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záäàåéäìà éé úàìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨

Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìò ,íBiäEzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§

îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe EúéáaízøL÷e .E §¥¤§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨

éðéò ïéa úôèèì eéäå ,Eãé ìò úBàììò ízáúëe .E §©¨¤§¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©

éøòLáe Eúéa úBææî.E §ª¥¤¦§¨¤

äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz òîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

,Bãáòìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§

Bzòa íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì ìëa§¨§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦

ðâã zôñàå ,LB÷ìîe äøBéézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ¤©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦

ït íëì eøîMä .zòáNå zìëàå ,Ezîäáì EãNa áNò¥¤§¨§¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤

íéøçà íéýìû ízãáòå ízøñå ,íëááì äzôé¦§¤§©§¤§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦

íéîMä úà øöòå íëa éé óà äøçå .íäì íúéåçzLäå§¦§©£¦¤¨¤§¨¨©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦

ízãáàå ,dìeáé úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé àìå§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ¦¥¤§¨©£©§¤

úà ízîNå .íëì ïúð éé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨Ÿ¥¨¤§©§¤¤

úBàì íúà ízøL÷e ,íëLôð ìòå íëááì ìò älà éøác§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤§©§¤Ÿ¨§

úà íúà ízãnìå .íëéðéò ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìò©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤§¦©§¤Ÿ¨¤

Cøcá Ezëìáe Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤§¤§§©¤¤

éøòLáe Eúéa úBæeæî ìò ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe.E §¨§§§¤§©§¨©§¥¤¦§¨¤

òaLð øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤¦§©

.õøàä ìò íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìàøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨

íäéãâá éôðk ìò úöéö íäì eNòå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤

ðkä úöéö ìò eðúðå ,íúøãìíëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §ŸŸ¨§¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤

íúéNòå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe ,úöéöì§¦¦§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤

ízà øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà eøeúú àìå ,íúàŸ¨§Ÿ¨©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤

,éúBöî ìk úà íúéNòå eøkæz ïòîì .íäéøçà íéðæŸ¦©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨

éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëéäìàì íéLã÷ íúééäå¦§¦¤§¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦

íëéýìû éé éðà ,íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî ,íëúà¤§¤¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤

(íëéýìû éé éðà).úîà £¦§¨¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Eòøì záäàå ìL äNò úåöî éìò ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨

.ineid mildzd iwxt llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

éäééðôlî ïBöøäðaiL ,eðéúBáà éäìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤

.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä úéa¥©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

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

•

æ÷
:íéáø éðôá øôñìå çáùì éåàøäîå åìöð íéäìà ãñçáå äøöá åéä íàèç ùðårá éë ,'äì úåãåäì íéëéøö äçåøì äøöî åàöéù äráøà ìr øîàð øåîæîä äæ

à:Bcñç íìBrì ék áBè-ék ýåýéì eãäá:øö-ãiî íìàb øLà ýåýé éìeàb eøîàé Ÿ́©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§«−Ÿ§§¥´§Ÿ̈®£¤¬§¹¨À̈¦©¨«

â:íiîe ïBôvî áørnîe çøænî íöa÷ úBöøàîeãáLBî øér Cøc ïBîéLéa øaãná erz ¥«£¨À¦Å§¨¬¦¦§¨¬¦©«£¨®¦¨¬¦¨«¨´−©¦§¨«¦«¦´¨®¤¦¬¹À̈

:eàöî àìä:óhrúz íäa íLôð íéàîö-íb íéárøåíäéúB÷eönî íäì øva ýåýé-ìà e÷röiå ´Ÿ¨¨«§¥¦¬©§¥¦®©¹§À̈¨¤¬¦§©¨«©¦§£´¤−§Ÿ̈«©©´¨¤®¦¹§«¥¤À

:íìévéæ:áLBî øér-ìà úëìì äøLé Cøãa íëéøãiåç:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBé ©¦¥«−©©§¦¥§¤´¤§¨®̈¹̈¤À¤¤¦¬¨«´©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

è:áBè-àlî äárø Lôðå ä÷÷L Lôð réaNä-ékéé:ìæøáe éðr éøéñà úåîìöå CLç éáL ¦«−¦§¦©¤´¤«Ÿ¥®̈§¤¬¤§¹¥À̈¦¥«−Ÿ§¥´Ÿ¤§©§¨®¤£¦¥−¢¦´©§¤«

àé:eöàð ïBéìr úörå ìû-éøîà eøîä-ékáé:øær ïéàå eìLk íaì ìîra rðëiåâéýåýé-ìà e÷ræiå ¦«¦§¬¦§¥¥®©«£©−¤§´¨¨«©©§©´¤«¨¨´¦¨®¨« ¹§À§¥´Ÿ¥«©¦§£´¤−§Ÿ̈

:íréLBé íäéúB÷eönî íäì øvaãéé:÷zðé íäéúBøñBîe úåîìöå CLçî íàéöBåèBcñç ýåýéì eãBé ©©´¨¤®¦¹§«¥¤À«¦¥«−«¦¥¥´Ÿ¤§©§¨®¤¹«§«¥¤À§©¥«´©«Ÿ̈´©§®

:íãà éðáì åéúBàìôðåæè:rcb ìæøá éçéøáe úLçð úBúìc øaL-ékæéírLt Cøcî íéìéåà §¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«¦«−¦©©§´§®Ÿ¤§¦¥−©§¤´¦¥«©−¡¦¦¦¤´¤¦§®̈

:eprúé íäéúðårîeçé:úåî-éørL-ãr erébiå íLôð árúz ìëà-ìkèéíäì øva ýåýé-ìà e÷ræiå ¹¥«£Ÿ«Ÿ¥¤À¦§©«¨−Ÿ¤§©¥´©§¨®©¹©¦À©©«£¥¨«¤©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®

:íréLBé íäéúB÷eönîë:íúBúéçMî èlîéå íàtøéå Bøác çìLéàëåéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBé ¦¹§¬¥¤« À«¦¥«¦§©´−§¨§¦§¨¥®¦«¹©¥À¦§¦«¨«´©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈

:íãà éðáìáë:äpøa åéùrî eøtñéå äãBú éçáæ eçaæéåâëíéîa äëàìî éùr úBiðàa íiä éãøBé ¦§¥¬¨¨«−§¦§§¦§¥´¨®¦«©§−©«£¨Ÿ́§¦¨««§¥´−©¨¨«¢¦®Ÿ¥¬Ÿ§¹¨À̈§©´¦

:íéaøãë:äìeöîa åéúBàìôðå ýåýé éùrî eàø änääë:åélb íîBøzå äørñ çeø ãîriå øîàiå ©¦«¥´¨−¨©«£¥Ÿ́§Ÿ̈®§¹¦§§À̈¦§¨«©ÀŸ¤−©©«£¥´©§¨¨®©¹§¥À©¨«

åë:ââBîúú ärøa íLôð úBîBäú eãøé íéîL eìréæë:rlaúz íúîëç-ìëå øBkMk ereðéå ebBçé ©«£´−¨©¦¥«§´§®©¹§À̈§¨¨¬¦§¨«¨´−§¨©¦®§¨¹̈§¨À̈¦§©¨«

çë:íàéöBé íäéúB÷önîe íäì øva ýåýé-ìà e÷röiåèë:íäélb eLçiå äîîãì äørñ í÷é ©¦§£´¤−§Ÿ̈©©´¨¤®¹¦§ª«¥¤À«¦¥«¨¥´−§¨¨¦§¨®̈©¹¤«¡À©¥¤«

ì:íöôç æBçî-ìà íçðiå e÷zLé-éë eçîNiåàì:íãà éðáì åéúBàìôðå Bcñç ýåýéì eãBé ©¦§§¬¦«¦§®Ÿ©¹©§¥À¤§¬¤§¨«´©«Ÿ̈´©§®§¹¦§§À̈¦§¥¬¨¨«

áì:eäeììäé íéð÷æ áLBîáe ír ìä÷a eäeîîBøéåâì:ïBànöì íéî éàöîe øaãîì úBøäð íùé −¦«§¦§©®̈§©−§¥¦´§©§«¨¥Ÿ́§¨´§¦§¨®Ÿ¨¬¥©¹À¦§¦¨«

ãì:dá éáLé úrøî äçìîì éøt õøàäì:íéî éàöîì äiö õøàå íéî-íâàì øaãî íùéåìáLBiå ¤´¤−§¦¦§¥¨®¥« ¹¨©ÀŸ́§¥¨«¨¥Ÿ́−¦§¨©«£©©®¦§¤¬¤¦¹À̈§Ÿ¨¬¥¨«¦©´¤

:áLBî øér eððBëéå íéárø íLæì:äàeáú éøt eNriå íéîøë erhiå úBãN erøæiåçìeaøiå íëøáéå ¨´§¥¦®©¹§«§À¦´¨«©¦§§´−¨©¦§´§¨¦®©¹©«£À§¦´§¨«©§¨«§¥´©¦§´

:èérîé àì ízîäáe ãàîèì:ïBâéå ärø øörî eçLiå eèrîiåîeäúa írúiå íéáéãð-ìr æea CôL §®Ÿ¹§¤§À̈´Ÿ©§¦«©¦§£¬©¨®Ÿ¥−Ÿ¤¨¨´§¨«Ÿ¥´−©§¦¦®©¹©§¥À§´Ÿ

:Cøã-àìàî:úBçtLî ïàvk íNiå éðBrî ïBéáà ábNéåáîäöô÷ äìår-ìëå eçîNéå íéøLé eàøé «Ÿ¨«¤©§©¥´¤§´¥®¦©¨¬¤©¹ÀŸ¦§¨«¦§´§¨¦´§¦§¨®§¨©¹§À̈¨´§¨

:äétâî:ýåýé écñç eððBaúéå älà-øîLéå íëç-éî ¦«¨¦«¨¨¬§¦§¨¥®¤§¹¦§«§À©«§¥¬§Ÿ̈«

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLáäøéLà íéýìû éaì ïBëð:éãBák-óà äønæàåâäøéòà øBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤§¦À¨¦¬¨

:øçMãýåýé | íénòá EãBà:íénàìa Eønæàåä:Ezîà íé÷çL-ãòå Ecñç íéîL-ìòî ìãâ-ék ¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©§ª¦«¦«¨´Ÿ¥«©¨©´¦©§¤®§«©§¨¦¬£¦¤«

å:EãBák õøàä-ìk ìòå íéýìû íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìðéîé äòéLBä E:éððòå E ´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©«©¥¨«§´§¦¤®¦−¨§¦«§¬©«£¥«¦

ç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéýìûèíéøôàå äMðî éì | ãòìâ éì ¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤«Å¡¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«¦³¦§¨̧¦Ä§©¤À−§¤§©«¦

éLàø æBòî:é÷÷çî äãeäéééìLà íBãà-ìò éöçø øéñ | áàBîéìò éìòð Cìô:òòBøúà úLàééî ¨´Ÿ¦®¹ §À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡«©§¦´©«£¦®£¥«¹§¤À¤¤§¨«¦´

:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáéáéàöú-àìå eðzçðæ íéýìû-àìä:eðéúàáöa íéýìûâéeðl-äáä −Ÿ¦¥¦¦´¦§®̈¦−¨©´¦©¡«£«Ÿ¡Ÿ¦¬§©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´

øvî úøæò:íãà úòeLz àåLåãéìéç-äNòð íéýìûa:eðéøö ñeáé àeäå ¤§¨´¦®̈¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬©«£¤®̈¦¹§À¨¬¨¥«



ד

e"hyz'd ,lel` g"dan ,d`x t"y .c"qa

(dben izla dgpd)

È�‡לי ודודי נאמר1לדודי לזה קוד� הנה ודודי2. לדודי אני נאמר ואח"כ לו, ואני לי דודי
דחודש הזמ� על קאי למטה, מלמעלה שהוא לו, ואני לי דודי דמ"ש בזה וידוע לי.

כמ"ש תורה, למת� הכנה שהוא על3ניס�, האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע� את בהוציא�
דחודש הזמ� על קאי לי, ודודי לדודי אני ומ"ש למטה. מלמעלה הוא דמ"ת הזה, ההר

יו"די� ד' ס"ת לי ודודי לדודי שאני שזהו לתשרי, הכנה שהוא יו�4אלול, המ' על דקאי ,
ר"ת הוא לי ודודי לדודי שאני וזהו אלול, חודש מראש שהתחלת� בהר, רבינו משה שהי'

להבי�5אלול וצרי� למעלה. מלמטה העבודה סדר הוא אלול דבחודש לי6, דודי עני� מהו
מסיי� ובשניה� למעלה, מלמטה שהוא לי ודודי לדודי ואני למטה, מלמעלה שהוא לו ואני

בשושני�. הרועה נאמר בשניה� מ"מ, ה�, שחלוקי� היות דע� בשושני�, הרועה

למעלה,ÔÈ·‰ÏÂב) ומלמטה למטה דמלמעלה העבודה אופני לב' בנוגע להקדי� יש זה
לתשרי, הכנה שהוא אלול מיוחדי�, זמני� לב' ה� נחלקי� שבכללות דא�
שה� השנה, בכל ג� אלו עבודה אופני ב' ישנ� מ"מ, תורה, למת� הכנה שהוא וניס�

בזה והעני� דתפלה. והעבודה דתורה כמו7העבודה הוא ותפלה תורה בי� ההפרש דהנה, ,
כמ"ש מ"ה, בחי' היא תורה ב"�. לש� מ"ה ש� בי� ואד�8ההפרש אד�, התורה זאת

מ"ה היא9בגימטריא ותפלה למטה. מלמעלה בדר� המשכה בבחי' היא דתורה והעבודה ,
כמ"ש ב"�, והעבודה10בחי' ב"�, ש� בחי' שהיא המלכות ספירת על דקאי תפלה, ואני

וכמ"ש למעלה, מלמטה בדר� העלאה בבחי' היא ידו�,11דתפלה ולא כבוד יזמר� למע�
עילאה לנהורא שכי� ולא תדיר קארי תתאה זה12דנהורא ואי� מלמטלמ"ע. העלי' שהו"ע ,

במק"א להמבואר מ"ה,13בסתירה בחי' שה� האורות והרי וכלי�, אורות ה� וב"� שמ"ה
והמשכה ירידה בבחי' ה� ב"�, ש� בחי' שה� והכלי� במקור�, והתכללות עלי' בבחי' ה�
עצ� מצד שה� כמו הוא למטה, ה� והכלי� בעלי' ה� שהאורות זה עני� כי, למטה,
ניכרת בדביקות ה� האורות הנה געוואר�) זיינע� זיי (ווי התהוות� עצ� שמצד ָמהות�,
שאופ� והכלי� במקור�, להתכלל ותשוקה ברצוא ה� ולכ� מקור�, את ומרגישי� במקור�

ג.1) ו, שה"ש

טז.2) ב, ש�

ובפרש"י.3) יב ג, שמות

(קטו,4) יש עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער חכמה ראשית

ע' ח"ב שה"ש אוה"ת וראה סתקפ"א. או"ח לטור ב"ח א)).

תקמו.

שה"ש5) הפסוקי� שער פ"א. ר"ה שער חיי� ע� פרי

ועוד. ש�. וב"ח חכמה ראשית עה"פ.

תריז).6) ע' ח"א תער"ב (המש� תרד"ע זה רד"ה ראה

ואיל�.7) תריח ע' ש� תער"ב המש� ראה – לקמ� בהבא

– מנח� (תורת תשי"ב ראה דש"פ לדודי אני ד"ה ג� וראה

ואיל�). 134 ע' ח"ו התוועדויות

יד.8) יט, חוקת

חיי�9) ע� אד�. ער� הכינויי�) ערכי (שער כג שער פרדס

פ"ב. ורחל) לאה (שער לח שער פ"ג. התיקו�) (שער י שער

ועוד.

ב.101) מט, זח"ג ראה ד. קט, תהלי�

יג.11) ל, תהלי�

ב.12) קעח, ב. פו, ב. עז, זח"א רע"א. קמ, זח"ב ראה

תריח.13) וס"ע תקעד ע' ש� תער"ב המש� ראה

  מפתח  כללי

 ב    ...........................................................................................  סדר הנחת תפילי�   )א
  ג    ...................................................................................  ח"ק ז"קלי� מזמורי תה  )ב

 ה    ....................................  ו"תשט'ה ,ח אלול"מבה, הראפ "ש ני לדודי ודודי ליאה "ד מאמר  )ג
 בי    ................................................................................   ד"תשי'ה ראש חודש אלולד' לאשיחה   )ד
 טו    ...................................................................  )ק"בלה( שופטי�פרשת  לקוטי שיחות  )ה
 יט    ...............................................  שופטי�לשבוע פרשת  )מוגה( תניאה � בספרעורישי  )ו
 כט    ...............................................................   שופטי�לשבוע פרשת  "יו� יו�ה"לוח   )ז
 לא    ...............................................................................  �"הלכה יומית לעיו� ברמב  )ח
 

 ):קאפח(כתבי יד תימ� מדוייקי� פ נוסח "ע –� "שיעורי רמב       
 לג    ...............................................................  שופטי�לשבוע פרשת  פרקי� ליו�' ג –  )ט
 סז    ..............................................................  שופטי�לשבוע פרשת  פרק אחד ליו� –  )י

 עד    .................................................................  שופטי�לשבוע פרשת  ותצוספר המ –  )יא
 

 עה    ...................................................................  זיא פרק �דברי הימי�, כיהושע פרק נביאי� וכתובי�   )יב
  עח    .................................................................................  גא משנה פרק ביאורי� לפרקי אבות   )יג
 טע    ........................................................................................  על מסכת גיטי� הדר�  )יד
 בפ    ...............................................................  זעד ד� נ נאמד�  ע� ביאורי� גיטי�מסכת   )טו
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È�‡לי ודודי נאמר1לדודי לזה קוד� הנה ודודי2. לדודי אני נאמר ואח"כ לו, ואני לי דודי
דחודש הזמ� על קאי למטה, מלמעלה שהוא לו, ואני לי דודי דמ"ש בזה וידוע לי.

כמ"ש תורה, למת� הכנה שהוא על3ניס�, האלקי� את תעבדו� ממצרי� הע� את בהוציא�
דחודש הזמ� על קאי לי, ודודי לדודי אני ומ"ש למטה. מלמעלה הוא דמ"ת הזה, ההר

יו"די� ד' ס"ת לי ודודי לדודי שאני שזהו לתשרי, הכנה שהוא יו�4אלול, המ' על דקאי ,
ר"ת הוא לי ודודי לדודי שאני וזהו אלול, חודש מראש שהתחלת� בהר, רבינו משה שהי'

להבי�5אלול וצרי� למעלה. מלמטה העבודה סדר הוא אלול דבחודש לי6, דודי עני� מהו
מסיי� ובשניה� למעלה, מלמטה שהוא לי ודודי לדודי ואני למטה, מלמעלה שהוא לו ואני

בשושני�. הרועה נאמר בשניה� מ"מ, ה�, שחלוקי� היות דע� בשושני�, הרועה

למעלה,ÔÈ·‰ÏÂב) ומלמטה למטה דמלמעלה העבודה אופני לב' בנוגע להקדי� יש זה
לתשרי, הכנה שהוא אלול מיוחדי�, זמני� לב' ה� נחלקי� שבכללות דא�
שה� השנה, בכל ג� אלו עבודה אופני ב' ישנ� מ"מ, תורה, למת� הכנה שהוא וניס�

בזה והעני� דתפלה. והעבודה דתורה כמו7העבודה הוא ותפלה תורה בי� ההפרש דהנה, ,
כמ"ש מ"ה, בחי' היא תורה ב"�. לש� מ"ה ש� בי� ואד�8ההפרש אד�, התורה זאת

מ"ה היא9בגימטריא ותפלה למטה. מלמעלה בדר� המשכה בבחי' היא דתורה והעבודה ,
כמ"ש ב"�, והעבודה10בחי' ב"�, ש� בחי' שהיא המלכות ספירת על דקאי תפלה, ואני

וכמ"ש למעלה, מלמטה בדר� העלאה בבחי' היא ידו�,11דתפלה ולא כבוד יזמר� למע�
עילאה לנהורא שכי� ולא תדיר קארי תתאה זה12דנהורא ואי� מלמטלמ"ע. העלי' שהו"ע ,

במק"א להמבואר מ"ה,13בסתירה בחי' שה� האורות והרי וכלי�, אורות ה� וב"� שמ"ה
והמשכה ירידה בבחי' ה� ב"�, ש� בחי' שה� והכלי� במקור�, והתכללות עלי' בבחי' ה�
עצ� מצד שה� כמו הוא למטה, ה� והכלי� בעלי' ה� שהאורות זה עני� כי, למטה,
ניכרת בדביקות ה� האורות הנה געוואר�) זיינע� זיי (ווי התהוות� עצ� שמצד ָמהות�,
שאופ� והכלי� במקור�, להתכלל ותשוקה ברצוא ה� ולכ� מקור�, את ומרגישי� במקור�

ג.1) ו, שה"ש

טז.2) ב, ש�

ובפרש"י.3) יב ג, שמות

(קטו,4) יש עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער חכמה ראשית

ע' ח"ב שה"ש אוה"ת וראה סתקפ"א. או"ח לטור ב"ח א)).

תקמו.

שה"ש5) הפסוקי� שער פ"א. ר"ה שער חיי� ע� פרי

ועוד. ש�. וב"ח חכמה ראשית עה"פ.

תריז).6) ע' ח"א תער"ב (המש� תרד"ע זה רד"ה ראה

ואיל�.7) תריח ע' ש� תער"ב המש� ראה – לקמ� בהבא

– מנח� (תורת תשי"ב ראה דש"פ לדודי אני ד"ה ג� וראה

ואיל�). 134 ע' ח"ו התוועדויות

יד.8) יט, חוקת

חיי�9) ע� אד�. ער� הכינויי�) ערכי (שער כג שער פרדס

פ"ב. ורחל) לאה (שער לח שער פ"ג. התיקו�) (שער י שער

ועוד.

ב.101) מט, זח"ג ראה ד. קט, תהלי�

יג.11) ל, תהלי�

ב.12) קעח, ב. פו, ב. עז, זח"א רע"א. קמ, זח"ב ראה

תריח.13) וס"ע תקעד ע' ש� תער"ב המש� ראה
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את מרגישי� אלא מקור� את מרגישי� ואי� ניכרת, בלתי בדביקות שה� הוא התהוות�
התהוות�. עצ� מצד הוא זה וכל למטה. במקומ� ה� נשארי� לכ� מציאות�, שזהו עצמ�,
העליונה, הכוונה ע"פ ההשתלשלות בסדר אריינגעגעב�) זיי מ'האט (ווי שנמשכו כפי ַָאבל
שיפעול בכדי היא השתלשלות בסדר שנמש� בהאור הכוונה שהרי הדברי�, היפ� זה הרי
ירידה של באופ� האור בא זו כוונה ומצד ההשתלשלות, בכללות ועלי' זיכו� בירור
את לקבל מוכשרי� שיהיו היא בהכלי� והכוונה העלי'), ש� לפעול (בכדי למטה והמשכה
האור. את לקבל בכדי למעלה מלמטה עלי' בדר� ה� הרי זו כוונה ומצד בתוכ�, האור
מצד שהוא כמו ומכ"ש ההשתלשלות. בסדר שבאי� כפי וכלי� האורות של ענינ� וזהו
זי� (טוט נפעל העבודה מצד הנה עצמותו, הנחת הוא העבודה שעני� כיו� הרי העבודה,
שהאורות והיינו, טבע�. היפ� להיות טבע�, ביטול ישות�, ביטול וכלי� בהאורות אוי�)
בהמשכה להיות ישות� והנחת בביטול ה� העבודה מצד הנה בעלי', ה� טבע� שמצד
ישות� והנחת בביטול ה� העבודה מצד הנה למטה, ה� טבע� שמצד והכלי� למטה,

למעלה. בעלי' להיות

הואÂ‡È·Â¯ג) התפלה בעבודת דהסדר למעלה, מלמטה בעלי' היא תפלה דהנה, העני�,
עד עילוי, אחר בעילוי עולה ואח"כ ביותר, נמוכות ממדריגות הוא שההתחלה

וכמ"ש ביותר, הנעלות למדריגות שהתחלת14שבא השמימה, מגיע וראשו ארצה מוצב סול�
בסדר עילוי אחרי בעילוי עולה הוא וכ� ארצה, שמוצבי� נמוכי� מעניני� הוא התפלה
היא שההתחלה והיינו, השמימה. שמגיע ועד ביותר, הנעלי� לעניני� שבא עד והדרגה,
דשמו"ע להביטול שבא ועד אני, מודה מאמירת לפנ"ז ועוד להוי', הודו הודאה, מבחי'
שהו"ע אני, ממודה היא התפלה עבודת התחלת דהנה, בזה, והעני� העילוי. תכלית שהוא
אומר אזי שנולד, כקט� הוא שאז משינתו בקומו מיד שלכ�, השגה, שו� בלי ההודאה
הודאה הוא אני מודה שהרי הפכי�, ב' שה� לפני�, אני מודה מ"ש יוב� ובזה אני. מודה
שמות, מבחי' שלמעלה הו"ע ולפני� ביותר, תחתונה מדריגה שזוהי שנולד, כקט� בלבד

קו� בשו� ולא אות בשו� לא אתרמיז א�15דלא אלו. הפכי� ב' ה� ואי� העצמות, שהוא ,

שבאה הודאה רק לא היינו, השגה, שו� בלי הודאה בבחי' שהוא דלהיות הנותנת, היא
להודות, צרי� ואיל� ומכא� להשיג יכול כא� דעד משיג הוא גופא שבהשגה ההשגה, מצד
אמנ� עצמותו, בכל ארו�) ניט אי� נעמט (עס אינה ההשגה, מצד שבאה כיו� זו ַדהודאה
שלמעלה הודאה דהיינו שנולד, וכקט� כלל, השגה שו� בלי שהיא אני דמודה ההודאה
ולכ� כחותיו, ובכל נפשו עצ� בכל ארו�) אי� (נעמט היא זו הודאה הנה ודעת, ַמטע�
ההשתלשלות כל שכולל כמו העצמות, שהוא לפני�, בבחי' למעלה מגיעה זו הודאה
שאנו וכמו נפשו. עצ� בכל זה הרי בנפש שג� לפי שזהו תחת, עומק עד רו� מעומק
בעצ� לאלקות ונתינה מסירה בבחי' ה� אני מודה שבאמירת� באמת, הוי' בעובדי רואי�
שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה אני דמודה ומההודאה שלה�. הכחות ובכל נפש�

ועוד.14) ב. שו, זח"ג ב. רסו, זח"א ראה יב. כח, ועוד.15)ויצא ד. לא, ראה פ' ב. פ, פינחס לקו"ת ראה

e"hyz'd lel` g"dan d`x t"y

שיודע מדריגות, וחלוקי קצת השגה בה יש להוי' דהודו ההודאה שהרי להוי', הודו לבחי'
כאחד ויהי' הוה הי' שהוא דבהוי' והיינו, בשמו, הוא וקראו הוי', בבחי' הוא שהודו 16לחלק

כפי אלקי� וש� אד' ש� שהוא ובשמו בלבד, הודאה רק שיי� ש� מהשתלשלות, למעלה
קריאה שיי� ש� בהנפעל, בהתלבשות שבא הפועל כח בחי' שהוא בעול�, שנמש�
ח"י הקדמת מצד הוא מדריגות, וחלוקי השגה קצת יש זו שבהודאה והטע� כו'. והמשכה
לאחרי הנה כלי�, עשיית הוא שענינ� וכו', עורי� פוקח בינה, לשכוי הנות� השחר, ברכות
הוא וקראו להוי' הוא שהודו לחלק שיודע מדריגות, וחלוקי השגה קצת בו יש זו הקדמה

בלבד. דהודאה העבודה הוא זה כל א� בשמו.

È¯Á‡Âדפסוד"ז להעבודה שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה להוי' דהודו העבודה
בסדר מלמטלמ"ע עבודה היא התפלה שעבודת כיו� אמנ�, דהשגה. העבודה שהיא
אינה דפסוד"ז ההשגה ג� ולכ� להשגה, מיד יבוא שמהודאה אפשר אי הרי והדרגה,
ועני� מאי�, יש התהוות בעני� הוא בפסוד"ז ההתבוננות שהרי ההשגה, עני� אמיתית
אילנות מצמיחת זה על דוגמא לנו שיש דא� כלל, בהשגה בא לא מאי� יש ההתהוות
אבל מאי�, יש בריאה עני� שישנו ומופת דוגמא רק זה הרי כלל, זריעה שו� בלי ודשאי�
עני� אינה דפסוד"ז שההתבוננות ונמצא, כלל. משיגי� אנו אי� מאי�, יש בריאת היא אי�
דפסוד"ז העבודה הנה ולכ� העני�, הפלאת מצד המדות התפעלות לעורר א� כי ההשגה,

בלבד. המדות עבודת א� כי המוחי�, עבודת אינה

È¯Á‡Âוק"ש ק"ש דברכות להעבודה שבא עד יותר למעלה הוא עולה דפסוד"ז העבודה
מלמטלמ"ע עבודה היא דתפלה שהעבודה להיות אמנ� ההשגה. עני� אמיתית שזהו
דפסוד"ז, העבודה ע"י ק"ש דברכות להעבודה הכנה שתהי' בהכרח לכ� והדרגה, בסדר
להעבודה ומעכבי� המונעי� כל את להסיר בנפשו ההכנה היא דפסוד"ז שהעבודה והיינו

עריצי� לזמר מלשו� דזמרה, פסוקי שזהו"ע ק"ש, החוחי�17דברכות כל את להכרית דהיינו ,
שה� הוא כ� כשמו הרי הקוצי� דעני� דנה"א, הכחות התגלות המונעי� דנה"ב והקוצי�
אלא תאוה, דבר שאינ� וליצנות, בטלי� דברי� הוא בעבודה וענינו ממש, בו שאי� דברי�
מאומה, פועל זה אי� ממש בזה שאי� שכיו� לחשוב יכולי� וא"כ, ממש, בה� שאי� דברי�

שמתגש� והיינו (האלקית), בנפשו הגשמה פועל זה שעני� הוא האמת ווערטאבל (ער
שאי� ועד רוחניי� בעניני� געשמאק) קיי� ניט האט (ער עריבות לו שאי� באופ� ַַָפארגרעבט)
יכול ואינו בגשמיותו שנשאר הבהמית בנפשו פועל שזה ומכ"ש לרוחניות. שייכות שו� לו
שה� זרות למחשבות בא הוא הרי הדב"ט ע"י הנה לזה, ונוס� איידעלער). (ווער� להזדכ�

במק"א ג"כ מבואר וכמו"כ דנה"ב. מההשגה ואפילו דנה"א מההשגה בעני�18מבלבלי�
האמת אבל מאומה, בכ� שאי� לחשוב שיכולי� בשמיעה), (ועד"ז רצוי בלתי במקו� הראי'

כתיב זה שעל אינו19הוא עצמו זה שעני� דהג� עיניכ�, ואחרי לבבכ� אחרי תתורו ולא

ולא16) עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע)

ה.17) כה, ישעי' ע"פ

פ"ב.18) העבודה קונטרס ראה

כז.19) ר"פ תניא וראה לט. טו, שלח
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שיודע מדריגות, וחלוקי קצת השגה בה יש להוי' דהודו ההודאה שהרי להוי', הודו לבחי'
כאחד ויהי' הוה הי' שהוא דבהוי' והיינו, בשמו, הוא וקראו הוי', בבחי' הוא שהודו 16לחלק

כפי אלקי� וש� אד' ש� שהוא ובשמו בלבד, הודאה רק שיי� ש� מהשתלשלות, למעלה
קריאה שיי� ש� בהנפעל, בהתלבשות שבא הפועל כח בחי' שהוא בעול�, שנמש�
ח"י הקדמת מצד הוא מדריגות, וחלוקי השגה קצת יש זו שבהודאה והטע� כו'. והמשכה
לאחרי הנה כלי�, עשיית הוא שענינ� וכו', עורי� פוקח בינה, לשכוי הנות� השחר, ברכות
הוא וקראו להוי' הוא שהודו לחלק שיודע מדריגות, וחלוקי השגה קצת בו יש זו הקדמה

בלבד. דהודאה העבודה הוא זה כל א� בשמו.

È¯Á‡Âדפסוד"ז להעבודה שבא עד עילוי אחר בעילוי הוא עולה להוי' דהודו העבודה
בסדר מלמטלמ"ע עבודה היא התפלה שעבודת כיו� אמנ�, דהשגה. העבודה שהיא
אינה דפסוד"ז ההשגה ג� ולכ� להשגה, מיד יבוא שמהודאה אפשר אי הרי והדרגה,
ועני� מאי�, יש התהוות בעני� הוא בפסוד"ז ההתבוננות שהרי ההשגה, עני� אמיתית
אילנות מצמיחת זה על דוגמא לנו שיש דא� כלל, בהשגה בא לא מאי� יש ההתהוות
אבל מאי�, יש בריאה עני� שישנו ומופת דוגמא רק זה הרי כלל, זריעה שו� בלי ודשאי�
עני� אינה דפסוד"ז שההתבוננות ונמצא, כלל. משיגי� אנו אי� מאי�, יש בריאת היא אי�
דפסוד"ז העבודה הנה ולכ� העני�, הפלאת מצד המדות התפעלות לעורר א� כי ההשגה,

בלבד. המדות עבודת א� כי המוחי�, עבודת אינה

È¯Á‡Âוק"ש ק"ש דברכות להעבודה שבא עד יותר למעלה הוא עולה דפסוד"ז העבודה
מלמטלמ"ע עבודה היא דתפלה שהעבודה להיות אמנ� ההשגה. עני� אמיתית שזהו
דפסוד"ז, העבודה ע"י ק"ש דברכות להעבודה הכנה שתהי' בהכרח לכ� והדרגה, בסדר
להעבודה ומעכבי� המונעי� כל את להסיר בנפשו ההכנה היא דפסוד"ז שהעבודה והיינו

עריצי� לזמר מלשו� דזמרה, פסוקי שזהו"ע ק"ש, החוחי�17דברכות כל את להכרית דהיינו ,
שה� הוא כ� כשמו הרי הקוצי� דעני� דנה"א, הכחות התגלות המונעי� דנה"ב והקוצי�
אלא תאוה, דבר שאינ� וליצנות, בטלי� דברי� הוא בעבודה וענינו ממש, בו שאי� דברי�
מאומה, פועל זה אי� ממש בזה שאי� שכיו� לחשוב יכולי� וא"כ, ממש, בה� שאי� דברי�

שמתגש� והיינו (האלקית), בנפשו הגשמה פועל זה שעני� הוא האמת ווערטאבל (ער
שאי� ועד רוחניי� בעניני� געשמאק) קיי� ניט האט (ער עריבות לו שאי� באופ� ַַָפארגרעבט)
יכול ואינו בגשמיותו שנשאר הבהמית בנפשו פועל שזה ומכ"ש לרוחניות. שייכות שו� לו
שה� זרות למחשבות בא הוא הרי הדב"ט ע"י הנה לזה, ונוס� איידעלער). (ווער� להזדכ�

במק"א ג"כ מבואר וכמו"כ דנה"ב. מההשגה ואפילו דנה"א מההשגה בעני�18מבלבלי�
האמת אבל מאומה, בכ� שאי� לחשוב שיכולי� בשמיעה), (ועד"ז רצוי בלתי במקו� הראי'

כתיב זה שעל אינו19הוא עצמו זה שעני� דהג� עיניכ�, ואחרי לבבכ� אחרי תתורו ולא

ולא16) עשר (שער א שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג

א). (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע)

ה.17) כה, ישעי' ע"פ

פ"ב.18) העבודה קונטרס ראה

כז.19) ר"פ תניא וראה לט. טו, שלח
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דעבירה סרסורי תרי� ה� ולבא עינא מ"מ, מבלבלי�20עבירה, ה� אלו עניני� כל הנה ,

אח"כ יוכל שעי"ז ומעכבי�, המונעי� כל להסיר עריצי�, לזמר פסוד"ז וזהו"ע לעבודה,
במק"א להמבואר בסתירה זה ואי� וק"ש. ק"ש בברכת עבודתו צ"ל21לעבוד התפלה שקוד�

אבי� ומבית וממולדת� מארצ� ל� דל� כללית אבי�22ההכנה ובית עמ� שכחי והיינו,23, ,
ל� ל� להיות לתפלה הכללית ההכנה כי, בפסוד"ז, ולא התפלה, קוד� צ"ל זו שהכנה
באפשרות הוא זה שעני� והיינו, לפועל, בנוגע אלא אינה אבי�, ובית עמ� שכחי גו', מארצ�
אמנ� לפועל, בנוגע כו' מארצ� ל� ל� שיהי' עצמו את לכפות שיכול ישראלי איש כל
ג� אלא) בפועל, רק (לא אלו לעניני� שיי� יהי' שלא היא עריצי� לזמר דפסוד"ז העבודה
יהי' שלא אתהפכא, של עני� עליו פועלת אינה דפסוד"ז שהעבודה היות וע� ההרגש. מצד
פועלת דפסוד"ז העבודה הרי אלו, לעניני� שיי� שהוא א� מ"מ, אלו, לעניני� כלל שיי�
עבודתו לעבוד יוכל זו הכנה ולאחרי אלו. מעניני� מרוחק נעשה ובמילא בנפשו, רוממות
בעבודת ההתבוננות היא ק"ש בברכות דהנה, דהשגה. העבודה שהיא ק"ש, בברכות
והאופני� קדוש, שאומרי� השגה בעלי המלאכי� סוגי�, לב' בכללות שנחלקי� המלאכי�,
ואומרי� ברעש, ה� ומזה ההפלאה את משיגי� שה� היינו ההשגה, העדר מצד ברעש שה�
בעבודת ובפרט המלאכי�, בעבודת מתבונ� האד� וכאשר כו'. בההמשכה שרוצי� ברו�,
עבודת (בדוגמת העלאה תנועת אלו, תנועות מב' א' בו ג� נעשה נה"ב, שרש שה� האופני�
או למעלה, וההתכללות בהעלי' שרוצה קדוש), שאומרי� העלאה בדר� שהיא השרפי�
המשכה בדר� שהיא האופני� עבודת (בדוגמת למטה אלקות וגילוי בהמשכת שרוצה
אחד, הוי' באמירת בק"ש אח"כ ג� אויס) זי� (דריקט נמש� זה ועני� ברו�). שאומרי�

רוחות ולד' ולמטה למעלה אמליכתי' וכד אחד, הוי' עניני�. ב' בזה הוא24שיש אחד הוי' .

שנברא, קוד� כמו בביטול הוא הכל רוחות, וד' ואר� רקיעי� ז' שנברא, מה שכל ההשגה
ולד' ולמטה למעלה אמליכתי' וכד למעלה, מלמטה העלאה בדר� במציאות ביטול שהו"ע
תתאה. דיחודא בהביטול למטה מלמעלה המשכה בדר� הוא ש�, ברו� שהו"ע רוחות,
שמגיע עד עילוי אחר בעילוי עבודתו הוא עובד וק"ש ק"ש דברכות העבודה ואחרי

מרי' קמי כעבדא שהוא דשמו"ע, סדר25להביטול כללות וזהו במציאות. בביטול שהוא ,

העלאה, בדר� שהוא ומאחר למעלה, מלמטה העלאה בדר� שהוא התפלה דעבודת העבודה
העני� אמיתית זה אי� נעלות היותר בעליות שג� מוב� הרי עצמו, בכח הנברא עבודת היינו

בלבד. היש ביטול רק הוא אלא במציאות, דביטול

הוא‡Ì�Óד) ההשגה עני� והרי בהשגה, היא התפלה שעבודת דכיו� להבי�, צרי� עדיי�
זה הרי א"כ המשיג, בהאד� הרצו� שביעת פועלת וההשגה בהתיישבות, שבא
שההשגה הוא, העני� א� למעלה. מלמטה העלאה ענינה התפלה שעבודת משנת"ל היפ�

(20157 ע' תש"א סה"מ וראה ובכ"מ. שלח. ס"פ תנחומא

וש"נ.

ה21) ע' תרס"ח סה"מ תשפז. ע' ח"ב תער"ב המש� ראה

ואיל�.

א.22) יב, ל� ל�

יא.23) מה, תהלי�

ב.24) יג, ברכות ראה

א.25) י, שבת
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והתפעלות התלהבות לעורר בשביל א� כי עצמה, ההשגה בשביל לא עיקרה שבתפלה
האלקות את שירגיש הוא העיקר אלא בלבד, ההשגה עני� מספיק אינו ולכ� המשיג. בהאד�
את לעורר הוא שבתפלה ההשגה עיקר שכל לפי והיינו ההתפעלות, לעורר בכדי שבהשגה,
ההשגה ה� שבההודאה, בהשגה וכמו שבתפלה. המדריגות בכל הוא זה ועני� המדות.
כו', נשמתי בי שהחזרת אומר שהרי השגה, קצת יש בזה שג� אני, דמודה שבההודאה

בשבי רק הוא ההשגה עני� כל הנה להוי', דהודו שבההודאה ההשגה אתוה� לעורר ל
עני� אמיתית אינה היא ג� הנה יותר, נעלית השגה שהיא שבפסוד"ז ההשגה וג� ההודאה.
ההשגה עני� וכל כלל, בהשגה בא אינו מאי� יש הבריאה התהוות שעני� וכנ"ל ההשגה,

מבחו� חקיקה הוא פסוד"ז שעני� שזהו המדות, התפעלות את לעורר רק שאי�26הוא כיו� ,
ובינה החכמה עני� מספיק לא זה ומשו� בלבד. המדות את לעורר א� כי ההשגה, עני� זה
ממנו, רחוק הוא שהעני� לפי אמיתית, התפעלות בנפשו יוליד לא החו"ב שמצד לפי בלבד,
בנפשו תתעורר לא ומ"מ מופלג עשיר של מופלגה עשירות היטב שישיג אפשר שהרי

בספרי� מ"ש וע"ד ממנו, רחוק שהעני� לפי לזה, תשוקה27תשוקה לו תהי' לא כפרי שאיש
בעבודה, הוא וכמו"כ לגמרי, ממנה רחוק שהוא לפי כו', מעלותי' ידע כאשר ג� מל� לבת
דעתו שיקשר דוקא, הדעת עני� הוא העיקר אלא ההתפעלות, תהי' לא לבד החו"ב שמצד

בתניא בארוכה כמבואר כו', מחשבתו ואת28ויתקע להעני� אותו מקרב שהדעת והיינו, ,
דברכות ההשגה שג� מזה, ויתירה כו'. ההתפעלות תהי' הדעת ע"י דוקא ולכ� אליו, העני�
מבפני� חקיקה אלא מבחו�, חקיקה זה אי� שהרי אמיתית, השגה היותה ע� הנה ,29ק"ש,

גו' ואהבת שיהי' הוא ההשגה תכלית הרי שיומש�30מ"מ, היא הידיעה שתכלית והיינו ,
וכמ"ש הלב, דחיצוניות31בהרגש ההשגה מספיקה לא שלזה לבב�, אל והשבות היו� וידעת

יומש� המוחי� פנימיות שמצד לפי דוקא, המוחי� דפנימיות ההשגה צ"ל אלא המוחי�,
במוח שהוא כמו בלב מלשו�32האור ואהבת שיהי' כדי הוא ההתבוננות שעיקר והיינו, .

כמ"ש33רצו� בנה"ב, ג� תורגש שהאהבה זאת, ועוד למעלה, מלמטה עלי' של שהו"ע ,30

וארז"ל לבב�, מתו�34בכל האור יתרו� נעשה הבהמית נפשו בירור דע"י יצרי�, בשני
יתיר35החוש� בחילא היא דנה"א שהאהבה כזה36, רצו� אי� עצמה שבנה"א לפי והיינו, ,

מאד� דבכל האהבה והו"ע כזה, רצו� בנה"א ג� נעשה נה"ב בירור וע"י בנה"ב, ,30כמו

וכמו"כ העלאה). הו"ע תשובה (והרי הצ"ג על הבע"ת מעלת ע"ד והוא עלי', בדר� שהיא

ש�.26) ח"ב תער"ב המש� ד. מז, בחוקותי לקו"ת ראה

א'שיג. ע' ח"ג

יד.27) כ, יתרו ראב"ע

פמ"ב.28) ריש פ"ג.

ואיל�.29) תתו ע' ח"ב קעג. ע' ח"א תער"ב המש� ראה

– מנח� (תורת פ"ה תשט"ז שמות ואלה ד"ה ג� וראה

ואיל�). 10 ע' חט"ז התוועדויות

ה.30) ו, ואתחנ�

לט.31) ד, ש�

ע'32) עת"ר סה"מ ואיל�. 6 ע' העבודה קונטרס ג� ראה

.28 ע' חל"ט לקו"ש ואיל�. 22 ע' ה'שי"ת סה"מ ואיל�. יג

הנ"ל. שמות ואלה ד"ה ג� וראה וש"נ.

ב.33) ט, ג. ב, ואתחנ� ד. כט, בהעלות� לקו"ת ראה

ובכ"מ.

א.34) נד, ברכות

יג.35) ב, קהלת ע"פ

ב.36) קכט, זח"א ראה
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והתפעלות התלהבות לעורר בשביל א� כי עצמה, ההשגה בשביל לא עיקרה שבתפלה
האלקות את שירגיש הוא העיקר אלא בלבד, ההשגה עני� מספיק אינו ולכ� המשיג. בהאד�
את לעורר הוא שבתפלה ההשגה עיקר שכל לפי והיינו ההתפעלות, לעורר בכדי שבהשגה,
ההשגה ה� שבההודאה, בהשגה וכמו שבתפלה. המדריגות בכל הוא זה ועני� המדות.
כו', נשמתי בי שהחזרת אומר שהרי השגה, קצת יש בזה שג� אני, דמודה שבההודאה

בשבי רק הוא ההשגה עני� כל הנה להוי', דהודו שבההודאה ההשגה אתוה� לעורר ל
עני� אמיתית אינה היא ג� הנה יותר, נעלית השגה שהיא שבפסוד"ז ההשגה וג� ההודאה.
ההשגה עני� וכל כלל, בהשגה בא אינו מאי� יש הבריאה התהוות שעני� וכנ"ל ההשגה,

מבחו� חקיקה הוא פסוד"ז שעני� שזהו המדות, התפעלות את לעורר רק שאי�26הוא כיו� ,
ובינה החכמה עני� מספיק לא זה ומשו� בלבד. המדות את לעורר א� כי ההשגה, עני� זה
ממנו, רחוק הוא שהעני� לפי אמיתית, התפעלות בנפשו יוליד לא החו"ב שמצד לפי בלבד,
בנפשו תתעורר לא ומ"מ מופלג עשיר של מופלגה עשירות היטב שישיג אפשר שהרי

בספרי� מ"ש וע"ד ממנו, רחוק שהעני� לפי לזה, תשוקה27תשוקה לו תהי' לא כפרי שאיש
בעבודה, הוא וכמו"כ לגמרי, ממנה רחוק שהוא לפי כו', מעלותי' ידע כאשר ג� מל� לבת
דעתו שיקשר דוקא, הדעת עני� הוא העיקר אלא ההתפעלות, תהי' לא לבד החו"ב שמצד

בתניא בארוכה כמבואר כו', מחשבתו ואת28ויתקע להעני� אותו מקרב שהדעת והיינו, ,
דברכות ההשגה שג� מזה, ויתירה כו'. ההתפעלות תהי' הדעת ע"י דוקא ולכ� אליו, העני�
מבפני� חקיקה אלא מבחו�, חקיקה זה אי� שהרי אמיתית, השגה היותה ע� הנה ,29ק"ש,

גו' ואהבת שיהי' הוא ההשגה תכלית הרי שיומש�30מ"מ, היא הידיעה שתכלית והיינו ,
וכמ"ש הלב, דחיצוניות31בהרגש ההשגה מספיקה לא שלזה לבב�, אל והשבות היו� וידעת

יומש� המוחי� פנימיות שמצד לפי דוקא, המוחי� דפנימיות ההשגה צ"ל אלא המוחי�,
במוח שהוא כמו בלב מלשו�32האור ואהבת שיהי' כדי הוא ההתבוננות שעיקר והיינו, .

כמ"ש33רצו� בנה"ב, ג� תורגש שהאהבה זאת, ועוד למעלה, מלמטה עלי' של שהו"ע ,30

וארז"ל לבב�, מתו�34בכל האור יתרו� נעשה הבהמית נפשו בירור דע"י יצרי�, בשני
יתיר35החוש� בחילא היא דנה"א שהאהבה כזה36, רצו� אי� עצמה שבנה"א לפי והיינו, ,

מאד� דבכל האהבה והו"ע כזה, רצו� בנה"א ג� נעשה נה"ב בירור וע"י בנה"ב, ,30כמו
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דאלול, העבודה שהו"ע לדודי, אני הוא דתחלה למעלה, מלמטה העבודה בסדר שהוא
על קאי דשושנה בשושני�, הרועה ומסיי� שבתשרי, לי ודודי לעני� הכנה היא זו ועבודה

המלכות נעשה47ספירת שאז בר"ה, בעיקר הוא זה ועני� הכתר, בחי' עד העלי' בה שנעשה ,

לדודי אני גבי שנאמר בשושני� דהרועה שהפירוש ונמצא המלכות. ובני� ההכתרה עני�
התפלה, עבודת שהו"ע העלי', בקו דאלול העבודה מצד אמנ� העלי'. בקו הוא לי ודודי
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לדודי אני מ"ש עני� וזהו בהתורה, ג� עלי' נעשה התשובה ע"י כי נתינתה, ומצד בריאתה
בשושני�. הרועה לי ודודי

•

ד.46) לג, ד. לב, ראה פ' לקו"ת וראה ב. ל, שבת ראה

לש�.47) הזהר ובביאורי בתחילתו. זח"א ראה

סקצ"ו48) (סנ"ח) הבהיר ס' ברע"מ. ב רכב, זח"ג ראה

א. נא, ג. מז, שלח לקו"ת הבהיר. ובאור
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שניאור חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה למכתבו, בו שואל האם כדאי להשקיע מרץ בבנין מקוה חדשה.

כ"פ מכ"ק מו"ח  וכמו ששמעתי  וחשיבותו,  גודל הענין  בזה, בה בשעה שידוע  גם הספק  ולפלא 

גדולה  הכי  במדה  השיפורים  שיהיו  נשיאינו,  רבותנו  הקפידו  כמה  עד  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 

דין, דמאי קמ"ל, כ"א הכוונה לשיפורים חיצונים אלו  ]ופשיטא שאין המדובר בשיפורים הנוגעים ע"פ 

מו"ח אדמו"ר, שלזה  בפירוש איתמר מכ"ק  איתמר אלא  ולאו מכללא  דהאדם,   ]...[ לב  שמושכים את 

וכידוע דברי התשב"ץ שבמקוה  דין  גם ע"פ  גם זה שצ"ל הבני' עם כל ההדורים  נתכוונו[. אלא שפשוט 

צריכים לצאת ידי כל הדיעות בזה.

הנ"ל  הענין  יקרב  צדקנו  משיח  ביאת  מבשר  הנביא  אלי'  וכו'  מביאה  שטהרה  שכיון  רצון  ויהי 

הגאולה מכל ענינים המבלבלים להפצת היהדות המסורתית כפי הדרוש וכאו"א מאתנו בתכ"י יעשה בזה 

ככל התלוי בו, ובאופן דויגעת ובודאי תקוים ההבטחה דרז"ל ומצאת, וכמבואר באחת ההתועדות, הדיוק 

בתיבת ומצאת, שהתוצאות תהיינה שלא בערך יותר מאשר היגיעה עד שיכונו בשם מציאה, וק"ל.

נעם לי לקרות בסיום מכתבו אשר מסור בלו"נ למוסדות חב"ד אשר במחנם הט' ובודאי שגם בזה 

הרי יוסיף כהנה וכהנה מתאים לחשיבות הענין וערכו, ויהי רצון שגם בהשתדלותו בזה יהי' הענין דויגעת 

ומצאת וככל הפירוש דלעיל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט בכלל ובפרט.
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נכרית‡. בזוהר2פאה כדאיתא ולבריאות, לפרנסה בני�, ולבני לבני� שנוגע עני� לבני3הוא נוגע שהדבר
ומזוני. חיי

בבני לה טוב מקו� ומכל כראוי, נוהגת ואינה נכרית פאה חובשת אינה ופלונית פלונית מדוע לשאול אי�
א� שהרי לו, יש צרות ואיזה זולתו, אצל קורה מה יודע אד� אי� ראשית, עניניה. בכל והצלחה ומזוני חיי
את לקיי� יש אלא הזולת, על זי�") ("פארקוק� להביט אי� ושנית, אצלו. מתרחש מה לחברו מספר אינו ַאד�

הקב"ה. ציווי

העמי�" מכל המעט את� ד"כי העני� כא� הזכיר שליט"א אדמו"ר ].4[כ"ק

אילו � הגויי�? כמעשי לעשות יש כ� משו� וכי לה�. וטוב יהודי�, מאשר יותר רבי� גויי� בעול� ישנ�
רב. זמ� מזה לצל� רחמנא קיי� היהודי הע� היה לא כ�, עושי� היו

כשהיא אבל אחרות, נשי� לבי� בינה חילוק שו� אי� נכרית, פאה ללא בשוק הולכת יהודיה אשה כאשר
ומצוות. בתורה אדוקה יהודיה אשה שהיא להכיר אפשר נכרית, פאה חבושה הולכת

אבל... ומצוות", בתורה אדוקה "אני בשוק להכריז צור� אי� אמנ�

דת שומרת יהודיה היא פלונית שאשה יאמרו, ומה פלונית? בת מפלונית או מהחברה מתביישי�, ממי וכי
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ובראשה1) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
בכתי"ק: c"iyz'dרש� lel` g"x '`l dgiyבהוספות ונדפסה ,

(ס"ה ואיל� 459 ע' וחי"ח (ס"אֿד), ואיל� 188 ע' חי"ג ללקו"ש
מעליֿההגהה פרטי� איזה בהערות ניתוספו זו במהדורא ואיל�).

המו"ל. ע"י שניתוספו מ"מ ציוני איזה ועוד המקוריי�,
ואיל�),2) יח ע' ח"ט (אגרותֿקודש זו שנה אייר ז' מכתב ג� ראה

ש�. בהערות ובהנסמ�
א.3) קכו, ח"ג

ז.4) ז, ואתחנ�
פכ"ד5) אישות הל' רמב"� ובפרש"י. סע"א עב, כתובות ראה
הי"א.
ע'.6109) ח"ה התוועדויות � מנח� תורת ג� ראה
(המו"ל).7) עת באותה ארה"ב נשיא
נ"ע)8) שרה שטערנא (הרבנית אדמו"ר מו"ח כ"ק של אמו כאשר

כיו� אודותי', ודיברו חדש, דבר אז זה הי' לראשונה, נכרית פאה חבשה
נכרית. פאה לחבוש המנהג אז הי' לא שעדיי�
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הסיבה מהי השעה) מחצית או שעה של גדולה בהתבוננות כ� לש� צור� (ואי� בעצמה האשה תתבונ�
אי� נכרית לפאה שבנוגע היא שיודעת כיו� � מטפחת אלא נכרית פאה לחבוש רוצה אינה שהיא לכ� האמיתית
לה שיש היא יודעת למטפחת בנוגע כ� שאי� מה בשוק, הולכת או במסיבה יושבת כשהיא להסירה ברירה

הרבה ידוע זה ודבר לגמרי. להסירה לפעמי� או ויותר, יותר למעלה להסיטה שביכולתה .ze`ivndnברירה,

במטפחת לבושה תל� שהיא לטעו�, היא הדברxkie`יכולה שטוב בודאי � .m`אבל כ�, ze`ivndnיהיה

okיודעי� xacd oi`y.

תביאנו "ואל התפילה קוד� יו� בכל מבקשי� אנו � כ�? כל גדול ניסיו� עצמה על תקבל מה לש� כ�, וא�
ניסיו�" לידי שהגמרא9לא המל�, מדוד גדול לנו מי כזה? ניסיו� עצמה על לקבל שרוצה יתכ� כיצד כ�, וא� ,10

בניסיו� נכשל הוא ג� מקו� ומכל לגמרי, הרע להיצר שהרגו עליו .11אומרת

אדער ("אנטיֿמאראליש "אנטיֿמוסרית" היא נכרית פאה שחבישת אומרי� אינ� ה"רפורמי�" ַַָָאפילו
שהולכת יאמרו � חוששי�? ממה כ�, וא� ("אלטֿמאדיש"). ישנה" "אופנה שזוהי רק אומרי� ה� ַַָאנטיֿעטיש");

ישראל. בת כא�

סיפר„. אדמו"ר וחמי מורי ומצוות,12כ"ק בתורה ביותר אדוקי� יהודי� היו שבפראנקפורט הדבר קרה כיצד ,ַ
ה"משכילי�" כל ש� היו שבתחילה א� באדיקות�, גרמניא בכל גע'ש�'ט") האב� ("זיי התפרס� ָששמ�

הגדולי�.
טהרת על נכרית", "פאה חבישת על בתוק� אז שהתעקשו מישראל, נשי� שלוש עלֿידי קרה זה דבר
מישראל שלמה עדה הזמ� ובמש� אחרי�, ונשי� אנשי� על ג� פעל והדבר לילדיה�, הכשר חינו� ועל המשפחה

לטוב. נשתנתה ַבפראנקפורט

***

עתה‰. יצאו הגויי� אפילו כמוה. שאי� גדולה פרצה זוהי ("טעלעוויזשא�"): ל"טלוויזיא" בנוגע כ� ָכמו
כמה עד מזה לחזור כיצד וחושבי� הילדי�, על �ל") א ("מאכט וחורב� הרס המביאה ה"טלוויזיא", נגד ֶַַברעש

מהגויי�. ללמוד צריכי� ישראל שבני וויי") או� ("א� לנו אבוי ָשאפשר.
מישראל ילדי� ארבעה ע� לאחרונה שאירע מה בניֿאד�.13ובפרט ורצח הרג של נוספי� דומי� ומקרי� ,

זה ויורי� ההורגי� בבניֿאד� מתבונני� שבה� והסרטי�, ה"טלוויזיא" – היא לכ� הסיבות שאחת מודי� הכול
בזה.

שהופיעה לפני שני�, עשר לפני העול� מצב היה מה � הכרח של עני� שזהו לה"טענה" ובקשר
העניני�?! כל ע� העול� התנהל לא אז וכי ה"טלוויזיא"?

.Â:בזה עני� ועוד
כיצד � להסתכל מותר שבה� ה"טלוויזיא", של ה"דתיות" בתכניות רק יסתכל שהוא אד� יחשוב א� אפילו
שההורי� שמכיו� בטענה, להסתכל, אסור שבה� אחרות, בתכניות יסתכלו שלא לילדיה� לערוב ההורי� יכולי�
אינ� שהילדי� ב"אמריקא", כא� ובפרט שברצונ�! במה להסתכל ה� ג� יכולי� ב"טלוויזיא", מסתכלי�

הוריה�... בקול כ� כל שומעי�

ומחר המותרת, בתכנית ה� מסתכלי� היו� ייכשלו; לא עצמ� שה� עצמ�, ההורי� עבור לערוב יכול ומי
לו" "הותרה יהיה לאט ולאט אחרת, תכנית על קצר מבט לגמרי.14יחטפו

עטור היותו ע� "טלוויזיא", יש פלוני ב� שלפלוני שיידעו � אחרי� לאנשי� בנוגע מזה תצא נוספת ריעותא
התכניות, בכל יסתכל והוא להסתכל, מותר שבה� בתכניות רק מסתכלי� ש� א� יידע לא הלה והרי מלא, זק�

הראשו�. של ה"היתר" סמ� על בה�, להסתכל שאסור אלו אפילו

השחר.9) ברכות נוסח
ה"ה.10) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי
א.11) קז, סנהדרי� ראה
כ"ק12) אגרותֿקודש ג� וראה תקכד. ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש

שמב. ע' ריש חי"א שליט"א אדמו"ר
(המו"ל).13) ר"ל ברצח שהואשמו
וש"נ.14) ב. פו, יומא ראה
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אינ� שהילדי� ב"אמריקא", כא� ובפרט שברצונ�! במה להסתכל ה� ג� יכולי� ב"טלוויזיא", מסתכלי�

הוריה�... בקול כ� כל שומעי�

ומחר המותרת, בתכנית ה� מסתכלי� היו� ייכשלו; לא עצמ� שה� עצמ�, ההורי� עבור לערוב יכול ומי
לו" "הותרה יהיה לאט ולאט אחרת, תכנית על קצר מבט לגמרי.14יחטפו

עטור היותו ע� "טלוויזיא", יש פלוני ב� שלפלוני שיידעו � אחרי� לאנשי� בנוגע מזה תצא נוספת ריעותא
התכניות, בכל יסתכל והוא להסתכל, מותר שבה� בתכניות רק מסתכלי� ש� א� יידע לא הלה והרי מלא, זק�

הראשו�. של ה"היתר" סמ� על בה�, להסתכל שאסור אלו אפילו

השחר.9) ברכות נוסח
ה"ה.10) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט ברכות ירושלמי
א.11) קז, סנהדרי� ראה
כ"ק12) אגרותֿקודש ג� וראה תקכד. ע' ח"ג שלו אגרותֿקודש

שמב. ע' ריש חי"א שליט"א אדמו"ר
(המו"ל).13) ר"ל ברצח שהואשמו
וש"נ.14) ב. פו, יומא ראה



`יד yceg y`xc '`l dgiyc"iyz'd ,lel

.Ê,�חסידיי ליהודי� ואפילו יראיֿשמי�, ליהודי� וג� "טלוויזיא"? יש פלוני ב� לפלוני מדוע ששואלי�: מה
אצל בריאי� האברי� כל ולא אברי�, רמ"ח ישנ� שבגשמיות כמו למשל, זה, הרי עליה�, להביט יש כ�, וא�
חולה שפלוני שמכיו� אד�, יאמר וכי � וכדומה אחר, אבר חברו אצל הראייה, כוח חלש אחד אצל האד�,

בעיניו?!... חולה להיות הוא ג� צרי� בעיניו,
כ�, וא� והמצוות. התורה בקיו� היכולת כפי עושי� אלא בשלמות, שהוא אד� אי� ברוחניות: ג� הוא וכ�

בלתיֿרצוי? עני� מהזולת ללמוד מה לש�

אצלו יתוספו זה ידי שעל כדי זאת שקנה יאמר לא מה� אחד א� הרי � "טלוויזיא" ברשות� שיש אלו כל
פארניטשער") שטיק ("א כלשהו רהיט עבור א� � כ� על "תירו�" יש אחד לכל טובות. ומדות ַָיראתֿשמי�

שאומר או האשה, בגלל או הא�בבית, � יעשה ומה במתנה, יזרקנה?...15שקיבלה

.Áמניחה היתה לא אמא מסביב. ללכת מעדיפי� והיו לביתֿתיפלת�, בסמו� לעבור שלא להיזהר נהגו פע�
תו� אל מביאי� ה"טלוויזיא" ידי על הרי � היו� ואילו וערב. ש�י לראות או לביתֿתיפלת�, להתקרב ִֶֶֶָלבנה

לצל�! רחמנא וערב השתי ואת ה"גלח" את ביתֿתיפלת�, את הבית
ומסתכל מקשיב שהוא סיפר ומצוות, בתורה אדוקה מישיבה ויראֿשמי� הגו� דוקא אחד, צעיר רב
הוא לומד ה"גלח" של ("ס�יטש") ומדרשתו "גלח", מדבר זה בזמ� .1 עד 12 מהשעה יו� בכל ב"טלוויזיא"
שמי�, לש� זאת עושה שהוא חשב וא� בתמימות, זאת אמר הוא � בביתֿהכנסת! אצלו בבימה לדרוש מה

שבזה. הגדול האיסור את מרגיש אינו כלל עצמו והוא הכנסת, בבית לדרוש מה לו שיהיה כדי

את מביאי� ה"טלוויזיא", ידי על והיו�, ה"גלח", של דרשתו את לשמוע שלא נפש� מוסרי� היו פע�
שמי�"... "לש� – בקדושה זאת מכניסי� ועוד הביתה, ה"גלח"

.Ë�רבני ג� היו שביניה� בצאת�", ואד� בבית� "יהודי בסיסמת� הראשוני� המשכילי� של דרכ� היתה זו
מוסמכי�.

ליל� צור� אי� ואמנ� זה, על איסור שו� אי� ערו� בשולח� � כדבעי הדבר היה לא מדוע שלכאורה וא�
ראינו מקו�, ומכל – שלה�? בהסיסמא האיסור היה מה כ� וא� ומצוות", בתורה אדוק "אני ולהכריז בשוק

יהדות. של זכר שו� נשאר לא בניה� ומבני ומבניה� מה�, נעשה מה במציאות

וא�16סיפרו מהשחיטה. והעבירוהו "ראבערס"), ("קאלאשע�", "ערדליי�" שלבש ל. בעיירה שוחט ַָָעל
הזמ� שבאותו אלא ב"ערדליי�"! הוא ג� הל� בעצמו אדמו"ר וחמי מורי כ"ק � בזה האיסור מהו שלכאורה
חלק נטלו ה"פריצי�", במנהג והתנהגו שהתלבשו ישראל מבני אלו רק ולבשו� חדש, דבר זה היה השוחט של
הדר� מ� שסר ידעו � שלבש� ומי וכדומה, הוליינקעס") או� בעלער זייערע ("אי� שלה� ההוללות במסיבות

ביתו. בני וג� הדר�, מ� סר שאכ� שנתגלה � היה והסו� געווארע�"), קאליע איז ער ַַָ("אז

.Èיהודי ולהיות בחדרו להסתגר בליובאוויטש, לשבת הוא "קונ�" וכי ושאל: יהודי, לליובאוויטש בא פע�
זא�"). א איז ("דאס משמעותי דבר זהו � לחטוא לא וש� ברחוב, ללכת ב�עטערבורג, להיות ַַָיראֿשמי�?
ולא עצומות בעיניי� ולשבת לתיאטרו�, להיכנס ב�עטערבורג, להיות "קונ�"; איננו זה וג� ואומר: ומוסי�
פקוחות, בעיניי� ב�עטערבורג בתיאטרו� לשבת די; לא בזה וג� ואומר: ומוסי� משמעותי. דבר זהו � לחטוא
קרוב ולעמוד לתיאטרו�, להיכנס די; לא בזה וג� ואומר: היהודי ומוסי� משמעותי. דבר זהו � לחטוא לא ואז
של�. פתק מנה וכ� ומשמעותי. גדול דבר זהו � לחטוא ולא ה"שחקני�", משחקי� שעליה ("סטיידזש") לבימה

תחתית לשאול הדר� מ� האד� את להסיר יכול כזה שחשבו� לעצמו לתאר ואחת אחד כל יכול .17ובכ�:

עניני� לתק� ביותר נדרש שכא� כיו� בנ.י. אפילו בזה להתחיל וביכולתכ� בעירכ�, אלו עניני� לתק� ראו
אלו.

(המו"ל).15) בבתֿשחוק שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר אלו תיבות
רטז).16) ע' ח"ט (אגרותֿקודש זו שנה תמוז כ"ז מכתב ג� ראה
ועוד.

לדעת17) גו' מנסה "כי � היא והכוונה נסיונות, הוא שהכל לדעת יש
ראה פ' לקו"ת וראה ד. יג, ראה (פ' אלקיכ�" ה' את אוהבי� הישכ�

ובכ"מ). ואיל�. ב יט,
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הפסוק את1על בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא "א�

אחרי�...", אלקי� בש� ידבר ואשר לדבר, צויתיו לא אשר

בגמרא –2נאמר בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא "א� :

לחבירו הא – צויתיו לא ואשר שמע, שלא מה המתנבא זה

בש� ידבר ואשר לו, נאמר שלא מה המתנבא זה צויתיו,

מכ� זרה". עבודה בש� המתנבא זה – אחרי� אלקי�

"מיתת� – השקר נביאי של הסוגי� שלשת שכל לומדי�,

ההוא", הנביא "ומת הפסוק בסו� כנאמר אד�", בידי

אד�. בידי – חנק למיתת היא והכוונה

הגמרא אומרת מכ� נאמר3לאחר שלא מה "המתנבא :

שאת בגמרא, ומוסבר עזור...". ב� חנניה כגו� – לו

עול את שברתי ה'... אמר "כה חנניה שאמר ה"נבואה"

בבל" "כה4מל� ירמיהו מנבואת בקלֿוחומר למד הוא ,

עיל�" קשת את שובר הנני צבאות ה' שהוא5אמר וכיו� .

כנבואה זוהי הרי לירמיהו, שנאמרה מנבואה זאת למד

שלא מה כ"מתנבא מוגדר הוא ולכ� לחבירו", ש"נאמרה

לו". נאמר

רק היה לא עזור ב� שחנניה מסביר, המהרש"א

שלא מה "מתנבא ג� אלא לו", נאמר שלא מה "מתנבא

הוא בבל" מל� עול את "שברתי למלי� בנוס� כי שמע".

– אמרו לא כלל שהקדושֿברו�ֿהוא דבר לנבואתו הוסי�

ימי�" שנתי� ש"המתנבא6"בעוד ש�, מציינת (והגמרא .

כגו� שמע שלא dprpkמה oa diwcvכדוגמא מציינת ולא ,"

היה שצדקיה מפני חנניה, את זה חנניה).iptlלסוג

ה' שלח� "לא הפסוק לשו� את המהרש"א מבאר בכ�

שקר" על הזה הע� את הבטחת "לא7ואתה שהמלי� ,

מל� עול את "שברתי לנבואתו מתייחסות ה'" שלח�

– ה'" שלח� "לא א� אמת, אמנ� היתה אשר בבל",

הבטחת "ואתה המלי� ואילו לו", נאמר שלא מה "מתנבא

על הזה הע� שנתי�xwyאת "בעוד להבטחתו מתייחסות "

שמע". שלא מה "מתנבא – שקר היתה אשר ימי�...",

.·
?ÌÈÓ˘ È„È· Â‡ Ì„‡ È„È· ‰˙ÈÓ

" הפסוק בהמש� הנאמר לכאורה, מוב�, זה כהoklלפי

מת" אתה השנה משלח�... הנני ה' ,8אמר

המפורטי� החטאי� לשני מתייחסת "לכ�" המלה והרי

שקר", על הבטחת... ו"ואתה ה'" שלח� "לא כ�: לפני

מיתה מגיעה עליה� `mcאשר icia–

מוות בעונש נענש שמי�",l`וחנניה בידי כ"מיתה

שמי� בידי מיתה מגיעה אי� המוזכרי� החטאי� על שהרי

כ� לפני עבר שהוא לומר וקשה אד�, בידי מיתה 9אלא

א� שהרי שמי�, בידי מיתה עליה שמגיעה אחרת עבירה

כלשהו,10כ� במקו� מוזכר הדבר היה

לעיל, שהוזכרו העבירות שתי על עונש זהו אלא

ד� לא די� שבית כיו� א� אד�, בידי מיתה מגיעה שעליה�

משו� או סנהדרי�, אז היתה שלא משו� (א� אותו

לו" עזרו ישראל מרשעי מיתתו11ש"רבי� הגיעה ,(

בגמרא12מלמעלה כנאמר זמננו13, על ש"14, ,oicמיתות ד'

בטלו". לא

בתניא אומר הזק� אדמו"ר שמי�15א� בידי "ובמיתה :

שנה ששי� קוד� ממש הנביא16מת עזור ב� כחנניה

שחנניה הזק� אדמו"ר מסיק מני� מוב�: ואינו בירמיהו".

שמי�, בידי במיתה נענש עזור מהנראהdpeyaב�

"די� מפני ומת די�, בית מיתת חייב היה שהוא בפשטות,

מיתות"? ד'

כ.1) יח, פרשתנו

רמב"�2) כ). פסוק (כא� ורש"י יט) פסוק (כא� ספרי וראה א. פט, סנה'

וֿח. הל' פ"ה ע"ז הל'

כא�.3) ספרי ג� וראה ש�. סנה'

ב.4) כח, ירמי'

לה.5) מט, ש�

ג.6) כח, ש�

טו.7) ש�,

טז.8) ש�,

א.9) פא, דסנה' הקס"ד לפי ועכ"פ

כבפני�.10) "לכ�", בכתוב שנאמר ובפרט

(11.30 הערה לקמ� וראה ש�. (פט) לסנה' מהרש"א חדא"ג

(חנק)12) אד� בידי מיתה מעי� שצ"ל א� סת�, "וימת" בו שנאמר ומה

עט, (סנה' במיתות הקלה חנק דאי� ר"ש לדעת יקשה (וביותר בה שנתחייב

סנה' ע"ב. ריש ל, כתובות התוס' כתירו� – לו" תולה ש"זכות אפשר – ב))

אפשר וג� זכות). לו שהי' מסתבר – הי' אמת נביא שמקוד� (ומכיו� ב לז,

ש�). וסנה' כתובות (ראה חנק במקו� שבאה בסרונכי שמת

ש�.13) וסנה' כתובות

בזמ�14) תוס'eidyועד"ז (ראה אותו דנו לא סיבה שמצד אלא סנהדרי�

ש�). סנה'

פ"ד.15) התשובה אגרת

כשיטת16) והוא ש�. באגה"ת כ"ה – שנה חמשי� קוד� מת הי' ובכרת,

ד"ה א ב, יבמות כרת. ד"ה א כה, (שבת התוס' כפי' רפ"ב, ביכורי� הירוש'

21.אשת) הערה 136 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש וראה .
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הפסוק את1על בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא "א�

אחרי�...", אלקי� בש� ידבר ואשר לדבר, צויתיו לא אשר

בגמרא –2נאמר בשמי דבר לדבר יזיד אשר הנביא "א� :

לחבירו הא – צויתיו לא ואשר שמע, שלא מה המתנבא זה

בש� ידבר ואשר לו, נאמר שלא מה המתנבא זה צויתיו,

מכ� זרה". עבודה בש� המתנבא זה – אחרי� אלקי�

"מיתת� – השקר נביאי של הסוגי� שלשת שכל לומדי�,

ההוא", הנביא "ומת הפסוק בסו� כנאמר אד�", בידי

אד�. בידי – חנק למיתת היא והכוונה

הגמרא אומרת מכ� נאמר3לאחר שלא מה "המתנבא :

שאת בגמרא, ומוסבר עזור...". ב� חנניה כגו� – לו

עול את שברתי ה'... אמר "כה חנניה שאמר ה"נבואה"

בבל" "כה4מל� ירמיהו מנבואת בקלֿוחומר למד הוא ,

עיל�" קשת את שובר הנני צבאות ה' שהוא5אמר וכיו� .

כנבואה זוהי הרי לירמיהו, שנאמרה מנבואה זאת למד

שלא מה כ"מתנבא מוגדר הוא ולכ� לחבירו", ש"נאמרה

לו". נאמר

רק היה לא עזור ב� שחנניה מסביר, המהרש"א

שלא מה "מתנבא ג� אלא לו", נאמר שלא מה "מתנבא

הוא בבל" מל� עול את "שברתי למלי� בנוס� כי שמע".

– אמרו לא כלל שהקדושֿברו�ֿהוא דבר לנבואתו הוסי�

ימי�" שנתי� ש"המתנבא6"בעוד ש�, מציינת (והגמרא .

כגו� שמע שלא dprpkמה oa diwcvכדוגמא מציינת ולא ,"

היה שצדקיה מפני חנניה, את זה חנניה).iptlלסוג

ה' שלח� "לא הפסוק לשו� את המהרש"א מבאר בכ�

שקר" על הזה הע� את הבטחת "לא7ואתה שהמלי� ,

מל� עול את "שברתי לנבואתו מתייחסות ה'" שלח�

– ה'" שלח� "לא א� אמת, אמנ� היתה אשר בבל",

הבטחת "ואתה המלי� ואילו לו", נאמר שלא מה "מתנבא

על הזה הע� שנתי�xwyאת "בעוד להבטחתו מתייחסות "

שמע". שלא מה "מתנבא – שקר היתה אשר ימי�...",

.·
?ÌÈÓ˘ È„È· Â‡ Ì„‡ È„È· ‰˙ÈÓ

" הפסוק בהמש� הנאמר לכאורה, מוב�, זה כהoklלפי

מת" אתה השנה משלח�... הנני ה' ,8אמר

המפורטי� החטאי� לשני מתייחסת "לכ�" המלה והרי

שקר", על הבטחת... ו"ואתה ה'" שלח� "לא כ�: לפני

מיתה מגיעה עליה� `mcאשר icia–

מוות בעונש נענש שמי�",l`וחנניה בידי כ"מיתה

שמי� בידי מיתה מגיעה אי� המוזכרי� החטאי� על שהרי

כ� לפני עבר שהוא לומר וקשה אד�, בידי מיתה 9אלא

א� שהרי שמי�, בידי מיתה עליה שמגיעה אחרת עבירה

כלשהו,10כ� במקו� מוזכר הדבר היה

לעיל, שהוזכרו העבירות שתי על עונש זהו אלא

ד� לא די� שבית כיו� א� אד�, בידי מיתה מגיעה שעליה�

משו� או סנהדרי�, אז היתה שלא משו� (א� אותו

לו" עזרו ישראל מרשעי מיתתו11ש"רבי� הגיעה ,(

בגמרא12מלמעלה כנאמר זמננו13, על ש"14, ,oicמיתות ד'

בטלו". לא

בתניא אומר הזק� אדמו"ר שמי�15א� בידי "ובמיתה :

שנה ששי� קוד� ממש הנביא16מת עזור ב� כחנניה

שחנניה הזק� אדמו"ר מסיק מני� מוב�: ואינו בירמיהו".

שמי�, בידי במיתה נענש עזור מהנראהdpeyaב�

"די� מפני ומת די�, בית מיתת חייב היה שהוא בפשטות,

מיתות"? ד'

כ.1) יח, פרשתנו

רמב"�2) כ). פסוק (כא� ורש"י יט) פסוק (כא� ספרי וראה א. פט, סנה'

וֿח. הל' פ"ה ע"ז הל'

כא�.3) ספרי ג� וראה ש�. סנה'

ב.4) כח, ירמי'

לה.5) מט, ש�

ג.6) כח, ש�

טו.7) ש�,

טז.8) ש�,

א.9) פא, דסנה' הקס"ד לפי ועכ"פ

כבפני�.10) "לכ�", בכתוב שנאמר ובפרט

(11.30 הערה לקמ� וראה ש�. (פט) לסנה' מהרש"א חדא"ג

(חנק)12) אד� בידי מיתה מעי� שצ"ל א� סת�, "וימת" בו שנאמר ומה

עט, (סנה' במיתות הקלה חנק דאי� ר"ש לדעת יקשה (וביותר בה שנתחייב

סנה' ע"ב. ריש ל, כתובות התוס' כתירו� – לו" תולה ש"זכות אפשר – ב))

אפשר וג� זכות). לו שהי' מסתבר – הי' אמת נביא שמקוד� (ומכיו� ב לז,

ש�). וסנה' כתובות (ראה חנק במקו� שבאה בסרונכי שמת

ש�.13) וסנה' כתובות

בזמ�14) תוס'eidyועד"ז (ראה אותו דנו לא סיבה שמצד אלא סנהדרי�

ש�). סנה'

פ"ד.15) התשובה אגרת

כשיטת16) והוא ש�. באגה"ת כ"ה – שנה חמשי� קוד� מת הי' ובכרת,

ד"ה א ב, יבמות כרת. ד"ה א כה, (שבת התוס' כפי' רפ"ב, ביכורי� הירוש'

21.אשת) הערה 136 ע' ח"ה [המתורג�] לקו"ש וראה .
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להבי�: יש מכ� יותר

סוגיה אותה בידי17בהמש� מיתת� "ושלשה נאמר

ונביא נביא, דברי על והמוותר נבואתו, את הכובש שמי�...

והגמרא עצמו". דברי על על18שעבר "והמוותר אומרת

דברי על שעבר ונביא דמיכה... חבריה כגו� נביא, דברי

הנביא". עדו כגו� עצמו,

לכ� הוכחה הזק� לאדמו"ר יש א� א� מוב�: ואינו

זאת להוכיח צרי� הוא מדוע – שמי� בידי מת שחנניה

ד' "די� חל שאצלו נראה, בפשטות אשר עזור, ב� מחנניה

דמיכה מחבריה זאת להוכיח היה יכול והרי – מיתות"

נאמר לגביה� אשר הנביא, חייבי�yxetnaומעדו שהיו

minyמיתה icia�"ובתנ העונש?19, התרחש כיצד מסופר

.„
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ï˘ Â�Â˘Ï· ÌÈ˜ÂÈ„

בלשונו הזק� אדמו"ר מיישב הללו השאלות כל את

המדוייקת:

שמי� בידי ש"במיתה עזור ב� מחנניה הוכחה בהביאו

ממש" עזור"20מת ב� "כחנניה במלי� מסתפק הוא אי� ,

"הנביא" המלי� שתי את מוסי� הוא אלא בלבד,

הסבר: ונדרש ו"בירמיהו".

מסו בתנ"� עזור.א) ב� חנניה בש� אחד אד� על רק פר

"הנביא"? הסימ� את להוסי� הזק� אדמו"ר צרי� ומדוע

מכנה שבו "נביא" תואר לגבי יותר: קשה א� זו שאלה

עזור ב� חנניה את מפני21התורה (א) פירושי�: שני יש ,

אמת נביא כ� לפני מתכוונת22היותו "נביא" בתואר (ב) .

שקר לנביא .23התורה

אדמו"ר שמציי� "הנביא" שבמלה לומר, יש לכאורה

ל בקשר עזור,zzinהזק� ב� חנניה

oi`�הגור שהרי אמת", "נביא של למשמעות הכוונה

חנניה" אלא`eppiל"וימת אמת, נביא כ� לפני היותו

jtidl,ידו על שקר נבואת אמירת ,

"חנניה שבתואר למשמעותiapd`אלא, היא הכוונה "

שקר. נביא של

למלה מקו� לכאורה, אי�, זה הסבר לפי ג� א�

מת שחנניה הזק�, אדמו"ר שיטת לפי כי כא�, "הנביא"

iciaminy�עני בגלל מת שהוא לכאורה, לומר, יש ,xg`,

`leמיתה חייב שקר נביא שהרי שקר, "נביא" היותו עקב

שמי�! בידי מיתה ולא אד�, בידי

מציי� אינו הזק� שאדמו"ר רבות, פעמי� הוזכר כבר ב)

כתוב מצטט שהוא העני� כאשר אלא לדבריו, מקור

ציו� ידי על כאשר או נוספי�, במקומות ג� (בהבדלי�)

או "ביואל" המקור כגו� לעני�, הסבר נוס� המקור

.24"בישעיהו"

בתנ"� מופיע עזור ב� חנניה על הסיפור להבי�: צרי�

מקורו את הזק� אדמו"ר מציי� ומדוע בלבד, אחת פע�

"בירמיהו"?

.‰
"¯˙Ï‡Ï ÔÈÚ¯Ù� ...ÌÈÓÚÙÏÂ"

מפליא: מכ� יותר

שחייבי� עבירה "כשעבר אומר הזק� שאדמו"ר לאחר

בידי ומיתה שנה, חמישי� קוד� ממש מת היה כרת עליה

הנביא עזור ב� כחנניה שנה ששי� קוד� ממש מת שמי�

"והרי שאלתו את מסיי� שהוא לפני א� – בירמיהו"

והאריכו ומיתות כריתות חייבי וכמה כמה דור בכל נמצאו

בנעימי�" ושנותיה� בסוגריי�:25ימיה� מוסי�, הוא –

כמו לאלתר, נפרעי� שמי� בידי במיתה ג� "ולפעמי�

ואונ�". בער שמצינו

בזה: מוב� ואינו

יסוה"ת17) הל' רמב"� .2 שבהערה ורש"י ספרי ג� וראה א. פט, סנה'

וג'. ה"ב פ"ט

ש�.18) ספרי ג� וראה ואיל�. סע"א ש�, סנה'

כאֿכד.19) יג, לו. כ, מ"א

וכ�20) – לזה* הוכחה להביא שהוזקק ומה – ממש" שב"מת החידוש

– ממש" "מת לכרת בנוגע זה לפני

אלא בגופ� כרת לה� ו"אי� להנפש בנוגע רק שהוא כרת ישנו כי י"ל,

אחרי); ס"פ (רמב"� ושיבה" זקנה עד וג� רבי� לימי� ויגיעו שיחיו לפעמי�

מכרת, דקיל – שמי� בידי במיתה שכצ"ל וכש"כ

"מת אדה"ז מדייק שמדברynnולכ� – או כהרמב"�**. דלא ס"ל (כי "

חילוק שיש באגה"ת כלל ל"מ (אבל ש� שברמב"� והג' הא' בסוג כא�

– לכרת בנוגע וכש"כ ביד"ש, למיתה בנוגע – כו' וכחנני' בזה)), בכריתות

מיני'. דחמירא

ועוד.21) ה. א. כח, ירמי'

ה"ה.22) פי"א סנה' ירוש'

ש�.23) לירמי' ורד"ק תרגו�

ע24) ע' ח"ב התניא בס' בלקו"ב בזה הביאור וראה וב'. פ"א אגה"ת

וראה ואיל�). פז ע' תשמ"ו) (קה"ת, כו' פירושי� ליקוט ע� (אגה"ת ואיל�

בנוגע – פד) וע' פא ע' ש� פירושי� (ליקוט ס"ה סו וע' ס"א סב ע' ש� ג�

נצבי�. לפ' דאגה"ת) (בפ"א שמציי� למה

(25.26 הערה ש� לקו"ש ראה – "בנעימי�" שמוסי� לזה הטע�

.(ezzina) 'ippg 'id mipy dnk oa yxtzp `l llka ik ± "dpy miyy mcew 'ek zn" lr `id ezgkedy xnel oi` (*

.308 'r a"kg y"ewl mb d`xe (**
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חייבי וכמה כמה דור בכל נמצאו "והרי קושייתו א)

מכ� נובעת ושנותיה�..." ימיה� והאריכו ומיתות כריתות

אינו זה קושי ומעלה. ששי� לגיל הגיעו מיתות שחייבי

מה� נפרעי� שאי� מכ� "נפרעי�xzl`lמתעורר שהרי ,

" רק ".minrtlלאלתר"

לאלתר", נפרעי� "ולפעמי�... העני� כא� מובא ומדוע

מבוסס הקושי קוד�wxכאשר ממש "מת של העני� על

שנה"? ששי�

" מהניסוח לאלתר"mbב) נפרעי� שמי� בידי במיתה

לאלתר". ש"נפרעי� כ� לפני ידוע כבר אחד שבעני� ברור,

מוסי�, הוא לכ� נפרעי�mbyובהמש� שמי� בידי במיתה

(לפעמי�) כ�26לאלתר לפני מדובר היכ� ולכאורה, על27.

לאלתר"? "נפרעי� שבו עני�

.Â
ÌÈÓ˘ È„È· Y "‰È��Á ˙ÓÈÂ"

"הנביא" המלי� שבהוספת הוא, לכ� ההסבר

ש"וימת להוכיח, הזק� אדמו"ר מתכוו� ו"בירמיהו",

(אשl`חנניה" מיתות ד' "די� מפני בטלו",היה לא ר)

מיתה זו היתה minyאלא icia.'וח ז' בסעיפי� כדלהל� ,

נפרעי� שמי� בידי במיתה ג� "ולפעמי� ובהוספה

הוכחה חנניה" מ"וימת נלמדת כיצד מבאר, הוא לאלתר"

ט'.lkayלכ� בסעי� כדלהל� ממש", "מת שמי� בידי מיתה

הוכחה מביא הזק� אדמו"ר אי� מדוע ג� מוב� בכ�

ממיתת� כי – הנביא ומעדו דמיכה מחבריה `oiלדבריו

ממש", "מת בה שא� שמי�, בידי מיתה כל לגבי הוכחה

י'. בסעי� כדלהל�

.Ê
"ÌÈÓÈ ÌÈ˙�˘" ¯Â·ÚÎ ˜¯ Y ˙Â˙ÈÓ '„ ÔÈ„

רק שקר כנבואת התבררה עזור ב� חנניה של נבואתו

שנתי� "בעוד שהנבואה כשראו שנאמרה, לאחר שנתי�

מתקיימת, אינה ימי�..."

שיגזור טובה דבר ו"כל "לטובה", היתה נבואתו שהרי

חוזר" אינו תנאי על אפילו לא28האֿל שנבואתו וכיו� ,

שקר". על הזה הע� את ש"הבטחת התברר התקיימה,

לקבוע היה אפשר אי אלו, שנתי� עברו לא עוד כל א�

שקר נביא שהוא לדונו29בוודאות היה אפשר אי ולכ� ,30.

כעבור עד לדונו היה יכול לא מטה של די� שבית וכיו�

" ג� ימי�", היהoic"שנתי� יכול לא מלמעלה מיתות" ד'

" של העני� כי שמלמעלהoicלהתבצע. הוא, מיתות" ד'

לא ולכ� שלמטה, די� בית לקבוע שצרי� מה את מבצעי�

די� בית כאשר מיתות, ד' בדי� מלמעלה שיענישו ייתכ�

מטה lekiשל `l.לדונו היה

שלמטה שמי� כלפי גלוי שכאשר מסתבר, בפשטות כי

mrt s`�א יוכל לא מטה של די� ובית הדי�, יתברר לא

די� הרי לדונו, שבוdfפע� כמקרה מוגדר זה אד� של

בלי מלמעלה אותו מענישי� ואז סנהדרי�", "בטלו

שלמטה די� בבית התברר לא שדינו בכ� א�31להתחשב .

למטה, יותר מאוחר יתברר שדינו גליא שמיא כלפי כאשר

אי� – לדונו יכול אינו מטה של די� שבית זמ� כל הרי

מלמעלה. ג� אותו מענישי�

המקור את בציינו הזק� אדמו"ר מתכוו� לכ�

בירמיהו הנביא32"בירמיהו": חנניה "וימת dpyaנאמר

`iddלא שהוא מוב�, מכ� ימי�". "שנתי� שחלפו לפני ,"

מיתה אלא די�, בית מיתת במקו� שהוא מיתות ד' בדי� מת

שמי� .33בידי

.Á
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לשאול: אפשר א�

לאלתר26) ג� נפרעי� שלפעמי� היא, ב"ג�" שכוונתו לומר שאי� ופשוט

נפק"מ מאי א) כי – ששי�) לב� קרוב שיהי' עד מחכי� לפ"זo`k(ואי� ב) ,?

לאלתר", ג� נפרעי� כו' במיתה "ולפעמי� הול"ל

כבפני�. מוכרח כו'" ביד"ש במיתה "ג� וממ"ש

(27(1 יל"פ: יעשהy"ciaבמיתהmbואולי אפשר יחכו שבא� (א�

במיתה רק לא – ויפטר) `mcתשובה icia.(מועלת תשובה (שאי� *

נפרעי�2) ביד"ש במיתה וכמוxzl`lג� – שנה נ' קוד� הוא (ואפילו

בכרת. רק לא – כרת) חייב שאינו א� – לדוגמא שמביא� ואונ� ער

נפק"מ מאי – קשה עפ"ז ג� .o`kאבל

זֿט.28) ש�, בירמי' מ"ש ע"פ – ה"ד פ"י יסוה"ת הל' רמב"�

ש�.29) רמב"� כא. יח, פרשתנו ורש"י ספרי

למיתה30) אותו דנו שלא שזה ב'), סעי� לעיל (נעתק ש� במהרש"א

מוכח, ומזה לו. עזרו ישראל מרשעי שרבי� לפי או סנה' בטלו שכבר לפי הוא,

לפענ"ד אבל שקר. נביא שהוא ידעו ימי� שנתי� שעברו קוד� שג� דס"ל

מוכח כו'", לומר את� "עתידי� הקודמת) בהערה (נסמנו ורש"י בספרי ממ"ש

כבפני�. דס"ל

לפי הוא, שקר נביא שהוא מקוד� ידעו שלא שמה ס"ח לקמ� מ"ש וע"פ

דהתרגו� אליבי' הוא המהרש"א שפירוש אפשר – אמת נביא הי' שלפנ"ז

שקר. נביא היא ב"הנביא" הכתוב שכוונת שסובר ד') סעי� לעיל (הובא

שמפרש מה צ"ע לפ"ז כבירוש'zehiytaאבל ולא – דהתרגו� אליבי'

וספרי.

ב).31) לז, (סנה' מיו� תוד"ה יג. כא, משפטי� רש"י ב. י, מכות ראה

יז.32) כח,

שהוא33) י"ל – ס"ב) לעיל (וראה ביד"א מיתה חייב שקר שנביא וא�

אותו ממיתי� – בה חייב שהוא במיתה א"א שבא� – ביד"א כבמיתה ע"ד

ה"ח). פי"ד סנה' הל' (רמב"� להמיתו שיכולי� מיתה בכל
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אמר שירמיהו וכיו� אמת. כנביא ידוע היה ירמיהו

d`eapa"...דברת סרה כי ה'... שלח� ידעו34ש"לא הרי ,

וא� שקר. נביא הוא שחנניה שנתי�, שחלפו לפני א� מיד,

לדונו היה אפשר למיתה?cinכ�,

עזור ב� "כחנניה בהוסיפו הזק� אדמו"ר משיב כ� על

`iapdשל המכריע ברוב אשר כ�, על נוס� הסבר ללא ,"

לנביא היא הכוונה התורה,`znהמקרי� בלשו� אפילו

וכו', וראשוני� חכמי� בלשו� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ד', בסעי� לעיל המובא כפירוש היא, בכ� והכוונה

אמת נביא היה הוא עד35שבתחילה לדעת, יכלו לא ולכ� .

אמת. אומר – חנניה או ירמיהו – מה� מי השנתי�, לסיו�

הנביא חנניה ש"וימת להסיק, הכרחי "dpya`iddומכ�

כדלעיל. שמי�, בידי מיתה היא
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שהיה בפסוק מודגש חנניה" "וימת של שבעני� כיו�

idd`זה dpyaלמרות – ולדוגמא חידוש, בכ� שיש מוב�, ,

שנה". ששי� "קוד� רק הוא שמי� בידי מיתה של שהזמ�

כיצד כ�, וא� מיוחד. חידוש היה חנניה של בדינו כלומר,

ללמוד ש"מתlkלגביyecignנית� שמי�, בידי מיתה

ממש"?

במיתה ג� "ולפעמי� ואומר הזק� אדמו"ר מוסי� לכ�

חנניה... "וימת שהפרט לאלתר", נפרעי� שמי� dpyaבידי

`idd"epi`,אצלו שהיה מיוחד עני� קשורepi`yמפני

בידי מיתה לכל שקשור פרט זהו אלא שמי�, בידי למיתה

נפרעי� שמי� בידי במיתה ג� "לפעמי� כי שמי�,

לאלתר".
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את מביא הזק� אדמו"ר אי� מדוע מוב� זה לפי

מתו ששניה� כיו� הנביא. ומעדו דמיכה מחבריה ההוכחה

אריה ידי "דומי'36על אשר ,dliwqc"37החמורה המיתה –

היה הרי אד�, שבידי המיתות מבי� א� `mlvביותר,

הוכחה מכ� להביא אפשר אי ולכ� מיוחד. וחומר חידוש

lkayמביא ולכ� – ממש" "מת שמי�" בידי "מיתה

עזור. ב� מחנניה דוקא לכ� הוכחה הזק� אדמו"ר

נמצאו "והרי הזק� אדמו"ר כ� אחר שואל כ� ומשו�

בנעימי�". ושנותיה� ימיה� והאריכו דור... בכל

(h"kyz t"wie t"y zgiyn)

•

טוֿטז.34) ש�,

דמכיו�35) – בפני�) המבואר על (נוס� י"ל q"ydפירושedfyעוד

סת�. "הנביא" אדה"ז כותב לכ� – (22 הערה (כדלעיל

כד.36) יג, לו. כ, מ"א

דורסתו.37) חי' סקילה.. שנתחייב מי (וש"נ): ש� סנה' ראה
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.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכ� :˘È‚„Óוז"ש""‡È·�‰בוודאות אמרו להסביר �ÈÎ� בספק תמנו".‡Ì(ולא לא כב.2.) ג, איכה

שמו"ע.3. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰גבורה ה� שהתומ"צ העני� (שנוגע לכא� שיי� אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתר� ואולי וצמצו�)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות � (כולל והצמצו� הגבורה מפי שניתנה כיו� ההקדמה: לולא �

של בציצית � (וכמו המצוה על הוספה אי� המצומצ� על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדי� ולכ� כו')ÁÎÂ�ÔÈÈÚגודלי�). לבוש שו� בלי פל"ו:

לקמ�".ÔÂ˘Ïשהוא ראה � כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה � כו' (וצמצו�) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא 7.קטז,

יא. כט, סע"ב.8.תהלי� כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרב יצחק שי'

שלום וברכה!

בעתו נתקבל מכתבו, ות"ח.

בשים לב לאחריות המוטלת על כל אחד ואחד להיות לעזר לבני ובנות ישראל, הן בגשם והן ברוח, 

כל אחד לפי מעמדו ומצבו, ואשרי משכיל אל דל לתת לו עזר על טהרת הקדש, הרי עובדא משמחת היא 

שיש עסקנים פעילים הדואגים לצרכי ילדי ישראל שאינם מסתגלים במוסדות החנוך הרגילים.

יעשו כל המאמצים המתאימים  בטחוני חזק שכת"ר ואתו עמו חבריו ושותפיו בעבודת הקדש, 

למלא האחריות המוטלת עליהם לחנך את הילדים שתחת רשותם והשפעתם ברוח התורה והמצוה על 

השי"ת  לברכת  ג"כ  יזכו  כך  ידי  על  אשר  הזאת,  האחראית  בעבודתם  יצליחם  והשי"ת  הקדש,  טהרת 

בעניניהם הפרטיים מנפש ועד בשר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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mihtey zyxt zegiyÎihewl

אמר שירמיהו וכיו� אמת. כנביא ידוע היה ירמיהו

d`eapa"...דברת סרה כי ה'... שלח� ידעו34ש"לא הרי ,

וא� שקר. נביא הוא שחנניה שנתי�, שחלפו לפני א� מיד,

לדונו היה אפשר למיתה?cinכ�,

עזור ב� "כחנניה בהוסיפו הזק� אדמו"ר משיב כ� על

`iapdשל המכריע ברוב אשר כ�, על נוס� הסבר ללא ,"

לנביא היא הכוונה התורה,`znהמקרי� בלשו� אפילו

וכו', וראשוני� חכמי� בלשו� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ד', בסעי� לעיל המובא כפירוש היא, בכ� והכוונה

אמת נביא היה הוא עד35שבתחילה לדעת, יכלו לא ולכ� .

אמת. אומר – חנניה או ירמיהו – מה� מי השנתי�, לסיו�

הנביא חנניה ש"וימת להסיק, הכרחי "dpya`iddומכ�

כדלעיל. שמי�, בידי מיתה היא
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לשאול: אפשר עדיי� א�

שהיה בפסוק מודגש חנניה" "וימת של שבעני� כיו�

idd`זה dpyaלמרות – ולדוגמא חידוש, בכ� שיש מוב�, ,

שנה". ששי� "קוד� רק הוא שמי� בידי מיתה של שהזמ�

כיצד כ�, וא� מיוחד. חידוש היה חנניה של בדינו כלומר,

ללמוד ש"מתlkלגביyecignנית� שמי�, בידי מיתה

ממש"?

במיתה ג� "ולפעמי� ואומר הזק� אדמו"ר מוסי� לכ�

חנניה... "וימת שהפרט לאלתר", נפרעי� שמי� dpyaבידי
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בידי מיתה לכל שקשור פרט זהו אלא שמי�, בידי למיתה

נפרעי� שמי� בידי במיתה ג� "לפעמי� כי שמי�,

לאלתר".
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ïäL ,äNòdyrd zeevn - £¥¤¥

,odç"îø,248 -íéøáà §¨¥¨¦
àkìîc11,jlnd ixa` - §©§¨

,(dlrnly)Leøtg''nx - ¥
dpeekd ,jlnd ixa`ç"îø§¨

,248 -íéLeáìe íéìk¥¦§¦
-øBàî [äøàääì] äøàäì̈¤¨¨§¨¤¨¨¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

ïäa Laìîä,zeevna - ©§ª¨¨¤
yeale ilk `id devn lky

zcgein dx`d zhilwl

cgein gekl ilk `ed xa` lky myk ,`ed jexa seq oi` xe`n

,dnecke ,drinyd gekl - ofe`d ,di`xd gekl - oird ,ytpdn

Bì CLîé äæ øBàîe),devnd z` miiwnd mc`l -eîéçøe eìéçc ¥¤ª§©§¦§¦
,dad`e d`xi -.(òãBpk äåöî ìëaod dizeevne dxezy ixd - §¨¦§¨©©

,zewl`n dkynd ,cqg ly oiprälçz äLaìúð Bæ äëLîäL ÷ø©¤©§¨¨¦§©§¨§¦¨
,"Là" íLa äpëîä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcîa- §¦©§¨¤©¨¨©§ª¨§¥¥

,dxeab ly dpiga `idyúeiçäå øBàä íeöîö úðéça àéäL¤¦§¦©¦§¨§©©
Laìúäì ìëezL éãk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî úBëLîpä©¦§¨¥¥¨§¥¤©§¦§©¥

úéöéök ,íéiøîç íéøáãa íä ïlëk ïaøL ,úBönä äNòîa- §©£¥©¦§¤ª¨§ª¨¥¦§¨¦¨§¦¦§¦¦
,inyb xnvaïélôúe,inyb slwa -úBðaø÷å,miig ilraa - §¦¦§¨§¨

,miinyb mnece mignv.ä÷ãöemiinyb mixaca e` sqka - §¨¨

ùã÷ä úøâà
ù"ãà éúòîåù ïæà øéòé éøáã çúô íééçå

íééç 'ä çéëåä øùà íééç úçëåú
éë ì"ìäå 'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç øîàå åàéáð é"ò
é"ôò ïáåéå .'åâå êéãñç åîú àì éë ù"îë åîú àì
'åë íìåò ãñç úéà ãñç úéàå ãñç úéà ÷"äåæá ù"î
úòãåî äðä éë .'åë ãñç áø àåäã äàìéò ãñç úéàå
åøîàù åîëå äøåáâ ïåùì àåäù æåò úàø÷ð äøåúä úàæ
äøåáâä éôî éðéñî äùîì åøîàð úåöî â"éøú ì"æç
äøå÷î äøåúäù 'éô åîì úã ùà åðéîéî áéúëãëå
åðééäã ïéîé íùá íéðåëîä 'ä éãñç ÷ø àåä äùøùå
ä"á ñ"à øåàî äøàäå 'úé åúåäìà 'éçá úëùîä
êéùîîä íãàä é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä ìà
íéøáà ç"îø ïäù ò"î ç"îø íåé÷á åîöò ìò øåàä

] äøàäì íéùåáìå íéìë ç"îø 'éô .àëìîãì"öã 'øð

äæ øåàîå) ïäá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî [äøàääì
åæ äëùîäù ÷ø (òãåðë äåöî ìëá ø"åã åì êùîåé
äðåëîä ä"á÷ä ìù åúøåáâ úãîá äìçú äùáìúð
úåëùîðä úåéçäå øåàä íåöîö 'éçá àéäù ùà íùá
äùòîá ùáìúäì ìëåúù éãë ä"á óåñ ïéà øåàî
úéöéöë íééøîåç íéøáãá íä ïìåëë ïáåøù úåöîä
úåéðçåøá ïäù úåöî óàå ä÷ãöå úåðáø÷å ïéìéôúå

.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בסופו "וכ� :˘È‚„Óוז"ש""‡È·�‰בוודאות אמרו להסביר �ÈÎ� בספק תמנו".‡Ì(ולא לא כב.2.) ג, איכה

שמו"ע.3. תפלת ב.4.נוסח קלג, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰גבורה ה� שהתומ"צ העני� (שנוגע לכא� שיי� אינו כ"ז "לכאורה

קושיא זו בהקדמה מתר� ואולי וצמצו�)? הרי‚„ÏÂ‰ואש הצדקה) מצות � (כולל והצמצו� הגבורה מפי שניתנה כיו� ההקדמה: לולא �

של בציצית � (וכמו המצוה על הוספה אי� המצומצ� על (È‚בההוספה עוז שנק' מקדי� ולכ� כו')ÁÎÂ�ÔÈÈÚגודלי�). לבוש שו� בלי פל"ו:

לקמ�".ÔÂ˘Ïשהוא ראה � כו' בקרבנות משא"כ (וכח), העז מתגלה ובצדקה � כו' (וצמצו�) גבורה דעוז) ענינו כל שזהו א.6.(ולא 7.קטז,

יא. כט, סע"ב.8.תהלי� כג, ב.9.מכות לג, כו.10.האזינו לא, ב).11.משלי (עד, ת"ל תקו"ז



`lelכ '` ipy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול א' שני יו�

,ehw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éôì äðäå,230 'nr cr.'åëå ïéãîåò

.dwcvl mipzepya ïäL úBöî óàåäàøé Bîk ,íãàä úeiðçeø §©¦§¤¥§£¦¨¨¨§¦§¨
äáäàå,zeipgex zecne zeybx ixd ody -ïä ïë-ét -ìò-óà- §©£¨©©¦¥¥
,ok mbék ,ììk óBñ-ïéà úðéçáa àìå äcîe ìeáb úðéçáa¦§¦©§¦¨§Ÿ¦§¦©¥§¨¦

dìáñì ìBëé íãàä ïéà ¯ äcîe ìeáâe õ÷ éìa 'äì äaø äáäà©£¨©¨©§¦¥§¦¨¥¨¨¨¨§¨§¨
úBéäìå Baìadze`a - §¦§¦§

,dryelôà Bôeâa íi÷©¨§£¦
eðéúBaø øîàîëe ,òâø¤©§©£©©¥

äëøáì íðBøëæ12úòLaL , ¦§¨¦§¨¨¤¦§©
äúéäL ,äøBz ïzî©©¨¤¨§¨
Cøaúé Búeäìà úelbúä¦§©¡Ÿ¦§¨¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå§¥¨

úelbúäå øeac úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§©
enk ,dyrn ly oipra `l

,zelbzde xeaic ly dpiga m` ik ,zeevnd dyrnïúîLð äçøẗ§¨¦§¨¨
:'eëxifgd d''awd `l` ,seba x`yidl zeleki eid `l mdizenyp -

oeeik ,dnvr cvn eli`e ,miznd ziigz ly lha mdizenyp mdl

dzid `l ,''seq oi`'' `edy xe`e zewl` ly zelbzd ef dzidy

,ef dad`ay oeeike .cg` rbxl elit` seba x`yidl dnypd dleki

d`xia mb jk ;zlabene dcecn `idy ixd ,seba dnypd zx`yp

ici lr ze`ad dad`e

ziwl`d zelbzdd

lke ,lirl xkfpk ,zeevnay

dkynddy iptn df

,zeevne dxezay ziwl`d

,dxeab zpigaa zyaeln

y` epinin'' yexit df ,'eke

dxezd yxeyy ,''enl zc

`id j` ,cqge ''oini''n `id

yalzdl lkezy ick ,dxeabe ''y`'' zpigaa dyalzpe dcxi

.milaben mipipr ici lr `ed oneiwy zeevna

äøeáb úcîa úeLaìúä éãé ìò eðì eðzð úBönäL éôì ,äpäå§¦¥§¦¤©¦§¦§¨©§¥¦§©§§¦©§¨
,'eë äøàää íeöîöå,zeevnay zelbzdde -Lé úBönä áø ïëì §¦§©¤¨¨¨¥Ÿ©¦§¥

íöîöî øeòL ïäì13Bîk , ¨¤¦§ª§¨§
ïéìcb á"é úéöévä Cøà14, Ÿ¤©¦¦ª¨¦

ïélôzäåzeidl zekixv - §©§¦¦
íéòaöà ìò íéòaöà- ¤§¨©¦©¤§¨©¦

`aenk ,mipe`bd zrc itl

owfd epax jexr ogleya15,

à÷åc úBòaøîe16áìeläå , §ª¨©§¨§©¨
exeriy -íéçôè 'ã17, §¨¦

äkqäådxeriy -'æ §©ª¨
íéçôè18øôBMäå ,- §¨¦§©¨
exeriyçôè19äå÷näå ,- ¤©§©¦§¤
dxeriyäàñ 'î20;ixd - §¨

xeriy zelra mlek ody

.dcneLé úBðaø÷a ïëå§¥§¨§¨¥
,ïîæì íöîöî øeòL ïäì̈¤¦§ª§¨¦§©

,oaxwl eze` miaixwny igd lra didi onf dnk oa -íéNák Bîk§§¨¦
äðL éða21íézL éða íéìéàå ,22'eë íéøôe ,23.lky ixd - §¥¨¨§¥¦§¥§©¦¨¦

,mdiig onfe zepy xeriya milaben zepaxwdä÷ãvä äNòîa ïëå§¥§©£¥©§¨¨

ãîBò íìBòäL íéãenòäî àéäL óà ,BðBîîa íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦§¨©¤¦¥¨©¦¤¨¨¥
íäéìò24:áéúëãëe ,e -aezky enk25:elôà ,"äðaé ãñç íìBò" £¥¤§¦§¦¨¤¤¦¨¤£¦

:áeö÷ øeòL dì Lé éëä̈¦¥¨¦¨
øçánä ïî äåöîì Lîç26, Ÿ¤§¦§¨¦©ª§¨

devnd miiwl mivexyk -

mikixv ,xzei dlrp ote`a

,geeixdn yneg zzl

úéðBðéa äcîì øNòîe©£¥§¦¨¥¦
'eë.50devnd z` miiwl -

`ly ,zipepia dcna

- ax xecida `lye mevnva

xyrn zzl mikixv

yi dwcvly ixd ,geeixdn

,xeriye dcnàø÷ð äæå§¤¦§¨
,"íìBò ãñç"cqgd - ¤¤¨

ici lr jynpd dlrnly

,dwcv zpizp ly df ote`

,''mler cqg'' `xwp - xeriyae dcnaìk ìà ãñç" :Leøt¥¤¤¥¨
"íBiä27éãé ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò úBîìBòa Laìúnä , ©©¦§©¥§¨¤§¦§©§¦©§¥

,àzúìc àúeøòúàlr xxern mc`dy ''dhnln zexxerzd'' - ¦§¨¨¦§©¨

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äãîå ìåáâ 'éçáá ïä ë"ôòà äáäàå äàøé åîë íãàä
õ÷ éìá 'äì äáø äáäà éë ììë ñ"à 'éçáá àìå
íéé÷ úåéäìå åáìá äìáåñì ìåëé íãàä ïéà äãîå ìåáâå
äúéäù ú"î úòùáù ì"æøàîëå òâø åìéôà åôåâá

åè÷úåìâúäå øåáéã 'éçáá ä"á ñ"ààå 'úé åúåäìà úåìâúä
:'åë ïúîùð äçøô

äðäåúãîá úåùáìúä é"ò åðì åðúéð úåöîäù éôì
úåöîä áåø ïëì 'åë äøàää íåöîöå äøåáâ
ïéìãåâ á"é úéöéöä êøåà åîë íöîåöî øåòéù ïäì ùé
áìåìäå à÷åã úåòáåøîå íéòáöà ìò íéòáöà ïéìéôúäå
ïëå äàñ 'î äå÷îäå çôè øôåùäå è"æ äëåñäå è"ã
íéùáë åîë ïîæì íöîåöî øåòéù ïäì ùé úåðáø÷á
äùòîá ïëå 'åë íéøôå íéúù éðá íéìéàå äðù éðá
íìåòäù íéãåîòäî àåäù óà åðåîîá ç"îâå ä÷ãöä
äì ùé ä"ôà äðáé ãñç íìåò áéúëãëå íäéìò ãîåò
äãîì øùòîå øçáåîä ïî äåöîì ùîåç áåö÷ øåòéù
íåéä ìë ìà ãñç 'éô íìåò ãñç '÷ð äæå 'åë úéðåðéá
àúåøòúà é"ò íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòá ùáìúîä

ב.12. פח, ˘ËÈÏ"‡13.שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוגבלי שה� להראות כא� הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏלאחרי) "מצומצ�" בההוספה

(חסד "שיעור") אמר ולאÚÌÏÂשכבר ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש � והדוגמאות � (וכהדגשתו�ËÓÏ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰צ"ע) ווינציקער" "נישט בהתרגו�

לתק�), � אלו תיבות השמיט אד"ש שיעורÎ"ÂÎÂשהרי יש ג"כ ה' דחסדי באופ� צדקה שג� ובפרט זה)! מוסי� (א�ËÓÏ‰פעמי� פרוטה �

שציצית � בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיו� מזה, פטור עול�" "חסד מוסי�È‚שמצד אינו הציציתÌÂÏÎגודלי� גודלי�,„È·על

ששיעור ˘·ˆÈˆÈ˙ז.א. ‰ÂˆÓ‰�מצומצ‰ÏÚÓÏ.'"וכו בתפילי� סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח סל"ב15.שו"ע או"ח שו"ע לג. סעי� לב סי' או"ח

˘ËÈÏ"‡:16.סל"ט. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה � בציצית‰‚·Ï‰כלל וג� וכיו"ב). עגולה הגבלות˘È�ÙÏ'(לא כו"כ �

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנ� בתפילי� וג� מזכיר�. ואינו משא"כÂÏ„‚Âישנ� מ)מרובע,

איזו דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז � רס"י). אדה"ז (שו"ע תרנ.17.שולל".˜Ò"„בציצית ר"ס תרלד.18.ש� ר"ס ש�19.ש�

ס"ט. סר"א.20.סתקפ"ו יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' ש�.22.רמב"� מ"ב.23.רמב"� פ"א פרה משנה ש�. רמב"� אבות24.ראה

מ"ב. ג.25.פ"א פט, ס"א.26.תהלי� סרמ"ט יו"ד ג.27.שו"ע נב, תהלי�

lel` 'a iyily mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ב' שלישי יו�

,230 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ø÷éò äðäå,fhw 'nr cr.áéúë åùôð

,ezcear ici.äæ íò äæ íãà éða íéNBòL ãñçå ä÷ãvä úåöî àéä¦¦§©©§¨¨¨¤¤¤¦§¥¨¨¤¦¤
yalziy dlrnly cqgd z` mikiynn mdly cqgde dwcvdy -

,zenleraãò õøàäî ¯ äcîe ìeáb úðéçáa àeä íìBòäL éôìe§¦¤¨¨¦§¦©§¦¨¥¨¨¤©
òé÷øìjldn -÷"ú500 -äðL28,'eë òé÷øì òé÷øî ïëå ,jldn - ¨¨¦©¨¨§¥¥¨¦©§¨¦©

itk ,dpy (500) w''z

ezcn miaygn l''f epinkgy

,riwxl riwxne riwx lk ly

,mewne dcn ly leab -

àîìò éåä éðL éôìà úéLå§¦©§¥§¥¨¥¨§¨
'eë29od dpy itl` zyy -

leab - ,mlerd meiw zepy

mlerdy oeeike .onf lydcne

,labenäcîe øeòL ïzð ïëì̈¥¦¨¦¦¨
ä÷ãvä úåöîì ïk íb©¥§¦§©©§¨¨
Bîk äøBzaL ãñçäå§©¤¤¤©¨§

ì.äøBzä úBöî øàL- ¦§¨¦§©¨
xkfpk ,dcne xeriy odlyiy

cqgdy myk .lirl

df xac lry dlrnly

ly cqg'' `ed ,jiyndl

ezlekiay cqg ,''mler

xeriya mlera yalzdl

dceard mb okl ,dcnae

cqgdn ef dkynd d`iand

dwcv zcear - dlrnly

ok mb `id - mc`d ly cqge

.dcnae xeriyaeðééä Cà©©§
ì à÷åcàìå äøBzä øîBL ©§¨§¥©¨§Ÿ

;àîéð àìîk elôà ìàîNe ïéîé äpnî øñdhp `ly inl - ¨¦¤¨¨¦§Ÿ£¦¦§Ÿ¦¨
,zg` dxrya `l elit` dxezdnCøcä åéìò øéáòäL éî ìáà- £¨¦¤¤¡¦¨¨©¤¤

,dxezd lyLãwa úBòøâî úúì ,Bkøc äåòäL øçàî ,íBìLå ñç©§¨¥©©¤¤¡¨©§¨¥¦§¨©Ÿ¤
,ïBéìòäitk ,zeevn ci lr ''oeilrd ycw''n jiynn ixd icedi ,oky - ¨¤§

ici lry ,''eizeevna epycw xy`'' zeevnd zkxaa mixne` ep`y

,zeevn meiwÎi` ici lre ,''oeilrd ycw''n ''dyecw'' mikiynn zeevn

,oeilrd ycwa zrxbnl minxebäî ,BúëLîä úðéça ,Bkøò òøbL¤¨©¤§§¦©©§¨¨©
éLîäì ìBëé äéäM-ïéà-øBàî øBàä úøàäå Búeäìà úðéçaî C ¤¨¨¨§©§¦¦§¦©¡Ÿ§¤¨©¨¥¥

àeä-Ceøa óBñ,jiyndl ecia didy -äøBzä øîBL äéä elà ¨¦¨¨¥©¨
íà ék ,ï÷úì ìëeé àì äæ úeòî éøä ¯ dúëìäk dîi÷îelr - §©§¨§¦§¨¨£¥§ª¨¤Ÿ©¦§Ÿ¦¦

,iciLaìúî Bðéàå úBîìBòäî äìòîlL ïBéìòä øBàä úëLîäa§©§¨©¨¨¤§¤§©§¨¥¨¨§¥¦§©¥
,ïäa,zenlera yalzn df oeilr xe` oi` -"äàlò ãñç" àø÷pä- ¨¤©¦§¨¤¤¦¨¨

,xzei dlrp cqg,"ãñç áø"å,ieaixa cqg -èMtúîe øéànL éôì §©¤¤§¦¤¥¦¦§©¥
CBz íöîöî epðéàL øçàî ,äcîe ìeáb éìa óBñ-ïéà úðéçáa- ¦§¦©¥§¦§¦¨¥©©¤¥¤§ª§¨

zeiniptaàlà úBîìBòä̈¨¤¨
éwî úðéçáaïäéìò ó ¦§¦©©¦£¥¤

ïéâøc ìk Léøî ,äìòîlî¦§©§¨¥¥¨©§¦
,'eëå óBñ ãòlkzlgzdn- ©§

`ed ,oteq cr zebixcnd

.deey ote`a mdilr siwn

BëéLîî íãàäLëexe` - §¤¨¨¨©§¦
,dfåéNòîa ähîì§©¨§©£¨

,"àzúìc àúeøòúà"å- §¦§¨¨¦§©¨
xxern `edy zexxerzda

,dhnl ezcear ici lréæà£©
øéàî äæ ïBéìò øBà¤§¤¥¦
úBîìBòä CBz èMtúîe¦§©¥¨¨
ìëå úeòî ìk ïwúîe§©¥¨§ª¨§¨
Lãwa eðzpL úBòøâî¦§¨¤¦§©Ÿ¤
ïáeèå ïøBà Lcçîe ,ïBéìòä̈¤§§©¥¨§¨
,æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤¨

.Lnî Lãç øBà úðéçáa- ¦§¦©¨¨©¨
xcq ly xe` `l

mb did xaky ,zelylzyd

,dlbzp wx zrke ok iptl

ycg xe`a xaecnd `l`

xcqn dlrnly

,zelylzyd:eøîà ïëì- ¨¥¨§
l''f epinkg30:íB÷îa",dbixcnae -."'eëå ïéãîBò äáeLz éìòaL §¨¤©£¥§¨§¦§

daeyz ilray iptn z`fe ,my micner mpi` mixenb miwicv elit` -

xe` mikiynnycgxe` ,zelylzyd xcqn ixnbl dlrnl `edy
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אלול ב' שלישי יו�
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כמפורש עול� חסד ה"ז עליה� עומד שהעול� מהעמודי� הצדקה, מצות צדקה, סת� נפש, לכל השווה צדקה דלכאורה מזבח. נבחר צדקה למה

עוונותיו. ותיקו� משפט שהיא צדקה היינו משפט ע� ובחבור ביחד הבאה בצדקה כא� שהמדובר הכתוב פי' ולכ� מזבח?! נבחר זה ואי� לעיל,

צט, וירא אוה"ת רפל"ג. אדר"נ ראה � וצדקה משפט או ומשפט צדקה השינוי � העני� אותו אינו אבל ב) (סג, בתו"א הבי' ע� זה לקשר ויש

א.35.א. נ, ד.36.כתובות ב, איוב

lel` 'cÎ'b iyinge iriax mei Ð `i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ג' רביעי יו�

,fhw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãñç úãî äðäå,fhw 'nr cr.'åë àá
יו�רביעיוחמישיג'ֿד'אלול

אלול ד' חמישי יו�
אגרתיא ,fhw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êìéëùäì .àé,fiw 'nr cr.æåðâä ïåéìòä

ìL BîL ìò úàø÷ð äcîe ìeáb éìa Bæ ãñç úcî ,äpäå§¦¥¦©¤¤§¦§¦¨¦§¥©§¤
àeä-Ceøa-LBãwä,d''awd ly cqgd ote` dfy -,"'ä éãñç"- ©¨¨©§¥

,`ed jexa yecwd ly eicqg:áéúëãkaezky enk -37:'ä ãñçå" §¦§¦§¤¤
éìîBâå íéðîçø íä ìàøNé ìkL íâä ék ."'eë íìBò ãòå íìBòî¥¨§©¨¦£©¤¨¦§¨¥¥©£¨¦§§¥

ìeáb Lé íøa ,íéãñç£¨¦§©¥§
ìáà ,íãàä éîçøì äcîe¦¨§©£¥¨¨¨£¨
àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¦§¨
,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà"¥¨

,óBñ ïéà åéúBcîìemyk - §¦¨¥
mb jk ,seq oi` jxazi `edy

,zeiteq oi` od eizecn

:áéúëãkaezky enk -38: §¦§¦
."'eëå åéîçø eìë àì ék"¦Ÿ¨©£¨§
,ixd ,seq ila md eingx -

yecwd ly ecqgy myk

jk ,iteq oi` `ed `ed jexa

dwcv dyery mc`d mb

ok mb df ,dlabd ila cqge

ote` ,'''d icqg'' `xwp

.d''awd ly cqgdeäæå§¤
àéápä øîàL39øçà ¤¨©©¨¦©©

àlL éôì Leøt ,"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :úeìbäå ïaøçä©ª§¨§©¨©§¥¦Ÿ¨§§¥§¦¤Ÿ
,eðîúmininz ep` oi`y iptn -40,íéîìLe íéîéîz eðà ïéàL ©§¤¥¨§¦¦§¥¦

,íéðBéìò úBîìBòáe Lôpa íâôe àèç íeL éìaepa yi `l` - §¦¥§§¨©¤¤§¨¤§¦
,minbte mi`hg ly mipipr oiicrâäðúäì eðà ïéëéøö ïk ìò©¥§¦¦¨§¦§©¥

íäL 'ä éãñçamicqg -eðéìò øøBòì éãk ,úéìëúå ìeáb éìa §©§¥¤¥§¦§§©§¦§¥§¥¨¥
,äàlò ãñçå íéîçø,oeilr cqg -àeäLzpiga -ãñç áø ©£¦§¤¤¦¨¨¤©¤¤

:áeúkL Bîk ,úéìëúå ìeáb éìa íéîçøå:weqt eze` ly eteqa - §©£¦§¦§§©§¦§¤¨
."'Bâå åéîçø eìë àì ék"yiy oeeik ixd ,leab ila md eingx - ¦Ÿ¨©£¨§

mingx jiyndldl`zeidl dwcvd dkixv -'''d icqg''yexit df .

oi` ,oky - ''epnz `l ik'' ,dcne leab ila cqg ,'''d icqg'' weqtd

ilay oeilrd xe`dn dkyndl wwcfdl epilre minlye mininz ep`

ie`xk epwezi dl`y ick ,oky) minbtde mi`hgd z` owzl ick leab

miyelgd epizexec ly ze`ixad avn oi` ,mitebiqe zeiprz ici lr41

jxcd `l` ,z`f miyxn

- (dwcv ici lr wx `id

zeidl xcqd lr okle

ila cqg ,'''d icqg''a

.dlabdeøîàL eäæå§¤¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø42: ©¥¦§¨¦§¨¨

àlà ïéìàâð ìàøNé ïéà"¥¦§¨¥¦§¨¦¤¨
eNòiL ,"ä÷ãöa- ¦§¨¨¤©£

,dwcvdeéäé íà íb©¦¦§
,àðécî íéøeètm` mb - §¦¦¦¨

zzln mixeht md oicd cvn

,dwcvékepizeaxy itk - ¦
mixne` l''f43:ãåc ïa ïéà"¥¤¨¦
:"'eë àadlkzy cr - ¨

`ly ,''qikd on dhext

elit` ,olvil `pngx ,didz

epzi z`f lkae ,qika dhext

ixd ,laben izla ote`a didz dwcvd zpizpy ,xnelk ,dwcv

d`ian `id oke zepeerd ly zhlgend dxtkd z` d`ian efk dwcv

''oil`bp od cin''d z`44cr'' xn`nd z` `ian owfd epax oi`y dn .

iaxd xiaqn - '''eke''a z`f fnxn `l` ,''qikd on dhext dlkzy

`hal dvex owfd epax oi`y iptn dfy xnel xyt`y ,`''hily

eaygi micediy ici lr rvazdl leki df l''fg xn`ne ,el` milin

mnvrzeipgexaepax oi`y dn mb dfy xnel yie .milcke miyxk

'' xne` owfdeidiykdf oipr ,oky - ''m`'' `l` ,oicd cvn ''mixeht

.zeipgexa rvazdl leki

.àé"dpia jlikydl" ,cigi oeyla owfd epax ligzn ef ycewd zxb`

weqtd oeylk)1,oky ,"llk"l dglyp `idy zexnl ,(l`ipcl xn`py

,dlebq icigil wx jiiy dxe`kly dcear ote` owfd epax raez ef zxb`a

ze`ixal migxkeny dl`l `l mb ,miinyb mipipra llk oevx didi `ly

,mipiprd "zeinyb"a didi `l oevxdy ,xnelk .'d zcearl yeniyÎixae

ick cre ;miinybd mipipray ziwl`d zeigae "zeipgexa" zevxl `l`

miinybd mipipra xqg melye qg m` s`y ,jkmc`l migxkendla -

df xac ly ezin`ly dpen`d cvn dgnya didi `l` ,jkn xrhviaeh

icigil wx ,dxe`kl ,jiiy ,dfk dcear ote` - (ef zxb`a xiaqiy itk)

.dlebq

likydl" ,cigi oeyla ef dyecwd ezxb` owfd epax ligzn ,oklj,"dpia

`a df ,oky ,l`xyin cg` lkl xacd jiiy xac ly ezin`ly ,zexedl

zelbl wx eilr ,icedi lkl yi ixd dpen`e ,zizin`d dpen`d cvn xwira

zeigl.ef dpen`a

ùã÷ä úøâà
ìåáâ éìá åæ ãñç úãî äðäå
áéúëãë 'ä éãñç ä"á÷ä ìù åîù ìò úàø÷ð äãîå
ìàøùé ìëù íâä éë 'åë íìåò ãòå íìåòî 'ä ãñçå
éîçøì äãîå ìåáâ ùé íøá íéãñç éìîåâå íéðîçø íä
óåñ ïéà åéúåãîìå ä"á ñ"à '÷ð ä"á÷ä ìáà .íãàä
øçà àéáðä ù"æå .'åëå åéîçø åìë àì éë áéúëãë
éôì 'éô .'åâå åðîú àì éë 'ä éãñç úåìâäå ïáøåçä
àèç íåù éìá íéîìùå íéîéîú åðà ïéàù åðîú àìù
âäðúäì åðà ïéëéøö ë"ò íéðåéìò úåîìåòáå ùôðá íâôå
åðéìò øøåòì éãë úéìëúå ìåáâ éìá íäù 'ä éãñçá
éìá íéîçøå ãñç áø àåäù äàìéò ãñçå íéîçø
åäæå .'åâå åéîçø åìë àì éë ù"îë úéìëúå ìåáâ
íâ åùòéù ä÷ãöá àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æøàù

:'åë àá ãåã ïá ïéà éë àðéãî íéøåèô åéäé íà

יז.37. קג, כב.38.תהלי� ג, 39.1.איכה הערה לעיל ˘ËÈÏ"‡:40.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וגלות החורב� � לעיל41."והראי' כמשנ"ת
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Cøcä Bæ àì ék ,"äðéa EìékNäì"2'ä øBà ïkLé3,icedia - , §©§¦§¦¨¦Ÿ©¤¤¦§Ÿ
õôç úBéäì,zevxl -íéøNa éiçaly oevx `edy ''utg''a - ¦§¨¥§©¥§¨¦

llba) ea migxkeny iptn xacd z` mivexy oevx `l ,beprz

`l ixd ,ea beprz el yiy iptn envr xacd z` mivex `l` ,(zilkz

evxi ''iig''d oipry ,jxcd ef

,miiptebÎmiixyad miiga

z` ''utg''a evxiye

ly zeiptebde zeinybdéðáe¨¥
,éðBæîemiclil oevxdy - §¥

''utga'' didi dqpxtle

ly ''zeinyb''d cvn beprze

,mipiprdeøîà äæ ìò ék¦©¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø4: ©¥¦§¨¦§¨¨

ðBöø ìha""'eë E5iptn - , ©¥§§
,epevxeðéäc''jpevx lha'' - §©§

oevx el yiy ezernyn oi`

iptn elhan `edy `l`

,oeilrd oevxd `ed oi`y

oevx mey el didi `l dligzklny ,oldl yxtn `edy itk ,`l`

,oeilrd oevx epi`y dnaäéäé àìå ,úeàéöna ìèa BðBöø äéäiL¤¦§¤§¨¥©§¦§Ÿ¦§¤
íéììëpä ,ílk äfä íìBò éðéðòa ììk ïBöø íeL Bìzylya - ¨§¨§¦§§¥¨©¤ª¨©¦§¨¦

:mipiprd,éðBæîe éiç éðáamc`dy mixac md dl`y zexnl - §¨¥©¥§¥
el didi `l z`f lka ,d''awd z` ezcearl mirbep mde ,mda gxken

oevx meymnvr dl` mixaca`l` ,'d zcearaici lr d`ay

lehia ly ote`a didi oevxdy - "jpevx lha" yexit df .dl` mixac

mkg itlk ohw mkg ly ezelhazd lynl enk `l ,(ze`ivna lha)

zpigaa `ed mb z`f lka j` ,eitlk lha ok` `ed ,mpn` ody ,lecb

jk .llk `vnp `ed oi`y ,eyexit "ze`ivna lehia" `l` ,ze`ivn

`ed `l` ,dl` mixacl oevx el yiy dpeekd oi` "oevxd lehia"a mb

mey el oi`y `id dpeekd `l` - d"awd oevx df oi` m` epevx lhan

.dligzkl oevxäëøáì íðBøëæ eðéúBaø øîàîëe6lv`y - , §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
ote`d zeidl jixv mc`d:"éç äzà Eçøk ìò"Lly oipr mby - ¤©¨§£©¨©

mnvr miiga ,oky ,(epevxl cebipa) "egxk lr"k `ed ,miig ,"iig"

rbepa xacd jky oky lke ,llk miig el oi` - miinyb miig xeza

ekeza lerti icediy ,xacd ixyt` cvik ,`l` ."ipefn"le "ipa"l

migxkena `l elit` ,miinybd mipipra llk oevx mey el didi `ly

cala ef `ly ,`vi exe`iane .oldl owfd epax z`f xiaqi ?xzeia

el mixqgyk mb `l` ,miinybd mipipra beprze oevx mey el oi`y

xac ,xrv el mxeb df oi` ,melye qg jkn laeq `ede dl` mipipr

dl` mipipra beprz mey el oi` ok`y zizin` di`x meyn ea yiy

mixaca beprza yg epi` mc`y minrtl yi ,oky .mze` el yi xy`k

miniieqn7beprz el oi` ok` zeiniptae mlrday dgked ef oi` j` ,

jkl di`x .mda beprz el yi ezeinipta wenry xacd ixyt` ;mda

mze` el mixqg xy`ky -

.jkn xrhvn `ed ,mixac

- beprzn jtidd `ed xrve

xrhvn `edy dn ixd

,dl` mixac el mixqgyk

mze` el yi xy`ky giken

jkn bprzn `ed - mixac

eze`a yg `ed oi`y zexnl)

`ed oi` m` ,eli`e ;(beprz

xqgyk xrhvnmze` el mi

dgked df ixd - mixac

mey el oi` ok`y zizin`

mze` el yi xy`k beprz

:owfd epax oeylae .mixac

,ïéðòä øeàáeoevxe utg el eidi `ly lertl mc` leki cvik - ¥¨¦§¨
- xzeia el migxkena `l mb ,dfd mlerd ipipraäðeîà ÷ø àeä©¡¨

,"úéLàøa øöBé"a úézîàlkd xveiy `ed jexa yecwda - £¦¦§¥§¥¦
,("ziy`x" ly dpigaa) "ziy`xa","ïéà"î "Lé" äàéøaäL eðéäc§©§¤©§¦¨¥¥©¦

úàø÷pä`xwp ''oi`''d -,"äîëç úéLàø""oi`" dlnd yexit - ©¦§¥¥¦¨§¨
xacdy eppi` o`kepi`xyt` i` oky ,byen epi` - "oi`" `l` ,miiw

"lkd jnn" ixdy ,qt`n ,"oi`"n `id d`ixady xnel ixd8lkd ,

`l - `ed "oi`" yexit `l` ,izin`d "yi"d `edy ,zewl`n `a

,"yi" el `xew `ed eze` oian `xapdy xac ,oky ,byen `le oaen

,"oi`" `xew `ed ,ixnbl ezpade ezbydn dlrnl `edy xacl eli`e

"yi" ,"oi`n yi" yexit df .miiw xacd oi` ely dpadd mlera oky

aezky enk ,"ziy`x" z`xwp "dnkg"e .dnkg ly "oi`"dn `ad9:

,oky ,zelylzyd ly dpey`xd dxitqd `id ,"dnkg ziy`x"

ixnbl dlrnle zelylzydn dlrnl `ed "dnkg"n dlrnl

zelylzydd ziy`x `id "dnkg" `l` - "yi"l xewn zeidln

."yi"l xewn zeidlBúîëç àéäåzxitq zbixcne zpiga - §¦¨§¨
,dnkgdúâOî äðéàL,dpada -ìàøáð íeLxvei'' edf - ¤¥¨ª¤¤§¦§¨

Îe ,''dnkg'' ly ''ziy`x''a lkd xvei `ed ,''ziy`xaäàéøaä©§¦¨
úò ìëa àéä úàfä10íéàeøaä ìk íéeäúnL ,òâøå,cinz - ©Ÿ¦§¨¥¨¤©¤¦§©¦¨©§¦

ìkä úà äiçîä Cøaúé Búîëçî "ïéà"î "Lé"11dign `ed - . ¥¥©¦¥¨§¨¦§¨¥©§©¤¤©Ÿ
ly ote`a mb m` ik ,zeig ly ote`a wx `l lkd z`zeedzd,

ùã÷ä úøâà
êìéëùäì àéïåëùé êøãä åæ àì éë äðéá

ééçá õôç úåéäì 'ä øåà
åðééäã 'åë êðåöø ìèá ì"æøà æ"ò éë éðåæîå éðáå íéøùá
ììë ïåöø íåù åì äéäé àìå úåàéöîá ìèá åðåöø 'éäéù
éðåæîå ééç éðáá íéììëðä íìåë äæä íìåò éðéðòá

:éç äúà ë"òù ì"æøàîëå
øåàéáåúéùàøá øöåéá úéúéîà äðåîà ÷ø àåä ïéðòä

úéùàø '÷ðä ïéàî ùé äàéøáäù åðééäã
àøáð íåùì úâùåî äðéàù åúîëç àéäå äîëç
ìë íéåäúîù òâøå úò ìëá àéä úàæä äàéøáä
ìëä úà äéçîä 'úé åúîëçî ïéàî ùé íéàåøáä

.2:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוב אינו וצ"לÏÏÎ"לכאורה בשרי�?! בחיי חפ� להיות כו' ישכו� הדר� שזו אפ"ל אי� :‰ÏÎ˘‰‰�È··

ע"י דאדרבה דקס"ד (בקיצור) ויל"פ זה! קדושה„ÈÙÎ˙‡‡˜Â‡לשלול ונמשכת כו' יקרא אסתלק דעי"ז � פכ"ז פט"ו, (עיי� ה' אור ישכו�

‰�ÂÈÏÚÏÚÌ„‡‰,('כו˘¯ÂÙÓÂ,(הה"מ בש� ד) (ט, ואתחנ� לקו"ת להרמב"�. מח"פ מ"ו וראה ש�. עה"ת פרש"י קדושי�. ס"פ (ספרא אחז"ל

אד� יאמר יאמר‡"‡שלא אבל בנוגע‡Ú˘‰ומה‡È˘Ùכו' רק (היינו זוÚÓÏ˘‰כו' לא אבל ש�) (כמבואר נמי הכי דאי� כו' ולהשכיל� ,(

ÔÂÎ˘È."(3הדר� (הע' וכדלקמ� ˘ËÈÏ"‡:3.כו'. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�רצונ (בטל שזהו משמע זה ד"ישכו�ÂÎÂ'"מל' העבודה לדרגת נוגע (

עכ"פ הבטל בדבר רק אפשרי � ה' ישכו� ואואפ"ל: וכו'. בתניא רגיל אינו ל' ה' אור דישכו� הדרגא ומהו דוקא ה"' ש"ישכו�·ÁÎאור (פ"ו);

¯Â‡הביטוי ג� צ"ל � ה'" הגלוי·‚ÈÂÏÈ(גילוי) הביטול ג� צ"ל � ובקביעות ומתלבשת ששוכנת � ד"ישכו�" באופ� יהי' ושזה (בפועל);

כו'". רצו� שו� לו יהי' שלא מ"ד.אבו4.בקביעות, פ"ב ˘ËÈÏ"‡:5.ת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰משמע"˘È˘ ËÂ˘Ù„והיינו � הזה הרצו� לו

(פמ"ט)". כו' בטבעו בה� דקשור מכ"ב.6.בתומ"צ, פ"ד ˘ËÈÏ"‡7.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."תענוג אינו תמידי תענוג "וע"ד דה"א8.:

יד. ו.9.כט, קיט, 10.21.תהלי� הערה לקמ� ˘ËÈÏ"‡:11.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ב שהיחוה"א "כדלעיל
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.dbydn dlrnly jxazi eznkg÷îòa íãàä ïðBaúiLëe§¤¦§¥¨¨¨§Ÿ¤
Bzòãa øiöéå ,Búðáäxacd z` xiivi ,xacd z` oiaiy ixg` - £¨¨¦©¥§©§

dpenza opeazny ink ,eiptl xacd xiievn eli`k didiy ,eiptl

,zxiievnBúéåä''yi'' ,ez`ixae -Lnî òâøå òâø ìëa "ïéà"î- £¨¨¥©¦§¨¤©¨¤©©¨
- ,jxazi eznkg ly ''oi`''d zpiga ea zlret rbx lkay ,xnelk

,jk m`eéàäBà ,Bì òø ék Bzòc ìò äìòé C,el yiy -íeL ©¥©£¤©©§¦©
øàL Bà ,"éðBæîe éiç éða"î íéøeqé,íìBòa ïéøeqé éleki cvik - ¦¦¦¨¥©¥§¥§¨¥¦¦¨¨

- ?mixeqi laeq `edye el rxy ezrca zelrléøädrya - £¥
ÎyáBhäå íéiçä øB÷î àeä ,Cøaúé Búîëç àéäL ,"ïéà"ä̈©¦¤¦¨§¨¦§¨¥§©©¦§©

àeäå ,âðòäåzpiga -,àaä íìBòî äìòîlL ïãòä,`ad mler - §¨Ÿ¤§¨¥¤¤§©§¨¥¨©¨
ocr obzbprznd dnypd ly xzeia deabd mibeprzd zcn `edy ,

df - zewl` zbyde zpadnob,exewn `edy ''ocr''n jynpd cala

dpigaeef,cinz eze` deedne dignL éðtî ÷ødf xac -Bðéà ©¦§¥¤¥
Bì äîãð ïëì ¯ âOî,el yiy -ïéà úîàa ìáà ,íéøeqé Bà òø ª¨¨¥¦§¤©¦¦£¨¤¡¤¥

,âOî BðéàL ÷ø ,áBè ìkäå ,äìòîlî ãøBé òø,dfay ''aeh''d - ©¥¦§©§¨§©Ÿ©¤¥ª¨
.Báeè áøå Bìãâìdlrnl `ed - xzeia lecb aeh ezeid iptne - §¨§§©

xac lk zeig ,xnelk .dfd aehd z` oiadl ezlekine mc`d zbydn

rx ly oipra dhnl cxeiy dn ly yxeyd mb ,eyxeya dlrnl
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dfy itk xzeia dpeilr dbixcna x`ypd aeh epyiezligza

ly yeala dhnl cxei df okle dbydn dlrnl df myy ,zelbzdd

''aeh''d ,oky ,mixeqie rx

itk ,dlbzd `l oiicr eay

e''k wxta `ian owfd epaxy

xtq ly oey`xd wlgay

eze`a oc `edyk) ''`ipz''d

weqtd z` (oipr14ixy`'' :

,"dÎi epxqiz xy` xabd

ly ''dÎi''n mi`a mixeqiy

ziy`x dfy ,'ied my

iptl ,'ied my ly zelbzdd

''d''e''a cxei dfy

,''zelbp d''e - zelbpde''y)

od 'ied my ly 'de 'e

dn ,''zelbp''cxeiy

od d''i eli`e ,zelbzda

,''epxqiz'' ixd ,''zexzqp''

rxk mc`l d`xpy dn xac ly ezzin`l ixd ,(d''in mi`a ,mixeqi

eyxey cvn aeh `ed ,mixeqieihewl''a owfd epax `iany itke ,

''dxez15''daehl ef mb'' xn` xac lk lry ''efnb yi` megp''n ,16,

ay wx `l ,ernynyxge`nmby `l` ,daeh ly oipr jkn `vi

.(''aeh''d dlbzi okn xg`le) yxeyd cvn aeh xacd zrkäæå§¤
øwò17íãàä àøáð dìéáLaL äðeîàä18øúà úéì"c ïéîàäì , ¦©¨¡¨¤¦§¦¨¦§¨¨¨¨§©£¦§¥£©

,"déðéî éeðt`vnp mewn lka `l` ,epnn iept mewn oi`y - ¨¦¥
,`ed jexa yecwd,"íéiç Cìî éðt øBàá"emr `vnp jlndyk - §§¥¤¤©¦

oipra xaqeny itk ,ipyl miig `ian xacd - mipt l` mipt cg`

,miigd jtidl olvil `pngx htyp edyinyk mby ,dhnl zeklnd

,miiga x`yp `ede ehtyn z` mixinn ,jlna ybet `ed m` ixd

,dlrnly ''zekln''d oipra mb jk ,''miig jln ipt xe`a'' oky

`ian - mewn lka ,mler ly ekln ,`ed jexa yecwd ly e`vnidy

.miigïk ìòå,okle -"BîB÷îa äåãçå æò"19yecwd ly e`vnid - , §©¥Ÿ§¤§¨¦§
,decge (oegha ly) wfeg mc`l zzl dkixv ,mewn lka `ed jexa

ly ''enewn'' `ed ,`vnp `edy okid ixdy ,`vnp `edy avn lka

,''decge fer'' ixd ''enewn''ae ,`ed jexa yecwd÷ø àeäå ìéàBä¦§©
,ïk ìòå .íBiä ìk áBè,okle -úéLàø20íãàä çîNiL ,ìkä ¨©§©¥¥¦©Ÿ¤¦§©¨¨¨

úò ìëa ìâéå21Búðeîàa Lnî äéçéå ,äòLå22äiçîä ,'äa §¨¥§¨¥§¨¨§¦§¤©¨¤¡¨©©§©¤
òâø ìëa Bnò áéèîe23ávòúnL éîe .,eala -ïðBàúîe- ¥¦¦§¨¤©¦¤¦§©¥¦§¥

ùã÷ä úøâà
åúééååä åúòãá øééöéå åúðáä ÷îåòá íãàä ïðåáúéùëå

232éë åúòã ìò äìòé êéàä ùîî òâøå òâø ìëá ïéàî
åì òøéøàù åà éðåæîå ééç éðáî íéøåñé íåù åà

àåä êøáúé åúîëç àéäù ïéàä éøä íìåòá ïéøåñé
á"äåòî äìòîìù ïãòä àåäå âðåòäå áåèäå íééçä øå÷î
íéøåñé åà òø åì äîãð ïëì âùåî åðéàù éðôî ÷ø
÷ø áåè ìëäå äìòîìî ãøåé òø ïéà úîàá ìáà
äðåîàä ø÷éò åäæå åáåè áøå åìãåâì âùåî åðéàù
'éðéî éåðô øúà úéìã ïéîàäì íãàä àøáð äìéáùáù
ìéàåä åîå÷îá äåãçå æåò ë"òå íééç êìî éðô øåàáå
çîùéù ìëä úéùàø ë"òå íåéä ìë áåè ÷ø àåäå
'äá åúðåîàá ùîî äéçéå äòùå úò ìëá ìâéå íãàä
ïðåàúîå áöòúîù éîå òâø ìëá åîò áéèîå äéçîä

שחרית.13.ש�.12. של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, א.15.תהלי� סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעיר"

פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"� א. כה, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:18.מרע"מ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוסי ואיל� שמכא� "יל"פ

È¯˜ÈÚ(2עני� ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'שמסקנת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó·�מתאי �

זה È�Ùלשלפני ¯Â‡·�ואי במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘�מוב אינו דלכאורה דאי�ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :

וכדרז"ל החילוק. כ� כביכול, להקב"ה, בנוגע שג� וכו', במקומו למע', שזהו והתירו� עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאי� דא"כ � כו' יורד רע

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"� שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיי� בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז ‰Ú¯˙20.עה"פ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îביוצר שהנדו� שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש א� דמרמז שוני�ÁÎ"י"ל ÌÈÎÙ‰Âעתי�

האגה"ק בריש לעיל וכ� ואיל�) ב ג, (קהלת Ú˙"'זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ושעה עת בכל והרי � נברא דבשבילה "כיו�

חי". ושעה".23.הוא עת "בכל שצ"ל טע� עוד
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שחרית.13.ש�.12. של ק"ש ברכות יב.14.נוסח צד, א.15.תהלי� סב, א.16.במדבר כא, ˘ËÈÏ"‡:17.תענית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להעיר"

פ"ז]". והאמונה היחוד [שער ב פג, לעיל בתחלתו. רמב"� א. כה, זח"ב ˘ËÈÏ"‡:18.מרע"מ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוסי ואיל� שמכא� "יל"פ

È¯˜ÈÚ(2עני� ושעה, עת בכל (1 צ"ל: הנ"ל התבוננות ˘ÓÓ.".19:‡"ËÈÏ˘בה˘ÈÁÈ'שמסקנת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"ÂÓÂ˜Ó·�מתאי �

זה È�Ùלשלפני ¯Â‡·�ואי במקומו, וחדוה עוז הכתוב דוקא שהובא יל"פ ועפ"ז .Á¯ÎÂÓ˘�מוב אינו דלכאורה דאי�ÏÏÎלהביאו. משנ"ת ע"פ :

וכדרז"ל החילוק. כ� כביכול, להקב"ה, בנוגע שג� וכו', במקומו למע', שזהו והתירו� עכ"פ. בשר בעיני רע נמצא מאי� דא"כ � כו' יורד רע

בסופו". תשי ע' ובפרט עה"פ לתנ"� שלו ובאוה"ת לאיכה, הצ"צ רשימות ועיי� בראי. גואי ב) ה, (חגיגה גו' וחדוה עוז ‰Ú¯˙20.עה"פ

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Îביוצר שהנדו� שנת"ל ˘È˘‡¯·.".21:‡"ËÈÏ˙"כמו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שיש א� דמרמז שוני�ÁÎ"י"ל ÌÈÎÙ‰Âעתי�

האגה"ק בריש לעיל וכ� ואיל�) ב ג, (קהלת Ú˙"'זמ"ז ÏÎ·'..22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ושעה עת בכל והרי � נברא דבשבילה "כיו�

חי". ושעה".23.הוא עת "בכל שצ"ל טע� עוד
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.24:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�היפ ויל"פ: רגיל. לא וג� מיותר (כנ"לÌˆÚ"לכאורה ומציאותו בריאתו ‰Ú¯˙25.נברא)".˘·˘·ÏÈ‰עני�
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ד. קלט, ˘ËÈÏ"‡:32.תהלי� ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנוגע אסיפא לרמז וי"ל � "כוננו" לאחרי גו' עניניו"Ô‡Îל"נ ד"כל "מחשבת") התרגו� פי' (ע"פ
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eðééäå,ipydn cg` miiktde micbep dxeabe cqg izn -ïäLk §©§§¤¥
,ïcáì úBcî úðéçáalke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id dcn - ¦§¦©¦§©¨

,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id dpte`a zlaben dcn

,íäéðéa íBìL äNBò àeä-Ceøa-LBãwä Càdidz `ly - ©©¨¨¤¨¥¥¤
zg` dcn oia zecbpzd

,dipyléelb éãé ìò eðééäc§©§©§¥¦
äaø äøàä ïäa älbúnL¤¦§©¤¨¤¤¨¨©¨
ãàî äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§Ÿ
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨

BîLk øLàxe`'' `edy - £¤¦§
oi`eq ila ,''seqilae s

,leabBðéàL ,àeä ïk¥¤¥

àlà ,íBìLå ñç äcî úðéçáa,`ed -ïéà ãò äìòî äìòîì ¦§¦©¦¨©§¨¤¨§©§¨©§¨©¥
elôà ,õ÷,dlrnl - ¥£¦

úòc-äðéa-äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨©©
`idy -,úBcnä øB÷î- §©¦

dlrnl `edy oky lkne

,zecnd zpigan ixnbléæàå©£©
dx`d oda dxi`nyk -

,seq oi` xe`núBcnä©¦
ìàëéî ìL úBicâð¤§¦¤¦¨¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù
:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

.ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå

êà
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

234ìàéøáâå ìàëéî ìù úåéãâð úåãîä éæàå úåãîä
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כז lel` 'eÎ'd ycew zaye iyiy mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול ה' שישי יו�
אגרתיב ,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå .áé,fiw 'nr cr.ïãáì úåãî

ìåìà'å-'äùãå÷úáùåéùéùíåé

אלול ו' קודש שבת יו�

,fiw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä"á÷ä êà,234 'nr cr.'úé úåùåã÷ä

dkynde ''ob''k wx `ed (ocr

''ocr''ny ''aeh''de ,''ocr''n

dlrnly ''aeh'' `ed

dlrn34mlerd ly aehdn

,ocr obe dfdäðeîàa éøä£¥¤¡¨

úîàa älòúîe ììëð Bæ¦§¨¦§©¤¤¡¤
"áBh"a änãîä òøä̈©©§ª¤©

:æeðbä ïBéìòädyrpe - ¨¤§©¨
e`xiy ,ielba mb aeh `lina

.xya ipira aehd z`

äéäå" .áéÎl xkyd -å ,íBìL ä÷ãvä äNòîÎl xkyd-úãáò §¨¨©£¥©§¨¨¨©£Ÿ©
."íìBò ãò çèáå è÷Lä ä÷ãvä'iryia weqt df -1miyxtn yie , ©§¨¨©§¥¨¤©©¨

eze` lr xfeg weqtd ,cg` oipr md ''dcear''e ''dyrn''y ,mixne`d

ipy ,mipipr ipy mdy yxtn ozpei mebxz eli`e .zepey milna oipr

,dwcvd oipra mipey mipte`

xear xy`edyrndwcvd

ly xkyd ribnmely,

d xearedceardwcv ly

hwyd ly xkyd ribn

.mler cr ghaeïéáäì§¨¦
"äNòî" ïéaL Løôää©¤§¥¤¥©£¤

"äãBáò"ìly ote` dfi` - ©£¨
dfi`e ''dyrn'' `xwp dwcv

?''dcear'' `xwpeyxtdd -

Îyè÷Lä"ì "íBìL" ïéá¥¨§©§¥
.'eë "çèáåxkydy - ¨¤©

`xwpd dwcvd ote` xear

dyrn`edmelyxkyde ,

`xwpd dwcvd ote` xear

dcear`edghae hwydz`f oiap ,eðéúBaø eøîàM äî ét ìò©¦©¤¨§©¥
äëøáì íðBøëæ2÷eñt ìò3"åéîBøîa íBìL äNò" :mixne` - ¦§¨¦§¨¨©¨Ÿ¤¨¦§¨

:l''f epizeax jk lrìL øN ìàéøáâå íéî ìL øN ìàëéî ék¦¦¨¥©¤©¦§©§¦¥©¤
,Là,y`d z` miakn mindy y`de mind rah -ål`kin eli` - ¥§

l`ixabe,øîBìk .äæ úà äæ ïéaëî ïéàl`kin ly xnegdy `l - ¥§©¦¤¤¤§©

`edy`d ceqin `ed l`ixab ly xnegde ipgexd mind ceqin

:`id dpeekd `l` ,ipgexdìàëénL,`ed -àø÷pä ,ãñç ìL øN ¤¦¨¥©¤¤¤©¦§¨
`xwp cqg -íéãøBiä ,"íéî" íLa,mind rahk -dBáb íB÷nî §¥©¦©§¦¦¨¨©

àeäå ,Ceîð íB÷îì,zeipgexa jenp mewnl deab mewnn dcixid - §¨¨§
`idäòtLää úðéça§¦©©©§¨¨

úeèMtúäå,zkynd - §¦§©§
íéðBéìò úBîìBòî úeiçä©©¥¨¤§¦
Là úðéçáe ,íéðBzçúì§©§¦§¦©¥
,äìòîì úBìòì dòáhL¤¦§¨©£§©§¨

àéä,zeipgexa -úðéça ¦§¦©
úe÷lzñäå äøeábä©§¨§¦§©§
ähnî íéiçä úòtLä©§¨©©©¦¦©¨
,òétLäì àlL ,äìòîì§©§¨¤Ÿ§©§¦©

,áøå íeöò íeöîöa ÷ø- ©§¦§¨¨©
ote`a wx didz drtyddy

mevnv lymevrly

lye ,zeki`a zeigd zhrnd

mevnvaxzphwd ly

,zenka zeigdïäåcqg - §¥
,dxeabe,Bæì Bæ úBiëôäå úBicâð úBcîly oipr `ed cqg - ¦¤§¦§¨§¦¨

,mevnve dlabd ly oipr `id dxeab eli`e zlaben izla drtyd

eðééäå,ipydn cg` miiktde micbep dxeabe cqg izn -ïäLk §©§§¤¥
,ïcáì úBcî úðéçáalke ,dlabde xeriy ly oipr ixd `id dcn - ¦§¦©¦§©¨

,dxeab ly ote`a e` cqg ly ote`a m` ,`id dpte`a zlaben dcn

,íäéðéa íBìL äNBò àeä-Ceøa-LBãwä Càdidz `ly - ©©¨¨¤¨¥¥¤
zg` dcn oia zecbpzd

,dipyléelb éãé ìò eðééäc§©§©§¥¦
äaø äøàä ïäa älbúnL¤¦§©¤¨¤¤¨¨©¨
ãàî äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§Ÿ
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨

BîLk øLàxe`'' `edy - £¤¦§
oi`eq ila ,''seqilae s

,leabBðéàL ,àeä ïk¥¤¥

àlà ,íBìLå ñç äcî úðéçáa,`ed -ïéà ãò äìòî äìòîì ¦§¦©¦¨©§¨¤¨§©§¨©§¨©¥
elôà ,õ÷,dlrnl - ¥£¦

úòc-äðéa-äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨©©
`idy -,úBcnä øB÷î- §©¦

dlrnl `edy oky lkne

,zecnd zpigan ixnbléæàå©£©
dx`d oda dxi`nyk -

,seq oi` xe`núBcnä©¦
ìàëéî ìL úBicâð¤§¦¤¦¨¥

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äìòúîå ììëð åæ äðåîàá éøä á"äåòî äìòîìù
:æåðâä ïåéìòä áåèá äîåãîä òøä úîàá

äéäå áéä÷ãöä úãåáòå íåìù ä÷ãöä äùòî
ùøôää ïéáäì .íìåò ãò çèáå è÷ùä
ô"ò 'åë çèáå è÷ùäì íåìù ïéáå äãåáòì äùòî ïéáù
øù ìàëéî éë åéîåøîá íåìù äùåò ô"ò ì"æøàù äî
äæ úà äæ ïéáëî ïéàå ùà ìù øù ìàéøáâå íéî ìù
íéãøåéä íéî íùá '÷ðä ãñç ìù øù ìàëéîù øîåìë
äòôùää 'éçá àåäå êåîð íå÷îì äåáâ íå÷îî
'éçáå íéðåúçúì íéðåéìò úåîìåòî úåéçä úåèùôúäå
äøåáâä 'éçá àéä äìòîì úåìòì äòáèù ùà
àìù äìòîì äèîî íééçä úòôùä úå÷ìúñäå
úåéãâð úåãî ïäå áøå íåöò íåöîöá ÷ø òéôùäì

.ïãáì úåãî 'éçáá ïäùë åðééäå åæì åæ úåéëôäå

êà
äìâúîù éåìéâ é"ò åðééäã íäéðéá íåìù äùåò ä"á÷ä
ñ"à øåàî ãàî äîåöò äòôùäå äáø äøàä ïäá
àìà å"ç äãî 'éçáá åðéàù àåä ïë åîùë øùà ä"á
øå÷î ã"áç 'éçáî åìéôà õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì
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`lelכח 'e ycew zay mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìàéøáâå,dxeabe cqg ly -eéäå ,ïLøLå ïøB÷îa úBììëð §©§¦¥¦§¨¦§¨§¨§¨§¨
úðéçáa íäì øéànä Cøaúé BøBàa íéìèáe ,Lnî íéãçàì©£¨¦©¨§¥¦§¦§¨¥©¥¦¨¤¦§¦©

.éelbcebipd ca`p ,seq oi` xe`l mzelhazd lceb cvn ,oky - ¦
drya ixd ,ipyl cg` micbpnd mixy ipya lynd itk ,mdipiay

,jlnd ipta micner mdy

mde mzecbpzd zca`p

micicik mdipia mixacn

cvn `ad xac ,miaeh

ly dlecbd zelhazdd

mb jk ,jlnd ipta mdipy

dlrp dcna df lynpa

mlehiay iptn ,oky ,xzeia

,''seq oi` xe`''l ixd `ed

ila''e ''seq oi`'' `edy oipr

ixnbl zca`p - ''leab

.zecnd ly dlabddéæàå©£©
íé÷zîúîe íéâfîúî¦§©§¦¦§©§¦

,íéãñça úBøeábäod - ©§©£¨¦
,zewiznl mileynd cqgle aehl zektdpúòvîî äðéça éãé ìò©§¥§¦¨§ª©©

Îd z` zkeeznd -òéøënä å÷,dxeabe cqg oia -étìk ähîe ©©©§¦©©¤§©¥
,íéîçøä úcî àéä ,ãñçritydl zxne` cqgd zcny drya - ¤¤¦¦©¨©£¦

epi`y inn drtydd z` repnl zxne` dxeabd zcne ,dlabd ila

z` dhne odipia drixkne mingxd zcn d`a - rtyd zlawl ie`x

lk ewd,ie`x ,rty zlawl ie`x `ed oi` m` mby ,cqgd zcn it

,el ritydl zepngxd cvne ,eilr engxiy ,la`úàø÷päzcn - ©¦§¥

z`xwp ,mingxd,úîàä éîëç éøáãa "úøàôz" íLainkg - §¥¦§¤¤§¦§¥©§¥¨¡¤
,dlawdíéænøîä ,íãàå ïáì :ïéðåb 'áî äìeìk àéäL éôì§¦¤¦§¨¦§¨¦Ÿ¤§Ÿ¤©§©§¦

.äøeáâe ãñçì`xwp df okle .dxeabl - mec`e ,cqgl fnxn oal - §¤¤§¨
.itei ea yi mirav dnkn akxend xac oky - itei - ''zx`tz'' mya

''mingx''a yiy iptn ,ixd

cqg mbokl - dxeab mbe

mya ef dcn z`xwp

.''zx`tz''íL íúñ ïëìå§¨¥§¨¥
ìëaL àeä-Ceøa ä"éåä£¨¨¨¤§¨
úcî ìò äøBî äøBzä©¨¤©¦©
áeúkL Bîk ,úøàôzä©¦§¤¤§¤¨

LBãwä øäfa4zenyd - , ©Ÿ©©¨
lr ixd mixen miyecwd

my enk ,zepeilrd zecnd

my ,cqgd zpiga lr lÎ`

dxeabd zcn lr - miwl`

- 'ied my eli`e .dnecke

dxeza riten `edy itk

ixd `ed 'ied my .''zx`tz''d zcn lr dxen - inzq ote`a

zcn idefe ,miyecwd zenyd x`yn dlrnle ''mvrd my''

,''zx`tz''dïàkL éôì,''zx`tz''d zcna -éelb úðéça àeä §¦¤¨§¦©¦
øàMî úàN øúéa ,äaø äøàä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨¤¨¨©¨§¤¤§¥¦§¨

.Cøaúé úBLBãwä åéúBcîmely dyer'' ly oiprd edf - ¦¨©§¦§¨¥
mely dyer ,''seq oi` xe`''n ezelbzda jxazi `edy ,''einexna

.dxeabe cqg oia ,l`ixabe l`kin oia

ùã÷ä úøâà
íéìèáå ùîî íéãçàì åéäå ïùøùå ïøå÷îá úåììëð
íéâæîúî éæàå éåìéâ 'éçáá íäì øéàîä êøáúé åøåàá
å÷ úòöåîî 'éçá é"ò íéãñçá úåøåáâä íé÷úîúîå
'÷ðä íéîçøä úãî àéä ãñç éôìë äèîå òéøëîä
äìåìë àéäù éôì úîàä éîëç éøáãá úøàôú íùá
íù íúñ ïëìå â"åçì íéæîøîä íãåàå ïáåì ïéðååâ 'áî
úøàôúä úãî ìò äøåî äøåúä ìëáù ä"á 'éåä
ñ"à øåà éåìéâ 'éçá àåä ïàëù éôì ÷"äåæá ù"îë
úåùåã÷ä åéúåãî øàùî úàù øúéá äáø äøàä ä"á

.êøáúé

.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א יא, "ויקרא

. . .mei meid

iyily meig"x ,a` mgpn lb"yz'd

ל תוקעי� היו� שבמש� רבינו בבית המנהג לד"א. לומר ומתחילי�מתחילי� התלמד,

דר"ח. ב' מיו� התפלה אחר לתקוע

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,mihtey :yneg
.pwÎdnw :mildz

.'ek oznyp . . . miige y"c` .i :`ipz

- exe`iae - jaeh ax xkf d"c :`nbecle .mixvw mixn`n dlgza xne` 'id owfd x"enc`
.qtcpdn zvw xzei zekix`a - mikynd dyya exn`p xeciqay

iriax meig"x ,lel` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,mihtey :yneg
.bÎ` .hÎ` :mildz

.'eke oicner Î230Î . . . dpde :`ipz

exenn laiwy (cibnd axd) ixenn izlaw :owfd epiax el xn` mipy ryz oa v"vd 'idyk
meie mei lka exn`i ,mixetkd mei cr lel` g"xc ipy mein xy` ,recid exen mya (h"yrad)

't`w dyly meid jyna[iwxt]dz't`w dyye miyly t"kdeiae ,mil[miwxt],ixcp lk mcew h :
mei eze`a ligzi g"xc a meia ligzd `ly ine .dlirp xg` h ,sqen xg` h ,dpiyd mcew h

.milyi xiqgd xy` z`e ,ea cner `edy

iying meilel` ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,mihtey :yneg
.eÎc .fiÎi :mildz

.aizk eytp ÎfhwÎ . . . dpde :`ipz

zecne ez`xie z"iyd zad`a mixwi mivtg dnk mda yiy ,utg ux` e`xwp l`xyi ipa
dnc`d iwlg lka xy` ,`ed xexa xac .xxerna `l` ielz zeaehd zecnd ielib xac oi`e ,zeaeh
gke xtegda ielz lkd `ld okÎm`e ,wegixe aexiwa wx `ed lcadde ,miig min zepirn mi`vnp

.ezepizne ezeplaq

itk lertle zeyrl mgixkne ,zegkd lk lr cwtne xfebd oeilr gk `ed oevxdy oeike
od envra od zeyrle lertl oevxd z` xxerl `ed dceard xwir `eti` k"` ,ely zecewtd

.ezlefa

iyy meilel` bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,mihtey :yneg
.hÎf .akÎgi :mildz

.'ek `a . . . zcn dpde :`ipz

owzle xxal dkixv ef dnyp xy` ,eppek xab icrvn 'dn ik rcei zihxt dgbyda oin`nd
jixvy xacd dpd mlerd z`ixa zryn mb e` mipya ze`ne .ipelt mewna oewize xexia dfi`
dlv`p f`n dpd efld dnyp mbe ,epwzle exxal `eazy dnypd dze`l dkgn owzzdl e` xxazdl

.dilr lhed xy` z` owzle xxal dzcixi onfl dkgn `id d`xape

íåé
ïåùàø
:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

` wxtn

h wxt cr

bÎ` miwxte

íåé
éùéìù
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

eÎc miwxte

íåé
éòéáø
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

hÎf miwxte

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אלול, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אליעזר ליפא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"א מנ"א עם המצורף אליו, בו כותב גם ע"ד ההתראות עם באי כח 

אנ"ש שי' והתוצאות.

