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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

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

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

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

"דור ישרים" – בכוחן של הנשים

ב. י"ל שהטעם שבנ"י נקראים ")דור( ישרים" הוא מפני שהאבות "אברהם יצחק ויעקב 
נקראו ישרים"15, ולכן גם בניהם נקראים "ישרים".

והנה ענין זה שילדי ישראל, ה"דורות", נקראים בשם "ישרים", נפעל על ידי נשי ישראל, 
בית  ויסוד  אברהם  אלוקי  בעם  הקדוש  "כל  ממכתביו  באחד  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  וכמ"ש16 
ישראל בהעמדת דור ישרים, וחינוכם בכשרות האוכל . . מסר ונתן ה' הנכבד והנורא על ידי 

נשי ישראל לשמרם ולעבדם".
ומובן, שלא רק בכל הקשור לכשרות האוכל, ועאכו"כ בטהרת המשפחה נמסר לגמרי 
לאישה17, אלא גם כל חינוך הילדים והאווירה בבית, מסר הקב"ה לאישה. ולכן היא קרוי' 

"עקרת הבית"18, כי היא עיקר הבית, וכל עניני הבית מושפעים ממנה.
–האמהות:  הנשים  ע"י  בעיקר  נפעל  הילדים  שחינוך  זה  ענין  מצינו  האבות  אצל  וגם 
ל"וירע הדבר מאד  וזה הביא  בנה"19,  ואת  הזאת  "גרש האמה  כאשר שרה אמרה לאברהם 
בעיני אברהם", הקב"ה אמר לאברהם "אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר 

15( ע"ז כה, א. 
16( אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' תז. נעתק ב"היום יום" כו אדר ב'. 

17( ראה אנציקלופדי' תלמודית ערך אשה )כרך ב ע' רנב ואילך(. וש"נ.  
18( ראה במדב"ר פי"ד, ז. ובכ"מ. ראה לקו"ש ח"ל ע' 239 ואילך. 

19( וירא כא, י-יב. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיב מתוך "תהילות מנחם"

"דור ישרים" – בכוחן של הנשים

ב. י"ל שהטעם שבנ"י נקראים ")דור( ישרים" הוא מפני שהאבות "אברהם יצחק ויעקב 
נקראו ישרים"15, ולכן גם בניהם נקראים "ישרים".

והנה ענין זה שילדי ישראל, ה"דורות", נקראים בשם "ישרים", נפעל על ידי נשי ישראל, 
בית  ויסוד  אברהם  אלוקי  בעם  הקדוש  "כל  ממכתביו  באחד  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  וכמ"ש16 
ישראל בהעמדת דור ישרים, וחינוכם בכשרות האוכל . . מסר ונתן ה' הנכבד והנורא על ידי 

נשי ישראל לשמרם ולעבדם".
ומובן, שלא רק בכל הקשור לכשרות האוכל, ועאכו"כ בטהרת המשפחה נמסר לגמרי 
לאישה17, אלא גם כל חינוך הילדים והאווירה בבית, מסר הקב"ה לאישה. ולכן היא קרוי' 

"עקרת הבית"18, כי היא עיקר הבית, וכל עניני הבית מושפעים ממנה.
–האמהות:  הנשים  ע"י  בעיקר  נפעל  הילדים  שחינוך  זה  ענין  מצינו  האבות  אצל  וגם 
ל"וירע הדבר מאד  וזה הביא  בנה"19,  ואת  הזאת  "גרש האמה  כאשר שרה אמרה לאברהם 
בעיני אברהם", הקב"ה אמר לאברהם "אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר 

15( ע"ז כה, א. 
16( אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' תז. נעתק ב"היום יום" כו אדר ב'. 

17( ראה אנציקלופדי' תלמודית ערך אשה )כרך ב ע' רנב ואילך(. וש"נ.  
18( ראה במדב"ר פי"ד, ז. ובכ"מ. ראה לקו"ש ח"ל ע' 239 ואילך. 

19( וירא כא, י-יב. 

המשך בעמוד זס
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰„t1היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ׁשּיכֹולה 2עּמדי  סתם ּפדּיה ׁשּיׁש והינּו, . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

החּדּוׁש וזהּו מלחמה, ׁשל ּבדר ּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָלהיֹות

ּומבאר  ּדוקא. ּבׁשלֹום היא ׁשהּפדּיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּכתּוב

ּכי  ּבׁשלֹום, היא ׁשהּפדּיה לזה הּטעם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשהיּו הרּבים ּבׁשביל היינּו, עּמדי, היּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָּברּבים

עלי  להתּפּלל ׁשאיתא 3ּבעזרתי ,ּכ ּכדי ועד , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מתּפּללים 4ּבירּוׁשלמי  היּו אבׁשלֹום אנׁשי ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

היא  ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה והינּו, ּדוד. ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלׁשלֹומֹו

הרּבים  מעלת אמנם, הרּבים. מעלת ּגדל ְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּצד

ּדאףֿעלּֿפי  ּדוד, עם עּמדי, ׁשהיּו ּבאפן ְְִִִִִִֶֶַַָָָֹהיא

יׂשראל  ׁשּכל ּכיון מּכלֿמקֹום, יחיד, ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיה

רּבים  ּכמֹו ליּה הוי ּבֹו, מאמר 5ּתלּויים ועלּֿדר . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

ז"ל  ליּה6רּבֹותינּו ּבעי ּדלרּבים ּכיון מׁשה ׁשאני ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

דמי, ּכרּבים  זכּותיּה] ּדאּלים אחרים: ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ[ספרים

וכל  הרּבים עבּור נלחם ׁשהיה ּדוד נמי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָוהכא

ּכי  וזהּו דמי. ּכרּבים לכן ּבֹו, ּתלּויים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

עּמדי, היה הרּבים ׁשל הּכח עּמדי, היּו ְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹּברּבים

ּביחיד, ּגם לדוד נמׁש ׁשּבּצּבּור הּכח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלכן,

עּמדי  היּו ּברּבים ּכי זה 7עלֿידי ׁשּבענין והינּו, . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ורּבים. ּדיחיד הּצרּוף ְְְִִֵֶַַָיׁשנֹו

ּדצ ÔÈ·‰Ïeב) הענין הּפדּיה מעלת ּתהיה וׁשעלֿידיֿזה ורּבים, יחיד ירּוף ¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּתחּלה להקּדים יׁש ּדוקא, 8ּבׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדכתיב  (רּבים), לצּבּור יחיד ּבין ההפרׁש קראּוהּו9לענין ּבהּמצאֹו ה' ּדרׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
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(239 ע' ח"א לקו"ש .237 ע' חי"ט (תו"מ בהתוועדות שנאמרה בשיחה וראה ספרים. בכמה זו פרשה נקראת כן (*

היום  רק בכתב) וכן (בע"פ מזכיר הי' הפעמים וברוב זו, פרשה שם להזכיר בכלל משתמט הי' מוהריי"צ אדמו"ר שכ"ק

(המו"ל). 5 הערה 100 ע' ח"ז לקו"ש גם וראה וכדומה. לתהלים 1)בחודש אור) (יהל אוה"ת ראה – המאמר לכללות

ואילך). רד (ע' ע'2)עה"פ ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א אמירתו שמסיימים הקאּפיטל – יט. נה, ַתהלים

ואילך). עה"פ.3)1 רט.4)פרש"י ע' שם אור) (יהל אוה"ת וראה ה"ח. סוף פ"א שם.5)סוטה סע"א.6)אוה"ת ט, תענית

רח.7) ע' שם א.8)אוה"ת קה, ב. מט, יבמות א. יח, ו.9)ר"ה נה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפותח  הפסוק הרבי. של ה55ֿ הולדתו יום לפני בשבת נאמר שלפנינו המאמר

הרבי  סיים אותו בתהילים, נ"ה מפרק הוא נפשי", בשלום "פדה המאמר את

המתאים  תהילים המזמור את יום בכל לומר המנהג עלֿפי אלו, בימים לומר

חייו. לשנות

כוח  צירוף מעלת תתבאר זה במאמר

היא  זו מעלה היחיד. תפילת עם הרבים

לנצח  הכוח את לו ונתנה לדוד שסייעה

זה  עניין שלום. של באופן אויביו כל

הנפלאה  המעלה ביאור עלֿידי יתבאר

גם  שנמצאת שבעשרתֿימיֿתשובה,

הרבים. בתפילת יום בכל

‰„t1ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk2. פירוש - ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ

הקדושֿברוךֿהוא  בפסוק: הפשוט

במלחמה  מהקרב דוד את והציל פדה

הפדיה  מבואר: בחסידות שונאיו. עם

צורך  שאין ועד שלום, של בדרך היא

שלמה, בימי שהי' (וכמו כלל למלחמה

כל  ללא אליו התבטלו שהגויים

וקרב). i„t‰מלחמה LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈¿ƒ»
Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎiL Ì˙Ò¿»∆¿»ƒ¿«
e‰ÊÂ ,‰ÓÁÏÓ ÏL C¯„a¿∆∆∆ƒ¿»»¿∆
‰i„t‰L ·e˙kaL LecÁ‰«ƒ∆«»∆«¿ƒ»
¯‡·Óe .‡˜Âc ÌBÏLa ‡È‰ƒ¿»«¿»¿»≈
‰i„t‰L ‰ÊÏ ÌÚh‰ ·e˙k‰«»«««¿∆∆«¿ƒ»
eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ,ÌBÏLa ‡È‰ƒ¿»ƒ¿«ƒ»
ÌÈa¯‰ ÏÈ·La ,eÈÈ‰ ,È„nÚƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ»«ƒ
ÈÏÚ Ïlt˙‰Ï È˙¯ÊÚa eÈ‰L∆»¿∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈»«
ויהודה  ישראל וכל שנאמר: (כמו

דוד) את Ck,3אוהבים È„k „ÚÂ ,¿«¿≈»
ÈÓÏLe¯Èa ‡˙È‡L4ÌbL ∆ƒ»ƒ«¿ƒ∆«

ÌÈÏlt˙Ó eÈ‰ ÌBÏL·‡ ÈL‡«¿≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ
,eÈ‰Â .„Âc ÏL BÓBÏLÏƒ¿∆»ƒ¿«¿
„vÓ ‡È‰ ÌBÏLa ‰i„t‰L∆«¿ƒ»¿»ƒƒ«
,ÌÓ‡ .ÌÈa¯‰ ˙ÏÚÓ Ï„b…∆«¬«»«ƒ»¿»
ÔÙ‡a ‡È‰ ÌÈa¯‰ ˙ÏÚÓ«¬«»«ƒƒ¿…∆
ŒÛ‡c ,„Âc ÌÚ ,È„nÚ eÈ‰L∆»ƒ»ƒƒ»ƒ¿«
ŒÏkÓ ,„ÈÁÈ ‰È‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆»»»ƒƒ»
Ï‡¯NÈ ÏkL ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆»ƒ¿»≈

dÈÏ ÈÂ‰ ,Ba ÌÈÈeÏz נ ¯ÌÈaחשבת][=תפלתו BÓk5C¯cŒÏÚÂ . ¿ƒ¬≈≈¿«ƒ¿«∆∆
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó6 שפע) רבים", בשביל "פרנסה אומרת: הגמרא «¬««≈«

שאם  רבים, בשביל אלא אחד בזכות לעולם בא אינו העולם לכל ומחיה טובה

יחיד  אבל זכו. אם עושה הקב"ה - בתבואה ברכה שתשלח שובע צריכין רבים

הקב"ה  אין תבואותיו שיתברכו הצריך

כפי  אלא השנה דין עבורו משנה

והרי  הגמרא: מקשה רש"י), ברכותיה.

במדבר  לישראל פרנסה שניתנה מצינו

יחיד)? לכאורה, (שהיה, משה בזכות

הגמרא: עונה LÓ‰אלא, È‡L«ƒ…∆
משה] הוא ÌÈa¯Ïc[=שונה ÔÂÈk≈»ƒ¿«ƒ

dÈÏ ÈÚa[רבים עבור שביקש [=כיון »≈≈
‡ÌÈ¯Á:ובגירסת [ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¬≈ƒ

ÈÓ„ ÌÈa¯k [dÈ˙eÎÊ ÌÈl‡c¿«ƒ¿≈¿«ƒ»ƒ
כרבים] הוא ÈÓ[=הרי ‡Î‰Â ,¿»»»≈

משה  לגבי שם המבואר הענין [=(כמו

כאן] גם ÌÁÏרבינו) ‰È‰L „Âc»ƒ∆»»ƒ¿»
eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÏÎÂ ÌÈa¯‰ ¯e·Ú¬»«ƒ¿»ƒ¿»≈»
ÈÓ„ ÌÈa¯k ÔÎÏ ,Ba ÌÈÈeÏz¿ƒ»≈¿«ƒ»ƒ

לו  עמדה הרבים Èkוזכות e‰ÊÂ .¿∆ƒ
ÏL Ák‰ ,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a¿«ƒ»ƒ»ƒ«…«∆
,ÔÎlL ,È„nÚ ‰È‰ ÌÈa¯‰»«ƒ»»ƒ»ƒ∆»≈
Ìb „Â„Ï CLÓ ¯eavaL Ák‰«…«∆«ƒƒ¿«¿»ƒ«
eÈ‰ ÌÈa¯a Èk È„ÈŒÏÚ ,„ÈÁÈa¿»ƒ«¿≈ƒ¿«ƒ»

È„nÚ7‰Ê ÔÈÚaL ,eÈ‰Â . ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ¿»∆
ÌÈa¯Â „ÈÁÈc Ûe¯v‰ BLÈ- ∆¿«≈¿»ƒ¿«ƒ

של  זכותו עם הרבים כוח צירוף

.היחיד 
ÔÈÚ‰ ˙ÏÚÓ ÔÈ·‰Ïe (·¿»ƒ«¬«»ƒ¿»
ŒÏÚLÂ ,ÌÈa¯Â „ÈÁÈ Ûe¯Èˆc¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆«
ÌBÏLa ‰i„t‰ ‰È‰z ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿∆«¿ƒ»¿»
‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï LÈ ,‡˜Âc«¿»≈¿«¿ƒ¿ƒ»«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M8ÔÈÚÏ ∆»¿«≈«¿ƒ¿«
¯eaˆÏ „ÈÁÈ ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»ƒ¿ƒ
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 מפתח  כללי

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

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

    פדה בשלום נפשיה "מאמר ד  )ג

ה  ......................  ז"יתש'ה ,ניסן 'ה,  טהרהשבת פרשת 

י  ..........................  מ"התשד, ראש חודש ניסןמכתב כללי   )ד

יד   ...................  ז"יתש'ה, ניסן 'ה, טהרהפ "ששיחת   )ה

  מצורעפרשת  –לקוטי שיחות   )ו

כד  ...............................................  יגכרך ) ק"בלה(

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

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

כט  .............  מצורעפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

ל  .............  מצורעפרשת לשבוע יומי חומש שיעור   )ט

נו  ................  מצורעפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יא

נז  .....................................  מצורעפרשת לשבוע  

סה  ............  אמירת הנשיאים לתחילת חודש ניסן  )יב

סח  ............  מצורעפרשת לשבוע " היום יום"לוח   )יג

ע  .............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

:מהדורת חזק –ם "שיעורי רמב

גע   .............  מצורעפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –  )טו

זק   ...........  מצורעפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

דיק  .............  מצורעפרשת לשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

זטק  ..............................  יחקתהלים פרק , טפרק  במלכים 

  מנחותמסכת  –משניות   )יט

חיק  ..............................................   ביאור קהתי

כהק  .............................................  מסכת יומאעין יעקב   )כ

  ים עם ביאור סוכהמסכת   )כא

כוק  ...............................................  נוף עד ד נהמדף 

  עם ביאורים  ביצהמסכת   )כב

לדק  ................................................  ף ועד ד במדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים  )כג

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

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כד

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

  תורהלקוטי   )כה

הנק  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כו

חנק  ............................................. ר האמצעי"אדמו

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

טנק  .......................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כח

סק .............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כט

סק .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ז"רפת'ספר המאמרים ה  )ל

בסק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   לקוטי דיבורים  )לא

בסק  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

גסק  ...................   מ"ע נבג"זי הרבנית רבקה יימדברי   )לב

  אגרות קודש   )לג

הסק  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סזק  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לד

עדק  .....................  מצורעפרשת לשבוע לוח זמנים   )לה

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

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

'd ,*dxdh zyxt zay .c"qa
f"iyz'd ,oqip

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰„t1היּו ּברּבים ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום »»ְְְְִִִִִַַָָָ

ׁשּיכֹולה 2עּמדי  סתם ּפדּיה ׁשּיׁש והינּו, . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

החּדּוׁש וזהּו מלחמה, ׁשל ּבדר ּגם ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָלהיֹות

ּומבאר  ּדוקא. ּבׁשלֹום היא ׁשהּפדּיה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּבּכתּוב

ּכי  ּבׁשלֹום, היא ׁשהּפדּיה לזה הּטעם ְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּכתּוב

ׁשהיּו הרּבים ּבׁשביל היינּו, עּמדי, היּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָָּברּבים

עלי  להתּפּלל ׁשאיתא 3ּבעזרתי ,ּכ ּכדי ועד , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

מתּפּללים 4ּבירּוׁשלמי  היּו אבׁשלֹום אנׁשי ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ

היא  ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה והינּו, ּדוד. ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלׁשלֹומֹו

הרּבים  מעלת אמנם, הרּבים. מעלת ּגדל ְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּצד

ּדאףֿעלּֿפי  ּדוד, עם עּמדי, ׁשהיּו ּבאפן ְְִִִִִִֶֶַַָָָֹהיא

יׂשראל  ׁשּכל ּכיון מּכלֿמקֹום, יחיד, ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשהיה

רּבים  ּכמֹו ליּה הוי ּבֹו, מאמר 5ּתלּויים ועלּֿדר . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

ז"ל  ליּה6רּבֹותינּו ּבעי ּדלרּבים ּכיון מׁשה ׁשאני ְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

דמי, ּכרּבים  זכּותיּה] ּדאּלים אחרים: ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ[ספרים

וכל  הרּבים עבּור נלחם ׁשהיה ּדוד נמי ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָוהכא

ּכי  וזהּו דמי. ּכרּבים לכן ּבֹו, ּתלּויים היּו ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

עּמדי, היה הרּבים ׁשל הּכח עּמדי, היּו ְִִִִִִֶַַַַָָָָָָֹּברּבים

ּביחיד, ּגם לדוד נמׁש ׁשּבּצּבּור הּכח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּלכן,

עּמדי  היּו ּברּבים ּכי זה 7עלֿידי ׁשּבענין והינּו, . ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ

ורּבים. ּדיחיד הּצרּוף ְְְִִֵֶַַָיׁשנֹו

ּדצ ÔÈ·‰Ïeב) הענין הּפדּיה מעלת ּתהיה וׁשעלֿידיֿזה ורּבים, יחיד ירּוף ¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ּתחּלה להקּדים יׁש ּדוקא, 8ּבׁשלֹום ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּדכתיב  (רּבים), לצּבּור יחיד ּבין ההפרׁש קראּוהּו9לענין ּבהּמצאֹו ה' ּדרׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
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(239 ע' ח"א לקו"ש .237 ע' חי"ט (תו"מ בהתוועדות שנאמרה בשיחה וראה ספרים. בכמה זו פרשה נקראת כן (*

היום  רק בכתב) וכן (בע"פ מזכיר הי' הפעמים וברוב זו, פרשה שם להזכיר בכלל משתמט הי' מוהריי"צ אדמו"ר שכ"ק

(המו"ל). 5 הערה 100 ע' ח"ז לקו"ש גם וראה וכדומה. לתהלים 1)בחודש אור) (יהל אוה"ת ראה – המאמר לכללות

ואילך). רד (ע' ע'2)עה"פ ח"א ניסן י"א סה"מ (ראה השתא ניסן בי"א אמירתו שמסיימים הקאּפיטל – יט. נה, ַתהלים

ואילך). עה"פ.3)1 רט.4)פרש"י ע' שם אור) (יהל אוה"ת וראה ה"ח. סוף פ"א שם.5)סוטה סע"א.6)אוה"ת ט, תענית

רח.7) ע' שם א.8)אוה"ת קה, ב. מט, יבמות א. יח, ו.9)ר"ה נה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הפותח  הפסוק הרבי. של ה55ֿ הולדתו יום לפני בשבת נאמר שלפנינו המאמר

הרבי  סיים אותו בתהילים, נ"ה מפרק הוא נפשי", בשלום "פדה המאמר את

המתאים  תהילים המזמור את יום בכל לומר המנהג עלֿפי אלו, בימים לומר

חייו. לשנות

כוח  צירוף מעלת תתבאר זה במאמר

היא  זו מעלה היחיד. תפילת עם הרבים

לנצח  הכוח את לו ונתנה לדוד שסייעה

זה  עניין שלום. של באופן אויביו כל

הנפלאה  המעלה ביאור עלֿידי יתבאר

גם  שנמצאת שבעשרתֿימיֿתשובה,

הרבים. בתפילת יום בכל

‰„t1ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa »»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk2. פירוש - ƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
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כל  ללא אליו התבטלו שהגויים

וקרב). i„t‰מלחמה LiL ,eÈ‰Â¿«¿∆≈¿ƒ»
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f"iyz'dו oqip 'd ,dxdh t"y

ימים  ּבעׂשרה קרֹוב הּוא ואימתי קרֹוב, ְְֲִִֵַַָָָָָָּבהיֹותֹו

והכּתיב  הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש מי 10ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּכה' אליו קרֹובים אלקים לֹו אׁשר ּגדֹול ְֱֲִִֵֶַָָֹּגֹוי

ּביחיד  ּכאן קׁשיא לא אליו, קראנּו ּבכל ְְְְֱִֵֵֵַָָָָָָֹֹאלקינּו

היינּו אליו קראנּו ּבכל ׁשּכתּוב ּדמה ּבצּבּור, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכאן

גֹו' ּבהּמצאֹו ה' ּדרׁשּו ׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִֶַַָָלּצּבּור.

ּבזה  ּומבאר ּביחיד. הּוא ּתׁשּובה), ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ(ּבעׂשרת

צדק' ה'צמח אדמֹו"ר מּוכח 11כ"ק ׁשּמּזה , ְִֶֶֶֶֶַַַָ

מּבחינה  יֹום ּבכל ממׁשיכים (הרּבים) ְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשהּצּבּור

ּבאּור  ידּוע  והּנה, ּתׁשּובה. ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמאירה

הּזקן  (ּכאן 12רּבנּו הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו ּבמאמר ְֲֵֵֵַַַַַַַַָָ

העבֹודה  היינּו לצּבּור ּכאן ּבצּבּור), ּכאן ְְְְֲִִִַָָָָָּביחיד

העבֹודה  היינּו ליחיד ּכאן הּנפׁש, ּכחֹות עׂשר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹעם

עׂשרת  עבֹודת ּדמעלת והינּו, ׁשּבּנפׁש. ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָּדיחידה

מאיר  ׁשאז הּׁשנה, ּכל עבֹודת לגּבי ּתׁשּובה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָימי

צדק' ה'צמח ּבאּור ּולפי ׁשּבּנפׁש. יחידה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבחינת

הּנ"ל  רז"ל מאמר ּבפרּוׁש יֹותר (הּמתאים ְְֲִֵֵַַַַַַַַַַהּנ"ל

יֹום  ּבכל ממׁשיכים ׁשהּצּבּור ּפׁשּוטֹו) ְְְְִִִִֶַַָלפי

ימי  ּבעׂשרת יחיד עלֿידי הּנמׁשכת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבחינה

(הרּבים) הּצּבּור עבֹודת ׁשעּקר נמצא, ְְֲִִִִֶַַַַָָָּתׁשּובה,

יחידה  ּבחינת להמׁשי הּוא הּׁשנה ּכל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבמׁש

הּנפׁש. ּכחֹות ּבעׂשר ְֶֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּבּנפׁש

ימי e‡·e¯ג) עׂשרת ׁשל ענינם ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָ

עבֹודת  הּוא ּפׁשּוטֹו לפי ְְְֲִַָּתׁשּובה

ּפלא, ּדבר  מצינּו הּתׁשּובה ּובענין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה.

להיֹות לכ   צרי העבר, על לחרטה ּדנֹוסף אֹורה, ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

להּבא  על קּבלה טעם 13ּגם ּפׁשּוטֹו לפי ּדהּנה, . ְְְְִִֵַַַַַַָָָ

מֹורה  להּבא על ׁשהּקּבלה מּׁשּום הּוא ְִֶַַַַַָָָָָָהּדבר

(ּדאם  אמּתית חרטה היא העבר על ְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהחרטה

ׁשהחרטה  מֹוכיח זה הרי להּבא, על קּבלה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאין

ּתכן  ׁשהרי ּבאּור, צרי הענין ּבפנימּיּות אבל אמּתית), חרטה אינּה העבר ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעל

צרי לּמה ולכאֹורה החטא, עלֿידי הּנעׂשה הּפגם את לתּקן הּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתׁשּובה
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ז.10) ד, רח.11)ואתחנן ע' רד. ע' שם מהאמיל)12)אוה"ת ר"א (להרה"ח אריאל חנה וראה סע"ד. מג, תבא ָלקו"ת

ב. מד, א.13)האזינו לח, להצ"צ סהמ"צ ה"ב. פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙Îc ,(ÌÈa¯)9,·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c «ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿»ƒ¿»

ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ·B¯˜ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«»«¬»»»ƒ∆≈…«»»¿
,ÌÈ¯etk‰:הגמרא כתוב]‰Â·ÈzÎשואלת 10ÏB„b[=והרי ÈBb ÈÓ «ƒƒ¿»¿ƒƒ»

e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡ '‰k ÂÈÏ‡ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ˜Ï‡ BÏ ¯L‡¬∆¡…ƒ¿ƒ≈»«¡…≈¿»»¿≈
,ÂÈÏ‡ הוא שתמיד משמע זה מפסוק ≈»

רק  ולא קראינו") ("בכל אלינו קרוב

תשובה  ימי הגמרא:?בעשרת עונה

Ô‡k „ÈÁÈa Ô‡k ‡ÈL˜ ‡Ï…«¿»»¿»ƒ»
ÏÎa ·e˙kL ‰Óc ,¯eaˆa¿ƒ¿«∆»¿»
.¯eavÏ eÈÈ‰ ÂÈÏ‡ e‡¯»̃¿≈≈»«¿«ƒ
'‰ eL¯c ·e˙kL ‰Óe«∆»ƒ¿
ÈÓÈ ˙¯NÚa) 'B‚ B‡ˆn‰a¿ƒ»¿«¬∆∆¿≈
¯‡·Óe .„ÈÁÈa ‡e‰ ,(‰·eLz¿»¿»ƒ¿»≈
ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ‰Êa»∆«¿«∆«

'˜„ˆ11ÁÎeÓ ‰fnL , ∆∆∆ƒ∆»
ÌÈÎÈLÓÓ (ÌÈa¯‰) ¯eav‰L∆«ƒ»«ƒ«¿ƒƒ
‰¯È‡n‰ ‰ÈÁaÓ ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa כוח - «¬∆∆¿≈¿»
קירבה  אותה יום בכל להמשיך הציבור

הפועלת  תשובה, בעשרתֿימי המאירה

לרצון  תתקבל p‰Â‰,שהתפלה .¿ƒ≈
Ô˜f‰ ea¯ ¯e‡a Úe„È12 »«≈«≈«»≈

Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa¿«¬««≈«««
,(¯eaˆa Ô‡k „ÈÁÈa Ô‡k)»¿»ƒ»¿ƒ
ÌÚ ‰„B·Ú‰ eÈÈ‰ ¯eaˆÏ Ô‡k»¿ƒ«¿»¬»ƒ

LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ יש אדם לכל - ∆∆…«∆∆
 ֿ ) דעת בינה חכמה, כוחות: עשר

נצח, תפארת, גבורה, חסד, מוחין),

'ציבור' (ֿמידות). ומלכות יסוד הוד,

הן  כוחותיו כל משקיע כאשר נקרא

לה' בהתקרבות מידותיו הן ,שכלו
‰„B·Ú‰ eÈÈ‰ „ÈÁÈÏ Ô‡k»¿»ƒ«¿»¬»

LÙpaL ‰„ÈÁÈc פנימיות - ƒƒ»∆«∆∆
השכל  מכוחות שלמעלה הנשמה,

שמות  "חמשה אמרו: (חז"ל ומידות.

נשמה, רוח, נפש, (לנשמה) לה נקראו

רוח  בנפש האדם עבודת יחידה". חיה,

שכל  עם עבודה פירושה ונשמה

שלמעלה  עבודה - (חיה ומידות.

הנשמה) עצם גילוי - יחידה .משכל,
˙¯NÚ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓc ,eÈ‰Â¿«¿¿«¬«¬«¬∆∆
Ïk ˙„B·Ú Èa‚Ï ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¿«≈¬«»
˙ÈÁa ¯È‡Ó Ê‡L ,‰M‰«»»∆»≈ƒ¿ƒ«

LÙpaL ‰„ÈÁÈ מעומק בתשובה חוזר האדם בעשרתֿימיֿתשובה - ¿ƒ»∆«∆∆
הנשמה. פנימיות את ומעורר הלב, ש'יחיד ופנימיות נמצא, זה ביאור 'לפי

מ'ציבור'. יותר עליונה מדרגה הוא תשובה') ימי 'עשרת ÈÙÏe¿ƒ(עבודת
¯Ó‡Ó Le¯Ùa ¯˙BÈ ÌÈ‡˙n‰) Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯e‡a≈«∆«∆∆««««¿ƒ≈¿≈«¬«
(BËeLt ÈÙÏ Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿ƒ¿
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÎÈLÓÓ ¯eav‰L∆«ƒ«¿ƒƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»«ƒ¿∆∆«¿≈
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa „ÈÁÈ»ƒ«¬∆∆¿≈¿»
¯eav‰ ˙„B·Ú ¯wÚL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«¬««ƒ
‰M‰ Ïk CLÓa (ÌÈa¯‰)»«ƒ¿∆∆»«»»
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚa LÙpaL- ∆«∆∆¿∆∆…«∆∆

הפנימיים, בכוחותיו מתעסק כאשר גם

'יחידה' בחינת בו תאיר ומידות, שכל

מיוחדת  כח נתינת והיא שבנפש;

זה  ענין ומדות. בשכל עבודתו לעבוד

ה' סעיף סוף ועד מכאן עתה .יבאר
,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆¬∆∆¿≈¿»
˙„B·Ú ‡e‰ BËeLt ÈÙÏ¿ƒ¿¬«
‰·eLz‰ ÔÈÚ·e .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿««¿»
,‰¯B‡ÎÏ ,‡Ït ¯·c eÈˆÓ»ƒ¿«∆∆ƒ¿»
,¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯ÁÏ ÛÒBc¿»«¬»»«∆»»
ÏÚ ‰Ïa˜ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««»»«

‡a‰Ï היא "ומה הרמב"ם: כלשון - ¿«»
חטאו  החוטא שיעזוב הוא, התשובה?

שלא  בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו

עוד" 13ÈÙÏיעשהו ,‰p‰c .¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ ¯·c‰ ÌÚË BËeLt¿«««»»
‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïaw‰L ÌeMÓƒ∆««»»«¿«»
¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰L ‰¯BÓ»∆«¬»»«∆»»
ÔÈ‡ Ì‡c) ˙ÈzÓ‡ ‰Ë¯Á ‡È‰ƒ¬»»¬ƒƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ ,‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa«̃»»«¿«»¬≈∆
¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰L ÁÈÎBÓƒ«∆«¬»»«∆»»
Ï·‡ ,(˙ÈzÓ‡ ‰Ë¯Á dÈ‡≈»¬»»¬ƒƒ¬»
,¯e‡a CÈ¯ˆ ÔÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»»ƒ≈
‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÎz È¯‰L∆¬≈…∆«¿»
ŒÏÚ ‰NÚp‰ Ì‚t‰ ˙‡ Ôw˙Ï¿«≈∆«¿»««¬∆«

‡ËÁ‰ È„È האדם החטא, בזמן - ¿≈«≈¿
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לֹומר, צרי ּכן ועל להּבא. על קּבלה ְְִֵֶַַַַַָָָָָלזה

נֹוגעת  להּבא על הּקּבלה ׁשּבפׁשטּות, ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּכׁשם

הענין, ּבפנימּיּות ּגם הּוא ּכן העבר, על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלחרטה

צריכה  (ׁשּבעבר) החטא ּפגם את לתּקן  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבׁשביל

להּבא. על קּבלה ּגם ְְִַַַַָָָלהיֹות

ÔÈÚ‰Â אפׁשר אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶָָָ

ּפגם  את לתּקן הּתׁשּובה ְְְִֵֶֶַַַָׁשּתֹועיל

הענין  א עבר. ּׁשעבר מה ׁשהרי ׁשּבעבר, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחטא

ׁשּביכלּתּה היא הּתׁשּובה עבֹודת ּדמעלת ְְְֲֲִִֶַַַַָָָהּוא,

מהּזמן  ׁשּלמעלה לבחינה ּומּצד 14להּגיע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבׁשוה, הם ועתיד הוה עבר הרי מהּזמן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ּבהוה  מעׂשיו על ּבחירה לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹואם

מה  יּובן ּובזה לעבר. ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובעתיד,

ּגם  אּלא העבר על חרטה רק לא היא ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּתׁשּובה

ּבחרטה  רק היא עבֹודתֹו ּדאם להּבא. על ְְֲֲִִַַַַַָָָָָָקּבלה

אינֹו זה ּומּצד הּזמן, ּבגדרי זה הרי העבר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל

היא  עבֹודתֹו ּכאׁשר אבל העבר. את לתּקן ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָיכֹול

ּדהינּו העתיד, על ּומקּבל העבר על מתחרט הּוא אחת ׁשּבבת ּכזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבאפן

ּדהינּו לֹומר [ויׁש הּזמן וגדרי מהגּבלֹות ׁשּלמעלה ּבמּצב עצמֹו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעמיד

ׁשּלמעלה  לאלקּות איּבערּגעּגעּבנקייט) ּכללּות'ּדיקע (די הּכללית ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹההתמּסרּות

אז  הּזמן] העבר.מּגדרי את ּגם לתּקן ּביכלּתֹו י ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּובן p‰Â‰ד) הרי הּזמן, מּגדרי למעלה הּוא הּתׁשּובה ענין ׁשעּקר ּכיון ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשהיא  ׁשּבּנפׁש יחידה מּצד היא הּתׁשּובה עבֹודת הּנפׁש, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבדרגֹות

ׁשּלמעלה  האלקּות ּדרּגת עם קׁשּורה יחידה ׁשּבחינת לפי מהּזמן, ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו העֹולם. החֹוטאת 15מּגדרי נפׁש לחכמה ׁשאלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אמר  להּקּב"ה ׁשאלּו כּו' לּתֹורה ׁשאלּו כּו' לּנבּואה ׁשאלּו כּו' עליה ּתהא ְְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָמה

ׁשהּוא  ּכפי הּקּב"ה מּצד הּוא הּתׁשּובה ׁשענין היינּו, לֹו, ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיעׂשה

הּקּב"ה  מהּֿׁשאיןּֿכן הגּבלֹות, יׁש הּתֹורה מּצד ּגם ּכי מּתֹורה, אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה

ׁשּנקראת  ׁשּבּנפׁש, יחידה עם קׁשּור זה וענין לגמרי. מהּזמן למעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא

ּכּנֹודע  ׁשּלמעלה יחיד ּבחינת עם ׁשּמתקּׁשרת ׁשם על מה 16יחידה וזהּו . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ואילך.14) שם להצ"צ סהמ"צ גֿד. מה, נצבים לקו"ת וראה ב'קלו. ע' ח"ה דברים אוה"ת ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

שנח 15) ע' תרכ"ט סה"מ א'תקנז. ע' ליוהכ"פ דרושים אוה"ת ראה תשב. רמז תהלים יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

ואילך). ק ס"ע ח"א ניסן י"א (סה"מ ואילך ס"ב תשכ"ד לדוד מזמור ד"ה ואילך. רסה ע' תרס"ד ראה 16)ואילך. לקו"ת

וש"נ. .57 ע' תרצ"ו סה"מ א. כה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השפע  שהמשכת גורם שעי"ז שלמעלה, בעולמות וגם בנשמתו, 'פוגם' הוא

תרד  הראוי, למקום להגיע במקום דקדושה, בעולמות להימשך צריכה שהיתה

ממקום  החיות את מוציא האדם התשובה עלֿידי הטומאה. למקום ח"ו

הראוי  למקום תגיע השפע שהמשכת הפגם, את ומתקן B‡ÎÏÂ¯‰הטומאה ,¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Ïa˜ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒ»∆«»»«
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ ?‡a‰Ï¿«»¿«≈»ƒ«
‰Ïaw‰ ,˙eËLÙaL ÌLkL∆¿≈∆¿«¿««»»
ÏÚ ‰Ë¯ÁÏ ˙Ú‚B ‡a‰Ï ÏÚ«¿«»«««¬»»«
˙eiÓÈÙa Ìb ‡e‰ Ôk ,¯·Ú‰∆»»≈«ƒ¿ƒƒ

Ôw˙Ï ÏÈ·LaL ,ÔÈÚ‰˙‡ »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«≈∆
‰ÎÈ¯ˆ (¯·ÚaL) ‡ËÁ‰ Ì‚t¿««≈¿∆∆»»¿ƒ»
.‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa˜ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««»»«¿«»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
ÏÈÚBzL ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ»≈∆¿»∆ƒ
Ì‚t ˙‡ Ôw˙Ï ‰·eLz‰«¿»¿«≈∆¿«
‰Ó È¯‰L ,¯·ÚaL ‡ËÁ‰«≈¿∆∆»»∆¬≈«
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ?¯·Ú ¯·ÚM∆»«»««»ƒ¿»
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓc¿«¬«¬««¿»ƒ

ÚÈb‰Ï dzÏÎÈaL למעלה לעורר ∆ƒ»¿»¿«ƒ«
ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï14, ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«¿«

È¯‰ ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ „vÓeƒ«¿«¿»≈«¿«¬≈
,‰ÂLa Ì‰ „È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú»«…∆¿»ƒ≈¿»∆
‰¯ÈÁa BÏ LiL ÌLk Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¿≈∆≈¿ƒ»
Ôk ,„È˙Ú·e ‰Â‰a ÂÈNÚÓ ÏÚ««¬»¿…∆∆»ƒ≈
‰Ê·e .¯·ÚÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«∆»»»∆
‡Ï ‡È‰ ‰·eLz‰L ‰Ó Ô·eÈ»«∆«¿»ƒ…
Ìb ‡l‡ ¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á ˜«̄¬»»«∆»»∆»«
Ì‡c .‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa«̃»»«¿«»¿ƒ
ÏÚ ‰Ë¯Áa ˜¯ ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ««¬»»«

¯·Ú‰ את גם ב'תשובה' כולל (ואינו ∆»»
‰ÔÓf,העתיד) È¯„‚a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿ƒ¿≈«¿«

˙‡ Ôw˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê „vÓeƒ«∆≈»¿«≈∆
B˙„B·Ú ¯L‡k Ï·‡ .¯·Ú‰∆»»¬»«¬∆¬»
˙Á‡ ˙·aL ‰Êk ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆»∆∆¿«««
¯·Ú‰ ÏÚ Ë¯Á˙Ó ‡e‰ƒ¿»≈«∆»»
eÈ‰c ,„È˙Ú‰ ÏÚ Ïa˜Óe¿«≈«∆»ƒ¿«¿
·vÓa BÓˆÚ „ÈÓÚnL∆«¬ƒ«¿¿«»
È¯„‚Â ˙BÏa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿≈
eÈ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ] ÔÓf‰«¿«¿≈«¿«¿
È„) ˙ÈÏÏk‰ ˙e¯qÓ˙‰‰«ƒ¿«¿«¿»ƒƒ

È¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡Ï (ËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡ Ú˜Èc'˙eÏÏk¿»ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿¿«∆¡…∆¿«¿»ƒƒ¿≈
.¯·Ú‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï BzÏÎÈa ÈÊ‡ [ÔÓf‰«¿«¬«ƒ»¿¿«≈«∆∆»»

È¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ¯wÚL ÔÂÈk ‰p‰Â („¿ƒ≈≈»∆ƒ«ƒ¿««¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ,LÙp‰ ˙B‚¯„aL Ô·eÓ È¯‰ ,ÔÓf‰«¿«¬≈»∆¿«¿«∆∆¬««¿»ƒ
‡È‰L LÙpaL ‰„ÈÁÈ „vÓƒ«¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ
˙ÈÁaL ÈÙÏ ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«¿ƒ∆¿ƒ«
˙b¯c ÌÚ ‰¯eL˜ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿»ƒ«¿«
È¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»ƒƒ¿≈
e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ .ÌÏBÚ‰»»¿∆«∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯15:eÏ‡L «≈«»¬
‰Ó ˙‡ËBÁ‰ LÙ ‰ÓÎÁÏ«»¿»∆∆«≈«
‰‡e·pÏ eÏ‡L 'eÎ ‰ÈÏÚ ‡‰z¿≈»∆»»¬«¿»
eÏ‡L 'eÎ ‰¯BzÏ eÏ‡L 'eÎ»¬«»»¬
‰·eLz ‰NÚÈ ¯Ó‡ ‰"aw‰Ï¿«»»»««¬∆¿»
ÔÈÚL ,eÈÈ‰ ,BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«¿∆ƒ¿»
‰"aw‰ „vÓ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ««»»
elÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ

‰¯BzÓ‰¯Bz‰ „vÓ Ìb Èk , ƒ»ƒ«ƒ««»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÏa‚‰ LÈ≈«¿»«∆≈≈
ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰"aw‰«»»¿«¿»≈«¿«
ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚÂ .È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ¿»∆»ƒ
˙‡¯˜pL ,LÙpaL ‰„ÈÁÈ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿≈
˙¯M˜˙nL ÌL ÏÚ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»«≈∆ƒ¿«∆∆
‰ÏÚÓlL „ÈÁÈ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»
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ז f"iyz'd oqip 'd ,dxdh t"y

ימים  ּבעׂשרה קרֹוב הּוא ואימתי קרֹוב, ְְֲִִֵַַָָָָָָּבהיֹותֹו

והכּתיב  הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש מי 10ׁשּבין ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

ּכה' אליו קרֹובים אלקים לֹו אׁשר ּגדֹול ְֱֲִִֵֶַָָֹּגֹוי

ּביחיד  ּכאן קׁשיא לא אליו, קראנּו ּבכל ְְְְֱִֵֵֵַָָָָָָֹֹאלקינּו

היינּו אליו קראנּו ּבכל ׁשּכתּוב ּדמה ּבצּבּור, ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָּכאן

גֹו' ּבהּמצאֹו ה' ּדרׁשּו ׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִֶַַָָלּצּבּור.

ּבזה  ּומבאר ּביחיד. הּוא ּתׁשּובה), ימי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ(ּבעׂשרת

צדק' ה'צמח אדמֹו"ר מּוכח 11כ"ק ׁשּמּזה , ְִֶֶֶֶֶַַַָ

מּבחינה  יֹום ּבכל ממׁשיכים (הרּבים) ְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשהּצּבּור

ּבאּור  ידּוע  והּנה, ּתׁשּובה. ימי ּבעׂשרת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּמאירה

הּזקן  (ּכאן 12רּבנּו הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו ּבמאמר ְֲֵֵֵַַַַַַַַָָ

העבֹודה  היינּו לצּבּור ּכאן ּבצּבּור), ּכאן ְְְְֲִִִַָָָָָּביחיד

העבֹודה  היינּו ליחיד ּכאן הּנפׁש, ּכחֹות עׂשר ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹעם

עׂשרת  עבֹודת ּדמעלת והינּו, ׁשּבּנפׁש. ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָּדיחידה

מאיר  ׁשאז הּׁשנה, ּכל עבֹודת לגּבי ּתׁשּובה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָימי

צדק' ה'צמח ּבאּור ּולפי ׁשּבּנפׁש. יחידה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבחינת

הּנ"ל  רז"ל מאמר ּבפרּוׁש יֹותר (הּמתאים ְְֲִֵֵַַַַַַַַַַהּנ"ל

יֹום  ּבכל ממׁשיכים ׁשהּצּבּור ּפׁשּוטֹו) ְְְְִִִִֶַַָלפי

ימי  ּבעׂשרת יחיד עלֿידי הּנמׁשכת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמּבחינה

(הרּבים) הּצּבּור עבֹודת ׁשעּקר נמצא, ְְֲִִִִֶַַַַָָָּתׁשּובה,

יחידה  ּבחינת להמׁשי הּוא הּׁשנה ּכל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבמׁש

הּנפׁש. ּכחֹות ּבעׂשר ְֶֶֶֶֶֶֶַַֹׁשּבּנפׁש

ימי e‡·e¯ג) עׂשרת ׁשל ענינם ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָ

עבֹודת  הּוא ּפׁשּוטֹו לפי ְְְֲִַָּתׁשּובה

ּפלא, ּדבר  מצינּו הּתׁשּובה ּובענין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָהּתׁשּובה.

להיֹות לכ   צרי העבר, על לחרטה ּדנֹוסף אֹורה, ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָ

להּבא  על קּבלה טעם 13ּגם ּפׁשּוטֹו לפי ּדהּנה, . ְְְְִִֵַַַַַַָָָ

מֹורה  להּבא על ׁשהּקּבלה מּׁשּום הּוא ְִֶַַַַַָָָָָָהּדבר

(ּדאם  אמּתית חרטה היא העבר על ְֲֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהחרטה

ׁשהחרטה  מֹוכיח זה הרי להּבא, על קּבלה ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאין

ּתכן  ׁשהרי ּבאּור, צרי הענין ּבפנימּיּות אבל אמּתית), חרטה אינּה העבר ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹעל

צרי לּמה ולכאֹורה החטא, עלֿידי הּנעׂשה הּפגם את לתּקן הּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתׁשּובה
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ז.10) ד, רח.11)ואתחנן ע' רד. ע' שם מהאמיל)12)אוה"ת ר"א (להרה"ח אריאל חנה וראה סע"ד. מג, תבא ָלקו"ת

ב. מד, א.13)האזינו לח, להצ"צ סהמ"צ ה"ב. פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙Îc ,(ÌÈa¯)9,·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a '‰ eL¯c «ƒƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿»ƒ¿»

ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ·B¯˜ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Â¿≈»«»«¬»»»ƒ∆≈…«»»¿
,ÌÈ¯etk‰:הגמרא כתוב]‰Â·ÈzÎשואלת 10ÏB„b[=והרי ÈBb ÈÓ «ƒƒ¿»¿ƒƒ»

e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡ '‰k ÂÈÏ‡ ÌÈ·B¯˜ ÌÈ˜Ï‡ BÏ ¯L‡¬∆¡…ƒ¿ƒ≈»«¡…≈¿»»¿≈
,ÂÈÏ‡ הוא שתמיד משמע זה מפסוק ≈»

רק  ולא קראינו") ("בכל אלינו קרוב

תשובה  ימי הגמרא:?בעשרת עונה

Ô‡k „ÈÁÈa Ô‡k ‡ÈL˜ ‡Ï…«¿»»¿»ƒ»
ÏÎa ·e˙kL ‰Óc ,¯eaˆa¿ƒ¿«∆»¿»
.¯eavÏ eÈÈ‰ ÂÈÏ‡ e‡¯»̃¿≈≈»«¿«ƒ
'‰ eL¯c ·e˙kL ‰Óe«∆»ƒ¿
ÈÓÈ ˙¯NÚa) 'B‚ B‡ˆn‰a¿ƒ»¿«¬∆∆¿≈
¯‡·Óe .„ÈÁÈa ‡e‰ ,(‰·eLz¿»¿»ƒ¿»≈
ÁÓˆ'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ‰Êa»∆«¿«∆«

'˜„ˆ11ÁÎeÓ ‰fnL , ∆∆∆ƒ∆»
ÌÈÎÈLÓÓ (ÌÈa¯‰) ¯eav‰L∆«ƒ»«ƒ«¿ƒƒ
‰¯È‡n‰ ‰ÈÁaÓ ÌBÈ ÏÎa¿»ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa כוח - «¬∆∆¿≈¿»
קירבה  אותה יום בכל להמשיך הציבור

הפועלת  תשובה, בעשרתֿימי המאירה

לרצון  תתקבל p‰Â‰,שהתפלה .¿ƒ≈
Ô˜f‰ ea¯ ¯e‡a Úe„È12 »«≈«≈«»≈

Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa¿«¬««≈«««
,(¯eaˆa Ô‡k „ÈÁÈa Ô‡k)»¿»ƒ»¿ƒ
ÌÚ ‰„B·Ú‰ eÈÈ‰ ¯eaˆÏ Ô‡k»¿ƒ«¿»¬»ƒ

LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ יש אדם לכל - ∆∆…«∆∆
 ֿ ) דעת בינה חכמה, כוחות: עשר

נצח, תפארת, גבורה, חסד, מוחין),

'ציבור' (ֿמידות). ומלכות יסוד הוד,

הן  כוחותיו כל משקיע כאשר נקרא

לה' בהתקרבות מידותיו הן ,שכלו
‰„B·Ú‰ eÈÈ‰ „ÈÁÈÏ Ô‡k»¿»ƒ«¿»¬»

LÙpaL ‰„ÈÁÈc פנימיות - ƒƒ»∆«∆∆
השכל  מכוחות שלמעלה הנשמה,

שמות  "חמשה אמרו: (חז"ל ומידות.

נשמה, רוח, נפש, (לנשמה) לה נקראו

רוח  בנפש האדם עבודת יחידה". חיה,

שכל  עם עבודה פירושה ונשמה

שלמעלה  עבודה - (חיה ומידות.

הנשמה) עצם גילוי - יחידה .משכל,
˙¯NÚ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓc ,eÈ‰Â¿«¿¿«¬«¬«¬∆∆
Ïk ˙„B·Ú Èa‚Ï ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¿«≈¬«»
˙ÈÁa ¯È‡Ó Ê‡L ,‰M‰«»»∆»≈ƒ¿ƒ«

LÙpaL ‰„ÈÁÈ מעומק בתשובה חוזר האדם בעשרתֿימיֿתשובה - ¿ƒ»∆«∆∆
הנשמה. פנימיות את ומעורר הלב, ש'יחיד ופנימיות נמצא, זה ביאור 'לפי

מ'ציבור'. יותר עליונה מדרגה הוא תשובה') ימי 'עשרת ÈÙÏe¿ƒ(עבודת
¯Ó‡Ó Le¯Ùa ¯˙BÈ ÌÈ‡˙n‰) Ï"p‰ '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯e‡a≈«∆«∆∆««««¿ƒ≈¿≈«¬«
(BËeLt ÈÙÏ Ï"p‰ Ï"Ê«̄«««¿ƒ¿
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÎÈLÓÓ ¯eav‰L∆«ƒ«¿ƒƒ¿»
È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓp‰ ‰ÈÁaÓƒ¿ƒ»«ƒ¿∆∆«¿≈
,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa „ÈÁÈ»ƒ«¬∆∆¿≈¿»
¯eav‰ ˙„B·Ú ¯wÚL ,‡ˆÓƒ¿»∆ƒ«¬««ƒ
‰M‰ Ïk CLÓa (ÌÈa¯‰)»«ƒ¿∆∆»«»»
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï ‡e‰¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚa LÙpaL- ∆«∆∆¿∆∆…«∆∆

הפנימיים, בכוחותיו מתעסק כאשר גם

'יחידה' בחינת בו תאיר ומידות, שכל

מיוחדת  כח נתינת והיא שבנפש;

זה  ענין ומדות. בשכל עבודתו לעבוד

ה' סעיף סוף ועד מכאן עתה .יבאר
,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ÏL ÌÈÚƒ¿»»∆¬∆∆¿≈¿»
˙„B·Ú ‡e‰ BËeLt ÈÙÏ¿ƒ¿¬«
‰·eLz‰ ÔÈÚ·e .‰·eLz‰«¿»¿ƒ¿««¿»
,‰¯B‡ÎÏ ,‡Ït ¯·c eÈˆÓ»ƒ¿«∆∆ƒ¿»
,¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯ÁÏ ÛÒBc¿»«¬»»«∆»»
ÏÚ ‰Ïa˜ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿««»»«

‡a‰Ï היא "ומה הרמב"ם: כלשון - ¿«»
חטאו  החוטא שיעזוב הוא, התשובה?

שלא  בלבו ויגמור ממחשבתו ויסירו

עוד" 13ÈÙÏיעשהו ,‰p‰c .¿ƒ≈¿ƒ
‡e‰ ¯·c‰ ÌÚË BËeLt¿«««»»
‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïaw‰L ÌeMÓƒ∆««»»«¿«»
¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰L ‰¯BÓ»∆«¬»»«∆»»
ÔÈ‡ Ì‡c) ˙ÈzÓ‡ ‰Ë¯Á ‡È‰ƒ¬»»¬ƒƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ ,‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa«̃»»«¿«»¬≈∆
¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á‰L ÁÈÎBÓƒ«∆«¬»»«∆»»
Ï·‡ ,(˙ÈzÓ‡ ‰Ë¯Á dÈ‡≈»¬»»¬ƒƒ¬»
,¯e‡a CÈ¯ˆ ÔÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»»ƒ≈
‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÎz È¯‰L∆¬≈…∆«¿»
ŒÏÚ ‰NÚp‰ Ì‚t‰ ˙‡ Ôw˙Ï¿«≈∆«¿»««¬∆«

‡ËÁ‰ È„È האדם החטא, בזמן - ¿≈«≈¿
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לֹומר, צרי ּכן ועל להּבא. על קּבלה ְְִֵֶַַַַַָָָָָלזה

נֹוגעת  להּבא על הּקּבלה ׁשּבפׁשטּות, ְְְְֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּכׁשם

הענין, ּבפנימּיּות ּגם הּוא ּכן העבר, על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָלחרטה

צריכה  (ׁשּבעבר) החטא ּפגם את לתּקן  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבׁשביל

להּבא. על קּבלה ּגם ְְִַַַַָָָלהיֹות

ÔÈÚ‰Â אפׁשר אי מּובן אינֹו ּדלכאֹורה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶָָָ

ּפגם  את לתּקן הּתׁשּובה ְְְִֵֶֶַַַָׁשּתֹועיל

הענין  א עבר. ּׁשעבר מה ׁשהרי ׁשּבעבר, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהחטא

ׁשּביכלּתּה היא הּתׁשּובה עבֹודת ּדמעלת ְְְֲֲִִֶַַַַָָָהּוא,

מהּזמן  ׁשּלמעלה לבחינה ּומּצד 14להּגיע , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָ

ּבׁשוה, הם ועתיד הוה עבר הרי מהּזמן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹלמעלה

ּבהוה  מעׂשיו על ּבחירה לֹו ׁשּיׁש ּכׁשם ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹואם

מה  יּובן ּובזה לעבר. ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּובעתיד,

ּגם  אּלא העבר על חרטה רק לא היא ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּתׁשּובה

ּבחרטה  רק היא עבֹודתֹו ּדאם להּבא. על ְְֲֲִִַַַַַָָָָָָקּבלה

אינֹו זה ּומּצד הּזמן, ּבגדרי זה הרי העבר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל

היא  עבֹודתֹו ּכאׁשר אבל העבר. את לתּקן ְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָיכֹול

ּדהינּו העתיד, על ּומקּבל העבר על מתחרט הּוא אחת ׁשּבבת ּכזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבאפן

ּדהינּו לֹומר [ויׁש הּזמן וגדרי מהגּבלֹות ׁשּלמעלה ּבמּצב עצמֹו ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמעמיד

ׁשּלמעלה  לאלקּות איּבערּגעּגעּבנקייט) ּכללּות'ּדיקע (די הּכללית ְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹההתמּסרּות

אז  הּזמן] העבר.מּגדרי את ּגם לתּקן ּביכלּתֹו י ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מּובן p‰Â‰ד) הרי הּזמן, מּגדרי למעלה הּוא הּתׁשּובה ענין ׁשעּקר ּכיון ¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

ׁשהיא  ׁשּבּנפׁש יחידה מּצד היא הּתׁשּובה עבֹודת הּנפׁש, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּבדרגֹות

ׁשּלמעלה  האלקּות ּדרּגת עם קׁשּורה יחידה ׁשּבחינת לפי מהּזמן, ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹלמעלה

ז"ל  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה וזהּו העֹולם. החֹוטאת 15מּגדרי נפׁש לחכמה ׁשאלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אמר  להּקּב"ה ׁשאלּו כּו' לּתֹורה ׁשאלּו כּו' לּנבּואה ׁשאלּו כּו' עליה ּתהא ְְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָָמה

ׁשהּוא  ּכפי הּקּב"ה מּצד הּוא הּתׁשּובה ׁשענין היינּו, לֹו, ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָיעׂשה

הּקּב"ה  מהּֿׁשאיןּֿכן הגּבלֹות, יׁש הּתֹורה מּצד ּגם ּכי מּתֹורה, אפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָלמעלה

ׁשּנקראת  ׁשּבּנפׁש, יחידה עם קׁשּור זה וענין לגמרי. מהּזמן למעלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּוא

ּכּנֹודע  ׁשּלמעלה יחיד ּבחינת עם ׁשּמתקּׁשרת ׁשם על מה 16יחידה וזהּו . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ואילך.14) שם להצ"צ סהמ"צ גֿד. מה, נצבים לקו"ת וראה ב'קלו. ע' ח"ה דברים אוה"ת ג. כו, אחרי לקו"ת ראה

שנח 15) ע' תרכ"ט סה"מ א'תקנז. ע' ליוהכ"פ דרושים אוה"ת ראה תשב. רמז תהלים יל"ש ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי

ואילך). ק ס"ע ח"א ניסן י"א (סה"מ ואילך ס"ב תשכ"ד לדוד מזמור ד"ה ואילך. רסה ע' תרס"ד ראה 16)ואילך. לקו"ת

וש"נ. .57 ע' תרצ"ו סה"מ א. כה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השפע  שהמשכת גורם שעי"ז שלמעלה, בעולמות וגם בנשמתו, 'פוגם' הוא

תרד  הראוי, למקום להגיע במקום דקדושה, בעולמות להימשך צריכה שהיתה

ממקום  החיות את מוציא האדם התשובה עלֿידי הטומאה. למקום ח"ו

הראוי  למקום תגיע השפע שהמשכת הפגם, את ומתקן B‡ÎÏÂ¯‰הטומאה ,¿ƒ¿»
ÏÚ ‰Ïa˜ ‰ÊÏ CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒ»∆«»»«
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ ?‡a‰Ï¿«»¿«≈»ƒ«
‰Ïaw‰ ,˙eËLÙaL ÌLkL∆¿≈∆¿«¿««»»
ÏÚ ‰Ë¯ÁÏ ˙Ú‚B ‡a‰Ï ÏÚ«¿«»«««¬»»«
˙eiÓÈÙa Ìb ‡e‰ Ôk ,¯·Ú‰∆»»≈«ƒ¿ƒƒ

Ôw˙Ï ÏÈ·LaL ,ÔÈÚ‰˙‡ »ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«≈∆
‰ÎÈ¯ˆ (¯·ÚaL) ‡ËÁ‰ Ì‚t¿««≈¿∆∆»»¿ƒ»
.‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa˜ Ìb ˙BÈ‰Ïƒ¿««»»«¿«»
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ¿»≈
ÏÈÚBzL ¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÓ»≈∆¿»∆ƒ
Ì‚t ˙‡ Ôw˙Ï ‰·eLz‰«¿»¿«≈∆¿«
‰Ó È¯‰L ,¯·ÚaL ‡ËÁ‰«≈¿∆∆»»∆¬≈«
,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ ?¯·Ú ¯·ÚM∆»«»««»ƒ¿»
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ˙ÏÚÓc¿«¬«¬««¿»ƒ

ÚÈb‰Ï dzÏÎÈaL למעלה לעורר ∆ƒ»¿»¿«ƒ«
ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï14, ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«¿«

È¯‰ ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ „vÓeƒ«¿«¿»≈«¿«¬≈
,‰ÂLa Ì‰ „È˙ÚÂ ‰Â‰ ¯·Ú»«…∆¿»ƒ≈¿»∆
‰¯ÈÁa BÏ LiL ÌLk Ôk Ì‡Â¿ƒ≈¿≈∆≈¿ƒ»
Ôk ,„È˙Ú·e ‰Â‰a ÂÈNÚÓ ÏÚ««¬»¿…∆∆»ƒ≈
‰Ê·e .¯·ÚÏ Ú‚Ba Ìb ‡e‰«¿≈«∆»»»∆
‡Ï ‡È‰ ‰·eLz‰L ‰Ó Ô·eÈ»«∆«¿»ƒ…
Ìb ‡l‡ ¯·Ú‰ ÏÚ ‰Ë¯Á ˜«̄¬»»«∆»»∆»«
Ì‡c .‡a‰Ï ÏÚ ‰Ïa«̃»»«¿«»¿ƒ
ÏÚ ‰Ë¯Áa ˜¯ ‡È‰ B˙„B·Ú¬»ƒ««¬»»«

¯·Ú‰ את גם ב'תשובה' כולל (ואינו ∆»»
‰ÔÓf,העתיד) È¯„‚a ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆¿ƒ¿≈«¿«

˙‡ Ôw˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê „vÓeƒ«∆≈»¿«≈∆
B˙„B·Ú ¯L‡k Ï·‡ .¯·Ú‰∆»»¬»«¬∆¬»
˙Á‡ ˙·aL ‰Êk ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆»∆∆¿«««
¯·Ú‰ ÏÚ Ë¯Á˙Ó ‡e‰ƒ¿»≈«∆»»
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·vÓa BÓˆÚ „ÈÓÚnL∆«¬ƒ«¿¿«»
È¯„‚Â ˙BÏa‚‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿≈
eÈ‰c ¯ÓBÏ LÈÂ] ÔÓf‰«¿«¿≈«¿«¿
È„) ˙ÈÏÏk‰ ˙e¯qÓ˙‰‰«ƒ¿«¿«¿»ƒƒ

È¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡Ï (ËÈÈ˜aÚbÚb¯ÚaÈ‡ Ú˜Èc'˙eÏÏk¿»ƒ∆ƒ∆¿∆∆¿¿«∆¡…∆¿«¿»ƒƒ¿≈
.¯·Ú‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï BzÏÎÈa ÈÊ‡ [ÔÓf‰«¿«¬«ƒ»¿¿«≈«∆∆»»

È¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰·eLz‰ ÔÈÚ ¯wÚL ÔÂÈk ‰p‰Â („¿ƒ≈≈»∆ƒ«ƒ¿««¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú ,LÙp‰ ˙B‚¯„aL Ô·eÓ È¯‰ ,ÔÓf‰«¿«¬≈»∆¿«¿«∆∆¬««¿»ƒ
‡È‰L LÙpaL ‰„ÈÁÈ „vÓƒ«¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ
˙ÈÁaL ÈÙÏ ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿«¿ƒ∆¿ƒ«
˙b¯c ÌÚ ‰¯eL˜ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿»ƒ«¿«
È¯„bÓ ‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»ƒƒ¿≈
e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ .ÌÏBÚ‰»»¿∆«∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯15:eÏ‡L «≈«»¬
‰Ó ˙‡ËBÁ‰ LÙ ‰ÓÎÁÏ«»¿»∆∆«≈«
‰‡e·pÏ eÏ‡L 'eÎ ‰ÈÏÚ ‡‰z¿≈»∆»»¬«¿»
eÏ‡L 'eÎ ‰¯BzÏ eÏ‡L 'eÎ»¬«»»¬
‰·eLz ‰NÚÈ ¯Ó‡ ‰"aw‰Ï¿«»»»««¬∆¿»
ÔÈÚL ,eÈÈ‰ ,BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«¿∆ƒ¿»
‰"aw‰ „vÓ ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ««»»
elÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿»¬ƒ

‰¯BzÓ‰¯Bz‰ „vÓ Ìb Èk , ƒ»ƒ«ƒ««»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÏa‚‰ LÈ≈«¿»«∆≈≈
ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰"aw‰«»»¿«¿»≈«¿«
ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ÔÈÚÂ .È¯Ó‚Ï¿«¿≈¿ƒ¿»∆»ƒ
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‰ÏÚÓlL „ÈÁÈ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«»ƒ∆¿«¿»
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ּכאן  ּתׁשּובה, ימי עׂשרת לעבֹודת  ּבנֹוגע ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמרּו

(עבֹודת  ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ׁשהעבֹודה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָּביחיד.

 ֿ ׁשעל ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבבחינת היא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּתׁשּובה)

היה  לא ּכאּלּו העבר, את ּגם לתּקן אפׁשר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידיֿזה

ּבלבד, הּדמיֹון ּבכ"ף ּכאּלּו רק ולא מעֹולם, ְְְְְְִִִֵַַַָָֹּכלל

היה  ׁשּלא מּמׁש, מתּבּטל העבר ׁשּכל ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא

מהּזמן. למעלה היא והּתׁשּובה הֹואיל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָמעֹולם,

ימי  ּבעׂשרת הּתׁשּובה עׂשּית עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָולכן

הּבט  ּבלי ּומתּקה טֹובה ׁשנה לֹו נֹותנים ְְְְִִֵַָָָָָֻּתׁשּובה

הּדברים  ׁשּכל לפי ׁשעברה, ּבׁשנה ּׁשעׂשה מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָעל

לגמרי. נתּבּטלּו רצּויים ְְְְְְִִִִֵַַַהּבלּתי

ּבבחינת p‰Â‰ה) הּתׁשּובה עבֹודת היֹות עם ¿ƒ≈ְְֱֲִִִַַַָ

היא  ּבזה הּכּונה הרי ׁשּבּנפׁש, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיחידה

ּבבחינֹות  ּגם ותאיר ּתמׁש הּיחידה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֻׁשּבחינת

ּבפעל. למעׂשה ועד ֿ נׁשמהֿחּיה, ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹּדנפׁשֿרּוח

ע  ׁשעּקר לעיל ׁשּנתּבאר היא ּוכמֹו הּתׁשּובה בֹודת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

והינּו, להּבא, על הּקּבלה וגם העבר על ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָָָָהחרטה

מּכלֿמקֹום  הּיחידה, ּבחינת מּצד ׁשּזהּו מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבתנּועה היֹותֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשעם

וכדאיתא  הרצּוי. ּבאפן להּבא ּבפעל למעׂשה האדם יבֹוא ׁשּמּזה ּבאפן זה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹהרי

'ערּו ׁשּיעׂשּו17ּב'ׁשלחן עד לכׁשרּותם חֹוזרים ׁשאינם עדּות ּפסּולי לענין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבהם  ׁשחזרּו ּבפעל  ּבמעׂשה החטא עזיבת ּפרּוׁשֹו הּתׁשּובה וענין ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתׁשּובה,

ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת הּתׁשּובה כן ּוכמֹו ּבארּכה. ׁשם ּכּמבאר הרעה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדרּכם

ונמצא, הּבאה. הּׁשנה ּבמׁש ּבפעל הּמעׂשה על ׁשּתׁשּפיע הּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּתכליתּה

ּבכחֹות  ּתמׁש הּיחידה ׁשּבחינת היא יחידה ּבבחינת העבֹודה מעלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּתכלית

לצּבּור, ּכאן ליחיד ּכאן הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לענין ּגם מּובן ּומּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנפׁש.

להמׁשי ּדהינּו הּצּבּור, עם הּיחיד את לאחד הּוא ּבזה הּׁשלמּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתכלית

ּדתפּלה  הּפנימי הענין ּגם וזהּו הּנפׁש. ּכחֹות ּבעׂשר ׁשּבּנפׁש יחידה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחינת

יחּדיו  צבּורים ׁשהם ּכפי הּנפׁש ּכחֹות עׂשר ּכל עם היא ׁשהּתפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּבּור,

הּסּפּור  (ּכּידּוע ׁשּבּנפׁש הּיחידה ּבחינת עם מֹורי 18ּומאחדים כ"ק ׁשל זקנֹו עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

את  לצּבר הּוא ּבצּבּור ּתפּלה ׁשענין ׁשאמר, ׁשמֹו, על ׁשּנקרא אדמֹו"ר ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמי

הּנפׁש). ּכחֹות ֶֶֶֶַֹעׂשר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עולם") של "יחידו - Ú„Bpk16Ú‚Ba(הקב"ה e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ . «»¿∆«∆»¿¿≈«

˙¯NÚc ‰„B·Ú‰L .„ÈÁÈa Ô‡k ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙„B·ÚÏ«¬«¬∆∆¿≈¿»»¿»ƒ∆»¬»«¬∆∆
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡È‰ (‰·eLz‰ ˙„B·Ú) ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¬««¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
‡Ï el‡k ,¯·Ú‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,LÙpaL∆«∆∆∆«¿≈∆∆¿»¿«≈«∆∆»»¿ƒ…

˜¯ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÓ ÏÏk ‰È‰»»¿»≈»¿…«
,„·Ïa ÔBÈÓc‰ Û"Îa el‡k¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
Ïha˙Ó ¯·Ú‰ ÏkL ‡l‡∆»∆»∆»»ƒ¿«≈
,ÌÏBÚÓ ‰È‰ ‡lL ,LnÓ«»∆…»»≈»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»
˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .ÔÓf‰Ó≈«¿«¿»≈«¿≈¬ƒ«
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰·eLz‰«¿»«¬∆∆¿≈¿»
‰w˙Óe ‰·BË ‰L BÏ ÌÈ˙B¿ƒ»»»¿À»
‰NÚM ‰Ó ÏÚ Ëa‰ ÈÏa¿ƒ«≈««∆»»
ÏkL ÈÙÏ ,‰¯·ÚL ‰La¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ

.È¯Ó‚Ï eÏha˙ƒ¿«¿¿«¿≈
˙„B·Ú ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ¡¬«
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‰·eLz‰«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ È¯‰ ,LÙpaL∆«∆∆¬≈««»»»∆ƒ
CLÓz ‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿ƒ»À¿«

Ìb ¯È‡˙Â- ומידות במוחין ¿»ƒ«
Œ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙc ˙BÈÁ·aƒ¿ƒ¿∆∆«¿»»
.ÏÚÙa ‰NÚÓÏ „ÚÂ ,‰iÁ«»¿«¿«¬∆¿…«
¯wÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«
‰Ë¯Á‰ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ«¬»»
ÏÚ ‰Ïaw‰ Ì‚Â ¯·Ú‰ ÏÚ«∆»»¿«««»»«
B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â ,‡a‰Ï¿«»¿«¿∆ƒ¡
,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿«¿»≈«¿«
,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ»
ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿…∆
‰NÚÓÏ Ì„‡‰ ‡B·È ‰fnL∆ƒ∆»»»»¿«¬∆
.Èeˆ¯‰ ÔÙ‡a ‡a‰Ï ÏÚÙa¿…«¿«»»…∆»»
'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ‡˙È‡„ÎÂ17 ¿ƒ¿ƒ»¿À¿»»

ÌÈ‡L ˙e„Ú ÈÏeÒt ÔÈÚÏ¿ƒ¿»¿≈≈∆≈»
eNÚiL „Ú Ì˙e¯LÎÏ ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿«¿»«∆«¬
‰·eLz‰ ÔÈÚÂ ,‰·eLz¿»¿ƒ¿««¿»
‰NÚÓa ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ BLe¯t≈¬ƒ««≈¿¿«¬∆
Ìk¯cÓ Ì‰a e¯ÊÁL ÏÚÙa¿…«∆»¿»∆ƒ«¿»
‰k¯‡a ÌL ¯‡·nk ,‰Ú¯‰»»»«¿…»»«¬À»
מלוה  חזרת "מאימתי (לדוגמא:

משיקרעו מעצמם בריבית? שטרותיהם

וכו') לנכרי" אפילו בריבית ילוו שלא גמורה חזרה בהם ÔÎויחזרו BÓÎe .¿≈
ÏÚ ÚÈtLzL ‡e‰ d˙ÈÏÎzL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰·eLz‰«¿»«¬∆∆¿≈¿»∆«¿ƒ»∆«¿ƒ««
˙ÈÏÎzL ,‡ˆÓÂ .‰‡a‰ ‰M‰ CLÓa ÏÚÙa ‰NÚn‰««¬∆¿…«¿∆∆«»»«»»¿ƒ¿»∆«¿ƒ
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁaL ‡È‰ ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»
‰fÓe .LÙp‰ ˙BÁÎa CLÓzÀ¿«¿…«∆∆ƒ∆
¯Ó‡Ó ÔÈÚÏ Ìb Ô·eÓ»«¿ƒ¿««¬«
„ÈÁÈÏ Ô‡k Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«««»¿»ƒ
˙ÈÏÎzL ,¯eaˆÏ Ô‡k»¿ƒ∆«¿ƒ
˙‡ „Á‡Ï ‡e‰ ‰Êa ˙eÓÏM‰«¿≈»∆¿«≈∆
eÈ‰c ,¯eav‰ ÌÚ „ÈÁi‰«»ƒƒ«ƒ¿«¿
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
.LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚa LÙpaL∆«∆∆¿∆∆…«∆∆
ÈÓÈt‰ ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»«¿ƒƒ
‰lÙz‰L ,¯eaˆa ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿ƒ∆«¿ƒ»
LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ Ïk ÌÚ ‡È‰ƒƒ»∆∆…«∆∆
ÂÈcÁÈ ÌÈ¯e·ˆ Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¿ƒ«¿»
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ÌÚ ÌÈ„Á‡Óe¿À»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

¯etq‰ Úe„ik) LÙpaL18ÌÚ ∆«∆∆«»««ƒƒ
ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ÏL B˜Ê¿≈∆ƒ¿»ƒ
BÓL ÏÚ ‡¯˜pL ¯"BÓ„‡- «¿∆ƒ¿»«¿

בנו  מאוורוטש, יצחק יוסף רבי אדמו"ר

צדק  הצמח אדמו"ר Ó‡L¯,של ,∆»«
‡e‰ ¯eaˆa ‰lÙz ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
.(LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ ˙‡ ¯aˆÏƒ¿…∆∆∆…«∆∆
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ּברּבים e‰ÊÂו) ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִַַָָָָ

(סעיף  לעיל נתּבאר ּדהּנה, עּמדי, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָהיּו

והרּבים, הּיחיד צרּוף הּוא עּמדי היּו ׁשּברּבים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָא)

ּבכחֹות  (יחיד) יחידה ּבחינת המׁשכת ענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּוא

ּבאים  זֹו עבֹודה עלֿידי ולכן (רּבים). ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּנפׁש

ּבדר אינּה ׁשהּפדּיה היינּו ּדוקא, ּבׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפדּיה

ּדוקא, ׁשלֹום ׁשל ּבדר אּלא מלחמה, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

הּמנּגד, ׁשל למציאּותֹו מקֹום אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּלכּתחּלה

ׁשּמּצד  ּכיון ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ּגּלּוי ׁשּמּצד ּבעבֹודה הּוא זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוענין

לפי  הּדבר, וטעם ּכלל. ּומציאּות מקֹום ּתפיסת למנּגד אין ׁשּבּנפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיחידה

ּגם  למעלה ׁשהּוא ּדוקא, יחיד יחיד, ּבחינת עם מתקּׁשרת יחידה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבחינת

ליחיד  אחד ּבין ההפרׁש ּכּידּוע אחד, יׁש19מּבחינת אחד ּבחינת ׁשּמּצד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבחינת  מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטלים, ׁשהם אּלא העֹולמֹות למציאּות מקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתפיסת

נמׁש יחיד, עם הּיחידה התקּׁשרּות ּומּצד ּכלל. לעֹולם מציאּות ׁשּום אין ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחיד

הּפדּיה  נעׂשית ולכן ּכלל, מציאּות למנּגד אין ׁשּמּצּדּה יחידה, ּבבחינת ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזה

מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּדוקא, ּדוד עלֿידי נאמר זה ּׁשּפסּוק מה ּגם וזהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשלֹום.

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשאז 20ּכּמבאר לבא, לעתיד ּתהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ׁשאמּתית ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח את הּיעּוד והּׁשלמה 21יקּים האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, מלּכא ּדוד ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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ואילך.19) א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב נה, וארא נו,20)תו"א ח"א תשובה (שערי פי"א האמצעי לאדמו"ר פדה ד"ה

תשסט). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה הנ"ל ד"ה ב.21)א). יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t e‰ÊÂ (Â¿∆»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
‡e‰ È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯aL (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¿«ƒ»ƒ»ƒ
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈa¯‰Â „ÈÁi‰ Ûe¯≈̂«»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿««¿»«¿ƒ«¿ƒ»
BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .(ÌÈa¯) LÙp‰ ˙BÁÎa („ÈÁÈ)»ƒ¿…«∆∆«ƒ¿»≈«¿≈¬»
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ּברּבים e‰ÊÂו) ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִַַָָָָ

(סעיף  לעיל נתּבאר ּדהּנה, עּמדי, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָהיּו

והרּבים, הּיחיד צרּוף הּוא עּמדי היּו ׁשּברּבים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָא)

ּבכחֹות  (יחיד) יחידה ּבחינת המׁשכת ענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּוא

ּבאים  זֹו עבֹודה עלֿידי ולכן (רּבים). ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּנפׁש

ּבדר אינּה ׁשהּפדּיה היינּו ּדוקא, ּבׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפדּיה

ּדוקא, ׁשלֹום ׁשל ּבדר אּלא מלחמה, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

הּמנּגד, ׁשל למציאּותֹו מקֹום אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּלכּתחּלה

ׁשּמּצד  ּכיון ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ּגּלּוי ׁשּמּצד ּבעבֹודה הּוא זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוענין

לפי  הּדבר, וטעם ּכלל. ּומציאּות מקֹום ּתפיסת למנּגד אין ׁשּבּנפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיחידה

ּגם  למעלה ׁשהּוא ּדוקא, יחיד יחיד, ּבחינת עם מתקּׁשרת יחידה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבחינת

ליחיד  אחד ּבין ההפרׁש ּכּידּוע אחד, יׁש19מּבחינת אחד ּבחינת ׁשּמּצד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבחינת  מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטלים, ׁשהם אּלא העֹולמֹות למציאּות מקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתפיסת

נמׁש יחיד, עם הּיחידה התקּׁשרּות ּומּצד ּכלל. לעֹולם מציאּות ׁשּום אין ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחיד

הּפדּיה  נעׂשית ולכן ּכלל, מציאּות למנּגד אין ׁשּמּצּדּה יחידה, ּבבחינת ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזה

מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּדוקא, ּדוד עלֿידי נאמר זה ּׁשּפסּוק מה ּגם וזהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשלֹום.

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשאז 20ּכּמבאר לבא, לעתיד ּתהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ׁשאמּתית ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח את הּיעּוד והּׁשלמה 21יקּים האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, מלּכא ּדוד ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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ּכאן  ּתׁשּובה, ימי עׂשרת לעבֹודת  ּבנֹוגע ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמרּו

(עבֹודת  ּתׁשּובה ימי ּדעׂשרת ׁשהעבֹודה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַָָָָּביחיד.

 ֿ ׁשעל ׁשּבּנפׁש, יחידה ּבבחינת היא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָהּתׁשּובה)

היה  לא ּכאּלּו העבר, את ּגם לתּקן אפׁשר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹידיֿזה

ּבלבד, הּדמיֹון ּבכ"ף ּכאּלּו רק ולא מעֹולם, ְְְְְְִִִֵַַַָָֹּכלל

היה  ׁשּלא מּמׁש, מתּבּטל העבר ׁשּכל ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאּלא

מהּזמן. למעלה היא והּתׁשּובה הֹואיל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָמעֹולם,

ימי  ּבעׂשרת הּתׁשּובה עׂשּית עלֿידי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָולכן

הּבט  ּבלי ּומתּקה טֹובה ׁשנה לֹו נֹותנים ְְְְִִֵַָָָָָֻּתׁשּובה

הּדברים  ׁשּכל לפי ׁשעברה, ּבׁשנה ּׁשעׂשה מה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָעל

לגמרי. נתּבּטלּו רצּויים ְְְְְְִִִִֵַַַהּבלּתי

ּבבחינת p‰Â‰ה) הּתׁשּובה עבֹודת היֹות עם ¿ƒ≈ְְֱֲִִִַַַָ

היא  ּבזה הּכּונה הרי ׁשּבּנפׁש, ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיחידה

ּבבחינֹות  ּגם ותאיר ּתמׁש הּיחידה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָֻׁשּבחינת

ּבפעל. למעׂשה ועד ֿ נׁשמהֿחּיה, ְְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹּדנפׁשֿרּוח

ע  ׁשעּקר לעיל ׁשּנתּבאר היא ּוכמֹו הּתׁשּובה בֹודת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

והינּו, להּבא, על הּקּבלה וגם העבר על ְְְְֲֶַַַַַַַַָָָָָָָהחרטה

מּכלֿמקֹום  הּיחידה, ּבחינת מּצד ׁשּזהּו מהּזמן, ׁשּלמעלה ּבתנּועה היֹותֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשעם

וכדאיתא  הרצּוי. ּבאפן להּבא ּבפעל למעׂשה האדם יבֹוא ׁשּמּזה ּבאפן זה ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹהרי

'ערּו ׁשּיעׂשּו17ּב'ׁשלחן עד לכׁשרּותם חֹוזרים ׁשאינם עדּות ּפסּולי לענין ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ

ּבהם  ׁשחזרּו ּבפעל  ּבמעׂשה החטא עזיבת ּפרּוׁשֹו הּתׁשּובה וענין ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתׁשּובה,

ּתׁשּובה, ימי ּבעׂשרת הּתׁשּובה כן ּוכמֹו ּבארּכה. ׁשם ּכּמבאר הרעה, ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻמּדרּכם

ונמצא, הּבאה. הּׁשנה ּבמׁש ּבפעל הּמעׂשה על ׁשּתׁשּפיע הּוא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּתכליתּה

ּבכחֹות  ּתמׁש הּיחידה ׁשּבחינת היא יחידה ּבבחינת העבֹודה מעלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻׁשּתכלית

לצּבּור, ּכאן ליחיד ּכאן הּנ"ל ז"ל רּבֹותינּו מאמר לענין ּגם מּובן ּומּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנפׁש.

להמׁשי ּדהינּו הּצּבּור, עם הּיחיד את לאחד הּוא ּבזה הּׁשלמּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתכלית

ּדתפּלה  הּפנימי הענין ּגם וזהּו הּנפׁש. ּכחֹות ּבעׂשר ׁשּבּנפׁש יחידה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבחינת

יחּדיו  צבּורים ׁשהם ּכפי הּנפׁש ּכחֹות עׂשר ּכל עם היא ׁשהּתפּלה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבצּבּור,

הּסּפּור  (ּכּידּוע ׁשּבּנפׁש הּיחידה ּבחינת עם מֹורי 18ּומאחדים כ"ק ׁשל זקנֹו עם ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻ

את  לצּבר הּוא ּבצּבּור ּתפּלה ׁשענין ׁשאמר, ׁשמֹו, על ׁשּנקרא אדמֹו"ר ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמי

הּנפׁש). ּכחֹות ֶֶֶֶַֹעׂשר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עולם") של "יחידו - Ú„Bpk16Ú‚Ba(הקב"ה e¯Ó‡M ‰Ó e‰ÊÂ . «»¿∆«∆»¿¿≈«

˙¯NÚc ‰„B·Ú‰L .„ÈÁÈa Ô‡k ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ ˙„B·ÚÏ«¬«¬∆∆¿≈¿»»¿»ƒ∆»¬»«¬∆∆
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‡È‰ (‰·eLz‰ ˙„B·Ú) ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¬««¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»
‡Ï el‡k ,¯·Ú‰ ˙‡ Ìb Ôw˙Ï ¯LÙ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,LÙpaL∆«∆∆∆«¿≈∆∆¿»¿«≈«∆∆»»¿ƒ…

˜¯ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚÓ ÏÏk ‰È‰»»¿»≈»¿…«
,„·Ïa ÔBÈÓc‰ Û"Îa el‡k¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
Ïha˙Ó ¯·Ú‰ ÏkL ‡l‡∆»∆»∆»»ƒ¿«≈
,ÌÏBÚÓ ‰È‰ ‡lL ,LnÓ«»∆…»»≈»
‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰·eLz‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»
˙iNÚ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .ÔÓf‰Ó≈«¿«¿»≈«¿≈¬ƒ«
‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰·eLz‰«¿»«¬∆∆¿≈¿»
‰w˙Óe ‰·BË ‰L BÏ ÌÈ˙B¿ƒ»»»¿À»
‰NÚM ‰Ó ÏÚ Ëa‰ ÈÏa¿ƒ«≈««∆»»
ÏkL ÈÙÏ ,‰¯·ÚL ‰La¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ

.È¯Ó‚Ï eÏha˙ƒ¿«¿¿«¿≈
˙„B·Ú ˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈ƒ¡¬«
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‰·eLz‰«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ È¯‰ ,LÙpaL∆«∆∆¬≈««»»»∆ƒ
CLÓz ‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿ƒ»À¿«

Ìb ¯È‡˙Â- ומידות במוחין ¿»ƒ«
Œ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙc ˙BÈÁ·aƒ¿ƒ¿∆∆«¿»»
.ÏÚÙa ‰NÚÓÏ „ÚÂ ,‰iÁ«»¿«¿«¬∆¿…«
¯wÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ«
‰Ë¯Á‰ ‡È‰ ‰·eLz‰ ˙„B·Ú¬««¿»ƒ«¬»»
ÏÚ ‰Ïaw‰ Ì‚Â ¯·Ú‰ ÏÚ«∆»»¿«««»»«
B˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â ,‡a‰Ï¿«»¿«¿∆ƒ¡
,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰Úe˙aƒ¿»∆¿«¿»≈«¿«
,‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa „vÓ e‰fL∆∆ƒ«¿ƒ««¿ƒ»
ÔÙ‡a ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿…∆
‰NÚÓÏ Ì„‡‰ ‡B·È ‰fnL∆ƒ∆»»»»¿«¬∆
.Èeˆ¯‰ ÔÙ‡a ‡a‰Ï ÏÚÙa¿…«¿«»»…∆»»
'Ce¯Ú ÔÁÏL'a ‡˙È‡„ÎÂ17 ¿ƒ¿ƒ»¿À¿»»

ÌÈ‡L ˙e„Ú ÈÏeÒt ÔÈÚÏ¿ƒ¿»¿≈≈∆≈»
eNÚiL „Ú Ì˙e¯LÎÏ ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿«¿»«∆«¬
‰·eLz‰ ÔÈÚÂ ,‰·eLz¿»¿ƒ¿««¿»
‰NÚÓa ‡ËÁ‰ ˙·ÈÊÚ BLe¯t≈¬ƒ««≈¿¿«¬∆
Ìk¯cÓ Ì‰a e¯ÊÁL ÏÚÙa¿…«∆»¿»∆ƒ«¿»
‰k¯‡a ÌL ¯‡·nk ,‰Ú¯‰»»»«¿…»»«¬À»
מלוה  חזרת "מאימתי (לדוגמא:

משיקרעו מעצמם בריבית? שטרותיהם

וכו') לנכרי" אפילו בריבית ילוו שלא גמורה חזרה בהם ÔÎויחזרו BÓÎe .¿≈
ÏÚ ÚÈtLzL ‡e‰ d˙ÈÏÎzL ,‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚa ‰·eLz‰«¿»«¬∆∆¿≈¿»∆«¿ƒ»∆«¿ƒ««
˙ÈÏÎzL ,‡ˆÓÂ .‰‡a‰ ‰M‰ CLÓa ÏÚÙa ‰NÚn‰««¬∆¿…«¿∆∆«»»«»»¿ƒ¿»∆«¿ƒ
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁaL ‡È‰ ‰„ÈÁÈ ˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ««¿ƒ»
‰fÓe .LÙp‰ ˙BÁÎa CLÓzÀ¿«¿…«∆∆ƒ∆
¯Ó‡Ó ÔÈÚÏ Ìb Ô·eÓ»«¿ƒ¿««¬«
„ÈÁÈÏ Ô‡k Ï"p‰ Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈«««»¿»ƒ
˙ÈÏÎzL ,¯eaˆÏ Ô‡k»¿ƒ∆«¿ƒ
˙‡ „Á‡Ï ‡e‰ ‰Êa ˙eÓÏM‰«¿≈»∆¿«≈∆
eÈ‰c ,¯eav‰ ÌÚ „ÈÁi‰«»ƒƒ«ƒ¿«¿
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»
.LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚa LÙpaL∆«∆∆¿∆∆…«∆∆
ÈÓÈt‰ ÔÈÚ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆«»ƒ¿»«¿ƒƒ
‰lÙz‰L ,¯eaˆa ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»¿ƒ∆«¿ƒ»
LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ Ïk ÌÚ ‡È‰ƒƒ»∆∆…«∆∆
ÂÈcÁÈ ÌÈ¯e·ˆ Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¿ƒ«¿»
‰„ÈÁi‰ ˙ÈÁa ÌÚ ÌÈ„Á‡Óe¿À»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»

¯etq‰ Úe„ik) LÙpaL18ÌÚ ∆«∆∆«»««ƒƒ
ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ÏL B˜Ê¿≈∆ƒ¿»ƒ
BÓL ÏÚ ‡¯˜pL ¯"BÓ„‡- «¿∆ƒ¿»«¿

בנו  מאוורוטש, יצחק יוסף רבי אדמו"ר

צדק  הצמח אדמו"ר Ó‡L¯,של ,∆»«
‡e‰ ¯eaˆa ‰lÙz ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
.(LÙp‰ ˙BÁk ¯NÚ ˙‡ ¯aˆÏƒ¿…∆∆∆…«∆∆
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ּברּבים e‰ÊÂו) ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִַַָָָָ

(סעיף  לעיל נתּבאר ּדהּנה, עּמדי, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָהיּו

והרּבים, הּיחיד צרּוף הּוא עּמדי היּו ׁשּברּבים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָא)

ּבכחֹות  (יחיד) יחידה ּבחינת המׁשכת ענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּוא

ּבאים  זֹו עבֹודה עלֿידי ולכן (רּבים). ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּנפׁש

ּבדר אינּה ׁשהּפדּיה היינּו ּדוקא, ּבׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפדּיה

ּדוקא, ׁשלֹום ׁשל ּבדר אּלא מלחמה, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

הּמנּגד, ׁשל למציאּותֹו מקֹום אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּלכּתחּלה

ׁשּמּצד  ּכיון ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ּגּלּוי ׁשּמּצד ּבעבֹודה הּוא זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוענין

לפי  הּדבר, וטעם ּכלל. ּומציאּות מקֹום ּתפיסת למנּגד אין ׁשּבּנפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיחידה

ּגם  למעלה ׁשהּוא ּדוקא, יחיד יחיד, ּבחינת עם מתקּׁשרת יחידה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבחינת

ליחיד  אחד ּבין ההפרׁש ּכּידּוע אחד, יׁש19מּבחינת אחד ּבחינת ׁשּמּצד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבחינת  מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטלים, ׁשהם אּלא העֹולמֹות למציאּות מקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתפיסת

נמׁש יחיד, עם הּיחידה התקּׁשרּות ּומּצד ּכלל. לעֹולם מציאּות ׁשּום אין ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחיד

הּפדּיה  נעׂשית ולכן ּכלל, מציאּות למנּגד אין ׁשּמּצּדּה יחידה, ּבבחינת ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזה

מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּדוקא, ּדוד עלֿידי נאמר זה ּׁשּפסּוק מה ּגם וזהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשלֹום.