וכיון שבעניני קדושה נדרשנו להוסיף בקדש, בודאי שלמותר להאריך לדכוותי' שגם בהנוגע תוכן 

וכמבואר  נתינת כח,  גם  והרי דרישת תורתנו תורת חיים, הרי היא  שיחה עם הנ"ל הדרישה האמורה, 

בכ"מ שציוויי תוה"ק נאמרו בלשון שפירושו ג"כ הבטחה ואם בכל הענינים כן הוא עאכו"כ בעניני רבים 

שזכות הרבים מסייעתם.

לדודי  אני  שהובטחנו  אלול,  ימי חדש  כימים הראשונים  רצון  ימי  זכאין  ליומין  זכות  ומגלגלין 

עניני  הלכות,  )ששונים  בשושנים  הרועה  בהענינים(  )ובפרט  לי  ודודי  לדודי(  בעבודתו  מתחיל  )שהאדם 

ישיבה וכו' וק"ל(.

בברכה לבריאות הנכונה ולהוספה מתוך שמחה וטוב לבב בהנ"ל ובשאר פעולות בקדש ולבשו"ט 

בטוב הנראה והנגלה ולכוח"ט.
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iyily meig"x ,a` mgpn lb"yz'd

ל תוקעי� היו� שבמש� רבינו בבית המנהג לד"א. לומר ומתחילי�מתחילי� התלמד,

דר"ח. ב' מיו� התפלה אחר לתקוע

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,mihtey :yneg
.pwÎdnw :mildz

.'ek oznyp . . . miige y"c` .i :`ipz

- exe`iae - jaeh ax xkf d"c :`nbecle .mixvw mixn`n dlgza xne` 'id owfd x"enc`
.qtcpdn zvw xzei zekix`a - mikynd dyya exn`p xeciqay

iriax meig"x ,lel` `b"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,mihtey :yneg
.bÎ` .hÎ` :mildz

.'eke oicner Î230Î . . . dpde :`ipz

exenn laiwy (cibnd axd) ixenn izlaw :owfd epiax el xn` mipy ryz oa v"vd 'idyk
meie mei lka exn`i ,mixetkd mei cr lel` g"xc ipy mein xy` ,recid exen mya (h"yrad)

't`w dyly meid jyna[iwxt]dz't`w dyye miyly t"kdeiae ,mil[miwxt],ixcp lk mcew h :
mei eze`a ligzi g"xc a meia ligzd `ly ine .dlirp xg` h ,sqen xg` h ,dpiyd mcew h

.milyi xiqgd xy` z`e ,ea cner `edy

iying meilel` ab"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,mihtey :yneg
.eÎc .fiÎi :mildz

.aizk eytp ÎfhwÎ . . . dpde :`ipz

zecne ez`xie z"iyd zad`a mixwi mivtg dnk mda yiy ,utg ux` e`xwp l`xyi ipa
dnc`d iwlg lka xy` ,`ed xexa xac .xxerna `l` ielz zeaehd zecnd ielib xac oi`e ,zeaeh
gke xtegda ielz lkd `ld okÎm`e ,wegixe aexiwa wx `ed lcadde ,miig min zepirn mi`vnp

.ezepizne ezeplaq

itk lertle zeyrl mgixkne ,zegkd lk lr cwtne xfebd oeilr gk `ed oevxdy oeike
od envra od zeyrle lertl oevxd z` xxerl `ed dceard xwir `eti` k"` ,ely zecewtd

.ezlefa

iyy meilel` bb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,mihtey :yneg
.hÎf .akÎgi :mildz

.'ek `a . . . zcn dpde :`ipz

owzle xxal dkixv ef dnyp xy` ,eppek xab icrvn 'dn ik rcei zihxt dgbyda oin`nd
jixvy xacd dpd mlerd z`ixa zryn mb e` mipya ze`ne .ipelt mewna oewize xexia dfi`
dlv`p f`n dpd efld dnyp mbe ,epwzle exxal `eazy dnypd dze`l dkgn owzzdl e` xxazdl

.dilr lhed xy` z` owzle xxal dzcixi onfl dkgn `id d`xape

íåé
ïåùàø
:mildz

dnw wxtn

pw wxt cr

íåé
éðù
:mildz

` wxtn

h wxt cr

bÎ` miwxte

íåé
éùéìù
:mildz

i wxtn

fi wxt cr

eÎc miwxte

íåé
éòéáø
:mildz

gi wxtn

ak wxt cr

hÎf miwxte
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.mixeriy.i"yxit mr iriay ,mihtey :yneg
.aiÎi .gkÎbk :mildz

.fepbd . . . jlikydl .`i :`ipz

התורה: ברכות rbpyסדר mewna zilhd wyep dteqae d`ixwd zligza ezilha rbep
.`xewe z"qd gzet .jxane oinil ,zvw ,eipt dptn ,z"qd lleb ,z"qa

ald zlrn - yi` ,lkyde oigend zlrn - mc` :mix`ez drax` mpyi ,iyep`d oin zlrna
envr lr xabzn - xab ,mdizya e` ,zecna e` lkya mdn cg`a zeyilgd - yep` ,zecnde
yep`d mr wqer xabc epiid ,zecna e` lkya e` zelrnd zg` biydl miaekire zeripnd xiqdl

.mc` e` yi` zlrnl ediabdl

zelrnd mze` lk mpyi yep`a mbc gxkda ixd ,mc` e` yi` yep`n zeyrl xyt`c xg`ne
.mc`a mbe yi`a mpyiy

oey`x meilel` db"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,`vz :yneg
.ehÎbi .clÎhk :mildz

.ocal zecn . . . 'ide .ai :`ipz

גדול: טלית בלבישת zryaמנהגנו .zivivd miwceae oini szk lr ltewn b"hd migipn
zty miwypn ,eze` mihyet ,szkd on zilhd migwel k"g` .'eb iytp ikxa mixne` dwicad
jenq dkxad meiq ,ziviva shrzdl zkxa ligzne eixeg`l eipt cbpkn eze` xifgn ,zilhd

.l`ny cva eixeg`l ex`ev aiaq oini zetpk 'a zkixkl

ס"ט). או"ח נחמיה דברי ס"א, או"ח יהודא שארית (עיי�

ipy meilel` eb"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,`vz :yneg
.giÎfh .glÎdl :mildz

.'zi zeyecwd Î234Î . . . j` :`ipz

xrc ,fx 'hniba xe` :xn`e ,hiiwihkil h`drb hl`d xriif h`d h"yra xrc :xtiq v"vd¨¨©
.ork`n bihkil o`w ,j`f xrcri oi` q`ee ceq mrc qiiee q`ee¨¨¨

iytg mebxz

.xi`dl lbeqn ,xac lkay ceqd z` rceid - 'fx' `ixhniba xe` :xn`e ,xe` ad` c`n h"yrad

•

íåé
éùéîç
:mildz

bk wxtn

gk wxt cr

aiÎi miwxte

íåé
éùéù
:mildz

hk wxtn

cl wxt cr

ehÎbi miwxte

úáù
ùãå÷
:mildz

dl wxtn

gl wxt cr

giÎfh miwxte
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נלמד נשואה באישה הראש כיסוי א)חיוב עב, מהפסוק(כתובות

ישראל לבנות "אזהרה – האשה" ראש את "ופרע בסוטה האמור

שני כ� על כותב רש"י ראש". (גלויות) פרועות יצאו שלא

מוכח לנוולה, כדי לסוטה כ� שעושי� כיו� א) פירושי�:

לא עכשיו שעד מוב� "ופרע", שכתוב ממה ב) אסור. שהדבר

פרועה. היתה

הרמב"� כתב הי"ז)אמנ�, פכ"א ביאה לצאת(איסורי שהאיסור

הפוסקי� כתבו א� בפנויה, ג� הוא גלוי אה"עבשער השו"ע (נו"כ

ב) אוכא, גרושות ה� ועכשיו נשואות שהיו לנשי� שהכוונה

אדמו"ר פסק וכ� ראש, בכיסוי חייבות לא בתולות א� אלמנות.

ד)הזק� עה .(או"ח

גבורי�' ה'שלטי כתב נשואה: באישה נכרית פאה (שבתבעני�

א) משיערכט, עשויה היא א� א� נכרית, בפאה לצאת שמותר

וה'מג� הרמ"א להלכה פסקו וכ� מכוסה. שערה בפועל כי טבעי,

ב)אברה�' עה הזק�(או"ח ד)ואדמו"ר סע' נכרית(ש� "פאה שכתב:

פרוע". וראשה יוצאה משו� בה אי�

כיסוי על נכרית בפאה בכיסוי עדיפות יש הרבי, ולדעת

הראש, כל את הזמ� כל מכסה נכרית שפאה משו� במטפחת,

מתגלה. הראש משערות חלק לפעמי� במטפחת, כ� שאי� מה

בזוהר כתוב א)והרי קכו, ברכה(ח"ג מביא לגמרי הראש שכיסוי

ובפרנסה בבני� ובכ"מ)בכל, תכח, יט, .(אג"ק

שני יו� ההלכה בשירות חוק

:Î ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰Løâì eäeñðà íééBbä íàå§¦©¦£¨§¨¥
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להלכה. תק� אינו תורה, די� עלֿפי שלא בכפייה שנית� גט

חדֿמשמעית. איננה כפייה של המדויקת ההגדרה זאת, ע�

לדוגמה:

גט, לה לתת סירובו על ב'ערכאות' הבעל את תובעת אשה

על מטיל הוא עקי�: באופ� הגירושי� את כופה המשפט ובית

להיפטר ובכדי לאשה, שגור� הצער עקב כספי קנס הבעל

גט. לתת מסכי� הבעל מהקנס,

הפוסקי�: במחלוקת תלוי כזה גט של דינו

של החופשי מרצונו נית� שלא כיוו� פסול, שהגט אומרי� יש

כפייה כא� ואי� מאחר כשר, שהוא הסבורי� יש א� הבעל.

המביא הבעל, על עקי� לח� הפעלת אלא הגט, נתינת על ישירה

גט. לתת להסכמתו

בעלי� של תופעה ע� להתמודד ניסו בחו"ל הקהילות באחת

לתת ומסרבי� אזרחיי�, בגירושי� נשותיה� את המגרשי� יהודיי�

המחייב חוק לחקיקת לפעול הצעה, הועלתה תורה. די� פי על גט

ההלכה. פי על ג� לגרשה אשתו, את המגרש יהודי בעל כל

הנית� גט זהו שהרי מועילה, אינה בודאי זו מעי� חקיקה

שהבעל ייקבע לא בחוק פתרו�: לכ� למצוא נית� א� בכפייה.

מגרש שאינו בעל להפ�: אלא כהלכה, אשתו את לגרש חייב

זה באופ� תוק�. ברי יהיו לא האזרחיי� גירושיו א� – כהלכה

כפייה, כל כא� אי� שהרי הדעות, לכל כשר יהיה הגט בודאי

כדי וזאת כהלכה אשתו את לגרש מרצונו הבעל בחירת זו אלא

בתוק�. יהיו האזרחיי�, שה'גירושי�'

(flwÎelw g wgvi zgpn)

שלישי יו� כמקום האוויר

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,BlL âbä äéä̈¨©©¤§

àöiL ïåék ¯ dhb dì ÷øæå ,dlL øöça ähîlî àéäå ,Ba äìòîlî¦§©§¨§¦¦§©¨¤¨¥¤¨§¨©¨¦¨¥¨¤¨¨

,Ba úãîBò àéäL dîB÷î úBöéçîì òébäå âbä úBöéçnî èbä©¥¦§¦©©§¦¦©¦§¦§¨¤¦¤¤

.äLøbúð¦§¨§¨

או הפקר (של וחפ� לו, קונה אד� של שחצרו היא הלכה

החצר. בעל של הוא הרי לחצר, שנכנס המוכר) מיד אותו שקונה

דבר.`xieג� לכל כמקו� והוא רשותו, ונחשב לו קונה חצרו

נתגרשה. חצרה, לאויר נכנס והגט לאשתו גט הבעל זרק א� ולכ�

שב לאוויר ביחס רק אמורי� הדברי� מחיצותjezואול�,

מעל היה שהגט או מחיצות, לחצר אי� א� אבל החצר.

המשתמרת', 'חצר זו אי� כי מגורשת, האשה אי� – למחיצות

אחר. למקו� הגט את להעי� יכולה הרוח שהרי

לא שהגט במקרה רק קיי� במחיצות שהצור� אומרי� יש

מיד – החצר בתו� לבסו� נחת הוא א� א� החצר, בתו� נשאר

ב'אויר היה הגט שכ�, מגורשת. האשה החצר, לאויר הגט בהגיע

משתמרת'. 'חצר שתהא צור� ואי� לנוח', שסופו

כלב ע"י נאכל (א� בחצר שנח לפני נעל� הגט א� אול�

שאי� ב'אויר היה הוא זה במקרה כי מגורשת, אינה וכדומה),

לנוח'. סופו

ובנו"כ) ט. ד. קלט אהע"ז טושו"ע א. עט, (גיטי�

רביעי יו� פרוטה... להוציא בלי כסף לתת

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,Bçøk ìòa Bì äðúð̈§¨§©¨§

.ìeñt èb äæ éøä ¯ ìa÷ì äöBø Bðéà àeäå§¥¤§©¥£¥¤¥¨

בתשלומי�, רכישה היא המקובלות המסחר מדרכי אחת

זמ�. למש� מתפרס והתשלו� מיד, בחפ� זוכה הקונה כאשר

כל ביצוע לפני עוד – מיד נגמרת המכירה שעצ� א� על

המאפשרת פירצה קיימת לכאורה – הלוקח ידי על התשלומי�

– הוא המכירה מתנאי אחד שהרי מהמכירה. בו לחזור למוכר

לסרב אפוא יכול המוכר הלוקח. ידי על התשלומי� כל ביצוע
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נלמד נשואה באישה הראש כיסוי א)חיוב עב, מהפסוק(כתובות

ישראל לבנות "אזהרה – האשה" ראש את "ופרע בסוטה האמור

שני כ� על כותב רש"י ראש". (גלויות) פרועות יצאו שלא

מוכח לנוולה, כדי לסוטה כ� שעושי� כיו� א) פירושי�:

לא עכשיו שעד מוב� "ופרע", שכתוב ממה ב) אסור. שהדבר

פרועה. היתה

הרמב"� כתב הי"ז)אמנ�, פכ"א ביאה לצאת(איסורי שהאיסור

הפוסקי� כתבו א� בפנויה, ג� הוא גלוי אה"עבשער השו"ע (נו"כ

ב) אוכא, גרושות ה� ועכשיו נשואות שהיו לנשי� שהכוונה

אדמו"ר פסק וכ� ראש, בכיסוי חייבות לא בתולות א� אלמנות.

ד)הזק� עה .(או"ח

גבורי�' ה'שלטי כתב נשואה: באישה נכרית פאה (שבתבעני�

א) משיערכט, עשויה היא א� א� נכרית, בפאה לצאת שמותר

וה'מג� הרמ"א להלכה פסקו וכ� מכוסה. שערה בפועל כי טבעי,

ב)אברה�' עה הזק�(או"ח ד)ואדמו"ר סע' נכרית(ש� "פאה שכתב:

פרוע". וראשה יוצאה משו� בה אי�

כיסוי על נכרית בפאה בכיסוי עדיפות יש הרבי, ולדעת

הראש, כל את הזמ� כל מכסה נכרית שפאה משו� במטפחת,

מתגלה. הראש משערות חלק לפעמי� במטפחת, כ� שאי� מה

בזוהר כתוב א)והרי קכו, ברכה(ח"ג מביא לגמרי הראש שכיסוי

ובפרנסה בבני� ובכ"מ)בכל, תכח, יט, .(אג"ק

שני יו� ההלכה בשירות חוק
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להלכה. תק� אינו תורה, די� עלֿפי שלא בכפייה שנית� גט

חדֿמשמעית. איננה כפייה של המדויקת ההגדרה זאת, ע�

לדוגמה:

גט, לה לתת סירובו על ב'ערכאות' הבעל את תובעת אשה

על מטיל הוא עקי�: באופ� הגירושי� את כופה המשפט ובית

להיפטר ובכדי לאשה, שגור� הצער עקב כספי קנס הבעל

גט. לתת מסכי� הבעל מהקנס,

הפוסקי�: במחלוקת תלוי כזה גט של דינו

של החופשי מרצונו נית� שלא כיוו� פסול, שהגט אומרי� יש

כפייה כא� ואי� מאחר כשר, שהוא הסבורי� יש א� הבעל.

המביא הבעל, על עקי� לח� הפעלת אלא הגט, נתינת על ישירה

גט. לתת להסכמתו

בעלי� של תופעה ע� להתמודד ניסו בחו"ל הקהילות באחת

לתת ומסרבי� אזרחיי�, בגירושי� נשותיה� את המגרשי� יהודיי�

המחייב חוק לחקיקת לפעול הצעה, הועלתה תורה. די� פי על גט

ההלכה. פי על ג� לגרשה אשתו, את המגרש יהודי בעל כל

הנית� גט זהו שהרי מועילה, אינה בודאי זו מעי� חקיקה

שהבעל ייקבע לא בחוק פתרו�: לכ� למצוא נית� א� בכפייה.

מגרש שאינו בעל להפ�: אלא כהלכה, אשתו את לגרש חייב

זה באופ� תוק�. ברי יהיו לא האזרחיי� גירושיו א� – כהלכה

כפייה, כל כא� אי� שהרי הדעות, לכל כשר יהיה הגט בודאי

כדי וזאת כהלכה אשתו את לגרש מרצונו הבעל בחירת זו אלא

בתוק�. יהיו האזרחיי�, שה'גירושי�'

(flwÎelw g wgvi zgpn)

שלישי יו� כמקום האוויר

:„ ‰ÎÏ‰ ‰ ˜¯Ù ,ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,BlL âbä äéä̈¨©©¤§
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או הפקר (של וחפ� לו, קונה אד� של שחצרו היא הלכה

החצר. בעל של הוא הרי לחצר, שנכנס המוכר) מיד אותו שקונה

דבר.`xieג� לכל כמקו� והוא רשותו, ונחשב לו קונה חצרו

נתגרשה. חצרה, לאויר נכנס והגט לאשתו גט הבעל זרק א� ולכ�

שב לאוויר ביחס רק אמורי� הדברי� מחיצותjezואול�,

מעל היה שהגט או מחיצות, לחצר אי� א� אבל החצר.

המשתמרת', 'חצר זו אי� כי מגורשת, האשה אי� – למחיצות

אחר. למקו� הגט את להעי� יכולה הרוח שהרי

לא שהגט במקרה רק קיי� במחיצות שהצור� אומרי� יש

מיד – החצר בתו� לבסו� נחת הוא א� א� החצר, בתו� נשאר

ב'אויר היה הגט שכ�, מגורשת. האשה החצר, לאויר הגט בהגיע

משתמרת'. 'חצר שתהא צור� ואי� לנוח', שסופו

כלב ע"י נאכל (א� בחצר שנח לפני נעל� הגט א� אול�

שאי� ב'אויר היה הוא זה במקרה כי מגורשת, אינה וכדומה),

לנוח'. סופו

ובנו"כ) ט. ד. קלט אהע"ז טושו"ע א. עט, (גיטי�

רביעי יו� פרוטה... להוציא בלי כסף לתת

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,Bçøk ìòa Bì äðúð̈§¨§©¨§
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בתשלומי�, רכישה היא המקובלות המסחר מדרכי אחת

זמ�. למש� מתפרס והתשלו� מיד, בחפ� זוכה הקונה כאשר

כל ביצוע לפני עוד – מיד נגמרת המכירה שעצ� א� על

המאפשרת פירצה קיימת לכאורה – הלוקח ידי על התשלומי�

– הוא המכירה מתנאי אחד שהרי מהמכירה. בו לחזור למוכר

לסרב אפוא יכול המוכר הלוקח. ידי על התשלומי� כל ביצוע
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התנאי, קיו� אפשרות את ולמנוע הבאי�, התשלומי� את לקבל

כי לטעו� הלוקח יכול מאיד�, המכירה. לביטול יביא ובכ�

המעכב הוא המוכר ורק התנאי את לקיי� מעוניי� הוא מצידו

זאת.

כי פוסק הרמב"� כאשר גט, לעני� שלנו בהלכה הנידו� זהו

שנאמרleqtהגט מקו� שכל הרמב"�, שנקט לכלל בהתא� .

שמעיקר מוב� – בלבד מדרבנ� לפסול היא הכוונה 'פסול' גט

החמירו גט לעני� ורק נתינה, נחשבת כרחו בעל נתינה הדי�

זה. בגט האשה את להתיר שלא העני� חומר מפאת חכמי�

נתינה. נחשבת כרחו בעל נתינה וממכר, מקח שלגבי ומכא�,

הפוסקי�: במחלוקת שנוי עדיי� שהדבר אלא

של כרחו בעל הנתינה את לבצע שנית� א� כי אומרי�, יש

זאת בכל וא� בפועל. להיעשות היא חייבת מקו� מכל המוכר,

תתבטל אכ� – הנתינה עצ� את ולמנוע להסתתר המוכר יצליח

הלוקח מצד הנכונות בהבעת די כי נפסק להלכה בר�, העיסקה.

וא� הכס�. את המוכר קיבל לא שבפועל א� התנאי, את לקיי�

המכר. לביטול לגרו� המוכר ביד אפשרות כל אי� כ�,

צט) ע' ח"ג, ירושלי� – די� (פסקי

חמישי יו� הגיורת נישואי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰äøøçzLpL äçôL¦§¨¤¦§©§§¨
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אזרחיי�') (ב'נישואי� ליהודי נשואה שהייתה גויה הא�

שנית להינשא כדי חודשי� שלושה להמתי� צריכה ונתגיירה,

היהודי? לבעלה

לאחר מיד להינשא יכולה גיורת הא� תנאי�, נחלקו

חודש שלושה להמתי� שעליה או יהודה,שנתגיירה ר' לדעת י�.

שנתגיירה. קוד� שהתעברה חשש קיי� כי להמתי�, צריכה

בדעתה שהיה מאחר כי מיד, להינשא יכולה יוסי ר' ולדעת

מלהתעבר נמנעה א)להתגייר, לה, .(יבמות

פנויה היתה א� אחת, לדעה הדעות: נחלקו הרמב"� בדעת

להמתי� עליה נשואה, הייתה וא� מיד, להנשא מותרת (מגיד–

גיורה,משנה) לפני פנויה היתה הגיורת א� שג� אומרי� ויש ;

להמתי� קצו)צריכה סי' ח"א רדב"ז יג; סי' אה"ע, .(ב"י

צריכה ליהודי, נשואה היתה שנתגיירה קוד� א� הכל, לדברי

בוודאי בעל, אותו ע� ולהיות להמשי� שבדעתה היות להמתי�.

בי� בהבחנה צור� כ� א� ויש מלהתעבר, עצמה מונעת אינה

לזרע. זרע

קו) ו, יצחק מנחת שו"ת (ראה

שישי יו� תעשה'? 'לא איסורי שני דוחה 'עשה' מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·ÈÈ ˙ÂÎÏ‰ïî äNò úåöî¦§©£¥¦
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על הוא שהחיוב אומרי� יש ייבו�? מצות מוטלת מי על

משו� הוא ייבו� מצות של עיקרה כי היבמה, על ולא היב�

בה מצווה אינה והאישה ורביה, יח)פריה ח"א, הרשב"א .(שו"ת

מהגמרא להקשות אפשר זו שיטה א)על כ, האומרת,(יבמות ,

האירוסי� מ� אלמנה לייב� גדול לכה� להתיר מקו� שהיה

לא דוחה ש"עשה מכיוו� זאת), האוסר מיוחד לימוד (אילולא

יבוא ("יבמה היב� על שחלה עשה מצות כלומר: תעשה".

גדול. לכה� אלמנה בנשואי שיש ה'לאו' איסור את דוחה עליה")

יוכל אי� האשה, על ולא האיש על רק היא ייבו� מצות וא�

חלה שלא – האלמנה והרי האלמנה, את לייב� הגדול הכה�

ידי על שיידחה מבלי ה'לאו' על תעבור – ייבו� מצות עליה

עשה? מצות

לעשות מצווה האד� כאשר חידוש: למדנו שמכא� אלא

– אחר אד� בשיתו� רק היא הביצוע ואפשרות עשה' 'מצות

זולתו! של תעשה' 'לא איסורי את ג� דוחה שלו ה'עשה'

א� – האלמנה את לייב� גדול לכה� להתיר מקו� היה לכ�,

כי – עשה מצות שתקיי� מבלי ה'לאו' על עוברת שהאלמנה

'עשה' האישה, בלעדי המצוה את לקיי� יכול אינו שהיב� היות

שלה. תעשה' 'לא את ג� דוחה שלו

ד) לא, ח"א, חסד (תורת

קודש שבת נחלץ או חולץ

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰éøöåïekúzL C §¨¦¤¦§©¥
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להתכוו� צריכה האשה מצוה, לש� כוונה צריכה החליצה

וכתב לה. חול� שהוא להתכוו� צרי� והוא ליב�, לחלו�

טז)הרמב"� יש(הלכה פסולה. החליצה – כוונה חסרה שא�

ולא "שיחלו�" נאמר למה החולצת, היא שהאישה כיו� לתמוה:

נחל�"? "שיהא

ה'תוספות וביאר "חול�", היב� נקרא הש"ס בכל אמנ�,

מ"ד)יו"ט' פי"ב שהרי(יבמות בחליצה, מסייע שהיב� מפני שהוא ,

"החרש המשנה לשו� את ג� ביאר ובזה לחלו�. שיתכוו� צרי�

המשניות ב'פירוש מפורש וכ� ברֿכוונה. שאינו כיו� – שנחל�"

לפי(ש�)להרמב"�' שחל�, אמר ולא שנחל�", "חרש אמר :

הפעולה. את לו שנייחס שלמה בדעת ואינו חרש שהוא

ביהודה' צד)וה'נודע סי' אה"ע מהדו"ק אחר:(שו"ת טע� כתב

ב)בגמרא קב, או(יבמות נעל שליפת היינו "וחלצה" הא� דני�

וג� נעילה ג� משמעה שחליצה היא והמסקנה נעל, נעילת

נעלו "וחלצה ולא נעלו", "וחלצה שכתוב ממה א� חליצה.

להלביש. ולא הנעל את ממנו להסיר שצריכה מוב� ברגלו",

נקרא מדוע מוב� נעילה, ג� פירושה שחליצה מאחר אמנ�,

תסירנה, שיבמתו כדי הנעל, את נועל שהוא כיו� "חול�", היב�

יבמתו. בשביל היינו ליבמתו" "החול� ולשו�

חלק היא הנעל שלבישת מוב� ביהודה' ה'נודע דברי פי על

כוונה. צריכה הנעל לבישת ג� כ� וא� החליצה, ממצות

a`Îmgpn 'l - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd lel` 'e

ראשו� יו�

כג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��כה‡. מ�ברי� זכ�ת לב�ל �על� על �התנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהא�ה

� ה���אי� קד� אר�סה, וע�ד� ל� �תב א� � ה�על ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
מ�ד� לקנ�ת צרי� סודר]אינ� קני� כ� על �ל[לעשות א�א , ְִִִֵֶָָָָ

צרי� נ��אי�, אחר ל� �תב וא� ק��; ל� ��תב ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
מ�ד�. ְִִָלקנ�ת

�דברי�·. �י� ל� יהיה ��א אר�סי�, קד� ע�� ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
ק�מת; �מ�נת� ק�� מכר� ונתנה, מכרה א� � ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�נכסיה
מ�ד� קנ� וא� �ר��ת�. �ה� זמ� �ל �ר�תיה� א�כל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל
ס�ק הרי � �נכסיה �דברי� �י� ל� �אי� אר�סה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ��היא
ואפ�� לע�ל�; �ר�ת �נכסיה ל� ואי� ה�רקע, מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמ�
�ר�ת לי �אי� �דע�י עלה 'לא ואמר: קנינ� על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נ��א אד� �אי� ק��, מכרה �א� א�א זה, קני� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ�ני
עצמ� ס�ק �בר א�א ל�, ��מעי� אי� � נכסי�' �לא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹא�ה

ה�רקע. ְִַַַמ���

אינ�‚. זה הרי � נכסיה �ר�ת יאכל ��א ע�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
�ה� ול�קחי� ה�ר�ת, את מ�כרי� אבל �ר�תיה�; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָא�כל
מ�ר�ת א�א עצמ� ס�ק ��א �ר�תיה, א�כל וה�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

�לבד. א�� ְְִִֵַָנכסי�

.„� פר�תיה� �רי ולא נכסיה �ר�ת יאכל ��א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה
ז� קרקע �ר�ת ול�קחי� קרקע, �ה� וק�ני� ה�ר�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָל�קחי�
�רי �ה� א��, �ר�ת א�כל וה�א �נ�ה, קרקע �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוק�ני�
יהיה ��א ע�� ��תנה עד �מיד, ה�בר וכ� פר�ת. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ל� יהיה לא �� ואחר ע�ל�, עד פר�ת �רי ולא �ר�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹל�

ה�ל. ייר� מתה, א� אבל �ח�יה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�ר�ת,

אבל‰. ייר��ה, לא זה הרי � ייר��ה ��א ע�� ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהתנה
מקצת ��יר� ע�� התנה א� וכ� �ח�יה. �ר�ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�כל
נכסי� יחזר� �ני� �לא מתה �א� התנה א� וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

ק��. ה�ל � אביה ְִֵַַָָָֹלבית

.Â;א���� קד� ע�� ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ה
עליה מתנה � מ���ח�� ��א לאד� ל� ה�אה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה�חלה
ע�� התנה א� אבל ל�; רא�יה ��היה קד� ייר��ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��א

��ארנ�. �מ� וייר��ה �טל, �נא� � ���את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר

.Ê�דברי� �י� ל� יהי� ��א נ��אי�, אחר ע�� ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה
הרי � �במ�ת� �ח�יה ע�ל� עד פר�תיה� �פרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�נכסיה
�מ� ייר��ה מתה, א� אבל �לל; �ר�ת א�כל אינ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזה

ְֵֶַ��ארנ�.

.Áה�ציא� �י� מל�ג, נכסי על ה�צא�ת �ה�ציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָה�על
�ר�ת וא�כל הר�ה �ה�ציא �י� הר�ה, �ר�ת וא�כל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַמעט

�ב�ד �ר� אחת �ר�גרת אכל אפ�� שולח�]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
�אכל �ב�ד[שווה]א� �ר� ��א אפ�� אחד ,[ברחוב]�ינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

�ל חבילה א�א �ה�ציא מה ��ר�ת לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפ��
גפ�]זמ�ר�ת אכל.[ענפי �אכל �מה ה�ציא, �ה�ציא מה � ְִִֶֶַַַַָָ

.Ë�עליה וה�ציא רח�ק, �מק�� �ספי� ל� נפל� א� ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכ�
אצל�, �הי� מי מ�ד �ה�ציא� עד א� �הביא�, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�צא�ת
�ה�ציא מה � ��ע�ר �ר�תיה ואכל קרקע, �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
�ח�ת �אכל א� אכל, ולא ה�ציא אכל. �אכל �מה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹה�ציא,
ה�ציא: ��ה א�ת� ו��אלי� ה��יח, ��ה �מי� � ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמ��ע�ר

חפ� �נקיטת י�בע � הה�צאה על יתר ה�בח [תפיסתא� ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] הה�צאהחפ� וא� הה�צאה; ונ�טל ה�ציא, ְְִִֵַַַָָָָָ��ה

ה�בח, ��ע�ר א�א הה�צאה מ� ל� אי� � ה�בח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָ�ב�ב�עה.

.Èעל ��רדה הא�ה אבל �מגר�. אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��ה
א�ת� �פ�חת אכל, ��ה ל� �מי� הר�ה, אכל אפ�� ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ�על�,
ונ�טל�; ���בע, אחר הה�צאה מ� ל� ל�� �רא�י ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ה
ה��ציא וכ� מעצמ�. ותצא ���ל �די ל� הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ��א
אכל ��ה ר�אי� � �מאנה קט�ה, א��� נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�צא�ת

�אריס ל� ו�מי� ה��יח, וכ�ה ה�ציא אווכ�ה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקו�] כמנהג ירד.רביע, �ר��ת �הרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡È�הג�� מק�מ�ת י� � �נד�ניא י� ר��ת ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהג�ת
א� ��לי� �מיה על �יתר ה�ד�ניא ��ת�ה ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
וכ�תבי� מאה, נד�נית� ��היה �ג�� �מחצה, א� ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�חמ�
הע�; �פני להר��ת �די וחמ�י� מאה ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�הכניסה
מק�מ�ת וי� ה�אה. א�א תג�ה לא לג��ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�כ��ב�א
�לי�, �מאה ל� לה�ציא �סקה וא� �פח�ת, לכ�ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹ��הג�
וכ�תבי� וחמ�י�, מאה א� וע�רי� מאה �וה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנ�תנת
��וה. �וה לכ�ב ��הג� מק�מ�ת וי� מאה. ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�הכניסה

לפי מע�ת האי� ���� ��הג� מק�מ�ת ה�ד�ניא,[ער�]וי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
וכ��צא ��מי� �� ותקנה ה��ה �� ��תק�ט קצ�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר

��� האי� ��כניס ��הג� מק�מ�ת וי� מטלטלי�]�ה�. �] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
.�� להתנא�ת לנד�נית� יצטר� לא�ה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמ���

.·È�סת הכתובה]ה���א סכו� פירש ונ�ת�[לא ��תב , ְְֵֵֵַָ
�מנהג נ�תנת להכניס, ��סקה היא וכ� ה�דינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מנהג
מה ל� מג�י� �ת�ה, לג��ת �כ��ב�א ְִַַָָ�ְְְְִִֶַָָה�דינה;
וכ��צא הא�� ה�ברי� �בכל ה�דינה. �מנהג ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ְִֶ��כת�ת�
��היה וה�א �ני�; �יו ועל �ד�ל, ע�ר ה�דינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ה�,

���ט מנהג ה�דינה.[נפו�]א�ת� �כל ְְְִִַָָָָ

.‚È�כי��� �יניה� �הי� וא�ה להתחת�]אי� ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
ל�: ואמרה וכ�', ��' לי', מכנסת א� '��ה ל�: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
��סק האב וכ� וכ�', ��' לי', ��תב א� לי נ�ת� א�ה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'��ה

ידי '��[בשביל]על לבנ�', נ�ת� א�ה '��ה �ב��: בנ� ְְְְִִֵֵַַַָָָ
� וק��� ועמד� וכ�', ��' לב��', נ�ת� א�ה 'וכ�ה ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ�',
וא�� קני�. �יניה� היה ��א �י על א� ה�ברי� א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנ�

�אמירה. ��קני� ה�ברי� ְְֲִִִִֵֶַַָָה�

.„Èד�לה� �י� לב��, האב ���סק אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה
� רא��ני� �בנ��אי� לבנ�, האחר האב �פסק קט�ה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ�בי�

קר אד� �ל ����אי���ע�� �מחת� �מרב �נ�, אצל �בה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�מר אח[בליבו]הרא��ני� אבל �אמירה; ל� �מקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
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כג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
��כה‡. מ�ברי� זכ�ת לב�ל �על� על �התנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהא�ה

� ה���אי� קד� אר�סה, וע�ד� ל� �תב א� � ה�על ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
מ�ד� לקנ�ת צרי� סודר]אינ� קני� כ� על �ל[לעשות א�א , ְִִִֵֶָָָָ

צרי� נ��אי�, אחר ל� �תב וא� ק��; ל� ��תב ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
מ�ד�. ְִִָלקנ�ת

�דברי�·. �י� ל� יהיה ��א אר�סי�, קד� ע�� ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
ק�מת; �מ�נת� ק�� מכר� ונתנה, מכרה א� � ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ�נכסיה
מ�ד� קנ� וא� �ר��ת�. �ה� זמ� �ל �ר�תיה� א�כל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאבל
ס�ק הרי � �נכסיה �דברי� �י� ל� �אי� אר�סה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָ��היא
ואפ�� לע�ל�; �ר�ת �נכסיה ל� ואי� ה�רקע, מ��� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמ�
�ר�ת לי �אי� �דע�י עלה 'לא ואמר: קנינ� על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נ��א אד� �אי� ק��, מכרה �א� א�א זה, קני� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמ�ני
עצמ� ס�ק �בר א�א ל�, ��מעי� אי� � נכסי�' �לא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹא�ה

ה�רקע. ְִַַַמ���

אינ�‚. זה הרי � נכסיה �ר�ת יאכל ��א ע�� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
�ה� ול�קחי� ה�ר�ת, את מ�כרי� אבל �ר�תיה�; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָא�כל
מ�ר�ת א�א עצמ� ס�ק ��א �ר�תיה, א�כל וה�א ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

�לבד. א�� ְְִִֵַָנכסי�

.„� פר�תיה� �רי ולא נכסיה �ר�ת יאכל ��א ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה
ז� קרקע �ר�ת ול�קחי� קרקע, �ה� וק�ני� ה�ר�ת ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָל�קחי�
�רי �ה� א��, �ר�ת א�כל וה�א �נ�ה, קרקע �ה� ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוק�ני�
יהיה ��א ע�� ��תנה עד �מיד, ה�בר וכ� פר�ת. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ל� יהיה לא �� ואחר ע�ל�, עד פר�ת �רי ולא �ר�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹל�

ה�ל. ייר� מתה, א� אבל �ח�יה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹ�ר�ת,

אבל‰. ייר��ה, לא זה הרי � ייר��ה ��א ע�� ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹהתנה
מקצת ��יר� ע�� התנה א� וכ� �ח�יה. �ר�ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�כל
נכסי� יחזר� �ני� �לא מתה �א� התנה א� וכ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

ק��. ה�ל � אביה ְִֵַַָָָֹלבית

.Â;א���� קד� ע�� ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ה
עליה מתנה � מ���ח�� ��א לאד� ל� ה�אה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�ה�חלה
ע�� התנה א� אבל ל�; רא�יה ��היה קד� ייר��ה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ��א

��ארנ�. �מ� וייר��ה �טל, �נא� � ���את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר

.Ê�דברי� �י� ל� יהי� ��א נ��אי�, אחר ע�� ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה
הרי � �במ�ת� �ח�יה ע�ל� עד פר�תיה� �פרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�נכסיה
�מ� ייר��ה מתה, א� אבל �לל; �ר�ת א�כל אינ� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָזה

ְֵֶַ��ארנ�.

.Áה�ציא� �י� מל�ג, נכסי על ה�צא�ת �ה�ציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָה�על
�ר�ת וא�כל הר�ה �ה�ציא �י� הר�ה, �ר�ת וא�כל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַמעט

�ב�ד �ר� אחת �ר�גרת אכל אפ�� שולח�]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
�אכל �ב�ד[שווה]א� �ר� ��א אפ�� אחד ,[ברחוב]�ינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

�ל חבילה א�א �ה�ציא מה ��ר�ת לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפ��
גפ�]זמ�ר�ת אכל.[ענפי �אכל �מה ה�ציא, �ה�ציא מה � ְִִֶֶַַַַָָ

.Ë�עליה וה�ציא רח�ק, �מק�� �ספי� ל� נפל� א� ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכ�
אצל�, �הי� מי מ�ד �ה�ציא� עד א� �הביא�, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָה�צא�ת
�ה�ציא מה � ��ע�ר �ר�תיה ואכל קרקע, �ה� ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח
�ח�ת �אכל א� אכל, ולא ה�ציא אכל. �אכל �מה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹה�ציא,
ה�ציא: ��ה א�ת� ו��אלי� ה��יח, ��ה �מי� � ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמ��ע�ר

חפ� �נקיטת י�בע � הה�צאה על יתר ה�בח [תפיסתא� ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] הה�צאהחפ� וא� הה�צאה; ונ�טל ה�ציא, ְְִִֵַַַָָָָָ��ה

ה�בח, ��ע�ר א�א הה�צאה מ� ל� אי� � ה�בח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָ�ב�ב�עה.

.Èעל ��רדה הא�ה אבל �מגר�. אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ��ה
א�ת� �פ�חת אכל, ��ה ל� �מי� הר�ה, אכל אפ�� ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ�על�,
ונ�טל�; ���בע, אחר הה�צאה מ� ל� ל�� �רא�י ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ�ה
ה��ציא וכ� מעצמ�. ותצא ���ל �די ל� הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ��א
אכל ��ה ר�אי� � �מאנה קט�ה, א��� נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�צא�ת

�אריס ל� ו�מי� ה��יח, וכ�ה ה�ציא אווכ�ה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקו�] כמנהג ירד.רביע, �ר��ת �הרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡È�הג�� מק�מ�ת י� � �נד�ניא י� ר��ת ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהג�ת
א� ��לי� �מיה על �יתר ה�ד�ניא ��ת�ה ְְְְִִֵֶַַָָָָָ�ְְְִֶַ��כ�ב�
וכ�תבי� מאה, נד�נית� ��היה �ג�� �מחצה, א� ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�חמ�
הע�; �פני להר��ת �די וחמ�י� מאה ל� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ�הכניסה
מק�מ�ת וי� ה�אה. א�א תג�ה לא לג��ת, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ�כ��ב�א
�לי�, �מאה ל� לה�ציא �סקה וא� �פח�ת, לכ�ב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹ��הג�
וכ�תבי� וחמ�י�, מאה א� וע�רי� מאה �וה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנ�תנת
��וה. �וה לכ�ב ��הג� מק�מ�ת וי� מאה. ל� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ�הכניסה

לפי מע�ת האי� ���� ��הג� מק�מ�ת ה�ד�ניא,[ער�]וי� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
וכ��צא ��מי� �� ותקנה ה��ה �� ��תק�ט קצ�ב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ�בר

��� האי� ��כניס ��הג� מק�מ�ת וי� מטלטלי�]�ה�. �] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
.�� להתנא�ת לנד�נית� יצטר� לא�ה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמ���

.·È�סת הכתובה]ה���א סכו� פירש ונ�ת�[לא ��תב , ְְֵֵֵַָ
�מנהג נ�תנת להכניס, ��סקה היא וכ� ה�דינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מנהג
מה ל� מג�י� �ת�ה, לג��ת �כ��ב�א ְִַַָָ�ְְְְִִֶַָָה�דינה;
וכ��צא הא�� ה�ברי� �בכל ה�דינה. �מנהג ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ְִֶ��כת�ת�
��היה וה�א �ני�; �יו ועל �ד�ל, ע�ר ה�דינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ�ה�,

���ט מנהג ה�דינה.[נפו�]א�ת� �כל ְְְִִַָָָָ

.‚È�כי��� �יניה� �הי� וא�ה להתחת�]אי� ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
ל�: ואמרה וכ�', ��' לי', מכנסת א� '��ה ל�: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
��סק האב וכ� וכ�', ��' לי', ��תב א� לי נ�ת� א�ה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'��ה

ידי '��[בשביל]על לבנ�', נ�ת� א�ה '��ה �ב��: בנ� ְְְְִִֵֵַַַָָָ
� וק��� ועמד� וכ�', ��' לב��', נ�ת� א�ה 'וכ�ה ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ�',
וא�� קני�. �יניה� היה ��א �י על א� ה�ברי� א�ת� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנ�

�אמירה. ��קני� ה�ברי� ְְֲִִִִֵֶַַָָה�

.„Èד�לה� �י� לב��, האב ���סק אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ��ה
� רא��ני� �בנ��אי� לבנ�, האחר האב �פסק קט�ה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ�בי�

קר אד� �ל ����אי���ע�� �מחת� �מרב �נ�, אצל �בה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
�מר אח[בליבו]הרא��ני� אבל �אמירה; ל� �מקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
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קר�בי�, �אר וכ� לב��, ��סקה א�ה א� לאח�ת�, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��סק
קנ� לא � �נ�י� �נ��אי� לב�� א� לבנ� ��סק האב ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹא�
וכ�. �� ��ת� ה��סק מ�ד ��קנ� עד ה�ברי�, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָא�ת�

.ÂËידי על ��סק ה�ת[בשביל]האב קנת לא ב��, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ
עד קנה לא ה�� וכ� �על�; א�ת� ��כנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹה��נה
לכנס. מנת על א�א ��סק אינ� ה��סק, ��ל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ��כנס;
ונפלה ��כנס, קד� �מת לחתנ�, מע�ת ה��סק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ�,
הייתי 'לאחי� ל�ב�: ל�מר האב יכ�ל � לי��� אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
ע� הרא��� היה ואפ�� ל��', ר�צה איני �ל� ל��, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָר�צה

.�� ר�צה �ה�ת �י על וא� חכ�; וה�ני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאר�

.ÊË� אחרת למדינה האב והל� לחתנ�, מע�ת ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָה��סק
מה עצמי, על פסק�י לא 'אני ל�על: ל�מר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכ�לה
�גט'; �טרני א� נד�ניא, �לא �נס א� לע��ת, יכ�לה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

ה�יעה ולא עצמ� על היא �סקה א� �[השיגה]אבל יד� ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
��מ�ת. עד א� ��סקה מה ��מצא עד י��בת ז� ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

�מר��ת? עצמ� תפטר לא בו]ול�ה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא לכנס�, ר�צה ה�על � אר�סה ��היא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ה��רדת
���� עד �� ר�צה ה�על אי� ז� אבל ר�צה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינ�
ל�: א�מרת היא �הרי ,�� ר�צה והיא ��סקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָה�ד�ניא
אבל �גד�לה; אמ�רי�? �ברי� ��ה �טר'. א� �נס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'א�
יכנס א� �ט, ל�� א�ת� ��פי� � עצמ� על ��סקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקט�ה

נד�ניא. ְְְָֹ�לא

.ÊÈ��� את ז� ��היה ע�� �פסקה הא�ה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָה���א
עצמ�; על ���ל ה�ני� א�ת� לז�נ� ח�ב � �ני� וכ� ��ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
��עת ��א אבל ק���י�, ��עת זה �בר על ��תנ� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוה�א

מ�ד� ��קנ� עד � קני�]ק���י� ע"כ ��כ�ב[יעשו א� , ְְִִִִִֶֶַָֹ
�ממ�ר. מ�ח �הלכ�ת ��ת�אר �מ� ,�� וכ��צא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ��טר
,��� את לז�� עצמ� על ���ל ה�ני� �ת�� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנת�ר�ה
�� ה�ת א�ת� את ז� ��היה ע�� �פסקה לאחר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונ�את
אז�נ�', לביתי 'לכ��ב�א רא���: יאמר לא � �ני� ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹוכ�
לא וכ� א��. �� �היא ל�ק�� מז�נ�תיה מ�לי� ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹא�א
זנ�, אחד א�א �אחת'; א�ת� זני� אנ� 'הרי �ניה�: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיאמר�

מז�נ�ת. �מי ל� נ�ת� ְְְֵֵֶָָואחד

.ÁÈ;מז�נ�תיה� ח�ב ה�על זה, זמ� �ת�� ה�ת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנ�את
מז�נ�ת. �מי ל� נ�ת� מה� אחד �ל �ניה�, א�� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�בעלי
�ח�ב א� מ�ד�, קנ� א� � א�ת� לז�� ��סק� א�� ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמת�
מז�נ�תיה וט�רפת ��טר, ח�ב �בעל ז� הרי ��טר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמ�

המ�ע�די� לאחרי�]מ�כסיה� ה�מ�[המכורי� ס�� עד ְְִִֵֶַ�ְְִַַַָ
� קני� �� היה ולא ה����י� ��עת �סק� וא� ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹ��סק�;

לה�תב נ�נ� ��א �ברי� ה� אי�הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוק� �מז�נ�תיה.לה� ט�רפת ואינ� ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
האיל�נית‡. את ולא[עקרה]ה���א �ני� ל� הי� ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

���פי� �י על א� � מ��ה ולר��ת לפר�ת אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָא�ה
��ארא� �ת�ה ל� וי� ה��י�, �כל היא הרי �מ�ציא, ְָָ�ְְְֲִִִֵֵַָָָת�

ה��י�. ��אר ���כה �מה ה�על ז�כה וכ� �ת�ה; ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ�ְְֵָ�נאי

א�·. איל�נית ונמצאת ,�� ה�יר ולא א�ה, ה���א ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
�נ�ה ה���א וכ� לאוי�, מדרבנ�]מח�בי ה�יר[ערוה �י� , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

�נאי ולא �ת�ה ע�ר לה� אי� � �� ה�יר לא �י� ��ְִִִֵֵֶַָָָֹ�ְְַָֹ
מז�נ�ת, לה� ואי� לה�; י� ��ספת אבל �ת�ה, ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָ�ְְִֵָמ�נאי
אי� �יניה�, �מפרי�י� א�ת� �כ���פי� מ�ת�. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפ��

�אכל. �ר�ת ה�על מ� ִִִֵֶַַַַָמ�ציאי�

�ה�א‚. הע�ר ��ספת? לה� וי� ע�ר לה� אי� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָול�ה
לה�ציא�, �עיניו ק�ה תהיה ��א �די חכמי�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��נת
ח�ב �ה�א ��ספת אבל ע�ר. ל� אי� ,�� ה�יר ולא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹה�איל

לפניו ותעמד ��רצה זמ� �ל �� לו]עצמ� נשואה ,[תהיה ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ
היא והרי הנאת�, ל� הקנית והרי ,��� ��נאי עמדה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרי
יכ�לה היא �מה עליו, א�ת� אסרה ה��רה אבל ְְֲִֶֶַַָָָָָָָָע�מדת,
ה��רמי� ה� מע�יה �אי� � ��ספת ל� י� לפיכ� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלע��ת,
מ�ד�. היתה אס�רה א�א ה���אי�, אחר להאסר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹל�

��נ�ה„. חלק� לא מדרבנ�]ול�ה ��[ערוה ה�יר �י� ְְְִִִֵַָָָָָֹ
�כל �ת�ה ע�ר ל� 'אי� אמר� א�א ,�� ה�יר לא ְָָ�ְְִִִֵֵֶַָָָָֹ�י�
אבל ח��ק. �� ע�� ס�פרי�, מ�ברי �היא מ�ני ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָמק��'?
מח�בי אחת א� ,�� וה�יר לאוי� מח�בי אחת נ�א ְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָא�
�ת�ה; ל� י� � �� ה�יר לא �י� �� ה�יר �י� ָ�ְֲִִִִֵֵֵֵָָָֹע�ה
ע�ה וח�בי �נכסיו, לז�ק רצה ,�� �ה�יר לאוי� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ�ח�בי
לותה א� וכ� מ�ת�, לאחר מז�נ�ת ל��יה� וי� קל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָא��ר�

הי�]ואכלה למדינת הל� א�ת�[א� �כ���פי� ל���. ח�ב ְְְְִֵֶַַָָָָ
נכסיה. מ�ל �אכל �ר�ת �ל ה�על מ� מ�ציאי� ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלה�ציא,

רצו�הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטל�] כדי ��ספתבנישואי� אבל �ת�ה, ע�ר ל� אי� �ְִֵַָ�ֲֶֶָָ

לותה וא� �אכל. �ר�ת ה�על מ� מ�ציאי� ואי� ל�; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָי�
מ�ציאי� אי� � מאנה �� ואחר ואכלה, �ח�יו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ��היתה

ה�על. מ� מז�נ�ת ְִַַַָא�ת�

.Âולא ע�ר לא �ת�ה, ל� אי� � �על� �חת ��נת ְִָָֹֹ�ְֲִֵֶַַַָָָָמי
ל� �רמ� מע�יה �הרי �ת�ה; מ�נאי אחד ולא ְֲֲֵֶֶַָָָָ�ְְְִֵֶֶֶָָֹ��ספת,

�על�. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êא�ה �ל ��ה�? ��ד�ניא א�� נ�י� �י� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא�
וא� וה�לכת. ��� נ�טלת � זנת אפ�� ק�מת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ��ד�נית�
ה�יר לא �י� �� ה�יר �י� ע�ה, מח�בי א� �נ�ה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי � �� וה�יר לאוי�, מח�בי א� איל�נית �היתה א� ,��ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ה��י�: �כל �נד�נית� ְְְִִִַָָָָהיא

.Áמה מל�ג, ונכסי �אחרי�ת�; ח�ב �רזל, צא� ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי
לאוי�, מח�בי א� איל�נית היתה ל�. אבד אבד, א� ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ��גנב
���חק עד �לה א� נגנב א� �אבד מה �ל � �� ה�יר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
נתנה היא �הרי ל���; ח�ב ה�על אי� �רזל, צא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמ�כסי
מל�ג, מ�כסי נגנב א� �אבד וכל אצל�. להי�ת� ר��ת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָל�
אי��ת �� �אי� מ�ני ה��י�; מ�ל הפ� � ל��� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָח�ב

מל�ג. �נכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹ�מ�רה,

.Ëלל� �לי�ת ל� אי� עלוהממאנת, תביעה זכות לה [אי� ְְְְֵֶֶַָָָָ
שהתקלקלו] מ�הנכסי� �בר ה�על מ� מ�ציאי� �אי� ;ִִִִֵֶַַַַָָ

�רזל; צא� מ�כסי �י� מל�ג מ�כסי �י� נגנב, א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�אבד
וי�צאה. ל�, ה�מצא נ�טלת ְְְִֶֶֶַָָָָא�א

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Èולא ע�ר לא �ת�ה, ל� אי� � �על� �חת ��נתה ְִָָֹֹ�ְְֲִֵֶַַַָָָָמי
נגנב א� �אבד מ�ה �בר ה�על מ� מ�ציאי� ואי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��ספת;
ולא מל�ג. נכסי ל�מר צרי� ואי� ,��� �רזל צא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמ�כסי
�ת על א� מ�ה �ת על הע�ברת א� א�א �לבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמז�ה
לא �ת�ה, ל� אי� � רע �� מ��� ה��צאת א� ָֹ�ְְִִֵֵֵַַָיה�דית,
מה�, אחת וכל �ת�ה. מ�נאי �נאי ולא ��ספת, ולא ְֵֶַַָָ�ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹע�ר
ל��� ח�ב ה�על ואי� וי�צאה; מ�ד�נית� ה�מצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנ�טלת

�אבד. מה ולא ��חת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹ�ל��,

.‡Èת� על עברה מה� אחד ע�ת �א� ה�ברי� ה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוא��
א� ���דרת א� �ל�י, רא�� ��ער ���ק י�צאה � ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�ה
א� נ�ה, והיא מ�ת� ����ה א� מק�מת, ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנ��עת

ק�צה �על�[מפרישה]�אינ� את �האכילה א� ח�ה; ל� ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
א�א �נבל�ת, �קצי� �ג�� ל�מר צרי� ואי� אס�רי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�
�ג�� זה? �בר י�דע והיא� מע�רי�. �אינ� ְְִִֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶָָ�ברי�
ז� וע�ה לי, ��נ� ה�ה� �ל�ני א�� '�ר�ת ל�: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�אמרה
ה�ת�' את לי טהר החכ� �פל�ני ח�ת�, לי הפרי� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל�ני

בבגדה] או בגופה שנמצא �א[האדו�, א� �אכל, ואחר �ְֶַַַָָ
מע�ל�'; דברי� הי� 'לא ואמר: �ל�ני א�ת� �אל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,

��כ�נ�תיה נ�ה החזקה א� נידות]וכ� בגדי ,[שלבשה ְִֵ�ְְְִִֶָָָ
עליה. �בא אני, טה�רה לבעל� ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָואמרה

.·È�הג�� ה�ניע�ת מנהג ה�א יה�דית? �ת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיז�
עברה מה� אחד ע�ת �א� ה�ברי� ה� וא�� י�ראל; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�נ�ת

למב�י א� ל��ק י�צאה יה�דית: �ת לרה"ר]על פתוח [רחוב ְְְִַַַָָ
רדיד עליה ואי� �ר�ע ורא�� גו�]מפ�� ��אר[צעי� ְ�ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

�היתה א� �מט�ח��; מכ�ה ��ער� �י על א� ְְְְִֶֶַָָָ�ְְִִֶַַַָָָה��י�,
��ח�� על �ניה �נגד �� וכ��צא �ורד ���ק, [מצחה]ט�וה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

���וה א� ה�ר�צ�ת; ה��י�ת �ע���ת �דר� לחי�, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָא�
מ�חקת �היתה א� אד�; לבני זר�ע�תיה �מראה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ���ק,
�ק�ל מ�על� ה��מי� ��בעת �היתה א� ה�ח�רי�; ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָע�
עסקי על מד�רת א�ת� ��מע�ת ��כנ�תיה עד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָר�,
בעל�. �פני �על� אבי מק�לת �היתה א� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��מי�;

.‚Èס�ר� ח�גרת הא�ה ��היה ��� �מיד[חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ע�ברת אינ� � חגרה לא וא� צניע�ת; מ��� �ית�, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ�ת��
�ר�ע �רא�� יצתה א� וכ� �ת�ת�. הפסידה ולא �ת, ְְְִֵַָָָָָָֹ�ְְְִִַָָֹעל
מכ�ה ��ער� ה�איל � ה�ב�י �ת�� לחצר ֶ�ְְְְִֵֵֵַָָָָָמחצר

�ת. על ע�ברת אינ� ְְְִֵֶֶַַָָָ�מט�ח��,

.„È�� ואחר ועדי�, התראה צריכה � �ת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהע�ברת
על ע�ברת �היא וידע לבינ�, �ינ� עברה �ת�ת�. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְִַ�פסיד
ט�ע� ה�א � ועברה וחזרה עדי�, �לא �� והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹ�ת,
עבר�י 'לא א�מרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוא�מר:

ר א� � �י' התר� 'לא א� נ�ת��לל', זה הרי לה�ציא, צה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹ
אחר �עברה ��דה �א� עברה, ��א ���בע אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ְ�ת�ה

�ל��. ל� אי� ְְֵַָָָהתראה

.ÂË�� �הי� �ג�� רע? �� מ��� י�צאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָ�יצד
�היתה מראי� �ה�ברי� �י�תר, מכער �בר �ע�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדי�
�זנ�ת. �ר�רה עד�ת �� �אי� �י על א� עברה, ��ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

ר�כל ורא� לב��, �חצר �היתה �ג�� [מוכר�יצד? ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א�ת�בשמי�] �מצא� יציאת� ��עת מ�ד ונכנס� ְְְְְְִִִִֵַָָָָי�צא,

ח�גרת א� ה�כנסי� ל�ב�ת והיא ה��ה מעל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָע�מדת
ה��ה מ� למעלה לח רק ��צא� א� [וילו�אז�ר�, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

מעלי�המיטה] א� אפל מ�ק�� י�צאי� �ניה� �הי� א� ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
על מנ�ק א�ת� �רא� א� ;�� וכ��צא ה��ר מ� זה את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
מג�פי� א� זה, את זה מנ�קי� א�ת� �רא� א� חל�ק�; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ�י

והגיפ�[מחבקי�] זה אחר זה ��כנס� א� זה, את [סגרו]זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
� לה�ציא� �על� רצה א� א��. �דברי� וכ��צא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�לת,

התראה. צריכה ז� ואי� �ת�ה; ל� ואי� ְְְִֵַָָָָ�ְְֵֵֵָ�צא,

.ÊËע�ת� ז� וכ� יה�דית, �ת א� מ�ה �ת על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹע�ברת
רצה א� א�א לה�ציא, ה�על את ��פי� אי� � מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בר
�ת�ה; ל� אי� ה�ציא, ��א �י על וא� י�ציא. ָ�ְְִִִֵֶַַָֹֹלא
�עיניו ק�ה �היה ��א �די היא, חכמי� ��נת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְֶַ�ה�ת�ה
ה�נ�ע�ת, י�ראל �נ�ת על א�א הק�יד� ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלה�ציא�,
ק�ה �היה א�א ז�, ��נה לה� אי� ה�ר�צ�ת א�� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

לה�ציא�. ְְִַָָוק�ה

.ÊÈאחת ל� �אמרה א� ��נת, א��� �ראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי
�ע�� וס�מכת מאמינ� �ה�א מ�ר�ב�תיה א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמ�ר�ב�תיו
�י� אי� הא�מר �היה �י� א���, ��נת �בריה� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, �ה�א זה לדבר �ע�� וסמכה ה�איל � א�ה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָ�היתה
�ת�ת�; וי�� עליה, לב�א ל� ואס�ר לה�ציא ח�ב זה ָָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָהרי
מ��יע� לפיכ� �ת�ה. �לא �צא ��נת, ל� ה�דת ְְִִַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָֹוא�

חפ� קדוש]�נקיטת חפ� א�[תפיסת �ח�יו, זנת ��א ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
�דברי אבל �ת�ת�; �ג�ה �� ואחר �עצמ�, א�ת� ְְֲִֵָָָ�ְְְְְִֶַַַָָָָראה

פלוני]אחר של ידי[עדות על א�א לה��יע� יכ�ל אינ� , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לו]�ל��ל שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה ְִ

.ÁÈ�מ��יחי אי� � �רצ�נ� �ח�יו ��נת א��� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמרה
�ת�ת� א�דה אבל �אחר; נתנה עיניה ��א ָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�דבריה,

ה�לי�ת וא�דה ות�ספת, מהע�ר על תביעה זכות לה [אי� ְְְְִִֶֶַָָָ
מנדוניתה] נגנב או היהשאבד וא� �זנ�ת. ה�דת �הרי �ְְֲִִֵֶָָָ

לה�ציא. ח�ב זה הרי �בריה, על �ע�� וס�מכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינ�
�דבר א��� את לגר� האי� את ��פי� �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואי�
זה א�ת ��נת ויעיד� עדי� �ני ��ב�א� עד א��, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ברי�

לה�ציא. א�ת� ��פי� �� ואחר לרצ�נ�, ְְְְִִִִֵֶַַָָ�פניה�

.ËÈ�ז הרי � �אנס א� ��גגה �על� �חת ��נת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהא�ה
נת��ה" לא "והיא ��אמר: לבעל�, הא[נאנסה]מ�רת , �ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

וכל ��י. �אנס� �י� י�ראל, �אנס� �י� מ�רת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְְִָנת��ה
ואפ�� �רצ��, ���פ� �י על א� �אנס, �יאת� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��ח�ת
��כר��' הייתי א�תי אנס לא �אלמלא ל�, 'ה�יח� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:

מ ז� הרי היתה.� �אנס �מ�ח�ת� לב��, �ה�צר �רת; ֲֵ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.Î�לסטי א�ת� ��נב� ה�[שודדי�]נ�י� הרי � ְְֲִִִֵֵֶָָָ
ה�יח�� וא� לבעליה�; �מ�ר�ת אנ�ס�ת, �ה� ְְֲִִִֵֶַָ�ְֲִֵֶ��ב�י�ת,

�רצ��,[חזרו]והלכ�[שחררו�] א�� הרי � מעצמ� ל�סטי� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ה�א, אחד ה��גגת ודי� ה�אנסת ודי� לבעליה�. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואס�ר�ת

.�� י� אנס צד ְֵֶֶַַָָָֹ�ה�גגה

.‡Îאבל י�ראל; �על� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��ה
�הרי � לבעל� אס�רה ��אנסה, א� ��גגה �ה� ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�ת
��ת�אר �מ� �ז�נה אס�ר וה�א מק��, מ�ל ז�נה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנע�ית

�יאה. א��רי ְְִִִֵָ�הלכ�ת



לה oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Èולא ע�ר לא �ת�ה, ל� אי� � �על� �חת ��נתה ְִָָֹֹ�ְְֲִֵֶַַַָָָָמי
נגנב א� �אבד מ�ה �בר ה�על מ� מ�ציאי� ואי� ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ��ספת;
ולא מל�ג. נכסי ל�מר צרי� ואי� ,��� �רזל צא� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמ�כסי
�ת על א� מ�ה �ת על הע�ברת א� א�א �לבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמז�ה
לא �ת�ה, ל� אי� � רע �� מ��� ה��צאת א� ָֹ�ְְִִֵֵֵַַָיה�דית,
מה�, אחת וכל �ת�ה. מ�נאי �נאי ולא ��ספת, ולא ְֵֶַַָָ�ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹע�ר
ל��� ח�ב ה�על ואי� וי�צאה; מ�ד�נית� ה�מצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנ�טלת

�אבד. מה ולא ��חת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹ�ל��,

.‡Èת� על עברה מה� אחד ע�ת �א� ה�ברי� ה� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוא��
א� ���דרת א� �ל�י, רא�� ��ער ���ק י�צאה � ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמ�ה
א� נ�ה, והיא מ�ת� ����ה א� מק�מת, ואינ� ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנ��עת

ק�צה �על�[מפרישה]�אינ� את �האכילה א� ח�ה; ל� ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
א�א �נבל�ת, �קצי� �ג�� ל�מר צרי� ואי� אס�רי�, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ�ברי�
�ג�� זה? �בר י�דע והיא� מע�רי�. �אינ� ְְִִֵֶַַָָָָ�ְְִֵֶָָ�ברי�
ז� וע�ה לי, ��נ� ה�ה� �ל�ני א�� '�ר�ת ל�: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�אמרה
ה�ת�' את לי טהר החכ� �פל�ני ח�ת�, לי הפרי� ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�ל�ני

בבגדה] או בגופה שנמצא �א[האדו�, א� �אכל, ואחר �ְֶַַַָָ
מע�ל�'; דברי� הי� 'לא ואמר: �ל�ני א�ת� �אל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,

��כ�נ�תיה נ�ה החזקה א� נידות]וכ� בגדי ,[שלבשה ְִֵ�ְְְִִֶָָָ
עליה. �בא אני, טה�רה לבעל� ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָואמרה

.·È�הג�� ה�ניע�ת מנהג ה�א יה�דית? �ת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיז�
עברה מה� אחד ע�ת �א� ה�ברי� ה� וא�� י�ראל; ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�נ�ת

למב�י א� ל��ק י�צאה יה�דית: �ת לרה"ר]על פתוח [רחוב ְְְִַַַָָ
רדיד עליה ואי� �ר�ע ורא�� גו�]מפ�� ��אר[צעי� ְ�ְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

�היתה א� �מט�ח��; מכ�ה ��ער� �י על א� ְְְְִֶֶַָָָ�ְְִִֶַַַָָָה��י�,
��ח�� על �ניה �נגד �� וכ��צא �ורד ���ק, [מצחה]ט�וה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

���וה א� ה�ר�צ�ת; ה��י�ת �ע���ת �דר� לחי�, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָא�
מ�חקת �היתה א� אד�; לבני זר�ע�תיה �מראה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ���ק,
�ק�ל מ�על� ה��מי� ��בעת �היתה א� ה�ח�רי�; ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָע�
עסקי על מד�רת א�ת� ��מע�ת ��כנ�תיה עד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָר�,
בעל�. �פני �על� אבי מק�לת �היתה א� ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��מי�;

.‚Èס�ר� ח�גרת הא�ה ��היה ��� �מיד[חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ
ע�ברת אינ� � חגרה לא וא� צניע�ת; מ��� �ית�, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ�ת��
�ר�ע �רא�� יצתה א� וכ� �ת�ת�. הפסידה ולא �ת, ְְְִֵַָָָָָָֹ�ְְְִִַָָֹעל
מכ�ה ��ער� ה�איל � ה�ב�י �ת�� לחצר ֶ�ְְְְִֵֵֵַָָָָָמחצר

�ת. על ע�ברת אינ� ְְְִֵֶֶַַָָָ�מט�ח��,

.„È�� ואחר ועדי�, התראה צריכה � �ת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהע�ברת
על ע�ברת �היא וידע לבינ�, �ינ� עברה �ת�ת�. ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְְִַ�פסיד
ט�ע� ה�א � ועברה וחזרה עדי�, �לא �� והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹ�ת,
עבר�י 'לא א�מרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוא�מר:

ר א� � �י' התר� 'לא א� נ�ת��לל', זה הרי לה�ציא, צה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹ
אחר �עברה ��דה �א� עברה, ��א ���בע אחר ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�ְ�ת�ה

�ל��. ל� אי� ְְֵַָָָהתראה

.ÂË�� �הי� �ג�� רע? �� מ��� י�צאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָ�יצד
�היתה מראי� �ה�ברי� �י�תר, מכער �בר �ע�ת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדי�
�זנ�ת. �ר�רה עד�ת �� �אי� �י על א� עברה, ��ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

ר�כל ורא� לב��, �חצר �היתה �ג�� [מוכר�יצד? ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
א�ת�בשמי�] �מצא� יציאת� ��עת מ�ד ונכנס� ְְְְְְִִִִֵַָָָָי�צא,

ח�גרת א� ה�כנסי� ל�ב�ת והיא ה��ה מעל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָע�מדת
ה��ה מ� למעלה לח רק ��צא� א� [וילו�אז�ר�, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

מעלי�המיטה] א� אפל מ�ק�� י�צאי� �ניה� �הי� א� ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
על מנ�ק א�ת� �רא� א� ;�� וכ��צא ה��ר מ� זה את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
מג�פי� א� זה, את זה מנ�קי� א�ת� �רא� א� חל�ק�; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָ�י

והגיפ�[מחבקי�] זה אחר זה ��כנס� א� זה, את [סגרו]זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
� לה�ציא� �על� רצה א� א��. �דברי� וכ��צא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה�לת,

התראה. צריכה ז� ואי� �ת�ה; ל� ואי� ְְְִֵַָָָָ�ְְֵֵֵָ�צא,

.ÊËע�ת� ז� וכ� יה�דית, �ת א� מ�ה �ת על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹע�ברת
רצה א� א�א לה�ציא, ה�על את ��פי� אי� � מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ�בר
�ת�ה; ל� אי� ה�ציא, ��א �י על וא� י�ציא. ָ�ְְִִִֵֶַַָֹֹלא
�עיניו ק�ה �היה ��א �די היא, חכמי� ��נת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְֶַ�ה�ת�ה
ה�נ�ע�ת, י�ראל �נ�ת על א�א הק�יד� ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלה�ציא�,
ק�ה �היה א�א ז�, ��נה לה� אי� ה�ר�צ�ת א�� ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

לה�ציא�. ְְִַָָוק�ה

.ÊÈאחת ל� �אמרה א� ��נת, א��� �ראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי
�ע�� וס�מכת מאמינ� �ה�א מ�ר�ב�תיה א� ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמ�ר�ב�תיו
�י� אי� הא�מר �היה �י� א���, ��נת �בריה� ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, �ה�א זה לדבר �ע�� וסמכה ה�איל � א�ה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָ�היתה
�ת�ת�; וי�� עליה, לב�א ל� ואס�ר לה�ציא ח�ב זה ָָ�ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָהרי
מ��יע� לפיכ� �ת�ה. �לא �צא ��נת, ל� ה�דת ְְִִַָָָ�ְְְִֵֵֶָָָֹוא�

חפ� קדוש]�נקיטת חפ� א�[תפיסת �ח�יו, זנת ��א ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
�דברי אבל �ת�ת�; �ג�ה �� ואחר �עצמ�, א�ת� ְְֲִֵָָָ�ְְְְְִֶַַַָָָָראה

פלוני]אחר של ידי[עדות על א�א לה��יע� יכ�ל אינ� , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לו]�ל��ל שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה ְִ

.ÁÈ�מ��יחי אי� � �רצ�נ� �ח�יו ��נת א��� ל� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמרה
�ת�ת� א�דה אבל �אחר; נתנה עיניה ��א ָָ�ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ�דבריה,

ה�לי�ת וא�דה ות�ספת, מהע�ר על תביעה זכות לה [אי� ְְְְִִֶֶַָָָ
מנדוניתה] נגנב או היהשאבד וא� �זנ�ת. ה�דת �הרי �ְְֲִִֵֶָָָ

לה�ציא. ח�ב זה הרי �בריה, על �ע�� וס�מכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינ�
�דבר א��� את לגר� האי� את ��פי� �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואי�
זה א�ת ��נת ויעיד� עדי� �ני ��ב�א� עד א��, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמ�ברי�

לה�ציא. א�ת� ��פי� �� ואחר לרצ�נ�, ְְְְִִִִֵֶַַָָ�פניה�

.ËÈ�ז הרי � �אנס א� ��גגה �על� �חת ��נת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהא�ה
נת��ה" לא "והיא ��אמר: לבעל�, הא[נאנסה]מ�רת , �ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

וכל ��י. �אנס� �י� י�ראל, �אנס� �י� מ�רת, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ְְִָנת��ה
ואפ�� �רצ��, ���פ� �י על א� �אנס, �יאת� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ��ח�ת
��כר��' הייתי א�תי אנס לא �אלמלא ל�, 'ה�יח� ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:

מ ז� הרי היתה.� �אנס �מ�ח�ת� לב��, �ה�צר �רת; ֲֵ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

.Î�לסטי א�ת� ��נב� ה�[שודדי�]נ�י� הרי � ְְֲִִִֵֵֶָָָ
ה�יח�� וא� לבעליה�; �מ�ר�ת אנ�ס�ת, �ה� ְְֲִִִֵֶַָ�ְֲִֵֶ��ב�י�ת,

�רצ��,[חזרו]והלכ�[שחררו�] א�� הרי � מעצמ� ל�סטי� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
ה�א, אחד ה��גגת ודי� ה�אנסת ודי� לבעליה�. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואס�ר�ת

.�� י� אנס צד ְֵֶֶַַָָָֹ�ה�גגה

.‡Îאבל י�ראל; �על� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ��ה
�הרי � לבעל� אס�רה ��אנסה, א� ��גגה �ה� ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹא�ת
��ת�אר �מ� �ז�נה אס�ר וה�א מק��, מ�ל ז�נה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנע�ית

�יאה. א��רי ְְִִִֵָ�הלכ�ת
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.·Î�ת�ת� � ��אנסה �ה� א�ת א� י�ראל א�ת ָָ�ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹואחד
את וכ�פי� �ל��. הפסידה ולא וה��ספת; הע�ר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹק�מת,

�לגר��. �ת�ת� ל� ל�� ְְָָָָ�ְִֵֵַָֹה�ה�

.‚Îגג�י�' א� 'נאנס�י', לבעל�: �אמרה �ה� ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹא�ת
נתנה עיניה ��א לדבריה, ח��� אינ� � לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעל�י
�ה�א אד� ל� �אמר א� ל�, נאמנת היתה וא� ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�אחר;

�ת�ה. וי�� י�ציא � �בריו על ָ�ְְְִִֵֵַָָס�מ�

.„Î,'ל�ני� ע� ��תרי 'אל �ני�: �פני לא��� ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהא�מר
ו�הת עדי� �פני לסתר ע�� �]ונכנסה זמ� �די[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ

ה�רי�, מי ���ק�ה עד �על� על אס�רה ז� הרי � ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�טמאה
� ���ק�ה קד� מת וא� ��טה. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�מ�
�אי� מכער; �בר מצא� ��א �י על וא� �ת�ה, ל� ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ְֵָאי�

מ�ה י�תר מכער �בר החשוד]ל� ע� וה���,[שנסתרה . ְְְִֵֶַָָָֹ
�לא ותצא ע�ל�; א��ר עליו נאסרה ��טה, מי �� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹ�אי�
�רמ� הרעי� מע�יה �הרי ��ספת, ולא ע�ר לא ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ�ְ�ת�ה,

להאסר. ְֵֵָָל�

.‰Îוראה �ל�ני', ע� ��תרי 'אל לבינ�: �ינ� ל� ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאמר
אס�רה ז� הרי � טמאה �די ו�הת ע�� ��ס�רה ְֲֲֵָָ�ְְְְִִֵֶָָָָא�ת�
וי�� לה�ציא, וח�ב ��טה; מי �� �אי� ה�ה ��מ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
�לא �צא ,�� �התרה אחר ��ס�רה ה�דת וא� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ְ�ת�ה.
�ת�ה. י�� �� ואחר זה, על מ��יע� �לפיכ� ָ�ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ�ְ�ת�ה;

כה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות
סת�‡. א�ה �]ה���א נדרי� עליה יש א� לציי� ,[מבלי ְִֵַָָ

ע�ר לא �ת�ה, �לא �צא � נדרי� עליה [הכתובה,ונמצא� ְְְְְְִִֵֵֶָָָֹ�ִָָֹ
מאתיי�] או ��ספתמנה בכתובהולא שמוסי� [הסכו� ְֶֶֹ

��אכרצונו] א� ��ר, �אכל ��א אמר�? נדרי� �א�� .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
�מיני �תק�ט ��א א� יי�, וה�א[בגדי]���ה צבע�ני�; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

ה�יני� ל�אר ה�ק��[בגדי�]ה�י� אנ�י �ל ��ר� ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מא��, ח�� אחר נדר עליה נמצא א� אבל �ה�. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתק�ט

�ל��. הפסידה ְְִִָֹלא

נ�י�·. מ��מי מ�� �� ונמצא סת�, א�ה ה��נס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכ�
�מ�� ה�על ידע ולא �ארנ��, ����בר �מע ולא זה, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

הסכמה]ורצה הביע לא לא[� �ת�ה, �לא �צא ז� הרי � ְְְֲֵֵֵָָֹ�ָֹ
קר�בי� ל� והי� �עיר מרח� היה �יצד? ��ספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹע�ר
מ�מי� ואפ�� א��', מ�מי� ידע�י 'לא ל�מר יכ�ל אינ� �ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

��דק �ה�א מ�ני וחזקה[שואל]���תר, �קר�ב�תיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] א�[הסכי�]��מע מרח�, �� אי� וא� . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ט�ע� � קר�בי� ל� הי� ידע]��א ���תר;[שלא �מ�מי� ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכ�ה יד�עי�[מחלת קבועי�]�ע�י� ,[בזמני� ְְְְִִִִֶ

יכ�ל אינ� ���ל�י, �מ�מי� אבל סתר. מ��מי ה�א ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
��מע וחזקת� ל�, וא�מרי� א�ת� ר�אי� ה�ל �הרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלטע�,
�א�ת� א�א זה �י� �אי� ה�א, יד�ע �בר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונת��ס.
�פניה� ���ק לה�� �� ה��י� מנהג �היה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָה�ק�מ�ת
�ל�ני �ל ��� היא 'ז� וא�מרי�: א�ת� י�דעי� וה�ל ְְְְְְִִִִִֶַָֹ�ל�י�ת,
אבל ה�ה. ��מ� אד�� ערי �מ� �ל�ני', �ל אח�ת� היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוז�
�צא וא� �לל, ל��ק לצאת �� ה�נ�ת �ר� �אי� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמק�מ�ת

���� ל�רח� מתנ�רה[בחוש�]ה�ת �צא ולא[בהחבא], ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ט�ע� זה הרי � מ�ר�ב�תיה ח�� אד� א�ת� [שלאיראה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ
א�ידע] מרח�, �� יהיה ��א וה�א ���ל�י; �מ�מי� ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹא�

מרח� �� היה אבל .�� לב�ק קר�בה ל� היתה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹ��א
וי� מג��ת, �פניה� �� לצאת ה��י� �ר� �אי� ז� ְֵ�ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ�עיר
א�ת� ר�אי� ה�ל �הרי לטע�, יכ�ל אינ� � קר�בה ְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹל�
��רח�, א� �להתנ�ר להחבא �ר�� וא� ��רח�. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�ֲער�ה

�בית א� ��ילה, ר�חצת ה�ת קט�[חדר]ו��היה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
ט�ע� זה הרי � ��דע ולא �ראה ��א עד לב��, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ���רח�
ה�, טע� �ל �ברי� א�� ��ברי� ���ל�י; �מ�מי� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא�

ה�ת�ב. �זרת ְְֵֵַַָָואינ�

'מ�ני‚. חכמי�: �אמר� ��ה ה�א�ני�, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָה�ר�
א�א �לבד, קר�ב�תיו אינ� � �קר�ב�תיו' ��דק ְְְִִֵֵֶֶַָָָ�ה�א
י� א� � �לל קר�ב ל� ואי� �עיר, גר היה ואפ�� ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָ�ְמי�עיו;
רעי�, ל� ��הי� �אפ�ר לטע�; יכ�ל אינ� מרח�, ��ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
על אח�ת� א� א��� ל� ��ב�ק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹוא�מר
�י� לי יראה ולא ונת��ס. ��מע חזקת� �לפיכ� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל�נית;
א�� מ�ברי� ��ל�� מה �ל מ�ציא אד� �ל �אי� ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי א�א ס�מכת �ע�� �אי� וע�ד לקר�ביו, א�א ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹל�ל

�י�תר. ְְֵָקר�ביו

��מצא�„. ה��מי� הי� א� ה��מי�? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ�יצד
יתרה אצ�ע �ג�� ��תארס, קד� �� הי� ���אי מ�מי� ��ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ה�על �ה� ��דע ראיה להביא האב על � �� ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכ��צא
�ת�ה �לא �צא הביא, לא וא� ��דע; �חזקת� א� ָ�ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹורצה,
א� � האר�סי� אחר ���לד� �אפ�ר מ�מי� הי� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ�לל.
להביא ה�על על �על�, לבית ��כנסה אחר �� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצא�
טע�ת; מ�ח מ�ח� והיה ,�� הי� נתארסה ��א �עד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה להביא האב על אביה, �בית והיא �� נמצא� ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָוא�

�דה� ונס�חפה נ�לד�, האר�סי� שדהו,�אחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גר�] מזלו .כלומר:

א�‰. ,�� הי� נתארסה ��א �עד ראיה ה�על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
� ראיה האב והביא �כ�, ל� ונת��ס,�ה�דת ו�תק ראה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

��ת�ה. ח�ב זה הרי � ונת��ס �ה� ��דע �חזקת� ָ�ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָא�

.Âלא זה ���� וטע� ימי�, ��ה ו�הה א��� על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹ�א
�כ� א� ה�מטי�, �ת�� היה אפ�� � ע�ה עד ל� ְְְְֲִִִַַַַָָָָָנראה
�כ�ס ��תה אד� �אי� חזקה ל�; ��מעי� אי� � ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָהרגל

ורצה ��דע וחזקת� יפה, יפה ��דק� �� א� .[הסכי�]א�א ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.Êוסת ל� �אי� ונמצאת א�ה, קב�עה[רגילות]ה���א ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הרי � נ�ה �� ��ראה עד �עצמ� תר�י� לא א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנ�ת�,
אחד עצמ�, �ה� ���דקת ע�י� ��ני א�א ת��� לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹז�
�ל העד מ� ח�� ה��מי�, לאחר ואחד ה��מי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
�יאה. א��רי �הלכ�ת ��ת�אר �מ� עצמ�, �� ��ק�ח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאי�

.Á,��ל� הפסידה לא זה, ה�א �ד�ל ���� �י על ְְְִִִֶֶַַָָֹוא�
עצמ� ��דקה הרי �מ���ת. �ח�ה עצמ� ��דקת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�הרי
עד על �� נמצא וה�א היא עצמ� ���חה �בעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונבעלה,
�ל�ה �ע� אחר �ע� זה ארע א� � ��� עד על א� ���ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹ
�על�, ע� ל��ב אס�רה ז� הרי לז�, ז� סמ�כ�ת ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָ�עמי�
מ�נאי �נאי ל� ואי� ��ספת, ולא ע�ר לא �ת�ה, �לא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ְְְֵֵֹותצא
יחזיר ולא וי�ציא לת�מי�. רא�יה אינ� �הרי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹ�ְ�ת�ה,
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��עת לגר�� �מר ��א ונמצא �תר�א, ��א ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלע�ל�,
ה��ה. �עני� ��ת�אר �מ� לאחר, לה��א �מ�רת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ִֵ�ר��י�.

.Ë,נ��איה מ�ח�ת �� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָ��ה
אחר זה חלי ל� ארע א� אבל ד�; ראת רא��נה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�מ�עילה

�דה� נס�חפה גר�]���את, �ע�[מזלו �על א� לפיכ� . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�כל ד� ר�אה להי�ת חזרה �� ואחר ,�� נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
�מ� ע�למית, יחזיר ולא �ת�ה וי�� י�ציא � ��מי� ְְֲִִַָָֹ�ְְְִִִֵֵַעת

ְֵֶַ��ארנ�.

.È��אפ ���את, אחר מ�מי� �� ���לד� א�ה �ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכ�
י�� לה�ציא רצה וא� יק��, רצה א� � �חי� מ�ת ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ�ֲֵַנע�ית

ָ�ְ�ת�ה.

.‡È�יד נקטעה אפ�� ���א, אחר מ�מי� �� ���לד� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאי�
אי� � ע�� לי�ב א��� רצת ולא עינ�, נסמית א� רגל�, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹא�

רצת א� א�א �ת�ה, ול�� לה�ציא א�ת� ,[הסכימה]��פי� ְְְִִִֵ�ִֶָָָָ
מ�רדת. א�ה �ל �די� �ת�ה �לא �צא רצת, לא א� ְִִֶֶָָָ�ְְִֵֵֵֵָָֹֹ��ב;

�חזר א� החט�, ריח א� ה�ה, ריח ל� נ�לד א� [הפ�]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מע�ר� נח�ת לחצב א� �לבי�, צ�את מוצאוללקט [ממקו� ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ול��באדמה] לה�ציא א�ת� ��פי� � ע�ר�ת לע�ד א� ,ְְְִִִֵֵַ
��ב. �על�, ע� לי�ב רצת וא� ְֲִִֵֵֵֵַָָָָ�ְ�ת�ה;

.·È��וי לה�ציא, א�ת� ��פי� � �חי� מ�ה האי� ְְְִִִִֵֵ�ֲִַָָנע�ה
ל�, ��מעי� אי� לי�ב, ר�צה �היא �י על וא� ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְ�ת�ה.

ממ��� �היא מ�ני �רה�, �על א�ת� מפרי�י� [נמקא�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תשמיש] מחמת �דיבשרו �עדי�, ע�� 'א�ב אמרה: וא� ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

ל�. ��מעי� � עליה' יב�א ְִֶֶָָָָֹ��א

.‚Èמל א� חט�, ריח א� �ה, ריח �על �על� �היה �טמי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
�� וי� אחיו, לפני ונפלה ומת, �ה�, וכ��צא �לבי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצ�את
הייתי 'לאחי� ל�מר: היא יכ�לה � �בעל� �היה מ�� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָא�ת�
�ת�ה. וי�� ויחל�, לק�ל'; יכ�לה איני �ל� לק�ל, ָ�ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹיכ�לה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�
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��גר� וה�א ע�ה, מצות אחת � מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�
יחזיר ��א וה�א תע�ה, לא מצות �נ�ה �ספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגר�
א��. �פרקי� א�� מצו�ת ��י �בא�ר מ���את. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ר��ת�

א ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
זה‡. �כתב ל�, ���יע ב�תב א�א מת�ר�ת הא�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאי�

מ� ה�ר��י� ע�ר ה� דברי� וע�רה '�ט'; ה�קרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�א
ו��גר� �רצ�נ�, א�א האי� יגר� ��א ה�: וא�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה��רה,

עני� ו��היה אחר, �דבר ולא ה�תב[משמעות]�כתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
�ינ� ה��רת �בר ענינ� ו��היה מ�נינ�, והסיר� ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��ר��
מע�ה מח�ר יהיה ו��א ל�מ�, נכ�ב ו��היה ֲֶַָ�ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹלבינ�,
ל� ו���נ�� ל�, ו���נ�� ל�, נתינת� א�א �תיבת� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר
א� ה�על ו��היה �ר��י�, �ת�רת ל� ו���נ�� עדי�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�פני
�ג�� � ���ט ה�ברי� ��אר ל�. ���תנ� ה�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָ�ל�ח�
ס�פרי�. מ�ברי ה�ל � �ה� וכ��צא העדי�, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹה�מ�,

"והיה·. ��אמר: ה��רה? מ� א�� דברי� �ע�רה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�י�
�יד�, ונת� �ריתת ספר ל� וכתב �עיניו ח� תמצא לא ְְַָָָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹא�
�אינ� מל�ד � �עיניו" ח� תמצא לא "א� מ�ית�"; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹו��ח�
אינ� �רצ�נ�, ��א נת�ר�ה וא� �רצ�נ�; א�א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגר�
לרצ�נ�. ו��א לרצ�נ� מת�ר�ת הא�ה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגר�ת.

"ל�"‚. �כתב. א�א מת�ר�ת �אינ� מל�ד � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכתב"
��א לבינ�, �ינ� ה��רת �בר � �רית�ת" "ספר ל�מ�. �ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינ�, �ינ� נכרת לא עדי� וא� ר��ת; עליה ל� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹי�אר
�אינ� מל�ד � �יד�" ��ת�אר."ונת� �מ� מגר�ת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�
�ה�א �ל�ח� ליד א� ליד�, ה�ט ���ת� עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמת�ר�ת
"ו��ח�" ��ת�אר. �מ� �יד�, �ה�ל לחצר�; א� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�יד�,
����ח לא א�ת�, המ��ח �ה�א ה�ט עני� ��היה �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מ��ה. ְִֶַָעצמ�

מגר�ת',„. א� 'הרי מ��חת', א� 'הרי ל�: �תב ְְֲֵֶֶַַַֹ�ְְֲֵֵַַַָָ�יצד?
���צא וכל אד�', לכל מ�רת א� 'הרי לעצמ�', א� ְְֵֶֶַָָָָ�ְְְְֲֲֵֵֵַַַ'הרי
א� 'הרי �ט: �ל וג�פ� מגר�ת; ז� הרי � העני� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�זה
'איני ,' �עלי� 'איני ל�: �תב א� אבל אד�'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מ�רת
"ו��ח�", ��אמר: �ט, זה אי� � אי��' 'איני ,' ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאר�סי�
א� 'הרי לא���: ה��תב וכ� מ��ה. עצמ� ����ח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינ� � ח�רי�' ִֵֵַ�ת

��א‰. ענינ� אי� מ�ית�", "ו��ח� ���רה ��אמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
ליד�, ה�ט מ���יע א�א מ�ית�; ��צא עד גר��יה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי�מר�
�מ� �בית�, היא �עדי� �י על וא� �ר��יה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�מר�
ולא �ר� �א� א�א "ו��ח�" נאמר ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��ת�אר.
�ר��ת�; והחזיר ��ר� �מי זה הרי מ�ית�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָה�ציא�

��ת�אר. �מ� �ני, �ט מ��� צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ�

.Âא�� �תיבת�? אחר מע�ה מח�ר יהיה ��א מר:�מ�י� ְְִִִֶֶַֹ�ְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
ה�א �נתינה �תיבה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", ְְִִֶָָָָ�ְְְִֵֶַַָָ"וכתב
ה�תיבה. אחר קציצה ��ח�ר �בר יצא ה��ר; ְְִִַַַָָָ�ְֵֵֶַַָָָָָה�ט
ה�רה; את ל� נ�ת� ה�רה, קר� על ה�ט �תב א� ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפיכ�
א� וכ� גט. אינ� � ל� �נתנ� ��תב אחר ה�ר� חת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוא�
��ל��, אחר העדי� �� �חתמ� �י על א� � �מח�ר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָ�תב

גט. אינ� � ל� ְֵֵָָ�נתנ�

.Êה�ט טפס אפ�� �מח�ר ��תבי� הסטנדרטיאי� [החלק ְְִִֵ�ֲִֵֶַָֹ
גט] בכל המופיע הטקסט �תל��,של ��ח�ר ה�פס �תב ;ְֶַַַָֹ�ְָָ

�תב �� ב"טופס",ואחר המשתלב הגט "תור�" את [והוסי� ְַַַָָ
והעיקריי�:] הייחודיי� הפרטי� את ו��וכולל האי�, ��ְִֵֵָ

�נתנ� וחתמ� אד�', לכל מ�רת א� ו'הרי וה�מ�, ְְֲֶֶַָָָָָ�ְְְֲִֵַַַַָָהא�ה,
��ר. זה הרי � ֲֵֵֶָָל�

.Áעל א� � נק�ב �עצי� ה�ר�ע עלה על ה�ט �ל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�תב
יקט�; ��א �זרה, �ס�ל; ה�ט ,��� העצי� ל� ��ת� ְְִֵֵֶַָָָֹ�ִִֶֶַָָָ�י

ל�. ונ�תנ� עצי�, �ל חר�� על ה�א ��תב ְְְֲִֵֶַַָָָאבל

.Ë:אמר�� �ר��י�? �ת�רת א�א ל� נ�תנ� �אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�מ�י�
�רית�ת. ספר �ת�רת א�ת� ���� �יד�", ונת� �ריתת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵֶ"ספר
א� מז�זה, א� ח�ב �טר �ה�א �ת�רת ל� נתנ� א� ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
אינ� � �יד� ה�א והרי ונע�רה י�נה והיא �יד� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ��תנ�
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי �� אחר ל� אמר וא� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ט;
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��עת לגר�� �מר ��א ונמצא �תר�א, ��א ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלע�ל�,
ה��ה. �עני� ��ת�אר �מ� לאחר, לה��א �מ�רת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ִֵ�ר��י�.

.Ë,נ��איה מ�ח�ת �� ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָ��ה
אחר זה חלי ל� ארע א� אבל ד�; ראת רא��נה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ�מ�עילה

�דה� נס�חפה גר�]���את, �ע�[מזלו �על א� לפיכ� . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
�כל ד� ר�אה להי�ת חזרה �� ואחר ,�� נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
�מ� ע�למית, יחזיר ולא �ת�ה וי�� י�ציא � ��מי� ְְֲִִַָָֹ�ְְְִִִֵֵַעת

ְֵֶַ��ארנ�.

.È��אפ ���את, אחר מ�מי� �� ���לד� א�ה �ל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכ�
י�� לה�ציא רצה וא� יק��, רצה א� � �חי� מ�ת ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ�ֲֵַנע�ית

ָ�ְ�ת�ה.

.‡È�יד נקטעה אפ�� ���א, אחר מ�מי� �� ���לד� ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאי�
אי� � ע�� לי�ב א��� רצת ולא עינ�, נסמית א� רגל�, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹא�

רצת א� א�א �ת�ה, ול�� לה�ציא א�ת� ,[הסכימה]��פי� ְְְִִִֵ�ִֶָָָָ
מ�רדת. א�ה �ל �די� �ת�ה �לא �צא רצת, לא א� ְִִֶֶָָָ�ְְִֵֵֵֵָָֹֹ��ב;

�חזר א� החט�, ריח א� ה�ה, ריח ל� נ�לד א� [הפ�]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מע�ר� נח�ת לחצב א� �לבי�, צ�את מוצאוללקט [ממקו� ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ול��באדמה] לה�ציא א�ת� ��פי� � ע�ר�ת לע�ד א� ,ְְְִִִֵֵַ
��ב. �על�, ע� לי�ב רצת וא� ְֲִִֵֵֵֵַָָָָ�ְ�ת�ה;

.·È��וי לה�ציא, א�ת� ��פי� � �חי� מ�ה האי� ְְְִִִִֵֵ�ֲִַָָנע�ה
ל�, ��מעי� אי� לי�ב, ר�צה �היא �י על וא� ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ�ְ�ת�ה.

ממ��� �היא מ�ני �רה�, �על א�ת� מפרי�י� [נמקא�א ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תשמיש] מחמת �דיבשרו �עדי�, ע�� 'א�ב אמרה: וא� ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

ל�. ��מעי� � עליה' יב�א ְִֶֶָָָָֹ��א

.‚Èמל א� חט�, ריח א� �ה, ריח �על �על� �היה �טמי ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
�� וי� אחיו, לפני ונפלה ומת, �ה�, וכ��צא �לבי�, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצ�את
הייתי 'לאחי� ל�מר: היא יכ�לה � �בעל� �היה מ�� ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָא�ת�
�ת�ה. וי�� ויחל�, לק�ל'; יכ�לה איני �ל� לק�ל, ָ�ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹיכ�לה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

שני יו�
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��גר� וה�א ע�ה, מצות אחת � מצו�ת ��י �כלל� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָי�
יחזיר ��א וה�א תע�ה, לא מצות �נ�ה �ספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגר�
א��. �פרקי� א�� מצו�ת ��י �בא�ר מ���את. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ�ר��ת�

א ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
זה‡. �כתב ל�, ���יע ב�תב א�א מת�ר�ת הא�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאי�

מ� ה�ר��י� ע�ר ה� דברי� וע�רה '�ט'; ה�קרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָה�א
ו��גר� �רצ�נ�, א�א האי� יגר� ��א ה�: וא�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹה��רה,

עני� ו��היה אחר, �דבר ולא ה�תב[משמעות]�כתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
�ינ� ה��רת �בר ענינ� ו��היה מ�נינ�, והסיר� ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��ר��
מע�ה מח�ר יהיה ו��א ל�מ�, נכ�ב ו��היה ֲֶַָ�ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָֹלבינ�,
ל� ו���נ�� ל�, ו���נ�� ל�, נתינת� א�א �תיבת� ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר
א� ה�על ו��היה �ר��י�, �ת�רת ל� ו���נ�� עדי�, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ�פני
�ג�� � ���ט ה�ברי� ��אר ל�. ���תנ� ה�א ְְְְְִֵֶֶַַָָָ�ל�ח�
ס�פרי�. מ�ברי ה�ל � �ה� וכ��צא העדי�, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹה�מ�,

"והיה·. ��אמר: ה��רה? מ� א�� דברי� �ע�רה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�מ�י�
�יד�, ונת� �ריתת ספר ל� וכתב �עיניו ח� תמצא לא ְְַָָָ�ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹא�
�אינ� מל�ד � �עיניו" ח� תמצא לא "א� מ�ית�"; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹו��ח�
אינ� �רצ�נ�, ��א נת�ר�ה וא� �רצ�נ�; א�א ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגר�
לרצ�נ�. ו��א לרצ�נ� מת�ר�ת הא�ה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגר�ת.

"ל�"‚. �כתב. א�א מת�ר�ת �אינ� מל�ד � ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכתב"
��א לבינ�, �ינ� ה��רת �בר � �רית�ת" "ספר ל�מ�. �ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינ�, �ינ� נכרת לא עדי� וא� ר��ת; עליה ל� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹי�אר
�אינ� מל�ד � �יד�" ��ת�אר."ונת� �מ� מגר�ת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינ�
�ה�א �ל�ח� ליד א� ליד�, ה�ט ���ת� עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמת�ר�ת
"ו��ח�" ��ת�אר. �מ� �יד�, �ה�ל לחצר�; א� ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�יד�,
����ח לא א�ת�, המ��ח �ה�א ה�ט עני� ��היה �ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מ��ה. ְִֶַָעצמ�

מגר�ת',„. א� 'הרי מ��חת', א� 'הרי ל�: �תב ְְֲֵֶֶַַַֹ�ְְֲֵֵַַַָָ�יצד?
���צא וכל אד�', לכל מ�רת א� 'הרי לעצמ�', א� ְְֵֶֶַָָָָ�ְְְְֲֲֵֵֵַַַ'הרי
א� 'הרי �ט: �ל וג�פ� מגר�ת; ז� הרי � העני� ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�זה
'איני ,' �עלי� 'איני ל�: �תב א� אבל אד�'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�מ�רת
"ו��ח�", ��אמר: �ט, זה אי� � אי��' 'איני ,' ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָאר�סי�
א� 'הרי לא���: ה��תב וכ� מ��ה. עצמ� ����ח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינ� � ח�רי�' ִֵֵַ�ת

��א‰. ענינ� אי� מ�ית�", "ו��ח� ���רה ��אמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה
ליד�, ה�ט מ���יע א�א מ�ית�; ��צא עד גר��יה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָי�מר�
�מ� �בית�, היא �עדי� �י על וא� �ר��יה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ�מר�
ולא �ר� �א� א�א "ו��ח�" נאמר ��א ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ��ת�אר.
�ר��ת�; והחזיר ��ר� �מי זה הרי מ�ית�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָה�ציא�

��ת�אר. �מ� �ני, �ט מ��� צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ�

.Âא�� �תיבת�? אחר מע�ה מח�ר יהיה ��א מר:�מ�י� ְְִִִֶֶַֹ�ְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
ה�א �נתינה �תיבה א�א מח�ר �אינ� מי ונת�", ְְִִֶָָָָ�ְְְִֵֶַַָָ"וכתב
ה�תיבה. אחר קציצה ��ח�ר �בר יצא ה��ר; ְְִִַַַָָָ�ְֵֵֶַַָָָָָה�ט
ה�רה; את ל� נ�ת� ה�רה, קר� על ה�ט �תב א� ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפיכ�
א� וכ� גט. אינ� � ל� �נתנ� ��תב אחר ה�ר� חת� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוא�
��ל��, אחר העדי� �� �חתמ� �י על א� � �מח�ר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָ�ְִַָ�תב

גט. אינ� � ל� ְֵֵָָ�נתנ�

.Êה�ט טפס אפ�� �מח�ר ��תבי� הסטנדרטיאי� [החלק ְְִִֵ�ֲִֵֶַָֹ
גט] בכל המופיע הטקסט �תל��,של ��ח�ר ה�פס �תב ;ְֶַַַָֹ�ְָָ

�תב �� ב"טופס",ואחר המשתלב הגט "תור�" את [והוסי� ְַַַָָ
והעיקריי�:] הייחודיי� הפרטי� את ו��וכולל האי�, ��ְִֵֵָ

�נתנ� וחתמ� אד�', לכל מ�רת א� ו'הרי וה�מ�, ְְֲֶֶַָָָָָ�ְְְֲִֵַַַַָָהא�ה,
��ר. זה הרי � ֲֵֵֶָָל�

.Áעל א� � נק�ב �עצי� ה�ר�ע עלה על ה�ט �ל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�תב
יקט�; ��א �זרה, �ס�ל; ה�ט ,��� העצי� ל� ��ת� ְְִֵֵֶַָָָֹ�ִִֶֶַָָָ�י

ל�. ונ�תנ� עצי�, �ל חר�� על ה�א ��תב ְְְֲִֵֶַַָָָאבל

.Ë:אמר�� �ר��י�? �ת�רת א�א ל� נ�תנ� �אינ� ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ�מ�י�
�רית�ת. ספר �ת�רת א�ת� ���� �יד�", ונת� �ריתת ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�ְִֵֶ"ספר
א� מז�זה, א� ח�ב �טר �ה�א �ת�רת ל� נתנ� א� ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
אינ� � �יד� ה�א והרי ונע�רה י�נה והיא �יד� ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ��תנ�
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי �� אחר ל� אמר וא� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ�ט;
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.È:�ל ואמר וחזר ל�', נ�ת� �אני �ט 'רא� לעדי�: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאמר
את ה�דיע �הרי ��ר, זה הרי � זה' ח�ב �טר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'�נסי
ח�ב', '�טר ל� �אמר וזה �ר��י�, �ת�רת ��תנ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדי�

מ��ה. ��כל� ְְִִִֵֶֶָָמ�ני

.‡Èזה 'הרי ה�ט: ל� ����� ל� ��אמר צרי� ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגר�
אמר ולא �יד� נת� א� �זה; וכ��צא ,'��� 'ה�א א� ,'���ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
היה ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה �ס�ל. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹ�ל��,
על ע�� מד�ר היה א� אבל ג��; עסקי על ע�� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמד�ר
הרי � �ל�� אמר ולא �יד� ונת� ה�ט ונטל ג��, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעסקי

��ר. �ט ֵֵֶָזה

.·Èמעל ��� 'טלי ל�: ואמר האר�, על מ�ח �היה ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ�ֵֶָָ�ט
ירכ�, על א� יד� על ק��ר �היה א� �נטל��, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָ��י
ליד� ��א אחר ל� �אמר �י על א� � מ��� ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��לפ��
לא �יד�", "ונת� ��אמר: גט, אינ� � '��� ה�א ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי
�ל�ח�. ולא ה�א לא ל� נת� לא והרי מעצמ�; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ���ח

הר�י� א� ��לפה[הטה]אבל עד יד� ה�ה א� �ג�פ�, ל� ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
�ט. זה הרי � '��� זה 'הרי ל� ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�ט

.‚Èעל" א�מר: ה�א הרי עדי�? �פני ל� ���נ�� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�מ�י�
ואי �בר", יק�� עדי� �ל�ה �י על א� עדי� �ני ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹ�י
�י�, �ית �מיתת עליה וה�א ערוה ה��� ז� ��היה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאפ�ר
�ינ� ה�ט ל� נת� א� לפיכ� עדי�. �לא מ�רת �הי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ְְִָָ�למחר

גט. אינ� � אחד �עד ואפ�� ְְֲִֵֵֵֵֶַָָלבינ�,

.„È;ס�פר ידי �כתב ה�ט �היה אמ�רי�? �ברי� ��ה »ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד, עד עליו וחת� יד�, �כתב ה�ט ה�על �תב א� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל

�ס�ל. �ט זה הרי � ל� ְֲֵֵֶָָָ�נתנ�

.ÂËהע ��הי� היא חכמי� ���נת ה�ט על ח�תמי� די� ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
��יד� ה�ט ונמצא וימ�ת�, �ני� �פני ה�ט ל� י�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ��א
��נ� לפיכ� עדי�; �� אי� �הרי האדמה, מחר�י ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ�חר�
�פני ל� נ�תנ� �ת�כ�, �העדי� �י על וא� מ��כ�. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��עיד�
אחרי� �ני� �פני �י� עליו, הח�תמי� א�ת� �פני �י� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ�ני�,

מסירה �עדי ה�ר��י� �ע�ר הגט]� מסירת על .[שמעידי� ְְִִִֵֵֵֶַַָ

.ÊË�לבינ �ינ� ל� �נתנ� ועבר �ני�, �� [ללאחתמ� ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
��ר,עדי�] זה הרי � �ס�לי� מסירה עדי ��מצא� א� ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

יד�; מ�חת י�צא ה�ט והרי ��רי�, ��� ועדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָה�איל
�ס�ל. �ה�א ה�א�ני� מ� �ה�רה מי ְְִִִֵֶֶַָָוי�

.ÊÈ�ס�לי� מ��כ� פסולי�]העיד� עדי� אחד[חתומי� אפ�� , ְֲִִִִֵֶָ
זה הרי � ��רי� עדי� �ני �פני ל� �נתנ� ��ר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ�ס�ל

מ��כ� �מז�� ��מצא העדי�]�ס�ל, חתימת זיי� .[כאילו ְְִִֶָָ�ִָ

.ÁÈה�תב מ� העדי� את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
�יטי� ��י העדי�[שורות]מלא את ירחיק וכ�ה �ס�ל; � ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נקראי� ��הי� �די �יטי�, ��י מ�די �ח�ת ה�תב? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמ�
בו]ע�� הכתוב על שחתומי� ניכר �ברי�[שיהיה ��ה . ְִִֶַָ

עדי �� הי� ולא יד�, מ�חת י�צא ה�ט ��היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמ�רי�?
�ה� �י על א� � �עדי� ל� מסר� א� אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמסירה;
חת�� �אי� �י על וא� ע��, נקראי� ואי� הר�ה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ�ְמרחקי�
מסירה. �עדי ה�ר��י� �ע�ר ��ר, זה הרי � �לל עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.ËÈואחר לקר�ת�, צריכי� �פניה� ה�ט ���תני� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעדי�
וק�ראי� ח�זרי� �ח�ה, �פניה� ל� נתנ� וא� ל�; י�נ�� ��ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ

�יד א� ה�על �יד וה�א קרא�ה� ל�. ��תנ� אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָא�ת�
�נתנ� יד� לת�� והכניס� ה�א וחזר ל�, והחזיר�ה� ְְְְְְְְִִִֶַָָָ�ל�ח�

א�ת�. וק�ראי� ח�זרי� � ְְְִִָל�

.Î�ז הרי לא�, א� ל�� �זרק�� נטל�� א�א קרא�ה� ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
�החליפ�; ל� ח���י� אי� �ח�ה, �קרא�ה� ה�איל � ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגר�ת
היה ולא היה, אחר '�טר ה�על: אמר אפ�� א�א ע�ד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגר�ת. היא והרי נאמ�, אינ� � ��ראת�' ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹה�ט

.‡Î,�פניה� �ט ל� ונת� ��ח�ה, ה�ט קרא� ��א ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
��ר '�ט א�מר �ה�על �י על א� � ל�� א� לא�ר ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרק��

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֶֶָָָֹהיה',

.·Î,�עדי �פני החב��ת לבי� לחצר� ה�ט ל� ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
ח���י�[חיפשו]�ב��� אי� � אחר �טר א� מז�זה �מצא� ְְְְְִִֵֵַָָָ

מגורשת]ל� ��[אינה נמצא� ��רק; ה�א ��מצא ��ה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
��רק �ט ��א ח���י� � �טר�ת א� מז�ז�ת �ל� ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ��י�

מגר�ת. ספק ז� והרי עכ�רי�, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹ�רר�ה�

.‚Î�י�דעי להי�ת� צריכי� ה�ט, על �ח�תמי� ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדי�
וה� �פניה� ק�ראי� לקר�ת, י�דעי� אינ� א� ולח��. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקר�ת

ה�ט; ל��� ���יר� וה�א � י�דעי�ח�תמי� אינ� וא� ְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
לה� ר��מי� � על]לח�� האותיות וכ��צא[צורת �רק ה�יר ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹ

ואי� הר��. על ��תבי� וה� מתק��, ר��מ� �אי� מ�בר ��ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
נ�י�, �ג�י �הק�� ה�א קל � �טר�ת ��אר �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹע��י�
וחתימת ה�איל עג�נ�ת, י�ראל �נ�ת יהי� ��א ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָֹ�די

��ארנ�. �מ� מ�בריה�, ��ט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהעדי�

.„Î�התקינ מ�בריה�, ��ט העדי� �חתימת �י על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָא�
�עדי התקינ� וכ� ��ט. �מ�תיה� מפר�י� העדי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ��הי�
��א זה חתמ� וא� זה; �פני זה א�א ח�תמי� �אי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹה�ט,
זמ� ��כ�ב חכמי� ��נ� וכ� �ס�ל. �ט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ�פני
א��� �היה ��א � ה�טר�ת ��אר �תיבת�, �מק�� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ��ט

�ח�יו ��היא ותזנה לו]קר�בת� נשואה ויכ�ב[בעודה , ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
יכ�לה זמ�, �� יהיה לא וא� ל�, וי�� ה�נ�ת אחר �ט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹל�
���י�. זמ� ��נ� לפיכ� נת�ר��י; ה�נ�ת קד� ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹל�מר

.‰Î�זמ �� ואי� עדי� עליו ��� �היה[תארי�]�ט א� , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מק��[תאריכו] מאחר[מזמ� א� הכתיבה], ,[מזמ� �ְְָ�ָ

�י על א� ��אחריו ��ילה ונח�� ���� ��כ�ב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָא�
וטעה �יר��לי� ה�ט את �תב א� עני�, �א�ת� ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ�ע�סקי�
�זמ� �� ��ח�מ� עד �ס�לי�, א�� �ל � �ל�ד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָוכתב

�תיבת�. �במק�� ְְְִִִָָ�תיבת�

.ÂÎ���ה �� �תב ��א א� ל�, �נתנ� ה�מ� מ��� ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת�
'���ת א�[שבוע]א�א �ל�ני', מחד� �נ�ה א� רא��נה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

אפ�� החד�, הז�יר ולא �ל�נית' '��נה א� �ל�ני', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹ'�חד�
'��ב�ע ��:[שמיטה]�תב �תב א� וכ� ��ר; � �ל�ני' ְְְִִֵֵַַַָָָָ

ה�ט. �� ��צא ה�ה ה��� ���מע� ��ר, � �ר��יה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ'ה���

.ÊÎ,�ה�מ א�ת� למלכ�ת ���י� מ�ני� ��הי� ��נ� ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכ�
א�ת� מלכ�ת �אינ� למלכ�ת �תב מלכ�ת. �ל�� ְְְְְִֵֶַַַַָָָמ���
א�ת� �ר� א� � ה�ית לחר�� א� ה�ית, לבני� א� ְִִֶֶַַַ�ְְְְִִִַַַַָה�דינה,
,�� למנ�ת �ר�� אי� וא� ��ר; זה הרי ,�� למנ�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמק��
א� ���י�, למנ�ת י�ראל �ל נהג� �כבר �ס�ל. זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָהרי

�ה�א[לבריאה]ליצירה מקר��, אל�סנ�ר�ס למלכ�ת א� ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

��דינה זמ� א�ת� מלכ�ת ל�� �תב וא� �טר�ת. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמני�
��ר. זה הרי מלכ�ת, א�ת� ר��ת �� ���ְְֲֵֵֵֶֶַָָָ

.ÁÎ,'לא��י �ט �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהא�מר
�טל ה�ט ��מצא א� �ני�, א� ימי� ה�בר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
�מ� �ני�, ��ה אחר ��ר אחר �ט ל� לכ�ב ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ְוהצרכ�
ה�תיבה, �מק�� ה�תיבה זמ� ��תבי� א�� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ת�אר
ה�ק��. א�ת� ולא '�תב�' �� ה�על לה� �אמר ה�מ� ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
�ת�רי, ע�מדי� והי� לה�, ��אמר �יר��לי� הי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�יצד?
מ�יס� ה�ט זמ� ��תבי� � �ל�ד ה� והרי ניס� עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחר�

�טר�ת. ��אר ה�ט, נכ�ב ��� ְְְְִִֵֶַַָָָ�בל�ד,

ב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�יד�"‡. ונת� �ריתת ספר ל� "וכתב ���רה ��אמר ְְַָָָ�ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
א ואחד� ל�, לכ�ב לאחר �אמר א� �יד�, ה��תב חד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

"וכתב", נאמר לא ל�; ל�� לאחר �אמר א� �יד�, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ת�
��א "ונת�", �כתב; א�א מת�ר�ת �אי� לה�דיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹא�א

מעצמ�. ְִֵַַָ��ח

הרי·. � לא��י' �תנ� וחתמ� �ט '�תב� ל�ני�: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָאמר
ה� וה� �ל�חיו ה� וה� ל�, ונ�תני� וח�תמי� ��תבי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָא��

המסירהעדיו עידי עליו החתומי� ג� וה� הגט שלוחי [ה� ֵָ
ואמרשלו] לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: אמר א� וכ� ;ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ

מגר� וה�א ל�, ונ�תני� וח�תמי� ��תבי� � לח�� ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹלעדי�
��רצה. עת �כל ��ְְִֵֶֶָ

וה�א‚. ע��, א��� �אי� �י על א� לאי� �ט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכ�תבי�
וי�דעי� מ�ירי� �� וחתמ� ��תב� וה��פר העדי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��הי�
מק�� �א�ת� הי� וא� �ל�נית. היא וא��� �ל�ני ה�א ְְְְְְִִִִִֶֶָָ��ה
מגר� אי� � �וי� נ��תיה� ��מ�ת �וי� ��מ�תיה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ני�
וי�ליכ� �ט יכ�ב ��א חבר�; �מעמד א�א מה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגר��ה חבר� ְְֲִֵֵֶֶָָָָלא�ת

ה��נה„. למות]�ב�עת נוטה שהבעל ��תבי�[כגו� � ְְִִַַַָָ
�כר נ�תנת והא�ה מ�ירי�. �אי� �י על א� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָונ�תני�

מק��. �כל ְֵַָָה��פר

ולעדי�:‰. '�תב', ל��פר: עצמ� ה�על ��אמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי�
�ט 'נכ�ב �ני�: א� �י� �ית ל� �אמר� הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חת�מ�'.
וחתמ� עצמ� ה� וכתב� '�ת�ב�', לה�: ואמר ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלא���'?
ולעדי� וכתב ל��פר ה� אמר� א� אבל ��ר; זה הרי ,��ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
�ט ונת� וחזר ל�על, �נתנ�ה� �חזר� �י על א� � ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָוחתמ�
מי �תב� �הרי �טל, �ט זה הרי � עדי� �פני לא��� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָזה

לכתב�. ה�על ל� אמר ְְֶַַַַָָֹ��א

.Âט� ויכ�ב לס�פר 'אמר� ל�ל�ה: א� ל�ני� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר
וכתב, לס�פר ואמר� ויחת�מ�' לעדי� ואמר� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלא��י,
�ט ויכ�ב לס�פר 'אמר� ל�ני�: �אמר א� וחתמ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לעדי�
�מתי�בי� �ס�ל; �ט זה הרי � חת�מ�' וא�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָלא��י,
�טל. �ט להי�ת קר�ב �ה�א מ�ני הר�ה, זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�דבר

.Êזה �ח��ר ��אמר מק�� ��ל לבטל? �ס�ל �י� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מה
��אמר מק�� וכל ה��רה; מ� �טל ה�א '�טל', �ה�א ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�גט

ס�פרי�. מ�ברי �ס�ל ה�א ְְִִִֵָָ'�ס�ל',

.Áזה �ט '�נ� ואמר: חת��, �יד� �ט �הביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�על

�ט לכ�ב לאחרי� אמר ל�. י�נ� א�� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹלא��י'
ונמצא ל�, ונתנ� וחתמ� וכתב� לא���, ול�נ� �� ְְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָֹולח��
מאה, אפ�� אחר, ��תבי� א�� הרי � �ס�ל א� �טל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָה�ט

��ר. �ט ליד� ���יע ְִֵֵֶַַַָָָעד

.Ë�לה�לי ל�ליח �תנ� וחתמ� '�תב� ה�על: לה� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר
אי� � �טל ה�ט ונמצא ל�ליח, ונתנ� וחתמ� וכתב� ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָל�',
א�ת� ע�ה לא �הרי ��על; ���לכ� עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��תבי�

לגר��י� לשליח]�ל�חי� למוסרו רצה[אלא לא ו��א , ְְְִִֵֶָָָֹ
�� לה� י�אר ולא �לבד ל�ליח וי�נ� ��כ�ב� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹא�א
אחר; יכ�ב� לא לפיכ� ונתנ�. �תב� והרי אחר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמע�ה
הרי � ל� �נתנ� ל�ליח, �נתנ�ה� ��ר, אחר �ט �תב� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוא�

מגר�ת. ספק ְֵֶֶָֹז�

.È�תנ� �ט '�תב� �ני�: על ליתר א� ל�ני� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
'�רכ��' '�ב���', '��ח�ה', '�ר��ה', ,[גרשוה]לא��י', ְְְְְְִִַַַַָָָָ

וי�נ� ��ר �ט יכ�ב� א�� הרי � ל�' �תנ� א�רת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'�תב�
'ע�� ��ת', ל� 'ע�� '�רנס�ה', '��ר�ה', לה�: אמר ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָל�.
�תב� וא� �ל��; אמר לא � �רא�י' ל� 'ע�� ��ימ�ס', ְְְֲִִַַָָָָָָֹל�

�טל. זה הרי ל�, ונתנ� ְְֲֵֵֵֶָָָ�ט

.‡È,'ה�יח�ה' 'ה�יר�ה', 'עזב�ה', 'ה�ציא�ה', לה�: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
ה�ר��י�, א�� מ��ת מ�מע א� ספק זה הרי � ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'ה�עיל�ה'
ונתנ� �ט �תב� וא� ל�; ��תבי� אי� לפיכ� אחר. �בר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָא�

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֶֶָָֹל�,

.·È�תבי�� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָהא�מר:
עד לא��� נ�תני� ואי� �יד�, ל�על ונ�תני� ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָוח�תמי�
�ברי� ��ה גט. אינ� ל�, נתנ� וא� ל�; ל�� לה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר
עליו ��פ� אד� וה�א ה�ס��, אבל �בריא; ְֶַָָָָָָ�ְְֲֲִִַָָאמ�רי�?

ב��לר וה��צא מ�ד, חלי� והכ�יד �מהרה [בשלשלתהחלי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָ
המל�] לפני להתדיי� ממ��,בצווארו עסקי על אפ�� ,ְֲִִֵַָ

� לא��י' �ט '�תב� ואמר ���רה, וה��צא ,��� ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפר�
��א יד�ע �ה�בר ל�, וי�נ� ויח�מ� יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ל�. ול�� לכ�ב א�א זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹנת���

.‚È,�ל ונתנ� וכתב� לא��י', �ט '�תב� �אמר: ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�ריא
ה�יל א� ה�ג, מ� עצמ� �ה�לי� �ג�� מ�ד, עצמ� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָוהרג
ומת הר�ח �דחפ�� ל�ג עלה ��ר; �ט זה הרי � ל�� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעצמ�
זה הרי � הר�ח �חפ�� ספק עצמ�, ה�יל ספק גט; אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�היה מי וכ� �חפ��. �הר�ח �ו�אי ל� ���דע עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ט,
� לא��י' �ט יכ�ב ק�לי ה��מע '�ל ואמר: ���ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�מ�ל�

א�ת� ��דע� וה�א וי�נ�; יכ�ב� א�� שהואהרי [יכירוהו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶ
��ר;בעלה] זה הרי � ה�יר�ה� ולא �העל�ה� �י על וא� .ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

�אי� �י על א� ונ�תני� ���תבי� ה�א, ה��נה ��עת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ה
��חיה אפ�ר �אי רע�ת מ��ת �� ��פל� מי וכ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ�ירי�.

ה�ימני� �ני רב �� נ�חט אפ�� וושט]מה�, ורמז[קנה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�הרי וי�נ�; יכ�ב� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָואמר:

למ�ת. ���פ� �י על א� ה�א, חי ִֶַַַַָָע�ה

.„Èהתחיל�� ואמר א�ת�, מבעתת רעה ר�ח �היתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי
�אי� מ�ני �ל��, אמר לא � לא��י' �ט '�תב� החלי: ��ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
�ל ל�כר�ת� �ה�יע ה���ר וכ� �מי�בת. נכ�נה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ�ְְְַָ�ע��

ספק. זה הרי ה�יע, לא וא� ְֲִִִֵֵֶַָֹל�ט;
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��דינה זמ� א�ת� מלכ�ת ל�� �תב וא� �טר�ת. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמני�
��ר. זה הרי מלכ�ת, א�ת� ר��ת �� ���ְְֲֵֵֵֶֶַָָָ

.ÁÎ,'לא��י �ט �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהא�מר
�טל ה�ט ��מצא א� �ני�, א� ימי� ה�בר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
�מ� �ני�, ��ה אחר ��ר אחר �ט ל� לכ�ב ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹ�ְוהצרכ�
ה�תיבה, �מק�� ה�תיבה זמ� ��תבי� א�� הרי � ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ��ת�אר
ה�ק��. א�ת� ולא '�תב�' �� ה�על לה� �אמר ה�מ� ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
�ת�רי, ע�מדי� והי� לה�, ��אמר �יר��לי� הי� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ�יצד?
מ�יס� ה�ט זמ� ��תבי� � �ל�ד ה� והרי ניס� עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחר�

�טר�ת. ��אר ה�ט, נכ�ב ��� ְְְְִִֵֶַַָָָ�בל�ד,

ב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�יד�"‡. ונת� �ריתת ספר ל� "וכתב ���רה ��אמר ְְַָָָ�ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
א ואחד� ל�, לכ�ב לאחר �אמר א� �יד�, ה��תב חד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

"וכתב", נאמר לא ל�; ל�� לאחר �אמר א� �יד�, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹה��ת�
��א "ונת�", �כתב; א�א מת�ר�ת �אי� לה�דיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹא�א

מעצמ�. ְִֵַַָ��ח

הרי·. � לא��י' �תנ� וחתמ� �ט '�תב� ל�ני�: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָאמר
ה� וה� �ל�חיו ה� וה� ל�, ונ�תני� וח�תמי� ��תבי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָא��

המסירהעדיו עידי עליו החתומי� ג� וה� הגט שלוחי [ה� ֵָ
ואמרשלו] לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: אמר א� וכ� ;ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ

מגר� וה�א ל�, ונ�תני� וח�תמי� ��תבי� � לח�� ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹלעדי�
��רצה. עת �כל ��ְְִֵֶֶָ

וה�א‚. ע��, א��� �אי� �י על א� לאי� �ט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכ�תבי�
וי�דעי� מ�ירי� �� וחתמ� ��תב� וה��פר העדי� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ��הי�
מק�� �א�ת� הי� וא� �ל�נית. היא וא��� �ל�ני ה�א ְְְְְְִִִִִֶֶָָ��ה
מגר� אי� � �וי� נ��תיה� ��מ�ת �וי� ��מ�תיה� ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ני�
וי�ליכ� �ט יכ�ב ��א חבר�; �מעמד א�א מה� ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגר��ה חבר� ְְֲִֵֵֶֶָָָָלא�ת

ה��נה„. למות]�ב�עת נוטה שהבעל ��תבי�[כגו� � ְְִִַַַָָ
�כר נ�תנת והא�ה מ�ירי�. �אי� �י על א� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָונ�תני�

מק��. �כל ְֵַָָה��פר

ולעדי�:‰. '�תב', ל��פר: עצמ� ה�על ��אמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי�
�ט 'נכ�ב �ני�: א� �י� �ית ל� �אמר� הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חת�מ�'.
וחתמ� עצמ� ה� וכתב� '�ת�ב�', לה�: ואמר ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלא���'?
ולעדי� וכתב ל��פר ה� אמר� א� אבל ��ר; זה הרי ,��ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
�ט ונת� וחזר ל�על, �נתנ�ה� �חזר� �י על א� � ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָוחתמ�
מי �תב� �הרי �טל, �ט זה הרי � עדי� �פני לא��� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָזה

לכתב�. ה�על ל� אמר ְְֶַַַַָָֹ��א

.Âט� ויכ�ב לס�פר 'אמר� ל�ל�ה: א� ל�ני� ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר
וכתב, לס�פר ואמר� ויחת�מ�' לעדי� ואמר� ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלא��י,
�ט ויכ�ב לס�פר 'אמר� ל�ני�: �אמר א� וחתמ�, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ�לעדי�
�מתי�בי� �ס�ל; �ט זה הרי � חת�מ�' וא�� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָלא��י,
�טל. �ט להי�ת קר�ב �ה�א מ�ני הר�ה, זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�דבר

.Êזה �ח��ר ��אמר מק�� ��ל לבטל? �ס�ל �י� ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�מה
��אמר מק�� וכל ה��רה; מ� �טל ה�א '�טל', �ה�א ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�גט

ס�פרי�. מ�ברי �ס�ל ה�א ְְִִִֵָָ'�ס�ל',

.Áזה �ט '�נ� ואמר: חת��, �יד� �ט �הביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָה�על

�ט לכ�ב לאחרי� אמר ל�. י�נ� א�� הרי � ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹלא��י'
ונמצא ל�, ונתנ� וחתמ� וכתב� לא���, ול�נ� �� ְְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָֹולח��
מאה, אפ�� אחר, ��תבי� א�� הרי � �ס�ל א� �טל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָה�ט

��ר. �ט ליד� ���יע ְִֵֵֶַַַָָָעד

.Ë�לה�לי ל�ליח �תנ� וחתמ� '�תב� ה�על: לה� ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר
אי� � �טל ה�ט ונמצא ל�ליח, ונתנ� וחתמ� וכתב� ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָל�',
א�ת� ע�ה לא �הרי ��על; ���לכ� עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��תבי�

לגר��י� לשליח]�ל�חי� למוסרו רצה[אלא לא ו��א , ְְְִִֵֶָָָֹ
�� לה� י�אר ולא �לבד ל�ליח וי�נ� ��כ�ב� ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹא�א
אחר; יכ�ב� לא לפיכ� ונתנ�. �תב� והרי אחר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמע�ה
הרי � ל� �נתנ� ל�ליח, �נתנ�ה� ��ר, אחר �ט �תב� ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוא�

מגר�ת. ספק ְֵֶֶָֹז�

.È�תנ� �ט '�תב� �ני�: על ליתר א� ל�ני� ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהא�מר
'�רכ��' '�ב���', '��ח�ה', '�ר��ה', ,[גרשוה]לא��י', ְְְְְְִִַַַַָָָָ

וי�נ� ��ר �ט יכ�ב� א�� הרי � ל�' �תנ� א�רת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'�תב�
'ע�� ��ת', ל� 'ע�� '�רנס�ה', '��ר�ה', לה�: אמר ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָל�.
�תב� וא� �ל��; אמר לא � �רא�י' ל� 'ע�� ��ימ�ס', ְְְֲִִַַָָָָָָֹל�

�טל. זה הרי ל�, ונתנ� ְְֲֵֵֵֶָָָ�ט

.‡È,'ה�יח�ה' 'ה�יר�ה', 'עזב�ה', 'ה�ציא�ה', לה�: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
ה�ר��י�, א�� מ��ת מ�מע א� ספק זה הרי � ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'ה�עיל�ה'
ונתנ� �ט �תב� וא� ל�; ��תבי� אי� לפיכ� אחר. �בר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָא�

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֶֶָָֹל�,

.·È�תבי�� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָהא�מר:
עד לא��� נ�תני� ואי� �יד�, ל�על ונ�תני� ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָוח�תמי�
�ברי� ��ה גט. אינ� ל�, נתנ� וא� ל�; ל�� לה� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר
עליו ��פ� אד� וה�א ה�ס��, אבל �בריא; ְֶַָָָָָָ�ְְֲֲִִַָָאמ�רי�?

ב��לר וה��צא מ�ד, חלי� והכ�יד �מהרה [בשלשלתהחלי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָ
המל�] לפני להתדיי� ממ��,בצווארו עסקי על אפ�� ,ְֲִִֵַָ

� לא��י' �ט '�תב� ואמר ���רה, וה��צא ,��� ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפר�
��א יד�ע �ה�בר ל�, וי�נ� ויח�מ� יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ל�. ול�� לכ�ב א�א זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹנת���

.‚È,�ל ונתנ� וכתב� לא��י', �ט '�תב� �אמר: ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָ�ריא
ה�יל א� ה�ג, מ� עצמ� �ה�לי� �ג�� מ�ד, עצמ� ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָוהרג
ומת הר�ח �דחפ�� ל�ג עלה ��ר; �ט זה הרי � ל�� ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָעצמ�
זה הרי � הר�ח �חפ�� ספק עצמ�, ה�יל ספק גט; אינ� �ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
�היה מי וכ� �חפ��. �הר�ח �ו�אי ל� ���דע עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ�ט,
� לא��י' �ט יכ�ב ק�לי ה��מע '�ל ואמר: ���ר ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ�מ�ל�

א�ת� ��דע� וה�א וי�נ�; יכ�ב� א�� שהואהרי [יכירוהו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶ
��ר;בעלה] זה הרי � ה�יר�ה� ולא �העל�ה� �י על וא� .ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹ

�אי� �י על א� ונ�תני� ���תבי� ה�א, ה��נה ��עת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ��ה
��חיה אפ�ר �אי רע�ת מ��ת �� ��פל� מי וכ� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמ�ירי�.

ה�ימני� �ני רב �� נ�חט אפ�� וושט]מה�, ורמז[קנה , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
�הרי וי�נ�; יכ�ב� א�� הרי � לא��י' �ט '�תב� ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָואמר:

למ�ת. ���פ� �י על א� ה�א, חי ִֶַַַַָָע�ה

.„Èהתחיל�� ואמר א�ת�, מבעתת רעה ר�ח �היתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי
�אי� מ�ני �ל��, אמר לא � לא��י' �ט '�תב� החלי: ��ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹ
�ל ל�כר�ת� �ה�יע ה���ר וכ� �מי�בת. נכ�נה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַ�ְְְַָ�ע��

ספק. זה הרי ה�יע, לא וא� ְֲִִִֵֵֶַָֹל�ט;
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.ÂËואחר לא��י', �תנ� �ט '�תב� �ריא: ��ה�א ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאמר
נבעת ונ�תני�[חלה]�� וכ�תבי� ��בריא, עד ממ�יני� � ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ

�תב� וא� �הבריא; אחר �� �לה�ל� לחזר צרי� ואי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹל�,
�ס�ל. זה הרי ��בריא, קד� ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנ�

.ÊËק����� ל�:[נתאל�]מי אמר� נכ�נה, �ע�� והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ
�ל�ה א�ת� ��דקי� � �רא�� והר�י� לא���'? �ט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכ�ב
� 'ה�' ה� ועל 'לאו', לאו על אמר א� �סר�גי�: ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ�עמי�
��א יפה, יפה לבדק� �צריכי� וי�נ�; יכ�ב� א�� ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָהרי
לא��י' �ט �תנ� '�תב� �יד�: �תב א� וכ� �ע��. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנטרפה

��תבי� א�� הרי מי�בת� �ע�� היתה א� ל�, ונ�תני� ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ�ֶֶ
החר�. �די� �����ק מי �י� �אי� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָעליו;

.ÊÈל�מר צרי� ואי� ונתחר�, ��ח ��ה�א ���א ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי
ס�מכי� ואי� ��בריא; עד לע�ל� מ�ציא אינ� � ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנ���ה
נכ�נה ��ע�� �י על א� �תב�, על ולא החר� רמיזת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
� �רמיזה מגר� חר�, ��ה�א נ�א א� אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ�ְ�מי�בת.
�כ�� ��ארנ�, �מ� ה��רה, מ� ק���י� ק���יו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ�אי�

�רמיזה. מ�ציא �� �רמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָ���נס

.ÁÈאביה ידי על קט�ה לאביה]המק�� קידושיה ,[נת� ְְְִֵֵַַַַָָָ
ה�ט �מ���יע ;��� את מק�ל אביה � קט�ה ��היא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגר��
ה�ט ה�יע א� � נערה ��היא �ר�� נת�ר�ה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
ע��ה מאר�ה נערה ואי� נת�ר�ה. אביה, ליד א� ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹליד�
ע��ה האב אבל אביה; �ח�י �על� מ�ד ��� לק�ל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ�ליח
נערה. �י� קט�ה �י� המאר�ת, לב�� ה�ט לק�ל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ�ליח

.ËÈ��� �י� מבחנת א� � ומת קט�ה ��היא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָק���
לאו, וא� ליד�. ה�ט מ���יע מת�ר�ת ז� הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגר�ת. אינ� �ר��, וא� ��בחי�; עד מת�ר�ת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאינ�

.Îולא א��� את לגר� א�ת� ���פי� נ�ת� �ה�י� ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹמי
זמ� �בכל מק�� �כל י�ראל �ל �י� �ית � לגר� ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָרצה
�ט וה�א ה�ט ויכ�ב אני', 'ר�צה ��אמר עד א�ת� ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹמ�י�
���ראל מה 'ע�ה ל�: ואמר� ��יי� ה��ה� א� וכ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ��ר.
� ��ר� עד ה��יי� �יד י�ראל א�ת� ולחצ� ל�', ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָא�מרי�
� ��תב עד אנס�ה� מעצמ� ה��יי� וא� ��ר; זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
לא ול�ה �ס�ל. �ט זה הרי ��כ�ב, נ�ת� וה�י� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹה�איל
�יד �י� ��יי� �יד �י� אנ�ס, ה�א �הרי זה, �ט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ�טל
ונדחק ��לח� למי א�א 'אנ�ס' א�מרי� �אי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָי�ראל?
מי �ג�� לע��ת�, ה��רה מ� ח�ב �אינ� �בר ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלע��ת
לב�ל הרע יצר� ��קפ� מי אבל נת�; א� ��כר עד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ�ֶ�ה�ה
�ח�ב �בר �ע�ה עד וה�ה עברה, לע��ת א� ֶֶַַָָָָָָ�ְְֲֲִֵַָָמצוה
זה אי� � לע��ת� �אס�ר מ�בר ��תרחק עד א� ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלע��ת�,
זה לפיכ� הרעה. �דע�� עצמ� אנס ה�א א�א מ���, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָאנ�ס
מ��ראל, להי�ת ר�צה �ה�א מאחר לגר�, ר�צה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�אינ�
העבר�ת, מ� �להתרחק ה�צו�ת �ל לע��ת ה�א ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָור�צה
ואמר יצר� ���� עד �ה�ה וכיו� ��קפ�, ה�א ְְִֶַַַָָָ�ְְְְִֵֶֶָָויצר�
���פי� נ�ת� ה�י� היה לא לרצ�נ�. �ר� �בר � אני' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ'ר�צה
הדי�ט�ת, �הי� א� י�ראל, �ל �י� �ית וטע� לגר�, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָא�ת�
וי�ראל ה�איל �ס�ל; �ט זה הרי � ��ר� עד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואנס�ה�
��י� ��א לגר� אנס�ה� ה��יי� וא� ויגר�. יגמר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנס�ה�,
ואמר אני', 'ר�צה ���יי� �אמר �י על א� גט; אינ� �ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

לה�ציא מח�ב� ה�י� ואי� ה�איל � וחתמ�' '�תב� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָלי�ראל
גט. אינ� אנס�ה�, ְֲִֵֵַָוה��יי�

ג ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
הא�ה‡. �ל�� המגר� האי� ל�� ��א ��כ�ב �ט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ�ל

לל�ד �ט ��תב ס�פר �יצד? גט. אינ� � ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָה�ת�ר�ת
להתל�ד[תלמידיו] ��[בעצמו]א� �מצא ה�על �בא , ְְִֵֵַַַַָָָ

ו�� א���, ��� הא�ה ו�� ��מ�, זה �גט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ��כ�ב
גט. אינ� � �� וגר� �נטל� עיר�, ��� ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

זה:·. על עיר�יתר �� �מצא� א���, את לגר� �תב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
�נטל� א���', ��� א��י ו�� ��מ�, '�מי ל�: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
�ר��י�. ל�� ��כ�ב �י על א� גט, אינ� � �� וגר� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמ���

�וי�,‚. ��מ�תיה� נ�י� ��י ל� ��� מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
� ה�ט�ה את �� וגר� ונמל� ה�ד�לה, את לגר� ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכ�ב לא המגר�, האי� ל�� ��כ�ב �י על א� גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינ�

.�� �נת�ר�ה ז� ְְְִֵֶָָל��

אגר�„. �ארצה ואיז� '�תב, לס�פר: אמר :�� על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר
הרי � מה� אחת �� וגר� ז�, �עת על ה��פר וכתב ,'��ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
�י על א� � ל�מ� ��א ��תב� �ט וכל �ר��י�. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

עליו הגט]�העביר אותיות דיו]ק�למ�ס[על ע� [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינ� ְִֵֵָל�מ�,

�ר��,‰. ולא ונמל� א���, את לגר� �ט ��תב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
ה�ט �א�ת� יגר��ה לא � ל� ��תב� אחר ע�� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
ה��� ה�ט �א�ת� �ר�� וא� לגר��. ���רצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�ע�
ל�מ�, נכ�ב �הרי לכ�ח�ה; �� ות��א מגר�ת, ז� הרי �ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
�� יגר� לא ול�ה �הלכת�. �עדי� ע�ה ל� נת� ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנ� קד� ��� יאמר� ��א �זרה, [שנתגרשהלכ�ח�ה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדי�] ממנו הולידה .ואח"כ

.Â,ע�י יהיה לפל�נית, �ט '�תב לס�פר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָֹאמר
� �� וגר�� �נ�א�, ונכ�ב, ,'�� אגר��ה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלכ�א�א�ה
�ט ���כ�ב מ��� �ר��י� �ת היתה ��א מ�ני גט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינ�
'�תב ל�: אמר אבל �ר��י�. ל�� ��א �נכ�ב ונמצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה,
וגר�� �כנס�, ,'�� אגר��ה לכ�א�א�ה לאר�סתי, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָא�ת�
הרי � �� �ר�� ���מ� ואחר ליבמ��, �תב� ��ר. � ��ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
���תב�. �מ�רה א�ה ואינ� ה�איל �ר��י�, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָזה

.Êס�פר ��נת גיטי�מ�ני בידו שיהיו מעליו, [להקל ְִֵֵַַָ
��י�מוכני�] טפסי ��כ�ב ל��פר חכמי� ה�יר� [הנוסח, ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
וי�יחהכללי] חלק], הא�ה,[ישאיר �מק�� האי�, מק�� ְְְִִִַַָָָ

עד � אד�' לכל מ�רת א� 'הרי �מק�� ה�מ�, ְֶֶַָָָ�ְְְְֲֵַַַ�מק��
וכ� ה�ת�ר�ת, הא�ה �ל�� המגר� האי� ל�� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��כ�ב�

ול�מ�. ל�מ� העדי� ְְְְְִִִֵַָָיח�מ�

.Á�וחתמ �הלכת�, ול�מ� ל�מ� ה�ט ��תב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָס�פר
זה הרי �עדי�, ל� �מסר� ה�איל � ל�מ� ��א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדי�

מ�ני[מדרבנ�]�ס�ל א�א ה�ט על ח�תמי� העדי� �אי� , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הע�ל� עגונה]���� תישאר �א�[שלא �א�מר, מי וי� . ְִִִֵֵֶֶָָ

הרי מ��כ�, �מז�� וה�א ה�איל ל�מ�, ��א העדי� ֲִֵָ�ְְְְִִִִֵֶָָָֹחתמ�
עד �היה א� �ס�ל, מעדיו אחד היה א� וכ� �טל; �ט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה
�טל. זה הרי �עדי�, ��מסר �י על א� � ��ר �לבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
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וה�איל ו�אי, מז�� לא �מז��, א�א זה; �בר לי יראה ְִַַָ�ְָֹ�ְְִִֵֶֶֶָָָָֹולא
מ�בריה�. �ס�ל זה הרי ��רי�, �עדי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר

.Ëט� הבעל]ה�ביא א�[בשליחות � �מצא� מ��� ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ
מ אפ�� מצ�י�ת, ה��ר�ת �אי� �מק�� מ��� צא�אבד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ה�א מ��� �אבד �ה�ט �חזקת זה הרי � מר�ה זמ� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ְְְַַַלאחר
מצ�י�ת �ה��ר�ת �מק�� אבד .�� ותת�ר� ה�מצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ט
הע�ברי�, מ� אד� �� �הה לא ועדי� מ�ד, מצא� א� �ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עי� טביע�ת ל� וי� ,�� �ה�יח� ��לי ��צא� [הכרתא� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
במראהו] �ר��הגט ���היה �ט �ל ורח�� [קשור]�אר�� ְְְְְְִֵֶֶֶָָָ

.�� ותת�ר� �חזקת�, ה�א הרי �ְְְְֲִֵֵֶָָ

.È� ���ט ��� ��מ� אחר אי� ה�ק�� �א�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ�החזק
ה�א, האחר האי� א�ת� �ל ה�מצא זה �ט ��א ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָח���י�
וא� �הה; ��א �י על וא� ,�� אד� ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹה�איל
אד� עבר לא א� אבל מגר�ת. ספק ז� הרי ,�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנת�ר�ה
�ני� �� �החזק� �י על א� �חזקת�, זה הרי � ��ְְֲִֵֶֶֶַַָָ�ְְְִַָ

�וי�. ְִֵֶֶָ��מ�תיה�

.‡Èנקב' �אמר�: �ג�� � מבהק סימ� ��ט לעדי� ְְְֶֶֶָָ�ִִֵֵַָָָָהיה
חתמנ� לא 'מע�ל� �אמר�: א� �ל�נית', א�ת �צד �� ְְְְִֵֵֶַַָָָֹי�
�חזקת�, זה הרי � א��' ��מ�ת �מ�ת �� ��� אחר �ט ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל
�במק�� מר�ה, זמ� אחר ��צא� �י על וא� ;�� ְֶָ�ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָותת�ר�
�וי�. ��מ�תיה� �ני� �� והחזק� מצ�י�ת, ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְְֶַַָ�ה��ר�ת

.·È�לז �ניה� נ�תני� � ונתערב� ��י� �ני ��לח� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ�ני�
הרי מה�, אחד אבד א� לפיכ� מסירה; �עדי לז� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ניה�

�טל. ִֵֵַָה�ני

.‚Èמ�ת� �ני ל� ��� א�ה וכ� �מ�ת, �ני ל� �הי� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
�� ויד�עי� �� רגילי� �ה� ��מ� �מ� ��תב ���גר� �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
א�ה �ר� ל�, ��� �� וכל �ל�ני 'אי� וא�מר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ�י�תר,

וחניכת� חניכת� �תב וא� ל�'; ��� �� וכל [ש��ל�נית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ושלה] שלו ��ר.לווי ,ֵָ

.„È�� '�ל וכתב �י�תר, �� יד�עי� �אינ� ה�� ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�תב
ו�� �מ�, א� �מ� ��ה �ר��י�. ספק זה הרי � ל�' ���ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
ל� ��� �� 'וכל ��תב �י על א� � עיר� �� א� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעיר�

גט. אינ� � ל�' ��� �� ְֵֵֵֵֶָָוכל

.ÂË,י�� � מחמ�ה ח�� ה�ט, את לכ�ב ��רי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹה�ל
��תבת עצמ� הא�ה אפ�� וקט�; ו��טה, וחר�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
�ה�א א� זרה, לעב�דה �����ד י�ראל .��� ה�ט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

�בריו. לכל �ג�י ה�א הרי � �פרהסיא ��ת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמח�ל

.ÊËה��תב ��רי� מ�ני החמ�ה? א�� ��תבי� אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָול�ה
וה��י ה�ת�ר�ת, הא�ה �ל�� המגר� האי� ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכ�ב
�ני אינ� � וקט� ��טה וחר� ��תב; ה�א עצמ� �עת על �ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה�א �לפיכ� וק���י�, ��י� �ת�רת אינ� � והעבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ�עת;
� א�� מחמ�ה אחד ה�ט �תב וא� �בריו. לכל �ג�י ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ס�ל
�כ�רי�. ל� ונמסר ��רי� �� �חתמ� �י על א� גט, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.ÊÈ,�ה�ר מק�� וה�יח ה�ט, טפס החמ�ה מ� אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�תב
�מק�� ה�מ�, �מק�� הא�ה, �מק�� האי�, מק�� ְְְְְִִֶַַָָָ�ה�א
ה��ראלי ה�ד�ל ה��ח �כתב� אד�', לכל מ�רת א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ְֲֵַ'הרי

��ר. �ט זה הרי � ְֲִֵֵֵֶָָל�מ�

.ÁÈה�ט טפס לכ�ב וקט� ��טה חר� לה�יח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ר

ה��י אבל .��� על ע�מד �ד�ל ��היה וה�א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכ�ח�ה,
י ואפ�� לכ�ח�ה, ה�פס ��תבי� אי� עלוהעבד �ראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לכ�ח�ה ל�מ� ��א ��י� טפסי לכ�ב ה�יר� ��א ;���ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
��ארנ�. �מ� ס�פר, ��נת מ�ני ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָא�א

.ËÈ�נתנ� ��גגה ה���רי� �י�� א� ���ת �ט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָה��תב
�זד�� ט�ב �י�� �� וחתמ� �תב� מגר�ת. ז� הרי � ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹל�
מ� �ס�לי� העדי� �הרי מגר�ת, אינ� � ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ�נתנ�ה�
עדי� �פני ל� ונמסר �זד��, ט�ב �י�� �תב� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָה��רה;

�ס�ל. זה הרי � ט�ב �י�� ְְֲִֵֵֶָ��רי�
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�ר��מ�‡. �דבר א�א ה�ט את ��תבי� ע�מד[כתבו]אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיי�] �י� �ג�� אדו�], איל�]וק��ס[טיט [שר� ְְְְְִָ�
גפרית]וקלקנ��ס �דבר[מי� �תב� א� אבל �ה�; וכ��צא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינ� � �ה� וכ��צא �ר�ת �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�אינ�
�אבר �תב� �ב�יח�ר[עופרת]גט. ברזל��ח�ר [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכ�ח�ה.וגחלי�] �ה� ��תבי� ואי� ��ר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ

עפצי�·. �מי האלו�]��תבי� פרי ��י[מי על לכ�ח�ה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
עפ�צה מג�ה ��י על לא אבל �ה�, וכ��צא והע�ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�יר

עפצי�] במי נ�ר[מעובדת �אינ� מ�ני והדיו, הקל� [צבע ְִִֵֵֶָ
ה�לשוי�] על .�� ���צא �ל וכ� גט. אינ� �תב, וא� ;ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹ

�בר על וכ�תבי� הנאה; א��רי על אפ�� ה�ט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��תבי�
מסירה. �עדי ל� ���נ� וה�א להז���, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ��כ�ל

ה�ח�ק‚. ה�יר על ל� ��תב כתבו]�יצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ
צרכו]ה�פ�רא כל מעובד בלתי החר�[עור ועל ועל[חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ

העבד ל� �מ�סר ה�רה; קר� ועל עבד, �ל יד� ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלי�,
עדי�. �פני ,�� וכ��צא וה�פ�רא ה�ח�ק ה�יר א� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוה�רה

והיה„. קעקע, �כתבת עבד �ל יד� על חק�ק ה�ט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
�[נמצא]י�צא יד� על חק�קי� העדי� והי� יד�, מ�חת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

�הרי מסירה, עדי ל� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
,��� �ה�א �עבד מחזקי� הי� אפ�� להז���. יכ�ל ְְִֶֶֶֶָ�ְְֲִִֵֵַָָאי�
א�מרת: והיא יד�, מ�חת י�צא וה�א יד�, על חק�ק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמ� ��א מגר�ת; ספק ז� הרי � לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'�עדי�

�ה��דר�ת ל�, חיי�]נכנס חזקה[בעלי לה� [אי�אי� ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליה�] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאות�

ה�בלה‰. על חק�ק ה�ט וה�א[לוח]היה עליו, והעדי� , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
��בלה[נמצא]י�צא מחזקי� �ה� �י על א� � יד� מ�חת ִִֵֵֶַַַַָָ�ְְִַַָָ

��תבת עצמ� �הא�ה מגר�ת, ז� הרי ,��� [מותר�היא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] אי�לה א� �ח�תמיו א�א ה�ט ק��� �אי� ,���ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מסירה. עדי ��ְִֵֵָָ

.Âל� טס על א� האב�, על א� ה��ח, על ה�ט ֵֶֶֶַַַַַַַַָָחקק
ירכי חפר א� � �תב[גופי]מ�כת ��ה ��ר; הא�ת��ת, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

�ה�א �ל�מר �רזל", �עט "�ת�בה א�מר: ה�א הרי � ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָה�א
כותב]ח�פר הכתוב וקראו הירכ�ת[חורט. חקק א� וכ� . ְְִֵֵֵַַָ

��� חפר א� אבל ה�ס. �פני ��לט� עד ה�ס ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמאח�רי
�ב�ה�ת הירכ�ת ��רא� עד �מ�א�,[בולטות]הא�ת, מ�א� ְְִִֵֵֶַַָָָָ

�תב. זה �אי� גט, אינ� � ה�הב �ינרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�כתב
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וה�איל ו�אי, מז�� לא �מז��, א�א זה; �בר לי יראה ְִַַָ�ְָֹ�ְְִִֵֶֶֶָָָָֹולא
מ�בריה�. �ס�ל זה הרי ��רי�, �עדי� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר

.Ëט� הבעל]ה�ביא א�[בשליחות � �מצא� מ��� ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ
מ אפ�� מצ�י�ת, ה��ר�ת �אי� �מק�� מ��� צא�אבד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ה�א מ��� �אבד �ה�ט �חזקת זה הרי � מר�ה זמ� ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ�ְְְַַַלאחר
מצ�י�ת �ה��ר�ת �מק�� אבד .�� ותת�ר� ה�מצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָה�ט
הע�ברי�, מ� אד� �� �הה לא ועדי� מ�ד, מצא� א� �ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עי� טביע�ת ל� וי� ,�� �ה�יח� ��לי ��צא� [הכרתא� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
במראהו] �ר��הגט ���היה �ט �ל ורח�� [קשור]�אר�� ְְְְְְִֵֶֶֶָָָ

.�� ותת�ר� �חזקת�, ה�א הרי �ְְְְֲִֵֵֶָָ

.È� ���ט ��� ��מ� אחר אי� ה�ק�� �א�ת� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָ�החזק
ה�א, האחר האי� א�ת� �ל ה�מצא זה �ט ��א ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָח���י�
וא� �הה; ��א �י על וא� ,�� אד� ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹה�איל
אד� עבר לא א� אבל מגר�ת. ספק ז� הרי ,�� ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנת�ר�ה
�ני� �� �החזק� �י על א� �חזקת�, זה הרי � ��ְְֲִֵֶֶֶַַָָ�ְְְִַָ

�וי�. ְִֵֶֶָ��מ�תיה�

.‡Èנקב' �אמר�: �ג�� � מבהק סימ� ��ט לעדי� ְְְֶֶֶָָ�ִִֵֵַָָָָהיה
חתמנ� לא 'מע�ל� �אמר�: א� �ל�נית', א�ת �צד �� ְְְְִֵֵֶַַָָָֹי�
�חזקת�, זה הרי � א��' ��מ�ת �מ�ת �� ��� אחר �ט ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל
�במק�� מר�ה, זמ� אחר ��צא� �י על וא� ;�� ְֶָ�ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָותת�ר�
�וי�. ��מ�תיה� �ני� �� והחזק� מצ�י�ת, ְְְְִִֵֶֶַָָ�ְְֶַַָ�ה��ר�ת

.·È�לז �ניה� נ�תני� � ונתערב� ��י� �ני ��לח� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ�ני�
הרי מה�, אחד אבד א� לפיכ� מסירה; �עדי לז� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ��ניה�

�טל. ִֵֵַָה�ני

.‚Èמ�ת� �ני ל� ��� א�ה וכ� �מ�ת, �ני ל� �הי� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
�� ויד�עי� �� רגילי� �ה� ��מ� �מ� ��תב ���גר� �ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
א�ה �ר� ל�, ��� �� וכל �ל�ני 'אי� וא�מר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ�י�תר,

וחניכת� חניכת� �תב וא� ל�'; ��� �� וכל [ש��ל�נית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ושלה] שלו ��ר.לווי ,ֵָ

.„È�� '�ל וכתב �י�תר, �� יד�עי� �אינ� ה�� ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�תב
ו�� �מ�, א� �מ� ��ה �ר��י�. ספק זה הרי � ל�' ���ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָ
ל� ��� �� 'וכל ��תב �י על א� � עיר� �� א� ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעיר�

גט. אינ� � ל�' ��� �� ְֵֵֵֵֶָָוכל

.ÂË,י�� � מחמ�ה ח�� ה�ט, את לכ�ב ��רי� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹה�ל
��תבת עצמ� הא�ה אפ�� וקט�; ו��טה, וחר�, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
�ה�א א� זרה, לעב�דה �����ד י�ראל .��� ה�ט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

�בריו. לכל �ג�י ה�א הרי � �פרהסיא ��ת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמח�ל

.ÊËה��תב ��רי� מ�ני החמ�ה? א�� ��תבי� אי� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָול�ה
וה��י ה�ת�ר�ת, הא�ה �ל�� המגר� האי� ל�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכ�ב
�ני אינ� � וקט� ��טה וחר� ��תב; ה�א עצמ� �עת על �ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ה�א �לפיכ� וק���י�, ��י� �ת�רת אינ� � והעבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ�עת;
� א�� מחמ�ה אחד ה�ט �תב וא� �בריו. לכל �ג�י ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ס�ל
�כ�רי�. ל� ונמסר ��רי� �� �חתמ� �י על א� גט, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאינ�

.ÊÈ,�ה�ר מק�� וה�יח ה�ט, טפס החמ�ה מ� אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ�תב
�מק�� ה�מ�, �מק�� הא�ה, �מק�� האי�, מק�� ְְְְְִִֶַַָָָ�ה�א
ה��ראלי ה�ד�ל ה��ח �כתב� אד�', לכל מ�רת א� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ְֲֵַ'הרי

��ר. �ט זה הרי � ְֲִֵֵֵֶָָל�מ�

.ÁÈה�ט טפס לכ�ב וקט� ��טה חר� לה�יח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ�מ�ר

ה��י אבל .��� על ע�מד �ד�ל ��היה וה�א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכ�ח�ה,
י ואפ�� לכ�ח�ה, ה�פס ��תבי� אי� עלוהעבד �ראל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לכ�ח�ה ל�מ� ��א ��י� טפסי לכ�ב ה�יר� ��א ;���ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ
��ארנ�. �מ� ס�פר, ��נת מ�ני ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָא�א

.ËÈ�נתנ� ��גגה ה���רי� �י�� א� ���ת �ט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָה��תב
�זד�� ט�ב �י�� �� וחתמ� �תב� מגר�ת. ז� הרי � ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹל�
מ� �ס�לי� העדי� �הרי מגר�ת, אינ� � ל� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ�נתנ�ה�
עדי� �פני ל� ונמסר �זד��, ט�ב �י�� �תב� ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָה��רה;

�ס�ל. זה הרי � ט�ב �י�� ְְֲִֵֵֶָ��רי�

שלישי יו�
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�ר��מ�‡. �דבר א�א ה�ט את ��תבי� ע�מד[כתבו]אי� ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיי�] �י� �ג�� אדו�], איל�]וק��ס[טיט [שר� ְְְְְִָ�
גפרית]וקלקנ��ס �דבר[מי� �תב� א� אבל �ה�; וכ��צא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינ� � �ה� וכ��צא �ר�ת �מי מ�קי� �ג�� ע�מד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ�אינ�
�אבר �תב� �ב�יח�ר[עופרת]גט. ברזל��ח�ר [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכ�ח�ה.וגחלי�] �ה� ��תבי� ואי� ��ר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ

עפצי�·. �מי האלו�]��תבי� פרי ��י[מי על לכ�ח�ה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
עפ�צה מג�ה ��י על לא אבל �ה�, וכ��צא והע�ר ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹה�יר

עפצי�] במי נ�ר[מעובדת �אינ� מ�ני והדיו, הקל� [צבע ְִִֵֵֶָ
ה�לשוי�] על .�� ���צא �ל וכ� גט. אינ� �תב, וא� ;ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹ

�בר על וכ�תבי� הנאה; א��רי על אפ�� ה�ט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��תבי�
מסירה. �עדי ל� ���נ� וה�א להז���, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ��כ�ל

ה�ח�ק‚. ה�יר על ל� ��תב כתבו]�יצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ
צרכו]ה�פ�רא כל מעובד בלתי החר�[עור ועל ועל[חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ

העבד ל� �מ�סר ה�רה; קר� ועל עבד, �ל יד� ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלי�,
עדי�. �פני ,�� וכ��צא וה�פ�רא ה�ח�ק ה�יר א� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוה�רה

והיה„. קעקע, �כתבת עבד �ל יד� על חק�ק ה�ט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
�[נמצא]י�צא יד� על חק�קי� העדי� והי� יד�, מ�חת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

�הרי מסירה, עדי ל� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
,��� �ה�א �עבד מחזקי� הי� אפ�� להז���. יכ�ל ְְִֶֶֶֶָ�ְְֲִִֵֵַָָאי�
א�מרת: והיא יד�, מ�חת י�צא וה�א יד�, על חק�ק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמ� ��א מגר�ת; ספק ז� הרי � לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'�עדי�

�ה��דר�ת ל�, חיי�]נכנס חזקה[בעלי לה� [אי�אי� ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליה�] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאות�

ה�בלה‰. על חק�ק ה�ט וה�א[לוח]היה עליו, והעדי� , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
��בלה[נמצא]י�צא מחזקי� �ה� �י על א� � יד� מ�חת ִִֵֵֶַַַַָָ�ְְִַַָָ

��תבת עצמ� �הא�ה מגר�ת, ז� הרי ,��� [מותר�היא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] אי�לה א� �ח�תמיו א�א ה�ט ק��� �אי� ,���ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָ

מסירה. עדי ��ְִֵֵָָ

.Âל� טס על א� האב�, על א� ה��ח, על ה�ט ֵֶֶֶַַַַַַַַָָחקק
ירכי חפר א� � �תב[גופי]מ�כת ��ה ��ר; הא�ת��ת, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

�ה�א �ל�מר �רזל", �עט "�ת�בה א�מר: ה�א הרי � ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָה�א
כותב]ח�פר הכתוב וקראו הירכ�ת[חורט. חקק א� וכ� . ְְִֵֵֵַַָ

��� חפר א� אבל ה�ס. �פני ��לט� עד ה�ס ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמאח�רי
�ב�ה�ת הירכ�ת ��רא� עד �מ�א�,[בולטות]הא�ת, מ�א� ְְִִֵֵֶַַָָָָ

�תב. זה �אי� גט, אינ� � ה�הב �ינרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�כתב
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.Êתב[חורט]המקרע� �בנית הע�ר דיו]על א�[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את ��תבי� ��ר. זה הרי � �תב �בנית הע�ר על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ר��
ה���נ�ת, מ� �כתב ��ת�ב �ט ל���. �בכל �תב �כל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָה�ט
ל��� מ�ירי� ��ה� וה�א ��ר, � אחר �כתב ח�תמי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

�כתב�. ְְַָָָה�תב

.Á���ל �כתב ה�ני והעד �כתב, חת� העדי� מ� ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד
�ל��� �ת�ב ה�ט מקצת היה א� אבל ��ר; � ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחרת

�ס�ל. � אחרת �ל��� �מקצת� ְְִֶֶַַַָָָאחת,

.Ëדברי� ה��פר ���הר צרי� ה�ט, �� ���תב ל��� ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
ה��רא ��מצא עד ענינ�ת, �ני מ�מע� יהיה ��א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�ט,
�ר��י�, ל��� מ�מע� �אי� נת���, וכ� לכ� '��א ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�מר:
א�א �ר��י�'; ל��� ���מע� נת��� זה לעני� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָא�
מ�מע� א�א ה����, �א�ת� ספק �ה� �אי� �ברי� ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהי�

לפל�נית. �ל�ני ו��ח ��ר� אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָעני�

.Èה�תב �א�ת� היטב מבאר ה�תב ��היה צרי� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�תב, א�ת� ���ירי� ה�ט�י� לקר�ת� ��דע� עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ��כ�ב,

סכלי� ולא נב�ני� לא א�א[טפשי�]�אינ� ��ט�י�, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
א�ת �דמה ��א �מבל�ל, מע�� �תב יהיה ולא ְְִֶֶָָ�ְָ�ְְְְִִִֵֶָֹ�ינ�נ�י�;

מ���ה. העני� ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלא�ת,

.‡È���ע �כתב� �היה א� ענינ�ת, �ני מ�מע �� ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה
ה�איל � אחר עני� מ��� ���רא �אפ�ר עד �ל��ל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא�
זה הרי �ר��י�, מ�מע �� וי� ה�ר��י� לעני� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
אר�י �ל��� ה�ט לכ�ב ��� י�ראל נהג� �בר ְְֲִִֵַַָָֹ�ְְֲִֵָָָָ�ס�ל.
לכ�ח�ה. ל��� �כל לכתב� ���ר �י על א� זה, ְְְְְִַָָָָָ�ִֶֶַַָ�ְ�בנ�ח

.·Èל�ני� לירח וכ� �כ� ���ת, �כ� ה�ט: נ�ח ה�א ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ�ְֶוזה
רגילנא �י למניאנא ל�טר�ת א� ליצירה וכ� �� ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ��נת

�� בו]למימני למנות אנו שרגילי� �ל�ני,[למני� �מק�� ְְְְִִֵַָ
אחר� ��� וכל �ל�ני �מ�ק�� �ל�ני �� �ל�ני אנא ְְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָָאי�
�אבהתי �לאתריה�� �לאתרי ולאבהתי לי �אית ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוחניכה
ולמקו� ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי אחר ש� [וכל

אניסנאאבותי] לא �יד נפ�י �רע�ת צביתי ברצו�, [רציתי ְְְְֲִִִִִִַָֹ
אונס] בלא ליכי,נפשי, יתיכי ותר�כית ��בקית �פטרית ,ְְְִִִִִִִָָָָ

אנ�תי לנפש�]אנ� אות� וגרשתי ועזבתי �ל�נית[פטרתי ְְְְְִִִַ
�מ�תא �ל�ני וחניכה[מעיר]�ת אחר� ��� וכל �ל�נית ְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָ

�אבהתיכי �לאתריה�� �לאתריכי ולאבהתיכי ליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָ�אית
ולמקו� ולמקומ� ולאבותי� ל� שיש וכינוי אחר ש� [וכל

�נאאבותי�] מ�דמת אנ�תי הוית �י אישתי, [שהיית ְְְְֲִִִִֵַַָ
�ימכבר] ליכי, יתיכי ותר�כית ��בקית �טרית וכ�� ,ְְְְִִִִִִִִַָָָָ

לכל להתנסבא למה� �נפ�יכי ו�לטאה ר�אה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָ�הוייי�
י�מא מ� �מי מ� �ידיכי ימחה לא ואנ� �צ�ייי�, �י ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָֹ�בר

�לעל� שתהיי�נ� לנפש� אות� וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְַַָ
שתרצי, אד� לכל ולהנשא ליל� בנפש�, ושולטת רשאית

עול�] ועד זה מיו� ביד�, ימחה לא מ�רתואיש א� והרי ,ְֲֵַַ�ֶֶ
�ר�כי� ספר מ�י ליכי �יהוי וד� אד�, ל�לכל יהיה [וזה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

גירושי�] ספר �ב�קי�ממני וא�רת ���רי� �דת[עזובי�]וגט ְְְְִִִִֵֶֶַ
��ארנ�. �מ� למ�ה, ח�תמי� והעדי� וי�ראל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמ�ה

.‚È'�ודי' יכ�ב לא זה, �בנ�ח זה �ל��� ה�ט ְְִֵֶָֹֹ�ְְְְִֵֶֶַָֹ���כ�ב
�יני יהיה מ��ט �ל�מר 'ודי�', ה��רא יקרא ��א � ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ�י�ד

'ואי ה��רא יקרא ��א � �י�ד 'ואי�רת' יכ�ב ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�בינ�;
��א � �י�ד 'לימה�' יכ�ב ולא זנית; א� �ל�מר ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ�ר�',
יכ�ב ולא �ח�ק; לי �ל�מר מה�', 'לי ה��רא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹיקרא
ה��רא יקרא ��א � י�די� ���י ו'תצ�יי�' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ'�הויי�'
נ�י�, ��י ע� מד�ר �ה�א �ל�מר ו'תצ�יי�', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'�הויי�'
יארי� וכ� אחר�ת. ל��י� א�א לז�, מגר� �אינ� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצא
'�כדי', מ�מע ויהיה ל��ד, �דמה ��א � �'וכ��' ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלויו
�'תר�כי�' לויו יארי� וכ� א�ת�; אפטר זה �תנאי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ�ל�מר
'�ריכי�' מ�מע� ויהיה ל��ד, �דמה ��א � ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָ�'�ב�קי�'
וגר�ה �בקה �היא ל� א�מר �ה�א �ל�מר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�'�ביקי�',
�תב �בכל ל��� �כל לה�הר צרי� ז� �ר� ועל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָא�ת�.

ענינ�ת. �ני מ�מע �� יהיה ��א � ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹ��כ�ב

.„Èתב� לא א� א��, ווי� הארי� ולא זה, �נ�ח ��תב ְֱִִֵֶֶַָָָֹֹ�ְֲֵֶַָהרי
� י�תב� ��א �אמרנ� ה��די� ��תב א� ה�תר�ת, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹה��די�
�ס�ל. � ל��� �כל �זה ���צא �ל וכ� �ס�ל. �ט זה ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹהרי

.ÂË�ה�יטי �י� ��לה א� �בה, א� א�ת �� ��חק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ט
ה�ט[השורות] מ�פס א� חשוב]� והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

ה�ר� מ� וא� ��ר. זה והפרטי�הרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
�א�תהמשתני�] ה�ט �ס�� �פר� החזיר וא� גט; אינ� ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

��ר, � ה�ט מ�ר� אפ�� מחק, על א� �ל�יה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ�ל�נית
�ה�א וערב, �תי קר�ע ��מצא �ט וכ� �טר�ת. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��אר
אבל ה�טר�ת; ��אר �טל, �ט זה הרי � �י� �ית �ל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרע

��ר. � �י� �ית �ל קרע ואינ� נקרע, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָא�

.ÊËכברה� ��ע�ה א� �הרקיב, א� �[מחורר]נ��ק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ
�בב�אה נ��ט�, א� נמחק הכתב]��ר. ק�מת[רוש� ��� ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

גט. אינ� לאו, וא� ��ר; לה�ר�ת, יכ�ל א� �ְְִִִֵֵֵָָָָ

.ÊÈ�יד מ�חת י�צא ה�ט ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ה
ו חתימה, עדי��עדי �� י� א� אבל מסירה. עדי �� אי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָ

א� ��ר, זה הרי � ��ר והיה �פניה�, ה�ט ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��מסר
א� ה�יטי�, �י� א� ה�חק, על ה�ט �ר� �היה �י ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

�פניה�. ל� ���ת� וערב �תי קר�ע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�היה

.ÁÈ�א � נ��תיה� לחמ� אחד �ט ��תב� ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָחמ�ה
�כלל לכול�]�תב�ה� אחד ���ת[נוסח '�כ� ��תב�: �ג�� , ְְְְְְִֶַָָָָָ

מה� אחד �ל אמר וכ� לפל�נית, �פל�ני לפל�נית �ל�ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ר�
עדי� ��ני ה�ט, טפס וכל �הוייי�', �י ליכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָֹלא���,
�עדי מה� אחת לכל וי�ת� ��ר, זה הרי � מ�מ�ה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָח�תמי�
ז� מג�ה ��צא �ל � מסירה עדי �� אי� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
�ל�ני �ר� ���ת '�כ� �תב: א� אבל מגר�ת. יד�, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ�חת
�א�ת� אחר �ט �ח�יו והתחיל ה�ט, וה�לי� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלפל�נית'
לפל�נית' �ל�ני �ר� ���ת �כ� א� זה '�בי�� וכתב: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמג�ה,
והעדי� ה��י�, �ל �ה�לי� עד וכ� ה�ני, ה�ט ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָוה�לי�
מסירה, �עדי מה� אחת לכל ז� מג�ה נ�נה א� � ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמ�מ�ה
ז� מג�ה והיתה מסירה, עדי �� אי� וא� מגר��ת. ��� ְְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָֹ�ֲֵהרי
�אחר�נה ���� ז� היתה א� � מה� אחת יד מ�חת ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָי�צאה
ה�ג�ה היתה וא� מגר�ת; ז� הרי ע��, נקראי� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�העדי�
מגר�ת. ספק ז� הרי הרא��נ�ת, מ� אחת יד מ�חת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹי�צאה

.ËÈ�נ��תינ �ר�נ� �פל�ני �פל�ני �ל�ני 'אני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָ�תב:
�י על א� � ה�ט וה�לי� �פל�נית', �פל�נית ְְְְְִִִִִִֵַַַ�ל�נית
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נ�י� ��י �אי� גט; אינ� �עדי�, מה� אחת לכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ��מסר
ל� לא ל�", "וכתב ��אמר: � אחד �גט ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמת�ר��ת
�ר� '�ל�ני וכתב: ה�ט, �ת�� �פרט� חזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָולחבר��.
�זמ� �ל�נית �ר� �פל�ני �ל�נית �ר� �פל�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַ�ל�נית

��רי�. א�� הרי � ְְֲִִֵֵֵ�ל�ני'

.Î�י�� ��ני ��י� �ני זה[טורי�]�תב אחת �מג�ה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
��ני זה �ט �ס�� נקראי� עדי� �ני י� א� � זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�צד
ז� מג�ה ��צא וכל ��ר; זה הרי � זה �ט �ס�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעדי�

מגר�ת. יד�, ְִֶֶַַָָֹמ�חת

.‡Îזה לתחת זה מ�חת �אי� �לבד עדי� �ני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהי�
השני] תחת ומסתיימת הרשו� לגט מתחת מתחילה [שחתימת�

�העדי� א�ה יד מ�חת יצא א� חתימת�]� [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מ�חת יצא וא� מגר�ת; ז� הרי � ��� ע� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראי�
���סר עד גט, אינ� � ע�� נקראי� העדי� �אי� ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�נ�ה

�עדי�. ְִֵָל�

.·Î�והעדי מ�ה, למעלה זה ��י� ��ני ��י� �ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תב
ה�ני מ� �למעלה הרא��� �ס�� ��מצא� ה��י�, �ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�י�
הרי ,��� �ס�� נקראי� �העדי� יד מ�חת י�צא היה א� �ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אינ� למעלה ��� �רא� נקראי� �העדי� וז� מגר�ת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹז�
מ���, א� �ט, �ל ה�� �רא� �חתמ� �העדי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגר�ת;
��ר. � �עדי� ל� נמסר וא� גט. אינ� � מאח�ריו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָא�

.‚Î�[חיבר]ה�י�� זה[גט]רא� �� לרא� גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ
מעלה] לכוו� מאמצע שני וגט למטה עד הגליו� מאמצע אחד

ה��י��אמצ[חתמו]והעדי� �ני �רא� העדי� ��מצא� ע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
��רי�. �ניה� � �עדי� לה� נמסר� וא� �טלי�; �ניה� �ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Îמ�מ�ה והעדי� ה�ני, ��� �כתב� ה�ט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ��ר
��א ��ג�ה נ�ר ��היה וה�א ��ר; � ה�ני ה�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ס��
אבל ה�ני. ��� ���לי� ה��פר נת��� ו��כ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנח�כה,
ספק ז� הרי �עדי�, ��מסר �י על א� � נ�ר אינ� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָא�
ה��, מ��� זה מקצת ונח�� הי�, ��י� �ני ��א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגר�ת;

ה��. מרא� ה�ני ְִִֵֵַַַָֹ�מקצת

.‰Î�אל�' �תב: ��מר ואחר ה�ט, את ��תב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
�זה, וכ��צא רעי' �ל�ני עלי� '�ל�� א� �ל�ני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ��ל��
� יד� מ�חת י�צא זה �ט והרי מ�מ�ה, העדי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמ�
�אילת על א�א חתמ� לא ��א מגר�ת, ספק ז� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'ו�ל�� א� �ל�ני', ��ל�� 'ו�אל� �תב: א� אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָ�ל��.

ל�ה �הרי �זה, וכ��צא רעי' על[ציר�]עלי� א�� �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר וא� מגר�ת. ז� הרי � חתמ� �ניה� ועל ה�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�ברי

��ר. �ט זה הרי ,�� �בי� �� �י� � �עדי� ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָל�

ה ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�ת�ב‡. עני� אי� � �יד�" "ונת� ���רה ��אמר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה

א� חצר�, א� חיק�, א� יד�, ואחד ל�; ה�ט ���יע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�א
חצר� ואחת ה�א. אחד ה�ל � �יד� יד� �ע�ת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ח�
ה�ל � ל� ה�א�לה א� ה���רת חצר� א� ל�, ְְֶֶַַָָֹ�ְֲֵַַָָָה�נ�יה

נת�ר�ה. לר��ת�, �ט �מ���יע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָר��ת�

.·�� ע�מדת היתה א� � חצר� לת�� לא��� �ט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָה��רק
��עמד עד נת�ר�ה לא לאו, וא� נת�ר�ה; חצר�, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�צד

�ת�כ� ה�ט �����ר חצר �היא �י על וא� חצר�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�צד
�פניו. א�א לאד� חבי� ואי� ה�ר��י�, ל� היא �ח�בה �ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

�חצר�,‚. מ�מ�ה וה�א ,��� ה�ג �רא� ע�מדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
א� ה�עקה, מחיצ�ת לאויר �ה�יע �יו� � למעלה ל� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�זרק�

��נ�ח �בלבד נת�ר�ה, � ל�ג סמ�� מ�ל�ה [עללפח�ת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
�יהגג] על א� � ל� ���יע קד� נ�ר� א� נמחק א� אבל .ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

לפח�ת �ה�יע אחר א� מחיצ�ת לאויר �ה�יע לאחר ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָ��מחק
א� ונמחק והעל�� הר�ח ���בה �ג�� ל�ג, סמ�� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ל�ה
נת�ר�ה. ולא גט אינ� לנ�ח, ה�ל� ואינ� ה�איל � ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנ�ר�

�חצר„. מ�מ�ה והיא ,�� מ�מעלה וה�א ,��� ה�ג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה
וה�יע ה�ג מ�חיצ�ת ה�ט ��צא �יו� � ��� ל� וזרק ,���ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

�� ע�מדת �היא מק�מ� החצר]למחיצ�ת נת�ר�ה.[� , ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ה�י�‰. לת�� א� ונ�ר�, הא� לת�� לר��ת� ְְְְְְִִִֵַַַָָָזרק�
�אה �� ואחר לר��ת�, ה�יע א� אבל גט; אינ� � ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָואבד

�ט. זה הרי � ��רפ�� ְֲֵֵֵֶַָא�

.Âגט אינ� �ר��ת�, ה�ע�צי� רמח א� קנה ��י על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרק�
לפני� ז� חצר�ת ��י .�� ה����ר �מק�� ��נ�ח עד �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החיצ�נה וכתלי ,��� והחיצ�נה ��� ה�נימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ��,
אויר לת�� ה�ט ��רק �יו� ה�נימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ�ב�ה�ת
החיצ�נה �כתלי �ה�נימית נת�ר�ה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצ�נה,

מה �ק��ת.מ���רת, �א� �אי� ְְִֵֶֶֶַַָ�

.Êק��ת ��י ���[סלי�]�יצד? ה�נימית מ��, לפני� ז� ְֵֵַ�ְְִִִִִֶַָ
לאויר ה�יע אפ�� � לת�כ� ��� ל� וזרק ,��� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצ�נה
ה�נימית. ה��ה צד על ��נ�ח עד מגר�ת אינ� ְִִַָ�ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�נימית,
ל� ואי� צ�� על מ�ה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְִֵַָָָ�ְְְֲִִֶֶַָָָ��ה

נח[תחתית]��לי� אפ�� � ��לי� ל� י� אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
ה�על �ר��ת א�ה �ל ��לי� מגר�ת; אינ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�קרקעית�,
מק�מ�. על מק�יד אינ� �� א� א�א ה�ט, ל� ק�נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינ�

.Á�אינ � חצר� �ת�� א� �ית� �ת�� והיא ��� ל� ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
מ� לכלי א� לחיק�, א� ליד� ה�ט ���יע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמת�ר�ת
צל�חית �ג�� מק�מ�, על מק�יד ה�על �אי� ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�

קפיפה ל��ה[סל]א� ה�יע א� וכ� �ה�. וכ��צא קט�ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
� טפחי� ע�רה �ב�הה והיתה עליה, י��בת �היא ���ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ה�על ואי� לעצמ�, ר��ת חלקה �הרי מגר�ת, ז� ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ה��ה. �רעי מק�� על ְְְִִֵַַַַָמק�יד

.Ë�יחד ולא �חצר� מק�� ה�על מקו�ה�איל� ציי� [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
�היאמדוייק] ��� א��ת לאר�ע וה�יע ה�ט ל� וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ק�רה ��י על ונפל נת�ל�ל מגר�ת. ז� הרי � �ה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת
�� אי� עליו ��פל ה�ק�� א� � מ��ה רח�ק סלע ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�
ל� ואי� ע�רה, �ב�� ואינ� א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָאר�ע

לוי �כא��[נוס�]�� לעצמ�, ר��ת חלק לא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹ
וה�א והגט]היא אחד[האשה �� י� וא� אחד. �מק�� ְְְִִֵֶֶָָָָ

אחד �מק�� לעצמ�, ר��ת חלק � א�� דברי� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל�ה
מגר�ת ואינ� ל�, ה�איל לא מק�מ�ת �ני ל�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹה�איל

ה�ט. ל� ���יע ִֵֶַַַַָעד

.Èהיא� ר��ת� �ת�� ועבר לר��ת�, ��� ל� ְְְְִִִֶַַָָָָָָזרק
�פח�ת �עבר �י על א� � לר��ת� ח�� ונפל ,�� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָע�מדת
�ר��ת�. ��נ�ח עד מגר�ת, אינ� לאר�, סמ�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמ�ל�ה
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נ�י� ��י �אי� גט; אינ� �עדי�, מה� אחת לכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ��מסר
ל� לא ל�", "וכתב ��אמר: � אחד �גט ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמת�ר��ת
�ר� '�ל�ני וכתב: ה�ט, �ת�� �פרט� חזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָולחבר��.
�זמ� �ל�נית �ר� �פל�ני �ל�נית �ר� �פל�ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַ�ל�נית

��רי�. א�� הרי � ְְֲִִֵֵֵ�ל�ני'

.Î�י�� ��ני ��י� �ני זה[טורי�]�תב אחת �מג�ה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
��ני זה �ט �ס�� נקראי� עדי� �ני י� א� � זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ�צד
ז� מג�ה ��צא וכל ��ר; זה הרי � זה �ט �ס�� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעדי�

מגר�ת. יד�, ְִֶֶַַָָֹמ�חת

.‡Îזה לתחת זה מ�חת �אי� �לבד עדי� �ני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהי�
השני] תחת ומסתיימת הרשו� לגט מתחת מתחילה [שחתימת�

�העדי� א�ה יד מ�חת יצא א� חתימת�]� [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד מ�חת יצא וא� מגר�ת; ז� הרי � ��� ע� ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראי�
���סר עד גט, אינ� � ע�� נקראי� העדי� �אי� ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָה�נ�ה

�עדי�. ְִֵָל�

.·Î�והעדי מ�ה, למעלה זה ��י� ��ני ��י� �ני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�תב
ה�ני מ� �למעלה הרא��� �ס�� ��מצא� ה��י�, �ני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ�י�
הרי ,��� �ס�� נקראי� �העדי� יד מ�חת י�צא היה א� �ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אינ� למעלה ��� �רא� נקראי� �העדי� וז� מגר�ת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹז�
מ���, א� �ט, �ל ה�� �רא� �חתמ� �העדי� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגר�ת;
��ר. � �עדי� ל� נמסר וא� גט. אינ� � מאח�ריו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָא�

.‚Î�[חיבר]ה�י�� זה[גט]רא� �� לרא� גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ
מעלה] לכוו� מאמצע שני וגט למטה עד הגליו� מאמצע אחד

ה��י��אמצ[חתמו]והעדי� �ני �רא� העדי� ��מצא� ע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
��רי�. �ניה� � �עדי� לה� נמסר� וא� �טלי�; �ניה� �ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Îמ�מ�ה והעדי� ה�ני, ��� �כתב� ה�ט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ��ר
��א ��ג�ה נ�ר ��היה וה�א ��ר; � ה�ני ה�� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ס��
אבל ה�ני. ��� ���לי� ה��פר נת��� ו��כ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנח�כה,
ספק ז� הרי �עדי�, ��מסר �י על א� � נ�ר אינ� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָא�
ה��, מ��� זה מקצת ונח�� הי�, ��י� �ני ��א ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגר�ת;

ה��. מרא� ה�ני ְִִֵֵַַַָֹ�מקצת

.‰Î�אל�' �תב: ��מר ואחר ה�ט, את ��תב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי
�זה, וכ��צא רעי' �ל�ני עלי� '�ל�� א� �ל�ני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ��ל��
� יד� מ�חת י�צא זה �ט והרי מ�מ�ה, העדי� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמ�
�אילת על א�א חתמ� לא ��א מגר�ת, ספק ז� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'ו�ל�� א� �ל�ני', ��ל�� 'ו�אל� �תב: א� אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָ�ל��.

ל�ה �הרי �זה, וכ��צא רעי' על[ציר�]עלי� א�� �ברי� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר וא� מגר�ת. ז� הרי � חתמ� �ניה� ועל ה�ט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ�ברי

��ר. �ט זה הרי ,�� �בי� �� �י� � �עדי� ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָל�

ה ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
ה�ת�ב‡. עני� אי� � �יד�" "ונת� ���רה ��אמר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה

א� חצר�, א� חיק�, א� יד�, ואחד ל�; ה�ט ���יע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָא�א
חצר� ואחת ה�א. אחד ה�ל � �יד� יד� �ע�ת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ�ל�ח�
ה�ל � ל� ה�א�לה א� ה���רת חצר� א� ל�, ְְֶֶַַָָֹ�ְֲֵַַָָָה�נ�יה

נת�ר�ה. לר��ת�, �ט �מ���יע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָר��ת�

.·�� ע�מדת היתה א� � חצר� לת�� לא��� �ט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָה��רק
��עמד עד נת�ר�ה לא לאו, וא� נת�ר�ה; חצר�, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹ�צד

�ת�כ� ה�ט �����ר חצר �היא �י על וא� חצר�, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�צד
�פניו. א�א לאד� חבי� ואי� ה�ר��י�, ל� היא �ח�בה �ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

�חצר�,‚. מ�מ�ה וה�א ,��� ה�ג �רא� ע�מדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
א� ה�עקה, מחיצ�ת לאויר �ה�יע �יו� � למעלה ל� ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�זרק�

��נ�ח �בלבד נת�ר�ה, � ל�ג סמ�� מ�ל�ה [עללפח�ת ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ
�יהגג] על א� � ל� ���יע קד� נ�ר� א� נמחק א� אבל .ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ

לפח�ת �ה�יע אחר א� מחיצ�ת לאויר �ה�יע לאחר ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַָ��מחק
א� ונמחק והעל�� הר�ח ���בה �ג�� ל�ג, סמ�� ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹמ�ל�ה
נת�ר�ה. ולא גט אינ� לנ�ח, ה�ל� ואינ� ה�איל � ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָֹנ�ר�

�חצר„. מ�מ�ה והיא ,�� מ�מעלה וה�א ,��� ה�ג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה
וה�יע ה�ג מ�חיצ�ת ה�ט ��צא �יו� � ��� ל� וזרק ,���ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

�� ע�מדת �היא מק�מ� החצר]למחיצ�ת נת�ר�ה.[� , ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

ה�י�‰. לת�� א� ונ�ר�, הא� לת�� לר��ת� ְְְְְְִִִֵַַַָָָזרק�
�אה �� ואחר לר��ת�, ה�יע א� אבל גט; אינ� � ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָואבד

�ט. זה הרי � ��רפ�� ְֲֵֵֵֶַָא�

.Âגט אינ� �ר��ת�, ה�ע�צי� רמח א� קנה ��י על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרק�
לפני� ז� חצר�ת ��י .�� ה����ר �מק�� ��נ�ח עד �ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החיצ�נה וכתלי ,��� והחיצ�נה ��� ה�נימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמ��,
אויר לת�� ה�ט ��רק �יו� ה�נימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ�ב�ה�ת
החיצ�נה �כתלי �ה�נימית נת�ר�ה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצ�נה,

מה �ק��ת.מ���רת, �א� �אי� ְְִֵֶֶֶַַָ�

.Êק��ת ��י ���[סלי�]�יצד? ה�נימית מ��, לפני� ז� ְֵֵַ�ְְִִִִִֶַָ
לאויר ה�יע אפ�� � לת�כ� ��� ל� וזרק ,��� ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצ�נה
ה�נימית. ה��ה צד על ��נ�ח עד מגר�ת אינ� ְִִַָ�ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹה�נימית,
ל� ואי� צ�� על מ�ה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ְִֵַָָָ�ְְְֲִִֶֶַָָָ��ה

נח[תחתית]��לי� אפ�� � ��לי� ל� י� אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
ה�על �ר��ת א�ה �ל ��לי� מגר�ת; אינ� ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ�קרקעית�,
מק�מ�. על מק�יד אינ� �� א� א�א ה�ט, ל� ק�נה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינ�

.Á�אינ � חצר� �ת�� א� �ית� �ת�� והיא ��� ל� ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק
מ� לכלי א� לחיק�, א� ליד� ה�ט ���יע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמת�ר�ת
צל�חית �ג�� מק�מ�, על מק�יד ה�על �אי� ��� ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה�לי�

קפיפה ל��ה[סל]א� ה�יע א� וכ� �ה�. וכ��צא קט�ה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
� טפחי� ע�רה �ב�הה והיתה עליה, י��בת �היא ���ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ה�על ואי� לעצמ�, ר��ת חלקה �הרי מגר�ת, ז� ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

ה��ה. �רעי מק�� על ְְְִִֵַַַַָמק�יד

.Ë�יחד ולא �חצר� מק�� ה�על מקו�ה�איל� ציי� [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
�היאמדוייק] ��� א��ת לאר�ע וה�יע ה�ט ל� וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ק�רה ��י על ונפל נת�ל�ל מגר�ת. ז� הרי � �ה� ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹע�מדת
�� אי� עליו ��פל ה�ק�� א� � מ��ה רח�ק סלע ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָא�
ל� ואי� ע�רה, �ב�� ואינ� א��ת, אר�ע על א��ת ְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָאר�ע

לוי �כא��[נוס�]�� לעצמ�, ר��ת חלק לא זה הרי � ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹ
וה�א והגט]היא אחד[האשה �� י� וא� אחד. �מק�� ְְְִִֵֶֶָָָָ

אחד �מק�� לעצמ�, ר��ת חלק � א�� דברי� ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹמ�ל�ה
מגר�ת ואינ� ל�, ה�איל לא מק�מ�ת �ני ל�, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹה�איל

ה�ט. ל� ���יע ִֵֶַַַַָעד

.Èהיא� ר��ת� �ת�� ועבר לר��ת�, ��� ל� ְְְְִִִֶַַָָָָָָזרק
�פח�ת �עבר �י על א� � לר��ת� ח�� ונפל ,�� ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָע�מדת
�ר��ת�. ��נ�ח עד מגר�ת, אינ� לאר�, סמ�� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמ�ל�ה
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.‡Èאחר �גג ונפל ל�, �זרק� ,��� על ע�מדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
מגר�ת; ז� הרי ול�ל�, יד� לפ�ט יכ�לה א� � ל� ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹסמ��

��י�רי� �י על למעלה[שכני�]�א� ���[בגג]חל�קי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
למ�ה חל�קי� על[בדירת�]�ה� מק�ידי� אד� �ני אי� , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

�זה. ���צא ֵֶַָָמק��

.·Èקטפרס יד� מטה]היתה כלפי על[מוטה ה�ט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָ
ונח, ��� א��ת אר�ע לת�� נפל א� � לאר� ונפל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָיד�,
אינ� הא�, לת�� א� ה�� לת�� נפל מגר�ת; ז� ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
סמ�� א� ה�י� ��י על ע�מדת �היתה וה�א � ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמגר�ת

ע�מד. היה לא��ד נפילת� ���ח�ת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָלא�,

.‚È�ניה� �ל �אינ� �ר��ת א� הר�י� �ר��ת ל� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרק�
למחצה, מחצה ה�ט היה מגר�ת; אינ� ל�, קר�ב �ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק ז� הרי � ל� קר�ב ��היה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�מ�חצה
זה הרי � ות�ל�� ����ח �די ל� קר�ב היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמגר�ת;

לי �ט ���יע עד לכ�ח�ה.�ס�ל, �� ���א �� ואחר ד�, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

.„È�אינ והיא ל�מר� יכ�ל ה�א היה ל�? קר�ב ה�א ְְְִֵֵַָָָָָָ�יצד
ל�מר�, יכ�לי� �ניה� ל�; קר�ב ה�א זה � ל�מר� ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכ�לה
למחצה'. 'מחצה ה�א זה � ל�מר� יכ�לי� אי� �ניה� ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָא�

.ÂË,��נג� היא עמדה �� ואחר ועמד, �ח�ה ה�א ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָ�א
אינ� � ��� א��ת אר�ע �ת�� ה�ט היה א� � ל� ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָ�זרק�
�ח�ה, היא עמדה ��ל��. ���ח �א� �י על א� ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגר�ת,
מחצה �ה�א �י על א� � ל� �זרק� �נג��, ועמד ה�א ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָ�בא
זה הרי ,��� א��ת אר�ע �ת�� וה�א ה�איל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

ליד�. �ט ���יע עד ְִֵֶַַַָָָ�ס�ל,

.ÊËמ�יחה� ק��ר והיה ליד�, ה�ט דק]זרק �קצת[חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ
לנ�ק� יכ�ל א� � �יד� מידהה��יחה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ

החבל] ���סקבמשיכת עד מגר�ת, אינ� � אצל� ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ�להביא�
מגר�ת.[תיחת�] ז� הרי לנ�ק�, יכ�ל אינ� וא� ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹה��יחה;

.ÊÈ� מ��ר�� והיא נע�ר וה�א עב��, �יד ה�ט את ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָנת�
�היא לחצר� ה�יע �כא�� �ט, זה הרי �פ�ת, היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָא�
העבד, �יד נתנ� גט. אינ� �פ�ת, אינ� וא� �צ��; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָע�מדת
�פ�ת, היה וא� �ס�ל; זה הרי � מ��ר�� והיא י�� ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוה�א

מגר�ת. ז� ְֲֵֶֶֹהרי

.ÁÈעליו מ�נה �טר ל� וכתב עב��, �יד �נתנ� �ט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָ�תב
�פ�ת. היה א� ונת�ר�ה, ��ט זכת �עבד ��כת �יו� �ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגר�ת ואינ� העבד, קנת ונע�ר, �פ�ת אינ� ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוא�
ל� �מכר �חצר�, ה�ט נת� א� וכ� ליד�. ה�ט ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ���יע
�כס� א� ��טר החצר ��נת �יו� � ל� נתנ� א� ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָהחצר

נת�ר�ה. �חזקה, ְְֲִַָָָָא�

ו ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�על�,‡. מ�ד ��� ל� לק�ל הא�ה �ע��ה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָה�ליח

�ת�ר� ליד�, ה�ט �מ���יע ק�לה'; '�ליח ה�קרא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָה�א
עדי�. �ני �פני לע��ת� �צריכה ליד�. ה�יע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָ�א��
ואפ�� �ל�ח�; ליד ה�ט �ה�יע ��עיד� עדי� �ני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ�צריכה

הרא��ני� השליח]ה� בפניה� שמינתה מ�[אות� אחד א� , ִִִֵֶָָ
ואחד �מ�רה.[אחר]הרא��ני� עד�ת ז� הרי � ְְֲִִֵֵֶָָָ

א�·. אבל נקרע. א� ה�ט ��אבד אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ��ה
עדי�, צרי� אינ� ה��לה, �ליח ידי מ�חת י�צא ה�ט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
� לבינ� �ינ� ה�על ל� ��תנ� �י� �עדי�, ל� ��מסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ�י�

ידי[הימצאותו]יציאת� מ�חת �יציאת� יד�, מ�חת ְְִִִִִֵַַַַָָָ
�עדי א�א לכ�ח�ה ה�ט ל� י�� לא כ� �י על וא� ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהא�ה.

עצמ�. הא�ה �מ� ְְְִִַָָָָמסירה,

אבל‚. לא���; �ט לק�ל �ליח לע��ת יכ�ל אינ� ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָה�על
ה�קרא ה�א וזה לא���, ה�ט לה�לי� ל�ליח ה�ט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנ�ת�

ה�לכה'. ְִַָָ'�ליח

�על�,„. מ�ד ��� ל� להביא �ליח ��לחת הא�ה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכ�
והבאה ה�לכה �ליח ואי� הבאה'. '�ליח ה�קרא ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוזה

עדי�. ִִֵָצרי�

ל�‰. �הביא א� ה�על, ��לח �גט מת�ר�ת הא�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואי�
�עני� ��אמר מק�� וכל ליד�. �ט ���יע עד הבאה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�ליח
הבאה. �ליח א� ה�לכה �ליח ה�א סת�, '�ליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָה��י�

.Â�י� ק�לה �ליח �י� ה�ט, ל�ליח�ת ��רי� ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹה�ל
והחר�, ה�כרי, � החמ�ה מ� ח�� והבאה, ה�לכה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�ליח
מה� אחד הביא א� ק�ל וא� וה�ט�; וה��טה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהעבד,

גט. אינ� ֵֵֵ�ט,

.Ê�ה�ס�לי ואפ�� ��רי�; וה�ר�בי�, ה��י� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָאבל
ה�ס�לי� אבל ל�ליח�ת. ��רי� �עברה, ס�פרי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָמ�ברי
הביא�, וא� ה�ט; להבאת �ס�לי� ת�רה, מ�ברי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�עברה
ה�ט ���תק�� אמ�רי�? �ברי� ��ה �ס�ל. זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

חתימותיה�]�ח�תמיו על העידו נסמ�[העדי� לא א� אבל ; ְְְֲִִַָָֹ
גט. אינ� � �עברה ה��רה מ� �ס�ל �ברי על א�א ��ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

.Á,�הביא�� וגדל ה�ט ל� ���ת� קט� ה�ליח ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונ���ה ��טה ונת��ח, דעתו]חר� ונת��ר,[חזרה נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

וה�א ה�ט ל� נת� א� אבל �טל; זה הרי � ונ��חרר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעבד
ונ���ה ל� ���ת� �פ�י היה ונת��ח, וחזר ונתחר� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ��ח
��ר, �ט זה הרי � הא�ה ליד ��הביא� ונ���ה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

�דעת. וס�פ� ��ח�ת� ְְְְִִֵֶַַָמ�ני

.Ë,י�� לי 'טל ל�: ואמרה �עדי�, �ליח �ע�ת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהא�ה
ל�: אמרה �כא�� ק�לה, �ליח זה הרי � �יד�' לי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָיהא
לק�ל ק�לה �ליח לע��ת לא�ה וי� ��י'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התק�ל
�ליח ע��ה אינ� �קט�ה �על�. �ל �ל�ח� מ�ד ��� ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָל�
מ�ני �גד�לה, ��� ל� ק�נה �חצר� �י על א� ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלק�לה,
�אינ� ה�ט� על מעידי� ואי� עדי�, צרי� ק�לה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ��ליח

�מ�רה. �עת ��ְֶַַָ

.È�אי' ה�על: ל� ואמר לק�לה, �ליח �ע�ת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהא�ה
� ל�' א�ת� ה�ל� ,��� זה הרי א�א ל�, ��ק�ל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצ�ני
�ליח לא ה�לכה, �ליח זה ונע�ה ה�על, �יד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהר��ת
א� ל�', 'זכה א� ל�', 'התק�ל ל�: אמר א� אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָק�לה;
ל�' 'ה�ל� ל�: אמר ה��לה. �ליח�ת עקר לא � ל�' ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא
אמר א� וכ� ה�על; �ליח ונע�ה ה��לה, �ליח�ת עקר �ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ

ה��לה. �ליח�ת עקר � ל�' ות� 'ה�ל� ְְִֵֵַַַָָָָל�:

.‡È:�ל ואמר ה�על, מ� �ט ל�ל ��א הא�ה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ�ליח
�מ� זה �ט 'היל� ה�על: ל� ואמר אני', ק�לה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'�ליח
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�ע�ת �י� א�א �ליח�ת�, ע�קר 'איני �ל�מר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אמרה',
�מה א�ה הרי הבאה, �ליח א� ק�לה �ליח ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָא�ת�
א�א �מ�י� 'לא ל�: ואמרה ה�ט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אמרה',
מגר�ת; אינ� ליד�, ה�ט ה�יע אפ�� � הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ליח
ל�על: ואמר היא, �אמרה ה�ליח�ת ה�ליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ�הרי

ל�'. הבאה �ליח נע�יתי לא ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ'מע�ל�

.·È�ל ואמר אני', הבאה '�ליח ל�על: ה�ליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר
ואמרה ה�ט, את והביא �אמרה', �מה ל� 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�על:
ליד�, ה�ט �ה�יע �יו� � �מ�י�' ק�לה '�ליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל�:
א�ת� �רע א�א �אמרה, �ליח�ת עקר לא �הרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגר�ת;

הגט] בקבלת רק להתגרש א�מרת[הטריחה היא �הרי ,ֲִֵֶֶֶ
�לבד. להבאה ל�על א�מר וה�א ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלק�לה,

.‚Èלא ל�, ל�נ� �ליח �א לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹה�על
��ד�� זה �ט לי 'יהיה עדי�: �פני ל� אמרה א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטל��
הרי � לי' לק�ל� �ליח א� 'הרי ל�: �אמרה א� ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאצל�',
ליד�, �ט �מ��גיע ליד�; �ט ���יע עד �ספק, מגר�ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹז�

ו�אי. ְִֵַַָ�ת�ר�

.„Èפני� נ�תנ� ל�, נ�תנ� ��ה�א � �ט �הביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ�ליח
ל� י�ת� �� ואחר לקר�ת�, צריכי� ה�ני� וא�ת� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ני�,
ע��, ה�על �די� הא�ה ע� ה�ליח ��י� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�פניה�;
קרא�ה� ולא ל�, ה�ליח נתנ� א� לפיכ� ק�. ה�א ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ��ח�יו
מגר�ת. ספק ז� הרי � ל�� �זרק�� �נטל�� מסירה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעדי

.ÂË,מ��ה י�ל�� � לבינ� �ינ� ה�ט ונת� ה�ליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
י�צא וה�ט ה�איל מת, וא� �ני�; �פני וי�נ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר

�ח�תמיו �מק�� יד� שחתימותיה�מ�חת מעידי� [העדי� ְִַַָָ�ְְָָ
��ר.נכונות] זה הרי �ֲֵֵֶָ

.ÊËחזר הא�ה ליד ���יע וקד� ה�ט, את ��טל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�ליח
ואמר ��ד� א� �טל', ע�� ��לח�י '�ט ל�: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
אחר �ליח ��לח א� �טל', ל� ��לח�י '�ט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלא�ה:
� �טל' לא��י ��לח�י '�ט לאחרי�: �אמר א� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלב�ל�,
המב�ל וכל ליד�. �ט �ה�יע �י על וא� �טל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
�ט �ה�יע אחר וא� �ני�. �פני לב�ל צרי� אחרי�, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�פני
על וא� לב�ל�; יכ�ל אינ� � ק�לה �ליח ליד א� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָליד�
�ה�יע ואחר ה�איל �ב�ל�, ���ר �די �ת�� �חזר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ�י
�טל, אינ� � ��ל� לחצר� א� ק�לה �ליח ליד א� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָליד�

��ר. �ט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי

.ÊÈהיה� א� לב�ל�, �די ה�ליח �מב�� מח�ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ור�ד� מח�ר �ה�א �בי� �פניה�, ��ב�ל� �ני� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמב��
�י על וא� �טל, אינ� � ��ל �� ואחר ליד�, ה�ט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָה�יע

ליד�. ���יע קד� לב�ל� מח�ר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�היה

.ÁÈלב�ל יכ�ל � לא��י' �תנ� �ט '�תב� לע�רה: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאמר
ה�ט �לח אחרי�. �ני� �פני ואפ�� זה, �פני ��א ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפ�� זה; �פני ��א זה לב�ל� יכ�ל זה הרי �ני�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�פני

ה�ט. �טל מה�, אחד �פני מ���ל� ע�רה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהי�

.ËÈטל� לא��י ��תב �אני '�ט ל�ני�: �אמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
� אחרי� �ני� �פני ל� �נתנ� �ט, �� אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�א',
וכ� ה�ט. על ה��דעא מסירת היא וז� �טל; �ט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'�ל א� �טל', �ל�ני לי ��כ�ב �ט '�ל לה�: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹא�

'�ל א� �טל', ה�א הרי �ל�ני �ל �ינ� �בית �אכ�ב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�ט
�טל. זה הרי � �טל' �נה ע�רי� עד מה��� �אכ�ב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ט
�טל א��י לפל�נית �אכ�ב �ט '�ל ל�ני�: אמר א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכ�
וכתב �טל', ה�א הרי ז�, מ�דעא �� �אב�ל �בר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָה�א,
קד� ה��דעא ���ל �י על א� � ל� �נתנ� �ט �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

�טל. ה�ט הרי ה�ט, ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ��כ�ב

.Î�קד העדי� ל� ��אמר� זה? �בר ��נת מה ,�� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא�
���רמי� ��סר� ה�ברי� ��ל �פנינ�, 'אמר ה�ט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�תיבת
�טלי�', ה� הרי זה, �ט לב�ל ה�ברי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ���תק�מ�

ואחר 'ה�'; א�מר: ול��וה�א ולח�� לכ�ב לה� א�מר �� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
��א �די ליד�, ה�ט ���יע עד ליל� י�יח�ה� ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹל�;
צרי� מ�דעא המב�ל ולא מ�דעא ה��סר ואי� ויב�ל�. ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹיצא

.[סודר]קני� ְִָ

.‡Îזה הרי � ה�ט �ב�ל �ליח, �יד לא��� �ט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��לח
א�א �ט מ��רת ��ל� ��א ���רצה, �� �מגר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹח�זר
�ב�ל�, ה�על �יד ה�ט היה א� לפיכ� �ליח�ת. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ��רת
לע�ל�, �� מגר� אינ� � ה�א' �טל זה '�ט �אמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ג��
�ר� א� וכ� מגר�ת. אינ� �� �ר� וא� �חר�, ה�א ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהרי
הרי ��לח�י '�ט ואמר: ה�ליח, �יד וה�א ���ל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�עת

לע�ל�. �� מגר� אינ� � �ט' מ�הי�ת �טל ְְְִִֵֵֵֵָָָה�א

.·Îאי' ה�א', '�טל אמר: ה�ט? מב�ל ל��נ�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ�איזה
רצוני]אפ�י 'לא[אי� יעזב', 'לא י�עיל', לא זה '�ט ,'�� ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ

ה�א 'הרי חר�', 'יהא �חר�', 'יהא יגר�', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹי��ח',
��ל�. זה הרי � לה� ה��מה �מ� מא�� אחד אמר א� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�חר�'

.‚Î�אינ' ה�א', '�ס�ל גט', אינ� זה '�ט אמר: א� ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל
'חר� מגר�', 'אינ� מ��ח', 'אינ� מ�יר', 'אינ� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמ�עיל',
ל��� א�א מב�ל, ל��� זה �אי� �ל��; אמר לא � ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�א'

כ� �אינ� �בר לנ� ה�דיע והרי ה�בר; אמ�ת [שאינומ�דיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכו�] א� מ�ר, �ה�א האס�ר �בר על �אמר �מי �ְִֶֶַַָָָָָ�ַָ

טה�ר. �ה�א ֵֶַָָה�מא

.„Î:��ג� �עבר, �על ���מע� �טל', זה '�ט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר:
זה, �גט נת�ר�ה א� לפיכ� ספק; זה הרי � עבר" ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"חמק

מגר�ת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Îלא' ל�: ואמר ה�ליח �בא לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
'�ר�� ה�על: ואמר ה�ט', ל�ח רצת 'לא א� ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
�אי� ���מע� הא�� ��ברי� ���צא א� וה�טיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ב
�טל לא � ה�ט �ע��ב �מח ה�א �הרי לגר��, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�דע��
'לא �פר�� ל� ��אמר עד מגר�ת, ותהיה י�� א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹה�ט,

�פר��. יב�ל א� ְְִֵֵֵַת��',

.ÂÎ,�אחרי �ני� �פני �ב�ל� וחזר לא���, �ט ��לח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � ה�ט על מ�דעא ��סר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ�

מדרבנ�] �הרי[מלקות ממזרי�, ה�ני� להי�ת ���ר� מ�ני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
���ל העדי� יצא� זמ� ואחר ,�� ות��א ליד� �ט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָי�יע
ונמצא ה�ט, ��כ�ב קד� �פניה� מ�דעא ��סר א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�פניה�

עימו]ה�לד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ

.ÊÎא�� א�מרי� אי� � לא�ה �נתנ� �ט �הביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ליח
��ר, �ה�א �חזקת ל� א�ת� נ�תני� א�א ה�על, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ��ל�
ממזר. וה�לד �צא ���ל�, �� אחר נמצא וא� .�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָות��א
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�ע�ת �י� א�א �ליח�ת�, ע�קר 'איני �ל�מר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אמרה',
�מה א�ה הרי הבאה, �ליח א� ק�לה �ליח ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָא�ת�
א�א �מ�י� 'לא ל�: ואמרה ה�ט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ�אמרה',
מגר�ת; אינ� ליד�, ה�ט ה�יע אפ�� � הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ�ליח
ל�על: ואמר היא, �אמרה ה�ליח�ת ה�ליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ�הרי

ל�'. הבאה �ליח נע�יתי לא ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ'מע�ל�

.·È�ל ואמר אני', הבאה '�ליח ל�על: ה�ליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר
ואמרה ה�ט, את והביא �אמרה', �מה ל� 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה�על:
ליד�, ה�ט �ה�יע �יו� � �מ�י�' ק�לה '�ליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָל�:
א�ת� �רע א�א �אמרה, �ליח�ת עקר לא �הרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגר�ת;

הגט] בקבלת רק להתגרש א�מרת[הטריחה היא �הרי ,ֲִֵֶֶֶ
�לבד. להבאה ל�על א�מר וה�א ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלק�לה,

.‚Èלא ל�, ל�נ� �ליח �א לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹה�על
��ד�� זה �ט לי 'יהיה עדי�: �פני ל� אמרה א�א ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטל��
הרי � לי' לק�ל� �ליח א� 'הרי ל�: �אמרה א� ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאצל�',
ליד�, �ט �מ��גיע ליד�; �ט ���יע עד �ספק, מגר�ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹז�

ו�אי. ְִֵַַָ�ת�ר�

.„Èפני� נ�תנ� ל�, נ�תנ� ��ה�א � �ט �הביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ�ליח
ל� י�ת� �� ואחר לקר�ת�, צריכי� ה�ני� וא�ת� ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ�ני�,
ע��, ה�על �די� הא�ה ע� ה�ליח ��י� ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ�פניה�;
קרא�ה� ולא ל�, ה�ליח נתנ� א� לפיכ� ק�. ה�א ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹ��ח�יו
מגר�ת. ספק ז� הרי � ל�� �זרק�� �נטל�� מסירה, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹעדי

.ÂË,מ��ה י�ל�� � לבינ� �ינ� ה�ט ונת� ה�ליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
י�צא וה�ט ה�איל מת, וא� �ני�; �פני וי�נ�� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר

�ח�תמיו �מק�� יד� שחתימותיה�מ�חת מעידי� [העדי� ְִַַָָ�ְְָָ
��ר.נכונות] זה הרי �ֲֵֵֶָ

.ÊËחזר הא�ה ליד ���יע וקד� ה�ט, את ��טל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ�ליח
ואמר ��ד� א� �טל', ע�� ��לח�י '�ט ל�: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�על
אחר �ליח ��לח א� �טל', ל� ��לח�י '�ט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלא�ה:
� �טל' לא��י ��לח�י '�ט לאחרי�: �אמר א� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלב�ל�,
המב�ל וכל ליד�. �ט �ה�יע �י על וא� �טל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
�ט �ה�יע אחר וא� �ני�. �פני לב�ל צרי� אחרי�, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ�פני
על וא� לב�ל�; יכ�ל אינ� � ק�לה �ליח ליד א� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָליד�
�ה�יע ואחר ה�איל �ב�ל�, ���ר �די �ת�� �חזר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ�י
�טל, אינ� � ��ל� לחצר� א� ק�לה �ליח ליד א� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָליד�

��ר. �ט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי

.ÊÈהיה� א� לב�ל�, �די ה�ליח �מב�� מח�ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
ור�ד� מח�ר �ה�א �בי� �פניה�, ��ב�ל� �ני� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמב��
�י על וא� �טל, אינ� � ��ל �� ואחר ליד�, ה�ט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָה�יע

ליד�. ���יע קד� לב�ל� מח�ר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�היה

.ÁÈלב�ל יכ�ל � לא��י' �תנ� �ט '�תב� לע�רה: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאמר
ה�ט �לח אחרי�. �ני� �פני ואפ�� זה, �פני ��א ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפ�� זה; �פני ��א זה לב�ל� יכ�ל זה הרי �ני�, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ�פני

ה�ט. �טל מה�, אחד �פני מ���ל� ע�רה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהי�

.ËÈטל� לא��י ��תב �אני '�ט ל�ני�: �אמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
� אחרי� �ני� �פני ל� �נתנ� �ט, �� אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָה�א',
וכ� ה�ט. על ה��דעא מסירת היא וז� �טל; �ט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'�ל א� �טל', �ל�ני לי ��כ�ב �ט '�ל לה�: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹא�

'�ל א� �טל', ה�א הרי �ל�ני �ל �ינ� �בית �אכ�ב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ�ט
�טל. זה הרי � �טל' �נה ע�רי� עד מה��� �אכ�ב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ט
�טל א��י לפל�נית �אכ�ב �ט '�ל ל�ני�: אמר א� ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכ�
וכתב �טל', ה�א הרי ז�, מ�דעא �� �אב�ל �בר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָה�א,
קד� ה��דעא ���ל �י על א� � ל� �נתנ� �ט �� ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

�טל. ה�ט הרי ה�ט, ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ��כ�ב

.Î�קד העדי� ל� ��אמר� זה? �בר ��נת מה ,�� ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹא�
���רמי� ��סר� ה�ברי� ��ל �פנינ�, 'אמר ה�ט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�תיבת
�טלי�', ה� הרי זה, �ט לב�ל ה�ברי� א�ת� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ���תק�מ�

ואחר 'ה�'; א�מר: ול��וה�א ולח�� לכ�ב לה� א�מר �� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
��א �די ליד�, ה�ט ���יע עד ליל� י�יח�ה� ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹל�;
צרי� מ�דעא המב�ל ולא מ�דעא ה��סר ואי� ויב�ל�. ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹיצא

.[סודר]קני� ְִָ

.‡Îזה הרי � ה�ט �ב�ל �ליח, �יד לא��� �ט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָה��לח
א�א �ט מ��רת ��ל� ��א ���רצה, �� �מגר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹח�זר
�ב�ל�, ה�על �יד ה�ט היה א� לפיכ� �ליח�ת. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמ��רת
לע�ל�, �� מגר� אינ� � ה�א' �טל זה '�ט �אמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ�ג��
�ר� א� וכ� מגר�ת. אינ� �� �ר� וא� �חר�, ה�א ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהרי
הרי ��לח�י '�ט ואמר: ה�ליח, �יד וה�א ���ל�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�עת

לע�ל�. �� מגר� אינ� � �ט' מ�הי�ת �טל ְְְִִֵֵֵֵָָָה�א

.·Îאי' ה�א', '�טל אמר: ה�ט? מב�ל ל��נ�ת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָ�איזה
רצוני]אפ�י 'לא[אי� יעזב', 'לא י�עיל', לא זה '�ט ,'�� ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ

ה�א 'הרי חר�', 'יהא �חר�', 'יהא יגר�', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹי��ח',
��ל�. זה הרי � לה� ה��מה �מ� מא�� אחד אמר א� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�חר�'

.‚Î�אינ' ה�א', '�ס�ל גט', אינ� זה '�ט אמר: א� ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל
'חר� מגר�', 'אינ� מ��ח', 'אינ� מ�יר', 'אינ� ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמ�עיל',
ל��� א�א מב�ל, ל��� זה �אי� �ל��; אמר לא � ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�א'

כ� �אינ� �בר לנ� ה�דיע והרי ה�בר; אמ�ת [שאינומ�דיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכו�] א� מ�ר, �ה�א האס�ר �בר על �אמר �מי �ְִֶֶַַָָָָָ�ַָ

טה�ר. �ה�א ֵֶַָָה�מא

.„Î:��ג� �עבר, �על ���מע� �טל', זה '�ט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר:
זה, �גט נת�ר�ה א� לפיכ� ספק; זה הרי � עבר" ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"חמק

מגר�ת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Îלא' ל�: ואמר ה�ליח �בא לא���, �ט ��לח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
'�ר�� ה�על: ואמר ה�ט', ל�ח רצת 'לא א� ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
�אי� ���מע� הא�� ��ברי� ���צא א� וה�טיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָה��ב
�טל לא � ה�ט �ע��ב �מח ה�א �הרי לגר��, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ�דע��
'לא �פר�� ל� ��אמר עד מגר�ת, ותהיה י�� א�א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹה�ט,

�פר��. יב�ל א� ְְִֵֵֵַת��',

.ÂÎ,�אחרי �ני� �פני �ב�ל� וחזר לא���, �ט ��לח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי
מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � ה�ט על מ�דעא ��סר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכ�

מדרבנ�] �הרי[מלקות ממזרי�, ה�ני� להי�ת ���ר� מ�ני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
���ל העדי� יצא� זמ� ואחר ,�� ות��א ליד� �ט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָי�יע
ונמצא ה�ט, ��כ�ב קד� �פניה� מ�דעא ��סר א� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ�פניה�

עימו]ה�לד שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְֵַַָָ

.ÊÎא�� א�מרי� אי� � לא�ה �נתנ� �ט �הביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ�ליח
��ר, �ה�א �חזקת ל� א�ת� נ�תני� א�א ה�על, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ��ל�
ממזר. וה�לד �צא ���ל�, �� אחר נמצא וא� .�� ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָות��א
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מ�דעא מסר ��א א�מרי� אי� לא���, �נתנ� �ט ה��תב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכ�
.�� ות��א ��ר�ת, �חזקת ה�א הרי א�א זה, �ט ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

.ÁÎוה�יח �ט, ה�ביא א�[השליח]וכ� ח�לה ה�על ְְִִִֵֵֵֶַַַַַ
ה�יח� א� אבל ק��. �ה�א �חזקת ל� נ�תנ� � זק� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�היה
הרי � ל� ��תנ� �י על וא� למיתה, ה��ססי� רב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ��סס,

ספ �ה�יפ�זה עיר וכ� מיתה. לאחר �ט �אי� �ר��י�, ק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ה��רפת �ספינה במצ�ר, והיא ���,[מיטלטלת]החיל ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

ל��� נפשות]וה��צא וא�[בדיני ח�י�; �חזקת א�� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ
ותהיה לא���, נ�תנ� � ה�ליח �יד מה� אחד �ט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה

מגר�ת. ְְְֶֶֶַֹ�חזקת

.ËÎאבדה� �ספינה והבקעה, ה�יס ��ב�� עיר ְְְְִֶָָָָ�ְְֲִִֶַַָָָאבל
ח�ה, ��רר�� �מי ��יי�, �ל �י� מ�ית להרג וה��צא ,���ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
חמרי עליה� נ�תני� � מ�לת עליו נפלה א� נהר, �טפ� ְֵ�ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹא�
ה�ליח, �יד מה� אחד �ט היה וא� מתי�. וחמרי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ְִַח�י�
מגר�ת. ספק ז� הרי ל�, נתנ� וא� לא���; נ�תנ� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינ�
גט. אינ� ליד�, �ט ���יע קד� ה�על ��ת נ�דע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוא�

.Ïמז�נ�תיה� ח�ב ה�א הרי לא���, �ט ��לח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָה�על
ק�לה. �ליח ליד א� ליד� ה�ט ���יע עד �ת�ה, �נאי ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ�ְְְֵָָ�בכל

רביעי יו�

ז ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
א�‡. � י�ראל �אר� למק�� מ�ק�� �ט �הביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ליח

א�א עדיו, ה� מי ידע ולא ה�ט �תיבת ראה ��א �י ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי � לא��י' זה �ט ��' ל�: ואמר �ט ה�על ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנת�

עדיו �אי� �י על וא� �ני�, �פני ל� החתימה]נ�תנ� [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
��.[מוכרי�]יד�עי� ות��א מגר�ת, ותהיה אצלנ�, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה·. וגט מע�ל�, �ר��י 'לא ואמר: וערער ה�על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹ�א
�ח�תמיו יתק�� � ה�א' מז�� ל� על�ה�בא העדי� [יעידו ְֶָָ�ְְְִֵַָָ

חתימת�] �ללנכונות עדיו נ�דע� לא א� נתק��, לא וא� .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
הרי ה�ט, אבד מגר�ת. אינ� �הרי ממזר, וה�לד �צא, �ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ז� ��נא�ת �ה� �חזקת� נ�י� לפיכ� מגר�ת. ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹז�
� לז� ז� י�ראל �אר� �ט להביא נאמנ�ת אינ� ז�, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָאת
����א �די א�ת�, לקלקל ותת��� ה�א, מז�� ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ�ְֶָ��א

�על�. על ְֲֵֵַַָָותאסר

חמ�ת�;‚. ז�: את ז� ��נא�ת �חזקת� ה��י� ה� ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָוא��
וצרת� חמ�ת�; בעלה]�בת של השניה היתה[אשתו אפ�� , ְְֲֲִַָָָָָָ

נ��אה ויבמ��[כעת]ה�רה בעלה]לאחר; אחי אפ��[אשת , ְְְֲִִִֵַַָָָָ
��ר�ת. ה��י� �ל �אר אבל �על�. �בת אח�ת�; ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָהיתה

א�„. וחלה י�ראל, �אר� למק�� מ�ק�� �ט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָה�ביא
מ��ח� � חלה א� ה�ני, וכ� אחר; �יד מ��ח� � ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָנאנס
�ליח לע��ת עדי� צרי� ואינ� מאה. אפ�� אחר; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָ�יד
�ני� �פני ל� נ�תנ� ליד� ה�ט ���יע והאחר�� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ�פניה�.

הרא���. ה�ליח ��ת �י על א� ,�� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותת�ר�

א�‰. לאר�, �ח�צה למק�� מ�ק�� �ט �הביא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�ליח
לאר� לאר� מח�צה א� לאר�, לח�צה י�ראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמאר�
ה�ט �תיבת ��עת �� ע�מד ה�ליח היה א� � ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָי�ראל
�בפני נכ�ב '�פני �ני� �פני א�מר זה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחתימת�,
על וא� :�� ותת�ר� �פניה�, ל� י�ת� �� ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנח��',

�א יד�עי��י עדיו עדיו[מוכרי�]י� הי� ואפ�� אצלנ�, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
לה�. ח���י� אי� ה��יי�, ְְִִִֵֶַָ��מ�ת

.Â�ה��י א� לפיכ� ;�� מ��יחי� אי� וערער, ה�על ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ�א
'�פני ול�מר זה �ט להביא נאמנ�ת ז�, את ז� ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ���נא�ת

נח��'. �בפני ְְְִֶַַַָנכ�ב

.Êנכ�ב '�פני ואמר: י�ראל �אר� �ט �הביא �ליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
ה�על יב�א א� � צרי� �אינ� �י על א� נח��', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�בפני
��עת ע�מד ה�ליח אי� וא� .�� מ��יחי� אי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָויערער,
�ח�תמיו נתק�� �� א� א�א ל� י�ת� לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�תיבה

החתימות] כשרות על עדי� וי�[יעידו ל�ליח[מותר]; ְִֵַַָ
לא וא� �ח�תמיו. א�ת� ���מ� ה�ל�ה מ�לל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהי�ת
�א וא� ��תק��; עד �ס�ל זה הרי � ל� ונת� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתק��
הרי ה�ט, אבד מגר�ת. אינ� � נתק�� ולא וערער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹה�על

מגר�ת. ספק ְֵֶֶָֹז�

.Á'��נח �בפני נכ�ב '�פני ל�מר הצריכ� מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ�מ�ני
א� לק�מ� צריכה הא�ה תהיה ��א �די לאר�? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ�ח�צה
לק�מ� מצ�יי� העדי� �אי� מ�ני ויערער, ה�על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיב�א

לאר�. �ח�צה למק�� ְְִֶָָָָָמ�ק��

.Ëפני�' �� ��אמר זה ��ט �ר�רה, ראיה �הביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�על
מז�� נח��' �בפני שיקר]נכ�ב שהשליח זה[הוכיח הרי � ְְְְִֶַַַָ�ֲֵֶָ

נכ�ב '�פני �אמר אחד �ל �בריו האמינ� ��א ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�טל;
ראיה; ע�� �אי� ה�על ערע�ר לדח�ת א�א נח��', ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�בפני
האמינ�ה�. לא א�ת�, ��כחי�י� עדי� �מק�� ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.È�וה��סי י�ראל, ��אר� ה�ד�ל[איי�]ה�הר�ת ���� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
י�ראל; �אר� ה� הרי י�ראל, אר� �ל ה�ח�� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ��ת��
ית�אר� �ר�מ�ת �בהלכ�ת לאר�. �ח�צה ל�ח��, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָו�ח��

לג�י�. י�ראל �אר� �בבל י�ראל; אר� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ�ח�מי

.‡È�צרי � לאר� �ח�צה וחתמ� �אר� ��תב� ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָ�ט
לאר� �ח�צה �תב� נח��'; �בפני נכ�ב '�פני ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��אמר
נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� אינ� � �אר� ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוחתמ�

.·È�א � �פניו ��� ונח�� לפניו, ה�ט מקצת ְִָָ�ְְְְְִִֵֶַַַָָָנכ�ב
�בפני נכ�ב '�פני א�מר זה הרי ה�א, הרא��� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצת�
ואפ�� �פניו, אחת ��ה א�א �� נכ�ב לא אפ�� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנח��';
זה הרי � �פניו העדי� וחתמ� ��תב, ה��למ�ס ק� ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מע
ל��ק ה��פר יצא א� וכ� נח��'. �בפני נכ�ב '�פני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָא�מר
מצא� אחר ��א ח��� אינ� � ה�ט את וה�לי� ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר
נכ�ב '�פני א�מר א�א �תב�, אחר אי� �ל�� ל� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָואמר

נח��'. ְְֶַַָ�בפני

.‚Èאבל נח�� '�פני נח��', �פני לא אבל נכ�ב '�פני ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹאמר
העד לא אבל אחד עד וחת� נכ�ב '�פני נכ�ב', �פני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹלא
�ח�תמיו יתק�� זה הרי � ה�ני העד ה�א היה אפ�� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָה�ני',
��א ה�ני העד על ואחר ה�א העיד וא� ל�. י�ת� �� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר
א� ל�מר, צרי� ואי� ל�; וי�ת� ��ר זה הרי �פניו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָחת�

ה�ני, העד ידי �תב על אחרי� �ני� ��ר.העיד� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.„Èא�� �י על א� � לאר� �ח�צה �ט �הביא� ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ני�
ל�נ� ה�על לה� �נתנ� ה�איל �פניה�, ונח�� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכ�ב
אי� �הרי מגר�ת; ותהיה ל�, נ�תני� א�� הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹלא���,
� מק�� �אינ� �י על א� זה, �גט לערער יכ�ל ָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�על

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

'�פנינ� ה�ני� אמר� �א�� עדיו, ה� �ל�חיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרי
�ט. �� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנת�ר�ה',

.ÂËי�צא �ה�ט �זמ� אמ�רי�? �ברי� [נמצא]��ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
�ניה� ידי שלוחי�]מ�חת י�צא[שניה� �אינ� �זמ� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

יד� שליח]מ�חת אחד נכ�ב[רק '�פנינ� ל�מר צריכי� , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
א�מר והאחד נכ�ב' '�פני אחד אמר א� לפיכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונח��'.
ואחד נכ�ב' '�פנינ� א�מרי� �ני� אפ�� נח��', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'�פני
�ניה�, יד מ�חת י�צא ואינ� ה�איל � נח��' '�פני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�מר

�ח�תמיו. ��תק�� עד ל�, י�ת� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹלא

.ÊË�פנינ�' א�מרי� ��ני� נכ�ב', '�פני אחד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָאמר
�הרי יד�; מ�חת י�צא �אינ� �י על א� ��ר, � ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנח��'

�ח�תמיו. ְְְִֵַָנתק��

.ÊÈ�לבינ �ינ� ל� �נתנ� לאר�, �ח�צה �ט �הביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ליח
עדי�] נכ�ב[ללא '�פני אמר ולא �ני� �פני ��תנ� א� ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ונ�תנ� וח�זר מ��ה נ�טל� ���את, �י על א� � נח��' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�בפני
נח��'; �בפני נכ�ב '�פני �פניה� וא�מר �ני� �פני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָל�
�ח�תמיו. ��תק�� עד �ס�ל, זה הרי � מ��ה נטל� לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוא�

.ÁÈ'��נח �בפני נכ�ב '�פני ל�מר הס�יק ולא ל� ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנ�
ל�. י�ת� �� ואחר �ח�תמיו, יתק�� זה הרי � �����ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

.ËÈ,�לאר ח�צה �ל זה �ט להביא יכ�ל אינ� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָה��מה
לפיכ� נח��'; �בפני נכ�ב '�פני ל�מר יכ�ל �אינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�ני

��ח ��היה לפניו ונח�� נכ�ב רואה]א� ,[כשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נכ�ב[נתעוור]ונס��א '�פני �ל�ה �פני א�מר זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

�ל זה �ט �הביאה הא�ה וכ� ל�. ונ�תנ� נח��', ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בפני
נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר �ל�ה צריכה לאר�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹח�צה
�זמ� א�א �ני�' '�פני אמר� ��א � נח��' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�בפני
ה�ני�, ע� מצטר� ה�א �הרי לעד�ת, ��ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ליח
נע�ה �העד �דבריו; זה �ט ���מ� ה�ל�ה מ�לל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא

מ�בריה� �ה�א �דבר .[מדרבנ�]��� ְְִִֵֶֶַָָָ

.Îט�' לה�: וא�מר �י� לבית �א � נאנס א� ה�ליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
�ליח �יד א�ת� מ��חי� וה� נח��', �בפני נכ�ב �פני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נח��', �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� האחר�� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָא�א

.‡Î,�י� �בית אחר �ליח ע��ה � נאנס א� ה�ני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר: והאחר�� מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפ��
�ית צרי� מה �מ�ני הרא���. ה�ליח ��ת �י על א� ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל�,

�ה�א מ�ני נח��';�י�? �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ליח ��תנ� �י על א� � �ח�תמיו ה�ט נתק�� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
ליד� ה�ט �ה�יע עד עצמ�, לבי� �ינ� מאה ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָל�ליח,
ל� אמר ולא ה�על �ר� ��א �י על וא� ��ר. זה הרי �ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
מ��ח�. זה הרי � נאנס א� חלה א� אחר', �יד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'��ח�

.·Î��ע ה�ליח ��היה צרי� אינ� �ליח, הע��ה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ואפ�� �ל�חי', �ל�ני 'הרי לה�: א�מר א�א �י�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ�בית
�פניו, ��א אחר �ליח ע��ה ה�ליח וכ� �פניו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ��א

מאה. ה� ֲִֵֵָאפ��

.‚Îואמר �פניה, ונח�� ונכ�ב לא���, �ט ��ת� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאי�
וה� �ל�ני, �י� �ית עד לה�לכה �ל�חה א� 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָל�:
ז� הרי � '�� ותת�ר�י זה �ט לי� וי�נ� �ליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמיד�

נ�טלי� וה� נח��', �בפני נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
ה�על. �מאמר ל�, ל�נ� ל�ליח א�ת� ונ�תני� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָא�ת�

.„Îנאי� ה�על עליה ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ��ה
ה�ט והרי ,��� ל� נת� א�א עליה, התנה לא א� אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה;
היא והרי �ל��; ל�מר צריכה אינ� � יד� מ�חת ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָי�צא
והעדי� �הלכת� �ת�ב ��יד� וגט ה�איל מגר�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�חזקת
העדי�, �תב מ�ירי� אנ� �אי� �י על וא� עליו. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָח�תמי�
�הרי א�ת�, ז�פה ��א ל� ח���י� אי� � נתק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹולא
על הח�תמי� �העדי� וע�ד, עצמ�; על מקלקלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאינ�
��היה עד �י�, �בית עד�ת� ��חקרה �מי ה� הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ט,
ואי� ,�� ות��א �חזקת� ה�ט נעמיד לפיכ� מערער. ��ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
��ר, �חזקת ה�ט ��עמיד �מ� מז��, י�צא ��א ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ�ְְִִֵֶָָח���י�
��ביא עד א� ה�על, ��ערער עד � ה�ליח א�ת� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ���ביא
א�� לדברי� לחש �ב�א �א� �טל. א� מז�� �ה�א ְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ְְֶָָראיה
ה�על א�ת� ���� לגט לחש לנ� היה �� �ה�, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�ס�לי� עדי� ��א א� נתנ�, �� ואחר ��ל� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פנינ�,
ל�מ� ��א ��א א� מ��כ�, �מז�� ה�א והרי �� ְִִֶֶָָָֹ�ְְֲִֵַָחתמ�
נעמיד� א�א ,�� וכ��צא לזה ח���י� �אי� �כ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנכ�ב.
ל�ליח לא נח�� לא �� �טל, �ה�א ���דע עד חזקת� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל
�יני �אי� יד�, מ�חת י�צא �ה�ט עצמ� לא�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�מ�נ�ת. �דיני ְִִִֵַָָהא��רי�

ח ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מגר�ת;‡. ז� הרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגר�

�פרק �ארנ� �כבר מגר�ת. אינ� ה�נאי, נתק�� לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוא�
נת�אר, ו�� ;��� ה�נאי� מ��טי אי��ת, מהלכ�ת ְְִֵָָָ�ְְְְִִִִִִֵֵַָ��י
מגר�ת �היה � ה�נאי ���תק�� � �נאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ�המגר�
י� לפיכ� ליד�; ה�ט נתינת ��עת לא ��תק��, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ��עה
�נאי להתנ�ת א� �נא�, על לה�סי� א� ה�ט, לב�ל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָל�על
�י על א� הרא���, ה�נאי נתק�� ��א זמ� �ל � ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
א� ה�ט, אבד א� ה�על, מת וא� ליד�. ה�ט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ה�יע
לא �לכ�ח�ה מגר�ת. אינ� � ה�נאי ��תק�� קד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנ�ר�,
א� א�א �צא לא � נ�את וא� ה�נאי; ��תק�� עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹת��א
נת�אר, ו�� ה�ט. �טל �הרי לק�מ�, �יד� נ�אר לא ��ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
'על 'מה���', א� מעכ�ו', מגר�ת א� 'הרי ל�: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�א�
מנת על מגר�ת א� 'הרי ל�: �אמר א� וכ�', �� ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�נאי
נתינת מ�עת מגר�ת �היה ה�נאי, ���תק�� � וכ�' ��ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
על לה�סי� ולא ה�ט לב�ל יכ�ל אינ� לפיכ� ליד�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה�ט
מת אפ�� נ�ר�, א� אבד וא� ליד�. ה�ט מ�ה�יע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נא�

מק� ז� הרי � ה�נאי ��תק�� קד� אחריה�על, ה�נאי מת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹ
ל� וי� ליד�. ה�ט נתינת מ�עת נת�ר�ה �כבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ת�,
ה�נאי; נתק�� לא �עדי� �י על א� לכ�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלה��א
ה�נאי והיה ה�איל יתק��, לא ��א ח���י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואי�

מנת'. �'על א� ְְְְֵַַָָ�'מעכ�ו'

�אמר·. �י� 'מעכ�ו', �אמר �י� � �נאי על המגר� ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ל
א��� ע� יתיחד לא זה הרי � יהיה' לא וא� יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'א�
אפ�� עבד אפ�� עד, �פני א�א ה�נאי נתק�� ��א זמ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��ה �אינ� מ�ני ה�ט�, �נ� א� מ�פחת� ח�� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�פחה,
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'�פנינ� ה�ני� אמר� �א�� עדיו, ה� �ל�חיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרי
�ט. �� �אי� �י על א� מגר�ת, ז� הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנת�ר�ה',

.ÂËי�צא �ה�ט �זמ� אמ�רי�? �ברי� [נמצא]��ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
�ניה� ידי שלוחי�]מ�חת י�צא[שניה� �אינ� �זמ� אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

יד� שליח]מ�חת אחד נכ�ב[רק '�פנינ� ל�מר צריכי� , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
א�מר והאחד נכ�ב' '�פני אחד אמר א� לפיכ� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונח��'.
ואחד נכ�ב' '�פנינ� א�מרי� �ני� אפ�� נח��', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'�פני
�ניה�, יד מ�חת י�צא ואינ� ה�איל � נח��' '�פני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָא�מר

�ח�תמיו. ��תק�� עד ל�, י�ת� ְְְִִֵֵֶַַָָָֹלא

.ÊË�פנינ�' א�מרי� ��ני� נכ�ב', '�פני אחד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָאמר
�הרי יד�; מ�חת י�צא �אינ� �י על א� ��ר, � ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנח��'

�ח�תמיו. ְְְִֵַָנתק��

.ÊÈ�לבינ �ינ� ל� �נתנ� לאר�, �ח�צה �ט �הביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ�ליח
עדי�] נכ�ב[ללא '�פני אמר ולא �ני� �פני ��תנ� א� ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ונ�תנ� וח�זר מ��ה נ�טל� ���את, �י על א� � נח��' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�בפני
נח��'; �בפני נכ�ב '�פני �פניה� וא�מר �ני� �פני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָל�
�ח�תמיו. ��תק�� עד �ס�ל, זה הרי � מ��ה נטל� לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹוא�

.ÁÈ'��נח �בפני נכ�ב '�פני ל�מר הס�יק ולא ל� ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנ�
ל�. י�ת� �� ואחר �ח�תמיו, יתק�� זה הרי � �����ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

.ËÈ,�לאר ח�צה �ל זה �ט להביא יכ�ל אינ� ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָה��מה
לפיכ� נח��'; �בפני נכ�ב '�פני ל�מר יכ�ל �אינ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמ�ני

��ח ��היה לפניו ונח�� נכ�ב רואה]א� ,[כשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נכ�ב[נתעוור]ונס��א '�פני �ל�ה �פני א�מר זה הרי � ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

�ל זה �ט �הביאה הא�ה וכ� ל�. ונ�תנ� נח��', ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ�בפני
נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר �ל�ה צריכה לאר�, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹח�צה
�זמ� א�א �ני�' '�פני אמר� ��א � נח��' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�בפני
ה�ני�, ע� מצטר� ה�א �הרי לעד�ת, ��ר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ�ה�ליח
נע�ה �העד �דבריו; זה �ט ���מ� ה�ל�ה מ�לל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא

מ�בריה� �ה�א �דבר .[מדרבנ�]��� ְְִִֵֶֶַָָָ

.Îט�' לה�: וא�מר �י� לבית �א � נאנס א� ה�ליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
�ליח �יד א�ת� מ��חי� וה� נח��', �בפני נכ�ב �פני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נח��', �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� האחר�� ואי� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;
עדי�. �פני ל� ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָא�א

.‡Î,�י� �בית אחר �ליח ע��ה � נאנס א� ה�ני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונ�תנ� אני', �י� �ית '�ליח א�מר: והאחר�� מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפ��
�ית צרי� מה �מ�ני הרא���. ה�ליח ��ת �י על א� ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָל�,

�ה�א מ�ני נח��';�י�? �בפני נכ�ב '�פני ל�מר צרי� ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
�ליח ��תנ� �י על א� � �ח�תמיו ה�ט נתק�� א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
ליד� ה�ט �ה�יע עד עצמ�, לבי� �ינ� מאה ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָל�ליח,
ל� אמר ולא ה�על �ר� ��א �י על וא� ��ר. זה הרי �ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
מ��ח�. זה הרי � נאנס א� חלה א� אחר', �יד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'��ח�

.·Î��ע ה�ליח ��היה צרי� אינ� �ליח, הע��ה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ�ל
ואפ�� �ל�חי', �ל�ני 'הרי לה�: א�מר א�א �י�, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ�בית
�פניו, ��א אחר �ליח ע��ה ה�ליח וכ� �פניו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ��א

מאה. ה� ֲִֵֵָאפ��

.‚Îואמר �פניה, ונח�� ונכ�ב לא���, �ט ��ת� ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאי�
וה� �ל�ני, �י� �ית עד לה�לכה �ל�חה א� 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָל�:
ז� הרי � '�� ותת�ר�י זה �ט לי� וי�נ� �ליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמיד�

נ�טלי� וה� נח��', �בפני נכ�ב '�פני �פניה� ל�מר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
ה�על. �מאמר ל�, ל�נ� ל�ליח א�ת� ונ�תני� ְְְְְֲִִִַַַַַַָָא�ת�

.„Îנאי� ה�על עליה ��התנה אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ��ה
ה�ט והרי ,��� ל� נת� א�א עליה, התנה לא א� אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה;
היא והרי �ל��; ל�מר צריכה אינ� � יד� מ�חת ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָי�צא
והעדי� �הלכת� �ת�ב ��יד� וגט ה�איל מגר�ת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�חזקת
העדי�, �תב מ�ירי� אנ� �אי� �י על וא� עליו. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָח�תמי�
�הרי א�ת�, ז�פה ��א ל� ח���י� אי� � נתק�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹולא
על הח�תמי� �העדי� וע�ד, עצמ�; על מקלקלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאינ�
��היה עד �י�, �בית עד�ת� ��חקרה �מי ה� הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָה�ט,
ואי� ,�� ות��א �חזקת� ה�ט נעמיד לפיכ� מערער. ��ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
��ר, �חזקת ה�ט ��עמיד �מ� מז��, י�צא ��א ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ�ְְִִֵֶָָח���י�
��ביא עד א� ה�על, ��ערער עד � ה�ליח א�ת� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ���ביא
א�� לדברי� לחש �ב�א �א� �טל. א� מז�� �ה�א ְִִִֵֵֶָָָָָֹ�ְְֶָָראיה
ה�על א�ת� ���� לגט לחש לנ� היה �� �ה�, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכ��צא
�ס�לי� עדי� ��א א� נתנ�, �� ואחר ��ל� ��א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�פנינ�,
ל�מ� ��א ��א א� מ��כ�, �מז�� ה�א והרי �� ְִִֶֶָָָֹ�ְְֲִֵַָחתמ�
נעמיד� א�א ,�� וכ��צא לזה ח���י� �אי� �כ�� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנכ�ב.
ל�ליח לא נח�� לא �� �טל, �ה�א ���דע עד חזקת� ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל
�יני �אי� יד�, מ�חת י�צא �ה�ט עצמ� לא�ה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

ה�מ�נ�ת. �דיני ְִִִֵַָָהא��רי�

ח ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
מגר�ת;‡. ז� הרי ה�נאי, נתק�� א� � �נאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגר�

�פרק �ארנ� �כבר מגר�ת. אינ� ה�נאי, נתק�� לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוא�
נת�אר, ו�� ;��� ה�נאי� מ��טי אי��ת, מהלכ�ת ְְִֵָָָ�ְְְְִִִִִִֵֵַָ��י
מגר�ת �היה � ה�נאי ���תק�� � �נאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ�המגר�
י� לפיכ� ליד�; ה�ט נתינת ��עת לא ��תק��, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ��עה
�נאי להתנ�ת א� �נא�, על לה�סי� א� ה�ט, לב�ל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָל�על
�י על א� הרא���, ה�נאי נתק�� ��א זמ� �ל � ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
א� ה�ט, אבד א� ה�על, מת וא� ליד�. ה�ט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�ה�יע
לא �לכ�ח�ה מגר�ת. אינ� � ה�נאי ��תק�� קד� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנ�ר�,
א� א�א �צא לא � נ�את וא� ה�נאי; ��תק�� עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹת��א
נת�אר, ו�� ה�ט. �טל �הרי לק�מ�, �יד� נ�אר לא ��ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
'על 'מה���', א� מעכ�ו', מגר�ת א� 'הרי ל�: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ�א�
מנת על מגר�ת א� 'הרי ל�: �אמר א� וכ�', �� ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�נאי
נתינת מ�עת מגר�ת �היה ה�נאי, ���תק�� � וכ�' ��ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
על לה�סי� ולא ה�ט לב�ל יכ�ל אינ� לפיכ� ליד�; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה�ט
מת אפ�� נ�ר�, א� אבד וא� ליד�. ה�ט מ�ה�יע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נא�

מק� ז� הרי � ה�נאי ��תק�� קד� אחריה�על, ה�נאי מת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹ
ל� וי� ליד�. ה�ט נתינת מ�עת נת�ר�ה �כבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמ�ת�,
ה�נאי; נתק�� לא �עדי� �י על א� לכ�ח�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלה��א
ה�נאי והיה ה�איל יתק��, לא ��א ח���י� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואי�

מנת'. �'על א� ְְְְֵַַָָ�'מעכ�ו'

�אמר·. �י� 'מעכ�ו', �אמר �י� � �נאי על המגר� ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ�ל
א��� ע� יתיחד לא זה הרי � יהיה' לא וא� יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'א�
אפ�� עבד אפ�� עד, �פני א�א ה�נאי נתק�� ��א זמ� ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ל
��ה �אינ� מ�ני ה�ט�, �נ� א� מ�פחת� ח�� ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ�פחה,
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לב�� ע�� נתיחד �א� יד�ע וה�בר �פניה�. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמ����
הרי � ה�נאי ��תק�� לאחר אפ�� �אחד, עדי� �ני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ�פני
��ת�אר �מ� ה�ט, �בטל נבעלה ��א מגר�ת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹז�

א��. ֲֵַָ�הלכ�ת

�ט‚. '�תב� ��אמר לא �נאי? על אד� מגר� ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�יצד
צרי� ואי� �נאי', על ל� �תנ� '�תב� א� �נאי', על ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָלא��י
את �ל�ני �ר� זה �נאי 'על ה�ט �ת�� יכ�ב ��א ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹל�מר
ולעדי� לכ�ב ל��פר א�מר ע��ה? �יצד א�א ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ�ל�נית',
�� ואחר �ע�ל�; �נאי �� �לא ��ר �ט וכ�תבי� ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלח��,
א� 'הרי א� ,'��� זה 'הרי ל�: וא�מר ה�ט ל� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָנ�ת�
ל�ליח: א� לה�, יאמר א� וכ�', �� מנת על �זה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגר�ת

וכ�'. �� מנת על זה �ט ל� ְְְֵֶַָָָָ'�נ�

ה�ט„. �ר� לכ�ב ��מר אחר ��ט ה�נאי [עיקר�תב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
והאשה] האיש של האישיי� הפרטי� ��ר,הגט; זה הרי �ֲֵֵֶָ

חתימת אחר ��תב� �י� העדי�, חתימת קד� ��תב� ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�י�
מנת 'על �תב אפ�� ה�ר�, קד� �תב� א� אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדי�.
�ג�פ� זכ�ת ל� נ�אר �הרי �ר��י�, ספק זה הרי � וכ�' ��ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ
זה הרי ה�ר�, �תיבת קד� ��ה התנה א� וכ� �ט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ�ל

�ר��י�. ְִֵֵספק

אחר‰. �כתב �י� עליה, והתנה א���, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגר�
מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר ה�ר�, אחר �ה על �י� ֶֶ�ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹה�ר�,
ונת� �ל�ני', לאי� 'א�א א� �ל�ני', מאי� ח�� אד� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, א� ��י האי� א�ת� היה א� � זה �נאי על ה�ט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָל�
אביו א� ואחיה אביה �ג�� ערוה, מ��� עליה אס�ר ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָא�
�� ל� י� האי� א�ת� היה וא� ��ר. �ט זה הרי � ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[� ביניה� לאוי�,[חלי� מח�בי �ה�א �י על א� � ִִִִֵֵֶַַַָָק���י�
ואי� ��ט, ��ר �הרי גט; אינ� � קט� �ה�א �י על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוא�
ה��� �ה�א �י על �א� אח�ת�, �על היה �רית�ת. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
ל� מ�ר יהיה אח�ת� �מ�ת א� ערוה, מ��� עליה ָָ�ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָאס�ר

מגר�ת. ספק ז� הרי �ְֲֵֵֶֶָֹ

.Âלד��� מ�י ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי ל�: ְִִִֵֶֶֶָָָָ�ְֲֵַַָָאמר
מ�רת �היה �ל�מר מ�נ�ת�', 'ח�� א� �ע�ל�', ע�ה ֶֶ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ�אינ�
אי�, א�ת �א��ר א� הרי לזנ�ת אבל אד�, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלה��א
האר�, �ל �דר� עלי� ��ב�א מי לכל מ�רת א� 'הרי ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�ְֲֵַא�
מ�רת א� 'הרי א� �א��ר�', א� הרי �דר�� ��א ֶֶ�ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָֹאבל
מ�רת �היא �ל�מר ��טר', מ�ק�� ח�� אד� ֶֶ�ְְְְִִִֵֶַַָָָָלכל
א�ת �א��ר א� הרי ��טר אבל �בביאה, �כס� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתק��
נדרי�', מהפרת ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי א� ְְֲִֵֶֶַַָָָָָ�ְֲִֵַאי�,
מהפרת ח�� �לל אי��ת ��� עלי� לי נ�אר ��א ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ�ל�מר
אכילת לעני� א� נדרי�', הפרת לעני� א��י '�א� ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָנדרי�,
אחד �כל � ייר��ה מתה �א� יר�ה, לעני� א� ְִִֵֶֶֶָָָָָָ�ְְְְִַָ�ר�מה,

מגר�ת. ספק ז� הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָֹמא��,

.Ê�מרא�ב ח�� אד� לכל מ�רת א� 'הרי ל�: ְְֵֵֶֶָָָ�ְֲֵַַָָאמר
ו�מע��' לרא�ב� מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר וחזר ְְְִִֵֶֶ�ְְְְְֲִֵַַַָָָו�מע��',
�ב�ל ה�יר� �ה�, �התנה �האנ�י� מגר�ת; ז� הרי �ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

ְַַה�נאי.

.Á�אינ ז� הרי � לרא�ב�' מ�רת א� 'הרי ל�: ְֲִֵֵֵֶֶָ�ְֲֵַַָָאמר
'הרי ל�: אמר �מע��. �ל �נא� ��ל לא �הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמגר�ת,

הרי � ל�מע��' א� מ�רת א� 'הרי א� ל�מע��', מ�רת ְְֲִֵֶֶַ�ְְְֲִֵֶֶַ�ְַא�
�רא�ב� ל�מע��, א�א ה�ירה לא ��א �ר��י�; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
א� אד� לכל �ל�מר 'ל�מע��', �אמר וזה ע�מד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ�א��ר�
ל�מע��' 'א� �אמר וזה ל�ל, ה�יר� ��א א� ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹל�מע��,
�תנא�. לרא�ב� היה סמ�� ��מע�� לרא�ב�, ה�י� ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוה�א

.Ë�א �למחר א��י, א� אי� 'ה��� ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
לבינ� �ינ� ��רת �י על וא� מגר�ת, אינ� � ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא��י'

�לע�ל�'. ה��� 'מ� �ג�י� ��תבי� לפיכ� ְְְְִִִִִַַָָה���;

.È� ח�יכי' ימי �ל יי� ���י ��א מנת על ��� זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
�רית�ת זה �אי� גט, מוחלט]אינ� ח�י',[ניתוק ימי '�ל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

�ינ� �רת �הרי �ט, זה הרי � �ל�ני' ח�י ימי '�ל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָא�
�ל�ני. א�ת� ���מ�ת ר��ת עליה ל� י�אר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹלבינ�,

.‡Èעד אבי� לבית �לכי ��א מנת על ��� זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לע�ל�' אבי� לבית �לכי '��א �ט; זה הרי � י��' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹ�ל�י�
'הרי לא�ה: הא�מר לפיכ� �רית�ת. זה �אי� גט, אינ� �ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לע�ל�', זה ��ר �אכלי ��א מנת על ��� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
�רית�ת; זה �אי� גט, אינ� � לע�ל�' זה יי� ���י ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ��א

�ט. זה הרי י��', �ל�י� ְֲִֵֵֶַֹ'עד

.·È;גט אינ� � לפל�ני' ���אי ��א מנת על ��� זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ'הרי
יי� ���י ��א מנת 'על ל�: לא�מר ��מה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי '�ל א� לע�ל�', אבי� לבית �לכי '��א א� לע�ל�', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפל�ני ���אי ��א מנת 'על ל�: אמר א� אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹח�יכי'.
�התנה; זמ� �ל ל� ���א ולא �ט, זה הרי � �נה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמ�י�
��ר, מ��� ה�לד � ע�� זנת למפרע. ה�ט �טל נ�את, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוא�

ה���אי�. על א�א ע�� התנה ��א ��ר; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוה�ט

.‚Èנ�את א� � לפל�ני' ����אי מנת על ��� זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי
לא חכמי�: אמר� אבל ה�נאי�; �ל ��אר �ט זה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹל�,
לא �ל�ני לא�ת� לאחר. ולא �ל�ני לא�ת� לא ְְְְְְִִִֵֵַָֹֹֹ���א
�לאחר �מ�נה; לזה זה נ�תני� נ�יה� יאמר� ��א ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ���א,
ונ�את עברה ה�נאי. �ק��� א�א גט �אינ� ���א, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא
� ל� ����א קד� לאחר, נ�את �צא. לא �ל�ני, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלא�ת�

מ�ני. �ט �צריכה ממזר; וה�לד ותצא ה�ט, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ�טל

.„Èזה �אי� מגר�ת, אינ� � ��י' וה�יר ,��� זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי
ות��. �ט זה הרי ה�יר', את לי ���ני מנת 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ�רית�ת;

.ÂËהרי' ל�: ואמר ל� �נתנ� זהב, �ל טס על ה�ט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק
�כת�ת�' ��� כתובת�]זה �ת�ת�[דמי ונתק�לה ��ר, � ְִֵֶ�ְְְְִֵֵַָָָ�ָָ

�ת�ת�. ל� י�לי� ,�� אי� וא� �ת�ת�; �די ��ס י� ָָ�ְְְִִֵַָָָ�ְְִֵֵַַא�

.ÊËהתנה� �ג�� ה�ט, את ��ב�ל �נאי על המגר� ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�ל
לכל מ�רת ��היה א� ח�יה, ימי �ל יי� ���ה ��א ְֶֶָ�ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹעליה
�תיבת קד� �נאי� �אר �התנה א� מ�ל�ני, ח�� ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאד�
ל� �נתנ� �מחק� וחזר ��ט, �ת�ב ה�נאי היה א� � ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹה�ר�
זה הרי � �ה על ה�נאי היה וא� מגר�ת; ספק ז� הרי �ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�לא א� ��ר, �תנאי ל� ונ�תנ� וח�זר מ��ה, ה�ט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנ�טל

�לל. ְְַָ�נאי

.ÊÈ�א 'הרי ל�: ואמר לא��� ה�ט ��ת� הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�יצד?
נטל� א� � מ�ל�ני' ח�� אד� לכל �מ�רת �זה ְְְִִִֶֶָָָָ�ְֶֶֶָֹמגר�ת
לכל �� מ�רת א� 'הרי ל�: ואמר ל� �נתנ� וחזר ְֶֶָ�ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָמ��ה
�זה. ���צא �ל וכ� מגר�ת. ז� הרי � '��� זה 'הרי א� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאד�',

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.ÁÈוחזר ז�ז, מאתי� ל� ���� מנת על לא��� �ט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ת�
��י אביו ����� עדי�, �פני אחר �נאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
א�א הרא��ני�, את האחר�ני� �בריו ��ל� לא � ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ�ני�
רצת ה�נאי�'; מ�ני אחד 'ע�י ל�: �א�מר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

מ� אחד ואי� נ�תנת, רצת [עלהרא��ני�[העדי�]מ���ת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשו�] האחר�ני�התנאי מ� התנאיואחד על [העדי� ְֲִִֶַָָ

תנאי]מצטרפי�השני] כא� שהיה התנה[להעיד א� אבל . ְְְֲִִִִָָָ
���� �ני� �פני והתנה וחזר ז�ז, מאתי� ל� ���� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה
�צריכה מאתי�, �ל �נאי ��ל �בר � ז�ז מא�ת �ל� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹל�

�זה. ���צא �ל וכ� מא�ת. �ל� ְְִֵֵֵֵֶַָֹֹל��

.ËÈ�מפר� זה הרי סת�, זה �בר ��ע�ה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה
אמר �יצד? �ע�ה. זמ� ��ה �ר� ולא ה�איל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹי��
מנת 'על מלאכה', ע�י ��ע�י מנת על ��� זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל�:
ע�ת א� � �ני' את ��ניקי מנת 'על א�א', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�����י
א� אחד, י�� אביו את ���ה א� אחד, י�� מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָע��
וה�א �� י�נק �ה�� ה�מ� �ת�� אחד י�� �נ� את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�הניקה
האב א� ה�� מת �ט. זה הרי � חד� וע�רי� אר�עה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ת��

גט. אינ� � ���� א� ��ניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקד�

.Îאת '����י א� �ני', את ��ניקי מנת 'על ל�: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר
ה�� מת ��ר�; ה�מ� מ�למת ז� הרי � �ני�' '��י ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�א',
�����ני רצ�ני אי� האב �אמר א� ה�מ�, �ת�� האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָא�
�זה. ���צא �ל וכ� ה�נאי. נתק�� לא �הרי גט, אינ� �ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

.‡Î�מ�א ז�ז מאתי� לי ���ני מנת על ��� זה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'הרי
מ�ע�� י�� �ל�י� �ת�� נתנה � י��' �ל�י� ְְְְְְִִִַַָָֹֹועד

אינ�[בהסכמתו] י��, �ל�י� לאחר מגר�ת; ז� הרי ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
הרי � לק�ל ר�צה אינ� וה�א �רח�, �על ל� נתנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמגר�ת.
�ת�� ל� ואמר חזר מ�ע��. ���� עד �ס�ל, �ט ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
�הרי מגר�ת, אינ� ל�', מח�לי� ה� 'הרי י��: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹה�ל�י�
ו�למ� ה�איל י��, ה�ל�י� �ת�� מת ה�נאי; נע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא

מגר�ת. אינ� � נתנה ולא י�� ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹה�ל�י�

.·Î,'ז�ז מאתי� לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ל�: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
לי�ר�יו, ל�� יכ�לה אינ� � ���� קד� �מת זמ�, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לא �הרי ה�ט, �טל ולא ל�; ���� א�א עליה התנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ��א
��מ�ת קד� נקרע א� ה�ט �אבד �י על א� לפיכ�, זמ�. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹקבע

ל ���א ולא מגר�ת, ז� הרי ��חל�� עד .[ליבמה]זר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

.‚Îגד� א� �ל�ני �לי לי ���ני מנת על ��� זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
ל� ��תנה �י על א� � נגנב א� �לי א�ת� ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ�ל�ני',
עד א� עצמ�, �לי א�ת� ���� עד גט, אינ� � �דמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאל�

ה�נאי. ְְֵֶַַַ��ב�ל

.„Î��תק�� קד� אחר וק��� �נאי, על ��ת�ר�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
נתק�� לא וא� מק��ת; ז� הרי ה�נאי נתק�� א� � ְְִִֵֶֶַֹ�ְְְְֲִִֵֵַַַַַה�נאי
אי� �הרי מ�ני, �ט צריכה אינ� � ה�ט �בטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�נאי,
ה�נאי נתק�� ולא נ�את, א� אבל .�� ��פסי� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹק���י�

��ארנ�. �מ� מ�ני, �ט צריכה � ה�ט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�בטל

ט ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
קב�ע‡. זמ� לאחר א��� את גיט�המגר� ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יו�"] ל' לאחר ה�מ�ותיתגרשי ����יע מגר�ת ז� הרי ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ

� לתנאי ��מה �נאי: ואינ� לתנאי, ��מה זה והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ��בע.
� �נאי ואינ� ��בע; ה�מ� ����יע מת�ר�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�היא

�ר� הרי �נאי, על גירושי�]�המגר� בתורת לה וזה[נת� , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
�נאי על המגר� לפיכ�: זמ�. א�ת� ���יע עד �ר� לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹעדי�

�נא� לכ�ל צרי� התנאי]� דיני כל בו אינ�[שיהיו � וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
��ארנ�. ה�נאי� מ��טי ל�אר ולא �בר�, לכ�ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹצרי�

.·�� �ת�ר�י ולא ,��� זה 'הרי לא���: הא�מר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�יצד?
לאחר א�א מת�ר�ת אינ� � י��' �ל�י� לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
�ת�� נ�ר�, א� ה�ט אבד א� ה�על, מת וא� י��; ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ�ל�י�

מגר�ת. אינ� ְְִֵֶֶָֹֹ�ל�י�,

אבד‚. א� ונגנב הר�י�, ר��ת �צ�י וה�יח�� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהלכה
והיה ה�איל מגר�ת, ז� הרי � י�� �ל�י� לאחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ��

א�ת� ויחדה ,�� מת�ר�ת �היא ���� ק�� [הקצתהה�ט ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מקו�] הר�י�לו ר��ת ���י הר�י�, ר��ת �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�מק��

הר�י�. �ר��ת ְִִֵַָָאינ�

אחר„. מגר� �די� �ינ� �מע�ה, ה�ר��י� �לה א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
�ת�ר�י ולא ,��� זה 'הרי לא�ה: �אמר �ג�� �יצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמ�.
אחר מת�ר�ת ז� הרי � ז�ז' מאתי� לי ���ני עד ��ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה�נאי� מ��טי ל�אר ולא �נא�, לכ�ל צרי� ואינ� ;����ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
זה, �ר� לא עדי� א�א �נאי, על �ר� לא �הרי � ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��ארנ�
�ת�ר�. �� ואחר וכ�, �� �ע��ת ה�ר��י� �לה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָא�א

ל�ר��י�‰. זמ� ��בע לזה �נאי, על המגר� �י� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מה
�ר��י�, �� י� � �נאי על �המגר� �מע�ה? �לי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
ה�נאי, ���תק�� לפיכ�, ה�נאי. ��תק�� עד �מ�רי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָואינ�
�ר��ת�; �אינ� �י על א� ק��, ה�ט היה א� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנת�ר�ה
אחר �ר��ת� להי�ת� א� ול�ל� לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינ�
�ר��י�. �ת�רת �ח�ה ליד� ה�יע �הרי ה�נאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תק��
��ארנ�. �מ� �צא, לא � ה�נאי ��תק�� קד� נ�את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹוא�
ליד� �ט ה�יע לא � �מע�ה א� �זמ� �ר��יו ה��לה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד א� ��בע ה�מ� עד ��ד�� �ת�רת א�א �ר��י�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�ת�רת
להי�ת צריכה ה�מ�, ����יע לפיכ�, ה�ע�ה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ��ע�ה

א� ות�ל��, �חזר א� �ר��ת�, ��חדהה�ט ��ק�� ��היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�� ואחר ��ארנ�; �מ� ר��ת�, �אינ� �י על א� �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָא�ת�
קד� א� ��בע, ה�מ� ���יע קד� נ�את וא� .�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ת�ר�
ממזר; וה�לד �צא, � ה�ר��י� �� ��לה ה�ע�ה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��ע�ה

�� �א� ואי� �מ�רה, אי� א�ת היא �ר��י�.[שו�]�עדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

.Âלי ��ני לא 'א� ל�: ואמר א��� �יד �ט ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹה��ת�
לא זה הרי � מגר�ת' א� 'אי� א� �ט', זה אי� ז�ז, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמאתי�
�מע�ה. �ל�י ולא �נאי על לא �ט �א� ואי� �לל, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ�ר�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ê�ת�ר� ��א �נא� עני� ויהיה �נאי, על לגר� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהר�צה
ויתנה �נאי, �ל��� זה עני� מ�ציא זה הרי � �ל�ני זמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
�ג�� �יצד? �הליכת�. א� קב�ע �זמ� �ביאת� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָה�נאי
זה הרי י��, �ל�י� ועד מ�א� �אתי לא 'א� ל�: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ��אמר
ה�ט ונ�ת� �ט', יהיה לא י��, �ל�י� �ת�� �אתי וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ�ט,
�אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה 'הרי ל�: יאמר א� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�יד�;
��א מנת על ,��� זה 'הרי א� י��', �ל�י� ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמ�א�
�זה. ���צא �ל וכ� י��', �ל�י� עד ז� למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאב�א
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.ÁÈוחזר ז�ז, מאתי� ל� ���� מנת על לא��� �ט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָה��ת�
��י אביו ����� עדי�, �פני אחר �נאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
א�א הרא��ני�, את האחר�ני� �בריו ��ל� לא � ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ�ני�
רצת ה�נאי�'; מ�ני אחד 'ע�י ל�: �א�מר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

מ� אחד ואי� נ�תנת, רצת [עלהרא��ני�[העדי�]מ���ת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשו�] האחר�ני�התנאי מ� התנאיואחד על [העדי� ְֲִִֶַָָ

תנאי]מצטרפי�השני] כא� שהיה התנה[להעיד א� אבל . ְְְֲִִִִָָָ
���� �ני� �פני והתנה וחזר ז�ז, מאתי� ל� ���� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה
�צריכה מאתי�, �ל �נאי ��ל �בר � ז�ז מא�ת �ל� ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹל�

�זה. ���צא �ל וכ� מא�ת. �ל� ְְִֵֵֵֵֶַָֹֹל��

.ËÈ�מפר� זה הרי סת�, זה �בר ��ע�ה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה
אמר �יצד? �ע�ה. זמ� ��ה �ר� ולא ה�איל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹי��
מנת 'על מלאכה', ע�י ��ע�י מנת על ��� זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָל�:
ע�ת א� � �ני' את ��ניקי מנת 'על א�א', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ�����י
א� אחד, י�� אביו את ���ה א� אחד, י�� מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָע��
וה�א �� י�נק �ה�� ה�מ� �ת�� אחד י�� �נ� את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ�הניקה
האב א� ה�� מת �ט. זה הרי � חד� וע�רי� אר�עה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ת��

גט. אינ� � ���� א� ��ניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקד�

.Îאת '����י א� �ני', את ��ניקי מנת 'על ל�: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר
ה�� מת ��ר�; ה�מ� מ�למת ז� הרי � �ני�' '��י ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָא�א',
�����ני רצ�ני אי� האב �אמר א� ה�מ�, �ת�� האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָא�
�זה. ���צא �ל וכ� ה�נאי. נתק�� לא �הרי גט, אינ� �ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ

.‡Î�מ�א ז�ז מאתי� לי ���ני מנת על ��� זה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'הרי
מ�ע�� י�� �ל�י� �ת�� נתנה � י��' �ל�י� ְְְְְְִִִַַָָֹֹועד

אינ�[בהסכמתו] י��, �ל�י� לאחר מגר�ת; ז� הרי ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
הרי � לק�ל ר�צה אינ� וה�א �רח�, �על ל� נתנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמגר�ת.
�ת�� ל� ואמר חזר מ�ע��. ���� עד �ס�ל, �ט ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
�הרי מגר�ת, אינ� ל�', מח�לי� ה� 'הרי י��: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹה�ל�י�
ו�למ� ה�איל י��, ה�ל�י� �ת�� מת ה�נאי; נע�ה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא

מגר�ת. אינ� � נתנה ולא י�� ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹה�ל�י�

.·Î,'ז�ז מאתי� לי ���ני מנת על ��� זה 'הרי ל�: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
לי�ר�יו, ל�� יכ�לה אינ� � ���� קד� �מת זמ�, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לא �הרי ה�ט, �טל ולא ל�; ���� א�א עליה התנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ��א
��מ�ת קד� נקרע א� ה�ט �אבד �י על א� לפיכ�, זמ�. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹקבע

ל ���א ולא מגר�ת, ז� הרי ��חל�� עד .[ליבמה]זר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

.‚Îגד� א� �ל�ני �לי לי ���ני מנת על ��� זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
ל� ��תנה �י על א� � נגנב א� �לי א�ת� ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָ�ל�ני',
עד א� עצמ�, �לי א�ת� ���� עד גט, אינ� � �דמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאל�

ה�נאי. ְְֵֶַַַ��ב�ל

.„Î��תק�� קד� אחר וק��� �נאי, על ��ת�ר�ה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
נתק�� לא וא� מק��ת; ז� הרי ה�נאי נתק�� א� � ְְִִֵֶֶַֹ�ְְְְֲִִֵֵַַַַַה�נאי
אי� �הרי מ�ני, �ט צריכה אינ� � ה�ט �בטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָה�נאי,
ה�נאי נתק�� ולא נ�את, א� אבל .�� ��פסי� ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹק���י�

��ארנ�. �מ� מ�ני, �ט צריכה � ה�ט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ�בטל

ט ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
קב�ע‡. זמ� לאחר א��� את גיט�המגר� ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יו�"] ל' לאחר ה�מ�ותיתגרשי ����יע מגר�ת ז� הרי ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ

� לתנאי ��מה �נאי: ואינ� לתנאי, ��מה זה והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ��בע.
� �נאי ואינ� ��בע; ה�מ� ����יע מת�ר�ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ�היא

�ר� הרי �נאי, על גירושי�]�המגר� בתורת לה וזה[נת� , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
�נאי על המגר� לפיכ�: זמ�. א�ת� ���יע עד �ר� לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹעדי�

�נא� לכ�ל צרי� התנאי]� דיני כל בו אינ�[שיהיו � וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
��ארנ�. ה�נאי� מ��טי ל�אר ולא �בר�, לכ�ל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹצרי�

.·�� �ת�ר�י ולא ,��� זה 'הרי לא���: הא�מר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ�יצד?
לאחר א�א מת�ר�ת אינ� � י��' �ל�י� לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א
�ת�� נ�ר�, א� ה�ט אבד א� ה�על, מת וא� י��; ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ�ל�י�

מגר�ת. אינ� ְְִֵֶֶָֹֹ�ל�י�,

אבד‚. א� ונגנב הר�י�, ר��ת �צ�י וה�יח�� ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהלכה
והיה ה�איל מגר�ת, ז� הרי � י�� �ל�י� לאחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹמ��

א�ת� ויחדה ,�� מת�ר�ת �היא ���� ק�� [הקצתהה�ט ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מקו�] הר�י�לו ר��ת ���י הר�י�, ר��ת �אינ� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ�מק��

הר�י�. �ר��ת ְִִֵַָָאינ�

אחר„. מגר� �די� �ינ� �מע�ה, ה�ר��י� �לה א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכ�
�ת�ר�י ולא ,��� זה 'הרי לא�ה: �אמר �ג�� �יצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמ�.
אחר מת�ר�ת ז� הרי � ז�ז' מאתי� לי ���ני עד ��ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה�נאי� מ��טי ל�אר ולא �נא�, לכ�ל צרי� ואינ� ;����ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
זה, �ר� לא עדי� א�א �נאי, על �ר� לא �הרי � ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ��ארנ�
�ת�ר�. �� ואחר וכ�, �� �ע��ת ה�ר��י� �לה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָא�א

ל�ר��י�‰. זמ� ��בע לזה �נאי, על המגר� �י� ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�מה
�ר��י�, �� י� � �נאי על �המגר� �מע�ה? �לי� ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָא�
ה�נאי, ���תק�� לפיכ�, ה�נאי. ��תק�� עד �מ�רי� ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָואינ�
�ר��ת�; �אינ� �י על א� ק��, ה�ט היה א� ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנת�ר�ה
אחר �ר��ת� להי�ת� א� ול�ל� לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינ�
�ר��י�. �ת�רת �ח�ה ליד� ה�יע �הרי ה�נאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ��תק��
��ארנ�. �מ� �צא, לא � ה�נאי ��תק�� קד� נ�את ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹוא�
ליד� �ט ה�יע לא � �מע�ה א� �זמ� �ר��יו ה��לה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד א� ��בע ה�מ� עד ��ד�� �ת�רת א�א �ר��י�, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָ�ת�רת
להי�ת צריכה ה�מ�, ����יע לפיכ�, ה�ע�ה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָ��ע�ה

א� ות�ל��, �חזר א� �ר��ת�, ��חדהה�ט ��ק�� ��היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
�� ואחר ��ארנ�; �מ� ר��ת�, �אינ� �י על א� �� ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָא�ת�
קד� א� ��בע, ה�מ� ���יע קד� נ�את וא� .�� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ�ת�ר�
ממזר; וה�לד �צא, � ה�ר��י� �� ��לה ה�ע�ה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ��ע�ה

�� �א� ואי� �מ�רה, אי� א�ת היא �ר��י�.[שו�]�עדי� ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

.Âלי ��ני לא 'א� ל�: ואמר א��� �יד �ט ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹה��ת�
לא זה הרי � מגר�ת' א� 'אי� א� �ט', זה אי� ז�ז, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמאתי�
�מע�ה. �ל�י ולא �נאי על לא �ט �א� ואי� �לל, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹ�ר�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.Ê�ת�ר� ��א �נא� עני� ויהיה �נאי, על לגר� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהר�צה
ויתנה �נאי, �ל��� זה עני� מ�ציא זה הרי � �ל�ני זמ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
�ג�� �יצד? �הליכת�. א� קב�ע �זמ� �ביאת� ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָה�נאי
זה הרי י��, �ל�י� ועד מ�א� �אתי לא 'א� ל�: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ��אמר
ה�ט ונ�ת� �ט', יהיה לא י��, �ל�י� �ת�� �אתי וא� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ�ט,
�אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה 'הרי ל�: יאמר א� ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ�יד�;
��א מנת על ,��� זה 'הרי א� י��', �ל�י� ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמ�א�
�זה. ���צא �ל וכ� י��', �ל�י� עד ז� למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאב�א
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.Á��י �ל�י� עד �א לא א� �ט ��היה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
א� וחלה י��, �ל�י� �ת�� ��ר� �א והיה ז�, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלמדינה
�ט, זה הרי � י�� �ל�י� אחר עד �א ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹע�ב�
על וא� �ג�י�, אנס �אי� אנ�ס; הריני וצ�וח ע�מד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפ��

לגר�. רצ�נ� �אי� �ע�� ���ה ְְְִִֵֵֶֶַָָ�י

.Ëניה� מ�נגד ���עבר ��ת�ר� עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
�באיראנה] ה�ל� והיה י��, אותה]�ל�י� ה�ל�[ורואה ְְִֵֵָָָֹ

�היה י��, �ל�י� וי�הה ���ל� � ע�� נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ�בא
י��, �ל�י� �ת�� �בא ה�ל� �היה �י על וא� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגר�ת;
�ברי� ��ה ��ר. ה�ט הרי ע��, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�איל
ל�מר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ��התנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמ�רי�?
��א ח���י� האמינ�, לא א� אבל א�ת�'. ��ס�י ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹ��א
�ב�ל ה�נאי, ל� �מחלה �בא, ה�ל� ��היה א�ת� ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ��ס
אחר �ס�ל ה�ט יהיה זה, ח�� �מ�ני ����ס�; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָה�ט
לאחר ��� זה 'הרי לא�ה: הא�מר וכ� י��. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹה�ל�י�
��ס ��א ח���י� � ��דינה ע�� והיה חד�', ע�ר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ�ני�

��ס�י'. ��א עלי 'נאמנת ��אמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹא�ת�,

.Èב�לה� רצת וא� �רצ�נ�, �ל�יי� �ה� ה�נאי� �ל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכ�
��אמר עד ��ס, ��א ל� ח���י� � ה�ט �טל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹא�ת�,
מ� �מת�ר�ת אמ�רי�? �ברי� ��ה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

�ס ���� בפניה]��[מורגל]ה���אי�, מתבייש אבל[אינו ; ֲִִִֶַַָָ
��ס. ��א ל� ח���י� אי� האר�סי�, מ� ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָה�ת�ר�ת

.‡È�מ�א �אתי לא א� מעכ�ו, ��� זה [מהיו�]'הרי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
��תר, �א ��א ח���י� אי� � חד�' ע�ר �ני� ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹועד
��בע ה�מ� �� וא� �צנעה; לב�א אד� �ני �ר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אי�
א� � חד� ע�ר �ני� �ת�� מת מגר�ת. ז� הרי �א, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹולא
���א לא מגר�ת, היא והרי ��ב�א, אפ�ר �אי �י ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעל
ה�נאי. ���תק�� חד�, ע�ר �ני� אחר עד יב� ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ�מק��

.·Èהתנה� ח�לה א� מת, א� �ט זה ��היה �התנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ריא
�ל��; אמר לא � זה מחלי מת א� �ט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ��היה

�מ�מע� מיתה; לאחר מ�י', 'א� מע�ה.[ג�]���מע�ת , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
� מ�תי' 'לאחר �א�מר זה הרי מ�י', 'א� אמר א� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ�

מיתה. לאחר �ט ְְִֵֵַַָואי�

.‚È���מה' א� מ�י', א� מעכ�ו ��� זה 'הרי ל�: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגר�ת. �היה �כ��מ�ת �ט, זה הרי � מ�י' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹא�

.„Èלאחר' 'מה���', א� מעכ�ו', ��� זה 'הרי ל�: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
�אמר אחר ��א מגר�ת; ספק ז� הרי � �מת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמיתתי',
�ט �אי� � מיתה לאחר על �ע�� וסמכה ,�� חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכ�ו'

מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינ� � ��ילה �מת ח�ה', לכ��צא ��� זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
מגר�ת, ז� הרי � ��ילה �מת ח�ה', ��זרח מנת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ'על
ח�ה זרחה �א� עליה התנה ה�נאי. יתק�� ח�ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ�כ��זרח
גט; אינ� � ��ילה �מת �ט, יהיה לא זרחה לא וא� �ט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר �ט ואי� ��ת, עד ה�נאי נתק�� לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ�הרי

.ÊËמרע למות]�כיב הנוטה לא���[חולה �ט ��תב ְְְְִִֵֶַַָ
ועמד ���[הבריא]וגר��, �אי� ,�� לחזר יכ�ל אינ� � ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ

מקרה]�מ�נת� בכזה חוזרת ��,[שמתנתו יחזר �אמר �א� ; ְְֲִֶַַַָֹֹ

מ�נת�,[בטעות]יאמר� �מ� � יגר�' מיתה לאחר ���' : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
מיתה. לאחר א�א ק�נה ְִֵֶֶַַָָָָ�אינ�

.ÊÈית� עליו ונפל זה', מחלי מ�י א� מה���, ��� זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי
גט. אינ� � �מת �זה, וכ��צא ארי טרפ� א� נח� נ�כ� ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָא�

.ÁÈית� עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'א� ל�: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר
'הרי מגר�ת. ספק ז� הרי � ארי טרפ� א� נח� נ�כ� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹא�
���ק, והל� ועמד זה', מחלי מ�י א� מעכ�ו, ��� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
מת, הרא��� חלי מחמת א� א�ת�: א�מדי� � ומת ְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָוחלה

נ�ק וא� גט. אינ� לאו, וא� �ט; זה לחלי[עבר]הרי מחלי ְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
עמד אמד[התהל�]ולא צרי� ואינ� �ט, זה הרי � ���ק ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מת] ראשו� מחולי .[ודאי

.ËÈעד ה�ט ���תינת ה�מי� �ל ה�נאי�, א�� ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ�בכל
�בלבד �בר, לכל מגר�ת היא הרי � ה�נאי ויתק�� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ��מ�ת

��ארנ�. �מ� ע��, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹ��א

.Îא�� �די ���מ�ת, �נאי על א��� לגר� �רצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹח�לה
רצה ולא מגר�ת, �היה לא עמד וא� יב�, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ��ל
��תב ה�א �� � �ע�� ��ר� ��א �די מעכ�ו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגר��

ה�ר� ���תב אחר הגט]��ט ����ת�[עיקר ל� א�מר א� , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
וא� �ט, יהיה מ�י וא� �ט, יהיה לא מ�י לא 'א� ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹה�ט:

וה� �פ�ל, �נאי ��היה �די �ט'; יהיה לא מ�י ["א�לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ללאומתי"] מתי"]["א�ק�ד� �ח�הלא �יו יפ�ח ולא , ְְְְִִִֵַָָֹ

מתי"]לפרענ�ת �["א� ���מ�ת מגר�ת �היה מת, וא� . ְ�ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹ
מיתה. קד� ליד� ה�ט ���יע ְְִִֵֶֶַַַָָָֹוה�א

.‡Îלא��י זה �גט 'זכה ל�: ואמר לאחד �ט ��ת� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ�על
יב�' לפני ��ל ��א לייבו�]�די תזדקק ה�על[שלא �מת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

�רב מגר�ת; ספק ז� הרי � ליד� ה�ט ���יע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקד�
�היה �לפיכ� יב�; לפני י�ל� ��א לה� היא זכ�ת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹה��י�,
וזכה ה�איל ליד�, �ט ה�יע ��א �י על א� מגר�ת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹספק

אחר. �� ֵַָל�

.·Î�תנ� �ט �תב� חד� ע�ר �ני� 'לאחר לעדי�: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
�ני� לאחר לא��י �ט �תנ� '�תב� לה�: �אמר א� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָלא��י',
ל�; ונ�תני� ��בע, ה�מ� אחר ��תבי� א�� הרי � חד�' ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹע�ר
זמ� לאחר ��תנ�ה� �י על א� ה�מ�, �ת�� �תב�ה� ְְְְְְְִִֶַַַַַַַָָוא�
קד� �מת ��אמר, ה�מ� אחר �תב�ה� גט. אינ� � ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ�אמר
לנתינת קדמה מיתה א� נ�דע לא וא� גט; אינ� � ל� ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ���ת�
מגר�ת. ספק ז� הרי � ל�יתה קדמה ה�ט נתינת א� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹה�ט,

.‚Î'ה�ב�ע אחר ל� �תנ� '�תב� לה�: זו]אמר [שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ
ה�ב�ע מאחר �נה אחר א�א ��תבי� אי� שנה� [של ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חד�שמינית] לאחר ��תבי� � ה�נה' 'לאחר לה� אמר ;ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחר ��תבי� � החד�' 'לאחר לה� אמר �נ�ה; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹמ�נה
��תבי� � ה��ת' 'לאחר לה� אמר �ני; מחד� ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹה��ת
'�תב� לה�: אמר �לי�י; י�� ס�� עד ה��ת י�� ְְִִִֵֶַַַַַַָָָמאחר
י�� ס�� ועד רביעי מ��� ��תבי� � ה��ת' קד� ל� ְְְְִִִִֶַַַָָֹ�תנ�

ל�. ונ�תני� ְְִִִָ��י,

.„Î�ונתנ �תב� �� ואחר �אמר, ה�מ� אחר �אחר� ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי
ל� ונתנ� וכתב� החד�', 'לאחר לה� �אמר �ג�� ְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹל�,

�ס�ל. זה הרי � �ני מחד� ��ת�ת ��י ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאחר

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‰Î��ול ולח�� לכ�ב לה� �אמר אחר ע�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹנתיחד
ה�ט א� ה�ברי�: וחמר וקל יכ�ב�; לא א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹל�,
קל �על; ��א ה�ט נפסל ע��, ���תיחד ליד� ל� ����ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
��תיחד אחר ל� ונתנ� �תב� וא� נכ�ב. ��א לזה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר

גט. אינ� ִֵֵָע��,

.ÂÎעל ��תב אחד � לא��י' �ט '�תב� לע�רה: ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאמר
�מעמד[בשביל]ידי מה� אחד ��תב � �ת�ב�' '��כ� ;��� ְֵ�ָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַַָ

מה�[בנוכחות] אחד מ�ליכ� � לא��י' זה �ט 'ה�ליכ� .����ְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
אחד מ�ליכ� � לא��י' זה �ט ה�ליכ� '��כ� ;��� ידי ְְְִִִִֵֶֶֶָ�ָ�ְֵַעל

.��� �מעמד ָ�ְֲֵֶַַמה�

.ÊÎאחד � לא��י' �תנ� וחתמ� �ט '�תב� לע�רה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ל�; נ�תנ� מה� ואחד ח�תמי�, מה� ��ני� ��תב, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמה�
,�� �חתמ� העדי� מ�ני אחד ה�א ה��תב היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואפ��
'��כ� לה�: אמר ��ר. זה הרי � ל� ��תנ� ה�ליח ְֶ�ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוה�א
�י� ��� ��נה �י� מנא�, וא� ח�תמי�; ��� � ֵָ�ְְְִִֵֶָָָָָ�ְ�ת�ב�'
�א�מר זה הרי � '�ת�ב�' לה� ואמר מקצת�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��נה
עדי�; מ��� ה� ��ח�ה, �ח�תמי� ��ני� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ�'��כ�',
א� �ס�לי�, ה�אר הי� א� לפיכ� �נאי. מ��� ְְְְְְִִִִַַַָָָָוה�אר,

ה��� זה זהחתמ� הרי � הר�ה לימי� אפ�� למחר, וזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
היה �טל. �ט זה הרי חתימה, קד� מה� אחד מת ֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��ר.
��א � �ס�ל �ט זה הרי �ס�ל, הרא��ני� מ�ני� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
��הי� �עת �טר�ת, �אר �עד�ת ��ר �ס�ל 'עד ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹיאמר�:
א�א ר�י�, �עדיו �גט הכ�יר�ה� ולא ר�י�'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהעדי�

מסירה �עדי לאשה]מ�ני הגט מסירת הע�ר.[שרואי� ה� ְְִִִֵֵֵֵֶָָָ

.ÁÎ,��לח א� �ט, לכ�ב לר�י� �הא�מר חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ��נ�
'�ל לה�: א�מר � לכתיבה א� לא���, �ט לה�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָא�
'�ל יאמר: � לה�לכה וכ� לא��י'; �ט יכ�ב מ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד
�ני� '�ל לה�: יאמר � לחתימה וא� י�לי�'; מ�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לא��י'. �תנ� זה �גט יח�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶַמ��

.ËÎזה א�א ח�תמי� אי� ה�ט 'עדי חכמי� אמר� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָול�ה
א� חתמ�'; '��כ� לר�י� יאמר ��א �זרה, זה'? ְֲִֶֹ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�פני
ות�ל �ני�, יעיד� ��א � זה �פני ��א זה ח�תמי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�אמר
נתק�� לא ועדי� ,�� העיד� ��בר ותח�ב �יד�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹה�ט

ְַַה�נאי.

.Ï�ויח�מ לא��י �ט יכ�ב� מ�� '�ני� ל�ל�ה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר
האחר, ע� האב �חת� �י� �בנ�, אב �ה� והיה ל�', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוי�נ�
ע��ה �האד� ��ר, זה הרי � האחר ע� ה�� �חת� ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�י�

האב. �מק�� �ליח ְִִֵַַָָָה��

.‡Ï�לי��� לפל�ני �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר
��תב, מה� אחד � ל�' ���לי� ל�ליח '�נ� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלא��י',
�עצמ� ה� ה�ליכ� וא� ל�ליח; ונ�תני� ח�תמי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ��ניה�
�יצד ל�ר��י�. �ליח א�ת� ע�ה ��א גט, אינ� � ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנ�
ל� ונ�תנ� וח�זר ל�ליח, וי�נ�ה� מ��ה, א�ת� י�ל� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיע��?
�דבר זה �גט ה�ר� ור��תי אחרי�. �פני א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�פניה�,

��ה�. ��סחא�ת �היה ���� מ�ני נראה, ְֶֶָָ�ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�

.·Ïל�על �נתנ� �תב� לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
�ט ��' ל�: ואמר ל�ליח �נתנ� ה�על �נטל� עדי�, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לא
עדי� �פני ל� �נתנ� ה�ליח והל� עדי�', �פני לא��י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה

הערוה, לה�יר נאמ� ה�ליח �אי� מגר�ת; ספק ז� הרי �ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
�חתמ� העדי� �תב מ�ני א�א אחד, עד �ה�א �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�
�� ��היה עד עד�ת�, ��חקרה �מי �ה� ה�ט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
��ט ��עיד� עדי� �ני �� הי� וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערער,
מגר�ת. ז� הרי � �� לגר�� ל�ליח נתנ� ה�על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

.‚Ï,'ל�ני� �מק�� לא��י זה �ט ��' ל�ליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהא�מר
�ל�ני', �מק�� היא 'הרי גט; אינ� � אחר �מק�� ל� ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ�נתנ�
ה�א מק�� ��ראה מ�ני ��ר, � אחר �מק�� ל� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�נתנ�

דווקאל� לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקו� [מציי�

ל�ש�] �נתנ� ��ית', א�א ל� ��נה� 'אל ל�: אמר .ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
��מאל, ל� �נתנ� �ימי�', א�א ל� ��נה� 'אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�על�ה,

�ת�� ל� �נתנ� �ל�ני', �י�� ל� אינ�[לפני]'�נה� � ה�מ� ְְְְְְִֵֵַַָָָ
מ�פניו ל� �נתנ� �ל�ני', �י�� א�א ל� ��נה� 'אל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָגט;
י��. �ל עצמ� על הק�יד �הרי גט, אינ� � מאחריו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָא�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.„Ïהתק�ל' ל�ל�ח�: �אמרה הא�ה ��י[קבל]וכ� לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
�ל�ני', 'הבא�מק�� גט; אינ� � אחר �מק�� ל� וק�ל� ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ

��ר. � אחר למק�� ל� והביא� �ל�ני', למק�� ��י ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלי

.‰Ïאמר� �י� לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�ל�ח�: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר
'א� ל� �אמר �י� 'ה�ל�', נאנס[אתה]ל� א� וחלה ה�ל�', ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

�ל�ני, חפ� מ��ה 'טל ל�: אמר וא� אחר. �יד מ��ח� �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
��ח� וא� אחר; �יד י��ח� לא זה הרי � זה' �ט ל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹות�
החפ� ונתנה ה�ליח לקראת הא�ה ויצאת אחר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�יד

מגר�ת. ז� הרי � ה�ט ל� נת� �� ואחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��ח�ה,

.ÂÏמ�ד אפ�� � החפ� נתנה �� ואחר ה�ט, ל� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנת�
ה�על �ברי על עבר �הרי גט; אינ� הרא���, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�ליח
אמר ה�על �הרי עליו, מק�ידי� אד� �ני ��ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�דבר

נטל. �� ואחר נת� וה�א ל�', ות� החפ� 'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹל�:

.ÊÏהרי � �ל�ני' חפ� מ��ה וטל ה�ט, ל� ��' ל�: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמר
�יד �קד�נ� ��היה רצ�נ� �אי� אחר, �יד י��ח�� לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפ� ��תנה �י� �ט, זה הרי � אחר �יד ��ח� וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

.���� א�א נתנה ��א �י� ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ח�ה,

.ÁÏא�א ל� י�נה� 'אל ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָנת�
ל�: אמר א� וכ� גט; אינ� � ל� �נתנ� לאחר, �נתנ� ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָא�ה',
ל�', י�נ�� וה�א לפל�ני, �נה� א�א א�ה, ל� ��נה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אל
ע�ה� ��א לפי גט, אינ� � הרא��� ה�ליח ל� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�נתנ�

ל�ר��י�. ִִֵַַָ�ליח

.ËÏאמר לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�: ואמר ה�ט ל� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנת�
לפל�ני, '�נה� ה�על: ל� אמר מ�יר�', 'איני ה�ליח: ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָל�

נ�� ��א �ליח זה הרי � מ�יר�' כוח]ה�א ייפוי [לו ֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ה�על; �אמר לפל�ני א�א ה�ט נ�ת� ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלגר��י�,
א� ל�, ���ליכ� וה�א ה�ר��י�, �ליח ה�א ה�ל�ני ְְְְִִִִֵֶַַַָוא�ת�

נאנס. א� חלה א� אחר �יד ְְְֱִֵֶַַַַָָמ��ח�

.Ó�ל�י� עד ל� ��נה� 'לא ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנת�
אחר; �יד מ��ח� � ה�ל�י� �ת�� נאנס א� וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹי��',
�לאחר ה�איל לגר��י�, �ליח עכ�ו �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�א�
�ת�� אחר �ליח ע��ה �ר��י�, �ליח יהיה י�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹה�ל�י�

ְִַֹה�ל�י�.
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.‰Î��ול ולח�� לכ�ב לה� �אמר אחר ע�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹנתיחד
ה�ט א� ה�ברי�: וחמר וקל יכ�ב�; לא א�� הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹל�,
קל �על; ��א ה�ט נפסל ע��, ���תיחד ליד� ל� ����ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
��תיחד אחר ל� ונתנ� �תב� וא� נכ�ב. ��א לזה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר

גט. אינ� ִֵֵָע��,

.ÂÎעל ��תב אחד � לא��י' �ט '�תב� לע�רה: ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאמר
�מעמד[בשביל]ידי מה� אחד ��תב � �ת�ב�' '��כ� ;��� ְֵ�ָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַַָ

מה�[בנוכחות] אחד מ�ליכ� � לא��י' זה �ט 'ה�ליכ� .����ְְִִִִֵֵֶֶֶָָ
אחד מ�ליכ� � לא��י' זה �ט ה�ליכ� '��כ� ;��� ידי ְְְִִִִֵֶֶֶָ�ָ�ְֵַעל

.��� �מעמד ָ�ְֲֵֶַַמה�

.ÊÎאחד � לא��י' �תנ� וחתמ� �ט '�תב� לע�רה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר
ל�; נ�תנ� מה� ואחד ח�תמי�, מה� ��ני� ��תב, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמה�
,�� �חתמ� העדי� מ�ני אחד ה�א ה��תב היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואפ��
'��כ� לה�: אמר ��ר. זה הרי � ל� ��תנ� ה�ליח ְֶ�ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוה�א
�י� ��� ��נה �י� מנא�, וא� ח�תמי�; ��� � ֵָ�ְְְִִֵֶָָָָָ�ְ�ת�ב�'
�א�מר זה הרי � '�ת�ב�' לה� ואמר מקצת�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��נה
עדי�; מ��� ה� ��ח�ה, �ח�תמי� ��ני� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ�'��כ�',
א� �ס�לי�, ה�אר הי� א� לפיכ� �נאי. מ��� ְְְְְְִִִִַַַָָָָוה�אר,

ה��� זה זהחתמ� הרי � הר�ה לימי� אפ�� למחר, וזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
היה �טל. �ט זה הרי חתימה, קד� מה� אחד מת ֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹ��ר.
��א � �ס�ל �ט זה הרי �ס�ל, הרא��ני� מ�ני� ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
��הי� �עת �טר�ת, �אר �עד�ת ��ר �ס�ל 'עד ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹיאמר�:
א�א ר�י�, �עדיו �גט הכ�יר�ה� ולא ר�י�'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהעדי�

מסירה �עדי לאשה]מ�ני הגט מסירת הע�ר.[שרואי� ה� ְְִִִֵֵֵֵֶָָָ

.ÁÎ,��לח א� �ט, לכ�ב לר�י� �הא�מר חכמי� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹ��נ�
'�ל לה�: א�מר � לכתיבה א� לא���, �ט לה�לי� ְְְְִִִִִֵֵֶָָָא�
'�ל יאמר: � לה�לכה וכ� לא��י'; �ט יכ�ב מ�� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד
�ני� '�ל לה�: יאמר � לחתימה וא� י�לי�'; מ�� ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לא��י'. �תנ� זה �גט יח�מ� ְְְְְְִִִֵֶֶַמ��

.ËÎזה א�א ח�תמי� אי� ה�ט 'עדי חכמי� אמר� ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָול�ה
א� חתמ�'; '��כ� לר�י� יאמר ��א �זרה, זה'? ְֲִֶֹ�ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ�פני
ות�ל �ני�, יעיד� ��א � זה �פני ��א זה ח�תמי� ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ�אמר
נתק�� לא ועדי� ,�� העיד� ��בר ותח�ב �יד�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹה�ט

ְַַה�נאי.

.Ï�ויח�מ לא��י �ט יכ�ב� מ�� '�ני� ל�ל�ה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר
האחר, ע� האב �חת� �י� �בנ�, אב �ה� והיה ל�', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָוי�נ�
ע��ה �האד� ��ר, זה הרי � האחר ע� ה�� �חת� ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�י�

האב. �מק�� �ליח ְִִֵַַָָָה��

.‡Ï�לי��� לפל�ני �תנ� וחתמ� '�תב� ל�ני�: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר
��תב, מה� אחד � ל�' ���לי� ל�ליח '�נ� א� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלא��י',
�עצמ� ה� ה�ליכ� וא� ל�ליח; ונ�תני� ח�תמי� ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ��ניה�
�יצד ל�ר��י�. �ליח א�ת� ע�ה ��א גט, אינ� � ל� ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנ�
ל� ונ�תנ� וח�זר ל�ליח, וי�נ�ה� מ��ה, א�ת� י�ל� ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיע��?
�דבר זה �גט ה�ר� ור��תי אחרי�. �פני א� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�פניה�,

��ה�. ��סחא�ת �היה ���� מ�ני נראה, ְֶֶָָ�ְְִִִֵֵֶֶֶַָָ�אינ�

.·Ïל�על �נתנ� �תב� לא��י', �ט לי '�תב ל��פר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
�ט ��' ל�: ואמר ל�ליח �נתנ� ה�על �נטל� עדי�, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ�לא
עדי� �פני ל� �נתנ� ה�ליח והל� עדי�', �פני לא��י ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה

הערוה, לה�יר נאמ� ה�ליח �אי� מגר�ת; ספק ז� הרי �ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
�חתמ� העדי� �תב מ�ני א�א אחד, עד �ה�א �י על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�
�� ��היה עד עד�ת�, ��חקרה �מי �ה� ה�ט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
��ט ��עיד� עדי� �ני �� הי� וא� ��ארנ�. �מ� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערער,
מגר�ת. ז� הרי � �� לגר�� ל�ליח נתנ� ה�על ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

.‚Ï,'ל�ני� �מק�� לא��י זה �ט ��' ל�ליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהא�מר
�ל�ני', �מק�� היא 'הרי גט; אינ� � אחר �מק�� ל� ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ�נתנ�
ה�א מק�� ��ראה מ�ני ��ר, � אחר �מק�� ל� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ�נתנ�

דווקאל� לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקו� [מציי�

ל�ש�] �נתנ� ��ית', א�א ל� ��נה� 'אל ל�: אמר .ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
��מאל, ל� �נתנ� �ימי�', א�א ל� ��נה� 'אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ�על�ה,

�ת�� ל� �נתנ� �ל�ני', �י�� ל� אינ�[לפני]'�נה� � ה�מ� ְְְְְְִֵֵַַָָָ
מ�פניו ל� �נתנ� �ל�ני', �י�� א�א ל� ��נה� 'אל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָגט;
י��. �ל עצמ� על הק�יד �הרי גט, אינ� � מאחריו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָא�

�זה. ���צא �ל ְֵֵֶַָֹוכ�

.„Ïהתק�ל' ל�ל�ח�: �אמרה הא�ה ��י[קבל]וכ� לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
�ל�ני', 'הבא�מק�� גט; אינ� � אחר �מק�� ל� וק�ל� ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָ

��ר. � אחר למק�� ל� והביא� �ל�ני', למק�� ��י ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלי

.‰Ïאמר� �י� לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�ל�ח�: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהא�מר
'א� ל� �אמר �י� 'ה�ל�', נאנס[אתה]ל� א� וחלה ה�ל�', ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

�ל�ני, חפ� מ��ה 'טל ל�: אמר וא� אחר. �יד מ��ח� �ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
��ח� וא� אחר; �יד י��ח� לא זה הרי � זה' �ט ל� ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹות�
החפ� ונתנה ה�ליח לקראת הא�ה ויצאת אחר, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ�יד

מגר�ת. ז� הרי � ה�ט ל� נת� �� ואחר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ��ח�ה,

.ÂÏמ�ד אפ�� � החפ� נתנה �� ואחר ה�ט, ל� ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנת�
ה�על �ברי על עבר �הרי גט; אינ� הרא���, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָה�ליח
אמר ה�על �הרי עליו, מק�ידי� אד� �ני ��ת� ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ�דבר

נטל. �� ואחר נת� וה�א ל�', ות� החפ� 'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹל�:

.ÊÏהרי � �ל�ני' חפ� מ��ה וטל ה�ט, ל� ��' ל�: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאמר
�יד �קד�נ� ��היה רצ�נ� �אי� אחר, �יד י��ח�� לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפ� ��תנה �י� �ט, זה הרי � אחר �יד ��ח� וא� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

.���� א�א נתנה ��א �י� ְְִֵֶֶַָָָָֹ�ח�ה,

.ÁÏא�א ל� י�נה� 'אל ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָנת�
ל�: אמר א� וכ� גט; אינ� � ל� �נתנ� לאחר, �נתנ� ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָא�ה',
ל�', י�נ�� וה�א לפל�ני, �נה� א�א א�ה, ל� ��נה� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אל
ע�ה� ��א לפי גט, אינ� � הרא��� ה�ליח ל� ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ�נתנ�

ל�ר��י�. ִִֵַַָ�ליח

.ËÏאמר לא��י', זה �ט 'ה�ל� ל�: ואמר ה�ט ל� ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנת�
לפל�ני, '�נה� ה�על: ל� אמר מ�יר�', 'איני ה�ליח: ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָל�

נ�� ��א �ליח זה הרי � מ�יר�' כוח]ה�א ייפוי [לו ֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
ה�על; �אמר לפל�ני א�א ה�ט נ�ת� ואינ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלגר��י�,
א� ל�, ���ליכ� וה�א ה�ר��י�, �ליח ה�א ה�ל�ני ְְְְִִִִֵֶַַַָוא�ת�

נאנס. א� חלה א� אחר �יד ְְְֱִֵֶַַַַָָמ��ח�

.Ó�ל�י� עד ל� ��נה� 'לא ל�: ואמר ל�ליח ה�ט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנת�
אחר; �יד מ��ח� � ה�ל�י� �ת�� נאנס א� וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹי��',
�לאחר ה�איל לגר��י�, �ליח עכ�ו �אינ� �י על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ�א�
�ת�� אחר �ליח ע��ה �ר��י�, �ליח יהיה י�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹה�ל�י�

ְִַֹה�ל�י�.
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.‡Ó��ע �על� היה ���א אמ�רי�? �ברי� ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ��ה
מת�ר�ת אבל האר�סי�. מ� מת�ר�ת �היתה א� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ��דינה,
��ס ��א ל� ח���י� ��דינה, ע�� �בעל� ה���אי� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמ�

��[אותה] א� א�א ה�ל�י� �ת�� �ליח ע��ה ואינ� ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר ל� ה�ט נ�ת� אבל ��ס�י'; ��א עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת ��אמר עד ��ארנ�, �מ� ל� וח���י� � ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹה�ל�י�

��ס�י'. ��א ְִִֶַַָֹעלי

חמישי יו�

י ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
גט,‡. אינ� א� �טל, �ה�ט זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ל

היא ועדי� ה��רה, מ� �טל �ט זה הרי � מגר�ת אינ� ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹא�
וה�לד �צא נ�את, וא� �מ�רה; אי� [מהנישואי�א�ת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

עליוהשניי�] נאסרה לא �ה�, �על� היה וא� ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.
ואמ א��� את המגר� מ� ח�� � �ר��ה 'הרימ��� ל� ר ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

�י על �א� אד�'; לכל מ�רת א� ואי� מ��י, מגר�ת ְִֶֶֶַַָָָ�ְְְְִִֵֶֶֶַַֹא�
��אמר: מ�בריה�, ל�ה�ה �ס�לה ז� הרי �ט, זה ְֱִִֵֶֶֶַָ�ְְֲֵֵֵֶֶַָ�אי�
נת�ר�ה לא אפ�� חכמי�: אמר� מאי��"; �ר��ה ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָָָָֹ"וא�ה
ריח וזה� � ל�ה�ה נאסרה ל�ל, התרה ולא מאי�� ְֵֶַָ�ְְְֶֶַַָָֹ�ְִֵֶָָֹא�א

מ�בריה�. ��ה�ה ���סל ְִִֵֶָ�ְֵֵֶַַה�ט,

זה·. הרי � �ס�ל �ה�ט זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מ�ברי ה�ה�ה מ� �� ונפסלה �לבד; ס�פרי� מ�ברי ְִִֵָ�ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָ�ס�ל
וה�לד �צא לא נ�את וא� ���א, לא �לכ�ח�ה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹ��רה.
והיא ל� ונ�תני� ��ר, אחר �ט ל� וכ�תבי� [���ר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

�על�בעודה] אחר,[השני]�חת לכ�ב אפ�ר אי וא� . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
ה�על מידות]ותיק[השני]והיה ובעל מעצמ�[ישר וגר� ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

�ני� ל� י� א� אבל �ני�; ל� אי� א� מ��ח, זה הרי �ְֲֵֶ�ֲִִִִֵֵָָָָ
לעז י�ציא ��א ה�ט, �ס�ל מ�ני י�ציא לא רע]� על[ש� ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ממזרי�]�ניו .[שה� ָָ

�ר��י�',‚. ספק זה 'הרי זה �ח��ר �אמרנ� מק�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
�צא; נ�את, וא� ���א. לא � מגר�ת ספק �היא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹא�
את ��ר� �בי� ערוה. ספק �היא מ�ני ממזר, ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוה�לד
להחזיר� ורצה מגר�ת ספק �היתה א� �ס�ל, �גט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹא���
�לבר� ה���אי� לח�� צרי� ואינ� לבעל�; מ�רת ז� הרי �ֲֵ�ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
�מ�רי�. �ר��י� ��ת�ר� עד �ת�ה, ולכ�ב �רכ�ת ְְִִִֵֵֶַָָ�ְְְְִֶַָֹ�בע

מ�על„. �ט צריכה ז� הרי �טל, �גט ���את מי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ�ל
�לא י�צאה אי� 'א�ת יאמר�: ��א �די � מ�בריה� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ�ני
ונאסרה הע�. ל�אר לה�יר� הרא��� מ� �ט �צריכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ�ט';
��א �די ��גגה, ��בעלה �י על א� לע�ל� �ניה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל
אחד עבר וא� ���את'; אחר �ר��ת� זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמר�:

י�ציא. והחזיר�, ְְְִִִֵֶֶָמ�ניה�

ונ�את,‰. �על� ��ת עדי� ל� ��א� �א�ה ה�י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכ�
�היה �י� ��ח, �על� �היה �י� �על�, �א �� ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
�אי� לחר� ���את �י� לפ�ח, ���את �י� ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַחר�,
�ט �צריכה מ�ניה�, �צא � �מ�רי� ק���י� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָק���יו

ע�למית. �ניה� על ונאסרה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמ�ניה�,

.Âה�ט נמצא א� �על�, �א �� ואחר ��תק��ה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
�אי� מ�ני, �ט צריכה ואינ� לבעל�, מ�רת ז� הרי � ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ֲֵֵָ�טל

'א�ת יאמר� ��א ח���י� ואי� �ערי�ת; ��פסי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹק���י�
נ�את ��א �יו� � �ט' �לא י�צאה יאמר�:[אלא]אי� , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

נתק��'. ולא �����י� היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'�נאי

.Êא� א� �טל, ה�ט נמצא �� ואחר ���את, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהא�ה
וה�ני הרא��� ה�על אי� � ��ת ��מעה אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�על�
נדריה. �הפר ולא ידיה, �מע�ה ולא �מציאת�, לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹז�אי�

�ר�ת אי�[מנכסיה]וכל ���את, אחר �ניה� �אכל� ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ולא �ת�ה, מ�נאי �נאי ולא �ת�ה, ל� ואי� מה�; ְָֹ�ְְְְִֵַָָֹ�ְְִִֵֵֶָמ�ציאי�
� מ�ה א� מ�ה נטלה וא� זה. על ולא זה על לא � ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹמז�נ�ת

��לה מה וכל א[נשחק]�חזיר. מ�כסיה, אבד פ��א� ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
�רזל צא� אחריות]מ�כסי עליה� מקבל שהבעל האשה [נכסי ְְִִֵֶַֹ

ה�ני מ� וה�לד מ�ה. ולא מ�ה לא א�ת� מ�ציאי� אי� �ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
הרי ה�ני, ��גר� קד� הרא��� עליה �א וא� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹממזר;
�ת�ה, מ��� ונטלה ה�ני �ר�� מ�בריה�. ממזר ָ�ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָה�לד
מ�ד� מ�ציאי� אי� � �טל ה�ט נמצא א� �על� �א �� ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָואחר

ה�ת�ה. מ� ולא ה�ז�נ�ת מ� לא ��טלה, ָ�ְְְְִִֶַַַָָֹֹמה

.Á,ת�� �� ו�מע והל�, א�ה ���� �אחיו ה�י� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכ�
�ט �צריכה �מ�ה, מ�ה �צא � �א �� ואחר א���, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוי��

ה�רכי� וכל �מ�ה; ק��[הדיני�]מ�ה א� וכ� .�� הא�� ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אח�ת�, ונ�א ��תה, ו�מע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�ה,
וכל ��יה�, מ��� �ט צריכ�ת � מתה ��א נ�דע �� ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

�ה�. הא�� ְִֵֶַָָָה�רכי�

.Ëו�מע אחרת, למדינה ה���אה א��� הלכה א� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אח�ת� אי� � ק�מת א��� ונמצאת אח�ת�, ונ�א ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��תה,
הערי�ת �אר וכ� ל�; מ�רת וא��� �ט, מ��� ְְֲֵֶֶָָָ�ְְְִִִֵֶָצריכה
�ט, צריכ�ת אינ� � ערוה ונמצא� ה�ר, �חזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ���א�

�ערי�ת. ��פסי� ק���י� ְֲִִִֵֶָָ�אי�

.È:�יאמר ��א � �ט אר�סת� אח�ת הצריכ� מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹ�מ�ני
ויצאה וה�איל אח�ת�'; נ�א וכ�ת �אר�סי�, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'�נאי
�די אס�רה, הרא��נה אר�סת� �היא אח�ת� ��ט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאח�ת�

�ר��ת�'. אח�ת 'נ�א יאמר�: ְְֲֶָָָֹֹ��א

.‡Èו��בר לאי� �ט ונת� וטעה ה��פר, פרעו��תב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ונטלההכתובה] ה�ט, ה�על ונטל ה� ��ע� א� ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלא�ה,

והרי זמ� �לאחר �נת�ר�ה, לה� וכמד�ה ה��בר, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ�ְְִִֵַהיא
אינ� ז� הרי נ�את, לא א� � האי� ידי מ�חת י�צא ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹה�ט
ה�ט ל� וי�� נת�ר�ה, לא �עדי� ה�בר ונת��ה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגר�ת,
ואחר נ�את, וא� נתינת�. מ�עת מגר�ת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ�פנינ�,
�הרי נת�ר�ה, לא 'עדי� ואמר: ה�ט את ה�על ה�ציא ��ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
על לאסר� ל� ��מעי� אי� � ליד�' ה�יע ולא �ידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹה�ט
�מצא� מ�ד� ה�ט ונפל �ר��ה, �חזקת ז� הרי א�א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�על�,

ה�ני. �על� על לאסר� �א והרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָזה,

.·Èרע �� מ��� א��� את שזינתה]ה��ציא א�[ש� , ְִִִֵֶַַ
�נדרי� �ר�צה �היא הרבה]מ��� ל�:[נודרת א�מרי� � ְְְִִִִִֶָָ

�אי� ודע לי�ר�; �די מ�ציא�, א�ה זה ���ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ'ה�דיע�
לא ז� את ה��ציא מה �מ�ני לע�ל�'. א�ת� מחזיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹא�ה
���בה ותע�ה לאחר, ���א ��א �זרה, לע�ל�? ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחזיר�
י�דע הייתי 'א�� הרא���: ויאמר �ח�יו, צנ�עה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹותהיה
ולא �נאי על �מגר� ונמצא מגר��', הייתי לא ה�א, ���ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
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'�מר ל�: א�מרי� לפיכ� למפרע. �טל ה�ט ��מצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנתק��,
עבר וא� לע�ל�'; ל� ח�זרת ז� �אי� לגר��, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ל��

י�ציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.‚Èאיל�נית מ��� א��� את ה��ציא א�[עקרה]וכ� , ְְְִִִִֵֶַַ
יחזיר לא זה הרי � ��מי� עת �כל �� �ר�אה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ���
ותתר�א האיל�נית ותלד לאחר, ���א ��א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלע�ל�;
הייתי לא ה�א, ��� י�דע הייתי 'א�� ויאמר: ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה��ה,

ה� ונמצא � עברמגר�' וא� ממזרי�; וה�ני� �טל ט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
י�ציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.„Èנכ�ב '�פני ואמר לאר� �ח�צה �ט �הביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ליח
��א ח���י� �אנ� י�א�ה, לא זה הרי � נח��' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�בפני
�העיד אחד עד וכ� ל�; העיד �לפיכ� �� נת� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
י�א�ה; לא זה הרי � �יו על ונ�את �על�, ��ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא�ה
לא זה הרי � �על� על �נדר הא�ה את �אסר החכ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ�

ה�פחה על ה�טע� וכ� עליה]י�א�ה; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכ� י�א�ה; לא זה הרי � ונת��רה ה�כרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונ��חררה,
ה��י �חזר �י על א� י�ראל, �ת על ה�א ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��י
א� וכ��, י�א�ה. לא זה הרי � ונ��חרר העבד ִָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹונת��ר,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ונ�א� ְְְִִִֵָָָָעבר�

.ÂË��הקודמת]וכ בהלכה �מת�[דלעיל נ�י�, לה� �הי� ְ�ִֵֶֶָָָָ
�הר�יל� ה� ה��י� והי� �נת�ר�� א� [גרמו]נ��תיה�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לה� לה��א מ�ר�ת א�� הרי � לגר�� �עליה� ְִֵֶָָָ�ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָאת
לאחרי�, ונ�א� א�� נ�י� הלכ� א� וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכ�ח�ה;

נת�ר�� א� השניי�]ונתאלמנ� א��[מנישואיה� הרי � ְְְְְְֲִִֵֵַָ
לכ�ח�ה. לה� לה��א ְְְִִֵֶַָָָָ�מ�ר�ת

.ÊË,�ל �העיד העד לב� לה��א מ�רת מה� אחת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ�ְֵֶַַָוכל
עליה, ה�טע� לב� א� �על�, על �אסר� החכ� לב� ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�
אחר; ��הנה �די ח�טא אד� �אי� � קר�ביה� ל�אר ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָא�
מעדי א� �ר��יה, מעדי לאחד לה��א הא�ה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��מ�רת

לבטלמא�ניה במיאו� לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
�פניה�נישואיה] �חלצה ה��ני� מ� לאחד א� [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אד� יתרחק �לע�ל� אחד. לעד�ת א�א ח���י� �אי� �ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מא�� מיאונה]מעד�ת על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈ�קד עדי� �פני �בעל� וחזר א���, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגר�
האר�סי� מ� �י� ה���אי�, מ� ��ר�� �י� לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ����א
�ל�� �החזיר�, �חזקת ז� הרי היתה, וא��� ה�איל �ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ל� ��ת� א�ת� רא� ואפ�� זנ�ת, ל�� לא �על, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹק���י�
�א��� �עילת� ע��ה אד� �אי� היא �חזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמע�ת;
הרי לפיכ� מצוה. �עילת לע��ת� �יד� והרי זנ�ת, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ�עילת
�ני. �ט מ��� �צריכה ו�אי, ק���י מק��ת �חזקת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ְְְֶַז�

.ÁÈ�מ מגר�ת היתה א� � עדי� �פני ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
ה� ה� יח�ד, עדי ה� וה� נבעלה, ��א ל� ח���י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָה���אי�,
�פני לבעל צרי� אינ� �ביאה, המק�� ��ל �יאה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹעדי
לפיכ� ��ארנ�. �מ� ויבעל, �פניה� יתיחד א�א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעדי�,
מגר�ת היתה וא� מק��ת. ספק היא והרי מ�פק, �ט ְְְִֶֶֶֶָָֹ�ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָצריכה

�ס ל�� אי� �הרי ל�, ח���י� אי� � האר�סי� ��.[מורגל]מ� ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

.ËÈ,�עדי �פני ���על א�ה ��ל ה�א�ני�, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָה�ר�
זנ�ת. �עילת �עילת� ע��ה אד� �אי� חזקה � �ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָצריכה

�ה�ר� עד �ע��, על �עלה זה �דבר וה�סיפ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהג�יל�
א��� �תי�� ולא ל�, ח���י� מ�פחת�, �� ל� ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ��י

בלא ימות �אבני�][א� �� ואחר �פחת� �חרר ��א �ְְְִִֵֶַַָָָָ
ע��ה אד� �אי� �חרר, ���אי �ה�רה מה� וי� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליה;
ה� רח�קי� � הא�� ה�ברי� וכל זנ�ת. �עילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�עילת�
עליה�; לסמ� רא�י ואי� הה�ראה, מ�רכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�עיני
�לבד, ��ר�� �א��� א�א ז�, חזקה חכמי� אמר� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א
היא, א��� �הרי סת�, �בעל �נאי על �מק�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָא�
זנ�ת, �עילת �עילת� ע��ה �אינ� �חזקת� ה�א ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ�בא���
ה�א �נאי �על יפר� א� זנ�ת, �עילת �היא ��פר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
��על �חזקת ז�נה �ל הרי � ה��י� ��אר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��על.
צרי� ואי� ק���י�. ל�� �ה�א ��פר� עד זנ�ת, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָל��
ח���י� �אי� ק���י�, �ת �אינ� ��יה א� ��פחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל�מר
���דע עד ועבד, ��י �חזקת מה� ה�� והרי �לל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלה�

נת��רה. א� א�� ����חררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָ�ו�אי

.Î�מ �י� ה���אי� מ� �י� אי�, א�ת �החזקה ְְִִִִִֵֵֵֶַָ�ִֶמי
��� א� העיר רב אפ�� מגר�ת, �עיר �מ� ויצא ָ�ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאר�סי�,
ז� והרי ל�, ח���י� אי� � �נת�ר�ה ק�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירי�
ה��ל והחזק מק��ת, �עיר �מ� יצא א� אבל ְַַ�ְֶֶ�ְְְְֲִִֶָָָָָָָ�חזקת�;
ואחר ��ארנ�, �מ� �ספק מק��ת היא �הרי �י�, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָ�ְְֲִִֵֵֶ�בית
ז� הרי � ה����י� מא�ת� �נת�ר�ה ק�ל עליה יצא ��ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ה�יר�. וק�ל אסר� ���ל ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגר�ת,

.‡Îתהיה ולא לגר��; ודע�� א�ה אד� י�א ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹלא
אד� יגר� ולא לגר��. ודע�� �מ����� �ח�יו ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹי��בת
��אמר: �בר, ערות �� מצא �� א� א�א רא��נה, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא���
ל�לח למהר ל� רא�י ואי� וג�'. �בר" ערות ב� מצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"�י

י��חה. �נא� א� �נ�ה, אבל רא��נה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָא���

.·Îדע�תיה� רעה �בנ�ת[מדותיה]א�ה צנ�עה ו�אינ� , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ויצא ל�, "�ר� ��אמר: לגר��, מצוה � ה��ר�ת ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
לאד� רא�י אי� � �ריצ�ת מ��� �נת�ר�ה וא�ה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמד��".
מכניס� וזה מ�ית� ר�עה מ�ציא זה �אי� ���א�ה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ��ר

�ית�. ְֵלת��

.‚Îותהיה �גט, מגר�� זה הרי � א��� �נתחר�ה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי
��בריא; עד מ�ציא� אינ� � נ���ת א� אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמגר�ת.
הפקר �היה ��א �די ה�א, חכמי� ��נת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מ�יח� לפיכ� עצמ�. ל�מר יכ�לה אינ� �הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפר�צי�,

מ��� �מ�ק� �מאכיל� אחרת, חשבונה]ונ��א ואי�[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לד�ר �עת �ב� �ח �אי� וע�נה, �ס�ת ��אר א�ת� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמח�בי�
ולא לר��ת�, ח�ב ואינ� אחד; �בית ה��טי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹע�
מ�ית�, �מ�ציא� מגר�ת; ז� הרי �ר��, וא� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפ��ת�.