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשאז 20ּכּמבאר לבא, לעתיד ּתהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ׁשאמּתית ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח את הּיעּוד והּׁשלמה 21יקּים האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, מלּכא ּדוד ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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ואילך.19) א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב נה, וארא נו,20)תו"א ח"א תשובה (שערי פי"א האמצעי לאדמו"ר פדה ד"ה

תשסט). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה הנ"ל ד"ה ב.21)א). יג, זכרי'
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,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t e‰ÊÂ (Â¿∆»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
‡e‰ È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯aL (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¿«ƒ»ƒ»ƒ
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈa¯‰Â „ÈÁi‰ Ûe¯≈̂«»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿««¿»«¿ƒ«¿ƒ»
BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .(ÌÈa¯) LÙp‰ ˙BÁÎa („ÈÁÈ)»ƒ¿…«∆∆«ƒ¿»≈«¿≈¬»

,‡˜Âc ÌBÏLa ‰i„ÙÏ ÌÈ‡a»ƒƒ¿ƒ»¿»«¿»
C¯„a dÈ‡ ‰i„t‰L eÈÈ‰«¿∆«¿ƒ»≈»¿∆∆
ÏL C¯„a ‡l‡ ,‰ÓÁÏÓ ÏL∆ƒ¿»»∆»¿∆∆∆
‰lÁzÎlnL ,‡˜Âc ÌBÏL»«¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
ÏL B˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿ƒ∆
‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ,„bn‰«¿«≈¿ƒ¿»∆
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ּברּבים e‰ÊÂו) ּכי לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְְְִִִִִַַָָָָ

(סעיף  לעיל נתּבאר ּדהּנה, עּמדי, ְְְְִִִִִֵֵֵָָָהיּו

והרּבים, הּיחיד צרּוף הּוא עּמדי היּו ׁשּברּבים ְְִִִִִֵֶַַַָָָָא)

ּבכחֹות  (יחיד) יחידה ּבחינת המׁשכת ענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹוהּוא

ּבאים  זֹו עבֹודה עלֿידי ולכן (רּבים). ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּנפׁש

ּבדר אינּה ׁשהּפדּיה היינּו ּדוקא, ּבׁשלֹום ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלפדּיה

ּדוקא, ׁשלֹום ׁשל ּבדר אּלא מלחמה, ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָָׁשל

הּמנּגד, ׁשל למציאּותֹו מקֹום אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמּלכּתחּלה

ׁשּמּצד  ּכיון ּדוקא, ׁשּבּנפׁש יחידה ּבחינת ּגּלּוי ׁשּמּצד ּבעבֹודה הּוא זה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָוענין

לפי  הּדבר, וטעם ּכלל. ּומציאּות מקֹום ּתפיסת למנּגד אין ׁשּבּנפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיחידה

ּגם  למעלה ׁשהּוא ּדוקא, יחיד יחיד, ּבחינת עם מתקּׁשרת יחידה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבחינת

ליחיד  אחד ּבין ההפרׁש ּכּידּוע אחד, יׁש19מּבחינת אחד ּבחינת ׁשּמּצד , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּבחינת  מּצד מהּֿׁשאיןּֿכן ּבטלים, ׁשהם אּלא העֹולמֹות למציאּות מקֹום ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתפיסת

נמׁש יחיד, עם הּיחידה התקּׁשרּות ּומּצד ּכלל. לעֹולם מציאּות ׁשּום אין ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָָיחיד

הּפדּיה  נעׂשית ולכן ּכלל, מציאּות למנּגד אין ׁשּמּצּדּה יחידה, ּבבחינת ּגם ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָזה

מׁשיחא, מלּכא ּדוד ּדוקא, ּדוד עלֿידי נאמר זה ּׁשּפסּוק מה ּגם וזהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבׁשלֹום.

מקֹומֹות  ּבכּמה ׁשאז 20ּכּמבאר לבא, לעתיד ּתהיה ּבׁשלֹום הּפדּיה ׁשאמּתית ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

הארץ  מן אעביר הּטמאה רּוח את הּיעּוד והּׁשלמה 21יקּים האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻֻ

ּבימינּו. ּבמהרה מׁשיחא, מלּכא ּדוד ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָעלֿידי
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ואילך.19) א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב נה, וארא נו,20)תו"א ח"א תשובה (שערי פי"א האמצעי לאדמו"ר פדה ד"ה

תשסט). ע' ח"ב תער"ב (המשך תרע"ה הנ"ל ד"ה ב.21)א). יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯a Èk ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏLa ‰„t e‰ÊÂ (Â¿∆»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ
‡e‰ È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯aL (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¿«ƒ»ƒ»ƒ
‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,ÌÈa¯‰Â „ÈÁi‰ Ûe¯≈̂«»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿««¿»«¿ƒ«¿ƒ»
BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ .(ÌÈa¯) LÙp‰ ˙BÁÎa („ÈÁÈ)»ƒ¿…«∆∆«ƒ¿»≈«¿≈¬»

,‡˜Âc ÌBÏLa ‰i„ÙÏ ÌÈ‡a»ƒƒ¿ƒ»¿»«¿»
C¯„a dÈ‡ ‰i„t‰L eÈÈ‰«¿∆«¿ƒ»≈»¿∆∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אד"ר, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מו"ה מנחם זאב שי' הלוי

... בצער קראתי כתבו ע"ד פ' שהפסיק הנחת תפילין דר"ת. וחלק הצער - מהקור רוח בו כותב 

עד"ז! אף שבודאי יודע שלכמה וכמה דיעות אי"ז כלל ענין של הידור.

ובנדו"ד הרי עאכו"כ - כיון שכמה שנים הניחם. ]כתבו בא לידי - לאחר ראותי את פ'[.

בטח יודיע מהשינוים לטוב - לאחר כניסת אלה שכתב אודותם.



מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"אי
)תרגום מאידיש(

 ב"ה,  יום ג' שהוכפל בו כי טוב,

 ראש חודש ניסן, ה'תשד"מ.

ברוקלין, נ.י.

                                    אל כל בני ובנות ישראל

                                   בכל מקום שהם

                                                  ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הפעם  ברעיון  מיד  עולה   – ניסן  חודש  ראש  ביום  ובעמדנו  החודש  פרשת  משבת  בבואנו 

הראשונה שבה נאמר ראש־חודש ניסן בתורה, בפרשה זו, כאשר היום הזה נקבע כיום הראשון של 

החודש הראשון, חודש יציאת מצרים, זמן חרותנו.

את  ישראל,  עם  עמנו,  קיבל  מצרים,  יציאת  לפני  שבועיים  יום,  באותו  כי  מספרת  התורה 

המצוה הראשונה: קידוש החודש – לקדש את היום הראשון של כל חודש לפי המולד של הלבנה, יחד 

עם שאר הפרטים שבלוח היהודי, כולל עיבור השנים. לפי הלוח שלנו נקבעים ימי החודש וחדשי השנה 

לפי מהלך הלבנה, עם "שנה מעוברת" אחת לאחרי שנתיים או שלוש שנים, כאשר מתווסף עוד חודש 

כדי להשוות ולהשלים את מספר הימים ש"הצטברו" בגלל העובדה ששנת הלבנה קצרה משנת החמה. 

כך חל חודש ניסן תמיד באביב, בהתאם לציווי התורה לחוג את הפסח דוקא ב"חודש האביב", באותו 

פרק זמן של שנת החמה שבו יצאו בני ישראל ממצרים. וממילא חלים גם שאר חגי השנה במועדיהם 

הנכונים לפי שנת החמה.

יום ג' שהוכפל בו כי טוב: פרש"י בראשית א, ז. ובאוה"ת )בראשית לג, ב. משפטים ע' א'קנז. ועוד( מקשר 
זה עם טוב לשמים וטוב לבריות – קידושין מ, א. וראה פיה"מ להרמב"ם פאה בתחילתה. מכתב כ"ק אדמו"ר 
)מהורש"ב( נ"ע בסה"מ ה'תש"ט ע' יח )השני(. מכ' ומאמר כ"ק אדמו"ר שם. ובפרש"י שם בסופו – דגם העבר 

נעשה טוב.
נח, א. עט"ר בתחלתו(.  )לקו"ת ר"ה  ימי החודש, כראש הכולל כל איברי הגוף  ראש־חודש: הכולל כל 

וראה ר"ה )ד, א(: באחד בניסן כו' רגל שבו כו'.
ראש־חודש ניסן: אותו היום נטל עשר עטרות – שבת פז, סע"ב )וראה תוד"ה עשר. תו"ש לפקודי מ סקי"ט. 
וש"נ(. הובא בפרש"י עה"ת ר"פ שמיני )מסדר עולם )פ"ז((, נשא ז, יב. וראה שו"ע אדה"ז חאו"ח סתכ"ט ס"ט. 
ובירושלמי שקלים בתחילתה שבו ביום נתרמה התרומה לקרבנות ציבור )כולל – דאותו היום(. ע"ד החסידות – 
ראה דרושי דא"ח עה"פ החודש הזה )אוה"ת, תורת שמואל תרכ"ו. ועוד( ועה"פ ויהי ביום השמיני. וראה לקוטי 

לוי"צ לזח"ג ר"פ שמיני.
חודש ניסן: שהוא חודש הגאולה – שמו"ר פט"ו, יא. וראה אוה"ת בא ע' רסד ואילך. ד"ה החודש ה'ש"ת.

ניסן: ראה ברכות נז, רע"א: נסי נסים.
בבואנו משבת: דמיני' מתברכין כולהו יומין )זח"ב סג, ב. פח, א(, שבהם גם ר"ח ניסן. ושבת זו היא גם 

שבת מברכים ר"ח ניסן. וי"ל ד"יחדשהו הקב"ה" קאי על "חודש )ניסן(", היינו שיחדש כל החודש )ניסן(.
פרשת החודש: מגילה כט, א ואילך.

התורה מספרת: בא יב, א ואילך.
שבועיים: פרוס החג. וראה דעת רשב"ג )פסחים ו, א(. – וראה שקלים רפ"ג ובירושלמי שם.

מצוה הראשונה: שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל )פרש"י בראשית א, א(. וראה תנחומא באבער 
בראשית יא. יל"ש עה"פ בא שם )רמז קפז(. גירסת מדרש לקח טוב ר"פ בראשית. – ולהעיר, שבמדרשים הנ"ל 

ליתא "שהיא מצוה ראשונה", אבל משמע שזוהי הכוונה. וראה בארוכה לקו"ש חכ"ו ע' 59 ואילך, וש"נ. 
הראשונה: ועד כדי כך עד ש"לא הי' צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה" )ראה בהנסמן בהערה 

הקודמת(.
מצוה . . קידוש החודש . . כולל עיבור השנים: סהמ"צ לרס"ג מ"ע נו. סהמ"צ להרמב"ם מ"ע קנג. אבל הבה"ג 
שנים  עיבור  מונים  לשורש הא' דסהמ"צ להרמב"ם(  )בהשגותיו  וכן הרמב"ן  מז(  מו,  לדעת הסמ"ג מ"ע  )וכ"ה 

למצוה בפ"ע. וראה בארוכה ביאור הרי"פ פערלא לסהמ"צ לרס"ג שם. תו"ש בא )כרך ג' ע' ד' ואילך(.
וחדשי השנה לפי מהלך הלבנה: רמב"ם ריש הל' קידוש החודש.

לאחרי שנתיים או שלוש שנים . . להשוות ולהשלים: רמב"ם שם פ"א ה"ב. שם פ"ד ה"א־ב.
ציווי התורה: משפטים כג, טו. תשא לד, יח. ראה טז, א. וראה סנהדרין יג, א־ב. ר"ה כא, א. רמב"ם שם 

פ"ד ה"א.



יי

בד בבד, באותו יום של ראש־חודש ניסן, ציווה הקב"ה לבני ישראל על קרבן הפסח וחג הפסח, 

ועל הדרך שבה צריכים בני ישראל לחגוג את חג "זמן חרותנו", לא רק כחרות משעבוד גופני, כי אם 

גם – ובעיקר – "זמן חרותנו" במובן הרוחני, השתחררות מן ההשתעבדות הרוחנית למצרים של אז 

ול"מצרים" שבכל הזמנים ובכל המקומות.

זו הוראה עיקרית בתורה )"תורה" – מלשון: הוראה( והרי התורה היא נצחית, וכל הוראותי' 

הן נצחיות ותקיפות בכל הזמנים ובכל מקום שבו נמצאים יהודים, ובמיוחד ההוראות הקשורות בחג 

הפסח, זמן חרותנו, החג המהווה הכנה למתן־תורה ולקבלת התורה.

כיון שהשנה הנוכחית היא שנה מעוברת, המבטאת בפועל את ענין המצוה של קידוש החודש 

ועיבור השנים, כאמור לעיל, הרי עתה הזמן להתבונן במשמעות הענין של שנה מעוברת, אשר – ככל 

ענין אצל יהודים – הדבר קשור בראש ובראשונה עם יהדות, תורה ומצוות בחיי יום יום.

יכול  בית־הדין  הי'  זה  ליום  שעד  ניסן,  חודש  של  הראשון  ביום  אמורים  הדברים  במיוחד 

"לעבר" את השנה, לעשות שנה פשוטה – שנה מעוברת.

לנכונות  הכח  ואת  הוודאות  את  ומעניק  זה,  מספק  גם  אותנו  "גואל"  הגאולה  חודש  ראש 

"לקבל" את מצוות הפסח וקרבן הפסח, וכעבור שבועיים לצאת מ"מצרים" על כל משמעויות המושג, 

וממילא גם את ספירת העומר וכו' – עבודת השם של כל העתיד.

בהתחשב בכך שכבר דובר פעמים מספר בנושא זה של שנת־עיבור, נתעכב כאן רק על נקודה 

אחת בענין זה ושייכותה המיוחדת לעבודת השם, שהרי עבודת השם היא היסוד לחרות אמיתית, כפי 

שחכמינו מסבירים שבן־חורין אמיתי, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה וחי על־פי התורה.

* * *
בד בבד . . ציווה: וראה מכילתא עה"פ וילכו ויעשו )בא שם, כח(, הובא בפרש"י שם: מכיון שקבלו עליהם 

מעלה עליהם וכו'.
פרשת  – ששם  לפרשת החודש(  )בנוגע  ברביעית  ד"ה  א(  כט,  )מגילה  להעיר מפרש"י  . הפסח:   . בבד  בד 

הפסח.
ציווה . . על קרבן הפסח וחג הפסח: בא שם, ג ואילך.

גם  וראה  סע"ב(.  )צז,  תקנ"ו  תקו"ז  גם  וראה  א.  מ,  זח"ב  יתרו.  ר"פ  ז"ח  ראה  הרוחני:  במובן  חרותנו 
בהנסמן להלן הע' ד"ה כפי שחכמינו מסבירים.

ול"מצרים" שבכל הזמנים: להעיר מב"ר פט"ז. ה: כל המלכיות )הגליות( נקראו על שם מצרים על שם שהם 
מצירות לישראל.

"תורה" – מלשון: הוראה: זח"ג נג, ב.
התורה היא נצחית וכו': רמב"ם הל' יסוה"ת רפ"ט. הל' מלכים פי"א סוף ה"ג. פיה"מ סנהדרין הקדמה 

לפרק חלק היסוד התשיעי. וראה גם תניא רפי"ז. ובכ"מ.
החג המהווה הכנה למתן־תורה ולקבלת התורה: שמות ג, יב: בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 
על ההר הזה. ולהעיר מפרש"י שם )משמו"ר פ"ג, ד(: זכות יש לישראל שיצאו ממצרים כו' שהרי עתידים לקבל 

התורה על ההר הזה.
שפ"ה.  גדול שאפשר להיות בשנה,  השנה הנוכחית היא שנה מעוברת: עיבור ושלימות במספר ימים הכי 

וראה ל"ת להאריז"ל ר"פ וארא. קה"י ערך שפה. וש"נ.
להתבונן . . קשור . . עם יהדות: ובפרט ע"פ תורת הבעש"ט )כש"ט – הוצאת קה"ת – הוספות סי' קכז. קכט. 

וש"נ. "היום יום" ט' אייר(. תורת הה"מ )לקו"א – הוצאת קה"ת - סי' ריג(.
שעד ליום זה: רמב"ם הל' קידוש החודש פ"ד הי"ד. ועיי"ש באריכות לשונו.

ואת הכח: וי"ל שהוא ע"ד הגאולה בעתה או אחישנה )סנהדרין צח, א(. ובנוגע לקידוש החודש – ע"י בי"ד 
או שכבר קדשוהו שמים )ר"ה כד, א(.

כח: להעיר שגם בשנה מעוברת – בר"ח ניסן דוקא "נזכרים ונעשים" דברי פ' החודש והפסח.
לצאת מ"מצרים" על כל משמעויות המושג: ראה בהנסמן להלן הע' ד"ה כפי שמוסבר.

דובר פעמים מספר: ראה מכ' וא"ו תשרי ה'תשל"ח )נדפס בלקו"ש חי"ד ע' 478 ואילך(, וא"ו תשרי שנה 
זו, ועוד – בארוכה.

כפי שחכמינו מסבירים: אבות פ"ו מ"ב. וראה גם שמו"ר פמ"א, ז. ויק"ר פי"ח, ג. זח"ב קיג, סע"ב ואילך. 
ז"ח צז, ב. ועוד.

עוסק בתורה וחי: ראה ב"ח לטואו"ח סמ"ז ד"ה ומ"ש דאמר וד"ה ונוסחא. ט"ז לשו"ע שם סק"א. סה"מ 
קונטרסים ח"א רנח, א ואילך. תרפ"ח ע' קיב. שם ע' קכז. לקו"ש ח"ד ע' 1230 ואילך.

אגרות קודש



יב
כפי שצויין לעיל – קשור ענין עיבור השנים ביחודו של הלוח היהודי שלנו. הבסיס לכך הוא 

העובדה ש"ישראל מונין ללבנה". הלוח היהודי מבוסס על הלבנה אך מביא בחשבון גם את השמש, 

דבר המבטיח שחג הפסח ושאר החגים יחולו במועדיהם המדוייקים.

שניהם – השמש והלבנה – נבראו כדי "להאיר על הארץ", ולשמש את האדם, שתכליתו ויעודו 

הם – "אני נבראתי לשמש את קוני".

כשנתבונן נראה כי קיים הבדל בין האופנים שבהם מאירים השמש והלבנה את הארץ: השמש 

זורח ומאיר יום יום באותו אופן, ללא כל שינוי. לעומתו הלבנה מתחדשת מדי חודש )ומכאן גם השם 

חצי־ צרה  כרצועה  תחילה  החודש,  בראשית  הלבנה"(,  )"מולד  ב"היוולדה"  או  בהופעתה,  "חודש"( 

עגולה, והיא הולכת ומתמלאת ומגביהה אורה מיום ליום עד שהיא מגיעה לשלימותה ושיא אורה, 

ביום ארבעה־עשר או חמשה־עשר לחודש. 

במילים אחרות: השמש והירח מסמלים שני כחות. השמש מייצגת אחידות ויציבות, והלבנה 

– תמורה והתחדשות.

שני גורמים אלה קיימים גם בעבודת ה', ולמרות שהם, לכאורה, ענינים הפכיים ומנוגדים, הרי 

דווקא שניהם יחד הכרחיים ודרושים להשגת שלימות בעבודת השם.

ביאור הדבר:

ישנם ענינים בעבודת השם החוזרים ונשנים מדי יום ביומו ללא הבדל. כך – לדוגמא, פותח 

כל יהודי את יומו, מיד עם הקיצו משנתו, באמירת "מודה אני לפניך", הוא מכיר ומודה לה' "מלך חי 

וקיים", על שהעניק לו יום, כך גם מצות לימוד תורה, אהבת ישראל וכו', שיהודי חייב לקיימן בכל 

יום ומדי יום. 

אך יחד עם זה חייבת להתווסף מדי יום התלהבות מחודשת בכל עניני היהדות, ובפרט בענינים 

החוזרים ונשנים מדי יום, בדיוק כאילו באו היום מפי הגבורה.

תפילות  מתווספות  כאשר  וכו',  ויום־טוב,  שבת  של  בימים  באה  ושמחה  חדשה  התלהבות 

כפי שצויין לעיל: בהבא להלן ראה בארוכה מכתב הנ"ל שנה זו. וש"נ.
ישראל מונין ללבנה: סוכה כט, א. וראה גם ב"ר פ"ו, ג. וראה ד"ה ויאמר לו יהונתן מחר חודש גו' תקס"ז 
)סה"מ תקס"ז ע' מח ואילך(. עם הגהות – באוה"ת בראשית ד, סע"ב ואילך. וברמב"ם ריש הל' קידוש החודש: 

והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה, - נתבאר בלקו"ש חכ"ו שם סעיף יו"ד ואילך.
שניהם . . נבראו כדי "להאיר על הארץ": בראשית א, טו.

יד(. וראה  )פרש"י ברכה לג,  מבשלת הפירות  ממתקת הפירות והלבנה  לשמש את האדם: ועד שהשמש 
ברכות ו, סע"ב ובחדא"ג מהרש"א שם. הקדמת פיהמ"ש להרמב"ם ד"ה אח"כ ראה להסתפק.

אני נבראתי לשמש את קוני: משנה וגמרא סוף מסכת קידושין.
ומכאן גם השם "חודש": לקוטי לוי"צ הערות לזח"ב ע' שלט. וראה אוה"ת לר"ה א'שנג.

ד"כת"י  במשניות  החלוקה  היא  )כן  מ"ט  פ"ב  ר"ה  להרמב"ם  פיה"מ  ראה  חצי־עגולה:  צרה  כרצועה 
המקורי" דהרמב"ם – הוצאת קאפח(. וצ"ע בצפע"נ להראגאצ'ובי )לרמב"ם הל' קדה"ח בתחלתן( דראיית הלבנה 

בקדה"ח היא דמיונית ולא אמיתית. וראה מפענח צפונות ס"ע רלו ובהוספות שם שהאריך, וש"נ.
)מן  תשצ"ג  י"ב  כ"ט  "חצי  הוא  הלבנה  ושלימות  מילוי  שהרי  לחודש:  חמשה־עשר  או  ארבעה־עשר  ביום 

המולד(" )רמב"ם שם פ"ו ה"ג. ב"י לטואו"ח סתכ"ו ד"ה ומ"ש רבינו. ב"ח שם ד"ה אר"י וכו'( – בין י"ד לט"ו.
אהבת ישראל: שהיא כלל גדול בתורה )תו"כ הובא בפרש"י עה"פ קדושים יט, יח(. ויתירה מזו – זו היא 

כל התורה כולה ואידך פירושא הוא )שבת לא, א(. וראה תניא פל"ב. קונטרס אהבת ישראל.
בדיוק כאילו באו היום מפי הגבורה: ובל' חז"ל: בכל יום יהיו בעיניך חדשים כאילו בו ביום נצטוית עליהם 
– פרש"י עה"פ תבוא כו, טז. וראה פרש"י עה"פ עקב יא, יג. – ובפרש"י עה"פ יתרו יט, א – בנוגע לתורה. ספרי 
ופרש"י עה"פ ואתחנן ו, ו. שו"ע אדה"ז או"ח סי' סא סעיף ב' )וש"נ( – בנוגע לק"ש. וראה ד"ה ביום השני תרפ"ב 
פ"ב ואילך )סה"מ קונטרסים ח"ב תסה, ריש ע"ב ואילך(. ד"ה וכל העם רואים ה'ש"ת פ"ה ואילך. ד"ה ואהי' 

אצלו אמון ה'ש"ת )סה"מ ה'ש"ת ע' 116 ואילך(.

אגרות קודש



יג
מיוחדות ומצוות מיוחדות הקשורות רק עם ימים מיוחדים אלה, כגון: הדלקת נרות וקידוש בשבת 

ובחגים, אכילת מצה בזמן חרותנו וכו' – באופן עד שקדושת השבת מורגשת גם בימי החול, ותוכן כל 

חג חודר לחיי כל ימי השנה, כפי שמוסבר שענין "יציאת־מצרים" קיים בכל יום – ההשתחררות מכל 

המיגבלות הפנימיות והחיצוניות המפריעות לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב, חרות אמיתית. 

* * *

ויהי רצון שהחל מראש־חודש ניסן, והלוך ומוסיף בימים הבאים, יתבוננו עמוקות כל אחד 

נוגע  זה  כל  כאמור,  אשר  חרותנו,  זמן  המצות,  חג  עם  הקשורים  הענינים  ובכל  האמור,  בכל  ואחת 

להתנהגות היום־יומית של כל השנה כולה. 

היהודים,  כל  ושל  יהודי  כל  של  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  ויקרב  יחיש  גם  זה  ודבר 

ה'  כי שמך  "וידעו  ויתקיים: "כי אתה תנחל בכל הגוים",  גם הגאולה לכל עמי העולם,  ועל־ידי כך 

לבדך עליון על כל הארץ" )שהקב"ה ישלוט בכל העמים, וכל העמים ידעו שהקב"ה לבדו - שמו הוא 

האלקים, השליט העליון על כל הארץ(. 

 בכבוד ובברכה

 לחג פסח כשר ושמח

מנחם שניאורסאהן

קדושת השבת . . בימי החול: ראה פע"ח שער השבת פכ"ד: להמשיך אור הסעודות לכל סעודות השבוע, 
וכנגד התפלות . . להמשיך . . לכל התפלות של כל השבוע. ולהעיר מדעת הרמב"ן )יתרו כ, ח( בפי' זכור את יום 

השבת לקדשו, ש"היא מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת". וראה לקו"ש חי"ט ריש ע' 222 ובהערות שם.
תוכן כל חג חודר לחיי כל ימי השנה: להעיר מלקו"ת ברכה צח, ב. בפרט בנוגע לחג הפסח – ראה שיחת 
נמשך  ווערט  הפסח  חג  נאר  יום,  בכל  המועדים  כל  הארת  מאירה  באמת   :)75 ע'  תש"ג  )סה"ש  תש"ג  חגה"פ 
שטענדיג )= אלא שחג הפסח נמשך תמיד(. – נתבאר בלקו"ש ח"ה ע' 173 ואילך ובהערות שם. ולהעיר, אשר ענין 

זכר ליציאת מצרים הוא "יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו" – חינוך מצוה כא.
כפי שמוסבר: תניא פמ"ז. תו"א וירא נז, ב ואילך. בשלח ס"ד, א־ב. יתרו עא, ג ואילך. לקו"ת במדבר ג, א. 
י, ג. שער האמונה לאדהאמ"צ פכ"א )לט, א ואילך(. סידור שער התפילין )ח, ד(. ד"ה ויהי בעצם היום הזה תרנ"ה 

)סה"מ תרנ"ה ע' עא ואילך(. ובכ"מ.
"יציאת מצרים" קיים בכל יום: ומזכירין יצי"מ בכל יום, ביום ובלילה – רמב"ם הל' ק"ש פ"א ה"ג. שו"ע 

אדה"ז או"ח סי' סז.
הגאולה לכל עמי העולם: ראה רמב"ם הל' מלכים ספי"א.
כי אתה תנחל בכל הגוים: תהלים סיום וחותם מזמור פב.

וידעו כי אתה שמך ה' לבדך עליון על כל הארץ: תהלים סיום וחותם מזמור פג.

אגרות קודש

 אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לחינוך  בהנוגע  והכוזרי  הלבבות  חובת  הספרים  הזכרתי  לא  מה  מפני  אותי  ששואל  מה   ...

הבנות, הוא מפני כי האמור בספרים הנ"ל, אם מציעים הדברים ככתבם לפני בנות דורנו זה, קשה 

עליהם להבינם, ותלוי באופן ההסברה, עד שלפעמים קרובות אופן ההסברה הוא העיקר, וזה תלוי 

במורה יותר מאשר בספרים ממנו לוקח את האמור, כמובן... 

בברכה.



יד

.f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ז"ל ‡ רבותינו מאמר בארוכה נתבאר חתן 1. מסעודת הנהנה לתורה 2"כל זוכה . . (ו)משמחו . .
קול  כלה, וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול קולות", ה"חמשה כנגד קולות", בחמשה שניתנה

וגו'" ההשתלשלות 3אומרים ובסדר (נפשֿרוחֿנשמהֿחיה) שבאדם הבחינות ד' הם קולות" ש"חמשה ,
(יחידה), הגדרים מכל שלמעלה החמישית ובחינה דומםֿצומחֿחיֿמדבר), (אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה,
איןֿסוף  אור עצמות עם ומאוחדת קשורה להיותה החמישית, בחינה גם בה שיש ל"תורה", ושייכותם
הוגה  - הגדרים כל ממציאות שמופשט האיןֿסוף כח ההולדה, כח מתגלה ב"חתן" כן וכמו ברוךֿהוא,
ענינים  כמה נוספו (להלן ואילך 107 עמוד ו' חלק שיחות' ב 'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי

שיחות'). ב'לקוטי נכללו שלא
האדם: קול בדוגמת בהעלם, תחילה שהיה דבר וגילוי המשכת הוא ה"קול " שענין ב, בסעיף

קול אודות הוא שהמדובר שאףֿעלֿפי - שנקרא dlrnlyובהקדמה כיון מכלֿמקום, רוחני, ענין שהוא
מובן הרי "קול", בשם dhnlyבתורה lewdyהואlyn למעלה הרוחני הענין את להבין יכולים שעלֿידו

"קול". בשם הנקרא

בזה: והענין

הדברים  פירוש אלא להנמשל, המשל בין דמיון איזה שמוצאים באופן אינם שבתורה המשלים כל
מהנמשל  ונלקח נשתלשל שהמשל - יותר ובפנימיות להנמשל, וקשור שייך אכן שהמשל .4הוא,

ש  הכוונה אין - למלך" ב"משל למעלה ולדוגמא: המלוכה ענין בין דמיון איזהֿשהוא סתם מוצאים
אין  עד הבדלות אלפי אלף להבדיל ודם, בשר מלך של למטה המלוכה לענין המלכים מלכי מלך של

למטה המלוכה שענין הוא, הפירוש אלא lylzypeקץ, jynpזה הרי ולכן למעלה, המלוכה lynמענין
oeekn.למעלה המלוכה ענין על

בכמה  הענין בא ה"השתלשלות" שעלֿידי - השתלשלות של באופן שבא ענין כל כמו שזהו אלא
למעלה  המלוכה מענין שכאשר המלוכה, בענין וכמו כו'. ובהגשמה ומסתירים, המעלימים לבושים

אביון". "מלך נעשה עליון" שמ"מלך עד הגשמה, בריבוי בא זה הרי למטה, המלוכה ענין משתלשל

שלמטה שהקול - ה"קול" בענין הוא כן זהlylzypוכמו הרי ולכן שלמעלה, oeeknמהקול lyn
שלמעלה. הקול בענין השגה קצת לנו תהיה שעלֿידו

להם  אין בגוף מלובשת בהיותה הנשמה וחושי רוחניים, ענינים הם שלמעלה שהענינים כיון כלומר:
שנשתלשלו  כפי ענינים מאותם משלים לנו ניתנו הקב"ה בחסד הנה - שלמעלה הרוחניים בענינים מושג
בענינים  השגה קצת לנו תהיה - והשגה הבנה לנו יש שבהם - אלו משלים שעלֿידי בגשמיות, למטה

שלמעלה. הרוחניים

מדותיו: או שכלו מגלה האדם שקול שם,

אצלו להיות צריך לראש שלכל - לזולתו לגלות אדם שרוצה ענין בכל הוא (שכל),zriciוכן הענין
המתאים  באופן שיהיה הענין את להכין היינו, הזולת, אל זו ידיעה להביא כיצד להתבונן צריך כך ואחר

מדות). של ענין (שזהו הזולת אל ההשפעה בשביל
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ב.1) ו, ברכות
דוד 2) הת' החתן של ברכות" "שבע הי' זה הש"ק ביום

אל  יהודא, דוב הרה"ח החתן, אבי פנה התפלה ולאחר שוחט,
לשאלת  (במענה באמרו להתוועד, וביקשו שליט"א אדמו"ר כ"ק

שבימי  מברכים"), שבת זה אין "הרי שליט"א: אדמו"ר כ"ק
) ה"נשיאים"... נותנים ניסן ).l"endחודש

יא.3) לג, ירמי'
וש"נ.4) .173 ע' חי"ב תו"מ גם ראה

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

נעשים אלו ענינים כל אלא `elvאמנם, ואינם מהם, דבר שום לו אין עדיין הרי - להזולת ובנוגע ,
dpkd.דוקא הדיבור קול עלֿידי נעשה - להזולת הגילוי ואילו להזולת. והגילוי להשפעה

להזולת לגלות יכול שעלֿידו - הוא הדיבור קול עלֿידי הגילוי elyואופן mipiprd lk, רק לא היינו,
גילוי אפילו אלא השכל, ytpdגילוי zeinipt שכתוב כמו הדיבור 5, שעלֿידי היינו, בדברו", יצאה "נפשי

הנפש. פנימיות מתגלה

(שנעשה  המדבר אל השומע של שהקשר היינו, השומע, אצל הוא כן - המדבר אצל שהוא וכשם
השומע. נפש בפנימיות גם אלא השומע , נפש בחיצוניות רק לא הוא הדיבור) עלֿידי

עם  השומע נפש פנימיות של הקשר את שפועלת כך כל נעלית מדריגה יש הדיבור שבקול והיינו,
המדבר. נפש פנימיות

ועד  הנפש, פנימיות גילוי בו אין ובודאי ולחוץ, השפה מן שהוא חיצוני דיבור גם יש גיסא, ולאידך
ידבר. בדעת שלא כיון בו, אין השכל גילוי שגם דיבור שיש כך, כדי

ובמדריגה  מדריגות. כמה ישנן גופא שבקול אלא הזולת, אל גילוי הוא הקול ענין שכללות ונמצא,
שבנפש. יותר נעלית מדריגה מתגלית הדיבור, קול של יותר נעלית

שמחלקת  זו לא גם הגדרה, שום בה שאין בנפש נעלית מדרגא הוא הדיבור כח ששורש י, סעיף בסוף
הזולת: ובין בינו

יותר: ובפרטיות

עם הקשור ענין שזהו כיון הרי - השכל שמצד וה"פשיטות" ה"רוחניות" אזי ze`ivnלמרות האדם,
להזולת. הגילוי שיהיה שייך לא ולכן מקום, תפיסת להזולת אין

דוקא  החכמה בחינת מצד הוא - להזולת גילוי - הדיבור ענין ששורש לומר, צריך ש"היא 6ועלֿכן ,
xewn) וההבנה" zinipteהשכל zizin` נתפס ואינו ומובן מושג שאינו מה שהוא מ"ה "כ"ח השכל),

עדיין" שענינה7בהשגה ,lehia הזקן אדמו"ר שכתב כמו מורו8, היא בשם החכמה שמדרגת המגיד הרב
זולתו", ואין הוא לבדו "שהוא ההרגש

שמאמיתת  המציאות, אמיתית אצלו נרגש כאשר כי - להזולת הגילוי להיות יכול זו מדריגה ומצד
הנמצאים  כל נמצאו והזולת9המצאו הוא אזי ,miey להיות שיוכל להזולת גם מקום נתינת יש ובמילא, ,

אליו. הגילוי

י: סעיף לאחרי

בגוף  גם אלו בחינות ד' ישנן כן כמו - דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' ישנן האדם שבנפש וכשם
האדם:

נתן  דרבי באבות כדאיתא העקב, הוא - היינו,10דומם אדם", של עקיבו זה באדם המות "מלאך
כלל. חיּות בו שאין האדם בגוף המקום הוא שהעקב

נתן  דרבי באבות כדאיתא לגדלות, מקטנות שצומחות השערות, הן - בעולם 10צומח חורשים "ברא
אדם". של שערות זה באדם חורשים וברא

האדם. שבגוף החיּות פנימיות הוא - ומדבר האדם, שבגוף החיּות הוא - חי

בין  מדריגות חילוקי יש אלא שוים, הכל אין חי) (בחינת החיּות שבחיצוניות - שביניהם והחילוק
שוים. הכל מדבר) (בחינת החיּות בפנימיות מהֿשאיןֿכן לחבירו, אדם
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ו.5) ה, שה"ש
ובכ"מ.6) ס"ה. אגה"ק תניא ראה
פי"ח.7) תניא

בהגהה.8) פל"ה שם
יסוה"ת.9) הל' ריש רמב"ם ראה
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טו

.f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ז"ל ‡ רבותינו מאמר בארוכה נתבאר חתן 1. מסעודת הנהנה לתורה 2"כל זוכה . . (ו)משמחו . .
קול  כלה, וקול חתן קול שמחה וקול ששון "קול קולות", ה"חמשה כנגד קולות", בחמשה שניתנה

וגו'" ההשתלשלות 3אומרים ובסדר (נפשֿרוחֿנשמהֿחיה) שבאדם הבחינות ד' הם קולות" ש"חמשה ,
(יחידה), הגדרים מכל שלמעלה החמישית ובחינה דומםֿצומחֿחיֿמדבר), (אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה,
איןֿסוף  אור עצמות עם ומאוחדת קשורה להיותה החמישית, בחינה גם בה שיש ל"תורה", ושייכותם
הוגה  - הגדרים כל ממציאות שמופשט האיןֿסוף כח ההולדה, כח מתגלה ב"חתן" כן וכמו ברוךֿהוא,
ענינים  כמה נוספו (להלן ואילך 107 עמוד ו' חלק שיחות' ב 'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי

שיחות'). ב'לקוטי נכללו שלא
האדם: קול בדוגמת בהעלם, תחילה שהיה דבר וגילוי המשכת הוא ה"קול " שענין ב, בסעיף

קול אודות הוא שהמדובר שאףֿעלֿפי - שנקרא dlrnlyובהקדמה כיון מכלֿמקום, רוחני, ענין שהוא
מובן הרי "קול", בשם dhnlyבתורה lewdyהואlyn למעלה הרוחני הענין את להבין יכולים שעלֿידו

"קול". בשם הנקרא

בזה: והענין

הדברים  פירוש אלא להנמשל, המשל בין דמיון איזה שמוצאים באופן אינם שבתורה המשלים כל
מהנמשל  ונלקח נשתלשל שהמשל - יותר ובפנימיות להנמשל, וקשור שייך אכן שהמשל .4הוא,

ש  הכוונה אין - למלך" ב"משל למעלה ולדוגמא: המלוכה ענין בין דמיון איזהֿשהוא סתם מוצאים
אין  עד הבדלות אלפי אלף להבדיל ודם, בשר מלך של למטה המלוכה לענין המלכים מלכי מלך של

למטה המלוכה שענין הוא, הפירוש אלא lylzypeקץ, jynpזה הרי ולכן למעלה, המלוכה lynמענין
oeekn.למעלה המלוכה ענין על

בכמה  הענין בא ה"השתלשלות" שעלֿידי - השתלשלות של באופן שבא ענין כל כמו שזהו אלא
למעלה  המלוכה מענין שכאשר המלוכה, בענין וכמו כו'. ובהגשמה ומסתירים, המעלימים לבושים

אביון". "מלך נעשה עליון" שמ"מלך עד הגשמה, בריבוי בא זה הרי למטה, המלוכה ענין משתלשל

שלמטה שהקול - ה"קול" בענין הוא כן זהlylzypוכמו הרי ולכן שלמעלה, oeeknמהקול lyn
שלמעלה. הקול בענין השגה קצת לנו תהיה שעלֿידו

להם  אין בגוף מלובשת בהיותה הנשמה וחושי רוחניים, ענינים הם שלמעלה שהענינים כיון כלומר:
שנשתלשלו  כפי ענינים מאותם משלים לנו ניתנו הקב"ה בחסד הנה - שלמעלה הרוחניים בענינים מושג
בענינים  השגה קצת לנו תהיה - והשגה הבנה לנו יש שבהם - אלו משלים שעלֿידי בגשמיות, למטה

שלמעלה. הרוחניים

מדותיו: או שכלו מגלה האדם שקול שם,

אצלו להיות צריך לראש שלכל - לזולתו לגלות אדם שרוצה ענין בכל הוא (שכל),zriciוכן הענין
המתאים  באופן שיהיה הענין את להכין היינו, הזולת, אל זו ידיעה להביא כיצד להתבונן צריך כך ואחר

מדות). של ענין (שזהו הזולת אל ההשפעה בשביל
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ב.1) ו, ברכות
דוד 2) הת' החתן של ברכות" "שבע הי' זה הש"ק ביום

אל  יהודא, דוב הרה"ח החתן, אבי פנה התפלה ולאחר שוחט,
לשאלת  (במענה באמרו להתוועד, וביקשו שליט"א אדמו"ר כ"ק

שבימי  מברכים"), שבת זה אין "הרי שליט"א: אדמו"ר כ"ק
) ה"נשיאים"... נותנים ניסן ).l"endחודש

יא.3) לג, ירמי'
וש"נ.4) .173 ע' חי"ב תו"מ גם ראה

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

נעשים אלו ענינים כל אלא `elvאמנם, ואינם מהם, דבר שום לו אין עדיין הרי - להזולת ובנוגע ,
dpkd.דוקא הדיבור קול עלֿידי נעשה - להזולת הגילוי ואילו להזולת. והגילוי להשפעה

להזולת לגלות יכול שעלֿידו - הוא הדיבור קול עלֿידי הגילוי elyואופן mipiprd lk, רק לא היינו,
גילוי אפילו אלא השכל, ytpdגילוי zeinipt שכתוב כמו הדיבור 5, שעלֿידי היינו, בדברו", יצאה "נפשי

הנפש. פנימיות מתגלה

(שנעשה  המדבר אל השומע של שהקשר היינו, השומע, אצל הוא כן - המדבר אצל שהוא וכשם
השומע. נפש בפנימיות גם אלא השומע , נפש בחיצוניות רק לא הוא הדיבור) עלֿידי

עם  השומע נפש פנימיות של הקשר את שפועלת כך כל נעלית מדריגה יש הדיבור שבקול והיינו,
המדבר. נפש פנימיות

ועד  הנפש, פנימיות גילוי בו אין ובודאי ולחוץ, השפה מן שהוא חיצוני דיבור גם יש גיסא, ולאידך
ידבר. בדעת שלא כיון בו, אין השכל גילוי שגם דיבור שיש כך, כדי

ובמדריגה  מדריגות. כמה ישנן גופא שבקול אלא הזולת, אל גילוי הוא הקול ענין שכללות ונמצא,
שבנפש. יותר נעלית מדריגה מתגלית הדיבור, קול של יותר נעלית

שמחלקת  זו לא גם הגדרה, שום בה שאין בנפש נעלית מדרגא הוא הדיבור כח ששורש י, סעיף בסוף
הזולת: ובין בינו

יותר: ובפרטיות

עם הקשור ענין שזהו כיון הרי - השכל שמצד וה"פשיטות" ה"רוחניות" אזי ze`ivnלמרות האדם,
להזולת. הגילוי שיהיה שייך לא ולכן מקום, תפיסת להזולת אין

דוקא  החכמה בחינת מצד הוא - להזולת גילוי - הדיבור ענין ששורש לומר, צריך ש"היא 6ועלֿכן ,
xewn) וההבנה" zinipteהשכל zizin` נתפס ואינו ומובן מושג שאינו מה שהוא מ"ה "כ"ח השכל),

עדיין" שענינה7בהשגה ,lehia הזקן אדמו"ר שכתב כמו מורו8, היא בשם החכמה שמדרגת המגיד הרב
זולתו", ואין הוא לבדו "שהוא ההרגש

שמאמיתת  המציאות, אמיתית אצלו נרגש כאשר כי - להזולת הגילוי להיות יכול זו מדריגה ומצד
הנמצאים  כל נמצאו והזולת9המצאו הוא אזי ,miey להיות שיוכל להזולת גם מקום נתינת יש ובמילא, ,

אליו. הגילוי

י: סעיף לאחרי

בגוף  גם אלו בחינות ד' ישנן כן כמו - דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' ישנן האדם שבנפש וכשם
האדם:

נתן  דרבי באבות כדאיתא העקב, הוא - היינו,10דומם אדם", של עקיבו זה באדם המות "מלאך
כלל. חיּות בו שאין האדם בגוף המקום הוא שהעקב

נתן  דרבי באבות כדאיתא לגדלות, מקטנות שצומחות השערות, הן - בעולם 10צומח חורשים "ברא
אדם". של שערות זה באדם חורשים וברא

האדם. שבגוף החיּות פנימיות הוא - ומדבר האדם, שבגוף החיּות הוא - חי

בין  מדריגות חילוקי יש אלא שוים, הכל אין חי) (בחינת החיּות שבחיצוניות - שביניהם והחילוק
שוים. הכל מדבר) (בחינת החיּות בפנימיות מהֿשאיןֿכן לחבירו, אדם
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ו.5) ה, שה"ש
ובכ"מ.6) ס"ה. אגה"ק תניא ראה
פי"ח.7) תניא

בהגהה.8) פל"ה שם
יסוה"ת.9) הל' ריש רמב"ם ראה

ספל"א.10)
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נבדל  הוא הרי האדם שבנפש חי בחינת שמצד האדם, בנפש ומדבר חי שבין החילוק ועלֿדרך -
שוים. והזולת הוא הרי האדם שבנפש המדבר בחינת מצד מהֿשאיןֿכן אליו, מתגלה ואינו מזולתו

בהם, שוים הכל ואין לגדול, קטן בין חילוקים יש שבהם ענינים שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
בחינת הוא השכל ענין והרי ודעת, טעם שעלֿפי הענינים הם הרי שבהם igובכללות ענינים יש אבל ;

ישראל" בני בתוך ד"ונקדשתי בענין וכמו שוים, "עדה"11הכל הקרויים מישראל עשרה שתשעה 12, -
עשרה  ואילו (מנין), "עדה" חשובים אינם רבינו, משה כמו שבגדולים גדול הוא מהם אחד שכל מישראל

ה  בחינת מצד הוא זה שענין - "עדה" חשובים שבקלים, קל במדריגת שהם ישראל .xacnמבני

בחי  החמישית, בחינה בענין יב, יחידה:בסעיף נת

שבזהר 13ובהקדמה  שיש14- במדרש c'איתא אבל לנשמתא, ונשמתא נשמה רוח נפש איתא:15דרגות:
"dyng נפשֿרוחֿנשמהֿחיה המדרגות שד' - בזה והענין יחידה". חיה נשמה רוח נפש לה נקראו שמות

שלמעלה  הנפש עצם היא החמישית והמדריגה האדם , שבנפש דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' כנגד הן
כיון  "יחידה", בשם ונקראת המדבר, מבחינת גם למעלה פרטיים, לענינים והתחלקות מהתלבשות

"יחיד". בחינת עם שקשורה

"יחיד": בחינת בענין הביאור עלֿפי יובן ה'יחידה', בחינת של ענינה וביאור

מקומות  בכמה רומז 16מבואר ש"אחד" - ל"יחיד" "אחד" שבין (17החילוק והארץ הרקיעים )g'שז'
(c'ו  עולם של אלופו להקב"ה בטלים העולם שמציאות `'רוחות אלא עולם, של מציאות שישנה והיינו, ,(

הרי  זו דרגא שמצד היינו, לגמרי, מהעולמות למעלה היא "יחיד" בחינת מהֿשאיןֿכן להקב"ה, בטלה זו
מציאות. איזו על סברא אין מלכתחילה

ו"יום  שני" "יום גם יש שלאחריו אחד", "יום וכמו המנוי, אחד כן גם יש "אחד" שבתיבת גם וזהו
של  ההתפשטות היא שמציאותם אלא העולמות, מציאות עדיין ישנה זו שבדרגא והיינו, וכו', שלישי"

שני" ש"אין פירושה "יחיד" תיבת מהֿשאיןֿכן שבעולם; האלקות התפשטות ענין שהוא ,18האל"ף,
כלל. נוספת מציאות אין זו שבדרגא והיינו,

ה'יחידה': לבחינת בנוגע גם מובן ומזה

אלא  ד"אחד", הענין רק לא ישנו שלמעלה כשם לכן העליון', מ'אדם נשתלשל התחתון שהאדם כיון
הביטול  גם אלא אחד, בחינת שמצד הביטול רק לא התחתון באדם גם יש כן כמו ד"יחיד", הענין גם

יחיד. בחינת שמצד

הביטול  כי דחכמה, הביטול שהוא מדבר דבחינת מהביטול שלמעלה ה'יחידה', בחינת ענין וזהו
לעיל  האמור (ועלֿדרך בטלה זו שמציאות אלא מציאות, ישנה שעדיין באופן הוא החכמה בחינת שמצד
המצאו), מאמיתת נמצאו ששניהם כיון שוים, והזולת שהוא באופן הוא החכמה שמצד שהביטול

לגמרי. מהמציאות שלמעלה באופן הוא 'יחידה' בחינת שמצד הביטול מהֿשאיןֿכן

הבחינות  בד' גם תאיר ה'יחידה' שבחינת כדי הבחינות, חמשת כל ניתנו שבתורה יג, בסעיף
נפשֿרוחֿנשמהֿחיה:

"יחיד" שבחינת היינו, בנבראים, ֿ סוף האין המשכת הוא תורה דמתן החידוש שכללות - הענין ונקודת
במדרש  כדאיתא למטה, יעלו 19תאיר לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר שגזר למלך "משל

אדם  לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר (הקב"ה) גזר . . כך בטל 20לרומי, התורה ליתן כשבקש ,
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לב.11) כב, אמור
וש"נ.12) ב. כא, ברכות ראה
וש"נ.13) .51 ע' תרצ"ו סה"מ גם ראה
ב.14) עט, ח"א
ט.15) פי"ד, ב"ר
סהמ"צ 16) פ"ח. הק"ש שער אמ"ב ב. נה, וארא תו"א ראה

א). קכד, (דרמ"צ פי"ח התפלה מצות שרש להצ"צ
שם 17) ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו.
ח.18) ד, קהלת
טו.19) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
טז.20) קטו, תהלים

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

להיות  צריכה לכך ובהתאם לתחתונים". ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר הראשונה גזירה
נפשֿרוחֿנשמהֿחיה. הבחינות בד' תאיר ה'יחידה' שבחינת באופן העבודה

לחתן: בנוגע ועלֿדרךֿזה

בחיים  חדש סדר להתחיל עומדים וכלה חתן דורות,21כאשר לדורי עד, עדי בנין בישראל, בית להקים ,
בנבראים  האיןֿסוף כח המשכת ענין לקשרה 22שהוא ה'יחידה' בחינת דהמשכת בעבודה צורך יש -

נפשֿרוחֿנשמהֿחיה. הבחינות ד' עם ולחברה

הענין גם גדר zgnycוזהו פורצת ששמחה דכיון - דוקא בחינת 23חתן גילוי עלֿידה נעשה לכן ,
בהעלם. היא עצמה שמצד אף הגילוי), ענין בה ששייך כמה (עד ה'יחידה'

המקור  על דקאי דייקא, "מקדם" - מקדם" בגןֿעדן יצירך כשמחך . . תשמח "שמח נאמר זה ועל
ה'יחידה'. בחינת שהוא הראשון

לתו  דחתן השייכות גם נפשֿרוחֿנשמהֿחיה,וזוהי הבחינות עם יחידה בחינת  דחיבור הפעולה כי - רה
כנ"ל. ותחתונים, דעליונים החיבור היה שבו תורה דמתן הענין בכח היא בנבראים, האיןֿסוף והמשכת

דוקא:· השביעית בברכה היא קולות" ה"חמשה שהזכרת לכך הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה .
היא השביעית בהxnbdהברכה ומודגשת ניכרת ולכן הברכות, כל dpeekdשל zilkz הנישואין שבענין

בונים  שעלֿידיֿזה דנפשֿרוחֿנשמהֿחיה), המדריגות (ד' גבול עם ה'יחידה') (בחינת גבול בלי לחבר -
יבורך" ישרים ב"דור עד עדי .24בנין

שמחה  וקול ששון קול גו' ישמע גו' "מהרה שאומרים שזהו - לבוא לעתיד תהיה הענין ושלימות
כמו  לבושים, ללא יתברך עצמותו גילוי יהיה ואז "יחיד", בחינת תאיר לבוא שלעתיד כיון - וגו'"

אפילו 25שכתוב  מטה, למטה עד יהיה זה וגילוי מוריך", את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף "ולא
שכתוב  כמו בשר, גו'".26לעיני בשר כל וראו גו' "ונגלה

"משמח ‚ חותמים קולות") ה"חמשה נזכרו (שבה השביעית שבברכה הטעם גם לבאר יש עלֿפיֿזה .
הזקן  רבינו שמבאר וכפי וכלה", חתן "משמח חותמים שבה השישית כבברכה דלא - הכלה" עם 27חתן

חתן "משמח רקeשהלשון היא שהכלה מורה (בוא"ו) מהֿשאיןֿכן dlthכלה" ממנו, ומקבלת להחתן
חתן "משמח את mrהלשון משמח הוא הכלה ידי ש"על מזה, ויתירה שוים, ששניהם מורה הכלה"

בחתן. שמחה משפיעה שהכלה היינו, החתן",
הידוע  בהקדם נק 28ויובן ישראל וכנסת ו"כלה":שהקב"ה "חתן" בשם ראים

מקבלים  אליהם זקוקים ישראל שבני הענינים כל שהרי (חתן), מהקב"ה מקבלת - (כלה) ישראל כנסת
מהקב"ה. הם

מהקב"ה, הם מקבלים - ישראל של עבודתם עלֿידי שנעשים ומצוות התורה עניני אפילו מזה: ויתירה
במדרש  כדאיתא המצוות, קיום על הכח את להם נותן הקב"ה הפסוק 29שהרי ואשלם",30על הקדימני "מי

מזוזה, לקנות ממון לו נתן בית, לו נתן שהקב"ה היינו, כו'", בית לו נתתי שלא עד מזוזה לי עשה "מי
המזוזה. את לקבוע שיוכל כח לו ונתן
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בכורים 21) (ירושלמי עוונותיו כל על לו שמוחלים לאחרי
לו, וישלח עה"ת בפרש"י הובא רפי"ז. שמואל מדרש ה"ג. פ"ג

ג).
ובכ"מ.22) א. מ, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד.23) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ב.24) קיב, תהלים

א).25) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
ה.26) מ, שם
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נבדל  הוא הרי האדם שבנפש חי בחינת שמצד האדם, בנפש ומדבר חי שבין החילוק ועלֿדרך -
שוים. והזולת הוא הרי האדם שבנפש המדבר בחינת מצד מהֿשאיןֿכן אליו, מתגלה ואינו מזולתו

בהם, שוים הכל ואין לגדול, קטן בין חילוקים יש שבהם ענינים שיש - האדם בעבודת ודוגמתו
בחינת הוא השכל ענין והרי ודעת, טעם שעלֿפי הענינים הם הרי שבהם igובכללות ענינים יש אבל ;

ישראל" בני בתוך ד"ונקדשתי בענין וכמו שוים, "עדה"11הכל הקרויים מישראל עשרה שתשעה 12, -
עשרה  ואילו (מנין), "עדה" חשובים אינם רבינו, משה כמו שבגדולים גדול הוא מהם אחד שכל מישראל

ה  בחינת מצד הוא זה שענין - "עדה" חשובים שבקלים, קל במדריגת שהם ישראל .xacnמבני

בחי  החמישית, בחינה בענין יב, יחידה:בסעיף נת

שבזהר 13ובהקדמה  שיש14- במדרש c'איתא אבל לנשמתא, ונשמתא נשמה רוח נפש איתא:15דרגות:
"dyng נפשֿרוחֿנשמהֿחיה המדרגות שד' - בזה והענין יחידה". חיה נשמה רוח נפש לה נקראו שמות

שלמעלה  הנפש עצם היא החמישית והמדריגה האדם , שבנפש דומםֿצומחֿחיֿמדבר בחינות ד' כנגד הן
כיון  "יחידה", בשם ונקראת המדבר, מבחינת גם למעלה פרטיים, לענינים והתחלקות מהתלבשות

"יחיד". בחינת עם שקשורה

"יחיד": בחינת בענין הביאור עלֿפי יובן ה'יחידה', בחינת של ענינה וביאור

מקומות  בכמה רומז 16מבואר ש"אחד" - ל"יחיד" "אחד" שבין (17החילוק והארץ הרקיעים )g'שז'
(c'ו  עולם של אלופו להקב"ה בטלים העולם שמציאות `'רוחות אלא עולם, של מציאות שישנה והיינו, ,(

הרי  זו דרגא שמצד היינו, לגמרי, מהעולמות למעלה היא "יחיד" בחינת מהֿשאיןֿכן להקב"ה, בטלה זו
מציאות. איזו על סברא אין מלכתחילה

ו"יום  שני" "יום גם יש שלאחריו אחד", "יום וכמו המנוי, אחד כן גם יש "אחד" שבתיבת גם וזהו
של  ההתפשטות היא שמציאותם אלא העולמות, מציאות עדיין ישנה זו שבדרגא והיינו, וכו', שלישי"

שני" ש"אין פירושה "יחיד" תיבת מהֿשאיןֿכן שבעולם; האלקות התפשטות ענין שהוא ,18האל"ף,
כלל. נוספת מציאות אין זו שבדרגא והיינו,

ה'יחידה': לבחינת בנוגע גם מובן ומזה

אלא  ד"אחד", הענין רק לא ישנו שלמעלה כשם לכן העליון', מ'אדם נשתלשל התחתון שהאדם כיון
הביטול  גם אלא אחד, בחינת שמצד הביטול רק לא התחתון באדם גם יש כן כמו ד"יחיד", הענין גם

יחיד. בחינת שמצד

הביטול  כי דחכמה, הביטול שהוא מדבר דבחינת מהביטול שלמעלה ה'יחידה', בחינת ענין וזהו
לעיל  האמור (ועלֿדרך בטלה זו שמציאות אלא מציאות, ישנה שעדיין באופן הוא החכמה בחינת שמצד
המצאו), מאמיתת נמצאו ששניהם כיון שוים, והזולת שהוא באופן הוא החכמה שמצד שהביטול

לגמרי. מהמציאות שלמעלה באופן הוא 'יחידה' בחינת שמצד הביטול מהֿשאיןֿכן

הבחינות  בד' גם תאיר ה'יחידה' שבחינת כדי הבחינות, חמשת כל ניתנו שבתורה יג, בסעיף
נפשֿרוחֿנשמהֿחיה:

"יחיד" שבחינת היינו, בנבראים, ֿ סוף האין המשכת הוא תורה דמתן החידוש שכללות - הענין ונקודת
במדרש  כדאיתא למטה, יעלו 19תאיר לא סוריא ובני לסוריא ירדו לא רומי בני ואמר שגזר למלך "משל

אדם  לבני נתן והארץ לה' שמים השמים ואמר (הקב"ה) גזר . . כך בטל 20לרומי, התורה ליתן כשבקש ,
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לב.11) כב, אמור
וש"נ.12) ב. כא, ברכות ראה
וש"נ.13) .51 ע' תרצ"ו סה"מ גם ראה
ב.14) עט, ח"א
ט.15) פי"ד, ב"ר
סהמ"צ 16) פ"ח. הק"ש שער אמ"ב ב. נה, וארא תו"א ראה

א). קכד, (דרמ"צ פי"ח התפלה מצות שרש להצ"צ
שם 17) ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא סמ"ק ראה

ג. כג, תזריע לקו"ת ס"ו.
ח.18) ד, קהלת
טו.19) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
טז.20) קטו, תהלים
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להיות  צריכה לכך ובהתאם לתחתונים". ירדו והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר הראשונה גזירה
נפשֿרוחֿנשמהֿחיה. הבחינות בד' תאיר ה'יחידה' שבחינת באופן העבודה

לחתן: בנוגע ועלֿדרךֿזה

בחיים  חדש סדר להתחיל עומדים וכלה חתן דורות,21כאשר לדורי עד, עדי בנין בישראל, בית להקים ,
בנבראים  האיןֿסוף כח המשכת ענין לקשרה 22שהוא ה'יחידה' בחינת דהמשכת בעבודה צורך יש -

נפשֿרוחֿנשמהֿחיה. הבחינות ד' עם ולחברה

הענין גם גדר zgnycוזהו פורצת ששמחה דכיון - דוקא בחינת 23חתן גילוי עלֿידה נעשה לכן ,
בהעלם. היא עצמה שמצד אף הגילוי), ענין בה ששייך כמה (עד ה'יחידה'

המקור  על דקאי דייקא, "מקדם" - מקדם" בגןֿעדן יצירך כשמחך . . תשמח "שמח נאמר זה ועל
ה'יחידה'. בחינת שהוא הראשון

לתו  דחתן השייכות גם נפשֿרוחֿנשמהֿחיה,וזוהי הבחינות עם יחידה בחינת  דחיבור הפעולה כי - רה
כנ"ל. ותחתונים, דעליונים החיבור היה שבו תורה דמתן הענין בכח היא בנבראים, האיןֿסוף והמשכת

דוקא:· השביעית בברכה היא קולות" ה"חמשה שהזכרת לכך הטעם לבאר יש עלֿפיֿזה .
היא השביעית בהxnbdהברכה ומודגשת ניכרת ולכן הברכות, כל dpeekdשל zilkz הנישואין שבענין

בונים  שעלֿידיֿזה דנפשֿרוחֿנשמהֿחיה), המדריגות (ד' גבול עם ה'יחידה') (בחינת גבול בלי לחבר -
יבורך" ישרים ב"דור עד עדי .24בנין

שמחה  וקול ששון קול גו' ישמע גו' "מהרה שאומרים שזהו - לבוא לעתיד תהיה הענין ושלימות
כמו  לבושים, ללא יתברך עצמותו גילוי יהיה ואז "יחיד", בחינת תאיר לבוא שלעתיד כיון - וגו'"

אפילו 25שכתוב  מטה, למטה עד יהיה זה וגילוי מוריך", את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף "ולא
שכתוב  כמו בשר, גו'".26לעיני בשר כל וראו גו' "ונגלה

"משמח ‚ חותמים קולות") ה"חמשה נזכרו (שבה השביעית שבברכה הטעם גם לבאר יש עלֿפיֿזה .
הזקן  רבינו שמבאר וכפי וכלה", חתן "משמח חותמים שבה השישית כבברכה דלא - הכלה" עם 27חתן

חתן "משמח רקeשהלשון היא שהכלה מורה (בוא"ו) מהֿשאיןֿכן dlthכלה" ממנו, ומקבלת להחתן
חתן "משמח את mrהלשון משמח הוא הכלה ידי ש"על מזה, ויתירה שוים, ששניהם מורה הכלה"

בחתן. שמחה משפיעה שהכלה היינו, החתן",
הידוע  בהקדם נק 28ויובן ישראל וכנסת ו"כלה":שהקב"ה "חתן" בשם ראים

מקבלים  אליהם זקוקים ישראל שבני הענינים כל שהרי (חתן), מהקב"ה מקבלת - (כלה) ישראל כנסת
מהקב"ה. הם

מהקב"ה, הם מקבלים - ישראל של עבודתם עלֿידי שנעשים ומצוות התורה עניני אפילו מזה: ויתירה
במדרש  כדאיתא המצוות, קיום על הכח את להם נותן הקב"ה הפסוק 29שהרי ואשלם",30על הקדימני "מי

מזוזה, לקנות ממון לו נתן בית, לו נתן שהקב"ה היינו, כו'", בית לו נתתי שלא עד מזוזה לי עשה "מי
המזוזה. את לקבוע שיוכל כח לו ונתן
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כמאמר  למעלה, רוח נחת הם פועלים המצוות, מקיימים ישראל שבני עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן,
ז"ל  רצוני".31רבותינו ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת

בכוחו  הוא המצוות קיום עלֿידי העליון רצון את ממלאים ישראל שבני גופא שזה אףֿעלֿפי כלומר:
רוח. נחת הם פועלים בפועל, יתברך רצונו את ומשלימים שממלאים עלֿידיֿזה מכלֿמקום, הקב"ה, של

כאשר  דוקא הוא זה ותענוג תענוג, של ענין נעשה הרצון מילוי שעלֿידי ממלא zlefdוכידוע
נחת  גורם זה ואין חידוש, בכך אין רצונו, את ממלאים רגלו או ידו שכאשר והיינו, הרצון. את
עצמו  בפני למציאות נרגש הזולת כאשר ובפרט זולת, עלֿידי נעשה רצונו מילוי כאשר ודוקא רוח.

רוח. נחת גורם זה הרי -

עצמם, בפני למציאות עצמם את ומרגישים למטה, יורדים שכאשר ישראל, לנשמות בנוגע כן וכמו
ביותר. גדול רוח נחת גורם זה הרי - יתברך רצונו הם ממלאים ואףֿעלֿפיֿכן

עם" בלא מלך ש"אין - המלוכה מענין המשל גם שהם 32וכידוע עוממות, "מלשון דייקא, "עם" ,
כו'" נפרדים .33דברים

יתברך) רצונו את הם ממלאים עצמם בפני מציאות (שבהיותם גופא זה שענין היות שעם והיינו,
למעלה. רוח נחת גורם זה הרי מכלֿמקום, (כנ"ל), מלמעלה הם מקבלים

הם  ישראל שנשמות שאף פועלים ונמצא, גם הם הרי עבודתם עלֿידי הרי (כלה), מקבלים בבחינת
ז"ל  רבותינו מאמר ועלֿדרך משפיע), (בחינת למעלה ממה 34כביכול (יותר מכולן" יותר "ומתלמידי

"מחבירי"). יותר ואפילו מרבותי", ש"למדתי ממה יותר מעצמו, שלמד

יתגלה„ - עבודתם עלֿידי למעלה פועלים ישראל שנשמות זה ענין והנה, .`eal cizrl,והיינו ,
לבוא, לעתיד אבל למעלה, כביכול משפיע בבחינת הם ישראל שנשמות איך בגילוי רואים אין שעכשיו 
למעלה  שנעשה רוח' וה'נחת התענוג גודל את בגלוי  יראו אזי גו'", הוי' כבוד "ונגלה  היעוד יקויים כאשר

המצוות. בקיום ישראל בני עבודת עלֿידי
שכתוב  מה לבוא 35וזהו שלעתיד - במעשיו" הוי' השמחה 36"ישמח את יראו עתיד) לשון ("ישמח"

"במעשיו". שמח שהקב"ה שלמעלה, והתענוג

ישראל (שנשמות במעשיו" הוי' ד"ישמח הענין שיהיה כדי צריכה milretאמנם, למעלה), שמחה
בבחינתeiykrלהיות ישראל נשמות ועומדים lawnעבודת שלהם המציאות את לגמרי שמבטלים היינו, ,

ועלֿידיֿזה  יתברך, רצונו לקיים לאלקות, לגמרי ונתינה מסירה של ובאופן דמקבל, הביטול בתכלית
למעלה. השמחה שתהיה והשפיע גרם ישראל נשמות של עול' וה'קבלת שהביטול לבוא לעתיד יתגלה

בעושיו" ישראל ד"ישמח הענין להיות צריך במעשיו" הוי' ד"ישמח להענין הקדמה שבתור -37וזהו
" ענין שזהו לגמרי, בטל שנעשה עד ונתינה מסירה מתוך מקבל, בבחינת דישראל העבודה gnyiשזוהי

גדר  שפורץ השמחה ענין בעושיו", ומתמסר 32ישראל שלו, וההגדרות מההגבלות לגמרי שיוצא היינו, ,
ישראל  ("ישמח עבודתו שעלֿידי כיון במעשיו", הוי' ד"ישמח הענין נעשה ועלֿידיֿזה לאלקות,

למעלה. שמחה פועל בעושיו")

גבר" תסובב ד"נקבה הענין יהיה לבוא שלעתיד גם רק 38וזהו היא ישראל כנסת שעכשיו היינו, ,
למעלה  שתהיה גבר", תסובב ד"נקבה ענין שזהו משפיע, בבחינת תהיה לבוא לעתיד אבל מקבל, בבחינת
המוקף, מהדבר בשטח יותר גדול הוא המסבב שהדבר בגשמיות כמו "תסובב", פירוש שזהו מהזכר,

למעלה. משפיע בבחינת שהיא כיון כביכול, יותר גדולה היא ישראל שכנסת ברוחניות, כן וכמו
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בבחינת ‰ היא ישראל כנסת שעכשיו והקב"ה, ישראל לכנסת בנוגע אמורים שהדברים כשם והנה, .
שבתחילה  למטה, וכלה לחתן בנוגע גם כן כמו - כביכול משפיע בבחינת תהיה לבוא ולעתיד מקבל,

חתן ד"משמח הענין חתןeישנו ד"משמח הענין ישנו כך אחר אבל המשפיע, הוא שהחתן mrכלה",
להחתן. משפעת שהכלה הכלה",

קולות" ה"חמשה את מזכירים שבה דוקא, השביעית בברכה הכלה" עם חתן "משמח שאומרים וזהו
קולות", ה"חמשה כל כבר שישנם היינו, הנישואין, ענין כל ותכלית גמר היא השביעית הברכה כי -
הכלה", עם חתן "משמח חותמים ולכן כנ"ל, התכלית שזהו בנבראים, האיןֿסוף כח המשכת הוא שענינם

לבוא. לעתיד שתתגלה השלימות תכלית שזוהי בהחתן, משפיעה שהכלה מורה זה שלשון

בלבד  אירוסין בבחינת שהוא הזה שבזמן - והקב"ה ישראל לכנסת בנוגע בנמשל עדיין 39וענינו חסר ,
לבוא  לעתיד מהֿשאיןֿכן ישראל, כנסת מעלת ניכרת לא ולכן המקבל, אל המשפיע של הפנימי הקירוב

נישואין  בחינת יהיה מעלת 39שאז ניכרת  תהיה אזי  המקבל, אל  המשפיע של פנימי  היותר הקירוב שהוא ,
גבר". תסובב ד"נקבה הענין שזהו ישראל, כנסת

Â שכנסת) במעשיו" הוי' ד"ישמח שהענין ד) (סעיף לעיל נתבאר ישראל וכנסת להקב"ה בנוגע והנה, .
העבודה ישראל  שזוהי בעושיו", ישראל ד"ישמח הענין עלֿידי נעשה למעלה) שמחה ומשפיעה פועלת

אירוסין. בבחינת שהוא הזה בזמן שנעשית מקבל בבחינת ישראל דכנסת
היא  והכלה המשפיע הוא החתן שעכשיו שאףֿעלֿפי - למטה וכלה לחתן בנוגע גם הוא כן וכמו

של ענין להיות צריך מכל ֿמקום, מקבל, מצדdcearבבחינת בבחינתdlkdגם היא שהעבודה אלא ,lawn.

הוא  ש"החתן שזהו כלה", "קול ולא חתן" ד"קול הענין רק ישנו הזה שבזמן שאף שמצינו גם וזהו
והכלה לי, מקודשת את הרי שלzwzey"27אומר ענין להיות צריך מכלֿמקום, ,dcear,הכלה מצד גם

צריכה הכלה zecedleשהרי mikqdl,"שותקת ש"הכלה שזהו לי", מקודשת את "הרי החתן לאמירת
בלבד, וההסכמה ההודאה בענין היא שה"עבודה" אלא החתן, לאמירת וההסכמה ההודאה היא שהשתיקה

מקבל  בבחינת עבודה .40היינו,

כנ"ל. בהחתן, תשפיע שהכלה כך, כדי  עד כלה", ד"קול הענין לבוא לעתיד יהיה ועלֿידיֿזה

Ê:ישראל ובנות לנשי מזה וההוראה .
לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש נשי 41אףֿעלֿפי של עבודתן גם נדרשת מכלֿמקום, ,

בדרך  (לא להיות צריך שלהן העבודה שאופן אלא החינוך, בענין תעסוקנה הן שגם ישראל, ובנות
קירוב. בדרך אלא) מלחמה,

לפסח: פורים שבין בימים בעמדנו - אלו מזמנים מיוחדת והוראה

שכתוב  כמו מרדכי, לפני במגילה נזכרת [ולכן המלכה אסתר עלֿידי בא - פורים אסתר 42נס "ותכתוב
כיון עצמה, היא שהרי מסירתֿנפש, מתוך עבודתה שעבדה היהודי"], ומרדכי גו' בבית המלכה שהיתה

לעיל  (כמדובר דבר לה חסר היה לא היתה 43המלך, ועבודתה ישראל, בני בשביל נפשה שמסרה אלא ,(
בשושן" הנמצאים היהודים כל את כנוס "לך שאמרה שזהו - החינוך את 44בענין ולקבץ לאסוף היינו, ,

וקירוב. אהבה בדרך אלא) מלחמה, בדרך (לא נעשה זה ענין והרי כולם,

ז"ל  חכמינו אמרו - לפסח ממצרים",45ובנוגע ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
תחילה" הכירוהו ש"הם דור שהעמידו אלו ושבט 46שהן רבינו משה לפני ואפילו ישראל, בני כל לפני ,

מצרים  בשעבוד היה לא לוי ששבט היות שעם והיינו, כולו, במצב 46לוי ונתחנכו נולדו הילדים ואילו ,
תחילה". הכירוהו "הם מכלֿמקום השעבוד, קושי של
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כמאמר  למעלה, רוח נחת הם פועלים המצוות, מקיימים ישראל שבני עלֿידיֿזה ואףֿעלֿפיֿכן,
ז"ל  רצוני".31רבותינו ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת

בכוחו  הוא המצוות קיום עלֿידי העליון רצון את ממלאים ישראל שבני גופא שזה אףֿעלֿפי כלומר:
רוח. נחת הם פועלים בפועל, יתברך רצונו את ומשלימים שממלאים עלֿידיֿזה מכלֿמקום, הקב"ה, של

כאשר  דוקא הוא זה ותענוג תענוג, של ענין נעשה הרצון מילוי שעלֿידי ממלא zlefdוכידוע
נחת  גורם זה ואין חידוש, בכך אין רצונו, את ממלאים רגלו או ידו שכאשר והיינו, הרצון. את
עצמו  בפני למציאות נרגש הזולת כאשר ובפרט זולת, עלֿידי נעשה רצונו מילוי כאשר ודוקא רוח.

רוח. נחת גורם זה הרי -

עצמם, בפני למציאות עצמם את ומרגישים למטה, יורדים שכאשר ישראל, לנשמות בנוגע כן וכמו
ביותר. גדול רוח נחת גורם זה הרי - יתברך רצונו הם ממלאים ואףֿעלֿפיֿכן

עם" בלא מלך ש"אין - המלוכה מענין המשל גם שהם 32וכידוע עוממות, "מלשון דייקא, "עם" ,
כו'" נפרדים .33דברים

יתברך) רצונו את הם ממלאים עצמם בפני מציאות (שבהיותם גופא זה שענין היות שעם והיינו,
למעלה. רוח נחת גורם זה הרי מכלֿמקום, (כנ"ל), מלמעלה הם מקבלים

הם  ישראל שנשמות שאף פועלים ונמצא, גם הם הרי עבודתם עלֿידי הרי (כלה), מקבלים בבחינת
ז"ל  רבותינו מאמר ועלֿדרך משפיע), (בחינת למעלה ממה 34כביכול (יותר מכולן" יותר "ומתלמידי

"מחבירי"). יותר ואפילו מרבותי", ש"למדתי ממה יותר מעצמו, שלמד

יתגלה„ - עבודתם עלֿידי למעלה פועלים ישראל שנשמות זה ענין והנה, .`eal cizrl,והיינו ,
לבוא, לעתיד אבל למעלה, כביכול משפיע בבחינת הם ישראל שנשמות איך בגילוי רואים אין שעכשיו 
למעלה  שנעשה רוח' וה'נחת התענוג גודל את בגלוי  יראו אזי גו'", הוי' כבוד "ונגלה  היעוד יקויים כאשר

המצוות. בקיום ישראל בני עבודת עלֿידי
שכתוב  מה לבוא 35וזהו שלעתיד - במעשיו" הוי' השמחה 36"ישמח את יראו עתיד) לשון ("ישמח"

"במעשיו". שמח שהקב"ה שלמעלה, והתענוג

ישראל (שנשמות במעשיו" הוי' ד"ישמח הענין שיהיה כדי צריכה milretאמנם, למעלה), שמחה
בבחינתeiykrלהיות ישראל נשמות ועומדים lawnעבודת שלהם המציאות את לגמרי שמבטלים היינו, ,

ועלֿידיֿזה  יתברך, רצונו לקיים לאלקות, לגמרי ונתינה מסירה של ובאופן דמקבל, הביטול בתכלית
למעלה. השמחה שתהיה והשפיע גרם ישראל נשמות של עול' וה'קבלת שהביטול לבוא לעתיד יתגלה

בעושיו" ישראל ד"ישמח הענין להיות צריך במעשיו" הוי' ד"ישמח להענין הקדמה שבתור -37וזהו
" ענין שזהו לגמרי, בטל שנעשה עד ונתינה מסירה מתוך מקבל, בבחינת דישראל העבודה gnyiשזוהי

גדר  שפורץ השמחה ענין בעושיו", ומתמסר 32ישראל שלו, וההגדרות מההגבלות לגמרי שיוצא היינו, ,
ישראל  ("ישמח עבודתו שעלֿידי כיון במעשיו", הוי' ד"ישמח הענין נעשה ועלֿידיֿזה לאלקות,

למעלה. שמחה פועל בעושיו")

גבר" תסובב ד"נקבה הענין יהיה לבוא שלעתיד גם רק 38וזהו היא ישראל כנסת שעכשיו היינו, ,
למעלה  שתהיה גבר", תסובב ד"נקבה ענין שזהו משפיע, בבחינת תהיה לבוא לעתיד אבל מקבל, בבחינת
המוקף, מהדבר בשטח יותר גדול הוא המסבב שהדבר בגשמיות כמו "תסובב", פירוש שזהו מהזכר,

למעלה. משפיע בבחינת שהיא כיון כביכול, יותר גדולה היא ישראל שכנסת ברוחניות, כן וכמו
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בבחינת ‰ היא ישראל כנסת שעכשיו והקב"ה, ישראל לכנסת בנוגע אמורים שהדברים כשם והנה, .
שבתחילה  למטה, וכלה לחתן בנוגע גם כן כמו - כביכול משפיע בבחינת תהיה לבוא ולעתיד מקבל,

חתן ד"משמח הענין חתןeישנו ד"משמח הענין ישנו כך אחר אבל המשפיע, הוא שהחתן mrכלה",
להחתן. משפעת שהכלה הכלה",

קולות" ה"חמשה את מזכירים שבה דוקא, השביעית בברכה הכלה" עם חתן "משמח שאומרים וזהו
קולות", ה"חמשה כל כבר שישנם היינו, הנישואין, ענין כל ותכלית גמר היא השביעית הברכה כי -
הכלה", עם חתן "משמח חותמים ולכן כנ"ל, התכלית שזהו בנבראים, האיןֿסוף כח המשכת הוא שענינם

לבוא. לעתיד שתתגלה השלימות תכלית שזוהי בהחתן, משפיעה שהכלה מורה זה שלשון

בלבד  אירוסין בבחינת שהוא הזה שבזמן - והקב"ה ישראל לכנסת בנוגע בנמשל עדיין 39וענינו חסר ,
לבוא  לעתיד מהֿשאיןֿכן ישראל, כנסת מעלת ניכרת לא ולכן המקבל, אל המשפיע של הפנימי הקירוב

נישואין  בחינת יהיה מעלת 39שאז ניכרת  תהיה אזי  המקבל, אל  המשפיע של פנימי  היותר הקירוב שהוא ,
גבר". תסובב ד"נקבה הענין שזהו ישראל, כנסת

Â שכנסת) במעשיו" הוי' ד"ישמח שהענין ד) (סעיף לעיל נתבאר ישראל וכנסת להקב"ה בנוגע והנה, .
העבודה ישראל  שזוהי בעושיו", ישראל ד"ישמח הענין עלֿידי נעשה למעלה) שמחה ומשפיעה פועלת

אירוסין. בבחינת שהוא הזה בזמן שנעשית מקבל בבחינת ישראל דכנסת
היא  והכלה המשפיע הוא החתן שעכשיו שאףֿעלֿפי - למטה וכלה לחתן בנוגע גם הוא כן וכמו

של ענין להיות צריך מכל ֿמקום, מקבל, מצדdcearבבחינת בבחינתdlkdגם היא שהעבודה אלא ,lawn.

הוא  ש"החתן שזהו כלה", "קול ולא חתן" ד"קול הענין רק ישנו הזה שבזמן שאף שמצינו גם וזהו
והכלה לי, מקודשת את הרי שלzwzey"27אומר ענין להיות צריך מכלֿמקום, ,dcear,הכלה מצד גם

צריכה הכלה zecedleשהרי mikqdl,"שותקת ש"הכלה שזהו לי", מקודשת את "הרי החתן לאמירת
בלבד, וההסכמה ההודאה בענין היא שה"עבודה" אלא החתן, לאמירת וההסכמה ההודאה היא שהשתיקה

מקבל  בבחינת עבודה .40היינו,

כנ"ל. בהחתן, תשפיע שהכלה כך, כדי  עד כלה", ד"קול הענין לבוא לעתיד יהיה ועלֿידיֿזה

Ê:ישראל ובנות לנשי מזה וההוראה .
לכבוש" דרכה אשה ואין לכבוש דרכו ש"איש נשי 41אףֿעלֿפי של עבודתן גם נדרשת מכלֿמקום, ,

בדרך  (לא להיות צריך שלהן העבודה שאופן אלא החינוך, בענין תעסוקנה הן שגם ישראל, ובנות
קירוב. בדרך אלא) מלחמה,

לפסח: פורים שבין בימים בעמדנו - אלו מזמנים מיוחדת והוראה

שכתוב  כמו מרדכי, לפני במגילה נזכרת [ולכן המלכה אסתר עלֿידי בא - פורים אסתר 42נס "ותכתוב
כיון עצמה, היא שהרי מסירתֿנפש, מתוך עבודתה שעבדה היהודי"], ומרדכי גו' בבית המלכה שהיתה

לעיל  (כמדובר דבר לה חסר היה לא היתה 43המלך, ועבודתה ישראל, בני בשביל נפשה שמסרה אלא ,(
בשושן" הנמצאים היהודים כל את כנוס "לך שאמרה שזהו - החינוך את 44בענין ולקבץ לאסוף היינו, ,

וקירוב. אהבה בדרך אלא) מלחמה, בדרך (לא נעשה זה ענין והרי כולם,

ז"ל  חכמינו אמרו - לפסח ממצרים",45ובנוגע ישראל נגאלו הדור באותו שהיו צדקניות נשים "בשכר
תחילה" הכירוהו ש"הם דור שהעמידו אלו ושבט 46שהן רבינו משה לפני ואפילו ישראל, בני כל לפני ,

מצרים  בשעבוד היה לא לוי ששבט היות שעם והיינו, כולו, במצב 46לוי ונתחנכו נולדו הילדים ואילו ,
תחילה". הכירוהו "הם מכלֿמקום השעבוד, קושי של
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ובכ"מ.39) ואילך. א מח, שה"ש לקו"ת וראה ספט"ו. שמו"ר
(40.295 ע' ח"ג תו"מ גם ראה
ב.41) סה, יבמות
כט.42) ט, אסתר

(43.(195 ע' (לעיל סל"ט פורים שיחת
טז.44) ד, שם
ב.45) יא, סוטה
ד.46) ה, שמות עה"ת בפרש"י הובא טז. פ"ה, שמו"ר



f"iyz'dכ oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

מצרים  שם על שנקראו - הגליות כל על ההוראה בעבודת 47וזוהי לסייע צריכות ישראל ובנות שנשי -
שענין  במוחש, אלקות הכרת באלקות, הכרה לו שתהיה דור תחילה", ש"יכירוהו דור ולחנך לגדל החינוך,

דוקא. התורה פנימיות עלֿידי נעשה זה

- העתידה לגאולה נזכה אזי מקבל, בבחינת עכשיו עבודתן יעבדו ישראל ובנות שנשי ועלֿידיֿזה
שכתוב  כמו צדקניות, נשים בזכות היתה מצרים שגאולת אראנו 48כשם מצרים מארץ צאתך "כימי

בימינו. במהרה לבוא העתידה בגאולה גבר", תסובב ד"נקבה הענין יהיה שאז - נפלאות"

***

Á.נפשי בשלום פדה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

Ë גם שם יש אבל ברורות. שמועות והם הזקן, אדמו"ר של מאמרים נרשמו שבו "ביכל" ישנו .
הרושם  כותב זה שענין או אחר, בשם זו תורה אמר הזקן אדמו"ר אם ומסופקני אחר, בשם מאמרים

ה"ביכל". את שרשם
דלקמן  ה'תורה' גם ישנה הנ"ל :49וב"ביכל"

הזקן  אדמו"ר דברי את העתיק הרושם אם מסופקני [וכאמור: ז"ל הבעלֿשםֿטוב בשם "שמעתי
על  הבעלֿשםֿטוב"] בשם "שמעתי בעצמו כותב שהרושם או הבעלֿשםֿטוב", בשם "שמעתי שאמר

מלילות 50פסוק  מוללין כמו ויבטלם, ישברם ימלל פירוש תהלתו, כל ישמיע ה' גבורות ימלל ,51מי
ד', תהלות שכולו תהלים שיאמרו היינו תהלתו, כל ישמיע דינין. פירוש ה', גבורות שיבטל והכוונה

הדינין  וישבר יבטל עליו".52ועלֿידיֿזה הבאין

אחר  במקום גם נמצא ה'" גבורות ימלל ד"מי הפירוש קאי 53- תהלתו" כל ש"ישמיע הפירוש אבל ,
זה. מקור גם שמספיק אלא אחר, במקום מצאתיו לא לעתֿעתה תהלים, אמירת על

ישראל  בתפוצות שנתפשטה תהלים דאמירת התקנה עם גם קשור זה כל 54וענין שמלבד לידע, -
ודינים  בגבורות אחיזה להם שיש ענינים ישנם אם שאפילו נוספת, מעלה יש תהלים, שבאמירת המעלות

תהלים. אמירת עלֿידי לבטלם יכולים אזי שלמעלה,

שבירה  הלשון נאמר שתחילה בדיוק) נרשמה שאכן נאמר (אם הנ"ל בתורה כהלשון - מזה ויתירה
מיתוק  הלשון נאמר כך ששוברים 55ואחר בלבד זו שלא יותר, נעלה ענין הוא הדינים מיתוק והרי ,

מזה, יתירה אלא הדינים, מציאות את עצמםmiktdnyומבטלים הדינים הדינים aehlאת הפיכת והרי ,
יותר. גדולה טובה היא לטוב

***
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ד.47) פט"ז, ב"ר
טו.48) ז, מיכה
צה 49) ס"ע  ח"א כתובים  על אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפסה

תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר גם ראה ב. סח, 239 כת"י מביכל –
וש"נ. סע"בֿג. בהוספות

ב.50) קו, תהלים
ריש 51) חט"ו (אגרותֿקודש זו שנה אייר ד' מכתב גם ראה

קיא). ע'
ענין 52) גם שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זו תורה באמירת

בפנים). לקמן (וראה הדינים מיתוק
רשימות 53) ואילך. ג לג, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ואילך). תרמט ע' ואילך. תיב (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים הצ"צ
תהלים"54) אמירת ערך גודל אודות מכתבים "קובץ ראה

יצחק". יוסף "אהל תהלים שבסו"ס
ענין 55) נזכר לא – הנ"ל מביכל לעיל הנעתק בהנוסח

הנ"ל  תורה מופיעה שבה ה"ביכל" מצאנו לא ולעתֿעתה המיתוק.
) זה ).l"endבנוסח

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

È יום בתורה,56. מסויימת פרשה עם קשור השנה, שבתות ככל זה, השבתֿקודש
בספרים  היום. פרשת של שמה את מלהזכיר משתמט היה אדמו"ר מו"ח כ"ק נקראת - לא שונים

ועל  כלל, בשם לקרותה חפץ היה לא אדמו"ר מו"ח כ"ק אבל טהרה". "פרשת אלא בשמה, זו פרשה
וכדומה  בחודש, היום את רק אומר או כותב היה -57הרוב .

מצרים. יציאת של הזמן שהוא ניסן, בחודש עתה נמצאים כן וכמו

בין  קשר שיש כיון פרטית, בהשגחה הוא ניסן בחודש היום פרשת שקורין מה גם הרי הענינים, וככל
הענינים. שני

‡È ז"ל רבותינו אמרו מצרים יציאת אודות בזה 58. והדיוק ממצרים. אבותינו נגאלו האמונה בזכות :
-dpen`.אמונה אלא השגה לא היינו, דוקא,

ממצרים? אבותינו נגאלו בזכותה שדוקא מצרים יציאת עם שייכותה ומהי אמונה, של החידוש מהו

מצד  המוכרח ענין אלא אמונה, זו אין אצלם אבל הבורא. במציאות מודים העולם אומות חסידי גם
עצמו  את עושה דבר אין הכלל מצד הנה העולם, במציאות מתבוננים כאשר הכרה,59השכל. לידי באים ,

אותו. ומנהיג העולם את שברא מי שישנו

הרי  באלקות, הודאה לידי אותם מביאה העולם שמציאות אלא אלקות, אצלם מונח לא שבעצם וכיון
כמה עד רק היא שלהם ההודאה ומצומצם mlerdyגם לעולם שייך שאלקות זו במדה כלומר, זאת, מכריח

על הטבע. מודים.dlrnlבלבושי אינם - והטבע מהעולם

ובמילא  אלקות, עם בעצם קשורים ישראל בני העולם. מצד לא באה ישראל בני של האמונה אבל
ובמילא  אלקות. הוא ענינם ישראל בני כך עולם, - ענינם העולם שאומות כשם האלקות. אצלם מונח

מהטבע. שלמעלה אלקות גם בפשיטות אצלם ומונח הטבע, הגבלות בזה אין

בחסידות  בשם 60וכמבואר היא ישראל שאמונת ישראל, לאמונת העולם אומות אמונת בין החילוק
'ied כאחד ויהיה הוה היה בשם61, היא העולם אומות של והאמונה מהטבע. למעלה ,miwl` בגימטריא ,

היא"62הטבע  אלקים "אצבע הוי'", את ידעתי  "לא והחרטומים: פרעה שאמרו וכפי .63.

·È:הדברים להבהרת .
לו שאין גלוי נס רואה כאשר מלבד שבדבר, הטבע את אינוֿיהודי מחפש - שבעולם ענין meyבכל

בלבושי  זאת להלביש ברצונו - שיכול כמה עד אז, וגם אלקי. דבר שזהו להודות הוא מוכרח בטבע, מקום
שבזה. האלקות את מיד מחפש שרואה, דבר בכל להבדיל, יהודי, אבל הטבע.

הרי  - הטבע מצד שזהו להסביר השתדלות מיני בכל הוא מחפש גלוי בנס אפילו שאינוֿיהודי, וכשם
"עם  של בתוקף הוא נעמד הטבע, מצד לגמרי הוא שלכאורה בענין שאפילו יהודי, אצל הוא ההיפך

עורף" אלקות.`oiוטוען:64קשה מצד אלא הטבע מצד זה
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(באידית),56) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 239 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
וש"נ.57) .179 ע' חי"א תו"מ גם ראה
מכילתא 58) גם וראה לשון). (בשינוי תקיט רמז הושע יל"ש

ב. כלה"), מלבנון "אתי (עה"פ פ"ד שהש"ר וראה לא. יד, בשלח
פ"ה.59) היחוד שער הלבבות חובת ראה – בכ"ז בארוכה
ג 60) רפד, – (הא' ימים ששת ד"ה דא"ח) (עם סידור ראה

(נדפס  פ"ט תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה פ"ד. האמונה שער ואילך).