.�� �לה��ל לחזר ח�ב ְְֲִֵֵַַַָָֹואינ�

יא ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
רצת‡. ולא ית�מה, קט�ה וה���א קט�ה. נ��אי� ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאי�

�ט; מ��� צריכה ואינ� וה�לכת, ממאנת ז� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��על
וכ� ��ארנ�. �מ� �מ�רי�, ק���י� קט�ה ק���י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�
��היא נת�ר�ה א� ונתאלמנה אביה �ה�יא� ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקט�ה
��היא נ�את וא� אביה; �ח�י �ית�מה היא הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקט�ה

ממאנת. ז� הרי ְְֲֵֶֶַָָקט�ה,
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'�מר ל�: א�מרי� לפיכ� למפרע. �טל ה�ט ��מצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנתק��,
עבר וא� לע�ל�'; ל� ח�זרת ז� �אי� לגר��, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ�ל��

י�ציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.‚Èאיל�נית מ��� א��� את ה��ציא א�[עקרה]וכ� , ְְְִִִִֵֶַַ
יחזיר לא זה הרי � ��מי� עת �כל �� �ר�אה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמ���
ותתר�א האיל�נית ותלד לאחר, ���א ��א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלע�ל�;
הייתי לא ה�א, ��� י�דע הייתי 'א�� ויאמר: ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹה��ה,

ה� ונמצא � עברמגר�' וא� ממזרי�; וה�ני� �טל ט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
י�ציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.„Èנכ�ב '�פני ואמר לאר� �ח�צה �ט �הביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�ליח
��א ח���י� �אנ� י�א�ה, לא זה הרי � נח��' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�בפני
�העיד אחד עד וכ� ל�; העיד �לפיכ� �� נת� ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
י�א�ה; לא זה הרי � �יו על ונ�את �על�, ��ת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא�ה
לא זה הרי � �על� על �נדר הא�ה את �אסר החכ� ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכ�

ה�פחה על ה�טע� וכ� עליה]י�א�ה; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכ� י�א�ה; לא זה הרי � ונת��רה ה�כרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונ��חררה,
ה��י �חזר �י על א� י�ראל, �ת על ה�א ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ��י
א� וכ��, י�א�ה. לא זה הרי � ונ��חרר העבד ִָ�ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹונת��ר,

מ�ד�. מ�ציאי� אי� � ונ�א� ְְְִִִֵָָָָעבר�

.ÂË��הקודמת]וכ בהלכה �מת�[דלעיל נ�י�, לה� �הי� ְ�ִֵֶֶָָָָ
�הר�יל� ה� ה��י� והי� �נת�ר�� א� [גרמו]נ��תיה�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לה� לה��א מ�ר�ת א�� הרי � לגר�� �עליה� ְִֵֶָָָ�ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָאת
לאחרי�, ונ�א� א�� נ�י� הלכ� א� וכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכ�ח�ה;

נת�ר�� א� השניי�]ונתאלמנ� א��[מנישואיה� הרי � ְְְְְְֲִִֵֵַָ
לכ�ח�ה. לה� לה��א ְְְִִֵֶַָָָָ�מ�ר�ת

.ÊË,�ל �העיד העד לב� לה��א מ�רת מה� אחת ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ�ְֵֶַַָוכל
עליה, ה�טע� לב� א� �על�, על �אסר� החכ� לב� ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָא�
אחר; ��הנה �די ח�טא אד� �אי� � קר�ביה� ל�אר ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָא�
מעדי א� �ר��יה, מעדי לאחד לה��א הא�ה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ��מ�רת

לבטלמא�ניה במיאו� לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
�פניה�נישואיה] �חלצה ה��ני� מ� לאחד א� [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אד� יתרחק �לע�ל� אחד. לעד�ת א�א ח���י� �אי� �ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מא�� מיאונה]מעד�ת על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈ�קד עדי� �פני �בעל� וחזר א���, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגר�
האר�סי� מ� �י� ה���אי�, מ� ��ר�� �י� לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ����א
�ל�� �החזיר�, �חזקת ז� הרי היתה, וא��� ה�איל �ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
ל� ��ת� א�ת� רא� ואפ�� זנ�ת, ל�� לא �על, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹק���י�
�א��� �עילת� ע��ה אד� �אי� היא �חזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמע�ת;
הרי לפיכ� מצוה. �עילת לע��ת� �יד� והרי זנ�ת, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ�עילת
�ני. �ט מ��� �צריכה ו�אי, ק���י מק��ת �חזקת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ�ְְְֶַז�

.ÁÈ�מ מגר�ת היתה א� � עדי� �פני ע�� ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
ה� ה� יח�ד, עדי ה� וה� נבעלה, ��א ל� ח���י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָה���אי�,
�פני לבעל צרי� אינ� �ביאה, המק�� ��ל �יאה; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹעדי
לפיכ� ��ארנ�. �מ� ויבעל, �פניה� יתיחד א�א ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹעדי�,
מגר�ת היתה וא� מק��ת. ספק היא והרי מ�פק, �ט ְְְִֶֶֶֶָָֹ�ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָצריכה

�ס ל�� אי� �הרי ל�, ח���י� אי� � האר�סי� ��.[מורגל]מ� ְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

.ËÈ,�עדי �פני ���על א�ה ��ל ה�א�ני�, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָה�ר�
זנ�ת. �עילת �עילת� ע��ה אד� �אי� חזקה � �ט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָצריכה

�ה�ר� עד �ע��, על �עלה זה �דבר וה�סיפ� ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהג�יל�
א��� �תי�� ולא ל�, ח���י� מ�פחת�, �� ל� ��� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ��י

בלא ימות �אבני�][א� �� ואחר �פחת� �חרר ��א �ְְְִִֵֶַַָָָָ
ע��ה אד� �אי� �חרר, ���אי �ה�רה מה� וי� ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליה;
ה� רח�קי� � הא�� ה�ברי� וכל זנ�ת. �עילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ�עילת�
עליה�; לסמ� רא�י ואי� הה�ראה, מ�רכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ�עיני
�לבד, ��ר�� �א��� א�א ז�, חזקה חכמי� אמר� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ��א
היא, א��� �הרי סת�, �בעל �נאי על �מק�� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָא�
זנ�ת, �עילת �עילת� ע��ה �אינ� �חזקת� ה�א ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ�בא���
ה�א �נאי �על יפר� א� זנ�ת, �עילת �היא ��פר� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
��על �חזקת ז�נה �ל הרי � ה��י� ��אר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ��על.
צרי� ואי� ק���י�. ל�� �ה�א ��פר� עד זנ�ת, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָל��
ח���י� �אי� ק���י�, �ת �אינ� ��יה א� ��פחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָל�מר
���דע עד ועבד, ��י �חזקת מה� ה�� והרי �לל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלה�

נת��רה. א� א�� ����חררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָ�ו�אי

.Î�מ �י� ה���אי� מ� �י� אי�, א�ת �החזקה ְְִִִִִֵֵֵֶַָ�ִֶמי
��� א� העיר רב אפ�� מגר�ת, �עיר �מ� ויצא ָ�ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהאר�סי�,
ז� והרי ל�, ח���י� אי� � �נת�ר�ה ק�ל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירי�
ה��ל והחזק מק��ת, �עיר �מ� יצא א� אבל ְַַ�ְֶֶ�ְְְְֲִִֶָָָָָָָ�חזקת�;
ואחר ��ארנ�, �מ� �ספק מק��ת היא �הרי �י�, ְְְְֵֵֶֶֶַַַָ�ְְֲִִֵֵֶ�בית
ז� הרי � ה����י� מא�ת� �נת�ר�ה ק�ל עליה יצא ��ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

ה�יר�. וק�ל אסר� ���ל ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגר�ת,

.‡Îתהיה ולא לגר��; ודע�� א�ה אד� י�א ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹלא
אד� יגר� ולא לגר��. ודע�� �מ����� �ח�יו ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹי��בת
��אמר: �בר, ערות �� מצא �� א� א�א רא��נה, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא���
ל�לח למהר ל� רא�י ואי� וג�'. �בר" ערות ב� מצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"�י

י��חה. �נא� א� �נ�ה, אבל רא��נה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָא���

.·Îדע�תיה� רעה �בנ�ת[מדותיה]א�ה צנ�עה ו�אינ� , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ויצא ל�, "�ר� ��אמר: לגר��, מצוה � ה��ר�ת ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָי�ראל
לאד� רא�י אי� � �ריצ�ת מ��� �נת�ר�ה וא�ה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמד��".
מכניס� וזה מ�ית� ר�עה מ�ציא זה �אי� ���א�ה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ��ר

�ית�. ְֵלת��

.‚Îותהיה �גט, מגר�� זה הרי � א��� �נתחר�ה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי
��בריא; עד מ�ציא� אינ� � נ���ת א� אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמגר�ת.
הפקר �היה ��א �די ה�א, חכמי� ��נת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מ�יח� לפיכ� עצמ�. ל�מר יכ�לה אינ� �הרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפר�צי�,

מ��� �מ�ק� �מאכיל� אחרת, חשבונה]ונ��א ואי�[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לד�ר �עת �ב� �ח �אי� וע�נה, �ס�ת ��אר א�ת� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמח�בי�
ולא לר��ת�, ח�ב ואינ� אחד; �בית ה��טי� ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹע�
מ�ית�, �מ�ציא� מגר�ת; ז� הרי �ר��, וא� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפ��ת�.

.�� �לה��ל לחזר ח�ב ְְֲִֵֵַַַָָֹואינ�

יא ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
רצת‡. ולא ית�מה, קט�ה וה���א קט�ה. נ��אי� ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאי�

�ט; מ��� צריכה ואינ� וה�לכת, ממאנת ז� הרי � ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ��על
וכ� ��ארנ�. �מ� �מ�רי�, ק���י� קט�ה ק���י ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�אי�
��היא נת�ר�ה א� ונתאלמנה אביה �ה�יא� ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקט�ה
��היא נ�את וא� אביה; �ח�י �ית�מה היא הרי � ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקט�ה

ממאנת. ז� הרי ְְֲֵֶֶַָָקט�ה,
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�נ��אי·. ס�פרי� מ�ברי ����איה �י על א� � ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחר�ת
מ�נ�א�. י�נע� ��א �די למא�, ל� ��נ� לא � ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹקט�ה

מ�‚. �י� האר�סי�, מ� �י� � ה�ט�ה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת
�כ�� �פניו; ��א �י� �על�, �פני �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹה���אי�,
זה, �בעל �ממאנת ��ב�. ממאנת �� ��על, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ��מאנת
��ה אפ�� � ��לי�י וכ� ��ני, �ממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונ�את
��א �קט�ה למא�. ל� י� קט�ה, �היא זמ� �ל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ�עמי�;
לאחר, ונתק��ה והלכה נ��אה, �היא �י על א� ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מא�ניה. ה� ה� ק���יה � קט�ה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ��היא

עד„. קט�ה, �היא זמ� �ל ממאנת? ה�ת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד
איל�נית �היא ���דע עד א� נערה, שאי���היה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

נערות] ימי עליהלה �א ���א אמ�רי�? �ברי� ��ה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
אחד. וי�� �נה ע�רה ��י� �ת ��ע�ית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָה�על
ק�נה וה�עילה ה�איל � ונבעלה ה�ה ל�מ� ה�יעה א� ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינ� ממאנת; אינ� ז� הרי ��ארנ�, �מ� ה��רה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�

למא�� �דיקה שערות]צריכה ב' הביאה �חזקת�[א� , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימני�. ִִִֵֶָָ�הביאה

ונבעלה‰. ה�איל � סימני� ל� נמצא ולא ��ב�קה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי
ל� ח���י� ז� הרי לסימני�, הרא�י ל�מ� �ה�יעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה וא� מ�פק. �ט צריכה �לפיכ� ונ�ר�; הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ��א
מ�פק; �ט מ��� צריכה � לאחר ונתק��ה ��ב�קה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מ�ניה�. ממזר ספק וה�לד �מ�ה, מ�ה �צא � נ�את ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוא�

.Â�על� ��א �י על וא� � והג�ילה מאנה ��א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקט�ה
הרי � אחד וי�� �נה ע�רה ��י� �ת מ��ע�ית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�על�
מ�ברי �ט �צריכה הג�ילה, �הרי ממאנת, אינ� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָז�
נער�ת, ל�ני �ה�יעה אחר עליה �א לא �הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹס�פרי�;
מק��ת, ספק ותהיה סימני� הביאה ��א ל� ��ח�� ֶֶ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעד
אי� א�ת ��היה �די ��דלה, אחר עליה �א ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנ�ת, מ���אי א�א �ט צריכה �אינ� ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ�מ�רה;
אחר ונתק��ה עמדה א� לפיכ�, ס�פרי�. מ�ברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ה�
יכנס הרא���, �ר� וא� �ני; ק���י �� ��פסי� ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ��דלה,
יאמר�: ��א � רא��� יק�� לא �ני, �ר� א� אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹה�ני.
קד� �ני עליה �א וא� �נתארסה'. מאחר �ר��ת� ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לא�ה ��מה �היא מ�ני �מ�ה, מ�ה �צא � רא��� ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ��גר�
ואי� �על�. �א �� ואחר ונ�את �על� ��ת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ��מעה
��גר� קד� רא��� עליה �א וא� ממזר; ה�ני מ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�לד

ממזר. ה�לד ְִֵֵַַַָָה�ני,

.Êת� עד �� מ�ת למא�? ��ריכה קט�ה היא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאיז�
ל�מר י�דעת א� דע��: יפי לפי א�ת� ��דקי� ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹע�ר,

�מ�[כס�] א�ת� ���מר לא ק���י�, ו�ה� ְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹק���יה
צריכה ז� הרי � �ה� וכ��צא וה�מרה האג�ז ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ����רת
צריכה אינ� � ק���יה ל�מר י�דעת אינ� וא� ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמא��;
מע�ל�. נתק��ה לא �א�� א�� לבית ה�לכת א�א ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמא�,
צריכה אינ� ל�מר, י�דעת אפ�� � �� מ�ת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹ�פח�תה

סכלה אפ�� � ע�ר �ת על ויתרה �י�תר,[טיפשה]מא��; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
קר�ביה, א� א�� א� אחיה �ה�יא�ה מי וכל מא��. ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָצריכה

למא�. צריכה אינ� � לדע�� ְְְְִֵֵֶַָָָָֹ��א

.Áפל�ני� רצ�ני 'אי� �ני�: �פני א�מרת ממאנת? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ�יצד

אחי', א� א�י �����ני �����י� רצ�ני 'אי� א� ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַ�עלי',
�בית מס�י� א�רחי� הי� ואפ�� א��; �דברי� ְִֵ�ְְְְֲִִִִֵֵַַָָוכ��צא

ע� והיא ר�צה�על�, 'איני ואמרה: עליה�, �מ�קה מדת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מא��. זה הרי � �עלי' ְֲֲִִִֵֵֶַ�פל�ני

.Ë��י�' ל�: ��תבי� �פניה�, ה�ט�ה ��מאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָה�ני�
�על�', �פל�ני �פנינ� �ל�ני �ת �ל�נית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָ�ל�ני

��פ� ה�א וזה ל�; ונ�תני� מא��.[עיקרו]וח�תמי� �ט �ל ְְְְְִִֵֵֶֶָ
ואינ� מגר�ת, ��תינת� ה�ר��י� �גט אינ� � מא�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מ���טי �בר ולא מסירה, ולא ל�מ�, �תיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי�

טפסי[מדיני] �� ��תבי� ואי� ה�ר��י�; ה�ט,[נוסח]�ט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
�י� �ית �מע�ה א�א �אינ� לפי �ר��י�, �גט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��א

המיאו�] .[תיעוד

.È�א�ת מ�ירי� ��הי� צריכי� �פניה�, ��מאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָה�ני�
א�ת� �ראה מי �ל לפיכ� ;�� ��אנה �על� ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
א� מא��, �ט ל� לכ�ב ל� י� � מא�ניה ו�מע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אנה,
מא�� �ט לכ�ב י�ראל נהג� �כבר מ�ירי�. �אינ� �י ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעל

זה: ֶָ�ְ�נ�ח

.‡È�וכ �� �נת �ל�ני לחד� י�� וכ� �� ���ת ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ'�כ�
ואמרה �פנינ�, �ל�ני �ת �ל�נית מאנה �ל�ני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמני�
קט�ה ואני ק���ני א� וה�יא�ני הטע�ני אחי א� ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָ�א�י

[� וה��א[השיאוני �ל�ני. �ר �ע�י[כעת]לפל�ני ��יתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
ע�י�[לפניכ�]קדמיכ�� קיימנא ולא �י� צבינא �לא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה �א[שאיני �ל�נית �בדקינ� .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואת�רר היא,[והוברר קט�ה דעדי� ְְְֲִִִַַַַָָָָ

לזכ� ל� ויהבנא וחתמנא לה�כתבנא ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
�ר�רה'.לזכות] ְְְִָָָולראיה

.·Èי� על א� � לאחר ונתק��ה א���, את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהמגר�
הרא��� החזיר� וא� הרא���; על נאסרה �על�, ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ��א
י�כל "לא ��אמר: לה�ציא, א�ת� וכ�פי� ל�קה, � ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ�בעל�

וג�'. הרא���" ְְִַָָ�על�

.‚È,�לבעל לחזר מ�רת � �ר��ה ��היא אחר ע� ְֲֲֶֶַַָֹ�ְְִִֵֶַָָָזנת
� אחר" לאי� והיתה והלכה מ�ית�, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָ��אמר:
א�ת� �א�סרת היא ה����י�, �היא אחר לאי� ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהוית�

ל�. ֲַֹלחזר

.„Èנאסרה �על�, �חת ��נת א�ה ��ל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ�בכלל
ה��אה", א�ר "אחרי ��אמר: � עליה ול�קה �על� ַָָ�ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
��אנסה. י�ראל א�ת היתה �� א� א�א נטמאה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
�סתירה ק��י ידי על �על� על ��אסרה א�ה �ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ�

עימו] ונסתרה פלוני איש ע� תסתרי אל בה: א�[שהתרה �ִ
והחזיר� עבר וא� מר��ת; מ�ת א�ת� מ�י� א�ת�, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ�על

�גט. י�ציא ��ר��, ְְִֵֵֶַַָאחר

.ÂËונתק��ה והלכה ��ארנ�, �מ� �רמיזה ��ר� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחר�
לבעל� לחזר אס�רה � לפ�ח ל�מר צרי� ואי� אחר, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלחר�
ונ�את והלכה ��ת�ר�ה, ��ח �ל א��� אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחר�;

ונת�ר�ה ה��ח.לחר�, לבעל� לחזר מ�רת � ְְְְִֵֵָָ�ְֲֲִֵֶֶַַַַָֹ

.ÊË���מ מגר�ת אינ� �אי�, דינההממאנת [אי� ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
מיכ"גרושה"] ע� �דינ� ,�� ��אנה �על� ע� ודינ� ;ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ

מ�רת היא מע�ל�: ק��� וה�א[להינשא]��א �קר�ביו, ְִִֵֶָָֹ�ְְִֶֶָ

iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

נ�את וא� ה�ה�ה. מ� �סל� ולא �קר�ב�תיה; ְִִֵָ�ְְְְִִֶַָָָָֹ�מ�ר
לחזר מ�רת � �� מאנה א� מת, א� האחר, וגר�� ֲֶֶַֹ�ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָָלאחר,

הרא��� �ר�� אפ�� א�א ע�ד, ולא [בגט]לרא���. ְְְֲִִִֵֶָָָֹ
וגר�� ,�� ��אנה אחר לאחר ונ�את ,�� �מאנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהחזיר�
א� �מא��, ה��צאה ��ל לרא���: לחזר מ�רת � ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֵַָהאחר
�גט מ��� נת�ר�ה ��א �מי ז� הרי � �ט ��דמ� �י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעל
�גט, ה�ט�ה את המגר� אבל ל�. לחזר �מ�רת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ֵָמע�ל�,
מ�ני לרא���, לחזר אס�רה � �אחר �מאנה לאחר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹונ�את
�מא��; האחר�� מ� ��צאת �י על א� �גט, מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��צאת
אס�רה וכ� מת. א� האחר��, �ר�� א� ל�מר, צרי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָואי�
על א� � ה�ר���ת ��אר �לאחיו, ולבנ�, הרא���, ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלאבי

�מא��. האחר�� מ� ��צאת ְֲִִֵֶַָָָ�י

.ÊÈ�כ�ת� ��ראית מ�ני לאביו, אס�רה � ��ב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
א� לפיכ� מ�רת. קר�ביו, ל�אר אבל �נ�; ��ת ְִִֶֶָ�ְְְְֲִֵֵֶָָָ�עת

לאחיו. מ�רת היבמי�, מ� �אחד ְֶֶֶָ�ְְֲִִֵֶַָָָמאנה

.ÁÈלא ז� הרי � ��תאלמנה א� ��ת�ר�ה א�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ�ל
מ��� ח�� י��, ��עי� ��מ�י� עד תתארס, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹת��א
�� ��תארסה מ��� וח�� ,�� �על� ��ת א� �� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ת�ר�ה

השני] מע�רת,[ע� אינ� א� מע�רת היא א� ���דע �די ;ְְִִִֵֶַָ�ְֵֶֶָ�ֶֶ
אחר��. �ל לזרע� רא��� �ל זרע� �י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַלהבחי�

.ËÈעל היה ואפ�� למגר�ת; מ�ני� ה�ט �תיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�מ���
מ��� � �ני� ��ה אחר א�א ליד� ה�יע ��א א� ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�נאי,
ל�. מ��תב� ע�� מתיחד אינ� �הרי מ�ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�תיבה

.Î,לולד רא�יה �אינ� א�ה �אפ�� היא חכמי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�גזרת
להמ�י� צריכה � האר�סי� מ� נתאלמנה א� נת�ר�ה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָואפ��
איל�נית א� עקרה, א� זקנה, א� קט�ה, אפ�� י��; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ��עי�

נערות] סימני לה שאי� מלידה, �מדינת[עקרה �על� ואפ�� ,ְֲֲִִִַַַָ
מ� �ת�לה אפ�� האס�רי�, �בית חב�� א� ח�לה, א� ְְֲֲִִִֵֶַָָָָה��,

י��. ��עי� להמ�י� צריכ�ת � ְְְְִִִִִֵַָהאר�סי�

.‡Î�ממ�יני � ��ת��רה וג��רת ����חררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ�פחה
א�ת� מפרי�י� ��ת��ר�, וא��� �ר אפ�� י��; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָ��עי�
לזרע �קד�ה ��זרע זרע �י� להבחי� �די י��, ְֶַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַ��עי�

�אר יפת וכ� �קד�ה. נזרע גויה]��א מלחמה �[שבוית ְְִִֶַֹ�ְְֵַַָֹ
עצמ� לת�נת י�� �ל�י� ��רה ל� ��תנה �י על [עדא� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ��עי�שתחפו� להמ�י� צריכה ,ְְְְִִִִַָ
ה��עי�. מ�לל וה�ל�י�, ה�לד; לת�נת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹי��

.·Î�זר� לא י��; ��עי� להמ�י� צריכה אינ� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
המז�ה וכ� �גר��ה. בעלה]א�א צריכה[תחת אינ� , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ע מ��רת �היא מ�ני וכ�להמ�י�, �תע�ר; ��א צמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
להמ�י�. צריכ�ת אינ� �מפ�ה ְְְִִֵַָָ�ְֲָאנ�סה

.‚Î,�לבעל אס�רה �היא ונ�דע �טע�ת, ���את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
�אינ� קט�ה היתה א� � מ�ח�יו �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוה�ציא�ה
מצ�י �אינ� �בר ��ה להמ�י�; צריכה אינ� לולד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָרא�יה

.�� �זר� לא �רב, מצ�י �אינ� �בר וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹה�א,

.„Î,ברח� ארס א�ת�; מנ�י� י��, ��עי� �ת�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס
א�ת� מפרי�י� � י�� ��עי� �ת�� �נס א�ת�. מנ�י� ְְְְִִִִִֵַַַָָאי�

א���. ע� ויעמד ה�מ�, אחר ְְְֲִִַַַַַַֹעד

.‰Î,�חבר מע�רת אד� י�א ��א חכמי�, �זר� ֲֵֶֶ�ְְְֲִִֵֶָָָָָֹוכ�
חבר� בנה]�מינקת את יד�ע[שמניקה �ה�רע �י על וא� , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

��מי�, ��עת ה�לד י�יק ��א � מע�רת ה�א; ְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ְְִלמי
יתע�ר ��א � �מניקה חבר�; �� על מק�יד [יזדה�]�אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ה��עילי� ��ברי� החלב לר�את מק�יד אינ� וה�א ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחלב,
���תע�ר. ְְִֵֶֶַָָלחלב

.ÂÎ��ח חד�, וע�רי� אר�עה � היניקה זמ� ה�א ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ��ה
.�� ��תארס �מ��� �� ���לד ְִִִֵֶֶַָמ���

.ÊÎ;זה זמ� אחר עד לארס אס�ר �� ל�א, �אס�ר ���ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אר�עה �ת�� ��מלתה� א� למניקה, �נ� נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפ��
ואי� ל��א, מ�רת � �נ� מת ���א; לא � חד� ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוע�רי�

�הרג�� ��א מיד]ח���י� להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ

.ÁÎי�ציא � זה זמ� �ת�� מניקה א� מע�רת ונ�א ְְְִִֶֶֶַָ�ְְַָָָעבר
אחר יחזיר� י�ראל, היה וא� �ה�; היה ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�גט,
זמ� �לאחר �ברח, נ�א� מניקה. �ל חד� ואר�עה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹע�רי�
א� מע�רת ארס �ל��. �כ� אי� � א��� ע� וי�ב ֶֶ�ְְְְְִִֵֵֵַָָָ�א
זמ� אחר עד יכנס ולא לה�ציא; א�ת� ��פי� אי� ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

ה�לד. ��מ�ת עד א� ְִֶַַַָָָָהיניקה,

יב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�גר��ה‡. הייתי, אי� 'א�ת ואמרה: ��אה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָהא�ה

�אסר �ה�ה נאמנת, � הייתי"]אני' איש ה�ה["אשת ה�א ֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]�ה�יר ואמרה:["גרושה �באה אי�, א�ת החזקה . ִִֶ�ְְְְִֵֶָָָָָ

�סלה אבל עצמ�; לה�יר נאמנת אינ� � �עלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'�ר�ני
ל�ה�ה ח���י�[כגרושה]עצמ� �על�, מת וא� לע�ל�. ְְַַָ�ְְְֲִִֵַָָָ

וח�לצת בני�]לדבריה, בלא מת א� בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתי�מת גרושה .[שמא ְִֶֶַ

�אי�·. �י על א� � �ר��ה �היא עדי� �ני ל� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהי�
יד� מ�חת �ט ה�ציאה לכ�ח�ה. ���א ז� הרי �ט, ��ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
�� ות��א נאמנת; ז� הרי � �זה' �עלי '�ר�ני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואמרה:

מק�� �אינ� �י על חתימותיו]א� זוהו ��ארנ�.[לא �מ� , ְִֵֶַַ�ְְֵֶַָ

נפל‚. א�א ל� נת�יו 'לא אמר: א� � וערער ה�על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�א
ל�, ��תב� ה�דה �הרי נאמ�; אינ� א�ת�', �מצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמ��י

י ה�א ה�על:[נמצא]�צאוהרי אמר א� אבל יד�. מ�חת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', �נאי היה',[או]'על לא[או]'��ד�� 'מע�ל� ְִֵַַָָָָָָֹ

�ח�תמיו יתק�� � ה�א' �מז�� החתימות]�תב�יו יזוהו [א� ְְְִַ�ְְְִֵַָָ
מסירה �עדי הגט]א� מסירת שראו ��ארנ�.[עדי� �מ� , ְְְְִֵֵֵֶַָ

לאחרי�; מ�רת להי�ת� מגר�ת אינ� נתק��, לא ֲִֵֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹוא�
עצמ� �סלה �הרי ��ארנ�, �מ� ה�ה�ה, מ� נפסלה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְֲִִַָָאבל

א��ר. �ל �חתיכה עצמ� וע�תה �יה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ�ה�דאת

��י',„. ואבד '�ר��ני א�מרת היא �בעל�, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אה
א���, �החזקה �י על א� � �ר��י�' 'לא א�מר ְְְִָ�ְְִִֵֵֶַַַֹוה�א
�על�. �פני �ניה מע�ה א�ה �אי� חזקה נאמנת; ז� ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהרי

נאמ�,‰. אינ� � א��י' את '�ר��י ה�על: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
ל� ה�דת ואפ�� מגר�ת; ספק ותהיה לדבריו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוח���י�
א�ת� לקלקל ית��� ��א � נאמ� אינ� ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ר��,

משניה�] להתגרש ותצטר� לאחר שתינשא א�[להכשילה; ,

�ניה �עיז ��א א� י�דעת, אינ� והיא �ר�� �טל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�גט
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נ�את וא� ה�ה�ה. מ� �סל� ולא �קר�ב�תיה; ְִִֵָ�ְְְְִִֶַָָָָֹ�מ�ר
לחזר מ�רת � �� מאנה א� מת, א� האחר, וגר�� ֲֶֶַֹ�ְְְֲֵֵֵֵֵַַָָָלאחר,

הרא��� �ר�� אפ�� א�א ע�ד, ולא [בגט]לרא���. ְְְֲִִִֵֶָָָֹ
וגר�� ,�� ��אנה אחר לאחר ונ�את ,�� �מאנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהחזיר�
א� �מא��, ה��צאה ��ל לרא���: לחזר מ�רת � ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ�ֵַָהאחר
�גט מ��� נת�ר�ה ��א �מי ז� הרי � �ט ��דמ� �י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעל
�גט, ה�ט�ה את המגר� אבל ל�. לחזר �מ�רת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�ֵָמע�ל�,
מ�ני לרא���, לחזר אס�רה � �אחר �מאנה לאחר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹונ�את
�מא��; האחר�� מ� ��צאת �י על א� �גט, מ��� ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ��צאת
אס�רה וכ� מת. א� האחר��, �ר�� א� ל�מר, צרי� ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָואי�
על א� � ה�ר���ת ��אר �לאחיו, ולבנ�, הרא���, ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלאבי

�מא��. האחר�� מ� ��צאת ְֲִִֵֶַָָָ�י

.ÊÈ�כ�ת� ��ראית מ�ני לאביו, אס�רה � ��ב� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
א� לפיכ� מ�רת. קר�ביו, ל�אר אבל �נ�; ��ת ְִִֶֶָ�ְְְְֲִֵֵֶָָָ�עת

לאחיו. מ�רת היבמי�, מ� �אחד ְֶֶֶָ�ְְֲִִֵֶַָָָמאנה

.ÁÈלא ז� הרי � ��תאלמנה א� ��ת�ר�ה א�ה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ�ל
מ��� ח�� י��, ��עי� ��מ�י� עד תתארס, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹת��א
�� ��תארסה מ��� וח�� ,�� �על� ��ת א� �� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ��ת�ר�ה

השני] מע�רת,[ע� אינ� א� מע�רת היא א� ���דע �די ;ְְִִִֵֶַָ�ְֵֶֶָ�ֶֶ
אחר��. �ל לזרע� רא��� �ל זרע� �י� ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַלהבחי�

.ËÈעל היה ואפ�� למגר�ת; מ�ני� ה�ט �תיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ�מ���
מ��� � �ני� ��ה אחר א�א ליד� ה�יע ��א א� ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ�נאי,
ל�. מ��תב� ע�� מתיחד אינ� �הרי מ�ני�, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָה�תיבה

.Î,לולד רא�יה �אינ� א�ה �אפ�� היא חכמי� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ�גזרת
להמ�י� צריכה � האר�סי� מ� נתאלמנה א� נת�ר�ה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָואפ��
איל�נית א� עקרה, א� זקנה, א� קט�ה, אפ�� י��; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ��עי�

נערות] סימני לה שאי� מלידה, �מדינת[עקרה �על� ואפ�� ,ְֲֲִִִַַַָ
מ� �ת�לה אפ�� האס�רי�, �בית חב�� א� ח�לה, א� ְְֲֲִִִֵֶַָָָָה��,

י��. ��עי� להמ�י� צריכ�ת � ְְְְִִִִִֵַָהאר�סי�

.‡Î�ממ�יני � ��ת��רה וג��רת ����חררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָ�פחה
א�ת� מפרי�י� ��ת��ר�, וא��� �ר אפ�� י��; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָ��עי�
לזרע �קד�ה ��זרע זרע �י� להבחי� �די י��, ְֶַָ�ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַ��עי�

�אר יפת וכ� �קד�ה. נזרע גויה]��א מלחמה �[שבוית ְְִִֶַֹ�ְְֵַַָֹ
עצמ� לת�נת י�� �ל�י� ��רה ל� ��תנה �י על [עדא� ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ��עי�שתחפו� להמ�י� צריכה ,ְְְְִִִִַָ
ה��עי�. מ�לל וה�ל�י�, ה�לד; לת�נת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹי��

.·Î�זר� לא י��; ��עי� להמ�י� צריכה אינ� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
המז�ה וכ� �גר��ה. בעלה]א�א צריכה[תחת אינ� , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ע מ��רת �היא מ�ני וכ�להמ�י�, �תע�ר; ��א צמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
להמ�י�. צריכ�ת אינ� �מפ�ה ְְְִִֵַָָ�ְֲָאנ�סה

.‚Î,�לבעל אס�רה �היא ונ�דע �טע�ת, ���את ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
�אינ� קט�ה היתה א� � מ�ח�יו �י� �ית ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוה�ציא�ה
מצ�י �אינ� �בר ��ה להמ�י�; צריכה אינ� לולד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָרא�יה

.�� �זר� לא �רב, מצ�י �אינ� �בר וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹה�א,

.„Î,ברח� ארס א�ת�; מנ�י� י��, ��עי� �ת�� ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס
א�ת� מפרי�י� � י�� ��עי� �ת�� �נס א�ת�. מנ�י� ְְְְִִִִִֵַַַָָאי�

א���. ע� ויעמד ה�מ�, אחר ְְְֲִִַַַַַַֹעד

.‰Î,�חבר מע�רת אד� י�א ��א חכמי�, �זר� ֲֵֶֶ�ְְְֲִִֵֶָָָָָֹוכ�
חבר� בנה]�מינקת את יד�ע[שמניקה �ה�רע �י על וא� , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

��מי�, ��עת ה�לד י�יק ��א � מע�רת ה�א; ְְִִִֶֶֶַַַַָָָ�ְְִלמי
יתע�ר ��א � �מניקה חבר�; �� על מק�יד [יזדה�]�אינ� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ה��עילי� ��ברי� החלב לר�את מק�יד אינ� וה�א ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחלב,
���תע�ר. ְְִֵֶֶַָָלחלב

.ÂÎ��ח חד�, וע�רי� אר�עה � היניקה זמ� ה�א ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ��ה
.�� ��תארס �מ��� �� ���לד ְִִִֵֶֶַָמ���

.ÊÎ;זה זמ� אחר עד לארס אס�ר �� ל�א, �אס�ר ���ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אר�עה �ת�� ��מלתה� א� למניקה, �נ� נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפ��
ואי� ל��א, מ�רת � �נ� מת ���א; לא � חד� ְִֵֵֶֶָ�ְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוע�רי�

�הרג�� ��א מיד]ח���י� להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ

.ÁÎי�ציא � זה זמ� �ת�� מניקה א� מע�רת ונ�א ְְְִִֶֶֶַָ�ְְַָָָעבר
אחר יחזיר� י�ראל, היה וא� �ה�; היה ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ�גט,
זמ� �לאחר �ברח, נ�א� מניקה. �ל חד� ואר�עה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹע�רי�
א� מע�רת ארס �ל��. �כ� אי� � א��� ע� וי�ב ֶֶ�ְְְְְִִֵֵֵַָָָ�א
זמ� אחר עד יכנס ולא לה�ציא; א�ת� ��פי� אי� ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

ה�לד. ��מ�ת עד א� ְִֶַַַָָָָהיניקה,

יב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות
�גר��ה‡. הייתי, אי� 'א�ת ואמרה: ��אה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָהא�ה

�אסר �ה�ה נאמנת, � הייתי"]אני' איש ה�ה["אשת ה�א ֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]�ה�יר ואמרה:["גרושה �באה אי�, א�ת החזקה . ִִֶ�ְְְְִֵֶָָָָָ

�סלה אבל עצמ�; לה�יר נאמנת אינ� � �עלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'�ר�ני
ל�ה�ה ח���י�[כגרושה]עצמ� �על�, מת וא� לע�ל�. ְְַַָ�ְְְֲִִֵַָָָ

וח�לצת בני�]לדבריה, בלא מת א� בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתי�מת גרושה .[שמא ְִֶֶַ

�אי�·. �י על א� � �ר��ה �היא עדי� �ני ל� ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהי�
יד� מ�חת �ט ה�ציאה לכ�ח�ה. ���א ז� הרי �ט, ��ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
�� ות��א נאמנת; ז� הרי � �זה' �עלי '�ר�ני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואמרה:

מק�� �אינ� �י על חתימותיו]א� זוהו ��ארנ�.[לא �מ� , ְִֵֶַַ�ְְֵֶַָ

נפל‚. א�א ל� נת�יו 'לא אמר: א� � וערער ה�על ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ�א
ל�, ��תב� ה�דה �הרי נאמ�; אינ� א�ת�', �מצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמ��י

י ה�א ה�על:[נמצא]�צאוהרי אמר א� אבל יד�. מ�חת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', �נאי היה',[או]'על לא[או]'��ד�� 'מע�ל� ְִֵַַָָָָָָֹ

�ח�תמיו יתק�� � ה�א' �מז�� החתימות]�תב�יו יזוהו [א� ְְְִַ�ְְְִֵַָָ
מסירה �עדי הגט]א� מסירת שראו ��ארנ�.[עדי� �מ� , ְְְְִֵֵֵֶַָ

לאחרי�; מ�רת להי�ת� מגר�ת אינ� נתק��, לא ֲִֵֶֶַ�ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹוא�
עצמ� �סלה �הרי ��ארנ�, �מ� ה�ה�ה, מ� נפסלה ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָ�ְְְֲִִַָָאבל

א��ר. �ל �חתיכה עצמ� וע�תה �יה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ�ה�דאת

��י',„. ואבד '�ר��ני א�מרת היא �בעל�, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ�אה
א���, �החזקה �י על א� � �ר��י�' 'לא א�מר ְְְִָ�ְְִִֵֵֶַַַֹוה�א
�על�. �פני �ניה מע�ה א�ה �אי� חזקה נאמנת; ז� ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהרי

נאמ�,‰. אינ� � א��י' את '�ר��י ה�על: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
ל� ה�דת ואפ�� מגר�ת; ספק ותהיה לדבריו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוח���י�
א�ת� לקלקל ית��� ��א � נאמ� אינ� ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��ר��,

משניה�] להתגרש ותצטר� לאחר שתינשא א�[להכשילה; ,

�ניה �עיז ��א א� י�דעת, אינ� והיא �ר�� �טל ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�גט



iyingנו mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הא��ר �בד י�דעת אינ� והיא מאמינ�, �ה�א מ�ני ��ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ק�מי�, א�� הרי ה�בר, אמת 'א� ל�: א�מרי� לפיכ� .���ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

�פנינ�'. ע�ה ְְֵַָָָָ�ר��

.Â�א�ת מכחי�י� ��ני� 'נת�ר�ה', א�מרי� ְְְְְְִִִִִִַַַָָָ�ני�
א�מרת והיא ע�מד ה�על אפ�� � נת�ר�ה' 'לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹוא�מרי�
��היתה; �מ�רה אי� א�ת �חזקת ז� הרי � '�ר��ני' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָל�
לפיכ� �ניה. ��עיז אפ�ר א�ת�, ���מכי� העדי� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמ�ני

ממזר. וה�לד �צא נ�את, ְְִִֵֵֵֵַַָָא�

.Ê,'נת�ר�ה 'עכ�ו ��אמר�: אמ�רי�? �ברי� ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ��ה
אבל ;'��� ה�ציאי ה�בר, אמת 'א� ל�: א�מרי� ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�הרי
אבד ל�מר י� נת�ר�ה', ימי� 'מ��ה העדי�: אמר� ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָא�
עדי� ��ני �ו�אי', אני '�ר��ה א�מרת והיא וה�איל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָה�ט.
א� � א�ת� מכחי�י� �ני� �הרי �י על א� � ל� ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידי�
י�דעי� �בעל� היא �הרי �צא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנ�את
עצמ�. מקלקלי� �אי� היא וחזקה מ�רת, �היא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ�ְִֶַַ�ו�אי
א� וכ� ספק, אצל� וה�בר ה�איל לאחר, נ�את א� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי � מעדיה לאחד נ�את אפ�� י�דעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר. ספק וה�לד �צא, ְְֵֵֵֵַַָָָז�

.Áלא' א�מרי� ��ני� ��ת�ר�ה', 'ראינ�ה �ני� ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמר�
לא ז� הרי אחת, �חצר �ר�יי� ��� הי� א� � ְְֲִֵֵַַָָֹ�ְִִָָראינ�ה'
אד� ��ני ��ר, וה�לד �צא לא � נ�את וא� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ���א;

�צנעה. לגר� ְְְֲִִֵָָע��יי�

.Ë:ואמר אחד עד �בא אי�, א�ת החזקה ��א ְְְִֵֵֶֶַָָָָ�ִֶָָֹהא�ה
'לא ואמר: אחד עד �בא ונת�ר�ה', היתה אי� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'א�ת
ואחד אי�, א�ת �היא מעידי� �ניה� הרי � ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנת�ר�ה'
�מק�� מ�עיל אחד �ל �בריו ואי� �ר��ה, �היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

�צא. נ�את, וא� ���א; לא �לפיכ� ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ�ני�,

.È�ז' א�מר: זה אחרת, מ�דינה ��א� אנ�י� ��ני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָא�ה
והא�ה עב�י', וזה א��י 'ז� א�מר: וזה עב�י', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָא��י
�י על וא� ל�ל; מ�רת היא הרי � עבדי' '�ניה� ְִֶֶַַַֹ�ְֲֲִֵֵֶֶֶַָא�מרת:
מה� אחד וכל ה�איל � אי� א�ת החזיק�ה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ��ניה�

נאמני�. אינ� העיד, ְְֱִִֵֵֶַָָלעצמ�

.‡Èק�לה האשה]�ליח יד�,[של מ�חת �ט �ה�ציא ְִִִֵֶַַַַָָָ
�עדי א� �ח�תמיו יתק�� � ה�א' 'מז�� א�מר: ְְְְִֵֵֵַָָ�ְְֵַַַוה�על
ל�', נת�יו '��ד�� ה�על: אמר ��ארנ�; �מ� ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
א� וכ� נאמ�. ה�ליח � לי' נתנ� 'לגר��י� א�מר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוה�ליח

י�צא ה�ט א�מרת:[נמצא]היה והיא הא�ה, ידי מ�חת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
�לגר��י� היה, ��' א�מר: וה�ליח לי', נתנ� זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'�ליח
ה�ליח � לפ�ד��' א�א נת�יו 'לא א�מר: וה�על לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנ�

מגר�ת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמ�,

.·Èנת�י 'לגר��י� א�מר �ה�על �י על א� � ה�ט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד
ספק ז� הרי � ל�' 'נת�יו א�מר וה�ליח ל�ליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָה�ט
אחד עד א�א �א� ואי� אי�, א�ת החזקה �הרי ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָ�ְֲֵֶֶֶֹמגר�ת;
�נתנ� לגר��י�, ל� נתנ� '�פני הא�ה: אמרה ואפ�� ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָ�בעל.
אפ�ר א�ת�, מעידי� וה�ליח וה�על ה�איל � ה�ליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נת�ר�ה. לא ו��א �ניה, ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ��עיז

.‚Èני� �יד ל� ��לח� לא�ה, �ט ���ל ק�לה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ליח
מ�חת י�צא ה�ט והרי �נטל��, ליד� ה�ט וה�יע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדי�,

ק�לה �ליח א� ל�, �לח� �על� א� י�דעת אינ� והיא ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָיד�,
��ארנ�. �מ� מגר�ת, ז� הרי � �על� �ל �ל�ח� א� ,���ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.„È� �טל �ט �ה�א א� �תב�, ��א וערער ה�על ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�א
ל� ��תנ� �ה�ט מעידי� עדי� �הרי �ח�תמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתק��
אינ� �היא �י על וא� �יד�, ��ד� �ל�ח� ידי מ�חת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]י�דעת נשלח לא[ממי וא� ידע�; העדי� הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגר�ת. אינ� ְְִֵֵֶֶַָֹנתק��,

.ÂË��ו�ל �בעל�, היא והלכה אי�, א�ת �החזקה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָ�ִֶמי
� �עלי' 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, ו�ל�� לבינ� ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָ�ינ�

�תי�� א� ות��א בני�]נאמנת, בלא מת א� חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמ� ותאסר עצמ�, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�אינ�
�דבר ממזרי�, �ניה ות�ציא �מ�ה, מ�ה �ת�ת� ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ְְְִַותפסיד

לטע� ולא להכחי� אפ�ר ואי ל�ל; לה�ל�ת [איזו]הע��י ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
וכ� חי. �ה�א י�דע א� לב�א ס�פ� חי, ה�א �א� ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
�יו, על ���א � �על� ��ת ל� והעיד אחד עד �א ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָא�
�פחה, א� א�ה, א� עבד, אפ�� לה�ל�ת; ע��י ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָ�ה�בר
נאמני� � קר�בי� מ�י �פחה, מ�י עבד, מ�י עד, מ�י ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
�יה�. על �תי�� א� א��� ות��א �ל�ני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָל�מר

.ÊË�נ�י מחמ� ח�� ז�, עד�ת ל� להעיד נאמני� ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוה�ל
�מיתת לז� ז� מעיד�ת �אי� ז�, את ז� ��נא�ת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָ�חזקת�
ק��; ה�א ועדי� �על�, על לאסר� ית��נ� ��א ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָ�על�,

וצרת� חמ�ת�, �בת חמ�ת�, ה�: השניה]וא�� ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמ�� אחי ה�סיח[אשת ��י אפ�� �על�. �בת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ
��� בכוונה]לפי שלא �מ�[משוחח �יו, על �מ�יאי� נאמ�, ְִ�ְֱִִִֶַַָ

נאמ�. אינ� להעיד, נת��� וא� ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָ��ת�אר;

.ÊÈלא�ה להעיד �א א� � ה��רה מ� �עברה ה�ס�ל ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכ�
אי� נאמ�; ,��� לפי מסיח היה וא� נאמ�; אינ� �על�, ֱֵֶָ�ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ��ת
א�ה. לעד�ת נאמ� מ�בריה�, �ס�ל אבל ה��י. מ� �ח�ת ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה

.ÁÈעל לה��א וה�יר�ה �על�, ��ת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ�א
'לא ואמר הרא��� את והכחי� אחר �א �� ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ�יו,
�עד�ת אחד �עד ות��א; מה�ר�, �צא לא ז� הרי � ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמת'

הראשו�]א�ה �בריו[העד ואי� עד��ת, ��אר עדי� ��ני , ְְִִִִֵֵֵָָ�ְְֵָָ
אחד השני]�ל �ני�.[העד �מק�� ְְִִֶֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא א�מר וזה 'מת' א�מר זה �אחד, �ניה� ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�א�
לא ז� הרי � מת' 'לא א�מרת וא�ה 'מת' א�מרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹא�ה
לעד נ�את וא� ספק. �היא מ�ני �צא, נ�את, וא� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ���א;
�צא; לא ז� הרי � ��ת' לי '�ריא א�מרת והיא ל�, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹ�העיד
�צא. ���את, �י על א� � מת' 'לא ואמר� �ני� ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ�א�

.Îיו� על ���את האחד ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ��ה
אי�, �י על ���את �ג�� � א�ת� והכחי�� ��א� ה�ני� ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָ�מ�
�י על א� א�ה �י על ���את א� מת', 'לא ואמר� �ני� ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ�בא�
ואמר� �בריה� �ל �ס�לי� �ני א� נ�י� ��י �בא� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָעצמ�,
�ס�לי� א� ר��ת ונ�י� 'מת', א�מר ��ר עד אבל מת'. ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָֹ'לא
נ�את וא� למחצה, �מחצה זה הרי � מת' 'לא ְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹא�מרי�
�צא. לא ז� הרי � מת' 'ו�אי א�מרת והיא מעדיה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלאחד

.‡Î,'עלי� 'מת �אמרה היא א� 'מת', א�מרת ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָא�ה
���א; לא ז� הרי � מת' 'לא ואמר ��ר עד �א �� ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹואחר

�צא. נ�את, ְִִֵֵֵוא�
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.·Î� 'מת' א�מר�ת נ�י� ���י מת', 'לא א�מרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹא�ה
ואחת מת', 'לא נ�י� ע�ר אמר� א� וכ� ���א; ז� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
'�ני� א�מרי� �אי� ���א; ז� הרי � 'מת' א�מר�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָע�רה
אחר ה�ל� � �פס�לי� אבל ��רי�, �עדי� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מאה'

להחמיר. �י� להקל �י� ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,

.‚Î� מת' 'לא א�מרי� ��ני� 'מת', א�מרי� עדי� ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹ�ני
ספק. �היא מ�ני �צא, נ�את, וא� ���א; לא ז� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹהרי
� ��ת' לי '�ריא א�מרת והיא מעדיה, לאחד נ�את ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוא�

�צא. לא ז� ֲֵֵֵֹהרי

.„Îמת' ואמרה מה� אחת �באה נ�י�, ��י ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרת� ��ארנ�; �מ� עצמ�, �י על ���א ז� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�עלי'
ז� נ�את ואפ�� לחבר��. מעידה צרה �אי� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאס�רה,
א�סרת היתה לא �על� מת לא 'א�� א�מרי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ח�ה,
��אסר� היא ר�צה �צרת�, מ�נאת� ��א � עליו' ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָעצמ�
מכח�ת וצרת� �עלי', 'מת א�מרת זאת עליו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��יה�
�אינ� ��� ���א; ז� הרי � מת' 'לא ל� וא�מרת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹא�ת�
א�מרת ז� לאסר�. ל� �עיד לא �� לה�יר�, ל� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמעידה
א�מר�ת ���יה� ה�איל � 'נהרג' א�מרת וצרת� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ'מת',

י��א�. א�� הרי ק��, ְֲִֵֵֵֶַָָ�אינ�

שישי יו�
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�פל�ני',‡. �ל�ני �פני '�ר��ני לבעל�: �אמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהא�ה

היא הלכה �� ואחר והכחי��ה, העדי� א�ת� ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ�בא�
ו�ל�� מלחמה]�בעל�, 'מת[אי� ואמרה: �באה �ע�ל�, ְְְֲֵַָָָָָָָָ

ור�צה �קרנית, החזקה ��� נאמנת; אינ� � ְְְְִַָָָ�ֱֲִֵֶֶֶֶַָ�עלי'
�על� ��ת ל� והעיד אחד עד �א �על�. מ�חת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלה�מט
�צא, לא נ�את, וא� א�ת�; �כרה היא ��א ���א, לא �ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

עד. ל� י� ֲֵֵֵֶָ�הרי

'מת·. ואמרה: �באה �ע�ל�, מלחמה היתה א� ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָוכ�
�ל�� �היה �י על וא� נאמנת, אינ� � ��לחמה' ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�עלי
למיתה �ר�� �ברי� על �ע�� �סמ� ��א לבינ�; ְִָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ינ�
�היה והאחר�ני� הרא��ני� ��הרג� �ג�� � 'מת' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותאמר
וא��, א�� ��הרג� 'מאחר א�מרת: היא �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�אמצע�,
'מת אמרה: ואפ�� נאמנת, אינ� לפיכ� �כלל�'. ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהרג

מ�ת�' על 'מת אמרה: א� אבל �קבר�יו'; [לא��לחמה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
נאמנת.במלחמה] �ֱֶֶֶ

'מלחמה‚. ואמרה: �באה �ע�ל�, מלחמה החזקה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָ�ֹלא
לכ�ח�ה; ���א לא � ��לחמה' �מת �ל�ני, �מק�� ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה

�צא. לא נ�את, ְִִֵֵֵֹוא�

אינ�„. � ה��לת' �חת �עלי 'מת �אמרה: הא�ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכ�
���ח היה א� וכ� �]נאמנת. של שמי� נח�י�[מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ

אינ� � ומת' עקרב, א� נח� 'נ�כ� ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקר�י�,
�נ�יכה. �� ��ת� אנ�י� רב על �ע�� �סמ� ��א ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

�ית'‰. עלינ� 'ע�נ� ונתמלאאמרה: באש [הציתוהו ְְִִֵַָָָ
נאמנת;עש�] אינ� � נ�ל�י' ואני מת, 'ה�א 'מערה', א� ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

רעב�� �נת היתה נס. ל� נע�ה �� נס, ל� ��ע�ה ���ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
נאמנת. � �קבר�יו' 'מת נאמנת; אינ� � �עלי' 'מת ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואמרה

.Â,נהרג 'ה�א 'לסטי�', א� ��יי�', עלינ� 'נפל� ְְְֱִִִֵֶַָָָָאמרה:
�די ה��י�, להרג �ר�� �אי� נאמנת; � נ�ל�י' ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואני

ה�א. נ��ל �� היא, ����לה ��� ְִִִֵֶֶַָָֹ��אמר:

.Êבר� �[מגיפה]היה �עלי' 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה ה�בר ���נת אד�, �ל �פי ���ט �ה�בר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
וינ�ל� חזקי�, נערי� ��בר ��מ�ת� ואפ�ר מת, וזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָח�יה
סמכה ��א ל�, ח���י� אי� זה �לפי הח�לי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�קני�

ה�תי�. רב על ְִֵַַַָֹ�ע��

.Áה�� א�ה; לעד�ת ��ר עד מ�י �עד אמרנ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�בר
�ג�� �ל�ני, ��ת �עת �� מ�י ��מע אמ�רי�? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ברי�
אינ� קט�, א� ��טה מ�י �מע א� אבל �פחה. א� ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבד

�בריה�. על ס�מכי� ואי� ְְְִִִֵֵֵֶַמעיד

.Ë�אנ� 'עכ�ו א�מרי�: �ה� ה�ינ�ק�ת מ� ְְִִִֵֶַַַָָָ�מע
החכ�, �פל�ני ,�� הי� ספ�ני� וכ� �� �ל�ני, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמהס�ד

עלה הרי[הל�]�פל�ני � �מ�ת�' ע�� וכ� �� מ�ת�, אחר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
�ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �י על מ�יה� מעיד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

א���. את ְִִִֶַ�מ�יאי�

.È;יו� על ���א ז� הרי � �ל�ני' 'הרג�י �אמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָי�ראל
ר�ע עצמ� מ�י� אד� הרגו]�אי� שהוא נאמ� והרי[ואי� , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
��ת ונהעיד שמת][� .אמ� ִֵֵֶ

.‡È.יו� על מ�יאי� ��� לפי �הסיח �ה��י אמרנ� ִִִַַ�ְְְִִֵֶֶַַַָָ�בר
��ה ��ת, לפל�ני 'א�י וא�מר: מסיח ה��י היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ�יצד?
וא�מר: מסיח �היה א� ע�י'; ע�ה ט�בה וכ�ה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, ע�נ� מה�� �היה �ל�ני נפל ��ר� �א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'��הייתי
א��, �דברי� וכ��צא �תא��', מת �יצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנ�

נאמ�. זה הרי � להעיד ��נת� �אי� מראי� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�

.·Èמע�� מעיד ,��� לפי ה�סיח מ��י ��מע ִֵֶַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַָָוי�ראל
היתה ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה �יו. על ות��א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ���,

אמתלא א�א[סיבה]�� נת��� לא ��א � ה��י ��יחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
��א וכ� �� לי 'ע�ה לאחד: �אמר �ג�� אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
לפי מסיח זה אי� � �ל�ני' �הרג�י �דר� א�ת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאהרג

זה. על אימה לה�יל ���נת� ,����ְִֵֶֶַַַָָָ

.‚Èמער�א�ת �מע א� משפט]וכ� ��יי�[בתי �ל ְְִִֵֵֶַַָָ
ידי מח�קי� �ה� נאמני�, אי� � �ל�ני' 'הרגנ� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�אמר�:
א��. �דברי� ���צא �ל וכ� אימה. לה�יל �די �כזב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמ�

.„Èי� על א� � �ח�ה ��� לפי להסיח �התחיל ְִִַַָ�ְְְִִִִֶַָ��י
� המארע �ל ��ר� עד �בדק�ה� ,�� אחר א�ת� ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��אל�

�יו. על �מ�יאי� נאמ�, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי

.ÂË,'ל�ני� ��ת '�מע�י �אמר: �העד אמרנו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
לעד�ת ��ר זה הרי � מעבד ��מעה מא�ה �מע ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפ��
א� הא�ה א� העד אמר א� אבל �יו. על �מ�יאי� ֲִִִִִִֵַַַָָָָָָא�ה,
א�ת�: ��אלי� � ��ת' ראיתיו ואני �ל�ני 'מת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָהעבד,
�ר�ר, �דבר העיד א� ��ת'? ידע� �ב�ה ראית, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'היא�
את מ�יאי� אי� למיתה, �ר�� �דברי� העיד וא� ְִִִֵֶַָָ�ְְֱִִִִֵֶֶָָנאמ�;
��ת ��רא�ה� א�א ��ת האד� על מעידי� �אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא���;

ספק. �� ואי� ְֵֵַַָו�אי

.ÊË� ה�ד�ל ��� טבע אפ�� ל��, ��פל רא�ה� ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ�יצד?
נפל וא� אחר; �מק�� יצא ��א ��ת, עליו מעידי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאי�
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.·Î� 'מת' א�מר�ת נ�י� ���י מת', 'לא א�מרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹא�ה
ואחת מת', 'לא נ�י� ע�ר אמר� א� וכ� ���א; ז� ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
'�ני� א�מרי� �אי� ���א; ז� הרי � 'מת' א�מר�ת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָע�רה
אחר ה�ל� � �פס�לי� אבל ��רי�, �עדי� א�א ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ�מאה'

להחמיר. �י� להקל �י� ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,

.‚Î� מת' 'לא א�מרי� ��ני� 'מת', א�מרי� עדי� ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹ�ני
ספק. �היא מ�ני �צא, נ�את, וא� ���א; לא ז� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹהרי
� ��ת' לי '�ריא א�מרת והיא מעדיה, לאחד נ�את ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָוא�

�צא. לא ז� ֲֵֵֵֹהרי

.„Îמת' ואמרה מה� אחת �באה נ�י�, ��י ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרת� ��ארנ�; �מ� עצמ�, �י על ���א ז� הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ�עלי'
ז� נ�את ואפ�� לחבר��. מעידה צרה �אי� ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאס�רה,
א�סרת היתה לא �על� מת לא 'א�� א�מרי� אי� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ�ח�ה,
��אסר� היא ר�צה �צרת�, מ�נאת� ��א � עליו' ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָעצמ�
מכח�ת וצרת� �עלי', 'מת א�מרת זאת עליו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��יה�
�אינ� ��� ���א; ז� הרי � מת' 'לא ל� וא�מרת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹא�ת�
א�מרת ז� לאסר�. ל� �עיד לא �� לה�יר�, ל� ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמעידה
א�מר�ת ���יה� ה�איל � 'נהרג' א�מרת וצרת� ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ'מת',

י��א�. א�� הרי ק��, ְֲִֵֵֵֶַָָ�אינ�

שישי יו�
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�פל�ני',‡. �ל�ני �פני '�ר��ני לבעל�: �אמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהא�ה

היא הלכה �� ואחר והכחי��ה, העדי� א�ת� ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָ�בא�
ו�ל�� מלחמה]�בעל�, 'מת[אי� ואמרה: �באה �ע�ל�, ְְְֲֵַָָָָָָָָ

ור�צה �קרנית, החזקה ��� נאמנת; אינ� � ְְְְִַָָָ�ֱֲִֵֶֶֶֶַָ�עלי'
�על� ��ת ל� והעיד אחד עד �א �על�. מ�חת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלה�מט
�צא, לא נ�את, וא� א�ת�; �כרה היא ��א ���א, לא �ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

עד. ל� י� ֲֵֵֵֶָ�הרי

'מת·. ואמרה: �באה �ע�ל�, מלחמה היתה א� ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָוכ�
�ל�� �היה �י על וא� נאמנת, אינ� � ��לחמה' ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�עלי
למיתה �ר�� �ברי� על �ע�� �סמ� ��א לבינ�; ְִָָ�ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ�ינ�
�היה והאחר�ני� הרא��ני� ��הרג� �ג�� � 'מת' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותאמר
וא��, א�� ��הרג� 'מאחר א�מרת: היא �הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ�אמצע�,
'מת אמרה: ואפ�� נאמנת, אינ� לפיכ� �כלל�'. ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהרג

מ�ת�' על 'מת אמרה: א� אבל �קבר�יו'; [לא��לחמה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
נאמנת.במלחמה] �ֱֶֶֶ

'מלחמה‚. ואמרה: �באה �ע�ל�, מלחמה החזקה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָ�ֹלא
לכ�ח�ה; ���א לא � ��לחמה' �מת �ל�ני, �מק�� ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה

�צא. לא נ�את, ְִִֵֵֵֹוא�

אינ�„. � ה��לת' �חת �עלי 'מת �אמרה: הא�ה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכ�
���ח היה א� וכ� �]נאמנת. של שמי� נח�י�[מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ

אינ� � ומת' עקרב, א� נח� 'נ�כ� ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקר�י�,
�נ�יכה. �� ��ת� אנ�י� רב על �ע�� �סמ� ��א ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

�ית'‰. עלינ� 'ע�נ� ונתמלאאמרה: באש [הציתוהו ְְִִֵַָָָ
נאמנת;עש�] אינ� � נ�ל�י' ואני מת, 'ה�א 'מערה', א� ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

רעב�� �נת היתה נס. ל� נע�ה �� נס, ל� ��ע�ה ���ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
נאמנת. � �קבר�יו' 'מת נאמנת; אינ� � �עלי' 'מת ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואמרה

.Â,נהרג 'ה�א 'לסטי�', א� ��יי�', עלינ� 'נפל� ְְְֱִִִֵֶַָָָָאמרה:
�די ה��י�, להרג �ר�� �אי� נאמנת; � נ�ל�י' ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואני

ה�א. נ��ל �� היא, ����לה ��� ְִִִֵֶֶַָָֹ��אמר:

.Êבר� �[מגיפה]היה �עלי' 'מת ואמרה: �באה �ע�ל�, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה ה�בר ���נת אד�, �ל �פי ���ט �ה�בר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
וינ�ל� חזקי�, נערי� ��בר ��מ�ת� ואפ�ר מת, וזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָח�יה
סמכה ��א ל�, ח���י� אי� זה �לפי הח�לי�; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָה�קני�

ה�תי�. רב על ְִֵַַַָֹ�ע��

.Áה�� א�ה; לעד�ת ��ר עד מ�י �עד אמרנ� ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�בר
�ג�� �ל�ני, ��ת �עת �� מ�י ��מע אמ�רי�? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ברי�
אינ� קט�, א� ��טה מ�י �מע א� אבל �פחה. א� ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבד

�בריה�. על ס�מכי� ואי� ְְְִִִֵֵֵֶַמעיד

.Ë�אנ� 'עכ�ו א�מרי�: �ה� ה�ינ�ק�ת מ� ְְִִִֵֶַַַָָָ�מע
החכ�, �פל�ני ,�� הי� ספ�ני� וכ� �� �ל�ני, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמהס�ד

עלה הרי[הל�]�פל�ני � �מ�ת�' ע�� וכ� �� מ�ת�, אחר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
�ה�, וכ��צא הא�� ה�ברי� �י על מ�יה� מעיד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

א���. את ְִִִֶַ�מ�יאי�

.È;יו� על ���א ז� הרי � �ל�ני' 'הרג�י �אמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָי�ראל
ר�ע עצמ� מ�י� אד� הרגו]�אי� שהוא נאמ� והרי[ואי� , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
��ת ונהעיד שמת][� .אמ� ִֵֵֶ

.‡È.יו� על מ�יאי� ��� לפי �הסיח �ה��י אמרנ� ִִִַַ�ְְְִִֵֶֶַַַָָ�בר
��ה ��ת, לפל�ני 'א�י וא�מר: מסיח ה��י היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ�יצד?
וא�מר: מסיח �היה א� ע�י'; ע�ה ט�בה וכ�ה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, ע�נ� מה�� �היה �ל�ני נפל ��ר� �א ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'��הייתי
א��, �דברי� וכ��צא �תא��', מת �יצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנ�

נאמ�. זה הרי � להעיד ��נת� �אי� מראי� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ה�

.·Èמע�� מעיד ,��� לפי ה�סיח מ��י ��מע ִֵֶַָ�ְְְִִִִֵֵֶַַַָָוי�ראל
היתה ��א אמ�רי�? �ברי� ��ה �יו. על ות��א ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמ���,

אמתלא א�א[סיבה]�� נת��� לא ��א � ה��י ��יחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
��א וכ� �� לי 'ע�ה לאחד: �אמר �ג�� אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
לפי מסיח זה אי� � �ל�ני' �הרג�י �דר� א�ת� ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאהרג

זה. על אימה לה�יל ���נת� ,����ְִֵֶֶַַַָָָ

.‚Èמער�א�ת �מע א� משפט]וכ� ��יי�[בתי �ל ְְִִֵֵֶַַָָ
ידי מח�קי� �ה� נאמני�, אי� � �ל�ני' 'הרגנ� ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�אמר�:
א��. �דברי� ���צא �ל וכ� אימה. לה�יל �די �כזב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמ�

.„Èי� על א� � �ח�ה ��� לפי להסיח �התחיל ְִִַַָ�ְְְִִִִֶַָ��י
� המארע �ל ��ר� עד �בדק�ה� ,�� אחר א�ת� ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ��אל�

�יו. על �מ�יאי� נאמ�, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי

.ÂË,'ל�ני� ��ת '�מע�י �אמר: �העד אמרנו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ�בר
לעד�ת ��ר זה הרי � מעבד ��מעה מא�ה �מע ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפ��
א� הא�ה א� העד אמר א� אבל �יו. על �מ�יאי� ֲִִִִִִֵַַַָָָָָָא�ה,
א�ת�: ��אלי� � ��ת' ראיתיו ואני �ל�ני 'מת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָהעבד,
�ר�ר, �דבר העיד א� ��ת'? ידע� �ב�ה ראית, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'היא�
את מ�יאי� אי� למיתה, �ר�� �דברי� העיד וא� ְִִִֵֶַָָ�ְְֱִִִִֵֶֶָָנאמ�;
��ת ��רא�ה� א�א ��ת האד� על מעידי� �אי� ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא���;

ספק. �� ואי� ְֵֵַַָו�אי

.ÊË� ה�ד�ל ��� טבע אפ�� ל��, ��פל רא�ה� ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָ�יצד?
נפל וא� אחר; �מק�� יצא ��א ��ת, עליו מעידי� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאי�



iyiyנח mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

�ל ור�אה �ע�מד מערה, א� ��ר �ג�� מק�צי� ְְְִֵֶֶָָָָ�ְְִַלמי�
�[גדותיו]סביביו עלה ולא נפ��, ��צא �די ו�הה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ה�ליכ�ה� א� וכ� א���. את �מ�יאי� ��ת, עליו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמעיד
מצ�דה וה�ליכ� אבר[רשת]���, מ��� והעל� אחריו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

עליו מעיד זה הרי � ויחיה החי, מ� ���טל אפ�ר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ�אי
א���. את �מ�יאי� ְִִִֵֶֶַ��ת,

.ÊÈ�אי � �ה� וכ��צא �נמרי� ארי�ת לגב ��פל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹרא�ה�
נח�י� לחפירת נפל יאכל�ה�. ��א אפ�ר עליו; ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידי�
ר�תחת י�רה לת�� א� הא�, �ב�� לת�� א� ְְְְְִִֵַַַַַָָועקר�י�,
�ני רב א� סימני� �ני ��חט� א� �מ�, א� יי� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]ה�ימני� עליו[קנה מעידי� �ברח, עמד אפ�� � ְֲִִִִִַַַָָָָָ
�אי מ�ברי� �זה ���צא �ל וכ� למ�ת. ס�פ� ���אי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ��ת;
א�� הרי � קר�ב �זמ� מ�ד ימ�ת א�א ��חיה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפ�ר

עליו. ְִִָָמעידי�

.ÁÈצל�ב �י[תלוי]רא�ה� על א� � �� א�כל והע�� ְִֵַַָָָ
י א� וא���קר�ה� ��ת; עליו מעיד אינ� ח�י�, �� ר� ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

�ג�� �נטילת�, י�צאה �ה�פ� �מק�� א�כל הע�� ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָרא�
��ת. עליו מעידי� זה הרי � מעיו �ני א� ל�� א� ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמח�

.ËÈ�א ��לחמה', ��ת 'ראיתיו �אמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
א�� �דברי� וכ��צא ומת', ה�ד�ל ��� '��בע א� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'�מ�לת',
�יו; על ות��א נאמ�, 'קבר�יו', א�מר א� � למיתה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָָָ�ֶ�ר��
�צא. לא נ�את, וא� ���א; לא 'קבר�יו', אמר לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹוא�

.Î�מי� �על� ��בע אחד עד ל� �העיד הא�ה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכ�
עלה ולא ס��, לה� לחיות]�אי� שיוכל זמ� ואבד[בשיעור , ְְֵֶֶַָָָָֹ

�מ� ז�, עד�ת על ���א לא ז� הרי � �מ� ונ���ע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹזכר�,
ה�א ה��י היה ואפ�� �צא. לא נ�את, וא� ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ��ארנ�;
�יו על ונ�את ,'��� �ל�ני 'טבע ואמר: ��� לפי ְְְִִִֵַַַַָָָ�ְִִֵֶַ�הסיח
לכ�ח�ה א�ת� לה�יא �ה�רה וחכ� �צא; לא ז� הרי �ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

א�ת�. מנ�י� �ְִַ

.‡Î��ח�� א� � מת א� הר�ג וחטמ�[מצחו]מצא�ה� ְְְְִֵַַָָָ
מעידי� � �ל�ני �ה�א �ה� וה�יר�ה� ק�מי�, �ניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָ�פרצ��
סימני� לה� ��� �י על א� � מא�� אחד נ�ל וא� ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

�בכליו ��מא[בגדיו]�ג�פ� ואפ�� מעידי�,[יבלת], אי� � ְְְֲִִִֵֵַָָ
�ת�� �רא�ה� אמ�רי�? �ברי� ��ה ה�א. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ��א
�ל�ה, אחר אבל מיתת�; א� הריגת� אחר ימי� ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹ�ל�ה

מ���ה. �ניו ��רצ�� מ�ני עליו, מעידי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאי�

.·Îה�� אחר אפ�� ל���ה, ה�� וה�ליכ� ,��� ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
�אינ� עליו, מעידי� וחטמ�, �ניו ה�יר� א� � ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָימי�
����ה �הה וא� מר�ה; זמ� אחר א�א ��י� ְִֶַַָָָָ�ְְְִִֶֶַַַַַַָמ���ה
עליו, מעידי� אי� � ונת�ח �ע�ת, ה�� מ� �ה�ל� ְְְְִִִִֵַַַָָָָ�ֶַַאחר
להעיד לה�יר� �די �צ�רת� ���ס��לי� נ���ה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�הרי
ה�ר לא�ר ��ילה אפ�� א�ת� ור�אי� א�ת� ��דקי� ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

ה�בנה. לא�ר ְְַָָא�

.‚Îוא�מר מרח�ק ע�מד אחד עצמו]רא� �ה�א[על ְֵֵֵֶֶָָָ
נח� נ�כ� והרי �ל�ני, מ�ק�� �ל�ני א� �ל�ני �� ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָ�ל�ני
� ה�יר�ה� ולא �����ה, �מצא�ה� והלכ� מת, ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי

א���. את מ�יאי� א�� ְֲִִִֵֵֶַהרי

.„Î,�אנ�י א� �י�, �ית לי 'אמר� ואמר: אחד ְְֲִִִֵֶַָָָָָ�א

מיכאל', �� יצחק ��ת לה� אמר �ל�ני, למק�� ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ���ל�
� זה ה�א מי י�דע אינ� וה�ליח לנ�, ואמר ה�ליח ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ�בא
מ�רת, א��� הרי זה, ��� ה�ד�ע �ל�ני י�דעי� ואנ� ֶֶ�ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָה�איל
��ת'. ה�א אחר מיכאל �� יצחק '��א א�מרי�: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואי�

.‰Îה��י �בא אחד, למק�� מע�נ� וג�י י�ראל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָיצא
� מת' מ�א� ע�י ��צא 'אי� ואמר: ��� לפי ְִִִִֵֶַָָָָ�ְְִִֵַוהסיח

י�דע ה��י �אי� �י על וא� א���, את [מכיר]מ�יאי� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַ
'קבר�יו'. ��אמר: וה�א האי�; ְְְִִֶַַָֹא�ת�

.ÂÎ,��למק מ�ק�� �אחד אד� �ני ע�רה יצא� א� ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכ�
�ק�לר אס�רי� וכ��צא[שרשרת]וה� �מ�י�, נ��אי� א� , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

ו א��, אנ�י��דברי� �ע�רה ואמר, ��� לפי ה��י הסיח ְְְִִִִֵֵַַָ�ְֲֲִֶַָָָָ
וכ�, �� נ��אי� וה� �ל�ני, למק�� �ל�ני מ�ק�� ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ�הלכ�

נ��תיה�. את מ�יאי� � �קברנ�� ,��� ְְְִִֵֶֶַַָ�ֵמת�

.ÊÎ,ל�ני� �מק�� ע�נ� יה�די אי� 'מת �אמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָי�ראל
�אמ�� א�מרי� אי� � סימניו' הי� וכ� וכ� צ�רת�, וכ� ��ְְְְְִִֵָָָָָָָָ�ְַ
וי�יר �ל�ני, �ה�א העד ��עיד עד �ל�ני', 'ה�א ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָה�עת
מעיר ע�נ� יצא 'אחד אמר: א� אבל עיר�. ו�� ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ�מ�
מ�� יצא לא א� העיר: �א�ת� מח��י� � ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹ�ל�נית

א���. ���א ה�א, ְִִֵֶָָא�א

.ÁÎ�א �ל�ני, �� �ל�ני אי� 'מת ��טר: �ת�ב ְְְְִִִִֵֶָָָמצא�
���א ז� הרי � י�ראל �תב זה �י ונ�דע �ל�ני', אי� ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנהרג

�����ק מי וכ� �דר�[נתאל�]א���. א�ת� �בדק� , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
�ל�ני ��ת וכתב מכ�נת, �ע�� ונמצאת לג�י�, ְְִֵֶֶֶַָ�ְְְְְְִִִִֵֶַ���דקי�
עדי ��דקי� ואי� ות��א. �תיבת�, על ס�מכי� � �ל�ני ��ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
להחמיר ��בר חכמי� אמר� ��א וחקירה, �דרי�ה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹא�ה

עג�נה. ה�רת מ��� להקל ְֲִֵֶַַָָָָא�א

.ËÎהחמ�רה הערוה חכמי� �ה�יר� �עיני� יק�ה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
ה�תב, �מ�י עד, מ�י ועד �פחה, אפ�� א�ה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָ�עד�ת
��רה הק�ידה ��א ��ארנ�; �מ� � וחקירה �רי�ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ�בלא
�דבר א�א העד�ת, מ��טי ��אר עדי� �ני העדת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

�רי� על לעמד יכ�ל א�ה העדי�[בירורו]�אי� מ�י א�א ֲֵֶַַַָָֹ�ְִִִֵֶָָ
אבל זה. את הלוה א� זה הרג ��ה �העיד� �ג�� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ�בעד�ת�,
ואי� ה�ה, העד מ�י ��א �רי� על לעמד �אפ�ר ְְִִֵֵֶֶַָֹ�ְֲֶֶַַָָָֹ�בר
�העיד זה �ג�� אמת, ה�בר אי� א� לה�מט יכ�ל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעד
ה�א רח�ק ��בר עליו; ��רה הק�ידה לא � �ל�ני ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹ��ת
זה, �דבר חכמי� הק�� לפיכ� ��קר. העד �� ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ��עיד
�בלא ה�תב, �מ� �פחה, מ�י אחד, עד �� ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָֹוהאמינ�
עג�נ�ת. י�ראל �נ�ת י�אר� ��א �די � וחקירה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ�רי�ה

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�
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מצות ואחת ע�ה, מצו�ת ��י � מצו�ת �ל� �כלל� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹי�
(ג) לחל�; (ב) לי��; (א) פרט�: ה�א וזה תע�ה; ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹלא
ה�ב� ר��ת ��ס�ר עד זר לאי� יבמה ���א ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ��א
'זק�קה נקראת לי��� רא�יה �היא והא�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעליה.
א�� מצו�ת �בא�ר 'ז�ה'. נקראת ה�ב� �ר��ת ְְְְִִִִֵֵֵַָָָלי���';

א��. ְִִֵָ�פרקי�
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א ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
אד�‡. ��י�� ה��רה, מ� ע�ה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

�י� מאביו, אחיו אחיו]א�ת אשת הייתה ה���אי�[א� מ� ִִִִִֵֵֵֶַָָ
ל� אי� "�ב� ��אמר: � זרע �לא מת א� האר�סי�, מ� ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ�י�
יבמ��, לק�� צרי� אינ� ה��רה �מ� עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיבמ�
עליה; יב�א א�א ה�מי�, מ� ל� �הקנ� היא א��� ���ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

��ת. �על� נכסי על ְֲִֵֵֶַַָָָ�ְ�כת�ת�

ל�·. ח�ל� זה הרי � היא רצת ��א א� לי��, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
נעלו] לאחר;[חולצת לה��א מ�רת �היה �� ואחר ,ְְִֶַַָ�ְְִֵֵֶֶַָ

��אמר: � לי�� רצה לא א� לחל� ה��רה מ� ע�ה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�מצות
חליצה. למצות ק�דמת י��� �מצות נעל�". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה

ואחד‚. ה�� אחד � ל�" אי� "�ב� ���רה ��אמר ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ת זרע א� ה�� זרע א� ל�[נכדי�]ה�ת, וי� ה�איל ; ְִֵֵֶֶַַַַַַַ

זה הרי � אחרת מא�ה �י� ז� מא�ה �י� מק��, מ�ל ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזרע
זרע ל� היה אפ�� ה����. �מ� החליצה מ� א��� את ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ��טר
מ� א��� את ��טר זה הרי � זרה עב�דה ע�בד א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָממזר

ה����. �מ� ֲִִִַַָהחליצה

��רע„. ��טר; אינ� � ה�כרית �מ� ה�פחה מ� �נ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
�כא�� ��יי�, � ה��יה מ� וה�א עבדי�, � ה�פחה מ� ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָה�א
�היה וילדיה "הא�ה ��פחה: א�מר ה�א הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאינ�.
"�י א�מר: ה�א �בג�יה �מ�ה; ��לד� מל�ד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאדניה",
על וא� ��הל. מ�ח�ב א�ת� מסיר מאחרי", �נ� את ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיסיר
� ה��יה מ� �נ� נת��ר א� ה�פחה, מ� �נ� ����חרר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�י
את ��טרי� ואינ� והמ�חררי�, ה�רי� ��אר ה� ְְְִִֵֶָָ�ְְְֲִִֵֵֵַַָהרי
ו�חרר�, ,��� ה�פחה מ� �� ל� �היה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָא���.
לאחיו, �תי�� ז� הרי � זרע �לא �מת �נ�א�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹו�חרר�,

�חרר�. ��בר ק��, מ��� ��נ� �י על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָוא�

ה�ילה‰. א� � מע�רת א��� וה�יח ��ת מת]מי [ולד ְְְִִִִֵֶַ�ִִִֶֶָ
מ�ת� בעלה]אחר ויצא[של ילדה וא� �תי��; ז� הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

א�� � ���לד ��עה מת אפ�� � הע�ל� לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה�לד
עד ס�פרי�, מ�ברי אבל ה����. �מ� החליצה מ� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ�ט�רה

חד�יו ל� ��ל� �ו�אי עיבורו]���דע ימי ונ�לד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
� נ�לד לכ�ה נ�דע לא א� אבל �מ�רי�. חד�י� ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלת�עה
נ�י את �פ�טר ק�מא, ולד זה הרי � י�� �ל�י� �הה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹא�
ה�ל�י�, �ת�� מת וא� ה����; �מ� החליצה מ� ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
ה�ג מ� ��פל �י� מחלי, ��ת �י� � �ל�י� �י�� ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפ��
�לפיכ� ק�מא; �� ספק נפל, ספק זה הרי � ארי אכל� ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�

מתי�מת. ולא ס�פרי�, מ�ברי ח�לצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹא��

.Âע�בד א� ממזר אפ�� � מק�� מ�ל אח ל� ��� ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמי
לאויר ור�� רא�� מ��צא � �ד�ל �י� קט� �י� זרה, ֲִַ�ְֲִֵֵֶָָָָָָָָֹעב�דה
לי���. א��� את ז�קק זה הרי אחיו, ��מ�ת קד� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהע�ל�
אחיו אינ� � ה�כרית מ� א� ה�פחה מ� אח ל� היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָוא�
�י על וא� א���; את ז�קק ואינ� ה�ברי�, מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר

ה�רת� והיתה ה�איל �קד�ה, לדת� ��א[עיבורו]�היתה ְְִֵֶָָָ�ְְִֶָָָָֹ
אחיו. אינ� ִֵָָ�ְִ�קד�ה,

.Êלאבל�ת א�א אחי� ח��בי� אינ� � הא� מ� ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחי�
ה� הרי � וחליצה לי��� א� יר�ה לעני� אבל ְֲֲִִֵֵַָָ�ְְְְֲִֵַָ�לעד�ת;

מאב. א�א אחוה �אי� �אינ�, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מי

.Áאחוה לה� אי� � ����חרר� ועבדי� ��ת��ר� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�רי�
��א ה�רת� מה� אחד ואפ�� לזה. זה �זרי� ה� והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�לל,
� �קד�ה ולדת� ה�רת� וה�ני �קד�ה, ולדת� ָ�ְְְִִֵֵַָָָ�ְְִֵָָ�ְִ�קד�ה
�יניה� אי� �קד�ה, ונ�לד� �א�מי� ואפ�� �זרי�; ה� ֵֵֵֶָ�ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָהרי

�קד�ה. ולדת� ה�רת� ��היה עד � ָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאחוה

.Ë�חליצת א� �יאת� � ומת ר��ת נ�י� ל� �הי� ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי
ל��י�, מי�� ואינ� ה�אר; את ��טרת מה�, אחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�ל
ה�א אחד �ית � אחיו" �ית את יבנה לא "א�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:

א ל� הי� א� וכ� ��י�. �ני ��נה ואינ� ר�י���נה, חי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
�אר וי�ר� היבמ�ת, מ� לאחת מי�� א� ח�ל� מה� אחד �ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְְָ

המת]ה�ר�ת נשי .[שאר ַָ

.Èהיה א� � �פס�ל�ת ל�ה�ה ��ר�ת א�� �יבמ�ת ְִָָָ�ְְִֵֵַָָהי�
יחל� � ח�ל� היה וא� ��רצה; לאיז� מי�� � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי��
�חליצה. ל�ה�ה ה��רה את יפסל ��א �די ֲִַָָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלפס�לה,

.‡Èאפ�ר א� � לפניו נ��תיה� ונפל� ר�י�, אחי� ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמת�
ח�ל� א� לכ��, ח�ל� לאו, וא� מי��; ,��� את לי�� ֵָ�ְְְִֵֵַָָ�ְֵֶַל�
�בית. �ית מ�ל אחת ��רצה, למי �מי�� מה� ��רצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלמי

.·Èאר� ועל עליו צר�תיה נאסר� � יבמ�� את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה��נס
זה הרי צרת�, על מאחיו אחד א� ה�א �א וא� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחי�.
ועל עליה לא עליה", יב�א "יבמ� ��אמר: � �ע�ה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹע�בר

ולאו [הריע�ה,[מצות]מ�לל[היוצא]ה�א[איסור]צרת�; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] היאהוא החל�צה נאסרה � ליבמ�� הח�ל� וכ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע�ה.

אס�ר�ת וכ�� האחי�. �אר ועל הח�ל� על צר�תיה, ֲָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָָוכל
��נ��ת ס�פרי� מ�ברי מדרבנ�]עליה� שאיסור� ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ

�ל מעל ערוה א��ר נס��ק ולד, �לא אחיו ��ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אחר
��נ��ת. ה����י� �ה� ��פסי� לפיכ� ְְְִִִִִִֶַָָָָנ�יו;

.‚È�� עליו, אס�רה �היא ��� � ליבמ�� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהח�ל�
�לאחיו. לבנ� אס�רה היא וכ� �ב��; א�� �ג�� ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקר�ב�תיה,
היא וכ� ;��� �ת �ת �ג�� אס�ר�ת, ��� ה�נ��ת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפ��
�א��� היא הרי �בר, �ל �לל� �נ�. �� לב� ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאס�רה

ל� זק�קה היא ועדי� יבמ�� מתה א� וכ� לה��ר��. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכ�] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אס�רזיקה �ָ

הא��רי� וכל �ח�יו. �מתה א��� היתה �א�� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ�קר�ב�תיה,
חל�צת� צרת אח�ת ל�א אד� �מ�ר מ�בריה�. � ֲֲִַָָָָָָ�ְִִֵֵֶָהא��

קר�ב�תיה. ְְֶָָ��אר

.„È�זק�קת קר�בת ל�א ל�ב� ולאאס�ר נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ
ל�,נחלצה] מאחיו אחד ��י�� עד ,��� א� א�� �ג�� ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�אר א� ��� א� א�� וי�א מעליה; ז�ת� ותס�ר יחל� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹא�
�חל� אחיו על אס�ר�ת ��� �ה� �י על א� ֲִֶַַָָָ�ְִֵֶֶַַָקר�ב�תיה,

��ארנ�. �מ� י��, ְְִֵֵֶַא�

.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה א� � וגר�� יבמ�� את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה��נס
�� עליה נ�אר ולא �בר, לכל א��� �היא [שו�]מ�ני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, מ�ברי לא � �לל אחיו מ�ני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹא��ר

.ÊË��וי �ני� ��ע ��� אי��ת, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�בר
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר �יאה; �יאת� [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

א�ממרע"ה] � אחיו א�ת לי�� �רצה קט� יב� לפיכ�, .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד ח�ל� אינ� אבל מי��; אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

וי�דק גדלות]��ג�יל סימני הביא �ת�ב[א� "אי�" �הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
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א ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
אד�‡. ��י�� ה��רה, מ� ע�ה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

�י� מאביו, אחיו אחיו]א�ת אשת הייתה ה���אי�[א� מ� ִִִִִֵֵֵֶַָָ
ל� אי� "�ב� ��אמר: � זרע �לא מת א� האר�סי�, מ� ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ�י�
יבמ��, לק�� צרי� אינ� ה��רה �מ� עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיבמ�
עליה; יב�א א�א ה�מי�, מ� ל� �הקנ� היא א��� ���ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ

��ת. �על� נכסי על ְֲִֵֵֶַַָָָ�ְ�כת�ת�

ל�·. ח�ל� זה הרי � היא רצת ��א א� לי��, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
נעלו] לאחר;[חולצת לה��א מ�רת �היה �� ואחר ,ְְִֶַַָ�ְְִֵֵֶֶַָ

��אמר: � לי�� רצה לא א� לחל� ה��רה מ� ע�ה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ�מצות
חליצה. למצות ק�דמת י��� �מצות נעל�". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה

ואחד‚. ה�� אחד � ל�" אי� "�ב� ���רה ��אמר ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה
ה�ת זרע א� ה�� זרע א� ל�[נכדי�]ה�ת, וי� ה�איל ; ְִֵֵֶֶַַַַַַַ

זה הרי � אחרת מא�ה �י� ז� מא�ה �י� מק��, מ�ל ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזרע
זרע ל� היה אפ�� ה����. �מ� החליצה מ� א��� את ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ��טר
מ� א��� את ��טר זה הרי � זרה עב�דה ע�בד א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָממזר

ה����. �מ� ֲִִִַַָהחליצה

��רע„. ��טר; אינ� � ה�כרית �מ� ה�פחה מ� �נ� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
�כא�� ��יי�, � ה��יה מ� וה�א עבדי�, � ה�פחה מ� ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָה�א
�היה וילדיה "הא�ה ��פחה: א�מר ה�א הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאינ�.
"�י א�מר: ה�א �בג�יה �מ�ה; ��לד� מל�ד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאדניה",
על וא� ��הל. מ�ח�ב א�ת� מסיר מאחרי", �נ� את ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיסיר
� ה��יה מ� �נ� נת��ר א� ה�פחה, מ� �נ� ����חרר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ�י
את ��טרי� ואינ� והמ�חררי�, ה�רי� ��אר ה� ְְְִִֵֶָָ�ְְְֲִִֵֵֵַַָהרי
ו�חרר�, ,��� ה�פחה מ� �� ל� �היה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָא���.
לאחיו, �תי�� ז� הרי � זרע �לא �מת �נ�א�, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹו�חרר�,

�חרר�. ��בר ק��, מ��� ��נ� �י על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָוא�

ה�ילה‰. א� � מע�רת א��� וה�יח ��ת מת]מי [ולד ְְְִִִִֵֶַ�ִִִֶֶָ
מ�ת� בעלה]אחר ויצא[של ילדה וא� �תי��; ז� הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

א�� � ���לד ��עה מת אפ�� � הע�ל� לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָה�לד
עד ס�פרי�, מ�ברי אבל ה����. �מ� החליצה מ� ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ�ט�רה

חד�יו ל� ��ל� �ו�אי עיבורו]���דע ימי ונ�לד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
� נ�לד לכ�ה נ�דע לא א� אבל �מ�רי�. חד�י� ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלת�עה
נ�י את �פ�טר ק�מא, ולד זה הרי � י�� �ל�י� �הה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹא�
ה�ל�י�, �ת�� מת וא� ה����; �מ� החליצה מ� ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
ה�ג מ� ��פל �י� מחלי, ��ת �י� � �ל�י� �י�� ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפ��
�לפיכ� ק�מא; �� ספק נפל, ספק זה הרי � ארי אכל� ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָא�

מתי�מת. ולא ס�פרי�, מ�ברי ח�לצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹא��

.Âע�בד א� ממזר אפ�� � מק�� מ�ל אח ל� ��� ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמי
לאויר ור�� רא�� מ��צא � �ד�ל �י� קט� �י� זרה, ֲִַ�ְֲִֵֵֶָָָָָָָָֹעב�דה
לי���. א��� את ז�קק זה הרי אחיו, ��מ�ת קד� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהע�ל�
אחיו אינ� � ה�כרית מ� א� ה�פחה מ� אח ל� היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָוא�
�י על וא� א���; את ז�קק ואינ� ה�ברי�, מ� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר

ה�רת� והיתה ה�איל �קד�ה, לדת� ��א[עיבורו]�היתה ְְִֵֶָָָ�ְְִֶָָָָֹ
אחיו. אינ� ִֵָָ�ְִ�קד�ה,

.Êלאבל�ת א�א אחי� ח��בי� אינ� � הא� מ� ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחי�
ה� הרי � וחליצה לי��� א� יר�ה לעני� אבל ְֲֲִִֵֵַָָ�ְְְְֲִֵַָ�לעד�ת;

מאב. א�א אחוה �אי� �אינ�, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�מי

.Áאחוה לה� אי� � ����חרר� ועבדי� ��ת��ר� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ�רי�
��א ה�רת� מה� אחד ואפ�� לזה. זה �זרי� ה� והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�לל,
� �קד�ה ולדת� ה�רת� וה�ני �קד�ה, ולדת� ָ�ְְְִִֵֵַָָָ�ְְִֵָָ�ְִ�קד�ה
�יניה� אי� �קד�ה, ונ�לד� �א�מי� ואפ�� �זרי�; ה� ֵֵֵֶָ�ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָהרי

�קד�ה. ולדת� ה�רת� ��היה עד � ָ�ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָאחוה

.Ë�חליצת א� �יאת� � ומת ר��ת נ�י� ל� �הי� ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי
ל��י�, מי�� ואינ� ה�אר; את ��טרת מה�, אחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ�ל
ה�א אחד �ית � אחיו" �ית את יבנה לא "א�ר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ��אמר:

א ל� הי� א� וכ� ��י�. �ני ��נה ואינ� ר�י���נה, חי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
�אר וי�ר� היבמ�ת, מ� לאחת מי�� א� ח�ל� מה� אחד �ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ�ְְָ

המת]ה�ר�ת נשי .[שאר ַָ

.Èהיה א� � �פס�ל�ת ל�ה�ה ��ר�ת א�� �יבמ�ת ְִָָָ�ְְִֵֵַָָהי�
יחל� � ח�ל� היה וא� ��רצה; לאיז� מי�� � ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמי��
�חליצה. ל�ה�ה ה��רה את יפסל ��א �די ֲִַָָ�ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלפס�לה,

.‡Èאפ�ר א� � לפניו נ��תיה� ונפל� ר�י�, אחי� ל� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמת�
ח�ל� א� לכ��, ח�ל� לאו, וא� מי��; ,��� את לי�� ֵָ�ְְְִֵֵַָָ�ְֵֶַל�
�בית. �ית מ�ל אחת ��רצה, למי �מי�� מה� ��רצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלמי

.·Èאר� ועל עליו צר�תיה נאסר� � יבמ�� את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָה��נס
זה הרי צרת�, על מאחיו אחד א� ה�א �א וא� ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחי�.
ועל עליה לא עליה", יב�א "יבמ� ��אמר: � �ע�ה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹע�בר

ולאו [הריע�ה,[מצות]מ�לל[היוצא]ה�א[איסור]צרת�; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] היאהוא החל�צה נאסרה � ליבמ�� הח�ל� וכ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע�ה.

אס�ר�ת וכ�� האחי�. �אר ועל הח�ל� על צר�תיה, ֲָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָָוכל
��נ��ת ס�פרי� מ�ברי מדרבנ�]עליה� שאיסור� ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ

�ל מעל ערוה א��ר נס��ק ולד, �לא אחיו ��ת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��אחר
��נ��ת. ה����י� �ה� ��פסי� לפיכ� ְְְִִִִִִֶַָָָָנ�יו;

.‚È�� עליו, אס�רה �היא ��� � ליבמ�� ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהח�ל�
�לאחיו. לבנ� אס�רה היא וכ� �ב��; א�� �ג�� ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקר�ב�תיה,
היא וכ� ;��� �ת �ת �ג�� אס�ר�ת, ��� ה�נ��ת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפ��
�א��� היא הרי �בר, �ל �לל� �נ�. �� לב� ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאס�רה

ל� זק�קה היא ועדי� יבמ�� מתה א� וכ� לה��ר��. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכ�] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אס�רזיקה �ָ

הא��רי� וכל �ח�יו. �מתה א��� היתה �א�� ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָ�קר�ב�תיה,
חל�צת� צרת אח�ת ל�א אד� �מ�ר מ�בריה�. � ֲֲִַָָָָָָ�ְִִֵֵֶָהא��

קר�ב�תיה. ְְֶָָ��אר

.„È�זק�קת קר�בת ל�א ל�ב� ולאאס�ר נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ
ל�,נחלצה] מאחיו אחד ��י�� עד ,��� א� א�� �ג�� ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

�אר א� ��� א� א�� וי�א מעליה; ז�ת� ותס�ר יחל� ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹא�
�חל� אחיו על אס�ר�ת ��� �ה� �י על א� ֲִֶַַָָָ�ְִֵֶֶַַָקר�ב�תיה,

��ארנ�. �מ� י��, ְְִֵֵֶַא�

.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה א� � וגר�� יבמ�� את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָה��נס
�� עליה נ�אר ולא �בר, לכל א��� �היא [שו�]מ�ני ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ס�פרי�. מ�ברי ולא ��רה, מ�ברי לא � �לל אחיו מ�ני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹא��ר

.ÊË��וי �ני� ��ע ��� אי��ת, �הלכ�ת �ארנ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ�בר
ה��לה מ�י הלכה זה, ודבר �יאה; �יאת� [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

א�ממרע"ה] � אחיו א�ת לי�� �רצה קט� יב� לפיכ�, .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד ח�ל� אינ� אבל מי��; אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

וי�דק גדלות]��ג�יל סימני הביא �ת�ב[א� "אי�" �הרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
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�יאת� אי� מ�ה, �ח�ת היה וא� חליצה; לעני� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ��ר�ה
�� �� �ביאת אי��יאה. לפיכ� �מ�ר; קני� ק�נה אינ� ע, ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

עד א� ��ג�יל, אחר עליה ��ב�א עד לזר, נ�רת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמ��
��ת�אר. �מ� ְְְִֵֶֶַָֹ��חל�,

.ÊÈ,�א�ת לי�� ה�ב� רצה א� � ה�ט�ה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכ�
ואפ�� ות�דק; ��ג�יל עד ח�לצת אינ� אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמי��;
���דק עד ח�לצת אינ� �נה, ע�רה ��י� אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה

סימני�. �� ְְִִִָָָוי�צא�

.ÁÈ�� � אי� ��ע�ה עד ח�ל� ה�ב� �אי� ���ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
קט� ויב� �ד�לה; א�ה ��ע�ה עד תחל� לא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיבמה

זה ע� זה יג�ל� קט�ה, יבמה על לגרשה]��א יכול .[אינו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.ËÈ�עי�� ��מ�י� עד תחל�, ולא תתי�� לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
� החליצה י�� א� ה���� וי�� ה�יתה מ��� ח�� ְֲִִִִַַַָָי��,
י��? ��עי� �ת�� תחל� לא מה �מ�ני ה��י�. �ל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ��אר
האי� יח�� לא "וא� ונאמר: לי���, רא�יה �אינ� ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמ�ני
לחליצה; ע�לה לי���, ע�לה �היא �עת נעל�"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוחלצה
וא� לחליצה. ע�לה אינ� לי���, ע�לה �אינ� זמ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינ� ה�איל � חד�י� ה�ל�ה �ת�� חל� א� א�ת� ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹי��

�ל��. צריכה ואינ� נפטרה, ז� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ�ְמע�רת

.Îהיה א� � וילדה מע�רת ונמצאת ליבמ��, ְְִֶֶָָָָ�ְְְְִִִֵֵַהח�ל�
�מ�רת מע�ל�; ל� נחלצה ��א �מי ז� הרי ק�מא, �ל ֶֶ�ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולד
�הה ��א א� ה�ילה, א� �קר�ב�תיה. �מ�ר ְִִִִֶֶָָָָָֹ�ָ�ְִלכה�ה,
אחד א� ה�א ל� וח�ל� ח�זר � ���לד אחר י�� ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ�ל�י�
המע�רת �ביאת חליצה, אינ� המע�רת �חליצת ֶֶ�ְֲִִֵֶֶַַָָ�ְֲִֵֶֶַַָמאחיו;

י���. ִֵָאינ�

.‡Îלא � המע�רת ליבמ�� הח�ל� א� ה��נס ֶֶֹ�ְְְִִִֵֵַַַָלפיכ�,
��צא עד מ�יר ה�לד �אי� ז�, ��לד עד צרת� ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָת��א

הע�ל�. ֲִַָָלאויר

.·Î,�א�ת מפרי�י� � מע�רת ונמצאת יבמ�� את ְִִֶֶַָ�ְְְְְִִֵֵֶַה��נס
אפ�� ילדה, וא� ויק��; יחזר ה�ילה, א� ל�: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹ�ממ�יני�
ואחר ל�, וח�ל� �גט מ�ציא� זה הרי � ���לד ���� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
י�� �ל�י� ה�לד נתק�� וא� לאחרי�. מ�רת �היה ��ְִֶָ�ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
מ��� צריכה ואינ� ק�מא; �ל ולד זה הרי ���לד, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו ערוה �היא מ�ני אחיו]�ט, .[אשת ְְִִֵֵֶֶָָָ

.‚Îל� ולד מ��תי�מה, חד�י� ��ה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָילדה
�� א� לרא���, ��עה �� א� ספק ה�לד הרי � ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָק�מא
�א וא� ��ר. וה�לד �גט, י�ציא לפיכ� לאחר��; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ�בעה
ממזרי� ספק אחריו ��ב�א� ה�ני� ��לדה, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעליה

הוא] הראשו� ב� .[שמא

ב ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
עד‡. יבמ��, על ה�ב� יב�א ��א ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמ�ברי

�ר�טה; ��וה א� �פר�טה עדי� �ני �פני א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ��ק��
קני� �יבמה ק�נה ה�אמר ואי� 'מאמר'. ה�קרא ה�א ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
��א �יבמ�� מאמר והע��ה ��ת�אר; �מ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹ�מ�ר,
א�א מתק��ת הא�ה �אי� �ל��, ע�ה לא � ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמ�ע��

האר�סי� מ� �קט�ה ארוסה]�רצ�נ�. ומת אי�[שנתארסה , ְְִִִֵֵַָָָ
אביה. מ�עת א�א מאמר �� ֲִִִֶַַַָָָָָע��י�

�ר�ת·. מבר� ה�א �� יבמ��, את מק�� �ה�א ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ�כ��
וא� א�ה. נ��א �ל �די� �ת�ה, וכ�תב �ע�רה, ְְִִִֵָָָ�ְְֲִִֵַָָנ��אי�
ואינ� �מ�ר, קני� קנה � מאמר ע�ה ולא יבמ�� על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹ�א
מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� ה�עילה; אחר �לק�� לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי�

מדרבנ�] �ת�ה.[מלקות ל� וכ�תב ,ְְֵָ�ָ

�י�‚. �אנס �י� �מזיד, �י� ���גג �י� � יבמ�� על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹה�א
�י� אנ�סה, א� ��גגת והיא מזיד ה�א �היה �י� ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ�רצ��,
י�נה �היתה �י� אנ�ס, א� ��גג וה�א מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�היתה
�דר��, ��א �י� �דר�� עליה ��א �י� ערה, �היתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�י�

המערה ביאה]אחד ה��מר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר � ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. א� אבל לבעל; ��ת��� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ��ה
א� �ל��, מ�יר �אינ� ���ר עליה ��א א� ,�� ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָונתקע

והטיח ��תל, להטיח נת��� קנה. לא � �יבמ��[בעל]י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
�הרי קנה, � �יבמ�� והטיח �בהמה, להטיח קנה; לא �ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מק��. מ�ל �עילה ל�� ְְְִִִֵֵַָָָנת���

'לא‰. י��: �ל�י� �ת�� ואמרה ��תי�מה, ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹיבמה
א�ת� ��פי� � '�על�י' א�מר: �ה�א �י על וא� � ְְְְִִִִִֵֶַַַַָנבעל�י'
�ר�, לא עדי� וא� �גט; וגר�� וק�� ה�איל ל�, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ��חל�
לאחר �ר�� �גט. וי�ציא יחל� א� ��בעל, א�ת� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ��פי�
מ��� מב��י� � נבעל�י' 'לא א�מרת והיא י��, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַֹֹ�ל�י�
לחל�. א�ת� ��פי� �על, ��א מ�דה היה וא� ל�; ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ��חל�
אינ� � �על�י' 'לא א�מר: וה�א 'נבעל�י', א�מרת: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹהיא
אחר אד� �ל על לאסר� נאמ� זה �אי� חליצה; ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָצריכה

ְֶָָ��נס�.

.Â��לי ה�ד�ל על מצוה � ר�י� אחי� וה�יח ��ת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי
מ�י �לד"; א�ר ה�כ�ר "והיה ��אמר: לחל�, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹא�
אחי�, �ל �בכ�ר א�א מד�ר �אינ� למד�, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָה�מ�עה
וזה ה�ת; אחיו �� על יק�� האחי� �ד�ל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ�ל�מר:
ע� הא�', ילדה 'א�ר מ�מע� � �לד" "א�ר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��אמר:

היבמה'. �לד 'א�ר ְְֲֵֵֶַַַָָמ�מע

.Ê�רצ לא האחי�; �ל על מח�רי� לי��, ה�ד�ל רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
א� חל� א� מצוה, 'עלי� ל�: וא�מרי� ה�ד�ל אצל ח�זרי� �ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
לחל�. א�ת� ��פי� אבל לי��, ה�ב� את ��פי� ואי� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹי��'.

.Áג�יל�� עד 'המ�ינ� ה�ד�ל: א�[האח]אמר ה�ט�', ְְִִֶַַַַַַָָָָ
הה�ל�' ��ב�א הי�]'עד למדינת שהל� 'עד[האח א� , ֵֶַַַָ

אי��[האח]��בריא אני ירצה, לא וא� ,�� ונ�ל� החר�, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
'עלי� ל�: א�מרי� א�א ל�; ��מעי� אי� � אחל�' ְְְִִֵֶֶֶָָֹא�

חל�'. א� י�� א� ְֲִֵַָֹמצוה,

.Ë�ה�ט אחיו אי� � אחרת �מדינה ה�ד�ל היה א� ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכ�
עד ל� המ�ינ� ה�צוה, היא ה�ד�ל אחי 'על ל�מר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכ�ל
חל�'. א� י�� 'א� �א�: �ה�א לזה א�מרי� א�א ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ��ב�א';

.È���לי הרא�יה ליב�]יבמה להתי��[מותרת רצת ��א ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
�ד �ינ� ל�,� לחל� יבמ� את וכ�פי� �על�, על מ�רדת י� ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

��בע מי �ל � ר��ת נ�י� אחיו ה�יח �ת�ה. �לא ִִִִִֶַַַָָָָָ�ְְְֵֵֹותצא
ל� וח�ל� ה��רדת, היא � רצת ולא לי��� מה� ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ב�
נ�טל�ת נת�ע�, ��א צר�תיה ��אר �ת�ה. �לא ְְְְִֶֶָָָָֹ�ְְְֵֵֹותצא

האלמנ�ת. ��אר ְְִַָָָָָ�ְ�ת�ת�

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡Èוהיא לי���, ה�ד�ל א�ת� ותבע ר�י�, היבמי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָהי�
��צוה ל�, ��מעי� אי� � �אחיו ור�צה ,�� ר�צה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינ�

ַָ��ד�ל.

.·Èהרי לי��, ולא לחל� לא ר�צה 'איני ה�ד�ל: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאמר
והיא לי���, האחי� מ� אחד א�ת� ותבע לפני�', ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאחי
ז� אי� � �� ר�צה וה�א אחר, �אח ורצת ,�� ר�צה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָאינ�
��� הרי ,�� ��צוה ה�ד�ל ��ס��ק מאחר ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�רדת;
� �� ר�צה וה�א מה�, �אחד ר�צה והיא וה�איל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָרא�יי�;
מה� אחד היה א� א�א ע�ד, ולא מרדה. לא ז� ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹהרי
ויי�� ��ב�א עד ממ�נת 'הריני ואמרה: אחרת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�מדינה
וא�מרי� מ�רדת. ז� אי� � '�� ר�צה איני זה אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָא�תי,
ל� לחל� �רצה 'א� א�ת�: ���בע ה�ד�ל �אינ� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה
���ב רצת רצתה הרי לאו, וא� חל�; �ת�ה, ל� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ�ְְִֵָול��
עליו'. קדימה �י� ל� ואי� ה�איל � אחי� ��ב�א ְְְִִִִֵֶַָָָָָעד

.‚Èזה אצל ח�זרי� � �� רצה ולא ,�� ��לת זה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�א
ל�: וא�מרי� .�� ר�צה אינ� והיא לי���, א�ת� ְְְְִִִֵֶַָָָָָ��בע
ק�דמת' י��� �מצות זה, א�א לי�� �ר�צה מ� �א� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ'אי�
מ�רדת. �ל �די� �ת�ה �לא �צא א� ל�, �תי�� א� �ְְְִֵֵֵַֹ�ְִֶֶָָ

.„Èהרי � �תי�� ולא ��חל� ��ינ� �אמרנ� יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ל
האלמנ�ת. �ל ��אר �ת�ה, ל� י� א� �ת�ת�, נ�טלת ְְִַָָָָָ�ְִֵָָָ�ְֶֶז�
מ�מי �אר �� ��� א� �חי�, מ�ה יבמ� היה א� ְְִֵֵֶֶָ�ְְִֵָָָָוכ�
מ�מי� �� נ�לד� �ת�ת�. ונ�טלת ל�, ח�ל� � ְִָָָ�ְְֲִֵֶֶָָאנ�י�

יב� ��מרת להתייב�]��היא נס�חפה[כשממתינה � ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גר�]�דה�[נתקלקלה] מזלו לי��,[כלומר: רצה לא וא� ; ְְִֵֵַָָָֹ

�ת�ה. וי�� ָ�ְְְִֵַֹיחל�

.ÂËדרה�� א� �על�, �ח�י מיבמ� הניה ��דרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה
ות�ל ל�, ��חל� א�ת� ��פי� � ה�ה�די� מ�ל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹהניה

�על� מיתת לאחר נדרה וא� להיפטר�ת�ת�. [כדי ְ�ְְְֲִִַַַַָָָָָ
ז�מיבו�] הרי רצה, לא וא� ל�; ��חל� מ��� מב��י� ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

�די �על�, �ח�י אפ�� �נדר�, נת��נה א� וכ� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמ�רדת.
�� א� א�א לחל�, א�ת� ��פי� אי� � א�ת� יי�� ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ��א

�ת�ה. �לא ותצא ָ�ְְְְֵֵָָֹמרדה,

.ÊËאיני' א�מרת: והיא לחליצה, ה�ב� ��בע� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
��אר �עלי �בית א�ב א�א �ת�ה, נ�טלת ולא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָ�ְְֶֶֶֶֹח�לצת
מ� לזה א�ת� הקנ� �הרי ל�; ��מעי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנ�ת'
ע�ד, ולא �ת�ת�. ונ�ת� ח�ל� רצה מי��, ורצה ְָָֹ�ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָה�מי�;
ימי' �ל עג�נה וא�ב מ��י, נ��נת 'אני אמרה: אפ�� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�א
�א� זמ� '�ל ל�: א�מר ה�ב� �הרי ל�; ��מעי� אי� �ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפ�ר נ��י, היה ואפ�� א�ה'; לי נ�תני� אי� �י, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזק�קה
מ�ני �ית� �ת�� מריבה ל� �היה א� אחרת, א�ה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���א

ייב�]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ

.ÊÈת� �על� על ל� היה ��א �היתהיבמה מ�ני �ה ְְֲֶַַָָָָָָֹ�ְְִֵֶָָָ
א� � ��ת�אר �מ� ל�ב�, מ�רת היא והרי עליו, ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ֲֲִֵַָָָאס�רה
��א �דר� �ת�ה, עליו ל� ואי� מי��; לי��, ה�ב� ְֶֶֶָֹ�ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָרצה

���ספת יבמ� ע� ודינ� �על�. על ל� [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
�על�כתובה] ע� �היה �מ� בתוספת], א�[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה א� �ת�ת� ל� ��כרה א� �ת�ה, �על� ל� �תב ֲָָָָ�ְְֶָָָ�ְֲַַָָָֹלא
האלמנ�ת. ��אר �ת�ה ל� לכ�ב ה�ב� צרי� � ְְִַָָָָ�ְְִִַָָָָָֹא�ת�

.ÁÈ�חל�� קד� א� יבמ�, עליה ��ב�א קד� � ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיבמה
תהיה "לא ��אמר: לזר, לה��א אס�רה היא הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹל�
�בעל� לאחר נ�את וא� זר". לאי� הח�צה, ה�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�ת
��ה ל� הי� ואפ�� �גט, �מ�ציא� והיא, ה�א ל�קה �ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
�� ואחר ל�, ח�ל� ויבמ� יבמ�; ועל עליו ונאסרה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ�ני�,

לאחרי�. מ�רת ֲִֵֶֶַ�ְִֶ�היה

.ËÈ�ל נ�ת� א�א יבמ�; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתק��ה
יבמ� היה וא� ח�ל�. א� מי�� ויבמ� �ט, ����� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָה�ר
�די �גט, ה�ר מ� �צא � �ר��ה ל�א יכ�ל �אינ� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ה�,

יבמ�. ל� ויחל� נ��ר, הח�טא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

.Î�ל �חל� אחר �נ�א� האר�סי�, מ� ��ר�� ה�ר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
מ� �ר�� א� אבל מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� אי� � ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמ�
א�ת�; מ�ציאי� � �חלצה אחר �נ�א� וחזר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָה���אי�,
�היא �על�, �בא ���את אי� לא�ת ד�מה �היא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמ�ני
והיא ��נת והיבמה ��ארנ�. �מ� זה, ועל זה על ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאס�רה

בעודה] נחלצה]זק�קה[� ולא התייבמה נאסרה[שלא לא � ְְֶֶָָֹ
מי��. רצה ח�ל�, רצה א�א יבמ�; ְְֵֵֶַַָָָָָָָעל

.‡Îז�ת עליה י� א� מ�בריה� ספק �היא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל
��א ולד ��לדה יבמה �ג�� � יב� ז�ת עליה אי� א� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיב�
��חל� ��ינ� י��, �ל�י� �ת�� �מת חד�יו ל� ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ל�
ונתק��ה הלכה א� � ��ארנ� �מ� מ�בריה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�פק
וא� �על�; ע� ות�ב יבמ� ל� ח�ל� חליצה, קד� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
�אי� ל�, ח�ל� אינ� �חל�צה, אס�ר �ה�א לכה� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתק��ה
א� ה�ה� �ר�� מ�בריה�. מ�פק א���, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�סרי�
לכ�ח�ה. לאחרי� ���א �� ואחר ח�לצת, ז� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

קודש שבת

ג ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
זה‡. הרי � �ני�' לי 'י� �אמר: א� �ני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהא�מר:

ה���� �מ� החליצה מ� א��� את �פ�טר .[כשימות]נאמ�, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמ�·. אינ� � אחי�' לי 'י� �אמר: א� אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מת��� זה �הרי ליב�; זק�קה �לה�יח� א��� את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מ�ת�. לאחר ְְְַַָָלאסר�

'אי�‚. מיתת�: ��עת ואמר אחי�, ל� ��� מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ָָהיה
אחיו: �החזק מי על אמר א� וכ� נאמ�; אינ� � אחי�' ְִַָ�ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָלי
ויצא �אחי�, מחזק היה לא נאמ�. אינ� � אחי' זה ְְְִַָָָ�ֱִֵֵֶֶָָָָֹ'אי�
אחי�, לבעל� ��� ��עיד� עדי� �� ��� ק�ל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתת�: ��עת ה�א אמר אפ�� � אחרת �מדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדי�
העדי� ��ב�א� עד ותמ�י� ח���ת, ז� הרי � אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אי�

יודעי�]�אמר� שה� אות�]וי�אל�[עליה� .[יחקרו ְְֲִֶָָ

אי�,„. א�ת �י� �נ�יה �י� א�ה, ע� ��נה ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמי
מ�דה היא ואפ�� ה�א', מ��י הע�ר 'זה ואמר: ֲִִִִֶַָָ�ְְְְִֶַַָָָונתע�רה,
ספק זה הרי � יר�ה לעני� �נ� �ה�א �י על א� � ֲֵֵֶָָ�ְְְְִִֶַַַל�
י�דע �מאי� אחר, ע� זנת �� ע��, ��נת ��� י���; ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעני�
ספק לע�ל� א�א חזקה? ל� אי� והרי ו�אי, �נ� ��ה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה�בר

מתי�מת. ולא וח�לצת, � �� �ני� �להחמיר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹה�א,

�מתי�מת‰. �על�, ��ת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמ�
לזר. לה�יר� ,�� לבעל� ���� א� יבמ�, ��ת א� �יו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
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.‡Èוהיא לי���, ה�ד�ל א�ת� ותבע ר�י�, היבמי� ְְְְִִִִַַַַָָָָָהי�
��צוה ל�, ��מעי� אי� � �אחיו ור�צה ,�� ר�צה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינ�

ַָ��ד�ל.

.·Èהרי לי��, ולא לחל� לא ר�צה 'איני ה�ד�ל: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאמר
והיא לי���, האחי� מ� אחד א�ת� ותבע לפני�', ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאחי
ז� אי� � �� ר�צה וה�א אחר, �אח ורצת ,�� ר�צה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָאינ�
��� הרי ,�� ��צוה ה�ד�ל ��ס��ק מאחר ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמ�רדת;
� �� ר�צה וה�א מה�, �אחד ר�צה והיא וה�איל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָרא�יי�;
מה� אחד היה א� א�א ע�ד, ולא מרדה. לא ז� ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹהרי
ויי�� ��ב�א עד ממ�נת 'הריני ואמרה: אחרת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�מדינה
וא�מרי� מ�רדת. ז� אי� � '�� ר�צה איני זה אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָא�תי,
ל� לחל� �רצה 'א� א�ת�: ���בע ה�ד�ל �אינ� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה
���ב רצת רצתה הרי לאו, וא� חל�; �ת�ה, ל� ְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָֹ�ְְִֵָול��
עליו'. קדימה �י� ל� ואי� ה�איל � אחי� ��ב�א ְְְִִִִֵֶַָָָָָעד

.‚Èזה אצל ח�זרי� � �� רצה ולא ,�� ��לת זה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹ�א
ל�: וא�מרי� .�� ר�צה אינ� והיא לי���, א�ת� ְְְְִִִֵֶַָָָָָ��בע
ק�דמת' י��� �מצות זה, א�א לי�� �ר�צה מ� �א� ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ'אי�
מ�רדת. �ל �די� �ת�ה �לא �צא א� ל�, �תי�� א� �ְְְִֵֵֵַֹ�ְִֶֶָָ

.„Èהרי � �תי�� ולא ��חל� ��ינ� �אמרנ� יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ�ל
האלמנ�ת. �ל ��אר �ת�ה, ל� י� א� �ת�ת�, נ�טלת ְְִַָָָָָ�ְִֵָָָ�ְֶֶז�
מ�מי �אר �� ��� א� �חי�, מ�ה יבמ� היה א� ְְִֵֵֶֶָ�ְְִֵָָָָוכ�
מ�מי� �� נ�לד� �ת�ת�. ונ�טלת ל�, ח�ל� � ְִָָָ�ְְֲִֵֶֶָָאנ�י�

יב� ��מרת להתייב�]��היא נס�חפה[כשממתינה � ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גר�]�דה�[נתקלקלה] מזלו לי��,[כלומר: רצה לא וא� ; ְְִֵֵַָָָֹ

�ת�ה. וי�� ָ�ְְְִֵַֹיחל�

.ÂËדרה�� א� �על�, �ח�י מיבמ� הניה ��דרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה
ות�ל ל�, ��חל� א�ת� ��פי� � ה�ה�די� מ�ל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹהניה

�על� מיתת לאחר נדרה וא� להיפטר�ת�ת�. [כדי ְ�ְְְֲִִַַַַָָָָָ
ז�מיבו�] הרי רצה, לא וא� ל�; ��חל� מ��� מב��י� ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

�די �על�, �ח�י אפ�� �נדר�, נת��נה א� וכ� ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמ�רדת.
�� א� א�א לחל�, א�ת� ��פי� אי� � א�ת� יי�� ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ��א

�ת�ה. �לא ותצא ָ�ְְְְֵֵָָֹמרדה,

.ÊËאיני' א�מרת: והיא לחליצה, ה�ב� ��בע� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
��אר �עלי �בית א�ב א�א �ת�ה, נ�טלת ולא ְְֲִִֵֵֵֶַָָָ�ְְֶֶֶֶֹח�לצת
מ� לזה א�ת� הקנ� �הרי ל�; ��מעי� אי� � ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנ�ת'
ע�ד, ולא �ת�ת�. ונ�ת� ח�ל� רצה מי��, ורצה ְָָֹ�ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָה�מי�;
ימי' �ל עג�נה וא�ב מ��י, נ��נת 'אני אמרה: אפ�� ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָא�א
�א� זמ� '�ל ל�: א�מר ה�ב� �הרי ל�; ��מעי� אי� �ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפ�ר נ��י, היה ואפ�� א�ה'; לי נ�תני� אי� �י, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזק�קה
מ�ני �ית� �ת�� מריבה ל� �היה א� אחרת, א�ה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���א

ייב�]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ

.ÊÈת� �על� על ל� היה ��א �היתהיבמה מ�ני �ה ְְֲֶַַָָָָָָֹ�ְְִֵֶָָָ
א� � ��ת�אר �מ� ל�ב�, מ�רת היא והרי עליו, ְְִִֵֶֶֶַָָָ�ֲֲִֵַָָָאס�רה
��א �דר� �ת�ה, עליו ל� ואי� מי��; לי��, ה�ב� ְֶֶֶָֹ�ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָרצה

���ספת יבמ� ע� ודינ� �על�. על ל� [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
�על�כתובה] ע� �היה �מ� בתוספת], א�[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה א� �ת�ת� ל� ��כרה א� �ת�ה, �על� ל� �תב ֲָָָָ�ְְֶָָָ�ְֲַַָָָֹלא
האלמנ�ת. ��אר �ת�ה ל� לכ�ב ה�ב� צרי� � ְְִַָָָָ�ְְִִַָָָָָֹא�ת�

.ÁÈ�חל�� קד� א� יבמ�, עליה ��ב�א קד� � ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיבמה
תהיה "לא ��אמר: לזר, לה��א אס�רה היא הרי � ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹל�
�בעל� לאחר נ�את וא� זר". לאי� הח�צה, ה�ת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָא�ת
��ה ל� הי� ואפ�� �גט, �מ�ציא� והיא, ה�א ל�קה �ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
�� ואחר ל�, ח�ל� ויבמ� יבמ�; ועל עליו ונאסרה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ�ני�,

לאחרי�. מ�רת ֲִֵֶֶַ�ְִֶ�היה

.ËÈ�ל נ�ת� א�א יבמ�; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתק��ה
יבמ� היה וא� ח�ל�. א� מי�� ויבמ� �ט, ����� ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָה�ר
�די �גט, ה�ר מ� �צא � �ר��ה ל�א יכ�ל �אינ� ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ�ה�,

יבמ�. ל� ויחל� נ��ר, הח�טא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��א

.Î�ל �חל� אחר �נ�א� האר�סי�, מ� ��ר�� ה�ר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
מ� �ר�� א� אבל מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� אי� � ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמ�
א�ת�; מ�ציאי� � �חלצה אחר �נ�א� וחזר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָה���אי�,
�היא �על�, �בא ���את אי� לא�ת ד�מה �היא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמ�ני
והיא ��נת והיבמה ��ארנ�. �מ� זה, ועל זה על ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאס�רה

בעודה] נחלצה]זק�קה[� ולא התייבמה נאסרה[שלא לא � ְְֶֶָָֹ
מי��. רצה ח�ל�, רצה א�א יבמ�; ְְֵֵֶַַָָָָָָָעל

.‡Îז�ת עליה י� א� מ�בריה� ספק �היא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ�ל
��א ולד ��לדה יבמה �ג�� � יב� ז�ת עליה אי� א� ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיב�
��חל� ��ינ� י��, �ל�י� �ת�� �מת חד�יו ל� ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹ�ל�
ונתק��ה הלכה א� � ��ארנ� �מ� מ�בריה� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמ�פק
וא� �על�; ע� ות�ב יבמ� ל� ח�ל� חליצה, קד� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
�אי� ל�, ח�ל� אינ� �חל�צה, אס�ר �ה�א לכה� ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתק��ה
א� ה�ה� �ר�� מ�בריה�. מ�פק א���, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹא�סרי�
לכ�ח�ה. לאחרי� ���א �� ואחר ח�לצת, ז� הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

קודש שבת

ג ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
זה‡. הרי � �ני�' לי 'י� �אמר: א� �ני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהא�מר:

ה���� �מ� החליצה מ� א��� את �פ�טר .[כשימות]נאמ�, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמ�·. אינ� � אחי�' לי 'י� �אמר: א� אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מת��� זה �הרי ליב�; זק�קה �לה�יח� א��� את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מ�ת�. לאחר ְְְַַָָלאסר�

'אי�‚. מיתת�: ��עת ואמר אחי�, ל� ��� מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ�ָָהיה
אחיו: �החזק מי על אמר א� וכ� נאמ�; אינ� � אחי�' ְִַָ�ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָלי
ויצא �אחי�, מחזק היה לא נאמ�. אינ� � אחי' זה ְְְִַָָָ�ֱִֵֵֶֶָָָָֹ'אי�
אחי�, לבעל� ��� ��עיד� עדי� �� ��� ק�ל ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתת�: ��עת ה�א אמר אפ�� � אחרת �מדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדי�
העדי� ��ב�א� עד ותמ�י� ח���ת, ז� הרי � אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אי�

יודעי�]�אמר� שה� אות�]וי�אל�[עליה� .[יחקרו ְְֲִֶָָ

אי�,„. א�ת �י� �נ�יה �י� א�ה, ע� ��נה ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמי
מ�דה היא ואפ�� ה�א', מ��י הע�ר 'זה ואמר: ֲִִִִֶַָָ�ְְְְִֶַַָָָונתע�רה,
ספק זה הרי � יר�ה לעני� �נ� �ה�א �י על א� � ֲֵֵֶָָ�ְְְְִִֶַַַל�
י�דע �מאי� אחר, ע� זנת �� ע��, ��נת ��� י���; ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלעני�
ספק לע�ל� א�א חזקה? ל� אי� והרי ו�אי, �נ� ��ה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָה�בר

מתי�מת. ולא וח�לצת, � �� �ני� �להחמיר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹה�א,

�מתי�מת‰. �על�, ��ת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמ�
לזר. לה�יר� ,�� לבעל� ���� א� יבמ�, ��ת א� �יו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל
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��� לפי מסיח ��י א� א�ה, א� עבד, כוונתואפ�� [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָ�
אי�עדות] לא�ת ��עיד �מ� ה�ב�, �מיתת מעיד �ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

�ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְִִִֵֵֶַַָלה�יר�,

.Â�� �על�, ��ת לז� ז� מעיד�ת �אי� ה��י� ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמ�
א�ת� �די� ז� עד�ת ודי� יבמ�; ��ת ל� מעידי� ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאי�
ה�ב�, �מיתת זה את זה ��כחי�י� עדי� לעני� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד�ת,

�בר. ְָָָ�לכל

.Êיבמ�ת אחי�]��י לשני ה��,[הנשואות מ�דינה ��א� ְְְִִֵֶַָָָָ
אס�רה ז� � �עלי' 'מת א�מרת: וז� �עלי', 'מת א�מרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָז�

ז�[לזר] �ל �על� 'זקוקתו']מ�ני מ�ני[שהיא אס�רה וז� , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמ�, ��ת ל� להעיד נאמנת יבמ�� �אי� ז�; �ל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ�על�

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Á,העד ל� ��� ז� � �על� ��ת עד מה� לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מ�ני א�א �על�, מ�ני אס�רה �אינ� �א��ר�; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָע�מדת
��ת העיד העד �הרי מ�רת; עד, ל� �אי� וז� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָ�ְְֵֵֶָָָיבמ�.

�עלי'. 'מת ל�מר נאמנת והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָיבמ�,

.Ë;מ�רת �ני�, ל� ��� ז� � �ני� אי� ולז� �ני� ֶֶ�ְִִִֵֵֶָָָָָָלז�
זה הרי �א�, אחר יב� לה� היה אס�רה. �ני�, ל� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָו�אי�

ל��יה�. ְְִֵֵֶַמי��

.È,לזר לה��א אס�ר�ת � א�ת� ���� ה�ב� זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָמת
לזר. מ�ר�ת א�� הרי ונת�ר��, נתי�מ� ��ח�ה. ְָָ�ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ��הי�

.‡Èות��א �עלי', 'מת ל�מר נאמנת �הא�ה �י על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָא�
����א יבמי', 'מת ל�מר נאמנת היבמה אי� � �תי�� ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא�
וכ� �עיניה. קל יהיה ��א לאו, א��ר וה�א ה�איל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלזר;
��א � א��� את ��י�� אחי', 'מת ל�מר נאמ� ה�ב� ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאי�
אח�תי', 'מתה ל�מר נאמנת הא�ה ואי� .�� נת� ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
א��י', 'מתה ל�מר נאמ� האי� ואי� לבית�, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ���נס
אח�ת�, ��תה עדי� �ני ��עיד� עד � אח�ת� את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ���א
מ��� א�א אחד עד האמינ� ��א לבית�; ��נס �� ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

��ארנ�. �מ� עג�נה, ְְֲֵֶַַַָָה�רת

.·Èלמדינת ויבמ� �בעל� היא �הלכה הא�ה ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ�,
א� יבמי', מת �� ואחר �עלי 'מת ואמרה: �באה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָה��,
אינ� ז� הרי � �עלי' מת �� ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ�אמרה:
ואמרה: �באה �לבד, �בעל� היא הלכה א� אבל ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָנאמנת.

יב� לי אח]'נ�� לבעלי �י�[נולד � ומת' ה�� �מדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ
'מת �אמרה �י� �עלי', מת �� ואחר ה�ב� 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ�אמרה
�ה�ה נאמנת, ז� הרי � לי' ���� ה�ב� מת �� ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ�עלי

�ה�יר. ה�ה ה�א ִִֶֶֶַַָ�אסר

.‚Èבאה� ה��, למדינת �בנ� �בעל� היא �הלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהא�ה
�הרי נאמנת, � �ני' מת �� ואחר �עלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:

לזר ה�ר �חזקת ב�]היתה לו יש �ני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וח���י� להתי��; נאמנת אינ� � �עלי' מת �� ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתי�מת. ולא וח�לצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„È��נ' ואמרה: �באה �לבד, �בעל� היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת � �עלי' מת �� ואחר ומת, ה�� �מדינת �� ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
�הלכה. �עת ליבמ� ה�ר �חזקת היתה �הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�מתי�מת,
אינ� � לי' ���� ה�� מת �� ואחר �עלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:

וח���י� החליצה; �מ� ה���� מ� עצמ� לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת
מתי�מת. ולא וח�לצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËל�ה�ה �ס�לה ��היתה אמ�רי�? �ברי� ָ�ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָ��ה
חללה א� �ר��ה �היתה �ג�� לכהונה]מ�ח�ת�, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
���ת�' היינ� '�מערה �אמרה: מתא� מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

��אראשו�] � ח�לצת אינ� ,�� ה�בר אי� א� אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
וה�על �אמרה �מ� �ה�בר ויעיד� עדי� ויב�א� ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ�חל�,
לכה�, ות��א �ל��, אינ� ז� חליצה ונמצאת �ח�ה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידמה לכה�, ונ�את �חלצה א�ת� הר�אה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹויראה
��א�; �עדי� י�דע אינ� וה�א לכה�ה, מ�רת ְִֵֵֵֶַָָָ�ְִֶֶ�ֲֶַָ�החל�צה
זק�קה �חזקת ��אר א�א �תי��, ולא �חל� לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ�

עדי�. ��ב�א� עד ְִֵֶֶַָָָ���צאת,

.ÊË�וצרת �על� �הל� א�ה השניה]וכ� למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
ולא �חל� לא ז� הרי � �על�' 'מת ל�: ואמר� �בא� ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹֹה��,
ילדה. לא א� צרת� ילדה א� ���דע עד לע�ל�, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ�תי��
ותהיה ה�על, מ�יתת חד�י� ��עה אחר �חל� לא ְְְְְֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹול�ה
ז�, נפטרה הרי צרת�, ילדה �א� �ני�, �ל על לזר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�מ�רת
אחר י�דע ��א �זרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוא�
�אינ� ז� ונמצאת ק�מא, �ל ולד צרת� ��לדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהחליצה
��א הר�אה ויאמר ��חלצה, אחר לכה� ות��א ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחליצה,
�ראה ויעיד לכה�, מ�רת �החל�צה ��א�, �עדי� ְְִֵֶֶֶָָָֹ�ֲִֵֶֶַַָָָָידע
היתה א� לפיכ� �י�. �ית �י על לכה�ה נ�את ְְִִִִֵַָָָָ�ְִִֵָא�ת�
��עה, לאחר ח�לצת ז� הרי � מ�ח�ת� ל�ה�ה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ�ְֲַָאס�רה

לזר. ְְִֵָָות��א

.ÊË�מ�י� � ���ת �על� ע� �היתה ה�רה ז� ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאבל
�ח�� ולא �תי��; א� ותחל� היבמ�ת, ��אר י�� ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ��עי�
ע�� �על� היה ולא ה�איל האחרת, ���דינה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹלצרת�

ְִַָ��דינה.

.ÊÈ� ה�� �מדינת חמ�ת ל� והיתה �על�, ��ת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהא�ה
נ�� �כבר חמ�ת� ילדה ��א ח���ת יב�[נולד]אינ� ל� ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

על א�ת� נעמיד א�א זה, �דבר �זר� ��א אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�מדינה
�על�, ��ת לא�ה ה�י� וה�א מ�רת. היא והרי ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ�ְֲִֵֶַָָחזקת�,

ו לזר; מ�רת ז� הרי � אחרת �מדינה �� ל� אי�והיה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָ�ְְֵֶֶָ
חזקת�. על א�ת� העמד א�א ה��, מת ��א ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָח���י�

.ÁÈא��� ולא ח���ת, ז� הרי � מע�רת חמ�ת� ְֲִֵֵֶֶֶֶָֹ�ְֲָָָיצאת
ל� נ�לד ��א חמ�ת�, ע��ר ס�� היה מה ��דע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

ה�על. מיתת קד� ִֶַַַַָָֹיב�

.ËÈ�ואמר �בא� ה��, למדינת �בנ� �על� �הל� ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהא�ה
נ�דע �� ואחר ונ�את, �נ�', מת �� ואחר �על� 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָל�:
'מת ל�: אמר� ��ר; וה�לד �צא, � ה�ברי� הי� ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ�ח���
�ח��� נ�דע �� ואחר ונתי�מה, �על�', מת �� ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ�נ�
לאחר א� ה�מ�עה לפני ���לד וה�לד �צא, � ה�ברי� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהי�

ממזר. ְְֵַַָה�מ�עה

ד ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
יבמ�‡. אחר ה�לכת היבמה חליצה? מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָ�יצד

ונ�תני� ל�, ק�ראי� וה� ל��ני�, �באה ,�� �ה�א ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָל�ק��
הה�גנת עצה לי��[ראויה]ל� ט�בה עצה א� ול�. ל� ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

זל"ז] ה� ט�בה[שמתאימי� עצה וא� לי��; א�ת� י�עצי� ,ְְֲִִֵֵַָָ
זקנה היא א� זק�, וה�א יל�ה היא �היתה �ג�� � ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלחל�

לחל�. א�ת� י�עצי� � ילד ְְֲִֶֶַֹוה�א

.·�� ואחר ,�� ���ב� מק�� לק�ע ה��ני� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�צריכי�
אל ה�ערה יבמ�� "ועלתה ��אמר: �פניה�, �� ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חל�

נ�עד� לא וג�'. ביניה�]ה�קני�" מק��,[סיכמו קבע� ולא ְְְְֲִֵַָָֹֹ
נקרה נקרא� מקרה]א�א לפניה�,[קרה וה�א היא ונקרית , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹ

��רה. חליצת� � ְְְֲִֵָָָָוחלצ�

רגילי�;‚. ��הי� עד לקר�ת, ה�ב� ואת א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ�מל�די�
�� ואחר אחת, �נ�ימה אבה" "לא לקר�ת יכ�לה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
י�מי'. 'אבה �בריה: מ�מע יהיה ��א �די � "י�מי" ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�אמר

קראת„ ��א �י על א� לקר�ת, רגילה ��היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�מאחר
יכ�לה, אינ� א� אבל זה; על מק�ידי� אי� אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נ�ימה

��דע. עד א�ת� ְִִֵֶַַַָמר�ילי�

���דעי�‰. �ל�ה �בפני ��ילה, ולא ,���� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹוהחליצה
ואפ�� �ס�ל, � �ר ה�ל�ה מ� אחד וא� ���רה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקר�ת
וא�� אביו ��היה עד י�ראלית; וא�� �ר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

�מצות� ה�בר;[לכתחילה]מ��ראל. לפרס� �די �חמ�ה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
האר�. ע�י הי� אפ�� ה�ני�, ְְֲִִֵֶַַַָָָָוא�ת�

.Â,עקב ל� ��� ע�ר �ל מנעל ל� מביאי� ח�לצי�? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ�יצד
על רצ�ע�תיו וק��ר �ימי�, ול�ב�� �פ���; �פ�ר ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינ�
�ל��� ליבמה �מקרי� �י�, �בית והיא ה�א וע�מד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגל�;
"לא ל�ב�: מקרי� �� ואחר וג�'", יבמי "מא� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹה�ד�:
�פ��טת י��בת והיא �אר�, רגל� ונ�ע� לקח��"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצ�י
וח�לצת רגל�, מעל ה�נעל רצ�ע�ת �מ�רת �י�, �בית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיד�
ה�רה העקב, רב �מ���מט לאר�; א�ת� �מ�לכת ְָ�ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�נעל

לזר. ְְַָָָהיבמה

.Êה�ראה רק �ניו, �נגד �אר� וי�רקת ע�מדת �� ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
��עת ע�מדי� �ניה� ��הי� חליצה ��צות � ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָל��ני�

י�צאקריאה הרק לרא�ת ה��ני� �צריכי� רקיקה; �ב�עת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ
לא א�ר לאי� יע�ה "�כה ל�: מקרי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ�יה.
ה�על". חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיבנה

.Á;ה�ה ����� � "�כה" ��אמר: ה�ד�, �ל��� ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�ל
ה�על, חל�� ה�על, 'חל�� אחריה: ע�ני� �� ה���בי� ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָוכל
היבמה ��ת��� וצרי� �עמי�. �ל�ה ה�על', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחל��
א�� מע�י� ויע�� ל�; ��חל� ה�א וית��� ל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ��חל�

חליצה]ל�מ� מצוות ��אמר:[לש� ח�ל�, אינ� וה��מה . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
הרק. ר�אה זה ואי� �פניו"; ְְְְֵֶֶָָָָָֹ"וירקה

.Ë�מא" �ח�ה: היא ק�ראה ה�א: �� חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא
�� ואחר י�מי"; אבה לא �י�ראל, �� לאחיו להקי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ואחר �חל�, �� ואחר לקח��"; חפצ�י "לא ה�א: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹק�רא
יבנה לא א�ר לאי� יע�ה "�כה �קרא: �� ואחר �רק; ��ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ה�על". חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת

.Èהיא לא ��ח�ה קראה לא א� א�א מע�ב, ה�דר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואי�
ואחר ��ראה א� חלצה, �� ואחר �רקקה א� ה�א, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא

��רה. חליצת� � רקקה ��ְְֲִֵָָָָָָ

.‡È:�יאמר ��א ה�דר? על ותרק �חזר לא ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹול�ה

האחי�' מ� ��סלת ואינ� �ל��, אינ� לב�� [והרי'רקיקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
כדלהל�] פוסלת, .היא

.·È�חליצת � רקקה ולא קראה ולא �לבד, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹחלצה
א� רקקה, ולא וקראה �חלצה ל�מר, צרי� ואי� ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹ��רה;

��רה. �חליצת� � קראה ולא ורקקה ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֹ�חלצה

.‚È�ה והרי לד�ר, יכ�לי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה
וא� ח�לצי�; אינ� א��, א� א�מת אבל לקר�ת. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָרא�יי�
�חלצ�, חר�ת א� �חר� ואינ� �ס�לה: חליצת� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָחלצ�,
�עת. �ני אינ� והחר�ת �החר� לפי � �ל�� ע�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��א

.„È�ז הרי � חלצה ולא וקראה �רקקה א� �לבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
רקקה ולא חלצה ולא וה�א, היא קראה �ס�לה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹ�חליצה
ה�ע�ה � לאי�" יע�ה "�כה ��אמר: �ל��, ע�ה לא �ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�ריאה אבל ���עיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�ה�א

מ�עלת. ואינ� מע�בת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינ�

.ÂË,�צ�יה על מ�י� א� י��בי� וה� וקראת, ורקקה ִִֵֶַ�ְְְְְְִֵָָָָָָחלצה
�למ�ה האר��ה מ� ��ק� על ק��ר ה�על �ר�� �היה ְַָָ�ְְִֶַַַַַָָָָא�

ליר�] השוק �אינ�[בי� האר� ע�י �ל�ה �פני �חלצה א� ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
��רה. חליצת� � �חלצה ה��מה וכ� להקר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָי�דעי�

.ÊËפני� א� �ני�, �פני �חלצה א� ��ילה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָחלצה
�ס�ל א� קר�ב מה� אחד ונמצא ממונות]�ל�ה דיני ,[לדו� ְְְִֵֶֶָָָָָֹ

�ה�יר א� האר��ה, מ� למעלה ק��ר ה�נעל �היה ִִֶָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָא�
א� ה�א, ו�מט היא �ה�ירה א� היא, ו�מטה ְְְִִִִֶַָָָָה�א
נת��נה ולא ה�א ��ת��� א� ה�א, נת��� ולא היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ��ת��נה
א� וכ� �ס�לה. חליצת� � לגד�ל �חלצה קט�ה וכ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיא,

�ב�ילה לבינ�, �ינ� ואפ�� יחיד, �פני ז�חלצה הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
הח�ל� וכ� �חלצ�, וקט� ��טה חר� אבל �ס�לה; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחליצה
חליצה. אינ� � ה���� �מ� החליצה מ� �ט�רה �היא ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָלמי

.ÊÈ�וא ��מאל; ח�ל� אינ� חת�כה, הימנית �רגל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיב�
עק�מה רגל� היתה �ס�לה. חליצת� �מאל�, מעל ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹחלצה
רא�י על מה�� �היה א� צ��, על הפ�כה א� ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאח�ר,
לנע� צרי� �הח�ל� ח�ל�, אינ� זה הרי � רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצ�ע�ת
,�� �רגל� למי חלצה וא� יכ�ל; אינ� וזה �אר�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקב�

�ס�לה. ְֲִָָָחליצת�

.ÁÈ��ואפ לכ�ח�ה ח�לצת � חת�כ�ת ��דיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
�גד �ל �מנעל חלצה �יד�'. 'וחלצה נאמר ��א ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ���יה,

עקב,[בד] ל� �אי� �מנעל חלצה א� אבל חליצה; אינ� ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סיב �ל א� �ער �ל מנעל �היה א� �פ���, �פ�ר �היה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָא�

מהצומח] �ע�[חוטי� �ל אלו�]א� �היה[ע� א� ע�, �ל א� ֵֶֶֶַַָָ
רב ח�פה �אינ� קט� א� ,�� לה�� יכ�ל �אינ� �ד�ל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמנעל

�ר�� מנעל א� נפחת[קרוע]רגל�, א� הרגל, רב ח�פה �אינ� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
סוליתו] �ס�לה.[נקרעה חליצת� � הרגל רב מק�ל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�אי�

.ËÈהיתה� א� ע�ר, �מח�ה ע� �ל �סנ�ל ְֶֶָָ�ְְְְֵֶַָָָחלצה
�לחייו ע�ר סנ�ל[צדדיו]קרקעית� �חלצה א� �ער, �ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

,��� ה�נעל היה ��א א� הימנית, רגל� מעל �מאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ל
�ח�פה קט� א� ,�� לה�� ��כ�ל �ד�ל ה�נעל �היה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�
רב ��ק�ל נפחת א� הרגל, רב �ח�פה נפר� א� רגל�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹרב

��רה. חליצת� � ְֲִֵֶֶָָָָהרגל
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זל"ז] ה� ט�בה[שמתאימי� עצה וא� לי��; א�ת� י�עצי� ,ְְֲִִֵֵַָָ
זקנה היא א� זק�, וה�א יל�ה היא �היתה �ג�� � ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלחל�

לחל�. א�ת� י�עצי� � ילד ְְֲִֶֶַֹוה�א

.·�� ואחר ,�� ���ב� מק�� לק�ע ה��ני� ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ�צריכי�
אל ה�ערה יבמ�� "ועלתה ��אמר: �פניה�, �� ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�חל�

נ�עד� לא וג�'. ביניה�]ה�קני�" מק��,[סיכמו קבע� ולא ְְְְֲִֵַָָֹֹ
נקרה נקרא� מקרה]א�א לפניה�,[קרה וה�א היא ונקרית , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹ

��רה. חליצת� � ְְְֲִֵָָָָוחלצ�

רגילי�;‚. ��הי� עד לקר�ת, ה�ב� ואת א�ת� ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ�מל�די�
�� ואחר אחת, �נ�ימה אבה" "לא לקר�ת יכ�לה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
י�מי'. 'אבה �בריה: מ�מע יהיה ��א �די � "י�מי" ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ�אמר

קראת„ ��א �י על א� לקר�ת, רגילה ��היה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ�מאחר
יכ�לה, אינ� א� אבל זה; על מק�ידי� אי� אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�נ�ימה

��דע. עד א�ת� ְִִֵֶַַַָמר�ילי�

���דעי�‰. �ל�ה �בפני ��ילה, ולא ,���� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹוהחליצה
ואפ�� �ס�ל, � �ר ה�ל�ה מ� אחד וא� ���רה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקר�ת
וא�� אביו ��היה עד י�ראלית; וא�� �ר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

�מצות� ה�בר;[לכתחילה]מ��ראל. לפרס� �די �חמ�ה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
האר�. ע�י הי� אפ�� ה�ני�, ְְֲִִֵֶַַַָָָָוא�ת�

.Â,עקב ל� ��� ע�ר �ל מנעל ל� מביאי� ח�לצי�? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ�יצד
על רצ�ע�תיו וק��ר �ימי�, ול�ב�� �פ���; �פ�ר ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינ�
�ל��� ליבמה �מקרי� �י�, �בית והיא ה�א וע�מד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגל�;
"לא ל�ב�: מקרי� �� ואחר וג�'", יבמי "מא� ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹה�ד�:
�פ��טת י��בת והיא �אר�, רגל� ונ�ע� לקח��"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצ�י
וח�לצת רגל�, מעל ה�נעל רצ�ע�ת �מ�רת �י�, �בית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיד�
ה�רה העקב, רב �מ���מט לאר�; א�ת� �מ�לכת ְָ�ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹה�נעל

לזר. ְְַָָָהיבמה

.Êה�ראה רק �ניו, �נגד �אר� וי�רקת ע�מדת �� ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
��עת ע�מדי� �ניה� ��הי� חליצה ��צות � ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָל��ני�

י�צאקריאה הרק לרא�ת ה��ני� �צריכי� רקיקה; �ב�עת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ
לא א�ר לאי� יע�ה "�כה ל�: מקרי� �� ואחר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמ�יה.
ה�על". חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיבנה

.Á;ה�ה ����� � "�כה" ��אמר: ה�ד�, �ל��� ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹה�ל
ה�על, חל�� ה�על, 'חל�� אחריה: ע�ני� �� ה���בי� ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָוכל
היבמה ��ת��� וצרי� �עמי�. �ל�ה ה�על', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחל��
א�� מע�י� ויע�� ל�; ��חל� ה�א וית��� ל�, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ��חל�

חליצה]ל�מ� מצוות ��אמר:[לש� ח�ל�, אינ� וה��מה . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
הרק. ר�אה זה ואי� �פניו"; ְְְְֵֶֶָָָָָֹ"וירקה

.Ë�מא" �ח�ה: היא ק�ראה ה�א: �� חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא
�� ואחר י�מי"; אבה לא �י�ראל, �� לאחיו להקי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ואחר �חל�, �� ואחר לקח��"; חפצ�י "לא ה�א: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹק�רא
יבנה לא א�ר לאי� יע�ה "�כה �קרא: �� ואחר �רק; ��ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
ה�על". חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת

.Èהיא לא ��ח�ה קראה לא א� א�א מע�ב, ה�דר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואי�
ואחר ��ראה א� חלצה, �� ואחר �רקקה א� ה�א, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא

��רה. חליצת� � רקקה ��ְְֲִֵָָָָָָ

.‡È:�יאמר ��א ה�דר? על ותרק �חזר לא ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹול�ה

האחי�' מ� ��סלת ואינ� �ל��, אינ� לב�� [והרי'רקיקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
כדלהל�] פוסלת, .היא

.·È�חליצת � רקקה ולא קראה ולא �לבד, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹחלצה
א� רקקה, ולא וקראה �חלצה ל�מר, צרי� ואי� ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹ��רה;

��רה. �חליצת� � קראה ולא ורקקה ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֹ�חלצה

.‚È�ה והרי לד�ר, יכ�לי� ��הי� אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ��ה
וא� ח�לצי�; אינ� א��, א� א�מת אבל לקר�ת. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָרא�יי�
�חלצ�, חר�ת א� �חר� ואינ� �ס�לה: חליצת� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָחלצ�,
�עת. �ני אינ� והחר�ת �החר� לפי � �ל�� ע�� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ��א

.„È�ז הרי � חלצה ולא וקראה �רקקה א� �לבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
רקקה ולא חלצה ולא וה�א, היא קראה �ס�לה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹ�חליצה
ה�ע�ה � לאי�" יע�ה "�כה ��אמר: �ל��, ע�ה לא �ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ה�ריאה אבל ���עיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ�ה�א

מ�עלת. ואינ� מע�בת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינ�

.ÂË,�צ�יה על מ�י� א� י��בי� וה� וקראת, ורקקה ִִֵֶַ�ְְְְְְִֵָָָָָָחלצה
�למ�ה האר��ה מ� ��ק� על ק��ר ה�על �ר�� �היה ְַָָ�ְְִֶַַַַַָָָָא�

ליר�] השוק �אינ�[בי� האר� ע�י �ל�ה �פני �חלצה א� ,ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
��רה. חליצת� � �חלצה ה��מה וכ� להקר�ת, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָי�דעי�

.ÊËפני� א� �ני�, �פני �חלצה א� ��ילה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָחלצה
�ס�ל א� קר�ב מה� אחד ונמצא ממונות]�ל�ה דיני ,[לדו� ְְְִֵֶֶָָָָָֹ

�ה�יר א� האר��ה, מ� למעלה ק��ר ה�נעל �היה ִִֶָ�ְְְְִִֶַַַָָָָָָא�
א� ה�א, ו�מט היא �ה�ירה א� היא, ו�מטה ְְְִִִִֶַָָָָה�א
נת��נה ולא ה�א ��ת��� א� ה�א, נת��� ולא היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ��ת��נה
א� וכ� �ס�לה. חליצת� � לגד�ל �חלצה קט�ה וכ� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיא,

�ב�ילה לבינ�, �ינ� ואפ�� יחיד, �פני ז�חלצה הרי � ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
הח�ל� וכ� �חלצ�, וקט� ��טה חר� אבל �ס�לה; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחליצה
חליצה. אינ� � ה���� �מ� החליצה מ� �ט�רה �היא ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָלמי

.ÊÈ�וא ��מאל; ח�ל� אינ� חת�כה, הימנית �רגל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיב�
עק�מה רגל� היתה �ס�לה. חליצת� �מאל�, מעל ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹחלצה
רא�י על מה�� �היה א� צ��, על הפ�כה א� ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאח�ר,
לנע� צרי� �הח�ל� ח�ל�, אינ� זה הרי � רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצ�ע�ת
,�� �רגל� למי חלצה וא� יכ�ל; אינ� וזה �אר�, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקב�

�ס�לה. ְֲִָָָחליצת�

.ÁÈ��ואפ לכ�ח�ה ח�לצת � חת�כ�ת ��דיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
�גד �ל �מנעל חלצה �יד�'. 'וחלצה נאמר ��א ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ���יה,

עקב,[בד] ל� �אי� �מנעל חלצה א� אבל חליצה; אינ� ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סיב �ל א� �ער �ל מנעל �היה א� �פ���, �פ�ר �היה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָא�

מהצומח] �ע�[חוטי� �ל אלו�]א� �היה[ע� א� ע�, �ל א� ֵֶֶֶַַָָ
רב ח�פה �אינ� קט� א� ,�� לה�� יכ�ל �אינ� �ד�ל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמנעל

�ר�� מנעל א� נפחת[קרוע]רגל�, א� הרגל, רב ח�פה �אינ� ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
סוליתו] �ס�לה.[נקרעה חליצת� � הרגל רב מק�ל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָֹ�אי�

.ËÈהיתה� א� ע�ר, �מח�ה ע� �ל �סנ�ל ְֶֶָָ�ְְְְֵֶַָָָחלצה
�לחייו ע�ר סנ�ל[צדדיו]קרקעית� �חלצה א� �ער, �ל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

,��� ה�נעל היה ��א א� הימנית, רגל� מעל �מאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ�ל
�ח�פה קט� א� ,�� לה�� ��כ�ל �ד�ל ה�נעל �היה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�
רב ��ק�ל נפחת א� הרגל, רב �ח�פה נפר� א� רגל�, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹרב

��רה. חליצת� � ְֲִֵֶֶָָָָהרגל
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.Îה�ס�ר לבודקו]סנ�ל הכה� ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְַַָ�ְָ
הכה�]וה�חלט ע"י א�ת�[נטמא ���יחי� זרה עב�דה ו�ל , ְַ�ְְֲִִֶֶַָָָָ

ה��רה �[פסל]�רגלי חלצה וא� ;�� �חל� לא � ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
סנ�ל אבל �הניה. אס�ר �ה�א �י על וא� ��רה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָחליצת�

זרה עב�דה �קרבת לע"ז]�ל שהוקרבה בהמה ו�ל[מעור , ְְֲִֶֶֶָָָֹ
,�� חלצה א� � �� ���בר למת ��ע�ה א� ה��חת, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעיר

.�� לה�� ע�מד אינ� �הרי �ס�לה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצת�

.‡Îהיה� א� ��רפתה�, א� רגל�, מעל ה�נעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
��רעה �י על א� � העלי�� וחלצה מנעלי� �ני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלב��
�ס�לה. חליצה ז� הרי רגל�, ��ת��תה עד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָה�ח���

.·Îוגר�יר ��� �אכלה �ה�[חרדל]יבמה וכ��צא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
���יבי� �[מרבי�]מ�ברי� מ�יה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ

מעצמ� הרק ��היה עד �ל��, .["וירקה"]אינ� ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל �ל��; אינ� � מ�יה ��תת �היה א� ,�� ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
�לא ��מצ� לד� אפ�ר �אי ��ר, � ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹא�

�קלט��[טיפות]צחצ�חי רקקה קד�[אחזתו]רק. הר�ח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
�היתה �ג�� �ניו, לכנגד [גבוהה]אר�ה[היבמה]���יע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ�ָ

�ה�יע[נמו�]קצר[היב�]וה�א אחר וא� �ל��; אינ� � ְְְִִִֵֶַַַָָ
א� וכ� ��ר. לאר�, ה�יע ��א �י על א� � �ניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

��ר. מ�יה, ���צא הרק ה��ני� רא� ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

.„Î:�ל �אמר� �ג�� �יצד? �ס�לה. מטעית, ְְְְֵֵֶַָָ�ֲִָחליצה
ל�, 'חל� ל�: �אמר� א� ��נס�', א�ה �בכ� ל� ְְְֲֲֶַָָָָָָֹֹ'חל�
אחר רצית וא� �ל��, עלי� מפסדת ואינ� היא מצוה ���ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הטע�ה� א� אבל א��. �דברי� וכ��צא �י��', לי�� ��ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
א� ז�ז', מאתי� ל� ���� מנת על ל� 'חל� ל�: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמר�
נתק�� ולא נתנה ��א �י על א� � וכ� �� �נאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

ל�. לחל� נת��� והרי ��רה; חליצת� ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹה�נאי,

.‰Îהחליצה על מ�דעא החליצהה��סר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
אנוס] ל�שהוא ל�מר ל��ני� רא�י לפיכ� �ס�לה; חליצת� ,ְְֲִִִַַַָָָָָ

י�ראל לחצ�ה� �גט. �ע��י� �דר� ה��דעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלב�ל
וא� ��רה; חליצת� ע��, ��י� א� � �חל� עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוה��ה�
חליצת� � הדי�ט�ת �הי� א� ��ע� �ג�� ��י�, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹ��א
נ�ת� ה�י� היה א� � מעצמ� אנס�ה� ה��יי� וא� ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ�ס�לה.
חליצה. אינ� ��י�, ��א וא� �ס�לה; חליצת� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ��חל�,

.ÂÎע�ה 'לא א� חליצה', 'אינ� �אמרנ� מק�� ְֲִֵֶַָָָָָָָֹ�ל
ל�, נחלצה לא �א�� היא הרי � �ל��' 'אינ� א� ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹ�ל��',
�מ�רת ה�ה�ה, מ� נפסלה ולא קר�ב�תיה, עליו נאסר� ֶֶ�ָ�ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹולא
נאסר� � �ס�לה' 'חליצת� �אמרנ� מק�� וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתי��.
האחי�, על ונאסרה ה�ה�ה, מ� ונפסלה קר�ב�תיה, ְְִֶֶַַָָָ�ְְְְְִִֶַָָָָעליו
��חל� עד לזר לה��א מ�רת ואינ� מתי�מת; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹ�ְְְִֵֵֶֶַָָואינ�

��רה. ְֲִֵָָחליצה

.ÊÎוהיא ��רה, חליצה ל� ח�ל� זה הרי � ונ�את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מ�ד�. א�ת� מ�ציאי� ואי� �על�; ְֲִִִֵַַַָָָ�חת

.ÁÎ;��להתי מ�רת ז� הרי האחי�, �י� ��דלה ְְִֵֶֶַ�ְְֲִֵֵֶַָָָָָיבמה
לבינ� �ינ� מה� לאחד חלצה ��א ל� ח���י� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואי�
אחד �ל נעל� �חלצה ראינ�ה א� אבל עליה�. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה �צריכה לחליצה; נת��נה ��א נפסלה, � ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמה�

לזר. לה�יר� ְְְִֵַָָָ��רה

.ËÎא�א אינ� � ��תבי� �אנ� חליצה �]�ט של [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ
ואי� ��חלצה. ראיה �יד� ��היה �די �י�, �ית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמע�ה

מ�ירי� �� א� א�א ח�לצי� יבימתו]ה��ני� מי[שזו לפיכ� . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
�י על א� חליצה, �ט ל� ��תבי� � ��חלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�רא�
אחיו; ל� �חל� ו��ה �ל�ני א�ת היא ��� מ�ירי� ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�אינ�
חלצה. �� ואחר זה, ה�יר� �פניה� �חלצה ה��ני� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�הרי

הע�: �� ��הג� חליצה �ט נ�ח ה�א ֲֲִֵֶַָָָָ�ְֶוזה

.Ï�למני וכ� �� �נת �ל�ני, לירח וכ� �� �ל�ני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"�י��
�י� לממני רגילנא �י למניאנא רגילי��ל�ני שאנו [למני� ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

בו] חתלמנות �מקצתנא ��ני אנחנא �ל�ני, ימי��מק�� ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ
למטה]לת�א חתומי� שמקצתינו הדייני� �מ�תב[אנו , ְְַַָ

�ינא �בי יתבי� הוינא �חדא כאחד�לתא שלושה [במושב ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
די�] בבית יושבי� לקדמנאהיינו �סליקת לפנינו], [ועלתה ְֳִַַָָָ

ארמלת �ל�ני �ת ואקריבת[אלמנת]�ל�נית �ל�ני, ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
�מי� �י חד ��ברא אחדלקדמנא אד� לפנינו [והביאה ְְֳִֵַַָָָָ

לנאששמו] אמרה וכ� �ל�ני, �� �א[לנו]�ל�ני �ל�נית ְְְְְִִִֵֶָָָָָ
�נא[זו] �ל�ני �ר '�ל�ני ה�א[זה]: מאב�� �פל�ני אח�הי ְְְְֲֲִִִִִֵַַָ

��כיב לי�, נסיבנא שהייתי�הוינא מאבא, פלוני של [אחיו ְְְֲִֵֵֵַָָ
ומת] לו �בקנשואה י�ראל �לכל לר�נ� וח�י ,[השאיר], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

�בק לא �י�ראל �מא �מ�קי� �מחסי� ירית �ברת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ�בר
השאיר] לא בישראל ש� ומקי� ומנחיל יורש ובת והדי�[וב� ,ְֵָ

יתי לי��מי חזי אח�הי לייב��ל�ני ראוי אחיו פלוני [וזה ְְֲֲִִִִֵַָ
יתיאותי] לי��מי צבי אי לי�, אמר� ר�נ�, �ע� [כעת. ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָ

אותי] לייב� היב� רוצה א� לו אימרו ואיחכמי�, יי�� � ,ְְִֵַ
מעל סיני� וא�רי �י�ינא רגלי� קדמיכ�� לי יטלע � ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלא

�אנ��הי' ואר�ק אתרגלי� לפניכ� לעברי יצדד לא, [וא� ְְְְִֵֵַַ
בפניו] וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית .רגלו

מיתנא �פל�ני �אח�הי �נא, לפל�ני ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָוא��מ�דענ�הי
ה�א המתמאב�הי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ
הוא] י��,מאביו � ית� לי��מי צבית 'אי לי�: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מעל סינ� ות�רי �י�ינא רגל� קדמנא ל� אטלע � לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי
�אנ��' ותר�ק –רגל� אותה לייב� רצונ� א� לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ

נעל� ותתיר הימנית רגל� את לפנינו לה צדד לא וא� ייב�,

בפני�] ותירוק רגל� צבימעל אנא 'לית ואמר: ועני .ְְֲֵֵֵַָָָָ
ית�' אותה]לי��מי לייב� רוצה אני אי� לנו ואמר .[וענה ְֵַַָ

�א לפל�נית אקרינ�הא זו]מ�ד לפלונית הקרינו 'מא�[מיד : ְְִִִִֵֵַָָָ
וא� י�מי'. אבה לא �י�ראל �� לאחיו להקי� ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹיבמי

לי� אקרינא �ל�ני לו]להאיי הקרינו זה לפלוני 'לא[וג� : ְְְִִֵַַָֹ
סיני� ��רת �י�ינא רגלי� ל� ואטלע לקח��', ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחפצ�י
מ��מ� לנא �איתחזי ר�קא �אנ��הי ור�ת רגלי�, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָמעל

ארעא מעלעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְַַָ
האר�] על מפיה לנו, הנראה רוק בפניו ורקקה ות�ברגלו, .ְ

לה:]אקרינ�הא הקרינו לא[ושוב א�ר לאי� יע�ה '�כה : ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
חל�� �ית �י�ראל �מ� ונקרא אחיו, �ית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיבנה
�תרי� ענינא קדמנא יתבי� �הו� וכל ��ני ואנחנא ְְְְֲֲֲֳִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָה�על'.
אחריה:] ענינו לפנינו, יושבי� שהיו אלה וכל הדייני�, :[ואנו

זמני �לתא ה�על' חל�� ה�על, חל�� ה�על, [שלוש'חל�� ְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָ
�רינ�האפעמי�] קדמנא, �א ע�בדא �מ�איתעביד .ְְְֲֳִִִֵַָָָָָָ

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לא ואנ� �תצ�י, מא� לכל להתנסבא למה� �א ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפל�נית
�לעל� �נ� י�מא מ� �יד� זהימחא מעשה [ומשנעשה ְְְִִֶַַַַָָ

ליל� זו לפלונית התרנוה שתרצה,בפנינו, מי לכל ולהינשא

עול�] ועד זה מיו� בידה ימחה לא מ�נאואיש �בעית .ִִַָָ
לזכ� ל� ויהבנא �כתבנא �א, דחליצ�תא ��א �א ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ�ל�נית
לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה

וי�ראל".לזכות] מ�ה ְְְִֵֶַָֹ�דת

.‡Ï�א ה�ל�ה, מ� �ני� א� �ל�ה, עליו ְְְְִִִִַַָָָָֹֹ�מעידי�
�חלצה ה��ני� �אינ� �י על א� החליצה �רא� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�ני�
קט� א� עבד, ואפ�� א�ה, ואפ�� ��ארנ�. �מ� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�פניה�,
היא וז� �ל�ני ה�א 'זה ל�מר: נאמני� � ונב�� מ�יר ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָ�ה�א
��רה, �ל עד��ת ��אר וכ� �יה�; על וח�לצי� ֶָ�ְְְְְְִִִִֵֵֶַָיבמ��',
הע��י �בר ��ה � א��ר לעד�ת �י� ממ�� לעד�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
מ�יה�, ��א ה�בר אמ�ת לידע ואפ�ר ה�א; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�ל�ת
לי�� ה�ב� רצה וא� �ר��י�. הלכ�ת �ס�� ��ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�עני�
ה�א וזה �ה�דענ�. �מ� �ת�ה, ל� וכ�תב �מי�� מק�� �ְְְְֵֵֵַַָ�ְְְֶֶַָ

הע�: �� ��הג� יבמי� �ת�ת ְֲִֶַָָָָ�ְַ�נ�ח

.·Ï�וכ �� �נת �ל�ני, לירח וכ� �� �ל�ני, ְְְְְְְִִֶַַָָָָ"�י��
�י� לממני רגילנא �י למניאנא �ל�ני פלונילמני� [בתארי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

למנות] רגילי� שבו השני� למני� פלוני �ל�נילחודש אי� ,ְִֵ
לקדמנא אתא �ל�ני לפנינו]�� בא לנא[פלוני אמר וכ� , ְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ

לנו] אמר �כיב,[וכ� א�א דמ� אחי �ל�ני �� '�פל�ני :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
�בק י�ראל �לכל לר�נ� חיי�'וח�י ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ישראל] ולכל �מ�קי�לרבנ� �מחסי� �מ�רית �ברת �בר ,ְְִִֵַַַ
�בק לא �י�ראל יורש�מא ובת ב� אחריו הותיר [לא ְְְְִֵַָָֹ
בישראל] ש� ומקי� �מ�ונוחל �י ההיא א�תא ��בק ,ְְְִִִַַַָ

�ל�ני �ת פלוני]�ל�נית בת פלונית ושמה אשה ,[השאיר ְְִִַ
ית� לי��מי א�ריתא מ� לי אותהוחאזי לייב� ראוי [ואני ְְֲִִֵֵַַַָָָ

תורה] יבאמדי� יבמ� �מ�ה א�ריתא �ספר �דכתיב ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
�ל�ני �ר לפל�ני ואתי�מת �א �ל�נית �צביאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעליה'.

�י�ראל �מא לא�ק�מי זויבמ� פלונית [והסכימה ְְְְְִֵֵַָָָ
בישראל] ש� להקי� כדי פלוני ב� פלוני ליב� ,להתייב�

ה�ת אחיו �� על יק�� �לד א�ר ה�כ�ר 'והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�דכתיב
לפל�נית יבמ� �ל�ני ל� �כתב מ��ראל'. �מ� י�חה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא

ל� �חאז� מאת� ז�זי �ס� הראויי�יבמ�י� זוז [מאתיי� ְְְֲִֵֵַַַַָ
קדמאה,לה] �על� ל� �כתב �כת�ת� ל� �תיבי� ְְְִַַַַַַָָָ�ְְֲִִִַַ�הו�

לי�' �הנעלת נד�ניא ודא וכ�. �� מ�ילי� ל� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָוא�סי�
לו] שהכניסה הנדוניה �ת��ת.[וזוהי טפסי ��אר �ְְְְִֵָָוכ�',

הּכתּבה:טפס Ÿ¤©§ª¨
.‚Ïי� למניאנא וכ� �� �נת �ל�ני, לירח �ל�ני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ�י��

�ל�ני נהרא �על �ל�נית �מאתא �י� לממני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרגילנא
�ל�ני �ת לפל�נית ל� אמר �ל�ני �� �ל�ני אי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַמ�תב�,

לאנ�� לי 'הוי ��תא: מ�ה[לאשה]�ת�לתא �דת ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹ
��מ�א במימרא ואנא הש�]וי�ראל, ובעזרת [במאמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ואי�ר ואכבד]אפלח ואיז��[ואכלכל]ואס�בר[אעבוד ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַ
יתיכי ואכ�י יה�דאי�[אלבישה]ואפרנס ��ברי� �הלכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָ

ית �מכ�י� �מפרנסי� וזני� �מס�ברי� �מייקרי� ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ�פלחי�

�ק��ט ומפרנסי�נ�יה�� שמוקירי� יהודי� [כמנהג ְְִֵ
באמונה] נשותיה� �ת�ליכיומלבישי� מ�הרי ליכי ויהבנא ,ְְְִִִִִֵַַָ

ז�זי� ע�רי� טבא כס�א מ��זי �אי��� מאת� ז�זי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ�ס�
ז�זי ששווי�וחמ�ה כס�, זוז מאתיי� מוהר ל� [ואביא ְְֵַָ

טהור] מכס� זוזי� וחמשה ליכילעשרי� [הראויי��חאז� ֲִִַ
�לל�] �א�רח עליכי �מעל וסי��קיכי �כס�תיכי �מז�ניכי ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ

כלארעא כדר� עליי� ולבוא וסיפוקיי� ומלבוש� [ומזונותי� ְַָ
לאנ��האר�] לי� והות �א, �ל�נית ��תא �צביאת .ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

לאשה] לו להיות פלונית כלה ל�[ורצתה וה�סי� ורצה .ְְִָָָ
נד�ניא ודא וכ�. �� מ�ל� עד �ת�ת� ע�ר על ְְְִֵַָָָָָָָָ�ְִֶֶַַ��ספת

וכ� �� לי� לו]�הנעלת שהכניסה הנדוניה סכו� ה�ל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על ה�ל וזק� �ר��ת�, ונע�ה ליד� �בא זה חת� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתק�ל

�ר�� �מלוה �נ�:[וחוב]עצמ� חתנא לנא אמר וכ� . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
�אר ע� ות�ספת �נד�ניא ע�ר ��� �א �ת�ה ְְְְִִֶֶָָָָ�ָָ�ְֲַָ'אחרי�ת

�תראי ירתאי ועל עלאי ק�לית �ת�ה, עלי�נאי [קבלתי ְְֵָ�ְְְֲִֵַַַַַָָָ
אחרי] יורשי כל ארגועל �פר �ל נחמד]ועל הנראה [כל ְְֲַַַָ

�ח�ת לי �אית וקניני� �קניתי[תחת]נכסי� �מ�א, �ל ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָ
א�ב מ�לטלי �מ�לטלי, מ�רקעי למקני, אנא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָודעתיד
��� �א לכת�ה וערבאי� אחראי� יה�� ��ה�� ָ�ָָ�ְְְְְֲִִִַַָָ�ְְִֵַמ�רקעי,

ות�ספת �נד�ניא והנדוניה,ע�ר והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָ
יוכלו] ואפ��כול� מ�תי �בתר �ח�י מ�ה�� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאת�רעא

�א�תפאי' כתפי]מ�לימא שעל מ�ל�ני[מגלימה וקנינ� . ְְְְְִִִִִַַַָָ
קני�]�נ� �ל�[נעשה קני� לעיל �מפר� �כתיב מאי �ל על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

�אסמכ�א סתמית]�לא ד�טרי[הבטחה �טפסי [לא�דלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ
משמעות] חסר מצוי �טריכטופס �ל חזק �חמר א�א ,ְְִֵֶֶֶָָֹֹ

ז"ל. ר��תינ� �כת��� וכהג� �י�ראל ה��הג�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ�ְ�ת��ת
וה�ל למעלה, ה�ז�ר ��מ� �א �ת�ה �טר על ְְְְְִַַַַַָָָָֹ�ְְְְַַַָוחתמנ�

וק��. ו�ריר ְְִִַָָָ�ריר

.„Ï'ארמל�א '�ל�נית ��תב אלמנה, �ת�ת היתה ְְְְִֵַַַַָָָ�ְְְִָָוא�
פלונית] '�ל�נית[אלמנה ��תב �ר��ה, �ת�ת היתה וא� ;ְְְִָָ�ְְִֵַָ

ליכי 'ויהבנא וכ�תב: �ה�. �� י��ל ��א �די � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹה�ר��ה'
�ריסר טבא כס�א מ��זי �אי��� מאה ז�זי �ס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמ�הריכי

ליכי'. �חאז� ז�זא �פלג ְֲִִֵַַָז�זי

.‰Ïמ�רטט � יבמי� �ת�ת א� יבמי� �ט ְְְִֵַַָ�ְְְְִִֵֶָ����תבי�
ל�] ישרי� קוי� לכ�ב[בקל� �אס�ר ה�ס�קי�; ְְְִִֶַָֹמק��

לה��א מ�רת �חלצה, ויבמה �רט�ט. �לא �ב�ת ְִֵֶֶָ�ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ�ל�
��עי� ���לי� עד ח�לצת אינ� �הרי חליצת�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�י��

בעלה]י�� .[ממות

ה ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
�סל�‡. � �רית�ת �ט ה�ב� ל� ��ת� ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהיבמה

לו] האחי�;[מלהתייב� �אר ועל עליו צר�תיה, את ְְִֶֶַַַָָָָָָָ�פסל
א�א �יבמה מ�עיל ה�ט ואי� ל�. �חל� �מי נע�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�הרי
���סל �ט וכל אי�. א�ת מגר� וה�ט ה�איל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמ�בריה�,
עד לזר נ�רת ואינ� יבמ��; את ��סל ה�ה�ה, מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְְִִַא���

ל�. ְֶַָֹ��חל�

עלה�אמר·. � וכו'" את "הרי ובאמירת בכס� היב� [קידושי ֲַַָ
חכמי�] מאמר �מ�רפי קני� �יבמה ק�נה �אינ� �י על א� �ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
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לא ואנ� �תצ�י, מא� לכל להתנסבא למה� �א ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפל�נית
�לעל� �נ� י�מא מ� �יד� זהימחא מעשה [ומשנעשה ְְְִִֶַַַַָָ

ליל� זו לפלונית התרנוה שתרצה,בפנינו, מי לכל ולהינשא

עול�] ועד זה מיו� בידה ימחה לא מ�נאואיש �בעית .ִִַָָ
לזכ� ל� ויהבנא �כתבנא �א, דחליצ�תא ��א �א ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ�ל�נית
לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה

וי�ראל".לזכות] מ�ה ְְְִֵֶַָֹ�דת

.‡Ï�א ה�ל�ה, מ� �ני� א� �ל�ה, עליו ְְְְִִִִַַָָָָֹֹ�מעידי�
�חלצה ה��ני� �אינ� �י על א� החליצה �רא� ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ�ני�
קט� א� עבד, ואפ�� א�ה, ואפ�� ��ארנ�. �מ� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ�פניה�,
היא וז� �ל�ני ה�א 'זה ל�מר: נאמני� � ונב�� מ�יר ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָ�ה�א
��רה, �ל עד��ת ��אר וכ� �יה�; על וח�לצי� ֶָ�ְְְְְְִִִִֵֵֶַָיבמ��',
הע��י �בר ��ה � א��ר לעד�ת �י� ממ�� לעד�ת ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�י�
מ�יה�, ��א ה�בר אמ�ת לידע ואפ�ר ה�א; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�ל�ת
לי�� ה�ב� רצה וא� �ר��י�. הלכ�ת �ס�� ��ארנ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�עני�
ה�א וזה �ה�דענ�. �מ� �ת�ה, ל� וכ�תב �מי�� מק�� �ְְְְֵֵֵַַָ�ְְְֶֶַָ

הע�: �� ��הג� יבמי� �ת�ת ְֲִֶַָָָָ�ְַ�נ�ח

.·Ï�וכ �� �נת �ל�ני, לירח וכ� �� �ל�ני, ְְְְְְְִִֶַַָָָָ"�י��
�י� לממני רגילנא �י למניאנא �ל�ני פלונילמני� [בתארי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

למנות] רגילי� שבו השני� למני� פלוני �ל�נילחודש אי� ,ְִֵ
לקדמנא אתא �ל�ני לפנינו]�� בא לנא[פלוני אמר וכ� , ְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ

לנו] אמר �כיב,[וכ� א�א דמ� אחי �ל�ני �� '�פל�ני :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
�בק י�ראל �לכל לר�נ� חיי�'וח�י ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ישראל] ולכל �מ�קי�לרבנ� �מחסי� �מ�רית �ברת �בר ,ְְִִֵַַַ
�בק לא �י�ראל יורש�מא ובת ב� אחריו הותיר [לא ְְְְִֵַָָֹ
בישראל] ש� ומקי� �מ�ונוחל �י ההיא א�תא ��בק ,ְְְִִִַַַָ

�ל�ני �ת פלוני]�ל�נית בת פלונית ושמה אשה ,[השאיר ְְִִַ
ית� לי��מי א�ריתא מ� לי אותהוחאזי לייב� ראוי [ואני ְְֲִִֵֵַַַָָָ

תורה] יבאמדי� יבמ� �מ�ה א�ריתא �ספר �דכתיב ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
�ל�ני �ר לפל�ני ואתי�מת �א �ל�נית �צביאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעליה'.

�י�ראל �מא לא�ק�מי זויבמ� פלונית [והסכימה ְְְְְִֵֵַָָָ
בישראל] ש� להקי� כדי פלוני ב� פלוני ליב� ,להתייב�

ה�ת אחיו �� על יק�� �לד א�ר ה�כ�ר 'והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ�דכתיב
לפל�נית יבמ� �ל�ני ל� �כתב מ��ראל'. �מ� י�חה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא

ל� �חאז� מאת� ז�זי �ס� הראויי�יבמ�י� זוז [מאתיי� ְְְֲִֵֵַַַַָ
קדמאה,לה] �על� ל� �כתב �כת�ת� ל� �תיבי� ְְְִַַַַַַָָָ�ְְֲִִִַַ�הו�

לי�' �הנעלת נד�ניא ודא וכ�. �� מ�ילי� ל� ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָוא�סי�
לו] שהכניסה הנדוניה �ת��ת.[וזוהי טפסי ��אר �ְְְְִֵָָוכ�',

הּכתּבה:טפס Ÿ¤©§ª¨
.‚Ïי� למניאנא וכ� �� �נת �ל�ני, לירח �ל�ני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ�י��

�ל�ני נהרא �על �ל�נית �מאתא �י� לממני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרגילנא
�ל�ני �ת לפל�נית ל� אמר �ל�ני �� �ל�ני אי� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַמ�תב�,

לאנ�� לי 'הוי ��תא: מ�ה[לאשה]�ת�לתא �דת ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹ
��מ�א במימרא ואנא הש�]וי�ראל, ובעזרת [במאמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ואי�ר ואכבד]אפלח ואיז��[ואכלכל]ואס�בר[אעבוד ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַ
יתיכי ואכ�י יה�דאי�[אלבישה]ואפרנס ��ברי� �הלכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָ

ית �מכ�י� �מפרנסי� וזני� �מס�ברי� �מייקרי� ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָ�פלחי�

�ק��ט ומפרנסי�נ�יה�� שמוקירי� יהודי� [כמנהג ְְִֵ
באמונה] נשותיה� �ת�ליכיומלבישי� מ�הרי ליכי ויהבנא ,ְְְִִִִִֵַַָ

ז�זי� ע�רי� טבא כס�א מ��זי �אי��� מאת� ז�זי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ�ס�
ז�זי ששווי�וחמ�ה כס�, זוז מאתיי� מוהר ל� [ואביא ְְֵַָ

טהור] מכס� זוזי� וחמשה ליכילעשרי� [הראויי��חאז� ֲִִַ
�לל�] �א�רח עליכי �מעל וסי��קיכי �כס�תיכי �מז�ניכי ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ

כלארעא כדר� עליי� ולבוא וסיפוקיי� ומלבוש� [ומזונותי� ְַָ
לאנ��האר�] לי� והות �א, �ל�נית ��תא �צביאת .ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

לאשה] לו להיות פלונית כלה ל�[ורצתה וה�סי� ורצה .ְְִָָָ
נד�ניא ודא וכ�. �� מ�ל� עד �ת�ת� ע�ר על ְְְִֵַָָָָָָָָ�ְִֶֶַַ��ספת

וכ� �� לי� לו]�הנעלת שהכניסה הנדוניה סכו� ה�ל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על ה�ל וזק� �ר��ת�, ונע�ה ליד� �בא זה חת� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתק�ל

�ר�� �מלוה �נ�:[וחוב]עצמ� חתנא לנא אמר וכ� . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
�אר ע� ות�ספת �נד�ניא ע�ר ��� �א �ת�ה ְְְְִִֶֶָָָָ�ָָ�ְֲַָ'אחרי�ת

�תראי ירתאי ועל עלאי ק�לית �ת�ה, עלי�נאי [קבלתי ְְֵָ�ְְְֲִֵַַַַַָָָ
אחרי] יורשי כל ארגועל �פר �ל נחמד]ועל הנראה [כל ְְֲַַַָ

�ח�ת לי �אית וקניני� �קניתי[תחת]נכסי� �מ�א, �ל ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָ
א�ב מ�לטלי �מ�לטלי, מ�רקעי למקני, אנא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָודעתיד
��� �א לכת�ה וערבאי� אחראי� יה�� ��ה�� ָ�ָָ�ְְְְְֲִִִַַָָ�ְְִֵַמ�רקעי,

ות�ספת �נד�ניא והנדוניה,ע�ר והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָ
יוכלו] ואפ��כול� מ�תי �בתר �ח�י מ�ה�� ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאת�רעא

�א�תפאי' כתפי]מ�לימא שעל מ�ל�ני[מגלימה וקנינ� . ְְְְְִִִִִַַַָָ
קני�]�נ� �ל�[נעשה קני� לעיל �מפר� �כתיב מאי �ל על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

�אסמכ�א סתמית]�לא ד�טרי[הבטחה �טפסי [לא�דלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ
משמעות] חסר מצוי �טריכטופס �ל חזק �חמר א�א ,ְְִֵֶֶֶָָֹֹ

ז"ל. ר��תינ� �כת��� וכהג� �י�ראל ה��הג�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹ�ְ�ת��ת
וה�ל למעלה, ה�ז�ר ��מ� �א �ת�ה �טר על ְְְְְִַַַַַָָָָֹ�ְְְְַַַָוחתמנ�

וק��. ו�ריר ְְִִַָָָ�ריר

.„Ï'ארמל�א '�ל�נית ��תב אלמנה, �ת�ת היתה ְְְְִֵַַַַָָָ�ְְְִָָוא�
פלונית] '�ל�נית[אלמנה ��תב �ר��ה, �ת�ת היתה וא� ;ְְְִָָ�ְְִֵַָ

ליכי 'ויהבנא וכ�תב: �ה�. �� י��ל ��א �די � ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹה�ר��ה'
�ריסר טבא כס�א מ��זי �אי��� מאה ז�זי �ס� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמ�הריכי

ליכי'. �חאז� ז�זא �פלג ְֲִִֵַַָז�זי

.‰Ïמ�רטט � יבמי� �ת�ת א� יבמי� �ט ְְְִֵַַָ�ְְְְִִֵֶָ����תבי�
ל�] ישרי� קוי� לכ�ב[בקל� �אס�ר ה�ס�קי�; ְְְִִֶַָֹמק��

לה��א מ�רת �חלצה, ויבמה �רט�ט. �לא �ב�ת ְִֵֶֶָ�ְְְִִֵֶָָָָָֹֹ�ל�
��עי� ���לי� עד ח�לצת אינ� �הרי חליצת�, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ�י��

בעלה]י�� .[ממות

ה ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות
�סל�‡. � �רית�ת �ט ה�ב� ל� ��ת� ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהיבמה

לו] האחי�;[מלהתייב� �אר ועל עליו צר�תיה, את ְְִֶֶַַַָָָָָָָ�פסל
א�א �יבמה מ�עיל ה�ט ואי� ל�. �חל� �מי נע�ה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ�הרי
���סל �ט וכל אי�. א�ת מגר� וה�ט ה�איל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמ�בריה�,
עד לזר נ�רת ואינ� יבמ��; את ��סל ה�ה�ה, מ� ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְְִִַא���

ל�. ְֶַָֹ��חל�

עלה�אמר·. � וכו'" את "הרי ובאמירת בכס� היב� [קידושי ֲַַָ
חכמי�] מאמר �מ�רפי קני� �יבמה ק�נה �אינ� �י על א� �ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
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�מ�רה[מהתורה] אי� א�ת �� נע�ית ואינ� בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ
�חליצה.אעפ"כ] א�א לזר נ�רת ואינ� �ט, מ��� צריכה �ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לבעל‚. רצה ולא �יבמ�� מאמר הע��ה [אלא�יצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרי�להוציאה] ל�, נתק��ה �הרי �ט, ל� לכ�ב צרי� �ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לזר נ�רת היבמה �אי� לאחרי�; לה�יר� �די ל�, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחל�
��סל� ה�ט אבל חליצה; אחר א� ה�ב� �עילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָא�א
�מ�ר קני� �� ק�נה אינ� וה�אמר לזר, מ�ירה ואינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלי���

ְִִָ�בעילה.

מה„. � למאמר� �ט ונת� וחזר ליבמ��, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנת�
המאמר]�ע�ה ��א[� לי, ויראה וה�רה. ��ל�, הרי , ְְֲִֵֶָָ�ְְִֵֶֶָָֹ

עליו. נאסרה ה�ט, ��ת� זה אבל לאחיו; א�א ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ�ה�רה

�אר‰. ועל עליו �סל� � למאמר� ולא לז�ת� �ט ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹנת�
למאמר� �ט �צריכה ��ארנ�; �מ� [להפקיעהאחי�, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] לה�יר� וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Âולא אחר, �בר קדמ� ולא �ח�ה, ליבמה ���� ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹה�אמר
ל� ��ת� זה א�ת� �על א� א�א אחר, �בר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנע�ה
א� �ט קדמ� וא� ��ר'. 'מאמר ה�קרא ה�א � ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָה�אמר
�צרת�, �י� �� �י� אחר, מ�ב� �י� זה מ�ב� �י� ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
א� מאחיו, �י� מ��� �י� �צרת�, �עילה קדמ�� א� ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכ�
�י� �צרת�, �י� �� �י� חליצה, א� �ט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ��ע�ה
לצרת�, אחר מאמר נת� א� ��על א� מאחיו, �י� ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמ���
�על� א� אחר מאמר אחיו ל� ��ת� א� אחיו, �י� ה�א ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ�י�
��דמ�ה� ה�אמר �י� �ס�ל'; 'מאמר נקרא זה הרי �ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ��תאחר� ה�אמר �י� הא��, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָה�ע�י�

.Ê�ל מאמר ונת� וחזר ליבמ��, חל� א� �ט נת� ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָ�יצד?
נת� א� יבמ�� על ��א א� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת�, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָא�
�י� ה�א �י� לצרת�, אחר מאמר ונת� וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָל�
מאמר ל� ונת� אחיו וחזר ליבמ��, מאמר ��ת� א� ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הרא��� ה�אמר �י� �ס�ל, מאמר זה הרי � �על� א� ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחר��. ה�אמר ֲֲֵַַַָָ�י�

.Á�א אחר, מאמר ��דמ� �י� � �ה�אמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מא�� לאחד ה�אמר ��ד� �י� �עילה, א� חליצה, א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ט,
לבעלת �בעל מאמר ה��ת� מ� ח�� �ס�ל; מאמר זה הרי �ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

�הלכת�. היא ��� � ְְֲִִֶַַָָָה�אמר

.Ë�א �ח�ה, יבמ�� את ה�ב� ���על אחרה�עילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
��רה'. '�עילה נקראת � אחר �בר קדמ� ולא ,�� ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמר�
�י� מאחיו, �י� מ��� �י� �ט א� מאחיו, מאמר קדמ� ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָוא�
מ��� �י� �צרת�, מאמר קדמ� א� א� �צרת�, �י� ��ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

�ס�לה'. '�עילה נקראת ז� הרי � מאחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָ�י�

.È�קדמ לא א� �ח�ה, ליבמ�� ה�ב� �ח�ל� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה
א� �ט קדמ� וא� מע�ה'. 'חליצה נקראת � אחר ְְִֵָָָ�ְְֲִִֵֵַָָָ�בר
הרי � �צרת� �י� �� �י� מאחיו, �י� זה מ�ב� �י� ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

�ח�תה'. 'חליצה נקראת ְְֲִִֵָָז�

.‡Èאחד מ�ית ה�א�ת ר��ת נשי�יבמ�ת המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ
נחלצהרבות] א� ��רה, �עילה מה� אחת ��בעלה �יו� ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ה���� ז�ת ונס��קה ה�ל, ה�ר� � מע�ה [קשרחליצה ְֲִָ�ָ�ְְְְִִִַַַַָֹ
א�היב�] �ס�לה, �עילה מה� אחת נבעלה וא� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליה�.

ז� �ט �צריכה לי���; ��� נאסר� � �ס�ל מאמר ל� ְְִִֵָָ�ְֲִֶֶַַָָָנ��

חליצה מה� אחת �צריכה ה�אמר, ל� ���� א� ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ��בעלה
�ס�לה. �בעילה מס��קת ה���� ז�ת �אי� לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלה�יר�

.·Èלה��א ה�רה � �ח�תה חליצה מה� אחת ְְִֵָָ�ְְְֲִֵֶֶַַָָָנחלצה
היא, �� ��חל� עד אס�רה צרת� אבל ��חלצה. ז� ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזר,
החליצה ��חלצה לרא��נה האחי� �ל ��חלצ� עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָא�
מ�ית ה���� ז�ת מס�קת �ח�תה חליצה �אי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָה�ח�תה,
מה�. אחת �ל ��חל� עד א� האחי�, �ל על ��חזר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹזה

.‚È�י� ��רה �עילה �י� ליבמ�, ��בעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָ�ל
�י� ה�א �י� ל�, �חל� אחר �על� ואפ�� �ס�לה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ�עילה
צרת� �על ואפ�� יבמ�ת, ל�� �י� אי��ת ל�� �י� ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
ז� הרי � אחיו �י� ה�א �י� ��רה, �עילה ��על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
יבמה �ל וכ� ��עילה. אי� א�ת נע�ית �הרי �ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצריכה
הרי � �ס�ל מאמר �י� ��ר מאמר �י� מאמר, ל� ����ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
יס�ר �� ואחר ��ארנ�; �מ� ה�אמר, מ�ני �ט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָז�

ה�אמר. ֲִַַָא��ר

.„Èמ�רה� �ח�ה היבמה ��חה אינ� �ה�ט �ארנ�, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�בר
לזר] אבל[להתירה �מ�ר; קני� �� ק�נה אינ� ה�אמר וכ� ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

�ח�ה א�ת� ��חה והחליצה �מ�ר, קני� ק�נה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָה�עילה
מאמר אחר מאמר א� ��במה, �ט אחר �ט לפיכ� ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָ�מ�רה.

אחר[כדלהל�] וחליצה �עילה, אחר �עילה אבל מ�עיל; �ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
חליצה א� �ט וכ� �ל��. מ�עלת האחר�נה אי� � ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָחליצה

�ל��. אינ� ה�עילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂË�לצרת �ט ונת� וחזר ליבמ��, �ט ��ת� יב� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ�יצד?
��תנ� יבמי� �ני וכ� ��יה�. �קר�ב�ת אס�ר זה הרי �ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
�גר��ה ז� הרי � זה אחר זה אחת ליבמה ��י� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�ני
וכ� ח�ל�. מה� ואחד �קר�ב�תיה; אס�רי� ��ניה� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָל�ניה�,
אס�ר אחד �ל � לצרת� �ט אחיו ונת� ליבמ��, �ט נת� ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָא�
אחר מאמר נתנ� א� וכ� ה�ט; ל� ��ת� ז� ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ�קר�ב�ת
וחזר ליבמ��, �חל� ה�ב� אבל ��ארנ�. �מ� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמאמר,
�חלצ� יבמי� �ני וכ� אחיו, �י� ה�א �י� לצרת� ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָוחל�
ואי� �ל��, אחר�נה חליצה אי� � אחת ליבמה זה אחר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
ה��י� ל�אר �ח�ל� ��ה �קר�ב�תיה, אס�ר א�ת� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהח�ל�

ז�ה. עליה ל� ִֵֶֶָָָ�אי�

.ÊË�ל וחל� אחיו �י� ה�א �י� וחזר יבמ��, ה��על ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכ�
ונת� אחיו חזר א� וכ� �ל��; ז� חליצה אי� � לצרת� ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָא�
מאמר, ל� ונת� אחיו חזר �ל��. אינ� לצרת�, א� ל� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָ�ט
קנה �ח�ה, אחיו ��על מאחר �ל��; ע�ה לא � �על ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹא�
נת� א� אבל אי�. �א�ת ��פסי� ה����י� ואי� �מ�ר, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָקני�
��ארנ�. �מ� �ט, צריכה � צרת� �על א� לצרת�, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מ�ית ה�א�ת יבמ�ת ��י ���מ� יבמי� [נשי�ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] �גטאח י�ציא� �ניה� � �ח�ה י�� מי נ�דע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

�היה רא�ב� לפיכ�, ליבמי�. ואס�ר�ת לזרי�, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ�ְוי�ר�
�צ�ר, ואחת �ע�� אחת נ�י�, ��י ול� ְְְְְִִִֵַַַַַַָָ�יר��לי�,
רא�ב� ��ת ו�מע� �צ�ר, אחיו ולוי �ע�� אחיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָו�מע��
אחיו, ע�ה מה ��דע עד מה� אחד יי�� ��א נ�ת� ה�י� �ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מ�ד�, מ�ציאי� אי� � וי�� מה� אחד קד� וי��. קד� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ��א
קד� לחל� האחד רצה �ח�ה. י�� �אחיו ���דע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד

א�ת�. מ�נעי� אי� � אחיו ע�ה מה ְִִִֵֶֶַָָָָ���דע

oey`x mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.ÁÈמאמר� �יאת� � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיב�
וי�� �ני� ��ע �� �מאמר �מ�ר. קני� �אינ� ה�ד�ל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�
על �� ��סל ה�א והרי מ�עיל, �ח�ה נתנ� א� � ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד

וג��[מלייבמה]ה�ד�ל �ל��. אינ� ,���� נתנ� א� אבל ; ְְְֲִִֵַַָָָ
.���� �י� ��ח�ה �י� �ל��, אינ� ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצת�

.ËÈ�א יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�יצד?
א� אבל האחי�. �אר על �סל� � �ח�ה מאמר ל� ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ��ת�
אחד וי�� �ני� ��ע �� וחזר �יבמ��, מאמר ה�ד�ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
�סל� ולא �ל��, ע�ה לא � מאמר לצרת� א� ל� ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונת�
צרת� על א� עליה �בא ��ע �� חזר ה�ד�ל; אחיו ִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
�ד�לי� ��ני ה�ד�ל, על �סל� � ה�ד�ל אחיו מאמר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאחר

��ארנ�. �מ� מאמר, אחר מאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ�ע��

.Îאחיו וחזר יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
� לצרת� א� ל� �ט נת� א� חל�, א� עליה, �בא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָה�ד�ל
צרת�, על �בא ה�ט� חזר א� וכ� ה�ט�; על �סל� זה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
עליה אחד וי�� �ני� ��ע �� �ה�א האחר אחיו �א ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�

�מאמר. מאמר �די� עליו, נפסלה � צרת� על ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָא�

.‡Îוהג�יל יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�ני � �ט וחליצה; �ט, צריכה � מ�הג�יל עליה �א ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לא �הרי לזר, לה�יר� � וחליצה �מאמר; �היא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�יאת�
מ�הג�יל, עליה �א וא� �מ�ר. קני� ���נה �עילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

�לבד. �ט צריכה ז� ְְֲִִֵֵַָהרי

.·Î�ע�רי �� ואחד אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָואחד
�ער�ת ��י הביא ��א כקט�]�נה ��[שדינו נ�לד� ולא ְְְְִֵֵֶָָָֹֹ

סריס עקר]סימני ה�פר.[מי� �תח�ת ��ארנ� �מ� , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.‚Îשהישיאוה]קט�ה למא�[יתומה במיאו��רא�יה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי �����יבבעלה �י על א� � והחר�ת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

ה�: ק���י� מיני �ני � ��ארנ� �מ� ס�פרי� מ�ברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ��יה�
ק��� ל� י� � הפקר,קט�ה מנהג �� ינהג� ��א �די י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

�ל�יי� ל�[בספק]וק���יה ��נ� � וחר�ת ��ג�יל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לע�ל� �נ�יה ��אר ��א �די מדרבנ�נ��אי� [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחדבלבד] מ�ית ה�א�ת היבמ�ת �ל הי� א� לפיכ� ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
.��� את ��טרת מה� אחת �ל �יאת� � חר��ת א� ָ�ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקט��ת

.„Îאחת �יאת אי� � קט�ה ואחת חר�ת אחת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
ה�ט�ה את מל�די� ��נת�? וכיצד צרת�. ��טרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמה�
ל� ��תב � לגר�� רצה וא� החר�ת; את וכ�נס ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��מא�,

לזר. ות�ר עליה, ��ב�א אחר ְַָ�ְֵֶֶַַָָָ�ט

.‰Î�א ה��חת �יאת � חר�ת ואחת ��חת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
��טרת החר�ת �יאת ואי� החר�ת; את ��טרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצת�,
�ד�לה וכ� מ�בריה�. א�א ק���יה �אי� ה��חת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
ה�ט�ה, את ��טרת חליצת� א� ה�ד�לה �יאת � ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ�קט�ה

ה�ד�לה. את ��טרת ה�ט�ה �יאת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָואי�

.ÂÎעל ה�ב� �בא למא�, הרא�י�ת קט��ת ��יה� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָהי�
�סל לא � ה�נ�ה על אחיו א� ה�א �בא וחזר מה�, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
זה ויק�� ��מא�, ה�נ�ה את מל�די� אבל הרא��נה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

�ח�ה. ��בעלה ה�ט�ה יבמ�� ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָאת

.ÊÎעל �ח�ה ה�ב� ��א וחר�ת, �קט�ה ה�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכ�
את �סל לא � החר�ת על אחיו א� ה�א �בא וחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה�ט�ה,
מ�יאת מע�ה ה�ט�ה ��יאת �ט; צריכה והחר�ת ִִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ט�ה,

זמ� לאחר רא�יה �ה�ט�ה תהיההחר�ת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] �ח�ה.מקודשת ��בעלה ה�ט�ה יק�� לפיכ� ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎ�א ה�א �בא וחזר החר�ת, על �ח�ה ה�ב� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�א
ה�ט�ה את �מל�די� החר�ת; את �סל � ה�ט�ה על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחיו

�גט. י�צאה והחר�ת ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ��מא�,

.ËÎ,ה��חת על ה�ב� �א חר�ת, ואחת ��חת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהי�
ה��חת, את �סל לא � החר�ת על אחיו א� ה�א �בא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
א� ה�א וחזר החר�ת, על ה�ב� �א �ט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחר�ת
י�צאה והחר�ת החר�ת, את �סל � ה��חת על �בא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה. �גט וה��חת ְְְֲִִֵֵַַַַָ�גט,

.Ïאחיו א� ה�א וחזר ה�ד�לה, על �א �קט�ה, �ד�לה ְְְְִַַַַָָָָָָָהי�
את �מל�די� ה�ד�לה; את �סל לא � ה�ט�ה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ�בא
אחיו א� ה�א �בא וחזר ה�ט�ה, על �א ��מא�. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָה�ט�ה
ה�ד�לה, ויק�� ��מא�; ה�ט�ה את מל�די� � ה�ד�לה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

�מ�ר. קני� ק�נה ְְִִֶָָָָָ��עילת�

�
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ראשו� יו�

חהלכֹות ּפרק ואבדה ּגזלה ¦§§¥¨©£¥¨¤¤
ל��ר�י�;‡. ה�זלה יחזיר � ה�גזל �מת חבר�, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��זל

ל�, נ��ע וא� �מיה. לה� נ�ת� נ���ת, א� אבדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא�
ל��ר�י�. והחמ� ה�ר� נ�ת� � מת �� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

ה�זלה·. אי� א� � האב �מת ל�, ונ��ע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
ועל ה�ר� על אחיו ע� ח���� ע��ה נ���ת, א� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָק�מת
עצמ� ה�זלה לה�ציא ח�ב ק�מת, ה�זלה וא� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמ�;
לאחיו, החמ� ואת ה�זלה את נ�ת� לפיכ�, יד�. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�חת

ח����. ע�ה� ְְִֶֶֶָוע��ה

ה��ר�‚. ה�א לב�� ה�זל� זה ��מצא אחי�, ל� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לזה �ני� ל� אי� וא� לבניו; יד� מ�חת ה�זלה מ�ציא �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לצדקה. א� �הלואת�, א� ח�ב�, לבעל נ�תנ� � ה�זל� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָה��
�י על א� נפטר, � יד� מ�חת עצמ� ה�זלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�איל
ויאמר: ���דיע� וה�א, �ח�ב�; �רע� א� מ�נה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��תנ�

א�א'. �זל ֵֶֶַָ'זה

וזק�„. ל�, וה�דה וחזר ל�, ונ��ע ה�ר את ה��זל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכ�
��כה �י על א� � ה�ר מת �� ואחר מלוה, ה�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו

יד�. מ�חת לה�ציא� ח�ב ְְִִֵַַַַָָָָ��זלה,

�זל‰. א� אבל �ינתי�. ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
זה הרי � ה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מ�מר א�ת� �ל ל�הני� והחמ� ה�ר� ל��� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹח�ב

ה'אש�'] ��.[שיקריב ית��ר �� ואחר א�מ�; �מביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ

.Â�אי "וא� ���רה: ��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ�י
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.ÁÈמאמר� �יאת� � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיב�
וי�� �ני� ��ע �� �מאמר �מ�ר. קני� �אינ� ה�ד�ל, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמ�
על �� ��סל ה�א והרי מ�עיל, �ח�ה נתנ� א� � ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד

וג��[מלייבמה]ה�ד�ל �ל��. אינ� ,���� נתנ� א� אבל ; ְְְֲִִֵַַָָָ
.���� �י� ��ח�ה �י� �ל��, אינ� ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצת�

.ËÈ�א יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע �� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�יצד?
א� אבל האחי�. �אר על �סל� � �ח�ה מאמר ל� ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָ��ת�
אחד וי�� �ני� ��ע �� וחזר �יבמ��, מאמר ה�ד�ל ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָע�ה
�סל� ולא �ל��, ע�ה לא � מאמר לצרת� א� ל� ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונת�
צרת� על א� עליה �בא ��ע �� חזר ה�ד�ל; אחיו ִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
�ד�לי� ��ני ה�ד�ל, על �סל� � ה�ד�ל אחיו מאמר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאחר

��ארנ�. �מ� מאמר, אחר מאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ�ע��

.Îאחיו וחזר יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
� לצרת� א� ל� �ט נת� א� חל�, א� עליה, �בא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָה�ד�ל
צרת�, על �בא ה�ט� חזר א� וכ� ה�ט�; על �סל� זה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
עליה אחד וי�� �ני� ��ע �� �ה�א האחר אחיו �א ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָא�

�מאמר. מאמר �די� עליו, נפסלה � צרת� על ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָא�

.‡Îוהג�יל יבמ��, על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מ�ני � �ט וחליצה; �ט, צריכה � מ�הג�יל עליה �א ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לא �הרי לזר, לה�יר� � וחליצה �מאמר; �היא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�יאת�
מ�הג�יל, עליה �א וא� �מ�ר. קני� ���נה �עילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

�לבד. �ט צריכה ז� ְְֲִִֵֵַָהרי

.·Î�ע�רי �� ואחד אחד, וי�� �ני� ��ע �� ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָואחד
�ער�ת ��י הביא ��א כקט�]�נה ��[שדינו נ�לד� ולא ְְְְִֵֵֶָָָֹֹ

סריס עקר]סימני ה�פר.[מי� �תח�ת ��ארנ� �מ� , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.‚Îשהישיאוה]קט�ה למא�[יתומה במיאו��רא�יה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי �����יבבעלה �י על א� � והחר�ת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

ה�: ק���י� מיני �ני � ��ארנ� �מ� ס�פרי� מ�ברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַ��יה�
ק��� ל� י� � הפקר,קט�ה מנהג �� ינהג� ��א �די י� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

�ל�יי� ל�[בספק]וק���יה ��נ� � וחר�ת ��ג�יל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לע�ל� �נ�יה ��אר ��א �די מדרבנ�נ��אי� [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחדבלבד] מ�ית ה�א�ת היבמ�ת �ל הי� א� לפיכ� ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
.��� את ��טרת מה� אחת �ל �יאת� � חר��ת א� ָ�ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָקט��ת

.„Îאחת �יאת אי� � קט�ה ואחת חר�ת אחת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
ה�ט�ה את מל�די� ��נת�? וכיצד צרת�. ��טרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמה�
ל� ��תב � לגר�� רצה וא� החר�ת; את וכ�נס ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ��מא�,

לזר. ות�ר עליה, ��ב�א אחר ְַָ�ְֵֶֶַַָָָ�ט

.‰Î�א ה��חת �יאת � חר�ת ואחת ��חת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
��טרת החר�ת �יאת ואי� החר�ת; את ��טרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצת�,
�ד�לה וכ� מ�בריה�. א�א ק���יה �אי� ה��חת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
ה�ט�ה, את ��טרת חליצת� א� ה�ד�לה �יאת � ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ�קט�ה

ה�ד�לה. את ��טרת ה�ט�ה �יאת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָואי�

.ÂÎעל ה�ב� �בא למא�, הרא�י�ת קט��ת ��יה� ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָהי�
�סל לא � ה�נ�ה על אחיו א� ה�א �בא וחזר מה�, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
זה ויק�� ��מא�, ה�נ�ה את מל�די� אבל הרא��נה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

�ח�ה. ��בעלה ה�ט�ה יבמ�� ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָאת

.ÊÎעל �ח�ה ה�ב� ��א וחר�ת, �קט�ה ה�י� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכ�
את �סל לא � החר�ת על אחיו א� ה�א �בא וחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹה�ט�ה,
מ�יאת מע�ה ה�ט�ה ��יאת �ט; צריכה והחר�ת ִִַָ�ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה�ט�ה,

זמ� לאחר רא�יה �ה�ט�ה תהיההחר�ת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] �ח�ה.מקודשת ��בעלה ה�ט�ה יק�� לפיכ� ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎ�א ה�א �בא וחזר החר�ת, על �ח�ה ה�ב� ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָ�א
ה�ט�ה את �מל�די� החר�ת; את �סל � ה�ט�ה על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחיו

�גט. י�צאה והחר�ת ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ��מא�,

.ËÎ,ה��חת על ה�ב� �א חר�ת, ואחת ��חת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהי�
ה��חת, את �סל לא � החר�ת על אחיו א� ה�א �בא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
א� ה�א וחזר החר�ת, על ה�ב� �א �ט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחר�ת
י�צאה והחר�ת החר�ת, את �סל � ה��חת על �בא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה. �גט וה��חת ְְְֲִִֵֵַַַַָ�גט,

.Ïאחיו א� ה�א וחזר ה�ד�לה, על �א �קט�ה, �ד�לה ְְְְִַַַַָָָָָָָהי�
את �מל�די� ה�ד�לה; את �סל לא � ה�ט�ה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ�בא
אחיו א� ה�א �בא וחזר ה�ט�ה, על �א ��מא�. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָה�ט�ה
ה�ד�לה, ויק�� ��מא�; ה�ט�ה את מל�די� � ה�ד�לה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

�מ�ר. קני� ק�נה ְְִִֶָָָָָ��עילת�

�
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ראשו� יו�

חהלכֹות ּפרק ואבדה ּגזלה ¦§§¥¨©£¥¨¤¤
ל��ר�י�;‡. ה�זלה יחזיר � ה�גזל �מת חבר�, את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָה��זל

ל�, נ��ע וא� �מיה. לה� נ�ת� נ���ת, א� אבדה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָוא�
ל��ר�י�. והחמ� ה�ר� נ�ת� � מת �� ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר

ה�זלה·. אי� א� � האב �מת ל�, ונ��ע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָה��זל
ועל ה�ר� על אחיו ע� ח���� ע��ה נ���ת, א� ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָק�מת
עצמ� ה�זלה לה�ציא ח�ב ק�מת, ה�זלה וא� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמ�;
לאחיו, החמ� ואת ה�זלה את נ�ת� לפיכ�, יד�. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�חת

ח����. ע�ה� ְְִֶֶֶָוע��ה

ה��ר�‚. ה�א לב�� ה�זל� זה ��מצא אחי�, ל� אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָא�
לזה �ני� ל� אי� וא� לבניו; יד� מ�חת ה�זלה מ�ציא �ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

לצדקה. א� �הלואת�, א� ח�ב�, לבעל נ�תנ� � ה�זל� ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָָה��
�י על א� נפטר, � יד� מ�חת עצמ� ה�זלה ויצאה ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָה�איל
ויאמר: ���דיע� וה�א, �ח�ב�; �רע� א� מ�נה ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ��תנ�

א�א'. �זל ֵֶֶַָ'זה

וזק�„. ל�, וה�דה וחזר ל�, ונ��ע ה�ר את ה��זל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכ�
��כה �י על א� � ה�ר מת �� ואחר מלוה, ה�ל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו

יד�. מ�חת לה�ציא� ח�ב ְְִִֵַַַַָָָָ��זלה,

�זל‰. א� אבל �ינתי�. ��ה�דה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ��ה
זה הרי � ה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
מ�מר א�ת� �ל ל�הני� והחמ� ה�ר� ל��� ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹח�ב

ה'אש�'] ��.[שיקריב ית��ר �� ואחר א�מ�; �מביא ,ְְֲִִֵֵַַַָָ

.Â�אי "וא� ���רה: ��אמר ��ה למד�, ה�מ�עה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמ�י
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מד�ר. ה�ת�ב י�ר�י� ל� ואי� ��ת �גר � �אל" ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאי�
לפיכ�, ה�זלה. �מי א� ה�זלה ה�א �א�, האמ�ר זה ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָוא��
קרא� א�� �הרי יצא, לא ��ילה, ה�ר �זל ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹה�חזיר
�זל ח�לקי� ה�הני� ואי� ��ילה. מקריבי� ואי� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ת�ב,

ה�ר �זל �נגד לאלו]ה�ר ופע� לאלו �אי�[פע� �דר� , ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
אחר. א�� ��ר �נגד זה א�� ��ר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָח�לקי�

.Êמאנ�י וכה� �ה� לכל �ר�טה �וה �� �אי� ה�ר �זל ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ�ל
"ה���ב ��אמר: � ה�בה ידי ה�חזיר� יצא לא ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמ�מר,
�גזל נאמר ול�ה �ה�. לכל ה�בה ��היה עד ל�ה�", ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלה',
י� א� עליו, ולחזר לחקר צרי� א�ה �האי� "אי�"? ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹה�ר
א�ה אי � קט� ה�ר היה א� אבל ל�; אי� א� א� י�ר�י� ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָל�

י�ר�י�. ל� �אי� חזקת� א�א עליו, לחזר ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹצרי�

.Áה��זל לפיכ�, ה�. מ�נ�ת �מק�לי ה�ר, �גזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹה�הני�
ח�ב � ה�סח עליו ועבר י�ר�י�, ל� �אי� ה�ר מ� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמ�
לה� י�נ�� �א� ה�זלה; ��עת �מיו את ל�הני� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹל��
היה וא�� �הניה. אס�ר ה�א �הרי � מ�נה אינ� ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָעכ�ו,
��ארנ�. �מ� לפני�', ��� 'הרי ל�: א�מר היה ק��, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָה�ר

.Ëה�ר �מת ל�, ונ��ע י�ר�י�, ל� �אי� �ר ��זל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�ה�
יד� מ�חת י�ציא א�א יד�, ��חת ��זלה זה זכה לא �ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ה��מרה. �ני ה�הני� אחיו ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹלכל

.È�א�מ והפרי� ה�ר, �מת ל�, ונ��ע ה�ר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָה��זל
הרי � ��רה קד� ה�זל� �מת ל�הני�, להעל�ת� ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ�גזלת�
עצמ�; ה�זלה א� ה�זלה �ס� את י�ר�י� ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�ני
�מק�מ�. ��ארנ� �מ� מ��, �� ���ל עד ירעה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹוהא��

.‡Èמ�מר לאנ�י ה�ס� את ה�זל� ��רהנת� קד� �מת , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ה�הני�,[הקרב�] מ�ד לה�ציא יכ�לי� ה�זל� י�ר�י אי� �ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹ

ה�זל� היה ואפ�� יהיה"; ל� ל�ה�, י�� א�ר "אי� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ��אמר:
ה�הני�. מ�ד מ�ציאי� י�ר�יו אי� � מ�נה מ�נת� �אי� ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹקט�,

.·È��הא ואת ה��מר�ת, מ� לאחת ה�ס� את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנת�
ז� השבוע]למ�מרה אצל[של ה�ס� יחזר � ��ת� �היא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

��קחה �ה��מרה ה�ב�עה; ה��מרה לאנ�י ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהא��,
מ�ד�. �מ�ציאי� זכת, לא ��ת� �לא ְִִִֶֶַָָָָָָֹֹ�ס�

.‚È�ה�ר ה�זל� ��חזיר עד הא�� את מקריבי� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאי�
נת� י�ר�י�. ל� �אי� �ר �זל היה א� ל�הני� א� ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹל�עלי�,
מע�ב החמ� ואי� ל�, נת��ר � א�מ� והקריב ה�ר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

��רה. אחר החמ� את ל�� וח�ב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹה��רה;

.„Èספת�� �ה� אי� וה�רקע�ת, וה�טר�ת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָהעבדי�
האמ�ר �ל � וכ�'" �פ�ד�� �עמית� "וכח� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹחמ�,
ויצא� ה�רקע�ת, יצא� ממ��; וג�פ� ה�א מ�לטלי� ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָ�עני�,
ממ��. ��פ� �אי� �טר�ת ויצא� לקרקע�ת, �ה��� ְְְְְְֵֶַָָָָָ�ֲִֶָעבדי�
ל�הני�. ח�זרי� אינ� י�ר�י�, ל� �אי� �ר �זל הי� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹוכ�
�עליה �ר��ת א�א לע�ל�, ל�זל� נקנית אינ� ה�רקע ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָוכ�
ה�עלי� ונתיא�� זה, אחר זה לאל�, נמ�רה ואפ�� ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָק�מת;
מ�חת ��צאה מי וכל �מי�. �לא ל�גזל ח�זרת ז� הרי �ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
על ה�ני ה��כר וח�זר ל�, ��כר� זה על ח�זר � ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיד�
ה�זל� על ה�זל� מ� ה��קח ��חזר עד הרא���, ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹה��כר

��ת�אר. �מ� מ���, ְְְִִִֵֶֶָֹוי�ל

שני יו�

ט ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
והפסיד�‡. מחבר� קרקע נזק]ה��זל לה �ג��[גר� , ְְְְֲִִֵֵֵַַַָ

האילנ�ת, את ��צ� א� �מער�ת, �יחי� ��ר�ת �� ְִִִֶֶֶַַָָָָָָ�חפר
א� �דה ל� להעמיד ח�ב � ה�ני� והרס ה�עינ�ת, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָו�חת
�הפסיד. מה �מי י��� א� ה�זלה, ��עת ��הי� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ�ית
נ�רפה א� נהר ��טפ� �ג�� מאליה, נ�חתה א� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאבל
לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�מי� מ� ��רדה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�א�
הפסד� אחרי�ת ואי� ק�מת; �עליה �חזקת ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ�ה�רקע
�� ה�י� �אי� מה � �יד� הפסיד �� א� א�א ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו,

��ארנ�. �מ� �עבדי�, א� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָ�מ�לטלי�

מציקי�·. �נטל�ה מ���, ונגזלה �דה, �כח[אנסי�]�זל ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ
א� �ד�ת ה�ל� ��קח �ג�� היא, מדינה מ�ת א� � ְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָה�ל�
לפני�'; ��� 'הרי ל�: א�מר � ה�דינה אנ�י �ל �ל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��י�
אחרת. �דה ל� להעמיד ח�ב � נלקחה ה�זל� מחמת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָוא�

.‚��� מה �ל לנ� 'הראה ל�: ואמר ה�זל�, את ה�ל� ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס
ה�ל� �נטל� �ד�תיו, �כלל ��זל ז� �דה ל� והראה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל�',
�מיה. נ�ת� א� �מ�ת�, אחרת �דה ל� להעמיד ח�ב �ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

את„. ��בה ה�דה ���על � �יד� והפסיד� �דה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�זל
ח�רי� �ני מ�כסי� א�ת� ��בה ה�זל�, �הפסיד מה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�מי

בידו] �[שנמצאי� על �מלוה �ה�א מ�ני עמד, וא� ה; ְְְְִִִֵֶֶַַָָ
מ�כסי� ��בה � מכר �� ואחר ל���, ונתח�ב ��י� ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָה�זל�

הגזל�] הגניבה]מ�ע�די�[של אחר .[שנמכרו ְ�ְִָ

�אכל‰. ה�ר�ת �ל מ��� � �ר�תיה ואכל �דה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
על ויד� ל�, �מי� � וה��יח �זל ח�רי�. �ני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמ�כסי�
הה�צאה נ�טל הה�צאה, על יתר ה�בח א� ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָה�ח��נה:
ל� אי� ה�בח, על יתרה הה�צאה וא� ה�גזל; מ� ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ�לבד

ה�בח. �ע�ר א�א הה�צאה ִִֶֶַַַָָָמ�

.Âיתר ה�בח א� � ה��קח וה��יח� �מכר�, �דה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ�זל
ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� הה�צאה נ�טל � הה�צאה ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ה�זל�; מ� ה�בח �אר מ�כסי�(Ê.)ע� � ה�ר� ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
�� ה�יר וא� ח�רי�. מ�ני � ה�בח ��אר ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ�ְמ�ע�די�,
ה�ר� א�א ה�זל� מ� נ�טל אינ� � ���קח� �ז�לה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ�היא
היתה הה�צאה. על ה�תר ה�בח �אר �מפסיד ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�לבד,
�ז�לה, �היא �� �ה�יר �י� � ה�בח על יתרה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהה�צאה
�ע�ר א�א הה�צאה מ� ל� אי� � �� ה�יר ��א ִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�י�
ה�זל� מ� ה�ר� ונ�טל ה�דה, �על מ� נ�טל� ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָה�בח;

מ�ע�די�. ְִָ�ְְִִָמ�כסי�

.Á�מח�בי � �ר�תיה ה��קח ואכל �מכר�, �דה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָה��זל
וח�זר ה�דה; לבעל �מ��� �אכל, ה�ר�ת �ל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעליו
�� ה�יר וא� ח�רי�. �ני מ�כסי� ה�זל� מ� א�ת� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָוג�בה
א�א ה�זל� מ� ��בה ואינ� �ר�ת, ל� אי� � �ז�לה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�היא

�לבד. ְִֶֶַַה�ר�

.Ëולא ממ�ר, ממ�ר� אי� � ��� �אינ� �דה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹה��כר
��כר�, אחר ה�זל� חזר ��ארנ�. �מ� �ל��, ל�קח ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָקנה
ואפ�� ה�זל�. מ� ה��קח �יד נתק�מה � מ�עליה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ�לקח�
�חזר �יו� � �יד� �ז�לה ��היתה מ�נה ה�זל� ל� ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָנתנ�
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טרח זה ���ני ה��נה; ���ל זה �יד נתק�מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לקח�,
�נאמנ�ת�. לעמד �די ��ני�, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹה�זל�

.Èדה� ל� ��כר מ�ני ה�זל� את ה��קח �בע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ�,
על להכריז �י� �ית והתחיל� ל���, ונתח�ב ,��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�אינ�

ואחר[מכירת] ל��קח, מה� להג��ת �די ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתק�מה לא � ה�עלי� מ� ה�זל� לקח� ההכרז�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�התחיל�
�אינ� נגלה נכסיו, על �הכריז� ��אחר ה��קח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�יד
ה��קח. �יד להעמיד� �די ה�עלי� מ� לקח� ולא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנאמ�,

.‡Èהיא�� ��כר� אחר ה�עלי� מ� ה�זל� ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלקח�
ה�רי�� א� �מ�נה, נתנ� א� לאחר, �מכר� וחזר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�ז�לה,
��קח� זה �יד להעמיד� ר�צה �אינ� �ע�� ��ה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא �יר�ה, ל�זל� נפלה א� וכ� �ז�לה. ��היתה ָֹ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ���

ה��קח. �יד ְְְִֵַַַַָנתק�מה

.·Èקרקע ל�גזל י� א� � �ח�ב� ה�זל� א�ת� ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�בה
זה הרי � �ח�בי' ��בה אני 'ז� ה�זל�: ל� ואמר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחרת,
א�א קרקע ל�גזל אי� וא� ה��קח; �יד להעמיד� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנת���

��ת���. ה�א ח�ב� את לג��ת ְְִִֵֶֶַז�,

.‚È;ה��קח א�ת� קנה מ�נה, ל�זל� ה�עלי� ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתנ�ה
�מ�ני מ�נה, ל� נ�תני� הי� לא ל�עלי�, טרח לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�א��

�נ ויעמד �די�, �� ��ז�ה �די טרח, ותתק��זה אמנ�ת� ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה��קח. ְֵַַַ�יד

.„Èחזר עליה �זל� והחזק ��זל� ואחר �דה, ְְֶַַַָָָָ�ְְְֵֶֶַַַָָָה��זל
'אנ�ס ואמר: ה�גזל וטע� הרא��ני�, מ�עלי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�לקח�
מחמת מכר�י לדע�י ו��א ל�, ��כר�י ��עה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי
עדי� ל� ��� �י על א� ה�זל�, זכה לא � ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�זלנ�ת�'
ל�זל� �מחזירי� לבעליה, ה�דה ותחזר �פניה�; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��קח�

��ת�. ִֶַַָָה�מי�

.ÂËנה�� העדי� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ה
מכר ה�רקע ��על העיד� א� אבל ה�ע�ת. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�פניה�
וה�גזל וכ�, �� �מי� ל� ��ת� �פניה� ל� וה�דה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָל�זל�,
אי� � ל� ה�דה יראה �מחמת �ל��, ל� נת� ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹט�ע�
מ�ני �מי�, �לא ה�דה מ��� מ�ציאי� א�א �ל��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�זל�
והחזק ה�איל ���ע�, ה�חד מ�ני א�א ל� ה�דה ְַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א

עליה. ְֶַָָָ�זל�

.ÊËמ�דעה לע��ת צרי� ה�דה �על לעדי�]אי� [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על �דה[שהוא על �זל� זה והחזק ה�איל ; ְִֶֶֶַ�ְְֶֶַַַָָ

ואי� מ�דעה. למסר צרי� אינ� ראיה, �� ראית� ואי� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹז�
ל�; ��מ�ר עד א�ת� ותלה חבר� הא�נס �די� ה�זל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
לפיכ�, �ל��; עדי� �זל� ולא לגזל, ר�צה אינ� הא�נס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��ה

ק��. ממ�ר� � מ�דעה האנ�ס ה��כר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹא�

שלישי יו�

י ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
�אנס‡. זר�ע �על לת��[בכח]��י וירד י�ראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחמת א� ה�דה, �על על ח�ב ל� �היה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�דה�
�הפסיד מחמת א� ה��ראלי, זה �יד נזקי� ל� ���ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אי� � אחר לי�ראל מכר� ה�דה על ��ק� ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממ�נ�,

ה��קח. מ�ד לה�ציא יכ�לי� ְְְִִִִֵַַַַָה�עלי�

טע�·. �אמת ה�עלי� ��ה�ד� אמ�רי�? �ברי� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
וכ� ה��י. טע� �אמת י�ראל עדי יעיד� א� ה��כר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��י
את לכ� ��כל ה�ק�� �א�ת� �ר א� מל� �� היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�
אינ� � ה��י את ה�עלי� �בע� ולא לדי�, ��כר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��י
�אינ� �י על א� ה��י, מ� ה��קח מ�ד לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיכ�לי�
ה��י; טע� �אמת עדי� �� �אי� �י על וא� ל��י, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�די�
לא ל�ה ה��י, ה�א �זל� 'א� ל�עלי�: א�מר ה��קח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הרי

�דיניה�'?. א�ת� ְְְִֵֶֶַ�בע��

עד‚. א�ת� להרג �מב��י� לי�ראל ה�ציקי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹה��יי�
ל�ציק וי�נ�ה �בית�, א� ��דה� ה��י מ�ד עצמ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�ה
� ה�רקע א�ת� למ�ר ה�ציק ���רצה � י�יח�� �� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אד�. לכל ק�דמי� ה� ה�ציק, מ� ל�ח ה�עלי� �יד י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָא�
ה�ציק �יד ה�רקע ��הת א� ל�ח, ה�עלי� �יד אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוא�
זכה; ה�ציק, מ� ולקח ה��ד� �ל � חד� ע�ר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ני�
�לי� א� ה�רקע, רביע הרא��ני� ל�עלי� ���� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�בלבד
וקרקע ה�איל �ז�ל; מ�כר ה�ציק ��ה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�ע�ת,
א� רביע �פח�ת מ�כר זה הרי � מ�כר ה�א ��� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
�היא מחמת �הרי �עלי�, �ל הרביע וזה ל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקר�ב
� ��ל�י� ה�ציק מ� ה��קח לפיכ�, �ז�ל. מ�כר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ��ה�
�� ואחר ה�רקע, רביע לה� נ�ת� א� ע�רה, ל�עלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
�יד�. �גזל ה�רקע רביע הרי נת�, לא וא� ה�ל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

א�„. � �נטע� �ר��ת, ��א חבר� �דה לת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹה��רד
ל�� ר�צה אד� ��ה א�מדי� ל�ע, הע��יה �דה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ע��יה אינ� וא� ה�דה; מ�על ונ�טל ל�ע�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה

ה�ח��נה. על ויד� ל�, �מי� � ְְִִַַַַָָָל�ע

ל�.‰. ��מעי� � ול�' אילנ� 'עקר ה�דה: �על ל� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � אילני' ע�קר 'הריני ה��טע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר

ה�רקע. את ְְִֶֶַַַַ��כחי�

.Â�י�� �ה� �לה�סי� לבני�, רא�יי� ה� הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצר�ת
��א חבר� �חצר �ה��נה ה�א�ני�, ה�ר� לפיכ� ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועל��ת;
��ה ל� ו�מי� ל�ע, הע��יה �דה �נ�טע זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ע��
ה��עיל �ני� ��בנה וה�א, לבנ�ת�; זה �בני� ל�� ר�צה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאד�

תועלת] מק��.[מביא א�ת� �מנהג חצר לא�ת� ְְְִֵַָָָָָהרא�י

.Ê�אינ� �דה נטע אפ�� � �ר��ת חבר� ל�דה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��רד
היתה �א� העלי�נה; על ויד� ל�, �מי� � ל�ע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָע��יה
יתר ה�בח וא� הה�צאה; נ�טל ה�בח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהה�צאה
וה��� א���, �נכסי �בעל ה�בח. נ�טל הה�צאה, ָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָעל
לה� ו�מי� ה�, �ר��ת �י�רד � �� חלק ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��דה

העלי�נה. על ְְֶַָָָָויד�

.Áואחר �נה, א� ונטע �ר��ת, ��א חבר� ל�דה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��רד
ה�טיע�ת, ��מר א� ה�ני� וה�לי� ה�דה �על �א ��ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נ�טה ��ע�� ��ראי� ה�ברי� �א�� למה[מסכימה]וכ��צא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העלי�נה. על ויד� ל�, �מי� � ה�בר �א וכרצ�נ� זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ע�ה

.Ë� �ר��ת ��א �בנא� חבר�, �ל חר�ת� לת�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹה��רד
'עצי ה�ני�: �על אמר וא� ה�ח��נה. על ויד� ל�, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ�מי�
��מעי� אי� ��דה, ל�; ��מעי� �בית, � נ�טל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני
'טל ה�רקע: �על ל� אמר ה�רקע. את ��כחי� מ�ני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹל�,

ל�. ��מעי� � ��נית' ְִִֶַָָמה
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טרח זה ���ני ה��נה; ���ל זה �יד נתק�מה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�לקח�,
�נאמנ�ת�. לעמד �די ��ני�, עד ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָֹה�זל�

.Èדה� ל� ��כר מ�ני ה�זל� את ה��קח �בע א� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ�,
על להכריז �י� �ית והתחיל� ל���, ונתח�ב ,��� ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ�אינ�

ואחר[מכירת] ל��קח, מה� להג��ת �די ה�זל� ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָנכסי
נתק�מה לא � ה�עלי� מ� ה�זל� לקח� ההכרז�ת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ�התחיל�
�אינ� נגלה נכסיו, על �הכריז� ��אחר ה��קח; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ�יד
ה��קח. �יד להעמיד� �די ה�עלי� מ� לקח� ולא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹנאמ�,

.‡Èהיא�� ��כר� אחר ה�עלי� מ� ה�זל� ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָלקח�
ה�רי�� א� �מ�נה, נתנ� א� לאחר, �מכר� וחזר ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָ�ז�לה,
��קח� זה �יד להעמיד� ר�צה �אינ� �ע�� ��ה הרי �ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא �יר�ה, ל�זל� נפלה א� וכ� �ז�לה. ��היתה ָֹ�ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָמ���

ה��קח. �יד ְְְִֵַַַַָנתק�מה

.·Èקרקע ל�גזל י� א� � �ח�ב� ה�זל� א�ת� ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ�בה
זה הרי � �ח�בי' ��בה אני 'ז� ה�זל�: ל� ואמר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחרת,
א�א קרקע ל�גזל אי� וא� ה��קח; �יד להעמיד� ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָנת���

��ת���. ה�א ח�ב� את לג��ת ְְִִֵֶֶַז�,

.‚È;ה��קח א�ת� קנה מ�נה, ל�זל� ה�עלי� ְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתנ�ה
�מ�ני מ�נה, ל� נ�תני� הי� לא ל�עלי�, טרח לא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ�א��

�נ ויעמד �די�, �� ��ז�ה �די טרח, ותתק��זה אמנ�ת� ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה��קח. ְֵַַַ�יד

.„Èחזר עליה �זל� והחזק ��זל� ואחר �דה, ְְֶַַַָָָָ�ְְְֵֶֶַַַָָָה��זל
'אנ�ס ואמר: ה�גזל וטע� הרא��ני�, מ�עלי� ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָ�לקח�
מחמת מכר�י לדע�י ו��א ל�, ��כר�י ��עה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהייתי
עדי� ל� ��� �י על א� ה�זל�, זכה לא � ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ�זלנ�ת�'
ל�זל� �מחזירי� לבעליה, ה�דה ותחזר �פניה�; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ��קח�

��ת�. ִֶַַָָה�מי�

.ÂËנה�� העדי� ��העיד� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��ה
מכר ה�רקע ��על העיד� א� אבל ה�ע�ת. את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ�פניה�
וה�גזל וכ�, �� �מי� ל� ��ת� �פניה� ל� וה�דה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָל�זל�,
אי� � ל� ה�דה יראה �מחמת �ל��, ל� נת� ��א ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹט�ע�
מ�ני �מי�, �לא ה�דה מ��� מ�ציאי� א�א �ל��, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹל�זל�
והחזק ה�איל ���ע�, ה�חד מ�ני א�א ל� ה�דה ְַ�ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ��א

עליה. ְֶַָָָ�זל�

.ÊËמ�דעה לע��ת צרי� ה�דה �על לעדי�]אי� [הודעה ֲִֵֶַַַַָָָָ
זה מכר באונס]על �דה[שהוא על �זל� זה והחזק ה�איל ; ְִֶֶֶַ�ְְֶֶַַַָָ

ואי� מ�דעה. למסר צרי� אינ� ראיה, �� ראית� ואי� ְְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹז�
ל�; ��מ�ר עד א�ת� ותלה חבר� הא�נס �די� ה�זל� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ�י�
לפיכ�, �ל��; עדי� �זל� ולא לגזל, ר�צה אינ� הא�נס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ��ה

ק��. ממ�ר� � מ�דעה האנ�ס ה��כר מסר לא ְִִֵַַַָָָָָָָֹא�

שלישי יו�

י ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
�אנס‡. זר�ע �על לת��[בכח]��י וירד י�ראל, נכסי ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

מחמת א� ה�דה, �על על ח�ב ל� �היה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�דה�
�הפסיד מחמת א� ה��ראלי, זה �יד נזקי� ל� ���ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
אי� � אחר לי�ראל מכר� ה�דה על ��ק� ואחר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָממ�נ�,

ה��קח. מ�ד לה�ציא יכ�לי� ְְְִִִִֵַַַַָה�עלי�

טע�·. �אמת ה�עלי� ��ה�ד� אמ�רי�? �ברי� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ��ה
וכ� ה��י. טע� �אמת י�ראל עדי יעיד� א� ה��כר, ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָה��י
את לכ� ��כל ה�ק�� �א�ת� �ר א� מל� �� היה ְִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹא�
אינ� � ה��י את ה�עלי� �בע� ולא לדי�, ��כר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹה��י
�אינ� �י על א� ה��י, מ� ה��קח מ�ד לה�ציא ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָיכ�לי�
ה��י; טע� �אמת עדי� �� �אי� �י על וא� ל��י, ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָמ�די�
לא ל�ה ה��י, ה�א �זל� 'א� ל�עלי�: א�מר ה��קח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ�הרי

�דיניה�'?. א�ת� ְְְִֵֶֶַ�בע��

עד‚. א�ת� להרג �מב��י� לי�ראל ה�ציקי� ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָֹה��יי�
ל�ציק וי�נ�ה �בית�, א� ��דה� ה��י מ�ד עצמ� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ��פ�ה
� ה�רקע א�ת� למ�ר ה�ציק ���רצה � י�יח�� �� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹואחר
אד�. לכל ק�דמי� ה� ה�ציק, מ� ל�ח ה�עלי� �יד י� ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָא�
ה�ציק �יד ה�רקע ��הת א� ל�ח, ה�עלי� �יד אי� ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָוא�
זכה; ה�ציק, מ� ולקח ה��ד� �ל � חד� ע�ר ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ�ני�
�לי� א� ה�רקע, רביע הרא��ני� ל�עלי� ���� ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָ�בלבד
וקרקע ה�איל �ז�ל; מ�כר ה�ציק ��ה מ�ני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�ע�ת,
א� רביע �פח�ת מ�כר זה הרי � מ�כר ה�א ��� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�אינ�
�היא מחמת �הרי �עלי�, �ל הרביע וזה ל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָקר�ב
� ��ל�י� ה�ציק מ� ה��קח לפיכ�, �ז�ל. מ�כר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ��ה�
�� ואחר ה�רקע, רביע לה� נ�ת� א� ע�רה, ל�עלי� ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָנ�ת�
�יד�. �גזל ה�רקע רביע הרי נת�, לא וא� ה�ל. ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹיקנה

א�„. � �נטע� �ר��ת, ��א חבר� �דה לת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹה��רד
ל�� ר�צה אד� ��ה א�מדי� ל�ע, הע��יה �דה ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָהיתה
ע��יה אינ� וא� ה�דה; מ�על ונ�טל ל�ע�, ז� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ��דה

ה�ח��נה. על ויד� ל�, �מי� � ְְִִַַַַָָָל�ע

ל�.‰. ��מעי� � ול�' אילנ� 'עקר ה�דה: �על ל� ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
מ�ני ל�, ��מעי� אי� � אילני' ע�קר 'הריני ה��טע: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָאמר

ה�רקע. את ְְִֶֶַַַַ��כחי�

.Â�י�� �ה� �לה�סי� לבני�, רא�יי� ה� הרי � ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצר�ת
��א חבר� �חצר �ה��נה ה�א�ני�, ה�ר� לפיכ� ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹועל��ת;
��ה ל� ו�מי� ל�ע, הע��יה �דה �נ�טע זה הרי � ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמ�ע��
ה��עיל �ני� ��בנה וה�א, לבנ�ת�; זה �בני� ל�� ר�צה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאד�

תועלת] מק��.[מביא א�ת� �מנהג חצר לא�ת� ְְְִֵַָָָָָהרא�י

.Ê�אינ� �דה נטע אפ�� � �ר��ת חבר� ל�דה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה��רד
היתה �א� העלי�נה; על ויד� ל�, �מי� � ל�ע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָע��יה
יתר ה�בח וא� הה�צאה; נ�טל ה�בח, על יתרה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהה�צאה
וה��� א���, �נכסי �בעל ה�בח. נ�טל הה�צאה, ָ�ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָעל
לה� ו�מי� ה�, �ר��ת �י�רד � �� חלק ל� ��� ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ��דה

העלי�נה. על ְְֶַָָָָויד�

.Áואחר �נה, א� ונטע �ר��ת, ��א חבר� ל�דה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹה��רד
ה�טיע�ת, ��מר א� ה�ני� וה�לי� ה�דה �על �א ��ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

נ�טה ��ע�� ��ראי� ה�ברי� �א�� למה[מסכימה]וכ��צא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ
העלי�נה. על ויד� ל�, �מי� � ה�בר �א וכרצ�נ� זה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ע�ה

.Ë� �ר��ת ��א �בנא� חבר�, �ל חר�ת� לת�� ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹה��רד
'עצי ה�ני�: �על אמר וא� ה�ח��נה. על ויד� ל�, ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ�מי�
��מעי� אי� ��דה, ל�; ��מעי� �בית, � נ�טל' אני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָואבני
'טל ה�רקע: �על ל� אמר ה�רקע. את ��כחי� מ�ני ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹל�,

ל�. ��מעי� � ��נית' ְִִֶַָָמה
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.È�י� העלי�נה, על יד� �היתה �י� � ל� ��מי� מי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ל
���בע עד �ל��, נ�טל אינ� � ה�ח��נה על יד� ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�היתה
ה��ני�, 'יב�א� אמר: וא� ה�ציא. ��ה חפ� ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ�נקיטת
וי�ער� לעיניה�, �ל�יה היא והרי הה�צאה, ��מת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָויע��
���ערי�' ��ח�ת הא�ני� ��כר וה�יד והאבני� ְִִֶַַָָָ�ְְְֲִִִֵַַָָָָהעצי�
ה�בח ���טל זה וכ� �ב�עה. �לא ונ�טל ל�, ��מעי� �ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
�ב�עה. צרי� אינ� � העלי�נה על יד� והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ�לבד,

.‡Èואמר ה�דה �על ��ע� ונ�טל, ל� ��מי� ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ�ל
נאמ�, ה��רד � נטל�י' 'לא א�מר ל�דה וה��רד ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ'נת�י',
לבעל א�מרי� �הרי ונ�טל; �ל�� ל� נת� ��א ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹונ��ע
ל��, ח�ב א�ה ��ה ידע� ולא ל� �מ� לא 'עדי� ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹה�דה:
ל�', ��' ה�דה לבעל ואמר� ל� �מ� א� אבל נת�'? ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָהיא�
הרי ה��רד, נ��ע לא �עדי� �י על א� � 'נת�י' ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹואמר
וי�טר; ��ת�, ה�ת �ב�עת וי�בע נאמ�, ה�דה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ�על

�עליה. �חזקת ְְְְֶֶֶַַַַָָ�ה�רקע

.·È�אריסי �ה�ריד ביבול]�על חלק תמורת [עובדי� ֲִִִֶַַ
אריס עצמ� ה�על היה א� � �ר�� �� ואחר א���, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ�נכסי

ל�[במקצועו] ירד� ��א אריסי�; נס��ק� �על, נס��ק �ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ
וא� ה�ח��נה. על ויד� לה�, ו�מי� ה�על; �עת על ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָא�א
�אריס. לה� ו�מי� ירד�, ה�רקע �עת על � אריס ה�על ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָאי�

רביעי יו�

יא ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
"ה�ב‡. ��אמר: ע�ה, מצות � לי�ראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָה�ב

מ��ה ונתע�� י�ראל, אבדת והר�אה לאחי�". ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ��יב�
��ר את תראה "לא ��אמר: תע�ה, �לא ע�בר � ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוה�יח�
ע�ה. מצות ק�� ה�יב�, וא� ע�ה. מצות �ב�ל ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי�";

ע�ה,·. מצות ��ל � ה�יב� ולא האבדה את ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלקח
"לא ועל להתע��", ת�כל "לא על לאוי�: �ני על ְְְְְִִֵֵַַַַַַָָֹֹועבר
לתאב�� נבלה וא�כל ר�ע האבדה �על היה אפ�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹתגזל".

א�כל[לתאוותו] אבל אבדת�. לה�יב מצוה � �� ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכ��צא
להכעיס הקב"ה]נבלה וה�יני�[את מי�; ה�א הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ

��ת �מח�לי זרה, עב�דה וע�בדי והא�יק�רסי�, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ��ראל,
�ג�י. אבדה, לה� להחזיר אס�ר � ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ�פרהסיה

אחי�".‚. "אבדת ��אמר: מ�רת, � ה��י ֱֲִֵֶֶֶֶַַָ�ֲֵַַאבדת
ידי מחזיק �ה�א מ�ני עברה, ע�בר זה הרי � ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוה�חזיר�
��פאר� �די ה��, את לק�� החזיר� וא� ע�ל�. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָר�עי
מ��ח. זה הרי � אמ�נה �עלי �ה� וידע� י�ראל ָ�ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאת
להחזיר�. וח�ב אס�רה, אבדת� � ה�� ח��ל ��� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�במק��

�ליה� מכניסי� מק�� הבית]�בכל ה��בי�[לתו� מ�ני ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
�ל��. �רכי מ�ני י�ראל, ְְְְִִִֵֵֵֵַָָ�כלי

ה��י„. כספו]טע�ת וה�א[בחשבו� �מ�רת; �אבדת�, � ֲֵַַָָ�ְֶֶ
אס�ר. � להטע�ת� אבל מעצמ�, ְְְֲֵֶַַָָָָ��עה

וצרי�‰. מאליו. וטעה ח����, ה��י �ע�ה �ג�� ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�יצד?
ואיני ס�מ�, אני ח���נ� �על 'ראה, י�ראל: ל� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ��אמר
מ�ר. זה �ג�� ל�', נ�ת� אני א�מר �א�ה מה א�א ָ�ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָי�דע,
לבדק�, ה�כרי ית��� ��א אס�ר, � �� ל� אמר לא א� ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתח�ל. �מי� �� ְְְִִִֵֵַַָָונמצא

.Âמחצה� ��יי� �מחצה ,�� �רי� וג�יי� ���ראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר
י�ראל �א וא� �מכריז; נ�טל � אבדה �� �מצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָי�ראל,

להחזיר. ח�ב סימניה, ְְְִִֶַַַָָָָונת�

.Êרב� העיר מ� �מק�� מצא א� � ��יי� העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
�סרטיה מצא א� אבל להכריז. ח�ב י�ראל, �� ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָה�צ�יי�

גדולה] �כב�י[רחבה]�פלטיה[דר� כנס��ת �ב�י �ד�לי� ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
�מיד �� מצ�יי� �ה��יי� �בכל[כשומרי�]מדר��ת , ְְְִִִִֶַָָָָ

�א ואפ�� ,��� ה�ציאה הרי � �� מצ�יי� �הר�י� ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָמק��
מ�ני ���פלה, מ��ה נתיא� �הרי סימניה; ונת� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָי�ראל
הר�צה � ��� �היא �י על א� מצא�'. '��י א�מר: ְִִֵֶֶֶֶַַָָָ�ה�א
� ה�י� מ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָליל�

סימניה. את ����� לי�ראל האבדה את ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמחזיר

.Áאס�ר יינ� � יי� �ל חבית ��יי� �ר�� ז� �עיר ִִִֵֶַָָָָ�ְִֶָָמצא
ונת� י�ראל �א וא� אבדה; מ��� מ�ר וקנק�� ְְְֲִִִֵֵַָָָָָ�ְְֲַַַָָָ�הניה,

��צא�. לזה ��ת�ה מ�רת ְְְִִֶֶֶֶָָָ�ִֶָָסימניה,

.Ëי� על א� � אחרת �חצר וה�ליכ� ��ר �חט� ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָע��
�הרי אבדה, מ��� מ�ר זה הרי � י�ראל העיר ֲֲִֵֵֶָָ�ְֲִִֵֵֶֶָָֹ�רב

מ���. ה�עלי� ְְֲִִִֶַָָנתיא��

.È�ז�ט� אבדה �ב�ל�לית�[התפשטותו]ה��צא י�, �ל ְְֲִִֵֵֶַָָ
��סק �אינ� נהר גדותיו]�ל על ���[שעלה �י על א� � ִֵֵֵֶֶֶַַָָ

מ���, �אבד "א�ר ��אמר: מ�צא�, �ל ז� הרי סימ�, ��ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
יצאת אד�; �ל אצל �מצ�אה מ��� �אב�דה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָ�מצאת�",
מ��ה. נתיא� ו�אי ��ה אד�, �מ�ל מ��� �אב�דה ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָז�

.‡Èלדעת ממ�נ� ל�.[במודעות]המא�ד נזקקי� אי� , ְְְִִֵֵַַַַָָ
והל� ק�ר� ולא �לת ל� �אי� �רפת �רת� ה�יח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ�יצד?

�יס� ה�לי� וכל[ארנקו]ל�, ל�, והל� הר�י� �ר��ת ְְְְִִִִִַַָָָ
�אס�ר �י על וא� לדע��. ממ�נ� א�ד זה הרי � �זה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ���צא
��אמר: � להחזיר זק�ק אינ� לעצמ�, ל�ל זה �בר ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹלר�אה

לדע��. למא�ד �רט �מצאת�", מ��� �אבד ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ"א�ר

.·È,�� לה��ל ח�ב אינ� � �ר�טה �וה �� �אי� ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה
להחזיר�. ְְְִַָֹולא

.‚Èק�ה א� �ק גדול]מצא זק�[סל א� חכ� היה א� � ַָָ�ִֵָָָָָָ
לה��ל ח�ב אינ� �יד�, א�� �לי� ל�ל �ר�� �אי� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�ְמכ�ד
מחזיר� היה א� � ��� הי� א�� �ע��: את וא�מד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�ה�;
היה לא וא� חבר�; �ל להחזיר ח�ב היה �� ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמ�,
ח�ב אינ� חבר� ��ל �� � ��� הי� אפ�� �ב�ד� על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמ�חל
�ר�� ואי� ��דה, הא�� �לי� להחזיר �ר�� היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר.
מצא� להחזיר; ח�ב אינ� � �עיר מצא� �עיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזיר�
וא� ה�עלי�, לר��ת ���יע� עד להחזיר� ח�ב � ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ��דה

�כ�. �ר�� ואי� לעיר �ה� נכנס �הרי �י ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל

.„È�� לה��ל נתח�ב � וה�י�� �המה מצא א� ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכ�
התחיל �הרי כב�ד�; לפי �אינ� �י על א� ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ�להחזיר�,
ח�ב � �עמי� מאה אפ�� �ברחה, החזיר� ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ��צוה.
מאה אפ�� "ה�ב", � ��יב�" "ה�ב ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד ,�� לה��ל ח�ב ה�א לע�ל� מ�מע�. ְְְְִִֵַַַַָָָָָ�עמי�
א� אבל ה����ר; למק�� �עליה לר��ת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ��חזיר�ה
ואבדה וחר�ה, ��ה �ג�� מ���ר, �אי� למק�� ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזיר�

�אחרי�ת�. ח�ב � ְֲִַַָָָָמ��

iying mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

.ÂË�ה�עלי� למק�� ��חרית האבדה את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
�הרי ,�� לה��ל ח�ב אינ� � ��חרית �� וי�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנכנסי�
�אינ� מק�� �ה�א �י על א� א�ת�, ר�אי� ְִִִֵֶֶַַַָָָה�עלי�
ח�י�; ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ���ר.
��כניס� עד �� לה��ל ח�ב לע�ל� � ח�י� �בעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה����רת; ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלר��ת

.ÊË� למק�מ� והחזיר� ה�יר, מ� ��רחה �המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ה�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה�צוה, ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

.ÊÈמ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהה�ל�
�אינ� �י על וא� מק��, �כל האבדה את מחזיר � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�י�

כב�ד�. ְְִלפי

.ÁÈמ��א אינ� � ה�בר�ת �בית האבדה �ראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ה�
מב�ל אבדה, ה�ב �ל ע�ה מצות ��ק�� ��עת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר�;
י��א "לא �ל תע�ה לא על וע�בר יהי�", "קד�י� �ל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹע�ה

וע�ה. תע�ה לא את ��חה ע�ה ואי� �ע�יו", ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�על

.ËÈ� �חזיר�' 'אל אביו: ל� ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה
�עת נמצא מאביו, יק�ל �א� מ���; יק�ל ואל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיחזיר,
ע�ה מצות ��ל אבי�", את "��ד �ל ע�ה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ��ק��
להתע��". ת�כל "לא על ועבר ��יב�", "ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל

.Î�א חבר�, �ני� לה�חית �באי� ��טפי� מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהר�אה
��אמר: �למנע�, �פניה� לג�ר ח�ב � �דה� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�חית

קרקע�. אבדת לר��ת אחי�", אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

חמישי יו�

יב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
.‡� חבר� ואבדת �אבדת� �פגע אבדה, ל� �אבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

וא� ��יה�. להחזיר ח�ב ��יה�, את להחזיר יכ�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ואפ�� ק�דמת, אבדת� � מה� אחת א�א להחזיר יכ�ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�

אד�. לכל ק�ד� ��� ר��; א� אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת

אביו·. היה א� � אביו אבדת ע� ר�� �אבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�גע
�ל[בתורתו]�ק�ל לאו, וא� ק�דמת; אביו �ל ר��, �נגד ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל חכמת� �רב מבהק, ר�� ��היה וה�א ק�דמת; ְְֶֶָָָֹ�ְְִֶֶֶֶַַר��
מ���. ִֶָ��רה

�כר�‚. א�א ל� אי� � חבר� אבדת והחזיר אבדת�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה�יח
ל� טרחתו]הרא�י וחמ�ר[על חמ�ר� נהר �ט� �יצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ

,��� את ה�יח � מאתי� חבר� ו�ל מנה יפה ��� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחבר�,
וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � חבר� �ל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוה�יל
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ל�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
�י על וא� .��� �מי ל� ל�� ח�ב � �י� �ית �פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�התנה
זכה ,�� נתע�ק ולא ה�איל � מאליו ��� חמ�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עלה

ע��. �התנה ְְִִֶַָ�מה

ל�.„. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ה�יל ולא לה�יל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
�ינר, ��וה מ�לאכ�� �בטל �מלאכה, ע�סק היה א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
לי ��' ל�: יאמר לא � �ינרי� מאה ��וה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
��בטל �טל �פ�על �כר� ל� נ�ת� א�א �הפסד�י', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ינר
ה�עלי� ע� התנה וא� .�� ע�סק �היה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמא�ת�
זה הרי � והר��ה� �הפסיד, מה ���ל �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹא�
ק�ד�. ��� �י�, �ית ולא �עלי� �� אי� וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנ�טל.

וזה‰. יי� �ל �חבית זה ��ר�, �אי� �הי� �ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
���פ� וקד� �ב�, �ל ה�ד ונס�קה �ב�, �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כד
לת�� ה�ב� את וה�יל יינ� את זה �פ� לאר�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�

ל� הרא�י �כר� א�א ל� אי� � טרחתו]החבית וא�[על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נ��� וא� ל�. ל�� ח�ב זה הרי � �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�התנה

וכ הפקר; זה הרי � לאר� מ�יל.ה�ב� לעצמ� ה��יל, ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.Â,�ריקני �קנק�י� �א וזה �ב� �ל �כד �א זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ�יל 'איני ה�נק�י�: �על ל� ואמר ה�ב�, �ד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונס�קה
�� א� �לי�� א� חצי� לי ���� עד �קנק�י זה �ב� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל�
הרי � 'ה�' ל� ואמר ה�ב� �על עליו וק�ל �ינרי�', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ�

�� צחק עליו]זה הרא�י[הערי� �כר� א�א ל� נ�ת� ואינ� , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
�ל��. הפסיד� לא �הרי ְְֲִִֵֶֹל�;

.Êמע�רת והיתה האס�רי�, מ�ית ��רח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�ינר',[רפסודה] ל� נ�ת� ואני 'העבירני, ל�: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צ�ד, היה וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעביר�
�התנה מה ל� נ�ת� � והעבירני' מצ�דת� '��ל ל�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹע��.

.Áיס� עליה ועבר ��ד�ר, מה�כת �היתה [צבא]��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ועמד[שדדה]�טרפ� מ�ד�, לה�יל יכ�לי� אינ� א� � ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

לה�יל ה� יכ�לי� וא� לעצמ�; ה�יל � וה�יל מה� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי �אמר �י על א� � וה�יל מה� אחד וקד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ד�,

לאמצע ה�יל מ�יל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ

.Ëמ�יל ה��יל, �ל � ה�חק ידי על לה�יל יכ�לי� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהי�
זה הרי מ�יל', אני 'לעצמי אמר �� א� א�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מ�יל', אני 'לעצמי א�מר ��מע�ה� ��יו� לעצמ�; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ�יל
ה�יל� ולא ���ב� וכיו� �לה�יל, עצמ� לדחק לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

ה�ל. מ� נתיא�� הרי �ְֲֲִִֵַָֹ

.Èלאמצע ה�יל � מה� אחד וה�יל ��פי�, �ני ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְֵָהי�
חלק[לשניה�] זה הרי � מ�יל' אני 'לעצמי אמר: וא� ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

� לה�יל ה��על את ה��כר וכ� לעצמ�. וה�יל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחבר�,
אני 'לעצמי אמר: וא� ל���יר; ה�א הרי ���יל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ל
�אמר אחר ���יל וכל ה�כיר�ת, מ� �� חזר הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמ�יל'

.��� ה�א הרי ,��ֲֵֵֶ

.‡È�פסק� לטרפ�, �יס עליה ועמד ��ד�ר, �חנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ��רה
ואי� ממ�נ�, לפי מח�בי� � ל� ונתנ� ממ��, ה�יס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָע�
לה�דיע� לפניה� ��ר �כר� וא� נפ��ת. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמח�בי�
י��� ואל נפ��ת. �לפי ממ�� לפי �כר� מח�בי� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�ר�,

הח�רי�. ְִִִַַַָמ�נהג

.·Èאבד�� מי '�ל �יניה�: להתנ�ת הח�רי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
וא� אחרת'; חמ�ר ל� מעמידי� ה��רה, מ�ני חמ�ר ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ���

ל�. להעמיד ח�בי� אינ� ואבדה, ה�א �� ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ��ע

.‚Èל�ח ר�צה ואיני �מיה, לי '�נ� ואמר: חמ�ר�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
א�א ל�, ��מעי� אי� � ע�כ�' ��מר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמ�ר,
�המ��. וי�מר עצמ� ��זרז �די אחרת חמ�ר ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידי�
��מר ��מה אינ� ���רה, אחרת �המה ל� היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפ��

��י�. ל��מר ְְִֵַַַאחת
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.ÂË�ה�עלי� למק�� ��חרית האבדה את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהחזיר
�הרי ,�� לה��ל ח�ב אינ� � ��חרית �� וי�צאי� ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָנכנסי�
�אינ� מק�� �ה�א �י על א� א�ת�, ר�אי� ְִִִֵֶֶַַַָָָה�עלי�
ח�י�; ר�ח �� �אי� �דבר אמ�רי�? �ברי� ��ה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמ���ר.
��כניס� עד �� לה��ל ח�ב לע�ל� � ח�י� �בעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה����רת; ה�עלי� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלר��ת

.ÊË� למק�מ� והחזיר� ה�יר, מ� ��רחה �המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָראה
ה�עלי�. �עת צרי� ואינ� ה�צוה, ק�� ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָהרי

.ÊÈמ��רת לפני� וע��ה וה��ר, ה��ב �דר� ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהה�ל�
�אינ� �י על וא� מק��, �כל האבדה את מחזיר � ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�י�

כב�ד�. ְְִלפי

.ÁÈמ��א אינ� � ה�בר�ת �בית האבדה �ראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ה�
מב�ל אבדה, ה�ב �ל ע�ה מצות ��ק�� ��עת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר�;
י��א "לא �ל תע�ה לא על וע�בר יהי�", "קד�י� �ל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹע�ה

וע�ה. תע�ה לא את ��חה ע�ה ואי� �ע�יו", ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹ�על

.ËÈ� �חזיר�' 'אל אביו: ל� ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה
�עת נמצא מאביו, יק�ל �א� מ���; יק�ל ואל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָיחזיר,
ע�ה מצות ��ל אבי�", את "��ד �ל ע�ה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ��ק��
להתע��". ת�כל "לא על ועבר ��יב�", "ה�ב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹ�ל

.Î�א חבר�, �ני� לה�חית �באי� ��טפי� מי� ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהר�אה
��אמר: �למנע�, �פניה� לג�ר ח�ב � �דה� ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלה�חית

קרקע�. אבדת לר��ת אחי�", אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

חמישי יו�

יב ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
.‡� חבר� ואבדת �אבדת� �פגע אבדה, ל� �אבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

וא� ��יה�. להחזיר ח�ב ��יה�, את להחזיר יכ�ל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָא�
ואפ�� ק�דמת, אבדת� � מה� אחת א�א להחזיר יכ�ל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינ�

אד�. לכל ק�ד� ��� ר��; א� אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת

אביו·. היה א� � אביו אבדת ע� ר�� �אבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ�גע
�ל[בתורתו]�ק�ל לאו, וא� ק�דמת; אביו �ל ר��, �נגד ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ

�ל חכמת� �רב מבהק, ר�� ��היה וה�א ק�דמת; ְְֶֶָָָֹ�ְְִֶֶֶֶַַר��
מ���. ִֶָ��רה

�כר�‚. א�א ל� אי� � חבר� אבדת והחזיר אבדת�, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָה�יח
ל� טרחתו]הרא�י וחמ�ר[על חמ�ר� נהר �ט� �יצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ

,��� את ה�יח � מאתי� חבר� ו�ל מנה יפה ��� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחבר�,
וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � חבר� �ל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוה�יל
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ל�: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
�י על וא� .��� �מי ל� ל�� ח�ב � �י� �ית �פני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ�התנה
זכה ,�� נתע�ק ולא ה�איל � מאליו ��� חמ�ר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ�עלה

ע��. �התנה ְְִִֶַָ�מה

ל�.„. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ה�יל ולא לה�יל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
�ינר, ��וה מ�לאכ�� �בטל �מלאכה, ע�סק היה א� ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכ�
לי ��' ל�: יאמר לא � �ינרי� מאה ��וה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
��בטל �טל �פ�על �כר� ל� נ�ת� א�א �הפסד�י', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�ינר
ה�עלי� ע� התנה וא� .�� ע�סק �היה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמא�ת�
זה הרי � והר��ה� �הפסיד, מה ���ל �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹא�
ק�ד�. ��� �י�, �ית ולא �עלי� �� אי� וא� ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנ�טל.

וזה‰. יי� �ל �חבית זה ��ר�, �אי� �הי� �ני� ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכ�
���פ� וקד� �ב�, �ל ה�ד ונס�קה �ב�, �ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ�כד
לת�� ה�ב� את וה�יל יינ� את זה �פ� לאר�, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָה�ב�

ל� הרא�י �כר� א�א ל� אי� � טרחתו]החבית וא�[על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
א� ��י', �מי לי נ�ת� וא�ה ,��� את 'א�יל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נ��� וא� ל�. ל�� ח�ב זה הרי � �י� �ית �פני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ�התנה

וכ הפקר; זה הרי � לאר� מ�יל.ה�ב� לעצמ� ה��יל, ל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

.Â,�ריקני �קנק�י� �א וזה �ב� �ל �כד �א זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ�יל 'איני ה�נק�י�: �על ל� ואמר ה�ב�, �ד ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָונס�קה
�� א� �לי�� א� חצי� לי ���� עד �קנק�י זה �ב� ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל�
הרי � 'ה�' ל� ואמר ה�ב� �על עליו וק�ל �ינרי�', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ�

�� צחק עליו]זה הרא�י[הערי� �כר� א�א ל� נ�ת� ואינ� , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
�ל��. הפסיד� לא �הרי ְְֲִִֵֶֹל�;

.Êמע�רת והיתה האס�רי�, מ�ית ��רח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכ�
�ינר',[רפסודה] ל� נ�ת� ואני 'העבירני, ל�: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צ�ד, היה וא� ל�. הרא�י �כר� א�א ל� אי� � ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעביר�
�התנה מה ל� נ�ת� � והעבירני' מצ�דת� '��ל ל�: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

�זה. ���צא �ל וכ� ְִֵֵֶַָֹע��.

.Áיס� עליה ועבר ��ד�ר, מה�כת �היתה [צבא]��רה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ועמד[שדדה]�טרפ� מ�ד�, לה�יל יכ�לי� אינ� א� � ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

לה�יל ה� יכ�לי� וא� לעצמ�; ה�יל � וה�יל מה� ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי �אמר �י על א� � וה�יל מה� אחד וקד� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמ�ד�,

לאמצע ה�יל מ�יל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ

.Ëמ�יל ה��יל, �ל � ה�חק ידי על לה�יל יכ�לי� ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהי�
זה הרי מ�יל', אני 'לעצמי אמר �� א� א�א ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מ�יל', אני 'לעצמי א�מר ��מע�ה� ��יו� לעצמ�; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמ�יל
ה�יל� ולא ���ב� וכיו� �לה�יל, עצמ� לדחק לה� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

ה�ל. מ� נתיא�� הרי �ְֲֲִִֵַָֹ

.Èלאמצע ה�יל � מה� אחד וה�יל ��פי�, �ני ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ�ְֵָהי�
חלק[לשניה�] זה הרי � מ�יל' אני 'לעצמי אמר: וא� ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

� לה�יל ה��על את ה��כר וכ� לעצמ�. וה�יל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחבר�,
אני 'לעצמי אמר: וא� ל���יר; ה�א הרי ���יל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹ�ל
�אמר אחר ���יל וכל ה�כיר�ת, מ� �� חזר הרי � ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמ�יל'

.��� ה�א הרי ,��ֲֵֵֶ

.‡È�פסק� לטרפ�, �יס עליה ועמד ��ד�ר, �חנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ��רה
ואי� ממ�נ�, לפי מח�בי� � ל� ונתנ� ממ��, ה�יס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָע�
לה�דיע� לפניה� ��ר �כר� וא� נפ��ת. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמח�בי�
י��� ואל נפ��ת. �לפי ממ�� לפי �כר� מח�בי� ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָה�ר�,

הח�רי�. ְִִִַַַָמ�נהג

.·Èאבד�� מי '�ל �יניה�: להתנ�ת הח�רי� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
וא� אחרת'; חמ�ר ל� מעמידי� ה��רה, מ�ני חמ�ר ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמ���

ל�. להעמיד ח�בי� אינ� ואבדה, ה�א �� ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ��ע

.‚Èל�ח ר�צה ואיני �מיה, לי '�נ� ואמר: חמ�ר�, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
א�א ל�, ��מעי� אי� � ע�כ�' ��מר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמ�ר,
�המ��. וי�מר עצמ� ��זרז �די אחרת חמ�ר ל� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידי�
��מר ��מה אינ� ���רה, אחרת �המה ל� היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפ��

��י�. ל��מר ְְִֵַַַאחת
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.„Èנח��ל עליה ועמד ,��� מה�כת �היתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מ � מ��א� והק�� ואי�לט�ע�, מ�א�י, לפי ח�בי� ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ

ה��ני�. מ�נהג י��� ואל ממ��. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמח�בי�

.ÂË�ל ��אבד מי '�ל �יניה�: להתנ�ת ה��ני� ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹר�אי�
א� ואבדה, �� ��ע אחרת'; ספינה ל� מעמידי� ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
� ה�מ� �א�ת� �� ה�לכ�ת ה�פינ�ת �אי� למק�� ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָ��ר�

ל�. להעמיד ח�בי� ְֲִִֵַַָָאינ�

שישי יו�

יג ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
להכריז‡. ח�ב � להחזיר� ח�ב �ה�א אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָה��צא

יב�א �ל�ני, מי� ל� �אבד 'מי ול�מר: �לה�דיע� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָעליה
�עת �ר�טה �וה היתה אפ�� וי�ל'. סימני�, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹוי��
היתה �ב�הה ואב� עליה. להכריז ח�ב � וה�זלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ציאה,

מכריזי�. הי� �עליה ליר��לי�, ְִִִִֶֶַַָָָָח��

ל�·. �אבד 'מי מכריז: מע�ת, מצא א� מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ�יצד
א� '�המה', א� �ס�ת', ל� �אבד 'מי מכריז: וכ� ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָמט�ע';
מ�ני ח��� ואינ� וי�ל'. סימני�, וי�� 'יב�א � ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'�טר�ת'
סימני� ���� עד מחזיר� �אינ� לפי האבדה, מי� ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ�ה�דיע

ְִָ�מבהקי�.

אי�‚. � מבהקי� �אי� סימני� ונת� האבדה, �על ְִֵָ�ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ�א
על א� והר�אי, מבהקי�. סימני� ��אמר עד ל�; ְְִַַַַָָ�ֲִִִִֶַַַָֹמחזירי�
��ביא עד ל�, מחזירי� אי� � מבהקי� סימני� �אמר ְֲִִִִֵֶַַָָ�ִִִֶַָָ�י
�ר� עד ע�� "והיה חכמי�: אמר� .��� �היא ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹעדי�
לא. א� ה�א ר�אי א� אחי�, אחר ��חקר עד � ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי�"

את„. ונת� �בא אבדה, ל� �אבדה מי �ל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ�רא��נה,
ר�אי. מחזק �� א� א�א ל�, א�ת� מחזירי� � ְַַָ�ֲִִִִֵֶֶַָָָָסימניה
'הבא ל�: א�מרי� ��ה� �י� �ית התקינ� הר�אי�, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמ�ר��

וטל'. ר�אי, א�ה �אי� ְִֵֵֶַַַָֹעדי�

�יה�‰. על ודני� עליה� ס�מכי� � ה�בהקי� ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ�ִִַַָה�ימני�
א� ה�ני� א� ה��קל א� וה��ה ��רה. �י� מק��, ְְְְִִִִַַַָָָָָָ�כל

ה�. מבהקי� סימני� האבדה, ְִֵָ�ְֲִִֵָָָמק��

.Â�מ� סימניה נת� וזה האבדה, סימני נת� זה �ני�, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ�א�
מ�חת �היה א�א לזה; ולא לזה לא י�� לא � האחר ַַ�ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ��ת�
נת� �יניה�. ��רה יע�� א� לחבר�, האחד ���דה ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעד
לבעל י�� � עדי� הביא וה�ני ה�ימני�, את ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהאחד
הרי � אחד ועד סימני� נת� וזה סימני�, נת� זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדי�;

וי�יח. �אינ�, �מ� האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Ê�ארג� אריגה עדי הביא וזה ,�� וכ��צא �מלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
נפילה. לעדי י�� � מ��� ��פלה עדי� הביא וזה ל�, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָא�ת�
��ת� למי י�� � רח�� מ�ת נת� וזה אר��, מ�ת נת� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָזה
��היה רח�� מ�ת הר�אי ���ער �אפ�ר אר��; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָמ�ת
��� וזה ורח��, אר�� מ�ת נת� זה .�� מת��ה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ�על�
אר�� מ�ת נת� זה מ�קל�. ���� למי י�� � ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמ�קל�תיה

האמרי�ת מ�ת נת� וזה הבגד]ורח��, י��[קצות � ��� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
ורח��. אר�� מ�ת ��ת� ְְְְִִֶַַָָָָָלמי

.Áעליה מכריז היה אבדה ��צא מי �ל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ�רא��נה,
א�מר �ני 'רא���', א�מר רא��� רגל רגלי�: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹ�ל�ה

יתח ��א �די � סת� מכריז �לי�י �ני'�ני', ל� �� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
�ע� מכריז ימי� ��בעת האחר�� רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָ��לי�י.
וימ�� ימי� ��ל�ה לבית� ה��מע ��ל� �די ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

ה�כריז[יבדוק] זה וימצא ה�מי�, ��ל�ה ויחזר �ליו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹאת
��ביעי. ְְִִִַַמכריז

.Ëב�י� מכריזי� ��ה� התקינ� ה�ק��, �ית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמ�חרב
הא�סי� מ�ר�� מדר��ת; �בב�י ואמר�[גנבי�]כנס��ת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ל�כניו מ�דיע ��הא התקינ� היא', מל� �ל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'ה�ציאה
וד��. ְַָָ�ְְִולמי�עיו,

.Èה�ציאה �היה � ה�עלי� �א� ולא ה�דיע, א� ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹהכריז
� אצל� �האבדה זמ� וכל אל�ה�. ��ב�א עד אצל�, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ�מ�חת
�ט�ר; נאנסה, וא� �אחרי�ת�; ח�ב אבדה, א� נגנבה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָא�
�מצוה, ע�סק �ה�א מ�ני ה�א, �כר ���מר אבדה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ���מר
��מירת�. ע�סק �ה�א זמ� �ל ע�ה מצו�ת מ��ה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָונפטר

.‡Èד��� ��א �די �לבדק�, האבדה את לב�ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי�
היא� ראה ל�", "וה�בת� ��אמר: � מאליה ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹותאבד
אחת מנער� צמר, �ל �ס�ת מצא �יצד? ל�. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ��יב��
אד�. בני ��ני ולא �מ�ל, ינער� ולא י��; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹל�ל�י�
לצר�� לא אבל �לבד, לצר�� מ�ה ��י על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹו��טח�

י�טח�ה[לתשמישו]�לצר�� לא � א�רחי� ל� נז��נ� . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
��נב. ��א לצר��, ואפ�� ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ�פניה�

.·Èלי� ירקב�. ��א �די �ה�, מ���� � ע� �לי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
מ�ני הא�ר, ידי על לא אבל �ח�י�, �ה� מ���� � ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹנח�ת
לא אבל �צ�נ�, �ה� מ���� � כס� �לי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ���חיק�.
� וקר���ת מגרפ�ת מצא ���חיר�. מ�ני �ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�ח�י�,
��פחית� מ�ני �ק�ה, לא אבל �ר�, �ה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹי����

�[פוגמ�] ���� �ל �כס�ת זכ�כית �כלי זהב �לי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
�אמר� �כדר� אל�ה�. ��ב�א עד �ה� י�ע לא זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹהרי
ה��. למדינת �עליו �הלכ� �פ�ד�� אמר� �� ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָ�אבדה,

.‚È�וא י��; ל�ל�י� אחת �ה� ק�רא ספרי�, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא
לא �לע�ל� י��. �ל�י� �ל ��לל� לקר�ת, י�דע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינ�

לכ�ח�ה �ה� ראשו�]ילמד �ר�ה[לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ
על יתר �� יפ�ח ולא ויתר��, �ר�ה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוי�נה,
��א ענינ�ת, ��ני ק�ראי� �ני� יהי� ולא ��י�. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹ�ל�ה
�עני� ה� ק�ראי� אבל ה�פר; ויבלה זה וימ�� זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימ��
אחד. �עני� ואפ�� אחד, �כר� �ל�ה יקרא� ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„È�� � �פ�י� עליו;[מערי�]מצא �מניח� �מיה� ְְְִִִֵֶָָָָָָ
�לבד. למצוה א�א ע��יי� ואי� ה�ל, �יד ה�א מצ�י ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��בר

.ÂË�להאכיל צרי� �הרי ח�י�, ר�ח �� ��� �בר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא
מ��ל � וחמ�ר �רה �ג�� וא�כל, �ע��ה �בר היה א� �ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
�כר� ול�קח ו��כר� ה�ציאה, מ��� חד� ע�ר �ני� ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�תר הרי אכילת�, על יתר �כר� היה וא� ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ�מאכיל�;
�ני� �ל �מאכיל� �יציה�, מ�כר � ה�רנג�לי� וכ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָל�עלי�.

וה עליו, �מיה� �� � ואיל� מ�א� חד�; ���ע�ר ה� רי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
מחבר�. �המה ה�� �ל �די� ���פ�ת, �עלי� ְְֲִֵֵֵַָָָָ�ְְְִֶָו�ל

.ÊËרעי �ל �סיחי� עגלי� �ה�[מרעה]מצא מ��ל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
�ריאה ו�ל חד�י�; להאכיל��ל�ה שצרי� � [מפוטמי� ְְְֳִִֶָָָֹ

�ה��] מ��ל �ד�לי�, ותרנג�לי� א�זי� י��. �ל�י� ,ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
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מ�כר�, מר�ה ����ל� �בר וכל קט�י� מצא י��. ְִֶָ�ְְְְִִִֶַָָָָָֹ�ל�י�
�י�. �בית מ�כר� ואיל�, מ�א� ימי�; �ל�ה �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ל
�י�. �בית מ�כר� �ה�, וכ��צא להרקיב �התחיל� �ר�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�

.ÊÈר��ת ל� וי� ל��צא, י�תנ� ��מי�? �ע�� ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה
א� �יס ��רפ� �ג�� � נאנס� א� לפיכ�, �ה�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלה����
�ה�; נ���� ��א �י על וא� ל���, ח�ב � ��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבע�
��אלה. אצל� ה� הרי �ה�, לה���� ר��ת ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��יו�

.ÁÈונ��ל ה�איל האבדה �דמי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��ה
אבד� א� לפיכ� �ה�. י���� לא אבדה, מע�ת אבל ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� �כר, ��מר ה�א �הרי �ט�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אנס

.ËÈמ�ר�ה�� קד� �אבדה ����ל ה�מי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל
ויראה ה�עלי�; מ� נ�טל מ���, האכיל� א� � �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�בית

הע�ל�. ���� מ�ני �ב�עה, �לא נ�טל �ה�א ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי

.Î�א� הע�ל�; ���� מ�ני י�בע, לא � מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹה��צא
י�בע. ��א �די וה�ל� ה�ציאה מ�יח י�בע, א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא�ה
ק��רי� �יסי� ��ני ה�ציאה �על וטע� �יס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפ��
האחר נמצא א� א�א האחד ���צא אפ�ר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהי�,

י�בע. לא זה הרי � ע�� ֲִִֵֶַַָָֹה���ר

קודש שבת

יד ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
ה��ר‡. וכ� היתה, אחי�" אבדת "�ל �כלל � ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�מלה

�סימני להחזיר� חמ�ר? ה�ת�ב �רט ול�ה והחמ�ר. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ה
ול�ה יחזיר. ל�, ה�פל �דבר �ה�ימ� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמר�עת;
ה��ר, זנב �ז א� ה�ה, ���ת אפ�� להחזיר ו�ה? ��ר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ�רט
ללמד ה�מלה? �רט ול�ה מ�עט. �בר �ה�א �י על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹא�
��� וחזקת� סימני�, ל� ��� מיחדת ה�מלה מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִֶַָָָמ��ה:

��בעי� ל�[הבעלי�]ל� ��� �בר �ל א� � להחזיר וח�ב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וח�ב ��בעי�, ל� ��� �חזקת ה�א הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימני�,
� מ��� ה�עלי� נתיא�� א�א ��בעי�, ל� �אי� �בר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימ�. �� ��� �י על א� מ�צא�, �ל ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי

�יו�·. � סימ� �� �אי� �בר �ל �אבדה: ה�לל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
��תיא�� �חזקת זה הרי �אבד, ה�עלי� �� וידע� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אבד
מט�ע א� אחת מחט א� אחד מסמר �ג�� �עליו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ���
�לפיכ� לה�; להחזיר� סימ� ל�� יכ�לי� אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד,

��צא�. לזה ה�א ְֲֵֶֶָָהרי

זה‚. הרי � �בהמה �מלה �ג�� סימ�, �� ��� �בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
ל�� �ל�יה �ע�� �הרי �עליו; מ��� נתיא�� ��א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�חזקת
ח�ב א�ת� ה��צא לפיכ�, לה�. ויחזר ,�� ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימני�
��מע �ג�� ה�עלי�, ��תיא�� ידע �� א� א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי א�מרי�: �דברי�[אוי]א�ת� וכ��צא ה�יס', לחסר�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מ�צא�. �ל האבדה א�ת� הרי � ��תיא�� ��ראי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא��

וכ��צא„. ��הר א� ��� סימ� �� ��� �בר מצא א� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ�
��תיא�� �חזקת זה הרי � ��יי� �ר�� �מק�� א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָ�ְֶֶָָ�ה�,
מ�צא�, �ל ה�א הרי �לפיכ� ��פל; מ�עה �עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ���

מ���. ��תיא�� ה�עלי� �מע� ��א �י על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוא�

מ�עת‰. ��א לאבדה]יא�� מודע �דבר[כשאינו אפ�� , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא �ינר, מ��� נפל �יצד? יא��. אינ� � סימ� �� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�אי�

� יתיא� ��פל, �� ����דע �י על א� � ��פל �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל ��פל. ה�עלי� ��דע� עד ע�ה, יא�� אינ� זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
א� לפל�ני', נת�יו '��א ה�עלי�: א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָא�

��ג�ל טעיתי[בארו�]'��א '��א א� מ�ח', ה�א ְִֶַָָ�ִִֶָָָ
יא��. זה אי� � א�� �דברי� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח����',

.Â,�� ידע ולא האר�, על �ינר מ��� ��פל חבר� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�אה
ע�ה על ע�בר � יא�� קד� ה�ינר תשיב�"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוי� �ני תגזול"]ועל ו"לא להתעל�" תוכל �מ�["לא , ְְְִֵַָ
מ�נה ז� � ��תיא� לאחר �ינר ל� החזיר ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ארנ�.

הא��רי�. על עבר �כבר ְִִִַַָָָהיא,

.Ê��יא �לאחר להחזיר�, מנת על יא�� לפני ה�ינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל
המ�י� ��יב�". "ה�ב מ��� ע�בר � א�ת� לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹנת���
��פל, ��דע� עד ה�ינר נטל ולא ל�עלי�, ה�דיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹל�,
מעל ה�ינר נטל �� ואחר ��ארנ�, �מ� נתיא�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�הרי
וכ� להתע��". ת�כל "לא מ��� א�א ע�בר אינ� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאר�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Á,�אד �ני מ�ל�ה אפ�� ��פל מט�ע א� סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
ח�ב � ואחד אחד לכל �ר�טה �וה �� �אי� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא�
לחבר�, חלק� מה� אחד �מחל ה�, ��פי� ��א ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַָלהחזיר;

�ר�טה. �וה זה �ל אבדת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת

.Ë��ת� א� הח�ל �ת�� �ינר מ��� ��פל חבר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה
והרי לנהר, א� לי� �נ�פל זה הרי � מ��� ונתע�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימ�. �� �אי� מ�ני מ���, נתיא� �הרי מ�צא�, �ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָה�א

�ברה הביא א�ת� ראה �דעת[נפה]ואפ�� � אחריו לח�� ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רע�עה �עפר[לא ��ח��י� �דר� מח��, ה�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה ימצא� ��א �ל��, מה� נפל ��א ה���י� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר
נתיא�. ��א מ�ני לא מח��, זה ה�א �� לאחרי�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��פל

.È,היא '��י ל�: ואמר חבר� מצא� ���ק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָה��צא
�ל�ני מל� ו�ל היא, �ל�נית מדינה ו�ל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחד�ה
ואינ� �ל��, אמר לא � עליה' �ת�ב '�מי אמר אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
�חזקת� מ�ני סימ�, ה�ט�ע סימני �אי� להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָח�ב

וה�ציא�[לשימוש]לה�צאה היתה, ���' אנ�: א�מרי� ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו ���מכי� סימ� ואינ� וה�איל אחר'; מ�ד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמ�ד�,

מ�צא�. �ל ה�א והרי נתיא�, נפילה מ�עת �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

.‡Èאי� �בר סימ�ה��צא �� ��� �בר �צד סימ�, �� � ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
��ה ואמר ,��� את ונטל ה�ימ�, �על �א להכריז. ח�ב �ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימ�. �� �אי� ��בר ה��צא זכה � מ��� נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לבד

.·È��� ���רת מ�לי� �ה� וכ��צא חר� �לי ָ�ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה��צא
�מ� ה� �הרי ;��� א�� הרי ה�, חד�י� �לי� א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ�וה
מ�ירי� ה�עלי� ואי� סימ� ל� �אי� �ינרי�, מ�אר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ינר
א� ��� ז� צל�חית א� זה �� א� י�דע אינ� �הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא�ת�,

העי� ��בעת� י�ני� �לי� הי� וא� אחר. [שהעי��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בה�] חכמי�הורגלה �למיד יב�א �א� להכריז; ח�ב ,ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ל� י� סימ�, �זה �כלי ל�� יכ�ל �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עי� טביע�ת במראהו]�� א�[מכירו ל�; להרא�ת� ח�ב � ְְְִִִַַַָ

ל�. מחזירי� ה�א', '��י ואמר: ְֲִִִִִֶַַָה�יר�

.‚Èמ��ה �אינ� ותיק �תלמיד אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה
�מ�ה, א� �מ�כ�א, א� �ל��, �דברי א�א � �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ד��ר�
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מ�כר�, מר�ה ����ל� �בר וכל קט�י� מצא י��. ְִֶָ�ְְְְִִִֶַָָָָָֹ�ל�י�
�י�. �בית מ�כר� ואיל�, מ�א� ימי�; �ל�ה �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמ��ל
�י�. �בית מ�כר� �ה�, וכ��צא להרקיב �התחיל� �ר�ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�

.ÊÈר��ת ל� וי� ל��צא, י�תנ� ��מי�? �ע�� ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה
א� �יס ��רפ� �ג�� � נאנס� א� לפיכ�, �ה�; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלה����
�ה�; נ���� ��א �י על וא� ל���, ח�ב � ��� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבע�
��אלה. אצל� ה� הרי �ה�, לה���� ר��ת ל� ��� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��יו�

.ÁÈונ��ל ה�איל האבדה �דמי אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ��ה
אבד� א� לפיכ� �ה�. י���� לא אבדה, מע�ת אבל ;��ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

��ארנ�. �מ� �כר, ��מר ה�א �הרי �ט�ר, ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�אנס

.ËÈמ�ר�ה�� קד� �אבדה ����ל ה�מי� א�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�ל
ויראה ה�עלי�; מ� נ�טל מ���, האכיל� א� � �י� ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ�בית

הע�ל�. ���� מ�ני �ב�עה, �לא נ�טל �ה�א ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי

.Î�א� הע�ל�; ���� מ�ני י�בע, לא � מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹה��צא
י�בע. ��א �די וה�ל� ה�ציאה מ�יח י�בע, א�מר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹא�ה
ק��רי� �יסי� ��ני ה�ציאה �על וטע� �יס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפ��
האחר נמצא א� א�א האחד ���צא אפ�ר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהי�,

י�בע. לא זה הרי � ע�� ֲִִֵֶַַָָֹה���ר

קודש שבת

יד ּפרק ואבדה ּגזלה ¤¤¨¥£©¨¥§§¦הלכֹות
ה��ר‡. וכ� היתה, אחי�" אבדת "�ל �כלל � ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָה�מלה

�סימני להחזיר� חמ�ר? ה�ת�ב �רט ול�ה והחמ�ר. ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָוה�ה
ול�ה יחזיר. ל�, ה�פל �דבר �ה�ימ� �י על א� ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָמר�עת;
ה��ר, זנב �ז א� ה�ה, ���ת אפ�� להחזיר ו�ה? ��ר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ�רט
ללמד ה�מלה? �רט ול�ה מ�עט. �בר �ה�א �י על ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹא�
��� וחזקת� סימני�, ל� ��� מיחדת ה�מלה מה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָ�ְְִִֶַָָָמ��ה:

��בעי� ל�[הבעלי�]ל� ��� �בר �ל א� � להחזיר וח�ב , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
להחזיר. וח�ב ��בעי�, ל� ��� �חזקת ה�א הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָסימני�,
� מ��� ה�עלי� נתיא�� א�א ��בעי�, ל� �אי� �בר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאבל

סימ�. �� ��� �י על א� מ�צא�, �ל ה�א ְֲִִֵֵֶֶַַָהרי

�יו�·. � סימ� �� �אי� �בר �ל �אבדה: ה�לל ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
��תיא�� �חזקת זה הרי �אבד, ה�עלי� �� וידע� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ�אבד
מט�ע א� אחת מחט א� אחד מסמר �ג�� �עליו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמ���
�לפיכ� לה�; להחזיר� סימ� ל�� יכ�לי� אינ� �הרי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד,

��צא�. לזה ה�א ְֲֵֶֶָָהרי

זה‚. הרי � �בהמה �מלה �ג�� סימ�, �� ��� �בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
ל�� �ל�יה �ע�� �הרי �עליו; מ��� נתיא�� ��א ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�חזקת
ח�ב א�ת� ה��צא לפיכ�, לה�. ויחזר ,�� ��� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימני�
��מע �ג�� ה�עלי�, ��תיא�� ידע �� א� א�א ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי א�מרי�: �דברי�[אוי]א�ת� וכ��צא ה�יס', לחסר�� ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מ�צא�. �ל האבדה א�ת� הרי � ��תיא�� ��ראי� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָא��

וכ��צא„. ��הר א� ��� סימ� �� ��� �בר מצא א� ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכ�
��תיא�� �חזקת זה הרי � ��יי� �ר�� �מק�� א� ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָ�ְֶֶָָ�ה�,
מ�צא�, �ל ה�א הרי �לפיכ� ��פל; מ�עה �עליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמ���

מ���. ��תיא�� ה�עלי� �מע� ��א �י על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹוא�

מ�עת‰. ��א לאבדה]יא�� מודע �דבר[כשאינו אפ�� , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא �ינר, מ��� נפל �יצד? יא��. אינ� � סימ� �� ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ�אי�

� יתיא� ��פל, �� ����דע �י על א� � ��פל �� ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל ��פל. ה�עלי� ��דע� עד ע�ה, יא�� אינ� זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
א� לפל�ני', נת�יו '��א ה�עלי�: א�מרי� עדי� ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָא�

��ג�ל טעיתי[בארו�]'��א '��א א� מ�ח', ה�א ְִֶַָָ�ִִֶָָָ
יא��. זה אי� � א�� �דברי� וכ��צא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ח����',

.Â,�� ידע ולא האר�, על �ינר מ��� ��פל חבר� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהר�אה
ע�ה על ע�בר � יא�� קד� ה�ינר תשיב�"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוי� �ני תגזול"]ועל ו"לא להתעל�" תוכל �מ�["לא , ְְְִֵַָ
מ�נה ז� � ��תיא� לאחר �ינר ל� החזיר ואפ�� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ��ארנ�.

הא��רי�. על עבר �כבר ְִִִַַָָָהיא,

.Ê��יא �לאחר להחזיר�, מנת על יא�� לפני ה�ינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל
המ�י� ��יב�". "ה�ב מ��� ע�בר � א�ת� לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹנת���
��פל, ��דע� עד ה�ינר נטל ולא ל�עלי�, ה�דיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹל�,
מעל ה�ינר נטל �� ואחר ��ארנ�, �מ� נתיא�� ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ�הרי
וכ� להתע��". ת�כל "לא מ��� א�א ע�בר אינ� � ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהאר�

�זה. ���צא ֵֶַָֹ�ל

.Á,�אד �ני מ�ל�ה אפ�� ��פל מט�ע א� סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה
ח�ב � ואחד אחד לכל �ר�טה �וה �� �אי� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוא�
לחבר�, חלק� מה� אחד �מחל ה�, ��פי� ��א ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָ�ְְִֶַָלהחזיר;

�ר�טה. �וה זה �ל אבדת� ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת

.Ë��ת� א� הח�ל �ת�� �ינר מ��� ��פל חבר� ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה
והרי לנהר, א� לי� �נ�פל זה הרי � מ��� ונתע�� ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימ�. �� �אי� מ�ני מ���, נתיא� �הרי מ�צא�, �ל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָה�א

�ברה הביא א�ת� ראה �דעת[נפה]ואפ�� � אחריו לח�� ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רע�עה �עפר[לא ��ח��י� �דר� מח��, ה�א ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה ימצא� ��א �ל��, מה� נפל ��א ה���י� ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר
נתיא�. ��א מ�ני לא מח��, זה ה�א �� לאחרי�; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ��פל

.È,היא '��י ל�: ואמר חבר� מצא� ���ק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָה��צא
�ל�ני מל� ו�ל היא, �ל�נית מדינה ו�ל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחד�ה
ואינ� �ל��, אמר לא � עליה' �ת�ב '�מי אמר אפ�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
�חזקת� מ�ני סימ�, ה�ט�ע סימני �אי� להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָח�ב

וה�ציא�[לשימוש]לה�צאה היתה, ���' אנ�: א�מרי� ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו ���מכי� סימ� ואינ� וה�איל אחר'; מ�ד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמ�ד�,

מ�צא�. �ל ה�א והרי נתיא�, נפילה מ�עת �ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

.‡Èאי� �בר סימ�ה��צא �� ��� �בר �צד סימ�, �� � ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
��ה ואמר ,��� את ונטל ה�ימ�, �על �א להכריז. ח�ב �ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימ�. �� �אי� ��בר ה��צא זכה � מ��� נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ�לבד

.·È��� ���רת מ�לי� �ה� וכ��צא חר� �לי ָ�ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָה��צא
�מ� ה� �הרי ;��� א�� הרי ה�, חד�י� �לי� א� � ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ�וה
מ�ירי� ה�עלי� ואי� סימ� ל� �אי� �ינרי�, מ�אר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ינר
א� ��� ז� צל�חית א� זה �� א� י�דע אינ� �הרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָא�ת�,

העי� ��בעת� י�ני� �לי� הי� וא� אחר. [שהעי��ל ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בה�] חכמי�הורגלה �למיד יב�א �א� להכריז; ח�ב ,ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

ל� י� סימ�, �זה �כלי ל�� יכ�ל �אינ� �י על א� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עי� טביע�ת במראהו]�� א�[מכירו ל�; להרא�ת� ח�ב � ְְְִִִַַַָ

ל�. מחזירי� ה�א', '��י ואמר: ְֲִִִִִֶַַָה�יר�

.‚Èמ��ה �אינ� ותיק �תלמיד אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ��ה
�מ�ה, א� �מ�כ�א, א� �ל��, �דברי א�א � �לל ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ�ד��ר�
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נ�ה �מ�כת ע�סק היה �יצד? .�� מתארח �ה�א �בית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָא�
�אל�ת א�ת� י�אל� ��א �די ��נה', אני '�מקו�ת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
��א י��', אני '�ז� ואמר: ז� �מ�ה ���� א� נ�ה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ�עני�
'אצל ואמר: �מע�� אצל ��תארח א� קרי, �� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָי�צא

��תארח זה על יטריח� ��א �די מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹרא�ב�
�די וגרע וה�סי� לחבר� אד� �י� �ל�� �הביא א� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצל�,
���ה עדי� �א� א� אבל מ�ר; זה הרי � לזה זה ֲִִִֵֶָָָָ�ְְֲֵֶֶֶַָָלח�ב�
עי�. �טביע�ת ל� מחזירי� אי� א��, מ�ברי� ח�� ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָ�ד��ר�

�
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� 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
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i"yx

(Â).ËÙ˘ÓÏ 'Â‚Â Â„ÓÚ „Úמגלות יפטר א�
מקלטו לעיר יחזור גלות יתחייב וא� יפטר,

כה) לה הגדול:(במדבר הכה� מות עד ש� וישב :

(Á).Â�˙� ‰Á¯ÊÓ ÂÁÈ¯È Ô„¯ÈÏ ¯·ÚÓÂבימי
שנאמר מג)משה, ד במדבר(דברי� בצר את :

לכ�:‰ÚÂÓ„‰.(Ë)וגו': היעודות ההזמנה,

cec zcevn
(·).ÌÎÏ:�להנאתכ(‚).ËÏ˜ÓÏהרוצח את לקלוט

לבבו: יח� כאשר יהרגנו לבל הד�, גואל ‡˙(„)מיד
.ÂÈ¯·„:בהרציחה שגג ‡Â˙Â.אי� ÂÙÒ‡Âידעו שלא ע�

אתו: ‰„Ì.(‰)שהאמת Ï‡Â‚הרוצה הנרצח, קרוב
נקמתו: מקלטו:‡ÂÈ¯Á.לנקו� עיר Â¯È‚ÒÈ.אל ‡ÏÂרצה

ביד אותו ימסרו ולא להרוצח יעזרו העיר אנשי לומר,
הד�: „Ú˙.גואל ÈÏ·· ÈÎ:דעת בבלי הרג ÏÂ‡א�

בדבר:˘�‡. מערי� שהיה א�ËÙ˘ÓÏ.(Â)לומר לדונו
מקלטו לעיר יחזור חייב, יצא וכאשר גלות, חייב הוא

הגדול: הכה� ימות עד בה הכה�‡Ê.וישב מות אחרי
Â„ÓÚ.(Ë)הגדול: „Úהוא א� לדונו למשפט יעמוד עד

להמיתו: הד� גואל ביד אז חייב, יצא וכאשר מיתה, חייב

oeiv zcevn
(·)ËÏ˜Ó‰�מדר שאי� הרוצחי�, את שקולטת ש� על .

בה: לדור להרוצחי� להניח אחרת עני�ÒÂ�Ï(‚)עיר .

„Ú˙בריחה: ÈÏ··:כוונה בלא .Ï‡Â‚Ó,גאולה מלשו� .

לו: תחשב לגאולה הנרצח, נקמת בהנק� .ÂÙÒ‡Â(„)כי

כמו הכנסה, טו)עני� יט אות�:(שופטי� .Â¯È‚ÒÈ(‰)מאס�

כמו מסירה, ו)עני� א לאדו�:(עמוס יו�˘ÌÂ˘Ïלהסגיר .
הזה: מהיו� כמוÂ˘È„˜ÈÂ(Ê)השלישי ויזמינו, ב. (יואל

קהל:טז) מדינה·‚ÏÈÏקדשו ש� והוא הגליל, באר� .

ישראל: להתאס�‰ÚÂÓ„‰(Ë)באר� וקבו� ועד מלשו� .
כמו הרוצחי�, יג)בה� יד מועד:(ישעיהו בהר
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(‚È).Ô·Ï ÈÏ ‰È‰È ‡Â‰Â ·‡Ï ÂÏ ‰È‰‡ È�‡
ז') ב' והוכחתיו(ובשמואל בהעותו אשר כתיב

איסרנו נגדי יחטא א� ופתרו� אנשי� בשבט
אנשי� בשבט בנו את שמיסר כאד� יד על
אותו ועל הדד ואת רזו� את לשט� לו שהקי�
כאשר ממנו אסיר לא וחסדי לומר נופל פסוק
וכשפשע לפני� שהיה שאול מע� הסירותי
בשמואל ומזרעו ממנו המלוכה העברתי לפני

כא�(ש�) נכתב שלא ומה שאול מע� כתיב
שאינו דוד של כבודו משו� וגו' בהעותו אשר
דוד: לבית זילות שו� הספר בזה לדבר רוצה

(ÊË).ÌÂÏ‰ „Ú È�˙‡È·‰ ÈÎ�רועי מנוה
למלכות: ·ÍÈ�ÈÚ.(ÊÈ)הביאתני ˙‡Ê ÔË˜˙Â
המלכות: לי אתÂÁ¯ÓÏ˜.שנתת שהעמדת

והעמדתיהו שאמרת רחוקי� לעתי� מלכותי

עול�: עד ובמלכותי Â˙Î¯בביתי È�˙È‡¯Â
.‰ÏÚÓ‰ Ì„‡‰בשורות והושבתני שהשויתני

בשורות והושבתני הייתי קט� כלומר הגדולי�
גדול ש� ל� ועשיתי לי שאמרת עמ� נדיבי

הגדולי�: ודוגמאÂ˙Î¯.כש� שורה פתרו�
ירק:(בכלאי�) תור ÂÚ„(ÁÈ)ראש ÛÈÒÂÈ ‰Ó

.ÍÈÏ‡ „ÈÂ„:�לבקש לדוד עוד צור� מה פתרו�
.Í„·Ú ˙‡ „Â·ÎÏלי כבוד לעשות בשביל

ובשמואל מאלי� ידעת ואתה עבד� (ש�)שאני

ואתה אלי� לדבר עוד דוד יוסי� ומה כתיב
ה': עבד� את Í„·Ú.(ËÈ)ידעת ¯Â·Ú· כ�‰'

עשית כ� ועל העליו� על זה פסוק מוסב
שהודעתני הזאת הגדולה כל את להודיעני
ושמא כמו� אי� ה' לכ� לב� מרצו� והכל

מעט אבל אינו כמוהו גדול ממנותאמר קט�

cec zcevn
(‚È).·‡Ïבל המיתו ואל בשבט בנו את המייסר אב כמו

נפשו: כאשרÂ„ÒÁÂ.ישא בו למאס ממנו חסדי אסיר לא
לפני�: מל� היה אשר שאול מע� חסדי הסירותי

(„È).È˙È··אמר ביאור ולתוספת המלכות בבית
המקרא דר� וכ� וכו' וכסאו לומר עוד וכפל במלכותי

לחזוק: ושלש פעמי� הדברי� ‰ÌÏÂÚ.לכפול „Úלזרעו
�˙Ô.(ÂË)אחריו: ¯·„ ÔÎעל הסכי� שמתחלה ע� ר"ל

ה': בדבר בו ולמחות לחזור בוש לא עשה בלבב� אשר כל לו ואמר ‰'.(ÊË)ידו È�ÙÏ:�הארו ·È˙È.לפני ÈÓÂכי
בא: אני המואביה מרות ‰ÌÏ.הלא „Ú:עכשיו בה שאני המעלה בעיני�ÔË˜˙Â.(ÊÈ)עד קטנה עוד היא הזה החסד

עול�: עד לזרעי המלכות בתת העתידי' להדורות ר"ל למרחוק עבד� בית על שדברת אותיÈ�˙È‡¯Â.עד ראית
ונבזה: פחות שאני ע� המעלה גדול האד� ותואר כתכונת ÛÈÒÂÈ.(ÁÈ)להחשיבני ‰Óלבקש עוד יוסי� מה מעתה

המדבר: כאחר ואמר עוד לשאול לו אי� מעתה ר"ל עבד� ע� כבוד אתÂ‡˙‰.לעשות ורחמת ידעת ואתה הואיל
ובקשה: שאלה מבלי כזאת לו לעשות Í„·Ú.(ËÈ)עבד� ¯Â·Ú·�מקו מכל עבד� שאני בעבור כזאת עשית א� ר"ל

oeiv zcevn
(„È).ÔÂÎ�:כנו על הנבואה:‰ÔÂÊÁ.(ÂË)מתוק� מראה
(ÊË).ÌÂÏ‰�הלו תקרב אל כמו ג)לכא� :(שמות

(ÊÈ).¯Â˙Î�בתורי לחיי� נאוו וכ� ותואר תכונה עני�
א) יפה:(ש"ה ובתכונה בתואר המסודרי� הפניני� שה�
(ÁÈ).˙Ú„È�אתכ רק כמו ורחמי� אהבה מעני� הוא

ג)ידעתי :(עמוס
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:úBlãbä-ìk-úà òéãäì úàfäë-øLà ìëa Eúìeæ íéäìà ïéàå EBîk ïéà äåäé ©®Ÿ§Ÿ¦−©¤¨©§ª«§Ÿ̈Æ¥´¨½§¥¬¡Ÿ¦−«¨¤®§¬Ÿ£¤
:eðéðæàa eðòîLàëúBcôì íéäìàä Cìä øLà õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk éîe ¨©−§§¨§¥«¦Æ§©§´¦§¨¥½¬¤−̈¨¨®¤£¤Á¨©̧¨«¡Ÿ¦¹¦§¯

:íéBb íéøönî úéãt-øLà Enò éðtî Løâì úBàøBðå úBlãb íL Eì íeNì íò Bì́À̈¨³§Æ¥ µ§ª´§«¨½§¨¥À¦§¥¯©§²£¤¨¦¬¨¦¦§©−¦¦«
áë:íéäìàì íäì úééä äåäé äzàå íìBò-ãò íòì Eì | ìàøNé Enò-úà ïzzå©Â¦¥¤©§Æ¦§¨¥¯§²§−̈©¨®§©¨´§Ÿ̈½¨¦¬¨¨¤−¥«Ÿ¦«
âëäNòå íìBò-ãò ïîàé Búéa-ìòå Ecáò-ìò zøac øLà øácä äåäé äzòå§©¨´§Ÿ̈½©¨À̈£¤̧¦©³§¨©©§§Æ§©¥½¥«¨¥−©¨®©«£¥−

:zøac øLàkãëìàøNé éäìà úBàáö äåäé øîàì íìBò-ãò EîL ìcâéå ïîàéå ©«£¤¬¦©«§¨§Â¥«¨¥§¦§©¸¦§³©¨Æ¥½Ÿ§Ÿ̈³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
éðôì ïBëð Ecáò ãéåc-úéáe ìàøNéì íéäìà:Eäëïæà-úà úéìb éäìà äzà | ék ¡Ÿ¦−§¦§¨¥®¥«¨¦¬©§§−¨¬§¨¤«¦´©¨´¡Ÿ©À¨¦Æ¨Æ¤´Ÿ¤

éðôì ìltúäì Ecáò àöî ïk-ìò úéa Bì úBðáì Ecáò:Eåë-äzà äåäé äzòå ©§§½¦§¬−¨®¦©¥Æ¨¨´©§§½§¦§©¥−§¨¤«§©¨´§Ÿ̈½©¨
:úàfä äáBhä Ecáò-ìò øaãzå íéäìàä àeäæëúéa-úà Cøáì zìàBä äzòå −¨«¡Ÿ¦®©§©¥Æ©©§§½©−̈©«Ÿ§©À̈©Æ§¨Æ§¨¥Æ¤¥´

éðôì íìBòì úBéäì Ecáò:íìBòì Cøáîe zëøa äåäé äzà-ék E ©§§½¦«§¬§−̈§¨¤®¦«©¨³§Ÿ̈Æ¥©½§¨§Ÿ̈−§¨«
i"yx

נאמר: לכ� Í˙ÏÂÊ.(Î)יש ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â�אי
בעממי�: א� באלהי� זולת� ואי� ·ÏÎכמו�

.Â�È�Ê‡· Â�ÚÓ˘ ימינו:‡˘¯ ÈÓÂ(Î‡)כל
.„Á‡ ÈÂ‚ Ï‡¯˘È ÍÓÚÎ�מיוחדי ה� ממה

בעצמו אלהי� הל� אשר מזה העמי� מכל
בתו� יוצא אני שכתוב כמו לע� לו לפדות�

י"ב)מצרי� עשה(שמות שלא מיוחדי� אנו מזה
בעול�: אומה לשו� ‡˘¯זה ÍÓÚ È�ÙÓ ˘¯‚Ï
.ÌÈÂ‚ ÌÈ¯ˆÓÓ ˙È„Ù�בעולמ יחיד שאתה ולפי

לתת ל� נאה ולכ� או� מכל מיוחדי� ועמ�
וגדול: הגו� מל� ˘ÍÓ(Î„)לה� Ï„‚ÈÂ ÔÓ‡ÈÂ
.¯Ó‡Ï ÌÏÂÚ „Úאלהי צבאות ה' שיאמרו

דברו: קיי� וג� לישראל אלהי� È·Â˙ישראל

.ÍÈ�ÙÏ ÔÂÎ� Í„·Ú „Â„יהיה וכסאו שדברת
עול�: עד ‚ÈÏ˙.(Î‰)נכו� È‰Ï‡ ‰˙‡ ÈÎ

אתה כי דברי� לאמ� ל� נאה ודאי פתרו�
כדכתיב בית לי לבנות אוז� גלית (לעיל)בעצמ�

ה': ל� יבנה ובית ל� Í„·Úואגיד ‡ˆÓ ÔÎ ÏÚ
.ÍÈ�ÙÏ ÏÏÙ˙‰Ï�בעצמ היית לא א� כלומר

היה לא האלה הטובות זרעי על להביא לי אומר
אשר אני מי אשר לבקש דעתי על עולה
שאמרת הואיל אבל הלו� עד אפילו הביאותני
אני לפיכ� הללו הטובות כל לי להביא למענ�

דברי�: את שתאמ� ‰'(ÊÎ)מתפלל ‰˙‡ ÈÎ
.˙Î¯·:ברכתני ÌÏÂÚÏ.כלומר Í¯Â·ÓÂכלומר

לעול�: מבור� יהא ועבד�

cec zcevn
לולי לה כדאי זכותי אי� כי הזאת הגדולה עשית כלב�

לב�: כאילוÚÈ„Â‰Ï.רצו� זאת את לי להודיע וא� ר"ל
מעשי:באה על גמול ÍÂÓÎ.(Î)לתשלו� ÔÈ‡בכדי

מחשבותי�: עומק ממנו ˘Â�ÚÓ.להערי� ¯˘‡ ÏÎ·:שמענו אשר הנפלאי� הדברי� ÍÓÚÎ.(Î‡)ככל ÈÓÂהואיל ר"ל
באר�: מיוחד גוי המה אשר ישראל כעמ� ומשובח מאושר כוכבי� מעובדי ומי מי כ� א� זולת� ÌÚ.ואי� ÂÏ ˙Â„ÙÏ

לע�: לו להיות ממצרי� ÂÎÂ'.לפדות ÍÏ ÌÂ˘Ï:�בעול שמ� את לגרש‚ÌÈÂ.לפרס� הוצאת� ר"ל לגרש על מוסב
כנע�: באר� אשר העמי� ÌÏÂÚ.(Î·)מפניה� „Ú:אחרת באומה יחליפ� מזרעיÔÓ‡È.(Î‚)ולא המלכות להיות יקוי�

עול�: ביתÔÓ‡ÈÂ.(Î„)עד וא� ישראל אלהי הוא עול� שעד הכל יאמרו כי עול� עד שמ� יגדל הדבר שיאמ� במה
מדבריו: לחזור השתנות חלילה בו ואי� עול� עד למלוכה לפניו נכו� ÂÎÂ'.(Î‰)דוד ‰˙‡ ÈÎוהודעתני הואיל ר"ל

גדול: דבר הוא כי ע� עליה להתפלל לגשת וערב לבי את מצאתי לזה מלכות בית לי ‰‡ÌÈ‰Ï.(ÂÎ)שתבנה ‡Â‰ ‰˙‡
דברי�: למלאות הכח ביד� בפיו:Â˙„·¯.א"כ ה' ודבר לנביא נת� נאמ� כי הזה הדבר דברת ‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)אתה ‰˙ÚÂ

ברכה ר"ל לפני� לעול� שיהיו וכו' לבר� נא רצה שאלתי אבל הדבר על עוד להתפלל מעתה א"צ הוא וכ� והואיל ר"ל
הזה: הגדול החסד לקבל ראויי� שיהיו בכדי בתורת� ללכת טהור לב ÂÎÂ'.במתנת ‰˙‡ ÈÎ�ומבור ברכת כבר הלא ר"ל

הברכה: המקבל מצד מניעה יהיה לא שג� עוד אשאל ולזה המבר� מפאת מניעה שו� אי� כי לעול�

oeiv zcevn
(‚Î).ÔÓ‡È:�וקיו האמנה חפ�‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)מל' עני�

משה ויואל כמו ב)ורצו� :(שמות
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:íéBb íéøönî úéãt-øLà Enò éðtî Løâì úBàøBðå úBlãb íL Eì íeNì íò Bì́À̈¨³§Æ¥ µ§ª´§«¨½§¨¥À¦§¥¯©§²£¤¨¦¬¨¦¦§©−¦¦«
áë:íéäìàì íäì úééä äåäé äzàå íìBò-ãò íòì Eì | ìàøNé Enò-úà ïzzå©Â¦¥¤©§Æ¦§¨¥¯§²§−̈©¨®§©¨´§Ÿ̈½¨¦¬¨¨¤−¥«Ÿ¦«
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נאמר: לכ� Í˙ÏÂÊ.(Î)יש ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â�אי
בעממי�: א� באלהי� זולת� ואי� ·ÏÎכמו�

.Â�È�Ê‡· Â�ÚÓ˘ ימינו:‡˘¯ ÈÓÂ(Î‡)כל
.„Á‡ ÈÂ‚ Ï‡¯˘È ÍÓÚÎ�מיוחדי ה� ממה

בעצמו אלהי� הל� אשר מזה העמי� מכל
בתו� יוצא אני שכתוב כמו לע� לו לפדות�

י"ב)מצרי� עשה(שמות שלא מיוחדי� אנו מזה
בעול�: אומה לשו� ‡˘¯זה ÍÓÚ È�ÙÓ ˘¯‚Ï
.ÌÈÂ‚ ÌÈ¯ˆÓÓ ˙È„Ù�בעולמ יחיד שאתה ולפי

לתת ל� נאה ולכ� או� מכל מיוחדי� ועמ�
וגדול: הגו� מל� ˘ÍÓ(Î„)לה� Ï„‚ÈÂ ÔÓ‡ÈÂ
.¯Ó‡Ï ÌÏÂÚ „Úאלהי צבאות ה' שיאמרו

דברו: קיי� וג� לישראל אלהי� È·Â˙ישראל

.ÍÈ�ÙÏ ÔÂÎ� Í„·Ú „Â„יהיה וכסאו שדברת
עול�: עד ‚ÈÏ˙.(Î‰)נכו� È‰Ï‡ ‰˙‡ ÈÎ

אתה כי דברי� לאמ� ל� נאה ודאי פתרו�
כדכתיב בית לי לבנות אוז� גלית (לעיל)בעצמ�

ה': ל� יבנה ובית ל� Í„·Úואגיד ‡ˆÓ ÔÎ ÏÚ
.ÍÈ�ÙÏ ÏÏÙ˙‰Ï�בעצמ היית לא א� כלומר

היה לא האלה הטובות זרעי על להביא לי אומר
אשר אני מי אשר לבקש דעתי על עולה
שאמרת הואיל אבל הלו� עד אפילו הביאותני
אני לפיכ� הללו הטובות כל לי להביא למענ�

דברי�: את שתאמ� ‰'(ÊÎ)מתפלל ‰˙‡ ÈÎ
.˙Î¯·:ברכתני ÌÏÂÚÏ.כלומר Í¯Â·ÓÂכלומר

לעול�: מבור� יהא ועבד�

cec zcevn
לולי לה כדאי זכותי אי� כי הזאת הגדולה עשית כלב�

לב�: כאילוÚÈ„Â‰Ï.רצו� זאת את לי להודיע וא� ר"ל
מעשי:באה על גמול ÍÂÓÎ.(Î)לתשלו� ÔÈ‡בכדי

מחשבותי�: עומק ממנו ˘Â�ÚÓ.להערי� ¯˘‡ ÏÎ·:שמענו אשר הנפלאי� הדברי� ÍÓÚÎ.(Î‡)ככל ÈÓÂהואיל ר"ל
באר�: מיוחד גוי המה אשר ישראל כעמ� ומשובח מאושר כוכבי� מעובדי ומי מי כ� א� זולת� ÌÚ.ואי� ÂÏ ˙Â„ÙÏ

לע�: לו להיות ממצרי� ÂÎÂ'.לפדות ÍÏ ÌÂ˘Ï:�בעול שמ� את לגרש‚ÌÈÂ.לפרס� הוצאת� ר"ל לגרש על מוסב
כנע�: באר� אשר העמי� ÌÏÂÚ.(Î·)מפניה� „Ú:אחרת באומה יחליפ� מזרעיÔÓ‡È.(Î‚)ולא המלכות להיות יקוי�

עול�: ביתÔÓ‡ÈÂ.(Î„)עד וא� ישראל אלהי הוא עול� שעד הכל יאמרו כי עול� עד שמ� יגדל הדבר שיאמ� במה
מדבריו: לחזור השתנות חלילה בו ואי� עול� עד למלוכה לפניו נכו� ÂÎÂ'.(Î‰)דוד ‰˙‡ ÈÎוהודעתני הואיל ר"ל

גדול: דבר הוא כי ע� עליה להתפלל לגשת וערב לבי את מצאתי לזה מלכות בית לי ‰‡ÌÈ‰Ï.(ÂÎ)שתבנה ‡Â‰ ‰˙‡
דברי�: למלאות הכח ביד� בפיו:Â˙„·¯.א"כ ה' ודבר לנביא נת� נאמ� כי הזה הדבר דברת ‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)אתה ‰˙ÚÂ

ברכה ר"ל לפני� לעול� שיהיו וכו' לבר� נא רצה שאלתי אבל הדבר על עוד להתפלל מעתה א"צ הוא וכ� והואיל ר"ל
הזה: הגדול החסד לקבל ראויי� שיהיו בכדי בתורת� ללכת טהור לב ÂÎÂ'.במתנת ‰˙‡ ÈÎ�ומבור ברכת כבר הלא ר"ל

הברכה: המקבל מצד מניעה יהיה לא שג� עוד אשאל ולזה המבר� מפאת מניעה שו� אי� כי לעול�

oeiv zcevn
(‚Î).ÔÓ‡È:�וקיו האמנה חפ�‰Ï‡Â˙.(ÊÎ)מל' עני�

משה ויואל כמו ב)ורצו� :(שמות
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ÔÈËÈ‚ ‡˙ÎÒÓ ÏÚ ÌÂÈÒ‰ Í¯ÚÈÈ ÔÈËÈ‚ ˙ÎÒÓ ‰˙Ú ÌÈ„ÓÂÏ˘ ÔÂÈÎ

.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.‡È:�הדברי ביאור
(אשה) בגו� נתלבשה (איש) שהנשמה היינו, הנישואי�, עני� הי' שכבר שלמרות ומצב מעמד להיות 75יכול

הנשמה באה אעפ"כ, – בזה לעסוק והתחילה ניסתה וג� עבודתה, לעבוד צריכה שבו בעול� חלק לה ונית� זה,
לפעול ביכלתה ואי� כו', גדול שיצרו כיו� הגו�, על להשתלט ביכלתה שאי� וטוענת, מעלה, של ב"ד בפני

היא שהטענה והיינו, כו', וההסתר ההעל� גודל מצד בעול� חלקה dn`zdבבירור oi`yאו להגו� הנשמה בי�
לעבודת העובד האד� יותר.בי� קלה אחרת עבודה ולמצוא זו מעבודה להתגרש רצונו ולכ� בעול�, בחלקו ו

וב"ה: ב"ש פליגי ובזה

שו� יועילו שלא ס"ל – ומצוותי' תורה עניני בכל מחמירי� שלכ� והגבורה, הדי� במדת שהנהגת� – ב"ש
חייב – נישואי�) של (עני� ביניה� חיברו שמלמעלה היינו, זו, ושליחות עבודה לאד� שניתנה כיו� תירוצי�;
שיחנא" גמלא "לפו� הרי ביותר, קשה עבודה זוהי כאשר ג� שכ�, קשה, שתהי' כמה עד אותה למלא ,76הוא

נפש" של דכדוכה "עד האחרו�, קצה עד עבודתו לעבוד עליו הספרי77ובמילא, (כלשו� הנפש" מיצוי ו"עד ,31,(

נדח" ממנו ידח "לא שבודאי לו ומובטח זו, עבודה לעזוב לו .78ואי�

שישנו היינו, דבר", ערות בה מצא כ� א� "אלא – אשתו" את אד� יגרש "לא dxezaוזהו c"qtדבר" שזהו
לגרשה: וחייב לו אסורה היא שאז ערוה",

ה"ח�") (עני� שבנשמה המקיפי� בחי' שמצד היינו, בעיניו", ח� תמצא ש"לא אמנ� בי�79יתכ� התאמה אי� ,

ההנהגה היפ� תבשילו", את ש"הקדיחה אפילו ויתכ� בעול�; בחלקו לעבודה העובד האד� בי� להגו�, הנשמה
זה, גו� ע� זו נשמה של שהחיבור תורה ע"פ פס"ד שאי� זמ� כל ואעפ"כ, בעלה"; רצו� עושה כשרה ד"אשה
היותה למרות זו בעבודתו להמשי� הוא מוכרח – ראוי שאינו וצירו� חיבור הוא זו, עבודה ע� זה אד� או

ביותר. קשה עבודה

במעמד� להתחשב שיש ס"ל – העליוני� רבי� רחמי� מצד הרחמי�, במדת היא שהנהגת� – ב"ה אבל
בקלות שיוכלו ובלבד יותר, קלי� עבודה אופני ולמצוא חומר, בתי יושבי חומר, קרוצי בניֿאד� של ומצב�

(הכלה). ישראל של החת� הבורא, רצו� את למלא יותר

על שמורה נישואי�, ברכות ג� כולל וישראל", משה "כדת קידושי� של עני� אמנ� שהי' למרות כלומר:
אינה האשה ביניה�, וחיבור שלו� שאי� אח"כ רואי� כאשר אעפ"כ, אבל מלמעלה, הסיוע והמשכת ההסכמה
– הנשמה רצו� את עושה אינו והגו� הצורה, רצו� את עושה אינו החומר בעלה, רצו� את) ממרה (אלא עושה
יותר, תקיפה שתהי' אחרת נשמה צרי� זה וגו� יותר, נוח שיהי' אחר גו� צריכה זו שנשמה לומר מקו� יש אזי

להחליפה מקו� יש – כו' ואדרבה זו, בעבודה מצליח אינו שכאשר בעול�, בחלקו לעבודה בנוגע ועד"ז
יותר, קלה אחרת, בעבודה

אלא הקודמת, ושליחות בעבודה הקב"ה של רצונו במילוי ח"ו יחסר שעי"ז באופ� זה יהי' לא ואעפ"כ,
אחר" לאיש והיתה והלכה מביתו ש"יצאה "ושכנתי80באופ� יהי' שבו בישראל בית יבנה אחר" וה"איש ,

ואחד"81בתוכ�" אחד כל "בתו� שיעסוק82, אחר יהודי שיימצא היינו, ,gilvieבחלק והשליחות העבודה במילוי
לאלקות. כלי ממנו לעשות הנ"ל, העול�

כא.75) ג, בראשית בחיי ואיל�. ב קכב, זח"א מארז"ל.dnkaeראה
ב. תשפט, ח"ד (לקו"ד דוד בית למלחמת היוצא כל שיחת וראה

ואיל�). 130 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.76) רע"א. סז, כתובות
ח.77) פ"ז, קה"ר יג. פ"ו, רבה רות
תניא78) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט.
ואיל�).79) קפז ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז אומ� ויהי ד"ה ראה
ב.80) כד, תצא
ח.81) כה, תרומה
ועוד.82) א. סט, של"ה עה"פ. אלשי� ראה

zea` iwxtl mixe`ia

b dpyn ` wxt

úðî ìò áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéä àeä .÷écvä ïBòîMî ìa÷ BëBñ Léà ñBðâéèðà©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
.íëéìò íéîL àøBî éäéå ,ñøt ìa÷ì úðî ìò àlL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk Beä àlà ,ñøt ìa÷ì§©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤Ÿ©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

ycew zegiyn zecewp

של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בי� הקשר ביאור הרי

עומד'': העול� דברי� שלשה ''על � הצדיק שמעו�

ולהדר להוסי� האד� את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמש� העול�. עמודי שלשה להיות� אלו, דברי� בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העול�. ועמידת קיו� של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא �

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעו� (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכ� החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיי� הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמ� ואת אבי� פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על � ימי�" יאריכו�

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא � עליכ�" שמי� מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדי�

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכ�"). (ולא "עליכ�" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אד� רשאי הדי� משורת

ז"ל כמאמר� ובמצוות3פרס, בתורה אד� יעסוק "לעול� :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתו� לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כא�, לנו מחדש והתנא ימי�". יאריכו�

את המשמשי� כעבדי� תהיו "אל כ� פי על שא� דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ�באד שמדובר מוב� "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכי�5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדי� זה משו� פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כ� אחר ורק

בחסידות מבואר שה�6והנה שתי� ה� ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינ�: ‰‡¯È�מהפג פני� כל על (או מהעונש שירא �

וירא הרוממות יראת � עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגר�

אהבה ה'. רצו� נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה � עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב וה� גשמי טוב ¯·‰ה� שלא‡‰·‰ �

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה � הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדי�וארבע תהיו �אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת� על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכ�� שמי� מורא יראהויהי �

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשי� שהאד�

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכ�9מלמעלה

שמי� מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה ג� לכלול � "

האד� על מקי� בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס � המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מ� ופירשו ש"עמדו תלמידי� שני היו לאנטיגנוס

וביתוסי�" צדוקי� � פרצות שתי מה� אלו11ונפרצו תלמידי� .

שמי�, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיה�. בדברי ואי�הבנה טעות לכלל באו מכ� וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידי� בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמי�, יראת ללא תורה של

עליכ�" שמי� מורא "ויהי � .12שמי�

בלבד.1) השומעי� רשימת פי על � תשמ"ב נשא ש"פ ימיכ�.2)משיחת ירבו למע� כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כא�.4) מפרשי� ש�. יעקב ובעי� א ד, ר''ה � בשביל תוד''ה א. ח, פסחי� ר''� א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטי� וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי � פרוסה מלשו� � "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שג� הכרה לידי באי� זו, לדרגה מגיעי� וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ער� חב"ד הערכי� ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמי�", "מורא מדייק ולכ� � יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרו�9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה וש�, ג. קנא, עמ' דא"ח ע� סדור

ממש". החוש� על בלבד.10)האור השומעי� רשימת פי על � תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על � תשמ"ב
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.h"iyz'd ,a`Îmgpn s"k zgiy (jynd) .c"qa

מוגה בלתי

.‡È:�הדברי ביאור
(אשה) בגו� נתלבשה (איש) שהנשמה היינו, הנישואי�, עני� הי' שכבר שלמרות ומצב מעמד להיות 75יכול

הנשמה באה אעפ"כ, – בזה לעסוק והתחילה ניסתה וג� עבודתה, לעבוד צריכה שבו בעול� חלק לה ונית� זה,
לפעול ביכלתה ואי� כו', גדול שיצרו כיו� הגו�, על להשתלט ביכלתה שאי� וטוענת, מעלה, של ב"ד בפני

היא שהטענה והיינו, כו', וההסתר ההעל� גודל מצד בעול� חלקה dn`zdבבירור oi`yאו להגו� הנשמה בי�
לעבודת העובד האד� יותר.בי� קלה אחרת עבודה ולמצוא זו מעבודה להתגרש רצונו ולכ� בעול�, בחלקו ו

וב"ה: ב"ש פליגי ובזה

שו� יועילו שלא ס"ל – ומצוותי' תורה עניני בכל מחמירי� שלכ� והגבורה, הדי� במדת שהנהגת� – ב"ש
חייב – נישואי�) של (עני� ביניה� חיברו שמלמעלה היינו, זו, ושליחות עבודה לאד� שניתנה כיו� תירוצי�;
שיחנא" גמלא "לפו� הרי ביותר, קשה עבודה זוהי כאשר ג� שכ�, קשה, שתהי' כמה עד אותה למלא ,76הוא

נפש" של דכדוכה "עד האחרו�, קצה עד עבודתו לעבוד עליו הספרי77ובמילא, (כלשו� הנפש" מיצוי ו"עד ,31,(

נדח" ממנו ידח "לא שבודאי לו ומובטח זו, עבודה לעזוב לו .78ואי�

שישנו היינו, דבר", ערות בה מצא כ� א� "אלא – אשתו" את אד� יגרש "לא dxezaוזהו c"qtדבר" שזהו
לגרשה: וחייב לו אסורה היא שאז ערוה",

ה"ח�") (עני� שבנשמה המקיפי� בחי' שמצד היינו, בעיניו", ח� תמצא ש"לא אמנ� בי�79יתכ� התאמה אי� ,

ההנהגה היפ� תבשילו", את ש"הקדיחה אפילו ויתכ� בעול�; בחלקו לעבודה העובד האד� בי� להגו�, הנשמה
זה, גו� ע� זו נשמה של שהחיבור תורה ע"פ פס"ד שאי� זמ� כל ואעפ"כ, בעלה"; רצו� עושה כשרה ד"אשה
היותה למרות זו בעבודתו להמשי� הוא מוכרח – ראוי שאינו וצירו� חיבור הוא זו, עבודה ע� זה אד� או

ביותר. קשה עבודה

במעמד� להתחשב שיש ס"ל – העליוני� רבי� רחמי� מצד הרחמי�, במדת היא שהנהגת� – ב"ה אבל
בקלות שיוכלו ובלבד יותר, קלי� עבודה אופני ולמצוא חומר, בתי יושבי חומר, קרוצי בניֿאד� של ומצב�

(הכלה). ישראל של החת� הבורא, רצו� את למלא יותר

על שמורה נישואי�, ברכות ג� כולל וישראל", משה "כדת קידושי� של עני� אמנ� שהי' למרות כלומר:
אינה האשה ביניה�, וחיבור שלו� שאי� אח"כ רואי� כאשר אעפ"כ, אבל מלמעלה, הסיוע והמשכת ההסכמה
– הנשמה רצו� את עושה אינו והגו� הצורה, רצו� את עושה אינו החומר בעלה, רצו� את) ממרה (אלא עושה
יותר, תקיפה שתהי' אחרת נשמה צרי� זה וגו� יותר, נוח שיהי' אחר גו� צריכה זו שנשמה לומר מקו� יש אזי

להחליפה מקו� יש – כו' ואדרבה זו, בעבודה מצליח אינו שכאשר בעול�, בחלקו לעבודה בנוגע ועד"ז
יותר, קלה אחרת, בעבודה

אלא הקודמת, ושליחות בעבודה הקב"ה של רצונו במילוי ח"ו יחסר שעי"ז באופ� זה יהי' לא ואעפ"כ,
אחר" לאיש והיתה והלכה מביתו ש"יצאה "ושכנתי80באופ� יהי' שבו בישראל בית יבנה אחר" וה"איש ,

ואחד"81בתוכ�" אחד כל "בתו� שיעסוק82, אחר יהודי שיימצא היינו, ,gilvieבחלק והשליחות העבודה במילוי
לאלקות. כלי ממנו לעשות הנ"ל, העול�

כא.75) ג, בראשית בחיי ואיל�. ב קכב, זח"א מארז"ל.dnkaeראה
ב. תשפט, ח"ד (לקו"ד דוד בית למלחמת היוצא כל שיחת וראה

ואיל�). 130 ע' תש"ב סה"ש
וש"נ.76) רע"א. סז, כתובות
ח.77) פ"ז, קה"ר יג. פ"ו, רבה רות
תניא78) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט.
ואיל�).79) קפז ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז אומ� ויהי ד"ה ראה
ב.80) כד, תצא
ח.81) כה, תרומה
ועוד.82) א. סט, של"ה עה"פ. אלשי� ראה
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של למאמרו אנטיגנוס של מאמרו בי� הקשר ביאור הרי

עומד'': העול� דברי� שלשה ''על � הצדיק שמעו�

ולהדר להוסי� האד� את לזרז היא זה מאמר כוונת

ובהמש� העול�. עמודי שלשה להיות� אלו, דברי� בשלשה

יותר נעלית בצורה להיות צריכה ה' שעבודת התנא אומר לזה

העול�. ועמידת קיו� של זה ''פרס'' לקבל מנת על שלא �

של זו נעלית דרגה על מדבר אינו הצדיק שמעו� (ואילו

בקו היתה עבודתו כי פרס), לקבל מנת על (שלא עבודה

כל של ידו בהישג שהיא כזו עבודה אודות מדבר ולכ� החסד,

לשמה) עבודה לכלל עדיי� הגיע שלא מי לרבות .1אחד,

* * *

שכתוב למה בניגוד זה הרי א. במשנתנו: "כבד2השאלות

אמ� ואת אבי� פרס,ÔÚÓÏאת לקבל מנת על � ימי�" יאריכו�

("הוו החיובי בצד התנא התחיל לא למה ב. בזה. כיוצא ועוד

ה' יראת הלא � עליכ�" שמי� מורא "ויהי ג. כו'"). כעבדי�

מדת של הנהגה ולא שבתורה, עשה מצוות מרמ"ח אחת היא

"בכ�"). (ולא "עליכ�" הדיוק ד. חסידות.