ואילך. 187 ס"ע תשי"א סה"מ ואילך. מא ע' ח"ז ב"התמים"
ואילך). קיח ע' תרפ"ז

פ"ז.61) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
והמרגיל 62) (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, –
ובכ"מ.
טו.63) ח, וארא ב. ה, שמות
מג"א 64) בתו"א נתבאר ספמ"ב. שמו"ר וראה ט. לד, תשא

ובכ"מ. ואילך. ב קכג, (בהוספות)



כי f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

מצרים  שם על שנקראו - הגליות כל על ההוראה בעבודת 47וזוהי לסייע צריכות ישראל ובנות שנשי -
שענין  במוחש, אלקות הכרת באלקות, הכרה לו שתהיה דור תחילה", ש"יכירוהו דור ולחנך לגדל החינוך,

דוקא. התורה פנימיות עלֿידי נעשה זה

- העתידה לגאולה נזכה אזי מקבל, בבחינת עכשיו עבודתן יעבדו ישראל ובנות שנשי ועלֿידיֿזה
שכתוב  כמו צדקניות, נשים בזכות היתה מצרים שגאולת אראנו 48כשם מצרים מארץ צאתך "כימי

בימינו. במהרה לבוא העתידה בגאולה גבר", תסובב ד"נקבה הענין יהיה שאז - נפלאות"

***

Á.נפשי בשלום פדה המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

Ë גם שם יש אבל ברורות. שמועות והם הזקן, אדמו"ר של מאמרים נרשמו שבו "ביכל" ישנו .
הרושם  כותב זה שענין או אחר, בשם זו תורה אמר הזקן אדמו"ר אם ומסופקני אחר, בשם מאמרים

ה"ביכל". את שרשם
דלקמן  ה'תורה' גם ישנה הנ"ל :49וב"ביכל"

הזקן  אדמו"ר דברי את העתיק הרושם אם מסופקני [וכאמור: ז"ל הבעלֿשםֿטוב בשם "שמעתי
על  הבעלֿשםֿטוב"] בשם "שמעתי בעצמו כותב שהרושם או הבעלֿשםֿטוב", בשם "שמעתי שאמר

מלילות 50פסוק  מוללין כמו ויבטלם, ישברם ימלל פירוש תהלתו, כל ישמיע ה' גבורות ימלל ,51מי
ד', תהלות שכולו תהלים שיאמרו היינו תהלתו, כל ישמיע דינין. פירוש ה', גבורות שיבטל והכוונה

הדינין  וישבר יבטל עליו".52ועלֿידיֿזה הבאין

אחר  במקום גם נמצא ה'" גבורות ימלל ד"מי הפירוש קאי 53- תהלתו" כל ש"ישמיע הפירוש אבל ,
זה. מקור גם שמספיק אלא אחר, במקום מצאתיו לא לעתֿעתה תהלים, אמירת על

ישראל  בתפוצות שנתפשטה תהלים דאמירת התקנה עם גם קשור זה כל 54וענין שמלבד לידע, -
ודינים  בגבורות אחיזה להם שיש ענינים ישנם אם שאפילו נוספת, מעלה יש תהלים, שבאמירת המעלות

תהלים. אמירת עלֿידי לבטלם יכולים אזי שלמעלה,

שבירה  הלשון נאמר שתחילה בדיוק) נרשמה שאכן נאמר (אם הנ"ל בתורה כהלשון - מזה ויתירה
מיתוק  הלשון נאמר כך ששוברים 55ואחר בלבד זו שלא יותר, נעלה ענין הוא הדינים מיתוק והרי ,

מזה, יתירה אלא הדינים, מציאות את עצמםmiktdnyומבטלים הדינים הדינים aehlאת הפיכת והרי ,
יותר. גדולה טובה היא לטוב

***
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ד.47) פט"ז, ב"ר
טו.48) ז, מיכה
צה 49) ס"ע  ח"א כתובים  על אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפסה

תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר גם ראה ב. סח, 239 כת"י מביכל –
וש"נ. סע"בֿג. בהוספות

ב.50) קו, תהלים
ריש 51) חט"ו (אגרותֿקודש זו שנה אייר ד' מכתב גם ראה

קיא). ע'
ענין 52) גם שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר זו תורה באמירת

בפנים). לקמן (וראה הדינים מיתוק
רשימות 53) ואילך. ג לג, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ואילך). תרמט ע' ואילך. תיב (ע' עה"פ אור) (יהל לתהלים הצ"צ
תהלים"54) אמירת ערך גודל אודות מכתבים "קובץ ראה

יצחק". יוסף "אהל תהלים שבסו"ס
ענין 55) נזכר לא – הנ"ל מביכל לעיל הנעתק בהנוסח

הנ"ל  תורה מופיעה שבה ה"ביכל" מצאנו לא ולעתֿעתה המיתוק.
) זה ).l"endבנוסח

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

È יום בתורה,56. מסויימת פרשה עם קשור השנה, שבתות ככל זה, השבתֿקודש
בספרים  היום. פרשת של שמה את מלהזכיר משתמט היה אדמו"ר מו"ח כ"ק נקראת - לא שונים

ועל  כלל, בשם לקרותה חפץ היה לא אדמו"ר מו"ח כ"ק אבל טהרה". "פרשת אלא בשמה, זו פרשה
וכדומה  בחודש, היום את רק אומר או כותב היה -57הרוב .

מצרים. יציאת של הזמן שהוא ניסן, בחודש עתה נמצאים כן וכמו

בין  קשר שיש כיון פרטית, בהשגחה הוא ניסן בחודש היום פרשת שקורין מה גם הרי הענינים, וככל
הענינים. שני

‡È ז"ל רבותינו אמרו מצרים יציאת אודות בזה 58. והדיוק ממצרים. אבותינו נגאלו האמונה בזכות :
-dpen`.אמונה אלא השגה לא היינו, דוקא,

ממצרים? אבותינו נגאלו בזכותה שדוקא מצרים יציאת עם שייכותה ומהי אמונה, של החידוש מהו

מצד  המוכרח ענין אלא אמונה, זו אין אצלם אבל הבורא. במציאות מודים העולם אומות חסידי גם
עצמו  את עושה דבר אין הכלל מצד הנה העולם, במציאות מתבוננים כאשר הכרה,59השכל. לידי באים ,

אותו. ומנהיג העולם את שברא מי שישנו

הרי  באלקות, הודאה לידי אותם מביאה העולם שמציאות אלא אלקות, אצלם מונח לא שבעצם וכיון
כמה עד רק היא שלהם ההודאה ומצומצם mlerdyגם לעולם שייך שאלקות זו במדה כלומר, זאת, מכריח

על הטבע. מודים.dlrnlבלבושי אינם - והטבע מהעולם

ובמילא  אלקות, עם בעצם קשורים ישראל בני העולם. מצד לא באה ישראל בני של האמונה אבל
ובמילא  אלקות. הוא ענינם ישראל בני כך עולם, - ענינם העולם שאומות כשם האלקות. אצלם מונח

מהטבע. שלמעלה אלקות גם בפשיטות אצלם ומונח הטבע, הגבלות בזה אין

בחסידות  בשם 60וכמבואר היא ישראל שאמונת ישראל, לאמונת העולם אומות אמונת בין החילוק
'ied כאחד ויהיה הוה היה בשם61, היא העולם אומות של והאמונה מהטבע. למעלה ,miwl` בגימטריא ,

היא"62הטבע  אלקים "אצבע הוי'", את ידעתי  "לא והחרטומים: פרעה שאמרו וכפי .63.

·È:הדברים להבהרת .
לו שאין גלוי נס רואה כאשר מלבד שבדבר, הטבע את אינוֿיהודי מחפש - שבעולם ענין meyבכל

בלבושי  זאת להלביש ברצונו - שיכול כמה עד אז, וגם אלקי. דבר שזהו להודות הוא מוכרח בטבע, מקום
שבזה. האלקות את מיד מחפש שרואה, דבר בכל להבדיל, יהודי, אבל הטבע.

הרי  - הטבע מצד שזהו להסביר השתדלות מיני בכל הוא מחפש גלוי בנס אפילו שאינוֿיהודי, וכשם
"עם  של בתוקף הוא נעמד הטבע, מצד לגמרי הוא שלכאורה בענין שאפילו יהודי, אצל הוא ההיפך

עורף" אלקות.`oiוטוען:64קשה מצד אלא הטבע מצד זה
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(באידית),56) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 239 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
וש"נ.57) .179 ע' חי"א תו"מ גם ראה
מכילתא 58) גם וראה לשון). (בשינוי תקיט רמז הושע יל"ש

ב. כלה"), מלבנון "אתי (עה"פ פ"ד שהש"ר וראה לא. יד, בשלח
פ"ה.59) היחוד שער הלבבות חובת ראה – בכ"ז בארוכה
ג 60) רפד, – (הא' ימים ששת ד"ה דא"ח) (עם סידור ראה

(נדפס  פ"ט תרפ"ז היהודים וקבל ד"ה פ"ד. האמונה שער ואילך).

ואילך. 187 ס"ע תשי"א סה"מ ואילך. מא ע' ח"ז ב"התמים"
ואילך). קיח ע' תרפ"ז

פ"ז.61) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
והמרגיל 62) (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס

רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא, –
ובכ"מ.
טו.63) ח, וארא ב. ה, שמות
מג"א 64) בתו"א נתבאר ספמ"ב. שמו"ר וראה ט. לד, תשא

ובכ"מ. ואילך. ב קכג, (בהוספות)



f"iyz'dכב oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

שדובר  הירושלמי 65וכפי דברי יודעים 66בפירוש שהכל אףֿעלֿפי וזורע": העולמים בחי "מאמין
לא  הוא זה; על יסמוך לא יהודי הרי - הצמיחה נעשית אזי באדמה גרעין זורעים כאשר טבע שעלֿפי
הטבע  חוקי לצמוח; צריך הטבע חוקי שמצד בגלל בידים, דבר לקלקל באדמה, ויכניסנו גרעין יטול
בחי  שמאמין בגלל הוא שזורע, לכך הטעם בידים. דבר יקלקל שבגללם דיים אצלו אמינים אינם

פירות. ותתן תצמיח שזריעתו בו ובוטח העולמים,

‚È הענינים גם הם כך הטבע, שינוי שפעל מהקב"ה בודאי הוא בטבע, כלל מקום לו שאין שנס, כשם .
הטבעיים.

אפילו  נס. זה שאין עצמו את להשלות יכול ביותר, גדול בנס אפילו אזי עצמו, את לרמות שרוצה מי
אומרים  ז"ל שחכמינו ועד הגדולים, הנסים אחד סוף, ים דקריעת בו 67הנס גם - "קשה" הלשון זה על

נס. זה שאין לומר לטעות, מקום נתינת היתה

במכילתא  במאמר 68איתא כדאיתא פרת, מנהר (חוץ שבעולם מים כל נבקעו סוף ים קריעת שבשעת
מהר"ש  אדמו"ר כ"ק שכתוב 69של מה וזהו את 70). ראו שהאומות שבשעה ופחד", אימתה עליהם "תפול

עליהם  נפל אזי  ישראל, בני בשביל שזהו להם וכשנודע הדבר, לסיבת וחקרו שאלו המימות, בקיעת
ופחד. אימתה

אילו  עצמם: את להטעות שיוכלו מקום נתינת גם בה היה שבעולם המים כל בקיעת גיסא, ולאידך
כיון  אבל ישראל. בני בשביל הקב"ה של נס שזהו בבירור יודעים הכל היו בלבד, סוף ים נבקע היה
נס  ולא וכו', הטבע תהלוכות מצד שזהו בשכל, לטעות מקום נתינת זה היה שבעולם, מים כל שנבקעו

שנבקעו והראיה, ישראל, בני שבעולם.lkבשביל מים

מקום  יש ביותר, גדול בנס שאפילו הוא, מלמעלה ההנהגה אופן הרי - הבחירה ענין שיהיה בכדי
ז"ל  רבותינו וכמאמר יטעה.71לטעות, לטעות והרוצה כתוב :

„È:ממצרים אבותינו נגאלו האמונה שבזכות הכוונה וזוהי .
וגבולים  מצרים מלשון הוא אלקות,72מצרים שנרגש היינו, דקדושה, מצרים (א) אופנים: בשני והם .

שבירידה  מקום ונתינת שרש וזהו אלקים. בשם האמונה דוגמת - כו' ודעת בטעם מוגבל זה אבל
בירידה  - ועד אלקות, על לגמרי חסֿושלום ששוכחים דקליפה, מצרים (ב) להיות יוכל וכו' והשתלשלות

טומאה  שערי במ"ט שיקוע - מטה .73למטה

בענינים  רק שלא - הטבע ותהלוכות עולם בעניני כלל התחשבו לא ישראל שבני האמונה, ובזכות
ה  לאומות לכאורה הם שווים שבהם גשמיים, בענינים גם אלא היו רוחניים, בהם גם להבדיל, עולם,

" ממצרים,74שם"mipiievnישראל יציאה - ובמילא מהטבע, שלמעלה הוי' דשם הגילוי את הביא זה הרי -
דקדושה. ממצרים גם אלא דקליפה, ממצרים רק ולא

ÂË:הנגעים בענין - בפרשתנו גם מרומז זה וענין .
כותב  אות 75הרמב"ם אלא עולם, של ממנהגו ש"אינו - בתים ונגעי בגדים נגעי - הנגעים ענין אודות

"משתנות  שבתחילה הדברים, סדר באריכות שמבאר וכפי הרע". מלשון להזהירן כדי בישראל היה ופלא
הלאה. וכן שבביתו", העור כלי "משתנין הועיל, לא ואם ביתו", קירות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

ע'65) לעיל .216 ע' ח"א (לקו"ש ס"ח פורים שיחת ראה
וש"נ. .(171

א.66) לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ.67) א. ב, סוטה
כא.68) יד, בשלח – בפרש"י הובא
קסא).69) (ע' פקמ"ז תרל"ו רבים מים המשך
טז.70) טו, בשלח

ח.71) פ"ח, ב"ר
ובכ"מ.72) ואילך. ג עא, יתרו ואילך. ג נז, וארא תו"א ראה
יתרו.73) ר"פ זו"ח ראה
הגש"פ.74) נוסח
אדם 75) ד"ה תזריע פ' לקו"ת וראה צרעת. טומאת הל' סוף

ב). (כב, יהי' כי

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

בני  האמינו כך מלמעלה, הבא ענין אלא הטבע מצד זה שאין בבירור ראו הנגעים שבענין וכשם
להזהירם lkdyישראל כמו מיוחדת, כוונה דבר בכל יש כך בנגעים, וכמו פרטית, בהשגחה מלמעלה בא

בנגעים, שהיה כמו בגלוי, טוב גם שהוא ועד נעלם, טוב - טוב הוא זה גם הרי ובאמת וכו', החטא מן
במדרש  הבית"76כדאיתא את "ונתץ הטמינו.77שעלֿידי שהכנענים זהב של (אוצרות) מטמוניות מצאו

1

2

3

4

(נתבאר 76) לד יד, פרשתנו בפרש"י הובא ו. פי"ז, ויק"ר ראה
ואילך). 91 ע' חל"ב ואילך, 108 ע' חכ"ז בלקו"ש

מה.77) שם, פרשתנו



כג f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

שדובר  הירושלמי 65וכפי דברי יודעים 66בפירוש שהכל אףֿעלֿפי וזורע": העולמים בחי "מאמין
לא  הוא זה; על יסמוך לא יהודי הרי - הצמיחה נעשית אזי באדמה גרעין זורעים כאשר טבע שעלֿפי
הטבע  חוקי לצמוח; צריך הטבע חוקי שמצד בגלל בידים, דבר לקלקל באדמה, ויכניסנו גרעין יטול
בחי  שמאמין בגלל הוא שזורע, לכך הטעם בידים. דבר יקלקל שבגללם דיים אצלו אמינים אינם

פירות. ותתן תצמיח שזריעתו בו ובוטח העולמים,

‚È הענינים גם הם כך הטבע, שינוי שפעל מהקב"ה בודאי הוא בטבע, כלל מקום לו שאין שנס, כשם .
הטבעיים.

אפילו  נס. זה שאין עצמו את להשלות יכול ביותר, גדול בנס אפילו אזי עצמו, את לרמות שרוצה מי
אומרים  ז"ל שחכמינו ועד הגדולים, הנסים אחד סוף, ים דקריעת בו 67הנס גם - "קשה" הלשון זה על

נס. זה שאין לומר לטעות, מקום נתינת היתה

במכילתא  במאמר 68איתא כדאיתא פרת, מנהר (חוץ שבעולם מים כל נבקעו סוף ים קריעת שבשעת
מהר"ש  אדמו"ר כ"ק שכתוב 69של מה וזהו את 70). ראו שהאומות שבשעה ופחד", אימתה עליהם "תפול

עליהם  נפל אזי  ישראל, בני בשביל שזהו להם וכשנודע הדבר, לסיבת וחקרו שאלו המימות, בקיעת
ופחד. אימתה

אילו  עצמם: את להטעות שיוכלו מקום נתינת גם בה היה שבעולם המים כל בקיעת גיסא, ולאידך
כיון  אבל ישראל. בני בשביל הקב"ה של נס שזהו בבירור יודעים הכל היו בלבד, סוף ים נבקע היה
נס  ולא וכו', הטבע תהלוכות מצד שזהו בשכל, לטעות מקום נתינת זה היה שבעולם, מים כל שנבקעו

שנבקעו והראיה, ישראל, בני שבעולם.lkבשביל מים

מקום  יש ביותר, גדול בנס שאפילו הוא, מלמעלה ההנהגה אופן הרי - הבחירה ענין שיהיה בכדי
ז"ל  רבותינו וכמאמר יטעה.71לטעות, לטעות והרוצה כתוב :

„È:ממצרים אבותינו נגאלו האמונה שבזכות הכוונה וזוהי .
וגבולים  מצרים מלשון הוא אלקות,72מצרים שנרגש היינו, דקדושה, מצרים (א) אופנים: בשני והם .

שבירידה  מקום ונתינת שרש וזהו אלקים. בשם האמונה דוגמת - כו' ודעת בטעם מוגבל זה אבל
בירידה  - ועד אלקות, על לגמרי חסֿושלום ששוכחים דקליפה, מצרים (ב) להיות יוכל וכו' והשתלשלות

טומאה  שערי במ"ט שיקוע - מטה .73למטה

בענינים  רק שלא - הטבע ותהלוכות עולם בעניני כלל התחשבו לא ישראל שבני האמונה, ובזכות
ה  לאומות לכאורה הם שווים שבהם גשמיים, בענינים גם אלא היו רוחניים, בהם גם להבדיל, עולם,

" ממצרים,74שם"mipiievnישראל יציאה - ובמילא מהטבע, שלמעלה הוי' דשם הגילוי את הביא זה הרי -
דקדושה. ממצרים גם אלא דקליפה, ממצרים רק ולא

ÂË:הנגעים בענין - בפרשתנו גם מרומז זה וענין .
כותב  אות 75הרמב"ם אלא עולם, של ממנהגו ש"אינו - בתים ונגעי בגדים נגעי - הנגעים ענין אודות

"משתנות  שבתחילה הדברים, סדר באריכות שמבאר וכפי הרע". מלשון להזהירן כדי בישראל היה ופלא
הלאה. וכן שבביתו", העור כלי "משתנין הועיל, לא ואם ביתו", קירות
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ע'65) לעיל .216 ע' ח"א (לקו"ש ס"ח פורים שיחת ראה
וש"נ. .(171

א.66) לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא
וש"נ.67) א. ב, סוטה
כא.68) יד, בשלח – בפרש"י הובא
קסא).69) (ע' פקמ"ז תרל"ו רבים מים המשך
טז.70) טו, בשלח

ח.71) פ"ח, ב"ר
ובכ"מ.72) ואילך. ג עא, יתרו ואילך. ג נז, וארא תו"א ראה
יתרו.73) ר"פ זו"ח ראה
הגש"פ.74) נוסח
אדם 75) ד"ה תזריע פ' לקו"ת וראה צרעת. טומאת הל' סוף

ב). (כב, יהי' כי

f"iyz'd oqip 'd ,dxdh zyxt zay zgiy

בני  האמינו כך מלמעלה, הבא ענין אלא הטבע מצד זה שאין בבירור ראו הנגעים שבענין וכשם
להזהירם lkdyישראל כמו מיוחדת, כוונה דבר בכל יש כך בנגעים, וכמו פרטית, בהשגחה מלמעלה בא

בנגעים, שהיה כמו בגלוי, טוב גם שהוא ועד נעלם, טוב - טוב הוא זה גם הרי ובאמת וכו', החטא מן
במדרש  הבית"76כדאיתא את "ונתץ הטמינו.77שעלֿידי שהכנענים זהב של (אוצרות) מטמוניות מצאו

1

2

3

4

(נתבאר 76) לד יד, פרשתנו בפרש"י הובא ו. פי"ז, ויק"ר ראה
ואילך). 91 ע' חל"ב ואילך, 108 ע' חכ"ז בלקו"ש

מה.77) שם, פרשתנו

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה! 

- בו כותב אודות מדת הזריזות ומדת תוקף  במענה על מכתבו - מבלי הוראת זמן הכתיבה 

הדעת, שכנראה לו אינן אצלו כדבעי למהוי.

ילמוד שער היחוד והאמונה לרבנו הזקן הוא חלק השני דתניא  הרי בהנוגע למדת הזריזות 

קדישא ולאחרי זה כשיתבונן בהאמור בטור אורח חיים בתחלתו, והובא גם ברמ"א שם, שאינו דומה 

ישיבת אדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כמו שהוא לפני מלך גדול וכו' ואם בחוץ לארץ הדברים 

אמורים עאכו"כ בארצנו הקדושה תבנה ותכונן ע"י משיח צדקנו, כי אינו דומה אם הוא לפני מלך גדול 

כשהמלך נמצא בשדה או כשנמצא בהיכל מלכותו, הרי לאחרי התבוננות בזה פעם אחת שעה ארוכה, 

הרי בכל פעם שיהי' צריך לחזוק הזריזות, יזכיר את עצמו התבוננות זו ראשי פרקים שלה וכלשון רבנו 

הזקן בסידורו בתחלתו, ועי"ז יזכור את ה' הנצב עליו ויקום )מרשלנותו( בזריזות.

ג'( בהענין  )דף א' עמוד  ויקרא בתחלתו  ילמוד בלקו"ת פרשת  ובהנוגע לתקיפת הדעת, הנה 

דשלוחו של אדם )העליון( כמותו, ויתבונן בזה, ובכבדו את המצות שהן שלוחי, וכשיתבונן בזה יתחזק 

גם כן בדעת תורה ובדעת מצות. 

זקני אנ"ש אשר בסביבתו  לפני  בזה  יפרט הפרטים  לימוד בתורת החסידות,  ובהנוגע לסדר 

ובהתאם לזה יורוהו ויעשה כן ויהי' בהצלחה.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר  זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.

בברכה.
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תהי'‡. "זאת פרשתנו) (בתחלת הכתוב מן
את  רש"י מעתיק גו'" טהרתו ביום המצורע תורת
ומפרש: וגו'" המצורע תורת תהי' "זאת התיבות

בלילה. אותו מטהרין שאין מלמד
המפרשים  רש"י 1ופירשו של היא:2שכוונתו

מרמזה  שרש"י - שבהכתוב (טהרתו)" "ביום תיבת
באה  זו שתיבה מפרש ולכן היא, מיותרת - ב"וגו'"

בלילה". אותו מטהרין שאין "ללמד

מן  מעתיק רש"י א) כן: לפרש קשה אבל
שייכות  שאינן המצורע" תורת תהי' "זאת הכתוב

llk זה ש(רק)2לפירוש "ביום" תיבת דוקא ב) .
ב"וגו'" מרמזה מפרש, !3אותה

הוא  הלימוד עיקר רש"י, של שלדעתו ועכצ"ל
שאין  אלא המצורע", תורת תהי' "זאת התיבות מן

אלו מוסיף ocalבתיבות ולכן פירושו, להכריח כדי
טהרתו", "ביום הכתוב סיום על גם לרמז "וגו'"
בהמשך  (מש"נ בצירוף שמעתיקן שהתיבות והיינו
מטהרין  "שאין מלמדין ב)ה"וגו'" הנרמז הכתוב

בלילה". אותו

וצלה"ב:

דאין  שהלימוד - בפשטות פרש"י לא למה א)

מ" הוא בלילה אותו ובפרט meiaמטהרין טהרתו",
בתו"כ  הוא הגמרא 4שכן משמעות )?5(וכ"ה

תהי' "זאת התיבות מן זה נלמד איך לאידך: ב)
המצורע" ?6תורת

" והוסיף רש"י דייק למה (שאין cnlnג)
כו')"? מטהרין

בזה:·. והביאור
תיבות  לכאו' הוא: בכתוב לרש"י שקשה מה

הן  מיותרות המצורע" תורת תהי' דהרי 7"זאת ,
מכיון  במצורע, יהי' שהמדובר מעצמו מובן
שנאמרו  הקודמת לפרשה בהמשך באה זו דפרשה
- בפרשתנו - קאי וע"ז המצורע, טומאת דיני בה

טהרתו"? "ביום

"זאת  תיבות רש"י מעתיק זו קושיא ולתרץ
ומפרש: וגו'" המצורע תורת שאין cnlnתהי'

והיינו, בלילה. אותו `elמטהרין zeaizy ללמד באו
ס"ד). (כדלקמן זה דין

מ"‚. מוכיח אינו שאין meiaולמה טהרתו"
בלילה: טהרתו

eheytaנכתב (כשלא "יום" מקרא -cgiaשל
cebipaשולל מובנו אין אלא dlilל"לילה") כי ,

והלילה lkפירושו היום כמפורש 8המעל"ע, ,9

בקר ויהי ערב וכן mei"ויהי הששי"; . . אחד
תשבות",meiaeגו'mini"ששת10נאמר  השביעי

במלאכה.lkcשפירושו, אסור השבת של המעל"ע

שהי' למאורע בנוגע "יום" מצינו מזו: ויתירה
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15

16
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ועוד.1) פרש"י), (על חיים מים באר רא"ם,
אינו,2) אבל - הסדרה התחלת לציין שמעתיקן אפ"ל לכאו'

כי 
לפי א) שבנדו"ד: לזה "זאת i"yxt[נוסף הוא פרשתנו שם *

"תורת  גם להעתיק הו"ל ולא ח), יג, תזריע (פרש"י תהי'"
מעתיק  לא למה - עומדת במקומה הקושיא ועיקר: ב) המצורע",

פירושו?] קאי שעלי' "ביום" תיבת
וקדושים) וארא (כבפ' פרשיות שבכו"כ מזה כמ"פ, כמדובר
מקום  לציין נחית דלא מוכח בתחלתה הסדרה שם רש"י כתב לא

עה"ת. בפירושו הסדרות התחלת
הגמרא 3) כוונת פשטות וכ"ה שמעתיקה. כאן בתו"כ משא"כ

תהי' "זאת הכתוב התחלת גם שם שמובא ומה - א) (כא, במגילה
י"ל  - המצורע") "תורת התיבות בתו"כ (וכן המצורע" תורת
השקיית  לענין שם שבמגילה תורה" - "תורה להגז"ש גם שמרמז
להלכה  אחד מלימוד יותר להביא בכ"מ הש"ס (כדרך סוטה

אחת).
וכתב  טרח בגז"ש דאתיא מילתא דגם מוכח זה עפ"י ולהעיר:
מ"ם  מערכת כללים בשד"ח הובא - בזה השקו"ט (ראה קרא לה

כז). כלל

rxevn 'tl '` dgiy f"g y"ewla onqp - m"anxde b"qxdl d"ke (*
.dzlgza

כאן.4)
(5.3 הערה לעיל ראה - שם מגילה
(6- "תורה להגז"ש היא רש"י דכוונת לומר שאין ופשוט

רק  להעתיק הו"ל לא דלפ"ז (נוסף כי - (3 הערה (כנ"ל תורה"
בפרש"י. כלל נזכרה לא הרי) "תורת", תיבת

לומר  בא הוא "לרבות - "תורת" דתיבת יתור הפשט ע"ד גם:
" בנדו"ד ועד"ז צו). ר"פ (פרש"י כו'" לכל אחת zxezתורה

המצורעין"*. לכל אחת "תורה פירושה המצורע"
כאן.7) ואוה"ח אלשיך גם ראה
וראה 8) סע"ב). (קיז, בשבת מהפלוגתא להעיר - ההלכה ע"ד

וש"נ. סק"מ. צו מלבי"ם יד. לא, תשא לכי צפע"נ
הֿלא.9) א, בראשית

כא.10) לד, תשא יב. כג, משפטים

yxity dn lr jneq ik e`iadl v"` i"yxe .t"dr k"ezak לעיל *)
" (ev t"x) שכל."'ek zeaxl dxez

rxevn zyxt - zegiy ihewl

כמ"ש  -meia"11בלילה, בארמ"צ" בכור כל הכותי
"בחצי היתה הרי בכורות ,dlild"12ומכת

במקום  [ואפילו "יום" דתיבת מזה מוכח
" וכבפסוק כבנדו"ד, - היא מיותרת meiaשלכאו'

" דהול"ל גו'", אינה izekdaהכותי גו'"] בכור כל
המעל"ע. כל פירושה כי לילה, שוללת

תורת „. תהי' "זאת תיבות (יתור) אולם
לאח"ז meiaד"epcnlnהמצורע" הנאמר טהרתו"

בלילה: ולא דוקא ביום מובנו
אלו מדגישות olekתיבות הן, דיוק של לשונות

את  ושוללות מדברות, הן שבו הענין (פרטי)
הפכם:

ומדויק, מבורר דבר מציין - "זה") (או "זאת"
i"yxtke הקשת;13עה"פ הראהו הברית": אות "זאת

ועד"ז 14עה"פ  לבנה. הראהו פרש"י: הזה" "החדש
.15בכ"מ 

(כבכ"מ  משמעותה - "בהוויתה 16"תהי'" (
`dz."

" - דינים הוראת פירושה הענין zxez"תורת" "
לקיימו  צריך דוקא שבו האופן ,17והלכותיו,

בדיוק  הוא - לאח"ז הנאמר כי מובן שמזה
" גם ובמילא -meiaובדוקא, מדויק meiaטהרתו"

בלילה". אותו מטהרין "שאין - דוקא

להעתיק ‰. (א) רש"י של דיוקו מובן עפ"ז
לרמז  (ב) המצורע", תורת תהי' "זאת התיבות

" לשונו דיוק (ג) ב"וגו'", רק "ביום" cnlnתיבת
כו'": מטהרין שאין

בלילה" אותו מטהרין "שאין דהא מדגיש רש"י
" בכתוב הנאמר (לא אותנו -meiaמלמד טהרתו"

כנ"ל  לילה, שוללת ביום תיבת אין הפשט ע"ד כי
הנאמר  כ"א) - המצורע 18בארוכה תורת תהי' "זאת

- מדויק הוא "ביום", ה)וגו'", אשר למדים (שמזה
" בלילה".cnlnובמילא אותו מטהרין שאין

.Â המפרשים קושיית בפשטות תתורץ 19עפ"ז

מטהרין  "שאין מיוחד לימוד ל"ל דילן: פרש"י על
מצורע  של טהרתו שתהא אא"פ הרי בלילה", אותו
קרבן, הבאת הוא טהרתו מעניני שא' מכיון בלילה

בתו"כ  כהדרשא קרבן, להקרבת כשר הלילה 20ואין

שאין 21עה"פ  הקרבנות לכל למדנו - צותו" "ביום
ביום? אלא כשרים

"יום" תיבת אין דבפשש"מ הנ"ל עפ"י אבל
פרש"י  לפי ליתא: מעיקרא קושייתם לילה, שוללת

ע"ד לימוד - ממש"נ hytdעה"ת להוכיח אין -
"meia ביום אלא קרבנות מביאים דאין 22צותו"

ביום  הוא הפי' דבפשש"מ - העיקר על (נוסף
`iadl deehvpy- בפועל הבאתם ולא הקרבנות,

הנ"ל) התו"כ דרשת בפירושו רש"י הביא לא ולכן
אותו  מטהרין "שאין מיוחד לימוד ואיצטריך

בלילה".

.Ê שבגמרא מה יתבאר (כשלמדו 23ועפ"ז
"ז  דכתיב היום כל כשרה המצורע תהי'דטהרת את

"לטהרת  פרש"י: טהרתו") ביום המצורע תורת
- תולעת" ושני ואזוב ארז ועץ בצפרים - המצורע
בקרא  מפורש הרי קמ"ל, מאי א) א"מ: דלכאו'
הקרבנות  משמיט למה ב) המצורע", "טהרת מהי
לפרשו  לרש"י הו"ל ג) לטהרתו, להביא שחייב
ולטהרת  . . כשר היום כל שם: המשנה על תיכף

המצורע?
צריך  למה לכאו' הנ"ל : קושיא לתרץ דבא אלא
הרי  דוקא, ביום טהרתו" ד"ביום מיוחד לימוד
כמ"ש  בלילה קרבן מקריבין אין ההלכה) (ע"ד

צותו" דהלימוד 24"ביום ומדייק מפרש ולכן -
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62 יז.11) ח, בהעלותך יג. ג, במדבר
כט.12) יב, בא
יז.13) ט, נח
ב.14) יב, בא
ועוד.15) ב. יא, שמיני ב. טו, בשלח פרש"י ראה
אבל 16) א) כז, א. יט, א. (ה, מנחות ראה - עצמו זה ובענין

(יאֿיב) כה בהר רש"י וראה - זו דרשה העתיק לא כאן ברש"י
לקמן  וראה ואכ"מ. הראשון. לא אבל השני, "תהי'" ופי' דמדייק

.23 הערה 133 ע'
"זאת17) שמיני) (ס"פ ממש"נ גו'zxezלהעיר הבהמה

של  חציו נשחט בין ופרש"י: הטהור" ובין הטמא בין להבדיל
"זאת הכתוב מקדים לכן אשר די"ל - רובו נשחט בין "zxezקנה

ולהעיר  כה). כ, קדושים (פרש"י השערה בחוט תלויין שדיני' כיון
כו' תורה שנאמרה מקום כל א): יט, (מנחות דגמרא מקס"ד

לעכב.

המצורע 18) שעניני היינו - "המצורע" תיבת גם ומעתיק
מדוייקים.

"מצאתי").19) ע"ז (וכותב כאן ש"ח
ב.20) כ, במגילה וכן וש"נ. א. צח, בזבחים והובא
לח.21) ז, צו
הראהו 22) וכיצד "הזה": ד"ה ב יב, בא בפרש"י וצע"ק

ה', דיבר ביום ויהי שנאמר ביום אלא עמו  נדבר הי' לא והלא
ezev meia.'וכו ה' צוה אשר היום מן ,

א.23) כא, מגילה
בר"נ 24) להגירסא וגם א). קלב, (שבת השמיני" ומ"ביום

כללים  שד"ח בהנסמן (ראה הכלל ידוע - "קשיא" שם גאון
תיובתא. אינה שקשיא ל) כלל קו"ף מערכת



כה
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תהי'‡. "זאת פרשתנו) (בתחלת הכתוב מן
את  רש"י מעתיק גו'" טהרתו ביום המצורע תורת
ומפרש: וגו'" המצורע תורת תהי' "זאת התיבות

בלילה. אותו מטהרין שאין מלמד
המפרשים  רש"י 1ופירשו של היא:2שכוונתו

מרמזה  שרש"י - שבהכתוב (טהרתו)" "ביום תיבת
באה  זו שתיבה מפרש ולכן היא, מיותרת - ב"וגו'"

בלילה". אותו מטהרין שאין "ללמד

מן  מעתיק רש"י א) כן: לפרש קשה אבל
שייכות  שאינן המצורע" תורת תהי' "זאת הכתוב

llk זה ש(רק)2לפירוש "ביום" תיבת דוקא ב) .
ב"וגו'" מרמזה מפרש, !3אותה

הוא  הלימוד עיקר רש"י, של שלדעתו ועכצ"ל
שאין  אלא המצורע", תורת תהי' "זאת התיבות מן

אלו מוסיף ocalבתיבות ולכן פירושו, להכריח כדי
טהרתו", "ביום הכתוב סיום על גם לרמז "וגו'"
בהמשך  (מש"נ בצירוף שמעתיקן שהתיבות והיינו
מטהרין  "שאין מלמדין ב)ה"וגו'" הנרמז הכתוב

בלילה". אותו

וצלה"ב:

דאין  שהלימוד - בפשטות פרש"י לא למה א)

מ" הוא בלילה אותו ובפרט meiaמטהרין טהרתו",
בתו"כ  הוא הגמרא 4שכן משמעות )?5(וכ"ה

תהי' "זאת התיבות מן זה נלמד איך לאידך: ב)
המצורע" ?6תורת

" והוסיף רש"י דייק למה (שאין cnlnג)
כו')"? מטהרין

בזה:·. והביאור
תיבות  לכאו' הוא: בכתוב לרש"י שקשה מה

הן  מיותרות המצורע" תורת תהי' דהרי 7"זאת ,
מכיון  במצורע, יהי' שהמדובר מעצמו מובן
שנאמרו  הקודמת לפרשה בהמשך באה זו דפרשה
- בפרשתנו - קאי וע"ז המצורע, טומאת דיני בה

טהרתו"? "ביום

"זאת  תיבות רש"י מעתיק זו קושיא ולתרץ
ומפרש: וגו'" המצורע תורת שאין cnlnתהי'

והיינו, בלילה. אותו `elמטהרין zeaizy ללמד באו
ס"ד). (כדלקמן זה דין

מ"‚. מוכיח אינו שאין meiaולמה טהרתו"
בלילה: טהרתו

eheytaנכתב (כשלא "יום" מקרא -cgiaשל
cebipaשולל מובנו אין אלא dlilל"לילה") כי ,

והלילה lkפירושו היום כמפורש 8המעל"ע, ,9

בקר ויהי ערב וכן mei"ויהי הששי"; . . אחד
תשבות",meiaeגו'mini"ששת10נאמר  השביעי

במלאכה.lkcשפירושו, אסור השבת של המעל"ע

שהי' למאורע בנוגע "יום" מצינו מזו: ויתירה
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ועוד.1) פרש"י), (על חיים מים באר רא"ם,
אינו,2) אבל - הסדרה התחלת לציין שמעתיקן אפ"ל לכאו'

כי 
לפי א) שבנדו"ד: לזה "זאת i"yxt[נוסף הוא פרשתנו שם *

"תורת  גם להעתיק הו"ל ולא ח), יג, תזריע (פרש"י תהי'"
מעתיק  לא למה - עומדת במקומה הקושיא ועיקר: ב) המצורע",

פירושו?] קאי שעלי' "ביום" תיבת
וקדושים) וארא (כבפ' פרשיות שבכו"כ מזה כמ"פ, כמדובר
מקום  לציין נחית דלא מוכח בתחלתה הסדרה שם רש"י כתב לא

עה"ת. בפירושו הסדרות התחלת
הגמרא 3) כוונת פשטות וכ"ה שמעתיקה. כאן בתו"כ משא"כ

תהי' "זאת הכתוב התחלת גם שם שמובא ומה - א) (כא, במגילה
י"ל  - המצורע") "תורת התיבות בתו"כ (וכן המצורע" תורת
השקיית  לענין שם שבמגילה תורה" - "תורה להגז"ש גם שמרמז
להלכה  אחד מלימוד יותר להביא בכ"מ הש"ס (כדרך סוטה

אחת).
וכתב  טרח בגז"ש דאתיא מילתא דגם מוכח זה עפ"י ולהעיר:
מ"ם  מערכת כללים בשד"ח הובא - בזה השקו"ט (ראה קרא לה

כז). כלל

rxevn 'tl '` dgiy f"g y"ewla onqp - m"anxde b"qxdl d"ke (*
.dzlgza

כאן.4)
(5.3 הערה לעיל ראה - שם מגילה
(6- "תורה להגז"ש היא רש"י דכוונת לומר שאין ופשוט

רק  להעתיק הו"ל לא דלפ"ז (נוסף כי - (3 הערה (כנ"ל תורה"
בפרש"י. כלל נזכרה לא הרי) "תורת", תיבת

לומר  בא הוא "לרבות - "תורת" דתיבת יתור הפשט ע"ד גם:
" בנדו"ד ועד"ז צו). ר"פ (פרש"י כו'" לכל אחת zxezתורה

המצורעין"*. לכל אחת "תורה פירושה המצורע"
כאן.7) ואוה"ח אלשיך גם ראה
וראה 8) סע"ב). (קיז, בשבת מהפלוגתא להעיר - ההלכה ע"ד

וש"נ. סק"מ. צו מלבי"ם יד. לא, תשא לכי צפע"נ
הֿלא.9) א, בראשית

כא.10) לד, תשא יב. כג, משפטים

yxity dn lr jneq ik e`iadl v"` i"yxe .t"dr k"ezak לעיל *)
" (ev t"x) שכל."'ek zeaxl dxez

rxevn zyxt - zegiy ihewl

כמ"ש  -meia"11בלילה, בארמ"צ" בכור כל הכותי
"בחצי היתה הרי בכורות ,dlild"12ומכת

במקום  [ואפילו "יום" דתיבת מזה מוכח
" וכבפסוק כבנדו"ד, - היא מיותרת meiaשלכאו'

" דהול"ל גו'", אינה izekdaהכותי גו'"] בכור כל
המעל"ע. כל פירושה כי לילה, שוללת

תורת „. תהי' "זאת תיבות (יתור) אולם
לאח"ז meiaד"epcnlnהמצורע" הנאמר טהרתו"

בלילה: ולא דוקא ביום מובנו
אלו מדגישות olekתיבות הן, דיוק של לשונות

את  ושוללות מדברות, הן שבו הענין (פרטי)
הפכם:

ומדויק, מבורר דבר מציין - "זה") (או "זאת"
i"yxtke הקשת;13עה"פ הראהו הברית": אות "זאת

ועד"ז 14עה"פ  לבנה. הראהו פרש"י: הזה" "החדש
.15בכ"מ 

(כבכ"מ  משמעותה - "בהוויתה 16"תהי'" (
`dz."

" - דינים הוראת פירושה הענין zxez"תורת" "
לקיימו  צריך דוקא שבו האופן ,17והלכותיו,

בדיוק  הוא - לאח"ז הנאמר כי מובן שמזה
" גם ובמילא -meiaובדוקא, מדויק meiaטהרתו"

בלילה". אותו מטהרין "שאין - דוקא

להעתיק ‰. (א) רש"י של דיוקו מובן עפ"ז
לרמז  (ב) המצורע", תורת תהי' "זאת התיבות

" לשונו דיוק (ג) ב"וגו'", רק "ביום" cnlnתיבת
כו'": מטהרין שאין

בלילה" אותו מטהרין "שאין דהא מדגיש רש"י
" בכתוב הנאמר (לא אותנו -meiaמלמד טהרתו"

כנ"ל  לילה, שוללת ביום תיבת אין הפשט ע"ד כי
הנאמר  כ"א) - המצורע 18בארוכה תורת תהי' "זאת

- מדויק הוא "ביום", ה)וגו'", אשר למדים (שמזה
" בלילה".cnlnובמילא אותו מטהרין שאין

.Â המפרשים קושיית בפשטות תתורץ 19עפ"ז

מטהרין  "שאין מיוחד לימוד ל"ל דילן: פרש"י על
מצורע  של טהרתו שתהא אא"פ הרי בלילה", אותו
קרבן, הבאת הוא טהרתו מעניני שא' מכיון בלילה

בתו"כ  כהדרשא קרבן, להקרבת כשר הלילה 20ואין

שאין 21עה"פ  הקרבנות לכל למדנו - צותו" "ביום
ביום? אלא כשרים

"יום" תיבת אין דבפשש"מ הנ"ל עפ"י אבל
פרש"י  לפי ליתא: מעיקרא קושייתם לילה, שוללת

ע"ד לימוד - ממש"נ hytdעה"ת להוכיח אין -
"meia ביום אלא קרבנות מביאים דאין 22צותו"

ביום  הוא הפי' דבפשש"מ - העיקר על (נוסף
`iadl deehvpy- בפועל הבאתם ולא הקרבנות,

הנ"ל) התו"כ דרשת בפירושו רש"י הביא לא ולכן
אותו  מטהרין "שאין מיוחד לימוד ואיצטריך

בלילה".

.Ê שבגמרא מה יתבאר (כשלמדו 23ועפ"ז
"ז  דכתיב היום כל כשרה המצורע תהי'דטהרת את

"לטהרת  פרש"י: טהרתו") ביום המצורע תורת
- תולעת" ושני ואזוב ארז ועץ בצפרים - המצורע
בקרא  מפורש הרי קמ"ל, מאי א) א"מ: דלכאו'
הקרבנות  משמיט למה ב) המצורע", "טהרת מהי
לפרשו  לרש"י הו"ל ג) לטהרתו, להביא שחייב
ולטהרת  . . כשר היום כל שם: המשנה על תיכף

המצורע?
צריך  למה לכאו' הנ"ל : קושיא לתרץ דבא אלא
הרי  דוקא, ביום טהרתו" ד"ביום מיוחד לימוד
כמ"ש  בלילה קרבן מקריבין אין ההלכה) (ע"ד

צותו" דהלימוד 24"ביום ומדייק מפרש ולכן -
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62 יז.11) ח, בהעלותך יג. ג, במדבר
כט.12) יב, בא
יז.13) ט, נח
ב.14) יב, בא
ועוד.15) ב. יא, שמיני ב. טו, בשלח פרש"י ראה
אבל 16) א) כז, א. יט, א. (ה, מנחות ראה - עצמו זה ובענין

(יאֿיב) כה בהר רש"י וראה - זו דרשה העתיק לא כאן ברש"י
לקמן  וראה ואכ"מ. הראשון. לא אבל השני, "תהי'" ופי' דמדייק

.23 הערה 133 ע'
"זאת17) שמיני) (ס"פ ממש"נ גו'zxezלהעיר הבהמה

של  חציו נשחט בין ופרש"י: הטהור" ובין הטמא בין להבדיל
"זאת הכתוב מקדים לכן אשר די"ל - רובו נשחט בין "zxezקנה

ולהעיר  כה). כ, קדושים (פרש"י השערה בחוט תלויין שדיני' כיון
כו' תורה שנאמרה מקום כל א): יט, (מנחות דגמרא מקס"ד

לעכב.

המצורע 18) שעניני היינו - "המצורע" תיבת גם ומעתיק
מדוייקים.

"מצאתי").19) ע"ז (וכותב כאן ש"ח
ב.20) כ, במגילה וכן וש"נ. א. צח, בזבחים והובא
לח.21) ז, צו
הראהו 22) וכיצד "הזה": ד"ה ב יב, בא בפרש"י וצע"ק

ה', דיבר ביום ויהי שנאמר ביום אלא עמו  נדבר הי' לא והלא
ezev meia.'וכו ה' צוה אשר היום מן ,

א.23) כא, מגילה
בר"נ 24) להגירסא וגם א). קלב, (שבת השמיני" ומ"ביום

כללים  שד"ח בהנסמן (ראה הכלל ידוע - "קשיא" שם גאון
תיובתא. אינה שקשיא ל) כלל קו"ף מערכת
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לענין  (לא הוא ביום, המצורע דטהרת דילן מפסוק
zepaxwd ה"צפרים לענין רק אלא) לטהרתו, שמביא

מ"ביום  ללמוד שא"א תולעת" ושני ואזוב ארז ועץ
צותו".

.Á שבפרש"י ההלכה ע"ד מופלאים מהעניינים
זה:

נדרש  דוקא, ביום צ"ל המצורע דטהרת הלימוד
"כל החיובי: בצד ותו"כ xykבגמרא meid. .

וטהרתו . . "מלמד המצורע", ";meiaולטהרת
בצד  לכתוב ומדייק משנה בפרשתנו רש"י ואילו

מלמד אותוoi`yהשלילי: .dlilaמטהרין

(פרט  טהרתו נמשכה כאשר  לדינא, ונפ"מ
בין  - לילה ולא יום לא שאינו בזמן בה) המעכב

:25השמשות 

שהדיוק  משמע והתו"כ הגמ' לשון מפשטות
צ"ל שהטהרה נמשכה meiaהוא אם ולכן דוקא,

בזמן מאחר epi`yטהרתו טהרה לו עלתה לא יום,
מטהרין  "שאין שכותב לרש"י ביום; היתה שלא
ביהש"מ  בזמן טהרתו תימשך אם בלילה" אותו

בלילה. היתה שלא כיון כשירה

בכ"מ  "יום" ההלכה, דע"ד נת"ל י"ל: והטעם
דוקא  יום משמעותו נדו"ד) (כולל ברובו עכ"פ -

" ממש"נ ולכן לילה), מובן meia(ולא טהרתו"
הפשט, ע"ד משא"כ דוקא. ביום צ"ל שהטהרה

עצמה "ביום" (גם dzernynדתיבת המעל"ע כל
אלא "xeziyלילה), בהכתוב שאין cnlnהתיבות

לילה  רק למעוטי די לכן בלילה", אותו מטהרין
דביהש"מ). הזמן גם למעט (ולא

.Ë להקדמת הביאור הענינים, בפנימיות
טהרת  לפרשת המצורע" תורת תהי' "זאת התיבות

המצורע:
בלקו"ת  רע,26מבואר שם מוציא ענינו דמצורע

דקליפה. וכלים) אותיות ֿ) שמות וממשיך שמוציא
בחי' שהיא התורה, עסק ע"י הוא תיקונו ולכן

כמרז"ל  דקדושה כולה 27שמות התורה "כל
הקב"ה". של שמותיו

טהרת  פרשת בתחלת למש"נ הטעם וזהו
תהי' "זאת כיzxezהמצורע תיקונו xwirהמצורע",

גו'", הכהן אל "והובא ע"י (לא הוא המצורע של
") ה)תורה (עסק ע"י שהיא zxezכ"א) המצורע"),

- טוב" "שם לבחי' רע" "שם בחי' המהפכת היא
דקדושה. ואותיות שמות

כדבעי  תהי' המצורע" ש"תורת שבכדי אלא
עסק  דדוקא - מביטול תהי' שתורתו למיהוי,
צ"ל  - להמצורע תיקון פועל זה באופן התורה
- אבא" "אור הממשיך הוא כי הכהן", אל "והובא

הביטול. ענין

(d"kyz ,rxevn t"y zgiyn)
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מציאות 25) הוא דביהש"מ להסברא הוא שבפנים הנפ"מ
משניהם; מורכב שהוא להסברא ועד"ז לילה. ולא יום לא - בפ"ע
ח"ד  לקו"ש בכ"ז (ראה לילה ספק יום ספק שהוא הסברא* לפי
אם  בהדיעות ותלוי דאורייתא ספיקא ה"ז שם), ובהנסמן 1223 ע'
כלל  ס מ"ע כללים בשד"ח (נסמנו מד"ס או מה"ת לחומרא אזלינן

'b yi n"ydiaac ,'ia edpzi` edlekc `xaq cer k"b l"i ile`e (*
.dlil wtq mei wtq (b ,dlile mei (a ,dlil `le mei `l (` :mipipr

y"dia r"n v"ndezd illk p"rtvn xirdl וש"נ.
.n"k`e .(c"t my .a"t mixeka) qepibexcp`e iekn xirdle

- רש"י בדעת ואילך 71 ע' ח"ז לקו"ש וראה ועוד. ויו"ד. ט'
מה"ת). לחומרא דאזלינן

דבנגעים  א) כד, (תזריע בלקו"ת המבואר ע"פ י"ל או
(ב"מ  טהור" אומר הקב"ה "ספק (ולכן מילתא" תליא "בידיעה
דגם  את"ל - ע"ש) לחומרא, דאורייתא דספיקא אף - א) פו,

טומאת לאפוקי הל' ברמב"ם (ויל"ע דוקא ידיעה צ"ל מטומאתו
ספ"ד  ר"ש וראה ואילך. ה"ה ובפ"ו שם. ובנ"כ ספ"ב. צרעת
הכלל  בזה אמרינן דלא דכמו בתחלתו) שם פ"ב מל"מ דנגעים.

שאין כיון הרי - דחזקה ענין גם ל"נ כך - לחומרא driciדספיקא
טהור. כדין עשה שלא

ואילך.26) סע"ד כד, פרשתנו
א.27) פ"ז, זח"ב ע"פ עה"ת בהקדמתו רמב"ן



כז rxevn zyxt - zegiy ihewl

לענין  (לא הוא ביום, המצורע דטהרת דילן מפסוק
zepaxwd ה"צפרים לענין רק אלא) לטהרתו, שמביא

מ"ביום  ללמוד שא"א תולעת" ושני ואזוב ארז ועץ
צותו".

.Á שבפרש"י ההלכה ע"ד מופלאים מהעניינים
זה:

נדרש  דוקא, ביום צ"ל המצורע דטהרת הלימוד
"כל החיובי: בצד ותו"כ xykבגמרא meid. .

וטהרתו . . "מלמד המצורע", ";meiaולטהרת
בצד  לכתוב ומדייק משנה בפרשתנו רש"י ואילו

מלמד אותוoi`yהשלילי: .dlilaמטהרין

(פרט  טהרתו נמשכה כאשר  לדינא, ונפ"מ
בין  - לילה ולא יום לא שאינו בזמן בה) המעכב

:25השמשות 

שהדיוק  משמע והתו"כ הגמ' לשון מפשטות
צ"ל שהטהרה נמשכה meiaהוא אם ולכן דוקא,

בזמן מאחר epi`yטהרתו טהרה לו עלתה לא יום,
מטהרין  "שאין שכותב לרש"י ביום; היתה שלא
ביהש"מ  בזמן טהרתו תימשך אם בלילה" אותו

בלילה. היתה שלא כיון כשירה

בכ"מ  "יום" ההלכה, דע"ד נת"ל י"ל: והטעם
דוקא  יום משמעותו נדו"ד) (כולל ברובו עכ"פ -

" ממש"נ ולכן לילה), מובן meia(ולא טהרתו"
הפשט, ע"ד משא"כ דוקא. ביום צ"ל שהטהרה

עצמה "ביום" (גם dzernynדתיבת המעל"ע כל
אלא "xeziyלילה), בהכתוב שאין cnlnהתיבות

לילה  רק למעוטי די לכן בלילה", אותו מטהרין
דביהש"מ). הזמן גם למעט (ולא

.Ë להקדמת הביאור הענינים, בפנימיות
טהרת  לפרשת המצורע" תורת תהי' "זאת התיבות

המצורע:
בלקו"ת  רע,26מבואר שם מוציא ענינו דמצורע

דקליפה. וכלים) אותיות ֿ) שמות וממשיך שמוציא
בחי' שהיא התורה, עסק ע"י הוא תיקונו ולכן

כמרז"ל  דקדושה כולה 27שמות התורה "כל
הקב"ה". של שמותיו

טהרת  פרשת בתחלת למש"נ הטעם וזהו
תהי' "זאת כיzxezהמצורע תיקונו xwirהמצורע",

גו'", הכהן אל "והובא ע"י (לא הוא המצורע של
") ה)תורה (עסק ע"י שהיא zxezכ"א) המצורע"),

- טוב" "שם לבחי' רע" "שם בחי' המהפכת היא
דקדושה. ואותיות שמות

כדבעי  תהי' המצורע" ש"תורת שבכדי אלא
עסק  דדוקא - מביטול תהי' שתורתו למיהוי,
צ"ל  - להמצורע תיקון פועל זה באופן התורה
- אבא" "אור הממשיך הוא כי הכהן", אל "והובא

הביטול. ענין
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- רש"י בדעת ואילך 71 ע' ח"ז לקו"ש וראה ועוד. ויו"ד. ט'
מה"ת). לחומרא דאזלינן

דבנגעים  א) כד, (תזריע בלקו"ת המבואר ע"פ י"ל או
(ב"מ  טהור" אומר הקב"ה "ספק (ולכן מילתא" תליא "בידיעה
דגם  את"ל - ע"ש) לחומרא, דאורייתא דספיקא אף - א) פו,

טומאת לאפוקי הל' ברמב"ם (ויל"ע דוקא ידיעה צ"ל מטומאתו
ספ"ד  ר"ש וראה ואילך. ה"ה ובפ"ו שם. ובנ"כ ספ"ב. צרעת
הכלל  בזה אמרינן דלא דכמו בתחלתו) שם פ"ב מל"מ דנגעים.

שאין כיון הרי - דחזקה ענין גם ל"נ כך - לחומרא driciדספיקא
טהור. כדין עשה שלא

ואילך.26) סע"ד כד, פרשתנו
א.27) פ"ז, זח"ב ע"פ עה"ת בהקדמתו רמב"ן

פ

רמז בגי' למארז"ל )ב"ב צא.( אמיה דאברהם וָהָמן שוות 
– זה לעומת זה

אמר רב חנן בר רבא אמר רב, אמיה דאברהם אמתלאי 
בת כרנבו, אמיה דהמן אמתלאי בת עורבתי, וסימנך טמא 

טמא טהור טהור.
בבא בתרא צא.

עורב  טהור,  ואברהם  הן  טהורין  מצאן  כרים  כרנבו, 
טמא הוא, והמן נמי טמא הי'.

רשב"ם

ָהָמן הוא המנגד1 לאברהם, שלכן ֵׁשם אמותיהם שוות, 
אמתלאי.

אך זה טהור בת כרנבו, וזה טמא בת עורבתא.
עור"ב הוא גם כן מספר כרנב"ו.

גם המן הוא הלעומת דאברהם, באברהם הי' עץ כמ"ש2 
והוא עומד עליהם תחת העץ, וכתיב3 ויטע אשל, ולעומתו 

עשה המן עץ4.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 
תכט

פא

רמזים ד"ָהָמן ובניו" הם הלעומת ד"אברהם ויצחק"

שהוא  ויצחק,  דאברהם  הלעומת  הם  ובניו  ָהָמן 
המארז"ל5 שאימא דאברהם ואימי' דהמן שמותיהן שוות, 

להורות שהמן הוא הלעומת דאברהם.
אברהם נטע אמונה, ויטע6 אשל בבאר שבע כו' בשם 
ה' אל7 עולם, והמן רצה לעקור אמונה, ועשה עץ8 גבוה נ' 

1( ראה עוד בזה לקמן סימן פא. קלא.
2( בראשית יח, ח.

3( שם כא, לג.
4( מגילת אסתר ה, יד.

דאברהם  אמי'  רב,  רבא אמר  בר  חנן  רב  "ואמר  צא.  בבא בתרא   )5
אמתלאי בר כרנבו, אמי' דהמן אמתלאי בת עורבתי". ראה לעיל סימן 

פ. לקמן סימן קלא.

6( בראשית כא, לג.
7( ראה סוטה י, א. ויקרא שם בשם ה' אל עולם אמר ריש לקיש אל 
של  לשמו  אבינו  אברהם  שהקריא  מלמד  ויקריא  אלא  ויקרא  תקרי 
הקב"ה בפה כל עובר ושב, כיצד לאחר שאכלו ושתו עמדו לברכו, 
אמר להם, וכי משלי אכלתם, משל אלקי עולם אכלתם הודו ושבחו 
לבריות  למד  ויקריא,  אלא  )ופרש"י:  והי' העולם  למי שאמר  וברכו 
ושתו, משלו היו  לאחר שאכלו  כיצד  לקרות שם בשם ה' אל עולם. 

עומדים לברכו לאברהם, והוא אומר להם וכי משלי אכלתם(.
גבוה  עץ  יעשו  אהביו  וכל  אשתו  זרש  לו  "ותאמר  יד.  ה,  אסתר   )8

אמה הלעומת דאשל אברהם9.
אברהם מסתיים באותיות ה"ם, והמן מתחיל באותיות 

ה"ם.
אך המ' דאברהם הוא מ' סתומה, בסוד החותם שאין 
יניקה10  יש  שאז  פתוחה  מ'  הוא  ובהמן  ללעו"ז,  יניקה 

ללעו"ז, והיינו מה שאח"כ11 הוא נ' העץ דנ' אמה, וד"ל.
הע"ה  בזכות  הוא  דפורים  בנס  שהרגו  אלף  והע"ה12 
שנה דאברהם כשיצא13 מחרן, שחרן14 הוא מוחין דקטנות 
ג' פעמים15 אלקים, והע"ה שנה רומז על המתקת המוחין 
דג'  האותיות16  מספר  שהוא  דגדלות,  במוחין  דקטנות 
שמות הוי' ואלקים במלואן, ועוד ו' לנגד הו' שמות דהוי' 

אלקים, עיין בלקוטי תורה17 פרשת לך.

חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי וגו'".
9( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד קנט ואילך.

10( ראה ספר הערכים אותיות ז־ת עמוד קפז. )תורת מנחם התוועדויות 
וגאולה  בילקוט משיח  גם  ואילך. מובא   45 א' עמוד  ה'תשי"ג חלק 

עה"ת פרשת פנחס סימן רעט(.
11( פירוש: מהאות "מ" פתוחה שיש יניקה ללעומת זה, מזה נמשך 
האות נ' – האות האחרונה ד"המן" – והאות נ' הוא ה"חמשים" אמה 

דהעץ.
12(  )אסתר ט, טז( "ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו ועמד 
על נפשם ונוח מאויביהם והרג בשנאיהם חמשה ושבעים אלף וגו'".

13( בראשית יב, ד.
שחרן הוא מוחין דקטנות, ראה תורת חיים בראשית )פרשת לך   )14
לך( צ, א ואילך. קסו, סע"ב. ד"חרן" בגי' "גרון" )עם הכולל(, שהוא 
השגה   – שבראש  המוחין  בין  ומבדיל  שמפסיק  הגרון  מיצר  בחי' 
שהתפעלות  המוחין,  קטנות  וזהו"ע  שבלב,  למדות  באלקות,  והבנה 
מדות שבלב  בהרגש  פועל  ומתמעט, שאינו  מתכווץ  השכל שבמוח 

ע"ש. ראה אור התורה פרשת וארא עמוד קנח.
15( אלקי"ם )בגי' 86( ג' פעמים )3 × 86( = 258, הוא מספר "חר"ן". 
ד'  כנגד  הם  "אלקים"  פעמים  דהג'  חסידות  דרושי  בכמה  ומבואר 
עולמות בריאה יצירה עשי' – ג' צמצומים. ועיין גם לקמן סימן ריא, 
דשם אלקים בחי' דין וגבורה הוא בחי' מוחין דקטנות, משא"כ שם 

"הוי'" הוא בחי' מוחין דגדלות.
ובלקוטי לוי יצחק שם וז"ל: "וענין זה שייך לפורים שהוא המתקת 
מוחין דקטנות ע"י מוחין דגדלות, שלכן מספרו ג"כ ג' פעמים הוי' 
אלקי"ם עכ"ל. )3 × הוי' )26( הוא 78, + 3 × אלקי"ם )86( הוא 258, 

סך הכל 78 + 258 = 336, כמנין "פורים"(.
16( פירוש: הוי' במילואו הוא "יוד, הא, ואו, הא" שהוא 10 אותיות, 
הוא  במילואו  "אלקים"  ושם   ,30 מספר  הוא   )10  ×  3( פעמים  וג' 
 )13  ×  3( וג' פעמים  יוד, מם" שהוא 13 אותיות,  "אלף, למד, הא, 
הוא 39, סך הכל 30 + 39 = 69, + 6 )לנגד הששה שמות עצמם – ג' 

פעמים הוי', וג' פעמים אלקים( = 75, "עה".
ובד"ה  מחרן",  בצאתו  שנה  ע"ה  בן  "ואברם  ד"ה  להאריז"ל   )17
בצאתו  שנה  ע"ה  בן  ואברם  וז"ל:  לך".  לך  אברם  אל  ה'  "ויאמר 
אכדט"ם*  בחילוף  יוצא  ובצאתו משם  בגרון  אלהים  ג'  מחרן שהם 
שעולה ע"ה, ועוד כשיוצא משם הג' מוחין בסוד הויות במילוי הם 
ג' אלהים במילוי  ויוצאין מגרון ששם  י' אותיות הרי הם ל' אותיות 
לכ"א י"ג אותיות הרי הם ט"ל ול' הרי הם ס"ט ועם ו' כוללים הרי 

ע"ה דהיינו** ג' הויות וג' אלהים.
*( ראה הערה 19. 21.

**( כנ"ל הערה 15. 16.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כח
גם אסתר היתה בת ע"ד שנה כמנין הדסה כשנלקחה 
אל בית המלכות, שהוא לנגד הע"ה שנה דאברהם כמ"ש 
אלקים  שם  המתקת  והוא  ע"ש,  לך  פרשת  במד"ר18 
בהאותיות הקודמין לו שמספרם19 ע"ד, )ולהעיר מהע' ד' 
רבתי20 דשמע כו'21 אחד(, ועיין בפרי עץ חיים בכוונת פסח 

שנים,  וחמש  שבעים  בן  ואברם  יג(  לט,  פרשה  רבה  )בראשית   )18
הה"ד )אסתר ב, ז( ויהי אומן את הדסה היא אסתר. רבי ברכיה בשם 
בן  אביך  מבית  יצאת  אתה  לאברהם  הקב"ה  אמר  אמר,  דתמן  רבנן 
בן  יהיה  ממך  מעמיד  שאני  גואל  אף  חייך  שנים  וחמשה  שבעים 

שבעים וחמשה שנים כמנין הדסה.
נלקחה  שאז  ע"ד  בגימטריא  הדסה  הדסה,  כמנין  מהרז"ו:  ]פירוש 
מבית מרדכי אל בית הגי שומר הנשים. וי"ב חודש היתה בתמרוקי' 

הרי ע"ה.[
19( ענין זה מבואר בפרי עץ חיים שער חג המצות פרק א' )המצויין 
כאן( וז"ל: בסוד חילוף שם אלקים, והוא שם אכדט"ם. והענין: כי 
אלף אינה יכולה להתחלף, כי אין אות אחרת קודמת אלי', אבל למד 
תתחלף בכ' הקודמת אלי', וכן הה' מתחלף בד' הקודמת אלי', עד אות 
י' נתחלף בט' הקודם אלי'. אך ם' של אלקים אמת שהיא מתחלפת, כי 
ם' דאלקים הוא מ"ם סתומה, ומתחלפת במ' פתוחה הקודמת אלי'. 
אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל תיבה היא סתומה, לכן 
נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם בערך א' נקרא גם אות 
נקראת  אינה  שכמותה,  ם'  באות  שנתחלפה  בערך  אך  מתחלפת,  מ' 

נתחלפת.
אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  שם  מן  פנימי  יותר  זה  שם  והנה 
קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 
באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 
בזוהר )פרשת פקודי דף רסב.(, והוא יותר תחתון ודין משם אלקים. 

ואע"פ שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.
יתחלף, מורה  וכאשר  הוי"ה הוא רחמים פשוטים,  והענין הוא, שם 
על העלם הרחמים, וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 
שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 
משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים, והוא 
בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש.

ראה שיחות קודש ה'תשל"ו ש"פ האזינו )שבת תשובה( סעיף מב.
20( דברים ו, ד.

'כי  ר"ת  וז"ל:  ב.  א,  21( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל שיר השירים 
להיות  א'  אות  השם  מזה  וחסר  כדט"ם,  הוא  'מיין  'דודיך  'טובים 
חילוף אלקים כנודע, וזה השם נמשך אלי' מן הבינה הנקרא יין משם 
ס"ג שבה, ועם י' אותיותיו ע"ג כמנין כדט"ם, ועם תוספות א' כנגד 
השם נעשה אכדט"ם, והא' הזו לוקחת משם אהי"ה ושם זה עולה ע"ד 

שהם סוד ע' וד' גדולה דשמע. עכ"ל.
פרי עץ חיים שער ספירת העומר פרק ז, וז"ל: שם אכדט"ם שבבינה, 
ואלו הם סוד ה'  יותר רחמים.  ולכן הוא  שהוא חילוף שם אלהי"ם, 
שם  הוא  עד,  עדי  בה'  בטחו  ו[  כד,  ]ישעי'  וז"ס  דגדלות,  גבורות 
אכדט"ם גימ' ע"ד להיותו רחמים, לכן תלוי בו הבטחון, ולזה רמזו 
בזוהר פרשת וארא, על פסוק זה, ושם נאמר כי עד"י ע"ד הוא בבינה, 

ויובן עם מה שאמרנו כאן.
ואמנם מה שנתחלף שם אלהי"ם, הן ג' אותיות אמצעיות שהם כד"ט, 
כי אותיות א"ם אינן מתחלפות, ואותיות אלו המתחלפות מדין ונעשין 
רחמים, הם גי' ל"ג, וזהו ]בראשית לא, נב[ ע"ד הג"ל הזה ביני וביניך, 
כי שם נקרא ע"ד, וג' אותיות אלו המתחלפות גי' ג"ל, זהו ]בראשית 

לא, מח[ הגל הזה ע"ד.

ובכוסות של פסח וד"ל. והוא המתקת המוחין דקטנות ע"י 
המוחין דגדלות.

ו'22 כמארז"ל,  ורב חסר  והיו להמן ר"ח בנים כמספר 
הם הלעומת דיצחק שמספרו ר"ח, ארב"ה23 את זרעו ואתן 

לו את יצחק כמ"ש בכתבי האריז"ל24.
אך בני המן הם ורב חסר ו', היפך מיצחק שקרא שמות25 
מלא ו', עיין בתורה אור פרשת26 תולדות, שאות ו' הוא27 
ובפרשת  ויקרא  ר"פ28  בזהר  עיין  חיים,  אות  אמת,  אות 

במדבר29 דף ק"כ כמדומה.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שב

22( )מגילה טו:( ורב בניו )מגילת אסתר ה, יא(, וכמה רוב בניו, רמי 
בר אבא אמר כולן מאתים ושמונה הוו שנאמר ורב בניו.

וכן  "יצחק",  כמנין  ר"ח  בגימטריא  "ארבה"  ג(  כד,  )יהושע   )23
בגימטריא "ורב".

מנחם  תורת  וירא.  פרשת  סוף  להאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )24
התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב' עמוד 355 הערה 48. ה'תשמ"ח חלק 

ד' עמוד 106.
25( בראשית כו, יח "וישב יצחק ויחפור את בארת המים... ויקרא להן 

כשמות כשמת אשר קרא להן אביו".
26( )תורה אור פרשת תולדות יז, ג( וז"ל: מדת אברהם הוא הכנסת 
אורחים... להמשיך גילוי אור אלקותו מלמעלה למטה, שנתן לערביים 
גילוי  להיות  בכדי  כו'  מברכים  למי  דעו  להם  אמר  ואח"כ  לאכול 
אלקות למטה שגם הערביים יכירו גדולתו כו' כ"ז הוא בחי' אברהם 
גילוי  ויצחק הי' חופר בארות שהוא בחי'  המשכה מלמעלה למטה, 
בהעלם  המים שם  אשר  הבור  כמשל  לגילוי  מהעלם  למעלה  ממטה 

וע"י החפירה נגלו המים כו'.
ויסתמום  כתיב  אבל  בארות,  חופר  ג"כ  הי'  שאברהם  הגם  והנה 
קרא  אשר  כשמת  כשמות  להן  וקרא  אותן  חפר  ויצחק  כו'  פלשתים 
לא  דיצחק  חפירה  שע"י  לפי  חסר,  והשני  מלא  הראשון  אביו  להן 
נפסק עוד נביעתם ונמשכים ונובעים הששה מדות שהן בחי' וי"ו ע"כ 
וי"ו לפי שסתמום  בוי"ו. אבל שמת דאברהם חסר  הוא שמות מלא 
פלשתים ויש לחיצונים יניקה מהם. לכן ע"י חפירה דיצחק הוא שמות 

בוי"ו.
27( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשח"י עמוד נה.

28( )דף ב' ע"א( וז"ל: מה כתיב )יהושע ב, יב( ונתתם לי אות אמת, 
אות  נקראת  ו' שזאת  אות  היא  )זו  אות אמת  איקרי  דדא  ו'  אות  דא 
שאר  וכי  תאמר  )ואם  אמת  אינון  לאו  אתוון  שאר  תימא  ואי  אמת(, 
אותיות אינן אמת, ומתרץ(, אין )ודאי כל האותיות הן אמת(, אלא אות 
דא אות אמת איקרי )אלא עצם אות ו' נקראת אות אמת לפי שהיא אות 

ו' דשם הוי' וכו'(.
ראה רשימות מכ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט. )מובא לעיל סימן מז 

הערה 5(.
29( )זוהר ח"ג דף ק"כ ע"ב( וז"ל: וז"ל: בעי ליה לבר נש לאחזאה 
גרמיה בתר דסיים צלותא דעמידה )אחר שגמר האדם תפלת העמידה 
מן  נפטר  )כאילו  עלמא  מן  אתפטר  כאלו  עצמו(,  את  להראות  צריך 
ומוסר עצמו למיתה(,  נפשו  כי בנפילת אפים מפקיד האדם  העולם, 
שנפרד  כלומר  החיים,  מעץ  נפרד  )כי  דחיי  אילנא  מן  אתפרש  דהא 
וירד מן עולם האצילות שעמד שם בתפלת העמידה, ואמר( דהא אודי 
חטאוי וצלי עלייהו )כי הרי כבר התודה על חטאיו באמירת אשמנו 
כו', והתפלל עליהם(, השתא בעי לאתכנשא לגבי ההוא אילנא דמותא 

ולמנפל )ועתה צריך להתאסף אל עץ המות וליפול על פניו וכו'(. 

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

ביום  המצרע  תורת  תהיה  זאת   – ב  יד, 
טהרתו והובא אל־הכהן

שילה  אמרי  שילא  רבי  דבי  משיח[  ]של  שמו  מה  א. 
רבי  דבי  שילה  יבא  כי  עד  י(  מט,  )בראשית  שנאמר  שמו 
ינאי אמרי ינון שמו שנאמר )תהלים עב, יז( יהי שמו לעולם 
לפני שמש ינון שמו דבי רבי חנינה אמר חנינה שמו שנאמר 
)ירמי' טז, יג( אשר לא אתן לכם חנינה ויש אומרים מנחם 
מנחם  ממני  רחק  כי  טז(  א,  )איכה  שנאמר  שמו  חזקי'  בן 

משיב נפשי.
ורבנן אמרי חיוורא דבי רבי שמו שנאמר )ישעי' נג, ה( 
אכן חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם ואנחנו חשבנוהו נגוע 

מוכה אלהים ומעונה.
סנהדרין צ, ב

הצרעת הוא היפך והפסד אל האדם והוא נחשב כמת, 
ומפני כי המשיח מתנגד אליו העולם הגשמי הטבעי, ולכך 

אמרו ז"ל שהוא יושב בין עניים סובלי חלאים.
ההפסד  הוא  הצרעת  כי  שמו  ר'  דבי  חיורא  כאן  וז"ש 
שבא על אשר הוא בבית רבי, אינו בשביל מזגו הרע אשר 
בשביל זה בא הצרעת, רק בשביל שכל ענינו דבק בתורה 
השכלית אשר התורה השכלית מתנגד אליו העולם הגשמי 

עד שיש העדר אל השכל מצד עולם הגשמי.
שדבק  רבי  בבית  שהוא  במי  הצרעת  שיהי'  רגיל  ולכך 
זה  ושייך  והפסד,  העדר  הוא  הצרעת  כי  ובחכמה.  בתורה 
בודאי  כי התורה  ואף  כל דביקותו בשכל.  ביותר אל אשר 

היא חיים, אבל מצד עה"ז הגשמי יש לשכל התנגדות.
ולכך רבנן שהם בכלי השכל אומרים כי שמו חיורא דבי 
ר', כי יהי' למשיח מעלת השכל העליון ובשביל כך מתנגד 
הצרעת  אליו  מתיחס  הזה  ומצד  הטבעי,  הגשמי  עולם  לו 
שהוא הפסד והעדר מצד עה"ז, ולכך רבנן אמרי חיורא דבי 

ר' שמו והבן הדברים אלו מאוד.
ועוד יש לך לדעת כי הצרעת הוא דבר חוץ למנהגו של 
בו  נאמר על אשר  ולכך  ידוע מענין הצרעת,  עולם כאשר 
הצרעת )ויקרא יג( בדד ישב מחוץ למחנה שמזה תראה כי 
הוא חוצה לגמרי. ולכך מי שהוא בבית דבי ר' אשר כל ענינו 
ומנהגו של  הטבע  לעולם  חוץ  עליונה שהיא  דבק בחכמה 
עולם, לכך דבק בו חיורא הוא הצרעת אשר הוא ג"כ חוץ 
לעולם הטבע. וז"ש חיורא דבי ר' שמו, כי מפני שהמשיח 
ומנהגו  לטבע  חוץ  שהוא  העליונה  והחכמה  השכל  בו  יהי' 

של עולם, לכך נמשך אחר זה חיורא דבי ר'.
חדושי מהר"ל שם

פתח )ויקרא א, ב( אדם על גלגול א"דם ד"דוד מ"שיח, 
כי יהי' בעור בשרו שאת )ישעי' נג, ה( אכן חליינו הוא נשא, 
)עי'  חדשים  ששה  נצטרע  שבע  בת  של  במעשה  דוד  גם 

יומא כב( לכן אמר )תהלים כב, ז( ואנכי תולעת ולא איש 
שהתולעת ברי' שאין לה עצם אינה חי' רק ששה חדשים 
והי'  כמת  חשוב  שהי'  איש  לא  אנכי  תולעת  חיי  וכל  לבד 
מצורע. ז"ש זאת תהי' לעתיד לבוא המצורע הידוע שהוא 
משיח, ביום טהרתו, שני ציפרין הם סוד שני משיחין חיות 
שבא  משיח  של  רוח  זה  חי'  נפש  הארץ  תוצא  כי  ממש 

מאדה"ר.
מגלה עמוקות

יש ד' שמות למשיח, כדאיתא בסנהדרין דצ"ח, דבי ר' 
ר'  יבוא שילה, דברי  כי  שילא אמרי שילה שמו, שנא' עד 
ינאי אמרי ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון 
שמו. דבי ר' חנינה אמרי חנינה שמו שנאמר אשר לא אתן 
לכם חנינה, וי"א מנחם בן חזקי' שמו שנאמר כי רחק ממני 

מנחם משיב נפשי.
)וראי' על בן חזקי' י"ל כי ר"ת מנחם משיב נפשי גימט' 

חזקי' וס"ת גימט' בן(.
הרי שיש ד' דעות בשמו איך הוא.

כי רחק ממני  א, טז(  )איכה  ומה שבמד"ר איכה פסוק 
שמו,  והוי'  שמו,  דצמח  דעות  עוד  יש  נפשי,  משיב  מנחם 
שמו,  דמנחם  הדעה  כמו  הוא  שמו  דצמח  הדעה  הנה 

כדאיתא במד"ר שם, דחושבני' דדין כחושבני' דדין.
וכמ"ש  שמו,  דינון  הדעה  ע"ד  הוא  שמו  דהוי'  והדעה 

במהרש"א כאן.
והדעה דרבנן בגמרא דסנהדרין דחיוורא דבי רבי שמו, 
כו',  מוכה  נגוע  כמ"ש  בצרעת  מעונה  שהוא  הוא  הפירוש 

אבל לא שזהו שמו, רק הענין שהוא מוכה בצרעת.
דדוד שמי', הפירוש שהוא אתא  והדעה שבמד"ר שם 

מבית דוד.
וכל הדעות אמת הם, ואלו ואלו דא"ח. וכל הד' שמות 

נרמזו בשם משיח, שהוא ר"ת מנחם, שילה, ינון, חנינה.
לקוטי לוי יצחק, פסחים ע' קו, פניני לוי יצחק על 

התורה

כי תבאו אל ארץ  וגו'  ואל אהרן  ה' אל משה  וידבר  ב. 
כנען וגו'. למה נזכר כאן אהרן, בשלמא אם הי' אומר דברו 
אל בני ישראל כי תבואו וגו' הי' צודק הדבור לבאים שהם 
ישראל, אבל אומרו אל משה אל אהרן כי תבאו, והם אינם 
לכם  נותן  אני  אשר  וגם  תבאו,  כי  בהם  יצדק  לא  באים 
לאחוזה ולא נתנה להם ולא לזרעם שהלויים אין להם חלק 

בארץ, שנאמר לא יהי' לכהנים הלויים חלק ונחלה וגו'.
ואפשר לומר כי תבאו מכאן לתחיית המתים מן התורה 

שעתידין לבא בזמן התחייה.
שפתי כהן

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מצורע
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מצמצמצמצֹוֹוֹוֹורערערערע ---- ההההּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל התקּבל ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹוגע  ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁש ׁשּלעתיד־לבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. 'ּפרׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּׁשם
לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לעתיד־לבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע הּגלּות ּבזמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלמצרע,
להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ מצֹורע ׁשהּמּׂשג ּכ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻּכזכּיֹות',
האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה ׁשּלעתיד־לבֹוא לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבדבר
הּמצֹורע  ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, לדבר הּמצרע יהפ ׁשאז מׁשיח לביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקרֹובים

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק ְְִֶֶַָָָָֻיהיה

(á)àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה (מגילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין .מלּמד, …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ
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טהרתטהרתטהרתטהרתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה רש"י)זאת ובפירוש ב. (יד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

קרּבן, הבאת ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע מטהרין ׁשאין מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהקׁשּו
הּפסּוק על ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים לח)ואין ז, רק (צו ּכׁשרים הּקרּבנֹות ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ַּבּיֹום.
אחד". יֹום בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן הּלילה, ׁשֹוללת יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָויׁש
אין  רׁש"י, ׁשל ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". כל הּכֹותי "ּביֹום ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָועֹוד,

הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ללימּוד רׁש"י הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹמקֹום
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "זאת הּתיבֹות רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מהא ׁשּפיר (ׁשּלכאֹורה וידּויק "ּביֹום" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

מקרא) ׁשל (ּבפׁשּוטֹו ללמֹוד אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ּב"וגֹו'" רׁש"י רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנה
"ּביֹום" ּתיבת ּגם נדרׁשת ולכן הּמיּוחדת, למׁשמעּותם הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ׁשּבֹו נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

כה]. ע' כאן לעיל התיבות, בשאר הדיוקים השיחה בפנים [ויעויין ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ְְְַַַָָֹּכאן
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ללללּמּמּמּמחנהחנהחנהחנה אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ויצאויצאויצאויצא אלאלאלאל־־־־ההההּכּכּכּכהןהןהןהן:::: והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יד, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על נאסר ׁשהרי הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ולא  "והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ הּמצֹורע אל ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכהן,

"ּובא". ְִַָנכּתב
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור חטאֹו מחמת מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל מו)עֹונׁשֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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ּבמּצב  הּנמצא יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא נמצא הרּוחנית ׁשּבדרּגתֹו מחמת היא לּמחנה מחּוץ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהימצאּותֹו
ּכֹורחֹו, ּבעל ׁשּיּובא ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון הרמז וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכזה,

הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב וּדאי מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדכיון
ׁשּתחּלת  ׁשאף הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל מּפנימּיּותֹו הּתׁשּובה ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוכיון
את  להמׁשי היא אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע את המרֹוממת מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּתׁשּובה

הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו מּצד־עצמֹו, ׁשהּוא ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקדּוׁשה

(â)äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð àtøð¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
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i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות (חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ,(ערכין «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה ‡¯Ê.ׁשהּוא ıÚÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆

הרּוח  ּגּסּות על ּבאין ׁשהּנגעים Ê‡Â·.לפי ˙ÚÏB˙ ÈLe∑מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּוכאזֹוב  ‡¯Ê.ּכתֹולעת ıÚ∑ ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל ÈLe∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

הרהרהרהרּוּוּוּוחחחח ּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת עלעלעלעל .... .... הרעהרעהרעהרע ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן עלעלעלעל ּבּבּבּבאיןאיןאיןאין ד)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנגעיםגעיםגעיםגעים יד, ּבלבד (רש"י ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – ּדברים) הרהרהרהרּוּוּוּוח ח ח ח (ּפטּפּוטי ׁשּמקֹומּהּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם ּבנפׁש יֹותר ועמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּפנימי

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעית נֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .100 'r f"g zegiyÎihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹורערערערע ---- ההההּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשהההה ׁשׁשׁשׁשלללל התקּבל ׁשׁשׁשׁשממממּהּהּהּה האחרֹונים ּבּדֹורֹות ורק ּתהיה', זאת 'ּפרׁשת - מצֹורע פ' נקראת הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹוגע  ּגם ּכ וטֹוב. לאֹור יהפכּו והרע החׁש ׁשּלעתיד־לבֹוא ידּוע הענינים: ּבפנימּיּות הּדבר וטעם מצֹורע'. 'ּפרׁשת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹהּׁשם
לֹו נעׂשֹות 'זדֹונֹות ּבבחינת ּתהיה הּמצרע ׁשל הּתׁשּובה לעתיד־לבֹוא אבל ׁשלילי. מּׂשג הּוא מצֹורע הּגלּות ּבזמן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻלמצרע,
להׁשּתּמׁש רצּו לא ּכי מצֹורע ּבׁשם קראּו לא הראׁשֹונים ּבּדֹורֹות חּיּובי. ּדבר להיֹות יהפ מצֹורע ׁשהּמּׂשג ּכ ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻֻּכזכּיֹות',
האחרֹונים, ּבּדֹורֹות א חּיּובי. ּדבר הּמצרע יהיה ׁשּלעתיד־לבֹוא לכ רמז ּתהיה' 'זאת ּבּׁשם הׁשּתּמׁשּו לכן ׁשלילי, ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹּבדבר
הּמצֹורע  ׁשּבֹו הּקרֹוב, העתיד על־ׁשם מצֹורע לּפרׁשה קֹוראים חּיּובי, לדבר הּמצרע יהפ ׁשאז מׁשיח לביאת ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקרֹובים

ואֹור. קדּׁשה ׁשל ּדבר רק ְְִֶֶַָָָָֻיהיה

(á)àáeäå Búøäè íBéa òøönä úøBz äéäz úàæ³Ÿ¦«§¤Æ©´©§Ÿ̈½§−¨«¢¨®§−̈
:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê∑(כא ּבּלילה (מגילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין .מלּמד, …ƒ¿∆««¿…»¿ְְְֲִֵֵֶַַַַָ
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mFIA ziUrp rxFvOd zxdHW cgEind cEniNd©¦©§¨¤¨¢©©§¨©£¥©

טהרתטהרתטהרתטהרתֹוֹוֹוֹו ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ֹֹזאתזאתזאתזאת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֳֳֳֳָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבּלילה אֹותֹו מטהרין ׁשאין מלּמד וגֹו', הּמצֹורע ּתֹורת ּתהיה רש"י)זאת ובפירוש ב. (יד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

קרּבן, הבאת ּכֹוללת הּמצֹורע טהרת והרי ּבּלילה, הּמצֹורע מטהרין ׁשאין מיּוחד ללימּוד הצרכנּו מּדּוע ּבּמפרׁשים: ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻוהקׁשּו
הּפסּוק על ּכהנים' ּב'תֹורת ּכדדרׁשינן ּבּלילה, קרּבנֹות מקריבים לח)ואין ז, רק (צו ּכׁשרים הּקרּבנֹות ׁשּכל – צּותֹו" "ּביֹום ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ַּבּיֹום.
אחד". יֹום בֹוקר ויהי ערב "ויהי ּבראׁשית ּבמעׂשה וכדחזינן הּלילה, ׁשֹוללת יֹום ּתיבת אין הּכתּובים, ׁשּבפׁשטּות לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָויׁש
אין  רׁש"י, ׁשל ּדרּכֹו ׁשהיא הּפׁשט, ּבדר ּכן ואם ּבכֹור". כל הּכֹותי "ּביֹום ּכתּוב ּבּלילה, ׁשהיתה ּבכֹורֹות מּכת ׁשעל ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָועֹוד,

הּמצֹורע. ּבפרׁשת מיּוחד ללימּוד רׁש"י הּוצר ולכן צּותֹו", מ"ּביֹום לּלימּוד ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹמקֹום
לתיבת  ואילּו הּמצֹורע", ּתֹורת ּתהיה "זאת הּתיבֹות רׁש"י מעּתיק ׁשּבדּבּור־הּמתחיל, מהא ׁשּפיר (ׁשּלכאֹורה וידּויק "ּביֹום" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

מקרא) ׁשל (ּבפׁשּוטֹו ללמֹוד אין לבּדּה "ּביֹום" מּתבת ׁשּכּנ"ל, ּכיון – ּב"וגֹו'" רׁש"י רֹומז ּבּלילה) מטהרין ׁשאין נלמד ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָמּמּנה
"ּביֹום" ּתיבת ּגם נדרׁשת ולכן הּמיּוחדת, למׁשמעּותם הּתיבֹות ּכל נדרׁשֹות ׁשּבֹו נתיחד, זה ׁשּפסּוק ורק ּבּלילה. ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשאינֹו

כה]. ע' כאן לעיל התיבות, בשאר הדיוקים השיחה בפנים [ויעויין ּבּלילה". ולא ל"ּבּיֹום ְְְַַַָָֹּכאן
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ללללּמּמּמּמחנהחנהחנהחנה אלאלאלאל־־־־מחמחמחמחּוּוּוּוץץץץ ההההּכּכּכּכהןהןהןהן ויצאויצאויצאויצא אלאלאלאל־־־־ההההּכּכּכּכהןהןהןהן:::: והוהוהוהּוּוּוּובאבאבאבא .... .... ההההּמּמּמּמצרעצרעצרעצרע ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורתרתרתרת ּתּתּתּתהיההיההיההיה ב־ג)זאתזאתזאתזאת (יד, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
אל  יבֹוא והיא יׂשראל, למחנה להּכנס הּמצֹורע על נאסר ׁשהרי הּכהן", אל "והּובא הּכתּוב לׁשֹון ּביאּור צרי ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹולכאֹורה
ולא  "והּובא", הּלׁשֹון ּביאּור צרי ּכן לּמחנה". "מחּוץ הּמצֹורע אל ׁשּבא – הּכהן" "ויצא הּוא הּכתּוב המׁש ואכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהּכהן,

"ּובא". ְִַָנכּתב
החסידּות: ּבדר ּבזה ְְֲִֵֶֶֶַַָוהּביאּור

לׁשֹון־הרע ׁשּדּבר החמּור חטאֹו מחמת מּגיע לּמחנה, מחּוץ ּבדד ליׁשב הּמצֹורע ׁשל מו)עֹונׁשֹו יג, תזריע ּכן (רש"י ואם , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„„d˙eÎב  ‡ÓBÈa ‡¯È‚Ò„ ‡˙È¯B‡ È‰˙ ‡c»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿»≈
:‡‰k ˙ÂÏ È˙zÈÂ¿ƒ≈≈¿»«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

ãé(a)úøBz äéäz úàæmFiA rxvOd Ÿ¦§¤©©§Ÿ¨§
Fzxdh.Fzxdh 'mFiA' aEzMd oFWl ¨¢¨§©¨§¨¢¨

,dliNA FzF` oixdhn oi`W cOln§©¥¤¥§©£¦©¨§¨
lkeoNdl xEn`d rxFvOd zxdh xcq §¨¥¤¨¢©©§¨¨¨§©¨

mFIA `N` dUrp Fpi`(.`k dlibn ,`xtq): ¥©£¤¤¨©
b dxez

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

ּבמּצב  הּנמצא יהּודי על וגם הּקדּוׁשה. לגבּול מחּוץ הּוא נמצא הרּוחנית ׁשּבדרּגתֹו מחמת היא לּמחנה מחּוץ ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָהימצאּותֹו
ּכֹורחֹו, ּבעל ׁשּיּובא ׁשּמׁשמעּותֹו – הּכהן" אל "והּובא ּבּלׁשֹון הרמז וזהּו ּתׁשּובה. לעׂשֹות ׁשּסֹופֹו הּתֹורה מבטיחה ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּכזה,

הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב וּדאי מּמרֹום, רּוח עליו יערה ׁשהּקּב"ה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּדכיון
ׁשּתחּלת  ׁשאף הּכהן", "ויצא נאמר לכ הּמצֹורע, ׁשל מּפנימּיּותֹו הּתׁשּובה ׁשּתהיה הּוא ה' רצֹון ׁשּסֹוף־ּכל־סֹוף ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹוכיון
את  להמׁשי היא אחר־ּכ ׁשהעבֹודה הרי הּכהן", "אל הּמצורע את המרֹוממת מּלמעלה, מּתנה ּבדר היא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּתׁשּובה

הּמצורע. אל יֹוצא ׁשהּכהן ּבכ הרמז וזהּו מּצד־עצמֹו, ׁשהּוא ּכפי האדם לדרּגת "החּוצה", ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹהּקדּוׁשה

(â)äpäå ïäkä äàøå äðçnì õeçî-ìà ïäkä àöéå§¨¨Æ©Ÿ¥½¤¦−©©«£¤®§¨¨Æ©Ÿ¥½§¦¥²
:òeøvä-ïî úòøvä-òâð àtøð¦§¨¬¤«©©¨©−©¦©¨«©

i"yx£‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑חּלּוטֹו ּבימי ׁשם ׁשּנׁשּתּלח מחנֹות לׁשלׁש .חּוץ ∆ƒ««¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

(ã)úBiç íéøtö-ézL øähnì ç÷ìå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©¯©¦©¥²§¥«¦¢¦¬©−
:áæàå úòìBú éðLe æøà õòå úBøäè§Ÿ®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

i"yx£˙BiÁ∑(קמא לטרפֹות (חולין הרע∑B¯‰Ë˙.ּפרט לׁשֹון על ּבאין ׁשהּנגעים לפי טמא. לעֹוף טו)ּפרט ,(ערכין «ְְִֵָ¿…ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ
קֹול  ּבצפצּוף ּתמיד ׁשּמפטּפטין צּפרים, לטהרתֹו הזקקּו לפיכ ּדברים, ּפטּפּוטי מעׂשה ‡¯Ê.ׁשהּוא ıÚÂ∑ ְְְְְְְְְְְֲֳֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ¿≈∆∆

הרּוח  ּגּסּות על ּבאין ׁשהּנגעים Ê‡Â·.לפי ˙ÚÏB˙ ÈLe∑מּגאותֹו עצמֹו יׁשּפיל ויתרּפא? ּתּקנתֹו מה ְְִִִֶַַַַָָָ¿ƒ««¿≈…ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ
ּוכאזֹוב  ‡¯Ê.ּכתֹולעת ıÚ∑ ארז ׁשל ˙ÚÏB˙.מּקל ÈLe∑זהֹורית צבּוע צמר ׁשל כ"ט)לׁשֹון .(ב"מ ְְֵַַ≈∆∆ֵֶֶֶַ¿ƒ««ְִֶֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr fk zegiy ihewl)

הרהרהרהרּוּוּוּוחחחח ּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת עלעלעלעל .... .... הרעהרעהרעהרע ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן עלעלעלעל ּבּבּבּבאיןאיןאיןאין ד)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּנגעיםגעיםגעיםגעים יד, ּבלבד (רש"י ּבדּבּור הּמתּבּטא חיצֹוני, חטא ׁשהּוא הרע, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
יֹותר. והּנחּותים החיצֹונּיים הּגּוף ּבחלקי הּמֹופיעים הּבׂשר, עֹור נגעי מביא – ּדברים) הרהרהרהרּוּוּוּוח ח ח ח (ּפטּפּוטי ׁשּמקֹומּהּגּגּגּגּסּסּסּסּוּוּוּותתתת , ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

האדם. ּבגּוף ּביֹותר החׁשּוב האבר ּבּזקן), (אֹו ּבראׁש הּמֹופיעים נגעים מביאה – האדם ּבנפׁש יֹותר ועמק ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּפנימי

(ä)-éìk-ìà úçàä øBtvä-úà èçLå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¨©−¤©¦´¨«¤¨®¤§¦
:íéiç íéî-ìò Nøç¤−¤©©¬¦©¦«

i"yx£ÌÈiÁ ÌÈÓŒÏÚ∑,ּבכלי ּתחּלה אֹותם רביעית נֹותן הן? וכּמה ּבהם, נּכר צּפֹור ּדם ׁשּיהא .ּכדי ««ƒ«ƒְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ÈÊÁÈÂג  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿∆¡≈
ÔÓ ‡˙e¯È‚Ò LzÎÓ Èqz‡ ‡‰Â ‡‰k«¬»¿»ƒ«ƒ«¿«¿ƒ»ƒ

:‡¯È‚Ò¿ƒ»

ˆÔÈ¯tד  ÔÈz¯z ÈkcÓÏ ·qÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ«¿ƒ«≈«¿≈ƒ¿ƒ
È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â ÔÈÎc ÔÈiÁ«ƒ»¿»¿»»¿«¿»¿«¿ƒ

:‡·BÊ‡Â¿≈»

Ô‡ÓÏה  ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»¿ƒ»ƒ¬»¬»¿«
:ÚeaÓ ÈÓ ÏÚ ÛÒÁc«¬««≈««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).äðçnì õeçî ìàxn`PW s` lr ¤¦©©£¤©©¤¤¡©
`N` FWExiR oi` ,cigi oFWlA 'dpgn'©£¤¦§¨¦¥¥¤¨

l uEglkWlWdzFpgndpgn] §¨¨Ÿ©©£©£¥
,[l`xUi dpgnE ,dIel dpgn ,dpikW§¦¨©£¥§¦¨©£¥¦§¨¥

mW gNYWPWrxFvOdFhENg iniA- ¤¦§©©¨©§¨¦¥¦
hlgEn `nh rxFvOd didW minIA©¨¦¤¨¨©§¨¨¥§¨

(en ,bi lirl i"yx d`x):c dxez
(c).úBiçEpcOll aEzMd `A `l ©Ÿ¨©¨§©§¥

oMW ,zFzn `le zFIg Eidi mixFRiSdW¤©¦¦¦§©§Ÿ¥¤¥
xFRiSW KM KFYn mircFi Ep` df xaC̈¨¤¨§¦¦¨¤¦
gENiW dIpXde dhigW dpErh zg ©̀©§¨§¦¨§©§¦¨¦©
hrnl aEzMd `A `N` ,dcVd ipR lr©§¥©¨¤¤¨¨©¨§©¥

KkAzFtxhl hxREedzPW mixFRiv - §¨§¨¦§¥¦¦¤¦§£
zFxqF`d 'zFtixH'd on zg` mdÄ¤©©¦©§¥¨§
,'zFIg' llkA opi`W ,dlik`A ozF`¨©£¦¨¤¥¨¦§©©
onf zFigl dlFki Dpi` dtixHW itl§¦¤§¥¨¥¨§¨¦§§©

ax(.nw oileg)(a"rx): ©
.úBøBäèsFrl hxRoiOn,`nh §§¨§¦¦¨¥

rxFvOd zxdhl xWM Fpi`W.dnE ¤¥¨¥§¨¢©©§¨©
mi`nHd x`W lMn rxFvOd dPYWP¦§©¨©§¨¦¨§¨©§¥¦
mixFRiv `iadl wEwf `Ed `weeCW¤©§¨¨§¨¦¦¦

?Fzxdhllr oi`A mirbPdW itloFr §¨¢¨§¦¤©§¨¦¨¦©£
ihERhR dUrn `EdW rxdÎoFWl̈¨¨¤©£¥¦§¥
Fzxdhl EwwfEd Kkitl ,mixac§¨¦§¦¨§§§¨¢¨
sEvtvA cinY oihRhtOW ,mixRv¦¢¦¤§©§§¦¨¦§¦§

.lFwmixFRiSd z`ad ,xnFlM§©£¨©©¦¦
d`A ,wqtd `ll lFwA mitvtvnd©§©§§¦§§Ÿ¤§¥¨¨
zngn mxbPd rxdÎoFWl oFr lr fOxl§©¥©£¨¨¨©¦§¨¥£©

sxd ilA mixaC hERhR(:fh oikxr): ¦§§¨¦§¦¤¤
.æøà õòålr oi`A mirbPdW itl §¥¤¤§¦¤©§¨¦¨¦©

gExd zEQBmc` oi`W ,aNd zE`B - ©¨©¥©¥¤¥¨¨
mixg` miWp` lW mzEpbA xRql `Ä§©¥¦§¨¤£¨¦£¥¦
Kkitl ,mdilr Fze`B KFYn `N ¤̀¨¦©£¨£¥¤§¦¨
urn `iaIW rxFvnl dxFY dxn`̈§¨¨©§¨¤¨¦¥¥
KkA Fl fFnxl ,DaFBl `VpzOd fx`d̈¤¤©¦§©¥©©¦§§¨

Fze`B lr(`negpz)(g"na): ©©£¨

.áBæàå úòìBú éðLeoke zrlFYd §¦©©§¥©©©§¥
zF` md ,KEnp aUr oin `EdW aFf`d̈¥¤¦¥¤¨¥
rxFvnl fFnxl mi`aE ,gEx zEltWl§¦§©¨¦¦§©§¨

`Rxzie FzpTY dnFze`BnliRWi - ©©¨¨§¦§©¥¦©£¨©§¦
,aFf`kE zrlFzM Fze`Bn Fnvr©§¦©£¨§©©§¥
rxdÎoFWl xERiq icil `Fai `l aEWe§Ÿ¨¦¥¦¨¨¨

(`negpz)(f"ht a"g oeyld zxiny):
.æøà õò,oli` FWExiR mFwn lkA 'ur' ¥¤¤¥§¨¨¥¦¨

`N` FWExiR oi` o`M mlE`lTncigi ¨¨¥¥¤¨©¥¨¦
lWurfx`(m"`x): ¤¥¤¤

.úòìBú éðLrEav xnv lW oFWl §¦©©¨¤¤¤¨©
zixFdfxnv lW dMEx` dkizg - §¦£¦¨£¨¤¤¤

ravA rEaSd ,oFWl oirM KEWnE wExq̈¨§¥¨©¨©§¤©
zrlFYd on wtEOd fr mFc``nei i"yx) ¨©©¨¦©©©

(.hl:d dxez
(d).íéiç íéî ìòl`' aEzMd oFWl ©©¦©¦§©¨¤

lr :FWExiR 'miIg min lr Uxg ilM§¦¤¤©©¦©¦¥©
cOlnE ,qxgÎilM KFzAW miIg min©¦©¦¤§§¦¤¤§©¥



rxevnלב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אחת  קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון יחד ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכרּוכים
ואת  אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלׁשלׁשּתן.

טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", .הּצּפֹור ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור .מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

(è)-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàøŸ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«

i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט .ּכלל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

`dIW KixSWmzF` ozFp(miOd z`) ¤¨¦¤§¥¥¨¤©©¦
icM ,ilkA dNgY(xEriWA)`dIW §¦¨¦§¦§¥§¦¤§¥

mCdxFRvFkFzl zhgWPdxMip ©©¦©¦§¤¤§¦¨
md dOke .mdAmCW miOd xEriW ¨¤§©¨¥¦©©¦¤©
mdA xMip xFRiv?mdW minkg ExriW ¦¦¨¨¤¦££¨¦¤¥

ziriaxdf xEriWA min d`xOW ,min §¦¦©¦¤©§¤©¦§¦¤
mC d`xnl KRdp xFRiv mcA axFrnd©§¨§©¦¤§¨§©§¥¨

(:fh dheq)(`"y ,g"na):e dxez
(e)dúBà çwé äiçä øBtvä úàz`e ¤©¦©©¨¦©¨§¤

af`d z`e zrlFYd ipW z`e fx`d ur¥¨¤¤§¤§¦©©©§¤¨¥Ÿ
'ebe.x`Wl xFRSd oiA aEzMd wiqtd¦§¦©¨¥©¦¦§¨

gTie' xnFl cgi mllM `le ,mixaCd©§¨¦§Ÿ§¨¨©©©§¦©
.''ebe fx`d ur z`e dIgd xFRSd z ¤̀©¦©©¨§¤¥¨¤¤

KkAcOlnaEzMdDcbF` Fpi`Wz`) §¨§©¥©¨¤¥§¨¤
(xFRSdmdOr,zg` dCEb`A cgi ©¦¦¨¤©©©£¨©©

,Dnvrl DWixtn `N`icM ¤¨©§¦¨§©§¨§¥
zcxtp dgiwl DA miIwzYWla` . ¤¦§©¥¨§¦¨¦§¤¤£¨

aFf`de urdEidoFWlA cgi oikExM ¨¥§¨¥¨§¦©©¦§
ur z`e' xn`PW oiprM ,zixFdGd©§¦¨¦§¨¤¤¡©§¤¥

z`e zrlFYd ipW z`e fx`d̈¤¤§¤§¦©©©§¤
'aFf`d-aEzMd llM mzF`W ixd ¨¥£¥¤¨¨©©¨

lM lr 'dgiw' oFWl xn`p `le ,cgi©©§Ÿ¤¡©§¦¨©¨
`dYW cOll ,cxtpA mdn cg`dgiw ¤¨¥¤§¦§¨§©¥¤§¥¦¨

.oYWlWl zg`KM KFYn mpn`elFki ©©¦§¨§¨§¨§¨¦¨¨
:xnFl iziidW mWMxFRSdDpi` ¨¦¦©§¥¤©¦¥¨

llkA `dz `l KM ,dCEb` llkA¦§©£¨¨Ÿ§¥¦§©
xnFl cEnlY - dliahKWndA §¦¨©§©§¤§¥

aEzMdxFRSd z`e mzF` lahe' ©¨§¨©¨§¥©¦
,'dIgd'mzF` lahe' xn`p `NW ©©¨¤Ÿ¤¡©§¨©¨

xFRSd z`e' zipW xn`p `N` calA¦§¨¤¨¤¡©¥¦§¥©¦
KkA ,'dIgdxifgdaEzMdxFRSd z` ©©¨§¨¤¡¦©¨¤©¦

llkl,dliahdwEwf `id s`W ¦§©§¦¨¤©¦§¨
mzFnM dliahl(`xtq)(m"`x):f dxez ¦§¦¨§¨

(g)Bìäàì õeçî áLéåmini zraW. §¨©¦§¨¢¦§©¨¦
qpMil Fl xEq`W FrnWnM FWExiR oi ¥̀¥§©§¨¤¨¦¨¥
'Fld`' `N` ,ElNd minIA Fzial§¥©¨¦©¨¤¨¨¢
oFWlaE ,FYW`l iEPiM `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¦§¦§

dfcOlnaEzMdWrxFvOxEq` ¤§©¥©¨¤§¨¨

dHOd WinWzAdxdHd ini zraWA §©§¦©¦¨§¦§©§¥©¨¢¨
oFWl aEzMd hwPW Epivn FznbEckE]§§¨¨¦¤¨©©¨¨
aEWl l`xUi ExYEd xW`M ,Ff dIwp§¦¨©£¤§¦§¨¥¨
xn`PW ,dxFY oYn ixg` mdizFWp l ¤̀§¥¤©£¥©©¨¤¤¡©

(ek ,d mixac)- 'mkild`l mkl EaEW'¨¤§¨¢¥¤
iptl mkilr Exq`PW mkizFWpl EaEW¦§¥¤¤¤¤§£¥¤¦§¥

[dxFY oYn(:f w"en ,`xtq)(`"eb):h dxez ©©¨
(h).'Bâå BøòN ìk úàxn`p dNigYA ¤¨§¨§©§¦¨¤¡©

,'FxrU lM z` gNbi' :llM oFWlA¦§§¨§©©¤¨§¨
,xriVd lM z` gNbl KixSW rnWnE©§©¤¨¦§©¥©¤¨©¥¨
z`e FW`x z`' aEzMd hxiR KWndaE©¤§¥¥©©¨¤Ÿ§¤
WIW rnWn KMnE ,'eipir zAB z`e Fpwf§¨§¥©Ÿ¥¨¦¨©§©¤¥
,ElNd zFnFwOA xriVd z` wx gNbl§©¥©©¤©¥¨©§©¨
FxrU lM z`e' llke aEzMd xfg aEWe§¨©©¨§¨©§¤¨§¨
ixd ,gNbl Wi xriVd lM z`W ,'gNbi§©¥©¤¤¨©¥¨¥§©¥©£¥

o`MllkE hxtE llM`id dCOW itlE . ¨§¨§¨§¨§¦¤¦¨¦
oC dY` i` llkE hxtE llM' dxFYA©¨§¨§¨§¨¦©¨¨

hxRd oirM `N`micnl Ep` o`Mn ,' ¤¨§¥©§¨¦¨¨§¥¦
dnFCd xriVd z` wx gNbl WIW¤¥§©¥©©¤©¥¨©¤

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(é)äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
ìLe äîéîz dúðL-úa úçàúìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נסכים יז)טעּונין ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו .להּזֹות ְְִִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

(àé)øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàìéðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ÛÈ‰Â.ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ הּלג ואת האׁשם .את …»ְֶֶַָָָֹ

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`A KkaE ,aEzMd mhxiRW EN`l§¥¤¥§¨©¨§¨¨
aEzMd`iadl(zFAxl)mFwn lM ©¨§¨¦§©¨§

d`xpe xrU qEPMrxFvOd xrU lM - ¦¥¨§¦§¤¨§©©§¨
,ax xriU uEAiw lW mFwnA `EdW¤§¨¤¦¥¨©
xriVd znbEcM ,oirl d`xp `Ede§¦§¤¨©¦§§©©¥¨
,aEzMd mhxiRW zFnFwOd mzF`A§¨©§¤¥§¨©¨
mi`xp mde ax xriU mW uAEwOW¤§¨¨¥¨©§¥¦§¦
ziA xrU z` aEzMd hrin KkaE .oirl̈©¦§¨¦¥©¨¤§©¥
oi`W ,s`d KFzAW xriVde igXd©¤¦§©¥¨¤§¨©¤¥
z`e ,mi`xp mpi`W itl mgNbl Kixv̈¦§©§¨§¦¤¥¨¦§¦§¤
oFbM ,xriU qEPiM mdA oi`W zFnFwOd©§¤¥¨¤¦¥¨§

milbxde micId xrU(.fh dheq):i dxez §©©¨©¦§¨©§©¦
(i).úçà äNáëå(mixkf) miUak ipW §©§¨©©§¥§¨¦§¨¦

rxFvOd aixwn (dawp) zg` dUake§©§¨©©§¥¨©§¦©§¨
dlFr ,mW` :EN` zFpAxw dWlWl¦§¨¨§¨¥¨¨¨
zaxwPd Ff `id dUaMde ;z`Hge§©¨§©¦§¨¦©¦§¤¤

.z`HglUaMW WxRzPW xg`n iM §©¨¦¥©©¤¦§¨¥¤¤¤
oNdl xn`PX FnM ,mW`l axwp cg ¤̀¨¦§©§¨¨§¤¤¡©§©¨

(ai weqt)axwp ipXd UaMdW gkEn oke ,§¥¨¤©¤¤©¥¦¦§©
`N` `A Fpi` dlFr oAxw oMW ,dlFrl§¨¤¥¨§©¨¥¨¤¨

xkGd on(b ,` lirl)dzid dUaMdW ixd , ¦©¨¨£¥¤©¦§¨¨§¨
z`Hgl daixw(`"eb ,m"`x): §¥¨§©¨

ìLeíéðBøNò äLdlElA dgpn zlq §Ÿ¨¤§¦Ÿ¤¦§¨§¨
onXa.dWlW lW zg` dgpn Ff oi` ©¤¤¥¦§¨©©¤§¨

,Dnvr iptA d`Ad zlFq mipFxUr¤§¦¤©¨¨¦§¥©§¨
mi`A EN` mipFxUr dWlW `N ¤̀¨§¨¤§¦¥¨¦

ElNd miUak dWlW iMqplxEar - §¦§¥§Ÿ¨§¨¦©¨£
zWlXn cg` lkl mikqpÎzgpn¦§©§¨¦§¨¤¨¦§¤
,mW`lE z`Hgl dlFrl ,miUaMd©§¨¦§¨§©¨§¨¨
zlFQd xEriW oMW] cg` lkl oFxVr¦¨§¨¤¨¤¥¦©¤
`Ed UaM lW mikqpÎzgpn lkA§¨¦§©§¨¦¤¤¤
mikqPd zWxtA xEn`M ,cg` oFxVr¦¨¤¨¨¨§¨¨©©§¨¦

(c ,eh xacna)o`M EkxvEdW KFYnE ,¦¤§§¨
lM mrW ixd ,zlFq mipFxUr dWlWl¦§¨¤§¦¤£¥¤¦¨
lW mikqpÎzgpn d`A dzid oAxẅ§¨¨§¨¨¨¦§©§¨¦¤

itl .[oFxVrgWlW FnW`e Fz`H ¦¨§¦¤©¨©£¨¤
,mikqp oipErh rxFvnmd mipFWe §¨§¦§¨¦§¦¥

miaixwn oi`W zFnW`e zF`Hgd lMn¦¨©©¨©£¨¤¥©§¦¦
z`Hg lM iM .mikqpÎzgpn mOr¦¨¦§©§¨¦¦¨©¨
lr xRkl mi`A mdW oeiMn mW`e§¨¨¦¥¨¤¥¨¦§©¥©
mOr miaixwn oi` Kkitl ,`hg¥§§¦¨¥©§¦¦¦¨
`hFg lW FpAxw `di `NW icM ,mikqp§¨¦§¥¤Ÿ§¥¨§¨¤¥
mpi` rxFvOd zFpAxw la` ,xCEdn§¨£¨¨§§©§¨¥¨
xdhl `N` `hg lr xRkl mi`Ä¦§©¥©¥§¤¨§©¥

d`nEHn(.`v zegpn)(oexkfd): ¦§¨
.ïîL ãçà âBìåFpi` df 'onW bFl' §¤¨¨¤¤¤¤¥

dgpn' eiptl xEn`d onXd llkA¦§©©¤¤¨¨§¨¨¦§¨
zFgpn xEar `aEOd ,'onXa dlElA§¨©¤¤©¨£¦§
oMW] zFpAxTd zWlWl mikqPd©§¨¦¦§¤©¨§¨¤¥
UaM lW mikqpÎzgpnA onXd xEriW¦©¤¤§¦§©§¨¦¤¤¤
oiBEl dWlW - oidd ziriax `Ed§¦¦©¦§¨¦

(n ,hk zeny i"yxe ;c ,eh xacna)Edf `N` ,[¤¨¤

mixaCd KxFvl `Ad cxtp onW¤¤¦§¨©¨§¤©§¨¦
:oNdl mixEn`deilr zFGdlrAv`A ¨£¦§©¨§©¨¨§¤§©

raWminrR(fh weqt),lr EPOn oYile ¤©§¨¦§¦¥¦¤©
e ,Fpf` KEpYxEarzFpFdA oYn(ci weqt) §¨§©£©©§

(m"`x):`i dxez
(`i)'ä éðôìcrFn ld` gzR.lkA ¦§¥¤©Ÿ¤¥§¨

ziaAW ixd ,''d iptl' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©¦§¥£¥¤§¥
dxfrd KFzA `id dpeEMd WCwOd©¦§¨©©¨¨¦§¨£¨¨
o`M mlE` ,miWcTd WcFw iptl `idW¤¦¦§¥¤©¢¨¦¨¨

cnFr rxFvOd didA,xFpTp xrW ¨¨©§¨¥§©©¦¨
,dxfrd xrW `EdW`lecnFr did ¤©©¨£¨¨§Ÿ¨¨¥

Dnvr dxfrA`l ,oMWOA ok FnkE] ¨£¨¨©§¨§¥©¦§¨Ÿ
ldF` xvg gztA `N` cnFr did̈¨¥¤¨§¤©£©¤
,Fnvr crFn ldF` gztA `le ,crFn¥§Ÿ§¤©¤¥©§
'crFn ld` gzR 'd iptl' lW FWExitM§¥¤¦§¥¤©Ÿ¤¥

.[mFwn lkAW itl`NW onf lM §¨¨§¦¤¨§©¤Ÿ
ixd eizFpAxw z` EaixwdxQEgn `Ed ¦§¦¤¨§§¨£¥§©

,mixERMdqipMd lr zxM aiIge ¦¦§©¨¨¥©©§¦¨
aWgp xFpTip xrW mFwnE .dxfrl̈£¨¨§©©¦¨¤§¨
WCwzp `NW iRÎlrÎs` ''d iptl'M§¦§¥©©¦¤Ÿ¦§©¥
gzR `EdW itl ,dxfrd zXEcwA¦§©¨£¨¨§¦¤¤©
miWcTd WcFw cbpM oEEknE ,dxfrd̈£¨¨§¨§¤¤¤©¢¨¦

(.g dheq)(r"y ,`"eb):ai dxez
(ai).íLàì BúBà áéø÷äå'aixwde' §¦§¦§¨¨§¦§¦

lr daxwd FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥©§¨¨©
lr mB aqEn `Ed oMW ,gAfOd iAB©¥©¦§¥©¤¥¨©©



לג rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(å)æøàä õò-úàå dúà çwé äiçä øtvä-úà¤©¦³Ÿ©«©¨Æ¦©´Ÿ½̈§¤¥¬¨¤²¤
úàå íúBà ìáèå áæàä-úàå úòìBzä éðL-úàå| §¤§¦¬©©−©§¤¨«¥®Ÿ§¨©̧¹̈§¥´

:íéiçä íénä ìò äèçMä øtvä íãa äiçä øtvä©¦´Ÿ©«©À̈§©Æ©¦´Ÿ©§ª½̈©−©©¬¦©©¦«
i"yx£d˙‡ ÁwÈ ‰iÁ‰ ¯tv‰Œ˙‡∑ והאזֹוב העץ אבל לעצמּה, מפריׁשּה אּלא עּמהם, אֹוגדּה ׁשאינֹו מלּמד ∆«ƒ…««»ƒ«…»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אחת  קיחה ואתֿהאזב", הּתֹולעת ואתֿׁשני הארז "ואתֿעץ ׁשּנאמר: ּכענין הּזהֹורית, ּבלׁשֹון יחד ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכרּוכים
ואת  אֹותם "וטבל לֹומר: ּתלמּוד טבילה? ּבכלל ּתהא לא ּכן אגּדה, ּבכלל ׁשאינּה ּכׁשם יכֹול, ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֻלׁשלׁשּתן.

טבילה  לכלל הּצּפֹור את החזיר החּיה", .הּצּפֹור ְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָ

(æ)íéîòt òáL úòøvä-ïî øähnä ìò äfäå§¦À̈©¯©¦©¥²¦©¨©−©¤´©§¨¦®
:äãOä éðt-ìò äiçä øtvä-úà çlLå Bøäèå§¦´£½§¦©²¤©¦¬Ÿ©«©−̈©§¥¬©¨¤«

(ç)BøòN-ìk-úà çlâå åéãâa-úà øähnä ñaëå§¦¤Á©¦©¥̧¤§¨¹̈§¦©´¤¨§¨À
áLéå äðçnä-ìà àBáé øçàå øäèå íéna õçøå§¨©³©©̧¦Æ§¨¥½§©©−¨´¤©©«£¤®§¨©²

:íéîé úòáL Bìäàì õeçî¦¬§¨«¢−¦§©¬¨¦«
i"yx£BÏ‰‡Ï ıeÁÓ ·LÈÂ∑(קמא חולין הּמּטה (ת"כ, ּבתׁשמיׁש ׁשאסּור .מלּמד ¿»«ƒ¿»√ְְְִִֵֶַַַָָ

(è)-úà BøòN-ìk-úà çlâé éòéáMä íBiá äéäå§¨¨Á©¸©§¦¦¹§©©´¤¨§¨À¤
BøòN-ìk-úàå åéðéò úab úàå Bð÷æ-úàå BLàøŸ³§¤§¨Æ§¥Æ©´Ÿ¥½̈§¤¨§¨−
:øäèå íéna BøNa-úà õçøå åéãâa-úà ñaëå çlâé§©¥®©§¦¤´¤§¨À̈§¨©¯¤§¨²©©−¦§¨¥«

i"yx£kŒ˙‡'B‚Â B¯ÚNŒÏ∑ ונראה ׂשער ּכּנּוס מקֹום ּכל להביא ּוכלל, ּופרט .ּכלל ∆»¿»¿ְְְְְְְִִִֵָָָָָָָ

„‡¯Ê‡ו  ‡Ú‡ ˙ÈÂ d˙È ·qÈ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È»ƒ¬»«¿»ƒ«»«¿»»»¿«¿»
ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ¿»¿«¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿
ÏÚ ‡ÒÈÎc ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ¿»ƒ¬»«¿»ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»«

:ÚeaÓ ÈÓ≈««

ÔÈÓÊז  Ú·L ‡˙e¯È‚Ò ÔÓ ÈkcÓc ÏÚ ÈcÈÂ¿«ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ
Èt‡ ÏÚ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂ dpk„ÈÂƒ«ƒ≈ƒ««»ƒ¬»«¿»««≈

:‡Ï˜Á«¿»

Ïkח  ˙È Ál‚ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÈkcÓc ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«≈»¿ƒƒ««»»
ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ d¯ÚN«¬≈¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈»«≈≈
‡Ú·L dkLÓÏ ‡¯aÓ ·˙ÈÂ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿«¿¿≈«¿»

:ÔÈÓBÈƒ

d¯ÚNט  Ïk ˙È Ál‚È ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ· È‰ÈÂƒ≈¿»¿ƒ»»¿««»»«¬≈
Ïk ˙ÈÂ È‰BÈÚ ÈÈ·b ˙ÈÂ d˜c ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙È»≈≈¿»ƒ¿≈¿»¿ƒ≈≈ƒ¿»»
˙È ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈÂ Ál‚È d¯ÚN«¬≈¿«»ƒ««»¿ƒ¿«¿≈»

:Èk„ÈÂ ‡iÓa d¯Òaƒ¿≈¿«»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

`dIW KixSWmzF` ozFp(miOd z`) ¤¨¦¤§¥¥¨¤©©¦
icM ,ilkA dNgY(xEriWA)`dIW §¦¨¦§¦§¥§¦¤§¥

mCdxFRvFkFzl zhgWPdxMip ©©¦©¦§¤¤§¦¨
md dOke .mdAmCW miOd xEriW ¨¤§©¨¥¦©©¦¤©
mdA xMip xFRiv?mdW minkg ExriW ¦¦¨¨¤¦££¨¦¤¥

ziriaxdf xEriWA min d`xOW ,min §¦¦©¦¤©§¤©¦§¦¤
mC d`xnl KRdp xFRiv mcA axFrnd©§¨§©¦¤§¨§©§¥¨

(:fh dheq)(`"y ,g"na):e dxez
(e)dúBà çwé äiçä øBtvä úàz`e ¤©¦©©¨¦©¨§¤

af`d z`e zrlFYd ipW z`e fx`d ur¥¨¤¤§¤§¦©©©§¤¨¥Ÿ
'ebe.x`Wl xFRSd oiA aEzMd wiqtd¦§¦©¨¥©¦¦§¨

gTie' xnFl cgi mllM `le ,mixaCd©§¨¦§Ÿ§¨¨©©©§¦©
.''ebe fx`d ur z`e dIgd xFRSd z ¤̀©¦©©¨§¤¥¨¤¤

KkAcOlnaEzMdDcbF` Fpi`Wz`) §¨§©¥©¨¤¥§¨¤
(xFRSdmdOr,zg` dCEb`A cgi ©¦¦¨¤©©©£¨©©

,Dnvrl DWixtn `N`icM ¤¨©§¦¨§©§¨§¥
zcxtp dgiwl DA miIwzYWla` . ¤¦§©¥¨§¦¨¦§¤¤£¨

aFf`de urdEidoFWlA cgi oikExM ¨¥§¨¥¨§¦©©¦§
ur z`e' xn`PW oiprM ,zixFdGd©§¦¨¦§¨¤¤¡©§¤¥

z`e zrlFYd ipW z`e fx`d̈¤¤§¤§¦©©©§¤
'aFf`d-aEzMd llM mzF`W ixd ¨¥£¥¤¨¨©©¨

lM lr 'dgiw' oFWl xn`p `le ,cgi©©§Ÿ¤¡©§¦¨©¨
`dYW cOll ,cxtpA mdn cg`dgiw ¤¨¥¤§¦§¨§©¥¤§¥¦¨

.oYWlWl zg`KM KFYn mpn`elFki ©©¦§¨§¨§¨§¨¦¨¨
:xnFl iziidW mWMxFRSdDpi` ¨¦¦©§¥¤©¦¥¨

llkA `dz `l KM ,dCEb` llkA¦§©£¨¨Ÿ§¥¦§©
xnFl cEnlY - dliahKWndA §¦¨©§©§¤§¥

aEzMdxFRSd z`e mzF` lahe' ©¨§¨©¨§¥©¦
,'dIgd'mzF` lahe' xn`p `NW ©©¨¤Ÿ¤¡©§¨©¨

xFRSd z`e' zipW xn`p `N` calA¦§¨¤¨¤¡©¥¦§¥©¦
KkA ,'dIgdxifgdaEzMdxFRSd z` ©©¨§¨¤¡¦©¨¤©¦

llkl,dliahdwEwf `id s`W ¦§©§¦¨¤©¦§¨
mzFnM dliahl(`xtq)(m"`x):f dxez ¦§¦¨§¨

(g)Bìäàì õeçî áLéåmini zraW. §¨©¦§¨¢¦§©¨¦
qpMil Fl xEq`W FrnWnM FWExiR oi ¥̀¥§©§¨¤¨¦¨¥
'Fld`' `N` ,ElNd minIA Fzial§¥©¨¦©¨¤¨¨¢
oFWlaE ,FYW`l iEPiM `Ed o`M xEn`d̈¨¨¦§¦§¦§

dfcOlnaEzMdWrxFvOxEq` ¤§©¥©¨¤§¨¨

dHOd WinWzAdxdHd ini zraWA §©§¦©¦¨§¦§©§¥©¨¢¨
oFWl aEzMd hwPW Epivn FznbEckE]§§¨¨¦¤¨©©¨¨
aEWl l`xUi ExYEd xW`M ,Ff dIwp§¦¨©£¤§¦§¨¥¨
xn`PW ,dxFY oYn ixg` mdizFWp l ¤̀§¥¤©£¥©©¨¤¤¡©

(ek ,d mixac)- 'mkild`l mkl EaEW'¨¤§¨¢¥¤
iptl mkilr Exq`PW mkizFWpl EaEW¦§¥¤¤¤¤§£¥¤¦§¥

[dxFY oYn(:f w"en ,`xtq)(`"eb):h dxez ©©¨
(h).'Bâå BøòN ìk úàxn`p dNigYA ¤¨§¨§©§¦¨¤¡©

,'FxrU lM z` gNbi' :llM oFWlA¦§§¨§©©¤¨§¨
,xriVd lM z` gNbl KixSW rnWnE©§©¤¨¦§©¥©¤¨©¥¨
z`e FW`x z`' aEzMd hxiR KWndaE©¤§¥¥©©¨¤Ÿ§¤
WIW rnWn KMnE ,'eipir zAB z`e Fpwf§¨§¥©Ÿ¥¨¦¨©§©¤¥
,ElNd zFnFwOA xriVd z` wx gNbl§©¥©©¤©¥¨©§©¨
FxrU lM z`e' llke aEzMd xfg aEWe§¨©©¨§¨©§¤¨§¨
ixd ,gNbl Wi xriVd lM z`W ,'gNbi§©¥©¤¤¨©¥¨¥§©¥©£¥

o`MllkE hxtE llM`id dCOW itlE . ¨§¨§¨§¨§¦¤¦¨¦
oC dY` i` llkE hxtE llM' dxFYA©¨§¨§¨§¨¦©¨¨

hxRd oirM `N`micnl Ep` o`Mn ,' ¤¨§¥©§¨¦¨¨§¥¦
dnFCd xriVd z` wx gNbl WIW¤¥§©¥©©¤©¥¨©¤

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` g"k oey`x meil inei xeriy

(é)äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬
ìLe äîéîz dúðL-úa úçàúìñ íéðøNò äL ©©²©§¨−̈§¦¨®§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤

:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðî¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤
i"yx£˙Á‡ ‰N·ÎÂ∑ לחּטאת.ÌÈ¯NÚ ‰LÏLe∑ מצרע ׁשל ואׁשמֹו ׁשחּטאתֹו הּללּו, ּכבׂשים ׁשלׁשה לנסּכי ¿«¿»««ְַָ¿…»∆¿…ƒְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

נסכים יז)טעּונין ÔÓL.(סוטה „Á‡ ‚ÏÂ∑ ּבהֹונֹות ּומּתן אזנֹו ּתנּו על מּמּנּו ולּתן ׁשבע עליו .להּזֹות ְְִִָ¿…∆»»∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ

(àé)øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä ãéîòäå§¤«¡¦º©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−
:ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì íúàå§Ÿ¨®¦§¥´§Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(פ"א כלים צא. ּכּפּורים (מנחות מחּסר ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבעזרה ולא נּקנֹור .ּבׁשער ƒ¿≈ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻ

(áé)Búà áéø÷äå ãçàä Nákä-úà ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¤©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²
éðäå ïîMä âì-úàå íLàìéðôì äôeðz íúà ó §¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡Ï B˙‡ ·È¯˜‰Â∑ אׁשם לׁשם העזרה לתֹו חי ∑ÛÈ‰Â.יקריבּנּו ּתנּופה טעּון ÛÈ‰Â.ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ…¿»»ְְְֲִֵֶַָָָָָ¿≈ƒְֶַָָ¿≈ƒ
Ì˙‡∑ הּלג ואת האׁשם .את …»ְֶֶַָָָֹ

ÔÈÓÏLי  ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡˙Ï˙e ‡zÓÏL ‡zL ˙a ‡„Á ‡z¯n‡Â¿ƒ«¿»¬»««»¿∆¿»¿»»
‡bÏÂ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈB¯ÒÚ∆¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿À»

„Á:‡ÁLÓc «¿ƒ¿»

ÈkcÓcיא  ‡¯·b ˙È ÈkcÓ„ ‡‰k ÌÈ˜ÈÂƒƒ«¬»ƒ¿«≈»«¿»¿ƒ«≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÈÂ¿»¿√»¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

d˙Èיב  ·¯˜ÈÂ ‡„Á ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»¬»ƒ»≈»≈
ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„ ‡bÏ ˙ÈÂ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»À»¿ƒ¿»¿»ƒ»¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

`A KkaE ,aEzMd mhxiRW EN`l§¥¤¥§¨©¨§¨¨
aEzMd`iadl(zFAxl)mFwn lM ©¨§¨¦§©¨§

d`xpe xrU qEPMrxFvOd xrU lM - ¦¥¨§¦§¤¨§©©§¨
,ax xriU uEAiw lW mFwnA `EdW¤§¨¤¦¥¨©
xriVd znbEcM ,oirl d`xp `Ede§¦§¤¨©¦§§©©¥¨
,aEzMd mhxiRW zFnFwOd mzF`A§¨©§¤¥§¨©¨
mi`xp mde ax xriU mW uAEwOW¤§¨¨¥¨©§¥¦§¦
ziA xrU z` aEzMd hrin KkaE .oirl̈©¦§¨¦¥©¨¤§©¥
oi`W ,s`d KFzAW xriVde igXd©¤¦§©¥¨¤§¨©¤¥
z`e ,mi`xp mpi`W itl mgNbl Kixv̈¦§©§¨§¦¤¥¨¦§¦§¤
oFbM ,xriU qEPiM mdA oi`W zFnFwOd©§¤¥¨¤¦¥¨§

milbxde micId xrU(.fh dheq):i dxez §©©¨©¦§¨©§©¦
(i).úçà äNáëå(mixkf) miUak ipW §©§¨©©§¥§¨¦§¨¦

rxFvOd aixwn (dawp) zg` dUake§©§¨©©§¥¨©§¦©§¨
dlFr ,mW` :EN` zFpAxw dWlWl¦§¨¨§¨¥¨¨¨
zaxwPd Ff `id dUaMde ;z`Hge§©¨§©¦§¨¦©¦§¤¤

.z`HglUaMW WxRzPW xg`n iM §©¨¦¥©©¤¦§¨¥¤¤¤
oNdl xn`PX FnM ,mW`l axwp cg ¤̀¨¦§©§¨¨§¤¤¡©§©¨

(ai weqt)axwp ipXd UaMdW gkEn oke ,§¥¨¤©¤¤©¥¦¦§©
`N` `A Fpi` dlFr oAxw oMW ,dlFrl§¨¤¥¨§©¨¥¨¤¨

xkGd on(b ,` lirl)dzid dUaMdW ixd , ¦©¨¨£¥¤©¦§¨¨§¨
z`Hgl daixw(`"eb ,m"`x): §¥¨§©¨

ìLeíéðBøNò äLdlElA dgpn zlq §Ÿ¨¤§¦Ÿ¤¦§¨§¨
onXa.dWlW lW zg` dgpn Ff oi` ©¤¤¥¦§¨©©¤§¨

,Dnvr iptA d`Ad zlFq mipFxUr¤§¦¤©¨¨¦§¥©§¨
mi`A EN` mipFxUr dWlW `N ¤̀¨§¨¤§¦¥¨¦

ElNd miUak dWlW iMqplxEar - §¦§¥§Ÿ¨§¨¦©¨£
zWlXn cg` lkl mikqpÎzgpn¦§©§¨¦§¨¤¨¦§¤
,mW`lE z`Hgl dlFrl ,miUaMd©§¨¦§¨§©¨§¨¨
zlFQd xEriW oMW] cg` lkl oFxVr¦¨§¨¤¨¤¥¦©¤
`Ed UaM lW mikqpÎzgpn lkA§¨¦§©§¨¦¤¤¤
mikqPd zWxtA xEn`M ,cg` oFxVr¦¨¤¨¨¨§¨¨©©§¨¦

(c ,eh xacna)o`M EkxvEdW KFYnE ,¦¤§§¨
lM mrW ixd ,zlFq mipFxUr dWlWl¦§¨¤§¦¤£¥¤¦¨
lW mikqpÎzgpn d`A dzid oAxẅ§¨¨§¨¨¨¦§©§¨¦¤

itl .[oFxVrgWlW FnW`e Fz`H ¦¨§¦¤©¨©£¨¤
,mikqp oipErh rxFvnmd mipFWe §¨§¦§¨¦§¦¥

miaixwn oi`W zFnW`e zF`Hgd lMn¦¨©©¨©£¨¤¥©§¦¦
z`Hg lM iM .mikqpÎzgpn mOr¦¨¦§©§¨¦¦¨©¨
lr xRkl mi`A mdW oeiMn mW`e§¨¨¦¥¨¤¥¨¦§©¥©
mOr miaixwn oi` Kkitl ,`hg¥§§¦¨¥©§¦¦¦¨
`hFg lW FpAxw `di `NW icM ,mikqp§¨¦§¥¤Ÿ§¥¨§¨¤¥
mpi` rxFvOd zFpAxw la` ,xCEdn§¨£¨¨§§©§¨¥¨
xdhl `N` `hg lr xRkl mi`Ä¦§©¥©¥§¤¨§©¥

d`nEHn(.`v zegpn)(oexkfd): ¦§¨
.ïîL ãçà âBìåFpi` df 'onW bFl' §¤¨¨¤¤¤¤¥

dgpn' eiptl xEn`d onXd llkA¦§©©¤¤¨¨§¨¨¦§¨
zFgpn xEar `aEOd ,'onXa dlElA§¨©¤¤©¨£¦§
oMW] zFpAxTd zWlWl mikqPd©§¨¦¦§¤©¨§¨¤¥
UaM lW mikqpÎzgpnA onXd xEriW¦©¤¤§¦§©§¨¦¤¤¤
oiBEl dWlW - oidd ziriax `Ed§¦¦©¦§¨¦

(n ,hk zeny i"yxe ;c ,eh xacna)Edf `N` ,[¤¨¤

mixaCd KxFvl `Ad cxtp onW¤¤¦§¨©¨§¤©§¨¦
:oNdl mixEn`deilr zFGdlrAv`A ¨£¦§©¨§©¨¨§¤§©

raWminrR(fh weqt),lr EPOn oYile ¤©§¨¦§¦¥¦¤©
e ,Fpf` KEpYxEarzFpFdA oYn(ci weqt) §¨§©£©©§

(m"`x):`i dxez
(`i)'ä éðôìcrFn ld` gzR.lkA ¦§¥¤©Ÿ¤¥§¨

ziaAW ixd ,''d iptl' FA xn`PW mFwn̈¤¤¡©¦§¥£¥¤§¥
dxfrd KFzA `id dpeEMd WCwOd©¦§¨©©¨¨¦§¨£¨¨
o`M mlE` ,miWcTd WcFw iptl `idW¤¦¦§¥¤©¢¨¦¨¨

cnFr rxFvOd didA,xFpTp xrW ¨¨©§¨¥§©©¦¨
,dxfrd xrW `EdW`lecnFr did ¤©©¨£¨¨§Ÿ¨¨¥

Dnvr dxfrA`l ,oMWOA ok FnkE] ¨£¨¨©§¨§¥©¦§¨Ÿ
ldF` xvg gztA `N` cnFr did̈¨¥¤¨§¤©£©¤
,Fnvr crFn ldF` gztA `le ,crFn¥§Ÿ§¤©¤¥©§
'crFn ld` gzR 'd iptl' lW FWExitM§¥¤¦§¥¤©Ÿ¤¥

.[mFwn lkAW itl`NW onf lM §¨¨§¦¤¨§©¤Ÿ
ixd eizFpAxw z` EaixwdxQEgn `Ed ¦§¦¤¨§§¨£¥§©

,mixERMdqipMd lr zxM aiIge ¦¦§©¨¨¥©©§¦¨
aWgp xFpTip xrW mFwnE .dxfrl̈£¨¨§©©¦¨¤§¨
WCwzp `NW iRÎlrÎs` ''d iptl'M§¦§¥©©¦¤Ÿ¦§©¥
gzR `EdW itl ,dxfrd zXEcwA¦§©¨£¨¨§¦¤¤©
miWcTd WcFw cbpM oEEknE ,dxfrd̈£¨¨§¨§¤¤¤©¢¨¦

(.g dheq)(r"y ,`"eb):ai dxez
(ai).íLàì BúBà áéø÷äå'aixwde' §¦§¦§¨¨§¦§¦

lr daxwd FWExiR oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¥©§¨¨©
lr mB aqEn `Ed oMW ,gAfOd iAB©¥©¦§¥©¤¥¨©©



rxevnלד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k ipy meil inei xeriy

ß 'a xc` h"k ipy mei ß

(âé)-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו (זבחים ּבפרׁשת ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
וגֹו'"כ) יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא hÁk‡˙.יכֹול Èk∑ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָƒ««»

החּטאֹות  ּככל Ô‰kÏ.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ‡e‰∑,לחּטאת זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל ְִַַָָ»»»ֶַ«…≈ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
ּדמים  מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם ּכחּטאת "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואמּורים

ּכהנים' ּב'תֹורת וכּו', לֹומר .ּתלמּוד ְְְֲִַַַֹ

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fpi`W ,'onXd bl z`e' aEzMd KWnd¤§¥©¨§¤Ÿ©¨¤¤¥
z`e :FWExiR `N` ,gAfOd lr axwEn§¨©©¦§¥©¤¨¥§¤
,dxfrd xrWA cnFr didW UaMd©¤¤¤¨¨¥§©©¨£¨¨
,mW` mWl dxfrd KFzl EPaixwi©§¦¤§¨£¨¨§¥¨¨

icM `id Ff daxwdesipdlFzF` §©§¨¨¦§¥§¨¦
itl .'dl dtEpY`EdWmW`) §¨©§¦¤£©

(rxFvOdig dtEpY oErhiptl - ©§¨¨§¨¨¦§¥
x`Xn `Ed dpFWe ,ig FcFrA dhigXd©§¦¨§©§¤¦§¨
xg`l `id mdA dtEpYdW zFpAxẅ§¨¤©§¨¨¤¦§©©

dhigXd(.`q zegpn)(i"`a): ©§¦¨
éðäå.íúBà ó,bFNd z`e mW`d z` §¥¦¨¤¨¨¨§¤©

UaM lr `N` aqEn 'mzF`' oi` iM¦¥¨¨¤¨©¤¤
,wEqRA mixMfEOd onXd bFle mW`d̈¨¨§©¤¤©§¨¦©¨
oipErh mpi` zFpAxTd x`W la £̀¨§¨©¨§¨¥¨§¦

dtEpY(.`q zegpn)(m"`x):bi dxez §¨
(bi)èçLé øLà íB÷îaz`Hgd z` ¦§£¤¦§©¤©©¨

dlrd z`e.EPhgWi ,xnFlMKxi lr §¤¨Ÿ¨§©¦§£¤©¤¤
,oFtSA gAfOdmihgFW FAW mFwOA ©¦§¥©©¨©¨¤£¦

dlFre z`Hg lMxnFl cEnlY dnE . ¨©¨§¨©©§©
xaC EpcOll aEzMd KxvEd dn ipRn -¦§¥¨§©©¨§©§¥¨¨

,dfmW` zxFzA xn`p xak `lde ¤©£Ÿ§¨¤¡©§©¨¨
dxEn`d'oxd` z` ev' zWxtAlirl) ¨£¨§¨¨©©¤©£Ÿ

(a ,f,oFtSA dhigW oErh mW`dW ,¤¨¨¨¨§¦¨©¨
z`Hge dlFr lkM?`N``vIW itl §¨¨§©¨¤¨§¦¤¨¨

mW`llMn dfd x`WoFCil zFnW` ¨¨¤¦§©§¨¨£¨¦
dcnrdArxFvOd mW`e li`Fd - §©£¨¨¦©£©©§¨

dcnrd oErh `EdW ,eipicA dPYWp¦§©¨§¦¨¤¨©£¨¨
dxfrd xrWA dhigXd iptlweqt lirl) ¦§¥©§¦¨§©©¨£¨¨

(my i"yx d`x ,`izFnW` x`WA ENi`e ,§¦¦§¨£¨
dCiOd `id Ff ixd ,bdFp df xaC oi ¥̀¨¨¤¥£¥¦©¦¨
on `vie llMA didW xaC lM' :dxFYA©¨¨¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦
ixnbl `vi Wcgd xacA oEcl llMd©§¨¨§¨¨¤¨¨¨¨§©§¦

KM KFYnE ,'llMd onlFkixnFl iziid ¦©§¨¦¨¨¨¦¦©
WFzcnrd mFwnA FzhigW `dY ¤§¥§¦¨¦§©£¨¨

,dxfrd xrWAz` hgWe' xn`p Kkl §©©¨£¨¨§¨¤¡©§¨©¤
hgWi xW` mFwnA UaMdz` ©¤¤¦§£¤¦§©¤

dlrd z`e z`Hgd,'Fxifgdl icM ©©¨§¤¨Ÿ¨§¥§©£¦
oErh df mW` s` iM xnFle llMl©§¨§©¦©¨¨¤¨

oFtSA dhigW(`xtq)(`"aix): §¦¨©¨
úàhçk ékodMl `Ed mW`d.oi` ¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥¥

z`HgM `Ed ixd mW`d iM FWExiR¥¦¨¨¨£¥©©©
:FWExiR `N` ,o`M dxEn`d rxFvOd©§¨¨£¨¨¤¨¥
`Ed dGd mW`d zF`Hgd lkM iM'¦§¨©©¨¨¨¨©¤

,'odMl`A Fpi` 'odMl' xn`PX dnE ©Ÿ¥©¤¤¡©©Ÿ¥¥¨
xEq`e odMl oYip mW`d xUAW cOll§©¥¤§©¨¨¨¦¨©Ÿ¥§¨
xaM df xaC ixdW ,mixfl dlik`A©£¦¨§¨¦¤£¥¨¨¤§¨
,'`Ed miWcw Wcw' xEn`d on cnlp¦§©¦¨¨Ÿ¤¨¨¦

W cOll aEzMd `A `N`zFcFar lkA ¤¨¨©¨§©¥¤§¨£
odMA zFiElYdoAxTd zFcFar lkA - ©§©Ÿ¥§¨£©¨§¨

,odM ici lr zFUrPddf mW` deWEd ©©£©§¥Ÿ¥§¨¨¨¤
loAxw.z`HgdhigW oiprNW s`e §¨§©©¨§©¤§¦§©§¦¨

rxFvOd mW` z` aEzMd xifgd xaM§¨¤¡¦©¨¤£©©§¨
KxvEd mFwn lMn ,zFnW`d llkl¦§©¨£¨¦¨¨§©
x`W oiprl mB Fllkl Fxifgdl aEzMd©¨§©£¦¦§¨©§¦§©§¨

icM ,dPEdM zFpErHd zFcFard`NW ¨£©§§¨§¥¤Ÿ
x`W llMn Fnc `vie li`Fd :xn`zŸ©¦§¨¨¨¦§©§¨

zFpFdaE KEpY lr ozPil zFnW`- £¨¦¨¥©§§
x`W llMn df mW` `vIW itl§¦¤¨¨¨¨¤¦§©§¨
lr FnC zpizp oiprl mB zFnW`d̈£¨©§¦§©§¦©¨©
Fpi`e FA wx bdFPW ,zFpFdAde KEpYd©§§©§¤¥©§¥

dYrn ,zFnW` x`WA bdFp`di `l ¥¦§¨£¨¥©¨Ÿ§¥
gAfn iAbl mixEn`e minC oYn oErḧ©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
`le gAfOd lr FnC z` Ewxfi `l -Ÿ¦§§¤¨©©¦§¥©§Ÿ
,zFnW` x`WM eixEni` z` Exihwi©§¦¤¥¨¦§¨£¨

,ixnbl llMd on `vIW itlKkl §¦¤¨¨¦©§¨§©§¦§¨
`Ed mW`d z`HgM iM' xn`p¤¡©¦©©¨¨¨¨

,'odMllkl rxFvn mW` WiTdl ©Ÿ¥§©¦£©§¨§¨
z` wFxfl WIW EpcOllE ,zF`Hgd©©¨§©§¥¤¥¦§¤
,eixEni` z` xihwdlE gAfOd lr einC̈¨©©¦§¥©§©§¦¤¥¨

zFnW`d lM oicM.mpn`exg`n §¦¨¨£¨§¨§¨¥©©
,z`Hgl df mW` deWEdWlFkiiziid ¤§¨¨¨¤§©¨¨¨¦¦

W ,xnFlFnc `dirxFvOd mW` lW ©¤§¥¨¤£©©§¨
,z`HgM dlrnl oYipoYip DnCW ¦¨§©§¨©©¨¤¨¨¦¨

oFilrd wlgAhEg lrn gAfOd lW ©¥¤¨¤§¤©¦§¥©¥©
rvn`A gAfOd z` siTOd `xwiQd©¦§¨©©¦¤©¦§¥©§¤§©
mnCW zFnW`d lkM `di `le ,FdaB̈§§Ÿ§¥§¨¨£¨¤¨¨

`xwiQd hEgn dHnl oYipcEnlY - ¦¨§©¨¦©¦§¨©§
xnFldxEn`d mW` oAxw zWxtA ©§¨¨©¨§©¨¨¨£¨

dlrnl(` ,f),'mW`d zxFY z`fe' §©§¨§Ÿ©¨¨¨
zFnW`d lM zFAxl `A df oFWNW¤¨¤¨§©¨¨£¨

(a ,e lirl i"yx d`x)mW` mB iM cOll ,§©¥¦©£©
lW oFYgYd wlgA FnC oYip rxFvOd©§¨¦¨¨§¥¤©©§¤
x`FaOW FnM ,zFnW`d lkM gAfOd©¦§¥©§¨¨£¨§¤§¨

mipdM zxFzA(m"`x):ci dxez §©Ÿ£¦

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k ipy meil inei xeriy

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
ñ :øäèå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).Ceðzd `EdxcBdirvn` §©¨¥¨¤§¨¦
ofF`AWz` siTOd dWTd wlgd - ¤¨¤©¥¤©¨¤©©¦¤
awPd.:i"yx siqene`l 'KEpY' oFWlE ©¤¤§§Ÿ

il rcFp`xwp `Ed dOle ,FWxW Edn ©¦©¨§§¨¨¦§¨
oMmixzFRde .z` miWxtnd) ¥§©§¦©§¨§¦¤

(f"rl oFWll zF`xwOdFl mixFw ©¦§¨¦§©©¦
q"excph(qEgqg)(k ,hk zeny i"yx): ©§

.ïäad rAv` dflcEB(lcEb`d):dxez Ÿ¤¤¤§©©¨¨£¨
eh

(fh).'ä éðôì''d iptl'M FWExiR oi` ¦§¥¥¥§¦§¥

zcnrd mFwn lr xEn`drxFvOd ¨¨©§©£¨©©§¨
(my i"yx d`x ,`i weqt lirl)xrWA `EdW ,¤§©©

cnFr did odMdW o`M `N` ,dxfrd̈£¨¨¤¨¨¤©Ÿ¥¨¨¥
iptNW lkidA - WCwOaE] crFn ld`A§Ÿ¤¥©¦§¨©¥¨¤¦§¥

:WExiR [miWcTd WcFwziA cbpM ¤©¢¨¦¥§¤¤¥
,miWcTdÎiWcwKixSW cOlnE ¨§¥©¢¨¦§©¥¤¨¦

cbpMW zkFxRd lr onXd z` zFGdl§©¤©¤¤©©¨¤¤§¤¤
miWcTd WcFw(`xtq)`neia i"yx t"re ,m"`x) ¤©¢¨¦

(:cr zegpnae .ck:fi dxez
(k).äçðnä úàåxn`PW KFYn §¤©¦§¨¦¤¤¡©

dgpOd z`e dlrd z` odMd dlrde'§¤¡¨©Ÿ¥¤¨Ÿ¨§¤©¦§¨
dzid dgpOdW rnWn 'dgAfOd©¦§¥¨©§©¤©¦§¨¨§¨
Wi KMnE ,gAfOd lr lilM zxhwEn§¤¤¨¦©©¦§¥©¦¨¥
d`Ad dlibx dgpn Ff oi` iM ,cFnll¦§¦¥¦§¨§¦¨©¨¨
m`W ,zFpAxTd on cxtpA Dnvr iptA¦§¥©§¨§¦§¨¦©¨§¨¤¦
,DvnEw z` wx dPOn mixihwn Eid oM¥¨©§¦¦¦¤¨©¤§¨

Ff `N` ,zFgpOd lM oicMÎzgpn §¦¨©§¨¤¨¦§©
,dndA lW mikqpliaWA d`Ad §¨¦¤§¥¨©¨¨¦§¦

'dl lilM zxhwp `idW ,dlFrdi"yx) ¨¨¤¦¦§¤¤¨¦©
(.`v zegpn i"zk:`k dxez



לה rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k ipy meil inei xeriy

ß 'a xc` h"k ipy mei ß

(âé)-úà èçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯¤
úàhçk ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿Â©«©Â̈

:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä̈«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£Óa'B‚Â ËÁLÈ ¯L‡ ÌB˜∑ אׁשם ּבתֹורת נאמר ּכבר והלא לֹומר? ּתלמּוד ּומה ּבּצפֹון, הּמזּבח יר על ƒ¿¬∆ƒ¿«¿ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ּבהעמדה. לּדֹון אׁשמֹות מּכלל זה ׁשּיצא לפי ּבּצפֹון? ׁשחיטתֹו טעּון ׁשהאׁשם אהרן", את "צו (זבחים ּבפרׁשת ְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
וגֹו'"כ) יׁשחט אׁשר ּבמקֹום "וׁשחט... נאמר: לכ העמדתֹו? ּבמקֹום ׁשחיטתֹו ּתהא hÁk‡˙.יכֹול Èk∑ ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָƒ««»

החּטאֹות  ּככל Ô‰kÏ.הּזה ∑‰‡ÌL.ּכי ‡e‰∑,לחּטאת זה אׁשם הׁשוה ּבּכהן, הּתלּויֹות עבֹודֹות ּבכל ְִַַָָ»»»ֶַ«…≈ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ
ּדמים  מּתן טעּון יהא לא ּובהֹונֹות, ּתנּו על להּנתן אׁשמֹות ׁשאר מּכלל ּדמֹו ויצא הֹואיל ּתאמר: ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
ּכחּטאת? למעלה נּתן ּדמֹו יהא יכֹול לּכהן". הּוא האׁשם ּכחּטאת "ּכי נאמר: לכ מזּבח? לגּבי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹואמּורים

ּכהנים' ּב'תֹורת וכּו', לֹומר .ּתלמּוד ְְְֲִַַַֹ

È˙יג  ÒBkÈ Èc ¯˙‡a ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬«ƒƒ»
È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ«»»¿»¬»»«¬««ƒ¬≈
ÔÈL„e˜ L„˜ ‡‰ÎÏ ‡e‰ ‡ÓL‡ ‡˙‡hÁk¿«»»¬»»¿«¬»…∆¿ƒ

:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

Fpi`W ,'onXd bl z`e' aEzMd KWnd¤§¥©¨§¤Ÿ©¨¤¤¥
z`e :FWExiR `N` ,gAfOd lr axwEn§¨©©¦§¥©¤¨¥§¤
,dxfrd xrWA cnFr didW UaMd©¤¤¤¨¨¥§©©¨£¨¨
,mW` mWl dxfrd KFzl EPaixwi©§¦¤§¨£¨¨§¥¨¨

icM `id Ff daxwdesipdlFzF` §©§¨¨¦§¥§¨¦
itl .'dl dtEpY`EdWmW`) §¨©§¦¤£©

(rxFvOdig dtEpY oErhiptl - ©§¨¨§¨¨¦§¥
x`Xn `Ed dpFWe ,ig FcFrA dhigXd©§¦¨§©§¤¦§¨
xg`l `id mdA dtEpYdW zFpAxẅ§¨¤©§¨¨¤¦§©©

dhigXd(.`q zegpn)(i"`a): ©§¦¨
éðäå.íúBà ó,bFNd z`e mW`d z` §¥¦¨¤¨¨¨§¤©

UaM lr `N` aqEn 'mzF`' oi` iM¦¥¨¨¤¨©¤¤
,wEqRA mixMfEOd onXd bFle mW`d̈¨¨§©¤¤©§¨¦©¨
oipErh mpi` zFpAxTd x`W la £̀¨§¨©¨§¨¥¨§¦

dtEpY(.`q zegpn)(m"`x):bi dxez §¨
(bi)èçLé øLà íB÷îaz`Hgd z` ¦§£¤¦§©¤©©¨

dlrd z`e.EPhgWi ,xnFlMKxi lr §¤¨Ÿ¨§©¦§£¤©¤¤
,oFtSA gAfOdmihgFW FAW mFwOA ©¦§¥©©¨©¨¤£¦

dlFre z`Hg lMxnFl cEnlY dnE . ¨©¨§¨©©§©
xaC EpcOll aEzMd KxvEd dn ipRn -¦§¥¨§©©¨§©§¥¨¨

,dfmW` zxFzA xn`p xak `lde ¤©£Ÿ§¨¤¡©§©¨¨
dxEn`d'oxd` z` ev' zWxtAlirl) ¨£¨§¨¨©©¤©£Ÿ

(a ,f,oFtSA dhigW oErh mW`dW ,¤¨¨¨¨§¦¨©¨
z`Hge dlFr lkM?`N``vIW itl §¨¨§©¨¤¨§¦¤¨¨

mW`llMn dfd x`WoFCil zFnW` ¨¨¤¦§©§¨¨£¨¦
dcnrdArxFvOd mW`e li`Fd - §©£¨¨¦©£©©§¨

dcnrd oErh `EdW ,eipicA dPYWp¦§©¨§¦¨¤¨©£¨¨
dxfrd xrWA dhigXd iptlweqt lirl) ¦§¥©§¦¨§©©¨£¨¨

(my i"yx d`x ,`izFnW` x`WA ENi`e ,§¦¦§¨£¨
dCiOd `id Ff ixd ,bdFp df xaC oi ¥̀¨¨¤¥£¥¦©¦¨
on `vie llMA didW xaC lM' :dxFYA©¨¨¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦
ixnbl `vi Wcgd xacA oEcl llMd©§¨¨§¨¨¤¨¨¨¨§©§¦

KM KFYnE ,'llMd onlFkixnFl iziid ¦©§¨¦¨¨¨¦¦©
WFzcnrd mFwnA FzhigW `dY ¤§¥§¦¨¦§©£¨¨

,dxfrd xrWAz` hgWe' xn`p Kkl §©©¨£¨¨§¨¤¡©§¨©¤
hgWi xW` mFwnA UaMdz` ©¤¤¦§£¤¦§©¤

dlrd z`e z`Hgd,'Fxifgdl icM ©©¨§¤¨Ÿ¨§¥§©£¦
oErh df mW` s` iM xnFle llMl©§¨§©¦©¨¨¤¨

oFtSA dhigW(`xtq)(`"aix): §¦¨©¨
úàhçk ékodMl `Ed mW`d.oi` ¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥¥

z`HgM `Ed ixd mW`d iM FWExiR¥¦¨¨¨£¥©©©
:FWExiR `N` ,o`M dxEn`d rxFvOd©§¨¨£¨¨¤¨¥
`Ed dGd mW`d zF`Hgd lkM iM'¦§¨©©¨¨¨¨©¤

,'odMl`A Fpi` 'odMl' xn`PX dnE ©Ÿ¥©¤¤¡©©Ÿ¥¥¨
xEq`e odMl oYip mW`d xUAW cOll§©¥¤§©¨¨¨¦¨©Ÿ¥§¨
xaM df xaC ixdW ,mixfl dlik`A©£¦¨§¨¦¤£¥¨¨¤§¨
,'`Ed miWcw Wcw' xEn`d on cnlp¦§©¦¨¨Ÿ¤¨¨¦

W cOll aEzMd `A `N`zFcFar lkA ¤¨¨©¨§©¥¤§¨£
odMA zFiElYdoAxTd zFcFar lkA - ©§©Ÿ¥§¨£©¨§¨

,odM ici lr zFUrPddf mW` deWEd ©©£©§¥Ÿ¥§¨¨¨¤
loAxw.z`HgdhigW oiprNW s`e §¨§©©¨§©¤§¦§©§¦¨

rxFvOd mW` z` aEzMd xifgd xaM§¨¤¡¦©¨¤£©©§¨
KxvEd mFwn lMn ,zFnW`d llkl¦§©¨£¨¦¨¨§©
x`W oiprl mB Fllkl Fxifgdl aEzMd©¨§©£¦¦§¨©§¦§©§¨

icM ,dPEdM zFpErHd zFcFard`NW ¨£©§§¨§¥¤Ÿ
x`W llMn Fnc `vie li`Fd :xn`zŸ©¦§¨¨¨¦§©§¨

zFpFdaE KEpY lr ozPil zFnW`- £¨¦¨¥©§§
x`W llMn df mW` `vIW itl§¦¤¨¨¨¨¤¦§©§¨
lr FnC zpizp oiprl mB zFnW`d̈£¨©§¦§©§¦©¨©
Fpi`e FA wx bdFPW ,zFpFdAde KEpYd©§§©§¤¥©§¥

dYrn ,zFnW` x`WA bdFp`di `l ¥¦§¨£¨¥©¨Ÿ§¥
gAfn iAbl mixEn`e minC oYn oErḧ©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©
`le gAfOd lr FnC z` Ewxfi `l -Ÿ¦§§¤¨©©¦§¥©§Ÿ
,zFnW` x`WM eixEni` z` Exihwi©§¦¤¥¨¦§¨£¨

,ixnbl llMd on `vIW itlKkl §¦¤¨¨¦©§¨§©§¦§¨
`Ed mW`d z`HgM iM' xn`p¤¡©¦©©¨¨¨¨

,'odMllkl rxFvn mW` WiTdl ©Ÿ¥§©¦£©§¨§¨
z` wFxfl WIW EpcOllE ,zF`Hgd©©¨§©§¥¤¥¦§¤
,eixEni` z` xihwdlE gAfOd lr einC̈¨©©¦§¥©§©§¦¤¥¨

zFnW`d lM oicM.mpn`exg`n §¦¨¨£¨§¨§¨¥©©
,z`Hgl df mW` deWEdWlFkiiziid ¤§¨¨¨¤§©¨¨¨¦¦

W ,xnFlFnc `dirxFvOd mW` lW ©¤§¥¨¤£©©§¨
,z`HgM dlrnl oYipoYip DnCW ¦¨§©§¨©©¨¤¨¨¦¨

oFilrd wlgAhEg lrn gAfOd lW ©¥¤¨¤§¤©¦§¥©¥©
rvn`A gAfOd z` siTOd `xwiQd©¦§¨©©¦¤©¦§¥©§¤§©
mnCW zFnW`d lkM `di `le ,FdaB̈§§Ÿ§¥§¨¨£¨¤¨¨

`xwiQd hEgn dHnl oYipcEnlY - ¦¨§©¨¦©¦§¨©§
xnFldxEn`d mW` oAxw zWxtA ©§¨¨©¨§©¨¨¨£¨

dlrnl(` ,f),'mW`d zxFY z`fe' §©§¨§Ÿ©¨¨¨
zFnW`d lM zFAxl `A df oFWNW¤¨¤¨§©¨¨£¨

(a ,e lirl i"yx d`x)mW` mB iM cOll ,§©¥¦©£©
lW oFYgYd wlgA FnC oYip rxFvOd©§¨¦¨¨§¥¤©©§¤
x`FaOW FnM ,zFnW`d lkM gAfOd©¦§¥©§¨¨£¨§¤§¨

mipdM zxFzA(m"`x):ci dxez §©Ÿ£¦

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` h"k ipy meil inei xeriy

(ãé)Ceðz-ìò ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«
i"yx£Cez∑ טנדרו"ס לֹו: קֹורים והּפֹותרים לי, נֹודע לא "ּתנּו" ּולׁשֹון ׁשּבאזן; אמצעי .ּגּודל ∑Ô‰a.ּגדר ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ…∆ָ

(åè)î ïäkä ç÷ìåïäkä ók-ìò ÷öéå ïîMä âl §¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ©¨®¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOä©§¨¦«

(æè)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©³©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîòt§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÈÙÏ∑(ת"כ) הּקדׁשים קדׁשי ּבית .ּכנגד ƒ¿≈ְְֳִֵֵֶֶַָָ

(æé)Ceðz-ìò ïäkä ïzé Btk-ìò øLà ïîMä øúiîe¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À¦¥³©Ÿ¥Æ©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©−©¬¨«¨¨«

(çé)Làø-ìò ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMa øúBpäå§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−©´Ÿ
:ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå øähnä©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

(èé)øähnä-ìò øtëå úàhçä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhî¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«

(ë)äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä äìòäå§¤«¡¨¯©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨
ñ :øäèå ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

i"yx£‰Án‰Œ˙‡Â∑ ּבהמה ׁשל נסכים .מנחת ¿∆«ƒ¿»ְְְִִֵֶַָָ

‰k‡יד  ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¬»
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È:‡ÈnÈc ¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

È„‡טו  ÏÚ ˜È¯ÈÂ ‡ÁLÓ„ ‡blÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒÀ»¿ƒ¿»ƒƒ«¿»
:‡Ï‡ÓNc ‡‰Î„¿«¬»ƒ¿»»

ÔÓטז  ‡ÈnÈ„ dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»∆¿¿≈¿«ƒ»ƒ
‡ÁLÓ ÔÓ ÈcÈÂ ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L dÚaˆ‡a¿∆¿¿≈¿«ƒ¿ƒ√»¿»

ÏÚיז  ‡‰k ÔzÈ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ¯‡LÓeƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ≈«¬»«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓc ‡„e‡ Ìe¯¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
‡Óc ÏÚ ‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¿»

:‡ÓL‡„«¬»»

„‰Î‡יח  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓa ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈkcÓc LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈¿ƒ«≈ƒ«≈¬ƒ«¬»√»

:ÈÈ¿»

ÈkcÓcיט  ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡hÁ ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»«»»ƒ«««¿ƒ«≈
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Ôk ¯˙·e d˙·BqÓƒ¿≈»«≈ƒ»¬»»

Áa„ÓÏ‡כ  ‡˙ÁÓ ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»¬»»¿»ƒ¿»»¿«¿¿»
:Èk„ÈÂ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬ƒ«¬»¿ƒ¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ci).Ceðzd `EdxcBdirvn` §©¨¥¨¤§¨¦
ofF`AWz` siTOd dWTd wlgd - ¤¨¤©¥¤©¨¤©©¦¤
awPd.:i"yx siqene`l 'KEpY' oFWlE ©¤¤§§Ÿ

il rcFp`xwp `Ed dOle ,FWxW Edn ©¦©¨§§¨¨¦§¨
oMmixzFRde .z` miWxtnd) ¥§©§¦©§¨§¦¤

(f"rl oFWll zF`xwOdFl mixFw ©¦§¨¦§©©¦
q"excph(qEgqg)(k ,hk zeny i"yx): ©§

.ïäad rAv` dflcEB(lcEb`d):dxez Ÿ¤¤¤§©©¨¨£¨
eh

(fh).'ä éðôì''d iptl'M FWExiR oi` ¦§¥¥¥§¦§¥

zcnrd mFwn lr xEn`drxFvOd ¨¨©§©£¨©©§¨
(my i"yx d`x ,`i weqt lirl)xrWA `EdW ,¤§©©

cnFr did odMdW o`M `N` ,dxfrd̈£¨¨¤¨¨¤©Ÿ¥¨¨¥
iptNW lkidA - WCwOaE] crFn ld`A§Ÿ¤¥©¦§¨©¥¨¤¦§¥

:WExiR [miWcTd WcFwziA cbpM ¤©¢¨¦¥§¤¤¥
,miWcTdÎiWcwKixSW cOlnE ¨§¥©¢¨¦§©¥¤¨¦

cbpMW zkFxRd lr onXd z` zFGdl§©¤©¤¤©©¨¤¤§¤¤
miWcTd WcFw(`xtq)`neia i"yx t"re ,m"`x) ¤©¢¨¦

(:cr zegpnae .ck:fi dxez
(k).äçðnä úàåxn`PW KFYn §¤©¦§¨¦¤¤¡©

dgpOd z`e dlrd z` odMd dlrde'§¤¡¨©Ÿ¥¤¨Ÿ¨§¤©¦§¨
dzid dgpOdW rnWn 'dgAfOd©¦§¥¨©§©¤©¦§¨¨§¨
Wi KMnE ,gAfOd lr lilM zxhwEn§¤¤¨¦©©¦§¥©¦¨¥
d`Ad dlibx dgpn Ff oi` iM ,cFnll¦§¦¥¦§¨§¦¨©¨¨
m`W ,zFpAxTd on cxtpA Dnvr iptA¦§¥©§¨§¦§¨¦©¨§¨¤¦
,DvnEw z` wx dPOn mixihwn Eid oM¥¨©§¦¦¦¤¨©¤§¨

Ff `N` ,zFgpOd lM oicMÎzgpn §¦¨©§¨¤¨¦§©
,dndA lW mikqpliaWA d`Ad §¨¦¤§¥¨©¨¨¦§¦

'dl lilM zxhwp `idW ,dlFrdi"yx) ¨¨¤¦¦§¤¤¨¦©
(.`v zegpn i"zk:`k dxez



rxevnלו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy

ß oqip '` iyily mei ß

(àë)ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

:ïîL âìå äçðîì ïîMa©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑ לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑ על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ִֵֶַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן .הּבהֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

(áë)Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤
éðäå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó §¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´
ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä̈«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ãçà úìñ ïBøOòåwCwC §¦¨Ÿ¤¤¨¦§¥
s` lr ,'cg`' siqFde aEzMd©¨§¦¤¨©©
oFxVr `Ed calA 'oFxVr' zErnWOW¤©§¨¦¨¦§¨¦¨
Îzgpn `id Ff dgpOW cOll icM ,cg ¤̀¨§¥§©¥¤¦§¨¦¦§©
KkitlE ,oAxTd mr cgi d`Ad mikqp§¨¦©¨¨©©¦©¨§¨§¦¨
:oAxTd lW FzCin itl rAwp FxEriW¦¦§©§¦¦¨¤©¨§¨

df UakllC rxFvn lWcg` `EdW §¤¤¤¤§¨©¤¤¨
,calA`iaiwx,eikqpl cg` oFxVr ¦§¨¨¦©¦¨¤¨¦§¨¨

lW mikqpÎzgpnA zlFQd xEriWM§¦©¤§¦§©§¨¦¤
rxFvn ENi`e .cg` oFxVr `EdW UaM¤¤¤¦¨¤¨§¦§¨
dWlW `ian `EdW itl ,xiWr̈¦§¦¤¥¦§¨
dWlW `iadl Kixv ,miUaM§¨¦¨¦§¨¦§¨

UaM lkl oFxVr ,mipFxUr(`"eb): ¤§¦¦¨§¨¤¤
.ïîL âBìåxEar Fpi` df onW xEriW §¨¤¦¤¤¤¥£

zgpnicM `N` ,mikqPdEPOn zzl ¦§©©§¨¦¤¨§¥¨¥¦¤

,zFpFdAd lrmixaCd x`Wle ©©§§¦§¨©§¨¦
oNdl mixEn`d(hkÎek).FxEriW KkitlE ¨£¦§©¨§¦¨¦

xiWrl oiaE lcl oiA deWe .xEriW ¨¤¥§©¥§¨¦§¦
ddgpOd iMqp lW onWzgpn) ©¤¤¤¦§¥©¦§¨¦§©

,UaMd mr `AW (mikqPdwwfEd `l ©§¨¦¤¨¦©¤¤Ÿ§©
,Wxtl aEzMdWxFtn FxEriW oMW ©¨§¨¥¤¥¦§¨

mikqPd zWxtA(c ,eh xacna)`EdW , §¨¨©©§¨¦¤
oiBEl dWlW - oidd ziriax(c"c):dxez §¦¦©¦§¨¦

ak
(bk).Búøäèì éðéîMä íBiaipW ©©§¦¦§¨¢¨§¥

z`adl Encw dxdh lW miAlW§©¦¤¨¢¨¨§©£¨©
xn`p mdn cg` lkaE ,zFpAxTd©¨§¨§¨¤¨¥¤¤¡©
z`adA dpFW`xd dxdh :'xdhe'§¨¥¨¢¨¨¦¨©£¨©
;dliahE zglbze ,d`Gdde mixFRSd©¦¦§©©¨¨§¦§©©§¦¨
mini draW xg`l dIpW dxdhe§¨¢¨§¦¨§©©¦§¨¨¦

.laFhe FxrU z` gNbnE xfFg `EdW¤¥§©¥¤§¨§¥
'Fzxdhl ipinXd mFIA' o`M xEn`de§¨¨¨©©§¦¦§¨¢¨

d mFIA :FWExiRl ipinWz`ad ¥©©§¦¦©£¨©
daFf`e fx` ur z`GdlE mixRS ©¦¢¦§©¨©¥¤¤§¥

,zrlFz ipWEipinXd mFIA ,xnFlM §¦¨©§©©©§¦¦
mB oMW .Fzxdh lW oFW`xd alXl©¨¨¨¦¤¨¢¨¤¥©
mFIaE' :FA xn`p xiWr rxFvn lv ¥̀¤§¨¨¦¤¡©©

''ebe miUak ipW gTi ipinXd(i weqt), ©§¦¦¦©§¥§¨¦
z`adl ipinXd mFIA :FWExitE¥©©§¦¦©£¨©
lW oFW`xd alXd] mixFRSd©¦¦©¨¨¨¦¤
zglbzl zxgOd mFi `Ede ,[dxdHd©¨¢¨§©¨¢¨§¦§©©
lW ipXd alXd] dliahE dIpW§¦¨§¦¨©¨¨©¥¦¤

xn`PW ,[dxdHd(h weqt)mFIa dide' ©¨¢¨¤¤¡©§¨¨©
''ebe FxrU lM z` gNbi iriaXd,m"`x) ©§¦¦§©©¤¨§¨

(`"eb:ck dxez

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(æë)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(èë)ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®
:Bãé âéOz øLàî¥«£¤¬©¦−¨«

(àì)-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
ô :Búøäèa Bãé̈−§¨«¢¨«

ß oqip 'a iriax mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה מטמֹונּיֹות (ויקרא אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
וע  ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים  ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ּומֹוצאן ׁשל  הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).íLàä íc íB÷î ìòitl ©§©¨¨¨§¦
xn`p xiWr rxFvn lv`W(fi weqt)lr' ¤¥¤§¨¨¦¤¡©©

xnFl mFwn did KM KFYnE ,'mW`d mC©¨¨¨¦¨¨¨¨©
mCd m` `N` onXd z` ozFp Fpi`W¤¥¥¤©¤¤¤¨¦©¨
mC mFwn lr' o`M xn`p Kkitl ,miIw©¨§¦¨¤¡©¨©§©

W EpcOll ,'mW`dgPwzp ENit` ¨¨¨§©§¥¤£¦¦§©©
,mCdmFwn FzF` lr onXd z` ozFp. ©¨¥¤©¤¤©¨
KkaEcOlaEzMdoi`WzE`ivnmCd §¨¦¥©¨¤¥§¦©¨

.mxFB mFwOd `N` mxFBlr ,xnFlkE ¥¤¨©¨¥§©©

okl mcFw mCd FA didW mFwn FzF`¨¤¨¨©¨¤¨¥
(.i zegpn ,`xtq)(i"gp):hk dxez

(cl).úòøö òâð ézúðåxn`p `l §¨©¦¤©¨©©Ÿ¤¡©
itM 'ziaA didz iM zrxv rbp'¤©¨©©¦¦§¤§©¦§¦

mc` irbpA xn`PW(h ,bi)iM zrxv rbp' ¤¤¡©§¦§¥¨¨¤©¨©©¦
'zrxv rbp iYzpe' `N` ,'mc`A didz¦§¤§¨¨¤¨§¨©¦¤©¨©©
,dghade dxFUal iE`xd oFWl `EdW¤¨¨¨¦§¨§©§¨¨
ok` iM ,dpYn oFWl FrnWnA Wie§¥§©§¨§©¨¨¦¨¥

dxFUAdaFhmdl `id(l`xUil) §¨¨¦¨¤§¦§¨¥

mdilr mi`A mirbPdW.ziAAitl ¤©§¨¦¨¦£¥¤©©¦§¦
lW zFIpFnhn miIxFn` EpinhdW¤¦§¦¡¦¦©§¦¤
mirAx` lM mdiYA zFxiwA adf̈¨§¦¨¥¤¨©§¨¦

,xAcOA l`xUi EidW dpWmrnWA ¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨§¨§¨
mdilr `Fal miaxwzn l`xUIW¤¦§¨¥¦§¨§¦¨£¥¤
icM ,ux`d z` WFAkle dnglnl§¦§¨¨§¦§¤¨¨¤§¥

l`xUi ipirn mnilrdlEpdi `NW §©£¦¨¥¥¥¦§¨¥¤Ÿ¥¨
z` l`xUi ipA E`vnIW ickE .mdn¥¤§¥¤¦§§§¥¦§¨¥¤
mirbp d"awd ozFp ,ElNd zFxvF`d̈¨©¨¥§¨¦



לז rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` iyily meil inei xeriy

ß oqip '` iyily mei ß

(àë)ãçà Nák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤¤¨¬
ìeìa ãçà úìñ ïBøOòå åéìò øtëì äôeðúì íLà̈¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤¤¨̧¨¬

:ïîL âìå äçðîì ïîMa©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤
i"yx£„Á‡ ˙ÏÒ ÔB¯OÚÂ∑ לנסכיו אחד עּׂשרֹון יביא אחד, ׁשהּוא זה ÔÓL.לכבׂש ‚ÏÂ∑ על מּמּנּו לתת ¿ƒ»…∆∆»ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָָָָָ¿…»∆ִֵֶַָ

לפרׁש הּכתּוב הזקק לא הּמנחה נסּכי ׁשל וׁשמן .הּבהֹונֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

(áë)Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøú ézLe§¥´Ÿ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®
:äìò ãçàäå úàhç ãçà äéäå§¨¨³¤¨Æ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«

(âë)ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä íBia íúà àéáäå§¥¦̧Ÿ¹̈©¯©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®
:ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút-ìà¤¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£B˙¯‰ËÏ ÈÈÓM‰ ÌBia∑ ּתֹולעת ּוׁשני ואזֹוב ארז עץ ּולהּזאת לצּפרים .ׁשמיני ««¿ƒƒ¿»√»ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

(ãë)ïîMä âì-úàå íLàä Nák-úà ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤¨«¨−̈§¤´Ÿ©¨®¤
éðäå:ýåýé éðôì äôeðz ïäkä íúà ó §¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(äë)ícî ïäkä ç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³©Ÿ¥Æ¦©´
ïäa-ìòå úéðîéä øähnä-ïæà Ceðz-ìò ïúðå íLàä̈«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìòå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«

(åë):úéìàîOä ïäkä ók-ìò ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«

qÈÂ·כא  ‡˜a„Ó d„È ˙ÈÏÂ ‡e‰ ÔkÒÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈¿≈¿≈«¿¿»¿ƒ«
È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ‡Ó¯‡Ï ‡ÓL‡ „Á ¯n‡ƒ««¬»»«¬»»¿«»»¬ƒ
‡ÁÓÏ ÁLÓa ÏÈÙc „Á ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»

:‡ÁLÓ„ ‡bÏÂ¿À»¿ƒ¿»

˙„a˜כב  Èc ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙e¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿≈
:‡˙ÏÚ „ÁÂ ‡˙‡hÁ „Á È‰ÈÂ d„È¿≈ƒ≈««»»¿«¬»»

ÂÏ˙כג  d˙eÈk„Ï ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»¿ƒ»»¿«»≈¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡‰k«¬»ƒ¿««¿«ƒ¿»√»¿»

bÏ‡כד  ˙ÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»»ƒ¿»«¬»»¿»À»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡‰k ÔB‰˙È ÌÈ¯‡Â ‡ÁLÓ„¿ƒ¿»¿»ƒ»¿«¬»¬»»√»¿»

‰k‡כה  ·qÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯n‡ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¿»«¬»»¿ƒ««¬»
ÈkcÓ„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚ ÔzÈÂ ‡ÓL‡„ ‡ÓcÓƒ¿»«¬»»¿ƒ≈«¿»¿ƒ«≈
ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿

:‡ÈnÈc dÏ‚«̄¿≈¿«ƒ»

„‰Î‡כו  ‡„È ÏÚ ‡‰k ˜È¯È ‡ÁLÓ ÔÓeƒƒ¿»¿ƒ«¬»«¿»¿«¬»
:‡Ï‡ÓNcƒ¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`k).ãçà úìñ ïBøOòåwCwC §¦¨Ÿ¤¤¨¦§¥
s` lr ,'cg`' siqFde aEzMd©¨§¦¤¨©©
oFxVr `Ed calA 'oFxVr' zErnWOW¤©§¨¦¨¦§¨¦¨
Îzgpn `id Ff dgpOW cOll icM ,cg ¤̀¨§¥§©¥¤¦§¨¦¦§©
KkitlE ,oAxTd mr cgi d`Ad mikqp§¨¦©¨¨©©¦©¨§¨§¦¨
:oAxTd lW FzCin itl rAwp FxEriW¦¦§©§¦¦¨¤©¨§¨

df UakllC rxFvn lWcg` `EdW §¤¤¤¤§¨©¤¤¨
,calA`iaiwx,eikqpl cg` oFxVr ¦§¨¨¦©¦¨¤¨¦§¨¨

lW mikqpÎzgpnA zlFQd xEriWM§¦©¤§¦§©§¨¦¤
rxFvn ENi`e .cg` oFxVr `EdW UaM¤¤¤¦¨¤¨§¦§¨
dWlW `ian `EdW itl ,xiWr̈¦§¦¤¥¦§¨
dWlW `iadl Kixv ,miUaM§¨¦¨¦§¨¦§¨

UaM lkl oFxVr ,mipFxUr(`"eb): ¤§¦¦¨§¨¤¤
.ïîL âBìåxEar Fpi` df onW xEriW §¨¤¦¤¤¤¥£

zgpnicM `N` ,mikqPdEPOn zzl ¦§©©§¨¦¤¨§¥¨¥¦¤

,zFpFdAd lrmixaCd x`Wle ©©§§¦§¨©§¨¦
oNdl mixEn`d(hkÎek).FxEriW KkitlE ¨£¦§©¨§¦¨¦

xiWrl oiaE lcl oiA deWe .xEriW ¨¤¥§©¥§¨¦§¦
ddgpOd iMqp lW onWzgpn) ©¤¤¤¦§¥©¦§¨¦§©

,UaMd mr `AW (mikqPdwwfEd `l ©§¨¦¤¨¦©¤¤Ÿ§©
,Wxtl aEzMdWxFtn FxEriW oMW ©¨§¨¥¤¥¦§¨

mikqPd zWxtA(c ,eh xacna)`EdW , §¨¨©©§¨¦¤
oiBEl dWlW - oidd ziriax(c"c):dxez §¦¦©¦§¨¦

ak
(bk).Búøäèì éðéîMä íBiaipW ©©§¦¦§¨¢¨§¥

z`adl Encw dxdh lW miAlW§©¦¤¨¢¨¨§©£¨©
xn`p mdn cg` lkaE ,zFpAxTd©¨§¨§¨¤¨¥¤¤¡©
z`adA dpFW`xd dxdh :'xdhe'§¨¥¨¢¨¨¦¨©£¨©
;dliahE zglbze ,d`Gdde mixFRSd©¦¦§©©¨¨§¦§©©§¦¨
mini draW xg`l dIpW dxdhe§¨¢¨§¦¨§©©¦§¨¨¦

.laFhe FxrU z` gNbnE xfFg `EdW¤¥§©¥¤§¨§¥
'Fzxdhl ipinXd mFIA' o`M xEn`de§¨¨¨©©§¦¦§¨¢¨

d mFIA :FWExiRl ipinWz`ad ¥©©§¦¦©£¨©
daFf`e fx` ur z`GdlE mixRS ©¦¢¦§©¨©¥¤¤§¥

,zrlFz ipWEipinXd mFIA ,xnFlM §¦¨©§©©©§¦¦
mB oMW .Fzxdh lW oFW`xd alXl©¨¨¨¦¤¨¢¨¤¥©
mFIaE' :FA xn`p xiWr rxFvn lv ¥̀¤§¨¨¦¤¡©©

''ebe miUak ipW gTi ipinXd(i weqt), ©§¦¦¦©§¥§¨¦
z`adl ipinXd mFIA :FWExitE¥©©§¦¦©£¨©
lW oFW`xd alXd] mixFRSd©¦¦©¨¨¨¦¤
zglbzl zxgOd mFi `Ede ,[dxdHd©¨¢¨§©¨¢¨§¦§©©
lW ipXd alXd] dliahE dIpW§¦¨§¦¨©¨¨©¥¦¤

xn`PW ,[dxdHd(h weqt)mFIa dide' ©¨¢¨¤¤¡©§¨¨©
''ebe FxrU lM z` gNbi iriaXd,m"`x) ©§¦¦§©©¤¨§¨

(`"eb:ck dxez

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(æë)øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬
:ýåýé éðôì íéîòt òáL úéìàîOä Btk-ìò©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(çë)ïîMä-ïî ïäkä ïúðå|Ceðz-ìò Btk-ìò øLà §¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´©©À©§º
ïäa-ìòå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä øähnä ïæà³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:íLàä íc íB÷î-ìò úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦®©§−©¬¨«¨¨«
i"yx£ÌL‡‰ Ìc ÌB˜ÓŒÏÚ∑ נתק ּגֹורם אפּלּו הּמקֹום אּלא ּגֹורם הּדם ׁשאין לּמד הּדם; .ּנח «¿«»»»ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

(èë)ïzé ïäkä ók-ìò øLà ïîMä-ïî øúBpäå§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì åéìò øtëì øähnä Làø-ìò©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(ì)äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNòå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®
:Bãé âéOz øLàî¥«£¤¬©¦−¨«

(àì)-úàå úàhç ãçàä-úà Bãé âéOz-øLà úà¥´£¤©¦º¨À¤¨«¤¨¬©¨²§¤
øähnä ìò ïäkä øtëå äçðnä-ìò äìò ãçàä̈«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§¨®§¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−

:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

(áì)âéOú-àì øLà úòøö òâð Ba-øLà úøBz úàǽŸ©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬
ô :Búøäèa Bãé̈−§¨«¢¨«

ß oqip 'a iriax mei ß

(âì):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(ãì)íëì ïúð éðà øLà ïòðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−
:íëúfçà õøà úéáa úòøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª¨®§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«

i"yx£˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â∑(רבה מטמֹונּיֹות (ויקרא אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי עליהם, ּבאים ׁשהּנגעים להם היא ּבׂשֹורה ¿»«ƒ∆«»««ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
וע  ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים  ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ּומֹוצאן ׁשל  הּבית נֹותץ הּנגע .לֿידי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

Ècכז  ‡ÁLÓ ÔÓ ‡ÈnÈc dÚaˆ‡a ‡‰Î ÈcÈÂ¿«≈«¬»¿∆¿¿≈¿«ƒ»ƒƒ¿»ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Ï‡ÓNc d„È ÏÚ«¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ√»¿»

¯Ìeכח  ÏÚ d„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒƒ¿»ƒ«¿≈«
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÈkcÓ„ ‡„e‡¿»¿ƒ«≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
¯˙‡ ÏÚ ‡ÈnÈ„ dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»«¬«

:‡ÓL‡„ ‡Óc¿»«¬»»

„‰Î‡כט  ‡„È ÏÚ Èc ‡ÁLÓ ÔÓ ¯‡zLÈ„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»ƒ«¿»¿«¬»
:ÈÈ Ì„˜ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈkcÓ„ ‡LÈ¯ ÏÚ ÔzÈƒ≈«≈»¿ƒ«≈¿«»»¬ƒ√»¿»

BÈ‰ל  Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ „Á ˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»
:d„È ˜a„˙ ÈcÓƒƒ«¿≈¿≈

Á„לא  ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È d„È ˜a„˙ Èc ˙È»ƒ«¿≈¿≈»««»»¿»«
ÈkcÓc ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂ ‡˙ÁÓ ÏÚ ‡˙ÏÚ¬»»«ƒ¿»»ƒ«««¬»«¿ƒ«≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ï‡לב  Èc e¯È‚Ò LzÎÓ d· Èc ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ≈«¿«¿ƒƒ»
:d˙eÎ„a d„È ˜a„«̇¿≈¿≈¿»≈

ÓÈÓÏ¯:לג  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

È‰·לד  ‡‡ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡¬≈≈¬¿«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈
˙È·a e¯È‚Ò LzÎÓ Ôz‡Â ‡ÒÁ‡Ï ÔBÎÏ¿¿«¬»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿≈

:ÔBÎzÒÁ‡ ‡Ú¯‡«¿»«¬«¿¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gk).íLàä íc íB÷î ìòitl ©§©¨¨¨§¦
xn`p xiWr rxFvn lv`W(fi weqt)lr' ¤¥¤§¨¨¦¤¡©©

xnFl mFwn did KM KFYnE ,'mW`d mC©¨¨¨¦¨¨¨¨©
mCd m` `N` onXd z` ozFp Fpi`W¤¥¥¤©¤¤¤¨¦©¨
mC mFwn lr' o`M xn`p Kkitl ,miIw©¨§¦¨¤¡©¨©§©

W EpcOll ,'mW`dgPwzp ENit` ¨¨¨§©§¥¤£¦¦§©©
,mCdmFwn FzF` lr onXd z` ozFp. ©¨¥¤©¤¤©¨
KkaEcOlaEzMdoi`WzE`ivnmCd §¨¦¥©¨¤¥§¦©¨

.mxFB mFwOd `N` mxFBlr ,xnFlkE ¥¤¨©¨¥§©©

okl mcFw mCd FA didW mFwn FzF`¨¤¨¨©¨¤¨¥
(.i zegpn ,`xtq)(i"gp):hk dxez

(cl).úòøö òâð ézúðåxn`p `l §¨©¦¤©¨©©Ÿ¤¡©
itM 'ziaA didz iM zrxv rbp'¤©¨©©¦¦§¤§©¦§¦

mc` irbpA xn`PW(h ,bi)iM zrxv rbp' ¤¤¡©§¦§¥¨¨¤©¨©©¦
'zrxv rbp iYzpe' `N` ,'mc`A didz¦§¤§¨¨¤¨§¨©¦¤©¨©©
,dghade dxFUal iE`xd oFWl `EdW¤¨¨¨¦§¨§©§¨¨
ok` iM ,dpYn oFWl FrnWnA Wie§¥§©§¨§©¨¨¦¨¥

dxFUAdaFhmdl `id(l`xUil) §¨¨¦¨¤§¦§¨¥

mdilr mi`A mirbPdW.ziAAitl ¤©§¨¦¨¦£¥¤©©¦§¦
lW zFIpFnhn miIxFn` EpinhdW¤¦§¦¡¦¦©§¦¤
mirAx` lM mdiYA zFxiwA adf̈¨§¦¨¥¤¨©§¨¦

,xAcOA l`xUi EidW dpWmrnWA ¨¨¤¨¦§¨¥©¦§¨§¨§¨
mdilr `Fal miaxwzn l`xUIW¤¦§¨¥¦§¨§¦¨£¥¤
icM ,ux`d z` WFAkle dnglnl§¦§¨¨§¦§¤¨¨¤§¥

l`xUi ipirn mnilrdlEpdi `NW §©£¦¨¥¥¥¦§¨¥¤Ÿ¥¨
z` l`xUi ipA E`vnIW ickE .mdn¥¤§¥¤¦§§§¥¦§¨¥¤
mirbp d"awd ozFp ,ElNd zFxvF`d̈¨©¨¥§¨¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע לד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי מטממטממטממטמֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת(יד, אמאמאמאמֹוֹוֹוֹוררררּיּיּיּייםיםיםים ׁשרֹומז (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהטמינהטמינהטמינהטמינּוּוּוּו ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּדּבּור  ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּוּוּוּובקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתי י י י ּגם ּבּבּבּבחרחרחרחרּבּבּבּביייי האמהאמהאמהאמֹוֹוֹוֹורירירירי ממממּיּיּיּידדדד לקחלקחלקחלקחּתּתּתּתיייי ּבֹואאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּולהׁשּתּמׁש הּדּבּור ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
- ּובתפּלה ּוּוּוּובבעבבעבבעבבעּוּוּוּותי תי תי תי ּבתֹורה .ּבּבּבּבצלצלצלצלֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 66 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr

mc`d WtpA xEAiCd zlErR§©©¦§¤¤¨¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי לאחלאחלאחלאחּזּזּזּזהההה לכםלכםלכםלכם נתןנתןנתןנתן אניאניאניאני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו לד)ּכּכּכּכיייי (יד, ִִִִָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – הּבית ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוּתץ
הּליצנּות  ׁשהיא הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, עד ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּברׁשעֹו
,ּבּדר למרים אלקי ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּולׁשֹון

הּנביאה. למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא ה"י)הרי פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
ּבחֹומר  ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו הלכה ּדלכאֹורה הּקׁשיא ּבהקּדם הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻויׁש

צרעת? ּבהלכֹות אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ("ּכאילּו ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָלׁשֹון־הרע
ּבלׁשֹון־הרע  עֹוסק לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים (המדּבר ּדעֹות ּבהלכֹות איּכא. הרע לׁשֹון ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה החּסרֹון ׁשעּקר – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות מחמת לּזּולת.הּבא דֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו, ּבאדם הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה מּתֹו ׁשּבא לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאבל

הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ׁשּבודאי הּנביאה ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה רע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּדיּבּור
ׁשאינֹו ּבביתֹו, הּוא מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, להאדם לגמרי חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־זה
לחּדֹור  מתחיל הרע לׁשֹון־הרע, ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל רכּוׁשֹו. – חיצֹוני הכי הּדבר והּוא מהאדם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחלק
הרי  ּברׁשעֹו, לעמֹוד ממׁשי ואם ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ּבכלי נענׁש ּולכ ּולמּדֹותיו, ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטבעֹו

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ּומתּבּטא יֹותר, עֹוד חֹודר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהרע

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn - 91 cenr ,al wlg zegiyÎihewl itÎlr

dpW mirAx` miIxFn`d zpnhd©§¨©¨¡¦¦©§¨¦¨¨

אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא לד.ּבׂשֹורה (יד, ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש רׁש"י) ׁשל מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָצרי
עליהם" "ּבטּוחין האּומֹות ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ׁשההטמנה ׁשּיּתכן ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר והרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר",

בלק) תחילת אֹוצרֹותיהם?(רש"י להטמין והחּלּו ּבפחד נאחזּו ׁשאז ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וינּצחּום  יׂשראל יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, מּצד והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

ממֹונם  את  ויּקחּו האֹוצרֹות ּבּמלחמה מטמינים ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ּגם היא מראה ,מאיד א . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ׁשּיעמֹוד הּבּתים, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבקירֹות

ׁשנה  הארּבעים ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת (ולא ׁשנה ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּובזה
האמֹורי" עֹון ּב"ׁשלם הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי יחזרּו, ׁשּיׂשראל ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר מּׁשּום ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
יבֹוא  ׁשאּולי הּתקוה להם נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת הבינּו, ּומּכ לארצם]. לחזֹור זמּנם ׁשהּגיע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ[וידעּו
ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו הּמטמֹונּיֹות. וליקח לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו (אם מארצם הם ּגם יּׁשלחּו יׂשראל ּובני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹיֹום

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה ממֹונם, ׁשהטמינּו לכ מקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mdiYaAuzFp rbPd ici lrez` §¨¥¤§©§¥©¤©¥¤
,o`vFnE ziAdxn`PX dn miIwl icM ©©¦§¨§¥§©¥©¤¤¡©

(`iÎi ,e mixac)Liza`l rAWp xW`'£¤¦§©©£Ÿ¤
Kl zzl awrilE wgvil mdxa`l§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ¨¤¨

mi`ln miYaE ,'ebe zahe zlcB mixr̈¦§ŸŸ§ŸŸ¨¦§¥¦
'aEh lM(e ,fi daxÎ`xwie)(l"y ,m"`x):dl dxez ¨
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(äì)òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøð¦§¨¬¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, ּברּור (נגעים ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע .לֹומר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

(åì)ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז טמאה ׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין L‡ŒÏk¯.מן ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆

˙Èaa∑(ת"כ) חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ׁשאם «»ƒְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
חסה  לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ּכלי על אם ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּתֹורה?