והביאור:

לקבל מנת על ה' את לעבוד אד� רשאי הדי� משורת

ז"ל כמאמר� ובמצוות3פרס, בתורה אד� יעסוק "לעול� :

נאמר זה ועל לשמה". בא לשמה שלא שמתו� לשמה, שלא

"ÔÚÓÏבמילי כא�, לנו מחדש והתנא ימי�". יאריכו�

את המשמשי� כעבדי� תהיו "אל כ� פי על שא� דחסידותא,

פרס" לקבל מנת על .4הרב

" מאומרו ÚÎ·„והנה, ÂÈ‰˙ Ï‡ÌÈ�באד שמדובר מוב� "

לי' ניחא שבהפקירא "עבד", בדרגת צריכי�5שהוא לזאת, אי .

לקבל מנת על (של כזו עבודה שקיימת בתחלה להודיעו

שלא קונו את לעבוד עליו חסידות מדת שמצד אלא פרס),

כו"', תהיו "אל התנא מקדי� זה משו� פרס. לקבל מנת על

כו'". הוו "אלא אומר הוא כ� אחר ורק

בחסידות מבואר שה�6והנה שתי� ה� ויראה שאהבה

רבה. ואהבה זוטא אהבה עילאה, ויראה תתאה יראה ארבע:

˙˙‡‰וענינ�: ‰‡¯È�מהפג פני� כל על (או מהעונש שירא �

וירא הרוממות יראת � עילאה יראה החטא). ידי על לו שנגר�

אהבה ה'. רצו� נגד שהוא עצמו, מהחטא שירא היינו בושת,

ה אל המגיע הטוב מצד האהבה � עבודתו,‡„Ìזוטא ידי על

ביותר. הרוחני הטוב וה� גשמי טוב ¯·‰ה� שלא‡‰·‰ �

כלל פרס לקבל מנת תתאה,7על יראה � הוא העבודה וסדר .

עילאה. ויראה רבה אהבה זוטא, אהבה

במשנתנו: מרומזות הבחינות כעבדי�וארבע תהיו �אל

תתאה, פרסיראה לקבל מנת זוטא,על אהבה מנת� על שלא

פרס רבה,לקבל אהבה עליכ�� שמי� מורא יראהויהי �

מה8עילאה דרגות: שתי יש גופא עילאה שביראה ומאחר .

והבאה דלתתא", ב"אתערותא עצמו על ממשי� שהאד�

היראה" "עיקר שהיא דלעילא", ב"אתערותא לכ�9מלמעלה

שמי� מורא "ויהי שבאהÌÎÈÏÚאומר זו בחינה ג� לכלול � "

האד� על מקי� בבחינת .10מלמעלה,

* * *

סוכו. איש אנטיגנוס � המאמר לבעל הקשר ביאור הרי

התורה, מ� ופירשו ש"עמדו תלמידי� שני היו לאנטיגנוס

וביתוסי�" צדוקי� � פרצות שתי מה� אלו11ונפרצו תלמידי� .

שמי�, יראת ללא תורה שלמדו העובדה בגלל ופירשו שנו

רבותיה�. בדברי ואי�הבנה טעות לכלל באו מכ� וכתוצאה

החמורות התוצאות את שלו בתלמידי� בראותו ואנטיגנוס,

יראת של הנחיצות את הדגיש שמי�, יראת ללא תורה של

עליכ�" שמי� מורא "ויהי � .12שמי�

בלבד.1) השומעי� רשימת פי על � תשמ"ב נשא ש"פ ימיכ�.2)משיחת ירבו למע� כא): יא, (עקב ועד''ז יב. כ, א.3)יתרו מז, סוטה

כא�.4) מפרשי� ש�. יעקב ובעי� א ד, ר''ה � בשביל תוד''ה א. ח, פסחי� ר''� א.5)ראה יג, לקו''ש6)גיטי� וראה תולדות. ר''פ אוה''ת

.781 עמ' העבודה7)ח''ג לגבי � פרוסה מלשו� � "פרס" רק הוא ביותר המעולה השכר שג� הכרה לידי באי� זו, לדרגה מגיעי� וכאשר

רבה). זוטא, אהבה ער� חב"ד הערכי� ספר (ראה עילאה,8)עצמה יראה הוא "מורא" כי שמי�", "מורא מדייק ולכ� � יונה. ברבינו וראה

ב). יג, צו (לקו"ת תתאה יראה הוא "יראה" ויתרו�9)משא"כ כ"מעלת עילאה יראה על עולה זו שיראה וש�, ג. קנא, עמ' דא"ח ע� סדור

ממש". החוש� על בלבד.10)האור השומעי� רשימת פי על � תשל"ז פנחס ש"פ ב.11)משיחת פ''ה, דר''נ נשא12)אבות ש"פ משיחת

בלבד. השומעי� רשימת פי על � תשמ"ב
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.·Èבפשטות הול"ל דלכאורה – דוקא תבשילו" "הקדיחה הלשו� דיוק ביאור ב"ה בשיטת להוסי� ויש
הנישואי�: תכלית נשל� שלא מרומז שבזה – רצונו עושה שאינה

יבמות במסכת בגמרא "כתיב83איתא כוסס84: חיטי� חיטי� מביא אד� . . לאד� עוזרתו אשה במה עזר, לו אעשה
אד�. מאכל מה� להיות החטי� את שמתקנת עי"ז רגליו", על ומעמידתו עיניו מאירה (האשה) נמצאת (בתמי')..

לה אי� ובמילא גשמי, וצמר גשמי קל� ע� קשר לה אי� עצמה מצד שהנשמה – והגו� להנשמה בנוגע ועד"ז
אינו שהגו� עי"ז והיינו, הגו�, אמצעות ע"י א� כי הגשמיי�, וצמר בקל� שנמצא האלקי הניצו� ע� ג� קשר
וכמו הכסא, שעל העליו� לאד� מאכל מה� עושה אלא שה�, כמו חטי� שה�, כמו הגשמיי� הדברי� את משאיר
הראוי במקו� אות� ומניח התורה, פרשיות עליו שכותב עי"ז קדושה, תשמישי הגשמי מהקל� שעושה בתפילי�,

לתפילי�" כולה התורה כל ש"הוקשה התורה, מצוות בשאר ועד"ז תורה, הנישואי�.85ע"פ עני� תכלית נשל� ואז ,

הרי זה תמורת ואדרבה, אד�, למאכל הראוי דבר (הנשמה) להאיש מכינה אינה (הגו�) האשה כאשר אבל
הנשמה (עניני לו מוכ� שכבר הבעל של תבשילו את ג� מקלקלת שהיא היינו, תבשילו, את מקדיחה עוד היא
ה"אש" תמורת – דלעו"ז אש ברשפי העול� בעניני ההתלהבות ע"י אותו שמקדיחה לכ�), מקוד� אצלה שהיו

ביניה�"`yוyי`ד" שכינה זכו במאמר53ה (כמדובר הדיוט של ואש שלמעלה אש ה', ואש י' אש שהו"ע ,

אחרת;86שלפנ"ז בעבודה ויתעסק זו עבודה שיעזוב היינו, גירושי�, של עני� להיות שאפשר לב"ה ס"ל אזי – (

הקודמת. בעבודתו ולהתייגע להמשי� עליו – תבשילו" ש"הקדיחה ומצב מעמד לידי הגיע שלא זמ� כל אבל,

.‚È:"בעיניו ח� תמצא לא א� והי' שנאמר הימנה, נאה אחרת מצא אפילו אומר, עקיבא "ר' ואילו
יתירה ס"ל בתורה", גדול כלל זה כמו� לרע� ש"ואהבת שאומר ועד החסד, מקור חסיד, להיותו עקיבא, ר'

"ח�", של באופ� ג� להיות צריכה יהודי של שעבודתו – מזה

בגמרא שצרי�87וכדאיתא שכש� והיינו, כו'", בעלה על אשה ח� יושביו, על מקו� ח� ה�, חינות "שלשה :
העני� העבודה בפנימיות צ"ל כמו"כ ית', לו מקדש זה ממקו� לעשות שיוכלו כדי יושביו" על מקו� "ח� להיות

בעלה", על אשה ד"ח�

מתו� העבודה להיות צריכה ממש, בפועל העבודה שלימות על שנוס� beprzeוהיינו, oevxכפי – ("ח�")
חז"ל שאמרו התורה ללימוד בנוגע בקיו�88שמצינו ועד"ז חפ�"; שלבו במקו� תורה אד� ילמוד "לעול�

להקב"ה ההודאה שהו"ע במצוותיו", קדשנו אשר כו' "ברו� המצוות: ברכת עני� ישנו "אשר89המצוות על
וחסידות בקבלה כמבואר דייקא, "אשר" במצוותיו", כי90קדשנו "באשרי כמו תענוג, מלשו� הוא ש"אשר"

בנות" רוח.91אשרוני ונחת תענוג מתו� הוא המצוות שקיו� היינו, ,

עבודתו עובד הוא הרי לפועל שבנוגע והיינו, ה"ח�", עני� בה שחסר באופ� היא עבודתו כאשר אמנ�,
מלומדה" אנשי� "מצות בדר� זאת עושה הוא אבל אצלו92בשלימות, שחסר כיו� ותענוג, אהבה של רגש ללא ,

ח� שתמצא אחרת עבודה למצוא לו מאפשרי� עקיבא, ר' של החסידות מדת מצד אזי – זו בעבודה ה"ח�"
לבב ובטוב בשמחה לה' עבודתו תהי' שאז תענוג, מתו� בה לעסוק ויוכל .93בעיניו,

.„Èהלל כבית אלא שמאי, כבית ולא עקיבא, כר' לא – היא ההלכה :94והנה,

תדבר הרוב על עני�95התורה ג� יהי' העבודה בהתחלת שמיד ולתבוע לדרוש אפשר אי בנ"י, רוב ואצל ,
beprzdתשובה הל' בסו� הרמב"� וכמ"ש מיראה96בעבודה. לעבוד אלא . . מלמדי� "אי� העבודה שבתחלת ,

צדדית. סיבה מצד אלא התענוג, עני� מצד אינה עבודתו שאז, שכר", לקבל וכדי

א.83) סג,
יח.84) ב, בראשית
וש"נ.85) א. לה, קידושי�
ספ"ג86) ה'תשי"ט מנ"א מבה"ח מטו"מ, דש"פ מסעי אלה ד"ה
ואיל�.
א.87) מז, סוטה
א.88) יט, ע"ז
הנהני�"89) "ברכת בי� המשותפת הנקודה הוא זה שעני� ולהעיר,

מזה. זה ה� חלוקי� עניני� שבכמה אע"פ המצוות", ל"ברכת

לקו"ת90) סע"ב. יח, תולדות תו"א פ"ב. הברכות שער פע"ח ראה
ובכ"מ. ד. א, בשלח

יג.91) ל, ויצא
ובכ"מ.92) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
פכ"ו.93) תניא לולב. הל' סו� רמב"�
ס"ג.94) סקי"ט אה"ע טושו"ע
פל"ד.95) ח"ג מו"נ ראה
ה"ה.96) פ"י
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יכול אזי מסויימת, בעבודה ותענוג) (חפ� ה"ח�" עני� רק חסר כאשר שאפילו שס"ל כר"ע, הלכה אי� ולכ�,
בעיניו. ח� שמוצאת אחרת לעבודה ולעבור זו, עבודה לעזוב כבר

הנפש, מיצוי עד הקשה בעבודתו ולהתייסר להמשי� האד� על חיוב שיש כב"ש הלכה אי� – גיסא ולאיד�
יותר. קלה לעבודה לעבור לו לאפשר מבלי

ממש הנפש כלות עד מס"נ של באופ� העבודה להיות אמנ� צריכה הכלל מ� יוצאי� לג'97במקרי� בנוגע –
אמרו שעליה� יעבור",98העניני� ואל "יהרג

חסידי� של ההנהגה אופ� וישנו קיו�99– על נפש� ומוסרי� עצמ� על v"nezdשמחמירי� lkוכדאיתא ,
הפסוק100במדרש על101על ליסקל, יוצא ל� "מה מאהבי", בית הוכתי אשר ואמר ידי� בי� האלה המכות "מה

מהפלוגתא ולהעיר תפילי�". שהנחתי על לולב שנטלתי "על כו'", בני את שמלתי על . . השבת את ששמרתי
ואחרוני� השמד.102בראשוני� גזירת בשעת שלא שבתורה המצוות כל על נפשו למסור אחד לכל רשות ניתנה א�

– תדבר הרוב על התורה אשר, לרבי�, הסלולה דר� זו אי� הדעות, ולכל

שנכשל אע"פ בגו�, קשורה נשארת שהנשמה באופ� עבודתו להיות צריכה – העניני� שאר לכל בנוגע אבל
כו' .103לפיֿשעה

לעשות הוי' "דר� המל�, דר� מישראל, לכאו"א ורחבה סלולה דר� שזוהי – הלל כבית היא ההלכה ולכ�,
ומשפט" אלא,104צדקה הנפש, מיצוי עד הקשה בעבודה להתייסר חיוב שאי� – ית' לו דירה העול� מכל לעשות ,

יותר. קלה עבודה ולמצוא זו, עבודה לעזוב יכול אזי תבשילו", ד"הקדיחה ומצב מעמד ישנו כאשר

.ÂË:ולהעיר להוסי� ויש
משנה" אינה ב"ה במקו� ש"ב"ש ועד כב"ה, שהלכה דעה105אע"פ מצינו מ"מ, הלכה106, גירושי� שבעני�

דבר". ערות בה מצא כ� א� אלא אשתו את אד� יגרש ש"לא כב"ש,

הראשונה" אשתו לשלח למהר ראוי "אי� הגירושי�, לעני� מקו� יש כאשר ג� הנה – אופ� .107ובכל

כול הנישואי�, עני� כבר שנעשה דכיו� – בזה מלמעלה,וההסברה ההסכמה על שמורה נישואי� ברכות ג� ל
יהיו שאז הנישואי�, קיו� שיומש� העליו� הרצו� להתקיי� יוכל גדולה, הכי השתדלות תהי' רק שא� מוב�, הרי
עני� שהי' כיו� לבטלה, הברכה תהי' לא הנישואי� יתבטלו א� שג� אע"פ (שהרי כתיקונ� הנישואי� ברכות
ההשתדלות כל את לעשות יש ולכ�, כתיקונה), ברכה זו אי� עד", עדי "בני� זה אי� א� מ"מ, שעה, לפי הנישואי�

בקיומו. ישאר הנישואי� שעני�

האד� לעבודת בנוגע :108ועד"ז

דבר שאי� מאמי� הוא (שהרי מסויי� במקו� מסויימת ושליחות עבודה לידו באה פרטית שבהשגחה כיו�
וכמ"ש פרטית, בהשגחה מאי,109שאינו אלא בכחו. שלא תהי' זו שעבודה יתכ� לא כוננו"), גבר מצעדי "מה'

ל�" למה דרחמנא כבשא "בהדי הנה – זו בעבודה והסתרי� העלמות קשיי� הרבה כ"כ הדבר110ישנ� ברור אבל ,
ראוי "אי� ולכ� הגילוי, אל ההעל� מ� להמשיכ� רק ועליו לכ�, כחות לו שיש כיו� זו, עבודה למלא שביכלתו
מהיצה"ר, או מהיצ"ט הוא זו ושליחות מעבודה להיפטר הרצו� א� לדעת יכול אינו שהרי כו'", לשלח למהר

זו. ושליחות בעבודה להמשי� האופני� מיני בכל ולנסות הפע�, ועוד הפע� עוד להתבונ� עליו אלא

`ad reaya jynd

ס"א).97) (כנ"ל גט מלבד עצמה", את "קונה שבו השני העני� שזהו
א.98) עד, סנהדרי�
ודור99) דור שבכל צדיקי� אלו חסידי, לי "אספו ב: קי, ש� ראה

כו'". עצמ� שמסרו . .

א.100) פל"ב, ויק"ר תקפא). (רמז עה"פ יל"ש
ו.101) יג, זכרי'
ה"ד.102) פ"ה יסוה"ת הל' לרמב"� כס"מ ראה
חיגרת103) היתה א� שג� ב"ה, בשיטת (ס"ט) לעיל האמור וע"ד

כו'. מלמעלה הנתינתֿכח לה נותני� סומא, או
יט.104) יח, וירא

וש"נ.105) רע"ב. לו, ברכות
סתי"א.106) הרשב"ש שו"ת
הערה107) ש� ח"ד לקו"ש וראה הכ"א. פ"י גירושי� הל' רמב"�

.17 הערה ש� ח"ט .21

ראה108) – אלו בימינו בפועל בעבודה הדברי� ואריכות המש�
) ואיל� ס"ל )."endlלקמ�

ע'109) ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש וראה כג. לז, תהלי�
ב"היו� (נעתק קג ע' ח"ה ש� חשו�), יד יו�" ב"היו� (נעתק תקסא

ועוד. תמוז). י יו�"
סע"א.110) יו"ד, ברכות
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éða íéñëpî úBðBfð ïäéúBða eúî çBðî øa àðeä áø©¨©¨©¥§¥¤¦¦§¨¦§¥

øBçàéäL éðtî íéãaòeLî íéñëpî úðBfð àéäå ïé ¦§¦¦¤¦§¨¦§§¨¦¦§¥¤¦
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Bðéà ãçà àlà äéä àì øîBà äläå éì úàöî ïéøeL÷§¦¨¨¨¦§©¨¥Ÿ¨¨¤¨¤¨¥
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oipiICd wxR WixA opixn`cM `Vz `l `Ed KExA WFcTd xn`W drWA rfrCfp mlFrd lMW itl drEaW Dil `xingC l"ie(.hl sc zereay)FzF` lrC wNgl Wi cFre §©£¦¨¥§¨§¦¤¨¨¨¦§©§¥©§¨¨¤¨©©¨¨Ÿ¦¨¦§©§¦¨§¥¤¤©©¨¦§¥§©¥§©

dWw `le drEaXn WFxti `l oM FnM WxiR `l xg` oFnOOW FnM cEWg xg` oFnO` olfB la` WFxti drEaW ici lrC `zrEaX` ciWg `l Dil opiCWgC oFnn̈§©§¦¨¥Ÿ¨¦©§£¨§©§¥§¨¦§£¨©§¨©¨©¥¨§¤¦¨©¥Ÿ¦¥§¥Ÿ¦§¦§¨§Ÿ¨¤

daWd df oi` micr i"r mNWOX dn `dC drEaW ici lr WFxti x`Xd onE mNWl Kixv ixY KPdC lEqR i`O` EdiiPn ixY lk`C DiA Ecidq`C `irx `Eddn¥©©£¨§©§¦¥§¨©§¥¦©§©©¨§©¨§¥¨¦§©¥¦©§¨¦§©§¥§¨§¨©¤§©¥¥¦¥¤£¨¨

:mNWn `Ed FgxFM lrC `iNrn§©§¨§©§§©¥
iadi

ïa øæòéìà éaø àéðúc á÷òé ïa øæòéìà éaøk øîàc àeä§¨©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©§¨©¦¡¦¤¤¤
ãöék Bîöò úðòè ìò òaLð íãàL íéîòt øîBà á÷òé©£Ÿ¥§¨¦¤¨¨¦§¨©©£©©§¥©

éáàì äðîàeä äæå òaLð äæ éøä ñøt åézìëàäå éãéa E ¨¤§¨¦§¨¦§¤¡©§¦§¨£¥¤¦§¨§¤
àlà Bðéà íéøîBà íéîëçå Bîöò úðòè ìò òaLpL¤¦§¨©©£©©§©£¨¦§¦¥¤¨
déì úéì á÷òé ïa øæòéìà éaøå øeèôe äãéáà áéLîk§¥¦£¥¨¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥
éãéî ïè÷ ïè÷ BðòBèa áø øîà øeèt äãéáà áéLî¥¦£¥¨¨¨©©§£¨¨¨¨¦¦

MîLøç úðòè ìò ïéòaLð ïéà ïðúäå déa úéà àL ©¨¨¦¥§¨§©¥¦§¨¦©©£©¥¥
éaâìc ïè÷ déì éø÷ éànàå ìBãb ïè÷ éàî ïè÷å äèBL¤§¨¨©¨¨¨§©©¨¥¥¨¨¦§©¥
íéøçà úðòè Bîöò úðòè éëä éà àeä ïè÷ åéáàc éléî¦¥§¨¦¨¨¦¨¦©£©©§©£©£¥¦
énð àúðòè eälek Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè àeä©£©£¥¦§¨©©§§©£¨¨©¦
éâìôéî÷ äaøãa àlà eäðéð Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§¦§¤¨¦§©¨¨¦§§¥
äðòhä úö÷î äãBî äøBz äøîà äî éðtî äaø øîàc§¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨¤¦§¨©©£¨
éàäå BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî íãà ïéà ä÷æç òáMé¦¨©£¨¨¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©§©
ïéàc íeMî déøôk àìc éàäå déì déøtëîì éòa déleëa§¥¨¥§¦§§¥¥§©§Ÿ©§¥¦§¥
déì éãBìc éòa déleëáe BáBç ìòa éðôa åéðt æéòî íãà̈¨¥¦¨¨¦§¥©©§¥¨¥§¥¥
déì èénzLî à÷c àeä éèenzLéà déì éãBà àìc éàäå§©§Ÿ¥¥¦§©¥§¨¦§©¥¥
éîø àðîçø øîàå déì àðòøôe éæeæ éì eåäc ãò øáñ̈©©©£¦¥¨©§¨¥§¨©©£¨¨¨¥
øæòéìà éaø déleëa déì éãBìc éëéä ék déåléò äòeáL§¨¦¨¥¦¥¦§¥¥§¥©¦¡¦¤¤
æéòî Bðéà Bðáa àðL àìå Ba àðL àì øáñ á÷òé ïa¤©£Ÿ¨©Ÿ§¨§Ÿ§¨¦§¥¥¦
Bðéàc àeä Ba éøáñ ïðaøå àeä äãéáà áéLî åàì Ckìéäå§¦§¨¨¥¦£¥¨§©¨¨¨§¥§¥
:àeä äãéáà áéLî æéòî àìcîe æéòî Bðáa ìáà æéòî¥¦£¨¦§¥¦¦§Ÿ¥¦¥¦£¥¨

äðùî

גיטין. פרק חמישי - הניזקין דף נא עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr `p sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

,`xnbd zvxznøîàc àeäxn` wgvi iax ± §¨©
eixac z`,á÷òé ïa øæòéìà éaøk`pz `edy §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

lra ca`nl yiy dcia` aiyny ,edenk xaeqe
lr wlege ,raydl jixv ecbp ixa zprh dcia`d

elit` dreayn dcia` aiyn zxhety epizpyn
.ixa zprh ca`nl yiyk

ewlgp day `ziixad z` oldl d`ian `xnbd

dpc `xnbd ,minkge awri oa xfril` iax
iax ixaca oekpd yexitl dribny cr mdixaca

:wgvi iax ixacl mini`zny awri oa xfril`

íéîòt ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦
òaLð íãàL,zvwna dcen zreayúðòè ìò ¤¨¨¦§¨©©£©

Bîöò.eze` raezy mc` oi`yk mb ±,ãöék ©§¥©
delde zny deln,delnd ly epal xne`äðî̈¤

éáàìéãéa Ed`n mdy dpn jia`l aiig ip` ± §¨¦§¨¦
,fefñøt åézìëàäåivg el izxfgd xak la` ± §¤¡©§¦§¨

,fef miying epiidc mekqdnòaLð äæ éøä£¥¤¦§¨
.zvwna dcen zreayàeä äæådxwndLmc` §¤¤

,Bîöò úðòè ìò òaLp.eze` eraz `ly s` ¦§¨©©£©©§
Bðéà ,íéøîBà íéîëçåepic oi` -áéLîk àlà ©£¨¦§¦¥¤¨§¥¦

äãéáàeraez mc` oi`yøeèôe.dreayd on £¥¨¨
mi`xen` epc xaky d`ian oldl `xnbd

,awri oa xfril` iax ixaca zxg` zkqna
,`id ezhiyy x`al zexyt` oi`y egikede
mc` oi`yk elit` dreay aiig dcia` aiyny

`l` ,mlerd oewz llba exhetl oi`ye ,eraez
.dpey jxca ezhiy z` yxtl yi

iax ly ezhiy d`aed xy`k zxg` zkqna

,`xnba my el`y awri oa xfril`øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
øeèt äãéáà áéLî déì úéì á÷òé ïam`d ± ¤©£Ÿ¥¥¥¦£¥¨¨

z` xehtl yiy xaeq epi` awri oa xfril` iax

ick ,mlerd oewz iptn dreayn dcia` aiynd
,evxize .dcia` diabdln erpni `l mc` ipay

ïè÷ BðòBèa áø øîàawri oa xfril` iax ± ¨©©§£¨¨
z` raez delnd ly ohwd epay dxwna xaic
la` dely dcen delde ,jcia `a`l dpn ,deld
zreay raydl eilr jk meyne ,miying xifgd
awri oa xfril` iax mb ,df itle .zvwna dcen

dfy `l` ,dreayn xeht dcia` aiyny dcen
raezdyk la` ,`ny `ed raezdyk `weec
`ay ohwa ,oebk ,xenb ixa df oi`y s` ,ixa `ed

s` ,`id dyelw dprh ohw zprhy ,eia` zprha
.rayp df ixd ,ok it lr

,`xnbd ddnzdéa úéà àLMî éãéî ïè÷ike ± ¨¨¦¦©¨¨¦¥
zriaz ike ,xnelk ,ohw zriaza zeynn efi` yi
,dreay icil razpd z` `iadl dleki ohw

ïðúäå(:gl) zereay zkqnaìò ïéòaLð ïéà §¨§©¥¦§¨¦©
.ïè÷å äèBL Løç úðòè,`xnbd dperéàî ©£©¥¥¤§¨¨©

ìBãb ïè÷,ohw eprehy xaecny xn`y ax - ¨¨¨
.delnd ly lecbd epal oiekzddéì éø÷ éànàå§©©¨¥¥

ïè÷,ohw el `xw ax dnleåéáàc éléî éaâìc ¨¨¦§©¥¦¥§¨¦
àeä ïè÷delde ,ohwk epic eia` ipipray oeik ± ¨¨

.eyigkdl yyeg `l

,`xnbd zl`eyéëä éàeze` raezy xaecny ¦¨¦
oa xfril` iax recn ,delnd ly lecbd epa

lr dreay efy xn` awri,Bîöò úðòè`ld ©£©©§
lr dreay,àeä íéøçà úðòèraezd ixdy ©£©£¥¦

.lecb mc` `ed
,`xnbd dper,Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§

aeig la` mixg` zprh mpn` ef ,xnelk
aiigy envr z`ced zngn `a ,dreayd

ixd ,`xnbd dywn .eia`l miyingeälek§
énð àúðòèrazpdy orhpe oreh lka ixd ± ©£¨¨©¦

,zvwna dcenBîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§
eäðéð`id dreayde eze` miraez mixg` ± ¦§

`le dfa micen minkg s`e ,ez`ced zngn
awri oa xfril` iaxy cere ,dreayn mixhet
df oi` ik ,'rayp mc`y minrt' xne` did `l

.jk df cinz ik ,minrtl wx
,`xnbd zvxznàlà`zniwe`l xefgp ¤¨

dne ,ohw eprhy xaecny ax ly dpey`xd

mirayp oi`y zereay zkqna dpyna epcnly
eze` raez ohwy dxwna wx df ,ohw zprh lr
,zvwna dcen razpde ,elv` ciwtdy oecwt lr

aeg lr eze` raez delnd ly ohwd epayk la`
iax xaeq ,zvwna el dcen `ede eia`l aiigy
mby mixaeq minkge ,miraypy awri oa xfril`

,mirayp `l lecbd epa zprh lreäaøãa¦§©¨
éâìôéî÷ewlgp minkge awri oa xfril` iaxe - ¨¦§§¥

.dax zxaqa

,äaø øîàc,le`yl yiäøBz äøîà äî éðtî §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨
,òáMé äðòhä úö÷î äãBîeze` dxht `le ¤¦§¨©©£¨¦¨©

xetkl did lekiy dcia` aiyn dxhty myk
.lkd,`id daeyzdåéðt æéòî íãà ïéà ä÷æç£¨¨¥¨¨¥¦¨¨

BáBç ìòa éðôa`ln z` aiig `ed zn`a m` ± ¦§¥©©
cera ,lka xetkl firn did `l `ed ,mekqd

.edelde daeh el dyr delndy

,`xnbd zl`eydéøtëîì éòa déleëa éàäå§©§¥¨¥§¦§§¥
déì,lkd xetkl dvex did deld ile`e ±éàäå ¥§©

déøôk àìcxtk `le zvwna dcedy dne ± §Ÿ©§¥
,lkaìòa éðôa åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî¦§¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©
BáBçedeldy daeh el dyr delndy oeiky -

dcedy dn ok lre ,lka xetkl firn deld oi`

didy meyn dcia` zaydk aygp epi` zvwna
ceyg `ede xg`n jk m`e .el zecedl gxken
ly e`l lr xearle aiig `edy oenn yigkdl

ly e`l lr xearl mb lelr `ed ,lefbz `l
.dreaya el oin`p ji`e xwy zreay

migipn ep` `l` ,ok xacd oi` ,`xnbd zvxzn

,oebd mc` `edydéì éãBìc éòa déleëáe± §¥¨¥§¥¥
lk z` aiig `edy zecedl dvex did `ede

,mekqddéì éãBà àìc éàäå`edy mrhde ± §©§Ÿ¥¥
y meyn ,mekqd ivg lr wx dcenéèenzLéà¦§©¥

déì èénzLî à÷c àeähnzyn `edy ± §¨¦§©¥¥
oeik d`eldd ly dipyd zivgn z` mlyln

,mekqd `ln z` mlyl sqk ecia oi` zrky
`ede,øáñoizn`éæeæ éì eåäc ãòdidiy cr ± ¨©©©£¦¥

mekqd zxzi iciadéì àðòøôeeze` rxt`e ± ¨©§¨¥
.delnldéåléò äòeáL éîø ,àðîçø øîàå± §¨©©£¨¨¨¥§¨¦¨¥

ig `edy dreay eilr lhd,miying wx aiék¦
déleëa déì éãBìc éëéä`edy dceiy ick - ¥¦§¥¥§¥

`l i`ce ,oebd mc` `ede xg`ny ,d`n aiig
.dceie ,xwyl raydl dvxi

dkixvn dxezdy ,dax ixacn micnl ep`vnp

xy`k wx ,zvwna dcen zreay raydl
`ed ok `l m`y ,lkd xetkl firn `l razpd
.lkd xetkl leki didy dcia` aiyn oicn xhtp

awri oa xfril` iax zwelgnl aeyp dzre
.minkge

¯ Ba àðL àì øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaødelna ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©Ÿ§¨
envrBðáa àðL àìådeld ,delnd ly ohwd §Ÿ§¨¦§

æéòî Bðéà,lkd xetkláéLî åàì Ckìéäå ¥¥¦§¦§¨¨¥¦
,àeä äãéáà.dreay aiig `edeBa éøáñ ïðaøå £¥¨§©¨¨¨§¥

envr delna ±æéòî Bðéàc àeä,ebin el oi`e §¥¥¦
Bðáa ìáà`ed ,lecbd epa elit` ,delnd ly £¨¦§

æéòî àìcîe ,æéòîllka ,lkd xtek `l `ede ¥¦¦§Ÿ¥¦
,àeä äãéáà áéLî.dreayn xehte ¥¦£¥¨

iax ly epicl dnec wgvi iax ly epic ,df itl
iax ly dxwnay myky ,awri oa xfril`
ezriaze ,ohw `ed raezdy s` ,awri oa xfril`

xfril` iax aiign k"tr`e ,ixnbl zi`ce dpi`
wgvi iax ly dxwna mb jk ,dreay awri oa
gkn `a ca`nd ly ixady ,miqik ipya

aiign ,xenb ixa df oi`e `vend ly d`cedd
ly xehtd ,mdipy zrcle .dreay wgvi iax
`ed raezdyk `l` epi` dreayn dcia` aiyn

.mlerd oewz iptn `ny



פה "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr `p sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(oey`x meil)

,`xnbd zvxznøîàc àeäxn` wgvi iax ± §¨©
eixac z`,á÷òé ïa øæòéìà éaøk`pz `edy §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

lra ca`nl yiy dcia` aiyny ,edenk xaeqe
lr wlege ,raydl jixv ecbp ixa zprh dcia`d

elit` dreayn dcia` aiyn zxhety epizpyn
.ixa zprh ca`nl yiyk

ewlgp day `ziixad z` oldl d`ian `xnbd

dpc `xnbd ,minkge awri oa xfril` iax
iax ixaca oekpd yexitl dribny cr mdixaca

:wgvi iax ixacl mini`zny awri oa xfril`

íéîòt ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðúc§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¨¦
òaLð íãàL,zvwna dcen zreayúðòè ìò ¤¨¨¦§¨©©£©

Bîöò.eze` raezy mc` oi`yk mb ±,ãöék ©§¥©
delde zny deln,delnd ly epal xne`äðî̈¤

éáàìéãéa Ed`n mdy dpn jia`l aiig ip` ± §¨¦§¨¦
,fefñøt åézìëàäåivg el izxfgd xak la` ± §¤¡©§¦§¨

,fef miying epiidc mekqdnòaLð äæ éøä£¥¤¦§¨
.zvwna dcen zreayàeä äæådxwndLmc` §¤¤

,Bîöò úðòè ìò òaLp.eze` eraz `ly s` ¦§¨©©£©©§
Bðéà ,íéøîBà íéîëçåepic oi` -áéLîk àlà ©£¨¦§¦¥¤¨§¥¦

äãéáàeraez mc` oi`yøeèôe.dreayd on £¥¨¨
mi`xen` epc xaky d`ian oldl `xnbd

,awri oa xfril` iax ixaca zxg` zkqna
,`id ezhiyy x`al zexyt` oi`y egikede
mc` oi`yk elit` dreay aiig dcia` aiyny

`l` ,mlerd oewz llba exhetl oi`ye ,eraez
.dpey jxca ezhiy z` yxtl yi

iax ly ezhiy d`aed xy`k zxg` zkqna

,`xnba my el`y awri oa xfril`øæòéìà éaøå§©¦¡¦¤¤
øeèt äãéáà áéLî déì úéì á÷òé ïam`d ± ¤©£Ÿ¥¥¥¦£¥¨¨

z` xehtl yiy xaeq epi` awri oa xfril` iax

ick ,mlerd oewz iptn dreayn dcia` aiynd
,evxize .dcia` diabdln erpni `l mc` ipay

ïè÷ BðòBèa áø øîàawri oa xfril` iax ± ¨©©§£¨¨
z` raez delnd ly ohwd epay dxwna xaic
la` dely dcen delde ,jcia `a`l dpn ,deld
zreay raydl eilr jk meyne ,miying xifgd
awri oa xfril` iax mb ,df itle .zvwna dcen

dfy `l` ,dreayn xeht dcia` aiyny dcen
raezdyk la` ,`ny `ed raezdyk `weec
`ay ohwa ,oebk ,xenb ixa df oi`y s` ,ixa `ed

s` ,`id dyelw dprh ohw zprhy ,eia` zprha
.rayp df ixd ,ok it lr

,`xnbd ddnzdéa úéà àLMî éãéî ïè÷ike ± ¨¨¦¦©¨¨¦¥
zriaz ike ,xnelk ,ohw zriaza zeynn efi` yi
,dreay icil razpd z` `iadl dleki ohw

ïðúäå(:gl) zereay zkqnaìò ïéòaLð ïéà §¨§©¥¦§¨¦©
.ïè÷å äèBL Løç úðòè,`xnbd dperéàî ©£©¥¥¤§¨¨©

ìBãb ïè÷,ohw eprehy xaecny xn`y ax - ¨¨¨
.delnd ly lecbd epal oiekzddéì éø÷ éànàå§©©¨¥¥

ïè÷,ohw el `xw ax dnleåéáàc éléî éaâìc ¨¨¦§©¥¦¥§¨¦
àeä ïè÷delde ,ohwk epic eia` ipipray oeik ± ¨¨

.eyigkdl yyeg `l

,`xnbd zl`eyéëä éàeze` raezy xaecny ¦¨¦
oa xfril` iax recn ,delnd ly lecbd epa

lr dreay efy xn` awri,Bîöò úðòè`ld ©£©©§
lr dreay,àeä íéøçà úðòèraezd ixdy ©£©£¥¦

.lecb mc` `ed
,`xnbd dper,Bîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§

aeig la` mixg` zprh mpn` ef ,xnelk
aiigy envr z`ced zngn `a ,dreayd

ixd ,`xnbd dywn .eia`l miyingeälek§
énð àúðòèrazpdy orhpe oreh lka ixd ± ©£¨¨©¦

,zvwna dcenBîöò úàãBäå íéøçà úðòè©£©£¥¦§¨©©§
eäðéð`id dreayde eze` miraez mixg` ± ¦§

`le dfa micen minkg s`e ,ez`ced zngn
awri oa xfril` iaxy cere ,dreayn mixhet
df oi` ik ,'rayp mc`y minrt' xne` did `l

.jk df cinz ik ,minrtl wx
,`xnbd zvxznàlà`zniwe`l xefgp ¤¨

dne ,ohw eprhy xaecny ax ly dpey`xd

mirayp oi`y zereay zkqna dpyna epcnly
eze` raez ohwy dxwna wx df ,ohw zprh lr
,zvwna dcen razpde ,elv` ciwtdy oecwt lr

aeg lr eze` raez delnd ly ohwd epayk la`
iax xaeq ,zvwna el dcen `ede eia`l aiigy
mby mixaeq minkge ,miraypy awri oa xfril`

,mirayp `l lecbd epa zprh lreäaøãa¦§©¨
éâìôéî÷ewlgp minkge awri oa xfril` iaxe - ¨¦§§¥

.dax zxaqa

,äaø øîàc,le`yl yiäøBz äøîà äî éðtî §¨©©¨¦§¥¨¨§¨¨
,òáMé äðòhä úö÷î äãBîeze` dxht `le ¤¦§¨©©£¨¦¨©

xetkl did lekiy dcia` aiyn dxhty myk
.lkd,`id daeyzdåéðt æéòî íãà ïéà ä÷æç£¨¨¥¨¨¥¦¨¨

BáBç ìòa éðôa`ln z` aiig `ed zn`a m` ± ¦§¥©©
cera ,lka xetkl firn did `l `ed ,mekqd

.edelde daeh el dyr delndy

,`xnbd zl`eydéøtëîì éòa déleëa éàäå§©§¥¨¥§¦§§¥
déì,lkd xetkl dvex did deld ile`e ±éàäå ¥§©

déøôk àìcxtk `le zvwna dcedy dne ± §Ÿ©§¥
,lkaìòa éðôa åéðt æéòî íãà ïéàc íeMî¦§¥¨¨¥¦¨¨¦§¥©©
BáBçedeldy daeh el dyr delndy oeiky -

dcedy dn ok lre ,lka xetkl firn deld oi`

didy meyn dcia` zaydk aygp epi` zvwna
ceyg `ede xg`n jk m`e .el zecedl gxken
ly e`l lr xearle aiig `edy oenn yigkdl

ly e`l lr xearl mb lelr `ed ,lefbz `l
.dreaya el oin`p ji`e xwy zreay
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ixcde i`lipg axC Epiid xwiI` inzIn ixiR KEWn xn`C lirl z"`e EtxUp iOp©¦¦§§§§¥§¨©¨¥¥¦©§¥©©¥©§§©£¦¨¦§©§¥

diIlrA mkHig EtxUp oigwFNd odl Exn`iC EdiiAbl `Ed drx `d inzi EdA§©§¥¨¨¨§©©§§Ÿ§¨¤©§¦¦§§¦§¤¨£¦¨

oeiM xkU ixnFW migwFNd miUrpC l"ie§§©£¦©§¦§¥¨¨¥¨

mvtg lM mdA zFUrle mlkF`l milFkiC¦¦§§¨§©£¨¤¨¤§¨

oipnE`dA opixn`cM(.`t sc n"a)ilM gwFNd ¦§©§¦¨§¨§¦©¥©§¦

qp`pe eing zial FxBWl oOE`d ziAn¦¥¨¨§©§§¥¨¦§¤¡©

`EdW ipRn xEhR dxfgA aiIg dkildA©£¦¨©¨©£¨¨¨¦§¥¤

`UFpM ied dxfgA `nl` xkU `UFpM§¥¨¨©§¨©£¨¨£¥§¥

:dPdn dpdpe li`FdC xkU.àbøëì ¨¨§¦§¤¡¤§©¤§©§¨
'Ek inziC `BxM iqEitl qxhpETA WxiR¦¥©§§¥¦§¥©§¨§©§¥

irA minFzId ikxFv x`WlC rnWn©§©§¦§¨§¥©§¦¨¥

minFzId mEW 'taC dWwe dfxkdsc oikxr) ©§¨¨§¨¤¦§©§¦

(.akoiwwfp oi` xn`C iQ` axl KixR iM¦¨¦§©©¥§¨©¥¦§¨¦

'ipzOn 'Ek ziAix k"` `N` oinFzi iqkpl§¦§¥§¦¤¨¦¦¦©§¦

ikxFv x`Wl DnwFl oinFzId mEWC§©§¦§¨¦§¨§¥

`kdC d`xp Kkl aFg lrAn xA minFzi§¦©¦©©§©¦§¤§¨¨

:zFpaE dX`C dxEawE zFpFfnE `BxkA§©§¨§§¨§¦¨¨

.äøeá÷ìåmipiYnn oi`C `hiWR `d §¦§¨¨§¦¨§¥©§¦¦

cr zOd z` xFAwl¦§¤©¥©

rnWn `w `d `N` dfxkd inFi inlWnC§¦§§¥¥©§¨¨¤¨¨¨©§©

w KxFvl Eel m`C ol`lA oixkFn dxEa ¨§¦¨§¤§¨§¦§Ÿ

:oirxFtE dfxkdäëìä.lE`W `A`M ©§¨¨§¦£¨¨§©¨¨

ol `niiwC b"r` dkld okC z"x xnF`¥§¥£¨¨§©§¨¨

(:aq oiaexir)`ziixAaE iwpe aw i"a`x zpWnC§¦§©©§¨¦©§©§¨

oicinl oi` eixacM dkld oke iOp ipYẅ¨¥©¦§¥£¨¨¦§¨¨¥§¥¦
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,mxky z` oiqtexhet`d lkl zccn dae zg`

qetexhet` lky xaca yi llk ike xnelk
.xky lhep minezi ia` edpinyàîéà àlà± ¤¨¥¨

`ziixad oeyla jk xen`àNBðk àeäL éðtî¦§¥¤§¥
,øëNepl oi` mpiga gxeh qetexhet`d m` s`y ¨¨

ia` did `l m`y itl ,rpni `ny yeygl
zeidl eilr lawn did `l daeh el dyer minezi

df xear xky laiwy ink `ede ,qetexhet`:

äðùî

epwzy dpwz cer dpene dkiynn dpynd

:mlerd oewiz iptn minkg
ànèîädxq`e exiag ly dxedh dnexz ©§©¥

,exiag ly mixedh oileg `nihy e` ,dlik`a

ònãnäå,exiag ly oilega dnexz axrnd - §©§©¥©
inca odkl lkd xeknl jixvy jka eciqtde

,dnexzCqðîäåxeqi`a exiag ly epii xqe`d - §©§©¥
`ly ,mda xkip wfidd oi` el` lke ,jqp oii

ok dyr m` ,xacd seba iepiy mey dyrpââBLa§¥
,øeètm`e:áéiç ãéæîa ¨§¥¦©¨

àøîâ

xn`py 'jqpnd' xe`iaa mi`xen` ewlgp
:dpyna

Cqðî ,øîzéà,dpyna xen`dCqðî øîà áø ¦§©§©¥©¨©§©¥
Lnîoebk ,dxf dcearl exiag oii jqipy ± ©¨

myl oiia jykye ziagd jezl eci qipkdy
zcearl cearl jxcd oky ,miakek zcear

.df ote`a miakekáøòî øîà ìàeîLeaxiry ± §¥¨©§¨¥
.exq`e exiag ly xyk oiia jqp oii

,`xnbd zl`eyàîòè éàî áøòî øîàc ïàî©§¨©§¨¥©©§¨
.Cqðî øîà àì,`xnbd daiynCqðî ,Cì øîà Ÿ¨©§©¥¨©¨§©¥

epi`e dzin aiig dxf dcear cary oeik ,ynn
xac dyry ina epicia hewp llky ,mlyl aiig

yper mbe dzin yper mb eaiigl yi eci lry
mixne` ep`y ,oenndépéî äaøãa déì í÷± ¨¥¦§©¨¦¥

dzin yper epiidc epnn xengd ypera epic cnr

dny yxtl gxkda okle ,oenn ypern xehte
oinelyza cifna jqpnd z` dpynd daiigy
.exiag ly xyk oiia jqp oii axiry inl dpeekd

,`xnbd zl`eyCãéàåjqpn ax yxit j`id ± §¦¨
eaiigl oi`e dzin aiig jqpnd ixde ,ynn

xaq axy ,`xnbd daiyn .oinelyzaéaøãk¦§©¦
äéîøéoinelyzn exhetl oi` recn mrh ozpy ¦§§¨

,dfk dxwnaääaâä úòMî äéîøé éaø øîàc§¨©©¦¦§§¨¦§©©§¨¨
äð÷c àeäz` diabdy dryn ±ick ziagd §¨¨

dzxfgda aiigzpy oiprl d`pw xak dlfebl
e ,olfbkéåä àì BLôða áéiçúîdzind aeige ± ¦§©¥§©§Ÿ£¥

eilr lg oi`Ceqéð úòL ãòcaer `ed f`y ©§©¦
xak dzin aiigzpy mcewy `vnpe ,dxf dcear

`ad dzin aeig oi`e ziagd zxfgda aiigzp
.oinelyzn exhet okn xg`l eilr

,`xnbd zl`eyéàî Cqðî øîàc ïàîìe§©§¨©§©¥©
.áøòî øîà àì àîòè,`xnbd daiynøîà ©§¨Ÿ¨©§¨¥¨©

áøòî Eì§§¨¥



פט "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ap sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

äéiìòa íëèéç eôøNð eäì øîéîì eúàc± §¨§¥©§¦§§¦§¤©£¦¨
zeyxa mdy cera zexitd etxyi m`y
mixkendy ,minezid lr cqtdd didi mixkend
ixdy ,etxypy md mkly mihig mdl exn`i

df ote`a minkg egipd okle ,sqka mze` mzipw
gxhiy ick ea xefgl leki xkendy oicd z`

kend.livie x

éøétà éîúéì éæeæ eäì éáäéYepzpy mixg` ¨£¥§¥§©§¥©¥¥
z` ekyn `l oiicre zexit xear minezil zern

m`y `ed oicd ,zexitdøwéiàmileki ,zexitd ¦©©
epw xaky mixne` oi`e ,mda xefgl minezid

y ,sqka zexitd z` mixg`dçk àäé àìŸ§¥Ÿ©
,Lc÷äî øeîç èBéãäxken heicd m`y oeike ¤§¨¥¤§¥

ekyn `ly onf lk ea xefgl leki mixg`l
.minezi oky lk ,zexitdìeæ¯zexitd elfed m`

,mda xefgl mivex mipewdedpéî øeáñ,eðééä ¨¦¨©§
éãéà øa éàìéðç áøcminezi iqkpy xn`y §©£¦©©¦¦

mpi` zern mipewd epzp xaky oeike ,sqka mipwp
z` ekyn `l oiicry elit` mda xefgl mileki

.zexitd,éãéà áøc déøa àLéL áø eäì øîà̈©§©¦¨§¥§©¦¦
àädf ote`a s` dcinrp m` ef dpwz ±äòø ¨¨¨

eäãéãì àeä,minezil ±éæeæì éëøèöîc ïéðîæc §¦§§¦§¦§¦§¨§¥§¥
¯,zernl minezid ekxhvi minrtly okziy

epziy zexit jnq lr mixg`n zern gwil evxie
,onf xg`leäì éáäéc ãò eäì áéäéc àkéìå§¥¨§¨¥§©§¨£¥§

¯ éøétepzi m` `l` mdl oziy in didi `le ¥¥
zexitd elfei m`y meyn ,cin zexitd minezid
minkg epwz `l okle ,ea xefgl dpewd lkei `l

.sqka minezid epwiy df ote`a
zxikn iabl epnn cenll yiy sqep dyrn

:minezi ly rwxw

àøèMà ïðéîúç àðäk áøå àðà ,éMà áø øîà̈©©©¦£¨§©©£¨©§¦¨©§¨¨
àbøëì àòøà àðaæîc àîúé àøéòæc dénéàc§¦¥¦§¦¨©§¨¦§©§¨©§¨¦§©¨

àzæøëà àìaxhy lr epnzg `pdk axe ip` ± §Ÿ©§©§¨
rextl icky ,mezid `xirf ly en` ly dxikn
.dfxkd `la ely rwxw dxkn zleblebd qn

,mrhdeàbøëì ,éòcøäð éøîàãoerxt jxevl ± §¨§¥§©§¨¥¦§©¨
,minezid lr lhend qndéðBæîìåoefn jxevle ± §¦§¥

,zepade dy`d e` minezidäøeá÷ìåjxevle ± §¦§¨
,minezid iqkp lr zlhen ezxeawy zn zxeaw

àzæøëà àìa ïðéðaæîminezid iqkpn oixken ± §©§¦¨§Ÿ©§©§¨
i`pt oi`e mivegp el` mixacy itl ,dfxkd `la

fixkdl:
dnk epnn micnly sqep dyrn d`ian `xnbd

:qetexhet` ipicn
äåä éîúéc àtBøèBtà àòaö íøîò± ©§¨©¨¨©§¨§©§¥£¨

,did minezi ly qetexhet`íéáBø÷ eúà̈§¦
ïîçð áøc dén÷ìoerhl minezid iaexw e`a ± §©¥§©©§¨
,ongp ax ipta eilréqkîe Léáì à÷ ,déì éøîà̈§¥¥¨¨¦¦©¥

éîúiîiqkpn dqkzne yael qetexhet`d ± ¦©§¥
,minezideäì øîàik ,ok zeyrl `ed i`yx ¨©§

aeyg mc`k d`xp `diy minezid zaeh idefék¦
déléî ïòîzLéìc éëéäeixac z` elawiy ick ± ¥¦§¦§©§¨¦¥

miaexwd etiqed .mzaeha weqrl `a `edyk
eprheãeîà àìå eäãécî éúLå ìéëà÷d`xp ± ¨¨¦§¨¥¦¦§§Ÿ¨

epi`y oeikn ,oinezid iqkpn dzeye lke` `edy

el` miwyne milk`n gwil lkeiy jk lk xiyr
.elyn,ongp ax mdl aiydäàéöî øeîéà¥§¦¨
çkLàyeygl epl oi`e ,d`ivn `vn `ny ± ©§©

eprhe miaexwd exfg .minezid iqkpn edfyàäå§¨
ãéñôî à÷zecyd z` lwlwn `ed ixde ± ¨©§¦

,obedk mda lthn epi`yeäì øîàongp ax ¨©§
,miaexwldéðé÷lqéàå ãéñôîc éãäñ éì eúééà©§¦©£¥§©§¦§¦©§¦¥

ewlq`e ok dyer `edy micr il e`iad ±
.eciwtzn,áøc déîMî ïéøáç àðeä áø øîàc§¨©©¨©§¦¦§¥§©

déì ïðé÷lñî ãéñôîc ñBtBøèBtà± ©§§©§¦§©§¦¨¥
.eze` miwlqn lwlwny qetexhet`,øîzéàc§¦§©

áø øîà àðeä áø ,ãéñôîc àtBøèBtà©§¨§©§¦©¨¨©©
àì éøîà àìéL éaø éác ,déì ïðé÷lñî§©§¦¨¥§¥©¦¦¨¨§¥Ÿ

.déì ïðé÷lñî:dkldl `xnbd dwiqne §©§¦¨¥
:déì ïðé÷lñî àúëìäå§¦§§¨§©§¦¨¥

`nw `pz ly zwelgnd iccv zx`an `xnbd
:epizpyna le`y `a`e

,`nw `pz zrca dpyna epipyñBtBøèBtà©§
òáMé íéîBúé éáà eäpénLmdiqkpn lhp `ly: ¤¦¨£¦§¦¦¨©

,`xnbd zx`anàîòè éàî,rayil edeaiig ©©§¨
leqetexhet`l zepnzdln rpni `ny eyyg `

mixne` ep`y meyn ,dreayd iptnåàì éà¦¨
déì äåä àì dépéî äàðä déì úéàc§¦¥£¨¨¦¥Ÿ£¨¥

ñBtBøèBtàia`n d`pd laiw `leli` ± ©§
,qetexhet` eliaya dyrp did `l minezid

äòeáL íeMîeseqa eilr milihn ep`yàì ¦§¨Ÿ
éòeðîàì éúàzepnzdln rpni `l ± ¨¥§©§¥

:a`dn d`pd laiw ixdy ,qetexhet`
m`e:òáMé àì ïéc úéa eäepéî`xnbd zx`an ¦¥¦Ÿ¦¨©

ik ,mrhdàðéc éáì ãéáòc àeä àîìòa àúlî¦§¨§©§¨§¨¦§¥¦¨
xear gexhl ,oic zial dyer `ed mpig zaeh -

,minezidéúà äòeáL déìò úéîø éàå§¦¨¦£¥§¨¨¥
éòeðîàì`ai dreay eilr lihn dz` m`e ± §©§¥

jkitl ,zeqetexhet` eilr lawln rpnidl
:jkn edexht

,dpyna epipyóeléç ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥¦
íéøácä:`nw `pz zrcn jtidl ±`xnbd ©§¨¦
,zl`ey,òáMé ïéc úéa eäepéî àîòè éàîoi`e ©©§¨¦¥¦¦¨©

eilr lawi `le rpni `ny miyyeg

zeidl eznkqdy `xnbd zx`an .zeqetexhet`
`l` ,mpiga dpi` qetexhet`äàðä àéääa§©¦£¨¨

àeä àðîéäî Léðéàc àì÷ déìò ÷éôð à÷c§¨¨¦£¥¨¨§¦¦§¥§¨
éîñ àäcàðéc éa déìò Cel yiy ef d`pda ± §¨¨¦£¥¥¦¨

zia ixdy on`p yi` `edy lew eilr `viy jkn
`ed ,minezid iqkp ecia xeqnl eilr mikneq oic

e ,z`f eilr lawnäòeáL íeMîmilihn ep`y ¦§¨
seqa eilréòeðîàì éúà àìrpnidl `ai `l - Ÿ¨¥§©§¥

.jkn d`pd el yi ixdy ,qetexhet` zepnzdln
m` la`,òáMé àì íéîBúé éáà eäpéîik ¦¨£¦§¦Ÿ¦¨©

d`pdn zraep dpi` qetexhet` zeidl eznkqd
`l` ,el d`ay dlecbàeä àîìòa àúléî¦§¨§©§¨

éããäì éãáòcdid zerxe dad` ixac mzq ± §¨§¥©£¨¥
lr zeqetexhet` eilr lawn `ed okle mdipia

,eipaéòeðîàì éúà ,äòeáL déìò úéîø éàå§¦¨¦£¥§¨¨¥§©§¥
:zeqtexhet`d eilr lawln

:dkld oiprl zerc dnk d`ian `xnbd
àúëìä ìàeîL øîà énà øa ïðç áø øîà̈©©¨©©©¦¨©§¥¦§§¨

ìeàL àaàkoic zia edepiny qetexhet`y §©¨¨
`l minezi ia` edpiny qetexhet`e ,rayi

.rayi
:xg` ote`a dwqty `ziixa d`ian `xnbd

äæå äæ ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø àéðzoia ± ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¤§¤
minezi ia` edpin oiae oic zia edepinòáMé, ¦¨©

llk miyyeg oi`ydreayd llba rpni `ny.
zwqet `ziixade.åéøáãk äëìäå ,©£¨¨¦§¨¨

oipra ztqep drc dae `ziixa d`ian `xnbd

dkldd wqtàáøòî øa àôéìçz áø éðz :¨¥©©£¦¨©©£¨¨
éáà eäpénL ñBtBøèBtà ,eäaà éaøc dén÷©¥§©¦©¨©§¤¦¨£¦

øëN àNBð àeäL éðtî òáMé íéîBúéiptn ± §¦¦¨©¦§¥¤¥¨¨
m` mb rpni `le ezgxh xear xky lhep `edy

,seqa dreay eilr lihpdéì øîà,eda` iaxzà ¨©¥©§
déì úìééëå àa÷ úzééàdcn ilk z`ad dz` ± ©§©©¨§¨§©¥

,mxky z` oiqtexhet`d lkl zccn dae zg`

qetexhet` lky xaca yi llk ike xnelk
.xky lhep minezi ia` edpinyàîéà àlà± ¤¨¥¨

`ziixad oeyla jk xen`àNBðk àeäL éðtî¦§¥¤§¥
,øëNepl oi` mpiga gxeh qetexhet`d m` s`y ¨¨

ia` did `l m`y itl ,rpni `ny yeygl
zeidl eilr lawn did `l daeh el dyer minezi

df xear xky laiwy ink `ede ,qetexhet`:

äðùî

epwzy dpwz cer dpene dkiynn dpynd

:mlerd oewiz iptn minkg
ànèîädxq`e exiag ly dxedh dnexz ©§©¥

,exiag ly mixedh oileg `nihy e` ,dlik`a

ònãnäå,exiag ly oilega dnexz axrnd - §©§©¥©
inca odkl lkd xeknl jixvy jka eciqtde

,dnexzCqðîäåxeqi`a exiag ly epii xqe`d - §©§©¥
`ly ,mda xkip wfidd oi` el` lke ,jqp oii

ok dyr m` ,xacd seba iepiy mey dyrpââBLa§¥
,øeètm`e:áéiç ãéæîa ¨§¥¦©¨

àøîâ

xn`py 'jqpnd' xe`iaa mi`xen` ewlgp
:dpyna

Cqðî ,øîzéà,dpyna xen`dCqðî øîà áø ¦§©§©¥©¨©§©¥
Lnîoebk ,dxf dcearl exiag oii jqipy ± ©¨

myl oiia jykye ziagd jezl eci qipkdy
zcearl cearl jxcd oky ,miakek zcear

.df ote`a miakekáøòî øîà ìàeîLeaxiry ± §¥¨©§¨¥
.exq`e exiag ly xyk oiia jqp oii

,`xnbd zl`eyàîòè éàî áøòî øîàc ïàî©§¨©§¨¥©©§¨
.Cqðî øîà àì,`xnbd daiynCqðî ,Cì øîà Ÿ¨©§©¥¨©¨§©¥

epi`e dzin aiig dxf dcear cary oeik ,ynn
xac dyry ina epicia hewp llky ,mlyl aiig

yper mbe dzin yper mb eaiigl yi eci lry
mixne` ep`y ,oenndépéî äaøãa déì í÷± ¨¥¦§©¨¦¥

dzin yper epiidc epnn xengd ypera epic cnr

dny yxtl gxkda okle ,oenn ypern xehte
oinelyza cifna jqpnd z` dpynd daiigy
.exiag ly xyk oiia jqp oii axiry inl dpeekd

,`xnbd zl`eyCãéàåjqpn ax yxit j`id ± §¦¨
eaiigl oi`e dzin aiig jqpnd ixde ,ynn

xaq axy ,`xnbd daiyn .oinelyzaéaøãk¦§©¦
äéîøéoinelyzn exhetl oi` recn mrh ozpy ¦§§¨

,dfk dxwnaääaâä úòMî äéîøé éaø øîàc§¨©©¦¦§§¨¦§©©§¨¨
äð÷c àeäz` diabdy dryn ±ick ziagd §¨¨

dzxfgda aiigzpy oiprl d`pw xak dlfebl
e ,olfbkéåä àì BLôða áéiçúîdzind aeige ± ¦§©¥§©§Ÿ£¥

eilr lg oi`Ceqéð úòL ãòcaer `ed f`y ©§©¦
xak dzin aiigzpy mcewy `vnpe ,dxf dcear

`ad dzin aeig oi`e ziagd zxfgda aiigzp
.oinelyzn exhet okn xg`l eilr

,`xnbd zl`eyéàî Cqðî øîàc ïàîìe§©§¨©§©¥©
.áøòî øîà àì àîòè,`xnbd daiynøîà ©§¨Ÿ¨©§¨¥¨©

áøòî Eì§§¨¥



xcde"צ fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr bp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

,ònãî eðééä,xzida xeqi` axrn rncnd mby ©§§©¥©
jixv oi` ,aiig rncndy `pzd dpyy oeike
`le] ynn jqpnl dpeekdy gkene .jqpn zepyl
exhetl oi`y eprinydl `pzd `ae ,[axrnl

o`nl zxfeg `xnbd .dipin daxca dil mw cvn
,zl`eye axrn xn`cCãéàål`eny zrcl - §¦¨

.jqpn mbe axrn mb xnel `pzd jxved recn

,`xnbd daiynàeä àñð÷ly eaeig lk - §¨¨
ixdy ,qpw `l` epi` xkip epi`y wfid wifnd
epi` xkip epi`y wfidy itl xeht `ed oicd cvn

,wfid aeygïðéôìé àì àñðwîe±qpw iaeigae ¦§¨¨Ÿ¨§¦©
dpynd dkxved okle ,exiagn xac micnl oi`

.mdipy zepyl

:ax zrcl le`yl zxfeg `xnbd
,`xnbd zl`eyéìéc ïàîìewî àñð÷ óàñð± §©§¨¥§¨¨¦§¨¨

dvx `l ixdy] ,qpwn micnly xaeqy axle

xyt`y itl axrn eyexit jqpny yxtl
,[rncnn ecnelléì änì éðä ìkel` lk ¨¨¥¨¨¦

exn`py [jqpne rncne `nhn -] mipte`d

did ixde ,mzepyl `pzd jxved dnl ,dpyna
epnn micnl epiide mdn cg` zepyl leki

,`xnbd daiyn .mleklàëéøöjxved ok` ± §¦¨
mrh mdn cg` lka yiy itl ,mzepyl `pzd
cg` micnl epiid `le mixg`a oi`y aeigl

,`xnbd zx`ane .exiagnànèî àpz éàc- §¦©¨§©¥
epiid `l ,cala `nhnd oic dpey did `pzd m`

c ,rncnd z` aiigl epnn micnläîeøz éà± ¦§¨
dnexz `nhn exe`ia dpyna xen`d `nhn m`

,exiag lyàðéîà äåäminkgy xne` iziid ± £¨£¦¨
edeaiigéøîâì dì ãéñôî à÷c íeMî± ¦§¨©§¦¨§©§¥

die`x dpi` dzrny ,ixnbl dze` ciqtdy

,dlik`lànèî éàåeyexit dpyna xen`d §¦§©¥
`nihyïéleçleki epi`y dna ewifde exiag ly ¦

mrhdy mixne` epiid ,dxdha elke`l

`ed minkg edeaiigyíBøâì øeñàc íeMî¦§¨¦§
ìàøNé õøàaL ïéleçì äàîeèmiyextdy itl §¨§¦¤§¤¤¦§¨¥

dyry itle ,oilega mb d`nehn mixdfp eid
,mlyl minkg edeqpw xeqi`ònãî ìáà`ly £¨§©¥©

inca mipdkl exkenl leki ixdy ixnbl eciqtd
,xeqi` dyr `l mbe ,dnexzàì àîéàiziid - ¥¨Ÿ

`pzd jxved okl ,minkg edeaiig `ly xne`

.rncn xnelònãî ïðéòîLà éàå,aiig `edy §¦©§§¦¨§©¥©
minkg edeaiig cala rncndy xnel did okzi

mlylçéëLc íeMî`edy xacae ,ok dyriy ¦¦§¦©
,eaiigl dpwz minkg eyr gikyànèî ìáà£¨§©¥

àì àîéà ,çéëL àìc`ly xne` iziid ± §Ÿ§¦©¥¨Ÿ
xnel `pzd jxved jkitl ,minkg edeaiig

.`nhnònãîe ànèî ïðéòîLà éàåmdy §¦©§§¦¨§©¥§©¥©
jqpnl mdn cnel iziid `l oiicr ,miaiigíeMî¦

dépéî äaøãa déì íé÷ àìc`nhna oi`y ± §Ÿ¦¥¦§©¨¦¥
rncnexeht mda oi`e zewln e` dzin xeqi`

,dipin daxca dil mw lydéì íé÷c Cqðî ìáà£¨§©¥§¦¥
¯ dépéî äaøãadzin aeig ea yiyàîéààì± ¦§©¨¦¥¥¨Ÿ

oinelyza minkg edeaiig `ly xne` iziid
,cifna elit`ïì òîLî à÷xeht jqpna oi`y ¨©§©¨

dipin daxca dil mwäéîøé éaøãkxn`y ¦§©¦¦§§¨

aeig eli`e ,mlyl aiigzp ddabd zryny

epi` ok lre ,jeqipd zrya `l` `a epi` dzind
.oinelyzd on dfa xhtp

`ziixad itl mb `zekixvd z` zx`an `xnbd
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i`n iraC cFre mixEq` zAW dUrn iOp DiciClC dcEdi iAxn ith xlCpQd opgFi 'xM Dl iwFn i`O` diE`x Dpi`W dhigW `iede oixEq` zAW dUrn xn`C§¨©©£¥©¨£¦§©§¨§¦¨¤¥¨§¨©©¥¨§¨¨©©§§¨§¥¥©¦§¨¦§¦¥©¦©£¥©¨£¦§§¨¥©

cifn `zNinC `llM dcEdi 'xC `nrh i`n irA `le xlCpQd opgFi 'xC `nrh:xlCpQd opgFi iAxC bbFW dcEdi 'xC cifn dcEdi 'xC bbFW xi`n iAxCàúéøBàãa ©§¨§¨¨©©§§¨§Ÿ¨¥©©§¨§§¨§¨¨§¦§¨¥¦§©¦¥¦¥§§¨¥¦§§¨¥§©¦¨¨©©§§¨¦§©§¨
:icar `le Erpnn oibbFW Edl opiqpw i`C xnFl Wie oixEhR oibbFW WCwOA ElBRW mipdM ipYwe `id dcEdi 'x oizipzn `de xn`Y m`e .qipẅ¦§¦Ÿ©§¨©§¦¦§¨¦§¨¨¥Ÿ£¦¤¦§©¦§¨§¦§¦§¥©§¦©§¦¨§§¦¦§§§Ÿ©§¥

mlynwe

àä ïôeâa àä àéL÷ àì äøLk úBì÷Lî ïäa ì÷ML¤¨©¨¤¦§¨§¥¨Ÿ©§¨¨§¨¨
økéð BðéàL ÷féä éàå eäa ãéáò à÷ äNòî ïôeâa ïcâðëa¦§¤§¨§¨©£¤¨¨¦§§¦¤¥¤¥¦¨
ïcâðëa éãéàå éãéà àlà áéiçì énð íãà éðéãa ÷féä déîL§¥¤¥§¦¥¨¨©¦¦©¥¤¨¦¦§¦¦¦§¤§¨
áéúî :dézòc çqà àìc àä dézòc çqàc àä àéL÷ àìå§Ÿ©§¨¨§©©©§¥¨§Ÿ©©©§¥¨¦
åéìò øáòå õîç úàîèðå äîeøz ìñôðå òaèî ìæb àtt áø©¨¨¨©©§¥©§¦§©§¨§¦§¥¨¥§¨©¨¨

éðôì ElL éøä Bì øîBà çñtäBðéàL ÷féä zøîà éàå E ©¤©¥£¥¤§§¨¤§¦¨§©§¤¥¤¥
éîelL éòa àélòî àðBîî àeä ïìæb éàä ÷féä déîL økéð¦¨§¥¤¥©©§¨¨¨§©§¨¨¥©¥
ãçà Cqðîäå ònãîäå ànèîä éàpúk àîéì àzáeéz§§¨¥¨§©¨¥©§©¥§©§©¥©§©§©¥¤¨
øîBà äãeäé éaø øéàî éaø éøác áéiç ãéæî ãçàå ââBL¥§¤¨¥¦©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
øáñ øîc éâìôéî÷ àäa åàì éàî áéiç ãéæîa øeèt ââBLa§¥¨§¥¦©¨©¨§¨¨¦§§¥§©¨©
÷féä déîL àì øáñ øîe ÷féä déîL økéð BðéàL ÷féä¤¥¤¥¦¨§¥¤¥©¨©Ÿ§¥¤¥
àì økéð BðéàL ÷féä àîìò éleëc ÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨§¥¨§¨¤¥¤¥¦¨Ÿ
øîc éâìôéî à÷ ãéæî eèà ââBL eñð÷a àëäå ÷féä déîL§¥¤¥§¨¨§¨§¥¨¥¦¨¦§§¥§©
eèà ââBL eñð÷ àì øáñ øîe ãéæî eèà ââBL eñð÷ øáñ̈©¨§¥¨¥¦©¨©Ÿ¨§¥¨
äãeäé éaøc éîøå øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå ãéæî¥¦§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦§¨¦§©¦§¨
ãéæîa ìëàé ââBLa úaLa ìMáîä àéðúc äãeäé éaøcà©§©¦§¨§©§¨©§©¥§©¨§¥Ÿ©§¥¦
ìëàé ââBLa øîBà äãeäé éaø øéàî éaø éøác ìëàé àìŸŸ©¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥§¥Ÿ©
øìcðqä ïðçBé éaø úéîìBò ìëàé àì ãéæîa úaL éàöBîì§¨¥©¨§¥¦ŸŸ©¨¦©¦¨¨©©§§¨
àì ãéæîa Bì àìå íéøçàì úaL éàöBîì ìëàé ââBLa øîBà¥§¥Ÿ©§¨¥©¨©£¥¦§Ÿ§¥¦Ÿ
éaøcà øéàî éaøc àéL÷ íéøçàì àìå Bì àì úéîìBò ìëàéŸ©¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦©§¨§©¦¥¦©§©¦

aøc àéL÷ øéàîéaøcà øéàî éaøc äãeäé éaøcà äãeäé é ¥¦©§¨§©¦§¨©§©¦§¨§©¦¥¦©§©¦
àäå ñéð÷ àì àúééøBàãa ïðaøãa ñéð÷ ék àéL÷ àì øéàî¥¦Ÿ©§¨¦¨¦¦§©¨¨¦§©§¨Ÿ¨¦§¨
úãBáòc àøîeç íeMî ñéð÷ à÷å àeä àúééøBàc Cqðî§©¥§©§¨§¨¨¦¦§¨©£©
ék àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé éaøc déì ñð÷ íéáëBk¨¦¨©¥§©¦§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦
àúééøBàc Cqðî àäå ñéð÷ àúééøBàãa ïðaøãa ñéð÷ àìŸ¨¦¦§©¨¨¦§©§¨¨¦§¨§©¥§©§¨
éìéãa ìcáéî íéáëBk úãBáòc àøîeç íeMî ñéð÷ àìå§Ÿ¨¦¦§¨©£©¨¦¦§©§¦¥
éðúc àúééøBàãa øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå dépéî¦¥§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦§©§¨§¨¥
ïéa úéòéáMáe ø÷òé ãéæîa íéi÷é ââBLa úaLa òèBpä©¥©§©¨§¥§©¥§¥¦©£Ÿ©§¦¦¥
øîBà äãeäé éaø øéàî éaø éøác ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
ïéa ââBLa ïéa úaLáe ø÷òé ãéæîa íéi÷é ââBLa úéòéáMa©§¦¦§¥§©¥§¥¦©£Ÿ§©¨¥§¥¥

éîòèìe ø÷òé ãéæîaàä éãkî dôeb àéä Cì äL÷z C §¥¦©£Ÿ§©§¥¦§¤¨¦¨¦§¦¨
àðL éàîe úaL àðL éàî àúééøBàc àäå àúééøBàc§©§¨§¨§©§¨©§¨©¨©§¨
éðtî øéàî éaø øîà àîòè éðz÷ãk íúä àlà úéòéáL§¦¦¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨¨©©¦¥¦¦§¥
úéòéáMáe ø÷òé ãéæîa íéi÷é ââBLa úaLa øîBà éðà äî̈£¦¥§©¨§¥§©¥§¥¦©£Ÿ©§¦¦

ì ïéðBî ìàøNiL éðtî ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéaúéòéáL ¥§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥¤¦§¨¥¦¦§¦¦
ïéàå

גיטין. פרק חמישי - הניזקין דף נג עמוד ב - בשיתוף מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr bp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

äøLk úBì÷Lî ïäa ì÷MLaygp df oi`y itl ¤¨©¨¤¦§¨§¥¨
`ziixadn gken jixacle ,dk`ln mda dyry
dkxved ixdy ,mind elqtp df ote`a mby
zvxzn .mlyl aiig epi`y eprinydl `ziixad

,`xnbdàéL÷ àìyiy ,`ax lr `ziixadn Ÿ©§¨
,xnelàälwyyk zxacn `ziixad ±ïôeâa ¨§¨

ea yiy ilka migpen mind eidy oebk ,mind ly

lre mind jeza xya zkizg gipde ,dcin ipniq
z` rcei ilka mind elr dnk d`ex `edy ici

,mind elqtp df ote`ae ,xyad zcinàäixac ± ¨
,elqtp `ly xn`y `axïcâðëaxac lwyyk ± ¦§¤§¨

aygp epi` df xace ,mipf`n ska ocbpk
.dk`lnl

lwyyk zxacn `ziixad m` ,`xnbd dywn
,ïôeâaok m`eäa ãéáò à÷ äNòîdyr ixd ± §¨©£¤¨¨¦§

,mind seba micia wfidd dyrnBðéàL ÷féä éàå§¦¤¥¤¥
.áéiçì énð íãà éðéãa ,÷féä déîL økéð¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦¦©¥

,`xnbd zvxznéãéàå éãéà àlàoia ± ¤¨¦¦§¦¦
mixaecn `ax ixac oiae `ziixadalwyy §

àä ,àéL÷ àìå ,ïcâðkzxacn `ziixad - §¤§¨§Ÿ©§¨¨
adézòc çqàczrya ozxinyn ezrc giqdy ± §©©©§¥

.zrcd gqida milqtp z`hg ine ,dliwydàä̈
ote`a mixaecn `ax ixac ±dézòc çqà àìc, §Ÿ©©©§¥

elqtp `l okle:
:opgei iaxk `nw `aaa dpyndn giken `tt ax

,àtt áø áéúî(:ev w"a) dpyna epipyìæb ¨¦©¨¨¨©
ìñôðå òaèîxg`le exiagn rahn lfby mc` ± ©§¥©§¦§©

lfb m` oke ,ef rahn zxev jlnd lqt onf

,úàîèðå äîeøzlfby e`åéìò øáòå õîç §¨§¦§¥¨¥§¨©¨¨
Bì øîBà ,çñtämilral olfbdElL éøä ©¤©¥£¥¤§

éðôì,Eoi`y oeik `edy zenk utgd el xifgne §¨¤
.xkip wfidddéîL økéð BðéàL ÷féä zøîà éàå§¦¨§©§¤¥¤¥¦¨§¥

÷féäixd ,utgd zxfgda envr xhet j`idéàä ¤¥©
àeä ïìæb,utgd zayda aiigzp dlifb zryne ©§¨

aey dligzak dey epi`e utgd wfedy oeike
zxfgda dayd zaeg ici z`vl leki epi`

`l` ,utgdéîelL éòa àélòî àðBîîoenn ± ¨¨§©§¨¨¥©¥
`ed dlifbd zrya utgd dey didy dn itk

xehtl olfbd lekiy epipyy oeikne ,mlyl jixv
wfidy gken ,xeq`d utgd zxfgda envr
,`xnbd dwiqne .wfid diny `l xkip epi`y

àzáeézixac lr aiydl yi ef dpynn ok` - §§¨
.eixac egcpe diwfg

ielz xkip epi`y wfid oic m`d zxweg `xnbd

:mi`pz zwelgna
éàpúk àîéìepi`y wfid oicy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

epipyy ,epiptly `ziixaa mi`pz ea ewlgp xkip

`ziixaaââBL ãçà Cqðîäå ònãîäå ànèîä©§©¥§©§©¥©§©§©¥¤¨¥
äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,áéiç ãéæî ãçàå§¤¨¥¦©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

.áéiç ãéæîa øeèt ââBLa ,øîBàzxweg ¥§¥¨§¥¦©¨
`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî ,ceqi dn ± ©¨§¨¨¦§§¥

md envr df oecpa `l m`d mdipiay zwelgnd
,miwlegøîcøáñxaeq xi`n iaxy ±÷féä §©¨©¤¥

÷féä déîL økéð BðéàLoia aiign `ed okle ¤¥¦¨§¥¤¥
,bbeya oia cifnaøîeøáñ±xaeq dcedi iaxe ©¨©
xkip epi`y wfid÷féä déîL àìbbeya okle Ÿ§¥¤¥

ick edeqpwy minkg zpwzn aiig cifnae xeht

eizexdh `nhne jled cg`e cg` lk `di `ly
.ip` xeht xne`e exiag ly

ceqi z` dleze df xaqd dgec wgvi xa ongp ax

:xg` xaca zwelgnd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àîìò éleëcdcedi iax oiae xi`n iax oia ± §¥¨§¨

mixaeq,÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féäone ¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
`l` cifna elit` xeht zeidl el did oicd
cg`e cg` lk `di `ly ick edeaiig minkgy

,exiag ly eizexdh `nhne jledeñð÷a àëäå§¨¨§¨§
øáñ øîc ,éâìôéî à÷ ãéæî eèà ââBLiax ± ¥¨¥¦¨¦§§¥§©¨©

,xaq xi`nãéæî eèà ââBL eñð÷eaiig minkg ± ¨§¥¨¥¦
aiig epi` cifnd mby s`e ,cifnd ab` bbeyd z`

bbeyd z` mb minkg eaiig ,minkg zpwzn `l`
cifna ok zeyrl `ai bbeya edexhti m`y itl

.iziid bbey xn`ieøáñ øîe,xaq dcedi iaxe ± ©¨©
ãéæî eèà ââBL eñð÷ àìedeaiig cifna wxe Ÿ¨§¥¨¥¦

exiag ly eizexdh `nhie jli `ly ick minkg
.xhtie

jtidl da epipyy `ziixan dywn `xnbd
:cifn eh` bbey eqpw iabl l"pd mi`pzd zrca
éaøc éîøå øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦§¨¦§©¦

äãeäé éaøcà äãeäécg` lk ixaca dxizq ± §¨©§©¦§¨
,mdn,úaLa ìMáîä ,àéðúcok dyr m` §©§¨©§©¥§©¨

ìëàé ,ââBLa`ed i`yx -liyazd z` lek`l §¥Ÿ©
lyia m` la` ,meia ea elit`ìëàé àì ãéæîa§¥¦ŸŸ©

`le `ed `l meia ea elke`l i`yx epi` ±
i`yx envr `ed s` zay i`vena la` ,mixg`

,elk`l,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácm` ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
lyiaìëàé ,ââBLaenvr `ed elit`éàöBîì §¥Ÿ©§¨¥
úaLlke ,elke`l mixzen mixg`y oky ©¨

el oia xeq` liyazd meia ea la` ,zay i`vena
lyia m`e ,mixg`l oiaeìëàé àì ,ãéæîa`ed §¥¦ŸŸ©

liyazd z` envrúéîìBòla` ,mlerl - ¨¦
.zay i`vena elk`l mi`yx mixg`ïðçBé éaø©¦¨¨

,øîBà øìcðqälyia m`ìëàé ,ââBLaéàöBîì ©©§§¨¥§¥¥¨¥§¨¥
,Bì àìå íéøçàì úaLlyia m`eàì ãéæîa ©¨©£¥¦§Ÿ§¥¦Ÿ

ìëàé.íéøçàì àìå Bì àì úéîìBòx`ean ixd ¥¨¥¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦
cifn eh` bbey qpw `l xi`n iaxy ef `ziixaa

dzrne ,qpw dcedi iaxeepyxity dn itl
`id jqpnde rncnde `nhnd iabl mzwelgny

ok m` ,cifn eh` bbey eqpw m`éaøc àéL÷©§¨§©¦
éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ ,øéàî éaøcà øéàî¥¦©§©¦¥¦©§¨§©¦§¨©§©¦

äãeäéiaxy jtidl x`ean `ziixaa my ixdy §¨
`l dcedi iaxe ,bbeya elit` aiige qpw xi`n

.bbeya ewifd m` mqpw
:xi`n iax ixac z` dligza zvxzn `xnbd

ñéð÷ ék ,àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî éaøc± §©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨¦¨¦
`wec edf ,xi`n iax qpwy dnïðaøãa`nhna ± ¦§©¨¨

ixdy ,opaxcn mxeqi`y jqpne rncne

,wfid diny `l xkip epi`y wfid `ziixe`cn

dxez ixacn xzei wefig mikixv mixteq ixace
la` ,mda lflfl e`eai `ly ickàúééøBàãa± ¦§©§¨

`ziixe`cn exeqi`y zaya lyanañéð÷ àìŸ¨¦
,df uexiz lr dywn `xnbd .xi`n iaxàäå§¨

Cqðîxeqi`ñéð÷ à÷å àeä àúééøBàciax §©¥§©§¨§¨¨¦
,`xnbd zvxzn .xi`núãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£©

déì ñð÷ íéáëBkzcear xeqi` xneg iptn ± ¨¦¨©¥
wigxdl ick ,`ziixe`ca elit` qpw miakek

.df xeqi`n

:dcedi iax ixac z` zvxzn `xnbdéaøc§©¦
ñéð÷ àì ék ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦Ÿ¨¦

`wec edf ,bbeyd z` dcedi iaxïðaøãa`nhn ± ¦§©¨¨
lk xeng opaxc xeqi` oi`y itl ,jqpne rncne

la` ,jkñéð÷ àúééøBàãaick ,bbeya elit` ¦§©§¨¨¦
lr dywn `xnbd .`ziixe`c xeqi`n wigxdl

,df weligCqðî àäåxeqi`àúééøBàc`edàìå §¨§©¥§©§¨§Ÿ
ñéð÷,`xnbd zvxzn .bbeya eaiigl dcedi iax ¨¦

éìéãa ìcáéî íéáëBk úãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£©¨¦¦§©§¦¥
dépéîipa miakek zcear xeqi` xneg meyn ± ¦¥

.eqpewl jxev oi`e jkn miwgxzn mc`
xi`n iax qpw da `ziixan dywn `xnbd

:`ziixe`c xeqi`a s` bbeya
øéàî éaøc éîøåàúééøBàãa øéàî éaøcà± §¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦§©§¨

,`ziixe`c xeqi` iabl,úaLa òèBpä ,àéðúc§©§¨©¥©§©¨
rhp m`ââBLaíéi÷éz` miiwl i`yx - §¥§©¥

rhp m`e ,drihpde ,ø÷òé ãéæîarhepd §¥¦©£Ÿ§
éaø éøác ,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMa©§¦¦¥§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥©¦
ââBLa úéòéáMa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî¥¦©¦§¨¥©§¦¦§¥
ïéa ââBLa ïéa úaLáe ,ø÷òé ãéæîa íéi÷é§©¥§¥¦©£Ÿ§©¨¥§¥¥

.ø÷òé ãéæîaxeqi` `ed ziriaya rehpl ixde §¥¦©£Ÿ
xzeq dfe ,bbeya xi`n iax qpwe `ziixe`c

.zay iabl qpw `ly eixacl
`ziixad sebn dgiken `xnbd ,ayiil ick

mrhn exn`p ziriay iabl xi`n iax ixacy
:xg`éîòèìeCiax ly enrhy jzxaq itl ± §©§¥

cifna oia bbeya oia ziriaya xn`y] xi`n
ok m` ,cifn eh` bbey qpwy meyn `ed [xewri

dôeb àéä Cì äL÷z,dnvr `ziixad ±éãkî± ¦§¤¨¦¨¦§¦
,`p opeazpéàî àúééøBàc àäå àúééøBàc àä̈§©§¨§¨§©§¨©

úéòéáL àðL éàîe úaL àðLmdipyy xg`n ± §¨©¨©§¨§¦¦
ziriayl zay oia weligd dn ,dxezd on
,'miiwi' xn` ziriayae 'xewri' xn` zayay

àîòè éðz÷ãk íúä àlàenk mrhd my ± ¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨
,`ziixad jynda yxetny,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦

ãéæîa íéi÷é ââBLa úaLa øîBà éðà äî éðtî¦§¥¨£¦¥§©¨§¥§©¥§¥¦
,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMáe ø÷òé©£Ÿ©§¦¦¥§¥¥§¥¦©£Ÿ

ïéðBî ìàøNiL éðtîodizerihp zepyì,úéòéáL ¦§¥¤¦§¨¥¦¦§¦¦
dlxrl drihpd zepy zepnl jxev yiy itl
,ziriayd zepy itl mipyd xtqn oipene ,iraxle

e`eaiyky `vnp ,oli`d miiwl el xizp m`e
ziriaya drhipy erci ef drihp zepy zepnl

ziriaya rehpl xzeny xnele zerhl e`eaie



צג "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr bp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyily meil)

äøLk úBì÷Lî ïäa ì÷MLaygp df oi`y itl ¤¨©¨¤¦§¨§¥¨
`ziixadn gken jixacle ,dk`ln mda dyry
dkxved ixdy ,mind elqtp df ote`a mby
zvxzn .mlyl aiig epi`y eprinydl `ziixad

,`xnbdàéL÷ àìyiy ,`ax lr `ziixadn Ÿ©§¨
,xnelàälwyyk zxacn `ziixad ±ïôeâa ¨§¨

ea yiy ilka migpen mind eidy oebk ,mind ly

lre mind jeza xya zkizg gipde ,dcin ipniq
z` rcei ilka mind elr dnk d`ex `edy ici

,mind elqtp df ote`ae ,xyad zcinàäixac ± ¨
,elqtp `ly xn`y `axïcâðëaxac lwyyk ± ¦§¤§¨

aygp epi` df xace ,mipf`n ska ocbpk
.dk`lnl

lwyyk zxacn `ziixad m` ,`xnbd dywn
,ïôeâaok m`eäa ãéáò à÷ äNòîdyr ixd ± §¨©£¤¨¨¦§

,mind seba micia wfidd dyrnBðéàL ÷féä éàå§¦¤¥¤¥
.áéiçì énð íãà éðéãa ,÷féä déîL økéð¦¨§¥¤¥§¦¥¨¨©¦¦©¥

,`xnbd zvxznéãéàå éãéà àlàoia ± ¤¨¦¦§¦¦
mixaecn `ax ixac oiae `ziixadalwyy §

àä ,àéL÷ àìå ,ïcâðkzxacn `ziixad - §¤§¨§Ÿ©§¨¨
adézòc çqàczrya ozxinyn ezrc giqdy ± §©©©§¥

.zrcd gqida milqtp z`hg ine ,dliwydàä̈
ote`a mixaecn `ax ixac ±dézòc çqà àìc, §Ÿ©©©§¥

elqtp `l okle:
:opgei iaxk `nw `aaa dpyndn giken `tt ax

,àtt áø áéúî(:ev w"a) dpyna epipyìæb ¨¦©¨¨¨©
ìñôðå òaèîxg`le exiagn rahn lfby mc` ± ©§¥©§¦§©

lfb m` oke ,ef rahn zxev jlnd lqt onf

,úàîèðå äîeøzlfby e`åéìò øáòå õîç §¨§¦§¥¨¥§¨©¨¨
Bì øîBà ,çñtämilral olfbdElL éøä ©¤©¥£¥¤§

éðôì,Eoi`y oeik `edy zenk utgd el xifgne §¨¤
.xkip wfidddéîL økéð BðéàL ÷féä zøîà éàå§¦¨§©§¤¥¤¥¦¨§¥

÷féäixd ,utgd zxfgda envr xhet j`idéàä ¤¥©
àeä ïìæb,utgd zayda aiigzp dlifb zryne ©§¨

aey dligzak dey epi`e utgd wfedy oeike
zxfgda dayd zaeg ici z`vl leki epi`

`l` ,utgdéîelL éòa àélòî àðBîîoenn ± ¨¨§©§¨¨¥©¥
`ed dlifbd zrya utgd dey didy dn itk

xehtl olfbd lekiy epipyy oeikne ,mlyl jixv
wfidy gken ,xeq`d utgd zxfgda envr
,`xnbd dwiqne .wfid diny `l xkip epi`y

àzáeézixac lr aiydl yi ef dpynn ok` - §§¨
.eixac egcpe diwfg

ielz xkip epi`y wfid oic m`d zxweg `xnbd

:mi`pz zwelgna
éàpúk àîéìepi`y wfid oicy xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥

epipyy ,epiptly `ziixaa mi`pz ea ewlgp xkip

`ziixaaââBL ãçà Cqðîäå ònãîäå ànèîä©§©¥§©§©¥©§©§©¥¤¨¥
äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,áéiç ãéæî ãçàå§¤¨¥¦©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨

.áéiç ãéæîa øeèt ââBLa ,øîBàzxweg ¥§¥¨§¥¦©¨
`xnbdéâìôéî÷ àäa åàì éàî ,ceqi dn ± ©¨§¨¨¦§§¥

md envr df oecpa `l m`d mdipiay zwelgnd
,miwlegøîcøáñxaeq xi`n iaxy ±÷féä §©¨©¤¥

÷féä déîL økéð BðéàLoia aiign `ed okle ¤¥¦¨§¥¤¥
,bbeya oia cifnaøîeøáñ±xaeq dcedi iaxe ©¨©
xkip epi`y wfid÷féä déîL àìbbeya okle Ÿ§¥¤¥

ick edeqpwy minkg zpwzn aiig cifnae xeht

eizexdh `nhne jled cg`e cg` lk `di `ly
.ip` xeht xne`e exiag ly

ceqi z` dleze df xaqd dgec wgvi xa ongp ax

:xg` xaca zwelgnd,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àîìò éleëcdcedi iax oiae xi`n iax oia ± §¥¨§¨

mixaeq,÷féä déîL àì økéð BðéàL ÷féäone ¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
`l` cifna elit` xeht zeidl el did oicd
cg`e cg` lk `di `ly ick edeaiig minkgy

,exiag ly eizexdh `nhne jledeñð÷a àëäå§¨¨§¨§
øáñ øîc ,éâìôéî à÷ ãéæî eèà ââBLiax ± ¥¨¥¦¨¦§§¥§©¨©

,xaq xi`nãéæî eèà ââBL eñð÷eaiig minkg ± ¨§¥¨¥¦
aiig epi` cifnd mby s`e ,cifnd ab` bbeyd z`

bbeyd z` mb minkg eaiig ,minkg zpwzn `l`
cifna ok zeyrl `ai bbeya edexhti m`y itl

.iziid bbey xn`ieøáñ øîe,xaq dcedi iaxe ± ©¨©
ãéæî eèà ââBL eñð÷ àìedeaiig cifna wxe Ÿ¨§¥¨¥¦

exiag ly eizexdh `nhie jli `ly ick minkg
.xhtie

jtidl da epipyy `ziixan dywn `xnbd
:cifn eh` bbey eqpw iabl l"pd mi`pzd zrca
éaøc éîøå øéàî éaøcà øéàî éaøc éîøå§¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦§¨¦§©¦

äãeäé éaøcà äãeäécg` lk ixaca dxizq ± §¨©§©¦§¨
,mdn,úaLa ìMáîä ,àéðúcok dyr m` §©§¨©§©¥§©¨

ìëàé ,ââBLa`ed i`yx -liyazd z` lek`l §¥Ÿ©
lyia m` la` ,meia ea elit`ìëàé àì ãéæîa§¥¦ŸŸ©

`le `ed `l meia ea elke`l i`yx epi` ±
i`yx envr `ed s` zay i`vena la` ,mixg`

,elk`l,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøácm` ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
lyiaìëàé ,ââBLaenvr `ed elit`éàöBîì §¥Ÿ©§¨¥
úaLlke ,elke`l mixzen mixg`y oky ©¨

el oia xeq` liyazd meia ea la` ,zay i`vena
lyia m`e ,mixg`l oiaeìëàé àì ,ãéæîa`ed §¥¦ŸŸ©

liyazd z` envrúéîìBòla` ,mlerl - ¨¦
.zay i`vena elk`l mi`yx mixg`ïðçBé éaø©¦¨¨

,øîBà øìcðqälyia m`ìëàé ,ââBLaéàöBîì ©©§§¨¥§¥¥¨¥§¨¥
,Bì àìå íéøçàì úaLlyia m`eàì ãéæîa ©¨©£¥¦§Ÿ§¥¦Ÿ

ìëàé.íéøçàì àìå Bì àì úéîìBòx`ean ixd ¥¨¥¨¦Ÿ§Ÿ©£¥¦
cifn eh` bbey qpw `l xi`n iaxy ef `ziixaa

dzrne ,qpw dcedi iaxeepyxity dn itl
`id jqpnde rncnde `nhnd iabl mzwelgny

ok m` ,cifn eh` bbey eqpw m`éaøc àéL÷©§¨§©¦
éaøcà äãeäé éaøc àéL÷ ,øéàî éaøcà øéàî¥¦©§©¦¥¦©§¨§©¦§¨©§©¦

äãeäéiaxy jtidl x`ean `ziixaa my ixdy §¨
`l dcedi iaxe ,bbeya elit` aiige qpw xi`n

.bbeya ewifd m` mqpw
:xi`n iax ixac z` dligza zvxzn `xnbd

ñéð÷ ék ,àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî éaøc± §©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨¦¨¦
`wec edf ,xi`n iax qpwy dnïðaøãa`nhna ± ¦§©¨¨

ixdy ,opaxcn mxeqi`y jqpne rncne

,wfid diny `l xkip epi`y wfid `ziixe`cn

dxez ixacn xzei wefig mikixv mixteq ixace
la` ,mda lflfl e`eai `ly ickàúééøBàãa± ¦§©§¨

`ziixe`cn exeqi`y zaya lyanañéð÷ àìŸ¨¦
,df uexiz lr dywn `xnbd .xi`n iaxàäå§¨

Cqðîxeqi`ñéð÷ à÷å àeä àúééøBàciax §©¥§©§¨§¨¨¦
,`xnbd zvxzn .xi`núãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£©

déì ñð÷ íéáëBkzcear xeqi` xneg iptn ± ¨¦¨©¥
wigxdl ick ,`ziixe`ca elit` qpw miakek

.df xeqi`n

:dcedi iax ixac z` zvxzn `xnbdéaøc§©¦
ñéð÷ àì ék ,àéL÷ àì äãeäé éaøcà äãeäé§¨©§©¦§¨Ÿ©§¨¦Ÿ¨¦

`wec edf ,bbeyd z` dcedi iaxïðaøãa`nhn ± ¦§©¨¨
lk xeng opaxc xeqi` oi`y itl ,jqpne rncne

la` ,jkñéð÷ àúééøBàãaick ,bbeya elit` ¦§©§¨¨¦
lr dywn `xnbd .`ziixe`c xeqi`n wigxdl

,df weligCqðî àäåxeqi`àúééøBàc`edàìå §¨§©¥§©§¨§Ÿ
ñéð÷,`xnbd zvxzn .bbeya eaiigl dcedi iax ¨¦

éìéãa ìcáéî íéáëBk úãBáòc àøîeç íeMî¦§¨©£©¨¦¦§©§¦¥
dépéîipa miakek zcear xeqi` xneg meyn ± ¦¥

.eqpewl jxev oi`e jkn miwgxzn mc`
xi`n iax qpw da `ziixan dywn `xnbd

:`ziixe`c xeqi`a s` bbeya
øéàî éaøc éîøåàúééøBàãa øéàî éaøcà± §¨¥§©¦¥¦©§©¦¥¦¦§©§¨

,`ziixe`c xeqi` iabl,úaLa òèBpä ,àéðúc§©§¨©¥©§©¨
rhp m`ââBLaíéi÷éz` miiwl i`yx - §¥§©¥

rhp m`e ,drihpde ,ø÷òé ãéæîarhepd §¥¦©£Ÿ§
éaø éøác ,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMa©§¦¦¥§¥¥§¥¦©£Ÿ¦§¥©¦
ââBLa úéòéáMa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî¥¦©¦§¨¥©§¦¦§¥
ïéa ââBLa ïéa úaLáe ,ø÷òé ãéæîa íéi÷é§©¥§¥¦©£Ÿ§©¨¥§¥¥

.ø÷òé ãéæîaxeqi` `ed ziriaya rehpl ixde §¥¦©£Ÿ
xzeq dfe ,bbeya xi`n iax qpwe `ziixe`c

.zay iabl qpw `ly eixacl
`ziixad sebn dgiken `xnbd ,ayiil ick

mrhn exn`p ziriay iabl xi`n iax ixacy
:xg`éîòèìeCiax ly enrhy jzxaq itl ± §©§¥

cifna oia bbeya oia ziriaya xn`y] xi`n
ok m` ,cifn eh` bbey qpwy meyn `ed [xewri

dôeb àéä Cì äL÷z,dnvr `ziixad ±éãkî± ¦§¤¨¦¨¦§¦
,`p opeazpéàî àúééøBàc àäå àúééøBàc àä̈§©§¨§¨§©§¨©

úéòéáL àðL éàîe úaL àðLmdipyy xg`n ± §¨©¨©§¨§¦¦
ziriayl zay oia weligd dn ,dxezd on
,'miiwi' xn` ziriayae 'xewri' xn` zayay

àîòè éðz÷ãk íúä àlàenk mrhd my ± ¤¨¨¨¦§¨¨¥©§¨
,`ziixad jynda yxetny,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦

ãéæîa íéi÷é ââBLa úaLa øîBà éðà äî éðtî¦§¥¨£¦¥§©¨§¥§©¥§¥¦
,ø÷òé ãéæîa ïéa ââBLa ïéa úéòéáMáe ø÷òé©£Ÿ©§¦¦¥§¥¥§¥¦©£Ÿ

ïéðBî ìàøNiL éðtîodizerihp zepyì,úéòéáL ¦§¥¤¦§¨¥¦¦§¦¦
dlxrl drihpd zepy zepnl jxev yiy itl
,ziriayd zepy itl mipyd xtqn oipene ,iraxle

e`eaiyky `vnp ,oli`d miiwl el xizp m`e
ziriaya drhipy erci ef drihp zepy zepnl

ziriaya rehpl xzeny xnele zerhl e`eaie



xcde"צד fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr cp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iriax meil)

ïéðBî ïéàåzerihp ini,úBúaMìmey oi`y §¥¦©©¨
,oli`d rhip zaya mei dfi`a rcil xaca jxev
rhipy xacd xkfii `l oli`d z` miiwi m` mbe

.eqpewl mrh oi` okle zaya

wlgl n"x xn`y sqep mrh d`ian `ziixad
:ziriayl zay oiaìàøNé eãLçð ,øçà øác̈¨©¥¤§§¦§¨¥

,úéòéáMä ìò,mdipira lw ziriay xeqi`y ©©§¦¦
e`eai `ly ick bbeya mb eqpewl yi ok lre

,df xeqi`a lflfl,úBúaMä ìò eãLçð àìå§Ÿ¤§§©©©¨
e`eai `ny yyg oi`e mdilr dxeng zaydy

,`xnbd zl`ey .eqpewl ekxved `le ,da lflfl
øçà øác éàîsiqedl n"x jxved dn myl ± ©¨¨©¥

,`xnbd daiyn .df mrhøîà÷ éëäjk ± ¨¦¨¨©
,xnel n"x oiekzpàîéz éëåoia wlgl oi`y §¦¥¨

ixdy ,zayl ziriayénð úaLyeygl yi ©¨©¦
ixdy ,zaya rhip df oli`y onf xg`l erciy

ick zerihpl mini mb zepnl jxev yi minrtl
iptl mei miyely oli`d lr exar m` zrcl

dzrne ,dpyd y`xìL íBé òì÷éîc ïéðîéæíéL ¦§¦§¦§©§Ÿ¦
úaLaiptly miyely meiy oncfi minrtl - §©¨

`vnp df ote`ae ,zaya lg dpyd y`xéàc§¦
éàå àzL déì à÷ìñc àeä àîBé àeää òèð̈©©¨§©§¨¥©¨§¦

àzL déì à÷ìñ àì àìoli`d z` rhp m`y ± ŸŸ¨§¨¥©¨
oeaygl dpy df oli`l dzlr zayd mei eze`a
el dzlr `l zay xg`l erhp m`e ,dlxr ipy

drihpd zpy z` df oli`l epniyke ,ef dpy
okl ,zaya rhipy erci dlxr zepy oeaygl

n"x siqedòîL àzøçà øácrnye `a ± ¨§©¨¨©¥
,xg` welig,úéòéáMä ìò ìàøNé eãLçðoeike ¤§§¦§¨¥©©§¦¦

yegl yi ziriaya rhip oli`dy xkfp xacdy
,ziriay xeqi`a lwdl e`eai `nyeãLçð àìå§Ÿ¤§§

,úBúaMä ìòrhip df oli`y xkfii m` s`e ©©©¨
.da lwdl e`eai `l zaya

ixac lr dywy dn mb zayiine dtiqen `xnbd

:`ziixaa dcedi iaxäãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨
,àéL÷ àìziriaya rhepd z` qpw `l recn Ÿ©§¨

bbeyaik ,bbeya zay llgnd z` qpwy s`
úéòéáL eäì àøéîç äãeäé éaøc déøúàa± §©§¥§©¦§¨©¦¨§§¦¦

dxeng ziriay dzid dcedi iax ly enewna
e`eai `ny yeygl jixv did `le ,mdilr
,z`f gikend dyrn `xnbd d`iane .da lwdl

àzøéic øa øéic Bøéáçì déì øîàc àeääc± §©§¨©¥©£¥©¨©©©§¨
oa xb' el `xewe exag z` dfan didy iny

,'zxeibdéì øîàeznerl aiyn dld did ±àðà ¨©¥£¨
Cúååk úéòéáLc éøét éìëà àìizlk` `l ± Ÿ¨§¦¥¥¦§¦¦§¨¨

ziriayd dzidy ixd .jzenk ziriay zexit
.xzeia mdilr dxeng

`l n"xy gken dpnny `ziixa d`ian `xnbd
:opaxca cifn eh` bbey qpw,òîL àzy xfìëà ¨§©¨©

äîeøzdzidy elit` ,bbeyaäàîè,ílLî §¨§¥¨§©¥
zexit odkl,ïéøBäè ïéleçe xarïéleç íléL ¦§¦¦¥¦

,øéàî éaø íeMî ñeëîeñ øîà ,eäî íéàîè§¥¦©¨©§¦©¦¥¦
mze` mliy m`ââBLamdy rcei did `ly - §¥

,mi`nhïéîeìLz åéîeìLzdnexz miyrp mde ©§¨©§¦
ok dyr m` la` ,dfa xhtpe d`nhãéæîa- §¥¦

,mi`nh oileg mdy rciyåéîeìLz ïéà¥©§¨
ïéîeìLz.mixedh oileg mlyle xefgl eilre ©§¦

äæ ãçàå äæ ãçà íéøîBà íéîëçåbbeya oia ± ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤
cifna oiaïéîeìLz åéîeìLzzexitd lr lge ©§¨©§¦

dfl sqepae ,odkl mikiiy mde dnexz my
minkg edeqpw.íéøBäè ïéleç ílLîe øæBçå§¥§©¥¦§¦

:`ziixad zqxib z` zpwzne zxxan `xnbd

da ïðéåäå¯`ziixad ixaca epiywdeãéæîa §©¦¨¨§¥¦
éànàexn`e minkg edeqpwåéîeìLz ïéà ©©¥©§¨

,ïéîeìLz,mirexb oinelyz xifgd `l ixde ©§¦
daxc`éãéî dépéî ìéëàc ,äëøa åéìò àáz̈Ÿ¨¨§¨¨§¨¦¦¥¦¦

déì ílLî à÷å Búàîeè éîéa déì éæç àìc§Ÿ¨¥¥¦¥§¨§¨§©¥¥
Búàîeè éîéa déì éæçc éãéîlk` ixdy ± ¦¦§¨¥¥¦¥§¨

el ie`x epi`y xac `edy d`nh dnexz odkdn
oileg el mliye ,`nh `edy zra elit` dlik`l
el oiie`xe dlik`a mixzen mdy mi`nh

,ez`neh inia dlik`ldì éøîàå ,àáø øîàå§¨©¨¨§¨§¥¨
éãkenyy mkg mya df uexiz exn`y yie - §¥
,ickéðz÷ éëäå àøqçî éøeqçgqep ± ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,dzepyl yi jke ,xqg `ziixadäîeøz ìëà̈©§¨
eäc ìk ílLî äàîèelit`e mdy oileg lk ± §¥¨§©¥¨§

,mi`nhm` la`ílLî äøBäè äîeøz ìëà̈©§¨§¨§©¥
.íéøBäè ïéleçe xar,eäî ïéàîè ïéleç íléL ¦§¦¦¥¦§¥¦©

,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñok dyr m` §¥¦©¦¥¦
ïéîeìLz åéîeìLz ââBLaoinelyzd eyrpe §¥©§¨©§¦

,oinelyz zaeg ici dfa `vie d`nh dnexz
,ïéîeìLz åéîeìLz ïéà ãéæîaminkg edeqpwy §¥¦¥©§¨©§¦

.odkl ciqtny lräæ ãçà íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤¨¤
äæ ãçàåcifn oiae bbey oia ±åéîeìLz §¤¨¤©§¨
ïéîeìLzoenn mde dnexz my zexitd lr lge ©§¦

jka ezaeg ici `vei epi`y edeqpw minkge ,odk

àçà áø øîàå .ïéøBäè ïéleç ílLîe øæBçå§¥§©¥¦§¦§¨©©©¨
ãéæî eèà ââBL eñð÷a àëä ,à÷éà áøc déøa§¥§©¦¨¨¨§¨§¥¨¥¦

eäééðéa àkéào`k ewlgp `l minkge n"x - ¦¨¥©§
`id cifn eh` bbey eqpw oicae ,bbeyd oica `l`

,mdipiay zwelgndeñð÷ àì øáñ øéàî éaøc)§©¦¥¦¨©Ÿ¨§
.(eñð÷ íéøîBà íéîëçå ãéæî eèà ââBLixde ¥¨¥¦©£¨¦§¦¨§

opaxcn `l` epi` d`nh dnexz mlyl xeqi`d

.cifn eh` bbey n"x qpw `l z`f lkae
,`xnbd zvxzn¯ àzLä éëädnec df oipr ike ¨¦©§¨

,epipiprlíúä,dnexz inelyz oipraàøáb ¨¨©§¨
ìïéekéî à÷ éîeìLezpeeke `ed xyk mc` ± ¦§¥¨¦©¥

wqrzn didy jezn bbye daehl dzid
,dnexzl eaeg melyzadéñð÷éìå íe÷éð ïðà± £¨¥§¦§§¥

rci `le bbyy lr eqpewle mewl epl yi ep` ike
rncnde `nhnd la` ,mi`nh zexitdy

mze` eqpw jqpnded`a `l ixdy bbeya mb

.aeh xac ziiyr ici lr dbbyd mdl
gken dpnny ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:cifn eh` bbey miqpew oi`yòîL àz̈§©
,(.dk zegpn) `ziixadnícoaxwàîèpL ©¤¦§¨

odkd xare ,eaixwdl xq`peB÷øæåiab lr §¨§
ewxf m` ,gafndäöøeä ,ââBLaoaxwd lawzp ± §¥§¨

lr dvxn uivdy ,dlik`a xyad xzede oevxa
ewxf m`e ,eiycwe ycwn z`nehàì ãéæîa§¥¦Ÿ

äöøeäexya `diy oiprl oaxwd xyked `l ± §¨
xzen `ziixe`cn df mc ixde .dlik`a xzen
`ed opaxcne ,dvxn uivdy dligzkl ewxefl
xyad z` `ziixad dxizde ,ewxefl xeq`y

bbey eqpw `le bbeya mcd wxfp m` dlik`a
qpw n"xy epxn`y dnl o`kn dywe ,cifn eh`

,`xnbd zvxzn .cifn eh` bbey opaxcaøîà̈©
àzLä éëä ,øéàî éaø Eìdnec df oipr ike - §©¦¥¦¨¦©§¨

,epipiprlíúälr ewxfy `nh mc oipra my ± ¨¨
,gafndïéeëî à÷ éøetëì àøábdf mc` - ©§¨§©¥¨§©¥

xtkl dvxy mcd zwixfa daehl ezpeek dzid
,gafnd iab lr eadéñð÷ðå íe÷éð ïðàon ike ± £¨¥§¦§§¥

ok oi`y dn ,ezbby lr eqpewl mewp ep`y ie`xd

,bbeya mb mze` eqpw jqpnde rncnde `nhnd
.daehl mzpeek dziid `ly

oi`y dpnn gkeny dpyn mzqn dywn `xnbd

:cifn eh` bbey opaxca miqpew
,òîL àz(b"n a"t zenexz) dpyn mzqn ¨§©
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àøáb íúä àzLä éëä ìëàé àì ãéæîa ìëàé ââBLa úaLa§©¨§¥Ÿ©§¥¦ŸŸ©¨¦©§¨¨¨©§¨
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:i`O` KixR DiOwlE.äæ ãçàå äæ ãçà §©¥¨¦©©¤¨¤§¤¨¤
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[oilFv cviM 'tA] WxtnC `piaxl `iWEw§¨§¨¦¨¦§¨¥§¥©¦
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Dnize `id n"x dpWn mYqC mEXn¦¦§©¦§¨¦§¥©
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ìL íBé òì÷éîc ïéðîéæ énð úaLàeää òèð éàc úaLa íéL ©¨©¦¦§¦§¦§©§Ÿ¦§©¨§¦¨©©
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déì éæç àìc éãéî dépéî ìéëàc äëøa åéìò àáz ïéîeìLz©§¦¨Ÿ¨¨§¨¨§¨¦¦¥¦¦§Ÿ¨¥¥
Búàîeè éîéa déì éæçc éãéî déì ílLî à÷å Búàîeè éîéa¦¥§¨§¨§©¥¥¦¦§¨¥¥¦¥§¨
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déøa àçà áø øîàå ïéøBäè ïéleç ílLîe øæBçå ïéîeìLz©§¦§¥§©¥¦§¦§¨©©©¨§¥
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dlxräãeäé éaøc àîòè eðééäs` xq`y ©§©§¨§©¦§¨
bbeyaéîeøòéàì éúàc íeMîxizp m`y - ¦§¨¥§¦£¥

mrvetle mixrdl `eai bbeya ervtzpy mewna
.bbeya ervtzpy xn`ie cifna

lr `xnbd dywn ,iqei iax ixac e`aedy ab`
:xg` mewna eixacn el` eixacéñBé éaøc éîøå§¨¥§©¦¥

éñBé éaøcà,ïðúc,(e"n `"t dlxr)ìL äòéèð ©§©¦¥¦§©§¦¨¤
ìk ìLå äìøòúBòéèða eáøòúpL íøkä éà ¨§¨§¤¦§¥©¤¤¤¦§¨§¦§¦

úBøçà,dxeq`d `id efi` reci oi`eàì äæ éøä £¥£¥¤Ÿ
èwìéitl ,zaexrzay zepli`dn zexitd z` §©¥

daeyg `id ixd zxaegn drihpdy onf lky
lhan `edy `vnp mhwli m`e ,zlhazn dpi`e

.dligzkl xeqi`èwéì íàåxeaq didy ,bbeya §¦¦¥
,xaegna elha xakyíéúàîe ãçàa eìòé± ©£§¤¨¨©¦

it zaexrza yi m` ,hwily zexitd elhazi
,mixeq`d zexitd cbpk xzid ly cg`e miz`n

èwìì ïéekúé àlL ãáìáedpeeka hwli `ly ± ¦§¨¤Ÿ¦§©¥§©¥
.lhazn xeqi`d oi` df ote`ae ,lhal ickéaø©¦

èwìì ïéekúnä óà ,øîBà éñBélhal ickeìòé ¥¥©©¦§©¥§©¥©£
,íéúàîe ãçàacifna xeqi` lhand mby §¤¨¨©¦

`ziixaa xn`y dnl xzeq dfe .elehia liren
mrvt m`y ,dlxr ifeb` zaexrz iabl lirl

,`xnbd zvxzn .milha mpi` cifnaøîzà àä̈¦§©
dìò,ef dkld lr xn`p xak ixd ±,àáø øîà £¨¨©¨¨

íãà ïéà ä÷æçx`y oia dlxr zrihp rhep £¨¨¥¨¨
e oniq `la zepli`äòéèða Bîøk úà øñBà¥¤©§¦§¦¨

,úçàexingd `l ievn epi`y xac `edy oeike ©©
zaexrz la` ,cifna hwil m` xeq`l minkg
m` exq` okle ievn xac `ed xzida xeqi`

.cifna mrvt,ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék ïëå§¥¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
:úçà äòéèða Bîøk úà øñBà íãà ïéà ä÷æç£¨¨¥¨¨¥¤©§¦§¦¨©©

äðùî

:mlerd oewz iptn epwzy sqep oicíéðäkä©Ÿ£¦
Lc÷na eìbtLoaxwd zcear zrya eaygy ± ¤¦§©¦§¨

,lqtp jkae epnf xg`l epnn xihwdl e` lek`l
eid m`íéãéæîlqtp oaxwdy mircei eidy ± §¦¦

,jkaïéáéiçeilral oaxwd inc z` mlyl: ©¨¦

àøîâ

lr xnel on`p mc` izni` dpc epiptly `ibeqd

d`ian `xnbd .xeq` `edy ely epi`y xac

:df oipra `ziixa,ïðaø eðzlret el didy in ¨©¨¨
yBì øîàå ,úBøäèa Bnò äNBò äéälretd ¨¨¤¦§¨¢§¨©

ziad lral,eàîèð Cnò éúéNòL úBøäèoke ¨¢¤¨¦¦¦¨¦§§
m`íéçáæ Bì øîàå ,íéçáæa Bnò äNBò äéä̈¨¤¦¦§¨¦§¨©§¨¦
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,`tiqlBãéaL ìk ,éiaà øîàlk ±ericedy ¨©©©¥¨¤§¨
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.dpey`xd mrta el xn` `ly
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mixetikdãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå'§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥
WcFwA xRkl F`FaA'my `vnp `edy oeike , §§©¥©¤
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LtLéôa déðéæçcedepi`xy xaecn `ny ± ©£¦¥§¦§¥

gezt didy ytyit jxc ,dcear zrya lbtn

.mylàéL÷±`iady iqei iax lr dyw ok` ©§¨
.ef di`x
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àôéñ àðL`yixd oiay weligd ceqi edn ± §¨¥¨

,`tiqlBãéaL ìk ,éiaà øîàlk ±ericedy ¨©©©¥¨¤§¨
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déì øîàå déçkLà éëä øúáìeokn xg`le ± §¨©¨¦©§§¥§¨©¥
xn` `ly oeikne ,el xn` f`e ztqep mrt eybt
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meia lecb odk zcear iabl (fi fh `xwie)

mixetikdãòBî ìäàa äéäé àì íãà ìëå'§¨¨¨Ÿ¦§¤§Ÿ¤¥
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zayiine zxfeg `xnbd .on`p `edy di`x oi`e
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ïîéäî àì énð déðòîLcon`p did `l eli` ± ¦§©§¥©¦Ÿ§¥¨
,lbityk eze` eprnyy dn liren did `l ,dfa
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.df ieeyk gwell lifen `ed ixd mpiga rwxwd
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àøîâ

ibexda dcedia oewixwiq did `l' dpyna epipy
da yi jli`e dnglnd ibexdn ,dngln

.'oewixwiq
,`xnbd dywnàzLädpynd dxn`y dzr ± ©§¨

yaztewzda äéä àì äîçìnä éâeøä ¦£¥©¦§¨¨Ÿ¨¨¨
ïB÷éø÷éñl`xyi z` migvex miebd eid `l ± ¦§¦

ike ,mytp oeicta mdizerwxw z` milhepe
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ïB÷éø÷éñl`xyi z` gevxl miebd eligzd ± ¦§¦
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÷tñéøcmiyp zakxn ly otec llba -áeøç §¦§©¨
øúéa. ¥¨

àeääc .íéìLeøé áeøç àöî÷ øáe àöîwà©©§¨©©§¨¨§¨©¦§©
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áéúîdywn -,àáø`nw `aaa dpyna epipy ¨¦¨¨

y mc` ,(:cr)áðbdndaLéc÷äå,oaxwl dze` ¨©§¦§¦
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ïðaødlifbd z`déúeLøadrya olfbd ly ©¨¨¦§¥
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úéaä ìòaî,oey`xdBç÷îdpewd ly,ìèa ¦©©©©¦¦§¨¥

gwnl mikqd `l ziad lray milez ep`y itl

dpw m` mle` .oewixwiqd ly e`xen zngn wx
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dny zxne`e ,oewixwiq oicl zxfeg dpynd

epipyy,lha egwn oewixwiqdn gweldyBæ
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.df ieeyk gwell lifen `ed ixd mpiga rwxwd
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ìéè÷ àìc,ebxed epi`e icedi d`exdeäeìè÷éì §Ÿ¨¦¦©§
.edebxdi -àúòéöîdzid zirvn`d mzxfb ± §¦¨¨

yìki`nexìéè÷c,icedi bxedy ±òaøà éúééì ¨§¨¦¥¥©§©
éæeæ.mifef rax` mlyiàúééøúa±dtewzae ¥©§©§¨
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,micediddéñðeà ábàdvxy icedid ly ©©§¥
eytp z` livdløîbezrca icedidéð÷îe ¨©©§¥

mle` .epipw lge ,erwxw z` oewixwiqlàúééøúa©§©§¨
z` mibxed eid `l aeyy dpexg`d dtewza ±

l`xyiéøîàmixne` micedid eid ±àðãéàä ¨§¥¨¦§¨
ìB÷Léìe ,rwxwd z` olfbd gwi zrk ±øçîì ¦§§¨¨
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.rwxwd z` dxfga
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àöî÷ øáe àöîwà`vnw xae `vnw llba - ©©§¨©©§¨

íéìLeøé áeøç.àzìBâðøúå àìBâðøzàllba - ¨§¨©¦©©§§¨§©§§§¨
zlebpxze lebpxzàwMà .àkìî øeè áeøç̈©§¨©©¨

÷tñéøcmiyp zakxn ly otec llba -áeøç §¦§©¨
øúéa. ¥¨
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xcde"קב fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ep sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

déì øîà,ziad lraàìmikqn ippi` ± ¨©¥Ÿ
,izcerqa x`yizydéì øîà,`vnw xaàðáéäé ¨©¥¨¦§¨

éúãeòñc àbìt éîc CìCivg jl mly` ± ¨§¥©§¨¦§¨¥
,jzcerq ze`vedndéì øîà,ziad lraàì, ¨©¥Ÿ

déì øîà,`vnw xadlek éîc Cì àðáéäé ¨©¥¨¦§¨¨§¥¨
éúãeòñC.dcerqd ze`ved lk z` jl mly` ± §¨¥

déì øîà,ziad lraàì,déè÷ðefg` ±,déãéa ¨©¥Ÿ©§¥§¨¥
déî÷Bàåenewnn eniwde ±dé÷ôàåe`ivede ± §§¥§©§¥

.ezian
øîà,eaila `vnw xaïðaø éáúé eåäå ìéàBä± ¨©¦©£¨§¥©¨¨

,dcerqa eayi l`xyi inkgy oeikneçî àìå§Ÿ¨
déa,ziad lraaeäì àçéð à÷ dpéî òîL± ¥§©¦¨¨¦¨§

.ipeifaa mdl gep didy ixdìéæéàjl` ±ìeëéà ¥¦¥
àkìî éa àöøe÷ eäa.jlnd ziaa mpiyldl ± §§¨¥©§¨

ìæàe jld ±.éàãeäé Ca eãøî øñé÷ì déì øîà ¨©¨©¥§¥¨¨§¨§¨¥
déì øîàxqiwdøîéé éîdz`y il xn`i in ± ¨©¥¦¥©

,wcevdéì øîà,`vnw xaàðaøe÷ eäì øãL ¨©¥§©§§¨¨
e ,oaxw mdl gly -déì ïéáø÷î éà úéæç± ¨¦¦§¨§¦¥

,dze` eaixwi m` d`xzeàìâò déãéa øãL ìæà̈©¨©§¨¥£¨¨
àzìzxgaen lbr ecia glye xqiwd jld ± ¦§¨

.en`l iyily clepy
éúà÷c éãäajxca ezeida ±àîeî déa àãL- ©£¥§¨¨¥§¨¥¨

ea lihdmeníéúôN áéða.dpeilrd eztya - §¦§¨©¦
dì éøîàåmend lihdy mixne` yie -ïéweãa §¨§¥¨§¦

ïéòaLa dfy .oird z` dqknd mexwa ±àzëec ¤¨©¦§¨
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ep sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

yzà àkìî àøáéàcizr dz` jln zn`a ± ¦§¨©§¨©§
,zeidlzà àkìî åàì éàcdz`y `lely ± §¦¨©§¨©§

jln zeidl cizrCãéa íéìLeøé àøñîéî àì± Ÿ¦§§¨§¨©¦§¨¨
,jcia zxqnp milyexi dzid `láéúëcdiryi) ¦§¦

(cl iàlà 'øécà' ïéàå ,'ìBté øécàa ïBðáläå'§©§¨§©¦¦§¥©¦¤¨
áéúëc ,Cìî(`k l edinxi)epnî Bøécà äéäå' ¤¤¦§¦§¨¨©¦¦¤

'Bâå,lyen `ed xic`y ixd ,'`vi FAxTn FlWnE §Ÿ§¦¦§¥¥

øîàpL ,Lc÷nä úéa àlà 'ïBðáì' ïéàåmixac) §¥§¨¤¨¥©¦§¨¤¤¡©
(dk b,'ïBðáläå äfä áBhä øää'zial dpeekde ¨¨©©¤§©§¨

,l`xyi ly mdizepeer z` oialny ycwnd

úøîà÷ãejzprhe ±àì éànà àðà àkìî éà' §¨¨§©¦©§¨£¨©©Ÿ
,'àðãéàä ãò éàaâì úéúà÷iz`a `ly daiqd ¨¨¦§©¨¦©¨¦§¨

,`id jil`ïðé÷áL àì ïa úéàc éðBéøa± ¦§¥§¦¨Ÿ©§¦¨
,z`vl epl migipn mpi` epa yiy mipeixadøîà̈©

déì,qepiiqtq`eléàdzid,Lác ìL úéáç ¥¦¨¦¤§©
äéìò Ceøk ïB÷øãåike ,dilr weac ygpe ±àì §©§¨¨¤¨Ÿ

ìéáLa úéáçä úà ïéøáBL eéäd jliy,ïB÷øc ¨§¦¤¤¨¦¦§¦©§
xird zneg z` zigydl mkl did mb jk
mipeixad z` jilydl ick y`a dtxeyle

.dkezn÷ézLéà.opgei oaxóñBé áø déìò éø÷ ¦§¦¨¥£¥©¥
àîézéàåy mixne` yie ±àáé÷ò éaøeilr `xw §¦¥¨©¦£¦¨

,ok'ìkñé ízòãå øBçà íéîëç áéLî'diryi) ¥¦£¨¦¨§©§¨§©¥
,opgei oax ly eznkg z` lhp d"awd ,(dk cn

okydéì øîéîì déì éòaéàel xnel eilr did ± ¦¨¥¥§¥©¥
`l` ,ziagd z` xeayl jixv oi`yïðéì÷L©§¦¨

àúáö,zav milhep ±ïB÷øãì déì ïðéì÷Lå §¨¨§©§¦¨¥§©§
déì ïðéìè÷å,eze` mibxede oewxcd z` milhepe , §©§¦¨¥

dì ïðé÷áL àúéáçåoi`e migipn ziagd z`e ± §¨¦¨©§¦¨¨
mgvpl lkep ile`y epitiv okle ,dxaeyl jixv
,dnegd zxiaya jxev `ll xird on m`ivedle

.jzi` minilyn epiid jk xg`e

éîBøî déìò à÷zñéøt éúà éëäcàmizpia ± ©§¨¦¨¥§¦§§¨£¥¥¦
e ,inexn gily ribddéì øîàqepiiqtq`l,íe÷ ¨©¥
øñé÷ déì úéîc,xqiwd zny meyn ±éøîàå §¦¥¥¨§¨§¥

àLéøa CáéúBàì éîBøc éáéLç eäðäehilgde ± ¨§£¦¥§¦§¦¨§¥¨
.y`xa jaiyedle xqiwl jzepnl inex iaeyg

,ef dxeya qepiiqtq` rnyy onfaãç íéiñ äåä£¨©¥©
éðàñîxy`ke ,cg` lrpn lrep did ±àòa §¨¥¨¨

àðéøçàì àîééñîìelrpn z` lerpl dvx ± ¦§©§¨§©£¦¨
,xg`dìéiò àìelbx z` qipkdl gilvd `l ± Ÿ©¥

,lrpnlCãéàì àôìLîì àòauelgl dvx ± ¨¨§¦§§¨§¦¨
,xak lrpy dpey`xd lrpd z`÷ôð àì`l ± Ÿ¨©

elbxy itl ,lrpndn elbx z` `ivedl gilvd
,dagxzpøîà,qepiiqtq`éàä éàî,df dn ± ¨©©©

,dfk xac il dxw recndéì øîàoa opgei oax ¨©¥
,i`kføòèöz àìitl ,eagxzd jilbxy jk lr Ÿ¦§©¥

y meyn `l` ,ileg zngn df oi`yäòeîL§¨
Cì àéúà äáBè,daeh dreny zrnyy meyn ± ¨¨§¨¨

,jizenvr eagxzpe epyczpekeáéúëceh ilyn) ¦§¦
(lïMãz äáBè äòeîL'[daigxn -].'íöò §¨¨§©¤¤¤

,qepiiqtq` eze` l`ydézðwz éàî àlàdn ± ¤¨©©©§¥
el xn` ,ilrpn z` lerpl gilv` cvik ,izpwz

,i`kf oa opgei oaxàáziî àìc Léðéà éúéì¥¦¦¦§Ÿ¦©§¨
dépéî Czòcdgep jzrc oi`y mc` e`iai ± ©§¨¦¥

,epnnéìçìåCn÷ óok ici lre ,jiptl xearie ± §¦£¦©¨
ke ,xvEz jlbxáéúëc(ak fi ilyn)äàëð çeøå' ¦§¦§©§¥¨
'íøb Laézokle ,mvr yaiz dxeay gexe ± §©¤¨¤

yaizz ,xayiz jgexe j`pey jiptl xari xy`k
.xveze jlbxéëä ãáò,qepiiqtq` ok dyr ± ¨©¨¦

ok`e ,e`peyy mc` eiptl exiardeìééòelbx ± ¨¥
.elrpnl dqpkp dipyd

déì øîà,i`kf oa opgei oaxl qepiiqtq`øçàîe ¨©¥¥©©
éàä élek ezéîëçcminkg mkpidy xg`ne ± §©§¦¥©

,miblten dke mznkgzd `l recnàðãéàä ãò©¨¦§¨
éàaâì eúéúà àì éànàcr il` mz`a `le ± ©©Ÿ¨¥§©¨¦

,eiykr.inr milydldéì øîàoa opgei oax ¨©¥
,i`kfåikCì éøîà àìzngn `al izleki `ly §Ÿ¨§¥¨

,mipeixaddéì øîà,qepiiqtq`éøîà énð àðà ¨©¥£¨©¦¨§¦
Cìmikixv mziidy ,lyna jl izipr ip` s` ± ¨

,mipeixad z` mkn wlqle dnegd z` aixgdl
.il` `ale
déì øîàxg`n ,i`kf oa opgei oaxl qepiiqtq` ¨©¥

,jlnl iziyrpyàðìéæà ìæéîjled ipixd ± ¥©¨¥§¨
,zeklnd mewn myy ,inexlàðéøçà Lðéàå§¦¨©£¦¨

àðøcLîmr mgliy xg` `av xy gly`e ± §©©§¨
,mripkie l`xyiCì ïzàc éãéî éàpéî éòa àlà¤¨§¥¦©¦¦§¤¥¨

.jl oz` eze`y xac ipnn ywaz ±déì øîàoax ¨©¥
.` :jnn il yi zeywa yely ,i`kf oa opgeiïz¥

äéîëçå äðáé éìz` bexdz `le daixgz `ly ¦©§¤©£¨¤¨
.a .dinkgìàéìîb ïaøc àzìéLeLål` ± §¦§¨§©¨©§¦¥

jkae ,`iypd l`ilnb oax zgtyn z` bexdz

.b .cec zia zeklnl xkf x`yiïééñîc àúååñàå§©§¨¨§©§¨
÷Bãö éaøì déì,il oz jiyp`n mi`texe ± ¥§©¦¨

aexn eirn exvwzpy ,wecv iax z` e`txiy

.lke` relal leki did `le ,eizeiprzdéìò éø÷̈¥£¥
óñBé áø,àîézéàåy mixne` yieàáé÷ò éaø ©¥§¦¥¨©¦£¦¨

,ok eilr `xwízòãå øBçà íéîëç áéLî'¥¦£¨¦¨§©§¨
'ìkñé,(dk cn ediryi)déì øîéîì éòaéà± §©¥¦¨¥§¥©¥

xqiwl xnel jixv did i`kf oa opgei oax
ìàðîéæ àãä eäðé÷áLfriy ±milyexi z` ae §©§¦§¨¨¦§¨

`l opgei oax recn `xnbd zx`an .ef mrta
,qepiitq`n ok ywiaàeäåi`kf oa opgei oax ± §

ãéáò àì éàä élek àîìc ,øáñm` ile` ± ¨©¦§¨¥©Ÿ¨¦
`l ,milyexi z` aefrl ,efk dlecb dywa ywai

,ezywa z` qepiiqtq` dyriåelit`y `vnp §
àzøet äìvä[zhren -]éåä àì énð`l mb ± ©¨¨§¨©¦Ÿ£¥

icka ,el`d mixacd z` ywia okle ,`dz

.zhren dlvd `dz zegtly
,`xnbd zxxanéaøì déì ïééñîc àúååñà©§¨¨§©§¨¥§©¦
àéä éàî ,÷Bãöiax z` mi`texd e`tix cvik ± ¨©¦
,ezlgnn wecvéøàôc àiî äeé÷Là àn÷ àîBé¨©¨©§§¨©¨§©£¥

,oiaeq mda exyy min edewyd oey`xd meia ±
wecv iax did lekiy ,xzeia mililc min mpidy

.relaløçîìedewydà÷etéñc àiîmin ± §¨¨©¨§¦¨
mda axernye ,xzei miqb oiaeq mda exyy

.gnwøçîìedewydàçîé÷c àiîexyy min ± §¨¨©¨§¦§¨
,xzei mikinq mdy ,gnw mdadéòéî çååøc ãò©§¨©¥¥

eagxzd eiriny cr ±àzøet àzøethrn ± §¨§¨
.lk`n ipin lk lek`l leki dide ,hrn

ìæà,qepiiqtq`ñeèéèì déøãLz` glye ± ¨©©§¥§¦
.l`xyi mr mgliy qehih

(fl al mixac) dxeza xn`pBîéäìà éà øîàå'§¨©¥¡Ÿ¥
'Ba eéñç øeöl`xyi lr `aiy aie`dy epiide ± ¨¨

,ea miqeg mdy wfgd mdidel` okid xn`iäæ¤
`edäìòî étìk ócéâå óøéçL ,òLøä ñeèéè¦¨¨¨¤¥¥§¦¥§©¥©§¨

.`vnp epi` lekiak d"awdy xn`e
äNò äî,ryxd qehihñðëðå ,Bãéa äðBæ Nôz ¤¨¨¨©¨§¨§¦§©

dnräøBz øôñ òéväå ,íéLãwä éLã÷ úéáì§¥¨§¥©¢¨¦§¦¦©¥¤¨

,mdizgzäøéáò äéìò øáòå.my dnr dpfe §¨©¨¤¨£¥¨
éiñ ìèðå] ó[axg ±úëBøtä úà øcéâåjzge ± §¨©©¦§¦¥¤©¨¤

,zkextd z`õaöáî íc äéäå ,ñð äNòðå§©£¨¥§¨¨¨§©§¥
àöBéå,øeáqëåy ryxd qehihBîöò úà âøä± §¥§©¨¨©¤©§

,d"awd z` lekiakøîàpL(c cr milidz) ¤¤¡©
éøøö eâàL'éãòBî áø÷a EEji`pey eb`y ± ¨£Ÿ§¤§¤¤£¤

jycwn zia jeza'úBúBà íúúBà eîN± ¨Ÿ¨
mdly mipniqdy exn` ,eaixgdl mci dxabyke
xeaq ryxd qehih did oke ,miizin` mipniq md

.izin` oniq `ed envr z` bxdy epniqy

øîBà ïðç àaàyi (h ht milidz) df weqt ©¨¨¨¥
,df dyrn lr yexcl'dé ïéñç EBîë éî', ¦¨£¦¨

eyexite'ïéñç EBîk éî'wt`zn ±,äL÷å ¦¨¨¦§¨¤
òîBL äzàLz`BúBà ìL Bôecéâå Böeàéð ¤©¨¥©¦§¦¤
.÷úBLå ,òLø̈¨§¥

,àðz ìàòîLé éaø éáceh zeny) dxeza xn`p §¥©¦¦§¨¥¨¨
,(`i,''ä íéìàa äëîë éî'yexcl yie ¦¨Ÿ¨¨¥¦

`ed yexitdyíéîlàa äëBîk éîmpi`y ¦¨¨¨¦§¦
.mditxgnl miper

qehih ly eiyrn z` xtql dkiynn `xnbd
:ryxd

äNò äî,ryxd qehih,úëBøtä úà ìèð ¤¨¨¨©¤©¨¤
éðúeâøb ïéîk BàNòå,lecb lq ±àéáäåz`ìk ©£¨§¦©§§¦§¥¦¨

dïäa ïçépäå ,Lc÷naL íéìk,zkexta ± ¥¦¤©¦§¨§¦¦¨¨¤
.Bøéòa çazLäì Cìéì ,äðéôña ïáéLBäå§¦¨¦§¦¨¥¥§¦§©¥©§¦

,weqt df dyrn lr zyxec `xnbdøîàpL¤¤¡©
(i g zldw),eàáe íéøá÷ íéòLø éúéàø ïëáe'§¥¨¦¦§¨¦§ª¦¨

ïk øLà øéòá eçkzLéå ,eëläé LBã÷ íB÷nîe¦§¨§©¥§¦§©§¨¦£¤¥
,'eNò,`xnbd zyxece'íéøeá÷' éø÷éz ìà ¨©¦§¥§¦

,'íéöeá÷' àlàeàlà 'eçkzLéå' éø÷éz ìà ¤¨§¦©¦§¥§¦§©§¤¨
'eçazLéå'miryxdy ,`ed weqtd xe`iae , §¦§©§

gazydl icka ,ycwnd mewnn e`ae evawp
.ycwnd ziaa eyry dxeabd iyrn lr mxira

éøîàc àkéà'mixeaw' daizd z` eyxcy yi ± ¦¨§¨§¥
epiide ,dzaizkkéléî eléôàc ,Lnî íéøeá÷§¦©¨©£¦¦¥

ïønhîcxeaw didy l`xyi ly mpenhn ± §¦©§¨
,xzqeneïBäì àééìbéà.mdl dlbzp ± ¦©§¨§

,dpitqa biltn eceraìBLçð åéìò ãîògex ± ¨©¨¨©§
dxrqíiaLdnii`eøîà ,BòáBèìqehih ¤©¨§§¨©
ryxdìL íäéäìàL ,éðà äneãîkl`xyi ¦§¤£¦¤¡Ÿ¥¤¤

.íéna àlà Búøeáb ïéà ,elày ,di`xdeàa ¥¥§¨¤¨©©¦¨
íéna Bòaè ,äòøte ,seq mi ly,àøñéñ àa ©§Ÿ¦§©©¦¨¦§¨

íéna Bòaèokle ,oeyiw lgp lyãîBò àeä óà ¦§©©¦©¥
éìòdvexe ,zrk,àeä øBab íà ,íéna éðòáBèì ¨©§§¥¦©©¦¦¦

énò äNòéå ,äLaiì äìòémy,äîçìîd`xpe ©£¤©©¨¨§©£¤¦¦¦§¨¨
.gvpi in

ìB÷ úa äúöé,minydnïa òLø ,Bì äøîàå ¨§¨©§¨§¨¨¨¤
éì Lé äl÷ äiøa ,òLøä åNò ìL Bða ïa ,òLø̈¨¤§¤¥¨¨¨¨§¦¨©¨¥¦
äiøa dì éø÷ éànà ,dîL Lezéå ,éîìBòa§¨¦§©§¨©©¨¥¨§¦¨

äl÷meyn ,dlw dixa yezid `xwp recn ± ©¨
dì úéà àðìòîcz` qipkdl dt dl yiy ± §©£¨¨¦¨

,lke`ddì úéì àð÷ôîegzt dl oi`e ± ©§¨¨¥¨
,irxd `ivedldnò äNòúå ,äLaiì äìò£¥©©¨¨§©£¤¦¨

,äîçìî.gvpi in d`xpeäìòqehih,äLaiì ¦§¨¨¨¨©©¨¨
BîèBça ñðëðå ,Lezé àa,et`a ±BçBîa øwðå ¨©§¦§©§§§¦¥§

éìç à÷ äåä ,ãç àîBé .íéðL òáLàáaà ó ¤©¨¦¨©£¨¨¨¦©¨¨
àçôð éácly gzt iptl qehih xar ,cg` mei ± §¥©§¨
migtp zia,eòîLz` yezidàzôæøà ì÷± ¨©©©§©§¨

,ea wtec gtpd didy ,qpxewd zewitc lew



קה "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ep sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

yzà àkìî àøáéàcizr dz` jln zn`a ± ¦§¨©§¨©§
,zeidlzà àkìî åàì éàcdz`y `lely ± §¦¨©§¨©§

jln zeidl cizrCãéa íéìLeøé àøñîéî àì± Ÿ¦§§¨§¨©¦§¨¨
,jcia zxqnp milyexi dzid `láéúëcdiryi) ¦§¦

(cl iàlà 'øécà' ïéàå ,'ìBté øécàa ïBðáläå'§©§¨§©¦¦§¥©¦¤¨
áéúëc ,Cìî(`k l edinxi)epnî Bøécà äéäå' ¤¤¦§¦§¨¨©¦¦¤

'Bâå,lyen `ed xic`y ixd ,'`vi FAxTn FlWnE §Ÿ§¦¦§¥¥

øîàpL ,Lc÷nä úéa àlà 'ïBðáì' ïéàåmixac) §¥§¨¤¨¥©¦§¨¤¤¡©
(dk b,'ïBðáläå äfä áBhä øää'zial dpeekde ¨¨©©¤§©§¨

,l`xyi ly mdizepeer z` oialny ycwnd

úøîà÷ãejzprhe ±àì éànà àðà àkìî éà' §¨¨§©¦©§¨£¨©©Ÿ
,'àðãéàä ãò éàaâì úéúà÷iz`a `ly daiqd ¨¨¦§©¨¦©¨¦§¨

,`id jil`ïðé÷áL àì ïa úéàc éðBéøa± ¦§¥§¦¨Ÿ©§¦¨
,z`vl epl migipn mpi` epa yiy mipeixadøîà̈©

déì,qepiiqtq`eléàdzid,Lác ìL úéáç ¥¦¨¦¤§©
äéìò Ceøk ïB÷øãåike ,dilr weac ygpe ±àì §©§¨¨¤¨Ÿ

ìéáLa úéáçä úà ïéøáBL eéäd jliy,ïB÷øc ¨§¦¤¤¨¦¦§¦©§
xird zneg z` zigydl mkl did mb jk
mipeixad z` jilydl ick y`a dtxeyle

.dkezn÷ézLéà.opgei oaxóñBé áø déìò éø÷ ¦§¦¨¥£¥©¥
àîézéàåy mixne` yie ±àáé÷ò éaøeilr `xw §¦¥¨©¦£¦¨

,ok'ìkñé ízòãå øBçà íéîëç áéLî'diryi) ¥¦£¨¦¨§©§¨§©¥
,opgei oax ly eznkg z` lhp d"awd ,(dk cn

okydéì øîéîì déì éòaéàel xnel eilr did ± ¦¨¥¥§¥©¥
`l` ,ziagd z` xeayl jixv oi`yïðéì÷L©§¦¨

àúáö,zav milhep ±ïB÷øãì déì ïðéì÷Lå §¨¨§©§¦¨¥§©§
déì ïðéìè÷å,eze` mibxede oewxcd z` milhepe , §©§¦¨¥

dì ïðé÷áL àúéáçåoi`e migipn ziagd z`e ± §¨¦¨©§¦¨¨
mgvpl lkep ile`y epitiv okle ,dxaeyl jixv
,dnegd zxiaya jxev `ll xird on m`ivedle

.jzi` minilyn epiid jk xg`e

éîBøî déìò à÷zñéøt éúà éëäcàmizpia ± ©§¨¦¨¥§¦§§¨£¥¥¦
e ,inexn gily ribddéì øîàqepiiqtq`l,íe÷ ¨©¥
øñé÷ déì úéîc,xqiwd zny meyn ±éøîàå §¦¥¥¨§¨§¥

àLéøa CáéúBàì éîBøc éáéLç eäðäehilgde ± ¨§£¦¥§¦§¦¨§¥¨
.y`xa jaiyedle xqiwl jzepnl inex iaeyg

,ef dxeya qepiiqtq` rnyy onfaãç íéiñ äåä£¨©¥©
éðàñîxy`ke ,cg` lrpn lrep did ±àòa §¨¥¨¨

àðéøçàì àîééñîìelrpn z` lerpl dvx ± ¦§©§¨§©£¦¨
,xg`dìéiò àìelbx z` qipkdl gilvd `l ± Ÿ©¥

,lrpnlCãéàì àôìLîì àòauelgl dvx ± ¨¨§¦§§¨§¦¨
,xak lrpy dpey`xd lrpd z`÷ôð àì`l ± Ÿ¨©

elbxy itl ,lrpndn elbx z` `ivedl gilvd
,dagxzpøîà,qepiiqtq`éàä éàî,df dn ± ¨©©©

,dfk xac il dxw recndéì øîàoa opgei oax ¨©¥
,i`kføòèöz àìitl ,eagxzd jilbxy jk lr Ÿ¦§©¥

y meyn `l` ,ileg zngn df oi`yäòeîL§¨
Cì àéúà äáBè,daeh dreny zrnyy meyn ± ¨¨§¨¨

,jizenvr eagxzpe epyczpekeáéúëceh ilyn) ¦§¦
(lïMãz äáBè äòeîL'[daigxn -].'íöò §¨¨§©¤¤¤

,qepiiqtq` eze` l`ydézðwz éàî àlàdn ± ¤¨©©©§¥
el xn` ,ilrpn z` lerpl gilv` cvik ,izpwz

,i`kf oa opgei oaxàáziî àìc Léðéà éúéì¥¦¦¦§Ÿ¦©§¨
dépéî Czòcdgep jzrc oi`y mc` e`iai ± ©§¨¦¥

,epnnéìçìåCn÷ óok ici lre ,jiptl xearie ± §¦£¦©¨
ke ,xvEz jlbxáéúëc(ak fi ilyn)äàëð çeøå' ¦§¦§©§¥¨
'íøb Laézokle ,mvr yaiz dxeay gexe ± §©¤¨¤

yaizz ,xayiz jgexe j`pey jiptl xari xy`k
.xveze jlbxéëä ãáò,qepiiqtq` ok dyr ± ¨©¨¦

ok`e ,e`peyy mc` eiptl exiardeìééòelbx ± ¨¥
.elrpnl dqpkp dipyd

déì øîà,i`kf oa opgei oaxl qepiiqtq`øçàîe ¨©¥¥©©
éàä élek ezéîëçcminkg mkpidy xg`ne ± §©§¦¥©

,miblten dke mznkgzd `l recnàðãéàä ãò©¨¦§¨
éàaâì eúéúà àì éànàcr il` mz`a `le ± ©©Ÿ¨¥§©¨¦

,eiykr.inr milydldéì øîàoa opgei oax ¨©¥
,i`kfåikCì éøîà àìzngn `al izleki `ly §Ÿ¨§¥¨

,mipeixaddéì øîà,qepiiqtq`éøîà énð àðà ¨©¥£¨©¦¨§¦
Cìmikixv mziidy ,lyna jl izipr ip` s` ± ¨

,mipeixad z` mkn wlqle dnegd z` aixgdl
.il` `ale
déì øîàxg`n ,i`kf oa opgei oaxl qepiiqtq` ¨©¥

,jlnl iziyrpyàðìéæà ìæéîjled ipixd ± ¥©¨¥§¨
,zeklnd mewn myy ,inexlàðéøçà Lðéàå§¦¨©£¦¨

àðøcLîmr mgliy xg` `av xy gly`e ± §©©§¨
,mripkie l`xyiCì ïzàc éãéî éàpéî éòa àlà¤¨§¥¦©¦¦§¤¥¨

.jl oz` eze`y xac ipnn ywaz ±déì øîàoax ¨©¥
.` :jnn il yi zeywa yely ,i`kf oa opgeiïz¥

äéîëçå äðáé éìz` bexdz `le daixgz `ly ¦©§¤©£¨¤¨
.a .dinkgìàéìîb ïaøc àzìéLeLål` ± §¦§¨§©¨©§¦¥

jkae ,`iypd l`ilnb oax zgtyn z` bexdz

.b .cec zia zeklnl xkf x`yiïééñîc àúååñàå§©§¨¨§©§¨
÷Bãö éaøì déì,il oz jiyp`n mi`texe ± ¥§©¦¨

aexn eirn exvwzpy ,wecv iax z` e`txiy

.lke` relal leki did `le ,eizeiprzdéìò éø÷̈¥£¥
óñBé áø,àîézéàåy mixne` yieàáé÷ò éaø ©¥§¦¥¨©¦£¦¨

,ok eilr `xwízòãå øBçà íéîëç áéLî'¥¦£¨¦¨§©§¨
'ìkñé,(dk cn ediryi)déì øîéîì éòaéà± §©¥¦¨¥§¥©¥

xqiwl xnel jixv did i`kf oa opgei oax
ìàðîéæ àãä eäðé÷áLfriy ±milyexi z` ae §©§¦§¨¨¦§¨

`l opgei oax recn `xnbd zx`an .ef mrta
,qepiitq`n ok ywiaàeäåi`kf oa opgei oax ± §

ãéáò àì éàä élek àîìc ,øáñm` ile` ± ¨©¦§¨¥©Ÿ¨¦
`l ,milyexi z` aefrl ,efk dlecb dywa ywai

,ezywa z` qepiiqtq` dyriåelit`y `vnp §
àzøet äìvä[zhren -]éåä àì énð`l mb ± ©¨¨§¨©¦Ÿ£¥

icka ,el`d mixacd z` ywia okle ,`dz

.zhren dlvd `dz zegtly
,`xnbd zxxanéaøì déì ïééñîc àúååñà©§¨¨§©§¨¥§©¦
àéä éàî ,÷Bãöiax z` mi`texd e`tix cvik ± ¨©¦
,ezlgnn wecvéøàôc àiî äeé÷Là àn÷ àîBé¨©¨©§§¨©¨§©£¥

,oiaeq mda exyy min edewyd oey`xd meia ±
wecv iax did lekiy ,xzeia mililc min mpidy

.relaløçîìedewydà÷etéñc àiîmin ± §¨¨©¨§¦¨
mda axernye ,xzei miqb oiaeq mda exyy

.gnwøçîìedewydàçîé÷c àiîexyy min ± §¨¨©¨§¦§¨
,xzei mikinq mdy ,gnw mdadéòéî çååøc ãò©§¨©¥¥

eagxzd eiriny cr ±àzøet àzøethrn ± §¨§¨
.lk`n ipin lk lek`l leki dide ,hrn

ìæà,qepiiqtq`ñeèéèì déøãLz` glye ± ¨©©§¥§¦
.l`xyi mr mgliy qehih

(fl al mixac) dxeza xn`pBîéäìà éà øîàå'§¨©¥¡Ÿ¥
'Ba eéñç øeöl`xyi lr `aiy aie`dy epiide ± ¨¨

,ea miqeg mdy wfgd mdidel` okid xn`iäæ¤
`edäìòî étìk ócéâå óøéçL ,òLøä ñeèéè¦¨¨¨¤¥¥§¦¥§©¥©§¨

.`vnp epi` lekiak d"awdy xn`e
äNò äî,ryxd qehihñðëðå ,Bãéa äðBæ Nôz ¤¨¨¨©¨§¨§¦§©

dnräøBz øôñ òéväå ,íéLãwä éLã÷ úéáì§¥¨§¥©¢¨¦§¦¦©¥¤¨

,mdizgzäøéáò äéìò øáòå.my dnr dpfe §¨©¨¤¨£¥¨
éiñ ìèðå] ó[axg ±úëBøtä úà øcéâåjzge ± §¨©©¦§¦¥¤©¨¤

,zkextd z`õaöáî íc äéäå ,ñð äNòðå§©£¨¥§¨¨¨§©§¥
àöBéå,øeáqëåy ryxd qehihBîöò úà âøä± §¥§©¨¨©¤©§

,d"awd z` lekiakøîàpL(c cr milidz) ¤¤¡©
éøøö eâàL'éãòBî áø÷a EEji`pey eb`y ± ¨£Ÿ§¤§¤¤£¤

jycwn zia jeza'úBúBà íúúBà eîN± ¨Ÿ¨
mdly mipniqdy exn` ,eaixgdl mci dxabyke
xeaq ryxd qehih did oke ,miizin` mipniq md

.izin` oniq `ed envr z` bxdy epniqy

øîBà ïðç àaàyi (h ht milidz) df weqt ©¨¨¨¥
,df dyrn lr yexcl'dé ïéñç EBîë éî', ¦¨£¦¨

eyexite'ïéñç EBîk éî'wt`zn ±,äL÷å ¦¨¨¦§¨¤
òîBL äzàLz`BúBà ìL Bôecéâå Böeàéð ¤©¨¥©¦§¦¤
.÷úBLå ,òLø̈¨§¥

,àðz ìàòîLé éaø éáceh zeny) dxeza xn`p §¥©¦¦§¨¥¨¨
,(`i,''ä íéìàa äëîë éî'yexcl yie ¦¨Ÿ¨¨¥¦

`ed yexitdyíéîlàa äëBîk éîmpi`y ¦¨¨¨¦§¦
.mditxgnl miper

qehih ly eiyrn z` xtql dkiynn `xnbd
:ryxd

äNò äî,ryxd qehih,úëBøtä úà ìèð ¤¨¨¨©¤©¨¤
éðúeâøb ïéîk BàNòå,lecb lq ±àéáäåz`ìk ©£¨§¦©§§¦§¥¦¨

dïäa ïçépäå ,Lc÷naL íéìk,zkexta ± ¥¦¤©¦§¨§¦¦¨¨¤
.Bøéòa çazLäì Cìéì ,äðéôña ïáéLBäå§¦¨¦§¦¨¥¥§¦§©¥©§¦

,weqt df dyrn lr zyxec `xnbdøîàpL¤¤¡©
(i g zldw),eàáe íéøá÷ íéòLø éúéàø ïëáe'§¥¨¦¦§¨¦§ª¦¨

ïk øLà øéòá eçkzLéå ,eëläé LBã÷ íB÷nîe¦§¨§©¥§¦§©§¨¦£¤¥
,'eNò,`xnbd zyxece'íéøeá÷' éø÷éz ìà ¨©¦§¥§¦

,'íéöeá÷' àlàeàlà 'eçkzLéå' éø÷éz ìà ¤¨§¦©¦§¥§¦§©§¤¨
'eçazLéå'miryxdy ,`ed weqtd xe`iae , §¦§©§

gazydl icka ,ycwnd mewnn e`ae evawp
.ycwnd ziaa eyry dxeabd iyrn lr mxira

éøîàc àkéà'mixeaw' daizd z` eyxcy yi ± ¦¨§¨§¥
epiide ,dzaizkkéléî eléôàc ,Lnî íéøeá÷§¦©¨©£¦¦¥

ïønhîcxeaw didy l`xyi ly mpenhn ± §¦©§¨
,xzqeneïBäì àééìbéà.mdl dlbzp ± ¦©§¨§

,dpitqa biltn eceraìBLçð åéìò ãîògex ± ¨©¨¨©§
dxrqíiaLdnii`eøîà ,BòáBèìqehih ¤©¨§§¨©
ryxdìL íäéäìàL ,éðà äneãîkl`xyi ¦§¤£¦¤¡Ÿ¥¤¤

.íéna àlà Búøeáb ïéà ,elày ,di`xdeàa ¥¥§¨¤¨©©¦¨
íéna Bòaè ,äòøte ,seq mi ly,àøñéñ àa ©§Ÿ¦§©©¦¨¦§¨

íéna Bòaèokle ,oeyiw lgp lyãîBò àeä óà ¦§©©¦©¥
éìòdvexe ,zrk,àeä øBab íà ,íéna éðòáBèì ¨©§§¥¦©©¦¦¦

énò äNòéå ,äLaiì äìòémy,äîçìîd`xpe ©£¤©©¨¨§©£¤¦¦¦§¨¨
.gvpi in

ìB÷ úa äúöé,minydnïa òLø ,Bì äøîàå ¨§¨©§¨§¨¨¨¤
éì Lé äl÷ äiøa ,òLøä åNò ìL Bða ïa ,òLø̈¨¤§¤¥¨¨¨¨§¦¨©¨¥¦
äiøa dì éø÷ éànà ,dîL Lezéå ,éîìBòa§¨¦§©§¨©©¨¥¨§¦¨

äl÷meyn ,dlw dixa yezid `xwp recn ± ©¨
dì úéà àðìòîcz` qipkdl dt dl yiy ± §©£¨¨¦¨

,lke`ddì úéì àð÷ôîegzt dl oi`e ± ©§¨¨¥¨
,irxd `ivedldnò äNòúå ,äLaiì äìò£¥©©¨¨§©£¤¦¨

,äîçìî.gvpi in d`xpeäìòqehih,äLaiì ¦§¨¨¨¨©©¨¨
BîèBça ñðëðå ,Lezé àa,et`a ±BçBîa øwðå ¨©§¦§©§§§¦¥§

éìç à÷ äåä ,ãç àîBé .íéðL òáLàáaà ó ¤©¨¦¨©£¨¨¨¦©¨¨
àçôð éácly gzt iptl qehih xar ,cg` mei ± §¥©§¨
migtp zia,eòîLz` yezidàzôæøà ì÷± ¨©©©§©§¨

,ea wtec gtpd didy ,qpxewd zewitc lew

המשך בעמוד ייא



xcde"קו fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr fp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

`ed ,ily yperd xnelk ,mc` eze` ly eyper

déLôpà ÷éñôc éàîalr `ed wqty dna ± §©§¨¦©©§¥
ay epiide ,eiiga eytpàîBé ìk,meie mei lka ± ¨¨
déîèé÷ì déì éLðëî,ext` z` mitqe` ±éðééãå ©§§¥¥§¦§¥§©§¥

déì,eze` mipce ±déì eì÷å,eze` mitxeye ± ¥§¨¥
øcáîeéné áMà eipt lr ext` z` mixftne ± §©§©¤©¥

.minid zray

ìæà,qelwpe` jld ±àãéâða íòìáì dé÷ñà± ¨©©§¥§¦§¨¦§¦¨
,ae`a mrla z` dlrdedéì øîàl`y ± ¨©¥

,mrla z` qelwpe`àîìò àeääa áéLç ïàî± ©¨¦§©¨§¨
,`ad mlera aeyg indéì øîà,mrlaìàøNé ¨©¥¦§¨¥

,qelwpe` eze` l`y ,`ad mlera miaeygd md
eäa é÷eacéàì eäî,mda weacl i`ck m`d ± ©§¦©¥§

,xiibzdl xnelkdéì øîà' ,mrlaLBøãú àì ¨©¥Ÿ¦§
íúáBèå íîBìLl`xyi lyøîà ,'íéîiä ìk §¨§¨¨¨©¨¦¨©

déì,mrlal qelwpe`éàîa àøáb àeääc déðéc ¥¦¥§©©§¨§©
,`ed dna ,jly xnelk ,mc` eze` ly epic ±

déì øîà,mrla.úçúBø òøæ úáëLa ¨©¥§¦§©¤©©©
ìæàqelwpe` jld ±àãéâða dé÷ñàdlrd - ¨©©§¥¦§¦¨

ae`aìcg`nòLBtdéì øîà ,ìàøNé él`y ± §§¥¦§¨¥¨©¥
,qelwpe` eze`àîìò àeääa áéLç ïàîin ± ©¨¦§©¨§¨

,`ad mlera aeygìàøNé ,déì øîàmd ¨©¥¦§¨¥
,qelwpe` eze` l`y ,`ad mlera miaeygdeäî©

eäa é÷eacàìxnelk ,mda weacl i`ck m`d ± §¦©¥§
,xiibzdldéì øîà,ryet eze`,LBøc íúáBè' ¨©¥¨¨§

'LBøãz àì íúòøy meynïäa òâBpä ìk- ¨¨¨Ÿ¦§¨©¥©¨¤
,mdl xvdle mdl rxdl l`xyiadf ixdeléàk§¦

Bðéò úáaa òâBðmxeby xnelk ,ezii`xl wifne ¥©§¨©¥
,envrl drxdéì øîà,qelwpe`àeääc déðéc ¨©¥¦¥§©
éàîa àøáb,minya jyper edn ±déì øîà ©§¨§©¨©¥

ize` miyiprn ,ryet eze`.úçúBø äàBöa§¨©©
øî øîàc,(:`k) oiaexir zkqna exn`y itl ± §¨©©

ïBcéð ,íéîëç éøác ìò âéòìnä ìkmiyiprn ± ¨©©§¦©¦§¥£¨¦¦
eze`.úçúBø äàBöa§¨©©

éæç àz,df dyrnn d`xe `a ±éòLBt ïéa äî ¨£¦©¥§¥
,ìàøNélkn ,miryet eid mdiigay elit`y ¦§¨¥

aeh zeyrl mivilnn md ixd mzen xg`l mewn
,l`xyi ipa mréãáBò íìBòä úBneà éàéáðì¦§¦¥¨¨§¥
,äøæ äãBáòmdilr zilbp mdiigay elit`y £¨¨¨

miriyxn md ixd mewn lkn ,e`apzpe dpikyd
.mzen xg`l elit` l`xyi cbpk xacl

àéðz,`ziixaaäàøe àa ,øæòìà éaø øîà ©§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ§¥
òéiñ éøäL ,äLea ìL dçk äìBãb änk©¨§¨Ÿ¨¤¨¤£¥¦©

àöî÷ øa úà àeä Ceøa LBãwälra eyiiay ©¨¨¤©©§¨
,dcerqd,eznwp z` rval d"awd eriiqe

.Bìëéä úà óøNå Búéa úà áéøçäå§¤¡¦¤¥§¨©¤¥¨
zx`ane ,'jlnd xd' oaxeg lr zxtqn `xnbd

y (:dp lirl) opgei iax xn`y dn z`àìBâðøzà©©§§¨
àkìî øeè áéøç àzìBâðøzàådyrn llba ± §©©§§§¨¨¥©§¨

] `kln xeh daxgp ,zlebpxze lebpxza rxi`y

.[jlnd xd -
,dyrnd xetiq did jkeéâéäð eåäceidy ± §£§¦¥
,mibdep jlnd xd iyp`àðúç é÷ôî eåä ék¦£©§¥£¨¨

àúlëådlke ozg mi`iven eid xy`ky - §©§¨
,mzteglàzìBâðøzå àìBâðøz eäéén÷ é÷ôî± ©§¥©©§©§§¨§©§§§¨

oniql ,zlebpxze lebpxz mdiptl mi`iven eid

,aehøîBìkmixne`k ±dlkle ozgleáøe eøt §©§§
.íéìBâðøúk§©§§¦

,`xnbd zxtqnãç àîBéeidyk ,cg` mei ± ¨©

ozg iptl zlebpxze lebpxz mi`iven micedid

,dlkeéìç à÷ äåäéàîBøc àcðeb ócecb xar ± £¨¨¨¦§¨§¨¥
e ,mewn eze`a mi`nex lyeäéépéî eäðéì÷L± ©§¦§¦©§

,mzi`n milebpxzd z` cecbd iyp` egwle

eäééìò eìôðiyp` lr mewnd icedi eltpzd ± ¨§£©§
e mi`nexd cecbdeäðeçî,mze` ekide ±eúà- ¨§¨

e e`aéàãeäé Ca eãøî ,øñéwì déì eøîà± ¨§¥©¥¨¨§¨§¨¥
z`f xqiwd rnyy oeik ,ja ecxn micedidàúà̈¨

eäééìòxeh ipa lr dnglnl e`ave xqiwd `a ± £©§
.`kln

eäa äåä,jlnd xd icedia did ±àeääeze` ± £¨§©
`xwpd mc`àìéî õéô÷ äåäc ,àîBøc øa± ©§¨©£¨¨¦¦¨

lin ly wgxnl utew didyeäa ìéè÷åbxede ± §¨¦§
.mi`nexadéâàúì øñé÷ déì÷Lxqiw lhp ± ¨§¥¥¨§©¥

,exzk z` inexàòøàà déáúBàålr egipde ± §§¥©©§¨
e ,ux`ddélek àîìòc déðBaéø ,øîàlk oec` ± ¨©¦¥§¨§¨¥
,mlerdCì àçéð éà,jiptl oekpe xacd gp m` ± ¦¦¨¨

àøáb àeääì déøñîz àìz` xeqnz `p l` ± Ÿ¦§§¥§©©§¨
,ize` xnelk ,mc` eze`déúeëìîìe déãéãì± §¦¥§©§¥

,izekln z`e ize` ,xnelk ,ezekln z`e eze`
àøáb ãçc déãéa.cg` mc` icia ±déìLëà §¨¥§©©§¨©§§¥
àîBøc øáì déîeteliykd `nexc xa ly eit ± ¥§©§¨
obedk `ly xaclíéäìà äzà àìä' øîàå§¨©£Ÿ©¨¡Ÿ¦

'eðéúBàáöa íéäìà àöú àìå eðzçðæepiide §©§¨§Ÿ¥¥¡Ÿ¦§¦§¥
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ïa àááe ï÷fä éànL éãéîìzî ãçà ï÷æ íL äéä ïéc úéáì àáe íéãò ïäì ãéîòäå ïäéðéa ìéèäå äöéa ïáBì àéáäå úçà ähéî ìò©¦¨©©§¥¦¤¥¨§¥¦¥¥¤§¤¡¦¨¤¥¦¨§¥¦¨¨¨¨¥¤¨¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤
eäeàéáäå åéøáãk eàöîe e÷ãa øeàä ïî äçBc òøæ úáëLå øeàä ïî ãìBñ äöéa ïáBì ï÷fä éànMî épìae÷î Ck ïäì øîà BîL àèea¨§¨©¨¤¨§§©¦¦©©©¨¥¤¥¨¥¦¨§¦§©¤©¨¦¨¨§¨§¦§¨¨¤¡¦
déì øîà Leðòéà àîòè éàî éàä élek íé÷écö eåäc øçàîe óñBé áøì éiaà déì øîà epnî dúaeúk eäeaâäå eäe÷ìäå ïéc úéáì§¥¦§¦§§¦§§¨¨¦¤¨©¥©©¥§©¥¥©©©£©¦¦¥©©©§¨¦£¨©¥
àwMà :'äéìò íéìaàúnä ìk LBLî dzà eNéN äéáäà ìk dá eìéâå íìLeøé úà eçîN' áéúëc íéìLeøé ìò ìeaàéà àìc íeMî¦§Ÿ¦©©§¨©¦¦§¦¦§¤§¨©¦§¦¨¨Ÿ£¤¨¦¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨©©¨
àîBé àððb eãáòå eäì éöéé÷ éáñðéî eåä éëå àúéðøBz éìúL àz÷eðé àæøà éìúL à÷eðé ãéléúî äåä ék éâéäð eåäc øúéa áéøç ÷tñéøc§¦§©¨¦¥¨©£§¦¥¦£¨¦§©¥§¨¨§¥©§¨§§¨¨§¥§¦¨§¦£¦§§¥©§¥§§¨§§¨¨¨

î øñéwì déì eøîà eúà eäðeçî eäééìò ìeôð eúà dì eìééòå àæøà eö÷ ÷tñéøc à÷L øázà øñé÷c dézøa àôìç à÷ äåä ãçeãø ©£¨¨¨§¨§©¥§¥¨¦§©¨¨§¦§©¨©§¨§©§¨¨¨£©§§§¨¨§¥©¥¨¨§
éðø÷ [óìà] íéðBîL elà ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà àøéæ éaø øîà 'ìàøNé ïø÷ ìk óà éøça òãb' :eäééìò àúà éàãeäé Cä§¨¥¨¨£©§¨©¨¢¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¨©©¦¥¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¥§¦¤¤©§¥
äúéä äáBø÷ øîàz ànL ìBãbä íiì ìôðå ïîc CìäL ãò óèå íéLðå íéLðà da eâøäå äeãëlL äòLa øúéa Cøëì eñðëpL äîçìî¦§¨¨¤¦§§¦§©¥¨§¨¨¤§¨¨§¨§¨£¨¦§¨¦§©©¤¨©¨¨§¨©©¨©¨¤¨Ÿ©§¨¨§¨
íéîëç eøòéLå Cìéà CLBî ãçàå Cìéà CLBî ãçà íéãé úò÷áa Lé íéìçð éðL øîBà ìBãbä øæòéìà éaø àéðz ìéî äúéä ä÷Bçø§¨¨§¨¦©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥§¥§¨¦¥§¦§©¨©¦¤¨¥¥¨§¤¨¥¥¨§¦££¨¦
ìáæ àìa ìàøNé ìL ïîcî ïäéîøk úà íéáëBk éãáBò eøöa íéðL òáL àðz àúéðúîa íc ãçàå íéî íé÷ìç éðL§¥£¨¦©¦§¤¨¨§©§¦¨¨¨¤©¨¦¨§§¥¨¦¤©§¥¤¦¨¨¤¦§¨¥§Ÿ¤¤

øîà



קז hb `iand` cenr fp sc ± oey`x wxtoihib

.déLôpà ÷ñôc éàîa:`nhiw ixEcaE ilwin.úçúBø òøæ úáëLacbpM dCn §©§¨©©©§¥¦§¥§¥¦§¨§¦§©¤©©©¦¨§¤¤

:a`Fn zFpA l` zFpfl mrd ligzd FzvrAW dCn.øî øîàcsc) oiaExirA ¦¨¤©£¨¦§¦¨¨¦§¤§¨§¨©©§¥¦

`xwE xUA zribiA oFCip dAxd birlOd xUA zribi dAxd bdlen Dl silie (:`k§¨¦¨¦§©©©§¥§¦©¨¨©©§¦©§¥¦¦¦©¨¨§¨

:dxFY ixaCn xzFi mixtFq ixacA xdGd ipA dOdn xzFie aizM mixtFq ixacA§¦§¥§¦§¦§¥¥¥¨§¦¦¨¥§¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

.æ"ò éãáBò úBneàä éàéáðmrlA §¦¥¨§¥¦§¨

:xAcl riWxde eilr zilbp dpikXdWøeè ¤©§¦¨¦§¥¨¨§¦§¦©§©¥

.àkìî:KlOd xd DnXW dpicn.eìôð ©§¨§¦¨¤§¨©©¤¤¨§
i`nFxC Ediilr micEdId dpicOd ipA§¥©§¦¨©§¦£©§§¨¥

:EdpFgnE.àcðeb:cEcB.eäa äåä §¨§¨§£¨§
:micEdIA.øewcæéà:gFnUl.éæçúàc ãò ©§¦¦§©¦§©©§¦§£¥

:ligd ipal.à÷ðtLeâc àðBéìain ¦§¥©©¦¦§¨§§©§¨¦

d FYrAhA dxEv Fl dzidWDxiMn di ¤¨§¨¨§©©§¨¨©¦¨

:zFxPd d`xnl xird on lin wFgẍ¦¦¨¦§©§¥©¥

sc) f"r zkQnA `Ed lk`n oin miilgW©£©¦¦©£¨§©¤¤

:(.h"k.àøúà àeää:KlOd xd ©©§¨©©¤¤

.eúéøwLîwifgn Fpi` `Ede KlOd xdA Eid zFxiir `FAx miXW Ezixn`C §©§¦§©§¦¦¦¦£¨¨§©©¤¤§¥©§¦

:mipw `FAx miXW ENit`.àãîbsc migqt) iP`qn cEnB FnM f"rlA y"eixhic £¦¦¦¦¨¦©§¨§©©§¨§©¥

:(.`iw.BøNa ÷éæçî BøBò ïéàFzFQklE xFfgl lFki oi`e uEeM `Ed hWtEdXn ¥©£¦§¨¦¤§©¨§¥¨©£§©

:FA.déì òéîLc:mirWx m` miwiCv m` mdiUrO dn.Búñeøàå ñeøàa ¦§¦©¥©©£¥¤¦©¦¦¦§¨¦§¨©£¨
:xird DzF`n.ètètL`le FxviA lflf ¥¨¨¦¤¦§¥¦§¥§¦§§Ÿ

:eilr xABzp `N` FaWg.øòMä øñçå ¨§¤¨¦§©¥¨¨§¨¥©©©
:d`EaYd xTiizp.äöéa ïáBìdnFC `EdW ¦§©¥©§¨¤¥¨¤¤

:FYW` lr E`AW lFw `ivFdl rxf zakWl§¦§©¤©§¦¤¨©¦§

.ãìBñ:cilbnE WAiizn y"iixhicúáëL ¥¦§©¥©§¦¦§©
.øeàä ïî äçBc òøæcbAA rlape qpkp ¤©¨¦¨¦§©§¦§©©¤¤

:cilbn Fpi`e.àúéðøBz:o"it.àððb:dREg §¥©§¦§¦¨§¨¨¨

.äîçìî éðø÷oxw irwFY zFqiiB iW`x ©§¥¦§¨¨¨¥§¨§¥¤¤

:m`av ipA mdilr mitQ`znEànLå ¦§©§¦£¥¤§¥§¨¨§¤¨
.äúéä äáBø÷ øîàz:mIl.íéãé úò÷a Ÿ©§¨¨§¨©¨¦§©¨©¦

:mFwn mW.íc ãçàå:xziA ibExdn ¥¨§¤¨©¥£¥¥¨
ìù

déîèé÷ì déì éLðëî àîBé ìk déLôpà ÷éñôc éàîa§©§¨¦©©§¥¨¨©§§¥¥§¦§¥
íòìáì dé÷ñà ìæà éné áMà eøcáîe déì eì÷å déì éðééãå§©§¥¥§¨¥§©§©¤©¥¨©©§¥§¦§¨
déì øîà àîìò àeääa áéLç ïàî déì øîà àãéâða¦§¦¨¨©¥©¨¦§©¨§¨¨©¥
íîBìL LBøãz àì déì øîà eäa é÷eacéàì eäî ìàøNé¦§¨¥©§¦©¥§¨©¥Ÿ¦§§¨
éàîa àøáb àeääc déðéc déì øîà íéîiä ìk íúáBèå§¨¨¨©¨¦¨©¥¦¥§©©§¨§©
àãéâða dé÷ñà ìæà úçúBø òøæ úáëLa déì øîà̈©¥§¦§©¤©©©¨©©§¥¦§¦¨
øîà àîìò àeääa áéLç ïàî déì øîà ìàøNé éòLBôì§§¥¦§¨¥¨©¥©¨¦§©¨§¨¨©
LBøc íúáBè déì øîà eäa é÷eacàì eäî ìàøNé déì¥¦§¨¥©§¦©¥§¨©¥¨¨§
Bðéò úáaa òâBð eléàk ïäa òâBpä ìk LBøãz àì íúòø̈¨¨Ÿ¦§¨©¥©¨¤§¦¥©§¨©¥

éæç àz úçúBø äàBöa ïBcéð íéîëç éøác ìò âéòìnä ìk øî øîàc úçúBø äàBöa déì øîà éàîa àøáb àeääc déðéc déì øîà̈©¥¦¥§©©§¨§©¨©¥§¨©©§¨©©¨©©§¦©¦§¥£¨¦¦§¨©©¨£¦
éøäL äLea ìL dçk äìBãb änk äàøe àa øæòìà éaø øîà àéðz äøæ äãBáò éãáBò íìBòä úBneà éàéáðì ìàøNé éòLBt ïéa äî©¥§¥¦§¨¥¦§¦¥¨¨§¥£¨¨¨©§¨¨©©¦¤§¨¨Ÿ§¥©¨§¨Ÿ¨¤¨¤£¥
ék éâéäð eåäc àkìî øeè áéøç àzìBâðøzàå àìBâðøzà :Bìëéä úà óøNå Búéa úà áéøçäå àöî÷ øa úà àeä Ceøa LBãwä òéiñ¦©©¨¨¤©©§¨§¤¡¦¤¥§¨©¤¥¨©©§§¨§©©§§§¨¨¥©§¨©£§¦¥¦

éìç à÷ äåä ãç àîBé íéìBâðøúk eáøe eøt øîBìk àzìBâðøzå àìBâðøz eäéén÷ é÷ôî àúlëå àðúç é÷ôî eåäeäðéì÷L éàîBøc àcðeb ó £©§¥£¨¨§©§¨©§¥©©§©§§¨§©§§§¨§©§§§©§§¦¨©£¨¨¨¦§¨§¨¥©§¦§
ìéè÷å àìéî õéô÷ äåäc àîBøc øa àeää eäa äåä eäééìò àúà éàãeäé Ca eãøî øñéwì déì eøîà eúà eäðeçî eäééìò eìôð eäéépéî¦©§¨§£©§¨§¨¨§¥©¥¨¨§¨§¨¥¨¨£©§£¨§©©§¨©£¨¨¦¦¨§¨¦

å déâàúì øñé÷ déì÷L eäadéúeëìîìe déãéãì àøáb àeääì déøñîz àì Cì àçéð éà délek àîìòc déðBaéø øîà àòøàà déáúBà §©§¥¥©§©¥§§¥©©§¨¨©¦¥§¨§¨¥¦¦¨¨Ÿ¦§§¥§©©§¨§¦¥§©§¥
ãåc éëä øîà énð ãåc 'eðéúBàáöa íéäìà àöú àìå eðzçðæ íéäìà äzà àìä' øîàå àîBøc øáì déîet déìLëà àøáb ãçc déãéa§¨¥§©©§¨©§§¥¥§©§¨§¨©£Ÿ©¨¡Ÿ¦§©§¨§Ÿ¥¥¡Ÿ¦§¦§¥¨¦©¦¨©¨¦¨¦
eäðé÷aLéà àðîéæ àä àñéð éì Léçøúéàå ìéàBä øîà déLôð çðå déLkøëì déèîL àðB÷øc àúà àqkä úéáì ìò dnúî à÷ éäeîúà©§¥¨§©©©§¥©¦¥¨¨©§¨©§¥§©§§¥§¨©§¥¨©¦§¦§©¥¦¦¨¨¦§¨¦§§¦§
øãä éàãeäé éa eãç à÷ àãçéî øîà àìéî ÷Bçøa à÷ðtLeâc àðBéìa éfçúéàc ãò ébøL e÷éìãàå eúLå eìëàå øewãæéà ìæàå eäðé÷áL©§¦§§¨©¦§©§¨§§¨§©§¦§©¥©§¦§©¥¦§¨§§©§¨§¨¦¨¨©¥£¨¨¨¦§¨¥¨©
éìelä àñéb Cäáe àúååìéì àúìúe éîBé àúìz da eìè÷å àkìî øeèì eìééò àôééñ éôéìL éôìà äàî úìz éqà éaø øîà eäééìò àúà̈¨£©§¨©©¦©¦§¨¥¨©§¥§¦¥©§¨©§§©§¨§¨§¨§¨¨¥§¨¨¥§¨¨§©¦¨¦¥
Bì eéäL úBøééò àBaø íéML elà ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék 'á÷òé úBàð ìk úà ìîç àìå 'ä òla' éðäa éðä éòãé eåä àìå ébðçå§¦§¥§Ÿ£¨§¥£¥©£¥¦©§Ÿ¨©¥¨§©£Ÿ¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨¥¦¦¦£¨¤¨
eéä úçàå úçà ìëå Cìnä øäa Cìnä éàpéì Bì eéä úBøééò àBaø íéML éqà éaø øîà äãeäé áø øîàc Cìnä øäa Cìnä éàpéì§©©©¤¤§©©¤¤§¨©©§¨¨©©¦©¦¦¦¦£¨¨§©©©¤¤§©©¤¤§¨©©§©©¨

ìMî õeç íéøöî éàöBék daàúéa éáäé àìc Léa øôk àiøëc øôk íééìçéL øôk Léa øôk ïä elà íéøöî éàöBék íéìôk ïäa eéäL L ¨§§¥¦§©¦¦¨Ÿ¤¨¨¤¦§©¦§§¥¦§©¥¥§©¦§©¦£©¦§©¦§©¨§©¦§Ÿ¨£¥¥¨
äá÷ð úBãìBéå älçz íéøëæ úBãìBé ïäéúBLð eéäL ïðçBé éaø øîà àiøëã øôk íééìçL ïî ïúñðøt äúéäL íééìçéL øôk àæétLeàì§§¦¨§¨¦£©¦¤¨§¨©§¨¨¨¦¦£©¦§©¦§©¨¨©©¦¨¨¤¨§¥¤§§¨¦§¦¨§§§¥¨
àðéðç éaøì é÷Bãö àeää déì øîà ÷éæçî àì éð÷ àúååáéø ïézéL eléôàå àøúà àeää éì éæç éãéãì àleò øîà úB÷ñBôe äðBøçàä©£¨§¨©¨§¦¦¨¥¦©©§¨©£¦¦¦¦§¨¨¨¥Ÿ©£¦¨©¥©§¦§©¦£¦¨
àçååø äéìò ïéáLBiL ïîæa ìàøNé õøà óà BøNa úà ÷éæçî BøBò ïéà äæ éáv äî da áéúk éáö õøà déì øîà eúéøwLî éøe÷L§¥§©§¦¨©¥¤¤§¦§¦¨©§¦¤¥©£¦¤§¨©¤¤¦§¨¥¦§©¤§¦¨¤¨©§¨
àkéà éà éøîà éããä éab éáúé eåä àéiç øa àðeä áøå äiáeè øa äi÷ìç áøå äi÷ìç øa éîeéðî áø àãîb äéìò ïéáLBé ïéàL ïîæáe¦§©¤¥§¦¨¤¨¨§¨©©§¥©¦§¦¨§©¦§¦¨©¦¨§©¨©¦¨£¨§¥©¥£¨¥¨§¥¦¦¨
íéáëBk éãáBòä ïéáì eaLpL Búñeøàå ñeøàa äNòî øîàå eäéépéî ãç çút àîéì íéøöî ìL àéðëñ øôkî àúléî déì òéîLc¦§¦©¥¦§¨¦§©§©§¨¤¦§©¦¥¨¨©©¦©§§¨©©£¤§¨©£¨¤¦§§¥¨§¥¨¦
äæì eãôéñ ïäì äøîà únLëe BúBî íBé ãò da òâð àìå Enî äaeúk éì ïéàL éa òbz ìà Enî äLwáa Bì äøîà äæì äæ íeàéOäå§¦¦¤¨¤¨§¨§©¨¨¦§©¦©¦¤¥¦§¨¦§§Ÿ¨©¨©§¤¥¨§¨¨¤¦§§¤
àãça éàäå ähî àãça åàì óñBé eléàå àîBéå àîBé ìk éàäå àzòL àãç àlà äåä àì óñBéa eléàc óñBiî øúBé Bøöéa ètètL¤¦§¥§¦§¥¦¥§¦§¥Ÿ£¨¤¨£¨©§¨§©¨¨§¨§¦¥¨©£¨¦¨§©©£¨
e÷ãáe úçà àiãBî øòMä øñçð øðéãa úBiãBî íéòaøà eãîòå äNòî øîàå Cãéà çút BzLà àäå BzLà åàì óñBé eléàå ähî¦¨§¦¥¨¦§§¨¦§¨©¦¨§¨©©£¤§¨§©§¨¦¦§¦¨¤§©©©©¦¨©©¨§
äNòî øîàå Cãéà çút BîB÷îì øòMä øæçå íeì÷ñe ïéc úéáì íeàéáäå íéøetkä íBéa äñøBàî äøòð ìò eàaL Bðáe áà eàöîe¨§¨§¤¨©©£¨§¨¨§©¦¦¤¡¦§¥¦§¨§¨©©©©¦§¨©¦¨§¨©©£¤
ïáékLäå ïøkéL ï÷Läå ïìéëàäå åéðéáLBL úà ïnéæå Cìä äNò äî äaeøî dúaeúk äúéäå dLøâì BzLàa åéðéò ïúpL ãçà íãàa§¨¨¤¨¤¨©¥¨§¦§§¨§¨§¨§¨§¨¨§¨¤¨¨¨©§¦¥¤§¦¨§¤¡¦¨§¦§¨¦§¨§¦§¦¨
ïa àááe ï÷fä éànL éãéîìzî ãçà ï÷æ íL äéä ïéc úéáì àáe íéãò ïäì ãéîòäå ïäéðéa ìéèäå äöéa ïáBì àéáäå úçà ähéî ìò©¦¨©©§¥¦¤¥¨§¥¦¥¥¤§¤¡¦¨¤¥¦¨§¥¦¨¨¨¨¥¤¨¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤
eäeàéáäå åéøáãk eàöîe e÷ãa øeàä ïî äçBc òøæ úáëLå øeàä ïî ãìBñ äöéa ïáBì ï÷fä éànMî épìae÷î Ck ïäì øîà BîL àèea¨§¨©¨¤¨§§©¦¦©©©¨¥¤¥¨¥¦¨§¦§©¤©¨¦¨¨§¨§¦§¨¨¤¡¦
déì øîà Leðòéà àîòè éàî éàä élek íé÷écö eåäc øçàîe óñBé áøì éiaà déì øîà epnî dúaeúk eäeaâäå eäe÷ìäå ïéc úéáì§¥¦§¦§§¦§§¨¨¦¤¨©¥©©¥§©¥¥©©©£©¦¦¥©©©§¨¦£¨©¥
àwMà :'äéìò íéìaàúnä ìk LBLî dzà eNéN äéáäà ìk dá eìéâå íìLeøé úà eçîN' áéúëc íéìLeøé ìò ìeaàéà àìc íeMî¦§Ÿ¦©©§¨©¦¦§¦¦§¤§¨©¦§¦¨¨Ÿ£¤¨¦¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨©©¨
àîBé àððb eãáòå eäì éöéé÷ éáñðéî eåä éëå àúéðøBz éìúL àz÷eðé àæøà éìúL à÷eðé ãéléúî äåä ék éâéäð eåäc øúéa áéøç ÷tñéøc§¦§©¨¦¥¨©£§¦¥¦£¨¦§©¥§¨¨§¥©§¨§§¨¨§¥§¦¨§¦£¦§§¥©§¥§§¨§§¨¨¨

î øñéwì déì eøîà eúà eäðeçî eäééìò ìeôð eúà dì eìééòå àæøà eö÷ ÷tñéøc à÷L øázà øñé÷c dézøa àôìç à÷ äåä ãçeãø ©£¨¨¨§¨§©¥§¥¨¦§©¨¨§¦§©¨©§¨§©§¨¨¨£©§§§¨¨§¥©¥¨¨§
éðø÷ [óìà] íéðBîL elà ïðçBé éaø øîà eäaà éaø øîà àøéæ éaø øîà 'ìàøNé ïø÷ ìk óà éøça òãb' :eäééìò àúà éàãeäé Cä§¨¥¨¨£©§¨©¨¢¦©Ÿ¤¤¦§¨¥¨©©¦¥¨¨©©¦©¨¨©©¦¨¨¥§¦¤¤©§¥
äúéä äáBø÷ øîàz ànL ìBãbä íiì ìôðå ïîc CìäL ãò óèå íéLðå íéLðà da eâøäå äeãëlL äòLa øúéa Cøëì eñðëpL äîçìî¦§¨¨¤¦§§¦§©¥¨§¨¨¤§¨¨§¨§¨£¨¦§¨¦§©©¤¨©¨¨§¨©©¨©¨¤¨Ÿ©§¨¨§¨
íéîëç eøòéLå Cìéà CLBî ãçàå Cìéà CLBî ãçà íéãé úò÷áa Lé íéìçð éðL øîBà ìBãbä øæòéìà éaø àéðz ìéî äúéä ä÷Bçø§¨¨§¨¦©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥§¥§¨¦¥§¦§©¨©¦¤¨¥¥¨§¤¨¥¥¨§¦££¨¦
ìáæ àìa ìàøNé ìL ïîcî ïäéîøk úà íéáëBk éãáBò eøöa íéðL òáL àðz àúéðúîa íc ãçàå íéî íé÷ìç éðL§¥£¨¦©¦§¤¨¨§©§¦¨¨¨¤©¨¦¨§§¥¨¦¤©§¥¤¦¨¨¤¦§¨¥§Ÿ¤¤

øîà

גיטין. פרק חמישי - הניזקין דף נז עמוד א - בשיתוף מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     רש"י



hbקח `ianda cenr fp sc ± oey`x wxtoihib
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,oc`xfeapdéì àðñéiôî àðàz` qiit` ip` ± £¨§©©§¨¥

,dixkf ly encéúééàz` oc`xfeap `iad ± ©§¥
inkgå äìBãb éøãäðñinkg,äpè÷ éøãäðñ ©§¤§¥§¨§©§¤§¥§©¨

déåléò ìè÷dixkf ly enc lr mze` bxde ± ¨©¦¨¥
,odkdåoiicrçð àìjiynde dixkf ly enc §Ÿ¨

oc`xfeap `iad .gezxl,úBìeúáe íéøeça©¦§
edéåléò ìè÷,mcd lr bxde ±åoiicrçð àìenc ¨©¦¨¥§Ÿ¨

,dixkf lyéúééàoc`xfeap `iad ±ìL úB÷Bðéz ©§¥¦¤
déåléò ìè÷ ,ïaø úéa,mcd lr bxde ±åoiicr ¥©¨¨©¦¨¥§

çð àì,dixkf ly encdéì øîàencl oc`xfeap Ÿ¨¨©¥
,dixkf lyíézãaéà ïäaL íéáBè äéøëæ äéøëæ§©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦

m`d ,jnc lr izcai` l`xyiay miaehd ±

eäleëì eäðéãaàc Cì àçéðca``y jl gep ± ¦¨¨§©§¦§§§
,jnc lr l`xyi mr lk z`éëä déì øîàãk± ¦§¨©¥¨¦

,jk el xn` xy`kçðodkd dixkf ly enc ¨
.ezgizxn rbxpeàzòL àéääa,dry dze`a ± §©¦©§¨

ly enc mr ygxzdy dn oc`xfeap d`xy
,odkd dixkføîà .dézòãa äáeLz øäøä¦§¥§¨§©§¥¨©

,xnege lw mixacd `lde ,eailaìò íà äîe¨¦©
úçà Lôðeyprp ,ebxdyCkxeng ypera -, ¤¤©©¨

àøáb àeää,oc`xfeap ,mc` eze` ±ìk ìè÷c ©©§¨§¨©¨
àúîLð éðä,el`d zenypd lk z` bxdy -ìò ¨¥¦§¨¨©

änëå änk úçà.xeng ypera ypriy÷øò± ©©©¨§©¨¨©
,oc`xfeap gxadéúéáa àúèøt øèL øãL ìæà̈©¨©§©¦§¨¨§¥¥

dn ea hxity ezial d`eev xhy glye jlde ±

,eiqkp mr zeyrløéibàå.xiibzde ± §¦©¥
àðz,`ziixaa epipy ±ïîòðjln `av xy - ¨¨©£¨
oenräéä áLBz øb`ly envr lr laiw ± ¥¨¨¨

,(fi d) 'a miklna x`eank ,dxf dcear cearl
ïãàøæeáðlaa jln xvpckeap ly migahd ax - §©§£¨

äøBz eãnì ïîä ìL åéðá éðaî ,äéä ÷ãö øb¥¤¤¨¨¦§¥¨¨¤¨¨¨§¨
eãnì àøñéñ ìL åéðá éðaî ,÷øa éðáa¦§¥§©¦§¥¨¨¤¦§¨¦§
áéøçðñ ìL åéðá éðaî ,íéìLeøéa úB÷Bðéz¦¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦

.íéaøa äøBz eãnì,`xnbd zx`aneïepéà ïàî ¦§¨¨©¦©¦
,miaxa dxez ecnil aixgpq ly eipa ipan in -

.ïBéìèáàå äéòîL§©§¨§©§©§
áéúëc eðééä,(g ck l`wfgi)dng zFlrdl' ©§¦§¦§©£¥¨

mwp mwplézìáì òìñ çéçö ìò dîc úà ézúð ¦§Ÿ¨¨¨©¦¤¨¨©§¦©¨©§¦§¦
'úBñkädixkf ly enc lr deiv d"awd - ¦¨

zelrdl ick ,rlai `le dtvxd lr x`yiy

.eznwp z` mewpl xekfiy eiptl dng
xn` wgviy ,(ak fk ziy`xa) dxeza xn`p

,eici z` yyin xy`k awrilá÷òé ìB÷ ìwä'©Ÿ©£Ÿ
,'åNò éãé íéãiäå,`xnbd zyxecäæ ,'ìBwä' §©¨©¦§¥¥¨©¤

inia ,awri ipa erinydy dgeevd lewñeðéiøãà©§¦¨
íéML ,íéøöî ìL àiøãðñklàa âøäL ,øñé÷¥¨¤¨©§©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦¦

àBaø íéML ìò àBaømiiz`ne oeilin epiide ± ¦©¦¦¦
mdy ,sl`k íéìôkxtqníéøöî éàöBéeidy ¦§©¦§§¥¦§©¦

yexcl `xnbd dkiynn .yi` sl` ze`n yy

weqtd z`äæ 'á÷òé ìB÷'dgeevd lew ©£Ÿ¤
inia awri ipa erinydy,øñé÷ ñeðééñtñà©§©§¨¥¨

àBaø úBàî òaøà øúéa Cøëa âøäLrax` ± ¤¨©¦§©¥¨©§©¥¦
,awri ipan yi` oeilindì éøîàåmixne` yie ± §¨§¥¨

bxdyàBaø íéôìà úòaøàoeilin mirax` ± ©§©©£¨¦¦
weqtd meiqe .awri ipan yi`'åNò éãé íéãiäå'§©¨©¦§¥¥¨

eæiciäòLøä úeëìî,eiyr ipanäáéøçäL ©§¨§¨¨¤¤¡¦¨
eðúéìâäå ,eðìëéä úà äôøNå ,eðéza úà¤¨¥§¨§¨¤¥¨¥§¦§¦¨

'á÷òé ìB÷ ìBwä' ,øçà øác .eðöøàîfnxn ¥©§¥¨¨©¥©©£Ÿ
yälôz Eì ïéà,lewa ziyrpy ±úìòBnL ¥§§¦¨¤¤¤

,minexna zlawzneïéàLaxernî dalew ¤¥¨¦
'åNò éãé íéãiäå' .á÷òé ìL Bòøfy fnxnEì ïéà ©§¤©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨¥§

äîçìîmicia ziyrpyúçöBpLzgvpny ± ¦§¨¨¤©©
,diaie` z`ïéàLaxernî daiciìL Bòøf ¤¥¨¦©§¤

.åNò¥¨
zeaax ebxdpe ziad axgy (my) lirl epxn`

l`xyi itl`rxd oeyl ici lreðééäådn dfe ± §©§
øæòìà éaø øîàc(`k d aei`) weqtd xe`iaa §¨©©¦¤§¨¨

ì èBLa','àáçz ïBLyì éøeçøéçaïBLonfa ± §¨¥¨¥§¦§¥¨
enk epeyla edrxa dkn mc`y oeyld zaixn

,heyaàáçz.ca`z `ly ick `agzz ± ¥¨¥
:oaxegd oipra dyxc cer d`ian `xnbd

áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàmildz) ¨©©§¨¨©©©¦§¦
(` flweðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò'©©£¨¤¨¨©§©¨¦

,'ïBiö úà eðøëæaLBãwä eäàøäL ,ãnìî §¨§¥¤¦§©¥¤¤§¨©¨
ãåãì àeä Ceøaz`å ,ïBLàø úéa ïaøeçz` ¨§¨¦§©©¦¦

ïBLàø úéa ïaøeç .éðL úéa ïaøeç,cec d`x §©©¦¥¦§©©¦¦
'eðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò' øîàpL¤¤¡©©©£¨¤¨¨©§©¨¦
z` dlbi xvpckeapy ycewd gexa cec dtv ±
,ycwnd zia z` aixgiyk laal l`xyi ipa

oaxeg .oaxegd lr eppewi md myeéðL úéad`x ©¦¥¦
cecáéúëc(f my)íBé úà íBãà éðáì 'ä øëæ' ¦§¦§Ÿ¦§¥¡¥

'da ãBñiä ãò eøò eøò íéøîàä íìLeøédtv ± §¨©¨Ÿ§¦¨¨©©§¨
z` aixgi mec` ipan qehihy ycewd gexa cec

mec`l xekfi d"awdy lltzde ,milyexi

.mdn rxtie ,milyexi z` eaixgdy
àîézéàå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàyie ± ¨©©§¨¨©§¥§¦¥¨

y mixne`énà éaø,z`f xn`dì éøîàåyie ± ©¦©¦§¨§¥¨
y mixne`àðz àúéðúîa,`ziixaa ok epipyy ± §©§¦¨¨¨

äNòîdidúBãìéå íéãìé úBàî òaøàa ©£¤§©§©¥§¨¦¦¨
ïBì÷ì eaLpLmixac mda zeyrl zpn lr ± ¤¦§§¨

,jka mkxc oi`y mipebnxkf akynl micli
,miyblitl zeawpeeLébøäzeclide miclid ¦§¦

íéLwaúî ïä äîì ïîöòadxiar dfi` ± §©§¨§¨¥¦§©§¦
,zeyrl miebd mze` egixkieeøîàel`y ± ¨§

miclidíia ïéòáBè eðà íàepnvr riahp m` ± ¦¨§¦©¨
m`d ,`ehgl miebd epegixki `ly ick miaeðà̈

ïäaL ìBãbä ïäì Løc .àaä íìBòä éiçì ïéàä¦§©¥¨¨©¨¨©¨¤©¨¤¨¤
(bk gq) milidza xn`p ,daeyz mdl dpre

,'íé úBìönî áéLà ,áéLà ïLaî ,'ä øîà'dfe ¨©¦¨¨¨¦¨¦¦§ª¨
weqtd yexit'áéLà ïLaî'y dpeekd ,ïéaî ¦¨¨¨¦¦¥

äéøà épéLw lr mitxhpd z` -aiy` 'd yeci ¦¥©§¥
oian oewixhep 'oyan'y itl ,`ad mlerd iigl

.oy'íé úBìeönî áéLà'z` `ad mlerd iigl ¨¦¦§¨
íia ïéòáBhL elà,'d yeciw lreòîML ïåék ¥¤§¦©¨¥¨¤¨§

dúBãìéCk,`ad mlerd iigl maiyi d"awdy ± §¨¨
cinïlek eöô÷dpitqdn.íiä CBúì eìôðå ¨§¨§¨§§©¨

äî ,eøîàå ïîöòa øîBçå ì÷ íéãìé eàNð̈§§¨¦©¨¤§©§¨§¨§¨
zecliCëì ïkøcL ,eìlädf oi`e ,yinyzl - ©¨¤©§¨§¨

ebdp ,oxear dlecb jk lk dtxgCkmil evtwe ¨
,'d yeciw lr eraheeðàmiclideðkøc ïéàL ¨¤¥©§¥

Cëìc`n dlecb epztxge xkf akynl ±ìò , §¨©
änëå änk úçàyeciw lr zenl mikixv ep`y ©©©¨§©¨

cin ,'díiä CBúì eöô÷ íä óà,ezneíäéìòå ©¥¨§§©¨©£¥¤
øîBà áeúkä(bk cn milidz)éìò ék'eðâøä E ©¨¥¦¨¤Ÿ©§

'äçáè ïàök eðáLçð íBiä ìëzyecw xeara ± ¨©¤§©§§Ÿ¦§¨
enk bxdil mipkene epiiga milflfn ep` jny

.gahl jledy o`v

,øîà äãeäé áøåeæäéða äòáLå äMàezny §©§¨¨©¦¨§¦§¨¨¤¨
Lilr iM' weqtd xn`p dilre ,'d yeciw lr¦¨¤
did cvik `xnbd zxtqne .mFId lk EpbxdŸ©§¨©

,xacdøñé÷c dén÷ì àn÷ì eäeéúàe`iad - ©§§©¨§©¥§¥¨
,xqiwd iptl oey`xd oad z`çìt déì eøîà± ¨§¥§©

cear el exn`íéáëBk úãBáòì,eäì øîà± ©£©¨¦¨©§
y itl dxf dcearl cear` `läøBza áeúk̈©¨

(a k zeny)éäìà 'ä éëðà'eäe÷ôà ,'E ¨Ÿ¦¡Ÿ¤©§
eäeìè÷e.edebxde ede`ived ±Cãéàì eäeéúàå §¨§©§§¦¨

ipyd oad z` e`iade ±øñé÷c dén÷ìiptl - §©¥§¥¨
xqiwdçìt ,déì eøîà ,cear -úãBáòì ¨§¥§©©£©

eäì øîà ,íéáëBky itl ,cear` `láeúk ¨¦¨©§¨
äøBza(my)ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì' ©¨Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©
,'éðteäeìè÷e eäe÷ôà.edebxde ede`ived ± ¨¨©§§¨

Cãéàì eäeéúà,iyilyd oad z` e`iad ±eøîà ©§§¦¨¨§
çìt ,déìcear -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¥§©©£©¨¦¨©§

y itl ,cear` `läøBza áeúk(hi ak zeny) ¨©¨
íøçé íéäìàì çáæ''Bcáì äì ézìa,eäe÷ôà Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¦§¦©§©©§

eäeìè÷e.edebxde ede`ived ±Cãéàì eäeéúà± §¨©§§¦¨
,iriaxd oad z` e`iadçìt ,déì eøîàcear - ¨§¥§©

eäì øîà ,íéáëBk úãBáòìitl ,cear` `l ©£©¨¦¨©§
yäøBza áeúk(ci cl zeny)äåçzLú àì' ¨©¨Ÿ¦§©£¤

eäeìè÷e eäe÷ôà ,'øçà ìàìede`ived ± §¥©¥©§§¨
.edebxdeCãéàì eäeéúàoad z` e`iad ± ©§§¦¨
,iyingdçìt ,déì eøîàcear ±úãBáòì ¨§¥§©©£©



קט "xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr fp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

ïa òLBäé éaø øîà ,ïéáà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©¨¦¨©©¦§ª©¤
çñ ,äçø÷±,íéìLeøé éLðàî ãçà ï÷æ éì ¨§¨¨¦¨¥¤¨¥©§¥§¨©¦

íéçaè áø ïãàøæeáð âøä eæ äò÷áaxy ± §¦§¨¨©§©§£¨©©¨¦
,laa jln xvpckeap zgzy mibxeddíéúàî̈©¦

àBaø äøNò úçàåxyre d`n oeilin izy - §©©¤§¥¦
,l`xyin zeytp sl`âøä íéìLeøéáeoc`xfeap ¦¨©¦¨©

àBaø òaøàå íéòLzmirax`e ze`n ryz ± ¦§¦§©§©¦
l`xyin zeytp sl`CìäL ãò ,úçà ïáà ìò©¤¤©©©¤¨©

ïîcdxfrl dlre oc`xfeap bxdy miyp`d ly ¨¨
,ycwnd ziaayòâðåmncäéøëæ ìL Bîãaoa §¨©§¨¤§©§¨

,dxfra edebxdy ,odkd rciediäî íéi÷ì§©¥©
øîàpL(a c ryed)s`pe apbe gvxe Wgke dl`' ¤¤¡©¨Ÿ§©¥§¨Ÿ©§¨Ÿ§¨Ÿ

EvxR,'eòâð íéîãa íéîãåjtyy mincd erbpe ¨¨§¨¦§¨¦¨¨
.l`xyi ektyy odkd dixkf ly enca ,oc`xfeap

déçkLàoc`xfeap `vn ±äéøëæc déîãìz` ± ©§§¥¦§¥¦§©§¨
d`xe ,dixkf ly enc÷éìñå çzøî à÷ äåäc- ©£¨¨©§©§¨¦

,dlere gzex enc didyøîàoc`xfeap l`y ± ¨©
,micedid z`éàä éàîdf mcy daiqd dn ± ©©

,gzexdéì eøîà`ed df mc ,micedidícly ¨§¥©
êetzLàc íéçáæmzeevn meiw `ll jtypy ± §¨¦§¦§©

,gzex mcd okle ,gafnd lr dwixfaéîc éúééà©§¥§¥
zenda mc `iad ±encéà àìåmc did `le ± §Ÿ¦©

oc`xfeap oiad .df mcl dnec zendad
`ed mc dfi` zn`d z` el exn` `l micedidy

,dfeäì øîà,micedil oc`xfeapéì eúéøîà éà ¨©§¦¨§¦¦
ixd ,df mc in ly il exn`z m` ±éàå ,áheî¨§¦

åàì,il exn`z `l m`e ±eëééøNáì àð÷éøñî ¨©§¦§¨¦§¨©§
éìæøôc é÷øñîaiwxqna mkxya z` wexq` ± §©§§¥§©§§¥

.lfxadéì éøîà,micedidCì àîéð éàîoi` ± ¨§¥¥©¥¨¨
zn`d z` `l` jl xnel dn eplïa äåä àéiáð§¦¨£¨¨

epa did `iap ±éléîa ïì çëBî à÷ äåäc©£¨¨©¨§¦¥
àiîLcminy ipipra epgiken didy ±ïðéî÷ ¦§©¨¨¥©

déì ïðéìè÷å déåléò,edepbxde eilr epnw ±àäå ¦¨¥§©§¦¨¥§¨
déîc çéið à÷ àìc ïéðL änkmipy dnk dfe ± ©¨§¦§Ÿ¨¨¥§¥

.gp `l oiicr ence edepbxdy f`neäì øîà̈©§
,oc`xfeapdéì àðñéiôî àðàz` qiit` ip` ± £¨§©©§¨¥

,dixkf ly encéúééàz` oc`xfeap `iad ± ©§¥
inkgå äìBãb éøãäðñinkg,äpè÷ éøãäðñ ©§¤§¥§¨§©§¤§¥§©¨

déåléò ìè÷dixkf ly enc lr mze` bxde ± ¨©¦¨¥
,odkdåoiicrçð àìjiynde dixkf ly enc §Ÿ¨

oc`xfeap `iad .gezxl,úBìeúáe íéøeça©¦§
edéåléò ìè÷,mcd lr bxde ±åoiicrçð àìenc ¨©¦¨¥§Ÿ¨

,dixkf lyéúééàoc`xfeap `iad ±ìL úB÷Bðéz ©§¥¦¤
déåléò ìè÷ ,ïaø úéa,mcd lr bxde ±åoiicr ¥©¨¨©¦¨¥§

çð àì,dixkf ly encdéì øîàencl oc`xfeap Ÿ¨¨©¥
,dixkf lyíézãaéà ïäaL íéáBè äéøëæ äéøëæ§©§¨§©§¨¦¤¨¤¦©§¦

m`d ,jnc lr izcai` l`xyiay miaehd ±

eäleëì eäðéãaàc Cì àçéðca``y jl gep ± ¦¨¨§©§¦§§§
,jnc lr l`xyi mr lk z`éëä déì øîàãk± ¦§¨©¥¨¦

,jk el xn` xy`kçðodkd dixkf ly enc ¨
.ezgizxn rbxpeàzòL àéääa,dry dze`a ± §©¦©§¨

ly enc mr ygxzdy dn oc`xfeap d`xy
,odkd dixkføîà .dézòãa äáeLz øäøä¦§¥§¨§©§¥¨©

,xnege lw mixacd `lde ,eailaìò íà äîe¨¦©
úçà Lôðeyprp ,ebxdyCkxeng ypera -, ¤¤©©¨

àøáb àeää,oc`xfeap ,mc` eze` ±ìk ìè÷c ©©§¨§¨©¨
àúîLð éðä,el`d zenypd lk z` bxdy -ìò ¨¥¦§¨¨©

änëå änk úçà.xeng ypera ypriy÷øò± ©©©¨§©¨¨©
,oc`xfeap gxadéúéáa àúèøt øèL øãL ìæà̈©¨©§©¦§¨¨§¥¥

dn ea hxity ezial d`eev xhy glye jlde ±

,eiqkp mr zeyrløéibàå.xiibzde ± §¦©¥
àðz,`ziixaa epipy ±ïîòðjln `av xy - ¨¨©£¨
oenräéä áLBz øb`ly envr lr laiw ± ¥¨¨¨

,(fi d) 'a miklna x`eank ,dxf dcear cearl
ïãàøæeáðlaa jln xvpckeap ly migahd ax - §©§£¨

äøBz eãnì ïîä ìL åéðá éðaî ,äéä ÷ãö øb¥¤¤¨¨¦§¥¨¨¤¨¨¨§¨
eãnì àøñéñ ìL åéðá éðaî ,÷øa éðáa¦§¥§©¦§¥¨¨¤¦§¨¦§
áéøçðñ ìL åéðá éðaî ,íéìLeøéa úB÷Bðéz¦¦¨©¦¦§¥¨¨¤©§¥¦

.íéaøa äøBz eãnì,`xnbd zx`aneïepéà ïàî ¦§¨¨©¦©¦
,miaxa dxez ecnil aixgpq ly eipa ipan in -

.ïBéìèáàå äéòîL§©§¨§©§©§
áéúëc eðééä,(g ck l`wfgi)dng zFlrdl' ©§¦§¦§©£¥¨

mwp mwplézìáì òìñ çéçö ìò dîc úà ézúð ¦§Ÿ¨¨¨©¦¤¨¨©§¦©¨©§¦§¦
'úBñkädixkf ly enc lr deiv d"awd - ¦¨

zelrdl ick ,rlai `le dtvxd lr x`yiy

.eznwp z` mewpl xekfiy eiptl dng
xn` wgviy ,(ak fk ziy`xa) dxeza xn`p

,eici z` yyin xy`k awrilá÷òé ìB÷ ìwä'©Ÿ©£Ÿ
,'åNò éãé íéãiäå,`xnbd zyxecäæ ,'ìBwä' §©¨©¦§¥¥¨©¤

inia ,awri ipa erinydy dgeevd lewñeðéiøãà©§¦¨
íéML ,íéøöî ìL àiøãðñklàa âøäL ,øñé÷¥¨¤¨©§©¤§©§§¦¨¤¦§©¦¦¦

àBaø íéML ìò àBaømiiz`ne oeilin epiide ± ¦©¦¦¦
mdy ,sl`k íéìôkxtqníéøöî éàöBéeidy ¦§©¦§§¥¦§©¦

yexcl `xnbd dkiynn .yi` sl` ze`n yy

weqtd z`äæ 'á÷òé ìB÷'dgeevd lew ©£Ÿ¤
inia awri ipa erinydy,øñé÷ ñeðééñtñà©§©§¨¥¨

àBaø úBàî òaøà øúéa Cøëa âøäLrax` ± ¤¨©¦§©¥¨©§©¥¦
,awri ipan yi` oeilindì éøîàåmixne` yie ± §¨§¥¨

bxdyàBaø íéôìà úòaøàoeilin mirax` ± ©§©©£¨¦¦
weqtd meiqe .awri ipan yi`'åNò éãé íéãiäå'§©¨©¦§¥¥¨

eæiciäòLøä úeëìî,eiyr ipanäáéøçäL ©§¨§¨¨¤¤¡¦¨
eðúéìâäå ,eðìëéä úà äôøNå ,eðéza úà¤¨¥§¨§¨¤¥¨¥§¦§¦¨

'á÷òé ìB÷ ìBwä' ,øçà øác .eðöøàîfnxn ¥©§¥¨¨©¥©©£Ÿ
yälôz Eì ïéà,lewa ziyrpy ±úìòBnL ¥§§¦¨¤¤¤

,minexna zlawzneïéàLaxernî dalew ¤¥¨¦
'åNò éãé íéãiäå' .á÷òé ìL Bòøfy fnxnEì ïéà ©§¤©£Ÿ§©¨©¦§¥¥¨¥§

äîçìîmicia ziyrpyúçöBpLzgvpny ± ¦§¨¨¤©©
,diaie` z`ïéàLaxernî daiciìL Bòøf ¤¥¨¦©§¤

.åNò¥¨
zeaax ebxdpe ziad axgy (my) lirl epxn`

l`xyi itl`rxd oeyl ici lreðééäådn dfe ± §©§
øæòìà éaø øîàc(`k d aei`) weqtd xe`iaa §¨©©¦¤§¨¨

ì èBLa','àáçz ïBLyì éøeçøéçaïBLonfa ± §¨¥¨¥§¦§¥¨
enk epeyla edrxa dkn mc`y oeyld zaixn

,heyaàáçz.ca`z `ly ick `agzz ± ¥¨¥
:oaxegd oipra dyxc cer d`ian `xnbd

áéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàmildz) ¨©©§¨¨©©©¦§¦
(` flweðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò'©©£¨¤¨¨©§©¨¦

,'ïBiö úà eðøëæaLBãwä eäàøäL ,ãnìî §¨§¥¤¦§©¥¤¤§¨©¨
ãåãì àeä Ceøaz`å ,ïBLàø úéa ïaøeçz` ¨§¨¦§©©¦¦

ïBLàø úéa ïaøeç .éðL úéa ïaøeç,cec d`x §©©¦¥¦§©©¦¦
'eðéëa íb eðáLé íL ìáa úBøäð ìò' øîàpL¤¤¡©©©£¨¤¨¨©§©¨¦
z` dlbi xvpckeapy ycewd gexa cec dtv ±
,ycwnd zia z` aixgiyk laal l`xyi ipa

oaxeg .oaxegd lr eppewi md myeéðL úéad`x ©¦¥¦
cecáéúëc(f my)íBé úà íBãà éðáì 'ä øëæ' ¦§¦§Ÿ¦§¥¡¥

'da ãBñiä ãò eøò eøò íéøîàä íìLeøédtv ± §¨©¨Ÿ§¦¨¨©©§¨
z` aixgi mec` ipan qehihy ycewd gexa cec

mec`l xekfi d"awdy lltzde ,milyexi

.mdn rxtie ,milyexi z` eaixgdy
àîézéàå ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàyie ± ¨©©§¨¨©§¥§¦¥¨

y mixne`énà éaø,z`f xn`dì éøîàåyie ± ©¦©¦§¨§¥¨
y mixne`àðz àúéðúîa,`ziixaa ok epipyy ± §©§¦¨¨¨

äNòîdidúBãìéå íéãìé úBàî òaøàa ©£¤§©§©¥§¨¦¦¨
ïBì÷ì eaLpLmixac mda zeyrl zpn lr ± ¤¦§§¨

,jka mkxc oi`y mipebnxkf akynl micli
,miyblitl zeawpeeLébøäzeclide miclid ¦§¦

íéLwaúî ïä äîì ïîöòadxiar dfi` ± §©§¨§¨¥¦§©§¦
,zeyrl miebd mze` egixkieeøîàel`y ± ¨§

miclidíia ïéòáBè eðà íàepnvr riahp m` ± ¦¨§¦©¨
m`d ,`ehgl miebd epegixki `ly ick miaeðà̈

ïäaL ìBãbä ïäì Løc .àaä íìBòä éiçì ïéàä¦§©¥¨¨©¨¨©¨¤©¨¤¨¤
(bk gq) milidza xn`p ,daeyz mdl dpre

,'íé úBìönî áéLà ,áéLà ïLaî ,'ä øîà'dfe ¨©¦¨¨¨¦¨¦¦§ª¨
weqtd yexit'áéLà ïLaî'y dpeekd ,ïéaî ¦¨¨¨¦¦¥

äéøà épéLw lr mitxhpd z` -aiy` 'd yeci ¦¥©§¥
oian oewixhep 'oyan'y itl ,`ad mlerd iigl

.oy'íé úBìeönî áéLà'z` `ad mlerd iigl ¨¦¦§¨
íia ïéòáBhL elà,'d yeciw lreòîML ïåék ¥¤§¦©¨¥¨¤¨§

dúBãìéCk,`ad mlerd iigl maiyi d"awdy ± §¨¨
cinïlek eöô÷dpitqdn.íiä CBúì eìôðå ¨§¨§¨§§©¨

äî ,eøîàå ïîöòa øîBçå ì÷ íéãìé eàNð̈§§¨¦©¨¤§©§¨§¨§¨
zecliCëì ïkøcL ,eìlädf oi`e ,yinyzl - ©¨¤©§¨§¨

ebdp ,oxear dlecb jk lk dtxgCkmil evtwe ¨
,'d yeciw lr eraheeðàmiclideðkøc ïéàL ¨¤¥©§¥

Cëìc`n dlecb epztxge xkf akynl ±ìò , §¨©
änëå änk úçàyeciw lr zenl mikixv ep`y ©©©¨§©¨

cin ,'díiä CBúì eöô÷ íä óà,ezneíäéìòå ©¥¨§§©¨©£¥¤
øîBà áeúkä(bk cn milidz)éìò ék'eðâøä E ©¨¥¦¨¤Ÿ©§

'äçáè ïàök eðáLçð íBiä ìëzyecw xeara ± ¨©¤§©§§Ÿ¦§¨
enk bxdil mipkene epiiga milflfn ep` jny

.gahl jledy o`v

,øîà äãeäé áøåeæäéða äòáLå äMàezny §©§¨¨©¦¨§¦§¨¨¤¨
Lilr iM' weqtd xn`p dilre ,'d yeciw lr¦¨¤
did cvik `xnbd zxtqne .mFId lk EpbxdŸ©§¨©

,xacdøñé÷c dén÷ì àn÷ì eäeéúàe`iad - ©§§©¨§©¥§¥¨
,xqiwd iptl oey`xd oad z`çìt déì eøîà± ¨§¥§©

cear el exn`íéáëBk úãBáòì,eäì øîà± ©£©¨¦¨©§
y itl dxf dcearl cear` `läøBza áeúk̈©¨

(a k zeny)éäìà 'ä éëðà'eäe÷ôà ,'E ¨Ÿ¦¡Ÿ¤©§
eäeìè÷e.edebxde ede`ived ±Cãéàì eäeéúàå §¨§©§§¦¨

ipyd oad z` e`iade ±øñé÷c dén÷ìiptl - §©¥§¥¨
xqiwdçìt ,déì eøîà ,cear -úãBáòì ¨§¥§©©£©

eäì øîà ,íéáëBky itl ,cear` `láeúk ¨¦¨©§¨
äøBza(my)ìò íéøçà íéäìà Eì äéäé àì' ©¨Ÿ¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦©
,'éðteäeìè÷e eäe÷ôà.edebxde ede`ived ± ¨¨©§§¨

Cãéàì eäeéúà,iyilyd oad z` e`iad ±eøîà ©§§¦¨¨§
çìt ,déìcear -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¥§©©£©¨¦¨©§

y itl ,cear` `läøBza áeúk(hi ak zeny) ¨©¨
íøçé íéäìàì çáæ''Bcáì äì ézìa,eäe÷ôà Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨¦§¦©§©©§

eäeìè÷e.edebxde ede`ived ±Cãéàì eäeéúà± §¨©§§¦¨
,iriaxd oad z` e`iadçìt ,déì eøîàcear - ¨§¥§©

eäì øîà ,íéáëBk úãBáòìitl ,cear` `l ©£©¨¦¨©§
yäøBza áeúk(ci cl zeny)äåçzLú àì' ¨©¨Ÿ¦§©£¤

eäeìè÷e eäe÷ôà ,'øçà ìàìede`ived ± §¥©¥©§§¨
.edebxdeCãéàì eäeéúàoad z` e`iad ± ©§§¦¨
,iyingdçìt ,déì eøîàcear ±úãBáòì ¨§¥§©©£©

המשך בעמוד ייא
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"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr fp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

,äiáeè øa äi÷ìç áøå ,äi÷ìç øa éîeéðî áø©©§¥©¦§¦¨§©¦§¦¨©¦¨
éããä éab éáúé eåä ,àéiç øa àðeä áøåeid ± §©¨©¦¨£¨§¥©¥£¨¥

e ,eicgi miayeidéì òéîLc àkéà éà ,éøîà̈§¥¦¦¨¦§¦©¥
íéøöî ìL àéðëñ øôkî àúléîin yi m` ± ¦§¨¦§©§©§¨¤¦§©¦

m` ,mixvn ly `ipkq xtk iyp` zece` rnyy
,miryx e` eid miwicv miyp`àîéì.xn`iy ± ¥¨

eäéépéî ãç çút[mdn cg`-]äNòî ,øîàå ¨©©¦©§§¨©©£¤
Búñeøàå ñeøàa,`ipkq xtk iyp`neaLpL §¨©£¨¤¦§

äøîà ,äæì äæ íeàéOäå ,íéáëBk éãáBòä ïéáì§¥¨§¥¨¦§¦¦¤¨¤¨§¨
Bì,qex`l dqex`d,éa òbz ìà ,Enî äLwáa§©¨¨¦§©¦©¦

itl,Enî äaeúk éì ïéàL,jl ip` dxeq`eàìå ¤¥¦§¨¦§§Ÿ
da òâðqex`dúnLëe ,BúBî íBé ãòqex`d ¨©¨©§¤¥

ïäì äøîà,dqex`dì eãôéñmc`ètètL äæ ¨§¨¨¤¦§§¤¤¦§¥
lflf -Bøöéa,eilr xabzp `l` ,eaiygd `le §¦§
î øúBélflfy dnóñBizy` dyrna ,exvia ¥¦¥

df qex` ly epeiqp did mixac dylya .xtihet

.` :sqei ly epeiqpn xzei lecbàì óñBéa eléàc§¦§¥Ÿ
àzòL àãç àlà äåä`l sqei ly oeiqpd ± £¨¤¨£¨©§¨

,zg` dry `l` didàîBéå àîBé ìk éàäå± §©¨¨§¨
.a .meie mei lk exvi lr xabzde dqpzp df qex`e

eléàåähî àãça åàì óñBémr aky `l ± §¦¥¨©£¨¦¨
,zg` dhna xtihet zy`ähî àãça éàäå± §©©£¨¦¨

rbp `le ,zg` dhna ezqex` mr aky df qex`e
.b .daeléàåiablóñBéxtihet zy`BzLà åàì §¦¥¨¦§
,dzidBzLà àäå,dzid ezqex` o`k eli`e ± §¨¦§

.da rbp `l z`f lkae ,dnr zekiiy el dide
Cãéà çút[xg` - ]äNòî ,øîàå,`ipkq xtka ¨©¦¨§¨©©£¤

úBiãBî íéòaøà eãîòåd`eaz lyaieyøðéã, §¨§©§¨¦¦§¦¨
rztle ,lefa dzlr d`eazdy itl raey dide

úçà àiãBî øòMä øñçðd`eazd dxwiizp ± ¤§©©©©¦¨©©
,xpica zeicen ryze miyly wx exknee÷ãáe¨§

minyn eyprp recn `ipkq xtk iyp`
,d`eazd zexwiizdaìò eàaL Bðáe áà eàöîe¨§¨§¤¨©

úéáì íeàéáäå ,íéøetkä íBéa äñøBàî äøòð©£¨§¨¨§©¦¦¤¡¦§¥
BîB÷îì øòMä øæçå ,íeì÷ñe ïécdlfede ¦§¨§¨©©©©¦§

ly zeicen mirax` zepwl elki aeye d`eazd
.xpica mihig
Cãéà çút[xg` - ]äNòî ,øîàå`ipkq xtka ¨©¦¨§¨©©£¤

dLøâì BzLàa åéðéò ïúpL ,ãçà íãàa± §¨¨¤¨¤¨©¥¨§¦§§¨§¨
,ezy` z` yxbl dvxydúaeúk äúéäå§¨§¨§¨¨

äaeøîezy`l zzl aiigzdy mekqde ± §¨
dpyxbi m` dzaezkadvx `le ,lecb mekq did

,dl mlylåéðéáLBL úà ïnéæå Cìä ,äNò äî¤¨¨¨©§¦¥¤§¦¨

,miaexwd eixag z` oinfde ±,ï÷Läå ïìéëàäå§¤¡¦¨§¦§¨
ïøkéL,oiiaúçà ähéî ìò ïáékLäåmr cgi ¦§¨§¦§¦¨©¦¨©©
,ezy`ïáBì àéáäåäöéaly ipevigd wlgd ± §¥¦¤¥¨

,rxf zakyl ed`xna dnec `edy ,dviad

ïäéðéa ìéèäå,ezy` lr e`ay lew `ivedl ick §¥¦¥¥¤
íéãò ïäì ãéîòäåmr miakey mze` e`xiy §¤¡¦¨¤¥¦

,mdipia rxf zakye zg` dhna ezy`àáe¨
ïéc úéáìitl ezy` z` yxbl dvexy orhe §¥¦

ozil df ote`a aiegn epi`e ,eiaexw mr dzpfy
,dzaezk z` dlíL äéä[oicd ziaa ±]ï÷æ ¨¨¨¨¥

àèea ïa àááe ,ï÷fä éànL éãéîìzî ,ãçà¤¨¦©§¦¥©©©¨¥¨¨¤¨
,ï÷fä éànMî épìae÷î Ck ,ïäì øîà ,BîL§¨©¨¤¨§§©¦¦©©©¨¥

øeàä ïî ãìBñ äöéa ïáBìcilbne yaiizn ± ¤¥¨¥¦¨
,y`l aexw eze` miny xy`kòøæ úáëLå§¦§©¤©

øeàä ïî äçBcdpi` j` ,cbaa zrlape zqpkp ± ¨¦¨
dhna did ok` m`d wecal dvr yie ,zclbn

,`l e` ,rxf zakyåéøáãk eàöîe e÷ãaewca ± ¨§¨§¦§¨¨
m` ik ,rxf zaky df oi` ok`y e`vne eixack

y`a cilbnd dvia ly oaeleäeàéáäå ,mc`l ¤¡¦
dzaezk melyz `ll ezy` z` yxbl dvxy df

eäe÷ìäå ,ïéc úéáìepnî dúaeúk eäeaâäå± §¥¦§¦§§¦§§¨¨¦¤
.dzaezk z` dl mlyl edegixkde

íé÷écö eåäc øçàîe ,óñBé áøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¥¥©©©£©¦¦
éàä élekjk lk `ipkq xtk iyp` eide zeid ± ¥©

,miwicvLeðòéà àîòè éàî,eyprp recn ± ©©§¨¦£
,`ipkq xtk axgpydéì øîà±sqei ax el dpr, ¨©¥

íéìLeøé ìò ìeaàéà àìc íeMî`ly ± ¦§Ÿ¦©©§¨©¦
,milyexi oaxeg lr ela`zdáéúëcdiryia ¦§¦

(i eq),äéáäBà ìk dá eìéâå íìLeøé úà eçîN'¦§¤§¨©¦§¦¨¨£¤¨
'äéìò íéìaàúnä ìk NBNî dzà eNéNla` ¦¦¨¨¨©¦§©§¦¨¤¨

ik yeyl ekfi `l dilr mila`zn mpi`y el`

.axgdl m`
zx`ane ,xzia xird oaxeg lr zxtqn `xnbd

(:dp lirl) opgei iax xn`y dn z`àwMà©©¨
øúéa áéøç ÷tñéøcrx`y dyrn llba ± §¦§©¨¦¥¨

,xzia xird daxgp ,miyp zakxn ly oteca
éâéäð eåäc,mibdep xzia iyp` eidy ±äåä ék ©£§¦¥¦£¨

à÷eðé ãéléúîwepiz mdl clep did xy`ky ± ¦§©¥§¨
,xkfàæøà éìúLeli`e ,fx` ur milzey eid ± ¨§¥©§¨

zclep dzid xy`kàz÷eðé,dawp zwepiz ± §§¨
àúéðøBz éìúLdawp fx` ur oin milzey eid ± ¨§¥§¦¨
,dhiy `xwpdéáñðéî eåä éëåeid xy`ke ± §¦£¦§§¥

,efl df xird ipa mi`yipeäì éöéé÷eid ± ©§¥§

,el` zepli` mivvewàððb eãáòåmiyer eide ± §¨§§¨¨
.dteg mdn

øñé÷c dézøa àôìç à÷ äåä ãç àîBémei ± ¨©£¨¨¨§¨§©¥§¥¨
,xzia xira xqiwd ly eza dxar cg`øázà¦§©

÷tñéøc à÷Lmiypd zakxn otec xaype ± ©¨§¦§©
,dl xy`dicar eklddì eìééòå àæøà eö÷± ¨©§¨§©§¨

e`iade epa zcila icedi lzyy fx` ur evvwe

,dakxnd otec z` owzl icka ,dlìeôð ,eúà̈¨
eäðeçî eäééìòmdilr eltpzde ,micedid e`a ± £©§§§

,mze` ekdeCa eãøî øñéwì déì eøîà eúà̈¨§¥©¥¨¨§¨
éàãeäé,micedid ja ecxn xqiwl exn`e e`a ± §¨¥

eäééìò àúà.dnglnl xqiwd mdilr `a± ¨¨£©§
(b a) dki`a xn`pïø÷ ìk óà éøça òãb'¨©¨¢¦©Ÿ¤¤

øîà ,eäaà éaø øîà ,àøéæ éaø øîà ,'ìàøNé¦§¨¥¨©©¦¥¨¨©©¦©¨¨©
äîçìî éðø÷ [óìà] íéðBîL elà ,ïðçBé éaø± ©¦¨¨¥§¦¤¤©§¥¦§¨¨

ick oxwa mirwez eidy ,dnglnd zeqiib iy`x

,dnglnl `avd iyp` z` mdil` seq`l
eâøäå ,äeãëlL äòLa øúéa Cøëì eñðëpL¤¦§§¦§©¥¨§¨¨¤§¨¨§¨§
ìôðå ïîc CìäL ãò ,óèå íéLðå íéLðà dä£¨¦§¨¦§©©¤¨©¨¨§¨©

äúéä äáBø÷ øîàz ànL ,ìBãbä íiìxird ©¨©¨¤¨Ÿ©§¨¨§¨
mil xird iyp` inc eltp okle ,lecbd mil xzia

,lecbd`l` ,zn` epi` dfäúéä ä÷Bçøxird §¨¨§¨
wgxn lecbd midn xziaìéîiptn z`f lkae ¦

.lecbd mia jtype mcd jld mcd ieaix
Lé íéìçð éðL ,øîBà ìBãbä øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤©¨¥§¥§¨¦¥

íéãé úò÷áalgp ,mici zrwa `xwpd mewna ± §¦§©¨©¦
CLBî ãçàeinin z`Cìéà,cg` oeikl ±ålgp ¤¨¥¥¨§
CLBî ãçàeinin z`Cìéàxy`ke ,xg` oeikl ± ¤¨¥¥¨

milgpl mnc ltp ,mnc jtype xzia iyp` ebxdp
el`íéîëç eøòéLåmilgpa eidyíé÷ìç éðL §¦££¨¦§¥£¨¦

íc ãçàå íéîcg` yilye ,min yily ipy ± ©¦§¤¨¨
.mdil` jtypy xird iyp` mc aexn mc ly

àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±íéðL òáL §©§¦¨¨¨¤©¨¦
ìL ïîcî ,ïäéîøk úà íéáëBk éãáBò eøöä§§¥¨¦¤©§¥¤¦¨¨¤

àìa ,ìàøNéekxvedyìáæ.minxkd z` lafl ¦§¨¥§Ÿ¤¤
icia l`xyin miax ebxdpy zxtqn `xnbd
efe .oey`xd ycwnd zia oaxeg inia ,oc`xfeap
ebxd dcedi jln y`ei ly eieeivay lr 'd znwp

ziaay dxfra ,odkd rciedi oa dixkf z` eixy
y`eil eegzydy mgiked xy`k ,ycwnd
'a minid ixaca xn`py enk ,del` ede`yre

.(ak ± fi ck)

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת יודש עמוד א'

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ap sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ipy meil)

minezi iqkpy exn` ote` dfi`a zx`an `xnbd

:ycwdk md
éîúiî éøét CeLîoipw zegewld eyr m` ± ¨¥¥¦©§¥

`ed oicd ,enliy `l oiicre minezidn dkiyn

,jk¯ øe÷éiàxg`l zexitd exwiizp m` ¦©
,dxikndéãéà øa éàìéðç áøc eðééäepic edf ± ©§§©£¦©©¦¦

,sqka `l` dyrp oipwd oi`y i`lipg ax ly

.mda xefgl minezid mileki okle¯ ìeæm` la`
leki epi` ,ea xefgl dvex gwelde zexitd elfed
lkn ,sqka wx mipwp minezi iqkpy s` ,xefgl

mewnLc÷äî øeîç èBéãä çk àäé àìoeike Ÿ§¥Ÿ©¤§¨¥¤§¥
ea xefgl leki did `l heicdn dpew did m`y

.minezin jyny dzr oky lk ,dkiynd xg`

éîúéì éøét eäì eëéLîàqetexhet`d m` - ©§¦§¥¥§©§¥
m` ,minezid liaya mixg`n jynøwéià¦©©
mi`yx mpi` ,xefgl mixkend mivexe,ikàìŸ

Lc÷äî øeîç èBéãä çk àäédid m`y myke §¥Ÿ©¤§¨¥¤§¥
xg` ea xefgl leki did `l heicdl xken
dkiyna mipew minezidy oicd `ed ,dkiynd

m` la` .mzaehl dfykdpéî øeáñ ,ìeæ±eid ¨¦¨
exaqycéãéà øa éàìéðç áøc eðééäoicy ©§§©£¦©©¦¦

,mzaegl mda dpew dkiyn oi`e ycwdk minezi
àä ,éãéà áøc déøa àLéL áø eäì øîàm` ± ¨©§©¦¨§¥§©¦¦¨

,df ote`a mb dpwzd cinrpeäãéãì àéä äòø± ¨¨¦§¦§
,minezilå éøéôì éëøèöîc ïéðîæcáéäéc àkéì §¦§¦§¦§¨§¥§¥¥§¥¨§¨¦

éæeæ éáäéc ãò eäì-zepwl ekxhvi minrtly §©§¨£¥¥

oeik ,zern `la mdl oziy in didi `le zexit

ote`a okle ,mda xefgl elkei zexitd elfei m`y
.xefgl elkeiy minkg epwiz `l df

éøétà éæeæ éîúé éáäézern minezid epzp m` ¨£¥©§¥¥©¥¥
ekyn `l oiicre zexit xear,,jk `ed oicdìeæ

¯xaky t"r`] xefgl mileki zexitd elfed m`
mileki df ote`a mixg`y oeikn ,[sqka epw

e ,xefglLc÷ä ïî øeîç èBéãä çk àäé àì. Ÿ§¥Ÿ©¤§¨¦¤§¥
m`eøwéià,xefgl dvex xkende ,dpéî øeáñ ¦©©¨¦¨

éãéà øa éàìéðç áøc eðééämipew minezidy ©§§©£¦©©¦¦
,mzaehl `edy mewna sqkaáø eäì øîà̈©§©

eäãéãì àéä äòø àä ,éãéà áøc déøa àLéL¦¨§¥§©¦¦¨¨¨¦§¦§
minezil ±

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שני עמוד א'
המשך הביאור הקצר למסכת גיטין מתוך ש"ס "מתיבתא - עוז והדר"

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr fp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

eäì øîà ,íéáëBky itl ,cear` `láeúk ¨¦¨©§¨
äøBza(c e mixac)'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' ©¨§©¦§¨¥¡Ÿ¥

eäeìè÷e eäe÷ôà ,'ãçà.edebxde ede`ived ± ¤¨©§§¨
Cãéàì eäeéúà,iyiyd oad z` e`iad ±eøîà ©§§¦¨¨§

çìt ,déìcear -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¥§©©£©¨¦¨©§
y itl ,cear` `läøBza áeúk(hl c mixac) ¨©¨

àeä 'ä ék Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå'§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈¡Ÿ¦©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

eäeìè÷e eäe÷ôà ,'ãBò.edebxde ede`ived ± ©§§¨
Cãéàì eäeéúà,iriayd oad z` e`iad ±eøîà ©§§¦¨¨§

çìt ,déìcear -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¥§©©£©¨¦¨©§
y itl ,cear` `läøBza áeúk(fi ek mixac) ¨©¨
zøîàä 'ä úà'zcgii-'BâåLl zFidl mFId ¤¤¡©§¨§©¦§§

eizFvnE eiTg xnWle eikxcA zklle midl`l¥Ÿ¦§¨¤¤¦§¨¨§¦§Ÿª¨¦§¨
(gi my) xn`p jk xg`e ,'FlwA rnWle eihRWnE¦§¨¨§¦§Ÿ©§Ÿ

àä 'äå'íBiä EøéîxW`M dNbq mrl Fl zFidl ©¤¡¦§©¦§§©§ª¨©£¤

.'eizFvn lM xnWle Kl xACeðòaLð øák ¦¤¨§¦§Ÿ¨¦§¨§¨¦§©§
ïéøéáòî eðà ïéàL àeä Ceøa LBãwäì- §©¨¨¤¥¨©£¦¦

oitilgneðì òaLð àeä óàå ,øçà ìàa BúBà§¥©¥§©¦§©¨
øéáòî ïéàLsilgn -.úøçà äîeàa eðúBà ¤¥©£¦¨§¨©¤¤

,øñé÷ déì øîàzn`a deegzyzy jxev oi` ¨©¥¥¨
ip` `l` ,dxf dcearlà÷ðtLeb Cì écLéà- ¦§¦¨§©§¨

,da zrahen izxevy iznzeg z` jl wexf`

déì÷Lå ïéçâeeli`k e`xie ,dplhze stekzze ± §¦§©§¥
,dil` ziegzyddéìò ìéa÷ eøîéìc éëéä ék¦¥¦§¥§©¦£¥
àkìîc àðîøäjilr zlawy exn`iy ick ± ©§¨¨§©§¨

,epevxk zeyrl jlnd oehly z`déì øîàoad ¨©¥
iriayd,øñé÷ Cìò ìáç ,øñé÷ Cìò ìáçm` £¨£¨¥¨£¨£¨¥¨

Eîöò ãBák ìòlk yyeg dz`ãBák ìò ,Ck ©§©§§¨©§
änëå änk úçà ìò àeä Ceøa LBãwäilry ©¨¨©©©©¨§©¨

,eny z` llgl `le qegldéìè÷éîì eäe÷ôà©§§¦§§¥
,dbixdl ede`ived ±dénéà eäì äøîàdxn` ± ¨§¨§¦¥

,en` mdlàzøet dé÷Mðéàå éìäéð eäeáäé± ©£¦£¦§¦©§¥§¨
hrn edwyp`e eze` il epz,ééða ,Bì äøîà .¨§¨¨©

zã÷ò äzà ,íëéáà íäøáàì eøîàå eëìlr §§¦§§©§¨¨£¦¤©¨¨©§¨
dçaæîoaézã÷ò éðàå ,ãçàlr mipa dray ¦§¥©¤¨©£¦¨©§¦

äìôðå âbì äúìò àéä óà .úBçaæî äòáL¦§¨¦§§©¦¨§¨©©§¨§¨
íéðaä íà' ,äøîàå ìB÷ úa äúöé ,äúîe¥¨¨§¨©§¨§¨¥©¨¦

'äçîN.(h biw milidz) §¥¨
øîà éåì ïa òLBäé éaølk epbxedy daiqd ©¦§ª©¤¥¦¨©

meidBæzevnäðzépL ,äìéîlenl dzeevny ± ¦¨¤¦§¨
wepizd z`ameidéðéîMlelryk ,ezcill ©§¦¦

lk Epbxd Lilr iM' weqtd xn`p df lre zenl¦¨¤Ÿ©§¨
.mFId©

,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaølr df weqt zpeek ©¦¦§¤¨¦¨©
elàdäèéçL úBëìä ïéàønL ,íéîëç éãéîìz ¥©§¦¥£¨¦¤©§¦¦§§¦¨

ïîöòajixv cvik mx`ev lr mi`xny ± §©§¨
,hegylLéðéà éæçéì éléî ìk àáø øîàc§¨©¨¨¨¦¥¥£¥¦¦
déLôða,envr lr ze`xdl mc` leki xac lk ± §©§¥

øaueg ±äèéçMîepexba oikqd rwzi `ny, ©¦§¦¨
øçà øáãåeilr `eal milelry ,mirbpe zrxv - §¨¨©¥

weqtd xn`p df lre ,envr lr mze` d`xnyk
.'mFId lk Epbxd Lilr iM'¦¨¤Ÿ©§¨©
,øîà ÷çöé øa ïîçð áølr df weqt zpeekelà ©©§¨©¦§¨¨©¥

déøác ìò ïîöò ïéúéînL íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¤§¦¦©§¨©¦§¥
,äøBzeéaø øîàc .Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãk ¨¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦

ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥¦§¥¨¦§©§¦
úàæ' øîàpL ,íäéìò Bîöò úéînL éîa àlà¤¨§¦¤¥¦©§£¥¤¤¤¡©Ÿ

''Bâå ìäàa úeîé ék íãà ,äøBzädpeekde ± ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤§
z` zinn mc`d xy`k zniiwzn dxezdy

xn`p df lre ,dxez ild`a dxeara envr
.'mFId lk Epbxd Lilr iM' weqtd¦¨¤Ÿ©§¨©

íéòaøà ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©§¨¦
äàñ§¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת יודש עמ' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ep sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

e÷ézLéà.egena xwpln yezid wqte ±øîà ¦§¦¨©
,qehihàzðwz àkéàcvik jxce dpwz il yi ± ¦¨©©§¨

.yezid ly exewip z` wiqtdleúééî àîBé ìk̈¨©§
àçôð,gtp eil` mi`ian eid mei lka ±eçîe ©§¨¨
dén÷.eiptl miwtec eide ±ìgtpáéäé ,éøëð ©¥§¨§¦¨¦
déìexkya qehih ozp ±,éæeæ òaøàeìgtp ¥©§©¥§

ìàøNée ,dne`n mliy `léézñéî déì øîàC- ¦§¨¥¨©¥¦§©¨
df xkya jiicCàðña úéæç à÷cd`ex dz`y ± §¨¨¦§©§¨

.xrhvn j`pey z`éëä ãáò ïéîBé ïéúìz ãò©§¨¦¦¨©¨¦
wzye ,jk qehih dyr mei miyely jyna ±

,qpxewd zewitc lew zngn yezidCìéàå ïàkî¦¨§¥¨
,ef dpwz dlired `l aey mei miyely xg`l ±

y meynLãc ïåéklewl yezid lbxedy ± ¥¨§¨
,qpxewd zewitcLcwqt `l aeye ,lbxzd ± ¨

.qpxewd zewitc lew zngn exewipn
éúééä éðà ,àáeøò ïa ñçðt éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¨¤£¨£¦¨¦¦

éìBãb ïéaiaeygeúnLëe ,éîBøqehiheòöt ¥§¥¦§¤¥¨§

BçBî úà,edegzteBa eàöîedidy ,yezid z` ¤¨§
lecb,øBøc øBtöka dide.íéòìñ éðL ì÷Lî §¦§¦§©§¥§¨¦

àðz àúéðúîayezid ly elceb didyìæBâk §©§¦¨¨¨§¨
,äðL ïaa dide,éiaà øîà .ïéøèéì éðL ì÷Lî ¤¨¨¦§©§¥¦§¦¨©©©¥
ïðéè÷ðy ,epicia yi dlaw ±åétdidìL ©§¦¨¦¤

åéðøBtöå ,úLBçðeid.ìæøa ìL §¤§¦§¨¤©§¤
úééî à÷ äåä ék,zenl qehih cnr xy`k ± ¦£¨¨¨¥

e deiveäì øîàizzin xg`l ,eiyp`läeéì÷éì ¨©§¦©§¨
àøáb àeääìxnelk ,mc` eze` z` etxyiy ± §©©§¨

,ize`éîé áMà déîèé÷ì éøcáìez` exftie ± §©§¥§¦§¥©¤§¥
liaya ,mini raya ext`ì àìcàäìà déçkL §Ÿ¦§§¥¡¨¨
àðéãa déî÷Bìå ,éàãeäécidel` ep`vni `ly ± ¦¨¥§§¥§¦¨

.oica ecinrie micedid

ñeèéèc déúçà øa ,ñe÷éðBì÷ øa ñBì÷ðeà§§©§¦©£¨¥§¦
äåä,qehih ly ezeg` oa did ±éøeébéàì éòa± £¨¨¥§¦©¥

,xiibzdl dvxeàãéâða ñeèéèì dé÷ñà ,ìæà± ¨©©§¥§¦¦§¦¨
e ,ae`a qehih z` dlrde jlddéì øîàl`y ± ¨©¥

,qehih z` qelwpe`àîìò àeääa áéLç ïàî± ©¨¦§©¨§¨
.`ad mlera aeyg indéì øîà,qehih el dpr ± ¨©¥

.ìàøNé,qehih z` l`ye qelwpe` xfgeäî ¦§¨¥©
eäa é÷eacéàì,mda wacdl i`ck m`d ± §¦©¥§

,xiibzdledéì øîàcenrl lkez `l ,qehih ¨©¥
oky ,jkaïéLéôð eäééléî,zeaexn mdizeevn ± ¦©§§¦¦

eäðéîeé÷ì úéöî àìå`l` .mniiwl lkez `le ± §Ÿ¨¦§¦¦§
,jvri` z`fàîìò àeääa eäa éøbéà ìéæjl ± ¦¦¨¥§§©¨§¨

,dfd mlera mda dxbzzàLéø úéåäå± §¨¥¥¨
,y`xl dyrizeáéúëc(d ` dki`)äéøö eéä' ¦§¦¨¨¤¨

,'Bâå Làøìy epiideìàøNéì øöénä ìk± §Ÿ§¨©¥¥§¦§¨¥
l`xyil zexv dyerdäNòðldéì øîà .Làø ©£¤Ÿ¨©¥

,qehih z` qelwpe` l`y ±,àøáb àeääc déðéc¦¥§©©§¨
éàîadn xnelk ,mc` eze` ly epic dn ± §©

.jyperdéì øîàqelwpe`l qehih ¨©¥

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' ב



קיי

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr fp sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(ycew zay meil)

eäì øîà ,íéáëBky itl ,cear` `láeúk ¨¦¨©§¨
äøBza(c e mixac)'ä eðéäìà 'ä ìàøNé òîL' ©¨§©¦§¨¥¡Ÿ¥

eäeìè÷e eäe÷ôà ,'ãçà.edebxde ede`ived ± ¤¨©§§¨
Cãéàì eäeéúà,iyiyd oad z` e`iad ±eøîà ©§§¦¨¨§

çìt ,déìcear -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¥§©©£©¨¦¨©§
y itl ,cear` `läøBza áeúk(hl c mixac) ¨©¨

àeä 'ä ék Eááì ìà úáLäå íBiä zòãéå'§¨©§¨©©£¥Ÿ¨¤§¨¤¦
ïéà úçzî õøàä ìòå ìònî íéîMa íéäìàä̈¡Ÿ¦©¨©¦¦©©§©¨¨¤¦¨©¥

eäeìè÷e eäe÷ôà ,'ãBò.edebxde ede`ived ± ©§§¨
Cãéàì eäeéúà,iriayd oad z` e`iad ±eøîà ©§§¦¨¨§

çìt ,déìcear -eäì øîà ,íéáëBk úãBáòì ¥§©©£©¨¦¨©§
y itl ,cear` `läøBza áeúk(fi ek mixac) ¨©¨
zøîàä 'ä úà'zcgii-'BâåLl zFidl mFId ¤¤¡©§¨§©¦§§

eizFvnE eiTg xnWle eikxcA zklle midl`l¥Ÿ¦§¨¤¤¦§¨¨§¦§Ÿª¨¦§¨
(gi my) xn`p jk xg`e ,'FlwA rnWle eihRWnE¦§¨¨§¦§Ÿ©§Ÿ

àä 'äå'íBiä EøéîxW`M dNbq mrl Fl zFidl ©¤¡¦§©¦§§©§ª¨©£¤

.'eizFvn lM xnWle Kl xACeðòaLð øák ¦¤¨§¦§Ÿ¨¦§¨§¨¦§©§
ïéøéáòî eðà ïéàL àeä Ceøa LBãwäì- §©¨¨¤¥¨©£¦¦

oitilgneðì òaLð àeä óàå ,øçà ìàa BúBà§¥©¥§©¦§©¨
øéáòî ïéàLsilgn -.úøçà äîeàa eðúBà ¤¥©£¦¨§¨©¤¤

,øñé÷ déì øîàzn`a deegzyzy jxev oi` ¨©¥¥¨
ip` `l` ,dxf dcearlà÷ðtLeb Cì écLéà- ¦§¦¨§©§¨

,da zrahen izxevy iznzeg z` jl wexf`

déì÷Lå ïéçâeeli`k e`xie ,dplhze stekzze ± §¦§©§¥
,dil` ziegzyddéìò ìéa÷ eøîéìc éëéä ék¦¥¦§¥§©¦£¥
àkìîc àðîøäjilr zlawy exn`iy ick ± ©§¨¨§©§¨

,epevxk zeyrl jlnd oehly z`déì øîàoad ¨©¥
iriayd,øñé÷ Cìò ìáç ,øñé÷ Cìò ìáçm` £¨£¨¥¨£¨£¨¥¨

Eîöò ãBák ìòlk yyeg dz`ãBák ìò ,Ck ©§©§§¨©§
änëå änk úçà ìò àeä Ceøa LBãwäilry ©¨¨©©©©¨§©¨

,eny z` llgl `le qegldéìè÷éîì eäe÷ôà©§§¦§§¥
,dbixdl ede`ived ±dénéà eäì äøîàdxn` ± ¨§¨§¦¥

,en` mdlàzøet dé÷Mðéàå éìäéð eäeáäé± ©£¦£¦§¦©§¥§¨
hrn edwyp`e eze` il epz,ééða ,Bì äøîà .¨§¨¨©

zã÷ò äzà ,íëéáà íäøáàì eøîàå eëìlr §§¦§§©§¨¨£¦¤©¨¨©§¨
dçaæîoaézã÷ò éðàå ,ãçàlr mipa dray ¦§¥©¤¨©£¦¨©§¦

äìôðå âbì äúìò àéä óà .úBçaæî äòáL¦§¨¦§§©¦¨§¨©©§¨§¨
íéðaä íà' ,äøîàå ìB÷ úa äúöé ,äúîe¥¨¨§¨©§¨§¨¥©¨¦

'äçîN.(h biw milidz) §¥¨
øîà éåì ïa òLBäé éaølk epbxedy daiqd ©¦§ª©¤¥¦¨©

meidBæzevnäðzépL ,äìéîlenl dzeevny ± ¦¨¤¦§¨
wepizd z`ameidéðéîMlelryk ,ezcill ©§¦¦

lk Epbxd Lilr iM' weqtd xn`p df lre zenl¦¨¤Ÿ©§¨
.mFId©

,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaølr df weqt zpeek ©¦¦§¤¨¦¨©
elàdäèéçL úBëìä ïéàønL ,íéîëç éãéîìz ¥©§¦¥£¨¦¤©§¦¦§§¦¨

ïîöòajixv cvik mx`ev lr mi`xny ± §©§¨
,hegylLéðéà éæçéì éléî ìk àáø øîàc§¨©¨¨¨¦¥¥£¥¦¦
déLôða,envr lr ze`xdl mc` leki xac lk ± §©§¥

øaueg ±äèéçMîepexba oikqd rwzi `ny, ©¦§¦¨
øçà øáãåeilr `eal milelry ,mirbpe zrxv - §¨¨©¥

weqtd xn`p df lre ,envr lr mze` d`xnyk
.'mFId lk Epbxd Lilr iM'¦¨¤Ÿ©§¨©
,øîà ÷çöé øa ïîçð áølr df weqt zpeekelà ©©§¨©¦§¨¨©¥

déøác ìò ïîöò ïéúéînL íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦¤§¦¦©§¨©¦§¥
,äøBzeéaø øîàc .Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãk ¨¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦

ïéîéi÷úî äøBz éøác ïéà ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥¦§¥¨¦§©§¦
úàæ' øîàpL ,íäéìò Bîöò úéînL éîa àlà¤¨§¦¤¥¦©§£¥¤¤¤¡©Ÿ

''Bâå ìäàa úeîé ék íãà ,äøBzädpeekde ± ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤§
z` zinn mc`d xy`k zniiwzn dxezdy

xn`p df lre ,dxez ild`a dxeara envr
.'mFId lk Epbxd Lilr iM' weqtd¦¨¤Ÿ©§¨©

íéòaøà ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©§¨¦
äàñ§¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שבת יודש עמ' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn a cenr ep sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

e÷ézLéà.egena xwpln yezid wqte ±øîà ¦§¦¨©
,qehihàzðwz àkéàcvik jxce dpwz il yi ± ¦¨©©§¨

.yezid ly exewip z` wiqtdleúééî àîBé ìk̈¨©§
àçôð,gtp eil` mi`ian eid mei lka ±eçîe ©§¨¨
dén÷.eiptl miwtec eide ±ìgtpáéäé ,éøëð ©¥§¨§¦¨¦
déìexkya qehih ozp ±,éæeæ òaøàeìgtp ¥©§©¥§

ìàøNée ,dne`n mliy `léézñéî déì øîàC- ¦§¨¥¨©¥¦§©¨
df xkya jiicCàðña úéæç à÷cd`ex dz`y ± §¨¨¦§©§¨

.xrhvn j`pey z`éëä ãáò ïéîBé ïéúìz ãò©§¨¦¦¨©¨¦
wzye ,jk qehih dyr mei miyely jyna ±

,qpxewd zewitc lew zngn yezidCìéàå ïàkî¦¨§¥¨
,ef dpwz dlired `l aey mei miyely xg`l ±

y meynLãc ïåéklewl yezid lbxedy ± ¥¨§¨
,qpxewd zewitcLcwqt `l aeye ,lbxzd ± ¨

.qpxewd zewitc lew zngn exewipn
éúééä éðà ,àáeøò ïa ñçðt éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦¦§¨¤£¨£¦¨¦¦

éìBãb ïéaiaeygeúnLëe ,éîBøqehiheòöt ¥§¥¦§¤¥¨§

BçBî úà,edegzteBa eàöîedidy ,yezid z` ¤¨§
lecb,øBøc øBtöka dide.íéòìñ éðL ì÷Lî §¦§¦§©§¥§¨¦

àðz àúéðúîayezid ly elceb didyìæBâk §©§¦¨¨¨§¨
,äðL ïaa dide,éiaà øîà .ïéøèéì éðL ì÷Lî ¤¨¨¦§©§¥¦§¦¨©©©¥
ïðéè÷ðy ,epicia yi dlaw ±åétdidìL ©§¦¨¦¤

åéðøBtöå ,úLBçðeid.ìæøa ìL §¤§¦§¨¤©§¤
úééî à÷ äåä ék,zenl qehih cnr xy`k ± ¦£¨¨¨¥

e deiveäì øîàizzin xg`l ,eiyp`läeéì÷éì ¨©§¦©§¨
àøáb àeääìxnelk ,mc` eze` z` etxyiy ± §©©§¨

,ize`éîé áMà déîèé÷ì éøcáìez` exftie ± §©§¥§¦§¥©¤§¥
liaya ,mini raya ext`ì àìcàäìà déçkL §Ÿ¦§§¥¡¨¨
àðéãa déî÷Bìå ,éàãeäécidel` ep`vni `ly ± ¦¨¥§§¥§¦¨

.oica ecinrie micedid

ñeèéèc déúçà øa ,ñe÷éðBì÷ øa ñBì÷ðeà§§©§¦©£¨¥§¦
äåä,qehih ly ezeg` oa did ±éøeébéàì éòa± £¨¨¥§¦©¥

,xiibzdl dvxeàãéâða ñeèéèì dé÷ñà ,ìæà± ¨©©§¥§¦¦§¦¨
e ,ae`a qehih z` dlrde jlddéì øîàl`y ± ¨©¥

,qehih z` qelwpe`àîìò àeääa áéLç ïàî± ©¨¦§©¨§¨
.`ad mlera aeyg indéì øîà,qehih el dpr ± ¨©¥

.ìàøNé,qehih z` l`ye qelwpe` xfgeäî ¦§¨¥©
eäa é÷eacéàì,mda wacdl i`ck m`d ± §¦©¥§

,xiibzdledéì øîàcenrl lkez `l ,qehih ¨©¥
oky ,jkaïéLéôð eäééléî,zeaexn mdizeevn ± ¦©§§¦¦

eäðéîeé÷ì úéöî àìå`l` .mniiwl lkez `le ± §Ÿ¨¦§¦¦§
,jvri` z`fàîìò àeääa eäa éøbéà ìéæjl ± ¦¦¨¥§§©¨§¨

,dfd mlera mda dxbzzàLéø úéåäå± §¨¥¥¨
,y`xl dyrizeáéúëc(d ` dki`)äéøö eéä' ¦§¦¨¨¤¨

,'Bâå Làøìy epiideìàøNéì øöénä ìk± §Ÿ§¨©¥¥§¦§¨¥
l`xyil zexv dyerdäNòðldéì øîà .Làø ©£¤Ÿ¨©¥

,qehih z` qelwpe` l`y ±,àøáb àeääc déðéc¦¥§©©§¨
éàîadn xnelk ,mc` eze` ly epic dn ± §©

.jyperdéì øîàqelwpe`l qehih ¨©¥

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמ' ב

"xcde fer ± `zaizn" q"y jezn ` cenr ep sc oihib zkqnl xvwd xe`iad(iyiy meil)

,mixrn epi`e zn ok`eäì øîà,`xwiq `a` ¨©§
ok eyrz m`eøîàémi`nexd mkilrïaø' Ÿ§©¨

déôçãîì eòa ,'eø÷cz` segcl mipeixad evx ¨§¨§¦§£¥
,wrvi m` ze`xl i`kf oa opgei oax ly etebøîà̈©

eäìok eyrz m` ,`xwiq `a`eøîàémkilr §Ÿ§
àáa déì eçút ,'eôçc ïaø'z` el egzt ± ©¨¨£¨§¥¨¨

,xryd÷ôð.i`kf oa opgei oax `vi ±àèî ék ¨©¦¨¨

íúäìi`kf oa opgei oax ribd xy`k ± §¨¨
,qepiiqtq`løîài`kf oa opgei oax elàîìL ¨©§¨¨
àkìî Cìòxn`e xfge ,jln jilr mely - £¨©§¨

àkìî Cìò àîìL.déì øîà,qepiiqtq` §¨¨£¨©§¨¨©¥
àìè÷ éøz záéiçéî,zezin izy aiig jpid - ¦©©§§§¥§¨¨

àãçmeynàðà àkìî åàìc,jln ippi`y ± £¨§¨©§¨£¨
àkìî éì úéø÷ à÷åz`xwy jka il zbrle ± §¨¨¦¦©§¨

.jln ileúåmeyn aiig jpid ztqep dzine - §
cúéúà àì éànà àðãéàä ãò ,àðà àkìî éà¦©§¨£¨©¨¦§¨©©Ÿ¨¦

éàaâì,il` z`a `l eiykr cr recn ±øîà §©¨¦¨©
déìi`kf ea opgei oaxàkìî åàì úøîà÷c ¥§¨¨§©¨©§¨
àðàitl ,dpekp dpi` jln jpi`y jzprh ± £¨

המשך ביאור למסכת גיטין ליום שישי עמוד א'

המשך הביאור הקצר למסכת גיטין מתוך ש"ס "מתיבתא - עוז והדר"
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mixe`ia

äøéëë éåùò àåäùמחלקו יותר העליו� בחלקו צר שאינו –

התחתו�.
ãöä ïî íçúôùיותר קדומי� שבזמני� תנורי� משא"כ –

מלמעלה. הצלי את מכניסי� שהיו
íäéîéáù øåðúä ìáäëברורה במשנה שבתנור26– כותב

להחמיר טוב – רב וחומו תדיר בו שמסיקי� נחתומי� של
כהלכה בשבת אבל שבימיה�, כתנור על27לדונו מעיד

שבת בערב מביאי� שהיו עיה"ק בירושלי� הפשוט המנהג
בתוכו אות� ומשהי� הנחתומי�, לתנור החמי� קדירות את
כמאכל מבושל שיהיה הזהירו לא ומעול� השבת. ליו� עד

הפוסקי�. כל מסתימת ג� משמע וכ� דרוסאי, ב�
øáã ìëì äøéëì äåùמכמה מגיע שהחו� חשמלי תנור –

שאי� שכתבו מהפוסקי� יש גרו�כיווני�, של אפשרות בו
באופ�28וקטו� ה'בלע�' שמניח בכ� שדי שכתבו ויש ,

גופי קבועי� שבו התנור בדפנות אחד צד בי� שחוצ�
הכפתורי� ויכסה הקדרה, לבי� .29חימו�

:éìîùç øåðúá äéäùä éðéãî ãåòבו המותק� חשמלי תנור
חו� את מביאי� שבאמצעותו שבת", "מצב בש� כפתור
להשהות מותר שבת', של ל'פלטה הדומה למצב התנור

צרי�30בתוכו שאי� בתנור ובפרט זה בהיתר שפקפקו ויש .
ש'מצב תנור כגו� האש, להגביה מנת על פעולות לשני בו
בכפתור הנמצאי� החו� ממצבי אחד הינו שבת'

הופ� שבת, ממצב הכפתור סיבוב ובעצ� הטרמוסטט,
רגיל .31למצב

éãé ìò íúìåòô ïôåàù íåîéç éøéùëîá äéäùä éðéã
:íëåúáù ïîùä åà íéîä úçúøäבמכשירי שחששו יש

– החו� לוויסות כפתורי� בה� יש בא� – ביתיי� חימו�
מקו� יכסה שעכ"פ או החשכה, קוד� בישולו לחצי שיגיע
כפתורי שאי� מרכזיות ובהסקות שהתירו, ויש הכפתורי�,

להחמיר אי� לכו"ע הבית בתו� נמצאי� .32הוויסות

בעז"ה יתבארו בער"ש מקוה חימו� עניני מקוה: חימו�
שכו. בסי' במקומ�
ììë éåúéç àìá óàלהיות עתיד הבשר א� ג� זה היתר –

לבני האכילה זמ� זה שאי� כיו� הלילה, באמצע מוכ�
מאוחרת33אד� בשעה ממנו שיאכל יתכ� שכאשר אלא .

.34אסור

ììë éåúéç àìáממש בשר כשמניח אבל בקדירה זה וכל –
לצור� אפילו להתבשל שיוכל חשש ישנו הגחלי�, גבי על

להל� כמבואר הלילה, בכיריי�35סעודת שג� שכתבו ויש .
עצמת בכל משתמש שאינו א� וחזקה גדולה גז להבת בעלי
בזמ� להתבשל שיכול כיו� חי בשר להתיר אי� – הלהבה
כשעתיי� הבשר אכילת שזמ� זמננו במציאות ובפרט קצר,

החשכה דקות36לאחר לפרוסות שחתכו בבשר הדי� והוא .
הלילה בסעודת לאכילה ראוי שיהא שיתכ� .37באופ�

zexewn

בו26) סולדת היד שאי� שכל כא בסעי� להל� – שיתבאר כמו
בדעתו היה שלא (אע"פ בשבת קדירה בו להחזיר מותר
לעני� שכ� וכל התירו, ואעפ"כ הקרקע, גבי על והניחה להחזירה
את בחצאיֿעיגול רבינו הוסי� ש� וג� שבת, בערב משהה
אע"פ הכירה בתו� בשבת) לכתחילה להניח (או להחזיר האיסור
הכירה בתו� בי� חילוק אי� להשהות (אבל בו. סולדת היד שאי�

א). ס"ק קו"א גביה, על בי�
סק"ל.27) בשעה"צ וכ� כ"ח, ס"ק
ג.28) ביאור ח' פרק
סק"ט.29) סל"ז חז"א כח. סי' ח"ג יצחק מנחת שו"ת
סט"ז.30) פ"ח כהלכה בשבת הובא הלוי, שבט שו"ת בעל

לסי"ז.31) הערה פ"א כהלכתה שבת שמירת
סי"ז.32) פ"ח כהלכה שבת
פא.33) הערה פ"ח כהלכה בשבת מובאי� בזה הדיעות
ברורה34) משנה ח, ס"ק עא סי' השלח� בדי השלח� קצות

סו הערה פ"ח כהלכה ובשבת מסיח, ד"ה א סעי� הלכה ביאור
מקאמארנא הגה"ק מדברי לזה חיזוק הטהור'מביא ב'שולח�

הדעת. בהיסח תלוי שהעיקר שכותב סק"א) זהב (זר
סכ"ב.35) לז סי' כחז"א ודלא ש�, מהמשנ"ב כהלכה שבת
שהיה36) בהלכות להל� ג� הובא זה די� ס"א, רנד סי'

כלל. ד"ה רנט סי' שבסו� בקצרה והטמנה
כהלכה37) בשבת הובא אויערב� הגרש"ז בש� יצחק שבות ס'
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mixe`ia

ììë éåúéç àìá óà�כיו לחיתוי חששו שבהטמנה וא� –
על לשמור כדי יחתה ושמא בבוקר לשבת להטמי� שדרכו
שאי כיו� בהשהיה לזה חששו לא אעפ"כ התבשיל, חו�
חיתוי ידי על מגולה בשר של חו� לשמור אפשר

.38בעלמא

ùîî äëùçì êåîñלרתוח תספיק לא שהקדירה היינו –

נחשב אינו החשיכה קוד� תרתח א� אבל החשיכה, קוד�
דרוסאי ב� כמאכל מבושל שיהיה וצרי� לחשיכה, .39סמו�

Y ùîî äëùçì êåîñ�וזמ ממש, החמה לשקיעת הכוונה
קיבל שא� שמוב� אלא זה, לעני� נוגע אינו שבת קבלת
הכירה גבי על מאומה להניח יוכל לא מוקד� מאוד שבת

.40בשבת

äìåùéá éöç'דרוסאי 'ב� מאכל שיעור שהוא –

.41לכתחילה

íåé ãåòáîאדה"ז שהביא הטעמי� בשני לבאר יש אולי –

מקרה שבכל הטע� להביא העדי� דתחילה זה: באופ�
יזיק שאז כיו� – לחיתוי חשש אי� ולכ� הלילה עד יתבשל
האוסרי� לדיעות אפילו הוא ההיתר זה ולטע� לתבשיל,

דרוסאי ב� נוס�42במאכל טע� הוסי� מכ� שלאחר אלא ,

ע"י אפי' לאכילה ראוי שהתבשיל שכל העיקרית לשיטה
לשיטה רק הוא זה שטע� לחיתוי יותר לחוש אי� הדחק

ההיתר. עיקר הוא אבל – השני'

zexewn

בזה. לחלוק שרצו שיש וש� סט, הערה פ"ח
פ"ח38) כהלכה שבת ו, סעי� (קאמארנא) הטהור שולח�

סח. הערה
סי'39) להל� חי בשר להשהיית הטמנה בי� החילוק מבואר כ�

ס"א. רנז
של40) הזמ� שיעור לגבי כב בסעי� רבינו מלשו� משמע כ�

לעני� ג� זה שיעור החיל כג בסעי� מכ� ולאחר לחשכה, סמו�
ששיעור סי"ט) (פ"ח כהלכה' ב'שבת שכתב כפי ודלא חי, בשר
(וב'הערות להתבשל, הבשר הספיק הא� האד� בדעת תלוי זה
בדעת תלוי זה ששיעור כתבו כז ע' ה קוב� צ"צ וביאורי�'
מסתבר ואינו לאו) או ממש לחשכה סמו� הוא הא� האד�
עליו (ולכה"פ האד� בדעת תלוי� ובישולי� זמני� ששיעורי

ובכל וכד'), קטומה כירה כמו מעשה עשיית ע"י דעתו לגלות
הגמ"ר דברי וממילא כנ"ל, משמע וכ"ג כ"ב מסעיפי� אופ�
שסמו� בהערה) כא ובע' (ש�, וביאורי� בהערות שהובאו
בישולו, לגמור לא אבל להרתיח שיכול בעני� הוא לחשיכה
כבר הוא נמצא הרתיח, שכשהתבשיל באופ� לפרש� נצטר�

כמותו). רבינו דעת שאי� או האיסור, בגבול
מה�41) (כמה אחרוני� שהקשו ומה כב, סעי� להל� כדמשמע

שבת לקבל שכשרגילי� סי"ט) פ"ח כהלכה בשבת הובאו
מוב� אינו ממש, לחשיכה סמו� שיהיה מצוי אינו מוקד�
שזמ� מאוד גדולה בשר בחתיכת שמדובר יתכ� שהרי קושיית�

שעה. כמעט נמש� כזו קדירה הרתחת
יג.42) סעי� כדלהל�

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ�

וֿח סעיפי� שבת בערב הקדרות

•
xgyd zekxa zekld - jexr ogley

ÁÎלפי מ�נדבה, ��כר להי�ת רא�י י�תר ���ר ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�ליח
�ר� אי� � ה�הל מ� �ר�ר �כר ל�קח �ה�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��מק��
להת��ל, רגל� לפ�ט ר�אי הג�� �אינ� אחר �אי� צוחה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואי�
�אינ� מי יעלה ה�בר �בפר� ל�ל נת�נה הר��ת �נדבה היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוא�
�כיר: ��ה�א ות��ניו �תפ�ת� נזהר ���ר ה�ליח וג� ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָהג��,

ËÎת��ל�� מי וכל ה�הל. רצ�� �לא להת��ל לאד� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאי�
אחר אמ� ע�ני� אי� � וגא�ת א�מ�ת מחמת �ר��ת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ��א
�עב�ר להתק�טט ואי� ה'". נא� �ר� "�בצע ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�רכ�תיו,
ה�נ�עי� �הרי ,�� וכ��צא ��רה ספר �לילת �ג�� מצוה, ���ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לח� ואכילת ח�טפי� וה�ר�רי� ה�ני� מ�ח� ידיה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמ��כי�

��רה: �ל ע�ה מצות ה�א ְֲִִֵֶַַָָה�ני�

Ï�בי��� ה�הל מ��ת ���רעי� א�מרי� י� צ��ר, �ליח ִֶַַָָ�ְְְְִִִִִֵֶַַ�כר

את מ�ציא ���ר �ה�ליח �י על וא� �ער��. אי� �ל ממ�� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָלפי
מה �ל וכ� �ע�יר. מ�גת העני יד אי� מק�� מ�ל �ע�יר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�ל
ממ��. לפי נ�תני� � ממ�� ידי על ונע�ה ה���ר ��נת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�היא
י� �י נפ��ת, לפי וחצי ממ�� לפי חצי ���בי� א�מרי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָוי�
וי� הע�יר, �מ� ���ר לה�ליח צרי� �העני ל�מר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסברא

ערבלפע ���ל� ���ר לה�ליח ��כר מ�סיפי� �הע�ירי� מי� ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ה�א וכ� זאת. ��רה ע�� כ� על �כ�, חפצי� הענ�י� ואי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹי�תר
נ�תני� וע�יר �ל מק�מ�ת �בקצת הר�ה. �מדינ�ת קה��ת ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמנהג
�במק�� ממ��. לפי וזה נ��אי� מ�ל קצ�ה ל� י� א� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ��וה,
הע�ירי� ה�עמי� ��רב ממ��, לפי לג��ת י� � מנהג ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�אי�
לתת מ�גת הענ�י� יד ואי� ה��ל נעימת לפי ��כר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ�סיפי�

ִֶָע�ה�:
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mixe`ia

ììë éåúéç àìá óà�כיו לחיתוי חששו שבהטמנה וא� –
על לשמור כדי יחתה ושמא בבוקר לשבת להטמי� שדרכו
שאי כיו� בהשהיה לזה חששו לא אעפ"כ התבשיל, חו�
חיתוי ידי על מגולה בשר של חו� לשמור אפשר

.38בעלמא

ùîî äëùçì êåîñלרתוח תספיק לא שהקדירה היינו –

נחשב אינו החשיכה קוד� תרתח א� אבל החשיכה, קוד�
דרוסאי ב� כמאכל מבושל שיהיה וצרי� לחשיכה, .39סמו�

Y ùîî äëùçì êåîñ�וזמ ממש, החמה לשקיעת הכוונה
קיבל שא� שמוב� אלא זה, לעני� נוגע אינו שבת קבלת
הכירה גבי על מאומה להניח יוכל לא מוקד� מאוד שבת

.40בשבת

äìåùéá éöç'דרוסאי 'ב� מאכל שיעור שהוא –

.41לכתחילה

íåé ãåòáîאדה"ז שהביא הטעמי� בשני לבאר יש אולי –

מקרה שבכל הטע� להביא העדי� דתחילה זה: באופ�
יזיק שאז כיו� – לחיתוי חשש אי� ולכ� הלילה עד יתבשל
האוסרי� לדיעות אפילו הוא ההיתר זה ולטע� לתבשיל,

דרוסאי ב� נוס�42במאכל טע� הוסי� מכ� שלאחר אלא ,

ע"י אפי' לאכילה ראוי שהתבשיל שכל העיקרית לשיטה
לשיטה רק הוא זה שטע� לחיתוי יותר לחוש אי� הדחק

ההיתר. עיקר הוא אבל – השני'

zexewn

בזה. לחלוק שרצו שיש וש� סט, הערה פ"ח
פ"ח38) כהלכה שבת ו, סעי� (קאמארנא) הטהור שולח�

סח. הערה
סי'39) להל� חי בשר להשהיית הטמנה בי� החילוק מבואר כ�

ס"א. רנז
של40) הזמ� שיעור לגבי כב בסעי� רבינו מלשו� משמע כ�

לעני� ג� זה שיעור החיל כג בסעי� מכ� ולאחר לחשכה, סמו�
ששיעור סי"ט) (פ"ח כהלכה' ב'שבת שכתב כפי ודלא חי, בשר
(וב'הערות להתבשל, הבשר הספיק הא� האד� בדעת תלוי זה
בדעת תלוי זה ששיעור כתבו כז ע' ה קוב� צ"צ וביאורי�'
מסתבר ואינו לאו) או ממש לחשכה סמו� הוא הא� האד�
עליו (ולכה"פ האד� בדעת תלוי� ובישולי� זמני� ששיעורי

ובכל וכד'), קטומה כירה כמו מעשה עשיית ע"י דעתו לגלות
הגמ"ר דברי וממילא כנ"ל, משמע וכ"ג כ"ב מסעיפי� אופ�
שסמו� בהערה) כא ובע' (ש�, וביאורי� בהערות שהובאו
בישולו, לגמור לא אבל להרתיח שיכול בעני� הוא לחשיכה
כבר הוא נמצא הרתיח, שכשהתבשיל באופ� לפרש� נצטר�

כמותו). רבינו דעת שאי� או האיסור, בגבול
מה�41) (כמה אחרוני� שהקשו ומה כב, סעי� להל� כדמשמע

שבת לקבל שכשרגילי� סי"ט) פ"ח כהלכה בשבת הובאו
מוב� אינו ממש, לחשיכה סמו� שיהיה מצוי אינו מוקד�
שזמ� מאוד גדולה בשר בחתיכת שמדובר יתכ� שהרי קושיית�

שעה. כמעט נמש� כזו קדירה הרתחת
יג.42) סעי� כדלהל�

עליה לית� ותנור כירה די� רנג, סימ�

וֿח סעיפי� שבת בערב הקדרות

•
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ÁÎלפי מ�נדבה, ��כר להי�ת רא�י י�תר ���ר ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָ�ליח
�ר� אי� � ה�הל מ� �ר�ר �כר ל�קח �ה�א ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ��מק��
להת��ל, רגל� לפ�ט ר�אי הג�� �אינ� אחר �אי� צוחה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹואי�
�אינ� מי יעלה ה�בר �בפר� ל�ל נת�נה הר��ת �נדבה היה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹוא�
�כיר: ��ה�א ות��ניו �תפ�ת� נזהר ���ר ה�ליח וג� ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָהג��,

ËÎת��ל�� מי וכל ה�הל. רצ�� �לא להת��ל לאד� ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאי�
אחר אמ� ע�ני� אי� � וגא�ת א�מ�ת מחמת �ר��ת ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ��א
�עב�ר להתק�טט ואי� ה'". נא� �ר� "�בצע ��אמר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ�רכ�תיו,
ה�נ�עי� �הרי ,�� וכ��צא ��רה ספר �לילת �ג�� מצוה, ���ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
לח� ואכילת ח�טפי� וה�ר�רי� ה�ני� מ�ח� ידיה� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמ��כי�

��רה: �ל ע�ה מצות ה�א ְֲִִֵֶַַָָה�ני�

Ï�בי��� ה�הל מ��ת ���רעי� א�מרי� י� צ��ר, �ליח ִֶַַָָ�ְְְְִִִִִֵֶַַ�כר

את מ�ציא ���ר �ה�ליח �י על וא� �ער��. אי� �ל ממ�� ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָלפי
מה �ל וכ� �ע�יר. מ�גת העני יד אי� מק�� מ�ל �ע�יר, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָה�ל
ממ��. לפי נ�תני� � ממ�� ידי על ונע�ה ה���ר ��נת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�היא
י� �י נפ��ת, לפי וחצי ממ�� לפי חצי ���בי� א�מרי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָוי�
וי� הע�יר, �מ� ���ר לה�ליח צרי� �העני ל�מר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָסברא

ערבלפע ���ל� ���ר לה�ליח ��כר מ�סיפי� �הע�ירי� מי� ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ה�א וכ� זאת. ��רה ע�� כ� על �כ�, חפצי� הענ�י� ואי� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹי�תר
נ�תני� וע�יר �ל מק�מ�ת �בקצת הר�ה. �מדינ�ת קה��ת ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָמנהג
�במק�� ממ��. לפי וזה נ��אי� מ�ל קצ�ה ל� י� א� ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ��וה,
הע�ירי� ה�עמי� ��רב ממ��, לפי לג��ת י� � מנהג ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹ�אי�
לתת מ�גת הענ�י� יד ואי� ה��ל נעימת לפי ��כר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמ�סיפי�

ִֶָע�ה�:
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‡Ïדי� �יד� ואי� ���ר ��ליח רב ל��ר ��ריכי� ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹ���ר
ה�א � �ה�ראה �בקי מבהק רב ה�א א� �ניה�, ְְִָָָָ�ְִִֵֶַס��ק
� לאו וא� ל�ל. ק�ד� ��רה ��למ�ד צ��ר, ל�ליח ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹק�ד�

ח�בת�. ידי הר�י� לה�ציא �די ק�ד�, ���ר ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ�ליח

�ס�ל �� נמצא �� א� א�א מאמנ�ת� ���ר �ליח מס�קי� ְְִִֵֶָָָ�ְְְְִִִֵֵַַואי�
��ת�ס �� עליו ��צא �ג�� �עלמא ר��� מ��� לא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�עדי�,
י� מק�� �מ�ל נכרי. �יד י�ראל ממ�� ��סר א� ה�כרית, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָע�
וכ��צא �זה עדי� עליו יב�א� וא� �כה, על �י� �ית ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָלה��יב
����ב עד א�ת� �מק�לי� ח�זרי� ואי� א�ת� מעבירי� � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ�זה
�דרכי� ע�ד יל� ��א נ��ע ואפ�� ערמה. �לי �למה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�ת��בה
סיני: מהר ה�א וע�מד מ��ע �בר �הרי �ל�� זה אי� � ְְִֵֵַַָ�ְְֲֵֵֵֶֶָא��

·Ï�בגדי� ית��ל לא � �ב�דק ��חט �ה�א ���ר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ�ליח
���ה�� ה��� �ל �גדיו ��חל� וט�ב �מסריחי�. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָה��אי�
ר�צה אינ� וא� מות. אהב� מ�נאי �כלל יהיה ��א ה�ר��ת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�י�
א�ת�. מעבירי� � �להת��ל ה�פ�ה ��עת �גדיו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָלהחלי�
ה�כרי� ��ירי ��פ�ה ��ר�� א� �יו, המנ�ל ���ר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ��ליח
.�� לע��ת ��א �יד� מ�חי� � אלילי� לעב�דת �ה� ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ��נ�ני�

מעבירי� � ��מע אינ� א�ת�:וא� ְֲִִִֵֵַַ

‚Ï�א לפרקי�, לס�ע� �נ� למ��ת ור�צה �הזקי� ���ר ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָ�ליח

�ברי� ��אר מק�מ� ממ�א א� �ק�ל�, ערב �נ� ק�ל �אי� �י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָעל
��ל לפי �יד�, למח�ת יכ�לי� ה���ר אי� � מ��ה ק�ל� ְְְְִִִִֵֶֶַָָ�ְְֵואי�
�א� נתמ�ה �� �עת על ה�ת� מ� ���ר ל�ליח ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָה�תמ�ה
ק�ד� �נ� �� וא� לס�ע�, אחר ��מ�ה להת��ל י�כל לא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹלפעמי�
כ� �י אד�, לכל ק�ד� �נ� מ�ת� אחר ואפ�� אד�. לכל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ�ס��ע
לאחרי� אפ�� ק�ד� לכ� �רא�י �ה�� ה���יי� �כל ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָה�א
הממ�ה חכ� �ג�� ��רה, �תר �ל מ���יי� ח�� מ���, ֶ�ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ��ד�לי�

יר�ה: אינ� �ה��רה ל�י�, א� ��רה ָ�ְְְִִֵֶַַַָָָלהר�י�

„Ï�א אבל מנהג, �� �אי� �מק�� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָ��ה
�מנהג�. יע�� � לאחר ק�ד� �נ� �אי� ה�א ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָה�נהג
�בכל�ת יד�ע זמ� על עצמ� ���ר ה�ליח למ��ת נהג� א� ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַַָָואפ��
ואי� �מנהג�, יע�� � �ח�יו אחר �ממ�י� א�ת� מעבירי� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָה�מ�
מ��יי� ל�אר ה�י� וה�א .�� ��הג� �יו� ל� ��י�� מ��� ְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ�זה
צרכי מ�אר �� וכ��צא צדקה �ל ק�ה �ג�� ל���ר, ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ�ְְִִִַַהצריכי�
נהג� א� נ�טלי�, �אי� �י� �כר עליה� ���טלי� �י� ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָצ��ר,
אחרי� ונכנס� א�� יצא� ה�מ� �בה�יע לזמ� אנ�י� ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָלמ��ת
� א�ת� ����� �פר�� זמ� לה� קבע� לא אפ�� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ח�יה�,

:�� ��הג� מאחר �פר���, ְְֲֵֵֶַַָָָָָסתמ�

כחֿלד סעיפי� התיבה לפני לירד הראוי די� נג סימ� א חלק

•
dxez ihewl

הפרק: צמאו�תוכ� לרוות יכול התורה עסק רק

להשי"ת ואהבתה הנפש

,'åâå äìàä íéøáãä åéäå áéúë äðä éë ,àåä ïéðòäå
ùåøéô äøåàëìã ,'åâå êúéáá êúáùá íá úøáãå
òîù úàéø÷á íéøåîàä åðééä "äìàä íéøáãä"
úéøçùá àéä ù"÷ úåöî úîàáå ,éà÷ äìòã
íá úøáãå øîàð êéàå ,íåéä ìë àìå ãáìá úéáøòå
ìëå íåéä ìë òîùîã ,'åë êúëìáå êúéáá êúáùá
ïéá êúéáá êúáùá ïéá äùçé àì ãéîú äìéìä

.'åë êøãá êúëìá

êéøö ë"àå .áéúë äøåú éøáãá íá úøáãå àìà
ìò éà÷ã òîùîã ,"äìàä íéøáãä" åäî ïéáäì

.'åë úáäàå ãçà ,äìòîì íéøåîàä íéøáãä
המיוחדת הרוחנית המעלה את להבי� כדי

בק"ש שאומרי� מה להקדי� יש תורה, שבתלמוד

בבית� בשבת� ב� ודברת גו' האלה הדברי� "והיו

האמור על דקאי משמע האלה" "הדברי� דממ"ש גו'",

ממ"ש ואילו גו'", ואהבת אחד גו' "שמע למעלה

דבדברי משמע גו'" ובלכת� גו' בשבת� גו' "ודברת

ק"ש (משא"כ תמידי חיוב שהוא מדבר הכתוב תורה

לומר, צרי� כרח� ועל וערבית), בשחרית רק דמצותה

בתלמוד תלוי גו'" ואהבת אחד גו' "שמע שקיו�
גו' "שמע � האלה" ש"הדברי� כדי כלומר, תורה,
על זה הרי לבב�", "על קבועי� יהיו � גו'" ואהבת

התורה). (עסק גו'" ב� "ודברת ידי

ב הפנימי הפירוש את לבאר מקדי� העני� ה'"[להבנת

:]"אחד

àåä åãáì àåäù ,ãçà úìî ùåøéô òãåð äðä êà
åãáì äéäù åîë íìåòä úåçåø 'ãå õøàå íéîùá

.éúéðù àì 'ä éðà ù"îëå ,íìåòä úàéøá íãå÷
רק אינו אחד" ד"ה' הפירוש החסידות, משנת לפי
שו� שאי� אלא ח"ו, שני� ולא אחד אלקה שיש
יתבר� שהוא ונמצא הקב"ה, מלבד אמיתית מציאות

היחידה. המציאות

שלא עד הוא "אתה שאומרי� במה הפירוש וזהו
הוא "פירוש כו'", משנברא הוא אתה העול� נברא
הי' העול� שנברא קוד� דכמו שינוי", שו� בלי ממש
שנבראו לאחרי עתה ג� האמת לפי הנה לבדו, הוא

עדי צבאיה� וכל והאר� הוא".השמי� לבדו "הוא י�
העולמות בריאת שאי� שניתי", לא ה' "אני פירוש וזהו
ג� כי האמיתית, יתבר� באחדותו שינוי שו� פועלת

בלעדו". אמיתית) (מציאות עוד "אי� עתה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

úåîìåòä ïéàå áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã íåùî
.ììë íå÷î íéñôåú

� סו� נבראו זאת בכל הרי כיצד? הא � ולכאורה
אלקי�"? ברא "בראשית וכמ"ש העולמות, סו�

כל ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד לפי אלא
שו� לה� ואי� כלל מקו� תופסי� אינ� העולמות
אינ� כאילו זה הרי יתבר� שמצידו כ�, חשיבות,

במציאות.

êúåëìî ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ÷ø
äååäúð åúåëìî úðéçáîù ,íéîìåò ìë úåëìî

.ùéì ïéàî úåîìåòä úàéøá
מרומ� ובעצמו בכבודו הקב"ה א� � תימא וכי
זה על הנה העול�? נברא כיצד הבריאה, עני� מכל
כבוד ש� "ברו� � אחד") גו' "שמע (אחרי אומרי�
העול� עני� שכל כלומר, ועד", לעול� מלכותו
כבוד ("ש� המלכות מידת ע"י רק נתהווה ("לעול�")
עולמי�", כל מלכות "מלכות� וכמ"ש מלכותו"),
כול� העולמות שכל הוא, זה בכתוב הפנימי דהפירוש

בלבד. המלכות ממידת רק וקיימי� חיי�

גדר כלומר, ע�", בלא מל� ש"אי� לפי � והטע�
הוא שעליו "ע�" של מציאות בלי שיי� לא המלכות
הנתינתֿמקו� שכל כביכול, למעלה וכ� מול�,
שהיא יתבר� מלכותו ממדת רק היא ונבראי� לעולמות
העולמות מציאות שתהי' כביכול "המכריחה"

עליה�. מל� שהקב"ה והנבראי�

.êìî íéîìåòä éç ãéçé øîàîëå
מל�", העולמי� חי "יחיד התפלה נוסח יוב� ובזה
לא היינו "יחיד", הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה פירוש:
שו� שאי� יחיד, שהוא אלא יחיד, בורא שיש רק
כל חיות הוא מהיכ� תימא וכי מלבדו; מציאות
דחיות מל�", העולמי� "חי ממשי� זה על � העולמות

המלכות. ממידת רק הוא העולמות

,à÷åã äéî÷ åðééä áéùç àìë 'éî÷ àìåëã àäã
úðëåùä åæåò úðéëù àåä åúåëìî úðéçáá ë"àùî

.íéðåúçúá
חשיב", ממש כלא קמי' "דכולא לעיל דאמרינ� הא
בכבודו הקב"ה דהיינו דוקא, "קמי'" הוא בזה הדיוק
אחרת; מציאות לשו� כלל חשיבות אי� שלגבי' ובעצמו

שהי המלכות, מידת מצד השכינה,משא"כ בחינת א
כל תו� ומתלבשת ששוכנת ש� "על כ� שנקראת

כפי הקב"ה על תואר השכינה שאי� היינו עלמי�",
והחיות האור על אלא העולמות מ� מרומ� ית' שהוא
בחינת לגבי הנה � בעולמות להתלבש ית' מאתו שנמש�
מקו�. ותפיסת חשיבות ונבראי� לעולמות יש השכינה

ãåáë äìâð àäéù íéîåöîö úåááø àåáø é"ò åðééäå
.'úé åúåëìî

כזו מדריגה (שהיא המלכות מידת שגילוי ומוב�,
יתבר�, מאתו העולמות) למציאות חשיבות יש שלגבה
מהותו על והסתרי� והעלמות צמצומי� הרבה דורש
מכל לגמרי ומובדל ונשא ר� (שהוא יתבר� ועצמותו

הבריאה). גדר

שהוא ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי [ולפיכ�,
העולמות אי� מלכותו, ממידת ג� ומנושא מרומ�

שינוי]. שו� פועלי� כול� והנבראי�

åðééäã ,ùîî êéäìà 'éåä úà úáäàå úàæì éàå
ìèáäì [áìä ïåöø] àáìã àúåòøå äáäàä úåéäì
äìèáå úììëð åùôð úåéäì ,ùîî 'úé åéìà
äéî÷ àìåëã ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá úåàéöîá

.áéùç ùîî àìë
הקב"ה מצד האמת לפי כיצד מתבונ� האד� כאשר
שו� לה� אי� והנבראי� העולמות כל ובעצמו בכבודו
באהבה יתעורר � אחד" "ה' יתבר� והוא חשיבות
יתבר�, בו ולהכלל ממציאותו להתבטל פנימי ורצו�
שהוא כיו� אלקות, מלבד בעול� דבר שו� ירצה שלא

המציאות. אמיתת

úåéäì êùîð ãçà úðéçáîù ,úáäàå ãçà åäæå
'éåä úåéäì ,íãàä ùôðá àáìã àúåòøå äáäàä

.êéäìà ùîî
ואהבת אחד ה' גו' "שמע העניני�, המש� ג� וזהו
מתבונ� שהאד� דע"י היא, העני� דמשמעות גו'",
מהי דלכאורה, ה'. אהבת לידי יבא הש� באחדות
אחד") ("ה' יתבר� באחדותו ההתבוננות בי� השייכות

האהבה. לעני�

אלקי�" הוי' את "ואהבת כא� שהדיוק העני�, א�
הפנימי שהפירוש סת�), ה'" את "ואהבת אמר (ולא
הוא � ש"הוי'" להשתוקק, צרי� שהאד� הוא, בזה
של�, אלקה "אלקי�", יהי' � יתבר� ועצמותו מהותו

וחיות�". "כח�

שהקב"ה הוא "אלקי�" פירוש פשוטו לפי כלומר:
התואר העני�, עומק ע"פ אבל עלינו, ושולט מושל
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úåîìåòä ïéàå áéùç ùîî àìë äéî÷ àìåëã íåùî
.ììë íå÷î íéñôåú

� סו� נבראו זאת בכל הרי כיצד? הא � ולכאורה
אלקי�"? ברא "בראשית וכמ"ש העולמות, סו�

כל ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד לפי אלא
שו� לה� ואי� כלל מקו� תופסי� אינ� העולמות
אינ� כאילו זה הרי יתבר� שמצידו כ�, חשיבות,

במציאות.

êúåëìî ,ãòå íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá ÷ø
äååäúð åúåëìî úðéçáîù ,íéîìåò ìë úåëìî

.ùéì ïéàî úåîìåòä úàéøá
מרומ� ובעצמו בכבודו הקב"ה א� � תימא וכי
זה על הנה העול�? נברא כיצד הבריאה, עני� מכל
כבוד ש� "ברו� � אחד") גו' "שמע (אחרי אומרי�
העול� עני� שכל כלומר, ועד", לעול� מלכותו
כבוד ("ש� המלכות מידת ע"י רק נתהווה ("לעול�")
עולמי�", כל מלכות "מלכות� וכמ"ש מלכותו"),
כול� העולמות שכל הוא, זה בכתוב הפנימי דהפירוש

בלבד. המלכות ממידת רק וקיימי� חיי�

גדר כלומר, ע�", בלא מל� ש"אי� לפי � והטע�
הוא שעליו "ע�" של מציאות בלי שיי� לא המלכות
הנתינתֿמקו� שכל כביכול, למעלה וכ� מול�,
שהיא יתבר� מלכותו ממדת רק היא ונבראי� לעולמות
העולמות מציאות שתהי' כביכול "המכריחה"

עליה�. מל� שהקב"ה והנבראי�

.êìî íéîìåòä éç ãéçé øîàîëå
מל�", העולמי� חי "יחיד התפלה נוסח יוב� ובזה
לא היינו "יחיד", הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה פירוש:
שו� שאי� יחיד, שהוא אלא יחיד, בורא שיש רק
כל חיות הוא מהיכ� תימא וכי מלבדו; מציאות
דחיות מל�", העולמי� "חי ממשי� זה על � העולמות

המלכות. ממידת רק הוא העולמות

,à÷åã äéî÷ åðééä áéùç àìë 'éî÷ àìåëã àäã
úðëåùä åæåò úðéëù àåä åúåëìî úðéçáá ë"àùî

.íéðåúçúá
חשיב", ממש כלא קמי' "דכולא לעיל דאמרינ� הא
בכבודו הקב"ה דהיינו דוקא, "קמי'" הוא בזה הדיוק
אחרת; מציאות לשו� כלל חשיבות אי� שלגבי' ובעצמו

שהי המלכות, מידת מצד השכינה,משא"כ בחינת א
כל תו� ומתלבשת ששוכנת ש� "על כ� שנקראת

כפי הקב"ה על תואר השכינה שאי� היינו עלמי�",
והחיות האור על אלא העולמות מ� מרומ� ית' שהוא
בחינת לגבי הנה � בעולמות להתלבש ית' מאתו שנמש�
מקו�. ותפיסת חשיבות ונבראי� לעולמות יש השכינה

ãåáë äìâð àäéù íéîåöîö úåááø àåáø é"ò åðééäå
.'úé åúåëìî

כזו מדריגה (שהיא המלכות מידת שגילוי ומוב�,
יתבר�, מאתו העולמות) למציאות חשיבות יש שלגבה
מהותו על והסתרי� והעלמות צמצומי� הרבה דורש
מכל לגמרי ומובדל ונשא ר� (שהוא יתבר� ועצמותו

הבריאה). גדר

שהוא ובעצמו, בכבודו הקב"ה לגבי [ולפיכ�,
העולמות אי� מלכותו, ממידת ג� ומנושא מרומ�

שינוי]. שו� פועלי� כול� והנבראי�

åðééäã ,ùîî êéäìà 'éåä úà úáäàå úàæì éàå
ìèáäì [áìä ïåöø] àáìã àúåòøå äáäàä úåéäì
äìèáå úììëð åùôð úåéäì ,ùîî 'úé åéìà
äéî÷ àìåëã ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá úåàéöîá

.áéùç ùîî àìë
הקב"ה מצד האמת לפי כיצד מתבונ� האד� כאשר
שו� לה� אי� והנבראי� העולמות כל ובעצמו בכבודו
באהבה יתעורר � אחד" "ה' יתבר� והוא חשיבות
יתבר�, בו ולהכלל ממציאותו להתבטל פנימי ורצו�
שהוא כיו� אלקות, מלבד בעול� דבר שו� ירצה שלא

המציאות. אמיתת

úåéäì êùîð ãçà úðéçáîù ,úáäàå ãçà åäæå
'éåä úåéäì ,íãàä ùôðá àáìã àúåòøå äáäàä

.êéäìà ùîî
ואהבת אחד ה' גו' "שמע העניני�, המש� ג� וזהו
מתבונ� שהאד� דע"י היא, העני� דמשמעות גו'",
מהי דלכאורה, ה'. אהבת לידי יבא הש� באחדות
אחד") ("ה' יתבר� באחדותו ההתבוננות בי� השייכות

האהבה. לעני�

אלקי�" הוי' את "ואהבת כא� שהדיוק העני�, א�
הפנימי שהפירוש סת�), ה'" את "ואהבת אמר (ולא
הוא � ש"הוי'" להשתוקק, צרי� שהאד� הוא, בזה
של�, אלקה "אלקי�", יהי' � יתבר� ועצמותו מהותו

וחיות�". "כח�

שהקב"ה הוא "אלקי�" פירוש פשוטו לפי כלומר:
התואר העני�, עומק ע"פ אבל עלינו, ושולט מושל
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את להגדיר בא בזה) וכיוצא "אלקינו" (או "אלקי�"
האלקי שהאור ונבראי�, הקב"ה בי� והשייכות הקשר
אינ� וחיותו כוחו שכל שמרגיש עד האד� ע� מתאחד
שכל הוא, אלקי�" "הוי' פירוש ולפ"ז אלקות. אלא
המורה דייקא, הוי' ש� הוא האד� של וחיותו כוחו
מציאות שו� אי� יתבר� (שמצידו ב"ה סו� אי� אור על

בלעדו).

רק היא וכו') אליו (להבטל זאת ותשוקה ואהבה
באחדותו ההכרה שהיא אחד", ב"ה' מתבונ� כשהאד�
שו� אי� ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד האמיתית, ית'

בלעדו. מציאות לאיזו מקו�

.äøåúä ÷ñò é"ò åðééäå
אהבה ו"לרוות" "להשביע" נית� כיצד אמנ�
בפועל אלקי�" יהי' (אכ�) ממש ש"הוי' זאת, ותשוקה
גו' האלה הדברי� "והיו בכתוב ממשי� זה על הנה �

מדבר. הכתוב תורה שבדברי גו'", בבית� בשבת�

äèåò äøåúä øåàù ,äîìùë øåà äèåò áéúëã
ùáìúî ùîî ä"á óåñ ïéà øåàù ,äîìùë ä"á÷ä

.äøåúäá
הקב"ה של לבושו היא שהתורה לפי הדבר, וטע�
("אור ובעצמו בכבודו להקב"ה לבוש היינו כביכול,
כשלמה", אור "עוטה וכמ"ש ממש"), ב"ה סו� אי�

אור". "ותורה כמ"ש התורה היא ו"אור"

הלומד נפש "נכללת" התורה עסק ידי על ולפיכ�,
ב"ה. סו� אי� באור

דזה להקדי�, יש הבא) בפרק (וכ� לקמ� הבא [להבנת

" היא שהתורה הקבלבושושאמרנו של יתבר�"" שהוא ה,

בזה הכוונה הקדושה, בתורתו מתלבש ובעצמו בכבודו

ע נלמדת שהיא כפי בעול�"לתורה למטה ישראל בני י

הגשמי. הזה

הקב של חכמתו היא הלא התורה שקיימת"פירוש: ה,

בחז (כמפורש העול� בריאת לפני היא"עוד שהתורה ל

שב מוב� מזה אשר לעול�), שקדמו מקומה"מהדברי�

רוחניי�הראשו� במושגי� רק מדברת היא התורה של "

שאח אלא הגשמיות), גדר כל יצוייר לא למעלה כ"(שהרי

".. וירדה נסעה ומש� .. כבודה ממקו� ירדה התורה

וענייני גשמיי� בדברי� שנתלבשה עד .. למדרגה ממדרגה

והלכותיה�, ככול� התורה מצוות רוב שה� הזה, עול�

גשמיות אותיות ע"ובצרופי ומושגת נלמדת והיא בני", י

חומר. בתי שוכני אד�

ג מקו�, שהתורהומכל כפי כבודה"� ממקו� "ירדה

התורה ממעלת כלל מגרע זה אי� הזה, בעול� להתלבש

הקב מלובש בו אשר לבוש ובעצמו,"שהיא בכבודו ה

בדברי� שנתלבשה כפי תורה לומד כשאד� ג� שלכ�,

" גשמיי�, [הקבתחתוני� המל� את כמחבק זה ."ה]"הרי

ומבאר:] שהול� וזהו

.øååéç âìúë 'éùåáì øîàð äæ ìòå
חיור" כתלג "לבושיה בחזיונו דניאל שראה וזהו
של לבושו פירוש, לב�), כשלג הקב"ה של (לבושו
נמשל הקב"ה של ולבושו כנ"ל, התורה הוא הקב"ה
נשארת התורה כיצד מודגש ב"שלג" כי לשלג, בכתוב
והתלבשותה למטה ירידתה לאחר ג� במעלתה

בגשמיות.

åùø÷ðù ,íéîä ïî àåä âìùä úééåä úìçú éë
.íéîì øæåç ñîðå øùôðùë ë"çàå ,âìù åùòðå

אבל נקרש, ואח"כ ממי�, בתחילה נוצר השלג
מי�. ונעשה נמס שוב אח"כ

àéäù íéîä úðéçáî àåä äøåúä ùåáì úééåä êë
.àòéãé äîëçá àìå íéëç ,äàìéò äîëç úðéçá

להקב"ה, לבוש היא שהתורה זה לעני� הוא כ�
הללו: מדריגות שלש מעי� בה שיש

היא שהתורה היא, התורה של העצמית מעלתה
כעני� וזהו עילאה"), "חכמה (הנקראת יתבר� חכמתו
הוא "מי�" כי המי�", מ� הוא השלג הויית "תחלת

כידוע. החכמה למדריגת כינוי

את "מלביש" שהקב"ה כפי התורה זוהי אשר
מתלבש ממש ב"ה סו� אי� שאור (וכנ"ל, בה עצמו
יתבר�, אצלו שהיא כפי התורה זוהי כלומר, בהתורה),
השגה, בגדר שאינה הקב"ה של חכמתו בחינת
בחכמה ולא חכי� הוא "אנת בתיקוני� וכדאיתא
"ידועה"), בחכמה לא אבל חכ�, הוא (הקב"ה ידיעא"
למעלה היא כי ידועה בלתי יתבר� חכמתו פירוש,

נבראי�. אצל "ידועה" שהיא כפי החכמה מגדר

למעלה היא "הווייתה" בתחילת שהתורה ונמצא,
הנבראי�. השגת מגדר לגמרי

úåéäì åðéðôìù úåéîùâ äøåúá ë"â êùîð äæîå
.'úé åðåöøå åúîëç úðéçá éåìéâ

דתורה ש"מי�" כפי היא שבתורה השני' המדריגה
שבתורה שהאלקות כלומר, שלג", ונעשו "נקרשו
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הזה לעול� יורדת התורה כאשר וזהו ומתעל�, מתכסה
שאז הזה, עול� וענייני גשמיי� בדברי� ו"מתלבשת"

שבתורה. האלקית הקדושה נרגשת לא

ביכולתו כדבעי, תורה לומד כשהאד� אול�,
היינו, � ל"מי�" שוב ולהפכו השלג את "להפשיר"
חכמתו שהיא שלומד תורה בדברי ולהרגיש לגלות
אור ע� עי"ז מתאחד ובמילא עילאה), (חכמה יתבר�

בתורה. המלובש ב"ה סו� אי�

.óåñá äîëçå ùàøá äîëç åäæå
וחכמה בראש "חכמה הקבלה בס' מ"ש יוב� ובזה
החכמה בחינת היא המדריגות כל דראשית � בסו�"
גילוי היינו בסו�" ו"חכמה כנ"ל, קוב"ה ע� חד שהיא

שלפנינו. הגשמית בתורה יתבר� חכמתו

מעני� � בסו�" וחכמה בראש "חכמה לעני� [משל
אד�: בבני שהיא כפי החכמה

מלביש שהוא עמוק, שכל תלמידי� המלמד רב

את ומכסות המלבישות כאלו באותיות הסברא את

את רק לה� הסביר גלוי שבאופ� כ� השכל, עומק

מתגלה אינו השכל עומק ואילו השכל של פשוטו

ונעל� מוסתר השכל עומק ג� מקו� מכל אבל לה�.

אינש קאי� דלא רז"ל אמרו ולכ� אלו, באותיות

עניני� שני בזה שיש שני�, ארבעי� עד דרבי' אדעתי'

לו אפשר אי שנה ארבעי� קוד� גיסא, מחד הפוכי�:

שהוא לפי רבו חכמת עומק את להבי� להתלמיד

במש� עצומה יגיעה ע"י לאיד�, אבל ונעל�; מוסתר

לעומק סו� סו� להגיע התלמיד יוכל שנה ארבעי�

בתו� מלובש הי' זה שעומק מאחר כי � הרב חכמת

העומק כדבעי, ביגיעה סו��סו�, לפיכ�, הרב, דברי

בסו�")]. "חכמה (וזהו מהעלמו מתגלה

את לרוות האד� יכול התורה ידי על [לסיכו�:

ישנו בתורה כי יתבר�, אחדותו להרגיש ותשוקתו צמאונו

ב סו� אי� אור ה]."גילוי

b wxt xtki dfd meia ik d"c

•

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Ï˘Ó�‰Â'דמבחי כו' מלכות� במ"ש למעלה יוב� זה מכל
כל חיות מקור נמש� דוקא דאצי' מל' מדת
ערו� שאי� לפי דאצי' כחו"ג אחרת ממדה ולא העולמות
מדת מאור נמש� הי' וא� בע"ג, לבלתי בע"ג בי� כלל
התפעלו' משל כמו המאציל בעצמות ששרשו דאצי' החסד
מקבל הי' המקבל וג� כו' החסד במעשה הנפש עצ�
הרי דאצי' עליו� שבחסד המאציל אור ועצמו' מהות מבחי'
בבחי' הכל הי' אלא בע"ג למציא' שיהי' באפשר הי' לא
מפני המל' ממדת רק לבע"ג מקור נמש� לא ולזאת א"ס,
רק היינו כנ"ל, בלבד חיצוניו' התפשטו' בבחי' בא שהוא

גיאו מל� ה' וזהו כנ"ל. לבד מקי� לבשבבחי' ת
בבחי' רק הוא העולמו' כל על ה' וגיאות שההתנשאו'
הגבלה בבחי' להיות יכולי' זה שמפני מרחוק ומקי� לבוש
וד"ל כו' רגע בכל מציאות� התהוות שרש וזהו ליש מאי"�
מל� שנק' מל' כת"ר בחי' שהוא עטרה המל' שנק' (וזהו
חי יחיד מל� מ"ש וכ� עול� מימו' ומתנשא לבדו מרומ�
שאי� ב"ו כמל� ולא כו' מל� העולמי' חי יחיד או העולמי'
כו' הכ"ל ממ"� א' למעלה והרי כו' נפרד ע� בלא מל�
דודאי המלוכה יתכ� אי� וא"כ כו' ממנו חו� דבר ל� דאי�

אינ� שנברא ואחר לבדו הוא הי' העול� שנברא טר�
בחי' דע"י במ"א כמ"ש הוא העני� כו', נפרד ע� בבחי'
מרומ� מל� שנק' העול� שנברא בטר� דמל' ההתנשאו'
בחי' נעשה עצמו מזה וכה"ג הקדוש מל� כו' לבדו
וזהו לי"ש, מאי"� הבריא' להיו' שיוכל והריחוק הצמצו�
ה' ירא' במ"ש וכידוע כו' התהוות� אחר קיומ� אמיתי'
וקיימי' חיי� שעליה� אלקי' הירא' מפני שהמלאכי' לחיי�
הבריא' אחר א� כו', עליה"� ומורא� שא' וכמו כו' יותר
מל' כת"ר שעושי� המלאכי' מ� וראי' ע� על כמל� זה הרי
כו' ל� יתנו כת"ר כמ"ש לאי"� הי"ש הביטו"ל באמצעו'
ב' ונמצא כו', דברו עושי כח גבורי ע"פ בזוהר וכמ"ש
והב' הבריא' קוד� בעצמו התנשאו' א' יש, מלוכה בחי'
ואע"פ כו', דעולמו' מ"� העלא' שמצד התנשאו'
להתנשאו' כלל ערו� אי� מ"� העלא' מצד שבא שהתנשאו'
שבכל מעונג יותר גדול עונג בזה נמש� מ"מ עצמו שמצד
וד"ל) כו' דר"ה מלכיו"ת בעני� במ"א וכמ"ש כנ"ל המדו'
בחי' היינו יבנ"ה, חס"ד עול� אמרתי כי שנא' (ואע"פ
וכ� כו' כס"א בחס"ד והוכ� וכמ"ש דוקא שבמל' חסד

וד"ל). כו' שבמל' במדה"ד

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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הזה לעול� יורדת התורה כאשר וזהו ומתעל�, מתכסה
שאז הזה, עול� וענייני גשמיי� בדברי� ו"מתלבשת"

שבתורה. האלקית הקדושה נרגשת לא

ביכולתו כדבעי, תורה לומד כשהאד� אול�,
היינו, � ל"מי�" שוב ולהפכו השלג את "להפשיר"
חכמתו שהיא שלומד תורה בדברי ולהרגיש לגלות
אור ע� עי"ז מתאחד ובמילא עילאה), (חכמה יתבר�

בתורה. המלובש ב"ה סו� אי�

.óåñá äîëçå ùàøá äîëç åäæå
וחכמה בראש "חכמה הקבלה בס' מ"ש יוב� ובזה
החכמה בחינת היא המדריגות כל דראשית � בסו�"
גילוי היינו בסו�" ו"חכמה כנ"ל, קוב"ה ע� חד שהיא

שלפנינו. הגשמית בתורה יתבר� חכמתו

מעני� � בסו�" וחכמה בראש "חכמה לעני� [משל
אד�: בבני שהיא כפי החכמה

מלביש שהוא עמוק, שכל תלמידי� המלמד רב

את ומכסות המלבישות כאלו באותיות הסברא את

את רק לה� הסביר גלוי שבאופ� כ� השכל, עומק

מתגלה אינו השכל עומק ואילו השכל של פשוטו

ונעל� מוסתר השכל עומק ג� מקו� מכל אבל לה�.

אינש קאי� דלא רז"ל אמרו ולכ� אלו, באותיות

עניני� שני בזה שיש שני�, ארבעי� עד דרבי' אדעתי'

לו אפשר אי שנה ארבעי� קוד� גיסא, מחד הפוכי�:

שהוא לפי רבו חכמת עומק את להבי� להתלמיד

במש� עצומה יגיעה ע"י לאיד�, אבל ונעל�; מוסתר

לעומק סו� סו� להגיע התלמיד יוכל שנה ארבעי�

בתו� מלובש הי' זה שעומק מאחר כי � הרב חכמת

העומק כדבעי, ביגיעה סו��סו�, לפיכ�, הרב, דברי

בסו�")]. "חכמה (וזהו מהעלמו מתגלה

את לרוות האד� יכול התורה ידי על [לסיכו�:

ישנו בתורה כי יתבר�, אחדותו להרגיש ותשוקתו צמאונו

ב סו� אי� אור ה]."גילוי

b wxt xtki dfd meia ik d"c

•
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miqxhpew mixn`n

Ï˘Ó�‰Â'דמבחי כו' מלכות� במ"ש למעלה יוב� זה מכל
כל חיות מקור נמש� דוקא דאצי' מל' מדת
ערו� שאי� לפי דאצי' כחו"ג אחרת ממדה ולא העולמות
מדת מאור נמש� הי' וא� בע"ג, לבלתי בע"ג בי� כלל
התפעלו' משל כמו המאציל בעצמות ששרשו דאצי' החסד
מקבל הי' המקבל וג� כו' החסד במעשה הנפש עצ�
הרי דאצי' עליו� שבחסד המאציל אור ועצמו' מהות מבחי'
בבחי' הכל הי' אלא בע"ג למציא' שיהי' באפשר הי' לא
מפני המל' ממדת רק לבע"ג מקור נמש� לא ולזאת א"ס,
רק היינו כנ"ל, בלבד חיצוניו' התפשטו' בבחי' בא שהוא

גיאו מל� ה' וזהו כנ"ל. לבד מקי� לבשבבחי' ת
בבחי' רק הוא העולמו' כל על ה' וגיאות שההתנשאו'
הגבלה בבחי' להיות יכולי' זה שמפני מרחוק ומקי� לבוש
וד"ל כו' רגע בכל מציאות� התהוות שרש וזהו ליש מאי"�
מל� שנק' מל' כת"ר בחי' שהוא עטרה המל' שנק' (וזהו
חי יחיד מל� מ"ש וכ� עול� מימו' ומתנשא לבדו מרומ�
שאי� ב"ו כמל� ולא כו' מל� העולמי' חי יחיד או העולמי'
כו' הכ"ל ממ"� א' למעלה והרי כו' נפרד ע� בלא מל�
דודאי המלוכה יתכ� אי� וא"כ כו' ממנו חו� דבר ל� דאי�

אינ� שנברא ואחר לבדו הוא הי' העול� שנברא טר�
בחי' דע"י במ"א כמ"ש הוא העני� כו', נפרד ע� בבחי'
מרומ� מל� שנק' העול� שנברא בטר� דמל' ההתנשאו'
בחי' נעשה עצמו מזה וכה"ג הקדוש מל� כו' לבדו
וזהו לי"ש, מאי"� הבריא' להיו' שיוכל והריחוק הצמצו�
ה' ירא' במ"ש וכידוע כו' התהוות� אחר קיומ� אמיתי'
וקיימי' חיי� שעליה� אלקי' הירא' מפני שהמלאכי' לחיי�
הבריא' אחר א� כו', עליה"� ומורא� שא' וכמו כו' יותר
מל' כת"ר שעושי� המלאכי' מ� וראי' ע� על כמל� זה הרי
כו' ל� יתנו כת"ר כמ"ש לאי"� הי"ש הביטו"ל באמצעו'
ב' ונמצא כו', דברו עושי כח גבורי ע"פ בזוהר וכמ"ש
והב' הבריא' קוד� בעצמו התנשאו' א' יש, מלוכה בחי'
ואע"פ כו', דעולמו' מ"� העלא' שמצד התנשאו'
להתנשאו' כלל ערו� אי� מ"� העלא' מצד שבא שהתנשאו'
שבכל מעונג יותר גדול עונג בזה נמש� מ"מ עצמו שמצד
וד"ל) כו' דר"ה מלכיו"ת בעני� במ"א וכמ"ש כנ"ל המדו'
בחי' היינו יבנ"ה, חס"ד עול� אמרתי כי שנא' (ואע"פ
וכ� כו' כס"א בחס"ד והוכ� וכמ"ש דוקא שבמל' חסד

וד"ל). כו' שבמל' במדה"ד

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew
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jizevn jxc

בחי'Â‰�‰ג) שהוא העומר מנחת בחי' עני� הוא כ"ז
ראשית והיא בפסח המתגלה ה' שעור שעורה
ב"ה א"ס אור גילוי בחי' הנפש השגת עני� שהוא קצירכ�
שאת תוכל אשר כפי נפש לכל וסוכ"ע ממכ"ע הוא אי�
חד כל ית' גדולתו ויתבונ� האד� יעמיק וכאשר ההשגה
גילוי הוא בשבועות א� ה': משעור הבא דילי' שיעורא לפו�
בו להקריב שנצטוינו הלח� שתי מצות עני� והוא חטה בחי'
עשרוני� שני שתי� תנופה לח� תביאו ממושבותיכ� כמ"ש
חטה ובחי' י"ז), כ"ג (ויקרא וגו' תאפינה חמ� תהיינה סלת
שבישראל לנשמות הנמש� ההמשכה שהוא אד� מאכל נק'
חיות בהמה מאכל שה� משעורה מעלה למעלה שהיא עצמ�
וחיות בהמה בכלל וחיה ארי' פני שור פני הנק' המלאכי�
מבחי' נמשכי� ישראל שנשמות וכנודע כנ"ל הבהמי' נפש
החטה כי והעני� אד�, קרוי� את� ולכ� הכסא שעל אד�
חטה הדעת ע� וכמארז"ל דעת בו שמוספת אד� מאכל היא
דעת המשכת היינו זה דעת ועני� ופי' א') מ' (ברכות היתה
מצה אכילת במצות לעיל וכמבואר גילוי לידי הנעל�
א') מ' (ברכות כו' או"א לקרות יודע התינוק שאי� ממארז"ל
שנמש� והשגתו מדעתו שלמעלה דעת מבחי' היא זו שדיעה
ישראל בנשמות הוא ככה אביו בנפש קשורה נפשו להיות בו
שלא ג� בה' נפש� למסור הנפלאה ההתקשרות בה� שיש

מבחי' בה� שנמש� מפני והיינו והטע� ההתבוננות מצד
שה עליו�, מושגדעת להיות הנמשכת מההארה למעלה וא

בנשמות זו בחי' ומתלבש ה' שעור הנק' הנבראי� בשכל
מ"ת וז"ס כמש"ש המושג דעת שו� בלי בהכרה ישראל
אורות המשכות ה� מעשיות המצות כל שכמו"כ שבשבועות
עליו� דעת המשכת ע"ד שהוא גשמיות מעשה ע"י עליוני�
ה' אנכי ית' דבריו פתח הי' ולכ� מהדעת בלמטה החטה ע"י
בזה ירצה ב') כ' (שמות מצרי� מאר� הוצאתי� אשר אלקי�
מקבלי� אינ� שה� המלאכי� על ישראל מעלת שהפליא
השיעורי� שה� וגבולי� מיצרי� מבחי' וחיות� מזונ�
מההשגה שלמעלה אנכי מבחי' כ"א ה' דשעור הגבוליי�
הארת והנה בשבועות שנמש� הכתר בחי' והוא הנגלית
שנמש� וק"� אר"� נהורי� ש"ע פני� הארת בחי' הוא הכתר
והמשכת זו הארה המשכת על הלח� שתי וז"ס בחכמה
דעת מבחי' שרשה החטה כי במלכות, ומש� בנו"ה החסדי'
לידי ההעל� בחי' להמשי� יפה כחה ע"כ התהו שבעול�
כי הלח� דשתי לחמ� דפסח מצה בי� ההפרש א� גילוי
[כי לעלות יכול החמ� ג� הכתר גילוי שהוא בשבועות
מצה הי' לכ� מהדעת בלמטה הי' הנעל� דעת גילוי בפסח
בדעת הנעל� הדעת גלוי ב' גדלות שבועות משא"כ קטנות

עמה�]: ה' דבר בפני� פני� שהרי ממש

xnerd zxitqe zaxwd zevn - zeevnd xtq

•

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

l`eny zxez

ויהונת�ÚÓÂ˙‰[עב)] דוד עני� סי'1יוב� בתה"ד שכ' ,

נק' דוד ע� ברית שכרת שעד הנ"ל רל"ג
יהונת�. המקומות ברוב נק' ברית הכריתות ואחר יונת�
ביו� אמו לו שעטרה בעטרה מ"ש עני� [בהקד�] ויוב�
מ"ת, זו חתונתו ביו� תענית סו� במשנה וארז"ל חתונתו
אחרונות, לוחות ניתנו שבו יוהכ"פ על הכוונה שש� והג�
כו' לישראל יו"ט היו שלא לראי' זה מביא שהרי
שנית מ"ת יו� הי' שלא בחגה"ש הוא מ"ת מ"מ וכיוהכ"פ,

בחג ה"ס על ה' שירד מה כ"א האחרונות לוחות בנתינת
תורתינו. מת� זמ� השבועות

Ô·ÂÈÂ�החמישי ביו� הי' שמ"ת מה עני� הבנת 2בהקד�

תספרו וגו' לכ� וספרת� כמ"ש מאמ"צ בנ"י לצאת
יו� מ"ט כ"א סופרי� ואי� וגו', והקרבת� יו� חמשי�
שיו� בלק"ת וכמשנ"ת חגה"ש, הוא המ"ט יו� ולמחרת

ממילא בא א"א3החמשי� ספירה וע"י יו�, מ"ט ספירת אחר
בחי' והוא החמשי� יו� הוא מ"ט ספירת אחר כ"א להגיע,

(1dxhra y"n oipr ..cec oipr oaei dzrneבצידי נסמ� בגוכי"ק :

דא"ח מאמרי ברשימת נרש� לא א� חדש. מאמר מתחיל שכא� הגליו�
אדמו"ר). כ"ק (שבעריכת

(2miyingd meia 'id z"ny dn oipr zpad mcwda oaeieבהבא :

הביכורי� וביו� ד"ה לקמ� הביאור בהרחבת ראה עג) ס"פ (עד לקמ�
עו�פא). (פרקי�

(3`linn `a miyngd meiy z"wla z"pynke,יב במדבר לקו"ת :
ואיל�. א

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מהו. החמשי� שער עני� ביאור וצ"ל דבינה, החמשי� שער
פליאות נתיבות ושתי� בשלשי� בס"י דאיתא הוא והעני�

עיט ידעו לא נתיב וכתיב כו', חקק איה,4חכ' עי� שזפתו ולא
וג� כלל, ידעו שלא אחד נתיב יש אלו נתיבות שבל"ב והיינו

המלאכי' היינו איה וזהו5עי� כבודו, מקו� איה שאומרי�
הקב"ה במד"ר וארז"ל ישראל, אלקי אל לו ויקרא דכתי'

חכ' נתיבות ל"א בחי' לו שנגלו היינו אל, ליעקב וזהו6קרא ,
כ� בחכ' שהוא וכמו הנ"ל, נתיבות ל"א הוא אל אלקי, אל

ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה עתיד משארז"ל
ל"א כי כנ"ל, ג"כ הוא יש אוהבי להנחיל שנא' עולמות
החכ' מהארת שזהו והיינו ש"י, ה� מיו"ד כלולי� כשה�
נתיב יש שבחכ' וכמו ש"י, ל"א מ� נעשה אז בבינה שמאיר
מושג, שאינו אחד שער יש בבינה כ� עיט ידעו שלא אחד
האי� בחי' המחבר שהוא דבינה החמשי� שער בחי' והוא
גבוה שורשו צ"ל שהמחבר וכנודע דבינה, היש ע� דחכ'

לחבר שיוכל בכדי במ"א7משניה� מזה כמ"ש ,8.

`"lxz mixgde jynd

opra 'idi xy` zywd d`xnk d"c xn`n

(4hir erci `l aizp ..zeaizp mizye miyelyaלקו"ת ראה :

(כר� ל� ל� סע"ב. תקסח, ג) (כר� בראשית אוה"ת ג. לו, בהעלות�
לח. ע' ח"א תרל"ב סה"מ תצא. ס"ע נ"� א. תשז, ד)

(5eceak mewn di` mixne`y mik`lnd epiid di` oirתקו"ז ראה :
שזפתו ולא עיט ידעו לא נתיב אתמר עלי' קדמאה נתיב א): (עו, ת"ל
כבודו. מקו� איה דאמרי� מלאכי� אינו� אלא איה, עי� מא� איה, עי�
כ�כא. ע' תרנ"ח סה"מ א. תשז, ש� ד) (כר� ל� ל� באוה"ת ונת' הובא

(6..l` awril `xw d"awd ..l`xyi iwl` l` el `xwie 'izkc edfe

'kg zeaizp `"l.קצט וע' וש"נ. לח. ע' ש� ח"א תרל"ב סה"מ ראה :
(7:xagl lkeiy ickaשא"צ ע"ז נרש� [ואח"כ כא� נוס� בגוכי"ק

ע� הל"ב נתיב וזהו ג"כ, דחכ' באי� צ"ל שכמו"כ וי"ל להעתיקו]:
דבינה. הנו"� השער

(8`"na dfn y"nk ..mdipyn deab eyxey l"v xagndy rcepke:

תשעה. ע' ח"ב להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. סע"ב ק, וירא אוה"ת ראה
זוית]. הקר� עני� ד"ה: הערה לקמ� [ובהנסמ�

•
.d

a"yxd x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

evlgd qxhpew

.·Ì‚Âדעיקר במדי� המלחמה עני� בעצ� להבי� צרי�
מהמדיני� ישראל בני נקמת לנקו� היה בזה הכוונה
לא מהכתובי� הנראה לפי כי ארצ� את לרשת בכדי לא
שבט וחצי וראוב� גד בני שירשו דמה מדי�. אר� את ירשו
פסוק על רש"י שפירש וכמו ועוג. סיחו� מאר� היה מנשה
זקני פסוק על בלק בפרשת הרמב"� (ולדברי ודיבו� עטרות
אר� ירושת בכלל ונמצא סיחו� אר� בכלל מדי� היה מדי�
נשלמה שלא לומר צרי� זה ולפי מדי�. אר� ג� נכלל סיחו�
ולא מדי�. במלכי שנלחמו עד סיחו� מלחמת שלימות
לנקו� היתה הכוונה עיקר א� כי מהפסוקי�) כ� משמע
נקמת נקו� כתיב למשה ה' דבמאמר בזה להבי� וצרי� כו'.
הוי' נקמת את לתת לישראל אמר ומשה כו'. ישראל בני
עשו לא הלא הוי' נקמת עני� מהו להבי� וצרי� במדי�.
ה� צוררי� כי שנאמר וכמו כו'. לישראל רק רעה מדי�
מה אבל כו'. ישראל בני נקמת נקו� אמר זה ועל כו'. לכ�
יצרנהו וכתיב עמו הוי' שחלק מפני וא� הוי' לש� זה שיי�
כו' עינו בבבת נוגע כאילו בה� הנוגע כל עינו כאישו�
כ� באמת הנה כו'. הוי' נקמת הוא ישראל נקמת וממילא
משמע במדי� הוי' נקמת לתת כא� שפרט ממה אמנ� הוא

מדי� דקליפת דהיינו הוי'. לש� בפרט שייכות לזה שיש
מדי� שפעלו ובמה הוי'. לש� לגמרי ומנגד היפ� הוא
כו' קליפת� והתפשטות פעולת שזהו ישראל את והחטיאו
במדי� הוי' נקמת לתת אמר זה ועל הוי'. בש� בזה פגמו
ולכאורה כו'. הפג� יתוק� זה ידי שעל ולאבד� מה� לנקו�
שאומר עד הוי' לש� דמדי� המנגד עני� מהו מוב� זה אי�
פג� להיות שיכול מה דלכאורה כו' הוי' נקמת לתת זה על
שה� רעות מדות הז' שה� אומות מהז' יותר הוא הוי' בש�
אומות הז' בכלל אינו מדי� אבל כידוע. דקדושה זה לעומת
היה מאתכ� החלצו שנאמר מה להבי� צרי� ועוד כו'. כלל
שנאמר מה ולפי כולכ� משמע דהחלצו יחלצו. לומר צרי�
כמו למטה אל� רק למלחמה כול� הלכו שלא מאתכ�
כ� א� כולכ�. ולא מאתכ� שנאמר וזהו כ�. אחר שנאמר
על שקאי דמשמע החלצו ולא יחלצו למימר ליה הוה
מהו וג� כו'. זו למלחמה ויזדרזו שיחלצו ישראל כללות
הוה ישראל מטות לכל כו' למטה אל� כ� אחר שנאמר

כו'. מטות מכל למימר ליה
.¯ÂˆÈ˜קושיות הוי'. לש� מנגד מדי�. מלחמת עני�

הכתוב. בלשו�

h''px gp zyxte dxez zgny

•
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מהו. החמשי� שער עני� ביאור וצ"ל דבינה, החמשי� שער
פליאות נתיבות ושתי� בשלשי� בס"י דאיתא הוא והעני�

עיט ידעו לא נתיב וכתיב כו', חקק איה,4חכ' עי� שזפתו ולא
וג� כלל, ידעו שלא אחד נתיב יש אלו נתיבות שבל"ב והיינו

המלאכי' היינו איה וזהו5עי� כבודו, מקו� איה שאומרי�
הקב"ה במד"ר וארז"ל ישראל, אלקי אל לו ויקרא דכתי'

חכ' נתיבות ל"א בחי' לו שנגלו היינו אל, ליעקב וזהו6קרא ,
כ� בחכ' שהוא וכמו הנ"ל, נתיבות ל"א הוא אל אלקי, אל

ש"י וצדיק צדיק לכל להנחיל הקב"ה עתיד משארז"ל
ל"א כי כנ"ל, ג"כ הוא יש אוהבי להנחיל שנא' עולמות
החכ' מהארת שזהו והיינו ש"י, ה� מיו"ד כלולי� כשה�
נתיב יש שבחכ' וכמו ש"י, ל"א מ� נעשה אז בבינה שמאיר
מושג, שאינו אחד שער יש בבינה כ� עיט ידעו שלא אחד
האי� בחי' המחבר שהוא דבינה החמשי� שער בחי' והוא
גבוה שורשו צ"ל שהמחבר וכנודע דבינה, היש ע� דחכ'

לחבר שיוכל בכדי במ"א7משניה� מזה כמ"ש ,8.