ּבמקוה  טהרה להם ׁשאין חרס, ּכלי על אּלא .ּתֹורה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן .ׁשֹוקעֹות ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ
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(dl).úéaa éì äàøð òâðkdf oFWlA §¤©¦§¨¦©¨¦§¨¤
,aEzMd cOlnENit`Wm`mkg `Ed §©¥©¨¤£¦¦¨¨

wFqti `l ,i`Ce rbp `EdW rcFie§¥©¤¤©©¨¦Ÿ¦§
xnFl xExA xaCodMl,'il d`xp rbp' ¨¨¨©©Ÿ¥¤©¦§¨¦

`N`Fl xn`i'il d`xp rbpM'oFWlA ¤¨Ÿ©§¤©¦§¨¦¦§
`di `NW ,odM lW FcFak ipRn ,wtq̈¥¦§¥§¤Ÿ¥¤Ÿ§¥
lr wFqtl Ki` Fl dxFn `EdW d`xp¦§¤¤¤¥¦§©

eilr KnFq Fpi`W mEXn rbPda"it mirbp) ©¤©¦¤¥¥¨¨
(d"n(c"lv):el dxez
(el)ïäkä àáé íøèaz` zF`xl §¤¤¨Ÿ©Ÿ¥¦§¤
rbPd.,aEzMd cOln df oFWlAlMW ©¤©§¨¤§©¥©¨¤¨

Fl wwfp odM oi`W onfcFr lM - §©¤¥Ÿ¥¦§¨¨
,rbPd z` zF`xl `A `l odMdWoi` ¤©Ÿ¥Ÿ¨¦§¤©¤©¥

d`nEh zxFY mW,iR lr m` ENit` ¨©§¨£¦¦©¦
odMd oi`e ,i`Ce rbp `Ed rbPd xE`iz¥©¤©¤©©©§¥©Ÿ¥
FzF`xl ilAn '`nh' eilr xnFl lFkï©¨¨¨¥¦§¦¦§

(c"c):

.úéaa øLà ìk àîèé àìå,xnFlM §Ÿ¦§¨¨£¤©¨¦§©
z` zFPtl FzFEvl odMd Kixv Kkitl§¦¨¨¦©Ÿ¥§©§©¤

mEXn ,ziAd`aie EdPti `l m`W ©©¦¦¤¦Ÿ§©¥§¨Ÿ
d`xie odMdz`rbPdcIn ixdwwfp ©Ÿ¥§¦§¤¤©¤©£¥¦¨¦§¨

ziAd`nhi FkFzAX dn lke ,xBqdl ©©¦§¤§¥§¨©¤§¦§¨
cIndxFY dqg dn lre .`nhi `NW? ¦¨§©¨¨¨¨¤Ÿ¦§¨

shWÎilM lr m`mixdhPd milM=] ¦©§¥¤¤¥¦©¦§¨¦
dliah - dtihW ici lr mz`nEHn¦§¨¨©§¥§¦¨§¦¨
xW`M cqtd Fl oi` mdA ixd ,[dewnA§¦§¤£¥¨¤¥¤§¥©£¤

oMW ,E`nHilr m`e ;Exdhie mliAhi ¦¨§¤¥©§¦¥§¦§£§¦©
,oiwWnE oilkF`Fl oi` mdA mB ixd §¦©§¦£¥©¨¤¥

iM ,cqtd`d .Fz`nEh iniA mlk`i ¤§¥¦Ÿ§¥¦¥§¨¨
W ixd -lr `N` dxFY dqg `l £¥¤Ÿ¨¨¨¤¨©

,dewnA dxdh mdl oi`W ,qxgÎilM§¥¤¤¤¥¨¤¨¢¨§¦§¤
.mzxdh `id Ff mzxiaW `N ¤̀¨§¦¨¨¦¨¢¨¨
lr dxFY dqg dOM cr LricFdl§¦£©©¨¨¨¨©
ohw cqtd ipROW ,l`xUi lW mpFnn̈¨¤¦§¨¥¤¦§¥¤§¥¨¨

Kixv ,hrEn mMxrW qxgÎilM lW¤§¥¤¤¤¤§¨¨¨¦
ziAd z` zFPtl FzFEvl odMda"it mirbp) ©Ÿ¥§©§©¤©©¦

(d"n(m"`x :dk oileg i"yx):fl dxez
(fl).úBøeøò÷L:FWExiRzFrwFW §©£¥§

odi`xnAzaMxEn 'zFxExrwW' zaiY] §©§¥¤¥©§©£§¤¤
'zFxEx'e ,'zFxEx'Î'rwW' :zFaiY iYXn¦§¥¥§©§
d`xOdW itlE ,'zFI`x' oFWNn `Ed¦§§¦§¦¤©©§¤
,W"ix zF`d zlRkp Kkl ixnbl rEwẄ©§©§¦§¨¦§¤¤¨¥

wFxi FWExiRW 'wxwxi' FnMmiwExiAW §§©§©¤¥¨¤©§¦
(hn ,bi lirl i"yx d`x)irbp d`xn ,xnFlM .[§©©§¥¦§¥

otF`A ,mipa`d wnFrA rEwW miYä¦¨©§¤¨£¨¦§¤
Exiqi xW`M mB x`Xi rbPd d`xOW¤©§¥©¤©¦¨¥©©£¤¨¦
odi`xnE' aEzMd KWnde .giHd z ¤̀©¦©§¤§¥©¨©§¥¤
odi`xnA wx iM cOln 'xiTd on ltẄ¨¦©¦§©¥¦©§©§¥¤

oWOnA `le zFrEwW zF`xp odd`x) ¥¦§§§Ÿ§©¨¨
(k ,bi lirl i"yx(`xtq)(m"ialn ,`"eb):gl dxez
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ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr al zegiy ihewl)

צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע לד)ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי מטממטממטממטמֹוֹוֹוֹוננננּיּיּיּיֹוֹוֹוֹותתתת(יד, אמאמאמאמֹוֹוֹוֹוררררּיּיּיּייםיםיםים ׁשרֹומז (רש"י)ׁשׁשׁשׁשהטמינהטמינהטמינהטמינּוּוּוּו ּדוקא, האמֹורּיים ׁשל ּבבּתיהם הֹופיעּו הּנגעים ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הּדּבּור  ּבכח להׁשּתּמׁש נּתן ׁשהרי 'מטמֹונּיֹות', יׁשנם אּלּו ּבבּתים ּדוקא א הרע. לׁשֹון על ּבאים הּנגעים ׁשּכן רע, ּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹעל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבקדּׁשה. ּוּוּוּובקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתי י י י ּגם ּבּבּבּבחרחרחרחרּבּבּבּביייי האמהאמהאמהאמֹוֹוֹוֹורירירירי ממממּיּיּיּידדדד לקחלקחלקחלקחּתּתּתּתיייי ּבֹואאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּולהׁשּתּמׁש הּדּבּור ּכח את מ'אמֹורי' לקחת יׁש : ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
- ּובתפּלה ּוּוּוּובבעבבעבבעבבעּוּוּוּותי תי תי תי ּבתֹורה .ּבּבּבּבצלצלצלצלֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִָָָָָָ
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אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי לאחלאחלאחלאחּזּזּזּזהההה לכםלכםלכםלכם נתןנתןנתןנתן אניאניאניאני אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו לד)ּכּכּכּכיייי (יד, ִִִִָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם . . ּביתֹו קירֹות מׁשּתנֹות הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע, מּלׁשֹון להזהירם ּכדי ּביׂשראל היה ופלא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָאֹות
עמד  ואם . . ׁשעליו הּבגדים מׁשּתּנין ׁשּיׂשרפּו, עד ּברׁשעֹו עמד ואם . . ׁשּבביתֹו העֹור ּכלי מׁשּתּנין – הּבית ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָׁשהּוּתץ
הּליצנּות  ׁשהיא הרׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם מּובדל ויהיה ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה ׁשּיּׂשרפּו, עד ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻּברׁשעֹו
,ּבּדר למרים אלקי ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הצרעת ּבנגע הּׁשמר ואֹומר ּבּתֹורה מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע, ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּולׁשֹון

הּנביאה. למרים ארע מה התּבֹוננּו אֹומר הּוא ה"י)הרי פט"ז צרעת טומאת הלכות (רמב"ם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָ
ּבחֹומר  ּכׁשעֹוסק ּדעֹות ּבהלכֹות להכניס הוה־ליּה זֹו הלכה ּדלכאֹורה הּקׁשיא ּבהקּדם הרמּב"ם, ּדברי ּבבאּור לֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻויׁש

צרעת? ּבהלכֹות אֹותּה ּכתב ּומּדּוע וכּו'), ּבעיקר" ּכפר ("ּכאילּו ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָלׁשֹון־הרע
ּבלׁשֹון־הרע  עֹוסק לחברֹו) אדם ׁשּבין רצּויים ּבלּתי ּבענינים (המדּבר ּדעֹות ּבהלכֹות איּכא. הרע לׁשֹון ּגוני ּדתרי לחּדׁש, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָויׁש

על־י  ׁשּנגרם ּבהּזק הּוא ּבזה החּסרֹון ׁשעּקר – ׁשּבאדם רעֹות מּדֹות מחמת לּזּולת.הּבא דֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
עצמֹו, ּבאדם הּוא הּפגם ועּקר רעה. ּכּונה ללא סתם ׂשיחה מּתֹו ׁשּבא לגמרי, חיצֹוני ּבלׁשֹון־הרע הרמּב"ם עֹוסק ּכאן ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאבל

הּזק. ׁשּום ּבדיּבּורּה היה ולא לגּנֹותֹו, נתּכּונה לא ׁשּבודאי הּנביאה ּכבמרים ּבנפׁשֹו, ּפֹוגם זה רע ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹׁשּדיּבּור
ׁשאינֹו ּבביתֹו, הּוא מּדה ּכנגד מּדה העֹונׁש ּגם ּולכ המדּבר, להאדם לגמרי חיצֹוני הּוא הּלׁשֹון־הרע ּדבתחּלה אֹומר: ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָועל־זה
לחּדֹור  מתחיל הרע לׁשֹון־הרע, ּבדּבּורי האדם ממׁשי חס־וׁשלֹום, אם אבל רכּוׁשֹו. – חיצֹוני הכי הּדבר והּוא מהאדם, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָחלק
הרי  ּברׁשעֹו, לעמֹוד ממׁשי ואם ּביתֹו. מּקֹורֹות יֹותר אליו קרֹובים ׁשהם ּתׁשמיׁשיו ּבכלי נענׁש ּולכ ּולמּדֹותיו, ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלטבעֹו

טמא. נעׂשה עצמֹו ׁשהּוא ועד ּבבגדיו, ּבצרעת ּומתּבּטא יֹותר, עֹוד חֹודר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשהרע
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אחאחאחאחּזּזּזּזתכםתכםתכםתכם:::: ארץארץארץארץ ּבּבּבּבביתביתביתבית צרעתצרעתצרעתצרעת נגענגענגענגע ונתונתונתונתּתּתּתּתיייי .... .... ּכּכּכּכנעןנעןנעןנען אלאלאלאל־־־־ארץארץארץארץ תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ִִִִָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדּבר. יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ּכל ּבּתיהם ּבקירֹות זהב ׁשל מטמֹונּיֹות אמֹורּיים ׁשהטמינּו לפי . . להם היא לד.ּבׂשֹורה (יד, ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

יׂשראל  ׁשהיּו ׁשנה ארּבעים "ּכל מטמינים ׁשהיּו לפרׁש רׁש"י) ׁשל מקֹורֹו (ׁשהּוא הּמדרׁש את הכריח מה ּביאּור ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָצרי
עליהם" "ּבטּוחין האּומֹות ׁשהיּו ועֹוג סיחֹון מּפלת ּבעקבֹות החּלה ׁשההטמנה ׁשּיּתכן ּבפׁשטּות, לפרׁש אפׁשר והרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּמדּבר",

בלק) תחילת אֹוצרֹותיהם?(רש"י להטמין והחּלּו ּבפחד נאחזּו ׁשאז ,ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
וינּצחּום  יׂשראל יבֹואּו ׁשּמא הּפחד על היא מגּלה אחד, מּצד והיּפּוכֹו. ּדבר ּבּה יׁש הּממֹון הטמנת ּבזה: הּביאּור לֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָויׁש

ממֹונם  את  ויּקחּו האֹוצרֹות ּבּמלחמה מטמינים ׁשּלכ למקֹומֹותיהם, יׁשּובּו ׁשעֹוד ּתקוה על ּגם היא מראה ,מאיד א . ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
לכׁשּיחזרּו. הּממֹון להם ׁשּיעמֹוד הּבּתים, ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָּבקירֹות

ׁשנה  הארּבעים ּכל מׁש ּדהטמנתם ועֹוג). סיחֹון מּמּפלת (ולא ׁשנה ארּבעים ּכל מטמינים ׁשהיּו הּמדרׁש ּדברי יּובנּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּובזה
האמֹורי" עֹון ּב"ׁשלם הּנה", יׁשּובּו רביעי "ּדֹור הּכתּוב ּתלה ׁשהרי יחזרּו, ׁשּיׂשראל ידעּו מצרים ּביציאת ׁשּכבר מּׁשּום ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה
יבֹוא  ׁשאּולי הּתקוה להם נתן ׁשּזה ּבמעׂשיו, ּתלּויה ּבארצֹו עם ׁשּיׁשיבת הבינּו, ּומּכ לארצם]. לחזֹור זמּנם ׁשהּגיע ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ[וידעּו
ּבפׁשּוטֹו הּסיּבה וזֹו הּמטמֹונּיֹות. וליקח לׁשּוב יּוכלּו ואז ּכדבעי), ׁשּלא יתנהגּו (אם מארצם הם ּגם יּׁשלחּו יׂשראל ּובני ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹיֹום

לקחּתֹו. ׁשּיׁשּובּו ּתקוה ּגם המבּטא מעׂשה ממֹונם, ׁשהטמינּו לכ מקרא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל

myl zxecdn - eheytk i"yx

,mdiYaAuzFp rbPd ici lrez` §¨¥¤§©§¥©¤©¥¤
,o`vFnE ziAdxn`PX dn miIwl icM ©©¦§¨§¥§©¥©¤¤¡©

(`iÎi ,e mixac)Liza`l rAWp xW`'£¤¦§©©£Ÿ¤
Kl zzl awrilE wgvil mdxa`l§©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ¨¤¨

mi`ln miYaE ,'ebe zahe zlcB mixr̈¦§ŸŸ§ŸŸ¨¦§¥¦
'aEh lM(e ,fi daxÎ`xwie)(l"y ,m"`x):dl dxez ¨

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(äì)òâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä Bì-øLà àáe¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©
:úéaa éì äàøð¦§¨¬¦−©¨«¦

i"yx£˙Èaa ÈÏ ‰‡¯ Ú‚k∑(ת"כ פי"ב, ּברּור (נגעים ּדבר יפסק לא וּדאי, נגע ׁשהּוא ׁשּיֹודע חכם ּתלמיד אפּלּו ¿∆«ƒ¿»ƒ«»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לי" נראה "ּכנגע אּלא: לי', נראה 'נגע .לֹומר: ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ

(åì)ïäkä àáé íøèa úéaä-úà epôe ïäkä äeöå§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ
øçàå úéaa øLà-ìk àîèé àìå òâpä-úà úBàøì¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈¨£¤´©¨®¦§©¬©

:úéaä-úà úBàøì ïäkä àáé ïk¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬¤©¨«¦
i"yx£'B‚Â Ô‰k‰ ‡·È Ì¯Ëa∑ ז טמאה ׁשּכל ּתֹורת ׁשם אין לֹו, נזקק ּכהן ׁשאין L‡ŒÏk¯.מן ‡ÓËÈ ‡ÏÂ ¿∆∆»…«…≈¿ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻ¿…ƒ¿»»¬∆

˙Èaa∑(ת"כ) חסה מה ועל יטמא. ּׁשּבתֹוכֹו מה וכל להסּגר נזקק הּנגע, ויראה הּכהן ויבא יפּנהּו לא ׁשאם «»ƒְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
חסה  לא הא טמאתֹו. ּבימי יאכלם – ּומׁשקין אכלין על ואם ויּטהרּו, יטּבילם – ׁשטף ּכלי על אם ְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻּתֹורה?

ּבמקוה  טהרה להם ׁשאין חרס, ּכלי על אּלא .ּתֹורה ְְְֳִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

(æì)úéaä úøé÷a òâpä äpäå òâpä-úà äàøå§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ§¦´Ÿ©©½¦
ìôL ïäéàøîe úncîãà Bà úwø÷øé úøeøò÷L§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ©§¥¤¬¨−̈

:øéwä-ïî¦©¦«
i"yx£˙¯e¯Ú˜L∑(ת"כ) ּבמראיהן .ׁשֹוקעֹות ¿«¬…ְְְֵֶַ

(çì)øébñäå úéaä çút-ìà úéaä-ïî ïäkä àöéå§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬
:íéîé úòáL úéaä-úà¤©©−¦¦§©¬¨¦«

dÏÈ„cלה  È˙ÈÈÂ¯ÓÈÓÏ ‡‰ÎÏ ÈeÁÈÂ ‡˙Èa ¿≈≈¿ƒ≈≈»ƒ«ƒ¿«¬»¿≈»
:‡˙È·a ÈÏ ÈÊÁ˙‡ ‡LzÎÓk¿«¿»»ƒ¿¬ƒƒ¿≈»

ÏBÚÈלו  ‡Ï „Ú ‡˙Èa ˙È ÔepÙÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«»≈»«»≈
Èc Ïk ·‡zÒÈ ‡ÏÂ ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k«¬»¿∆¡≈»«¿»»¿»ƒ¿»«»ƒ
˙È ÈÊÁÓÏ ‡‰k ÏBÚÈ Ôk ¯˙·e ‡˙È·a¿≈»»«≈≈«¬»¿∆¡≈»

:‡˙Èa≈»

ÈÏ˙Îaלז  ‡LzÎÓ ‡‰Â ‡LzÎÓ ˙È ÈÊÁÈÂ¿∆¡≈»«¿»»¿»«¿»»¿»¿≈
CÈkÓ ÔB‰ÈÊÁÓe Ô˜ÓÒ B‡ Ô˜¯È ÔÈ˙Át ‡˙È·≈»«¬ƒ«¿»«¿»∆¡≈«ƒ

:‡Ï˙k ÔÓƒ»¿»

bÒÈÂ¯לח  ‡˙Èa Ú¯˙Ï ‡˙Èa ÔÓ ‡‰k ˜BtÈÂ¿ƒ«¬»ƒ≈»ƒ¿«≈»¿«¿«
:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡˙Èa ˙È»≈»ƒ¿»ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dl).úéaa éì äàøð òâðkdf oFWlA §¤©¦§¨¦©¨¦§¨¤
,aEzMd cOlnENit`Wm`mkg `Ed §©¥©¨¤£¦¦¨¨

wFqti `l ,i`Ce rbp `EdW rcFie§¥©¤¤©©¨¦Ÿ¦§
xnFl xExA xaCodMl,'il d`xp rbp' ¨¨¨©©Ÿ¥¤©¦§¨¦

`N`Fl xn`i'il d`xp rbpM'oFWlA ¤¨Ÿ©§¤©¦§¨¦¦§
`di `NW ,odM lW FcFak ipRn ,wtq̈¥¦§¥§¤Ÿ¥¤Ÿ§¥
lr wFqtl Ki` Fl dxFn `EdW d`xp¦§¤¤¤¥¦§©

eilr KnFq Fpi`W mEXn rbPda"it mirbp) ©¤©¦¤¥¥¨¨
(d"n(c"lv):el dxez
(el)ïäkä àáé íøèaz` zF`xl §¤¤¨Ÿ©Ÿ¥¦§¤
rbPd.,aEzMd cOln df oFWlAlMW ©¤©§¨¤§©¥©¨¤¨

Fl wwfp odM oi`W onfcFr lM - §©¤¥Ÿ¥¦§¨¨
,rbPd z` zF`xl `A `l odMdWoi` ¤©Ÿ¥Ÿ¨¦§¤©¤©¥

d`nEh zxFY mW,iR lr m` ENit` ¨©§¨£¦¦©¦
odMd oi`e ,i`Ce rbp `Ed rbPd xE`iz¥©¤©¤©©©§¥©Ÿ¥
FzF`xl ilAn '`nh' eilr xnFl lFkï©¨¨¨¥¦§¦¦§

(c"c):

.úéaa øLà ìk àîèé àìå,xnFlM §Ÿ¦§¨¨£¤©¨¦§©
z` zFPtl FzFEvl odMd Kixv Kkitl§¦¨¨¦©Ÿ¥§©§©¤

mEXn ,ziAd`aie EdPti `l m`W ©©¦¦¤¦Ÿ§©¥§¨Ÿ
d`xie odMdz`rbPdcIn ixdwwfp ©Ÿ¥§¦§¤¤©¤©£¥¦¨¦§¨

ziAd`nhi FkFzAX dn lke ,xBqdl ©©¦§¤§¥§¨©¤§¦§¨
cIndxFY dqg dn lre .`nhi `NW? ¦¨§©¨¨¨¨¤Ÿ¦§¨

shWÎilM lr m`mixdhPd milM=] ¦©§¥¤¤¥¦©¦§¨¦
dliah - dtihW ici lr mz`nEHn¦§¨¨©§¥§¦¨§¦¨
xW`M cqtd Fl oi` mdA ixd ,[dewnA§¦§¤£¥¨¤¥¤§¥©£¤

oMW ,E`nHilr m`e ;Exdhie mliAhi ¦¨§¤¥©§¦¥§¦§£§¦©
,oiwWnE oilkF`Fl oi` mdA mB ixd §¦©§¦£¥©¨¤¥

iM ,cqtd`d .Fz`nEh iniA mlk`i ¤§¥¦Ÿ§¥¦¥§¨¨
W ixd -lr `N` dxFY dqg `l £¥¤Ÿ¨¨¨¤¨©

,dewnA dxdh mdl oi`W ,qxgÎilM§¥¤¤¤¥¨¤¨¢¨§¦§¤
.mzxdh `id Ff mzxiaW `N ¤̀¨§¦¨¨¦¨¢¨¨
lr dxFY dqg dOM cr LricFdl§¦£©©¨¨¨¨©
ohw cqtd ipROW ,l`xUi lW mpFnn̈¨¤¦§¨¥¤¦§¥¤§¥¨¨

Kixv ,hrEn mMxrW qxgÎilM lW¤§¥¤¤¤¤§¨¨¨¦
ziAd z` zFPtl FzFEvl odMda"it mirbp) ©Ÿ¥§©§©¤©©¦

(d"n(m"`x :dk oileg i"yx):fl dxez
(fl).úBøeøò÷L:FWExiRzFrwFW §©£¥§

odi`xnAzaMxEn 'zFxExrwW' zaiY] §©§¥¤¥©§©£§¤¤
'zFxEx'e ,'zFxEx'Î'rwW' :zFaiY iYXn¦§¥¥§©§
d`xOdW itlE ,'zFI`x' oFWNn `Ed¦§§¦§¦¤©©§¤
,W"ix zF`d zlRkp Kkl ixnbl rEwẄ©§©§¦§¨¦§¤¤¨¥

wFxi FWExiRW 'wxwxi' FnMmiwExiAW §§©§©¤¥¨¤©§¦
(hn ,bi lirl i"yx d`x)irbp d`xn ,xnFlM .[§©©§¥¦§¥

otF`A ,mipa`d wnFrA rEwW miYä¦¨©§¤¨£¨¦§¤
Exiqi xW`M mB x`Xi rbPd d`xOW¤©§¥©¤©¦¨¥©©£¤¨¦
odi`xnE' aEzMd KWnde .giHd z ¤̀©¦©§¤§¥©¨©§¥¤
odi`xnA wx iM cOln 'xiTd on ltẄ¨¦©¦§©¥¦©§©§¥¤

oWOnA `le zFrEwW zF`xp odd`x) ¥¦§§§Ÿ§©¨¨
(k ,bi lirl i"yx(`xtq)(m"ialn ,`"eb):gl dxez



rxevnמ zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£‰Œ˙‡ eˆlÁÂÌÈ·‡∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה (דברים לׁשֹון נעלֹו", ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ
‡ÓË ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין מקֹום ∆»»≈ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו .ּבעֹודן ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB 'a§¨¦¦§¥¨¨¨

אתאתאתאת־־־־האבניםהאבניםהאבניםהאבנים וחוחוחוחּלּלּלּלצצצצּוּוּוּו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן מ)וצוצוצוצּוּוּוּוהההה (יד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לׁשכנֹו אֹוי לרׁשע אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – הפסוק)וחלצּו על כהנים (תורת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים
ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת ׁשּבּמקצֹוע,(סוף ּבאבן נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים "ּבתֹורת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּיבים  ּבּתים, ּבב' הּנראה אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם הּוא, לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשניהן
הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית האבן חלק את אף ּכּולּה, האבן את ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחלֹוץ

מפר ׁשים יׁש ב)א משנה יג ופרק ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה ּגם (ראה ח ּיב ּבּתים, ב' ׁשּבין  ּבּכתל נגע נראה אם ׁשּגם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו אף הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשכן

אֹופּנים: ּבב' לֹומר ּדיׁש לׁשכנֹו", אֹוי לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ּדדבר לפרׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָויׁש
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן הּׁשכן, ּבמעׂשי לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָא.
"אֹוי  וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ׁשּגרים ּדזה לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינּות

להרׁשע. הּוא ּדֹומה ּבאמת הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשכנֹו",
לחּלצֹו, חּיבים הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ואם־ּכן הּׁשכן. מעׂשי על רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּוא

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני חלק על ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע  ּדחלק אמרינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדאז
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים לא אם ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
המנּוגע, לאבן הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ּכלל הּנגע נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבאמת

לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה ּב'תֹורת ∑È·Ò·.מּבפנים (ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ
הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש סביב ∑‰˜ˆe.ּכהנים' הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).íéðáàä úà eölçå`Ed 'EvNge' §¦§¤¨£¨¦§¦§
,[FnFwOn xaC z`vFd] dtilW oFWl§§¦¨¨©¨¨¦§

FnEBxzM:qFlwpE`A.'oEtlWie' §©§§§§§¦§§
,xnFlMdvlge' :FnM ;mXn mElHi §©¦§¦¨§§¨§¨

'Flrp(h ,dk mixac):dnaid zvilg oicA] ©£§¦£¦©©§¨¨
,[Wi`d lW Flrp z` dX`d sFlWY¦§¨¦¨¤©£¤¨¦

`EdWdxqd oFWldtilWE: ¤§£¨¨§¦¨
.àîè íB÷î ìàmFwn l` FWExiR oi` ¤¨¨¥¥¥¤¨

rwxTd mFwn oMW ,`nh FnvrA `EdW¤§©§¨¥¤¥§©©§©

:FWExiR `N` ,llM d`nEh lAwn Fpi ¥̀§©¥§¨§¨¤¨¥
mW zFWOYWn zFxdh oi`W mFwn̈¤¥¨¢¦§©§¨
mixacA mW miWOYWn oi`W mFwn -¨¤¥¦§©§¦¨¦§¨¦

dxdhA mixnWPd.KkaELcOl ©¦§¨¦§¨¢¨§¨¦¤§
zF`Ohn ElNd mipa`dW ,aEzMd©¨¤¨£¨¦©¨§©§

z`FA ocFrA onFwnmipa`d mFwn - ¤§¨§¨§¨£¨¦
mipa`dW onfA ,rBEpnd ziaM `Ohn§©¥§©¦©§¨¦§©¤¨£¨¦
mipa`d ElhPIWM la` ,mW zF`vnp¦§¨¨£¨§¤¦¨§¨£¨¦
rwxTW itl ,`Ohn mFwOd oi` mXn¦¨¥©¨§©¥§¦¤©§©

Wi KkitlE .d`nEh zlAwn Dpi ¥̀¨§©¤¤§¨§¦¨¥
xirl uEgn mipa`d z` KilWdl§©§¦¤¨£¨¦¦¨¦
mixacA mW miWOYWn oi`W mFwnA§¨¤¥¦§©§¦¨¦§¨¦
mFwnA mEgiPi m` oMW ,mixFdh§¦¤¥¦©¦§¨
mipa`d E`Ohi ,mW miIEvn zFxdHW¤¨¢§¦¨§©§¨£¨¦
FzF`A zF`vnPd zFxdHd lM z ¤̀¨©¨¢©¦§¨§

mFwOd(`xtq)(c"lv ,`"eb):`n dxez ©¨
(`n).òéö÷é,sENiwe cExiB oFWl `Ed ©§¦©§¥§¦

Wi dpWn oFWlaE .f"rlA x"iiecx§©©¦§¦§¨¥

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח. וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון B‚Â'.מׁשקל Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ) ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«¿ְְֵֵַַַָָָ

ּבסֹוף  ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", "וׁשב ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:
.ׁשבּוע  ַָ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) צרעת" נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָממארת"
מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאף

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

dAxd`Ed xaC lkaE] df oFWl ©§¥¨¤§¨¨¨
- zFxFrA :oFbkE ,Fpiipr itl WxRzn¦§¨¥§¦¦§¨§§
mipa`A ;sEIWe sENiB - mivrA ;uESiw¦§¥¦¦§¦©£¨¦
FWExiR o`M xEn`d gihaE ,zEYiq -¦§¦©¨¨¨¥

[sENiw: ¦
.úéaî:FWExiR.miptAnziAn' :FnM ¦©¦¥¦¦§¦§¦©¦

'EPRvY uEgnE(`i ,dk zeny): ¦§©¤
.áéáñ,xnFlM.rbPd zFaiaq ¨¦§©§¦©¤©

EoM Wxcp mipdMÎzxFzAoFWNn §©Ÿ£¦¦§©¥¦§
cOll `AW ,'aiaq' aEzMdWxg`N ©¨¨¦¤¨§©¥¤§©©

,mipa`d z` KilWIWsFlwIz`giHd ¤©§¦¤¨£¨¦¦§¤©¦©
,rbPd ipa` aiaQWsNwl Kixv oi`e ¤§¦©§¥©¨©§¥¨¦§©¥
miptAn ziAd lM z`(`"y): ¤¨©©¦¦¦§¦

.eö÷ä'rvw' WxFXn Dpi` Ff daiY ¦§¥¨¥¨¦¤
`Ed `N` ,o`M xEn`ddvw oFWl- ¨¨¨¤¨§¨¤

lEabE uw.,xnFlkExtrd z`xW` ¥§§©¤¤¨¨£¤
ErSw(EtNw)zFvwA(zFlEabA)rbPd ¦§¦§¦§¦§©¤©
aiaq(x"yl):an dxez ¨¦
(bn).úBö÷ä`Ed'zFUrd' oFWl ¦§§¥¨

(` ,h xzq`)dNErR FA ziUrPW xaC -¨¨¤©£¥§¨
xnFlkE ,'lrtp' oFWl - mixg` ici lr©§¥£¥¦§¦§¨§©
rbPd zFvw ziAd on ExqEdW ixg`. ©£¥¤§¦©©¦§©¤©

'gFHd' oke,aEzMd KWndA xEn`d §¥¦©¨¨§¤§¥©¨
,ziAd lr aqEnE 'lrtp' oFWl `Ed§¦§¨¨©©©¦

gihA ghEdWz` uNg' la` . ¤©§¦©£¨¦¥¤
'mipa`d,eiptl xEn`doFWNd aqEn ¨£¨¦¨¨§¨¨¨©¨

E .ovNgW mc`d l`W itl`Ed ¤¨¨¨¤¦§¨§¦¤
caM oFWl lwWnKkl ,'lrR' oipAn ¦§©¨¨¥¦¦§©¦¥§¨

,'uNg' cEwp `Ed,'xAC' 'xRM' FnM ¨¦¥§¦¥¦¥
FnM] xar lrFR lkM 'ulg' cEwp Fpi`e§¥¨¨©§¨©¨¨§

['xnW' ,'xn`'(`"y): ¨©¨©
.'Bâå òâpä áeLé íàå`NW KFYn §¦¨©¤©§¦¤Ÿ
,rbPd aW izni` xn`plFkiiziid ¤¡©¥¨©¨©¤©¨¨¦¦

m` ENit`W ,xnFlxfgrbPdmFIa FA ©¤£¦¦¨©©¤©©
,ziAd z` EgHW`diAdzi`nh ¤¨¤©©¦§¥©©¦¨¥

dvizp oErhexnFl cEnlY -dlrnl §¨§¦¨©§©§©§¨
oFW`xd xBqdd ixg`(hl weqt)aWe' ©£¥©¤§¥¨¦§¨

,'odMd'daiW' oFWll deW `EdW ©Ÿ¥¤¨¤¦§¦¨
:o`M xEn`d'aEWi m`e',Ep` KMnE ¨¨¨§¦¨¦¨¨

:mpicA mzFeWdl deWÎdxifB micnl§¥¦§¥¨¨¨§©§¨§¦¨
oNdl dxEn`d 'daiX' dn(my)`id ©¦¨¨£¨§©¨¦

rEaW sFqAxn`PW FnM ,xBqd lW §¨©¤¤§¥§¤¤¡©
,'iriaXd mFIA odMd aWe''daiW' s` §¨©Ÿ¥©©§¦¦©¦¨

o`M dxEn`d`N` Dpi`rEaW sFqA ¨£¨¨¥¨¤¨§¨©
uENig xg`l iM LcOll ,xBqd lW¤¤§¥§©¤§¦§©©¦
,Wcgn gEIHde ,giHd sENiwe mipa`d̈£¨¦§¦©¦©§©¦©¥¨¨
wxe ,sqFp rEaWl ziAd z` mixiBqn©§¦¦¤©©¦§¨©¨§©
xBqdd ixg` rbPd gxtE aW xW`M©£¤¨¨©©¤©©£¥©¤§¥
la` ,dvizp oErhe `nh ziAd ,dGd©¤©©¦¨¥§¨§¦¨£¨
oi` rEaXd sFqA rbPd d`xp `l m ¦̀Ÿ¦§¨©¤©§©¨©¥
aW rEaXd KWnA m` s` ,`nh ziAd©©¦¨¥©¦§¤¤©¨©¨

rbPd(`xtq)(m"`x):cn dxez ©¤©
cn wEqtl dnCwd©§¨¨§¨

dUR dPde d`xe odMd `aE' xn`p EpwEqtA¦§¥¤¡©¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨
df oFWl KiIW `l FhEWtaE ,'ziAA rbPd©¤©©¨¦¦§Ÿ©¨¨¤
okl mcFw miIw did xaMW rbp lr `N ¤̀¨©¤©¤§¨¨¨©¨¤¨¥

x`Xn mlE` .xzFi hXRzd dYre§©¨¦§©¥¥¨¦§¨
zF`xwOd(fnÎdn ,bnÎhl miweqt)iM ,x`Fan ©¦§¨§¨¦

ziAd on xqEd xaMW rbp lr xAcn aEzMd©¨§©¥©¤©¤§¨©¦©©¦
giHd sENiwe mipa`d uENig ici lr©§¥¦¨£¨¦§¦©¦©
ziAd xbqEdW xg`lE ,Wcgn FgEIhe§¦¥¨¨§©©¤§©©©¦
Îs`W ,ziAA gxtE rbPd xfg ipW rEaWl§¨©¥¦¨©©¤©¨©©©¦¤©
d`xpe aW `N` rbPd dUR `NW iRÎlr©¦¤Ÿ¨¨©¤©¤¨¨§¦§¨
dvizp oErhe `nh ziAd ,FzEncwM§©§©©¦¨¥§¨§¦¨
m`e' mcFTd wEqRA aEzMd oFWl zEhWtM]§©§§©¨©¨©¥§¦
z` aXiil ickE .['ziAA gxtE rbPd aEWï©¤©¨©©©¦§¥§©¥¤
z` Wxtl i"Wx Kix`n zF`xwOd zxizq§¦©©¦§¨©£¦©¦§¨¥¤

.zF`xwOd x`WaE EpwEqtA xEn`d oiCd©¦¨¨¦§¥¦§¨©¦§¨
(cn)äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨

ziAA rbPd`id zx`nn zrxv.KFYn ©¤©©¨¦¨©©©§¤¤¦¦
,'ziAA rbPd dUR dPde' xn`PWlFki ¤¤¡©§¦¥¨¨©¤©©¨¦¨

,cOll `A aEzMd iM Wxtl iziid̈¦¦§¨¥¦©¨¨§©¥
WoMÎm`Î`N` `nh xfFgd `di `l ¤Ÿ§¥©¥¨¥¤¨¦¥

dURxg`l gxFtE xfFgd rbPW - ¨¨¤¤©©¥¥©§©¥
`nh Fpi` ,Wcgn ziAd z` EgHW¤¨¤©©¦¥¨¨¥¨¥
xzFi hXRzde rbPd xfg xW`M `N ¤̀¨©£¤¨©©¤©§¦§©¥¥
xaCd oi` mlE` .dNigYA didX dOn¦©¤¨¨©§¦¨¨¥©¨¨
deWÎdxifB micnl Ep`W itl ,oM¥§¦¤¨§¥¦§¥¨¨¨

:micba irbPn'zx`nn zrxv' xn`p ¦¦§¥§¨¦¤¡©¨©©©§¤¤
Airbp'zx`nn zrxv' xn`pe ,miYa §¦§¥¨¦§¤¡©¨©©©§¤¤
Airbpmicba(`p ,bi lirl)oNdN dn ,- §¦§¥§¨¦©§©¨

,micba irbpA`OihaEzMd mdAz` §¦§¥§¨¦¦¥¨¤©¨¤
rbPd,dUFt Fpi`W iRÎlrÎs` xfFgd ©¤©©¥©©¦¤¥¤

xn`PW FnM(fp ,bi lirl)cFr d`xY m`e' §¤¤¡©§¦¥¨¤



מי rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(èì)äNt äpäå äàøå éòéáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpä©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦

(î)òâpä ïäa øLà íéðáàä-úà eölçå ïäkä äeöå§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤¨´£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà ïäúà eëéìLäå§¦§¦³¤§¤Æ¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£‰Œ˙‡ eˆlÁÂÌÈ·‡∑:ּכמֹו מּׁשם, יּטלּום 'ויׁשּלפּון', כה)ּכתרּגּומֹו: הסרה (דברים לׁשֹון נעלֹו", ."וחלצה ¿ƒ¿∆»¬»ƒְְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָ
‡ÓË ÌB˜ÓŒÏ‡∑(ת"כ) מקֹומן מטּמאֹות הּללּו ׁשהאבנים הּכתּוב, לּמד ׁשם. מׁשּתּמׁשֹות טהרֹות ׁשאין מקֹום ∆»»≈ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו .ּבעֹודן ְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 10 cenr ,bl wlg zegiyÎihewl oiieri

rWxl zEpkWA mixcB 'a§¨¦¦§¥¨¨¨

אתאתאתאת־־־־האבניםהאבניםהאבניםהאבנים וחוחוחוחּלּלּלּלצצצצּוּוּוּו ההההּכּכּכּכהןהןהןהן מ)וצוצוצוצּוּוּוּוהההה (יד, ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ
לׁשכנֹו אֹוי לרׁשע אֹוי אמרּו מּכאן חֹולצים, ׁשּׁשניהם מלּמד – הפסוק)וחלצּו על כהנים (תורת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

חֹולצים": "ׁשניהם ּבדין ּפרּוׁשים ּכּמה מצינּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבּמפרׁשים
ּכֹותב ועוד)רׁש"י לרשע. אוי דבור־המתחיל סוכה מסכת ׁשּבּמקצֹוע,(סוף ּבאבן נגע האבנים, את וחלצּו ּתניא, ּכהנים "ּבתֹורת ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

חּיבים  ּבּתים, ּבב' הּנראה אבן ׁשהּוא ׁשּבּמקצֹוע, ּבאבן נגע נראה ׁשאם הּוא, לׁשיטתֹו זה ּדין ּדפירּוׁש והינּו, חֹולצין". ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשניהן
הּנגע. ּבֹו נראה ׁשּלא ׁשּבּבית האבן חלק את אף ּכּולּה, האבן את ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלחלֹוץ

מפר ׁשים יׁש ב)א משנה יג ופרק ו, משנה יב פרק לנגעים אחרונה משנה ּגם (ראה ח ּיב ּבּתים, ב' ׁשּבין  ּבּכתל נגע נראה אם ׁשּגם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּבאבניו. הּנגע נגע לא וגם הּנגע, נראה לא ׁשּבביתֹו אף הּנגע, ׁשּכנגד ּביתֹו ׁשּבכֹותל האבנים את לחלֹוץ  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשכן

אֹופּנים: ּבב' לֹומר ּדיׁש לׁשכנֹו", אֹוי לרׁשע ּד"אֹוי הּכלל ּבפירּוׁש ּתלּוי זה ּדדבר לפרׁש ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָויׁש
ב. לרעה. עליו יפעֹול הרׁשע ּכי לׁשכנֹו" "אֹוי ולכן הּׁשכן, ּבמעׂשי לרעה ׁשינּוי ּפֹועל למיׁשהּו, ּבסמיכּות הּגר רׁשע ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָָָָא.
"אֹוי  וזהּו לּׁשני. אחד הם ׁשּדֹומים מּפני הּוא זה ליד זה ׁשּגרים ּדזה לֹו, ּדֹומה הּׁשכן ׁשּגם סימן היא הרי לרׁשע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשכינּות

להרׁשע. הּוא ּדֹומה ּבאמת הּׁשכן ׁשּגם מראה לרׁשע הּׁשכינּות ּכי ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלׁשכנֹו",
לחּלצֹו, חּיבים הּנגע ּבֹו ׁשּנדּבק אבן רק ואם־ּכן הּׁשכן. מעׂשי על רק ּפֹועל הרׁשע רׁש"י לדעת המנּוגע. ּבאבן הּדבר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָוהּוא

מנּוגע. ׁשּיהיה הּׁשני חלק על ּגם ּפֹועל ׁשּבאבן המנּוגע  ּדחלק אמרינן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדאז
מֹוכיחה  הּׁשכינּות הרי לזה, זה ּכדֹומים האנׁשים נראים לא אם ׁשּגם סימן, היא ׁשּׁשכינּות מפרׁשים אם ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן
המנּוגע, לאבן הם ׁשּסמּוכים מּכ להֹוכיח יׁש אּלּו, ּבאבנים ּכלל הּנגע נראה לא אם ּגם ּבעניננּו, הּנה הם, ּדֹומים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּבאמת

לחּלצם. חּיבים ולכן לּנגע. ׁשּיכֹות אּלּו אבנים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם

(àî)øôòä-úà eëôLå áéáñ úéaî òö÷é úéaä-úàå§¤©©²¦©§¦¬©¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ
:àîè íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà eö÷ä øLà£¤´¦§½¤¦´¨¦½¤¨−¨¥«

i"yx£Úˆ˜È∑) ּבלע"ז הרּבה )דריצי"ר יׁש מׁשנה ּב'תֹורת ∑È·Ò·.מּבפנים (ת"כ)∑ÈaÓ˙.ּובלׁשֹון הּנגע. סביבֹות «¿ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָƒ«ƒְִִִ»ƒְְִֶַַַ
הּנגע  אבני ׁשּסביב הּטיח ׁשּיקלף ּכן, נדרׁש סביב ∑‰˜ˆe.ּכהנים' הּנגע ּבקצֹוע קּצעּו אׁשר קצה, .לׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹƒ¿ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָ

Â‰‡לט  ÈÊÁÈÂ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa ‡‰k ·e˙ÈÂƒ«¬»¿»¿ƒ»»¿∆¡≈¿»
:‡˙È· ÈÏ˙Îa ‡LzÎÓ ˙ÙÈÒB‡ƒ««¿»»¿»¿≈≈»

·‰Ôמ  Èc ‡i·‡ ˙È ÔeÙlLÈÂ ‡‰k „wÙÈÂƒ«≈«¬»ƒ«¿»«¿«»ƒ¿∆
¯˙‡Ï ‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ Ô‰˙È ÔeÓ¯ÈÂ ‡LzÎÓ«¿»»¿ƒ¿»¿∆¿ƒ»»¿«¿»«¬«

:·‡ÒÓ¿»»

BÁÒ¯מא  ¯BÁÒ ÂÈbÓ ÔeÙÏ˜È ‡˙Èa ˙ÈÂ¿»≈»¿«¿ƒ»¿¿
‡z¯˜Ï ‡¯aÓÏ eÙÈl˜ Èc ‡¯ÙÚ ˙È ÔeÓ¯ÈÂ¿ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿«¿»

:·‡ÒÓ ¯˙‡Ï«¬«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).íéðáàä úà eölçå`Ed 'EvNge' §¦§¤¨£¨¦§¦§
,[FnFwOn xaC z`vFd] dtilW oFWl§§¦¨¨©¨¨¦§

FnEBxzM:qFlwpE`A.'oEtlWie' §©§§§§§¦§§
,xnFlMdvlge' :FnM ;mXn mElHi §©¦§¦¨§§¨§¨

'Flrp(h ,dk mixac):dnaid zvilg oicA] ©£§¦£¦©©§¨¨
,[Wi`d lW Flrp z` dX`d sFlWY¦§¨¦¨¤©£¤¨¦

`EdWdxqd oFWldtilWE: ¤§£¨¨§¦¨
.àîè íB÷î ìàmFwn l` FWExiR oi` ¤¨¨¥¥¥¤¨

rwxTd mFwn oMW ,`nh FnvrA `EdW¤§©§¨¥¤¥§©©§©

:FWExiR `N` ,llM d`nEh lAwn Fpi ¥̀§©¥§¨§¨¤¨¥
mW zFWOYWn zFxdh oi`W mFwn̈¤¥¨¢¦§©§¨
mixacA mW miWOYWn oi`W mFwn -¨¤¥¦§©§¦¨¦§¨¦

dxdhA mixnWPd.KkaELcOl ©¦§¨¦§¨¢¨§¨¦¤§
zF`Ohn ElNd mipa`dW ,aEzMd©¨¤¨£¨¦©¨§©§

z`FA ocFrA onFwnmipa`d mFwn - ¤§¨§¨§¨£¨¦
mipa`dW onfA ,rBEpnd ziaM `Ohn§©¥§©¦©§¨¦§©¤¨£¨¦
mipa`d ElhPIWM la` ,mW zF`vnp¦§¨¨£¨§¤¦¨§¨£¨¦
rwxTW itl ,`Ohn mFwOd oi` mXn¦¨¥©¨§©¥§¦¤©§©

Wi KkitlE .d`nEh zlAwn Dpi ¥̀¨§©¤¤§¨§¦¨¥
xirl uEgn mipa`d z` KilWdl§©§¦¤¨£¨¦¦¨¦
mixacA mW miWOYWn oi`W mFwnA§¨¤¥¦§©§¦¨¦§¨¦
mFwnA mEgiPi m` oMW ,mixFdh§¦¤¥¦©¦§¨
mipa`d E`Ohi ,mW miIEvn zFxdHW¤¨¢§¦¨§©§¨£¨¦
FzF`A zF`vnPd zFxdHd lM z ¤̀¨©¨¢©¦§¨§

mFwOd(`xtq)(c"lv ,`"eb):`n dxez ©¨
(`n).òéö÷é,sENiwe cExiB oFWl `Ed ©§¦©§¥§¦

Wi dpWn oFWlaE .f"rlA x"iiecx§©©¦§¦§¨¥

rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(áî)íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà íéðáà eç÷ìå§¨«§Æ£¨¦´£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®
:úéaä-úà çèå çwé øçà øôòå§¨¨¬©¥²¦©−§¨¬¤©¨«¦

(âî)-úà õlç øçà úéaa çøôe òâpä áeLé-íàå§¦¨³©¤̧©Æ¨©´©©½¦©©−¦¥´¤
:çBhä éøçàå úéaä-úà úBö÷ä éøçàå íéðáàä̈«£¨¦®§©«£¥²¦§¬¤©©−¦§©«£¥¬¦«©

i"yx£˙Bˆ˜‰∑ והּוא ׁשחּלצן, האדם אל הּלׁשֹון מּוסב אתֿהאבנים" "חּלץ אבל הּטֹוח. וכן העׂשֹות, לׁשֹון ƒ¿ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
'ּדּבר' 'ּכּפר', ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון B‚Â'.מׁשקל Ú‚p‰ ·eLÈ Ì‡Â∑(ת"כ) ּתלמּוד טמא? יהא ּבּיֹום, ּבֹו חזר יכֹול ְְִִִֵֵֵַָָ¿ƒ»«∆«¿ְְֵֵַַַָָָ

ּבסֹוף  ּכאן האמּורה 'ׁשיבה' אף ׁשבּוע, ּבסֹוף להּלן האמּורה 'ּׁשיבה' מה יׁשּוב". "ואם הּכהן", "וׁשב ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר:
.ׁשבּוע  ַָ

(ãî)úòøö úéaa òâpä äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©
:àeä àîè úéaa àåä úøàîî©§¤¬¤¦²©©−¦¨¥¬«

i"yx£‰Nt ‰p‰Â ‰‡¯Â Ô‰k‰ ‡·e∑(ת"כ) צרעת" נאמר: ּפׂשה? אםּֿכן אּלא טמא, החֹוזר יהא לא יכֹול »«…≈¿»»¿ƒ≈»»ְֱִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּפֹוׂשה, ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּלהּלן מה ּבבגדים: ממארת" "צרעת ונאמר: ּבבּתים, ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָממארת"
מקֹומֹו ּכאן אין ּפׂשה"? "והּנה לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן, ּפֹוׂשה. ׁשאינֹו אףֿעלּֿפי החֹוזר את טּמא ּכאן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאף

a‡˙¯מב  ÔeÏÚÈÂ ÔÈ¯Á‡ ‡i·‡ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿«¿«»»√»ƒ¿«¬«¬«
:‡˙Èa ˙È ÚeLÈÂ ·qÈ Ô¯Á‡ ¯ÙÚÂ ‡i·‡«¿«»«¬«»√»ƒ«ƒ«»≈»

a˙¯מג  ‡˙È·a ÈbÒÈÂ ‡LzÎÓ ·e˙È Ì‡Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿≈¿≈»»«
‡˙Èa ˙È eÙÈl˜c ¯˙·e ‡i·‡ ˙È ÔeÙÏLÈcƒ«¿»«¿«»»«¿«ƒ»≈»

:ÚL˙Èc ¯˙·e»«ƒ¿»

LzÎÓ‡מד  ÛÒB‡ ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¡≈¿»≈«¿»»
·‡ÒÓ ‡˙È·a ‡È‰ ‡¯ÊÁÓ ˙e¯È‚Ò ‡˙È·a¿≈»¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈»¿»»

:‡e‰

myl zxecdn - eheytk i"yx

dAxd`Ed xaC lkaE] df oFWl ©§¥¨¤§¨¨¨
- zFxFrA :oFbkE ,Fpiipr itl WxRzn¦§¨¥§¦¦§¨§§
mipa`A ;sEIWe sENiB - mivrA ;uESiw¦§¥¦¦§¦©£¨¦
FWExiR o`M xEn`d gihaE ,zEYiq -¦§¦©¨¨¨¥

[sENiw: ¦
.úéaî:FWExiR.miptAnziAn' :FnM ¦©¦¥¦¦§¦§¦©¦

'EPRvY uEgnE(`i ,dk zeny): ¦§©¤
.áéáñ,xnFlM.rbPd zFaiaq ¨¦§©§¦©¤©

EoM Wxcp mipdMÎzxFzAoFWNn §©Ÿ£¦¦§©¥¦§
cOll `AW ,'aiaq' aEzMdWxg`N ©¨¨¦¤¨§©¥¤§©©

,mipa`d z` KilWIWsFlwIz`giHd ¤©§¦¤¨£¨¦¦§¤©¦©
,rbPd ipa` aiaQWsNwl Kixv oi`e ¤§¦©§¥©¨©§¥¨¦§©¥
miptAn ziAd lM z`(`"y): ¤¨©©¦¦¦§¦

.eö÷ä'rvw' WxFXn Dpi` Ff daiY ¦§¥¨¥¨¦¤
`Ed `N` ,o`M xEn`ddvw oFWl- ¨¨¨¤¨§¨¤

lEabE uw.,xnFlkExtrd z`xW` ¥§§©¤¤¨¨£¤
ErSw(EtNw)zFvwA(zFlEabA)rbPd ¦§¦§¦§¦§©¤©
aiaq(x"yl):an dxez ¨¦
(bn).úBö÷ä`Ed'zFUrd' oFWl ¦§§¥¨

(` ,h xzq`)dNErR FA ziUrPW xaC -¨¨¤©£¥§¨
xnFlkE ,'lrtp' oFWl - mixg` ici lr©§¥£¥¦§¦§¨§©
rbPd zFvw ziAd on ExqEdW ixg`. ©£¥¤§¦©©¦§©¤©

'gFHd' oke,aEzMd KWndA xEn`d §¥¦©¨¨§¤§¥©¨
,ziAd lr aqEnE 'lrtp' oFWl `Ed§¦§¨¨©©©¦

gihA ghEdWz` uNg' la` . ¤©§¦©£¨¦¥¤
'mipa`d,eiptl xEn`doFWNd aqEn ¨£¨¦¨¨§¨¨¨©¨

E .ovNgW mc`d l`W itl`Ed ¤¨¨¨¤¦§¨§¦¤
caM oFWl lwWnKkl ,'lrR' oipAn ¦§©¨¨¥¦¦§©¦¥§¨

,'uNg' cEwp `Ed,'xAC' 'xRM' FnM ¨¦¥§¦¥¦¥
FnM] xar lrFR lkM 'ulg' cEwp Fpi`e§¥¨¨©§¨©¨¨§

['xnW' ,'xn`'(`"y): ¨©¨©
.'Bâå òâpä áeLé íàå`NW KFYn §¦¨©¤©§¦¤Ÿ
,rbPd aW izni` xn`plFkiiziid ¤¡©¥¨©¨©¤©¨¨¦¦

m` ENit`W ,xnFlxfgrbPdmFIa FA ©¤£¦¦¨©©¤©©
,ziAd z` EgHW`diAdzi`nh ¤¨¤©©¦§¥©©¦¨¥

dvizp oErhexnFl cEnlY -dlrnl §¨§¦¨©§©§©§¨
oFW`xd xBqdd ixg`(hl weqt)aWe' ©£¥©¤§¥¨¦§¨

,'odMd'daiW' oFWll deW `EdW ©Ÿ¥¤¨¤¦§¦¨
:o`M xEn`d'aEWi m`e',Ep` KMnE ¨¨¨§¦¨¦¨¨

:mpicA mzFeWdl deWÎdxifB micnl§¥¦§¥¨¨¨§©§¨§¦¨
oNdl dxEn`d 'daiX' dn(my)`id ©¦¨¨£¨§©¨¦

rEaW sFqAxn`PW FnM ,xBqd lW §¨©¤¤§¥§¤¤¡©
,'iriaXd mFIA odMd aWe''daiW' s` §¨©Ÿ¥©©§¦¦©¦¨

o`M dxEn`d`N` Dpi`rEaW sFqA ¨£¨¨¥¨¤¨§¨©
uENig xg`l iM LcOll ,xBqd lW¤¤§¥§©¤§¦§©©¦
,Wcgn gEIHde ,giHd sENiwe mipa`d̈£¨¦§¦©¦©§©¦©¥¨¨
wxe ,sqFp rEaWl ziAd z` mixiBqn©§¦¦¤©©¦§¨©¨§©
xBqdd ixg` rbPd gxtE aW xW`M©£¤¨¨©©¤©©£¥©¤§¥
la` ,dvizp oErhe `nh ziAd ,dGd©¤©©¦¨¥§¨§¦¨£¨
oi` rEaXd sFqA rbPd d`xp `l m ¦̀Ÿ¦§¨©¤©§©¨©¥
aW rEaXd KWnA m` s` ,`nh ziAd©©¦¨¥©¦§¤¤©¨©¨

rbPd(`xtq)(m"`x):cn dxez ©¤©
cn wEqtl dnCwd©§¨¨§¨

dUR dPde d`xe odMd `aE' xn`p EpwEqtA¦§¥¤¡©¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨
df oFWl KiIW `l FhEWtaE ,'ziAA rbPd©¤©©¨¦¦§Ÿ©¨¨¤
okl mcFw miIw did xaMW rbp lr `N ¤̀¨©¤©¤§¨¨¨©¨¤¨¥

x`Xn mlE` .xzFi hXRzd dYre§©¨¦§©¥¥¨¦§¨
zF`xwOd(fnÎdn ,bnÎhl miweqt)iM ,x`Fan ©¦§¨§¨¦

ziAd on xqEd xaMW rbp lr xAcn aEzMd©¨§©¥©¤©¤§¨©¦©©¦
giHd sENiwe mipa`d uENig ici lr©§¥¦¨£¨¦§¦©¦©
ziAd xbqEdW xg`lE ,Wcgn FgEIhe§¦¥¨¨§©©¤§©©©¦
Îs`W ,ziAA gxtE rbPd xfg ipW rEaWl§¨©¥¦¨©©¤©¨©©©¦¤©
d`xpe aW `N` rbPd dUR `NW iRÎlr©¦¤Ÿ¨¨©¤©¤¨¨§¦§¨
dvizp oErhe `nh ziAd ,FzEncwM§©§©©¦¨¥§¨§¦¨
m`e' mcFTd wEqRA aEzMd oFWl zEhWtM]§©§§©¨©¨©¥§¦
z` aXiil ickE .['ziAA gxtE rbPd aEWï©¤©¨©©©¦§¥§©¥¤
z` Wxtl i"Wx Kix`n zF`xwOd zxizq§¦©©¦§¨©£¦©¦§¨¥¤

.zF`xwOd x`WaE EpwEqtA xEn`d oiCd©¦¨¨¦§¥¦§¨©¦§¨
(cn)äNt äpäå äàøå ïäkä àáe¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨

ziAA rbPd`id zx`nn zrxv.KFYn ©¤©©¨¦¨©©©§¤¤¦¦
,'ziAA rbPd dUR dPde' xn`PWlFki ¤¤¡©§¦¥¨¨©¤©©¨¦¨

,cOll `A aEzMd iM Wxtl iziid̈¦¦§¨¥¦©¨¨§©¥
WoMÎm`Î`N` `nh xfFgd `di `l ¤Ÿ§¥©¥¨¥¤¨¦¥

dURxg`l gxFtE xfFgd rbPW - ¨¨¤¤©©¥¥©§©¥
`nh Fpi` ,Wcgn ziAd z` EgHW¤¨¤©©¦¥¨¨¥¨¥
xzFi hXRzde rbPd xfg xW`M `N ¤̀¨©£¤¨©©¤©§¦§©¥¥
xaCd oi` mlE` .dNigYA didX dOn¦©¤¨¨©§¦¨¨¥©¨¨
deWÎdxifB micnl Ep`W itl ,oM¥§¦¤¨§¥¦§¥¨¨¨

:micba irbPn'zx`nn zrxv' xn`p ¦¦§¥§¨¦¤¡©¨©©©§¤¤
Airbp'zx`nn zrxv' xn`pe ,miYa §¦§¥¨¦§¤¡©¨©©©§¤¤
Airbpmicba(`p ,bi lirl)oNdN dn ,- §¦§¥§¨¦©§©¨

,micba irbpA`OihaEzMd mdAz` §¦§¥§¨¦¦¥¨¤©¨¤
rbPd,dUFt Fpi`W iRÎlrÎs` xfFgd ©¤©©¥©©¦¤¥¤

xn`PW FnM(fp ,bi lirl)cFr d`xY m`e' §¤¤¡©§¦¥¨¤
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הא  ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשל
ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּבעיניו העֹומד נגע על אּלא ללּמד ּבא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא
ּבעֹומד  אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע  ּבעיניו ּבעֹומד ּכלּום למעלה הּכתּוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבֹו
"וׁשב  לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבראׁשֹון
חֹולץ  ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּכהן",

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח טהֹורוקֹוצה חזר, וקֹוצה (ת"כ)לא חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן הרי )"ּובא"(וטח ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּבסֹוף )"ּובא"(ּכבר ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשבּוע
הרפאּוי. את אּלא טהר ּתי לא הּנגע", נר ּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד  אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ׁשּכתּוב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו
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,'EPtxUY W`A `id zgxR ...cbAAs` ©¤¤Ÿ©©¦¨¥¦§§¤©
o`M,miYa irbpA -xfFgd z` `Oih ¨§¦§¥¨¦¦¥¤©¥

dUFt Fpi`W iRÎlrÎs``Oih - ©©¦¤¥¤¦¥
ixg` gxtE xfgW rbPd z` aEzMd©¨¤©¤©¤¨©¨©©£¥
ziAd z` Eghe mipa`d z` EvNigW¤¦§¤¨£¨¦§¨¤©©¦
xzFi lFcB rbPd oi`WM s` ,Wcgn¥¨¨©§¤¥©¤©¨¥

dNigYA didX dOndn oMÎm` . ¦©¤¨¨©§¦¨¦¥©
'dUR dPde' xnFl cEnlY?`N` ©§©§¦¥¨¨¤¨

e ,`Ed Fnvr iptA oipr df `xwnoi` ¦§¨¤¦§¨¦§¥©§§¥
`N` ,df `xwn lW FnFwn o`Mz` ¨§¤¦§¨¤¤¨¤

`Ad wEqRd(dn weqt)'ziAd z` uzpe' ©¨©¨§¨©¤©©¦
aFYkl Fl didcInaEWi m`e' xg` ¨¨¦§¦¨©©§¦¨

'rbPd(bn weqt),ElNd zF`xwOA oMW ©¤©¤¥©¦§¨©¨
(fnÎdn ,bnÎhl miweqt)rbpA xAcn aEzMd©¨§©¥§¤©

rEaXd lW xBqdd ixg` hXRzdW¤¦§©¥©£¥©¤§¥¤©¨©
rbPd gxtE xfg xW`MW ,oFW`xd̈¦¤©£¤¨©¨©©¤©
xBqEde Wcgn ziAd z` EgHW xg`l§©©¤¨¤©©¦¥¨¨§§©
,dvizp oErhe `nh ziAd ,ipW rEaWl§¨©¥¦©©¦¨¥§¨§¦¨
deWÎdxifbA Epcnl ixd df otF`aE§¤¤£¥¨©§¦§¥¨¨¨
FzF`A d`xpe xfgWM ENit` `EdW¤£¦§¤¨©§¦§¨§
m` `weeC e`le ,dNigYA didW xEriW¦¤¨¨©§¦¨§¨©§¨¦
iM ,oM m` xnFl EpgxM lre ;dUR̈¨§©¨§¥©¦¥¦
z` aEzMd dlFY FAW df `xwn¦§¨¤¤¤©¨¤
'dUR' rbPdW KkA ziAd z`nEh§©©©¦§¨¤©¤©¨¨
eiptl xEn`X dnl KWnd Fpi` ,`weeC©§¨¥¤§¥§©¤¨§¨¨

''ebe rbPd aEWi m`e'(bn weqt)oipr `N` , §¦¨©¤©¤¨¦§¨
oipr xnB xg` FnFwnE ,`Ed Fnvr iptA¦§¥©§§©©§©¦§¨

df(gn weqt iptl).xAcn aEzMd dOaE ¤©¤©¨§©¥
df `xwnA`d ?'dUR dPde d`xe' §¦§¨¤§¨¨§¦¥¨¨¨

cnFrd rbp lr `N` cOll `a `lŸ¨§©¥¤¨©¤©¨¥
`aE ,oFW`x rEaWA eipirAodMd §¥¨§¨©¦¨©Ÿ¥

`NW ,dURW F`vnE ipW rEaW sFqA§¨©¥¦§¨¤¨¨¤Ÿ
mElk dlrnl aEzMd FA Wxitdn ¥©©¨§©§¨§©

rbPd oiCrEaWA eipirA cnFrA ¦©¤©§¥§¥¨§¨©
,oFW`xxAiC `l o`M cr ixdW ¦¤£¥©¨Ÿ¦¥

ixg` dURW rbpA `N` aEzMd©¨¤¨§¤©¤¨¨©£¥

xn`PW FnM ,oFW`xd xBqdd(hl weqt) ©¤§¥¨¦§¤¤¡©
dPde d`xe iriaXd mFIA odMd aWe'§¨©Ÿ¥©©§¦¦§¨¨§¦¥
FpiC dn aEzMd WxiR `le ,'rbPd dUR̈¨©¤©§Ÿ¥©©¨©¦
xBqdd ixg` dUR `le cnrW rbp lW¤¤©¤¨©§Ÿ¨¨©£¥©¤§¥

aEzMd `A KkitlE ,oFW`xdLcOle ¨¦§¦¨¨©¨§¦¤§
`N` xAcn Fpi`W ,df oFiUtA o`M̈§¦§¤¤¥§©¥¤¨

Ad rbpA cnFrd rEaXdUtE oFW`x §¤©¨¥¨¨©¨¦¨¨
Ad rEaX,ipXEpivnp KM KFYnE ©¨©©¥¦¦¨¦§¥

ixg` dUR `le cnrW rbp iM micnl§¥¦¦¤©¤¨©§Ÿ¨¨©£¥
rEaWl xBqd oErh ,oFW`xd xBqdd©¤§¥¨¦¨¤§¥§¨©

ipW. ¥¦
Fl dUrI dnEixg` rbPd dURWM ©©£¤§¤¨¨©¤©©£¥

ipXd rEaXd lW xBqddEPvYi lFki ? ©¤§¥¤©¨©©¥¦¨¦§¤
,cInFl KnqW FnM`Ad wEqRAweqt) ¦¨§¤¨©©¨©¨

(dn,'ziAd z` uzpe'wEwf Fpi`e §¨©¤©©¦§¥¨
sqFp xbQdlxnFl cEnlY -dlrnl §¦¨¥¨©§©§©§¨

(hl weqt)rEaXA dURW rbp oiprA§¦§©¤©¤¨¨©¨©
oFW`xd,'odMd aWe'rbp oiprA o`ke ¨¦§¨©Ÿ¥§¨§¦§©¤©

rEaXA dUtE oFW`xd rEaXA cnrW¤¨©©¨©¨¦¨¨©¨©
ipXdxn`p'odMd `aE'(cn weqt),itlE ©¥¦¤¡©¨©Ÿ¥§¦

mzErnWnA mieeW zFpFWNd ipXW¤§¥©§¨¦§©§¨¨
,[rBEpnd ziAd l` FziAn `A odMdW]¤©Ÿ¥¨¦¥¤©©¦©§¨

cnlpdeWÎdxifB'daiX'n 'd`iA' ¦§©§¥¨¨¨¦¨¦¦¨
:mpicA mzFeWdl'daiX' dndxEn`d §©§¨§¦¨©¦¨¨£¨

oi` ,oFW`xd rEaXA dURW rbpA§¤©¤¨¨©¨©¨¦¥
`N` ,cIn ziAd z` mivzFpulFg §¦¤©©¦¦¨¤¨¥

rEaW Fl ozFpe ghe dvFwelW sqFp §¤§¨§¥¨©¨¤
EPvYi mxhA xBqd(mcewd xeaica i"yx d`x), ¤§¥§¤¤¦§¤

'd`iA' s`cnrW rbpA o`M dxEn`d ©¦¨¨£¨¨§¤©¤¨©
,ipXd rEaXA dUtE oFW`xd rEaXA©¨©¨¦¨¨©¨©©¥¦

rEaW Fl ozFpe ghe dvFwe ulFgsqFp ¥§¤§¨§¥¨©¨
`Rxp m` zF`xl ,xBqd lW (iWilW)§¦¦¤¤§¥¦§¦¦§¨

,rbPdewxxfg m`rEaXd sFqA rbPd ©¤©§©¦¨©©¤©§©¨©
,xBqdd lWuzFpm` la` ,ziAd z` ¤©¤§¥¥¤©©¦£¨¦

xfg `lziAd ixd rbPd.xFdh Ÿ¨©©¤©£¥©©¦¨
dfaE dfA cnr m`W oiPnEcnr m` - ¦©¦¤¦¨©¨¤¨¤¦¨©

xBqdd ixg` mB dUR `le rbPd©¤©§Ÿ¨¨©©£¥©¤§¥
dfA s`W ,ipXdghe dvFwe ulFg ©¥¦¤©¨¤¥§¤§¨
rEaW Fl ozFpexBqd lW iWilW? §¥¨©§¦¦¤¤§¥

xnFl cEnlYo`M(cn weqt)rbpAcnrW ©§©¨§¤©¤¨©
ipXd rEaXA dUtE oFW`xd rEaXA©¨©¨¦¨¨©¨©©¥¦

`aE'odMd'oNdlE ,(gn weqt)xn`pm`e' ¨©Ÿ¥§©¨¤¡©§¦
`ai `AodMd',xEn`d 'd`iA' oFWNnE Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥¦§¦¨¨¨

micnl Ep` mdipWAdeWÎdxifB ¦§¥¤¨§¥¦§¥¨¨¨
lre .[oNdlcM] dfl df mzFeWdl§©§¨¤¨¤§¦§©¨§©
'odMd `ai `A m`e' df `xwnA KgxM̈§¨§¦§¨¤§¦Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥
dUR `le cnrW rbpA aEzMd xAcn§©¥©¨§¤©¤¨©§Ÿ¨¨
ok `l m` iM ,xBqdd zFrEaW ipWA¦§¥§©¤§¥¦¦Ÿ¥

A m` ,xAcn aEzMd dOAdidW rbp ©¤©¨§©¥¦§¤©¤¨¨
a dUFtrEaWixd ,oFW`xFpiCxak ¤§¨©¦£¥¦§¨

xEn`(fnÎdn ,bnÎhl miweqt);A m`rbp ¨¦§¤©
cnFrdE oFW`x rEaWAa dUFtrEaW ¨¥§¨©¦¤§¨©

ixd ,ipXFpiCxEn` xako`M(cn weqt); ¥¦£¥¦§¨¨¨
`N` '`ai `A m`e' xnF` Fpi` `d̈¥¥§¦Ÿ¨Ÿ¤¨
`aE ,oFW`x rEaW sFqA `AW z ¤̀¤¨§¨©¦¨
dUt `l dPde d`xe ipW rEaW sFqA§¨©¥¦§¨¨§¦¥Ÿ¨¨
rbpA `N` xAcn aEzMd oi`W ixd -£¥¤¥©¨§©¥¤¨§¤©
xn`p KkitlE ,zFrEaXd ipWA cnrW¤¨©¦§¥©¨§¦¨¤¡©
d`xe odMd `ai `A m`e' oFWl ltkA§¤¤¨§¦Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥§¨¨
itl ,'ziAA rbPd dUt `l dPde§¦¥Ÿ¨¨©¤©©©¦§¦
rEaXd ixg` ,zF`ia iYWl dpeEMdW¤©©¨¨¦§¥¦©£¥©¨©
,ipXd rEaXd ixg`e ,oFW`xd̈¦§©£¥©¨©©¥¦
`l rbPd iM d`xe odMd `A odiYWAW¤¦§¥¤¨©Ÿ¥§¨¨¦©¤©Ÿ

.dUR̈¨
rbpecnFrd dfzFrEaXd ipWAdn §¤©¤¨¥¦§¥©¨©

lFki ?Fl dUrIe EPxdhi,Klie xhRi ©£¤¨§©£¤§¦¨¥§¥¥
o`M aEzMW FnM(gn weqt jynda)xdhe' §¤¨¨§¦©

odMdxnFl cEnlY - 'ziAd z` ©Ÿ¥¤©©¦©§©
:mW aEzMd KWndA,'rbPd `Rxp iM' §¤§¥©¨¨¦¦§¨©¨©

`A rbPd zxdh lr df mrh zpizpaE¦§¦©©©¤©¨¢©©¤©¨
,Ll xnFl aEzMd`N` iYxdh `l ©¨©§Ÿ¦©§¦¤¨

iEtxd`N` xFdh ziAd oi` - ¨¨¥©©¦¨¤¨
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לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּבעליֹונה מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? יעׂשה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמה
אין  ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ּדּגמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשבּוע ,
הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע אּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנתיצה
הּכתּוב  ודּבר  ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ואםֿיׁשּוב",
ּיעׂשה  ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעֹומד
מּׁשלׁשה  יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלֹו?