`"lxz mixgde jynd

opra 'idi xy` zywd d`xnk d"c xn`n

(4hir erci `l aizp ..zeaizp mizye miyelyaלקו"ת ראה :

(כר� ל� ל� סע"ב. תקסח, ג) (כר� בראשית אוה"ת ג. לו, בהעלות�
לח. ע' ח"א תרל"ב סה"מ תצא. ס"ע נ"� א. תשז, ד)

(5eceak mewn di` mixne`y mik`lnd epiid di` oirתקו"ז ראה :
שזפתו ולא עיט ידעו לא נתיב אתמר עלי' קדמאה נתיב א): (עו, ת"ל
כבודו. מקו� איה דאמרי� מלאכי� אינו� אלא איה, עי� מא� איה, עי�
כ�כא. ע' תרנ"ח סה"מ א. תשז, ש� ד) (כר� ל� ל� באוה"ת ונת' הובא

(6..l` awril `xw d"awd ..l`xyi iwl` l` el `xwie 'izkc edfe

'kg zeaizp `"l.קצט וע' וש"נ. לח. ע' ש� ח"א תרל"ב סה"מ ראה :
(7:xagl lkeiy ickaשא"צ ע"ז נרש� [ואח"כ כא� נוס� בגוכי"ק

ע� הל"ב נתיב וזהו ג"כ, דחכ' באי� צ"ל שכמו"כ וי"ל להעתיקו]:
דבינה. הנו"� השער

(8`"na dfn y"nk ..mdipyn deab eyxey l"v xagndy rcepke:

תשעה. ע' ח"ב להצ"צ ביאוה"ז ואיל�. סע"ב ק, וירא אוה"ת ראה
זוית]. הקר� עני� ד"ה: הערה לקמ� [ובהנסמ�

•
.d
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evlgd qxhpew

.·Ì‚Âדעיקר במדי� המלחמה עני� בעצ� להבי� צרי�
מהמדיני� ישראל בני נקמת לנקו� היה בזה הכוונה
לא מהכתובי� הנראה לפי כי ארצ� את לרשת בכדי לא
שבט וחצי וראוב� גד בני שירשו דמה מדי�. אר� את ירשו
פסוק על רש"י שפירש וכמו ועוג. סיחו� מאר� היה מנשה
זקני פסוק על בלק בפרשת הרמב"� (ולדברי ודיבו� עטרות
אר� ירושת בכלל ונמצא סיחו� אר� בכלל מדי� היה מדי�
נשלמה שלא לומר צרי� זה ולפי מדי�. אר� ג� נכלל סיחו�
ולא מדי�. במלכי שנלחמו עד סיחו� מלחמת שלימות
לנקו� היתה הכוונה עיקר א� כי מהפסוקי�) כ� משמע
נקמת נקו� כתיב למשה ה' דבמאמר בזה להבי� וצרי� כו'.
הוי' נקמת את לתת לישראל אמר ומשה כו'. ישראל בני
עשו לא הלא הוי' נקמת עני� מהו להבי� וצרי� במדי�.
ה� צוררי� כי שנאמר וכמו כו'. לישראל רק רעה מדי�
מה אבל כו'. ישראל בני נקמת נקו� אמר זה ועל כו'. לכ�
יצרנהו וכתיב עמו הוי' שחלק מפני וא� הוי' לש� זה שיי�
כו' עינו בבבת נוגע כאילו בה� הנוגע כל עינו כאישו�
כ� באמת הנה כו'. הוי' נקמת הוא ישראל נקמת וממילא
משמע במדי� הוי' נקמת לתת כא� שפרט ממה אמנ� הוא

מדי� דקליפת דהיינו הוי'. לש� בפרט שייכות לזה שיש
מדי� שפעלו ובמה הוי'. לש� לגמרי ומנגד היפ� הוא
כו' קליפת� והתפשטות פעולת שזהו ישראל את והחטיאו
במדי� הוי' נקמת לתת אמר זה ועל הוי'. בש� בזה פגמו
ולכאורה כו'. הפג� יתוק� זה ידי שעל ולאבד� מה� לנקו�
שאומר עד הוי' לש� דמדי� המנגד עני� מהו מוב� זה אי�
פג� להיות שיכול מה דלכאורה כו' הוי' נקמת לתת זה על
שה� רעות מדות הז' שה� אומות מהז' יותר הוא הוי' בש�
אומות הז' בכלל אינו מדי� אבל כידוע. דקדושה זה לעומת
היה מאתכ� החלצו שנאמר מה להבי� צרי� ועוד כו'. כלל
שנאמר מה ולפי כולכ� משמע דהחלצו יחלצו. לומר צרי�
כמו למטה אל� רק למלחמה כול� הלכו שלא מאתכ�
כ� א� כולכ�. ולא מאתכ� שנאמר וזהו כ�. אחר שנאמר
על שקאי דמשמע החלצו ולא יחלצו למימר ליה הוה
מהו וג� כו'. זו למלחמה ויזדרזו שיחלצו ישראל כללות
הוה ישראל מטות לכל כו' למטה אל� כ� אחר שנאמר

כו'. מטות מכל למימר ליה
.¯ÂˆÈ˜קושיות הוי'. לש� מנגד מדי�. מלחמת עני�

הכתוב. בלשו�

h''px gp zyxte dxez zgny
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בוחן הקב"ה תומ"צ. באור יאיר נמצא, שהוא מקום שבכל הכוונה, פנימיות להבין צריך האדם
דרכים. בכמה האדם את

�ה��חהe‰ÊÂז) �בההנהגה פני", ���� ל�י אמר "ל� ¿∆ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָ
�נימית להבי� ול�� מח� לתת האד� צרי� ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָֹ�רטית
�מז�נ�תיו העלי�נה הה�גחה ��זרה מה זה והינ� ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה��נה,
ועני� �כלל, ��"ל יגיעה �דר� ל� �אי� �פרנסת� אד� ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ�ל
�נימית, ��נה �זה י� ה�ה �פרט, למק�� מ�ק�� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָההגרה
��רה �א�ר יאיר �ה�א מק�� �כל א�ר היא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוה��נה
ט�ב�ת ה���ת �בקני� ��רה �הר�צת וי���ל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָ�מצו�ת
��ח� �לפעמי� ית�ר�, לפניו �רכי� וכ�ה רעי�, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ�אהבת
האד� היעמד לרא�ת עסקי� �בר��י �ע�ר האד� ְְְֲֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֹֹאת
וחס ו�ל�� חס ולפעמי� ל��רה, ע�י� לק�ע ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָֹ�נסי�נ�תיו
�מ�ה האד� את ��ח� ה�א �ר�� ה�ד�� ה�ה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָוחלילה
עסקי� וה�עלי ל�ל�, רחמנא הענ��ת מ�ת �היא ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָההפכית
�אינ� טר�די� ה�ה עסקיה� ר��י מ�ד א�ר ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהע�ירי�

הא� להת��נ� ל�� אל י�נ� ה�ה ל��רה, ע�י� ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָק�בעי�
�מ��יע �ע�ר מברכ� ה�א �ר�� ה�ד�� א�ר זאת ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹ�גלל
לעסק �נאי לה� אי� זאת �גלל הא� מר�ה ה��עה ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ�ְְֶַָָָלה�
מל� א�ר ���ט אי� – �גמא זה והוי י��, �כל ְֲִֶֶֶָָ�ְְֵֶַָָָ���רה
חכמי� ��� הע�ל� �ל א�ר עד ונ�א� ר�ממ� ֲִָ�ְְְֲִֶַָָָָ�ד�ל
ונע�ה מאד, וכ�ד�ה� עניניה� �ר��י אליו �נ� ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹוע�ירי�
ל� היה ��א עד וע�ר�, �כב�ד� ו�ק�ע טר�ד ���ט ְְְְִֶַַָָָָָָָָָֹהאד�
�ה�א אל�ל �בחד� ור�ממ�. ��ל� א�ר ה�ל� אל לב�א ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹזמ�
פני", ���� ל�י אמר "ל� א�מרי� אז ה�ה הח����, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹחד�
החסר�נ�ת, �ל לת�� ��פ� צדק ח���� לע��ת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ��ריכי�
לק�ע �מי� מלכ�ת על �ק�לת ז� ט�בה הכנה ידי ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹ�על
�ג�מ��ת �מת�קה ט�בה ל�נה ז�כי� ל��רה ְְְְִִִִַַָָָָָע�י�

ְִָור�חנ��ת.
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אמירת�‰. הרבי, הרבי, של בנו מצוה, הבר כשסיים

לדביקות אותו שהכניסה רבה, בשמחה הרבי היה זו, תורה

ובכל הגדול המדרש בבית רב. זמן שנמשכה עצומה

הבימה לעבר מוסבות היו העינים כל הס, הושלך הסביבה

הרבי. של ואחיו הבר�מצוה הרבי, ישבו עליה הגבוהה

רז"ל מאמר אמר והרבי ארוכה שעה "כל8עברה :

השמועה בעל כאילו יראה � אומרו בשם שמועה האומר

לארבעת המכוון שלו הניגון לנגן והתחיל לפניו", עומד

אצילות� העולמות ארבעת וכנגד הוי' שם של האותיות

פעמיים שר מהניגון תנועה כל בריאה�יצירה�עשיה.

פעמים. כמה � הרביעית הבבא ואת

הכוחות המחשבות, כל היו ניגן שהרבי בשעה

המדרש בבית שהתאסף הרב הקהל של והחושים

שהרבי תנועה כל הרבי, של בניגונו מקושרים לו, ומסביב

ערכו לפי אחד כל ואת הנפש של מיוחד חלק עוררה שר,

ומצבו. ממעמדו הניגון רומם

שבשעה לי סיפרו קיסעס איסר ור' בו כל יוסף ר'

עליהם שעבר מה כל על נזכרו הניגון, את אז ניגן שהרבי

דעתם. על עמדם מיום

אמר: הניגון, את הרבי כשסיים

� הסבא בשם מהרבי שמעתי במזריטש בהיותי �

� לעקאח �קארענע דגן מקמח דבש שחלת � הבעש"ט

הם בשרשם ודבש דגן כי לתורה, הלב המשכת מעוררת

לתורה. כלים

ואמר משקה כוסית ושתה דבש חלת ואכל ברך הרבי

ויי"ש מזונות הנאספים לכל חילקו מכן ולאחר לחיים

רבתה. והשמחה

תורה. אמר והרבי סעודה נערכה ערבית, תפלת אחרי

מצוה הבר שמחת זו היתה הלילה. כל התוועדו החסידים

רבי. בבית הראשונה

ויצא פרשת פעמים:בשבת שלש תורה הרבי אמר

וסעודת מנחה ואחרי הקידוש בשעת שבת, קבלת לפני

הגדול. המדרש בבית נערכו שבת וסעודת הקידוש שבת.

.Â�הרבי קרא ויצא פרשת שבת של מנחה בתפלת

יעלה הרבי, מצוה, הבר שבנו וציווה בתורה, בעצמו

לשלישי. לתורה

את ראו לתורה, עלה מצוה שהבר בשעה הנוכחים כל

ברכות את אמר לתורה כשהעולה הרבי של דביקותו

מאופן מאד התפעלו � הקריאה את ושמעו התורה,

ארבעת בת הקטנה הפרשה את הרבי של קריאתו

ה"ה.8) פ"ב שקלי� ירושלמי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

אמרת. ואתה הצילני, קטנתי, יעקב, ויאמר הפסוקים,

שמבטאו ואף הנגינה בטעמי ודייקן דקדקן היה הרבי

בבהירות נשמעו אשכנזית, בהברה היתה הרבי של

ספרדית. בהברה כמו וכף חית ועין, אלף שבין ההבדלים

טעמי את שקרא אף זו, פרשה קרא שהרבי בשעה

בכל זאת בכל נשמע והזהירות, הדיוק בתכלית הנגינה

מניגונו אחת בבא צלילי הד הפסוקים מארבעת פסוק

הבבות. ארבעת בן הניגון הידוע,

הלמדנים בין התפתחה עמוקה הלכתית שיחה

עלייתו את הרבי דחה מדוע דבר, לפשר שחקרו הגדולים

ביום לתורה עלה ולא לשבת עד מצוה הבר של לתורה

אחד, ויום שנה י"ג בן הוא שאיש בענין פלפלו החמישי.

בענין שוחחו כן שנה, י"ג בן רק הוא מצוה הבר ביום

ככולו. היום מקצת

מוקשה היה אך היטב, הובנו הלומדים של סברותיהם

בשבת ורק בבוקר בשבת לתורה עלה לא מדוע להם

אחד. אף ידע לא דבר של טעמו מנחה, תפלת בשעת

כבן קטן ילד אז היה הרבי, של בנו אברהם, חיים ר'

המדרש לבית פעם כל להיכנס רגיל והיה שבע, או שש

אף היה אברהם חיים ר' החסידים. לסיפורי להאזין

להשתובב. אהב ולא בדעתו מאד מיושב בילדותו

אליו ניגשו המדרש לבית אברהם חיים ר' כשנכנס

גדול מספר � מיאנוביץ' יצחק ר' ביניהם אברכים, כמה

ושאלו � אברהם חיים ר' בעיני חשוב היה כך ומשום

יעלה מצוה שהבר הרבי הורה מדוע הטעם שמע אם

בבוקר. בשבת ולא שבת מנחת בתפלת לתורה

.Ê�למד שבת שבליל סיפר הרבי, בן אברהם, חיים ר'

הזוהר. בספר � מצוה הבר � אחיו עם � הרבי � אביו

אחי אך כלום הבנתי לא � אברהם חיים ר' אומר � אני

היטב.הבין

� הבעש"ט � הסבא לאחי: אבי אמר ללמוד כשסיימו

מצוה כשבר להשתדל �שיש ממזריטש המגיד � לרבי אמר

של הקריאה בימי זו תהא הראשונה בפעם לתורה עולה

קודש. שבת של מנחה בתפלת או חמישי יום או שני יום

אמר, � מצוה לבר לומר הרבי המשיך � הסבא

למעלה, רצון היאשעת וחמישי שני בימי בתורה שהקריאה

שבת מנחת של והקריאה בכללו, שבת מנחת של הזמן כמו

רעוין. דכל רעוא ושעת ביותר העליונה הדרגא היא

הבנתי לא � הרבי בן אברהם חיים ר' מספר � אני

והתחלתי ללבי נגע הדבר אחי, עם אבי שדיבר מה

אליו קראני ואבי בוכה שאני לאבי סיפר אחי לבכות.

יותר גדולה בבכיה פרצתי בכייתי, לסיבת אותי ושאל

לאחי. אמר שאבא ממה כלום הבנתי שלא בטענה

הפסקתי לי. יאמר � לבכות כשאפסיק לי אמר אבי

שאלני � מצוה הבר חתן � שבעריל לי אמר ואבי לבכות

ועניתי בבוקר, בשבת ולא שבת במנחת לתורה יעלה מדוע

עת ה' לך תפלתי "ואני אומרים שבת שבמנחת מפני לו

רצון. עת של זמן הוא מנחה תפלת של הזמן רצון",

אבי: את שאלתי

דוקא מדוע טוב, זמן הוא בו שמתפללים זמן כל

מנחה? תפלת בשעת

אבי: לי ענה

בקשות. לקבלת יום בכל מיוחד זמן יש המלך אצל �

הרצון עת הוא מתי שיודעים כאלה מקורבים ישנם אך

את מגישים למלך מקורב להם שיש ואלה המלך, אצל

הרצון. עת בשעת למלך הבקשה

נקיים � אבי לי אומר � שנה עשרה שלש גיל עד

מצוה בר נהיים שנה עשרה שלש כשמתמלאות מחטא,

מלכי למלך מקורב הטוב היצר הטוב. היצר בא ואז

האדם את לעורר השי"ת שליח והוא הקב"ה, המלכים

מצוה הבר עולה ולכן טובים, ומעשים מצוות לעשות

מנחה. תפלת של רצון בשעת הראשונה בפעם לתורה

.Á�,התפלה שאחרי הוא, ליובאוויטש מנהג

מלים כמה אומרים מצוה הבר הורי יחד, מתאספים

מאמר מצוה הבר חוזר מכן לאחר השמחה. לכבוד

ובמשקה, במזונות המסובים את ומכבדים חסידות,

סעודה. עורכים ובערב

במדרש "איתא המאמר את אמר שי' מצוה הבר

הידוע. תהלים"

הרבי אמר המאמר, חזרת מצוה הבר כשסיים

וזה כוס, על לחיים ברכת מצוה הבר לנכדו שליט"א

הקדוש: לשונו

שהשם אותך, מברך ואני מצוה, בר נהיית "היום

באור ומאירות טובות ושנים ימים לאריכות נושא שאתה

ע וברוחניות בגשמיות טובים ומעשים ומצוה פיתורה ל

� הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק כרצון החסידות, דרך

בפנימיות. בך יאיר

וחצי, ארבע בן בהיותך אותי שראית המחזה

הברזל, סוגרי מאחורי הסוהר בבית כשעמדתי

למקומות ששלחוני לפני וממך מהמשפחה כשנפרדתי

ציור � וישיבות חדרים ביסוד השתדלותי בגלל שוממים,

הרבצת שעל תמיד ותזכור עיניך, לנגד תמיד יעמוד זה

בפועל. הנפש את למסור צריכים שמים ויראת תורה

ולהדריכך לגדלך שי' היקרים להוריך השי"ת יעזור

בריוח, פרנסה מתוך טובים ומעשים חופה לתורה

וכלל אנ"ש כללות בתוך צאצאינו ובכל בכולכם שנראה

וברוחניות". בגשמיות נחת רוב יחיו, עליהם ד' אחב"י
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אמרת. ואתה הצילני, קטנתי, יעקב, ויאמר הפסוקים,

שמבטאו ואף הנגינה בטעמי ודייקן דקדקן היה הרבי

בבהירות נשמעו אשכנזית, בהברה היתה הרבי של

ספרדית. בהברה כמו וכף חית ועין, אלף שבין ההבדלים

טעמי את שקרא אף זו, פרשה קרא שהרבי בשעה

בכל זאת בכל נשמע והזהירות, הדיוק בתכלית הנגינה

מניגונו אחת בבא צלילי הד הפסוקים מארבעת פסוק

הבבות. ארבעת בן הניגון הידוע,

הלמדנים בין התפתחה עמוקה הלכתית שיחה

עלייתו את הרבי דחה מדוע דבר, לפשר שחקרו הגדולים

ביום לתורה עלה ולא לשבת עד מצוה הבר של לתורה

אחד, ויום שנה י"ג בן הוא שאיש בענין פלפלו החמישי.

בענין שוחחו כן שנה, י"ג בן רק הוא מצוה הבר ביום

ככולו. היום מקצת

מוקשה היה אך היטב, הובנו הלומדים של סברותיהם

בשבת ורק בבוקר בשבת לתורה עלה לא מדוע להם

אחד. אף ידע לא דבר של טעמו מנחה, תפלת בשעת

כבן קטן ילד אז היה הרבי, של בנו אברהם, חיים ר'

המדרש לבית פעם כל להיכנס רגיל והיה שבע, או שש

אף היה אברהם חיים ר' החסידים. לסיפורי להאזין

להשתובב. אהב ולא בדעתו מאד מיושב בילדותו

אליו ניגשו המדרש לבית אברהם חיים ר' כשנכנס

גדול מספר � מיאנוביץ' יצחק ר' ביניהם אברכים, כמה

ושאלו � אברהם חיים ר' בעיני חשוב היה כך ומשום

יעלה מצוה שהבר הרבי הורה מדוע הטעם שמע אם

בבוקר. בשבת ולא שבת מנחת בתפלת לתורה

.Ê�למד שבת שבליל סיפר הרבי, בן אברהם, חיים ר'

הזוהר. בספר � מצוה הבר � אחיו עם � הרבי � אביו

אחי אך כלום הבנתי לא � אברהם חיים ר' אומר � אני

היטב.הבין

� הבעש"ט � הסבא לאחי: אבי אמר ללמוד כשסיימו

מצוה כשבר להשתדל �שיש ממזריטש המגיד � לרבי אמר

של הקריאה בימי זו תהא הראשונה בפעם לתורה עולה

קודש. שבת של מנחה בתפלת או חמישי יום או שני יום

אמר, � מצוה לבר לומר הרבי המשיך � הסבא

למעלה, רצון היאשעת וחמישי שני בימי בתורה שהקריאה

שבת מנחת של והקריאה בכללו, שבת מנחת של הזמן כמו

רעוין. דכל רעוא ושעת ביותר העליונה הדרגא היא

הבנתי לא � הרבי בן אברהם חיים ר' מספר � אני

והתחלתי ללבי נגע הדבר אחי, עם אבי שדיבר מה

אליו קראני ואבי בוכה שאני לאבי סיפר אחי לבכות.

יותר גדולה בבכיה פרצתי בכייתי, לסיבת אותי ושאל

לאחי. אמר שאבא ממה כלום הבנתי שלא בטענה

הפסקתי לי. יאמר � לבכות כשאפסיק לי אמר אבי

שאלני � מצוה הבר חתן � שבעריל לי אמר ואבי לבכות

ועניתי בבוקר, בשבת ולא שבת במנחת לתורה יעלה מדוע

עת ה' לך תפלתי "ואני אומרים שבת שבמנחת מפני לו

רצון. עת של זמן הוא מנחה תפלת של הזמן רצון",

אבי: את שאלתי

דוקא מדוע טוב, זמן הוא בו שמתפללים זמן כל

מנחה? תפלת בשעת

אבי: לי ענה

בקשות. לקבלת יום בכל מיוחד זמן יש המלך אצל �

הרצון עת הוא מתי שיודעים כאלה מקורבים ישנם אך

את מגישים למלך מקורב להם שיש ואלה המלך, אצל

הרצון. עת בשעת למלך הבקשה

נקיים � אבי לי אומר � שנה עשרה שלש גיל עד

מצוה בר נהיים שנה עשרה שלש כשמתמלאות מחטא,

מלכי למלך מקורב הטוב היצר הטוב. היצר בא ואז

האדם את לעורר השי"ת שליח והוא הקב"ה, המלכים

מצוה הבר עולה ולכן טובים, ומעשים מצוות לעשות

מנחה. תפלת של רצון בשעת הראשונה בפעם לתורה

.Á�,התפלה שאחרי הוא, ליובאוויטש מנהג

מלים כמה אומרים מצוה הבר הורי יחד, מתאספים

מאמר מצוה הבר חוזר מכן לאחר השמחה. לכבוד

ובמשקה, במזונות המסובים את ומכבדים חסידות,

סעודה. עורכים ובערב

במדרש "איתא המאמר את אמר שי' מצוה הבר

הידוע. תהלים"

הרבי אמר המאמר, חזרת מצוה הבר כשסיים

וזה כוס, על לחיים ברכת מצוה הבר לנכדו שליט"א

הקדוש: לשונו

שהשם אותך, מברך ואני מצוה, בר נהיית "היום

באור ומאירות טובות ושנים ימים לאריכות נושא שאתה

ע וברוחניות בגשמיות טובים ומעשים ומצוה פיתורה ל

� הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק כרצון החסידות, דרך

בפנימיות. בך יאיר

וחצי, ארבע בן בהיותך אותי שראית המחזה

הברזל, סוגרי מאחורי הסוהר בבית כשעמדתי

למקומות ששלחוני לפני וממך מהמשפחה כשנפרדתי

ציור � וישיבות חדרים ביסוד השתדלותי בגלל שוממים,

הרבצת שעל תמיד ותזכור עיניך, לנגד תמיד יעמוד זה

בפועל. הנפש את למסור צריכים שמים ויראת תורה

ולהדריכך לגדלך שי' היקרים להוריך השי"ת יעזור

בריוח, פרנסה מתוך טובים ומעשים חופה לתורה

וכלל אנ"ש כללות בתוך צאצאינו ובכל בכולכם שנראה

וברוחניות". בגשמיות נחת רוב יחיו, עליהם ד' אחב"י

e"vxz ,hay d"k
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הכל וקצב. כרוכל שהתפרנס פשוט אד� גרשו�, שלו� בש� יהודי בליובאוויטש חי תקופה באותה
משו� טובות. מידות ובעל כבחמורה בקלה זהיר ויראֿשמי�, ישר איש שהוא גרשו� שלו� על ידעו

הכשרות. מבחינת עליו לסמו� שאפשר ידיעה מתו� בשר, אצלו לקנות שהעדיפו רבי� היו כ�

ביד לעניי� צדקה מחלק היה בצדקה. ויותר יותר להרבות לו אפשרה גרשו� שלו� של ְְִָהצלחתו
בי� ראויה. כספית מתת נות� היה ולאחר לשבת בשר של הגונה מנה מעניק היה לפלוני רחבה.
שני� נהג כ� המגיד. יוס�, ור' העיירה, רב בנימי�, ר' ג� היו לשבת בשר של הקבועי� המקבלי�

ידו. ובנדבת וכקצב כרוכל בעיסוקיו המשי� מופלגת לזקנה בהגיעו ג� רבות.

ליובאוויטש כל נפטר. שבועות כמה וכעבור גרשו� שלו� ר' הזק� הקצב חלה תקי"ב בחור�
גרשו� שלו� בר' ראה לא שאיש למרות צדיק, של הלוויה זו הייתה מיטתו. אחר והלכה עליו התאבלה

פשוט. יהודי מאשר יותר

ר' גדולה. ירושה אחריו השאיר גרשו� שלו� ר' כי לשמוע ליובאוויטש הופתעה ההלוויה לאחר
שלו� ר' של בביתו ביו� פעמי� שלש תפילות יקיי� יהודי� שמני� הורה ליובאוויטש, של רבה בנימי�,
ארגז אצלו השאיר שהקצב בנימי� ר' גילה השבעה ימי בתו� לפטירתו. השלושי� ימי מש� גרשו�,
בליובאוויטש שהיה השני� בכל יורשי�. אחריו השאיר לא גרשו� שלו� ר' צוואה. בצירו� כס� מלא
לקרוא שלח בנימי� רבי הסת"�. סופר זבולו� רבי שכנו היה איתו שהתחבר היחיד וגלמוד. בודד היה

תוכנה. את לדעת סקרני� היו העיירה בני שכל הצוואה, את פתח ובמעמד� הקהל לראשי

שייבחר שלישי אד� בצירו� יוס�, רבי המגיד, ואת בנימי�, רבי הרב, את מינה שהמנוח התברר
עומד בו שבמקו� משאלתו את הביע זאת ע� לנכו�. שימצאו באופ� הכס� את יחלקו שה� עלֿיד�,
בעלי מאוגדי� היו (בה צדק" פועלי "חברת עבור ביתֿמדרש בכספו ייבנה � שמסביבו והג� ביתו

ב וכי הפנויות), בשעותיה� ולתפילה לתורה שכרהמלאכה הירושה מכספי יינת� שני� מש�
בה�. כיוצא ולימודי� משניות מדרש, הפועלי� את שילמד לתלמידֿחכ�

הצוואה. ובביצוע בירושה לטיפול כשלישי זבולו� ברבי בחרו יוס� ורבי בנימי� רבי

שלו� של צדקנותו שנודעה לאחר במיוחד המנוח, בבית שהוק� ב"מני�" להתפלל שבאו היו רבי�
לפי ייבנה, זה שבמקו� הידיעה והמגיד. הרב ובתוכ� העיירה, נכבדי היו המתפללי� בי� גרשו�.
תפילות שלש בו שהתפללו בלבד זו לא עתה. כבר תפילה מקו� תחושת יצרה � ביתֿמדרש הצוואה,
היו יראיֿשמי� יהודי� בשקידה. תורה ש� ולמדו שישבו יהודי� היו א� א� כי ביומו, יו� מידי
לפני תורה. לימוד או תהילי� אמירת לש� שחרית תפילת לפני רב זמ� לבית ובאי� קו� משכימי�
שישבו יהודי� נמצאו ערבית תפילת לאחר וג� תורה, שיעורי שוב התקיימו לערבית מנחה ובי� מנחה

הצוואה. בוצעה בטר� עוד ממש של לביתֿמדרש הקצב בית הפ� כ� תורה. ולמדו ש�

הקי� חדשי במש� בצוואה. כאמור ביתֿהמדרש בבניית שיטפל ועד נבחר השלושי� תו� לפני
ביתֿהמדרש הושל� כבר אלול חודש בבוא ומפואר. גדול ביתֿמדרש ונבנה והל� היש� הבית נהרס
שילמד תלמידֿחכ� יהודי לצוואה, בהתא� נקבע, א� והתלהבות. שמחה ברוב הוחגה הבית וחנוכת

הבית. באי את ומדרש משניות

להתפלל עתה החל מלאכה, ובעלי פשוטי� לאנשי� יתירה חיבה מכבר שגילה המגיד, יוס� רבי
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המדרש בית לבי� מכבר התפלל בו היש� ביתֿהמדרש בי� השבוע את חילק הוא החדש. המדרש בבית
של צדדי בחדר החדש. המדרש בבית בקביעות להתפלל הסת"� סופר זבולו� רבי החל לעומתו החדש.
ימי� שנתיי� במשות�. ש� לומדי� והיו יוס� ור' זבולו� ר' לפע� מפע� נועדי� היו המדרש בית
רבי היה כזכור, ולחסידות. לקבלה קשורי� היו לשער שיש כפי אשר המשותפי�, לימודיה� נמשכו
מלמד הבעלֿש�ֿטוב היה ש� למזיבוז, לפע� מפע� נוסע והיה הבעלֿש�ֿטוב של מתלמידיו יוס�

החסידות. תורת תורתו, את ומפי�

לערו� כדי לכאורה, ליובאוויטש. את סופרֿהסת"� זבולו� ורבי המגיד יוס� רבי עזבו אחד בבוקר
לביקור אתו ולקחו החסידות לשיטת זבולו� רבי לב את לרכוש הצליח יוס� שרבי להניח יש א� גלות,
מבלי פניה� זרחו ובחזר� מליובאוויטש, השניי� נעדרו חדשי� שלשהֿארבעה הבעלֿש�ֿטוב. אצל

בנדודי�. ימיה� שבילו להכיר

לחתנו יוס� רבי גילה � יוס� רבי של לחתנו דוב יששכר רבי היות לאחר שני� שלש תקט"ו, בשנת
ו עצמו נסיעהשהוא לצור� הוא מליובאוויטש והיעדר� הבעלֿש�ֿטוב, תלמידי הינ� הסופר זבולו� רבי

של החדש לעול� דוב יששכר רבי את להכניס החל יוס� רבי החדש, היהודי המנהיג אל למעזיבוז'
ודברי� לפניו, נפתחו והבנה אורה שערי לו. שנתגלה ממה הוקס� דוב יששכר רבי החסידות. תורת
ערכו ויחד זבולו� רבי אל דוב יששכר ר' התלווה � שנה אותה של אלול בחודש עבורו. פוענחו סתומי�
הנוראי�. בימי� מרעיתו צא� ע� להיות בליובאוויטש נשאר המגיד יוס� רבי הבעלֿש�ֿטוב. אל מסע�

הבעלֿש�ֿטוב של במחיצתו היה הוא הבעלֿש�ֿטוב. אצל דוב יששכר רבי שהה חדשי� שלושה
הוא החגי�. חדוות באווירת וה� הדי� ימי פחד באווירת ה� אותו וראה השמחה, ובחגי הנוראי� בימי�
הצעיר דוב יששכר רבי תורתו. לדברי והקשיב תפילתו, את ושמע חזה התנהגותו, בדרכי יפה התבונ�

נלהב. לחסיד היה

דוב יששכר ורבי זבולו� רבי יוס�, רבי החסידות. בתורת ויותר יותר להתעמק החל הביתה בחזרו
היו שלושת� בליובאוויטש. הבעלֿש�ֿטוב וחסידי תלמידי של הראשונה השלישייה את עתה היוו
איש ונשגבי�. נעלי� בנושאי� וידיעות השקפות ולחילופי החסידות תורת ללימוד בקביעות מתאספי�
להיוודע החל כבר ששמו הבעלֿש�ֿטוב, תלמידי היות� סוד את לדעת צרי� היה לא בליובאוויטש

חסידיו. על בפומבי להימנות סיכו� היה עדיי� א� בעול�,

במיוחד רב�, של החדשה בשיטה בגלוי ידגלו הבעלֿש�ֿטוב שתלמידי השעה הגיעה לא עדיי�
צריכות היו אלו מדינות הסמוכות. ובמדינות בליטא הלבנה, ברוסיה היהודיי� הריכוזי� לכ� בשלו לא
חב"ד, חסידות מייסד זלמ�, שניאור רבי הזק�, לאדמו"ר ובמיוחד מיוחדות, נשמות לאות� להמתי� עדיי�

הבאי�. לדורות ש� אות� וביצרו אלה לסביבות הבעלֿש�ֿטוב תורת את שהביאו

השתלמו ה� החסידות. בתורת ועסקו בליובאוויטש הבעלֿש�ֿטוב תלמידי שלושת ישבו בינתיי�
רוחנית, מבחינה הקרקע, את הכשירו ובכ� דרכו, לפי ה' בעבודת והתעלו הבעלֿש�ֿטוב בתורת
פשוטי� לאנשי� היתירה אהבת� החדש, בכיוו� הטובי� מעשיה� בעתיד. זה במקו� החסידות לכיבושי
העתידיי� למנהיגי� דר� סלילת היוו אלה כל � המוניי� אנשי� בי� יהדות בהשרשת החדשה וגישת�

להל� שנראה כפי אלה. במקומות החסידות לחסידות.של היסוד בליובאוויטש הונח

החסידות ולמרכז חב"ד חסידות לבירת זמ� לאחר נעשתה שליובאוויטש בכ� פלא איפוא, אי�,
ולליטא. הלבנה לרוסיה

תורה. ללמוד בילדותו, זלמ�, שניאור רבי הזק�, אדמו"ר נדד אליו התורה מקו� ג� הייתה ליובאוויטש
החסידות על אפילו אז ידע לא חב"ד, ומייסד מורה זלמ�, שניאור רבי דוב! יששכר רבי אותו מפי � מי? ומפי
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המדרש בית לבי� מכבר התפלל בו היש� ביתֿהמדרש בי� השבוע את חילק הוא החדש. המדרש בבית
של צדדי בחדר החדש. המדרש בבית בקביעות להתפלל הסת"� סופר זבולו� רבי החל לעומתו החדש.
ימי� שנתיי� במשות�. ש� לומדי� והיו יוס� ור' זבולו� ר' לפע� מפע� נועדי� היו המדרש בית
רבי היה כזכור, ולחסידות. לקבלה קשורי� היו לשער שיש כפי אשר המשותפי�, לימודיה� נמשכו
מלמד הבעלֿש�ֿטוב היה ש� למזיבוז, לפע� מפע� נוסע והיה הבעלֿש�ֿטוב של מתלמידיו יוס�

החסידות. תורת תורתו, את ומפי�

לערו� כדי לכאורה, ליובאוויטש. את סופרֿהסת"� זבולו� ורבי המגיד יוס� רבי עזבו אחד בבוקר
לביקור אתו ולקחו החסידות לשיטת זבולו� רבי לב את לרכוש הצליח יוס� שרבי להניח יש א� גלות,
מבלי פניה� זרחו ובחזר� מליובאוויטש, השניי� נעדרו חדשי� שלשהֿארבעה הבעלֿש�ֿטוב. אצל

בנדודי�. ימיה� שבילו להכיר

לחתנו יוס� רבי גילה � יוס� רבי של לחתנו דוב יששכר רבי היות לאחר שני� שלש תקט"ו, בשנת
ו עצמו נסיעהשהוא לצור� הוא מליובאוויטש והיעדר� הבעלֿש�ֿטוב, תלמידי הינ� הסופר זבולו� רבי

של החדש לעול� דוב יששכר רבי את להכניס החל יוס� רבי החדש, היהודי המנהיג אל למעזיבוז'
ודברי� לפניו, נפתחו והבנה אורה שערי לו. שנתגלה ממה הוקס� דוב יששכר רבי החסידות. תורת
ערכו ויחד זבולו� רבי אל דוב יששכר ר' התלווה � שנה אותה של אלול בחודש עבורו. פוענחו סתומי�
הנוראי�. בימי� מרעיתו צא� ע� להיות בליובאוויטש נשאר המגיד יוס� רבי הבעלֿש�ֿטוב. אל מסע�

הבעלֿש�ֿטוב של במחיצתו היה הוא הבעלֿש�ֿטוב. אצל דוב יששכר רבי שהה חדשי� שלושה
הוא החגי�. חדוות באווירת וה� הדי� ימי פחד באווירת ה� אותו וראה השמחה, ובחגי הנוראי� בימי�
הצעיר דוב יששכר רבי תורתו. לדברי והקשיב תפילתו, את ושמע חזה התנהגותו, בדרכי יפה התבונ�

נלהב. לחסיד היה

דוב יששכר ורבי זבולו� רבי יוס�, רבי החסידות. בתורת ויותר יותר להתעמק החל הביתה בחזרו
היו שלושת� בליובאוויטש. הבעלֿש�ֿטוב וחסידי תלמידי של הראשונה השלישייה את עתה היוו
איש ונשגבי�. נעלי� בנושאי� וידיעות השקפות ולחילופי החסידות תורת ללימוד בקביעות מתאספי�
להיוודע החל כבר ששמו הבעלֿש�ֿטוב, תלמידי היות� סוד את לדעת צרי� היה לא בליובאוויטש

חסידיו. על בפומבי להימנות סיכו� היה עדיי� א� בעול�,

במיוחד רב�, של החדשה בשיטה בגלוי ידגלו הבעלֿש�ֿטוב שתלמידי השעה הגיעה לא עדיי�
צריכות היו אלו מדינות הסמוכות. ובמדינות בליטא הלבנה, ברוסיה היהודיי� הריכוזי� לכ� בשלו לא
חב"ד, חסידות מייסד זלמ�, שניאור רבי הזק�, לאדמו"ר ובמיוחד מיוחדות, נשמות לאות� להמתי� עדיי�

הבאי�. לדורות ש� אות� וביצרו אלה לסביבות הבעלֿש�ֿטוב תורת את שהביאו

השתלמו ה� החסידות. בתורת ועסקו בליובאוויטש הבעלֿש�ֿטוב תלמידי שלושת ישבו בינתיי�
רוחנית, מבחינה הקרקע, את הכשירו ובכ� דרכו, לפי ה' בעבודת והתעלו הבעלֿש�ֿטוב בתורת
פשוטי� לאנשי� היתירה אהבת� החדש, בכיוו� הטובי� מעשיה� בעתיד. זה במקו� החסידות לכיבושי
העתידיי� למנהיגי� דר� סלילת היוו אלה כל � המוניי� אנשי� בי� יהדות בהשרשת החדשה וגישת�

להל� שנראה כפי אלה. במקומות החסידות לחסידות.של היסוד בליובאוויטש הונח

החסידות ולמרכז חב"ד חסידות לבירת זמ� לאחר נעשתה שליובאוויטש בכ� פלא איפוא, אי�,
ולליטא. הלבנה לרוסיה

תורה. ללמוד בילדותו, זלמ�, שניאור רבי הזק�, אדמו"ר נדד אליו התורה מקו� ג� הייתה ליובאוויטש
החסידות על אפילו אז ידע לא חב"ד, ומייסד מורה זלמ�, שניאור רבי דוב! יששכר רבי אותו מפי � מי? ומפי
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פ"ד] [אד"ר

שו"ב שי' משה מו"ה

זמני הוסדר אשר על במאד ונהניתי מכתבו, על במענה

בכל להצליח� הלומדי� בעוזר יהי' והשי"ת דא"ח, לימוד

מרובה פרנסה השי"ת לה� וית� בשר, ועד מנפש לה� אשר

יבוא הלימוד ואשר ברבי�, לתורה עתי� לקבוע יוכלו אשר

ובקיו� תפלה, זו שבלב בעבודה בהתעוררות מעשה לידי

חכ� אי� בעני� וכידוע הלימוד תכלית זהו אשר בפו"מ, המצות

בפו"מ, הידיעה את להביא הוא החכמה דעיקר הנסיו�, כבעל

את תת� הלב ואז בלב, תאיר במוח שהיא שההשגה והיינו

ותבונתו. המוח השגת כפי ומזוככות מבוררות במדות יבולה

דשכל ומדות, מוחי� בה� יש שניה� הרי ולב מוח דהנה

השכל, משכ� הוא דהמוח והיינו של�, ציור ה� ומדות

שבשכל, מדות שה� אלא מדות, בה� שיהי' בהכרח ובמוחי�

בה� שיהי' בהכרח הרי והמדות המדות, משכ� הוא והלב

כו') עצמיי� למדות אד� דציור מדות בי� ההפרש (דזהו מוחי�

ובכדי בהעל�, ה� והמוחי� המדות ה� העיקר שבלב אלא

במוחי� (שזהו הבכ� והיינו המוחי� של המדות גילוי שיהי'

והיינו המדות, של המוחי� גילוי שיהי' בכדי וכ� כנודע)

מנוחה עיקר� (דמוחי� ובמתינות בדעת יהיו שהמדות

בעבודה הלא ובאמת ורעש, התפעלות עיקר� ומדות ומתינות,

ובתוק�) בדעת התפעלות והוא שניה� להיות צריכי' אמיתית

לבא הנה ואז בלב, מאירה שבמוח ההשגה דכאשר ורק א� הוא

ובכל התו"מ, בקיו� בפו"מ העבודה להיות שייפי� לכל פליג

הכוונה להשלי� יכול כאו"א הנה ואז בעול�, אשר עניניו

שנה. שתי�ֿעשרה ב� נער אז היה הוא � הבעלֿש�ֿטוב שמע את להניח, יש אז, שמע לא וא� בכלל

למד זלמ� שניאור רבי המגיד. יוס� רבי בדרשות שהוסברו כפי החסידות יסודות את אז שמע ודאי
זבולו� רבי מפי ג� וכנראה המגיד, יוס� רבי רבו, חות� מפי א� אלא דוב, יששכר מפי רק לא תורה
פרטי בכל דבריה�, בכל הורגשה החסידות רוח ביחד. תמיד שרויי� היו אלו שלושה שכ� הסופר,

פשוטי�. לאנשי� ובמיוחד לאנשי�, וביחס� התנהגות�,

"רחמנא הבעלֿש�ֿטוב. תורת של ביותר החשובי� היסודות מ� הייתה פשוטי� לאנשי� החיבה
מילות את לקרוא מסוגל אינו שלדאבונו הפשוט, היהודי של וליבו הבעלֿש�ֿטוב, אמר � בעי" ליבא
הוא לו מובנות הבלתי המילי� אמירת בעצ� הקב"ה. לפני חביב פירוש�, את לדעת וכלֿשכ� התפילה,
המסוגלי� אלה, פשוטי� מאנשי� העולמות. בכל רב שפע משפיע והוא העול� לבורא נחתֿרוח גור�

מאחרי�. מאשר יותר ה' ויראת טובות למידות לצפות אפשר תהילי�, פרק לומר בקושי

תמיד וקיבלו הדורות במש� לשוליי� שנדחקו האר�", "עמי בש� הנקראי� פשוטי�, אנשי� אות�
רב חומר והיוו הבעלֿש�ֿטוב ידי על הורמה קרנ� � המגידי� מפי חריפות תוכחות של גדושות מנות

הגדולה. תנועתו בבני� חשיבות

בלשו� כא� הניתנת הבעלֿש�ֿטוב, של תורה) בדברי קצרות (=שיחות מ"תורותיו" אחת אופיינית
חפשית:

צדיקי ז"ל). (חכמינו להאיר" התחיל אברה� משבא באפילה, מתנהג העול� היה אברה� "עד
התחיל אברה� ואילו רחמי�, עליה� ביקשו ולא ה' ארחות דור� את לימדו לא אברה� שלפני הדורות
ג� שהתפלל עד עליה�, שמי� רחמי לעורר נפשו מוסר והיה הבורא עבודת דרכי דורו בני את ללמד

עליה�. רחמי� ומבקש ועמורה סדו� אנשי והחטאי� הרעי� בעד

ואילו לחמור", הדומה "ע� בש� ישמעאל, וג� ההמו�, נקרא אבינו אברה� של בדורו הרי זאת ִַע�
ובה עליה דורסי� הכל � שהאר� כש� לאר�. הדומה ע� האר�", "ע� בתואר ההמו� נקרא ישראל ַַבזרע

נמצאי�הט ובמעמקיה האדמה, פני שעל החי כל את להחיות יבול להצמיח הצומח, כוח את הקב"ה ביע
הריקני� ג� � רקת�" הרמו� "כפלח ישראל. המוני כ� � תבל במחמדי היקר וכל וכס� זהב אוצרות
ובפשטות לב בתו� המצוות את המקיימי� וכלֿשכ� ז"ל, חכמינו כדרשת כרמו�, מצוות מלאי� שבישראל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

היושבי ה� והיינו בגו�, להתלבש נשמתו בירידת האמיתית

במדריגת להיות ולהגיע לעלות יכולי' עסקי� הבעלי וה� אהל

מדריגת דג� כו' ישכו� לבד"ד ע� ה� וכתיב דעהו, דרכי� בכל

כו' נצבי� את� וכמ"ש מדריגות כמה (דיש שבישראל ע�

כידוע) אחרונה היותר מדריגה היא וע� מימי�, כו' ראשיכ�

דרכי� בכל שהוא בד"ד ומדריגת לבחינת להגיע יכולי� ה�

רש"י שפי' מה יוטע� ובזה כו') האד� כל זה (ובאמת דעהו.

דבכדי בד"ד, לשכו� אבותיו לו זכו אשר הוא ט) כג, (במדבר

בד"ד, במדריגת ע�שיהי' בש� הנקראת המדרי' ג� ואשר

שהיא אבותינו לנו שזכו מה רק הוא בד"ד למדריגת ויגיעו יעלו

חבוקה וזהו מישראל, בכאו"א ישנה אשר מסותרת, האהבה

מצד מישראל אחד דכל ליחד�, יחידה עול� טענת ב� ודבוקה

בני� וכמ"ש ב"ה, א"ס בעצמות ודבוק חבוק הוא הנשמה עצ�

לנשמע, קוד� בנעשה עול� טוענת ולזאת בסש"ב, כדאי' כו'

וכמו בדבר, מניעה שו� לו ואי� לו אשר בכל ית' ליחדו ויחידה

לעוררו אפשר הנה מישראל כאו"א אשר במוחש שרואי�

הוא דבפנימיותו להיות והטע� ומועיל, הטוב דבר אל לקרבו

פנימי האור על המעלימי� דברי� שישנ� רק באמת, טוב

וההסתרי� ההעלמות להסיר הוא והעבודה הלזה, המוסתר

באמת. טוב הוא והעצ� בהעצ�, בו שיש מה יתגלה ובמילא

בגו� הנשמה בירידת הכוונה האד� שישלי� בכדי והנה

והאפילה, החש� מקו� נקרא העוה"ז דהנה התורה, ע"י הוא

במד"ר (כדאי' עול� מחשכי את להאיר נרות ב' להאד� ונית�

בה�, שעוסק בשעה לאד� מאירי� ד"ת היא� ראה פל"ו, שמות

אלו שונות מדריגות כמה בזה ויש תצוה) ואתה בד"ה ונת'

תכלית אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה מאלו,

עשרה בי דאכל ברבי� בלימוד ובפרט הלימוד, ועני� באופ�

מזכ� הוא ברבי� התורה לימוד הרי ובכללות שריא, שכינתא

להיות והשומע הלומד על פועל מקי� והאור האויר, את ומברר

קאמר, מאי דידע הוא הא' אופני� ב' בזה ויש האור, אל כלי

פנימי הו"ע התורה למוד הרי הזה דבאופ� ששומע, מה ומבי�

והנה התורה, עפ"י להתנהג אי� ידע אשר עניניו בכל לו שמאיר

את מבי� שאינו או קאמר מאי ידע דלא והיינו אופ� עוד יש

תורה שלומדי� במקו� עמידתו ועצ� גו� הנה בפרטיות, העני�

א� ועד"מ ממש, אורה במקו� עומד הוא ההיא בשעה הנה

בדילי� שהכל ר"ל ביסורי� מדוכא ואביו� עני איש מצייר

רוחו נמיכות גודל מוב� אשר רואיו, כל בעיני מאוס והוא ממנו,

במקו� לעמוד זכה העתי� מ� לעת והנה עצמו, בעיני ושפלותו

ובעל העני אותו הוא הוא אז ג� כי א� והנה המעלה, גדולי

נתעשר, ולא נתרפא לא הוא שהרי תחלה, שהי' כמו ר"ל יסורי'

גדולי במקו� קצר זמ� לעמוד זכה אשר גופא זה הנה זה ובכל

אשר משפלותו אותו ומגביה אותו מרומ� גופא זה הנה המעלה

מכ�, ויותר כ� הנה הזה המשל וככל ר"ל, ויסוריו רישו ישכח

רק הלילות לרבות ימיו כל טרוד שהוא האד� יתבונ� דכאשר

במו"מ תורה, של בהנהגה הכל הי' א� (ג� ועסקיו גופו בעניני

הוא אשר ובפרט האד�, מהות עיקר זה אי� וכו' כו' באמונה

והעו סיבות, כמה מפני מאד מזה וגרוע מפניפחות כולנה על לה

שמסור רק הוא בעול� היותו וכל ומותר, באסור הידיעה העדר

בקר מהשכ� לעול כשור הוא אשר ועסקיו) גופו לעניני ונתו�

עובר, כצל וימיו ימיו, כל הול� ובתהו בלילה, מאוחרת שעה עד

לאחרי� שמקנא ר"ל ואנחה יגו� מלא הוא כי עוד ונוס�

קנאה בשנאה רעות, מדות בו נקנו לזמ� ומזמ� הבל, של בקנאה

ר"ל העני אותו כדוגמת הוא אשר וכו' כו' ושקר תחבולה

אחד (דכל מדותיו, רוע מפני כל, בעיני נמאס הוא ג� כמו"כ

ניט, מענטש א זעהט פעלערי� אייגענע זולתו חסרו� רואה הוא

לזכות אי� טענות כמה ומוצא תמיד, א"ע שמצדיק וביותר

הנה ולפעמי� החסרונות, את רואה ה"ה בזולתו אבל א"ע,

זכות צד שו� עליו מוצא שאינו מיבעי דלא ביותר, זאת מדגיש

העני אותו כמו וה"ה כו') עליו מחמיר עוד אלא עצמו) על (כמו

ה"ה שלומדי�, בשעה תורה דברי לשמוע עמדו בעת הנה ר"ל,

נק' שהתורה ובפרט רבה, קדושי� בסוד אורה, במקו� עומד

לעול�. רפואה שמביאה רפואה

ישראל א' דקמ"ו שבת אמרז"ל דהנה הוא העני� וביאור

במעמד העמידה זוהמת�,דעצ� פסקה סיני הר במעמד שעמדו

אור, דתורה לפי הקדמוני, דנחש הזוהמא נפסק בזה הנה ה"ס

אור מכניסי� דכאשר אפל בבית עד"מ וכמו מאירה, שהתורה

העמידה דבעצ� כא� ג� יוב� וכמו"כ לו, הול� החש� במילא

יודע שאינו א� תורה ש� שלומדי� מקו� סיני הר במעמד

החש� את מגרש העמידה גו� עצ� רק לעומק�, הדברי� להבי�

כלי נעשה הרי ויותר יותר שמתקרב לזמ� ומזמ� והזוהמא,

ששמע זה לו מאיר לביתו בא כאשר דג� שבתורה, להמאור

עולה וכ� מעט שמבי� עד יותר עוד מתקרב ואח"כ בלימוד,

ביד ואי� ביותר פשוט שהוא מי ג� והנה עילוי. אחר בעילוי

זה הנה בלבד שמיעה ורק ברורה, ידיעה לידי להגיע שכלו

הוא וג� תורה שלומדי� מקו� סיני הר במעמד שעומד גופא

ער אז מקי� בבחי' והגילוי האור עליו מאיר בזה, משתת�

זה פועל ובמילא אפ, זי� לעבט נשמה דיא איידעלער, ווערט

ה"ס לפני קרבנו אלו ההגדה מאמר יוב� ובזה עניניו, כל על

ח"ו דא� בזה, העני� מה ולכאורה דיינו, התו' את לנו נת� ולא

לפני שקרבנו במה מזה ל� נפקא מה התורה, את לנו נת� לא

התורה את לנו נת� לא ח"ו וא� התורה, היא העיקר הרי ה"ס,

הוא סיני להר דהקירוב בזה העני� אלא דיינו. הוא אי�

רואי� שאנו וכמו זוהמת�, שפסקה וכנ"ל הזוהמא, מפסיק

ובפרט בעצמו ה� ללמוד עתי� קביעות לו שיש דמי במוחש

ואגודה בחבורה) אלא ניקנית התורה אי� (וכאמרז"ל בחבורה

רעי� ואהבת טובה שיחה של עתי� בקביעות ואפילו יחדיו,

דבר לו ויש מענטש, אנדער א איז ער אחר, איש הוא כו'

לו שאי� דאיש הנ"ל, קביעות לו שאי� זולתו מ� אותו המגביל

אשר ר"ל הנ"ל וכעני עני�, מכל ריק איש הוא הנ"ל קביעות

ממלא ובזה ועני� דבר לו יש הרי הזה והאיש קיאו, על שב

בגו"ר. מחייהו תורה ואור לגו� הנשמה בירידת הכוונה את
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היושבי ה� והיינו בגו�, להתלבש נשמתו בירידת האמיתית

במדריגת להיות ולהגיע לעלות יכולי' עסקי� הבעלי וה� אהל

מדריגת דג� כו' ישכו� לבד"ד ע� ה� וכתיב דעהו, דרכי� בכל

כו' נצבי� את� וכמ"ש מדריגות כמה (דיש שבישראל ע�

כידוע) אחרונה היותר מדריגה היא וע� מימי�, כו' ראשיכ�

דרכי� בכל שהוא בד"ד ומדריגת לבחינת להגיע יכולי� ה�

רש"י שפי' מה יוטע� ובזה כו') האד� כל זה (ובאמת דעהו.

דבכדי בד"ד, לשכו� אבותיו לו זכו אשר הוא ט) כג, (במדבר

בד"ד, במדריגת ע�שיהי' בש� הנקראת המדרי' ג� ואשר

שהיא אבותינו לנו שזכו מה רק הוא בד"ד למדריגת ויגיעו יעלו

חבוקה וזהו מישראל, בכאו"א ישנה אשר מסותרת, האהבה

מצד מישראל אחד דכל ליחד�, יחידה עול� טענת ב� ודבוקה

בני� וכמ"ש ב"ה, א"ס בעצמות ודבוק חבוק הוא הנשמה עצ�

לנשמע, קוד� בנעשה עול� טוענת ולזאת בסש"ב, כדאי' כו'

וכמו בדבר, מניעה שו� לו ואי� לו אשר בכל ית' ליחדו ויחידה

לעוררו אפשר הנה מישראל כאו"א אשר במוחש שרואי�

הוא דבפנימיותו להיות והטע� ומועיל, הטוב דבר אל לקרבו

פנימי האור על המעלימי� דברי� שישנ� רק באמת, טוב

וההסתרי� ההעלמות להסיר הוא והעבודה הלזה, המוסתר

באמת. טוב הוא והעצ� בהעצ�, בו שיש מה יתגלה ובמילא

בגו� הנשמה בירידת הכוונה האד� שישלי� בכדי והנה

והאפילה, החש� מקו� נקרא העוה"ז דהנה התורה, ע"י הוא

במד"ר (כדאי' עול� מחשכי את להאיר נרות ב' להאד� ונית�

בה�, שעוסק בשעה לאד� מאירי� ד"ת היא� ראה פל"ו, שמות

אלו שונות מדריגות כמה בזה ויש תצוה) ואתה בד"ה ונת'

תכלית אי� עד מטה ולמטה ק� אי� עד מעלה למעלה מאלו,

עשרה בי דאכל ברבי� בלימוד ובפרט הלימוד, ועני� באופ�

מזכ� הוא ברבי� התורה לימוד הרי ובכללות שריא, שכינתא

להיות והשומע הלומד על פועל מקי� והאור האויר, את ומברר

קאמר, מאי דידע הוא הא' אופני� ב' בזה ויש האור, אל כלי

פנימי הו"ע התורה למוד הרי הזה דבאופ� ששומע, מה ומבי�

והנה התורה, עפ"י להתנהג אי� ידע אשר עניניו בכל לו שמאיר

את מבי� שאינו או קאמר מאי ידע דלא והיינו אופ� עוד יש

תורה שלומדי� במקו� עמידתו ועצ� גו� הנה בפרטיות, העני�

א� ועד"מ ממש, אורה במקו� עומד הוא ההיא בשעה הנה

בדילי� שהכל ר"ל ביסורי� מדוכא ואביו� עני איש מצייר

רוחו נמיכות גודל מוב� אשר רואיו, כל בעיני מאוס והוא ממנו,

במקו� לעמוד זכה העתי� מ� לעת והנה עצמו, בעיני ושפלותו

ובעל העני אותו הוא הוא אז ג� כי א� והנה המעלה, גדולי

נתעשר, ולא נתרפא לא הוא שהרי תחלה, שהי' כמו ר"ל יסורי'

גדולי במקו� קצר זמ� לעמוד זכה אשר גופא זה הנה זה ובכל

אשר משפלותו אותו ומגביה אותו מרומ� גופא זה הנה המעלה

מכ�, ויותר כ� הנה הזה המשל וככל ר"ל, ויסוריו רישו ישכח

רק הלילות לרבות ימיו כל טרוד שהוא האד� יתבונ� דכאשר

במו"מ תורה, של בהנהגה הכל הי' א� (ג� ועסקיו גופו בעניני

הוא אשר ובפרט האד�, מהות עיקר זה אי� וכו' כו' באמונה

והעו סיבות, כמה מפני מאד מזה וגרוע מפניפחות כולנה על לה

שמסור רק הוא בעול� היותו וכל ומותר, באסור הידיעה העדר

בקר מהשכ� לעול כשור הוא אשר ועסקיו) גופו לעניני ונתו�

עובר, כצל וימיו ימיו, כל הול� ובתהו בלילה, מאוחרת שעה עד

לאחרי� שמקנא ר"ל ואנחה יגו� מלא הוא כי עוד ונוס�

קנאה בשנאה רעות, מדות בו נקנו לזמ� ומזמ� הבל, של בקנאה

ר"ל העני אותו כדוגמת הוא אשר וכו' כו' ושקר תחבולה

אחד (דכל מדותיו, רוע מפני כל, בעיני נמאס הוא ג� כמו"כ

ניט, מענטש א זעהט פעלערי� אייגענע זולתו חסרו� רואה הוא

לזכות אי� טענות כמה ומוצא תמיד, א"ע שמצדיק וביותר

הנה ולפעמי� החסרונות, את רואה ה"ה בזולתו אבל א"ע,

זכות צד שו� עליו מוצא שאינו מיבעי דלא ביותר, זאת מדגיש

העני אותו כמו וה"ה כו') עליו מחמיר עוד אלא עצמו) על (כמו

ה"ה שלומדי�, בשעה תורה דברי לשמוע עמדו בעת הנה ר"ל,

נק' שהתורה ובפרט רבה, קדושי� בסוד אורה, במקו� עומד

לעול�. רפואה שמביאה רפואה

ישראל א' דקמ"ו שבת אמרז"ל דהנה הוא העני� וביאור

במעמד העמידה זוהמת�,דעצ� פסקה סיני הר במעמד שעמדו

אור, דתורה לפי הקדמוני, דנחש הזוהמא נפסק בזה הנה ה"ס

אור מכניסי� דכאשר אפל בבית עד"מ וכמו מאירה, שהתורה

העמידה דבעצ� כא� ג� יוב� וכמו"כ לו, הול� החש� במילא

יודע שאינו א� תורה ש� שלומדי� מקו� סיני הר במעמד

החש� את מגרש העמידה גו� עצ� רק לעומק�, הדברי� להבי�

כלי נעשה הרי ויותר יותר שמתקרב לזמ� ומזמ� והזוהמא,

ששמע זה לו מאיר לביתו בא כאשר דג� שבתורה, להמאור

עולה וכ� מעט שמבי� עד יותר עוד מתקרב ואח"כ בלימוד,

ביד ואי� ביותר פשוט שהוא מי ג� והנה עילוי. אחר בעילוי

זה הנה בלבד שמיעה ורק ברורה, ידיעה לידי להגיע שכלו

הוא וג� תורה שלומדי� מקו� סיני הר במעמד שעומד גופא

ער אז מקי� בבחי' והגילוי האור עליו מאיר בזה, משתת�

זה פועל ובמילא אפ, זי� לעבט נשמה דיא איידעלער, ווערט

ה"ס לפני קרבנו אלו ההגדה מאמר יוב� ובזה עניניו, כל על

ח"ו דא� בזה, העני� מה ולכאורה דיינו, התו' את לנו נת� ולא

לפני שקרבנו במה מזה ל� נפקא מה התורה, את לנו נת� לא

התורה את לנו נת� לא ח"ו וא� התורה, היא העיקר הרי ה"ס,

הוא סיני להר דהקירוב בזה העני� אלא דיינו. הוא אי�

רואי� שאנו וכמו זוהמת�, שפסקה וכנ"ל הזוהמא, מפסיק

ובפרט בעצמו ה� ללמוד עתי� קביעות לו שיש דמי במוחש

ואגודה בחבורה) אלא ניקנית התורה אי� (וכאמרז"ל בחבורה

רעי� ואהבת טובה שיחה של עתי� בקביעות ואפילו יחדיו,

דבר לו ויש מענטש, אנדער א איז ער אחר, איש הוא כו'

לו שאי� דאיש הנ"ל, קביעות לו שאי� זולתו מ� אותו המגביל

אשר ר"ל הנ"ל וכעני עני�, מכל ריק איש הוא הנ"ל קביעות

ממלא ובזה ועני� דבר לו יש הרי הזה והאיש קיאו, על שב

בגו"ר. מחייהו תורה ואור לגו� הנשמה בירידת הכוונה את

[ty 'nr '` jxk v"iixden w"b`]



fiקכו mihteyoey`x meiqelwpe`

çéíéèôLïåùàøéørL-ìëa Eì-ïzz íéøèLåE «Ÿ§¦´§«Ÿ§¦À¦¤§Æ§¨§¨¤½
éäìà ýåýé øLàì Eì ïúð EéèáLeèôLå E £¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬§−¦§¨¤®§¨«§¬

÷ãö-ètLî írä-úài''yx:èéètLî ähú-àì ¤¨−̈¦§©¤«¤«Ÿ©¤´¦§½̈
ãçMä ék ãçL çwú-àìå íéðt øékú àì¬Ÿ©¦−¨¦®§«Ÿ¦©´½Ÿ©¦´©ÀŸ©

í÷écö éøác ólñéå íéîëç éðér øeréi''yx: §©¥Æ¥¥´£¨¦½¦«©¥−¦§¥¬©¦¦«
ë-úà zLøéå äéçz ïrîì ócøz ÷ãö ÷ãö¤¬¤¤−¤¦§®Ÿ§©³©¦«§¤Æ§¨«©§¨´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàäCì ïúð Ei''yx:ñéåì ¨½̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
àëçaæî ìöà õr-ìk äøLà Eì òhú-àì«Ÿ¦©¬§²£¥−̈¨¥®¥À¤¦§©²

éäìà ýåýéCl-äNrz øLà Ei''yx:áë-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−£¤¬©«£¤¨«§«Ÿ
ýåýé àðN øLà äávî Eì íé÷ú
íéèôåù

¨¦¬§−©¥¨®£¤¬¨¥−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:ñæéàéäìà ýåýéì çaæú-àìE ¡Ÿ¤««Ÿ¦§©Á©«Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹

ék òø øác ìk íeî Bá äéäé øLà äùå øBĹ¨¤ÀŸ£¤̧¦«§¤¬Æ½−Ÿ¨¨´¨®¦¯
éäìà ýåýé úárBúàeä Ei''yx:ñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³

ÏÎaיח CÏ ÈpÓz ÔÈ�Ú¯Ùe ÔÈ�ic«»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»¿»

CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯ƒ̃¿»ƒ¿»¡»»»≈»

ÔÈc ‡nÚ ˙È Ôe�e„ÈÂ CÈË·LÏ¿ƒ¿»ƒ»«»ƒ

:ËBL˜cיט‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï ƒ¿»«¿≈ƒ»

Ïa˜˙ ‡ÏÂ ÔÈt‡ Ú„BÓzLƒ̇¿¿««ƒ¿»¿«≈

È�ÈÚ ¯eÚÓ ‡„ÁL È¯‡ ‡„ÁL…¬»¬≈…¬»¿«≈≈≈

:ÔÈˆÈ¯˙ ÈÓb˙t Ï˜Ï˜Óe ÔÈÓÈkÁ«ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿ƒƒ

ÏÈ„aכ ÛÈ„¯ È‰z ‡ËL˜ ‡ËLÀ̃¿»À¿»¿≈»ƒ¿ƒ

C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ˙È ˙¯È˙Â ÈÁÈ˙c¿≈≈¿≈«»«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰Èכא˙¯L‡ CÏ ·Bv˙ ‡Ï »≈»»ƒ»¬≈«

ÈÈc ‡Áa„Ó ¯ËÒa ÔÏÈ‡ Ïk»ƒ»ƒ¿««¿¿»«¿»

:CÏ „aÚ˙ Èc C‰Ï‡כב‡ÏÂ ¡»»ƒ«¿∆»¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ È�Ò Èc ‡Ó˜ CÏ ÌÈ˜¿̇ƒ»»»ƒ»≈¿»¡»»

Bz¯א C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ√»¿»¡»»

ÌÚcÓ Ïk ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ¯n‡Â¿ƒ»ƒ¿≈≈»…ƒ««

C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈaƒ¬≈¿»»√»¿»¡»»

:‡e‰ב‡„Áa C�Èa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»

¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»¿«

é"ùø

(ÁÈ)ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL.�ה��סקי ��ני� ��פטי�, …¿ƒ¿…¿ƒְְִִִַַָ

ה�י�: טז)ÌÈ¯ËLÂ.את הע�(סנהדרי� את הר�די� ִֶַ¿…¿ƒִֶָָָ

עד �ברצ�עה �מקל וכ�פתי� ���י� מצות�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאחר

ה��פט: �י� את עליו .EÈ¯ÚLŒÏÎa��ק�ל ְִֵֵֶֶַַָָ¿»¿»∆
טז) עיר(סנהדרי� על:.EÈË·LÏועיר:�כל מ�סב ְִִָָƒ¿»∆ַָ

ל�בטי�, ל� ��� ו��טרי� ��פטי� ל�", ���"ְְְְְְִִִִִֶֶֶָ

ל�: נת� אלהי� ה' א�ר �ערי� .EÈË·LÏ�כל ְְְֱֲֵֶֶֶָָֹֹƒ¿»∆
ו�בט, �בט לכל ��ני� ����יבי� עירמל�ד �בכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

B‚Â'ועיר: ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ.�ממחי ��ני� מ�ה ִָ¿»¿∆»»¿ִֵַַָ�ְִ

צדק: ל��ט ËtLÓ(ËÈ)וצ�יקי� ‰h˙Œ‡Ï. ְְִִִֶֶַֹ…«∆ƒ¿»
ÌÈ�t�מ�מע�: ¯Èk˙ ‡Ï.,ה�ענ�ת ��עת א� ְְַָ…«ƒ»ƒְְִַַַָ

לזה, וק�ה לזה ר� יהא ��א ל��� אחדאזהרה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מכ�ד �ה��� זה ���ר�אה לפי י��ב, ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָע�מד

טענ�תיו: מס��מי� חבר�, ÁL„את Áw˙Œ‡ÏÂ. ְְֲֲִִֵֶַַָ¿…ƒ«…«
צדק:אפ��(ספרי) eÚÈ¯ל��ט „ÁM‰ Èk.כתובות) ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈
אתקה) י�ה ��א אפ�ר אי מ���, �חד ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמ���ל

�זכ�ת�: לה�� אצל� ˆÌ˜Ècלבב� È¯·c.�ברי� ְְְְִֵֶַָƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת:ה�צ�קי�, Ûc¯z(Î)מ��טי ˜„ˆ ˜„ˆ. ְַ�ְְֱִִֵֶָ∆∆∆∆ƒ¿…
לב) סנהדרי� �יתֿ�י�(ספרי. אחר ÔÚÓÏיפה:ה�� ִֵֵֶַַַָ¿««

zL¯ÈÂ ‰ÈÁz.�ה��רי ה��ני� מ��י ה�א �דאי ƒ¿∆¿»«¿»ְְִִִֵַַַַָ

אדמת�: על �לה��יב� י�ראל את ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהחי�ת

(‡Î)‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï.מ�עת עליה לח�ב� …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ

עלנטיעת�, תע�ה' �'לא ע�בר עבד�, לא ואפ�� ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ÁaÊÓנטיעת�: Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«
EÈ‰Ï‡ �ית.‰' �לב�נה איל� לנ�טע �הראזהרה ¡…∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

vÓ·‰(Î·)ה�ית: EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ.�אב מ�בת ִַַ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַ

להקריב ל�מי�:אחת, אפ�� N�‡עליה ¯L‡. ְְֲִִִֶַַַַַָָָ¬∆»≈
ז� ואת לע��ת, צ�ה אדמה �מז�ח אבני� ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָמז�ח

ל�נענ�י�, היתה חק �י �היתה�נא, �י על וא� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מאחר �נא�, עכ�ו האב�ת, �ימי ל� ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָאה�בה

��כבי�: לעב�דת חק א�� Œ‡Ï(‡)�ע�א�ה ֲֲִֵֶַַָָָֹ…
Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙.(ספרי)למפ�ל אזהרה ƒ¿«¿…»»»ְְֵַַַָָ

ידי על �אר��ד�י� �� נדר�� וע�ד רע, ���ר ְְְְְֳִִִֵַַַָָ

קד�י� ��חיטת ב)�ר��ת לו ÚÏ·¯(·):(זבחי� ְְִִִַָָָ«¬…

mihteyfioey`x mei qelwpe`

éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
òøä-úà äùré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤Ÿ̄¤¨©²

éäìà-ýåýé éðéraBúéøa øárì Ei''yx:âCìiå §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤
íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáriå©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®

ìåíéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîM §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦
éúéeö-àì øLài''yx:ãzrîLå Eì-ãbäå £¤¬«Ÿ¦¦«¦§ª©§−§¨¨®§¨

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
ìàøNéa úàfä äárBzäi''yx:ä-úà úàöBäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§«¥¨´¤

eùr øLà àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä̈¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨ÂŸ
éørL-ìà äfä òøä øácä-úàLéàä-úà E ¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾

eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bài''yx: −¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
åìL Bà íéãr íéðL | ét-ìrúîeé íéãr äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´

ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únäi''yx:æãé ©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«©´
-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä̈«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa íräôçék ¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéa¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ

Ì„˜ LÈ·c ˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ƒ¿»ƒ«¿≈»¿ƒ√»

:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

iÓÓÚ‡ג ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»

‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe ÔB‰Ï „È‚Òe¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»

‡Ï Èc ‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡¿»≈≈¿«»ƒ»

:˙È„wÙדÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂ «≈ƒƒ«»¿ƒ¿»

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Úa˙˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈«

‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈaה‡¯·b ˙È ˜t˙Â ¿ƒ¿»≈¿«≈»«¿»

Èc ‡È‰‰ ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰«»ƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈

˙È (CÈÂ¯˜Ï) C�Èc ˙Èa Ú¯˙Ïƒ¿«≈ƒ»¿ƒ¿»»

ÔepÓb¯˙Â ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡aו¯ÓÈÓ ÏÚ ¿«¿«»ƒ«≈«

ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ

iÁc ÏË˜˙ÈÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ · ƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈

:„Á „È‰Ò ¯ÓÈÓ ÏÚז‡„È «≈«»ƒ»¿»

‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»

‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C�ÈaÓחCpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡ ƒ≈»¬≈ƒƒ¿≈ƒ»

‡Ó„Ï ‡Óc ÔÈa ‡�È„Ï ‡Ób˙tƒ¿»»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»

LzÎÓ ÔÈ·e ‡�È„Ï ‡�È„ ÔÈa≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«

é"ùø

B˙È¯a.עב�דת לעבד ��א א�כ� ה' �רת א�ר ¿ƒְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹֹ

È˙ÈeˆŒ‡Ï(‚)��כבי�: ¯L‡.�ח)לעבד :(מגילה ִָ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(„)ÔBÎ�.:העד�ת ‡˙LÈ‡‰Œ(‰)מכ�� ˙‡ˆB‰Â »ְ�ֵָָ¿≈»∆»ƒ
'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰.אל" ה�תר�� «¿∆¿»∆¿ְְֵֶַַ

�נינ�:":�ערי� ��� ט�עה, �ינ�', �ית 'לתרע ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אינ�(ספרי) א� ,�� �עבד �ער זה �ערי�", ְֵֶֶֶֶַַַָָ"אל

למ�ה "�ערי�" נאמר ?�� ����� �ער ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָא�א

למעלה, "�ערי�" האמ�רונאמר "�ערי�" מה ְְְְְֱֶֶֶַַַָָָָָ

האמ�ר "�ערי�" א� ,�� �עבד �ער ְְְֶֶַַַַַָָָָָלמעלה,

'לקרוי�': ותר��מ�: ,�� �עבד �ער ְְְְְִֶַַַַַָָָלמ�ה,

(Â)‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L.מ עד�תא� תק�מת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ

�ל�ה לה�י� ��ל�ה? ל� �רט ל�ה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹ��ני�,

עד�ת �ל�ה א� אחת, עד�ת �ני� מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹל�ני�,

��� ����� עד ז�ממי� נע�י� ואי� ו)אחת, :(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַֹ�ָ

(Á)‡ÏtÈ Èk.הבדלה ל��� 'הפלאה' �ל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מ��: �מכ�ה נב�ל �ה�בר ÌcŒÔÈa�פרי�ה, ְְְִִֶַָָָָ�ְִֶ≈»
Ì„Ï.(פד סנהדרי� טה�ר:(ספרי. לד� טמא �� �י� ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa.:ח�ב לדי� ז�אי �י� �‚Ú�י� ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«
Ú‚�Ï.:טה�ר לנגע טמא נגע ¯È·˙�י� È¯·c. »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…

וזה מט�א זה ��בר: ח�לקי� העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��הי�

מז�ה: וזה מח�ב זה ÈÏÚÂ˙מטהר, zÓ˜Â.�סנהדרי) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
ה�ק��פו) ��ית ה�ק�מ�ת:מל�ד מ�ל �ב� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ



קכז mihteyfioey`x mei qelwpe`

éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
òøä-úà äùré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤Ÿ̄¤¨©²

éäìà-ýåýé éðéraBúéøa øárì Ei''yx:âCìiå §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤
íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáriå©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®

ìåíéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîM §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦
éúéeö-àì øLài''yx:ãzrîLå Eì-ãbäå £¤¬«Ÿ¦¦«¦§ª©§−§¨¨®§¨

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
ìàøNéa úàfä äárBzäi''yx:ä-úà úàöBäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§«¥¨´¤

eùr øLà àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä̈¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨ÂŸ
éørL-ìà äfä òøä øácä-úàLéàä-úà E ¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾

eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bài''yx: −¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
åìL Bà íéãr íéðL | ét-ìrúîeé íéãr äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´

ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únäi''yx:æãé ©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«©´
-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä̈«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa íräôçék ¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéa¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ

Ì„˜ LÈ·c ˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ƒ¿»ƒ«¿≈»¿ƒ√»

:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

iÓÓÚ‡ג ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»

‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe ÔB‰Ï „È‚Òe¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»

‡Ï Èc ‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡¿»≈≈¿«»ƒ»

:˙È„wÙדÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂ «≈ƒƒ«»¿ƒ¿»

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Úa˙˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈«

‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈaה‡¯·b ˙È ˜t˙Â ¿ƒ¿»≈¿«≈»«¿»

Èc ‡È‰‰ ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰«»ƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈

˙È (CÈÂ¯˜Ï) C�Èc ˙Èa Ú¯˙Ïƒ¿«≈ƒ»¿ƒ¿»»

ÔepÓb¯˙Â ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡aו¯ÓÈÓ ÏÚ ¿«¿«»ƒ«≈«

ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ

iÁc ÏË˜˙ÈÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ · ƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈

:„Á „È‰Ò ¯ÓÈÓ ÏÚז‡„È «≈«»ƒ»¿»

‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»

‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C�ÈaÓחCpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡ ƒ≈»¬≈ƒƒ¿≈ƒ»

‡Ó„Ï ‡Óc ÔÈa ‡�È„Ï ‡Ób˙tƒ¿»»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»

LzÎÓ ÔÈ·e ‡�È„Ï ‡�È„ ÔÈa≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«

é"ùø

B˙È¯a.עב�דת לעבד ��א א�כ� ה' �רת א�ר ¿ƒְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹֹ

È˙ÈeˆŒ‡Ï(‚)��כבי�: ¯L‡.�ח)לעבד :(מגילה ִָ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(„)ÔBÎ�.:העד�ת ‡˙LÈ‡‰Œ(‰)מכ�� ˙‡ˆB‰Â »ְ�ֵָָ¿≈»∆»ƒ
'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰.אל" ה�תר�� «¿∆¿»∆¿ְְֵֶַַ

�נינ�:":�ערי� ��� ט�עה, �ינ�', �ית 'לתרע ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אינ�(ספרי) א� ,�� �עבד �ער זה �ערי�", ְֵֶֶֶֶַַַָָ"אל

למ�ה "�ערי�" נאמר ?�� ����� �ער ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָא�א

למעלה, "�ערי�" האמ�רונאמר "�ערי�" מה ְְְְְֱֶֶֶַַַָָָָָ

האמ�ר "�ערי�" א� ,�� �עבד �ער ְְְֶֶַַַַַָָָָָלמעלה,

'לקרוי�': ותר��מ�: ,�� �עבד �ער ְְְְְִֶַַַַַָָָלמ�ה,

(Â)‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L.מ עד�תא� תק�מת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ

�ל�ה לה�י� ��ל�ה? ל� �רט ל�ה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹ��ני�,

עד�ת �ל�ה א� אחת, עד�ת �ני� מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹל�ני�,

��� ����� עד ז�ממי� נע�י� ואי� ו)אחת, :(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַֹ�ָ

(Á)‡ÏtÈ Èk.הבדלה ל��� 'הפלאה' �ל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מ��: �מכ�ה נב�ל �ה�בר ÌcŒÔÈa�פרי�ה, ְְְִִֶַָָָָ�ְִֶ≈»
Ì„Ï.(פד סנהדרי� טה�ר:(ספרי. לד� טמא �� �י� ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa.:ח�ב לדי� ז�אי �י� �‚Ú�י� ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«
Ú‚�Ï.:טה�ר לנגע טמא נגע ¯È·˙�י� È¯·c. »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…

וזה מט�א זה ��בר: ח�לקי� העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��הי�

מז�ה: וזה מח�ב זה ÈÏÚÂ˙מטהר, zÓ˜Â.�סנהדרי) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
ה�ק��פו) ��ית ה�ק�מ�ת:מל�ד מ�ל �ב� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ



mihteyfiipyקכח meiqelwpe`

éørLaøLà íB÷nä-ìà úéìrå zî÷å E ¦§¨¤®§©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬
éäìà ýåýé øçáéBa Ei''yx:è-ìà úàáe ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¨À̈¤

íéîia äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää̈¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

ètLnäi''yx:éøLà øácä ét-ìr úéùrå ©¦§¨«§¨¦ÀŸ¨©¦³©¨¨Æ£¤´
ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî Eì eãébé©¦´§½¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®

:EeøBé øLà ìëk úBùrì zøîLåìàøùéàé-ìr §¨«©§¨´©«£½Ÿ§−Ÿ£¤¬«©
-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà äøBzä ét¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
-øLà øácä-ïî øeñú àì äùrz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®Ÿ´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤

ìàîNe ïéîé Eì eãébéi''yx:áé-øLà Léàäå ©¦¬§−¨¦¬§«Ÿ§¨¦º£¤
éãîòä ïäkä-ìà rîL ézìáì ïBãæá äùr©«£¤Ÿ́§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º
ìéäìà ýåýé-úà íL úøLèôMä-ìà Bà E §¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®

:ìàøNiî òøä zøráe àeää Léàä úîe¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
âéïeãéæé àìå eàøéå eòîLé írä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−

ãBri''yx:ñë"ò
ìåçáéðùãéøLà õøàä-ìà àáú-ék «¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
éäìà ýåýéda äzáLéå dzLøéå Cì ïúð E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®

øLà íéBbä-ìëk Cìî éìr äîéùà zøîàå§¨«©§À̈¨¦³Ÿ¨¨©Æ¤½¤§¨©¦−£¤¬
:éúáéáñåèéìr íéùz íBùøLà Cìî E §¦«Ÿ¨«´Ÿ¨¦³Ÿ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬

éäìà ýåýé øçáééçà áøwî Ba Eíéùz E ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³Ÿ
éìréìr úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½

éçà-àì øLà:àeä Eæèírä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø £¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ

ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ e¯È‚Ò¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈

Ìe˜˙e CÈÂ¯˜a ‡�È„ ‡z‚ÏÙ¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»¿

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:daטÈ‡ÂÏ ‡i�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â ≈¿≈≈¿»»¬«»≈»≈

Ôep‡‰ ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡�ic ˙ÂÏe¿»«»»ƒ¿≈¿«»»ƒ

‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡�È„„י¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â ¿ƒ»¿«¿≈«≈«

‡¯˙‡ ÔÓ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»ƒ«¿»

„aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«

:CpÙlÈ Èc ÏÎkיא¯ÓÈÓ ÏÚ ¿…ƒ«¿À»«≈«

Èc ‡�Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ

ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒ

‡�ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»«ƒ»

:‡Ï‡ÓNeיב„aÚÈ Èc ¯·‚e ¿»»¿«ƒ«¿≈

ÔÓ ‡Ïa˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯aƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»ƒ

Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡�‰k«¬»¿»≈¿«»»«»√»

ÏË˜˙ÈÂ ‡�ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓיגÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ ƒƒ¿»≈¿»«»ƒ¿¿

:„BÚ ÔeÚÈL¯È ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ

‡C‰Ïיד ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»

¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«¿≈≈«¿≈«

È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk ‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡¡«ƒ¬««¿»¿»«¿«»ƒ

:È�¯ÁÒ·טוCÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ ¿«¬»»«»»¿«≈¬»

BbÓ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈ƒ

CÏ ˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡«»¿«≈¬»«¿»≈»

Èc È¯Îe� ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¿̄¿«»»¬»¿«¿«ƒ

:‡e‰ CeÁ‡ ‡Ïטז‡Ï „BÁÏ »¬¿»

‡nÚ ˙È ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ«¿≈≈»»¿»»≈»«»

é"ùø

(Ë)ÌiÂÏ‰ ÌÈ�‰k‰.לוי מ�בט ��צא� :ה�הני� «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â.(ספרי)��אפ ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ל�מע צרי� א�ה לפניו, �הי� ��פטי� ��אר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינ�

��ימי�: ��פט א�א ל� אי� ÔÈÓÈ(È‡)ל�, ְְֵֵֶֶֶָָ»ƒ
Ï‡ÓNe.(ספרי)ה�א� ימי� על ל� א�מר אפ�� ¿…ְֲִִֵֶַָ

�א�מר ��� וכל ימי�, �ה�א �מאל ועל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מאל,

�מאל: �מאל, ועל ימי�, ימי�, על ŒÏÎÂ(È‚)ל� ְְְְִִַַָָֹֹ¿»
eÚÓLÈ ÌÚ‰.(פט עד(סנהדרי� ל� ��מ�יני� מ�א� »»ƒ¿¿ְִִִֶַַָ

�רגל:�ממהרגל, א�ת� BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï(ÊË)יתי� ְִִֶֶֶֶָָ…«¿∆
ÌÈÒeÒ.(כא י�יב(סנהדרי� ��א מר�ב��, �די א�א ƒְְְִֵֶֶֶַָָֹ

mihteygiiyily mei qelwpe`

íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½
ì ïeôñú àìãBr äfä Cøca áeLi''yx:æéàìå ´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ

áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
ãàî Bl-äaøé àìi''yx:çéìr BzáLë äéäå ¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§¨¨´§¦§½©−

äøBzä äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³
íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìr úàfäi''yx: ©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

èéïrîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé-úà øîL ¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤

älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk̈¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤
íúNrìi''yx:ëî Bááì-íeø ézìáìåéçà ©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈

ïrîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á
éøàéáø÷a åéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C ©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈§¤¬¤

ìàøNéi''yx:ñéùéìùçéàíéðäkì äéäé-àì ¦§¨¥«ŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧
ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®

ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»
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‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»»ƒ¿»≈«¿»

ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏכÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a ¿∆¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ

ÈËÒÈ ‡Ï„ ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»

d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈ƒ««¿≈

:Ï‡¯NÈ B‚a È‰B�·e ‡e‰א‡Ï ¿ƒ¿ƒ¿»≈»

ÈÂÏ„ ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÏ È‰È¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ

‡i�a¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»

é"ùø

�מ� מ��, �אי� �ה��סי� מצרימה, הע� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

��למה י)��אמר ו�צא(מלכי��א "ו�עלה : ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

�חמ�י� וס�ס �ס� מא�ת ��� מ�צרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמר�בה

�ÌÈL(ÊÈ)":�מאה BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ.,י"ח א�א ֵָ¿…«¿∆»ƒֶָ

ל� ונאמר נ�י� �� לדוד ל� �הי� (ש"ב��צינ� ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

וכהנה":יב) �הנה �� ואספה מעט, "וא� :ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆
„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ.(כא �די(סנהדרי� א�א ¿»»…«¿∆¿…ְֵֶָ

לאפסניא):לי�� אחרי�: (ספרי� לאכסניא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

(ÁÈ)Bz·LÎ ‰È‰Â.דאי� ,�� ע�ה ה�אא� ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכ�ת�: ‰Bz¯‰��תק�� ‰�LÓŒ˙‡.�סנהדרי) ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
�ביתש�) מ�חת �היא אחת ��רה: ספרי ְֵַַ�ְְִִֵֵֶַַָ��י

וא�נקל�ס ע��. וי�צאת ��כנסת ואחת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�נזיו,

וד��ר: ���� ל��� מ�נה, �תר '�ת�ג�' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ�ר��:

(ËÈ)‰¯Bz‰ È¯·c.:�מ�מע�(Î)¯eÒ ÈzÏ·Ïe ƒ¿≈«»ְְַָ¿ƒ¿ƒ

Âˆn‰ŒÔÓ‰.:נביא �ל ק�ה מצוה ÔÚÓÏאפ�� ƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿««
ÌÈÓÈ CÈ¯‡È.,לאו ��מע א�ה ה� מצינ�מ�לל וכ� «¬ƒ»ƒְְִִֵֵֵַַַָָָ

�מ�אל: ל� �אמר י)��א�ל, "�בעת(שמואל�א ְְְִֵֶַַָָ

�כתיב ע�ל�ת", להעל�ת אלי� ��אי עד ��חל ְְֲִִִֵֵֶַַָימי�

יג) הבטחת�(ש� �מר ולא ימי�", �בעת "ו��חל :ְְְִִֶַַַַָָָָֹ

עד העלה, להעל�ת הס�יק ולא ה���, �ל ְְְְֲִִִַַַָָָֹֹֹל�מר

"נס�ל� ל�: ואמר �מ�אל �מר�(�א�ר)��א לא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לאֿתק��" ממלכ�� וע�ה למד�,(ש�)וג�' הא , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענ�: נביא, �ל ק�ה מצוה ÂÈ�·e���ביל ‡e‰. ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ»»
יא) ק�ד�(הוריות ה�א למלכ�ת, הג�� �נ� �א� ְְְִִֵֶַַָמ�יד

אד�: ÈÂÏ(‡)לכל Ë·LŒÏk.�י� �מימי� �י� ְָָָ»≈∆≈ƒְִִֵֵ

מ�מי�: ‡ÈM�אר�:.ÏÁ�Â‰���ה:.ÏÁ˜�עלי ֲִֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈
קד�י.‰' אחרי�: (ספרי� ה�ק�� ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקד�י

ה�ב�ל:.B˙ÏÁ�Âה�ד�י�): קד�י �ר�מ�תא�� ֳִַָ¿«¬»ְְְֵֵַָ



קכט mihteygiiyily mei qelwpe`
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é"ùø

�מ� מ��, �אי� �ה��סי� מצרימה, הע� ְְְִִִִֶֶַַָָָָָאת

��למה י)��אמר ו�צא(מלכי��א "ו�עלה : ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַֹֹ

�חמ�י� וס�ס �ס� מא�ת ��� מ�צרי� ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמר�בה

�ÌÈL(ÊÈ)":�מאה BlŒ‰a¯È ‡ÏÂ.,י"ח א�א ֵָ¿…«¿∆»ƒֶָ

ל� ונאמר נ�י� �� לדוד ל� �הי� (ש"ב��צינ� ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָ

וכהנה":יב) �הנה �� ואספה מעט, "וא� :ÛÒÎÂ ְְְְְִִֵֵָָָָָָֹ¿∆∆
„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ.(כא �די(סנהדרי� א�א ¿»»…«¿∆¿…ְֵֶָ

לאפסניא):לי�� אחרי�: (ספרי� לאכסניא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

(ÁÈ)Bz·LÎ ‰È‰Â.דאי� ,�� ע�ה ה�אא� ¿»»¿ƒ¿ְִֵַָָ

מלכ�ת�: ‰Bz¯‰��תק�� ‰�LÓŒ˙‡.�סנהדרי) ְְִֵֶַַ∆ƒ¿≈«»
�ביתש�) מ�חת �היא אחת ��רה: ספרי ְֵַַ�ְְִִֵֵֶַַָ��י

וא�נקל�ס ע��. וי�צאת ��כנסת ואחת ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�נזיו,

וד��ר: ���� ל��� מ�נה, �תר '�ת�ג�' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ�ר��:

(ËÈ)‰¯Bz‰ È¯·c.:�מ�מע�(Î)¯eÒ ÈzÏ·Ïe ƒ¿≈«»ְְַָ¿ƒ¿ƒ

Âˆn‰ŒÔÓ‰.:נביא �ל ק�ה מצוה ÔÚÓÏאפ�� ƒ«ƒ¿»ְֲִִִֶַָָָ¿««
ÌÈÓÈ CÈ¯‡È.,לאו ��מע א�ה ה� מצינ�מ�לל וכ� «¬ƒ»ƒְְִִֵֵֵַַַָָָ

�מ�אל: ל� �אמר י)��א�ל, "�בעת(שמואל�א ְְְִֵֶַַָָ

�כתיב ע�ל�ת", להעל�ת אלי� ��אי עד ��חל ְְֲִִִֵֵֶַַָימי�

יג) הבטחת�(ש� �מר ולא ימי�", �בעת "ו��חל :ְְְִִֶַַַַָָָָֹ

עד העלה, להעל�ת הס�יק ולא ה���, �ל ְְְְֲִִִַַַָָָֹֹֹל�מר

"נס�ל� ל�: ואמר �מ�אל �מר�(�א�ר)��א לא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

לאֿתק��" ממלכ�� וע�ה למד�,(ש�)וג�' הא , ְְְְְְַַַַָָָָָֹ

נענ�: נביא, �ל ק�ה מצוה ÂÈ�·e���ביל ‡e‰. ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ»»
יא) ק�ד�(הוריות ה�א למלכ�ת, הג�� �נ� �א� ְְְִִֵֶַַָמ�יד

אד�: ÈÂÏ(‡)לכל Ë·LŒÏk.�י� �מימי� �י� ְָָָ»≈∆≈ƒְִִֵֵ

מ�מי�: ‡ÈM�אר�:.ÏÁ�Â‰���ה:.ÏÁ˜�עלי ֲִֵַ≈∆ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈
קד�י.‰' אחרי�: (ספרי� ה�ק�� ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָקד�י

ה�ב�ל:.B˙ÏÁ�Âה�ד�י�): קד�י �ר�מ�תא�� ֳִַָ¿«¬»ְְְֵֵַָ



mihteygiiriaxקל meiqelwpe`

ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMài''yx:á-àì äìçðå ¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ
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Bì-øaci''yx:ñâíéðäkä ètLî äéäé äæå ¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹
-íà øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´¦

äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äùi''yx: ¤®Ÿ§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«
ãðâc úéLàøæb úéLàøå Eøäöéå ELøéz E ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬

ðàöBì-ïzz Ei''yx:äéäìà ýåýé øça Bá ékE «Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîrì Eàeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬

íéîiä-ìk åéðáei''yx:ñéòéáøåéålä àáé-éëå ¨−̈¨©¨¦«§¦«¨¸Ÿ©¥¦¹

:ÔeÏÎÈÈ dz�ÒÁ‡Â ÈÈ„ב‡�ÒÁ‡Â «¿»¿«¬«¿≈≈¿¿«¬»»

Ô�zÓ È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï»¿≈≈¿¬ƒ«¿»

‡Ók dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»

:dÏ ÏÈlÓ È„גÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â ƒ«ƒ≈¿≈¿≈¿»≈

‡˙ÒÎ� ÈÒÎ� ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈ƒ¿»»

‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯cדLÈ¯ ¿»¿»¿À¿»≈

‡fb LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»

:dÏ Ôzz C�Ú„הÈÚ¯zÈ d· È¯‡ ¿»»ƒ∆≈¬≈≈ƒƒ¿≈

Ì˜ÓÏ CÈË·L ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ»ƒ¿»¿≈«

È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ

:‡iÓBÈ Ïkו‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â »«»«¬≈≈≈≈»»

Èc Ï‡¯NÈ ÏkÓ CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ≈¬»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿»≈ƒ

é"ùø

�קרב ל� יהיה לא �מ�רה נחלה אבל ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹ�מע�ר�ת,

לאֿיהיהֿ��, ונחלה �ר��: �ב�פרי נחלתאחיו. ז� ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ

‡ÂÈÁ.(·)�אר: ·¯˜aואיני חמ�ה, נחלת ז� ְָ¿∆∆∆»ְֲֲִִֵַַָ

ה�ר�� ��עבר �נע� �אר� לי ונראה ה�א. מה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָי�דע

סיח�� ו�ל עממי�, חמ�ה אר� נקראת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָואיל�,

�אר, ונחלת �כנעני, אמ�רי עממי�: �ני ְְְְְֱֲֲֲִִִֵַַַָָוע�ג,

�פר�ת ��ר� וכ� וקדמ�ני, �קנ�י קיני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָלר��ת

ללוי היה לא �� "על לאהר�: ��אמר� ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמ�נ�ת

נמצא ��ב וקדמ�ני; �קנ�י קיני על להזהיר ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָוג�'",

הכ קל�נימ�ס, ר�י ונחלה�דברי ��פרי: �רסינ� י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

א�� אחיו, �קרב חמ�ה. נחלת א�� ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלאֿיהיהֿ��,

�בעה ונחלת �בטי� חמ�ה נחלת �בעה, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַָָָָנחלת

נחלה ח�ק� לא ויה��ע ���ה �מ��� ְֲִַַָֹ�ְִִִֶֶָֹ�בטי�,

הנחיל מ�ה ��� �לבד, �בטי� לחמ�ה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹא�א

הנחיל ויה��ע מנ�ה, �בט וחצי וגד ְִִַ�ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָלרא�ב�

ו�בעה מנ�ה, �בט ולחצי ואפרי� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָליה�דה

מ��� יה��ע; מ�ת אחרי מאליה� נטל� ִַ�ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָהאחרי�

לבד: ו�בעה לבד חמ�ה הז�יר ��Œ¯ac ¯L‡k ְְְְְֲִִִִַַָָָ«¬∆ƒ∆
BÏ.(יח אני"(במדבר וג�', תנחל לא ְְְְֲִִַָָֹ�ארצ�

‰ÌÚ(‚)":חלק� ˙‡Ó.מאת :ה�הני�ולא ְְֶ≈≈»»ְֲִֵֵַֹֹ

‰NŒÌ‡ ¯BLŒÌ‡.:לח�ה ה�רק.‰Ú¯f�רט מ� ƒƒ∆ְְַָָ«¿…«ִֶֶַ

אשפלדו"� ���רי� יד, �ל �� עד אר��ה :�ל ְֶַ�ִֶֶַַָָ

ÌÈÈÁl‰Â.(קלג ר��מ�ת(חולי� ��ר�י ה����; ע� ¿«¿»«ƒְְִֵַָ

��אמר יד', �חת 'זר�ע א�מרי�: כה)הי� :(במדבר ְְֱִֶֶַַַַָָ

ביד�": רמח ��אמר.ÌÈÈÁÏ"ו��ח �פ�ה, �חת ְִַַַָֹ¿»«ƒְֱִֶֶַַַָ

קו) ויפ�ל":(תהלי� �ינחס "ו�עמד :‰·w‰Â.חת� ְְֲִֵַַַַָֹ¿«≈»ַַ

כה) אלֿקבת�(במדבר "הא�ה ::"(„)˙ÈL‡¯ ֳִֶָָָָ≈ƒ
E�‚c.�ר��תינ אבל �ע�ר, �� �ר� ולא �ר�מה, ז� ¿»¿ְְֲִֵֵַַָָָֹ

פ"ד) אחד(תרומות יפה עי� �ע�ר: �� ְִִֶַָָָָָנתנ�

אחד �ינ�נית מ��י�, אחד רעה עי� ְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמאר�עי�,

מאחד לפחת ��א ה�קרא על וסמכ� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמחמ�י�,

��אמר מה)מ��י�, "ו��ית�(יחזקאל האיפה: ְֱִִִִִֵֶֶֶַָָ

סאה,מחמר חצי האיפה, ��ית ה�ערי�". ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹ

מ��י�, אחד הרי לכ�ר, סאה חצי נ�ת� ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ��א�ה

סאי�: �ל�י� ˆ‡�E�ה��ר Êb ˙ÈL‡¯Â.א�ה�� ְְִִֶַֹ¿≈ƒ≈…¿ְֶַָ

רא�ית מ��ה �� �נה, �כל צאנ� ולא��זז ל�ה�, ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹ

אחד �ע�ר �� נתנ� ור��תינ� �ע�ר, �� ְְִִֵֵֶַַָָָָ�ר�

קלז)מ��י� �רא�ית(חולי� ח�ב�ת צא� וכ�ה . ְְִִִִֵַַָָֹ

��אמר רחל�ת, חמ� כה)ה�ז? צא�(ש"א "וחמ� : ְְֱֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

��י�.ע��י�ת", �ז, רא�ית א�מר: עקיבא ר�י ְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

חמ�ה: הרי ל�, ��� אר�עה. ÓÚÏ„(‰)צאנ�, ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ«¬…
˙¯LÏ.:מע�ד א�א �ר�ת �אי� ŒÈÎÂ(Â)מ�א� ¿»≈ְִֵֵֶֶָָ�ָ¿ƒ
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ÈÂl‰ ‡·È.(ספרי),ו�אי לוי �ב� ה�ת�ביכל »…«≈ƒְִֵֶַַַָָֹ

�אי� לו�� יצא� "ו�רת", ל�מר: �למ�ד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָמד�ר?

ל�ר�ת: B‚Â':רא�יי� BLÙ� ˙e‡ŒÏÎa ‡·e ְְִֵ»¿»«««¿¿
(Ê)˙¯LÂ.קר�נ�ת �מקריב ��א ה�ה� על ל�ד ¿≈≈ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

�בר .��� �אינ� �מ�מר ואפ�� ח�בת�, א� ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנדבת�

לרגל, ה�אי� ה�הני� על ל�ד ע�ד ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

�מ�מר �קר�נ�ת��קריבי� ה�א�תוע�בדי� ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

�אי� �י על וא� הרגל, מ�ספי �ג�� הרגל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמחמת

��ה�: eÏÎ‡È(Á)ה��מר ˜ÏÁk ˜ÏÁ.מל�ד ְִֶֶַָָ≈∆¿≈∆…≈ְֵַ

א� יכל ח�א�ת. �עירי �בב�ר �ע�ר�ת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ח�לקי�

�מידי�, �ג�� הרגל, מחמת ��א ה�אי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�דברי�

"לבד ל�מר: �למ�ד �נדב�ת? �נדרי� ��ת, ְְְְְִֵַַַַָָָ�מ�ספי

האב�ת ��כר� מ�ה ח�� האב�ת", על ְְִִֶַַָָָָָָָממ�ריו

זה �מכר� ה��מר�ת ��ק�ע� ��מ�אל, �וד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ימי

���י: א�ל ואני ,���� א�ה טל Œ‡Ï(Ë)לזה: ְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹ…
˙BNÚÏ „ÓÏ˙.(סח להבי�(סנהדרי� למד א�ה אבל ƒ¿««¬ְֲִֵַָָָָ

ה� ��ה מע�יה� להבי� �ל�מר ְְְֲִֵֵֶַַַָָ�לה�ר�ת,

וכ� �� �ע�ה 'לא לבני�: �לה�ר�ת ְְְְֲִֶֶַָָָָֹ�ְמקלקלי�,

��כבי�': הע�בדי חק Bz·eŒB�a(È)�זה� ¯È·ÚÓ ְִֵֶֶָָֹ«¬ƒ¿ƒ
L‡a.�א מד�ר�ת ע��ה ה�ל�: עב�דת ה�א »≈ְֲֵֶֶַַֹ

��יה�: �י� �מעביר� �מ�א� ˜ÌÈÓÒמ�א� ÌÒ˜. ְֲִִִֵֵֶַָָ…≈¿»ƒ
אל�, 'א� וא�מר: מקל� את הא�חז ק�ס�? ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָאיזה�

א�מר ה�א וכ� אל�'? לא ד)א� �עצ�(הושע "ע�י : ְְִִֵֵֵֵֵַֹ

ל�": י�יד �מקל� סה).Ô�BÚÓי�אל, ר�י(סנהדרי� ְְִִַַָ¿≈ִַ

'ע�נה �א�מרי�: ע�נ�ת, נ�תני א�� א�מר: ְְֲִִֵֵֵֶָָעקיבא

'א�� א�מרי�: וחכמי� להתחיל'. יפה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ�ל�נית

מ�יו,(ספרי).LÁ�Óהעיני�':א�חזי נפלה ��� ֲִֵֵַָ¿«≈ְִִִָָ

מ�ד�: נפל מקל� ��ר�, הפסיק� ÁÂ·¯(È‡)צבי ְְְִִִִֶֶַַַָָ¿…≈
¯·Á.(�ש א�(סנהדרי� עקר�י� א� נח�י� ��צר� »∆ְְְִִֵֶַַָָ

אחד: למק�� ח��ת ‡B·�אר Ï‡LÂ.מכ�פ�ת זה ְְֶַָָָ¿…≈ְֵֶַ

ה�ת את �מעלה מ�חי�, �מד�ר �ית�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ��מ�

:��� ה�חי ��מ�.È�ÚcÈÂ�בית ח�ה עצ� מכניס ְִֵֶֶַ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכ�פ�ת: ידי על העצ� �מד�ר �יו לת�� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָי��ע

ÌÈ˙n‰ŒÏ‡ L¯B„Â.ה�עלה �זכר�ת�,�ג�� ¿≈∆«≈ƒְְְֲֶַַַ

‡l‰(È·)�גל�לת:וה��אל ‰NÚŒÏk..כד (מכות ְְְִַָ�ְֶֹ»…≈≈∆
ע��הספרי) "�ל א�א נאמר, לא א�ה' �ל ֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹ'ע��ה
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é"ùø

ÈÂl‰ ‡·È.(ספרי),ו�אי לוי �ב� ה�ת�ביכל »…«≈ƒְִֵֶַַַָָֹ

�אי� לו�� יצא� "ו�רת", ל�מר: �למ�ד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָמד�ר?

ל�ר�ת: B‚Â':רא�יי� BLÙ� ˙e‡ŒÏÎa ‡·e ְְִֵ»¿»«««¿¿
(Ê)˙¯LÂ.קר�נ�ת �מקריב ��א ה�ה� על ל�ד ¿≈≈ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

�בר .��� �אינ� �מ�מר ואפ�� ח�בת�, א� ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָנדבת�

לרגל, ה�אי� ה�הני� על ל�ד ע�ד ֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

�מ�מר �קר�נ�ת��קריבי� ה�א�תוע�בדי� ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָ

�אי� �י על וא� הרגל, מ�ספי �ג�� הרגל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמחמת

��ה�: eÏÎ‡È(Á)ה��מר ˜ÏÁk ˜ÏÁ.מל�ד ְִֶֶַָָ≈∆¿≈∆…≈ְֵַ

א� יכל ח�א�ת. �עירי �בב�ר �ע�ר�ת ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ�ח�לקי�

�מידי�, �ג�� הרגל, מחמת ��א ה�אי� ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�דברי�

"לבד ל�מר: �למ�ד �נדב�ת? �נדרי� ��ת, ְְְְְִֵַַַַָָָ�מ�ספי

האב�ת ��כר� מ�ה ח�� האב�ת", על ְְִִֶַַָָָָָָָממ�ריו

זה �מכר� ה��מר�ת ��ק�ע� ��מ�אל, �וד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ�ימי

���י: א�ל ואני ,���� א�ה טל Œ‡Ï(Ë)לזה: ְֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹ…
˙BNÚÏ „ÓÏ˙.(סח להבי�(סנהדרי� למד א�ה אבל ƒ¿««¬ְֲִֵַָָָָ

ה� ��ה מע�יה� להבי� �ל�מר ְְְֲִֵֵֶַַַָָ�לה�ר�ת,

וכ� �� �ע�ה 'לא לבני�: �לה�ר�ת ְְְְֲִֶֶַָָָָֹ�ְמקלקלי�,

��כבי�': הע�בדי חק Bz·eŒB�a(È)�זה� ¯È·ÚÓ ְִֵֶֶָָֹ«¬ƒ¿ƒ
L‡a.�א מד�ר�ת ע��ה ה�ל�: עב�דת ה�א »≈ְֲֵֶֶַַֹ

��יה�: �י� �מעביר� �מ�א� ˜ÌÈÓÒמ�א� ÌÒ˜. ְֲִִִֵֵֶַָָ…≈¿»ƒ
אל�, 'א� וא�מר: מקל� את הא�חז ק�ס�? ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָאיזה�

א�מר ה�א וכ� אל�'? לא ד)א� �עצ�(הושע "ע�י : ְְִִֵֵֵֵֵַֹ

ל�": י�יד �מקל� סה).Ô�BÚÓי�אל, ר�י(סנהדרי� ְְִִַַָ¿≈ִַ

'ע�נה �א�מרי�: ע�נ�ת, נ�תני א�� א�מר: ְְֲִִֵֵֵֶָָעקיבא

'א�� א�מרי�: וחכמי� להתחיל'. יפה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ�ל�נית

מ�יו,(ספרי).LÁ�Óהעיני�':א�חזי נפלה ��� ֲִֵֵַָ¿«≈ְִִִָָ

מ�ד�: נפל מקל� ��ר�, הפסיק� ÁÂ·¯(È‡)צבי ְְְִִִִֶֶַַַָָ¿…≈
¯·Á.(�ש א�(סנהדרי� עקר�י� א� נח�י� ��צר� »∆ְְְִִֵֶַַָָ

אחד: למק�� ח��ת ‡B·�אר Ï‡LÂ.מכ�פ�ת זה ְְֶַָָָ¿…≈ְֵֶַ

ה�ת את �מעלה מ�חי�, �מד�ר �ית�, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ��מ�

:��� ה�חי ��מ�.È�ÚcÈÂ�בית ח�ה עצ� מכניס ְִֵֶֶַ¿ƒ¿…ƒְְִֶֶֶַַָָ

מכ�פ�ת: ידי על העצ� �מד�ר �יו לת�� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָי��ע

ÌÈ˙n‰ŒÏ‡ L¯B„Â.ה�עלה �זכר�ת�,�ג�� ¿≈∆«≈ƒְְְֲֶַַַ

‡l‰(È·)�גל�לת:וה��אל ‰NÚŒÏk..כד (מכות ְְְִַָ�ְֶֹ»…≈≈∆
ע��הספרי) "�ל א�א נאמר, לא א�ה' �ל ֱֵֵֶֶֶֶַָָָֹ'ע��ה



mihteygiiyingקלב meiqelwpe`

éðtî íúBàEi''yx:âéýåýé ír äéäz íéîz −̈¦¨¤«¨¦´¦«§¤½¦−§Ÿ̈¬
éäìàEi''yx:éùéîçãéøLà älàä íéBbä | ék ¡Ÿ¤«¦´©¦´¨¥À¤£¤³

íéîñ÷-ìàå íéððrî-ìà íúBà LøBé äzà©¨Æ¥´½̈¤§«Ÿ§¦¬§¤«Ÿ§¦−
éäìà ýåýé Eì ïúð ïë àì äzàå eòîLéEi''yx: ¦§¨®§©¾̈´Ÿ¥½¨¬©§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

åèéçàî Eaøwî àéáðýåýé Eì íé÷é éðîk E ¨¦̧¦¦§§³¥«©¤̧Æ¨½Ÿ¦¨¦¬§−§Ÿ̈´
éäìàïerîLz åéìà Ei''yx:æè-øLà ìëk ¡Ÿ¤®¥−̈¦§¨«§¸Ÿ£¤

éäìà ýåýé írî zìàLìäwä íBéa áøça E ¨©¹§¨¥¦̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§Ÿ¥½§¬©¨−̈
ì óñà àì øîàìéäìà ýåýé ìB÷-úà rîL ¥®Ÿ´ŸŸ¥À¦§¸Ÿ©Æ¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

àìå ãBò äàøà-àì úàfä äìãbä Làä-úàå§¤¨¥̧©§Ÿ¨¬©²Ÿ«Ÿ¤§¤¬−§¬Ÿ
:úeîàæéøLà eáéèéä éìà ýåýé øîàiå ¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥¨®¥¦−£¤¬
:eøacçéíäéçà áøwî íäì íé÷à àéáð ¦¥«¨¦̧¨¦¬¨¤²¦¤¬¤£¥¤−

úà íäéìà øaãå åéôa éøáã ézúðå EBîk̈®§¨«©¦³§¨©Æ§¦½§¦¤´£¥¤½¥−
:epeöà øLà-ìkèé-àì øLà Léàä äéäå ¨£¤¬£©¤«§¨À̈¨¦Æ£¤³«Ÿ

éëðà éîLa øaãé øLà éøác-ìà òîLé¦§©Æ¤§¨©½£¤¬§©¥−¦§¦®¨«Ÿ¦−
:Bnrî Løãàëøaãì ãéæé øLà àéápä Cà ¤§¬¥«¦«©´©¨¦¿£¤´¨¦Á§©¥̧

øLàå øaãì åéúéeö-àì øLà úà éîLa øác̈¹̈¦§¦À¥´£¤³«Ÿ¦¦¦Æ§©¥½©«£¤´
àéápä úîe íéøçà íéäìà íLa øaãé§©¥½§¥−¡Ÿ¦´£¥¦®¥−©¨¦¬

àeääi''yx:àëBøaã-àì øLà øácä-úà òãð äëéà Eááìa øîàú éëå ©«§¦¬Ÿ©−¦§¨¤®¥¨Æ¥©´¤©¨½̈£¤¬«Ÿ¦§−

:CÓ„wÓ ÔB‰˙ÈיגÈ‰z ÌÈÏL »¿ƒ√»»¿ƒ¿≈

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡zÏÁ„aידÈ¯‡ ¿««¿»«¿»¡»»¬≈

ÔB‰˙È ˙¯È z‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ«¿«»»ƒ≈ƒ«¿»≈»¿

ÔÈÚÓL ‡iÓq˜ ÔÓe ‡i��ÚÓ ÔÓƒ¿»¿«»ƒ«»«»»¿ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È ÔÎ ‡Ï z‡Â¿«¿»≈¿«»¿»¡»»

È˙Âkטו CÈÁ‡Ó C�ÈaÓ ‡i·�¿ƒ»ƒ≈»≈«»¿»ƒ

:ÔeÏa˜z dpÓ C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ÌÈ˜È¿ƒ»¿»¡»»ƒ≈¿«¿

ÈÈטז Ì„wÓ ‡zÏ‡L Èc ÏÎk¿…ƒ¿∆¿»ƒ√»¿»

‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ·¯Áa C‰Ï‡¡»»¿…≈¿»ƒ¿»»

Ï˜ ˙È ÚÓLÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»≈¿ƒ¿«»»

‡˙M‡ ˙ÈÂ È‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¡»«¿»∆»»

‡ÏÂ „BÚ ÈÊÁ‡ ‡Ï ‡„‰ ‡˙a«̄¿»»»»∆¡≈¿»

:˙eÓ‡יזÈc e·ÈËB‡ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â ≈«¬«¿»ƒƒƒ

:eÏÈlÓיחBbÓ ÔB‰Ï ÌÈ˜‡ ‡i·� «ƒ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ

ÈÓb˙t Ôz‡Â C˙Âk ÔB‰ÈÁ‡¬≈¿»»¿∆≈ƒ¿»≈

˙È ÔB‰nÚ ÏlÓÈÂ dÓeÙa È˙‡e·�¿»ƒ¿≈ƒ«≈ƒ¿»

:dp„wÙ‡ Èc Ïkיט‡¯·b È‰ÈÂ »ƒ¬«¿ƒ≈ƒ≈«¿»

ÏlÓÈ Èc ÈÓb˙ÙÏ Ïa˜È ‡Ï Ècƒ»¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿«≈

:dpÓ Úa˙È È¯ÓÈÓ ÈÓLaכÌ¯a ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿«ƒ≈¿«

‡Ób˙Ù ‡ÏlÓÏ ÚL¯È Èc ‡i·�¿ƒ»ƒ«¿«¿«»»ƒ¿»»

‡ÏlÓÏ dz„wÙ ‡Ï Èc ˙È ÈÓLaƒ¿ƒ»ƒ»«≈ƒ≈¿«»»

‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ÌeLa ÏlÓÈ È„Â¿ƒ¿«≈¿«¬««¿«»

:‡e‰‰ ‡i·� ÏË˜˙ÈÂכאÈ¯‡Â ¿ƒ¿¿≈¿ƒ»««¬≈

˙È Úc� ÔÈcÎ‡ CaÏa ¯ÓÈ≈̇«¿ƒ»∆¿≈ƒ«»

é"ùø

מה�: אחת אפ�� ‰'(È‚)א�ה", ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz ֲִֵֵֶֶַַ»ƒƒ¿∆ƒ
EÈ‰Ï‡.ולא ל�, �תצ�ה �תמימ�ת ע�� התה�� ¡…∆ְְְְִִִִֵֶַַֹ

עלי�, ��בא מה �ל א�א העתיד�ת, אחר ֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�חקר

�היה ואז �תמימ�ת, �לחלק�:ק�ל Ï‡(È„)ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶַָ…
EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙� ÔÎ.ואל מע�נני� אל ל�מע ≈»«¿¡…∆ְְְְִִֶֶַֹ

וא�רי� ה�ביאי� על �כינה ה�רה �הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָק�סמי�,

È�Ók(ÂË)ות�י�: EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ.אני� �מ� ְ�ִƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְֲִֶ

וכ� �ח�י, ל� יקי� מאחי�, לנביא:מ�ר�� מ�ביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

(Î)¯a„Ï ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡.צ לחבר�:אבל �יתיו ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲֲִִִֵַָ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â.את ��� אפ�� «¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִִֵֶ

ה��ר: את �לה�יר האס�ר את לאסר .Óe˙ההלכה ְֱֲִֶֶֶַַַָָָָֹ�ָ≈
אד� �ידי מיתת� �ל�ה פט)�חנק. סנהדרי� :(ספרי. ְְִִֵֶֶָָָָָֹ

ונאמר ל� נאמר ��א �מה �מע, ��א מה ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹה�תנ�א

אבל ��כבי�. עב�דת ��� וה�תנ�א ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַָָלחבר�,

נב�את� את והע�ברה��ב� נביא, �ברי על והע�בר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

"אנכי ��אמר: �מי�, �ידי מיתת� עצמ�, �ברי ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל

מע�� E··Ïa(Î‡)":אדר� ¯Ó‡˙ ÈÎÂ.�עתידי ְִֵֶֹ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִ

�מתנ�א ע��ר �� חנניה ���בא ל�מר (ירמיהא�� ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

mihteyhiiying mei qelwpe`

ýåýéi''yx:áëýåýé íLa àéápä øaãé øLà §Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À
øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

epnîi''yx:ñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékE ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
éäìà ýåýé øLà íéBbä-úà-úà Eì ïúð E ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâEì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»
lLå CøcäEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà ýåýéçöø-ìk änL ñeðì äéäå Ei''yx: §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

ãøLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½

öîe õrä-ïî ìæøaä ìLðåúîå eärø-úà à §¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®

:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Èc ‡Ób˙tכבÈc ƒ¿»»ƒ»«¿≈¿»ƒ

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i·� ÏlÓÈ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈

‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»ƒ¿««¿≈

:dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i·�אÈ¯‡ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ≈¬≈

ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»»«¿¬

ÔB‰ÈÂ¯˜a ·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿≈

:ÔB‰Èz··eבL¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¿»≈¿«ƒ¿ƒ«¿«

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈

:d˙¯ÈÓÏ CÏג‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z »¿≈¿«¿«≈»»¿»

Cp�ÒÁÈ Èc CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e¿««»¿«¿»ƒ«¿¿ƒ»

Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË˜ד‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â »»¿≈ƒ¿«»»

˙È ÏeË˜È Èc Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏהÈ„Â ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«

ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«

‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈«¿¿»ƒ»»

‡e‰ ˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»«¿≈ƒ

ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

é"ùø

ע�הכז) מ�בלה מ��בי� ה' �ית �לי "ה�ה :ְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ע�מד וירמיה ועלמהרה", הע��די� [אל] וצ�וח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

"�בלהה�� יכניה ע� �ל� ��א ה�לי� יתר ועל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

צדק�ה�: �ל�ת ע� a„È¯(Î·)י�בא�", ¯L‡ ְִִִָָָ¬∆¿«≈
‡È·p‰.(ספרי),'�עליכ לבא עתיד זה '�בר ויאמר: «»ƒְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

ה'", לאֿ��ר� א�ר ה�בר "ה�א יבא, ��א ְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹותרא�

העתיד�ת, על ��תנ�א ז� �אמר, וא� א�ת�. ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹוהרג

�ר�� ה�ד�� �מ�י וכ�, �� 'ע�� ואמר: ��א ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָהרי

לה�יח� �א �א� נצט�� �בר א�מר', אני ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָה�א

�� א� א�א ל�, ��מע לא ה�צות, מ�ל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמאחת

�הר אל�ה� �ג�� �מ�ר, צ�יק �ה�א ל� ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָ�ממחה

�די ה�מ�ת א��ר ��עת �במה �הקריב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָה�רמל

ה�רצה, �סיג �עה צר� לפי ה�ל י�ראל, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלג�ר

��מע��": "אליו נאמר: epnÓלכ� ¯e‚˙ ‡Ï. ְְֱִֵֶַָָָ…»ƒ∆
ולא(ש�) ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� �מנע ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹלא

עליו: ליענ� ‰C¯c(‚)�ירא EÏ ÔÈÎz.מקלט ִֵֵָָָָ»ƒ¿«∆∆ְִָ

�ר�ת על �ת�ב היה zLlLÂ�רכי�:מקלט ְְִִַַָָָָָָָ¿ƒ«¿»
Eˆ¯‡ Ïe·bŒ˙‡.העיר עד ה�ב�ל מ�ח�ת ��הא ∆¿«¿¿ְְְִִִֵֶַַַָ

��� מהל� ��ע�ר מקלט, עיר �ל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהרא��נה

מ� וכ� ל�לי�ית, מ�נ�ה וכ� ה�נ�ה, עד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָמ��ה

י�ראל: אר� �ל ה�ני ה�ב�ל עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָה�לי�ית

(‰)B„È ‰Ác�Â.,�הע על ה�רז� לה�יל ���א ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

יד�", "ונ�מטה ל��� יד�', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותר��מ�:

הע�, על ה�רז� מ�ת ו)לה�יל �מט�(שמואל�ב "�י ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

��ריא': מרג�הי 'ארי י�נת�: �ר�� ÏL�Âה�קר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«
ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰.(ז א�מרי�:(מכות מר��תינ� י� ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ



קלג mihteyhiiying mei qelwpe`

ýåýéi''yx:áëýåýé íLa àéápä øaãé øLà §Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À
øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

epnîi''yx:ñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékE ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
éäìà ýåýé øLà íéBbä-úà-úà Eì ïúð E ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà©§¨®¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâEì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»
lLå CøcäEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà ýåýéçöø-ìk änL ñeðì äéäå Ei''yx: §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

ãøLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½

öîe õrä-ïî ìæøaä ìLðåúîå eärø-úà à §¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®

:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Èc ‡Ób˙tכבÈc ƒ¿»»ƒ»«¿≈¿»ƒ

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i·� ÏlÓÈ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈

‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»ƒ¿««¿≈

:dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i·�אÈ¯‡ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ≈¬≈

ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»»«¿¬

ÔB‰ÈÂ¯˜a ·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿≈

:ÔB‰Èz··eבL¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¿»≈¿«ƒ¿ƒ«¿«

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈

:d˙¯ÈÓÏ CÏג‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z »¿≈¿«¿«≈»»¿»

Cp�ÒÁÈ Èc CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e¿««»¿«¿»ƒ«¿¿ƒ»

Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË˜ד‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â »»¿≈ƒ¿«»»

˙È ÏeË˜È Èc Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏהÈ„Â ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«

ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«

‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈«¿¿»ƒ»»

‡e‰ ˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»«¿≈ƒ

ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

é"ùø

ע�הכז) מ�בלה מ��בי� ה' �ית �לי "ה�ה :ְִִִֵֵֵֶַָָָָ

ע�מד וירמיה ועלמהרה", הע��די� [אל] וצ�וח ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

"�בלהה�� יכניה ע� �ל� ��א ה�לי� יתר ועל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

צדק�ה�: �ל�ת ע� a„È¯(Î·)י�בא�", ¯L‡ ְִִִָָָ¬∆¿«≈
‡È·p‰.(ספרי),'�עליכ לבא עתיד זה '�בר ויאמר: «»ƒְֲִֵֶֶַָָָָֹֹ

ה'", לאֿ��ר� א�ר ה�בר "ה�א יבא, ��א ְְְֲִִֶֶַָָָֹֹֹותרא�

העתיד�ת, על ��תנ�א ז� �אמר, וא� א�ת�. ְְֲֲִִִֵַַַַַָֹֹוהרג

�ר�� ה�ד�� �מ�י וכ�, �� 'ע�� ואמר: ��א ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָהרי

לה�יח� �א �א� נצט�� �בר א�מר', אני ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָה�א

�� א� א�א ל�, ��מע לא ה�צות, מ�ל ְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹמאחת

�הר אל�ה� �ג�� �מ�ר, צ�יק �ה�א ל� ה�א ְְְְִִֵֶֶַַָָ�ממחה

�די ה�מ�ת א��ר ��עת �במה �הקריב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָה�רמל

ה�רצה, �סיג �עה צר� לפי ה�ל י�ראל, את ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלג�ר

��מע��": "אליו נאמר: epnÓלכ� ¯e‚˙ ‡Ï. ְְֱִֵֶַָָָ…»ƒ∆
ולא(ש�) ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� �מנע ְְְְְִִֵַַַָָָֹֹלא

עליו: ליענ� ‰C¯c(‚)�ירא EÏ ÔÈÎz.מקלט ִֵֵָָָָ»ƒ¿«∆∆ְִָ

�ר�ת על �ת�ב היה zLlLÂ�רכי�:מקלט ְְִִַַָָָָָָָ¿ƒ«¿»
Eˆ¯‡ Ïe·bŒ˙‡.העיר עד ה�ב�ל מ�ח�ת ��הא ∆¿«¿¿ְְְִִִֵֶַַַָ

��� מהל� ��ע�ר מקלט, עיר �ל ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָהרא��נה

מ� וכ� ל�לי�ית, מ�נ�ה וכ� ה�נ�ה, עד ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָמ��ה

י�ראל: אר� �ל ה�ני ה�ב�ל עד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָה�לי�ית

(‰)B„È ‰Ác�Â.,�הע על ה�רז� לה�יל ���א ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

יד�", "ונ�מטה ל��� יד�', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותר��מ�:

הע�, על ה�רז� מ�ת ו)לה�יל �מט�(שמואל�ב "�י ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

��ריא': מרג�הי 'ארי י�נת�: �ר�� ÏL�Âה�קר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«
ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰.(ז א�מרי�:(מכות מר��תינ� י� ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ



mihteyhiiyingקלד meiqelwpe`

éçå älàä-íéørä úçà-ìà ñeðé àeäi''yx: À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«
åíçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»

Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ
ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬

ìLíBLi''yx:æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrL ¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬
:Cì ìécáz íéørçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úàEì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ
éúáàì úúì øac øLà õøàä-ìk-úàEi''yx: ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«

èdúNrì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàEì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬
ìL ãBòìMä ìr íéør Lälàä Li''yx:éàìå Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤§³Ÿ

ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéí÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´
íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr̈½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬

ìàäi''yx:áéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâéðér ñBçú-àìzøráe åéìr E ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯

:Ìi˜˙ÈÂוÏ‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈc ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»≈

daÏ ÌÁÈ È¯‡ ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc¿»»«»»¬≈≈«ƒ≈

‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»

ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒ

dÏ ‡e‰ È�Ò ‡Ï È¯‡ ÏBË˜cƒ¿¬≈»»≈≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓז‡�‡ Ôk ÏÚ ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ«≈¬»

L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:CÏח˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â »¿ƒ«¿≈¿»¡»»»

C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CÓeÁz¿»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

ÏÈlÓ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»»«¿»ƒ«ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏט˙È ¯h˙ È¯‡ ¿ƒ««¬»»»¬≈ƒ«»

Èc d„aÚÓÏ ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«ƒ

˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»

Ô�w˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»

„BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ Ïk È‰BÓ„√̃»ƒ»«»¿≈»

:ÔÈl‡ ˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïzי‡ÏÂ ¿«ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈¿»

ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»

CÏÚ È‰ÈÂ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¬»»ƒ≈¬»

:ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁיאÈ‰È È¯‡Â «ƒƒ¿«¬≈¿≈

Ìe˜ÈÂ dÏ ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ È�Ò ¯·‚¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ

˙eÓÈÂ LÙ� dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

Ôe¯a„ÈÂיב dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿

Ï‡b „Èa d˙È Ôe�zÈÂ ÔnzÓ d˙È»≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¿«»≈

:˙eÓÈÂ ‡ÓcיגC�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ¿»ƒ»¿≈»

é"ùø

���ל א�מרי� מה� וי� מ�ת�, ה�רזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָנ�מט
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מ�א� ל�". "וארב לידי: �א ה�א �נאת� ידי ְְְִִִֵֵַַָָָָעל
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הר�גי�'?: י�ראלי� �ני ˙Èq‚(È„)ונמצא� ‡Ï ְְְְְְֲִִִִֵֵ…«ƒ
Ïe·b.���מב)ל ��חזיר(ישעיה אח�ר", "נס�ג� ¿ְֲִֶַָָ

למע� חבר� �דה לת�� לאח�ר ה�רקע חל�ת ְְְְְֲֵֵַַַַַַָ�ֲִָסימ�

מה תגזל", "לא נאמר: �בר והלא ,��� את ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹהרחיב

�ח�� הע�קר על ל�ד ת�יג"? "לא ל�מר: ְְִִֵֵַַַַָֹ�למ�ד

לאר�? �ח�� א� יכל לאוי�, ��ני �ע�בר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחבר�,

�אר� וג�'", �נחל א�ר "�נחלת� ל�מר: ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָ�למ�ד

ע�בר אינ� לאר� �ח�� לאוי�, ��ני ע�בר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָי�ראל

תגזל "לא מ���: ‡Á„(ÂË)":א�א „Ú.סוטה) ְִִֶָֹֹ≈∆»
�ני�,ב) ����רה, עד �ל אב: �נה א�זה א�א ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אחד: �� ל� �רט ��˙‡hÁŒÏÎÏe ÔÂÚŒÏÎÏ. ְֵֵֶַָ¿»»…¿»«»
עד�ת�, על נענ� חבר� ולאלהי�ת ��� ענ� לא ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹֹֹ

ל�ב�עה ה�א ק� אבל ממ��, אמר(ספרי)ענ� . ְֲִֶַָָָָָֹ

ל� 'אי� ל�: אמר �הלויתי�', מנה לי ��' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחבר�:

לי�בע ח�ב ל�, ��� מעיד� אחד ועד �ל��', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ידי

ÌÈ„Úל�: È�L ÈtŒÏÚ.(עא ��כ�ב�(גיטי� ולא «ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

��עמדעד�ת� ולא �י�, לבית וי�לח� �א�רת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ה��ני�: �בי� העדי� �י� Ba(ÊË)�ר�מ� ˙B�ÚÏ �ְְִִֵֵֵַַָָָ«¬
‰¯Ò.העד�ת מ�ל ה�ה העד �ה�סר �אינ�, �בר »»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היית� ע�נ� 'והלא לה�: �אמר� �יצד? ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�את.

�ל�ני' �מק�� ה��� e„ÓÚÂ(ÊÈ):(ספרי)�א�ת� ְְְִַָ¿»¿
ÌÈL�‡‰ŒÈ�L.(ל מד�ר,(שבועות ה�ת�ב �עדי� ¿≈»¬»ƒְְִֵֵַַָ

להעיד ��ריכי� ול�ד �נ�י�, עד�ת �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָול�ד

מע�ד: ‰¯È·עד�ת� Ì‰ÏŒ¯L‡.עלי� ה�י�:א�� ְֵָ�ָ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַ

'‰ È�ÙÏ.לפני ע�מדי� �א�� לה� ��מה יהיה ƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶָ

��אמר פב)ה�ק��, אלהי�(תהלי� "�קרב : ְֱֱִֶֶֶֶַַָֹ

‰‰Ìי��ט": ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡.(כה יפ�ח(ר"ה ְִֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְִָ

�ב�ד: �� לנהג א�ה צרי� �ד�ר�, ��מ�אל ְְְְִִִֵַָָָֹ�ד�ר�

(ÁÈ)·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â.�ה�ז�י �י על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ

להז�� ה�אי� את וח�קרי� ���דקי� ְְְְִִִִֶֶַָָָָא�ת�,

�בחקירה: LŒ„Ú˜¯�דרי�ה ‰p‰Â.��מק �ל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ

"עד ��ני���אמר מד�ר:", L‡k¯(ËÈ)ה�ת�ב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ«¬∆
ÌÓÊ.�הרג אמר�: מ�א� ע�ה, �א�ר אי�ולא »«ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ה)נהרגי� ÂÈÁ‡Ï:(מכות ˙BNÚÏ.ל�מר �למ�ד מה ֱִֶָ«¬¿»ƒְַַַ
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להעיד ��ריכי� ול�ד �נ�י�, עד�ת �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָול�ד

מע�ד: ‰¯È·עד�ת� Ì‰ÏŒ¯L‡.עלי� ה�י�:א�� ְֵָ�ָ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַ

'‰ È�ÙÏ.לפני ע�מדי� �א�� לה� ��מה יהיה ƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶָ

��אמר פב)ה�ק��, אלהי�(תהלי� "�קרב : ְֱֱִֶֶֶֶַַָֹ

‰‰Ìי��ט": ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡.(כה יפ�ח(ר"ה ְִֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְִָ

�ב�ד: �� לנהג א�ה צרי� �ד�ר�, ��מ�אל ְְְְִִִֵַָָָֹ�ד�ר�

(ÁÈ)·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â.�ה�ז�י �י על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ

להז�� ה�אי� את וח�קרי� ���דקי� ְְְְִִִִֶֶַָָָָא�ת�,

�בחקירה: LŒ„Ú˜¯�דרי�ה ‰p‰Â.��מק �ל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ

"עד ��ני���אמר מד�ר:", L‡k¯(ËÈ)ה�ת�ב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ«¬∆
ÌÓÊ.�הרג אמר�: מ�א� ע�ה, �א�ר אי�ולא »«ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ה)נהרגי� ÂÈÁ‡Ï:(מכות ˙BNÚÏ.ל�מר �למ�ד מה ֱִֶָ«¬¿»ƒְַַַ
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Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBùrì íîæi''yx: ¨©−©«£´Ÿ§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
ëúBùrì eôñé-àìå eàøéå eòîLé íéøàLpäå§©¦§¨¦−¦§§´§¦¨®§«ŸŸ¦̧©«£¹Ÿ

Eaø÷a äfä òøä øáck ãBòi''yx:àëàìå À©¨¨¬¨¨²©¤−§¦§¤«§¬Ÿ
ðér ñBçúãé ïLa ïL ïéra ïér Lôða Lôð E ¨−¥¤®¤´¤§¤À¤©³¦§©̧¦Æ¥´§¥½¨¬

ìâøa ìâø ãéai''yx:ñëàäîçìnì àöú-ék §−̈¤¬¤§¨«¤¦«¥¥̧©¦§¨¹̈
àì Enî áø ír áëøå ñeñ úéàøå Eáéà-ìr©«Ÿ§¤À§¨¦¹¨³¨¤̧¤Æ©µ©´¦§½¬Ÿ

éäìà ýåýé-ék íäî àøéúEìrnä Cnr E ¦−̈¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦½̈©©«©§−
íéøöî õøàîi''yx:á-ìà íëáø÷k äéäå ¥¤¬¤¦§¨«¦§¨¾̈§¨«¨§¤−¤

írä-ìà øaãå ïäkä Lbðå äîçìnäi''yx: ©¦§¨¨®§¦©¬©Ÿ¥−§¦¤¬¤¨¨«
âíéáø÷ ízà ìàøNé òîL íäìà øîàå§¨©³£¥¤Æ§©´¦§¨¥½©¤̧§¥¦¬

íëááì Cøé-ìà íëéáéà-ìr äîçìnì íBiä©²©¦§¨−̈©«Ÿ§¥¤®©¥©´§©§¤À

:C�ÈaÓ LÈ·c „·ÚכÔe¯‡zLÈ„e »≈¿ƒƒ≈»¿ƒ¿»¬

ÔeÙÒBÈ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬¿»¿

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙Ùk „BÚ „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ¿»»ƒ»»≈

:C�Èaכא‡LÙ� C�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡ÏÂ ≈»¿»¿≈»«¿»

LÙ� ÛÏÁ‡pL ‡�ÈÚ ÛÏÁ ‡�ÈÚ ‡ √««¿»≈»√«≈»ƒ»

‡Ï‚¯ ‡„È ÛÏÁ ‡„È ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»√«¿»«¿»

:‡Ï‚¯ ÛÏÁא‡Á‚‡Ï ˜Bt˙ È¯‡ √««¿»¬≈ƒ«¬»»

ÈÊÁ˙Â C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿∆¡≈

‡Ï CpÓ ÈbÒ ÌÚ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒ««ƒƒ»»

C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰pÓ ÏÁ„ƒ̇¿«ƒ¿¬≈¿»¡»»

‡Ú¯‡Ó C˜q‡c CcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„בÔBÎ·¯˜Ók È‰ÈÂ ¿ƒ¿»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿

‡�‰k ·È¯˜˙ÈÂ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¬»

:‡nÚ ÌÚ ÏlÓÈÂגÔB‰Ï ¯ÓÈÈÂ ƒ«≈ƒ«»¿≈«¿

‡ÓBÈ ÔÈ·È¯˜ Ôez‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿ƒƒ»

ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï ÔÈ„≈«¬»»¿»»««¬≈

é"ùø

�אינ� נ��אה, �ה� �ת ז�ממי על ל�ד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ"לאחיו"?

��אמר �חנק, �היא ה��על �מיתת א�א ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��רפה,

כא) ��על�,(ויקרא ולא היא ��ר�", �א� "היא :ְֲִִִֵֵָָָֹ

לע��ת זמ� �א�ר "לאחיו", �א�: נאמר ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָלכ�

�כל אבל לאח�ת�, לע��ת זמ� �א�ר ולא ְְְֲֲֲֲִֶַַַַָָָָֹלאחיו,

וז�ממי לאי�, א�ה ה�ת�ב ה�וה מית�ת ְְְְְִִִִֵַָָָָ�אר

�הרגה �העיד�ה �ג�� אי�, �ז�ממי נהרגי� ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶָָָָָא�ה

�מיתת�, נהרגי� ה��ת, את �ח�לה ה�פ�, ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

�ה� לק�� ��� �מק�� א�א אח�ת� �א� מעט ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ��א

ה��על: �מיתת e‡¯ÈÂ(Î)הזמה eÚÓLÈ.�מ�א ְֲִֵַַָָƒ¿¿¿ƒ»ִָ

הכרזה: על��ריכי� נהרגי� �פל�ני �ל�ני 'אי� ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

�י�': �בית ÔÈÚa(Î‡)�הזמ� ÔÈÚ.(פד (ב"ק ֶ�ְְִֵ«ƒ¿«ƒ
וג�' ��� ��" וכ� ŒÈk˙ˆ‡(‡)":ממ��, ְְְֵֵֵָƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏ.,�לכא מלחמה יציאת ה�ת�ב סמ� «ƒ¿»»ְְְִִַַַָָָָָ

�בר ל�לחמה. י�צא אבר מח�ר �אי� ל� ְִֵֵַָָָָָָ�ְְֵֶַל�מר

א�ה צדק, מ��ט ע�ית א� ל�: ל�מר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָאחר:

�וד וכ� נ�צח, א�ה למלחמה, �צא �א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מבטח

א�מר קיט)ה�א וצדק(תהלי� מ��ט "ע�יתי : ְִִִֵֶֶָָָ

לע�קי": ‡E·È�לֿ��יחני ÏÚ.�עיני� יהי� ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עלי�: ירחמ� לא �י עליה� �רח� אל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ�א�יבי�,

·Î¯Â ÒeÒ.�וכ אחד, �ס�ס ��� ח��בי� �עיני, »∆∆ְֲִֵַ�ְְֵֶָָ

א�מר ו)ה�א �אי�:(שופטי� מדי� את "וה�ית ְְְִִִִֵֶָָ

א�מר ה�א וכ� טו)אחד", ס�ס(שמות בא "�י : ְִֵֵֶָָ

EnÓ�רעה": ·¯ ÌÚ.עיני� אבל רב, ה�א �עיני� ְַֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֶַַָ

רב: ‡ÓÁÏn‰ŒÏ‰(·)אינ� ÌÎ·¯˜k.��סמ ֵַ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ָ

ארצכ�: מ�ב�ל ה�פר מ� ‰Ô‰kלצאתכ� Lb�Â. ְְְְְְִִֵֶֶַַָ¿ƒ««…≈
מב) 'מ��ח(סוטה הנקרא וה�א לכ�, ְְְְִַַַַָָָה���ח

‡ÌÚ‰ŒÏמלחמה': ¯a„Â.(�ש)���ה�ד�:�ל ְִָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(‚)Ï‡¯NÈ ÚÓL.(�ש)א�א זכ�ת �כ� אי� אפ�� ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

�מע אתכ�:קריאת ����יע א�� �דאי ÏÚ�לבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈ·È‡.�אינ �יד�, ��ל� �א� אחיכ�, א�� אי� …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ע� יה�דה �מלחמת ז� אי� עליכ�; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָמרחמי�

��אמר כח)י�ראל, ב האנ�י�(ד"ה "ו�קמ� : ְֱִֵֶֶַַָָ�ֲִָָ

וכלֿמער�יה� ��ביה, ו�חזיק� ב�מ�ת ֵֶ�ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָא�רֿנ�ב�

ו�אכיל�� ו�נעיל�� ו�ל�י��� מ�ֿה�לל, ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָהל�י��

לכלֿ���ל, �חמרי� וינהל�� ויסכ�� ְְֲֲִֵַַַָֹ�ְְַַַו��ק��

ו���ב� אחיה� אצל עירֿה�מרי� יריח� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָויביא��

א� לפיכ��מר��", ה�לכי�, א�� א�יביכ� על א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

למלחמה: ‡e‡¯ÈzŒÏהתח�ק� ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡ ְְְְִִַָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿
eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â.(מב אזהר�ת(סוטה אר�ע ¿««¿¿¿«««¿ְְַַַָ
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eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−
íäéðtîi''yx:ãíënr Cìää íëéäìà ýåýé ék ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®

íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläìi''yx: §¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«
äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º

áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

epëðçéi''yx:åàìå íøk òèð øLà Léàä-éîe ©§§¤«¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bìlç¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

epìlçé øçà Léàåi''yx:æøLà Léàä-éîe §¦¬©¥−§©§¤«¦«¨¦º£¤̧
Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ïti''yx: ¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨
çeøîàå írä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À

Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä-éî¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï ÔBÎÈ··„¿»≈»¿«ƒ¿»

‡ÏÂ Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬¿»ƒ¿««¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙דÈÈ È¯‡ ƒ»¿ƒ√»≈¬≈¿»

‡Á‚‡Ï ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»

ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈

:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏהÔeÏlÓÈÂ ¿ƒ¿«»¿ƒ«¿

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò»¿«»√»«»¿≈«»

‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡�· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»

‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È dÎ�Á»¿≈¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»

Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ¿«¬»»¿»»¿«»√»

:dpÎ�ÁÈו·Èˆ� Èc ‡¯·b ÔÓe «¿¿ƒ≈»«¿»ƒ¿ƒ

·e˙ÈÂ C‰È dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k«¿»¿»«¬≈¿«ƒ

‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÔÓeז˜¯·‡ ¿»»¿«»√»¿«ƒ≈»

d·Ò� ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«

˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a«¬»»¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ«

ÌÚח ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ

ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ«»¿≈¿»«¿»¿»≈

é"ùø

ע��י�, הע�ל� א�מ�ת ��לכי �ברי� אר�עה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�נגד

�תריסיה� �דימגיפי� לזה זה לה�י�� �די ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

וינ�ס�, ��נג�� א�� ��חפז� ק�ל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָלה�מיע

ק�ל לה�מיע א�ת� �מצהילי� �ס�סיה� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָור�מסי�

ות�קעי� �ק�ל�, וצ�וחי� ס�סיה�, �רס�ת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָ�עטת

ק�ל: מ�מיעי �מיני ÌÎ··Ï���פר�ת C¯ÈŒÏ‡. ְְִִֵֵַָ«≈«¿«¿∆
ה�ריסי�:.‡e‡¯ÈzŒÏס�סי�:מ�הל�ת מהגפת ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ

eÊtÁzŒÏ‡Â.:ה�רנ�ת מ��ל.eˆ¯ÚzŒÏ‡Âמ��ל ¿««¿¿ְִַָ¿«««¿ִ

B‚Â'(„)ה�וחה: ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk.�אי� ה� ְַָָƒ¡…≈∆¿ִֵָ

�ל �נצח�נ� �אי� וא�� וד�, ��ר �ל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ�נצח�נ�

היה מה �לית, �ל �נצח�נ� �א� �ל��י� ְְְְְִִִֶֶָָָָָָמק��,

ע��: ונפל� נפל ÌÎnÚס�פ�? CÏ‰‰.מחנהזה ְְִַָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַ

BÎ�Á(‰)האר��: ‡ÏÂ.���ל ח���, ,�� �ר לא ָָ¿…¬»ְִָֹ

epÎ�ÁÈהתחלה: ¯Á‡ LÈ‡Â.�נפ עגמת �ל ודבר ְַָָ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶַָָָ

זה: BÏlÁ(Â)ה�א ‡ÏÂ.נה�� �דא� לא ֶ¿…ƒ¿ְַָָָֹ

א� �יר��לי�, לאכל� טע�ני� �ה�ר�ת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרביעית,

�יר��לי�: ה�מי� ולאכל �דמי�, ŒÔt(Ê)לח�ל� ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ∆
.‰ÓÁÏna ˙eÓÈי�מע לא �א� ימ�ת, �� י��ב »«ƒ¿»»ְִִֶֶַָָֹ

��מ�ת: ה�א �דאי ה�ה�, eÙÒÈÂ(Á)לדברי ְְְִֵֵֶַַָֹ¿»¿
ÌÈ¯ËM‰.(מג "ויספ�"?(סוטה �א� נאמר ל�ה «…¿ƒְְֱֶַָָָָ

�מ�מיע מד�ר �ה�ה� ה�ה�, �ברי על זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹמ�סיפי�

�"מי אתכ�", "לה��יע עד י�ראל", "�מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ�

מ�מיע; ו��טר מד�ר �ה� ��לי�י, ו�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָֹהאי�",

מ�מיע: ו��טר מד�ר ��טר C¯Âוזה, ‡¯i‰ ְְְְִֵֵֵֶַַַ«»≈¿«
··l‰.יכל �אינ� �מ�מע�, א�מר: עקיבא ר�י «≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ר�י �ל�פה. חרב ולרא�ת ה�לחמה �ק�רי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד

�לכ� ��יד�, מעבר�ת ה�רא א�מר: ה�לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�סי

לכ��ת וא�ה, וכר� �ית על לחזר ��רה ל� ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�לתה

יבינ� ��א ��יד�, עבר�ת ��ביל הח�זרי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל

'��א א�מר: ח�זר, והר�אה� עברה, �עלי ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ה�
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eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−
íäéðtîi''yx:ãíënr Cìää íëéäìà ýåýé ék ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®

íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläìi''yx: §¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«
äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º

áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

epëðçéi''yx:åàìå íøk òèð øLà Léàä-éîe ©§§¤«¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bìlç¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

epìlçé øçà Léàåi''yx:æøLà Léàä-éîe §¦¬©¥−§©§¤«¦«¨¦º£¤̧
Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ïti''yx: ¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨
çeøîàå írä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À

Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä-éî¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï ÔBÎÈ··„¿»≈»¿«ƒ¿»

‡ÏÂ Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬¿»ƒ¿««¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙דÈÈ È¯‡ ƒ»¿ƒ√»≈¬≈¿»

‡Á‚‡Ï ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»

ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈

:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏהÔeÏlÓÈÂ ¿ƒ¿«»¿ƒ«¿

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò»¿«»√»«»¿≈«»

‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡�· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»

‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È dÎ�Á»¿≈¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»

Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ¿«¬»»¿»»¿«»√»

:dpÎ�ÁÈו·Èˆ� Èc ‡¯·b ÔÓe «¿¿ƒ≈»«¿»ƒ¿ƒ

·e˙ÈÂ C‰È dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k«¿»¿»«¬≈¿«ƒ

‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÔÓeז˜¯·‡ ¿»»¿«»√»¿«ƒ≈»

d·Ò� ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«

˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a«¬»»¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ«

ÌÚח ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ

ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ«»¿≈¿»«¿»¿»≈

é"ùø

ע��י�, הע�ל� א�מ�ת ��לכי �ברי� אר�עה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�נגד

�תריסיה� �דימגיפי� לזה זה לה�י�� �די ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

וינ�ס�, ��נג�� א�� ��חפז� ק�ל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָלה�מיע

ק�ל לה�מיע א�ת� �מצהילי� �ס�סיה� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָור�מסי�

ות�קעי� �ק�ל�, וצ�וחי� ס�סיה�, �רס�ת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָ�עטת

ק�ל: מ�מיעי �מיני ÌÎ··Ï���פר�ת C¯ÈŒÏ‡. ְְִִֵֵַָ«≈«¿«¿∆
ה�ריסי�:.‡e‡¯ÈzŒÏס�סי�:מ�הל�ת מהגפת ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ

eÊtÁzŒÏ‡Â.:ה�רנ�ת מ��ל.eˆ¯ÚzŒÏ‡Âמ��ל ¿««¿¿ְִַָ¿«««¿ִ

B‚Â'(„)ה�וחה: ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk.�אי� ה� ְַָָƒ¡…≈∆¿ִֵָ

�ל �נצח�נ� �אי� וא�� וד�, ��ר �ל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ�נצח�נ�

היה מה �לית, �ל �נצח�נ� �א� �ל��י� ְְְְְִִִֶֶָָָָָָמק��,

ע��: ונפל� נפל ÌÎnÚס�פ�? CÏ‰‰.מחנהזה ְְִַָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַ

BÎ�Á(‰)האר��: ‡ÏÂ.���ל ח���, ,�� �ר לא ָָ¿…¬»ְִָֹ

epÎ�ÁÈהתחלה: ¯Á‡ LÈ‡Â.�נפ עגמת �ל ודבר ְַָָ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶַָָָ

זה: BÏlÁ(Â)ה�א ‡ÏÂ.נה�� �דא� לא ֶ¿…ƒ¿ְַָָָֹ

א� �יר��לי�, לאכל� טע�ני� �ה�ר�ת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרביעית,

�יר��לי�: ה�מי� ולאכל �דמי�, ŒÔt(Ê)לח�ל� ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ∆
.‰ÓÁÏna ˙eÓÈי�מע לא �א� ימ�ת, �� י��ב »«ƒ¿»»ְִִֶֶַָָֹ

��מ�ת: ה�א �דאי ה�ה�, eÙÒÈÂ(Á)לדברי ְְְִֵֵֶַַָֹ¿»¿
ÌÈ¯ËM‰.(מג "ויספ�"?(סוטה �א� נאמר ל�ה «…¿ƒְְֱֶַָָָָ

�מ�מיע מד�ר �ה�ה� ה�ה�, �ברי על זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹמ�סיפי�

�"מי אתכ�", "לה��יע עד י�ראל", "�מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ�

מ�מיע; ו��טר מד�ר �ה� ��לי�י, ו�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָֹהאי�",

מ�מיע: ו��טר מד�ר ��טר C¯Âוזה, ‡¯i‰ ְְְְִֵֵֵֶַַַ«»≈¿«
··l‰.יכל �אינ� �מ�מע�, א�מר: עקיבא ר�י «≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ר�י �ל�פה. חרב ולרא�ת ה�לחמה �ק�רי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד

�לכ� ��יד�, מעבר�ת ה�רא א�מר: ה�לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�סי

לכ��ת וא�ה, וכר� �ית על לחזר ��רה ל� ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�לתה

יבינ� ��א ��יד�, עבר�ת ��ביל הח�זרי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל

'��א א�מר: ח�זר, והר�אה� עברה, �עלי ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ה�
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Bááìk åéçà ááì-úà ñné àìåi''yx:èäéäå §¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈¦§¨«§¨¨²
éøN eã÷ôe írä-ìà øaãì íéøèMä úlëk§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬

a úBàáöírä Làøi''yx:ñéòéáùéáø÷ú-ék §¨−§¬Ÿ¨¨«¦«¦§©´
äéìà úàø÷å äéìr íçläì øér-ìà¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨

ìíBìLi''yx:àéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E §¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈
ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−

Eeãáråi''yx:áéäúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬
äéìr zøöå äîçìî Enri''yx:âéýåýé dðúðe ¦§−¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬

éäìà-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E ¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦
áøçi''yx:ãéìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø ¨«¤©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ

zìëàå Cì æáz dììL-ìk øérá äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ
éáéà ììL-úàéäìà ýåýé ïúð øLà EE ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

Cìi''yx:åèú÷çøä íéørä-ìëì äNrz ïk ¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ
älàä-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤

:äpäæèýåýé øLà älàä íénrä éørî ÷ø ¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e¿ƒƒ»¿«ƒ¿≈≈

È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ

:daÏkט‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂ ¿ƒ≈ƒ≈«¿≈»¿«»

È�a¯ ÔepÓÈÂ ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«»ƒ««»≈

:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁי·¯˜˙ È¯‡ ≈»¿≈«»¬≈ƒ¿«

dÏÚ (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï¿«¿»«¬»»¿»»¬«

:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙ÂיאÈ‰ÈÂ ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ≈

È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â Cp�Úz ÌÏL Ì‡ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈

CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ ÏÎ»«»¿ƒ¿¿««¿»

:CpÁÏÙÈÂ ÔÈqÓ È˜qÓיב‡Ï Ì‡Â «¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿À»¿ƒ»

·¯˜ CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL«̇¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»

:dÏÚ ¯eˆ˙eיגÈÈ dp¯ÒÓÈÂ ¿¬«¿ƒ¿¿ƒ«¿»

d¯eÎc Ïk ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»¿«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיד‡iL� „BÁÏ ¿ƒ¿«¿»∆¿¿«»

È‰È Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈

CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»

·‰È Èc C‡�Ò„ ‰‡„Ú ˙È ÏeÎÈ˙Â¿≈»¬»»¿»¿»ƒ¿«

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈטוÏÎÏ „aÚz Ôk ¿»¡»»»≈«¿≈¿»

Èc ‡„ÁÏ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯ƒ̃¿«»ƒ¿ƒƒƒ»«¬»ƒ

:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‰‡ÔÈlטז ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈

‡Ï ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Ècƒ¿»¡»»»≈»«¬»»»

é"ùø

א�ה: אר� א� �ר�, נטע א� �ית, È¯N(Ë)�נה ִִֵֶֶַַַָָָָ»≈
˙B‡·ˆ.,�מלאחריה� מ�פניה� זקפי� ��עמידי� ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

לחזר �ר�צה מי וכל �ידיה�, �רזל �ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכ�ילי�

אד� �ני זקפי�, ��קיו. את לק�ח �יד� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהר��ת

ה��פלי� את לזק� ה�ערכה �קצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹע�מדי�

�נ�ס�, ולא ה�לחמה אל '��ב� �דברי�: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�לח�ק�

ניסה': נפילה, ‡ÈÚŒÏ¯(È)��ח�ת ·¯˜˙ŒÈk. ְְִִִֶַָָƒƒ¿«∆ƒ
��פר� �מ� מד�ר, ה�ת�ב הר��ת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ�מלחמת

וג�' הרחקת לכלֿהערי� �ע�ה ��" ":�עני�: ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(‡È)d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk.(ספרי)א�ה אפ�� »»»«ƒ¿»»ֲִַָ

להחרימ�, ��צט�ית א�מ�ת מ�בעה �� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמ�צא

לק�מ�: ר�אי Ee„·ÚÂא�ה ÒÓÏ.(ספרי)עד ְְַַַַָָ»««¬»ַ

ו�ע��ד: מ�י� עליה� ÏŒÌ‡Â‡(È·)��ק�ל� ְְְְֲִִִֵֶֶַ¿ƒ…
‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙.ה�ת�ב «¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ַָ

,�� לה�ח� ס�פ� ע��, ��לי� לא �א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמב�ר�

ותל�: ��יח�ה ÈÏÚ‰א� z¯ˆÂ.�להרעיב א� ְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְִַַָ

�חל�אי�: מיתת ולהמית� d�˙�e(È‚)�להצמיא� ְְְֲֲִִִִַַַַָָ¿»»
E„Èa EÈ‰Ï‡ ס��.‰' �עני�, האמ�ר �ל ע�ית א� ¡…∆¿»∆ְִִִָָָָָָָ

�יד�: נ�תנ� זכרי�,.Ûh‰Â(È„)�ה' �ל ט� א� ְְְֶָָ¿««ְִֶַַָ

אתֿ�לֿזכ�ר�"? "וה�ית מק��: אני ְְְֲִִִֵֶַָָָָ�מה
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æééðrðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìàEi''yx:çéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eùr øLà íúárBz ìëk úBùrì©«£½Ÿ§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−Ÿ¥«Ÿ¥¤®
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õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´

éðtî àáì äãOäøBöna Ei''yx:ëõr ÷ø ©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´
Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨®̈¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤

dzãø ãr äîçìî Enr äùò àåäi''yx:ô ¦ÆŸ¨Ÿ̄¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
àëàýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ék¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸
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ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìài''yx:âäéäå ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´
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‰ÏÏÁ��כב: ˙·È·Ò ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡.צד לכל ֵ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»ְַָ



קלט mihtey`kiriay mei qelwpe`
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r-úà úéçLú-àìék ïæøb åéìr çcðì dö «Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
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øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:‡˙ÓL� Ïk Ìi˜˙יז‡¯n‚ È¯‡ ¿««»ƒ¿»»¬≈«»»

È‡�Ú�k È‡¯Ó‡Â È‡zÁ Ôep¯n‚¿̇«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈¿«¬»≈

È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙיח‡Ï Èc ÏÈ„a «¿»¿»¡»»¿ƒƒ»

ÏÎk „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ«¿»¿¿∆¿«¿»

ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe·BÁ˙eיטÈ¯‡ ¿√»¿»¡»¬¬≈
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:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−

ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìåi''yx: §¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©
äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³

éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬
:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½

-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©
:ìçpá äôeørä äìâräøéèôîæeøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®

àì eðéãéáéúëäëôùéø÷äfä ícä-úà eëôL ¨¥À³ŸÆ¨«§Æ¤©¨´©¤½
eàø àì eðéðéråi''yx:çìàøNé Enrì øtk §¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
ícä íäì øtkðå ìàøNé Enri''yx:èäzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äùrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈
ýåýé éðérai''yxñññ :.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö §¥¥¬§Ÿ̈«

:¯È�a ˙„È‚�ד‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ ¿ƒ«¿ƒ¿∆¡»≈«¿»

Èc ¯i· ‡ÏÁ�Ï ‡zÏ‚Ú ˙È ‡È‰‰«ƒ»¬«¿»¿«¬»«»ƒ

Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ�a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜�ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

‡¯Èה ÈÂÏ È�a ‡i�‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈

d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ ÔB‰·¿ƒƒ¿≈¿»¡»»¿«»≈

ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe¿»»»ƒ¿»«¿»¿«≈¿≈

:e¯È‚Ò LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È¿≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ

ÔÈ·È¯˜cו ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒ

ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ ‡ÏÈË˜Ïƒ¿ƒ»«¿»¿≈«

:‡ÏÁ�· ‡zÙ˜�c ‡zÏ‚Ú¬«¿»ƒ¿∆¿»¿«¬»

‡BcLז ‡Ï ‡�„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿

:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡��ÈÚÂ ÔÈ„‰ ‡Óc ˙È»¿»»≈¿≈»»»¬»»

CnÚÏח ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i�‰k»¬«»≈¿««¿«»

Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ≈

Ï‡¯NÈ CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ««««¿«»ƒ¿»≈
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קמב

:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéra ïér ék eðpøé åcçé ìB÷ eàNðèúBáøç åcçé eðpø eçöt ¨¬§−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©̧¦Æ¦§½§¬§Ÿ̈−¦«¦§³©§Æ©§½̈¨§−
:íéìLeøé ìàb Bnr ýåýé íçð-ék íéìLeøééíéBbä-ìk éðérì BLã÷ rBøæ-úà ýåýé óOç §«¨¨®¦¦«¦©³§Ÿ̈Æ©½¨©−§«¨¨«¦¨©³§Ÿ̈Æ¤§´©¨§½§¥¥−¨©¦®
:eðéäìà úreLé úà õøà-éñôà-ìk eàøåàéeàö eòbz-ìà àîè íMî eàö eøeñ eøeñ §¨Æ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³¸Æ§´¦½̈¨¥−©¦¨®§´

eøaä dëBzî:ýåýé éìk éàNðáéCìä-ék ïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék ¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥«¥®¦«Ÿ¥³
:ìàøNé éäìà íëôqàîe ýåýé íëéðôì¦§¥¤Æ§Ÿ̈½§©¦§¤−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
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:

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, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

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 שופטים 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.
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קמג

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 שופטים 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.
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