.ׁשבּועֹות  ָ

(äî)úàå åéöò-úàå åéðáà-úà úéaä-úà õúðå§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ§¤¥½̈§¥−
íB÷î-ìà øéòì õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôò-ìk̈£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´¨¦½¤¨−

:àîè̈¥«
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lr oM m`e ,ixnbl rbPd `RxPWM§¤¦§¨©¤©§©§¦§¦¥©
rbpA `N` xAcn aEzMd oi` KgxM̈§¨¥©¨§©¥¤¨§¤©
z` EgHW ixg` xfg `le `RxPW¤¦§¨§Ÿ¨©©£¥¤¨¤
z` gHd ixg`' :xn`PW FnM ,ziAd©©¦§¤¤¡©©£¥¦Ÿ©¤
`Rxp iM ziAd z` odMd xdhe ziAd©¨¦§¦©©Ÿ¥¤©©¦¦¦§¨
cnFr oiicr rbPdWM la` ,'rbPd©¨©£¨§¤©¤©£©¦¥

xFdh ziAd oi` eipirA.`N`dn §¥¨¥©©¦¨¤¨©
?Fl dUrIoFWlE li`Fd'd`iA' ©£¤¦§¦¨

dlrnl dxEn`'odMd `aE' -(cn weqt), £¨§©§¨¨©Ÿ¥
eoFWldHnl dxEn` 'd`ia'-m`e' §§¦¨£¨§©¨§¦

'odMd `ai `A(gn weqt)Wi KM KFYn , Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥¦¨¥
:mpicA mzFeWdl deWÎdxifB cFnll¦§§¥¨¨¨§©§¨§¦¨
ozFpe ghe dvFwe ulFg dpFilrA dn©¨¤§¨¥§¤§¨§¥

rEaW Flixg` cnrW rbpAW mWM - ¨©§¥¤§¤©¤¨©©£¥
,ipXd xBqd ixg` dUtE oFW`x xBqd¤§¥¦¨¨©£¥¤§¥©¥¦
sENiwe mipa`d uENig oErh ziAd©©¦¨¦¨£¨¦§¦
,sqFp rEaW xBqde ,Wcgn gEIhe giHd©¦©§¦©¥¨¨§¤§¥¨©¨

'd`ia Edf daiW Edf' Dl xnbC- §¨©¨¤¦¨¤¦¨
deWÎdxifBn df xaC micnl Ep`W¤¨§¥¦¨¨¤¦§¥¨¨¨
zg` ozErnWOW itl ,'daiW'n 'd`iA'¦¨¦¦¨§¦¤©§¨¨©©

iM micnl Ep` KMn ;[lirl xEn`M]s` ¨¨§¥¦¨¨§¥¦¦©
ok dpFYgYAipWA cnrW rbpA s` - ©©§¨¥©§¤©¤¨©¦§¥

mipa`d uENig oErh ziAd ,zFrEaXd©¨©©¦¨¦¨£¨¦
xBqde ,Wcgn gEIhe giHd sENiwe§¦©¦©§¦©¥¨¨§¤§¥
ixg` mB rbPd cFnri m`e ,sqFp rEaẄ©¨§¦©£©¤©©©£¥
,dvizp oErh ziAd ,iWilXd xBqdd©¤§¥©§¦¦©©¦¨§¦¨

.mipdMÎzxFzA `zi`cM¦§¦¨§©Ÿ£¦
FxnB(FnEMiq),xaC lWmillM ipW §¨¦¤¨¨§¥§¨¦

:aEzMd EpcOlnoi`oErh ziAd §©§¥©¨¥©©¦¨
xg` xfFgd rbPA `N` dvizp§¦¨¤¨©¤©©¥©©

,dgihe rESiwe dvilgrbpA oiA £¦¨§¦©§¦¨¥§¤©
oFW`xd rEaXA dURW,bnÎhl miweqt) ¤¨¨©¨©¨¦

(fnÎdnoFW`x rEaWA cnrW rbpA oiA ,¥§¤©¤¨©§¨©¦

ipXA dUtE(cn weqt)cnrW rbpA oiaE , ¨¨©¥¦¥§¤©¤¨©
ipWAzFrEaXd(gn weqt)oi`e .rbp ¦§¥©¨§¥¤©

oFiUR Kixv xfFgdrbPdW Kixv oi` - ©¥¨¦¦§¥¨¦¤©¤©
,dNigYA didX dOn xzFi hXRzi¦§©¥¥¦©¤¨¨©§¦¨
FzF`A d`xpe xfgWM ENit` `N ¤̀¨£¦§¤¨©§¦§¨§
z` uFzpl Kixv dNigYA didW xEriW¦¤¨¨©§¦¨¨¦¦§¤

ziAd. ©©¦
:`Ed KM zF`xwOd xcqedNigYA §¥¤©¦§¨¨©§¦¨

(anÎhl miweqt)dURW rbpA xAcn aEzMd©¨§©¥§¤©¤¨¨
uENig oErh ziAdW ,oFW`xd rEaXA©¨©¨¦¤©©¦¨¦
df otF` lre ,gEIhe sENiw ,mipa`d̈£¨¦¦§¦©§©¤¤

wEqRd xAcn'aEWi m`e'(bn weqt)- §©¥©¨§¦¨
wEqR ixg`e ,oMn xg`l rbPd xfgW¤¨©©¤©§©©¦¥§©£¥¨

:EN` miwEqtl bNcl Wi df'uzpe'weqt) ¤¥§©¥¦§¦¥§¨©
(dnziAd l` `Ade ,(en weqt)lkF`de , §©¨¤©©¦§¨¥

ziAA(fn weqt),EN` miwEqtAW itl ©©¦§¦¤¦§¦¥
xg`lE ;df rbp lW FpiC x`Fan§¨¦¤¤©¤§©©

wEqtl xFfgl Wi EN` miwEqR`aE' §¦¥¥©£§¨¨
'dUR dPde d`xe odMd(cn weqt), ©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨

Edf wEqtaA aEzMd xAcd rbpcnFr §¨¤¦¥©¨§¤©¨¥
,oFW`xA,`Ed df otF`A rbPd oiCW ¨¦¤¦©¤©§¤¤

e ,FxBqdl ipW rEaW Fl ozFPWKM lr ¤¥¨©¥¦§¤§¥§©¨
W ,'dUR dPde d`xe' xn`psFqA ¤¡©§¨¨§¦¥¨¨¤§

`A FxBqdl ipW rEaWodMdEd`xe ¨©¥¦§¤§¥¨©Ÿ¥§¨¨
dvFwe ulFg - Fl dUrI dnE ,dURW¤¨¨©©£¤¥§¤

rEaW Fl ozFpe ghe,xBqd lW iWilW §¨§¥¨©§¦¦¤¤§¥
m` ,dGd xBqdd ixg`exfgrbPd §©£¥©¤§¥©¤¦¨©©¤©

uzFpm` ;ziAd z`,xfg `lziAd ¥¤©©¦¦Ÿ¨©©©¦
e xFdh,mixRv oErhitloi`W ¨§¨¦¢¦§¦¤¥

.zFrEaW dWlXn xzFi mirbpA¦§¨¦¥¦§Ÿ¨¨
df wEqR ixg`e(cn weqt)bNcl Wi , §©£¥¨¤¥§©¥

odMd `ai `A m`e' wEqRl''ebeweqt) ©¨§¦Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥
(gn:FWExitE ,`ai `A m`e'odMd' ¥§¦Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥

`l dPde d`xe' ipW rEaW sFql§¨©¥¦§¨¨§¦¥Ÿ
dUtziAA rbPd,'E`A df `xwn ¨¨©¤©©©¦¦§¨¤¨

A cOlld rbpoFW`xA eipirA cnFr §©¥§¤©¨¥§¥¨¨¦
,ipXaEltkA '`ai `A m`e' xn`p oMW ©¥¦¤¥¤¡©§¦Ÿ¨Ÿ§¤¤

aEzMd zF`iA iYWAW ixde ,oFWl̈©£¥¤¦§¥¦©¨
xBqdd zFrEaW ipW ixg`W ,xAcn§©¥¤©£¥§¥§©¤§¥
eipirA cnFr rbPdW d`xe odMd `A. ¨©Ÿ¥§¨¨¤©¤©¥§¥¨

,EPxdhi lFki ?Fl dUrI dnE©©£¤¨§©£¤
`xwn lW FrnWnMaEzMd KWndA §©§¨¤¦§¨§¤§¥©¨

'ziAd z` odMd xdhe'cEnlY - §¦©©Ÿ¥¤©©¦©§
,'rbPd `Rxp iM' xnFlLl xnFl`l ©¦¦§¨©¨©©§Ÿ

oi`e ,iEtxd z` `N` iYxdhaWgp ¦©§¦¤¨¤¨¨§¥¤§¨
dvwEdW ziAd `N` 'iEtx'sNETW) ¨¤¨©©¦¤§¨¤©

(giHdghEdeWcgnxfg `leFA ©¦©§©¥¨¨§Ÿ¨©
la` ,rbPdrbpdfoiicrWcnFr ©¤©£¨¤©¤¤£©¦¥

,ipXd xBqdd ixg` eipirAoErh §¥¨©£¥©¤§¥©¥¦¨
e dgihe iESwe dvilgl xBqdrEaW £¦¨§¦§¦¨§¤§¥§¨©

`A m`e' :Wxcp `xwOd oke .iWilW§¦¦§¥©¦§¨¦§¨§¦Ÿ
`aiodMdA 'd rEaXd sFqd`xe' ipX ¨Ÿ©Ÿ¥§©¨©©¥¦§¨¨

dgih oi`e ,EPgihi - 'dUt `l dPde§¦¥Ÿ¨¨§¦¤§¥¦¨
uENg `lAmipa`ixg`'e .iESwe §Ÿ¦£¨¦§¦§©£¥

z` odMd xdhe' - 'ziAd z` gFHd¦©¤©¨¦§¦©©Ÿ¥¤
iM' ,rEaXd sFql xfg `l m` ,'ziAd©©¦¦Ÿ¨©§©¨©¦

'rbPd `Rxpixg`' aEzMd KWnde - ¦§¨©¨©§¤§¥©¨©£¥
ziAd z` odMd xdhe ziAd z` gHd¦Ÿ©¤©¨¦§¦©©Ÿ¥¤©©¦
xfg `l m` :FWExiR 'rbPd `Rxp iM¦¦§¨©¨©¥¦Ÿ¨©
`EdW iWilXd xBqdd sFqA rbPd©¤©§©¤§¥©§¦¦¤
,giHd sENiwe mipa`d zvilg xg`l§©©£¦©¨£¨¦§¦©¦©
xFdh ziAd ixd ,Wcgn ziAd gEIhe; §¦©©©¦¥¨¨£¥©©¦¨

xfg m`erbPdWxiR xaMaEzMd §¦¨©©¤©§¨¥©©¨
(dn ,bn weqta)lrrbPdW xfFgdziAd ©©¤©©¥¤©©¦

dvizp oErH(`xtq oiir),oexkfd) ¨§¦¨
(miyxtn:dn dxez
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הא  ּפׂשה"?! והּנה וראה הּנגע... "ואםֿיׁשּוב אחר: לכּתב לֹו היה אתֿהּבית" "ונתץ אּלא זה, מקרא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשל
ּפרׁש ׁשּלא ׁשּפׂשה, ּומצאֹו ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון, ּבׁשבּוע ּבעיניו העֹומד נגע על אּלא ללּמד ּבא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלא
ּבעֹומד  אּלא מדּבר ׁשאינֹו זה, ּבפׂשיֹון ּכאן ולּמד ראׁשֹון. ּבׁשבּוע  ּבעיניו ּבעֹומד ּכלּום למעלה הּכתּוב ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבֹו
"וׁשב  לֹומר: ּתלמּוד אתֿהּבית"? "ונתץ לֹו: ׁשּסמ ּכמֹו יּתצּנּו יכֹול לֹו? ּיעׂשה ּומה ּבּׁשני. ּופׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבראׁשֹון
חֹולץ  ּביאה אף ׁשבּוע, לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּׁשיבה מה מּׁשיבה; ּביאה נלמד הּכהן", "ּובא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּכהן",

נֹותץ. חזר, ואם ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח טהֹורוקֹוצה חזר, וקֹוצה (ת"כ)לא חֹולץ ּובזה, ּבזה עמד ׁשאם ּומּנין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ׁשבּוע? לֹו ונֹותן הרי )"ּובא"(וטח ּבראׁשֹון, ּבפֹוׂשה אם מדּבר? הּכתּוב ּבּמה יבא", ּבא "ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

אמּור: אינֹו הא אמּור. ּכבר הרי ּבּׁשני, ּבפֹוׂשה אם אמּור. ּבסֹוף )"ּובא"(ּכבר ׁשּבא את אּלא יבא", ּבא "ואם , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹ
,ויל יּפטר יכֹול לֹו? יעׂשה מה העֹומד זה לאֿפׂשה", והּנה "וראה ׁשני ׁשבּוע ּבסֹוף ּובא ראׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשבּוע
הרפאּוי. את אּלא טהר ּתי לא הּנגע", נר ּפא "ּכי לֹומר: ּתלמּוד  אתֿהּבית"? הּכהן "וטהר ּכאן: ׁשּכתּוב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּכמֹו

myl zxecdn - eheytk i"yx

,'EPtxUY W`A `id zgxR ...cbAAs` ©¤¤Ÿ©©¦¨¥¦§§¤©
o`M,miYa irbpA -xfFgd z` `Oih ¨§¦§¥¨¦¦¥¤©¥

dUFt Fpi`W iRÎlrÎs``Oih - ©©¦¤¥¤¦¥
ixg` gxtE xfgW rbPd z` aEzMd©¨¤©¤©¤¨©¨©©£¥
ziAd z` Eghe mipa`d z` EvNigW¤¦§¤¨£¨¦§¨¤©©¦
xzFi lFcB rbPd oi`WM s` ,Wcgn¥¨¨©§¤¥©¤©¨¥

dNigYA didX dOndn oMÎm` . ¦©¤¨¨©§¦¨¦¥©
'dUR dPde' xnFl cEnlY?`N` ©§©§¦¥¨¨¤¨

e ,`Ed Fnvr iptA oipr df `xwnoi` ¦§¨¤¦§¨¦§¥©§§¥
`N` ,df `xwn lW FnFwn o`Mz` ¨§¤¦§¨¤¤¨¤

`Ad wEqRd(dn weqt)'ziAd z` uzpe' ©¨©¨§¨©¤©©¦
aFYkl Fl didcInaEWi m`e' xg` ¨¨¦§¦¨©©§¦¨

'rbPd(bn weqt),ElNd zF`xwOA oMW ©¤©¤¥©¦§¨©¨
(fnÎdn ,bnÎhl miweqt)rbpA xAcn aEzMd©¨§©¥§¤©

rEaXd lW xBqdd ixg` hXRzdW¤¦§©¥©£¥©¤§¥¤©¨©
rbPd gxtE xfg xW`MW ,oFW`xd̈¦¤©£¤¨©¨©©¤©
xBqEde Wcgn ziAd z` EgHW xg`l§©©¤¨¤©©¦¥¨¨§§©
,dvizp oErhe `nh ziAd ,ipW rEaWl§¨©¥¦©©¦¨¥§¨§¦¨
deWÎdxifbA Epcnl ixd df otF`aE§¤¤£¥¨©§¦§¥¨¨¨
FzF`A d`xpe xfgWM ENit` `EdW¤£¦§¤¨©§¦§¨§
m` `weeC e`le ,dNigYA didW xEriW¦¤¨¨©§¦¨§¨©§¨¦
iM ,oM m` xnFl EpgxM lre ;dUR̈¨§©¨§¥©¦¥¦
z` aEzMd dlFY FAW df `xwn¦§¨¤¤¤©¨¤
'dUR' rbPdW KkA ziAd z`nEh§©©©¦§¨¤©¤©¨¨
eiptl xEn`X dnl KWnd Fpi` ,`weeC©§¨¥¤§¥§©¤¨§¨¨

''ebe rbPd aEWi m`e'(bn weqt)oipr `N` , §¦¨©¤©¤¨¦§¨
oipr xnB xg` FnFwnE ,`Ed Fnvr iptA¦§¥©§§©©§©¦§¨

df(gn weqt iptl).xAcn aEzMd dOaE ¤©¤©¨§©¥
df `xwnA`d ?'dUR dPde d`xe' §¦§¨¤§¨¨§¦¥¨¨¨

cnFrd rbp lr `N` cOll `a `lŸ¨§©¥¤¨©¤©¨¥
`aE ,oFW`x rEaWA eipirAodMd §¥¨§¨©¦¨©Ÿ¥

`NW ,dURW F`vnE ipW rEaW sFqA§¨©¥¦§¨¤¨¨¤Ÿ
mElk dlrnl aEzMd FA Wxitdn ¥©©¨§©§¨§©

rbPd oiCrEaWA eipirA cnFrA ¦©¤©§¥§¥¨§¨©
,oFW`xxAiC `l o`M cr ixdW ¦¤£¥©¨Ÿ¦¥

ixg` dURW rbpA `N` aEzMd©¨¤¨§¤©¤¨¨©£¥

xn`PW FnM ,oFW`xd xBqdd(hl weqt) ©¤§¥¨¦§¤¤¡©
dPde d`xe iriaXd mFIA odMd aWe'§¨©Ÿ¥©©§¦¦§¨¨§¦¥
FpiC dn aEzMd WxiR `le ,'rbPd dUR̈¨©¤©§Ÿ¥©©¨©¦
xBqdd ixg` dUR `le cnrW rbp lW¤¤©¤¨©§Ÿ¨¨©£¥©¤§¥

aEzMd `A KkitlE ,oFW`xdLcOle ¨¦§¦¨¨©¨§¦¤§
`N` xAcn Fpi`W ,df oFiUtA o`M̈§¦§¤¤¥§©¥¤¨

Ad rbpA cnFrd rEaXdUtE oFW`x §¤©¨¥¨¨©¨¦¨¨
Ad rEaX,ipXEpivnp KM KFYnE ©¨©©¥¦¦¨¦§¥

ixg` dUR `le cnrW rbp iM micnl§¥¦¦¤©¤¨©§Ÿ¨¨©£¥
rEaWl xBqd oErh ,oFW`xd xBqdd©¤§¥¨¦¨¤§¥§¨©

ipW. ¥¦
Fl dUrI dnEixg` rbPd dURWM ©©£¤§¤¨¨©¤©©£¥

ipXd rEaXd lW xBqddEPvYi lFki ? ©¤§¥¤©¨©©¥¦¨¦§¤
,cInFl KnqW FnM`Ad wEqRAweqt) ¦¨§¤¨©©¨©¨

(dn,'ziAd z` uzpe'wEwf Fpi`e §¨©¤©©¦§¥¨
sqFp xbQdlxnFl cEnlY -dlrnl §¦¨¥¨©§©§©§¨

(hl weqt)rEaXA dURW rbp oiprA§¦§©¤©¤¨¨©¨©
oFW`xd,'odMd aWe'rbp oiprA o`ke ¨¦§¨©Ÿ¥§¨§¦§©¤©

rEaXA dUtE oFW`xd rEaXA cnrW¤¨©©¨©¨¦¨¨©¨©
ipXdxn`p'odMd `aE'(cn weqt),itlE ©¥¦¤¡©¨©Ÿ¥§¦

mzErnWnA mieeW zFpFWNd ipXW¤§¥©§¨¦§©§¨¨
,[rBEpnd ziAd l` FziAn `A odMdW]¤©Ÿ¥¨¦¥¤©©¦©§¨

cnlpdeWÎdxifB'daiX'n 'd`iA' ¦§©§¥¨¨¨¦¨¦¦¨
:mpicA mzFeWdl'daiX' dndxEn`d §©§¨§¦¨©¦¨¨£¨

oi` ,oFW`xd rEaXA dURW rbpA§¤©¤¨¨©¨©¨¦¥
`N` ,cIn ziAd z` mivzFpulFg §¦¤©©¦¦¨¤¨¥

rEaW Fl ozFpe ghe dvFwelW sqFp §¤§¨§¥¨©¨¤
EPvYi mxhA xBqd(mcewd xeaica i"yx d`x), ¤§¥§¤¤¦§¤

'd`iA' s`cnrW rbpA o`M dxEn`d ©¦¨¨£¨¨§¤©¤¨©
,ipXd rEaXA dUtE oFW`xd rEaXA©¨©¨¦¨¨©¨©©¥¦

rEaW Fl ozFpe ghe dvFwe ulFgsqFp ¥§¤§¨§¥¨©¨
`Rxp m` zF`xl ,xBqd lW (iWilW)§¦¦¤¤§¥¦§¦¦§¨

,rbPdewxxfg m`rEaXd sFqA rbPd ©¤©§©¦¨©©¤©§©¨©
,xBqdd lWuzFpm` la` ,ziAd z` ¤©¤§¥¥¤©©¦£¨¦

xfg `lziAd ixd rbPd.xFdh Ÿ¨©©¤©£¥©©¦¨
dfaE dfA cnr m`W oiPnEcnr m` - ¦©¦¤¦¨©¨¤¨¤¦¨©

xBqdd ixg` mB dUR `le rbPd©¤©§Ÿ¨¨©©£¥©¤§¥
dfA s`W ,ipXdghe dvFwe ulFg ©¥¦¤©¨¤¥§¤§¨
rEaW Fl ozFpexBqd lW iWilW? §¥¨©§¦¦¤¤§¥

xnFl cEnlYo`M(cn weqt)rbpAcnrW ©§©¨§¤©¤¨©
ipXd rEaXA dUtE oFW`xd rEaXA©¨©¨¦¨¨©¨©©¥¦

`aE'odMd'oNdlE ,(gn weqt)xn`pm`e' ¨©Ÿ¥§©¨¤¡©§¦
`ai `AodMd',xEn`d 'd`iA' oFWNnE Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥¦§¦¨¨¨

micnl Ep` mdipWAdeWÎdxifB ¦§¥¤¨§¥¦§¥¨¨¨
lre .[oNdlcM] dfl df mzFeWdl§©§¨¤¨¤§¦§©¨§©
'odMd `ai `A m`e' df `xwnA KgxM̈§¨§¦§¨¤§¦Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥
dUR `le cnrW rbpA aEzMd xAcn§©¥©¨§¤©¤¨©§Ÿ¨¨
ok `l m` iM ,xBqdd zFrEaW ipWA¦§¥§©¤§¥¦¦Ÿ¥

A m` ,xAcn aEzMd dOAdidW rbp ©¤©¨§©¥¦§¤©¤¨¨
a dUFtrEaWixd ,oFW`xFpiCxak ¤§¨©¦£¥¦§¨

xEn`(fnÎdn ,bnÎhl miweqt);A m`rbp ¨¦§¤©
cnFrdE oFW`x rEaWAa dUFtrEaW ¨¥§¨©¦¤§¨©

ixd ,ipXFpiCxEn` xako`M(cn weqt); ¥¦£¥¦§¨¨¨
`N` '`ai `A m`e' xnF` Fpi` `d̈¥¥§¦Ÿ¨Ÿ¤¨
`aE ,oFW`x rEaW sFqA `AW z ¤̀¤¨§¨©¦¨
dUt `l dPde d`xe ipW rEaW sFqA§¨©¥¦§¨¨§¦¥Ÿ¨¨
rbpA `N` xAcn aEzMd oi`W ixd -£¥¤¥©¨§©¥¤¨§¤©
xn`p KkitlE ,zFrEaXd ipWA cnrW¤¨©¦§¥©¨§¦¨¤¡©
d`xe odMd `ai `A m`e' oFWl ltkA§¤¤¨§¦Ÿ¨Ÿ©Ÿ¥§¨¨
itl ,'ziAA rbPd dUt `l dPde§¦¥Ÿ¨¨©¤©©©¦§¦
rEaXd ixg` ,zF`ia iYWl dpeEMdW¤©©¨¨¦§¥¦©£¥©¨©
,ipXd rEaXd ixg`e ,oFW`xd̈¦§©£¥©¨©©¥¦
`l rbPd iM d`xe odMd `A odiYWAW¤¦§¥¤¨©Ÿ¥§¨¨¦©¤©Ÿ

.dUR̈¨
rbpecnFrd dfzFrEaXd ipWAdn §¤©¤¨¥¦§¥©¨©

lFki ?Fl dUrIe EPxdhi,Klie xhRi ©£¤¨§©£¤§¦¨¥§¥¥
o`M aEzMW FnM(gn weqt jynda)xdhe' §¤¨¨§¦©

odMdxnFl cEnlY - 'ziAd z` ©Ÿ¥¤©©¦©§©
:mW aEzMd KWndA,'rbPd `Rxp iM' §¤§¥©¨¨¦¦§¨©¨©

`A rbPd zxdh lr df mrh zpizpaE¦§¦©©©¤©¨¢©©¤©¨
,Ll xnFl aEzMd`N` iYxdh `l ©¨©§Ÿ¦©§¦¤¨

iEtxd`N` xFdh ziAd oi` - ¨¨¥©©¦¨¤¨
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לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ּבעליֹונה מה למּטה: אמּורה ּו'ביאה' למעלה אמּורה 'ּביאה' לֹו? יעׂשה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָמה
אין  ּדבר: ׁשל ּגמרֹו ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו' ּכ ּבּתחּתֹונה אף ּביאה, זהּו ׁשיבה זהּו לּה ּדּגמר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשבּוע ,
הּוא: ּכ הּמקראֹות וסדר ּפׂשיֹון. צרי החֹוזר ואין וטיחה, וקּצּוי חליצה אחר החֹוזר ּבנגע אּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָנתיצה
הּכתּוב  ודּבר  ּפׂשה". והּנה וראה הּכהן "ּובא ּבּבית", "והאכל אלֿהּבית", "והּבא "ונתץ", ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ"ואםֿיׁשּוב",
ּיעׂשה  ּומה ׁשּפׂשה, וראה ּבא להסּגרֹו ׁשני ׁשבּוע ּובסֹוף להסּגרֹו, ׁשני ׁשבּוע לֹו ׁשּנֹותן ּבראׁשֹון, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּבעֹומד
מּׁשלׁשה  יֹותר ּבנגעים ׁשאין צּפרים, טעּון – חזר לא נֹותץ, – חזר ׁשבּוע. לֹו ונֹותן וטח וקֹוצה חֹולץ ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹלֹו?
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i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ)?נגעֹו את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
"ּכלֿימי" לֹומר: Ú‰Œ„Ú¯·.ּתלמּוד ‡ÓËÈ∑(ת"כ) אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּבכדי מלּמד, ׁשהה ּלּו ְְֵַַָƒ¿»«»»∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרס? פג)אכילת מּנין?(עירובין ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹּתלמּוד

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. מא)"יכּבס", .(ברכות ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(æî)úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
åéãâa-úà ñaëé: §©¥−¤§¨¨«

(çî)òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ
úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦

:òâpä àtøð ék¦¬¦§−̈©¨«©
i"yx£‡·È ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑ ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

"ּכי  לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹּובּׁשני,
אבל  הּנגע. חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא טהרּתי לא הּנגע", ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻנרּפא
והּנה  "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע וטיחה וקּצּוי חליצה טעּון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹזה,
לא  אם אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ּבלא טיחה ואין יטּיחּנּו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלאֿפׂשה",

נתיצה  ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר  חזר, ואם הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף .חזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
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:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(en).BúBà øébñä éîé ìkdf oFWlA ¨§¥¦§¦§¨¤
`Ohn ziAd oi`W aEzMd cOln§©¥©¨¤¥©©¦§©¥

,xBqdd iniA `N` d`iaAmini `le §¦¨¤¨¦¥©¤§¥§Ÿ¨¦
Frbp z` slTWminId mzF`A `le - ¤¨©¤¦§§Ÿ§¨©¨¦

,Wcgn gIEhn ziAde sNEwn rbPdW¤©¤©§¨§©©¦§¨¥¨¨
EPOn xqEdWM `Ohn ziAd oi`W itl§¦¤¥©©¦§©¥§¤©¦¤

FzF` ExiBqIW cr rbPdip`W lFki . ©¤©©¤©§¦¨¤£¦
Frbp z` slTW hlgEOd `ivFn- ¦©§¨¤¨©¤¦§

z` mihrnn Ep`W mWM xn`Y `OW¤¨Ÿ©§¥¤¨§©£¦¤
rbPdW itl ,xBqdd iptNW minId©¨¦¤¦§¥©¤§¥§¦¤©¤©
rbpA hrnp mB KM ,ziAd on xqEd©¦©©¦¨©§©¥§¤©
ziAdWM ,df xBqd xg`l xfgW¤¨©§©©¤§¥¤§¤©©¦
xn`pe ,dvizp oErhe d`nEhl hlgEn§¨§§¨§¨§¦¨§Ÿ©
ziAd `di `l rbPd z` f` sNiw m`W¤¦¦¥¨¤©¤©Ÿ§¥©©¦

,EN` miniA `OhnlM' xnFl cEnlY §©¥§¨¦¥©§©¨
'inis` ElNd minId z` zFAxl - §¥§©¤©¨¦©¨©

hlgEd xaM ziAdW itl ,rbPd xqEdW¤©©¤©§¦¤©©¦§¨§©
d`nEhl(`xtq)(m"`x): §§¨

.áøòä ãò àîèéxn`p `NW KFYn ¦§¨©¨¨¤¦¤Ÿ¤¡©
xn`PW FnM ,'eicbA z` qAke' o`M̈§¦¤¤§¨¨§¤¤¡©

KkA ,`Ad wEqRAcOln,aEzMd ©¨©¨§¨§©¥©¨
oi`WziAd`Ohnd z`micba ¤¥©©¦§©¥¤©§¨¦

ziAd l` qpkPWM mdA WEal `EdW. ¤¨¨¤§¤¦§¨¤©©¦
qxR zlik` ickA ddW ENit` lFkï£¦¨¨¦§¥£¦©§¨
z` `Ohn ziAd oi`W xn`Y `OW -¤¨Ÿ©¤¥©©¦§©¥¤
ziAA ddW xW`M ENit` eicbA§¨¨£¦©£¤¨¨©©¦
xMM ivg zlik`l WxcPd onf xEriW¦§©©¦§¨©£¦©£¦¦©
oFWNn ,xMM ivg = 'qxR'] mgl¤¤§¨£¦¦¨¦§

,[dqExRxnFl cEnlY:`Ad wEqRA §¨©§©©¨©¨
,'eicbA z` qAki ziAA lkF`de'§¨¥©©¦§©¥¤§¨¨
xnFl FpFWlA aEzMd Kix`dW KFYnE¦¤¤¡¦©¨¦§©
lk`de eicbA z` qAki ziAA akXde'§©Ÿ¥©©¦§©¥¤§¨¨§¨Ÿ¥
minkg EWxC ,'eicbA z` qAki ziAA©©¦§©¥¤§¨¨¨§£¨¦
icM `N` 'lkF`de' aEzMd hwp `NW¤Ÿ¨©©¨§¨¥¤¨§¥
onf xEriWA ziAA ddFXd lr cOll§©¥©©¤©©¦§¦§©

,qEAiM mipErh eicbAW dlik`Kke £¦¨¤§¨¨§¦¦§¨
ziAA lkF`de' xn`PW KFYn :Exn`̈§¦¤¤¡©§¨¥©©¦

,'eicbA z` qAkilkF` `N` il oi` §©¥¤§¨¨¥¦¤¨¥
,calAxnFl cEnlY ?oiPn akFW ¦§¨¥¦©¦©§©

akFXde'eicbA z` qAki ziAAoi` .' §©¥©©¦§©¥¤§¨¨¥

lkF` `N` il`weCakFWe ,,`weC ¦¤¨¥©§¨§¥©§¨
akFW `le lkF` `lddFW `N` Ÿ¥§Ÿ¥¤¨¤

,dcinrAqAki' xnFl cEnlY ?oiPn ©£¦¨¦©¦©§©§©¥
eicbA z`qAki' 'eicbA z`,'iYW ¤§¨¨§©¥¤§¨¨§¥

KkA ,minrtdAixs` iM aEzMd §¨¦§¨¦¨©¨¦©
,micbA qEAiM oErh calA ddFXd©¤¦§¨¨¦§¨¦
micbA qEAiM oErh did `l ENi` oMW¤¥¦Ÿ¨¨¨¦§¨¦
did `l ,akFW F` lkF` `EdWM wx©§¤¥¥Ÿ¨¨
akFXde' `N` xnFl Kixv aEzMd©¨¨¦©¤¨§©¥

'eicbA z` qAki ziAA lkF`deÎm` . §¨¥©©¦§©¥¤§¨¨¦
akFWe lkF` xn`p dOl oM,llM ¥¨¨¤¡©¥§¥§¨

eicbA calA ddFXd s`W xg`n¥©©¤©©¤¦§¨§¨¨
mi`nh?llkA `Ed ixd akFW `N` §¥¦¤¨¥£¥¦§©

'lkF`de' aEzMd hwp `le ,ddFW¤§Ÿ¨©©¨§¨¥
icM `N`akFWl xEriW oYil`EdW ¤¨§¥¦¥¦§¥¤

zFdWl Kixv,qxR zlik` icM`le ¨¦¦§§¥£¦©§¨§Ÿ
'ddFXd' lr cOll `N` aEzMd `Ä©¨¤¨§©¥©©¤
eicbAW 'dlik`' onf xEriWM ziAA©©¦§¦§©£¦¨¤§¨¨

qEAiM mipErh(`xtq)(`"eb ,m"`x):dxez §¦¦
fn

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(èî)æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤
:áæàå úòìBú éðLe§¦¬©−©§¥«Ÿ

(ð)íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦
:íéiç©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úòìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîòt§¨¦«

(áð)íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä øtváe©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´
:øäèå úéaä-ìò øtëå äãOä©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ß oqip 'b iying mei ß

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולולולולּבּבּבּביתיתיתית ההההּבּבּבּבגדגדגדגד נה)ּוּוּוּולצרעתלצרעתלצרעתלצרעת ז"ל (יד, קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
רק  הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם". היּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא

) חיצֹוני ּבחיצֹונּיּותֹו רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע  אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), ּבעֹור ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתכלית;

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fp)àîhä íBéa úøBäìxdHd mFiaE.rbp lM lr zFxFdl ,xnFlM ,'mFi xacA' FWExiR o`M xEn`d 'mFiA'Fxdhn mFi dfi` §Ÿ§©¨¥§©¨Ÿ§¨¨¨¥¦§©§©§©¨¤©¥¤§©£
F`Ohn mFi dfi`e(m"`x):` dxez §¥¤§©§



מה rxevn zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a iriax meil inei xeriy

(åî)àîèé Búà øébñä éîé-ìk úéaä-ìà àaäå§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−¦§¦´Ÿ®¦§−̈
:áøòä-ãò©¨¨«¤

i"yx£B˙‡ ¯ÈbÒ‰ ÈÓÈŒÏk∑(ת"כ)?נגעֹו את ׁשּקלף הּמחלט מֹוציא ׁשאני יכֹול נגעֹו. את ׁשּקלף ימים ולא »¿≈ƒ¿ƒ…ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
"ּכלֿימי" לֹומר: Ú‰Œ„Ú¯·.ּתלמּוד ‡ÓËÈ∑(ת"כ) אפ יכֹול ּבגדים. מטּמא ׁשאין ּבכדי מלּמד, ׁשהה ּלּו ְְֵַַָƒ¿»«»»∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּפרס? פג)אכילת מּנין?(עירובין ׁשֹוכב אֹוכל, אּלא לי אין אתּֿבגדיו". יכּבס ּבּבית "והאכל לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
"יכּבס", לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ׁשֹוכב ולא אֹוכל לא וׁשֹוכב, אֹוכל אּלא לי אין "והּׁשכב". לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹֹּתלמּוד

ּפרס אכילת ּכדי לׁשֹוכב ׁשעּור לּתן וׁשכב"? "אכל נאמר: לּמה אםּֿכן רּבה. מא)"יכּבס", .(ברכות ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

(æî)úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé úéaa áëMäå§©Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦
åéãâa-úà ñaëé: §©¥−¤§¨¨«

(çî)òâpä äNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³©¤̧©Æ
úéaä-úà ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ¤©©½¦

:òâpä àtøð ék¦¬¦§−̈©¨«©
i"yx£‡·È ‡aŒÌ‡Â∑ ׁשני ׁשבּוע NÙŒ‡Ï‰.לסֹוף ‰p‰Â ‰‡¯Â∑ ּבראׁשֹון ּבעיניו ּבעֹומד ללּמד ּבא זה מקרא ¿ƒ…»…ְִֵַָ¿»»¿ƒ≈…»»ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ

"ּכי  לֹומר: ּתלמּוד הּבית"? את הּכהן "וטהר מקרא: ׁשל ּכמׁשמעֹו יטהרּנּו, יכֹול לֹו? ּיעׂשה מה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹּובּׁשני,
אבל  הּנגע. חזר ולא והּוטח ׁשהקצה הּבית אּלא רפאּוי ואין הרפאּוי, את אּלא טהרּתי לא הּנגע", ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻנרּפא
והּנה  "וראה ּבּׁשני, יבא", "ואםּֿבא נדרׁש: הּמקרא וכן ׁשליׁשי. וׁשבּוע וטיחה וקּצּוי חליצה טעּון ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹזה,
לא  אם אתֿהּבית", הּכהן וטהר אתֿהּבית הּטֹוח "ואחרי וקּצּוי; חּלּוץ ּבלא טיחה ואין יטּיחּנּו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹלאֿפׂשה",

נתיצה  ׁשּטעּון החֹוזר על ּפרׁש ּכבר  חזר, ואם הּנגע", נרּפא "ּכי הּׁשבּוע, לסֹוף .חזר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

È‰Èמו  d˙È ¯bÒÈc ÔÈÓBÈ Ïk ‡˙È·Ï ÏBÚÈÈ„e¿≈¿≈»»ƒ¿«¿«»≈¿≈
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»

È‰BLe·Ïמז  ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ·ekLÈ„e¿ƒ¿¿≈»¿««»¿ƒ
:È‰BLe·Ï ˙È ÚaˆÈ ‡˙È·a ÏeÎÈÈ„e¿≈¿≈»¿««»¿ƒ

Ï‡מח  ‡‰Â ÈÊÁÈÂ ‡‰k ÏBÚÈÈ ÏÚÓ Ì‡Â¿ƒ≈«≈«¬»¿∆¡≈¿»»
‡˙Èa ˙È ÚBLÈc ¯˙a ‡˙È·a ‡LzÎÓ ÛÒB‡≈«¿»»¿≈»»«ƒ«»≈»
:‡LzÎÓ Èqz‡ È¯‡ ‡˙Èa ˙È ‡‰Î Èk„ÈÂƒ«≈«¬»»≈»¬≈ƒ«ƒ«¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(en).BúBà øébñä éîé ìkdf oFWlA ¨§¥¦§¦§¨¤
`Ohn ziAd oi`W aEzMd cOln§©¥©¨¤¥©©¦§©¥

,xBqdd iniA `N` d`iaAmini `le §¦¨¤¨¦¥©¤§¥§Ÿ¨¦
Frbp z` slTWminId mzF`A `le - ¤¨©¤¦§§Ÿ§¨©¨¦

,Wcgn gIEhn ziAde sNEwn rbPdW¤©¤©§¨§©©¦§¨¥¨¨
EPOn xqEdWM `Ohn ziAd oi`W itl§¦¤¥©©¦§©¥§¤©¦¤

FzF` ExiBqIW cr rbPdip`W lFki . ©¤©©¤©§¦¨¤£¦
Frbp z` slTW hlgEOd `ivFn- ¦©§¨¤¨©¤¦§

z` mihrnn Ep`W mWM xn`Y `OW¤¨Ÿ©§¥¤¨§©£¦¤
rbPdW itl ,xBqdd iptNW minId©¨¦¤¦§¥©¤§¥§¦¤©¤©
rbpA hrnp mB KM ,ziAd on xqEd©¦©©¦¨©§©¥§¤©
ziAdWM ,df xBqd xg`l xfgW¤¨©§©©¤§¥¤§¤©©¦
xn`pe ,dvizp oErhe d`nEhl hlgEn§¨§§¨§¨§¦¨§Ÿ©
ziAd `di `l rbPd z` f` sNiw m`W¤¦¦¥¨¤©¤©Ÿ§¥©©¦

,EN` miniA `OhnlM' xnFl cEnlY §©¥§¨¦¥©§©¨
'inis` ElNd minId z` zFAxl - §¥§©¤©¨¦©¨©

hlgEd xaM ziAdW itl ,rbPd xqEdW¤©©¤©§¦¤©©¦§¨§©
d`nEhl(`xtq)(m"`x): §§¨

.áøòä ãò àîèéxn`p `NW KFYn ¦§¨©¨¨¤¦¤Ÿ¤¡©
xn`PW FnM ,'eicbA z` qAke' o`M̈§¦¤¤§¨¨§¤¤¡©

KkA ,`Ad wEqRAcOln,aEzMd ©¨©¨§¨§©¥©¨
oi`WziAd`Ohnd z`micba ¤¥©©¦§©¥¤©§¨¦

ziAd l` qpkPWM mdA WEal `EdW. ¤¨¨¤§¤¦§¨¤©©¦
qxR zlik` ickA ddW ENit` lFkï£¦¨¨¦§¥£¦©§¨
z` `Ohn ziAd oi`W xn`Y `OW -¤¨Ÿ©¤¥©©¦§©¥¤
ziAA ddW xW`M ENit` eicbA§¨¨£¦©£¤¨¨©©¦
xMM ivg zlik`l WxcPd onf xEriW¦§©©¦§¨©£¦©£¦¦©
oFWNn ,xMM ivg = 'qxR'] mgl¤¤§¨£¦¦¨¦§

,[dqExRxnFl cEnlY:`Ad wEqRA §¨©§©©¨©¨
,'eicbA z` qAki ziAA lkF`de'§¨¥©©¦§©¥¤§¨¨
xnFl FpFWlA aEzMd Kix`dW KFYnE¦¤¤¡¦©¨¦§©
lk`de eicbA z` qAki ziAA akXde'§©Ÿ¥©©¦§©¥¤§¨¨§¨Ÿ¥
minkg EWxC ,'eicbA z` qAki ziAA©©¦§©¥¤§¨¨¨§£¨¦
icM `N` 'lkF`de' aEzMd hwp `NW¤Ÿ¨©©¨§¨¥¤¨§¥
onf xEriWA ziAA ddFXd lr cOll§©¥©©¤©©¦§¦§©

,qEAiM mipErh eicbAW dlik`Kke £¦¨¤§¨¨§¦¦§¨
ziAA lkF`de' xn`PW KFYn :Exn`̈§¦¤¤¡©§¨¥©©¦

,'eicbA z` qAkilkF` `N` il oi` §©¥¤§¨¨¥¦¤¨¥
,calAxnFl cEnlY ?oiPn akFW ¦§¨¥¦©¦©§©

akFXde'eicbA z` qAki ziAAoi` .' §©¥©©¦§©¥¤§¨¨¥

lkF` `N` il`weCakFWe ,,`weC ¦¤¨¥©§¨§¥©§¨
akFW `le lkF` `lddFW `N` Ÿ¥§Ÿ¥¤¨¤

,dcinrAqAki' xnFl cEnlY ?oiPn ©£¦¨¦©¦©§©§©¥
eicbA z`qAki' 'eicbA z`,'iYW ¤§¨¨§©¥¤§¨¨§¥

KkA ,minrtdAixs` iM aEzMd §¨¦§¨¦¨©¨¦©
,micbA qEAiM oErh calA ddFXd©¤¦§¨¨¦§¨¦
micbA qEAiM oErh did `l ENi` oMW¤¥¦Ÿ¨¨¨¦§¨¦
did `l ,akFW F` lkF` `EdWM wx©§¤¥¥Ÿ¨¨
akFXde' `N` xnFl Kixv aEzMd©¨¨¦©¤¨§©¥

'eicbA z` qAki ziAA lkF`deÎm` . §¨¥©©¦§©¥¤§¨¨¦
akFWe lkF` xn`p dOl oM,llM ¥¨¨¤¡©¥§¥§¨

eicbA calA ddFXd s`W xg`n¥©©¤©©¤¦§¨§¨¨
mi`nh?llkA `Ed ixd akFW `N` §¥¦¤¨¥£¥¦§©

'lkF`de' aEzMd hwp `le ,ddFW¤§Ÿ¨©©¨§¨¥
icM `N`akFWl xEriW oYil`EdW ¤¨§¥¦¥¦§¥¤

zFdWl Kixv,qxR zlik` icM`le ¨¦¦§§¥£¦©§¨§Ÿ
'ddFXd' lr cOll `N` aEzMd `Ä©¨¤¨§©¥©©¤
eicbAW 'dlik`' onf xEriWM ziAA©©¦§¦§©£¦¨¤§¨¨

qEAiM mipErh(`xtq)(`"eb ,m"`x):dxez §¦¦
fn
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(èî)æøà õòå íéøtö ézL úéaä-úà àhçì ç÷ìå§¨©²§©¥¬¤©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤
:áæàå úòìBú éðLe§¦¬©−©§¥«Ÿ

(ð)íéî-ìò Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤¨®¤§¦¤−¤©©¬¦
:íéiç©¦«

(àð)úàå áæàä-úàå æøàä-õò-úà ç÷ìå|éðL §¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ§¥´§¦´
øtvä íãa íúà ìáèå äiçä øtvä úàå úòìBzä©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´ŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ
òáL úéaä-ìà äfäå íéiçä íénáe äèeçMä©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬¤©©−¦¤¬©

:íéîòt§¨¦«

(áð)íéiçä íénáe øBtvä íãa úéaä-úà àhçå§¦¥´¤©©½¦§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®
:úòìBzä éðLáe áæàáe æøàä õòáe äiçä øtváe©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©

(âð)éðt-ìà øéòì õeçî-ìà äiçä øtvä-úà çlLå§¦©º¤©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´
:øäèå úéaä-ìò øtëå äãOä©¨¤®§¦¤¬©©©−¦§¨¥«

ß oqip 'b iying mei ß

(ãð):÷úpìå úòøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©¨®§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤

(äð):úéaìå ãâaä úòøöìe§¨©¬©©¤−¤§©¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr ak zegiy ihewl)

ולולולולּבּבּבּביתיתיתית ההההּבּבּבּבגדגדגדגד נה)ּוּוּוּולצרעתלצרעתלצרעתלצרעת ז"ל (יד, קצתם ׁשאמרּו עד ּבּתים, נגעי לעֹולם ׁשּנמצאּו לראׁשֹונים זּכרֹון "אין הּספֹורנֹו: ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
רק  הּוא והרע ּבתכלית, טֹובה ׁשּפנימּיּותֹו לאדם רֹומז ׁשּנגע ּתֹורה' ּב'לּקּוטי מבאר ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם". היּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּלא

) חיצֹוני ּבחיצֹונּיּותֹו רע מסּמל ּבּבית ׁשּנגע מּובן, זה לפי מצּוי. הּנגע  אין ּכאּלה, אנׁשים ׁשאין ּכּיֹום, ולכן ּבׂשרֹו), ּבעֹור ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
זֹו. לדרּגה הּגיע לא איׁש ׁשּכן ההם, ּבּימים ּגם נדיר היה ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבתכלית;

(åð):úøäaìå úçtqìå úàNìå§©§¥¬§©©©−©§©¤¨«¤

(æð)úøBz úàæ øähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ¬Ÿ©−
ô :úòøvä©¨¨«©

i"yx£'B‚Â ‡Óh‰ ÌBÈa ˙¯B‰Ï∑מטּמאֹו יֹום ואיזה מטהרֹו יֹום .איזה ¿…¿«»≈¿ְְְְֲֵֵֶֶַַ

åè(à):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

ˆÔÈ¯tמט  ÔÈz¯z ‡˙Èa ˙È ‰‡k„Ï ·qÈÂ¿ƒ«¿«»»»≈»«¿≈ƒ¬ƒ
:‡·BÊ‡Â È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡Â¿»»¿«¿»¿«¿ƒ¿≈»

ÈÓנ  ÏÚ ÛÒÁc Ô‡ÓÏ ‡„Á ‡¯tˆ ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»ƒ¬»¬»¿««¬««≈
:ÚeaÓ««

ˆ·Úנא  ˙ÈÂ ‡·BÊ‡ ˙ÈÂ ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡ ˙È ·qÈÂ¿ƒ«»»»¿«¿»¿»≈»¿»¿«
‡Ó„a ÔB‰˙È ÏBaËÈÂ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙ÈÂ È¯B‰Ê¿ƒ¿»ƒ¬»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‡˙È·Ï ÈcÈÂ ÚeaÓ ÈÓ·e ‡ÒÈÎ„ ‡¯tˆc¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»¿≈««¿«ƒ¿≈»

:ÔÈÓÊ Ú·L¿«ƒ¿ƒ

ÚeaÓנב  ÈÓ·e ‡¯tˆc ‡Ó„a ‡˙Èa ˙È Èk„ÈÂƒ«≈»≈»ƒ¿»¿ƒ¬»¿≈««
‡·BÊ‡·e ‡Ê¯‡„ ‡Ú‡·e ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ·e¿ƒ¬»«¿»¿»»¿«¿»¿≈»

:È¯B‰Ê Ú·ˆ·eƒ¿«¿ƒ

z¯˜Ï‡נג  ‡¯aÓÏ ‡˙ÈÁ ‡¯tˆ ˙È ÁlLÈÂƒ««»ƒ¬»«¿»¿ƒ»»¿«¿»
:Èk„ÈÂ ‡˙Èa ÏÚ ¯tÎÈÂ ‡Ï˜Á Èt‡Ï¿«≈«¿»ƒ«««≈»¿ƒ¿≈

e¯È‚Ò˙‡נד  LzÎÓ ÏÎÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»«¿«¿ƒ»
:‡˜˙Ïe¿ƒ¿»

È·Ïe˙‡:נה  ‡Le·Ï ˙e¯È‚ÒÏÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿≈»

Ïe·‰¯‡:נו  ‡È„ÚÏe ‡˜ÓÚÏe¿«¿»¿«¿»¿«¬»

c‡נז  ‡ÈÎ„ ‡ÓBÈ·e ‡·‡ÒÓ ‡ÓBÈa ‡Ùl‡Ï¿«»»¿»¿»»»¿»«¿»»
:‡˙e¯È‚Òc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ¿ƒ»

ÓÈÓÏ¯:א  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(fp)àîhä íBéa úøBäìxdHd mFiaE.rbp lM lr zFxFdl ,xnFlM ,'mFi xacA' FWExiR o`M xEn`d 'mFiA'Fxdhn mFi dfi` §Ÿ§©¨¥§©¨Ÿ§¨¨¨¥¦§©§©§©¨¤©¥¤§©£
F`Ohn mFi dfi`e(m"`x):` dxez §¥¤§©§
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(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה אחר (ת"כ. . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה  מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה  ּבזבה: וטמא ּבזב  טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר  ּבין הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשחלק
טמאה  מטּמא קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, - חמּורה טמאה מטּמאה נּדה, - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּלה

זיבה  - ÓË‡.חמּורה B·BÊ∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ׂשעֹורין (נדה ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ֲִָָ»≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ודהוי)ודחּוי מּוזרת (ס"א ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. ּביצה ללבן ודֹומה  ,. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול ∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי מ"ג)את נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

"טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּתים
ׁשּתים  ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּנאמר:

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית .לטמאה ְְְְְְְִִִַַַָָָֻ

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

åè(a).áæ äéäé ékFpi` aEzMd ¦¦§¤¨©¨¥
KM KFYnE ,af didi okidn WxtnlFki §¨¥¥¥¨¦§¤¨¦¨¨

didi m`W xnFl iziidmFwn lMn af ¨¦¦©¤¦¦§¤¨¦¨¨
,s`d on F` dRd on oFbM ,FxUaA`di ¦§¨§¦©¤¦¨©§¥
'FxUAn' xnFl cEnlY - `nh,WIW ¨¥©§©¦§¨¤¥
,FxUaA cg` mFwOn FrnWnAlM `le §©§¨¦¨¤¨¦§¨§Ÿ¨

.FxUAdfi`n rcFi ipi` oiicr mpn`e §¨§¨§¨£©¦¥¦¥©¥¥¤
`N` ,FxUaA mFwnwNgW xg` ¨¦§¨¤¨©©¤¦¥

oicl izikf xUal xUA oiA aEzMd- ©¨¥¨¨§¨¨¨¦¦¨¦
lM oi`W aEzMd oFWNn EpwiICW xg ©̀©¤¦©§¦§©¨¤¥¨
aGWM wx `N` ,`Ohn FxUaA mFwn̈¦§¨§©¥¤¨©§¤¨
lkEp dYrn ,FxUaA cgEin mFwOn¦¨§¨¦§¨¥©¨©
li`Fd :'EpivO dn'A df xaC cFnll¦§¨¨¤§©¨¦¦

Ff dWxtaE`OhaEzMdE afAok Fnk §¨¨¨¦¥©¨§¨§¥
,dafA `OhmdipWEod mi`OHn ¦¥§¨¨§¥¤¦©§¦¥

'dxEng d`nEh' ode 'dNw d`nEh'§¨©¨§¥§¨£¨
EPOn z`vFIWM - af :'dNw d`nEh']§¨©¨¨§¤¥¦¤

'ixw' z`nEh `idW ,rxf zakWoldl) ¦§©¤©¤¦§©¤¦
(giÎfhDzCp iniA mC d`FxWM - daf ,¨¨§¤¨¨¦¥¦¨¨

(ckÎhi oldl)- af :'dxEng d`nEh' .§¨£¨¨
daif EPOn z`vFIWM(ehÎa miweqt)- daf , §¤¥¦¤¦¨¨¨

mitEvx mini dWlW mC d`FxWM§¤¨¨§¨¨¦§¦
DzCp iniA `NW(lÎdk oldl)Ep` KMn ,[ ¤Ÿ¦¥¦¨¨¦¨¨

:df xacA mB mzFeWdl micnldn §¥¦§©§¨©§¨¨¤©
A EpivOdaGWd`OHn `idW mFwOn ¨¦§¨¨¤¦¨¤¦¦©§¨

,'dNw d`nEh'mC d`Fx `idWM,dCp §¨©¨§¤¦¨¨¦¨
mB `id mFwn FzF`nd`nEh' d`OHn ¥¨¦©¦©§¨§¨

,'dxEngmC d`Fx `idWM,daif £¨§¤¦¨¨¦¨

DxFwOn `vFId mC Edf odiYWaEd`x) ¦§¥¤¤¨©¥¦§¨
(hi weqt oldl i"yx,n ,aGd s`FzF`mFwO ©©¨¥¨

dNw d`nEh `OHOWEPOn `vFIWM ¤¦©¥§¨©¨§¤¥¦¤
,ixwmB `Ed mFwn FzF`n`OHn ¤¦¥¨©¦©¥

,dxEng d`nEhEPOn z`vFIWMdaif §¨£¨§¤¥¦¤¦¨
(`xtq)(miyxtn):

.àîè BáBædf oFWlAcOlaEzMdlr ¨¥§¨¤¦¥©¨©
dRHdaFf lW Dnvr,d`Ohn `idW ©¦¨©§¨¤¤¦§©§¨

aFGd EPOn `vIW mc`d z`nEh caNn¦§©§©¨¨¨¤¨¨¦¤©
(.dp dcp ,`xtq).,o`M xEn`d 'aFf' oiA dn©¥¨¨¨

oNdl dxEn`d 'rxf zakW'l(fh weqt)? §¦§©¤©¨£¨§©¨
dnFC 'aFf'Ed`xnAlW wva inl ¤§©§¥§¥¨¥¤

iEgce ,oixFrUcxRzdl `Ed lw - §¦§¨©§¦§¨¥
,FzETce FzElifp zngn zFRihldnFce §¦¥£©§¦§©§¤

zxfEOd dviA oaFll,zzgWEOd - §¤¥¨©¤¤©§¤¤
gFxt` dPOn clEdl diE`x Dpi`W; ¤¥¨§¨§¦¨¥¦¤¨¤§©

ENi`exEWw 'rxfÎzakW'wEaC - §¦¦§©¤©¨¨
FiaFr zngn cxRzn Fpi`e FnvrA§©§§¥¦§¨¥¥£©§

dnFce ,FzEkinqEDpi`W dviA oaFlk §¦§¤§¤¥¨¤¥¨
zxfEndiE`xE zzgWEn Dpi`W - ¤¤¤¥¨§¤¤§¨
cilFdl(:dl dcp)(my i"yx):b dxez §¦

(b)øøFaFf z` FxUA.lrFR `Ed 'xx' ¨§¨¤¨©
n xfbPd'xix' oFWl,xnFlkE ,wFx - ©¦§¨¦§¦§©

`vFIW xix FnM FaFf z` FxUA aGW¤¨§¨¤§¦¤¥
lElvdaif `ivFn FxUA didW - ¨¤¨¨§¨¦¦¨

KM lM wiaC Fpi`W ,wFx FnM dlElv§¨§¤¥¨¦¨¨
(g"na ,i"`a):
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lW sqFp bEq Edfe ,mEzqe mEzg oFWl§¨§¨§¤¨¤
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wAcp `Ed KM KFYnEiR z` mzFqe ¦¨¦§¨§¥¤¦
,dO`d:xnFlkEzRHn FxUA mYqpe ¨©¨§©§¦§©§¨¦¦©

Edf .FaFfitlEhEWR,`xwn lW ¤§¦§¤¦§¨
z` x`al aEzMd siqFn df wEqtAW¤§¨¤¦©¨§¨¥¤
deW mpice ,daif lW mipFXd mibEQd©¦©¦¤¦¨§¦¨¨¤

mcFTd wEqRA xn`Ple .itl mlE` ©¤¡©©¨©¥§¨§¦
,FWxcndBxcA o`M xAcn aEzMd ¦§¨©¨§©¥¨§©§¨

DpicA dpFXd ,aGd z`nEh lW zxg ©̀¤¤¤§©©¨©¨§¦¨
EWxC Kke .mcFTd wEqRA xn`Pd on¦©¤¡¨©¨©¥§¨¨§

:l"fgoFW`xd aEzMd dpn(a weqt) ¨¨©¨¨¦
miYW zFI`x,aFf lW zFI`x iYW - §¦§©¦§¥§¦¤

' xn`PW ,'`nh' F`xwEiM Wi` Wi` §¨¨¥¤¤¡©¦¦¦
didi'`Ed `nh FaFf FxUAn af, ¦§¤¨¦§¨¨¥

oFWl minrt iYW FA xMfEdW KFYnE¦¤§©§¥§¨¦§
d`Fxd afA xAcn aEzMdW ixd ,'daif'¦¨£¥¤©¨§©¥§¨¨¤
`nh' xn`p eilre ,aFf lW zFI`x iYW§¥§¦¤§¨¨¤¡©¨¥

;'`EdipXd aEzMd dpnE(b weqt) ¨¨©¨©¥¦
WlW zFI`x,aFf lW zFI`x WlW - §¦¨Ÿ¨§¦¤

' xn`PW ,'`nh' F`xwEdidY z`fe §¨¨¥¤¤¡©§Ÿ¦§¤
F` FaFf z` FxUA xx FaFfA Fz`nEh§¨§¨§¨¤
'`id Fz`nEh FaFGn FxUA miYgd, ¤§¦§¨¦§¨¦
'daif' oFWl xMfEd df `xwnAW KFYnE¦¤§¦§¨¤§©§¦¨
afA xAcn aEzMdW ixd ,minrR WlẄ§¨¦£¥¤©¨§©¥§¨
eilre ,aFf lW zFI`x WlW d`Fxd̈¤¨§¦¤§¨¨

'`id Fz`nEh' xn`pcvik `d .Wi ¤¡©§¨¦¨¥©¥
m` `ld ,EN` miaEzk ipW miIwl§©¥§¥§¦¥£Ÿ¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרלקרלקרלקרּבּבּבּבן ן ן ן  מזקיקמזקיקמזקיקמזקיקּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשליליליליׁשׁשׁשׁשיתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה ג)ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים טו, חמרת (רש"י לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻ
ׁשני  את להֹוציא ּכדי ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה.
ועל  ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן , אם מּובן ה ּוא". ל "טמא ּבהמׁש ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּכתּובים

הּקרּבן. חֹובת - אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָּכרח

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. 'אׁשר הראּוי יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא .ׁשכב' ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

·LÈŒ¯L‡∑לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב  אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ¬∆≈≈ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑,אדם לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; .לטּמא ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

z`nEh eilr dlg xaM zFI`x iYWA¦§¥§¦§¨¨¨¨¨§©
mB iM xnFl aEzMd siqFd dn mWl ,af̈§¥¨¦©¨©¦©

`nh `Ed zFI`x WlWA?`N`miYW §¨§¦¨¥¤¨§©¦
d`nEhloiprl Exn`p zFI`x iYW - §§¨§¥§¦¤¤§§¦§©

Ff d`nEh ipiC lMW ,af z`nEh xnFg¤§©¨¤¨¦¥§¨
oNdl mixEn`d(aiÎc miweqt)lr milg ¨£¦§©¨¨¦©

;aFf lW zFI`x iYW d`Fxd̈¤§¥§¦¤
oAxwl Fzwiwfn ziWilXdeWlWe - §©§¦¦©§¦¨§¨§¨§¨

dI`xW itl `Ed aEzMd dpOW zFI`x§¦¤¨¨©¨§¦¤§¦¨
,oAxw aEIg aGd lr dtiqFn ziWilW§¦¦¦¨©©¨¦¨§¨

oNdl xn`p eilre(ehÎci miweqt)aiIgW §¨¨¤¡©§©¨¤©¨
`EdW xg`l dxRkl zFpAxw `iadl§¨¦¨§¨§©¨¨§©©¤

laFhe miIwp draW xtFqdlibn :bn dcp) ¥¦§¨§¦¦§¥
(.g(i"`a):c dxez

(c)ákLnä ìkaGd eilr aMWi xW`. ¨©¦§¨£¤¦§©¨¨©¨
,'aGd eilr aMWi xW` lM' xn`p `lŸ¤¡©¨£¤¦§©¨¨©¨

xaC wx iM EpcOllaMWnl iE`xd §©§¥¦©¨¨¨¨§¦§¨
`nhpxaC la` ,eilr aGd zaikWA ¦§¨¦§¦©©¨¨¨£¨¨¨

lW zlvgn oFbM aMWnl iE`x Fpi`W¤¥¨§¦§¨§©§¤¤¤
KEMiq F` dSignl diEUrd mipẅ¦¨£¨¦§¦¨¦
z`nEh oiC oi` ,daikWl dgFp Dpi`e§¥¨¨¦§¦¨¥¦§©

DA bdFp aMWn.oiicr mpn`elFki ¦§¨¥¨§¨§¨£©¦¨
W xnFl iziidENit`ilM lr akW m` ¨¦¦©¤£¦¦¨©©§¦

d,zxg` dk`lnl cgEinzlC oFbM ©§¨¦§¨¨©¤¤§¤¤
`dY ,sCn F`Fz`Ohn eilr FzaikW ©¨§¥§¦¨¨¨§©§¨

iE`x `EdW oeiM ,qxcn z`nEh§©¦§¨¥¨¤¨
daikWl'aMWi xW`' xnFl cEnlY . ¦§¦¨©§©£¤¦§©

'akW xW`'xar oFWlAxn`p `l, £¤¨©¦§¨¨Ÿ¤¡©

xW`M ENit`W rnWn did KMOW¤¦¨¨¨©§©¤£¦©£¤
ixd i`xw` otF`A dnÎxaC lr akẄ©©§©¨§¤©§©£¥

F`Ohn `Ed'aMWi xW`' `N` , §©§¤¨£¤¦§©
xaC `EdW FrnWnA WIW ,xn`p¤¡©¤¥§©§¨¤¨¨

,Kkl cinY cgEinddaikWl WOWl ©§¨¨¦§¨§©¥¦§¦¨
,cinY zFidl libxd xaC lMW itl]§¦¤¨¨¨¨¨¦¦§¨¦
s` lr cizr oFWl aEzMd FA hwFp¥©¨§¨¦©©
oiIvl icM ,xarA rxi`W xaC `EdW¤¨¨¤¥©§¨¨§¥§©¥
deFd' F` 'icinY deFd' FzFid z` KkA§¨¤¡¤§¦¦¤
lM aFI` dUri dkM' :FnM ,'KXEnn§¨§¨¨©£¤¦¨

'minId(d ,` aei`)did KM :FWExiRW , ©¨¦¤¥¨¨¨
cinY zFUrl aFI` bdFpzeny i"yx d`x) ¥¦©£¨¦

(` ,ehKkitlE ,[`viilMdfcrFPW §¦¨¨¨§¦¤¤©
mixaCd llMn ,mixg` miWEOiWl§¦¦£¥¦¦§©©§¨¦

li`Fd ,aGd aMWnA mi`nhPdFpi`e ©¦§¨¦§¦§©©¨¦§¥
,daikWl cgEinWeilr akFW m` ixd §¨¦§¦¨¤£¥¦¥¨¨

:Fl oixnF`cFnr'EPOndUrpez` FA §¦£¦¤§©£¤¤
,'EpYk`lnaMWl Fl migiPn oi`e §©§¥§¥©¦¦¦§©

eilr(`xtq)(m"`x): ¨¨
.áLé øLàFpi` aGd aWFn z`nEh s` £¤¥¥©§©©©¨¥

,eilr aWil crEind xacA `N` bdFp¥¤¨§¨¨©§¨¥¥¨¨
o`M s` oMW'xW`'aWixar oFWlA ¤¥©¨£¤¨©¦§¨¨

eilr aWi xW`' `N` ,xn`p `lŸ¤¡©¤¨£¤¥¥¨¨
,'aGdxaC `EdW FrnWnA WIW ©¨¤¥§©§¨¤¨¨
iEUrdcgEinAWOWl,Kkl cinY ¤¨¦§¨§©¥¨¦§¨

oi`W ,xg` WEOiWl crFPW xaC la £̀¨¨¨¤©§¦©¥¤¥
itl eilr aWil mc`l giPdl KxCd©¤¤§©¦©§¨¨¥¥¨¨§¦
,Kkl EdEcrIW dk`lnl cnFr `EdW¤¥¦§¨¨¤¦£§¨

eilr aGd zaiWiA `nhp Fpi`(.hp zay): ¥¦§¨¦¦©©¨¨¨
d dxez

(d)BákLîa òbé øLà LéàåqAki §¦£¤¦©§¦§¨§©¥
'ebe eicbA.z`xwp Fnvr aGd z`nEh §¨¨§©©¨©§¦§¥

xaC llM KxcaE .'d`nEHdÎa`'©©§¨§¤¤§¨¨¨
Îcle' dUrp d`nEHd a`n `nhPd©¦§¨¥©©§¨©£¤§©
milkF` `N` `Ohn Fpi`W 'd`nEHd©§¨¤¥§©¥¤¨¨¦
o`M mlE` ,milke mc` `le miwWnE©§¦§Ÿ¨¨§¥¦¨¨
aGd aMWnA rbFPd mc` iM xn`p¤¡©¦¨¨©¥©§¦§©©¨
KkaE ,eicbA z` qAkl Kixve `nhp¦§¨§¨¦§©¥¤§¨¨§¨

cOilaEzMdWOd lrxEngW aM ¦¥©¨©©¦§¨¤¨
rBOd oneilr akXW ilMdW - ¦©©¨¤©§¦¤¨©¨¨

FA rbPW ilMd on xzFi xEng aGd©¨¨¥¦©§¦¤¨©
,aGdd`nEHdÎa` dUrp dGW ©¨¤¤©£¤©©§¨

micba `Ohl mc` `OhlaMWn - §©¥¨¨§©¥§¨¦¦§©
dclFzM `nhPW iRÎlrÎs` ,aGd©¨©©¦¤¦§¨§¨¨
Îa`' dUrp `Ed ixd ,aGd z`nEHn¦§©©¨£¥©£¤©
zBxC DzF`A oFCipe ,'d`nEHd©§¨§¦§¨©§©
`OhOW ,Fnvr aGd lW d`nEHd©§¨¤©¨©§¤§©¥
micbAd mr cgi FA rbFPd mc`d z ¤̀¨¨¨©¥©©©¦©§¨¦
,drW DzF`A mdA WEal `EdW¤¨¨¤§¨¨¨

aMWn Fpi`W rBOdexaC ENi`e - §©©¨¤¥¦§¨§¦¨¨
ici lr `le aGd rBnA `nhPW¤¦§¨§©©©¨§Ÿ©§¥

,aMWn,d`nEHdÎcle `N` Fpi` ¦§¨¥¤¨§©©§¨
`Ohn Fpi`e,milke mc``N` §¥§©¥¨¨§¥¦¤¨

oiwWnE oilkF`calA(`xtq oiir) §¦©§¦¦§¨
(miyxtn):e dxez
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(á)Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé éða-ìà eøac©§Æ¤§¥´¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À
:àeä àîè BáBæ BøNaî áæ äéäé ék¦³¦«§¤Æ¨´¦§¨½−¨¥¬«

i"yx£·Ê ‰È‰È Èk∑ּבׂשרֹו ּכל ולא "מּבׂשרֹו", לֹומר: ּתלמּוד טמא? יהא מקֹום מּכל זב מג)יכֹול נדה אחר (ת"כ. . ƒƒ¿∆»ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
טמאה  מטּמאה ׁשהיא מּמקֹום ּזבה מה  ּבזבה: וטמא ּבזב  טמא לדין זכיתי לבׂשר, ּבׂשר  ּבין הּכתּוב ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻׁשחלק
טמאה  מטּמא קרי, - קּלה טמאה ׁשּמטּמא מּמקֹום הּזב אף זיבה, - חמּורה טמאה מטּמאה נּדה, - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻֻקּלה

זיבה  - ÓË‡.חמּורה B·BÊ∑(ת"כ)מטּמאה ׁשהיא הּטּפה על נ"ד)לּמד ׂשעֹורין (נדה ׁשל ּבצק למי ּדֹומה זֹוב . ֲִָָ»≈ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ודהוי)ודחּוי מּוזרת (ס"א ׁשאינּה ּביצה ּכלבן קׁשּור זרע, ׁשכבת הּמּוזרת. ּביצה ללבן ודֹומה  ,. ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

(â)BáBæ-úà BøNa øø BáBæa Búàîè äéäz úàæå§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−§®¨´§¨º¤À
:àåä Búàîè BáBfî BøNa íézçä-Bà«¤§¦³§¨Æ¦½ª§¨−¦«

i"yx£¯¯∑ּבׂשרֹו את ׁשּזב ריר צלּול ∑‡˙B·BÊŒ.לׁשֹון ׁשּיֹוצא ריר וסֹותם ∑‡ÌÈzÁ‰ŒB.ּכמֹו עב ׁשּיֹוצא »ְְִֶֶָָ∆ְִֵֶָ∆¿ƒְֵֵֶָ
ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו זֹובֹו; מּטּפת ּבׂשרֹו ונסּתם האּמה ּפי מ"ג)את נדה ח'. ראיֹות (מגילה הראׁשֹון הּכתּוב מנה ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָ

"טמא", ּוקראֹו ׁשלׁש ראּיֹות הּׁשני הּכתּוב ּומנה הּוא", טמא זֹובֹו מּבׂשרֹו "זב ׁשּנאמר: "טמא", ּוקראֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּתים
ׁשּתים  ּכיצד? הא הוא", טמאתֹו מּזֹובֹו, ּבׂשרֹו אֹוֿהחּתים אתֿזֹובֹו ּבׂשרֹו רר ּבזֹובֹו, "טמאתֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּנאמר:

לקרּבן  מזקיקּתֹו והּׁשליׁשית .לטמאה ְְְְְְְִִִַַַָָָֻ

b·¯ב  ÔB‰Ï Ôe¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈¿¿¿«
·‡ÒÓ d·Bc d¯NaÓ ·È‡c È‰È È¯‡ ¯·b¿«¬≈¿≈»ƒƒƒ¿≈≈¿»»

:‡e‰

È˙ג  d¯Na ¯¯ d·B„a d˙·BÒ È‰z ‡„Â¿»¿≈¿≈¿≈»ƒ¿≈»
d·BcÓ d¯Na ÌÈ˙Á B‡ d·Bc:‡È‰ d˙·BÒ ≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

åè(a).áæ äéäé ékFpi` aEzMd ¦¦§¤¨©¨¥
KM KFYnE ,af didi okidn WxtnlFki §¨¥¥¥¨¦§¤¨¦¨¨

didi m`W xnFl iziidmFwn lMn af ¨¦¦©¤¦¦§¤¨¦¨¨
,s`d on F` dRd on oFbM ,FxUaA`di ¦§¨§¦©¤¦¨©§¥
'FxUAn' xnFl cEnlY - `nh,WIW ¨¥©§©¦§¨¤¥
,FxUaA cg` mFwOn FrnWnAlM `le §©§¨¦¨¤¨¦§¨§Ÿ¨

.FxUAdfi`n rcFi ipi` oiicr mpn`e §¨§¨§¨£©¦¥¦¥©¥¥¤
`N` ,FxUaA mFwnwNgW xg` ¨¦§¨¤¨©©¤¦¥

oicl izikf xUal xUA oiA aEzMd- ©¨¥¨¨§¨¨¨¦¦¨¦
lM oi`W aEzMd oFWNn EpwiICW xg ©̀©¤¦©§¦§©¨¤¥¨
aGWM wx `N` ,`Ohn FxUaA mFwn̈¦§¨§©¥¤¨©§¤¨
lkEp dYrn ,FxUaA cgEin mFwOn¦¨§¨¦§¨¥©¨©
li`Fd :'EpivO dn'A df xaC cFnll¦§¨¨¤§©¨¦¦

Ff dWxtaE`OhaEzMdE afAok Fnk §¨¨¨¦¥©¨§¨§¥
,dafA `OhmdipWEod mi`OHn ¦¥§¨¨§¥¤¦©§¦¥

'dxEng d`nEh' ode 'dNw d`nEh'§¨©¨§¥§¨£¨
EPOn z`vFIWM - af :'dNw d`nEh']§¨©¨¨§¤¥¦¤

'ixw' z`nEh `idW ,rxf zakWoldl) ¦§©¤©¤¦§©¤¦
(giÎfhDzCp iniA mC d`FxWM - daf ,¨¨§¤¨¨¦¥¦¨¨

(ckÎhi oldl)- af :'dxEng d`nEh' .§¨£¨¨
daif EPOn z`vFIWM(ehÎa miweqt)- daf , §¤¥¦¤¦¨¨¨

mitEvx mini dWlW mC d`FxWM§¤¨¨§¨¨¦§¦
DzCp iniA `NW(lÎdk oldl)Ep` KMn ,[ ¤Ÿ¦¥¦¨¨¦¨¨

:df xacA mB mzFeWdl micnldn §¥¦§©§¨©§¨¨¤©
A EpivOdaGWd`OHn `idW mFwOn ¨¦§¨¨¤¦¨¤¦¦©§¨

,'dNw d`nEh'mC d`Fx `idWM,dCp §¨©¨§¤¦¨¨¦¨
mB `id mFwn FzF`nd`nEh' d`OHn ¥¨¦©¦©§¨§¨

,'dxEngmC d`Fx `idWM,daif £¨§¤¦¨¨¦¨

DxFwOn `vFId mC Edf odiYWaEd`x) ¦§¥¤¤¨©¥¦§¨
(hi weqt oldl i"yx,n ,aGd s`FzF`mFwO ©©¨¥¨

dNw d`nEh `OHOWEPOn `vFIWM ¤¦©¥§¨©¨§¤¥¦¤
,ixwmB `Ed mFwn FzF`n`OHn ¤¦¥¨©¦©¥

,dxEng d`nEhEPOn z`vFIWMdaif §¨£¨§¤¥¦¤¦¨
(`xtq)(miyxtn):

.àîè BáBædf oFWlAcOlaEzMdlr ¨¥§¨¤¦¥©¨©
dRHdaFf lW Dnvr,d`Ohn `idW ©¦¨©§¨¤¤¦§©§¨

aFGd EPOn `vIW mc`d z`nEh caNn¦§©§©¨¨¨¤¨¨¦¤©
(.dp dcp ,`xtq).,o`M xEn`d 'aFf' oiA dn©¥¨¨¨

oNdl dxEn`d 'rxf zakW'l(fh weqt)? §¦§©¤©¨£¨§©¨
dnFC 'aFf'Ed`xnAlW wva inl ¤§©§¥§¥¨¥¤

iEgce ,oixFrUcxRzdl `Ed lw - §¦§¨©§¦§¨¥
,FzETce FzElifp zngn zFRihldnFce §¦¥£©§¦§©§¤

zxfEOd dviA oaFll,zzgWEOd - §¤¥¨©¤¤©§¤¤
gFxt` dPOn clEdl diE`x Dpi`W; ¤¥¨§¨§¦¨¥¦¤¨¤§©

ENi`exEWw 'rxfÎzakW'wEaC - §¦¦§©¤©¨¨
FiaFr zngn cxRzn Fpi`e FnvrA§©§§¥¦§¨¥¥£©§

dnFce ,FzEkinqEDpi`W dviA oaFlk §¦§¤§¤¥¨¤¥¨
zxfEndiE`xE zzgWEn Dpi`W - ¤¤¤¥¨§¤¤§¨
cilFdl(:dl dcp)(my i"yx):b dxez §¦

(b)øøFaFf z` FxUA.lrFR `Ed 'xx' ¨§¨¤¨©
n xfbPd'xix' oFWl,xnFlkE ,wFx - ©¦§¨¦§¦§©

`vFIW xix FnM FaFf z` FxUA aGW¤¨§¨¤§¦¤¥
lElvdaif `ivFn FxUA didW - ¨¤¨¨§¨¦¦¨

KM lM wiaC Fpi`W ,wFx FnM dlElv§¨§¤¥¨¦¨¨
(g"na ,i"`a):

íézçä BàFaFGn FxUA.`Ed 'miYgd' ¤§¦§¨¦¤§¦

lW sqFp bEq Edfe ,mEzqe mEzg oFWl§¨§¨§¤¨¤
,daifWaFGdar `vFI,c`n Kinq - ¦¨¤©¥¨¨¦§Ÿ

wAcp `Ed KM KFYnEiR z` mzFqe ¦¨¦§¨§¥¤¦
,dO`d:xnFlkEzRHn FxUA mYqpe ¨©¨§©§¦§©§¨¦¦©

Edf .FaFfitlEhEWR,`xwn lW ¤§¦§¤¦§¨
z` x`al aEzMd siqFn df wEqtAW¤§¨¤¦©¨§¨¥¤
deW mpice ,daif lW mipFXd mibEQd©¦©¦¤¦¨§¦¨¨¤

mcFTd wEqRA xn`Ple .itl mlE` ©¤¡©©¨©¥§¨§¦
,FWxcndBxcA o`M xAcn aEzMd ¦§¨©¨§©¥¨§©§¨

DpicA dpFXd ,aGd z`nEh lW zxg ©̀¤¤¤§©©¨©¨§¦¨
EWxC Kke .mcFTd wEqRA xn`Pd on¦©¤¡¨©¨©¥§¨¨§

:l"fgoFW`xd aEzMd dpn(a weqt) ¨¨©¨¨¦
miYW zFI`x,aFf lW zFI`x iYW - §¦§©¦§¥§¦¤

' xn`PW ,'`nh' F`xwEiM Wi` Wi` §¨¨¥¤¤¡©¦¦¦
didi'`Ed `nh FaFf FxUAn af, ¦§¤¨¦§¨¨¥

oFWl minrt iYW FA xMfEdW KFYnE¦¤§©§¥§¨¦§
d`Fxd afA xAcn aEzMdW ixd ,'daif'¦¨£¥¤©¨§©¥§¨¨¤
`nh' xn`p eilre ,aFf lW zFI`x iYW§¥§¦¤§¨¨¤¡©¨¥

;'`EdipXd aEzMd dpnE(b weqt) ¨¨©¨©¥¦
WlW zFI`x,aFf lW zFI`x WlW - §¦¨Ÿ¨§¦¤

' xn`PW ,'`nh' F`xwEdidY z`fe §¨¨¥¤¤¡©§Ÿ¦§¤
F` FaFf z` FxUA xx FaFfA Fz`nEh§¨§¨§¨¤
'`id Fz`nEh FaFGn FxUA miYgd, ¤§¦§¨¦§¨¦
'daif' oFWl xMfEd df `xwnAW KFYnE¦¤§¦§¨¤§©§¦¨
afA xAcn aEzMdW ixd ,minrR WlẄ§¨¦£¥¤©¨§©¥§¨
eilre ,aFf lW zFI`x WlW d`Fxd̈¤¨§¦¤§¨¨

'`id Fz`nEh' xn`pcvik `d .Wi ¤¡©§¨¦¨¥©¥
m` `ld ,EN` miaEzk ipW miIwl§©¥§¥§¦¥£Ÿ¦

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(86 'nr ak zegiy ihewl)

לקרלקרלקרלקרּבּבּבּבן ן ן ן  מזקיקמזקיקמזקיקמזקיקּתּתּתּתֹוֹוֹוֹו והוהוהוהּׁשּׁשּׁשּׁשליליליליׁשׁשׁשׁשיתיתיתית לטמאהלטמאהלטמאהלטמאה ג)ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיםיםיםים טו, חמרת (רש"י לגּבי ולא קרּבן, לגּבי הּוא ׁשההבּדל לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֻ
ׁשני  את להֹוציא ּכדי ּבכ אין ראיֹות, ּבׁשלׁש והּׁשני ראיֹות ּבׁשּתי עֹוסק הראׁשֹון ׁשהּפסּוק אף ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻהּטמאה.
ועל  ׁשוה; הּזבים ׁשני ׁשּטמאת ּכן , אם מּובן ה ּוא". ל "טמא ּבהמׁש ּבא טמאתֹו" ּתהיה ׁש"וזאת היינּו מּפׁשּוטם, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻֻהּכתּובים

הּקרּבן. חֹובת - אחר ּבענין הם ׁשחלּוקים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָּכרח

(ã)àîèé áfä åéìò ákLé øLà ákLnä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨®
:àîèé åéìò áLé-øLà éìkä-ìëå§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

i"yx£·kLn‰ŒÏk∑ ל מיחד אפּלּו יכֹול למׁשּכב. 'אׁשר הראּוי יׁשּכב", "אׁשר לֹומר: ּתלמּוד אחרת? מלאכה »«ƒ¿»ְְְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ
מלאכּתנּו' ונעׂשה 'עמד לֹו: ׁשאֹומרים זה יצא ,לכ ּתמיד המיחד יׁשּכב", "אׁשר אּלא: נאמר, לא .ׁשכב' ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

·LÈŒ¯L‡∑לכ ּתמיד ּבמיחד הּזב, עליו" "אׁשרֿיׁשב  אּלא: נאמר, לא .'יׁשב' ¬∆≈≈ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

(ä)õçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áøòä-ãò àîèå íéna©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£B·kLÓa ÚbÈ ¯L‡ LÈ‡Â∑,אדם לטּמא הּטמאה אב נעׂשה ׁשּזה הּמּגע, מן ׁשחמּור הּמׁשּכב על לּמד ¿ƒ¬∆ƒ«¿ƒ¿»ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ּומׁשקין  אכלין אּלא מטּמא ואינֹו הּטמאה, ולד אּלא אינֹו מׁשּכב, ׁשאינֹו והּמּגע ּבגדים; .לטּמא ְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

È‰Èד  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ekLÈ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙ÈÈ„ ‡Ó ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿»»»¿≈≈¬ƒ¿≈¿»»

È‰BLe·Ïה  ÚaˆÈ d·kLÓa ·¯˜È Èc ¯·‚e¿«ƒƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

z`nEh eilr dlg xaM zFI`x iYWA¦§¥§¦§¨¨¨¨¨§©
mB iM xnFl aEzMd siqFd dn mWl ,af̈§¥¨¦©¨©¦©

`nh `Ed zFI`x WlWA?`N`miYW §¨§¦¨¥¤¨§©¦
d`nEhloiprl Exn`p zFI`x iYW - §§¨§¥§¦¤¤§§¦§©

Ff d`nEh ipiC lMW ,af z`nEh xnFg¤§©¨¤¨¦¥§¨
oNdl mixEn`d(aiÎc miweqt)lr milg ¨£¦§©¨¨¦©

;aFf lW zFI`x iYW d`Fxd̈¤§¥§¦¤
oAxwl Fzwiwfn ziWilXdeWlWe - §©§¦¦©§¦¨§¨§¨§¨

dI`xW itl `Ed aEzMd dpOW zFI`x§¦¤¨¨©¨§¦¤§¦¨
,oAxw aEIg aGd lr dtiqFn ziWilW§¦¦¦¨©©¨¦¨§¨

oNdl xn`p eilre(ehÎci miweqt)aiIgW §¨¨¤¡©§©¨¤©¨
`EdW xg`l dxRkl zFpAxw `iadl§¨¦¨§¨§©¨¨§©©¤

laFhe miIwp draW xtFqdlibn :bn dcp) ¥¦§¨§¦¦§¥
(.g(i"`a):c dxez

(c)ákLnä ìkaGd eilr aMWi xW`. ¨©¦§¨£¤¦§©¨¨©¨
,'aGd eilr aMWi xW` lM' xn`p `lŸ¤¡©¨£¤¦§©¨¨©¨

xaC wx iM EpcOllaMWnl iE`xd §©§¥¦©¨¨¨¨§¦§¨
`nhpxaC la` ,eilr aGd zaikWA ¦§¨¦§¦©©¨¨¨£¨¨¨

lW zlvgn oFbM aMWnl iE`x Fpi`W¤¥¨§¦§¨§©§¤¤¤
KEMiq F` dSignl diEUrd mipẅ¦¨£¨¦§¦¨¦
z`nEh oiC oi` ,daikWl dgFp Dpi`e§¥¨¨¦§¦¨¥¦§©

DA bdFp aMWn.oiicr mpn`elFki ¦§¨¥¨§¨§¨£©¦¨
W xnFl iziidENit`ilM lr akW m` ¨¦¦©¤£¦¦¨©©§¦

d,zxg` dk`lnl cgEinzlC oFbM ©§¨¦§¨¨©¤¤§¤¤
`dY ,sCn F`Fz`Ohn eilr FzaikW ©¨§¥§¦¨¨¨§©§¨

iE`x `EdW oeiM ,qxcn z`nEh§©¦§¨¥¨¤¨
daikWl'aMWi xW`' xnFl cEnlY . ¦§¦¨©§©£¤¦§©

'akW xW`'xar oFWlAxn`p `l, £¤¨©¦§¨¨Ÿ¤¡©

xW`M ENit`W rnWn did KMOW¤¦¨¨¨©§©¤£¦©£¤
ixd i`xw` otF`A dnÎxaC lr akẄ©©§©¨§¤©§©£¥

F`Ohn `Ed'aMWi xW`' `N` , §©§¤¨£¤¦§©
xaC `EdW FrnWnA WIW ,xn`p¤¡©¤¥§©§¨¤¨¨

,Kkl cinY cgEinddaikWl WOWl ©§¨¨¦§¨§©¥¦§¦¨
,cinY zFidl libxd xaC lMW itl]§¦¤¨¨¨¨¨¦¦§¨¦
s` lr cizr oFWl aEzMd FA hwFp¥©¨§¨¦©©
oiIvl icM ,xarA rxi`W xaC `EdW¤¨¨¤¥©§¨¨§¥§©¥
deFd' F` 'icinY deFd' FzFid z` KkA§¨¤¡¤§¦¦¤
lM aFI` dUri dkM' :FnM ,'KXEnn§¨§¨¨©£¤¦¨

'minId(d ,` aei`)did KM :FWExiRW , ©¨¦¤¥¨¨¨
cinY zFUrl aFI` bdFpzeny i"yx d`x) ¥¦©£¨¦

(` ,ehKkitlE ,[`viilMdfcrFPW §¦¨¨¨§¦¤¤©
mixaCd llMn ,mixg` miWEOiWl§¦¦£¥¦¦§©©§¨¦

li`Fd ,aGd aMWnA mi`nhPdFpi`e ©¦§¨¦§¦§©©¨¦§¥
,daikWl cgEinWeilr akFW m` ixd §¨¦§¦¨¤£¥¦¥¨¨

:Fl oixnF`cFnr'EPOndUrpez` FA §¦£¦¤§©£¤¤
,'EpYk`lnaMWl Fl migiPn oi`e §©§¥§¥©¦¦¦§©

eilr(`xtq)(m"`x): ¨¨
.áLé øLàFpi` aGd aWFn z`nEh s` £¤¥¥©§©©©¨¥

,eilr aWil crEind xacA `N` bdFp¥¤¨§¨¨©§¨¥¥¨¨
o`M s` oMW'xW`'aWixar oFWlA ¤¥©¨£¤¨©¦§¨¨

eilr aWi xW`' `N` ,xn`p `lŸ¤¡©¤¨£¤¥¥¨¨
,'aGdxaC `EdW FrnWnA WIW ©¨¤¥§©§¨¤¨¨
iEUrdcgEinAWOWl,Kkl cinY ¤¨¦§¨§©¥¨¦§¨

oi`W ,xg` WEOiWl crFPW xaC la £̀¨¨¨¤©§¦©¥¤¥
itl eilr aWil mc`l giPdl KxCd©¤¤§©¦©§¨¨¥¥¨¨§¦
,Kkl EdEcrIW dk`lnl cnFr `EdW¤¥¦§¨¨¤¦£§¨

eilr aGd zaiWiA `nhp Fpi`(.hp zay): ¥¦§¨¦¦©©¨¨¨
d dxez

(d)BákLîa òbé øLà LéàåqAki §¦£¤¦©§¦§¨§©¥
'ebe eicbA.z`xwp Fnvr aGd z`nEh §¨¨§©©¨©§¦§¥

xaC llM KxcaE .'d`nEHdÎa`'©©§¨§¤¤§¨¨¨
Îcle' dUrp d`nEHd a`n `nhPd©¦§¨¥©©§¨©£¤§©
milkF` `N` `Ohn Fpi`W 'd`nEHd©§¨¤¥§©¥¤¨¨¦
o`M mlE` ,milke mc` `le miwWnE©§¦§Ÿ¨¨§¥¦¨¨
aGd aMWnA rbFPd mc` iM xn`p¤¡©¦¨¨©¥©§¦§©©¨
KkaE ,eicbA z` qAkl Kixve `nhp¦§¨§¨¦§©¥¤§¨¨§¨

cOilaEzMdWOd lrxEngW aM ¦¥©¨©©¦§¨¤¨
rBOd oneilr akXW ilMdW - ¦©©¨¤©§¦¤¨©¨¨

FA rbPW ilMd on xzFi xEng aGd©¨¨¥¦©§¦¤¨©
,aGdd`nEHdÎa` dUrp dGW ©¨¤¤©£¤©©§¨

micba `Ohl mc` `OhlaMWn - §©¥¨¨§©¥§¨¦¦§©
dclFzM `nhPW iRÎlrÎs` ,aGd©¨©©¦¤¦§¨§¨¨
Îa`' dUrp `Ed ixd ,aGd z`nEHn¦§©©¨£¥©£¤©
zBxC DzF`A oFCipe ,'d`nEHd©§¨§¦§¨©§©
`OhOW ,Fnvr aGd lW d`nEHd©§¨¤©¨©§¤§©¥
micbAd mr cgi FA rbFPd mc`d z ¤̀¨¨¨©¥©©©¦©§¨¦
,drW DzF`A mdA WEal `EdW¤¨¨¤§¨¨¨

aMWn Fpi`W rBOdexaC ENi`e - §©©¨¤¥¦§¨§¦¨¨
ici lr `le aGd rBnA `nhPW¤¦§¨§©©©¨§Ÿ©§¥

,aMWn,d`nEHdÎcle `N` Fpi` ¦§¨¥¤¨§©©§¨
`Ohn Fpi`e,milke mc``N` §¥§©¥¨¨§¥¦¤¨

oiwWnE oilkF`calA(`xtq oiir) §¦©§¦¦§¨
(miyxtn):e dxez



rxevnמח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(å)ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa(הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) וכן מֹוׁשב , מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על  זה ּכלים עׂשרה אפ ּלּו נגע , לא אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמׁשּכב  ְְִָ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא (ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«

i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑ מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין והאּכף .מרּכב, ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

(é)-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áøòä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא הּמרּכב על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)éìkä ìò áLBiäåeilr aWi xW` §©¥©©§¦£¤¥¥¨¨
aGd.FnM 'ilMA rbFPde' xn`p `l ©¨Ÿ¤¡©§©¥©©§¦§

,aMWn iAbl mcFTd wEqRA xn`PW¤¤¡©©¨©¥§©¥¦§¨
z` `Ohn aGd aWFOW cOll icM§¥§©¥¤©©¨§©¥¤
`nhp `EdW KxC DzF`A mB mixg`d̈£¥¦©§¨¤¤¤¦§¨
Dnvr daiWid KkitlE ,aGd on¦©¨§¦¨©§¦¨©§¨

,d`Ohnrbp `l ENit`aWFOd z` §©§¨£¦Ÿ¨©¤©¨
aGd on `nhp aWFOdW mWkE .FtEbA§§¥¤©¨¦§¨¦©¨
,dribp DA oi`W daiWiA ENit £̀¦¦¦¨¤¥¨§¦¨

WENit`migPEn Eid m`milk dxUr ¤£¦¦¨¨¦£¨¨¥¦
df lr df,mdiAB lr aGd aWieoNEM ¤©¤§¨©©¨©©¥¤¨

,'aWFn' mEXn oi`OHnEid m` mB KM ¦©§¦¦¨¨©¦¨
,aGd aWFn lr milM dxUr migPEn¨¦£¨¨¥¦©©©¨
`nh `Ed ixd mdiAB lr xFdHd aWie§¨©©¨©©¥¤£¥¨¥
Fnvr aWFOA rbp `NW iRÎlrÎs`. ©©¦¤Ÿ¨©©¨©§

e`N` ,aWFn iAbl wx Fpi` df oicok §¦¤¥©§©¥¨¤¨¥
mB oiCd `Ed,aMWnA`NW iRÎlrÎs` ©¦©§¦§¨©©¦¤Ÿ

,aWFn iAbl `N` daiWi oFWl xn`p¤¡©§§¦¨¤¨§©¥¨
md mieW aGd aWFnE aMWn iM¦¦§©©©¨¨¦¥
bdFp mdn cg`A xEn`d lke ,mdipicA§¦¥¤§¨¨¨§¤¨¥¤¥

daiWi oFWNn KkitlE ,mdipWA¦§¥¤§¦¨¦§§¦¨
micnl Ep` aWFn iAbl xn`PW¤¤¡©§©¥¨¨§¥¦
F` daikWA mi`Ohn mdipXW¤§¥¤§©§¦¦§¦¨
oFWNnE ,dribp `lA ENit` daiWiA¦¦¨£¦§Ÿ§¦¨¦§
micnl Ep` aMWn iAbl xEn`d dribp§¦¨¨¨§©¥¦§¨¨§¥¦
`lA mB ,rBnA mi`Ohn mdipXW¤§¥¤§©§¦§©¨©§Ÿ

daiWi F` daikW(`xtq)(miyxtn ,`"eb): §¦¨§¦¨
f dxez

(g).øBäha áfä ÷Bøé éëåoFWl §¦¨©¨©¨§
iYWA `Ohn aGd wFx iM cOln aEzMd©¨§©¥¦©¨§©¥¦§¥

xFdHd lr aGd wxIWM :mikxcFA rbpe §¨¦§¤¨©©¨©©¨§¨©
,[xFdHA rBIW cr - 'xFdHA' xn`PW]¤¤¡©©¨©¤¦©©¨

F`xFdHdW,F`UpoFbMwifgdW ¤©¨§¨§¤¤¡¦
,aGd eilr wxie FciA utg xFdHd©¨¥¤§¨§¨©¨¨©¨
lW FTEx z` xFdHd `UPW `vnpe§¦§¨¤¨¨©¨¤¤
ike' Wxcp aEzMd oFWNW itl .aGd©¨§¦¤§©¨¦§¨§¦
`aE ,'xFdHd ciAX dnA aFGd wFxï©§©¤§©©¨¨

EpcOll,`Vna `Ohn wFxdWoMW §©§¥¤¨§©¥§©¨¤¥
rBnA `N` `Ohn wFx did `l ENi ¦̀Ÿ¨¨§©¥¤¨§©¨
wFxA rbFPde' xnFl Kixv did calA¦§¨¨¨¨¦©§©¥©§

'aGd(:dp dcp)(my `"yxdn ,m"`x):h dxez ©¨
(h)ákønä ìëåaGd eilr aMxi xW`. §¨©¤§¨£¤¦§©¨¨©¨

lM `lde ,'aWFn'l 'aMxn' oiA dn©¥¤§¨§¨©£Ÿ¨
oMW ,'aWFn' mEXn `Ohl Fl Wi aMxn¤§¨¥§©¥¦¨¤¥
?eilr akFxWM aMxOd lr aWFi aGd©¨¥©©¤§¨§¤¥¨¨

`Ohn aMxn `N`W iRÎlrÎs`aGd ¤¨¤§¨§©¥©©¦¤©¨
lW 'qEtYd' oFbM ,eilr aWi `NŸ¨©¨¨§©¨¤

`bxqxM iAB lrW urd -,sME`d §¨¨¨¥¤©©¥©¨¨
FA qtFze eixFg`n akFxd z` KnFQd©¥¤¨¥¥£¨§¥

,akFx `EdWM eiptNno"evx` oixFTW ¦§¨¨§¤¥¤¦
Knqp aGd xW`MW ,(sME`d clW)¤¤¨¨¤©£¤©¨¦§¨
`Ed ixd ,akFx `EdWM FA qtFze eilr̈¨§¥§¤¥£¥

'aMxn' mEXn `nhmEXn `le ¨¥¦¤§¨§Ÿ¦
,'aWFn'eENi`sME`dFnvroixFTW ¨§¦¨¨©§¤¦

y"iel`aWFi aGdW ,(sME`d aWFn)©¨¨¤©¨¥
,akFx `EdWM eilrz`nEh `nh ¨¨§¤¥¨¥§©

'aWFn'oiA d`nEHd oicA lCadde] ¨§©¤§¥§¦©§¨¥
x`Fan ,'aMxn'l 'aWFnE aMWn'¦§¨¨§¤§¨§¨

[`Ad xEAiCA(.fk oiaexr)(`"eb):i dxez ©¦©¨
(i)äéäé øLà ìëa òâBpä ìëå§¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס ‡Ì˙B.טעּון ‡NBp‰Â∑ וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ¿«≈»ְְְְְִִַַַָָָָֻ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמר ּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי .זרעֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(àé)é øLà ìëåíéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑,טבילה ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשאין  ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמטּמא

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, ּביאת טעּון סו)ּביתֿהּסתרים נדה .(ת"כ. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(áé)õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMé¦¨¥−©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.åézçúlr aqEn Fpi` 'eiYgz' ©§¨©§¨¥¨©
xW` lkA rbFPd ,xnFlkE ,aMxOd©¤§¨§©©¥©§¨£¤
Fnvr aGd s` oMW ,aMxOd zgY didi¦§¤©©©¤§¨¤¥©©¨©§
lM ,dribpA `N` milM `Ohn Fpi ¥̀§©¥¥¦¤¨¦§¦¨¨
Fpi`W aMxOd zgY `vnPd xaC oMW¤¥¨¨©¦§¨©©©¤§¨¤¥
:FWExiR `N` ,dribp `lA `nhp¦§¨§Ÿ§¦¨¤¨¥

eiYgY,af lWaMxOA rbFPd ,xnFlkE ©§¨¤¨§©©¥©©¤§¨
af lW eiYgY `EdW.KkaE`AaEzMd ¤©§¨¤¨§¨¨©¨

FA rbFPd `dIW aMxOd lr cOile§¦¥©©¤§¨¤§¥©¥©
,micbA qEAM oErh oi`e `nhitl ¨¥§¥¨¦§¨¦§¦

,rbFPd icbA z` `Ohn aMxOd oi`W¤¥©¤§¨§©¥¤¦§¥©¥©
'eicbA qAki' xn`p `l oMWe .df oic ¤¥Ÿ¤¡©§©¥§¨¨§¦¤

xnFg `Edmi`vFn Ep`WaMWnA ¤¤¨§¦§¦§¨
xzFi,aMxnAnaWFOde aMWOdW ¥¦§¤§¨¤©¦§¨§©¨

`EdW rbFPd icbA z` mB mi`Ohn§©§¦©¤¦§¥©¥©¤
FnM ,dribPd zrWA mdA WEal̈¨¤¦§©©§¦¨§

xn`PW(d weqt lirl)rBi xW` Wi`e' ¤¤¡©§¦£¤¦©
aMxOd ENi`e ,'eicbA qAki FaMWnA§¦§¨§©¥§¨¨§¦©¤§¨

`Ohn Fpi`,rbFPd lW FtEB z` `N` ¥§©¥¤¨¤¤©¥©
eicbA z` `Ohn Fpi` K`,oexkfd) ©¥§©¥¤§¨¨

(m"ialn:
íúBà àNBpäå'ebe eicbA qAki.xn`p §©¥¨§©¥§¨¨¤¡©

aqEn Fpi`W itl ,miAx oFWlA 'mzF`'¨¦§©¦§¦¤¥¨
zNigzA xEn`d calA aMxOd lr©©¤§¨¦§¨¨¨¦§¦©

lr aqEn `Ed `N` ,aEzMdlM ©¨¤¨¨©¨
xEn`ddlrnlFTFxe FaFf :aGd oiprA ¨¨§©§¨§¦§©©¨§

aMWOde eilbxÎininE FrxfÎzakWe§¦§©©§¥¥©§¨§©¦§¨
,aMxOdeEN` lMW cOll aEzMd `aE §©¤§¨¨©¨§©¥¤¨¥

micba `Ohl mc` `Ohn o`Vn- ©¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦

`Ed `nhp EN` lMn cg` `UFPd©¥¤¨¦¨¥¦§¨
`Ohn Fpi` aMxOdW s`e] eicbaE§¨¨§©¤©¤§¨¥§©¥

rbFPd icbA z` rBnAxeaica xen`k) §©¨¤¦§¥©¥©
(mcewdz` mB `Ohn `Ed `VnA mpn` ,¨§¨§©¨§©¥©¤

[micbAd(`xtq oiir)(g"na):`i dxez ©§¨¦
(`i).íéna óèL àì åéãéålr aqEn §¨¨Ÿ¨©©¨¦¨©

FWExiR oi`e ,FA rbFPd lr `le aGd©¨§Ÿ©©¥©§¥¥
,calA eici z` shW `NW FrnWnM§©§¨¤Ÿ¨©¤¨¨¦§¨
,FtEB lM zliahl `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦¦§¦©¨

FA rbp aGdW ,FWExitE`NW cFrA ¥¤©¨¨©§¤Ÿ
e .Fz`nEHn lahcOll `A aEzMd ¨©¦§¨§©¨¨§©¥

We FaFGn wqR ENit`xakdraW xtq ¤£¦¨©¦§§¨¨©¦§¨
,miIwpelM ,f`n mipW dOM ExarW s` §¦¦§©¤¨§©¨¨¦¥¨¨

`Ed cFrdliah xQEgn`Ed ixd §©§¦¨£¥
`ivFdW dfe .eizF`nEh lkA `Ohn§©¥§¨§¨§¤¤¦
oFWlA af lW FtEB zliah aEzMd©¨§¦©¤¨¦§
ÎziA oi`W LcOll ,'mici ztihW'§¦©¨©¦§©¤§¤¥¥

min z`iA oErh mixzQdKixv oi` - ©§¨¦¨¦©©¦¥¨¦
zFnFwOd lkl E`Fai dliaHd iOW¤¥©§¦¨¨§¨©§
dRd llg oFbM ,sEBAW mixYqEOd©§¨¦¤©§£©©¤

,FtEbA mihnTde ofF`de`N`lkl wx §¨¤§©§¨¦§¤¨©§¨
micId FnM iElBd xa`(`xtq)(m"`x): ¥¤©¨§©¨¨¦

ai dxez
(ai).áfä Ba òbé øLà Løç éìëe§¦¤¤£¤¦©©¨

dribp oFWl aEzMd hwPW KFYn¦¤¨©©¨§§¦¨
,aGd ici lr qxgÎilM z`nEhAlFki §§©§¦¤¤©§¥©¨¨

W xnFl iziidENit`m`FA rbpaGd ¨¦¦©¤£¦¦¨©©¨
eixFg`n-,ilMd lW ipFvigd FCvA ¥£¨§¦©¦¦¤©§¦

oiC dpFW didi df itlE] ilMd `nhp¦§¨©§¦§¦¤¦§¤¤¦

zF`nEHd lMn afA qxgÎilM z`nEh§©§¦¤¤§¨¦¨©§
zF`nEHd lkA iM ,dxFYA zFxEn`d̈£©¨¦§¨©§
`N` d`nEh lAwn qxgÎilM oi ¥̀§¦¤¤§©¥§¨¤¨
,ilMd xie` KFzA d`nEHd dzidWM§¤¨§¨©§¨§£¦©§¦
d`nEHd FA drbp m` `nhp Fpi`e§¥¦§¨¦¨§¨©§¨
s` `N` ,oM xaCd oi` K` .[uEgAn¦©©¥©¨¨¥¤¨©
m` `N` `nhp qxgÎilM oi` afA§¨¥§¦¤¤¦§¨¤¨¦
,ilMd xie` KFzl Fci z` aGd hiWFd¦©¨¤¨§£¦©§¦

,mipdM zxFzA `zi`cMmW EcnNW ¦§¦¨§©Ÿ£¦¤¨§¨
ÎilM oiCW ,znÎ`nHn deWÎdxifbA¦§¥¨¨¨¦§¥¥¤¦§¦
lMn dpFW Fpi` af iAbl qxg¤¤§©¥¨¥¤¦¨
d`nEh lAwn ilMd oi`W ,zF`nEHd©§¤¥©§¦§©¥§¨
.ilMd xie`A d`nEHd dzid m` `N ¤̀¨¦¨§¨©§¨©£¦©§¦
xg`n :mipdMÎzxFzA mW miIqnE§©¥¨§©Ÿ£¦¥©©
ici lr `nhp qxgÎilM oi`W EpcnNW¤¨©§¤¥§¦¤¤¦§¨©§¥
cEnlY dn oM m` ,Fxie`A `N` aGd©¨¤¨©£¦¦¥©©§
`nhp Fpi` ixde ,'FA rBi xW`' xnFl©£¤¦©©£¥¥¦§¨
`A `N` ?uEgAn FA dribpA llM§¨¦§¦¨¦©¤¨¨
d`nEh zlAw KxC lr cOll aEzMd©¨§©¥©¤¤©¨©§¨
dribpM zaWgPd aGd on qxgÎilkA¦§¦¤¤¦©¨©¤§¤¤¦§¦¨

e ,ilMd lkA`EdW FrBn Edfi` §¨©§¦§¥¤©¨¤
FhiQd df xnF` ied ,FNEkMm`W - §¡¥¥¤¤¥¤¦

iciÎlr ilMd z` aGd lhlhe hiQd¦¦§¦§¥©¨¤©§¦©§¥
xaCd aWgp ,dnFCke KFx` lTn©¥¨§©¤¤§¨©¨¨
`Ed ixde ,ilMd lkA aGd rbp ENi`M§¦¨©©¨§¨©§¦©£¥

iRÎlrÎs` `nh.WOn FA rbp `NW ¨¥©©¦¤Ÿ¨©©¨
,calA afA dxFY dWCg df xace§¨¨¤¦§¨¨§¨¦§¨

zF`nEHd lkA bdFp Fpi`e(m"`x):dxez §¥¥§¨©§
bi



מט rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

(å)ñaëé áfä åéìò áLé-øLà éìkä-ìò áLiäå§©¥Æ©©§¦½£¤¥¥¬¨−̈©¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa(הספר (חצי §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÈÏk‰ŒÏÚ ·Li‰Â∑(ת"כ) וכן מֹוׁשב , מּׁשּום מטּמאין ּכּלן זה, על  זה ּכלים עׂשרה אפ ּלּו נגע , לא אפ ּלּו ¿«…≈««¿ƒְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ
.ּבמׁשּכב  ְְִָ

(æ)àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa òâpäå§©Ÿ¥−©¦§©´©¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áøòä-ãò©¨¨«¤

(ç)íéna õçøå åéãâa ñaëå øBäha áfä ÷øé-éëå§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£¯B‰ha ·f‰ ˜¯ÈŒÈÎÂ∑(נה נדה ּבמּׂשא (ת"כ. מטּמא ׁשהרק נׂשאֹו, אֹו ּבֹו .ונגע ¿ƒ»…«»«»ְְְְֵֶַַַָָָָֹ

(è):àîèé áfä åéìò ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«

i"yx£·k¯n‰ŒÏÎÂ∑ מּׁשּום טמא ארצו"ן, ׁשּקֹורין סרּגא, ׁשל הּתפּוס ּכגֹון: עליו, יׁשב ׁשּלא אףֿעלּֿפי ¿»«∆¿«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מֹוׁשב  טמאת טמא אליו"ש, ׁשּקֹורין והאּכף .מרּכב, ְְְִֵֶֶַָָָָָֻֻ

(é)-ãò àîèé åézçú äéäé øLà ìëa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©
íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áøòä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦

:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÂÈzÁ˙ ‰È‰È ¯L‡ ÏÎa Ú‚p‰ŒÏÎÂ∑(ת"כ) ואין טמא, ּבֹו הּנֹוגע ׁשּיהא הּמרּכב על ולּמד ּבא זב. ׁשל ¿»«…≈«¿…¬∆ƒ¿∆«¿»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

·Bc‡ו  È‰BÏÚ ·˙ÈÈc ‡Ó ÏÚ ·˙ÈÈ„e¿≈≈«»»ƒ≈≈¬ƒ»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BLe·Ïז  ÚaˆÈ ‡·Bc ¯Ò·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BLe·Ïח  ÚaˆÈÂ ‡ÈÎ„a ‡·Bc ˜B¯È È¯‡Â«¬≈≈»»¿«¿»ƒ««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰Èט  ‡·Bc È‰BÏÚ ·ek¯È Èc ‡·k¯Ó ÏÎÂ¿»∆¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»»¿≈
:·‡ÒÓ¿»»

È‰Èי  È‰B˙BÁ˙ È‰È Èc ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿…ƒ¿≈¿ƒ¿≈
ÔB‰˙È ÏBËÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓÚaˆÈ ¿»»««¿»¿ƒ»¿¿««

„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«
:‡LÓ«̄¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(e)éìkä ìò áLBiäåeilr aWi xW` §©¥©©§¦£¤¥¥¨¨
aGd.FnM 'ilMA rbFPde' xn`p `l ©¨Ÿ¤¡©§©¥©©§¦§

,aMWn iAbl mcFTd wEqRA xn`PW¤¤¡©©¨©¥§©¥¦§¨
z` `Ohn aGd aWFOW cOll icM§¥§©¥¤©©¨§©¥¤
`nhp `EdW KxC DzF`A mB mixg`d̈£¥¦©§¨¤¤¤¦§¨
Dnvr daiWid KkitlE ,aGd on¦©¨§¦¨©§¦¨©§¨

,d`Ohnrbp `l ENit`aWFOd z` §©§¨£¦Ÿ¨©¤©¨
aGd on `nhp aWFOdW mWkE .FtEbA§§¥¤©¨¦§¨¦©¨
,dribp DA oi`W daiWiA ENit £̀¦¦¦¨¤¥¨§¦¨

WENit`migPEn Eid m`milk dxUr ¤£¦¦¨¨¦£¨¨¥¦
df lr df,mdiAB lr aGd aWieoNEM ¤©¤§¨©©¨©©¥¤¨

,'aWFn' mEXn oi`OHnEid m` mB KM ¦©§¦¦¨¨©¦¨
,aGd aWFn lr milM dxUr migPEn¨¦£¨¨¥¦©©©¨
`nh `Ed ixd mdiAB lr xFdHd aWie§¨©©¨©©¥¤£¥¨¥
Fnvr aWFOA rbp `NW iRÎlrÎs`. ©©¦¤Ÿ¨©©¨©§

e`N` ,aWFn iAbl wx Fpi` df oicok §¦¤¥©§©¥¨¤¨¥
mB oiCd `Ed,aMWnA`NW iRÎlrÎs` ©¦©§¦§¨©©¦¤Ÿ

,aWFn iAbl `N` daiWi oFWl xn`p¤¡©§§¦¨¤¨§©¥¨
md mieW aGd aWFnE aMWn iM¦¦§©©©¨¨¦¥
bdFp mdn cg`A xEn`d lke ,mdipicA§¦¥¤§¨¨¨§¤¨¥¤¥

daiWi oFWNn KkitlE ,mdipWA¦§¥¤§¦¨¦§§¦¨
micnl Ep` aWFn iAbl xn`PW¤¤¡©§©¥¨¨§¥¦
F` daikWA mi`Ohn mdipXW¤§¥¤§©§¦¦§¦¨
oFWNnE ,dribp `lA ENit` daiWiA¦¦¨£¦§Ÿ§¦¨¦§
micnl Ep` aMWn iAbl xEn`d dribp§¦¨¨¨§©¥¦§¨¨§¥¦
`lA mB ,rBnA mi`Ohn mdipXW¤§¥¤§©§¦§©¨©§Ÿ

daiWi F` daikW(`xtq)(miyxtn ,`"eb): §¦¨§¦¨
f dxez

(g).øBäha áfä ÷Bøé éëåoFWl §¦¨©¨©¨§
iYWA `Ohn aGd wFx iM cOln aEzMd©¨§©¥¦©¨§©¥¦§¥

xFdHd lr aGd wxIWM :mikxcFA rbpe §¨¦§¤¨©©¨©©¨§¨©
,[xFdHA rBIW cr - 'xFdHA' xn`PW]¤¤¡©©¨©¤¦©©¨

F`xFdHdW,F`UpoFbMwifgdW ¤©¨§¨§¤¤¡¦
,aGd eilr wxie FciA utg xFdHd©¨¥¤§¨§¨©¨¨©¨
lW FTEx z` xFdHd `UPW `vnpe§¦§¨¤¨¨©¨¤¤
ike' Wxcp aEzMd oFWNW itl .aGd©¨§¦¤§©¨¦§¨§¦
`aE ,'xFdHd ciAX dnA aFGd wFxï©§©¤§©©¨¨

EpcOll,`Vna `Ohn wFxdWoMW §©§¥¤¨§©¥§©¨¤¥
rBnA `N` `Ohn wFx did `l ENi ¦̀Ÿ¨¨§©¥¤¨§©¨
wFxA rbFPde' xnFl Kixv did calA¦§¨¨¨¨¦©§©¥©§

'aGd(:dp dcp)(my `"yxdn ,m"`x):h dxez ©¨
(h)ákønä ìëåaGd eilr aMxi xW`. §¨©¤§¨£¤¦§©¨¨©¨

lM `lde ,'aWFn'l 'aMxn' oiA dn©¥¤§¨§¨©£Ÿ¨
oMW ,'aWFn' mEXn `Ohl Fl Wi aMxn¤§¨¥§©¥¦¨¤¥
?eilr akFxWM aMxOd lr aWFi aGd©¨¥©©¤§¨§¤¥¨¨

`Ohn aMxn `N`W iRÎlrÎs`aGd ¤¨¤§¨§©¥©©¦¤©¨
lW 'qEtYd' oFbM ,eilr aWi `NŸ¨©¨¨§©¨¤

`bxqxM iAB lrW urd -,sME`d §¨¨¨¥¤©©¥©¨¨
FA qtFze eixFg`n akFxd z` KnFQd©¥¤¨¥¥£¨§¥

,akFx `EdWM eiptNno"evx` oixFTW ¦§¨¨§¤¥¤¦
Knqp aGd xW`MW ,(sME`d clW)¤¤¨¨¤©£¤©¨¦§¨
`Ed ixd ,akFx `EdWM FA qtFze eilr̈¨§¥§¤¥£¥

'aMxn' mEXn `nhmEXn `le ¨¥¦¤§¨§Ÿ¦
,'aWFn'eENi`sME`dFnvroixFTW ¨§¦¨¨©§¤¦

y"iel`aWFi aGdW ,(sME`d aWFn)©¨¨¤©¨¥
,akFx `EdWM eilrz`nEh `nh ¨¨§¤¥¨¥§©

'aWFn'oiA d`nEHd oicA lCadde] ¨§©¤§¥§¦©§¨¥
x`Fan ,'aMxn'l 'aWFnE aMWn'¦§¨¨§¤§¨§¨

[`Ad xEAiCA(.fk oiaexr)(`"eb):i dxez ©¦©¨
(i)äéäé øLà ìëa òâBpä ìëå§¨©¥©§Ÿ£¤¦§¤

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

מּבּמרּכב  ּבּמׁשּכב חמר והּוא ּבגדים, ּכּבּוס ‡Ì˙B.טעּון ‡NBp‰Â∑ וׁשכבת ורּקֹו זֹובֹו הּזב, ּבענין האמּור ּכל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ¿«≈»ְְְְְִִַַַָָָָֻ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּׂשאן והּמר ּכב, והּמׁשּכב רגליו ּומימי .זרעֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(àé)é øLà ìëåíéna óèL-àì åéãéå áfä Ba-òb §¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈«Ÿ¨©´©¨®¦
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£ÌÈna ÛËL ‡Ï ÂÈ„ÈÂ∑,טבילה ּומחּסר ׁשבעה וספר מּזֹובֹו ּפסק ואפּלּו מּטמאתֹו, טבל ׁשּלא ּבעֹוד ¿»»…»««»ƒְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשאין  ללּמד ידים, ׁשטיפת ּבלׁשֹון זב ׁשל ּגּופֹו טבילת הּכתּוב ׁשהֹוציא וזה טמאֹותיו. ּבכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמטּמא

הּידים ּכמֹו הּגלּוי איבר אּלא מים, ּביאת טעּון סו)ּביתֿהּסתרים נדה .(ת"כ. ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

(áé)õò-éìk-ìëå øáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®§¨̧§¦¥½
:íéna óèMé¦¨¥−©¨«¦

i"yx£·f‰ BaŒÚbÈŒ¯L‡ N¯ÁŒÈÏÎe∑איזהּו 'עד ּכהנים': ּב'תֹורת ּכדאיתא וכּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפּלּו יכֹול ¿ƒ∆∆¬∆ƒ««»ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הּסטֹו' זה אֹומר: הוי ּככּלֹו? ׁשהּוא .מּגעֹו ְֱֵֵֵֶֶֶַָֻ

Ï‡יא  È‰B„ÈÂ ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈»»ƒƒ»
‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ ‡iÓa ÛËL¿«¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

zÈ·¯יב  ‡·Bc da ·¯˜È Èc ÛÒÁc Ô‡Óe««¬«ƒƒ¿«≈»»ƒ»«
:‡iÓa ÛhzLÈ Ú‡c Ô‡Ó ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿««¿«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

.åézçúlr aqEn Fpi` 'eiYgz' ©§¨©§¨¥¨©
xW` lkA rbFPd ,xnFlkE ,aMxOd©¤§¨§©©¥©§¨£¤
Fnvr aGd s` oMW ,aMxOd zgY didi¦§¤©©©¤§¨¤¥©©¨©§
lM ,dribpA `N` milM `Ohn Fpi ¥̀§©¥¥¦¤¨¦§¦¨¨
Fpi`W aMxOd zgY `vnPd xaC oMW¤¥¨¨©¦§¨©©©¤§¨¤¥
:FWExiR `N` ,dribp `lA `nhp¦§¨§Ÿ§¦¨¤¨¥

eiYgY,af lWaMxOA rbFPd ,xnFlkE ©§¨¤¨§©©¥©©¤§¨
af lW eiYgY `EdW.KkaE`AaEzMd ¤©§¨¤¨§¨¨©¨

FA rbFPd `dIW aMxOd lr cOile§¦¥©©¤§¨¤§¥©¥©
,micbA qEAM oErh oi`e `nhitl ¨¥§¥¨¦§¨¦§¦

,rbFPd icbA z` `Ohn aMxOd oi`W¤¥©¤§¨§©¥¤¦§¥©¥©
'eicbA qAki' xn`p `l oMWe .df oic ¤¥Ÿ¤¡©§©¥§¨¨§¦¤

xnFg `Edmi`vFn Ep`WaMWnA ¤¤¨§¦§¦§¨
xzFi,aMxnAnaWFOde aMWOdW ¥¦§¤§¨¤©¦§¨§©¨

`EdW rbFPd icbA z` mB mi`Ohn§©§¦©¤¦§¥©¥©¤
FnM ,dribPd zrWA mdA WEal̈¨¤¦§©©§¦¨§

xn`PW(d weqt lirl)rBi xW` Wi`e' ¤¤¡©§¦£¤¦©
aMxOd ENi`e ,'eicbA qAki FaMWnA§¦§¨§©¥§¨¨§¦©¤§¨

`Ohn Fpi`,rbFPd lW FtEB z` `N` ¥§©¥¤¨¤¤©¥©
eicbA z` `Ohn Fpi` K`,oexkfd) ©¥§©¥¤§¨¨

(m"ialn:
íúBà àNBpäå'ebe eicbA qAki.xn`p §©¥¨§©¥§¨¨¤¡©

aqEn Fpi`W itl ,miAx oFWlA 'mzF`'¨¦§©¦§¦¤¥¨
zNigzA xEn`d calA aMxOd lr©©¤§¨¦§¨¨¨¦§¦©

lr aqEn `Ed `N` ,aEzMdlM ©¨¤¨¨©¨
xEn`ddlrnlFTFxe FaFf :aGd oiprA ¨¨§©§¨§¦§©©¨§

aMWOde eilbxÎininE FrxfÎzakWe§¦§©©§¥¥©§¨§©¦§¨
,aMxOdeEN` lMW cOll aEzMd `aE §©¤§¨¨©¨§©¥¤¨¥

micba `Ohl mc` `Ohn o`Vn- ©¨¨§©¥¨¨§©¥§¨¦

`Ed `nhp EN` lMn cg` `UFPd©¥¤¨¦¨¥¦§¨
`Ohn Fpi` aMxOdW s`e] eicbaE§¨¨§©¤©¤§¨¥§©¥

rbFPd icbA z` rBnAxeaica xen`k) §©¨¤¦§¥©¥©
(mcewdz` mB `Ohn `Ed `VnA mpn` ,¨§¨§©¨§©¥©¤

[micbAd(`xtq oiir)(g"na):`i dxez ©§¨¦
(`i).íéna óèL àì åéãéålr aqEn §¨¨Ÿ¨©©¨¦¨©

FWExiR oi`e ,FA rbFPd lr `le aGd©¨§Ÿ©©¥©§¥¥
,calA eici z` shW `NW FrnWnM§©§¨¤Ÿ¨©¤¨¨¦§¨
,FtEB lM zliahl `id dpeEMd `N ¤̀¨©©¨¨¦¦§¦©¨

FA rbp aGdW ,FWExitE`NW cFrA ¥¤©¨¨©§¤Ÿ
e .Fz`nEHn lahcOll `A aEzMd ¨©¦§¨§©¨¨§©¥

We FaFGn wqR ENit`xakdraW xtq ¤£¦¨©¦§§¨¨©¦§¨
,miIwpelM ,f`n mipW dOM ExarW s` §¦¦§©¤¨§©¨¨¦¥¨¨

`Ed cFrdliah xQEgn`Ed ixd §©§¦¨£¥
`ivFdW dfe .eizF`nEh lkA `Ohn§©¥§¨§¨§¤¤¦
oFWlA af lW FtEB zliah aEzMd©¨§¦©¤¨¦§
ÎziA oi`W LcOll ,'mici ztihW'§¦©¨©¦§©¤§¤¥¥

min z`iA oErh mixzQdKixv oi` - ©§¨¦¨¦©©¦¥¨¦
zFnFwOd lkl E`Fai dliaHd iOW¤¥©§¦¨¨§¨©§
dRd llg oFbM ,sEBAW mixYqEOd©§¨¦¤©§£©©¤

,FtEbA mihnTde ofF`de`N`lkl wx §¨¤§©§¨¦§¤¨©§¨
micId FnM iElBd xa`(`xtq)(m"`x): ¥¤©¨§©¨¨¦

ai dxez
(ai).áfä Ba òbé øLà Løç éìëe§¦¤¤£¤¦©©¨

dribp oFWl aEzMd hwPW KFYn¦¤¨©©¨§§¦¨
,aGd ici lr qxgÎilM z`nEhAlFki §§©§¦¤¤©§¥©¨¨

W xnFl iziidENit`m`FA rbpaGd ¨¦¦©¤£¦¦¨©©¨
eixFg`n-,ilMd lW ipFvigd FCvA ¥£¨§¦©¦¦¤©§¦

oiC dpFW didi df itlE] ilMd `nhp¦§¨©§¦§¦¤¦§¤¤¦

zF`nEHd lMn afA qxgÎilM z`nEh§©§¦¤¤§¨¦¨©§
zF`nEHd lkA iM ,dxFYA zFxEn`d̈£©¨¦§¨©§
`N` d`nEh lAwn qxgÎilM oi ¥̀§¦¤¤§©¥§¨¤¨
,ilMd xie` KFzA d`nEHd dzidWM§¤¨§¨©§¨§£¦©§¦
d`nEHd FA drbp m` `nhp Fpi`e§¥¦§¨¦¨§¨©§¨
s` `N` ,oM xaCd oi` K` .[uEgAn¦©©¥©¨¨¥¤¨©
m` `N` `nhp qxgÎilM oi` afA§¨¥§¦¤¤¦§¨¤¨¦
,ilMd xie` KFzl Fci z` aGd hiWFd¦©¨¤¨§£¦©§¦

,mipdM zxFzA `zi`cMmW EcnNW ¦§¦¨§©Ÿ£¦¤¨§¨
ÎilM oiCW ,znÎ`nHn deWÎdxifbA¦§¥¨¨¨¦§¥¥¤¦§¦
lMn dpFW Fpi` af iAbl qxg¤¤§©¥¨¥¤¦¨
d`nEh lAwn ilMd oi`W ,zF`nEHd©§¤¥©§¦§©¥§¨
.ilMd xie`A d`nEHd dzid m` `N ¤̀¨¦¨§¨©§¨©£¦©§¦
xg`n :mipdMÎzxFzA mW miIqnE§©¥¨§©Ÿ£¦¥©©
ici lr `nhp qxgÎilM oi`W EpcnNW¤¨©§¤¥§¦¤¤¦§¨©§¥
cEnlY dn oM m` ,Fxie`A `N` aGd©¨¤¨©£¦¦¥©©§
`nhp Fpi` ixde ,'FA rBi xW`' xnFl©£¤¦©©£¥¥¦§¨
`A `N` ?uEgAn FA dribpA llM§¨¦§¦¨¦©¤¨¨
d`nEh zlAw KxC lr cOll aEzMd©¨§©¥©¤¤©¨©§¨
dribpM zaWgPd aGd on qxgÎilkA¦§¦¤¤¦©¨©¤§¤¤¦§¦¨

e ,ilMd lkA`EdW FrBn Edfi` §¨©§¦§¥¤©¨¤
FhiQd df xnF` ied ,FNEkMm`W - §¡¥¥¤¤¥¤¦

iciÎlr ilMd z` aGd lhlhe hiQd¦¦§¦§¥©¨¤©§¦©§¥
xaCd aWgp ,dnFCke KFx` lTn©¥¨§©¤¤§¨©¨¨
`Ed ixde ,ilMd lkA aGd rbp ENi`M§¦¨©©¨§¨©§¦©£¥

iRÎlrÎs` `nh.WOn FA rbp `NW ¨¥©©¦¤Ÿ¨©©¨
,calA afA dxFY dWCg df xace§¨¨¤¦§¨¨§¨¦§¨

zF`nEHd lkA bdFp Fpi`e(m"`x):dxez §¥¥§¨©§
bi



rxevnנ zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים:::: ייייּׁשּׁשּׁשּׁשטףטףטףטף וכלוכלוכלוכל־־־־ּכּכּכּכלילילילי־־־־עץעץעץעץ ייייּׁשּׁשּׁשּׁשברברברבר ההההּזּזּזּזבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ייייּגּגּגּגעעעע־־־־ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יב)ּוּוּוּוכליכליכליכלי־־־־חרחרחרחרׂשׂשׂשׂש (טו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
וכּו'. ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו כהנים)יכֹול (תורת ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָ

"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת , ּכלי אֹו עץ ּכלי מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדין
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

"אחֹורים". נקרא נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ו"אחֹוריו" מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכלי
אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ּבכל לעסֹוק יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהּנה
האדם. ּבגּוף להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ּופרנסה ּוׁשתּיה ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּוכרח
הּוא  עלּול וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגא להּׁשאר יכֹול ואינֹו הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

הּזה. עֹולם ּבטּומאת "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלחׁשֹוב
ההתעּסקּות  על־ידי נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה נׁשארת הּטהֹורה ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוזהּו

הּגּוף. לצֹור ׁשהם ְְִִֵֶֶַָּבדברים
"ונפׁשי  ּבביטּול עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת להּׁשאר האדם על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
אֹו ּכגדֹול, עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", "ּכלי ּבבחינת הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ּתהיה", לּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכעפר
ועניני  מאחֹוריו, הּוא נטמא אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, עצמֹו את ׁשּמקׁשה מּתכת", "ּכלי ּבבחינת ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

חס־וׁשלֹום. נׁשמתֹו את אף לטּמא יכֹולים הּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹולם

(âé)íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²
íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−

:øäèå§¨¥«
i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,ׁשבעת יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ

רצּופין סח)וכּלן .(נדה ְְִָֻ

(ãé)éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´
àáe äðBé|íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(åè)äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).øäèé éëådxdh' FWExiR oi` §¦¦§©¥¥¨¢¨
xdhp Fpi` ixdW ,'d`nEHn¦§¨¤£¥¥¦§©
draW zxitq xg` `N` Fz`nEHn¦§¨¤¨©©§¦©¦§¨
KWndA xn`PW FnM ,dliahE miIwp§¦¦§¦¨§¤¤¡©§¤§¥
miIg minA FxUA ugxe' :aEzMd©¨§¨©§¨§©¦©¦
'dxdh' lW df oFWl `N` ,'xdhe§¨¥¤¨¨¤¤¨¢¨
FWExitE ,zEIwp oFWNn `Ed¦§§¦¥

wFqtIWMEPOn aEfl aFGddlibn ,`xtq) §¤¦§©¦¤
(.g(m"`x):

.Búøäèì íéîé úòáLwCwC ¦§©¨¦§¨¢¨¦§¥
EidIW cOll df oFWlA aEzMd©¨§¨¤§©¥¤¦§
,xnFlM ,'dxdh lW mini zraW'¦§©¨¦¤¨¢¨§©
z`nEHn mixFdh mini zraW¦§©¨¦§¦¦§©

d`xi `NW ,daifmdAe ,aFfKixv ¦¨¤Ÿ¦§¤¨¤§¨¦

EidIWoitEvx oNEklW wqtd `lA ¤¦§¨§¦§Ÿ¤§¥¤
onf wxR `dIW icM ,mdipiA daif¦¨¥¥¤§¥¤§¥¤¤§©
.daiGn miIwp mini zraW lW mlẄ¥¤¦§©¨¦§¦¦¦¦¨
minId cg`A aFf d`x m` la £̀¨¦¨¨§¤¨©¨¦
xFRql ligznE Fzxitq z` xzFq¥¤§¦¨©§¦¦§

miIwp mini zraW Wcgn(`xtq)(i"`a): ¥¨¨¦§©¨¦§¦¦
ci dxez

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

ß oqip 'c iyiy mei ß

(æè)íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּוא  הּסתרים ּבית .מּגע ְִֵַַַָ

(èé)døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדמיה",(ויקרא אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּמקֹור מן הּבא אּלא מטּמא ּדם יז)אין d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑ אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה אין ְִֵֵֶַַַָָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵֶַָָָ
אדם  הּוא יח)ּכמֹו∑d˙ca.אםּֿכן יח אדם (איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c· ‰È‰z∑ ִֵָֹ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»

ראׁשֹונה  ראּיה אּלא ראתה לא .אפּלּו ְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה ּתּתּתּתהיההיההיההיה ימיםימיםימיםימים יט)ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ד)ּבּה לבֹוא (קמו, ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

חטא  ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻיּתר
הּדעת. ֵַַַעץ

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).íéná eöçøåWi`d z`nEh lr §¨£©©¦©§©¨¦
zakW EPOn `vz iM Wi`e' xn`p xaM§¨¤¡©§¦¦¥¥¦¤¦§©

''ebe rxf(fh weqt)aEzMd `A `le , ¨©§Ÿ¨©¨
dX`d z`nEh lr `N` EpcOll§©§¥¤¨©§©¨¦¨

E ,FOr dakXW`id Kln zxfB ¤¨§¨¦§¥©¤¤¦
mrHd oi`e .d`iaA dX`d `nhYW¤¦§¨¨¦¨§¦¨§¥©©©

dX`d z`nEh lWrbFp mEXn ¤§©¨¦¨¦¥©
ziA rBn ixdW ,rxfÎzakWA§¦§©¤©¤£¥©©¥

,`Ed mixzQd`Ohn rxfÎzakW oi`e ©§¨¦§¥¦§©¤©§©¥
sEBAW iElB xa`A `N` dribpA,`xtq) ¦§¦¨¤¨§¥¤¨¤©

(:`n dcp:hi dxez

(hi).äáæ äéäú ékdf oFWNnlFki ¦¦§¤¨¨¦¨¤¨
mC aEfIWM s` iM xnFl iziidcg`n ¨¦¦©¦©§¤¨¨¥¤¨

dixai` lMnd`nh `dYcEnlY - ¦¨¥¨¤¨§¥§¥¨©§
xnFl(gi ,k onwl)xFwn z` dzNb `ide' ©§¦¦§¨¤§

,'dinCW cOll`N` `Ohn mC oi` ¨¤¨§©¥¤¥¨§©¥¤¨
,xFwOd on `Ad`EdWM `Ohn Fpi`e ©¨¦©¨§¥§©¥§¤

sEBAW zFnFwn x`Xn `A(`xtq): ¨¦§¨§¤©
.døNáa dáBæ äéäé ícW cOlnoi` ¨¦§¤¨¦§¨¨§©¥¤¥

oMÎm`Î`N` ,`Ohl 'aFf' iExw DaFf¨¨§©¥¤¨¦¥
mFc` `EdWi`d zaifM Fpi`e ,mcM ¨§¨§¥§¦©¨¦

oaFl d`xn `EdW(iiga epiax ,m"ayx): ¤©§¥¤

.äúcða,wEgixe iECip oFWl `Ed 'dCp' §¦¨¨¦¨§¦§¦
'EdECipi laYnE' :FnM(gi ,gi aei`) §¦¥¥§¦

EdEwigxi rWxd lr zF`Ad zFxSd]©¨©¨©¨¨¨©§¦
itl 'dCp' z`xwpe .[mlFrd on`idW ¦¨¨§¦§¥¦¨§¦¤¦

,mc` lM rBOn dCEpnzaif zngn §¨¦©©¨¨¨¥£©¦©
DnC(c ,ai lirl o"anx): ¨¨

.dúcðá äéäz,xnFlM`l ENit` ¦§¤§¦¨¨§©£¦Ÿ
dpFW`x diI`x `N` dz`x- ¨£¨¤¨§¦¨¦¨

mFIA calA zg` diI`x dz`xW¤¨£¨§¦¨©©¦§¨©
draW DzCp z`nEhA `dY ,oFW`xd̈¦§¥§§©¦¨¨¦§¨

mini(`xtq):k dxez ¨¦



ני rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iying meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 170 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr

'd zcFarA zkYnE ,ur ,qxg ilM§¥¤¤¥©¤¤©£©

ּבּבּבּבּמּמּמּמיםיםיםים:::: ייייּׁשּׁשּׁשּׁשטףטףטףטף וכלוכלוכלוכל־־־־ּכּכּכּכלילילילי־־־־עץעץעץעץ ייייּׁשּׁשּׁשּׁשברברברבר ההההּזּזּזּזבבבב אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ייייּגּגּגּגעעעע־־־־ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יב)ּוּוּוּוכליכליכליכלי־־־־חרחרחרחרׂשׂשׂשׂש (טו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
וכּו'. ּבֹו יּגע אׁשר לֹומר ּתלמּוד כּו', מאחֹוריו ּבֹו נגע אפילּו כהנים)יכֹול (תורת ְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָ

"מאחֹוריו". הּטמא נגע אם ּגם ׁשּנטמאים מּתכת , ּכלי אֹו עץ ּכלי מה־ּׁשאין־ּכן מאחֹוריו, נטמא חרׂש ּכלי ׁשאין הּוא ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדין
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הרמז, ּבדר זה לפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָויׁש

"אחֹורים". נקרא נׁשמתֹו ׁשּלגּבי האדם, ּגּוף על רֹומז ו"אחֹוריו" מעפר". ׁש"יסֹודֹו האדם על רֹומז מעפר, ׁשעׂשּוי חרׂש ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָּכלי
אּלא  ועבֹודה, ּתֹורה ּכגֹון ּבלבד רּוחנּיים ּבענינים זמּנֹו ּבכל לעסֹוק יכֹול האדם ׁשאין ּבעֹולמֹו הּקּב"ה הטּביע טבע ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוהּנה
האדם. ּבגּוף להּׁשמר הּנׁשמה ׁשּתּוכל ּבכדי ּבזה, וכּיֹוצא ּופרנסה ּוׁשתּיה ּכאכילה "אחֹוריו", ּבעניני ּגם להתעּסק הּוא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּוכרח
הּוא  עלּול וטהרה, קדּוׁשה ׁשל נעלית ּבדרּגא להּׁשאר יכֹול ואינֹו הּזה, עֹולם עניני ׁשהם ּב"אחֹוריו" עֹוסק ּכׁשהאדם ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָאמנם,

הּזה. עֹולם ּבטּומאת "נטמאה" נׁשמתֹו ּגם ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָלחׁשֹוב
ההתעּסקּות  על־ידי נטמאת ואינּה וטהרתּה, ּבקדּוׁשתּה נׁשארת הּטהֹורה ׁשהּנׁשמה מאחֹוריו", נטמא חרס ּכלי "אין ְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוזהּו

הּגּוף. לצֹור ׁשהם ְְִִֵֶֶַָּבדברים
"ונפׁשי  ּבביטּול עצמֹו את ׁשּירּגיׁש חרס", "ּכלי ּבבחינת להּׁשאר האדם על הּזה, עֹולם ּבטּומאת להּטמא ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹא
אֹו ּכגדֹול, עצמֹו את ׁשּמרּגיׁש מי על ורֹומז וגדל, צֹומח ׁשעץ עץ", "ּכלי ּבבחינת הּוא אם מה־ּׁשאין־ּכן ּתהיה", לּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכעפר
ועניני  מאחֹוריו, הּוא נטמא אז הרי ּובענוה, ּבביטּול מתנהג ואינֹו ּכברזל, עצמֹו את ׁשּמקׁשה מּתכת", "ּכלי ּבבחינת ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּוא

חס־וׁשלֹום. נׁשמתֹו את אף לטּמא יכֹולים הּזה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָעֹולם

(âé)íéîé úòáL Bì øôñå BáBfî áfä øäèé-éëå§¦«¦§©³©¨Æ¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²
íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâa ñaëå Búøäèì§¨«¢¨−§¦¤´§¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−

:øäèå§¨¥«
i"yx£¯‰ËÈŒÈÎÂ∑ ּכׁשּיפסק.B˙¯‰ËÏ ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑,זיבה מּטמאת טהֹורים ימים זֹוב,ׁשבעת יראה ׁשּלא ¿ƒƒ¿«ְְִֶֹƒ¿«»ƒ¿»√»ְְְְִִִִִִֶֶַַָָֹֻ

רצּופין סח)וכּלן .(נדה ְְִָֻ

(ãé)éða éðL Bà íéøú ézL Bì-çwé éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´
àáe äðBé|íðúðe ãòBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì ¨®¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈

:ïäkä-ìà¤©Ÿ¥«

(åè)äìò ãçàäå úàhç ãçà ïäkä íúà äNòå§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨®
ñ :BáBfî ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−¦«

dÏיג  ÈÓÈÂ d·BcÓ ‡·Bc Èk„È È¯‡Â«¬≈ƒ¿≈»»ƒ≈¿ƒ¿≈≈
È‰BLe·Ï ÚaˆÈÂ d˙eÎ„Ï ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿»≈ƒ««¿ƒ

:Èk„ÈÂ ÚeaÓ ÈÓa d¯N· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈ƒ¿≈¿≈««¿ƒ¿≈

ÔÈÈÙLיד  ÔÈ¯z dÏ ·qÈ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ«≈¿≈«¿ƒƒ
Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙ B‡¿≈¿≈»¿≈≈»√»¿»ƒ¿«

:‡‰ÎÏ ÔepzÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¬»

ÁÂ„טו  ‡˙‡hÁ „Á ‡‰k ÔB‰˙È „aÚÈÂ¿«¿≈»¿«¬»««»»¿«
ÈÈ Ì„˜ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙ÏÚ¬»»ƒ««¬ƒ«¬»√»¿»

:d·BcÓƒ≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bi).øäèé éëådxdh' FWExiR oi` §¦¦§©¥¥¨¢¨
xdhp Fpi` ixdW ,'d`nEHn¦§¨¤£¥¥¦§©
draW zxitq xg` `N` Fz`nEHn¦§¨¤¨©©§¦©¦§¨
KWndA xn`PW FnM ,dliahE miIwp§¦¦§¦¨§¤¤¡©§¤§¥
miIg minA FxUA ugxe' :aEzMd©¨§¨©§¨§©¦©¦
'dxdh' lW df oFWl `N` ,'xdhe§¨¥¤¨¨¤¤¨¢¨
FWExitE ,zEIwp oFWNn `Ed¦§§¦¥

wFqtIWMEPOn aEfl aFGddlibn ,`xtq) §¤¦§©¦¤
(.g(m"`x):

.Búøäèì íéîé úòáLwCwC ¦§©¨¦§¨¢¨¦§¥
EidIW cOll df oFWlA aEzMd©¨§¨¤§©¥¤¦§
,xnFlM ,'dxdh lW mini zraW'¦§©¨¦¤¨¢¨§©
z`nEHn mixFdh mini zraW¦§©¨¦§¦¦§©

d`xi `NW ,daifmdAe ,aFfKixv ¦¨¤Ÿ¦§¤¨¤§¨¦

EidIWoitEvx oNEklW wqtd `lA ¤¦§¨§¦§Ÿ¤§¥¤
onf wxR `dIW icM ,mdipiA daif¦¨¥¥¤§¥¤§¥¤¤§©
.daiGn miIwp mini zraW lW mlẄ¥¤¦§©¨¦§¦¦¦¦¨
minId cg`A aFf d`x m` la £̀¨¦¨¨§¤¨©¨¦
xFRql ligznE Fzxitq z` xzFq¥¤§¦¨©§¦¦§

miIwp mini zraW Wcgn(`xtq)(i"`a): ¥¨¨¦§©¨¦§¦¦
ci dxez

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

ß oqip 'c iyiy mei ß

(æè)íéna õçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬©©²¦
:áøòä-ãò àîèå BøNa-ìk-úà¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤

(æé)òøæ-úáëL åéìò äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa-ìëå§¨¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áøòä-ãò àîèå íéna ñaëå§ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(çé)eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé øLà äMàå§¦¾̈£¤̧¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´
:áøòä-ãò eàîèå íéná©©½¦§¨«§−©¨¨«¤

i"yx£ÌÈn· eˆÁ¯Â∑ ׁשהרי זרע, ּבׁשכבת נֹוגע מּׁשּום הּטעם ואין ּבביאה, האּׁשה ׁשּתּטמא היא מל ּגזרת ¿»¬««ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּוא  הּסתרים ּבית .מּגע ְִֵַַַָ

(èé)døNáa dáæ äéäé íc äáæ äéäú-ék äMàå§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈¨²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨¨®
àîèé da òâpä-ìëå dúcðá äéäz íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ¦«§¤´§¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£‰·Ê ‰È‰˙ŒÈk∑(ת"כ)לֹומר ּתלמּוד אבריה? מּכל מאחד כ)יכֹול ּדמיה",(ויקרא אתֿמקֹור ּגּלתה "והיא : ƒƒ¿∆»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

הּמקֹור מן הּבא אּלא מטּמא ּדם יז)אין d¯N·a.(נדה d·Ê ‰È‰È Ìc∑ אּלא לטּמא, זֹוב קרּוי זֹובּה אין ְִֵֵֶַַַָָָָ»ƒ¿∆…»ƒ¿»»ְֵֵֶַָָָ
אדם  הּוא יח)ּכמֹו∑d˙ca.אםּֿכן יח אדם (איוב ּכל מּמּגע מנּדה ׁשהיא ינּדהּו", "ּומּתבל :.d˙c· ‰È‰z∑ ִֵָֹ¿ƒ»»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻƒ¿∆¿ƒ»»

ראׁשֹונה  ראּיה אּלא ראתה לא .אפּלּו ְֲֲִִִֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה ּתּתּתּתהיההיההיההיה ימיםימיםימיםימים יט)ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ּדם ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתהּלים ּבמדרׁש ּׁשאיתא מה ימּתק זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ד)ּבּה לבֹוא (קמו, ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

חטא  ׁשל והּזהמא הּטמאה מן העֹולם ויתּברר הארץ" מן אעביר הּטמאה רּוח "ואת הּיעּוד יקּים אז ּכי – נּדה אּסּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻיּתר
הּדעת. ֵַַַעץ

ÈÁÒÈÂטז  ‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓ ˜Bt˙ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒƒ≈ƒ¿««¿»¿«¿≈
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ d¯Na Ïk ˙È ‡iÓ·¿«»»»ƒ¿≈ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰BÏÚיז  È‰È Èc CLÓ ÏÎÂ Le·Ï ÏÎÂ¿»¿¿»¿«ƒ¿≈¬ƒ
·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa ÚaËˆÈÂ ‡Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿«»ƒ≈¿»»

:‡LÓ¯ „Ú««¿»

Ú¯Ê‡יח  ˙·ÎL d˙È ¯·b ·ekLÈ Èc ‡˙z‡Â¿ƒ¿»ƒƒ¿¿«»«ƒ¿««¿»
:‡LÓ¯ „Ú Ôe·‡ÒÈÂ ‡iÓa ÔeÁÒÈÂ¿«¿¿«»¿ƒ¿¬««¿»

„d·Bיט  È‰È Ìc ‡·È„ È‰˙ È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿≈»¿»»¿≈«
ÏÎÂ d˜eÁÈ¯· È‰z ÔÈÓBÈ ‡Ú·L d¯N·a¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ«¿»

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È da ·¯˜Èc¿ƒ¿««¿≈¿»»««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(gi).íéná eöçøåWi`d z`nEh lr §¨£©©¦©§©¨¦
zakW EPOn `vz iM Wi`e' xn`p xaM§¨¤¡©§¦¦¥¥¦¤¦§©

''ebe rxf(fh weqt)aEzMd `A `le , ¨©§Ÿ¨©¨
dX`d z`nEh lr `N` EpcOll§©§¥¤¨©§©¨¦¨

E ,FOr dakXW`id Kln zxfB ¤¨§¨¦§¥©¤¤¦
mrHd oi`e .d`iaA dX`d `nhYW¤¦§¨¨¦¨§¦¨§¥©©©

dX`d z`nEh lWrbFp mEXn ¤§©¨¦¨¦¥©
ziA rBn ixdW ,rxfÎzakWA§¦§©¤©¤£¥©©¥

,`Ed mixzQd`Ohn rxfÎzakW oi`e ©§¨¦§¥¦§©¤©§©¥
sEBAW iElB xa`A `N` dribpA,`xtq) ¦§¦¨¤¨§¥¤¨¤©

(:`n dcp:hi dxez

(hi).äáæ äéäú ékdf oFWNnlFki ¦¦§¤¨¨¦¨¤¨
mC aEfIWM s` iM xnFl iziidcg`n ¨¦¦©¦©§¤¨¨¥¤¨

dixai` lMnd`nh `dYcEnlY - ¦¨¥¨¤¨§¥§¥¨©§
xnFl(gi ,k onwl)xFwn z` dzNb `ide' ©§¦¦§¨¤§

,'dinCW cOll`N` `Ohn mC oi` ¨¤¨§©¥¤¥¨§©¥¤¨
,xFwOd on `Ad`EdWM `Ohn Fpi`e ©¨¦©¨§¥§©¥§¤

sEBAW zFnFwn x`Xn `A(`xtq): ¨¦§¨§¤©
.døNáa dáBæ äéäé ícW cOlnoi` ¨¦§¤¨¦§¨¨§©¥¤¥

oMÎm`Î`N` ,`Ohl 'aFf' iExw DaFf¨¨§©¥¤¨¦¥
mFc` `EdWi`d zaifM Fpi`e ,mcM ¨§¨§¥§¦©¨¦

oaFl d`xn `EdW(iiga epiax ,m"ayx): ¤©§¥¤

.äúcða,wEgixe iECip oFWl `Ed 'dCp' §¦¨¨¦¨§¦§¦
'EdECipi laYnE' :FnM(gi ,gi aei`) §¦¥¥§¦

EdEwigxi rWxd lr zF`Ad zFxSd]©¨©¨©¨¨¨©§¦
itl 'dCp' z`xwpe .[mlFrd on`idW ¦¨¨§¦§¥¦¨§¦¤¦

,mc` lM rBOn dCEpnzaif zngn §¨¦©©¨¨¨¥£©¦©
DnC(c ,ai lirl o"anx): ¨¨

.dúcðá äéäz,xnFlM`l ENit` ¦§¤§¦¨¨§©£¦Ÿ
dpFW`x diI`x `N` dz`x- ¨£¨¤¨§¦¨¦¨

mFIA calA zg` diI`x dz`xW¤¨£¨§¦¨©©¦§¨©
draW DzCp z`nEhA `dY ,oFW`xd̈¦§¥§§©¦¨¨¦§¨

mini(`xtq):k dxez ¨¦



rxevnנב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ּבגדים הּוא ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את BÚ‚a.לרּבֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑"מ"עלֿהּכלי ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב .ּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה ג'(ת"כ. אּלא יטמא לא לנּדתּה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk)àeä ákLnä ìò íàå'ebe.aEzM §¦©©¦§¨¨
rbPW ,FrnWnM FWxtl xWt` i` df¤¦¤§¨§¨§§©§¨¤¨©
xn`PW FnM ,DaWFnE DaMWnA§¦§¨¨¨¨§¤¤¡©
xaC ixdW ,'Fa FrbpA' aEzMd KWndA§¤§¥©¨§¨§¤£¥¨¨

mincFTd miwEqRA xn`p xaM dfÎ`k) ¤§¨¤¡©©§¦©§¦
(akeicbA qAki DaMWnA rbPd lke'§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨§©¥§¨¨

aWY xW` ilM lkA rbPd lke' ,''ebe§¨©Ÿ¥©§¨§¦£¤¥¥
aEzM `A dnE ,''ebe eicbA qAki eilr̈¨§©¥§¨¨©¨¨
wx xn`p dOl ,cFre ?EpcOll df¤§©§¥§¨¨¤¡©©
qAkie' xn`p `le '`nhi Fa FrbpA'§¨§¦§¨§Ÿ¤¡©¦©¥
xn`p mincFTd miwEqRA `lde ,'eicbA§¨¨©£Ÿ©§¦©§¦¤¡©
oErh DaWFnE DaMWnA rbFPdW¤©¥©§¦§¨¨¨¨¨
iM ,minkg EWxC Kkitl ?micbA qEAiM¦§¨¦§¦¨¨§£¨¦¦
DaMWnA rbFPd lr xAcn aEzMd oi ¥̀©¨§©¥©©¥©§¦§¨¨
KWndA xEn`d 'Fa FrbpA'E] DaWFnE¨¨§¨§¨¨§¤§¥
,aEzMd zNigY lr aqEn Fpi` aEzMd©¨¥¨©§¦©©¨
iM ,cOll `A aEzMd `N` ,[oNdlcM§¦§©¨¤¨©¨¨§©¥¦

mBF` DaMWn lr aWFId F` akFXd ©©¥©¥©¦§¨¨
FA rbp `l ENit` ,DaWFn lroFbM] ©¨¨£¦Ÿ¨©§

lr `N` ,Fnvr aMWOd lr akW `NW¤Ÿ¨©©©¦§¨©§¤¨©

lr migPEn EidW mirSn dOM iAB©¥©¨©¨¦¤¨¨¦©
DaMWn(f weqt lirl i"yx),[zcA `Ed s` ¦§¨¨©§©

oFilrd `xwOA dxEn`d d`nEh- §¨¨£¨©¦§¨¨¤§
xEn`d d`nEHd oiC llkA `Ed s ©̀¦§©¦©§¨¨¨

mincFTd miwEqRA(akÎ`k)rbFPd lr ©§¦©§¦©©¥©
,DaWFnE DaMWnAW`EdqEAM oErH §¦§¨¨¨¨¤¨¦

,micbAmdilr aWFId F` akFXd mbe §¨¦§©©¥©¥£¥¤
.qEAiM mipErhE mi`nhp eicbA§¨¨¦§¨¦§¦¦
miwEqRl KWndM WxRzn aEzMde§©¨¦§¨¥§¤§¥©§¦
aMWOd lr m` oiCd oke' :mincFTd©§¦§¥©¦¦©©¦§¨
`id xW` DaWFn lr F` xFdHd `di§¥©¨©¨¨£¤¦

'eilr zaWFi(i"`a ,oexkfd): ¤¤¨¨
.éìkä ìòEdEWxcE ,`Ed oFWl xEYi ©©§¦¦¨§¨

xEn`d on `Ed xg` oiprW minkg£¨¦¤¦§©©¥¦¨¨
`aE ,aEzMd zNigzAz` zFAxl ¦§¦©©¨¨§©¤

aMxOd(h weqt lirl i"yx d`x).xEn`de ©¤§¨§¨¨
:aEzMd KWndA,'Fa FrbpA'Fpi` §¤§¥©¨§¨§¥

dAxzPW ,aMxOd lr `N` xAcn§©¥¤¨©©¤§¨¤¦§©¨
,'ilMd lr'nDaWFnE DaMWn lr `le ¥©©§¦§Ÿ©¦§¨¨¨¨

oi` mdA oMW ,aEzMd zNigzA xEn`d̈¨¦§¦©©¨¤¥¨¤¥

lr `N` mdA rbFPd lr xAcn aEzMd©¨§©¥©©¥©¨¤¤¨©
mdilr aWFId F` akFXd: ©¥©¥£¥¤

.àîèé Bá Bòâðalr aqEn `EdW itl §¨§¦§¨§¦¤¨©
o`M xn`p `l Kkitl ,aMxOA rbFPd©¥©©¤§¨§¦¨Ÿ¤¡©¨
`nhp FCal rbFPd iM ,'eicbA qAki'§©¥§¨¨¦©¥©§©¦§¨
aMxOdW ,micbA qEAM oErh Fpi`e§¥¨¦§¨¦¤©¤§¨
micba `Ohl mc` `Ohn FrBn oi ¥̀©¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
aMWnM FpiC oi`e ,mdA WEal `EdW¤¨¨¤§¥¦§¦§¨
icbA z` mB rBnA mi`OhOW aWFnE¨¤§©§¦§©¨©¤¦§¥

rbFPd(i"`a ,oexkfd):ck dxez ©¥©
(ck).åéìò äúcð éäúe,xnFlM §¦¦¨¨¨¨§©

DlrFA lr dlrY dCPd lW Dz`nEh§¨¨¤©¦¨©£¤©£¨
.DzFnM `nhpelFkiiM xnFl iziid §¦§¨§¨¨¨¦¦©¦
W `id dpeEMdDlbxl dlri`dIW - ©©¨¨¦¤©£¤§©§¨¤§¥

d`nEHd inil deW Fz`nEh onf§©§¨¨¤¦¥©§¨
miIYqze ,zlraPd dCpl ExzFPW¤§§¦¨©¦§¤¤§¦§©¥

oFbkE ,Dz`nEh sFq crFnA`A m`W §¥§¨¨§¤¦¨
A dilrd mFI`l DzCpl iWing ¨¤¨©©£¦¦§¦¨¨Ÿ

- DzFnM mini dWlW `N` `nhi¦§¨¤¨§Ÿ¨¨¦§¨
xnFl cEnlY:aEzMd KWndA`nhe' ©§©§¤§¥©¨§¨¥

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָימים
חרס  ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם .מטּמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙cŒÏÚ.הּימים ּכדת (נדה ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ימים  ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּנּדה,
ׁשּכל  נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּתהיה

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום עׂשר ּבאחד ׁשּתראה רצּופין .ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ררררּבּבּבּביםיםיםים ימיםימיםימיםימים ּדּדּדּדממממּהּהּהּה זזזזֹוֹוֹוֹובבבב יזיזיזיזּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכיייי כה)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ננננּדּדּדּדהההה(טו, לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת ננננּדּדּדּדהההה ססססֹוֹוֹוֹוףףףף ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביןיןיןין ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאאמו"ר (רש"י)אחדאחדאחדאחד ׁשמעּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח יא יא יא יא הרה"ג נזירנזירנזירנזיר רז"ל.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום ע ׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּורביעית

(åë)dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mini zraW,`Ed mlFrNW EpcOll ¦§©¨¦§©§¥¤§¨
lrA m` ENit` ,mini zraW `nḧ¥¦§©¨¦£¦¦¨©

DzECp ini sFqA DzF`E .,oMW oeiMn ¨§§¥¦¨¦¥¨¤¥
'eilr DzCp idzE' xnFl cEnlY dn? ©©§©§¦¦¨¨¨¨
`nhp lrFAdW iRÎlrÎs`W cOll§©¥¤©©¦¤©¥¦§¨
Îcle'M dUrp Fpi` dCPd on d`vFzM§¨¨¦©¦¨¥©£¤¦§©
deW Fz`nEh xnFg `N` ,'d`nEHd©§¨¤¨¤§¨¨¤

,dCPd z`nEh xnFgl`id dn §¤§©©¦¨©¦
qxgÎilkE mc` d`OhnmWM - §©§¨¨¨§¥¤¤§¥

'd`nEHdÎa`' `id dCPd z`nEHW¤§©©¦¨¦©©§¨
lr qxg ilkE DrBnA mc` d`OhnE§©§¨¨¨§©¨¨§¥¤¤©

hQid ici(ai weqt lirlck),`Ed s`dUrp §¥¤¥©©£¤
E ,'d`nEHdÎa`'mc` `OhnFrBnA ©©§¨§©¥¨¨§©¨

qxgÎilkEhQidA(.bl dcp ,`xtq)(oexkfd): §¥¨¤§¤¥
dk dxez

(dk).íéaø íéîémiAx oFWlA 'mini' ¨¦©¦¨¦¦§©¦
miAx oFWl lMW itl ,mini ipW md¥§¥¨¦§¦¤¨§©¦
mihwFp Ep` ,`Ed dOM WxFtn Fpi`W¤¥§¨©¨¨§¦
`EdW ,miAxAW hrEOd xRqOd z ¤̀©¦§¨©¨¤¨©¦¤
mFi zFAxl d`A 'miAx' zaize ,mipW§©¦§¥©©¦¨¨§©

ixd ,sqFpmini dWlW(`xtq): ¨£¥§Ÿ¨¨¦

.äúcð úò àìa,xnFlME`vIW xg` §Ÿ¤¦¨¨§©©©¤¨§
DzCp ini zraWdWlW mC dz`x ¦§©§¥¦¨¨¨£¨¨§¨

iriWYd ,ipinXd mFIA ;mitEvx minï¦§¦©©§¦¦©§¦¦
ixiUrde: §¨£¦¦

.áeæú éë BàminId zWlW z` ¦¨¤§Ÿ¤©¨¦
,ElNdaEzMd zNigzA mixEn`d:ìò ©¨¨£¦¦§¦©©¨©
.dúcð,xnFlMmFi DzCPn bltEn ¦¨¨§©§¨¦¦¨¨

cg`,DzCp inin cg` mFi xgE`n - ¤¨§¨¤¨¦¥¦¨¨
ixiUrde iriWYd mFIA dz`xW¤¨£¨©©§¦¦§¨£¦¦
xgE`n did m` oke] xUr cg`de§¨©©¨¨§¥¦¨¨§¨
dWlW dz`xW lM ,cg` mFIn xzFi¥¦¤¨¨¤¨£¨§¨
[oNdlcM ,Dzaif iniA mitEvx mini. ¨¦§¦¦¥¦¨¨§¦§©¨
dX` iM cOll d`A Ff dWxtE¨¨¨¨¨§©¥¦¦¨
ipWA ,libxd onGl uEgn mC d`Fxd̈¨¨¦©§©¨¨¦¦§¥

,EN` miptF`DhRWnE ,daf `id Ff ¨¦¥¦¨¨¦§¨¨
Ef dWxtA uExg(lÎdk miweqt)`le , ¨§¨¨¨§Ÿ

dCPd zckdWxRA dxEn`d §©©¦¨¨£¨©¨¨¨
dpFW`xd(ckÎhi miweqt),FGW(daGd) ¨¦¨¤©¨¨

E miIwp draW zxitq dpErhd`ian §¨§¦©¦§¨§¦¦§¦¨
oAxw,dxRkleENi`Dpi` dCPd ¨§¨§©¨¨§¦©¦¨¥¨

`N` ,miIwp zxitq dpErhFnM §¨§¦©§¦¦¤¨§

xn`PW(hi weqt lirl)mini zraW' ¤¤¡©¦§©¨¦
'DzCpa didY`dY mini draW - ¦§¤§¦¨¨¦§¨¨¦§¥
,DzCp z`nEhAoiA`idWd`FxmC §§©¦¨¨¥¤¦¨¨

,minId zraW lM KWnADpi`W oiA §¤¤¨¦§©©¨¦¥¤¥¨
d`Fxxg`lE ,oFW`xd mFIA `N` ¨¤¨©¨¦§©©

Dpi`e ,dliahA zxdhp `id oMn¦¥¦¦§¤¤¦§¦¨§¥¨
dxRkl oAxw d`ian. §¦¨¨§¨§©¨¨

EWxceminkg,Ff dWxtAiMÎcg` §¨§£¨¦§¨¨¨¦©©
sFq oiA Wi mFi xUrinidCp ¨¨¥¥§¥¦¨

zNgzlinidCp,mC d`Fx dX`WM - ¦§¦©§¥¦¨§¤¦¨¨¨
,'dCp ini' md mipFW`xd minId zraW¦§©©¨¦¨¦¦¥§¥¦¨
ini' md mdixg`NW mFi xUr cg`e§©©¨¨¤§©£¥¤¥§¥

,'daifzWlW lMWminioitEvx ¦¨¤¨§Ÿ¤¨¦§¦
,ElNd mFi xUrÎcg`A d`xYW¤¦§¤§©©¨¨©¨

.daf `dYzxtFq `idW xg`lE §¥¨¨§©©¤¦¤¤
xcq Wcgn ligzn ,miIwp mini draW¦§¨¨¦§¦¦©§¦¥¨¨¥¤
,mFi xUrÎdpFnW lW df xFfgn©£¤¤§¨¨¨
mC lW dpFW`x dI`x dz`xXOW¤¦¤¨£¨§¦¨¦¨¤¨
dCp ini draW zFpnl aEW dligzn©§¦¨¦§¦§¨§¥¦¨

daif ini xUrÎcg`e(.br dcp ,`xtq)i"yx) §©©¨¨§¥¦¨
(.g oikxr:ek dxez



נג rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

(ë)ìëå àîèé dúcða åéìò ákLz øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ
:àîèé åéìò áLz-øLà£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

(àë)íéna õçøå åéãâa ñaëé dákLîa òâpä-ìëå§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(áë)ñaëé åéìò áLz-øLà éìk-ìëa òâpä-ìëå§¨̧©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯
:áøòä-ãò àîèå íéna õçøå åéãâa§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

(âë)àåä-øLà éìkä-ìò Bà àeä ákLnä-ìò íàå§¦̧©«©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬
:áøòä-ãò àîèé Bá-Bòâða åéìò-úáLé¤«¤¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤

i"yx£‡e‰ ·kLn‰ŒÏÚ Ì‡Â∑(ת"כ) אף ּבּה, נגע לא אפּלּו מֹוׁשבּה, על אֹו מׁשּכבּה על הּיֹוׁשב אֹו הּׁשֹוכב, ¿ƒ««ƒ¿»ְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹ
העל  ּבּמקרא האמּורה טמאה ּבדת ּבגדים הּוא ּכּבּוס ׁשּטעּון הּמרּכב ∑ÈÏk‰ŒÏÚ.יֹון, את BÚ‚a.לרּבֹות ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻ««¿ƒְְֶֶַַָ¿»¿

‡ÓËÈ B·∑"מ"עלֿהּכלי ׁשּנתרּבה הּמרּכב, על אּלא מדּבר ÓËÈ‡.אינֹו B·ŒBÚ‚a∑ ּכּבּוס טעּון ואינֹו ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ¿»¿ƒ¿»ְִֵָ
ּבגדים  לטּמא אדם מטּמא מּגעֹו אין ׁשהּמרּכב .ּבגדים, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

(ãë)åéìò dúcð éäúe dúà Léà ákLé áëL íàå§¦¿¨ŸÁ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈
åéìò ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîé úòáL àîèå§¨¥−¦§©´¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈

ñ :àîèé¦§¨«
i"yx£ÂÈÏÚ d˙c È‰˙e∑(לג נדה ג'(ת"כ. אּלא יטמא לא לנּדתּה, ּבחמּׁשי עליה ּבא ׁשאם לרגלּה, יעלה יכֹול ¿ƒƒ»»»»ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

È‰Èכ  d˜eÁÈ¯a È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ«¿≈
:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·˙È˙ Èc ÏÎÂ ·‡ÒÓ¿»»¿…ƒ≈≈¬ƒ¿≈¿»»

d·kLÓaכא  ·¯˜Èc ÏÎÂÈ‰BLe·Ï ÚaˆÈ ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

È‰BÏÚכב  ·˙È˙ Èc ‡Ó ÏÎa ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿»»»ƒ≈≈¬ƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

‰È‡כג  Èc ‡Ó ÏÚ B‡ ‡e‰ ‡·kLÓ ÏÚ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿¿»«»»ƒƒ
„Ú ·‡ÒÓ È‰È da d·¯˜Óa È‰BÏÚ ‡·˙È»¿»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

¯d˜eÁכד  È‰˙e d˙È ¯·b ·ekLÈ ·kLÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿«ƒ¿¿«»«¿≈ƒ«
‡·kLÓ ÏÎÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BÏÚ¬ƒƒ≈¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»

:·‡ÒÓ È‰È È‰BÏÚ ·ekLÈ Ècƒƒ¿¬ƒ¿≈¿»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(bk)àeä ákLnä ìò íàå'ebe.aEzM §¦©©¦§¨¨
rbPW ,FrnWnM FWxtl xWt` i` df¤¦¤§¨§¨§§©§¨¤¨©
xn`PW FnM ,DaWFnE DaMWnA§¦§¨¨¨¨§¤¤¡©
xaC ixdW ,'Fa FrbpA' aEzMd KWndA§¤§¥©¨§¨§¤£¥¨¨

mincFTd miwEqRA xn`p xaM dfÎ`k) ¤§¨¤¡©©§¦©§¦
(akeicbA qAki DaMWnA rbPd lke'§¨©Ÿ¥©§¦§¨¨§©¥§¨¨

aWY xW` ilM lkA rbPd lke' ,''ebe§¨©Ÿ¥©§¨§¦£¤¥¥
aEzM `A dnE ,''ebe eicbA qAki eilr̈¨§©¥§¨¨©¨¨
wx xn`p dOl ,cFre ?EpcOll df¤§©§¥§¨¨¤¡©©
qAkie' xn`p `le '`nhi Fa FrbpA'§¨§¦§¨§Ÿ¤¡©¦©¥
xn`p mincFTd miwEqRA `lde ,'eicbA§¨¨©£Ÿ©§¦©§¦¤¡©
oErh DaWFnE DaMWnA rbFPdW¤©¥©§¦§¨¨¨¨¨
iM ,minkg EWxC Kkitl ?micbA qEAiM¦§¨¦§¦¨¨§£¨¦¦
DaMWnA rbFPd lr xAcn aEzMd oi ¥̀©¨§©¥©©¥©§¦§¨¨
KWndA xEn`d 'Fa FrbpA'E] DaWFnE¨¨§¨§¨¨§¤§¥
,aEzMd zNigY lr aqEn Fpi` aEzMd©¨¥¨©§¦©©¨
iM ,cOll `A aEzMd `N` ,[oNdlcM§¦§©¨¤¨©¨¨§©¥¦

mBF` DaMWn lr aWFId F` akFXd ©©¥©¥©¦§¨¨
FA rbp `l ENit` ,DaWFn lroFbM] ©¨¨£¦Ÿ¨©§

lr `N` ,Fnvr aMWOd lr akW `NW¤Ÿ¨©©©¦§¨©§¤¨©

lr migPEn EidW mirSn dOM iAB©¥©¨©¨¦¤¨¨¦©
DaMWn(f weqt lirl i"yx),[zcA `Ed s` ¦§¨¨©§©

oFilrd `xwOA dxEn`d d`nEh- §¨¨£¨©¦§¨¨¤§
xEn`d d`nEHd oiC llkA `Ed s ©̀¦§©¦©§¨¨¨

mincFTd miwEqRA(akÎ`k)rbFPd lr ©§¦©§¦©©¥©
,DaWFnE DaMWnAW`EdqEAM oErH §¦§¨¨¨¨¤¨¦

,micbAmdilr aWFId F` akFXd mbe §¨¦§©©¥©¥£¥¤
.qEAiM mipErhE mi`nhp eicbA§¨¨¦§¨¦§¦¦
miwEqRl KWndM WxRzn aEzMde§©¨¦§¨¥§¤§¥©§¦
aMWOd lr m` oiCd oke' :mincFTd©§¦§¥©¦¦©©¦§¨
`id xW` DaWFn lr F` xFdHd `di§¥©¨©¨¨£¤¦

'eilr zaWFi(i"`a ,oexkfd): ¤¤¨¨
.éìkä ìòEdEWxcE ,`Ed oFWl xEYi ©©§¦¦¨§¨

xEn`d on `Ed xg` oiprW minkg£¨¦¤¦§©©¥¦¨¨
`aE ,aEzMd zNigzAz` zFAxl ¦§¦©©¨¨§©¤

aMxOd(h weqt lirl i"yx d`x).xEn`de ©¤§¨§¨¨
:aEzMd KWndA,'Fa FrbpA'Fpi` §¤§¥©¨§¨§¥

dAxzPW ,aMxOd lr `N` xAcn§©¥¤¨©©¤§¨¤¦§©¨
,'ilMd lr'nDaWFnE DaMWn lr `le ¥©©§¦§Ÿ©¦§¨¨¨¨

oi` mdA oMW ,aEzMd zNigzA xEn`d̈¨¦§¦©©¨¤¥¨¤¥

lr `N` mdA rbFPd lr xAcn aEzMd©¨§©¥©©¥©¨¤¤¨©
mdilr aWFId F` akFXd: ©¥©¥£¥¤

.àîèé Bá Bòâðalr aqEn `EdW itl §¨§¦§¨§¦¤¨©
o`M xn`p `l Kkitl ,aMxOA rbFPd©¥©©¤§¨§¦¨Ÿ¤¡©¨
`nhp FCal rbFPd iM ,'eicbA qAki'§©¥§¨¨¦©¥©§©¦§¨
aMxOdW ,micbA qEAM oErh Fpi`e§¥¨¦§¨¦¤©¤§¨
micba `Ohl mc` `Ohn FrBn oi ¥̀©¨§©¥¨¨§©¥§¨¦
aMWnM FpiC oi`e ,mdA WEal `EdW¤¨¨¤§¥¦§¦§¨
icbA z` mB rBnA mi`OhOW aWFnE¨¤§©§¦§©¨©¤¦§¥

rbFPd(i"`a ,oexkfd):ck dxez ©¥©
(ck).åéìò äúcð éäúe,xnFlM §¦¦¨¨¨¨§©

DlrFA lr dlrY dCPd lW Dz`nEh§¨¨¤©¦¨©£¤©£¨
.DzFnM `nhpelFkiiM xnFl iziid §¦§¨§¨¨¨¦¦©¦
W `id dpeEMdDlbxl dlri`dIW - ©©¨¨¦¤©£¤§©§¨¤§¥

d`nEHd inil deW Fz`nEh onf§©§¨¨¤¦¥©§¨
miIYqze ,zlraPd dCpl ExzFPW¤§§¦¨©¦§¤¤§¦§©¥

oFbkE ,Dz`nEh sFq crFnA`A m`W §¥§¨¨§¤¦¨
A dilrd mFI`l DzCpl iWing ¨¤¨©©£¦¦§¦¨¨Ÿ

- DzFnM mini dWlW `N` `nhi¦§¨¤¨§Ÿ¨¨¦§¨
xnFl cEnlY:aEzMd KWndA`nhe' ©§©§¤§¥©¨§¨¥

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iyiy meil inei xeriy

היא  מה עליו"? נּדתּה "ּותהי לֹומר: ּתלמּוד ּומה ימים". ׁשבעת "וטמא לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותּה? ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָימים
חרס  ּוכלי אדם מטּמא הּוא אף חרס, ּוכלי אדם .מטּמאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

(äë)àìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìò áeæú-éë Bà dúcð-úò¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«
i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ימים Ïad˙cŒ˙Ú.ׁשלׁשה נּדתּה∑‡ ימי ׁשבעת ׁשּיצאּו eÊ˙ŒÈÎ·.אחר B‡∑ ׁשלׁשת את »ƒ«ƒְִָָֹ¿…∆ƒ»»ְְְִִֵֶַַַָָָƒ»ְֶֶֹ

הּללּו עג)∑d˙cŒÏÚ.הּימים ּכדת (נדה ולא זֹו. ּבפרׁשה חרּוץ ּומׁשּפטּה זבה, היא זֹו אחד, יֹום מּנּדתּה מפלג ִַַָָ«ƒ»»ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ימים  ׁשבעת אּלא נקּיים, ׁשבעה ספירת טעּונה אינּה והּנּדה וקרּבן, נקּיים ׁשבעה ספירת טעּונה ׁשּזֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָהּנּדה,
ׁשּכל  נּדה, לתחּלת נּדה סֹוף ׁשּבין יֹום י"א זֹו ּבפרׁשה ודרׁשּו רֹואה; ׁשאינּה ּבין רֹואה ּבין ּבנּדתּה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָּתהיה

זבה  ּתהא הּללּו, יֹום עׂשר ּבאחד ׁשּתראה רצּופין .ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(hi 'nr `ipzl zedbde zenewn i`xn)

ררררּבּבּבּביםיםיםים ימיםימיםימיםימים ּדּדּדּדממממּהּהּהּה זזזזֹוֹוֹוֹובבבב יזיזיזיזּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכיייי כה)ואואואואּׁשּׁשּׁשּׁשהההה ננננּדּדּדּדהההה(טו, לתחלתחלתחלתחּלּלּלּלתתתת ננננּדּדּדּדהההה ססססֹוֹוֹוֹוףףףף ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּביןיןיןין ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעׂשׂשׂשׂשרררר מאאמו"ר (רש"י)אחדאחדאחדאחד ׁשמעּתי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּתבֹות: ראׁשי – ּתניא שליט"א: והרה"ח יא יא יא יא הרה"ג נזירנזירנזירנזיר רז"ל.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹודהדהדהדה למאמר ב)(הּכּונה עב, לתֹודה,(נדה ׁשמן לג "חצי : ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מּסיני"). למׁשה הלכה – לנּדה נּדה ׁשּבין יֹום ע ׂשר ואחד לנזיר, יין ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּורביעית

(åë)dáBæ éîé-ìk åéìò ákLz-øLà ákLnä-ìk̈©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìò̈½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«

ÔÈ‡ÈbÒכה  ÔÈÓBÈ dÓc ·Bc ·e„È È¯‡ ‡˙z‡Â¿ƒ¿»¬≈¿¿«ƒ«ƒƒ
d˜eÁ¯ ÏÚ ·e„˙ È¯‡ B‡ d˜eÁ¯ ÔcÚ ‡Ïa¿»ƒ«ƒ«¬≈¿«ƒ«
È‰z d˜eÁ¯ ÈÓBÈk d˙·BÒ ·Bc ÈÓBÈ Ïk»≈¿«¿≈ƒ«¿≈

:‡È‰ ‡·‡ÒÓ¿»√»ƒ

ÈÓBÈכו  Ïk È‰BÏÚ ·ekL˙ Èc ‡·kLÓ Ïk»ƒ¿¿»ƒƒ¿¬ƒ»≈
Èc ‡Ó ÏÎÂ dÏ È‰È d˜eÁ¯ ·kLÓk d·B„«¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»»ƒ
:d˜eÁ¯ ˙·‡BÒk È‰È ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ·˙È≈̇≈¬ƒ¿»»¿≈¿¬«ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mini zraW,`Ed mlFrNW EpcOll ¦§©¨¦§©§¥¤§¨
lrA m` ENit` ,mini zraW `nḧ¥¦§©¨¦£¦¦¨©

DzECp ini sFqA DzF`E .,oMW oeiMn ¨§§¥¦¨¦¥¨¤¥
'eilr DzCp idzE' xnFl cEnlY dn? ©©§©§¦¦¨¨¨¨
`nhp lrFAdW iRÎlrÎs`W cOll§©¥¤©©¦¤©¥¦§¨
Îcle'M dUrp Fpi` dCPd on d`vFzM§¨¨¦©¦¨¥©£¤¦§©
deW Fz`nEh xnFg `N` ,'d`nEHd©§¨¤¨¤§¨¨¤

,dCPd z`nEh xnFgl`id dn §¤§©©¦¨©¦
qxgÎilkE mc` d`OhnmWM - §©§¨¨¨§¥¤¤§¥

'd`nEHdÎa`' `id dCPd z`nEHW¤§©©¦¨¦©©§¨
lr qxg ilkE DrBnA mc` d`OhnE§©§¨¨¨§©¨¨§¥¤¤©

hQid ici(ai weqt lirlck),`Ed s`dUrp §¥¤¥©©£¤
E ,'d`nEHdÎa`'mc` `OhnFrBnA ©©§¨§©¥¨¨§©¨

qxgÎilkEhQidA(.bl dcp ,`xtq)(oexkfd): §¥¨¤§¤¥
dk dxez

(dk).íéaø íéîémiAx oFWlA 'mini' ¨¦©¦¨¦¦§©¦
miAx oFWl lMW itl ,mini ipW md¥§¥¨¦§¦¤¨§©¦
mihwFp Ep` ,`Ed dOM WxFtn Fpi`W¤¥§¨©¨¨§¦
`EdW ,miAxAW hrEOd xRqOd z ¤̀©¦§¨©¨¤¨©¦¤
mFi zFAxl d`A 'miAx' zaize ,mipW§©¦§¥©©¦¨¨§©

ixd ,sqFpmini dWlW(`xtq): ¨£¥§Ÿ¨¨¦

.äúcð úò àìa,xnFlME`vIW xg` §Ÿ¤¦¨¨§©©©¤¨§
DzCp ini zraWdWlW mC dz`x ¦§©§¥¦¨¨¨£¨¨§¨

iriWYd ,ipinXd mFIA ;mitEvx minï¦§¦©©§¦¦©§¦¦
ixiUrde: §¨£¦¦

.áeæú éë BàminId zWlW z` ¦¨¤§Ÿ¤©¨¦
,ElNdaEzMd zNigzA mixEn`d:ìò ©¨¨£¦¦§¦©©¨©
.dúcð,xnFlMmFi DzCPn bltEn ¦¨¨§©§¨¦¦¨¨

cg`,DzCp inin cg` mFi xgE`n - ¤¨§¨¤¨¦¥¦¨¨
ixiUrde iriWYd mFIA dz`xW¤¨£¨©©§¦¦§¨£¦¦
xgE`n did m` oke] xUr cg`de§¨©©¨¨§¥¦¨¨§¨
dWlW dz`xW lM ,cg` mFIn xzFi¥¦¤¨¨¤¨£¨§¨
[oNdlcM ,Dzaif iniA mitEvx mini. ¨¦§¦¦¥¦¨¨§¦§©¨
dX` iM cOll d`A Ff dWxtE¨¨¨¨¨§©¥¦¦¨
ipWA ,libxd onGl uEgn mC d`Fxd̈¨¨¦©§©¨¨¦¦§¥

,EN` miptF`DhRWnE ,daf `id Ff ¨¦¥¦¨¨¦§¨¨
Ef dWxtA uExg(lÎdk miweqt)`le , ¨§¨¨¨§Ÿ

dCPd zckdWxRA dxEn`d §©©¦¨¨£¨©¨¨¨
dpFW`xd(ckÎhi miweqt),FGW(daGd) ¨¦¨¤©¨¨

E miIwp draW zxitq dpErhd`ian §¨§¦©¦§¨§¦¦§¦¨
oAxw,dxRkleENi`Dpi` dCPd ¨§¨§©¨¨§¦©¦¨¥¨

`N` ,miIwp zxitq dpErhFnM §¨§¦©§¦¦¤¨§

xn`PW(hi weqt lirl)mini zraW' ¤¤¡©¦§©¨¦
'DzCpa didY`dY mini draW - ¦§¤§¦¨¨¦§¨¨¦§¥
,DzCp z`nEhAoiA`idWd`FxmC §§©¦¨¨¥¤¦¨¨

,minId zraW lM KWnADpi`W oiA §¤¤¨¦§©©¨¦¥¤¥¨
d`Fxxg`lE ,oFW`xd mFIA `N` ¨¤¨©¨¦§©©

Dpi`e ,dliahA zxdhp `id oMn¦¥¦¦§¤¤¦§¦¨§¥¨
dxRkl oAxw d`ian. §¦¨¨§¨§©¨¨

EWxceminkg,Ff dWxtAiMÎcg` §¨§£¨¦§¨¨¨¦©©
sFq oiA Wi mFi xUrinidCp ¨¨¥¥§¥¦¨

zNgzlinidCp,mC d`Fx dX`WM - ¦§¦©§¥¦¨§¤¦¨¨¨
,'dCp ini' md mipFW`xd minId zraW¦§©©¨¦¨¦¦¥§¥¦¨
ini' md mdixg`NW mFi xUr cg`e§©©¨¨¤§©£¥¤¥§¥

,'daifzWlW lMWminioitEvx ¦¨¤¨§Ÿ¤¨¦§¦
,ElNd mFi xUrÎcg`A d`xYW¤¦§¤§©©¨¨©¨

.daf `dYzxtFq `idW xg`lE §¥¨¨§©©¤¦¤¤
xcq Wcgn ligzn ,miIwp mini draW¦§¨¨¦§¦¦©§¦¥¨¨¥¤
,mFi xUrÎdpFnW lW df xFfgn©£¤¤§¨¨¨
mC lW dpFW`x dI`x dz`xXOW¤¦¤¨£¨§¦¨¦¨¤¨
dCp ini draW zFpnl aEW dligzn©§¦¨¦§¦§¨§¥¦¨

daif ini xUrÎcg`e(.br dcp ,`xtq)i"yx) §©©¨¨§¥¦¨
(.g oikxr:ek dxez



rxevnנד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(æë)íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(çë)íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
:øäèz øçàå§©©¬¦§¨«

ß oqip 'd ycew zay ß

(èë)éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל הּכרת .הרי ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת טמא .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).ízøfäå'zExidf' oFWNn Fpi` §¦©§¤¥¦§§¦
Ff daiY WxFW `N` ,'xdf' DWxXW¤¨§¨¤¨¤¥¨
,EPOn zhnWp o"Ep zF`de] 'xfp' `Ed§¨¦§¤¤¦¤

e ,['ltp' WxFXn 'mYlRd' FnMoi` §¦©§¤¦¤§¥
`N` 'dxifp'oFWldWixR,dwgxde §¦¨¤¨§§¦¨§©§¨¨

z` Wixtdl mipdMl dxdf` Ff ixde©£¥©§¨¨©Ÿ£¦§©§¦¤
EqpMi mxh mz`nEHn l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦§¨¨¤¤¦¨§

WCwOloke .:df oFWl `xwOA Epivn ©¦§¨§¥¨¦©¦§¨¨¤
'xFg` ExFfp'(c ,` diryi)Ewgxzd] ¨¨¦§©£

,[mdixFg`l EWxtE'eig` xifp' :oke ¨§©£¥¤§¥§¦¤¨
(ek ,hn ziy`xa)[eig`n WExRd](g"eyl): ©¨¥¤¨

íúàîèa eúeîé àìåz` m`OhA §Ÿ¨§ª§¨¨§©§¨¤
mkFzA xW` ipMWn.iRÎlrÎs` ¦§¨¦£¤§¨©©¦

FWpr d`nEhA WCwOl qpkPdW¤©¦§¨©¦§¨§§¨¨§
xn`PW FnM ,'zxM'(k ,hi xacna)dzxkpe' ¨¥§¤¤¡©§¦§§¨

WCwn z` iM ldTd KFYn `idd WtPd©¤¤©¦¦©¨¨¦¤¦§©

oFWl aEzMd o`M hwp ,'`Oh 'd¦¥¨©¨©¨§
e ,'dzin'ixdiM ,o`Mn LllW zxMd ¦¨©£¥§¦¨¦©¨¥¤

iExw WCwn `OhnmB,'dzin'itl §©¥¦§¨¨©¦¨§¦
,dziOd `Ed zxM WpFr lW FxTirW¤¦¨¤¤¨¥©¦¨
xzFi xEng zxM zn`d itNW s ©̀¤§¦¨¡¤¨¥¨¥
miznE mizxkp Frxf mBW ,dziOn¦¦¨¤©©§¦§¨¦¥¦

mPnf iptl(hi xacna ixtq)(m"`x):al dxez ¦§¥§©¨
(al).áfä úøBz úàædf mEMiqA Ÿ©©¨§¦¤

:minrt iYW aGd z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤©¨§¥§¨¦
EpwEqtAFAW ,'aGd zxFY z`f' - ¦§¥Ÿ©©¨¤

wEqRaE ;ixw lrA mr cgi aGd xMfEd§©©¨©©¦©©¤¦©¨
cgi xMfEd FAW ,'FaFf z` aGde' - `Ad©¨§©¨¤¤§©©©
oFWl xMfEd ,ok FnM .daGde dCPd mr¦©¦¨§©¨¨§¥§©§
mrR :minrR WlW df mEMiqA 'daif'¦¨§¦¤¨§¨¦©©
,'aGd' zxFY z`f - EpwEqtA zg ©̀©¦§¥Ÿ©©¨
z` 'aGde' - `Ad wEqRA minrt iYWE§¥§¨¦©¨©¨§©¨¤

ipWA iM ,minkg EWxC KM KFYn .'FaFf'¦¨¨§£¨¦¦¦§¥
WlW lr aEzMd xAcn EN` miwEqR§¦¥§©¥©¨©¨
,aFf ziI`xA aGd z`nEh lW zFBxC©§¤§©©¨¦§¦©
EWxRzPW zFBxCd iYW caNnE¦§©§¥©©§¤¦§¨§
iYW d`Fxd af :odW ,Ff dWxtA§¨¨¨¤¥¨¨¤§¥

zFI`x WlW d`Fxd afe ,zFI`xd`x) §¦§¨¨¤¨§¦
(b weqt lirl i"yxlr cOll aEzMd `A ,¨©¨§©¥©

`NW aFf ziI`xA ztqFp d`nEh zBxC©§©§¨¤¤¦§¦©¤Ÿ
WxRzn Kke .Ff dWxtA dxMfEd§§¨§¨¨¨§¨¦§¨¥

af Edf - 'aGd zxFY z`f' :aEzMdlrA ©¨Ÿ©©¨¤¨©©
zg` diI`xxMfEd `NW ,aFf lW §¦¨©©¤¤Ÿ§©
Ff dWxtAFzxFz EdnE .(FpiC)? §¨¨¨©¨¦

- aEzMd KWndA xnFl cEnlYøLàå ©§©§¤§¥©¨©£¤
.òøæ úáëL epnî àözaf WiTdl ¥¥¦¤¦§©¤©§©¦¨

`vFIW ixwÎlral zg` diI`x lrA©©§¦¨©©§©©¤¦¤¥
lrA aGW cOllE ,rxf zakW EPOn¦¤¦§©¤©§©¥¤¨©©

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה לג)והוהוהוהּדּדּדּדוהוהוהוה יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבּה
חטא  ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה לן ּדקיימא מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאין

הּדעת. ֵַַַעץ
סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

àò÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì òøåöî úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

zg` diI`xixwÎlraM `Ed ixd §¦¨©©£¥§©©¤¦
`EdW,axr z`nEh `nhFnM ¤¨¥§©¨¤§

dlrnl xn`PW(fh weqt)`vz iM Wi`e' ¤¤¡©§©§¨§¦¦¥¥
,'axrd cr `nhe 'ebe rxf zakW EPOn¦¤¦§©¨©§¨¥©¨¨¤
`nhp zg`d diI`xd lrA aGd s`e§©©¨©©¨§¦¨¨©©¦§¨
,calA aFf d`Fx `EdW mFId FzF`A§©¤¤¦§¨
`Ed ixd axrle laFh `Ed mFIA FaE©¥§¨¤¤£¥

xFdh(`xtq)(miyxtn):bl dxez ¨

(bl).BáBæ úà áfäåoFWl xMfEd o`M §©¨¤¨§©§
EWxC KM KFYnE ,minrt iYW 'daif'¦¨§¥§¨¦¦¨¨§
iYW lr xAcn df aEzM iM minkg£¨¦¦¨¤§©¥©§¥

af :aGd z`nEh lW zFBxciYW lrA ©§¤§©©¨¨©©§¥
e ,zFI`xaf,zFI`x WlW lrA §¦§¨©©¨Ÿ§¦

,dlrnl zWxFtn ozxFYW¤¨¨§¤¤§¨§¨
mi`OhnE `VnaE rBnA mi`OhOW¤§©§¦§©¨§©¨§©§¦
`N` mixdhp mpi`e ,aWFnE aMWn¦§¨¨§¥¨¦§¨¦¤¨

miIwp mini draW zxitq xg`l§©©§¦©¦§¨¨¦§¦¦
WlW d`Fxde ,oiirn inA dliahE§¦¨§¥©§¨§¨¤¨
xg`l oAxw aEIg eilr sqFp zFI`x§¦¨¨¨¦¨§¨§©©
miaGd ipW z` aEzMd llke .Fzxdḧ¢¨§¨©©¨¤§¥©¨¦
mpiCW itl ,daGde dCPd mr cgi ElNd©¨©©¦©¦¨§©¨¨§¦¤¦¨
aWFnE aMWn z`nEh oiiprl deẄ¤§¦§©§©¦§¨¨

(miyxtn):
rxevn zyxt zlqg

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה לג)והוהוהוהּדּדּדּדוהוהוהוה יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבּה
חטא  ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה לן ּדקיימא מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאין

הּדעת. ֵַַַעץ
סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

àò÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì òøåöî úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

zg` diI`xixwÎlraM `Ed ixd §¦¨©©£¥§©©¤¦
`EdW,axr z`nEh `nhFnM ¤¨¥§©¨¤§

dlrnl xn`PW(fh weqt)`vz iM Wi`e' ¤¤¡©§©§¨§¦¦¥¥
,'axrd cr `nhe 'ebe rxf zakW EPOn¦¤¦§©¨©§¨¥©¨¨¤
`nhp zg`d diI`xd lrA aGd s`e§©©¨©©¨§¦¨¨©©¦§¨
,calA aFf d`Fx `EdW mFId FzF`A§©¤¤¦§¨
`Ed ixd axrle laFh `Ed mFIA FaE©¥§¨¤¤£¥

xFdh(`xtq)(miyxtn):bl dxez ¨

(bl).BáBæ úà áfäåoFWl xMfEd o`M §©¨¤¨§©§
EWxC KM KFYnE ,minrt iYW 'daif'¦¨§¥§¨¦¦¨¨§
iYW lr xAcn df aEzM iM minkg£¨¦¦¨¤§©¥©§¥

af :aGd z`nEh lW zFBxciYW lrA ©§¤§©©¨¨©©§¥
e ,zFI`xaf,zFI`x WlW lrA §¦§¨©©¨Ÿ§¦

,dlrnl zWxFtn ozxFYW¤¨¨§¤¤§¨§¨
mi`OhnE `VnaE rBnA mi`OhOW¤§©§¦§©¨§©¨§©§¦
`N` mixdhp mpi`e ,aWFnE aMWn¦§¨¨§¥¨¦§¨¦¤¨

miIwp mini draW zxitq xg`l§©©§¦©¦§¨¨¦§¦¦
WlW d`Fxde ,oiirn inA dliahE§¦¨§¥©§¨§¨¤¨
xg`l oAxw aEIg eilr sqFp zFI`x§¦¨¨¨¦¨§¨§©©
miaGd ipW z` aEzMd llke .Fzxdḧ¢¨§¨©©¨¤§¥©¨¦
mpiCW itl ,daGde dCPd mr cgi ElNd©¨©©¦©¦¨§©¨¨§¦¤¦¨
aWFnE aMWn z`nEh oiiprl deẄ¤§¦§©§©¦§¨¨

(miyxtn):
rxevn zyxt zlqg

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc dkeq(ipy meil)

oey`xd aeh mei lg m`e ,zayd xg`l cr mzial aeyl mileki
zay axrn `eale micwdl mipdkd mikixv ixd oey`x meia
zaya s`y epwiz jkl ,`eal elkei `l zayay ,aeh mei liaya
m` j` .miptd mgla deya mipdkd lk ewlgi aeh meil dkenqd

`l` ,aeh meil ynn dkenq zayd oi`ãçà íBé úBéäì ìç̈¦§¤¨
íéúðéa [÷éñôäì]oey`xd aeh mei lgy oebk ,zayl aeh mei oia - §©§¦¥§©¦

enicwd mde oey`x meia lbxl `eal mipdkd milekiy ipy meia
milekiy iying meia oexg`d aeh mei lgy e` ,zay axrn e`ae
miwleg oi` ,zaya my eakrzd mde ,iyiy meia mdizal xefgl

d `l` deyaòeá÷ BpîfL øîLîreay eze`a cearlìèBð äéä ¦§¨¤§©¨©¨¨¥
,úBlç øNòjxck `veid xnynl qpkpd xnyn oia oze` miwlege ¤¤©

,dpyd zezay lkíézL ìèBð ákòúnäåzexnynd x`y - §©¦§©¥¥§©¦
.odipia zewlgzne zelg izy `l` zelhep oi` my eakrzpy

,äðMä úBîé øàLáexnyndLL ìèBð ñðëpä,zelgåxnynd ¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥§
LL ìèBð àöBiä.zelgäãeäé éaøe wleg,øîBàxnyndyñðëpä ©¥¥¥©¦§¨¥©¦§¨

òáL ìèBð,zelgåxnynd,Lîç ìèBð àöBiäx`eai enrhe ¥¤©§©¥¥¨¥
.`xnbaïé÷ìBç ïéñðëpämwlgl ribnd z` mdipiaïBôva,dxfrd ©¦§¨¦§¦¦§

dxezdy xwir `ed oetv cvy ,miqpkpd mdy mlek e`xiy ick
.miycw iycew zhigy z` my drawïéàöBiäåz` mdipia miwleg §©§¦

mwlgíBøcaokl ,mdl miklede mi`vei mdy e`xiy ick ,dxfrd ¦§
zxnyn z` mpn` .xwire aeyg epi`y cvl mnewn z` epiy

'äbìéa'y eqpwíìBòì,dzqipka s`å .íBøca ú÷ìBçzeqpw ipy cer ¦§¨§¨¤¤©¨§
exn` ,deqpwydzòaèonfa dndad x`ev z` da miqipkny ©©§¨

`dz ,dhigydäòeá÷zexnyn lya ynzydl ul`ze dxebqe §¨
.dl i`pb edfe ,zexg`åy ,cerdðBlçz` zexnynd zexney eay §©¨

`dz ,odipikqäîeúñzexnyn ly zepelga ynzydl ul`ze §¨
:zexg`

àøîâ
eid dixg`l oia diptln oia zayl jenqd aeh mei ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zeey zexnynd lk,äéøçàlî éàîe äéðôlî éàî©¦§¨¤¨©¦§©£¤¨
'äéðôì' àîéìéày epiidïBLàø áBè íBé,zayd iptl did bg ly ¦¥¨§¨¤¨¦

e ,zay axra xnelk'äéøçàì'y epiidïBøçà áBè íBély ipiny - §©£¤¨©£
dkenqy zayd ok m` ,oey`x meia xnelk ,zayd xg`l did bg

ixde ,envr bgd jeza `id [crend leg zay `idyÎ] mdleðééä©§
âçä CBúaL úaL.deya zewlegy lirl dpyna epipyy,àlà ©¨¤§¤¨¤¨

,jtidl `ed dpynd yexit'äéðôì'y dpeekdïBøçà áBè íBédid §¨¤¨©£
e .eixg`l `l` bgd jeza zayd oi` ok m`e ,zay axra'äéøçàì'§©£¤¨

y dpeekdïBLàø áBè íBédncw zayd ok m`e ,oey`x meia did ¦
bgd jeza zayd oi`y it lr s`y epizpyn dycig z`f lre .bgl
.miptd mgla deya zewleg zexnynd lk ,el dkenq wx `l`

:`xnbd zl`eyàîòè éàîep`ady weqta `ld ,deya zewleg ©©£¨
:`xnbd zx`an .lbxa df oi` o`ke ,zeey od lbxay ycgzp lirl

éîc÷î éðäc ïåékmiaiig oey`x meia aeh mei lg xy`ky oeik - ¥¨§¨¥©§§¥
,iyiy mein mz`ia micwdl mipdkdéøçàî éðäålg xy`ke - §¨¥§©£¥

okl ,zay xg` cr mzial mzxfg akrl md miaiig zay axra
eðwézmdlàúléî ïðaødf xac -éããä éãäa eìëéðc éëéä ékick - ¦§©¨¨¦§¨¦¥¦§¥§©£¥£¨¥

:mdipia `ipexhe zwelgn xxerzz `le ,cgi elk`iy
:dpyna epipyãçà íBé ìçray lhep qpkpd xne` dcedi iax 'eke: ¨¤¨
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נה rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(æë)íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé ía òâBpä-ìëå§¨©¥¬©−̈¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áøòä-ãò àîèå§¨¥¬©¨¨«¤

(çë)íéîé úòáL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬¨¦−
:øäèz øçàå§©©¬¦§¨«

ß oqip 'd ycew zay ß

(èë)éðL Bà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−
ìäà çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða§¥´¨®§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©¬Ÿ¤

:ãòBî¥«

(ì)äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä-úà ïäkä äNòå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈§¤¨«¤−̈Ÿ¨®
:dúàîè áBfî ýåýé éðôì ïäkä äéìò øtëå§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦−ª§¨¨«

(àì)eúîé àìå íúàîhî ìàøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ
:íëBúa øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬§¨«

i"yx£Ìz¯f‰Â∑וכן ּפריׁשה, אּלא 'נזירה' א)אין וכן(ישעיה אחֹור", "נזרּו מח): אחיו"(בראשית "נזיר :.e˙ÓÈ ‡ÏÂ ¿ƒ«¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ¿…»À
Ì˙‡ÓËa∑'מיתה' קרּוי מקּדׁש מטּמא ׁשל הּכרת .הרי ¿À¿»»ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

(áì)òøæ-úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧¥¥¬¦¤²¦§©¤−©
:dá-äàîèì§¨§¨¨«

i"yx£·f‰ ˙¯Bz ˙‡Ê∑ּתֹורתֹו ּומהּו אחת. ראּיה Ú¯ÊŒ˙·ÎL.ּבעל epnÓ ‡ˆz ¯L‡Â∑ ּכבעל הּוא הרי …««»ְִַַַַַָָ«¬∆≈≈ƒ∆ƒ¿«∆«ְֲֵַַ
ערב  טמאת טמא .קרי, ְִֵֶֶֶַָֻ

ÚaˆÈÂכז  ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰a ·¯˜Èc ÏÎÂ¿»¿ƒ¿«¿¿≈¿»»ƒ««
„Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓ· ÈÁÒÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒ¿«¿≈¿«»ƒ≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

Ú·L˙כח  dÏ ÈÓ˙Â d·BcÓ ˙‡ÈÎc Ì‡Â¿ƒ¿ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈«ƒ¿«
:Èk„z Ôk ¯˙·e ÔÈÓBÈƒ»«≈ƒ¿≈

ÔÈÈÙLכט  ÔÈ¯z dÏ ·qz ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e¿»¿ƒ»»ƒ««¿≈«¿ƒƒ
‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙È˙Â ‰BÈ Èa ÔÈ¯z B‡¿≈¿≈»¿«¿ƒ»¿¿»«¬»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ïƒ¿««¿«ƒ¿»

ÏÚ˙‡ל  „Á ˙ÈÂ ‡˙‡hÁ „Á ˙È ‡‰k „aÚÈÂ¿«¿≈«¬»»««»»¿»«¬»»
:d˙·BÒ ·BcÓ ÈÈ Ì„˜ ‡‰k dÏÚ ¯tÎÈÂƒ««¬««¬»√»¿»ƒ¿«

ÏÂ‡לא  ÔB‰˙·‡BqÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÔeL¯Ù˙Â¿«¿¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ¬»¿¿»
Èc ÈkLÓ ˙È ÔB‰·‡Òa ÔB‰˙·‡BÒa Ôe˙eÓÈ¿¿¬»¿¿»»¿»«¿¿ƒƒ

:ÔB‰ÈÈ·≈≈

ÎL·˙לב  dpÓ ˜Bt˙ È„Â ‡·B„c ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»¿»»¿ƒƒƒ≈ƒ¿«
:d· ‡·‡zÒ‡Ï ‡Ú¯Ê«¿»¿ƒ¿»»»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(`l).ízøfäå'zExidf' oFWNn Fpi` §¦©§¤¥¦§§¦
Ff daiY WxFW `N` ,'xdf' DWxXW¤¨§¨¤¨¤¥¨
,EPOn zhnWp o"Ep zF`de] 'xfp' `Ed§¨¦§¤¤¦¤

e ,['ltp' WxFXn 'mYlRd' FnMoi` §¦©§¤¦¤§¥
`N` 'dxifp'oFWldWixR,dwgxde §¦¨¤¨§§¦¨§©§¨¨

z` Wixtdl mipdMl dxdf` Ff ixde©£¥©§¨¨©Ÿ£¦§©§¦¤
EqpMi mxh mz`nEHn l`xUi ipA§¥¦§¨¥¦§¨¨¤¤¦¨§

WCwOloke .:df oFWl `xwOA Epivn ©¦§¨§¥¨¦©¦§¨¨¤
'xFg` ExFfp'(c ,` diryi)Ewgxzd] ¨¨¦§©£

,[mdixFg`l EWxtE'eig` xifp' :oke ¨§©£¥¤§¥§¦¤¨
(ek ,hn ziy`xa)[eig`n WExRd](g"eyl): ©¨¥¤¨

íúàîèa eúeîé àìåz` m`OhA §Ÿ¨§ª§¨¨§©§¨¤
mkFzA xW` ipMWn.iRÎlrÎs` ¦§¨¦£¤§¨©©¦

FWpr d`nEhA WCwOl qpkPdW¤©¦§¨©¦§¨§§¨¨§
xn`PW FnM ,'zxM'(k ,hi xacna)dzxkpe' ¨¥§¤¤¡©§¦§§¨

WCwn z` iM ldTd KFYn `idd WtPd©¤¤©¦¦©¨¨¦¤¦§©

oFWl aEzMd o`M hwp ,'`Oh 'd¦¥¨©¨©¨§
e ,'dzin'ixdiM ,o`Mn LllW zxMd ¦¨©£¥§¦¨¦©¨¥¤

iExw WCwn `OhnmB,'dzin'itl §©¥¦§¨¨©¦¨§¦
,dziOd `Ed zxM WpFr lW FxTirW¤¦¨¤¤¨¥©¦¨
xzFi xEng zxM zn`d itNW s ©̀¤§¦¨¡¤¨¥¨¥
miznE mizxkp Frxf mBW ,dziOn¦¦¨¤©©§¦§¨¦¥¦

mPnf iptl(hi xacna ixtq)(m"`x):al dxez ¦§¥§©¨
(al).áfä úøBz úàædf mEMiqA Ÿ©©¨§¦¤

:minrt iYW aGd z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤©¨§¥§¨¦
EpwEqtAFAW ,'aGd zxFY z`f' - ¦§¥Ÿ©©¨¤

wEqRaE ;ixw lrA mr cgi aGd xMfEd§©©¨©©¦©©¤¦©¨
cgi xMfEd FAW ,'FaFf z` aGde' - `Ad©¨§©¨¤¤§©©©
oFWl xMfEd ,ok FnM .daGde dCPd mr¦©¦¨§©¨¨§¥§©§
mrR :minrR WlW df mEMiqA 'daif'¦¨§¦¤¨§¨¦©©
,'aGd' zxFY z`f - EpwEqtA zg ©̀©¦§¥Ÿ©©¨
z` 'aGde' - `Ad wEqRA minrt iYWE§¥§¨¦©¨©¨§©¨¤

ipWA iM ,minkg EWxC KM KFYn .'FaFf'¦¨¨§£¨¦¦¦§¥
WlW lr aEzMd xAcn EN` miwEqR§¦¥§©¥©¨©¨
,aFf ziI`xA aGd z`nEh lW zFBxC©§¤§©©¨¦§¦©
EWxRzPW zFBxCd iYW caNnE¦§©§¥©©§¤¦§¨§
iYW d`Fxd af :odW ,Ff dWxtA§¨¨¨¤¥¨¨¤§¥

zFI`x WlW d`Fxd afe ,zFI`xd`x) §¦§¨¨¤¨§¦
(b weqt lirl i"yxlr cOll aEzMd `A ,¨©¨§©¥©

`NW aFf ziI`xA ztqFp d`nEh zBxC©§©§¨¤¤¦§¦©¤Ÿ
WxRzn Kke .Ff dWxtA dxMfEd§§¨§¨¨¨§¨¦§¨¥

af Edf - 'aGd zxFY z`f' :aEzMdlrA ©¨Ÿ©©¨¤¨©©
zg` diI`xxMfEd `NW ,aFf lW §¦¨©©¤¤Ÿ§©
Ff dWxtAFzxFz EdnE .(FpiC)? §¨¨¨©¨¦

- aEzMd KWndA xnFl cEnlYøLàå ©§©§¤§¥©¨©£¤
.òøæ úáëL epnî àözaf WiTdl ¥¥¦¤¦§©¤©§©¦¨

`vFIW ixwÎlral zg` diI`x lrA©©§¦¨©©§©©¤¦¤¥
lrA aGW cOllE ,rxf zakW EPOn¦¤¦§©¤©§©¥¤¨©©

rxevn zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd ycew zayl inei xeriy

(âì)äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða äåcäå§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®
:äàîè-íò ákLé øLà Léàìe§¦¾£¤¬¦§©−¦§¥¨«

i"yx£B·BÊŒ˙‡ ·f‰Â∑:למעלה מפרׁשת ׁשּתֹורתן ראּיֹות, ׁשלׁש ּובעל ראּיֹות ׁשּתי ּבעל ¿«»∆ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr ci zegiy ihewl)

בנבנבנבנּדּדּדּדתתתתּהּהּהּה לג)והוהוהוהּדּדּדּדוהוהוהוה יצר (טו, ׁשהחטא והינּו הּדעת, עץ חטא אחרי חּוה ׁשּנתקּללה הּקללֹות מן היא נּדה ׁשּדם אמרּו, רז"ל ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אפּלּו ּבטמאתּה לעמד לאּׁשה ׁשאסּור הּדעֹות טעם לבאר יׁש זה ּולפי טמא. ּדם נּדה, ּבדם הּמתּבּטא רע, ׁשל מציאּות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻּבּה
חטא  ׁשל והּזהמא מהרע הּטהרה על מֹורה זה ּכי – מצוה) לאו ּבזמּנּה ׁשּטבילה לן ּדקיימא מאי לפי (אף ּבעיר ּבעלּה ְְְְְְְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאין

הּדעת. ֵַַַעץ
סימן. עיד"ו פסוקים, מצורע צ' פרשת חסלת

d·Bcלג  ˙È ·È‡„„ÏÂ d˜eÁÈ¯a ‰˙·BÒ„ÏÂ¿ƒ¿¿»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ»≈
ÌÚ ·ekLÈ Èc ¯·‚ÏÂ ‡a˜Ïe ¯Î„Ïƒ¿«¿À¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

Ù Ù Ù :‡·‡ÒÓ¿»»»

àò÷ 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì òøåöî úùøôì äøèôä

myl zxecdn - eheytk i"yx

zg` diI`xixwÎlraM `Ed ixd §¦¨©©£¥§©©¤¦
`EdW,axr z`nEh `nhFnM ¤¨¥§©¨¤§

dlrnl xn`PW(fh weqt)`vz iM Wi`e' ¤¤¡©§©§¨§¦¦¥¥
,'axrd cr `nhe 'ebe rxf zakW EPOn¦¤¦§©¨©§¨¥©¨¨¤
`nhp zg`d diI`xd lrA aGd s`e§©©¨©©¨§¦¨¨©©¦§¨
,calA aFf d`Fx `EdW mFId FzF`A§©¤¤¦§¨
`Ed ixd axrle laFh `Ed mFIA FaE©¥§¨¤¤£¥

xFdh(`xtq)(miyxtn):bl dxez ¨

(bl).BáBæ úà áfäåoFWl xMfEd o`M §©¨¤¨§©§
EWxC KM KFYnE ,minrt iYW 'daif'¦¨§¥§¨¦¦¨¨§
iYW lr xAcn df aEzM iM minkg£¨¦¦¨¤§©¥©§¥

af :aGd z`nEh lW zFBxciYW lrA ©§¤§©©¨¨©©§¥
e ,zFI`xaf,zFI`x WlW lrA §¦§¨©©¨Ÿ§¦

,dlrnl zWxFtn ozxFYW¤¨¨§¤¤§¨§¨
mi`OhnE `VnaE rBnA mi`OhOW¤§©§¦§©¨§©¨§©§¦
`N` mixdhp mpi`e ,aWFnE aMWn¦§¨¨§¥¨¦§¨¦¤¨

miIwp mini draW zxitq xg`l§©©§¦©¦§¨¨¦§¦¦
WlW d`Fxde ,oiirn inA dliahE§¦¨§¥©§¨§¨¤¨
xg`l oAxw aEIg eilr sqFp zFI`x§¦¨¨¨¦¨§¨§©©
miaGd ipW z` aEzMd llke .Fzxdḧ¢¨§¨©©¨¤§¥©¨¦
mpiCW itl ,daGde dCPd mr cgi ElNd©¨©©¦©¦¨§©¨¨§¦¤¦¨
aWFnE aMWn z`nEh oiiprl deẄ¤§¦§©§©¦§¨¨

(miyxtn):
rxevn zyxt zlqg
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xFdh(`xtq)(miyxtn):bl dxez ¨

(bl).BáBæ úà áfäåoFWl xMfEd o`M §©¨¤¨§©§
EWxC KM KFYnE ,minrt iYW 'daif'¦¨§¥§¨¦¦¨¨§
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af :aGd z`nEh lW zFBxciYW lrA ©§¤§©©¨¨©©§¥
e ,zFI`xaf,zFI`x WlW lrA §¦§¨©©¨Ÿ§¦

,dlrnl zWxFtn ozxFYW¤¨¨§¤¤§¨§¨
mi`OhnE `VnaE rBnA mi`OhOW¤§©§¦§©¨§©¨§©§¦
`N` mixdhp mpi`e ,aWFnE aMWn¦§¨¨§¥¨¦§¨¦¤¨

miIwp mini draW zxitq xg`l§©©§¦©¦§¨¨¦§¦¦
WlW d`Fxde ,oiirn inA dliahE§¦¨§¥©§¨§¨¤¨
xg`l oAxw aEIg eilr sqFp zFI`x§¦¨¨¨¦¨§¨§©©
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(miyxtn):
rxevn zyxt zlqg

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc dkeq(ipy meil)

oey`xd aeh mei lg m`e ,zayd xg`l cr mzial aeyl mileki
zay axrn `eale micwdl mipdkd mikixv ixd oey`x meia
zaya s`y epwiz jkl ,`eal elkei `l zayay ,aeh mei liaya
m` j` .miptd mgla deya mipdkd lk ewlgi aeh meil dkenqd

`l` ,aeh meil ynn dkenq zayd oi`ãçà íBé úBéäì ìç̈¦§¤¨
íéúðéa [÷éñôäì]oey`xd aeh mei lgy oebk ,zayl aeh mei oia - §©§¦¥§©¦

enicwd mde oey`x meia lbxl `eal mipdkd milekiy ipy meia
milekiy iying meia oexg`d aeh mei lgy e` ,zay axrn e`ae
miwleg oi` ,zaya my eakrzd mde ,iyiy meia mdizal xefgl

d `l` deyaòeá÷ BpîfL øîLîreay eze`a cearlìèBð äéä ¦§¨¤§©¨©¨¨¥
,úBlç øNòjxck `veid xnynl qpkpd xnyn oia oze` miwlege ¤¤©

,dpyd zezay lkíézL ìèBð ákòúnäåzexnynd x`y - §©¦§©¥¥§©¦
.odipia zewlgzne zelg izy `l` zelhep oi` my eakrzpy

,äðMä úBîé øàLáexnyndLL ìèBð ñðëpä,zelgåxnynd ¦§¨§©¨¨©¦§¨¥¥§
LL ìèBð àöBiä.zelgäãeäé éaøe wleg,øîBàxnyndyñðëpä ©¥¥¥©¦§¨¥©¦§¨

òáL ìèBð,zelgåxnynd,Lîç ìèBð àöBiäx`eai enrhe ¥¤©§©¥¥¨¥
.`xnbaïé÷ìBç ïéñðëpämwlgl ribnd z` mdipiaïBôva,dxfrd ©¦§¨¦§¦¦§

dxezdy xwir `ed oetv cvy ,miqpkpd mdy mlek e`xiy ick
.miycw iycew zhigy z` my drawïéàöBiäåz` mdipia miwleg §©§¦

mwlgíBøcaokl ,mdl miklede mi`vei mdy e`xiy ick ,dxfrd ¦§
zxnyn z` mpn` .xwire aeyg epi`y cvl mnewn z` epiy

'äbìéa'y eqpwíìBòì,dzqipka s`å .íBøca ú÷ìBçzeqpw ipy cer ¦§¨§¨¤¤©¨§
exn` ,deqpwydzòaèonfa dndad x`ev z` da miqipkny ©©§¨

`dz ,dhigydäòeá÷zexnyn lya ynzydl ul`ze dxebqe §¨
.dl i`pb edfe ,zexg`åy ,cerdðBlçz` zexnynd zexney eay §©¨

`dz ,odipikqäîeúñzexnyn ly zepelga ynzydl ul`ze §¨
:zexg`

àøîâ
eid dixg`l oia diptln oia zayl jenqd aeh mei ,dpyna epipy

:`xnbd zxxan .zeey zexnynd lk,äéøçàlî éàîe äéðôlî éàî©¦§¨¤¨©¦§©£¤¨
'äéðôì' àîéìéày epiidïBLàø áBè íBé,zayd iptl did bg ly ¦¥¨§¨¤¨¦

e ,zay axra xnelk'äéøçàì'y epiidïBøçà áBè íBély ipiny - §©£¤¨©£
dkenqy zayd ok m` ,oey`x meia xnelk ,zayd xg`l did bg

ixde ,envr bgd jeza `id [crend leg zay `idyÎ] mdleðééä©§
âçä CBúaL úaL.deya zewlegy lirl dpyna epipyy,àlà ©¨¤§¤¨¤¨

,jtidl `ed dpynd yexit'äéðôì'y dpeekdïBøçà áBè íBédid §¨¤¨©£
e .eixg`l `l` bgd jeza zayd oi` ok m`e ,zay axra'äéøçàì'§©£¤¨

y dpeekdïBLàø áBè íBédncw zayd ok m`e ,oey`x meia did ¦
bgd jeza zayd oi`y it lr s`y epizpyn dycig z`f lre .bgl
.miptd mgla deya zewleg zexnynd lk ,el dkenq wx `l`

:`xnbd zl`eyàîòè éàîep`ady weqta `ld ,deya zewleg ©©£¨
:`xnbd zx`an .lbxa df oi` o`ke ,zeey od lbxay ycgzp lirl

éîc÷î éðäc ïåékmiaiig oey`x meia aeh mei lg xy`ky oeik - ¥¨§¨¥©§§¥
,iyiy mein mz`ia micwdl mipdkdéøçàî éðäålg xy`ke - §¨¥§©£¥

okl ,zay xg` cr mzial mzxfg akrl md miaiig zay axra
eðwézmdlàúléî ïðaødf xac -éããä éãäa eìëéðc éëéä ékick - ¦§©¨¨¦§¨¦¥¦§¥§©£¥£¨¥

:mdipia `ipexhe zwelgn xxerzz `le ,cgi elk`iy
:dpyna epipyãçà íBé ìçray lhep qpkpd xne` dcedi iax 'eke: ¨¤¨
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המשך ביאור למז' זוכה ליום שני עמ' א



לשבוע פרשת מצורענו תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ח אדר ב'
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום רביעי - ב' ניסן
פרק כ, מפרק י 
עד סוף פרק יז

יום שני - כ"ט אדר ב'
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' ניסן
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' ניסן
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' ניסן
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' ניסן
פרק כ, מפרק כט עד סוף פרק לד

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי־הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

באמרם  ובנותיו  בניו  שנות  לפני  התהילים  את  גם  אומרים  היו  וכן  בתהילים  כ"א  פרק 

שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 

'a xc` h"kÎg"k ipyÎoey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט אדר ב 'פרק לט 

,104 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìéöàä íìåòå,104 'nr cr.ùîî úå÷ìà

ב' אדר כ"ט שני יום
,104 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ íåöîö äðäå,bp 'nr cr.íúãåáò úàæ

äðáääå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨§©©¨¨
,àøáð ìëNìly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

"zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad mler"
:xac ly enrh .ezbydn mb dlrnl `edBúðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨

óBñ-ïéà ìL Bzòãå§©§¤¥
íL úBãçéî àeä-Ceøä§ª¨¨
,ãeçiä úéìëúa Ba§©§¦©¦
,àìôðå íeöò ãeçéa§¦¨§¦§¨
æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤Ÿ
íìBòaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¨
íL ék .äàéøaä©§¦¨¦¨

,"d`ixad mler"aeãøé̈§
,íeöîö úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
ezpiae eznkg" ze`xwpd
jexa seq oi` ly ezrce

dcna envnhvdy ixg` wx ,"d`ixad mler"a zexi`n ,"`ed
,efkíéàøáð íéìëN eìëeiL éãkzenypd ly lkyd - §¥¤§§¨¦¦§¨¦

,"d`ixad mler" ly mik`lndeïäî ìa÷ìly oipr - §©¥¥¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe ,'ä úà òãéì ,úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¥©¤§¨¦§©¦¥
íéìëN çk éôk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa äâOä©¨¨§¥¨§¦Ÿ©§¨¦

eìhaúé àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéàøápä©¦§¨¦¤¥©£¥§§©§¦¤Ÿ¦§©§
,íúeàéöîaefn dxizie ,xen`d mevnvd ila -6:eéäé àìå ¦§¦¨§Ÿ¦§

àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷ø ,ììk íéàøáð øãâa§¤¤¦§¨¦§¨©©§§¦§¨§¨§¨¤
.Lnî úeäìà úðéçaly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq eli` - §¦©¡¨©¨

eid ,"zeliv`d mler"
mler"a zexi`n
,mevnv ila ,"d`ixad
mler" ly mi`xapde
milawn eid "d`ixad
zewl` oiadl dbyd odn
zexitq cvn `idy itk
enk "zeliv`d mler"
f` eid - mvra ody
milha mi`xap mze`
geka oi` ik ,ze`ivna
xe` "helwl" mzbyd
did okl .dfk dlrp
ly zrcÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi jildza mevnvd
geka yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad mler"a ,"zeliv`"
seqÎoi` xe`a dpade lky helwle lawl ,`xapd ly elky
xe` oiadle biydl leki `xap ly lkyy dnk cr ,`ed jexa

.seqÎoi`

enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea ,"zeliv`d mler"a ,j`
dbyd odn lawl mi`xap ly mlky geka oi` - mvra ody

:owfd epax oeylae - `ed jexa seq oi` xe`aíeöîö ,äpäå§¦¥¦§
äæ,envnhvp "zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy dn - ¤

,"d`ixad mler"a xi`dl ickúBøéànL äøàää úañ àéä¦¦©©¤¨¨¤§¦
úòc-äðéa-äîëç íL̈¨§¨¦¨©©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
íìBòa elà úBîLðì¦§¨¥§¨

,äàéøaällba ,oky - ©§¦¨
mevnv ici lr `a xe`dy
lawl zenypd zeleki -
dbyd odl didzy ,epnn
.`ed jexa seq oi` xe`a
,úeìéöàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¦

íðéàLopi` ,"zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg zexitq -úðéçáa ¤¥¨¦§¦©
Ck ìk íeöîölka ,ixdy ."d`ixad mler"a xacdy itk - ¦§¨©

mevnv meyn jka xak yi ,"zexitq" ly oipr ozeida ,z`f
okle ,"d`ixad mler"a `edy enk dfk mevnv `l `l` ,miieqn

,ïäî ìa÷ì íéàøáð íéìëNì øLôà éàzexitqdn - ¦¤§¨¦§¨¦¦§¨¦§©¥¥¤
."zeliv`"ay.ììk íL àñéôz ïBäìéc àzáLçî úéì ïëìå§¨¥¥©£©§¨¦§§¦¨¨§¨

.llk my (dbyd) "dqitz" mi`xapd ly "daygn"l oi` -
ly dbydde daygnd
llk zeleki opi` mi`xap
xi`nd xe`d z` "helwl"

."zeliv`"aàeä ïëì- ¨¥
,"zeliv`d mler"øBãî̈

,íéìBãbä íé÷écvì©©¦¦©§¦
äìòîì àéä íúãBáòL¤£¨¨¦§©§¨
úðéçaî elôà äìòî©§¨£¦¦§¦©

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eïî úBëLîpä©¦§¨¦

Búlãâa úòãå äðéaä©¦¨¨©©¦§ª¨
úðéçaî äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL Bîk ,Cøaúé¦§¨¥§¤¨¨£¦§©§¨©§¨¦§¦©
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õ÷ ïéàì æò øúéå úàù øúéá àìôðå íåöò ãåçéá ãåçéä
íåöîö 'éçáá øéàäì åãøé íù éë äàéøáä íìåòáî
úà òãéì ã"áç ïäî ìá÷ì 'éàøáð íéìëù åìëåéù éãë
çë éôë ä"á ñ"à øåàá äâùä åæéà âéùäìå ïéáäìå 'ä
àìù úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéàøáðä íéìëù
÷ø ììë íéàøáð øãâá åéäé àìå íúåàéöîá åìèáúé
.ùîî úåäìà 'éçá àåäù íùøùå íøå÷îì åøæçé

íù úåøéàîù äøàää úáñ àéä äæ íåöîö äðäå
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åîéçøå åìéçã 'éçáî 'éôà äìòî äìòîì àéä íúãåáòù
íìåòù åîë 'úé åúìåãâá úòãå äðéáä ïî úåëùîðä
ìëùì úòãå äðéá 'éçáî äìòî äìòîì àåä úåìéöàä
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שיתבטלו 6. דהיינו זה, על הוספה הוא (כ"א ממציאותן), שיתבטלו (ממה תוצאה הוא כלל") נבראים בגדר יהיו (ש"לא שזה ולא
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נז 'a xc` h"kÎg"k ipyÎoey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט אדר ב 'פרק לט 

,104 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåìéöàä íìåòå,104 'nr cr.ùîî úå÷ìà

ב' אדר כ"ט שני יום
,104 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæ íåöîö äðäå,bp 'nr cr.íúãåáò úàæ

äðáääå äâOääå ìëOäî äìòîì àeäL úeìéöàä íìBòå§¨¨£¦¤§©§¨¥©¥¤§©©¨¨§©©¨¨
,àøáð ìëNìly dnyp lynl enk ,ipgex `xap mb ,oky - §¥¤¦§¨

"zeliv`d mler"e ,"`xap" z`f lka `ed ,"d`ixad mler"
:xac ly enrh .ezbydn mb dlrnl `edBúðéáe Búîëç ék¦¨§¨¦¨

óBñ-ïéà ìL Bzòãå§©§¤¥
íL úBãçéî àeä-Ceøä§ª¨¨
,ãeçiä úéìëúa Ba§©§¦©¦
,àìôðå íeöò ãeçéa§¦¨§¦§¨
æò øúéå úàN øúéa§¤¤§¥§¤¤Ÿ
íìBòaî õ÷ ïéàì§¥¥¦§¨
íL ék .äàéøaä©§¦¨¦¨

,"d`ixad mler"aeãøé̈§
,íeöîö úðéçáa øéàäì§¨¦¦§¦©¦§
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
ezpiae eznkg" ze`xwpd
jexa seq oi` ly ezrce

dcna envnhvdy ixg` wx ,"d`ixad mler"a zexi`n ,"`ed
,efkíéàøáð íéìëN eìëeiL éãkzenypd ly lkyd - §¥¤§§¨¦¦§¨¦

,"d`ixad mler" ly mik`lndeïäî ìa÷ìly oipr - §©¥¥¤
Bæéà âéOäìe ïéáäìe ,'ä úà òãéì ,úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©¥©¤§¨¦§©¦¥
íéìëN çk éôk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa äâOä©¨¨§¥¨§¦Ÿ©§¨¦

eìhaúé àlL ,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéàøápä©¦§¨¦¤¥©£¥§§©§¦¤Ÿ¦§©§
,íúeàéöîaefn dxizie ,xen`d mevnvd ila -6:eéäé àìå ¦§¦¨§Ÿ¦§

àeäL íLøLå íøB÷îì eøæçé ÷ø ,ììk íéàøáð øãâa§¤¤¦§¨¦§¨©©§§¦§¨§¨§¨¤
.Lnî úeäìà úðéçaly zrcÎdpiaÎdnkg zexitq eli` - §¦©¡¨©¨

eid ,"zeliv`d mler"
mler"a zexi`n
,mevnv ila ,"d`ixad
mler" ly mi`xapde
milawn eid "d`ixad
zewl` oiadl dbyd odn
zexitq cvn `idy itk
enk "zeliv`d mler"
f` eid - mvra ody
milha mi`xap mze`
geka oi` ik ,ze`ivna
xe` "helwl" mzbyd
did okl .dfk dlrp
ly zrcÎdpiaÎdnkg zx`de zcixi jildza mevnvd
geka yi ,mevnvd ici lr wxe ."d`ixad mler"a ,"zeliv`"
seqÎoi` xe`a dpade lky helwle lawl ,`xapd ly elky
xe` oiadle biydl leki `xap ly lkyy dnk cr ,`ed jexa

.seqÎoi`

enk ,od zrcÎdpiaÎdnkg zexitq ea ,"zeliv`d mler"a ,j`
dbyd odn lawl mi`xap ly mlky geka oi` - mvra ody

:owfd epax oeylae - `ed jexa seq oi` xe`aíeöîö ,äpäå§¦¥¦§
äæ,envnhvp "zeliv`" ly zrcÎdpiaÎdnkg zexitqy dn - ¤

,"d`ixad mler"a xi`dl ickúBøéànL äøàää úañ àéä¦¦©©¤¨¨¤§¦
úòc-äðéa-äîëç íL̈¨§¨¦¨©©
àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL¤¥¨
ly zrcÎdpiaÎdnkg -
,"zeliv`d mler"
íìBòa elà úBîLðì¦§¨¥§¨

,äàéøaällba ,oky - ©§¦¨
mevnv ici lr `a xe`dy
lawl zenypd zeleki -
dbyd odl didzy ,epnn
.`ed jexa seq oi` xe`a
,úeìéöàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¦

íðéàLopi` ,"zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg zexitq -úðéçáa ¤¥¨¦§¦©
Ck ìk íeöîölka ,ixdy ."d`ixad mler"a xacdy itk - ¦§¨©

mevnv meyn jka xak yi ,"zexitq" ly oipr ozeida ,z`f
okle ,"d`ixad mler"a `edy enk dfk mevnv `l `l` ,miieqn

,ïäî ìa÷ì íéàøáð íéìëNì øLôà éàzexitqdn - ¦¤§¨¦§¨¦¦§¨¦§©¥¥¤
."zeliv`"ay.ììk íL àñéôz ïBäìéc àzáLçî úéì ïëìå§¨¥¥©£©§¨¦§§¦¨¨§¨

.llk my (dbyd) "dqitz" mi`xapd ly "daygn"l oi` -
ly dbydde daygnd
llk zeleki opi` mi`xap
xi`nd xe`d z` "helwl"

."zeliv`"aàeä ïëì- ¨¥
,"zeliv`d mler"øBãî̈

,íéìBãbä íé÷écvì©©¦¦©§¦
äìòîì àéä íúãBáòL¤£¨¨¦§©§¨
úðéçaî elôà äìòî©§¨£¦¦§¦©

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eïî úBëLîpä©¦§¨¦

Búlãâa úòãå äðéaä©¦¨¨©©¦§ª¨
úðéçaî äìòî äìòîì àeä úeìéöàä íìBòL Bîk ,Cøaúé¦§¨¥§¤¨¨£¦§©§¨©§¨¦§¦©
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oqipנח 'aÎ'` iriaxÎiyily mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  א' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי א 'ֿ ב 'ניסן  ,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùøùù éî êà,bp 'nr cr:[ç"éì òåãéë

ניסן  ב' רביעי יום
,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

ze`ad d`xide dad`dn
;lkyd onàlà¤¨

äúéä íúãBáò7 £¨¨¨§¨
Lnî äákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨©¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàì§¥¨
,úeàéöîa åéìà ìèaìå§¦¨¥¥¨¦§¦
,Cøaúé BøBàa ììkäìe§¦¨¥§¦§¨¥
,íäì øLà ìëå íä¥§¨£¤¨¤

:eøîàL Cøc-ìò ,úBönäå äøBzä íei÷ éãé ìò- ©§¥¦©¨§©¦§©¤¤¤¨§
l"f epinkg8:eðéäå ,"äákønä ïä ïä úBáàä"dn - ¨¨¥¥©¤§¨¨§©§

:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dyíäéîé ìkL éôì§¦¤¨§¥¤

.íúãBáò úàæ äúéä- ¨§¨Ÿ£¨¨
cinz eid zea`d
ly zelhazda
mneiw ici lr :"dakxn"
md ,zeevne dxez
lre mnvr lr ,mixvei
zbxc z` mdipipr lk
dpeilrd zelhazdd
wx m` ik ,llk xg` oevx mdl oi`y jk ,d"awdl xzeia
`ed dl` miwicv ly mnewn okle - 'd oevx `edy dn

.lehia ly beq eze` ybxen ea ,"zeliv`d mler"a

,Bæ änz äãBáò ìéëäî ïè÷ BúîLð LøML éî Càly - ©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨¥¨¦£¨©¨
,"dakxn" zpigaBúãBáòa Cøaúé BøBàa ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥©£¨

,úeòéá÷acenrl -cinz,jxazi exe`a zellkzde lehiaa÷ø ¦§¦©
úò íäL íézòå íé÷øôì¦§¨¦§¦¦¤¥¥
Bîëe ,äìòîì ïBöø̈§©§¨§
äøNò äðBîL úlôúa¦§¦©§¤¤§¥

,úeìéöàa àéäLoky - ¤¦©£¦
mleqay mialyd zrax`
zrax` cbpk md ,dlitzd
dlitzd wlg :zenlerd
`ed ,"xn`y jexa" cr
;"diyrd mler" zpigaa
zpigaa - "dxnfc iweqt"
z`ixw" ;"dxivid mler"
mler" zpigaa - "rny

,"zeliv`d mler" zpigaa - "dxyr dpeny" :"d`ixadèøôáe¦§¨
,daL úBàåçzLäa,dxyr dpenya mirxekyk -ìkL §¦§©£¨¤¨¤¨

õò éøô'a áeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä äàåçzLä¦§©£¨¨¦¦§¦©£¦§¤¨¦§¦¥
úaL úìa÷a 'íéiç"zeliv`" zpigaa od ze`eegzyddy -,[ ©¦§©¨©©¨

àéä ék,`id d`eegzydd -úBéäì ,Cøaúé BøBàa ìeha ïéðò ¦¦¦§©¦§¦§¨¥¦§

,Lnî àìk dén÷ áéLç`lk ,d"awd iptl aeyg zeidl - ¨¦©¥§¨©¨
;ynnïk íb éæàmiwxtl" wx xenb lehia zpigaa cneryk - £©©¥

,llka "dxyr dpeny" zrya lynl enk ,"mizre
dpeny"ay ze`eegzydae

,hxta "dxyrøwò¦©
àeä BúîLð úeòéá÷§¦¦§¨

äàéøaä íìBòa,oky - §¨©§¦¨
,dnypl xywa o`k xaecn
mler"l `id dzekiiyy

,"d`ixadíé÷øôì ÷ø]©¦§¨¦
BúîLð äìòz ïBöø úòa§¥¨©£¤¦§¨
ïééî" úðéçáa úeìéöàì©£¦¦§¦©©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéá÷eð§¦©¨©§§¥

:[ï"ç,oevx zrya wx - ¥
mler"l eznyp dlrz
zxez icnell recid itk ,dhnln zexxerzd ici lr ,"zeliv`d
ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl o`k cr .dlawd
epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd
zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy xkydny ,owfd

:dnvr dceard

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäåsqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd lr
,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y sqk ,lynl

zrcl mileki ep` oi`
zedn z` ,xkydn
xky `l` ;dceard
,xen`k ,ixd `ed devnd
devnd ly dx`dd

,"ocr ob"a dnypl dlbznddøëNnL Leøt,devnd ly - ¥¤¦§¨¨
dúâøãîe dúeäî òãðxkyd ote` itly .devnd ly - ¥©¨¨©§¥¨¨

zbixcne zedn zrcl xyt` - dnypl devndny zelbzdde
.devnd÷ñò eðì ïéàå§¥¨¥¤

úBøzñðaz` xiaqdl - ©¦§¨
,mixzqpd mipiprdíäL¤¥

íäL ,íéìBãbä íé÷écö©¦¦©§¦¤¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

ìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú

äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
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.7- זה" וכלפני 'היא' צ"ל ˘ËÈÏ"‡."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8.ב רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית

oqip 'b iying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ג' חמישי יום
,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

,äákøî úðéçáajk meyn xy`e ,lkyn dlrnly dcear - ¦§¦©¤§¨¨
,"zexzqp" z`xwp `idíãà ìk íäéøçàL ,eðì úBìâpä ÷ø©©¦§¨¤©£¥¤¨¨¨

,CLîélk lr ,miielbd mipipra ,dl` dcear ipte` l` wx - ¦§Ÿ
,mdil` ribdle se`yle jynidl cg`äðîàð òãéìzrcl - ¥©¤¡¨¨

,zn`aúâøãîe úeäî̈©§¥©
eìéçãa 'ä úãBáò£©¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xia - §¦
,Baì úelbúäa§¦§©¦
äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨
óBñ-ïéà úlãâa úòãå̈©©¦§ª©¥

àeä-Ceøaw"k zxrd - ¨
l"pky" :`"hily x"enc`

mlera dxkyd,d`ixa
rcp dfndceardy

q"ia dnewn (devn)
xky :xnelk ."d`ixac
,xen`k ,`ed ,ef dcear
ixd ,"d`ixad mler"a
dceardy ,jkn rcpy

- (devnd)'éa dîB÷î§¨§
,äàéøác úBøéôñ§¦¦§¦¨
eîéçøe eìéçãa äãBáòå©£¨¦§¦§¦

,dad`e d`xia -BçîaL íéiòáhäopi`y d`xie dad` - ©¦§¦¦¤§Ÿ
xkef mc`dy ,gena xwira od `l` ,ala zeybxene zeielb

.zxzeqn dad` egena xxerne:`"hily x"enc` w"k zxrd
q"ia dnewn dceardy rcp dfn dxivia dxky l"pky"
,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic

`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpy ixdúBøéôñ 'éa§§¦
eîéçøe eìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò ìáà .äøéöécd`xi - ¦¦¨£¨£¨§¦¦§§§¦§¦

,dad`e,éelb úðéçáa Bçîa elôàdad`d oi` egena mby - £¦§Ÿ¦§¦©¦
,zelbzda d`xideúøzñîä úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤

elôà ,éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBäì ,ála©¥§¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦£¦
Bçîa,íéðt-ìk-ìò Baì úBîeìòúåcala ef `l :xnelk - §Ÿ§©£¦©¨¨¦

mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad` xxerl egeka oi`y
dad`d z` xxerl leki epi`zirahdybxezy ,zxzeqnd

a zelbzda zegtlegen,eal zenelrza zexxerzda didze ,
ick ,zeevne dxez miiwl ,egena oevx zxivil `iand xac

,d"awd mr ,oci lr ,wacidlàéä ÷ø,dad`d -úøàLð ©¦¦§¤¤
äãBáòä íã÷ äúéäL Bîk dúãìBúk ála úøzñî- §ª¤¤©¥§§¨¨§¤¨§¨Ÿ¤¨£¨

oipr zxxern dpi`e ,ixnbl zxzqen d"awdl dad`dyk
- dceardBæ äãBáò éøäiybx zexxerzd ila caer `edy - £¥£¨

,d`xie dad`úøàLð¦§¤¤
ãeøtä íìBòa ähîì9, §©¨§¨©¥

úeiðBöéç" àø÷pä©¦§¨¦¦
"úBîìBòä10,zeinipt" - ¨¨

`id "zenlerd
zewl`d ody ,"zexitq"d
eli`e .zenlerd ly
da miwqer ep`y dbxcd
dnl xywa `id dzr
zeipevig" `xwpy

,"zenlerdda ïéàå- §¥¨
,ef dcearaúBìòì çkŸ©©£

,Cøaúé Bãeçéa ììkéìå§¦¨¥§¦¦§¨¥
úBøéôñ øNò ïäL¤¥¤¤§¦
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä©§§¤¨
eìéçc àìác íéðewza©¦¦¦§¨§¦
àçøt àì ¯ eîéçøe§¦¨¨§¨

,àìéòìaezky enke - §¥¨
.dlrnl zegxet od oi` ,dad`e d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a
oda ,miitpkl d`xie dad` zelynp ,oldl xaqeiy itk ,oky
d`xide dad`d ,lynÎjxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd dtr
,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d od
dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìådcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
`id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki ef
xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad` jezn
oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny ,owfd epax
`ed m` wx df oi` ,"'d mcw" dlrnl zelrl dceard geka
wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt myl dceara wqer
miyp` zeevnk" ,inzq ote`a m` ik ,dipt mey ila dceara
ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn libx `edy iptn - "dcneln
ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl `ly" z`xwp ef dcear mb

.d`xie dad`

Bðéà íà eléôà eðééäå§©§£¦¦¥
÷ñBò,zeevne dxeza - ¥

ì àìL,Lîî äîL ¤Ÿ¦§¨©¨
ì-ñç äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨©

,íBìLåwqer `edyk - §¨

dipt jezn dceara
cala ef `l ,zinvr
`l` ,"dnyl"d f` xqgy
"jtid"d o`k miiw
dyer `ed ixdy ,dnyln
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò
áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô

åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
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כאן9. אומר שהרי וצע"ק היצירה. בעולם  גם שאפ"ל - רפ"מ לקמן ËÓÏ‰'"ראה ‰¯‡˘'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



נט oqip 'aÎ'` iriaxÎiyily mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  א' שלישי יום
יום שלישי ֿ רביעי א 'ֿ ב 'ניסן  ,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ùøùù éî êà,bp 'nr cr:[ç"éì òåãéë

ניסן  ב' רביעי יום
,bp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî øëù äðäå,106 'nr cr.'ä íã÷

ze`ad d`xide dad`dn
;lkyd onàlà¤¨

äúéä íúãBáò7 £¨¨¨§¨
Lnî äákøî úðéçáa¦§¦©¤§¨¨©¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéàì§¥¨
,úeàéöîa åéìà ìèaìå§¦¨¥¥¨¦§¦
,Cøaúé BøBàa ììkäìe§¦¨¥§¦§¨¥
,íäì øLà ìëå íä¥§¨£¤¨¤

:eøîàL Cøc-ìò ,úBönäå äøBzä íei÷ éãé ìò- ©§¥¦©¨§©¦§©¤¤¤¨§
l"f epinkg8:eðéäå ,"äákønä ïä ïä úBáàä"dn - ¨¨¥¥©¤§¨¨§©§

:`ed ,"dakxn"k mix`ezn zea`dyíäéîé ìkL éôì§¦¤¨§¥¤

.íúãBáò úàæ äúéä- ¨§¨Ÿ£¨¨
cinz eid zea`d
ly zelhazda
mneiw ici lr :"dakxn"
md ,zeevne dxez
lre mnvr lr ,mixvei
zbxc z` mdipipr lk
dpeilrd zelhazdd
wx m` ik ,llk xg` oevx mdl oi`y jk ,d"awdl xzeia
`ed dl` miwicv ly mnewn okle - 'd oevx `edy dn

.lehia ly beq eze` ybxen ea ,"zeliv`d mler"a

,Bæ änz äãBáò ìéëäî ïè÷ BúîLð LøML éî Càly - ©¦¤Ÿ¤¦§¨¨¨¥¨¦£¨©¨
,"dakxn" zpigaBúãBáòa Cøaúé BøBàa ììkìå ìèaì¦¨¥§¦¨¥§¦§¨¥©£¨

,úeòéá÷acenrl -cinz,jxazi exe`a zellkzde lehiaa÷ø ¦§¦©
úò íäL íézòå íé÷øôì¦§¨¦§¦¦¤¥¥
Bîëe ,äìòîì ïBöø̈§©§¨§
äøNò äðBîL úlôúa¦§¦©§¤¤§¥

,úeìéöàa àéäLoky - ¤¦©£¦
mleqay mialyd zrax`
zrax` cbpk md ,dlitzd
dlitzd wlg :zenlerd
`ed ,"xn`y jexa" cr
;"diyrd mler" zpigaa
zpigaa - "dxnfc iweqt"
z`ixw" ;"dxivid mler"
mler" zpigaa - "rny

,"zeliv`d mler" zpigaa - "dxyr dpeny" :"d`ixadèøôáe¦§¨
,daL úBàåçzLäa,dxyr dpenya mirxekyk -ìkL §¦§©£¨¤¨¤¨

õò éøô'a áeúkL Bîk] úeìéöà úðéçáa àéä äàåçzLä¦§©£¨¨¦¦§¦©£¦§¤¨¦§¦¥
úaL úìa÷a 'íéiç"zeliv`" zpigaa od ze`eegzyddy -,[ ©¦§©¨©©¨

àéä ék,`id d`eegzydd -úBéäì ,Cøaúé BøBàa ìeha ïéðò ¦¦¦§©¦§¦§¨¥¦§

,Lnî àìk dén÷ áéLç`lk ,d"awd iptl aeyg zeidl - ¨¦©¥§¨©¨
;ynnïk íb éæàmiwxtl" wx xenb lehia zpigaa cneryk - £©©¥

,llka "dxyr dpeny" zrya lynl enk ,"mizre
dpeny"ay ze`eegzydae

,hxta "dxyrøwò¦©
àeä BúîLð úeòéá÷§¦¦§¨

äàéøaä íìBòa,oky - §¨©§¦¨
,dnypl xywa o`k xaecn
mler"l `id dzekiiyy

,"d`ixadíé÷øôì ÷ø]©¦§¨¦
BúîLð äìòz ïBöø úòa§¥¨©£¤¦§¨
ïééî" úðéçáa úeìéöàì©£¦¦§¦©©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéá÷eð§¦©¨©§§¥

:[ï"ç,oevx zrya wx - ¥
mler"l eznyp dlrz
zxez icnell recid itk ,dhnln zexxerzd ici lr ,"zeliv`d
ly onewnl xywa milcad dyly lr epcnl o`k cr .dlawd
epax xiaqn ,oldl .ozcear xky z` zelawn od mda ,zenypd
zedn z` oiap ,ozcear xear zelawn zenypdy xkydny ,owfd

:dnvr dceard

,"äåöî ¯ äåöî øëN" ,äpäåsqepe cxtp xac epi` xkyd - §¦¥§©¦§¨¦§¨
,enk - devnd xear lenbk zlawn dnypdy ,devnd lr
,f`y - rviay zniieqn dcear xear lawn mc`y sqk ,lynl

zrcl mileki ep` oi`
zedn z` ,xkydn
xky `l` ;dceard
,xen`k ,ixd `ed devnd
devnd ly dx`dd

,"ocr ob"a dnypl dlbznddøëNnL Leøt,devnd ly - ¥¤¦§¨¨
dúâøãîe dúeäî òãðxkyd ote` itly .devnd ly - ¥©¨¨©§¥¨¨

zbixcne zedn zrcl xyt` - dnypl devndny zelbzdde
.devnd÷ñò eðì ïéàå§¥¨¥¤

úBøzñðaz` xiaqdl - ©¦§¨
,mixzqpd mipiprdíäL¤¥

íäL ,íéìBãbä íé÷écö©¦¦©§¦¤¥
,`id mzceary -
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ñ"àì ùîî äáëøî 'éçáá äúéä íúãåáò àìà àøáð
íä 'úé åøåàá ììëäìå úåàéöîá åéìà ìèáéìå ä"á
åøîàù ã"ò úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò íäì øùà ìëå
äúéä íäéîé ìëù éôì åðééäå äáëøîä ïä ïä úåáàä

.íúãåáò úàæ

ìéëäî ïè÷ åúîùð ùøùù éî êà
åúãåáòá 'úé åøåàá ììëéìå ìèáéì åæ äîú äãåáò
äìòîì ïåöø úò íäù íéúòå íé÷øôì ÷ø úåòéá÷á
èøôáå úåìéöàá àéäù äøùò äðåîù úìôúá åîëå
úåìéöà 'éçáá àéä äàååçúùä ìëù äáù 'åàååçúùäá
åøåàá ìåèéá ïéðò àéä éë [úáù 'ìá÷á ç"òøôá ù"îë]
úåòéá÷ ø÷éò ë"â éæà ùîî àìë äéî÷ áéùç úåéäì 'úé
ïåöø úòá íé÷øôì ÷ø] äàéøáä íìåòá àåä åúîùð
:[ç"éì òåãéë ð"î 'éçáá úåìéöàì åúîùð äìòú

äúåäî òãð äøëùîù 'éô äåöî äåöî øëù äðäå
íéìåãâä 'é÷éãö íäù úåøúñðá ÷ñò åðì ïéàå äúâøãîå
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.7- זה" וכלפני 'היא' צ"ל ˘ËÈÏ"‡."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.8.ב רי, ח"א זהר ו. מז, רבה בראשית

oqip 'b iying mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ג' חמישי יום
,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì ù"îë

,äákøî úðéçáajk meyn xy`e ,lkyn dlrnly dcear - ¦§¦©¤§¨¨
,"zexzqp" z`xwp `idíãà ìk íäéøçàL ,eðì úBìâpä ÷ø©©¦§¨¤©£¥¤¨¨¨

,CLîélk lr ,miielbd mipipra ,dl` dcear ipte` l` wx - ¦§Ÿ
,mdil` ribdle se`yle jynidl cg`äðîàð òãéìzrcl - ¥©¤¡¨¨

,zn`aúâøãîe úeäî̈©§¥©
eìéçãa 'ä úãBáò£©¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xia - §¦
,Baì úelbúäa§¦§©¦
äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨
óBñ-ïéà úlãâa úòãå̈©©¦§ª©¥

àeä-Ceøaw"k zxrd - ¨
l"pky" :`"hily x"enc`

mlera dxkyd,d`ixa
rcp dfndceardy

q"ia dnewn (devn)
xky :xnelk ."d`ixac
,xen`k ,`ed ,ef dcear
ixd ,"d`ixad mler"a
dceardy ,jkn rcpy

- (devnd)'éa dîB÷î§¨§
,äàéøác úBøéôñ§¦¦§¦¨
eîéçøe eìéçãa äãBáòå©£¨¦§¦§¦

,dad`e d`xia -BçîaL íéiòáhäopi`y d`xie dad` - ©¦§¦¦¤§Ÿ
xkef mc`dy ,gena xwira od `l` ,ala zeybxene zeielb

.zxzeqn dad` egena xxerne:`"hily x"enc` w"k zxrd
q"ia dnewn dceardy rcp dfn dxivia dxky l"pky"
,"dxivid mler"a ,xen`k ,`ed ,ef dcear xky :xnelk ."dxivic

`ed ef dcear ly dnewny jkn rcpy ixdúBøéôñ 'éa§§¦
eîéçøe eìéçc úeøøBòúä éìa äãBáò ìáà .äøéöécd`xi - ¦¦¨£¨£¨§¦¦§§§¦§¦

,dad`e,éelb úðéçáa Bçîa elôàdad`d oi` egena mby - £¦§Ÿ¦§¦©¦
,zelbzda d`xideúøzñîä úéòáhä äáäàä øøBòì eðéäc§©§§¥¨©£¨©¦§¦©§ª¤¤

elôà ,éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBäì ,ála©¥§¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦£¦
Bçîa,íéðt-ìk-ìò Baì úBîeìòúåcala ef `l :xnelk - §Ÿ§©£¦©¨¨¦

mb `ed `l` ,eala zybxene dielb dad` xxerl egeka oi`y
dad`d z` xxerl leki epi`zirahdybxezy ,zxzeqnd

a zelbzda zegtlegen,eal zenelrza zexxerzda didze ,
ick ,zeevne dxez miiwl ,egena oevx zxivil `iand xac

,d"awd mr ,oci lr ,wacidlàéä ÷ø,dad`d -úøàLð ©¦¦§¤¤
äãBáòä íã÷ äúéäL Bîk dúãìBúk ála úøzñî- §ª¤¤©¥§§¨¨§¤¨§¨Ÿ¤¨£¨

oipr zxxern dpi`e ,ixnbl zxzqen d"awdl dad`dyk
- dceardBæ äãBáò éøäiybx zexxerzd ila caer `edy - £¥£¨

,d`xie dad`úøàLð¦§¤¤
ãeøtä íìBòa ähîì9, §©¨§¨©¥

úeiðBöéç" àø÷pä©¦§¨¦¦
"úBîìBòä10,zeinipt" - ¨¨

`id "zenlerd
zewl`d ody ,"zexitq"d
eli`e .zenlerd ly
da miwqer ep`y dbxcd
dnl xywa `id dzr
zeipevig" `xwpy

,"zenlerdda ïéàå- §¥¨
,ef dcearaúBìòì çkŸ©©£

,Cøaúé Bãeçéa ììkéìå§¦¨¥§¦¦§¨¥
úBøéôñ øNò ïäL¤¥¤¤§¦
áeúkL Bîëe ,úBLBãwä©§§¤¨
eìéçc àìác íéðewza©¦¦¦§¨§¦
àçøt àì ¯ eîéçøe§¦¨¨§¨

,àìéòìaezky enke - §¥¨
.dlrnl zegxet od oi` ,dad`e d`xi ilay ,"xdef ipewiz"a
oda ,miitpkl d`xie dad` zelynp ,oldl xaqeiy itk ,oky
d`xide dad`d ,lynÎjxc lr ,mb jk - dlrnl xetivd dtr
,eli`e .dlrnl dcearde dxezd zeler oci lry ,"miitpk"d od
dze` elriy "miitpk"d ixd zexqg ,d`xie dad` ila dceara

,dlrnl.'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àìådcear oi`e - §¨¨§¨§©§¨§¥©¨¨
`id dceardyk wx .d"awd iptl cenrle zelrl dleki ef
xiaqn ,oldl .'d iptl dlrnl dler `id - d`xie dad` jezn
oi` ,d`xie dad` zexxerzd ilay epcnly dny ,owfd epax
`ed m` wx df oi` ,"'d mcw" dlrnl zelrl dceard geka
wqer `ed m` mb `l` ;zinvr dipt myl dceara wqer
miyp` zeevnk" ,inzq ote`a m` ik ,dipt mey ila dceara
ixd - zeevnd z` miiwl ezephwn libx `edy iptn - "dcneln
ly "dnyl"d da xqg ik ,"dnyl `ly" z`xwp ef dcear mb

.d`xie dad`

Bðéà íà eléôà eðééäå§©§£¦¦¥
÷ñBò,zeevne dxeza - ¥

ì àìL,Lîî äîL ¤Ÿ¦§¨©¨
ì-ñç äiðt Bæéà íeL §¥§¦¨©

,íBìLåwqer `edyk - §¨

dipt jezn dceara
cala ef `l ,zinvr
`l` ,"dnyl"d f` xqgy
"jtid"d o`k miiw
dyer `ed ixdy ,dnyln
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íãà ìë íäéøçàù åðì 'åìâðä ÷ø äáëøî 'éçáá íäù
åìéçãá 'ä úãåáò úâøãîå úåäî äðîàð òãéì êåùîé
úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åáì úåìâúäá åîéçøå
äãåáòå äàéøáã ñ"éá äîå÷î ä"á ñ"à úìåãâá
ìáà äøéöéã ñ"éá åçåîáù íééòáèä åîéçøå åìéçãá
'éçáá åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã úåøøåòúä éìá äãåáò
áìá úøúåñîä úéòáèä äáäàä øøåòì åðééäã éåìéâ
åçåîá 'éôà éåìéâä ìà áìä øúñäå íìòääî äàéöåäì
áìá úøúåñî úøàùð àéä ÷ø ô"ëò åáì úåîåìòúå
åæ äãåáò éøä äãåáòä íãå÷ äúéäù åîë äúãìåúë
úåîìåòä úåéðåöéç '÷ðä ãåøéôä íìåòá äèîì úøàùð
'éôñ øùò ïäù 'úé åãåçéá ììëéìå úåìòì çë äá ïéàå
àì åîéçøå åìéçã àìáã íéðå÷éúá ù"îëå úåùåã÷ä

.'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àìå àìéòì àçøô

åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

כאן9. אומר שהרי וצע"ק היצירה. בעולם  גם שאפ"ל - רפ"מ לקמן ËÓÏ‰'"ראה ‰¯‡˘'- בקו"א. ˘ËÈÏ"‡.ועיין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
.10- ויצירה". עשי' רבים, לשון - "העולמות" מובן הנ"ל ˘ËÈÏ"‡."ע"פ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰



oqipס 'c iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ד  שישי ניסן יום '
,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá ù"îë

;ely zinvrd diptd llba z`fáeúkL Bîk àlà11éäzå" : ¤¨§¤¨©§¦
ìbøä úîçî Leøt ,"äãnìî íéLðà úåöî éúBà íúàøé¦§¨¨¦¦§©£¨¦§ª¨¨¥¥£©¤§¥

Búeðèwî ìbøäL12úà àøéì Baøå åéáà Bãnìå BìébøäL , ¤ª§©¦©§¤¦§¦§¦§¨¦§©¦¨¤
÷ñBò Bðéàå .Bãáòìe 'ä,zeevnae dxeza -ìék ,Lnî dîL §¨§§¥¥¦§¨©¨¦

dceara weqrl -ìdîL ¦§¨
àìa øLôà éà Lnî©¨¦¤§¨§Ÿ
eìéçc úeøøBòúä¦§§§¦

eîéçøedad`e d`xi - §¦
,íéðt-ìk-ìò íéiòáhä©¦§¦¦©¨¨¦
álä øzñäî ïàéöBäì§¦¨¥¤§¥©¥
çîa éelébä ìà¤©¦©Ÿ©
-ìk-ìò Baì úBîeìòzå§©£¦©¨

,íéðtegeka oi` m` - ¨¦
dad` xxerle xevil
yibxi aldy ,eala dielb
,eilr - dad`d z`
lkl xxerl ,xen`k
dad`d z` zegtd
ybxezy ,zxzeqnd

zepekpe oevx ea zxxern efk dad` mb .eal mlrdae egena
dad`d ly dzexxerzd mby ixd .zeevn miiwle dxez cenll
weqrl zepekpd ,oky ,ef dcearl daiq deedn ,zxzeqnd
`edyk ,mxa .zxzeqnd dad`dn d`vezk d`a ,ef dceara

`idy zexnl ,zxzeqnd dad`d z` xxern epi`zniiw
- dceara weqrl exxerl daiq deedn `id oi` ,eal zenelrza

- ?dnl jk lke ,ef dceara "dnyl"d xqg `linneBîk ék¦§
-àlà BðBöø úàlîì Bøáç ìéáLa øác äNBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤¨¨¦§¦£¥§©§Ÿ§¤¨

ì úBNòì øLôà éà Ck ,epnî àøé Bà BáäBà ïk-íàBîL ¦¥£¨¥¦¤¨¦¤§¨©£¦§

BðBöø úàlîì úîàa Cøaúé,d"awd ly -ïBøëæ éìa ãáì ¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ§§©§¦¦§
BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå Búáäà úeøøBòúäå§¦§§©£¨§¦§¨§¨§Ÿ©£©§

.íéðt-ìk-ìò Baì úBnìòúådad`d z` zegtl xekfiy - §©£ª¦©¨¨¦
xxer `l `ed df xac mb m` ,j` .eal zenelrza dxxerie gena
ezcear oi` - ekeza
oevx `lnl ick ziyrp
el oi`y zexnl ,d"awd
zinvr dipt mey
`ed `l` ,ef ezceara
llba dze` dyer

.ezelibxäáäà íâå§©©£¨
dcáìxxern `ed m` mb §©¨

dad` ekeza dlbne
ef m` j` ,d"awdldad`

calaxxeriy ilan
,d`xi mb ekezadðéà¥¨

,"äãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£¨
,ziyrp `id m` -éìa§¦

äàøéäàzzd`xi - ¦§¨©¨¨
,dpezgzàéäL ,úBçôì,dpezgzd d`xid -áìa úøzñî §¨¤¦§ª¤¤§¥

,ìàøNé ìkzexxerzd jezn dyer `edy dceard :xnelk - ¨¦§¨¥
mya z`xwp dpi` ,d`xid ybxd ila ,cala dad`dcear;

,'d zad` jezn z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn`
dcear ,oky ."dcear"l aygidl dleki `id oi` z`f lkae
xwira d`a ezceary ,epec` z` zxynd cark - drnyn

z` ez`xi jeznepec`xwira eia` oevx `lnny oa enk `ly ;
aygp df oi` - d`xid dxqgy oeikne .eil` ezad` jezn

"dcear"l.ïn÷ì øàaúiL Bîk.`"n wxta - §¤¦§¨¥§©¨

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLxqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly "dnyl"d ef dceara

`ly yexita ziyrp
wx ,dnylìBæéà íeL §¥

,Bîöò ãBáëì äiðt§¦¨¦§©§
ãéîìz úBéäì ïBâk§¦§©§¦

àðåb éàäëe íëç- ¨¨§©©§¨
,dneckeäiðt dúBà éæà£©¨§¦¨

dâðc ätìwä ãvnL¤¦©©§¦¨§Ÿ©
,BúøBúa úLaìúî¦§©¤¤§¨

äøBzäåjezn cnly - §©¨
,dipt dze`úðéçáa àéä¦¦§¦©

úBtìwä CBúa úeìb̈§©§¦

,äòL éôì,dry itl wx `id zelbd -äNòé øLà ãò §¦¨¨©£¤©£¤
íb ¯ 'ä ìà BáeLaL ,íìBòì äàeôø äàéánL ,äáeLz§¨¤§¦¨§¨¨¨¤§¤©

BúøBzjezn cnly - ¨
,dtilw ly diptäáL̈¨

eøîà ïëìå .Bnò¦§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì13÷ñòé íìBòì" : ¦§¨¨§¨©£Ÿ
'eëå íãà,dxeza - ¨¨§

,dnyl `ly elit`
ì àlL CBznLdîL ¤¦¤Ÿ¦§¨

ì àa,éàcåa "dîL ¨¦§¨§©©
úBNòì BôBñ éàcåaL¤§©©©£
Bà äæ ìebìâa äáeLz§¨§¦§¤

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
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יג.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ י"ל שאז - ט "ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ
בכאו"א, נמצא שזהו מפני - בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה

תורה ע"פ נמצא גו'".˘ˆÂÂÈ˙‰וצ"ל לבניך ב.13.ושננתם כג, נזיר ב. נ, פסחים

oqip 'd ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ה' קודש שבת יום
,cp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîæ ìë êà .î ÷øô,dp 'nr cr.úåëéøàá ì"ðë

.çcð epnî çcé àì ék ,øçà ìebìâaonfa didy in mb - §¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤¦¨
,d"awdn "gcp" miieqnx`yi `lxefgi seq seq `l` ,gcip

dxezd mb dyecwl xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza
ixd ."dnyl"l ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly

`l `ed xn`nd yexity
`ed "dnyl `ly"ny

leki,"dnyl"l ribdl
`edy `l`i`cearibi

,efn dxizie" ."dnyl"l
`ly cnly dn mb
avnl dyrii - dnyl
cnlp eli`k (dlri)
- "dnyl dligzkln

.`"hily x"enc` w"k zxrd`ed cenildyk `ed xen`d lk
.invr ceak ly dipt myl ,dnyl `ly ynnäNBòLk Cà©§¤¤

ì àì ,ízñì àlL àìå dîLéeìz øácä ïéà ¯ dîL §¨Ÿ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨
ì äæ øác ãîBìå øæBçL ãiî àlà ,äáeLúaéøä ,dîL ¦§¨¤¨¦¨¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥

àçøôe äæ ãenìì óøèöîe øaçúî ,íúña ãîlM äî íb©©¤¨©¦§¨¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨
,àìéòì,dlrnl dlere -ïéãò Ba Laìúð àlL øçàî §¥¨¥©©¤Ÿ¦§©¥£©¦

.dâðc ätì÷ íeLzinvr dipt jezn cnl `l `ed ,ixdy - §¦¨§Ÿ©
,ely oey`xd dxezd cenil okle)`lztilwa zelba did

`edyk ,zrk dler df okl ,"dnyl"d wx o`k xqg did (dbep
.dnyl cenil eze` lr xfeg."'eë íãà ÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ¨¨

`ly"dn ,ik ,dnyl dpeekd dxqg xy`k mb ,dxeza -
ici lr `wec e`le) "dnyl"l envr cenild ribi "dnyl
dn z` dlrnd ,daeyz
,dnyl `ly cnly
cnliy ici lr (`l`
jezne xac eze` ycgn

.dnylïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
,äðeëa àlL älôúa- ¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

xg`l lltzn `ed m`y
jezn dlitz dze` ,okn
mb dler - dpeek

,dpeekd da xqg didy zncewd dlitzdáeúkL Bîk§¤¨
øäfa14:,"oexg` qxhpew"a oldl aezk ,dlitzl xy`a ©Ÿ©

,xacd witqn okl ,minyl `id (dlitza) ezpeeky oeeikny
y,dpyd lk ly zelitzd lkn ,sxhvz ,dpyd lk jyna

df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek jezn zg` dlitz
ztxhvn ,dpyd lk jynay cr ,xg` wlg - xg` mei ;dpeeka
zelitzd lk dlrnl f` zeler (dpeeka dnly zg` dlitz

.dpyd lk jyna lltzdy

.î ÷øt,zeevnde dxezd ziilry ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
dxez cenill mi`iand oevxae dpeeka dielz ,miiwne cnel icediy

ezpeek m` :zeevn meiwle

d`xie dad`a md epevxe

dwenrd ezpad jezn ze`ad

ezxez f` zeler - 'd zelcba

zexitq xyra eizeevne

mler `edy ,"d`ixad mler"

dad` od m` ,j` ;dbydd

zeler - zeirah d`xie

xyra zeevnde dxezd

,"dxivid mler" zexitq

xqg ,zeevn eneiwae dxez ecenila m` ,mxa .zecnd mler `edy

dipt llba) ynn "dnyl `ly" epi` m` mb ,d`xie dad` ly "dnyl"d

ezephwn libx `edy iptn ,"dcneln miyp` zevn" jezn `l` ,(zinvr

zeevnd meiwe dxezd cenil geka oi` - zeevn miiwle dxez cenll

`edyk - owfd epax xiaqd - eli`e .('d iptl) ,"'d mcw" zelrl ,ely

xqg didy mcewd cenild sxhvn - "dnyl" dxez dze` cnele xfeg

mr cgi dlrnl dler `ed mbe ,igkepd "dnyl" cenill ,"dnyl"d ea

."dnyl" cnly igkepd cenild

ì äæ øác ãîìå øæç àlL ïîæ ìk ,CàdîLxfg `ly - ©¨§©¤Ÿ¨©§¨©¨¨¤¦§¨

miyp` zevn" cvn mcew cnly dn z` "dnyl" cnle
,cenil eze`a "dnyl"d xqge ,"dcnelnäìBò Bãenì ïéà¥¦¤

úBøéôñ 'éa elôà£¦§§¦
íìBòa úBøéànä©§¦§¨

,äiNòäå äøéöéä`l - ©§¦¨§¨£¦¨
ecenil oi`y cala ef
zexitq xyra dler
mb `l` ,"d`ixad mler"
zexitq xyra dler epi`
`l mbe "dxivid mler"
mler" zexitq xyra

,"diyrdïä úBøéôqä ék¦©§¦¥
ïäáe ,úeäìà úBðéça,zexitqa -øBà ãçéúîe Laìúî §¦¡Ÿ¨¤¦§©¥¦§©¥

,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéàxyra dler did ecenil m`ae - ¥¨©¨
,`ed jexa seq oi` xe`a dler ecenily xne` df did ,zexitqd

eîéçøe eìéçc àìáe,dad`e d`xi ila -à÷lñì àìëé àì §¨§¦§¦¨¨§¨§©§¨
,'ä íã÷ í÷éîìe,"'d mcw" cenrle zelrl ecenil geka oi` - §¥¨¢¨

,`ed jexa seq oi` xe` iptl,íéðewza áeúkL Bîk- §¤¨©¦¦
."xdef ipewiz"aïäL ïéøBãîe úBìëéäì äìBò Bãenì ÷ø©¦¤§¥¨§¦¤¥

úBîìBòä úeiðBöéçly zewl`de zeiniptd od "zexitq"d - ¦¦¨¨
zenlerd zeipevig md "oixecn"de "zelkid"d eli`e ,zenlerd
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íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

êà î ÷øôäæ øáã ãîìå øæç àìù ïîæ ìë
ñ"éá 'éôà äìåò åãåîéì ïéà äîùì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
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סי oqip 'c iyiy mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ד  שישי ניסן יום '
,106 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá ù"îë

;ely zinvrd diptd llba z`fáeúkL Bîk àlà11éäzå" : ¤¨§¤¨©§¦
ìbøä úîçî Leøt ,"äãnìî íéLðà úåöî éúBà íúàøé¦§¨¨¦¦§©£¨¦§ª¨¨¥¥£©¤§¥

Búeðèwî ìbøäL12úà àøéì Baøå åéáà Bãnìå BìébøäL , ¤ª§©¦©§¤¦§¦§¦§¨¦§©¦¨¤
÷ñBò Bðéàå .Bãáòìe 'ä,zeevnae dxeza -ìék ,Lnî dîL §¨§§¥¥¦§¨©¨¦

dceara weqrl -ìdîL ¦§¨
àìa øLôà éà Lnî©¨¦¤§¨§Ÿ
eìéçc úeøøBòúä¦§§§¦

eîéçøedad`e d`xi - §¦
,íéðt-ìk-ìò íéiòáhä©¦§¦¦©¨¨¦
álä øzñäî ïàéöBäì§¦¨¥¤§¥©¥
çîa éelébä ìà¤©¦©Ÿ©
-ìk-ìò Baì úBîeìòzå§©£¦©¨

,íéðtegeka oi` m` - ¨¦
dad` xxerle xevil
yibxi aldy ,eala dielb
,eilr - dad`d z`
lkl xxerl ,xen`k
dad`d z` zegtd
ybxezy ,zxzeqnd

zepekpe oevx ea zxxern efk dad` mb .eal mlrdae egena
dad`d ly dzexxerzd mby ixd .zeevn miiwle dxez cenll
weqrl zepekpd ,oky ,ef dcearl daiq deedn ,zxzeqnd
`edyk ,mxa .zxzeqnd dad`dn d`vezk d`a ,ef dceara

`idy zexnl ,zxzeqnd dad`d z` xxern epi`zniiw
- dceara weqrl exxerl daiq deedn `id oi` ,eal zenelrza

- ?dnl jk lke ,ef dceara "dnyl"d xqg `linneBîk ék¦§
-àlà BðBöø úàlîì Bøáç ìéáLa øác äNBò íãà ïéàL¤¥¨¨¤¨¨¦§¦£¥§©§Ÿ§¤¨

ì úBNòì øLôà éà Ck ,epnî àøé Bà BáäBà ïk-íàBîL ¦¥£¨¥¦¤¨¦¤§¨©£¦§

BðBöø úàlîì úîàa Cøaúé,d"awd ly -ïBøëæ éìa ãáì ¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ§§©§¦¦§
BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå Búáäà úeøøBòúäå§¦§§©£¨§¦§¨§¨§Ÿ©£©§

.íéðt-ìk-ìò Baì úBnìòúådad`d z` zegtl xekfiy - §©£ª¦©¨¨¦
xxer `l `ed df xac mb m` ,j` .eal zenelrza dxxerie gena
ezcear oi` - ekeza
oevx `lnl ick ziyrp
el oi`y zexnl ,d"awd
zinvr dipt mey
`ed `l` ,ef ezceara
llba dze` dyer

.ezelibxäáäà íâå§©©£¨
dcáìxxern `ed m` mb §©¨

dad` ekeza dlbne
ef m` j` ,d"awdldad`

calaxxeriy ilan
,d`xi mb ekezadðéà¥¨

,"äãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£¨
,ziyrp `id m` -éìa§¦

äàøéäàzzd`xi - ¦§¨©¨¨
,dpezgzàéäL ,úBçôì,dpezgzd d`xid -áìa úøzñî §¨¤¦§ª¤¤§¥

,ìàøNé ìkzexxerzd jezn dyer `edy dceard :xnelk - ¨¦§¨¥
mya z`xwp dpi` ,d`xid ybxd ila ,cala dad`dcear;

,'d zad` jezn z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"d o`k yi mpn`
dcear ,oky ."dcear"l aygidl dleki `id oi` z`f lkae
xwira d`a ezceary ,epec` z` zxynd cark - drnyn

z` ez`xi jeznepec`xwira eia` oevx `lnny oa enk `ly ;
aygp df oi` - d`xid dxqgy oeikne .eil` ezad` jezn

"dcear"l.ïn÷ì øàaúiL Bîk.`"n wxta - §¤¦§¨¥§©¨

ì àlL ÷ñBòLëe,Lnî dîLxqgy cala ef `ly - §¤¥¤Ÿ¦§¨©¨
dceardy ,`l` ,d`xie dad` ly "dnyl"d ef dceara

`ly yexita ziyrp
wx ,dnylìBæéà íeL §¥

,Bîöò ãBáëì äiðt§¦¨¦§©§
ãéîìz úBéäì ïBâk§¦§©§¦

àðåb éàäëe íëç- ¨¨§©©§¨
,dneckeäiðt dúBà éæà£©¨§¦¨

dâðc ätìwä ãvnL¤¦©©§¦¨§Ÿ©
,BúøBúa úLaìúî¦§©¤¤§¨

äøBzäåjezn cnly - §©¨
,dipt dze`úðéçáa àéä¦¦§¦©

úBtìwä CBúa úeìb̈§©§¦

,äòL éôì,dry itl wx `id zelbd -äNòé øLà ãò §¦¨¨©£¤©£¤
íb ¯ 'ä ìà BáeLaL ,íìBòì äàeôø äàéánL ,äáeLz§¨¤§¦¨§¨¨¨¤§¤©

BúøBzjezn cnly - ¨
,dtilw ly diptäáL̈¨

eøîà ïëìå .Bnò¦§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì13÷ñòé íìBòì" : ¦§¨¨§¨©£Ÿ
'eëå íãà,dxeza - ¨¨§

,dnyl `ly elit`
ì àlL CBznLdîL ¤¦¤Ÿ¦§¨

ì àa,éàcåa "dîL ¨¦§¨§©©
úBNòì BôBñ éàcåaL¤§©©©£
Bà äæ ìebìâa äáeLz§¨§¦§¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì
äøåúäå åúøåúá úùáìúî äâåðã äôéì÷ä ãöîù äéðô
øùà ãò äòù éôì äôéì÷ä êåúá úåìâ 'éçáá àéä
'ä ìà åáåùáù íìåòì äàåôø äàéáîù äáåùú äùòé
÷åñòé íìåòì ì"æø åøîà ïëìå åîò äáù åúøåú íâ
éàãåá äîùì àá äîùì àìù êåúîù 'åëå íãà
ìåâìâá åà äæ ìåâìâá äáåùú úåùòì åôåñ éàãåáù
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oqip 'd ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ה' קודש שבת יום
,cp 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïîæ ìë êà .î ÷øô,dp 'nr cr.úåëéøàá ì"ðë

.çcð epnî çcé àì ék ,øçà ìebìâaonfa didy in mb - §¦§©¥¦Ÿ¦©¦¤¦¨
,d"awdn "gcp" miieqnx`yi `lxefgi seq seq `l` ,gcip

dxezd mb dyecwl xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza
ixd ."dnyl"l ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly

`l `ed xn`nd yexity
`ed "dnyl `ly"ny

leki,"dnyl"l ribdl
`edy `l`i`cearibi

,efn dxizie" ."dnyl"l
`ly cnly dn mb
avnl dyrii - dnyl
cnlp eli`k (dlri)
- "dnyl dligzkln

.`"hily x"enc` w"k zxrd`ed cenildyk `ed xen`d lk
.invr ceak ly dipt myl ,dnyl `ly ynnäNBòLk Cà©§¤¤

ì àì ,ízñì àlL àìå dîLéeìz øácä ïéà ¯ dîL §¨Ÿ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨¥©¨¨¨
ì äæ øác ãîBìå øæBçL ãiî àlà ,äáeLúaéøä ,dîL ¦§¨¤¨¦¨¤¥§¥¨¨¤¦§¨£¥

àçøôe äæ ãenìì óøèöîe øaçúî ,íúña ãîlM äî íb©©¤¨©¦§¨¦§©¥¦§¨¥§¦¤¨§¨
,àìéòì,dlrnl dlere -ïéãò Ba Laìúð àlL øçàî §¥¨¥©©¤Ÿ¦§©¥£©¦

.dâðc ätì÷ íeLzinvr dipt jezn cnl `l `ed ,ixdy - §¦¨§Ÿ©
,ely oey`xd dxezd cenil okle)`lztilwa zelba did

`edyk ,zrk dler df okl ,"dnyl"d wx o`k xqg did (dbep
.dnyl cenil eze` lr xfeg."'eë íãà ÷ñòé íìBòì" ïëìå§¨¥§¨©£Ÿ¨¨

`ly"dn ,ik ,dnyl dpeekd dxqg xy`k mb ,dxeza -
ici lr `wec e`le) "dnyl"l envr cenild ribi "dnyl
dn z` dlrnd ,daeyz
,dnyl `ly cnly
cnliy ici lr (`l`
jezne xac eze` ycgn

.dnylïéðòä ïëå§¥¨¦§¨
,äðeëa àlL älôúa- ¦§¦¨¤Ÿ§©¨¨

xg`l lltzn `ed m`y
jezn dlitz dze` ,okn
mb dler - dpeek

,dpeekd da xqg didy zncewd dlitzdáeúkL Bîk§¤¨
øäfa14:,"oexg` qxhpew"a oldl aezk ,dlitzl xy`a ©Ÿ©

,xacd witqn okl ,minyl `id (dlitza) ezpeeky oeeikny
y,dpyd lk ly zelitzd lkn ,sxhvz ,dpyd lk jyna

df wlg lltzd `ed cg` mei) dpeek jezn zg` dlitz
ztxhvn ,dpyd lk jynay cr ,xg` wlg - xg` mei ;dpeeka
zelitzd lk dlrnl f` zeler (dpeeka dnly zg` dlitz

.dpyd lk jyna lltzdy

.î ÷øt,zeevnde dxezd ziilry ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
dxez cenill mi`iand oevxae dpeeka dielz ,miiwne cnel icediy

ezpeek m` :zeevn meiwle

d`xie dad`a md epevxe

dwenrd ezpad jezn ze`ad

ezxez f` zeler - 'd zelcba

zexitq xyra eizeevne

mler `edy ,"d`ixad mler"

dad` od m` ,j` ;dbydd

zeler - zeirah d`xie

xyra zeevnde dxezd

,"dxivid mler" zexitq

xqg ,zeevn eneiwae dxez ecenila m` ,mxa .zecnd mler `edy

dipt llba) ynn "dnyl `ly" epi` m` mb ,d`xie dad` ly "dnyl"d

ezephwn libx `edy iptn ,"dcneln miyp` zevn" jezn `l` ,(zinvr

zeevnd meiwe dxezd cenil geka oi` - zeevn miiwle dxez cenll

`edyk - owfd epax xiaqd - eli`e .('d iptl) ,"'d mcw" zelrl ,ely

xqg didy mcewd cenild sxhvn - "dnyl" dxez dze` cnele xfeg

mr cgi dlrnl dler `ed mbe ,igkepd "dnyl" cenill ,"dnyl"d ea

."dnyl" cnly igkepd cenild

ì äæ øác ãîìå øæç àlL ïîæ ìk ,CàdîLxfg `ly - ©¨§©¤Ÿ¨©§¨©¨¨¤¦§¨

miyp` zevn" cvn mcew cnly dn z` "dnyl" cnle
,cenil eze`a "dnyl"d xqge ,"dcnelnäìBò Bãenì ïéà¥¦¤

úBøéôñ 'éa elôà£¦§§¦
íìBòa úBøéànä©§¦§¨

,äiNòäå äøéöéä`l - ©§¦¨§¨£¦¨
ecenil oi`y cala ef
zexitq xyra dler
mb `l` ,"d`ixad mler"
zexitq xyra dler epi`
`l mbe "dxivid mler"
mler" zexitq xyra

,"diyrdïä úBøéôqä ék¦©§¦¥
ïäáe ,úeäìà úBðéça,zexitqa -øBà ãçéúîe Laìúî §¦¡Ÿ¨¤¦§©¥¦§©¥

,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéàxyra dler did ecenil m`ae - ¥¨©¨
,`ed jexa seq oi` xe`a dler ecenily xne` df did ,zexitqd

eîéçøe eìéçc àìáe,dad`e d`xi ila -à÷lñì àìëé àì §¨§¦§¦¨¨§¨§©§¨
,'ä íã÷ í÷éîìe,"'d mcw" cenrle zelrl ecenil geka oi` - §¥¨¢¨

,`ed jexa seq oi` xe` iptl,íéðewza áeúkL Bîk- §¤¨©¦¦
."xdef ipewiz"aïäL ïéøBãîe úBìëéäì äìBò Bãenì ÷ø©¦¤§¥¨§¦¤¥

úBîìBòä úeiðBöéçly zewl`de zeiniptd od "zexitq"d - ¦¦¨¨
zenlerd zeipevig md "oixecn"de "zelkid"d eli`e ,zenlerd
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íéøîà éèå÷éì

äîùì àì íúñ äùåòùë êà çãð åðîî çãé àì éë øçà
ãéî àìà äáåùúá éåìú øáãä ïéà äîùì àìù àìå
íúñá ãîìù äî íâ éøä äîùì äæ øáã ãîåìå øæåçù
àìù øçàî àìéòì àçøôå äæ ãåîéìì óøèöîå øáçúî
÷åñòé íìåòì ïëìå äâåðã äôéì÷ íåù ïééãò åá ùáìúð
:øäæá ù"îë äðååëá àìù äìôúá ïéðòä ïëå 'åë íãà

êà î ÷øôäæ øáã ãîìå øæç àìù ïîæ ìë
ñ"éá 'éôà äìåò åãåîéì ïéà äîùì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
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oqipסב 'd ycew zay mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää
áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
äìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò 'åë
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אליך שרה שמע בקולה" )שהיתה גדולה מאברהם בנביאות20(. ועד"ז בנוגע ליצחק שדוקא 
בזכות אשתו רבקה נפעל שהברכות יגיעו למקומם הראוי, יעקב21. ועד"ז יעקב קודם שעזב 
לנסוע  ושמע לעצתן  איתן  וגו'"22, התייעץ  וללאה  ויקרא לרחל  יעקב  "וישלח  לבן  בית  את 
לארץ ישראל, ועי"ז זכה "למיטתו שלימה"23, ולפעול בירור בכל ניצוצות הקדושה24 "צאן 

רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים"25.
ו"מעשה אבות סימן לבנים"26, שכדי לזכות ל"דור ישרים יבורך", על נשי ישראל לעמוד 
בשורה הראשונה בחינוך ילדיהם, ובכך להעמיד בישראל "בתי כהונה ובתי מלכות"27, שילכו 

לקראת משיח צדקנו, בעגלא דידן28. 

20( פרש"י שם. 
21( תולדות כז, ה. 

22( ויצא לא, ד. 
23( ויק"ר פל"ו, ה. פרש"י ויחי מז, לא.  

24( ראה תו"א ויצא כג, ג. ובכ"מ. 
25( ויצא ל, מג.

26( ראה תנחומא לך לך ט. ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן לך לך יב, ו. ועוד.  
27( ראה פרש"י שמות א, כא. 

28( משיחת י"ט כסלו ה'תשכ"א. 

המשך מעמוד ג



היום יום . . . סח

ה'תש"גכח אדר שנייום ראשון

חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ועולם . . . 104 אלקות ממש.

ְבִרית ִמיָלה - אֹוְמִרים. "ָהַרֲחָמן" ּדִ

)משיחה בסעודת ברית מילה(: בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס 
לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער 
אינגעל זָאל לערנען  - )ונתן כ"ק אדמו"ר שליט"א סכום מסוים באמרו(: - דָאס איז 

פאר דער ישיבה.

ֵנס ְלתוָֹרה  ִיּכָ ן  ִרית, ּכֵ ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ְבִרית ִמיָלה אוְֹמִרים, "ּכְ ִרית ִמיָלה(: ּבִ ְסעּוַדת ּבְ יָחה ּבִ )ִמּשִׂ
ת  ַ בוֹד ְקֻדּשׁ ֶלד ִיְלַמד )ְוָנַתן ּכְ ַהּיֶ ֵמי ְקִדיָמה ׁשֶ ּנוְֹתִנים ּדְ ים טוִֹבים". ְונוֲֹהִגים ֶאְצֵלנּו, ׁשֶ ה ּוְלַמֲעׂשִ ּוְלֻחּפָ

יָבה. ָאְמרוֹ(: ֶזה ֲעבּור ַהְיׁשִ ם ּבְ ָמתוֹ ֵעֶדן[ ְסכּום ְמֻסּיָ ִליָט"א ]ַאְדמוֹ"ר  ְמהוַֹרַיי"צ ִנְשׁ ַאְדמוֹ"ר ׁשְ

ה'תש"גכט אדר שנייום שני

חומש: תזריע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: והנה צמצום . . . נג עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר: הקב"ה ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין 
ליש, און אידען דארפען מַאכען מיש לאין, פון די גשמיות מַאכען רוחניות. די עבודה 
מַאכען פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מַאכען א כלי פאר רוחניות, דָאס איז א 

חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

ָהעוָֹלם  ֶאת  ָרא  ּבָ רּוְך־הּוא  דוֹׁש־ּבָ ַהּקָ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ָאִבי  ֲאדִֹני  ָאַמר  ַהִהְתַוֲעדּויוֹת  ַאַחת  ּבְ
ַלֲעׂשוֹת  ִמּיּות  ׁשְ ֵמַהּגַ ְל"ַאִין",  ׁש"  ִמ"ּיֵ ַלֲעׂשוֹת  ְצִריִכים  ִויהּוִדים  ְלֵיׁש,  ֵמַאִין  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ָבִרים  ַהּדְ ְוָכל 
ָלה  ַמּטָ זוִֹהי   – ְלרּוָחִנּיּות  ִלי  ּכְ ַלֲעׂשוֹת  ִמי  ׁשְ ַהּגַ ְוֶאת  רּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ׁשְ ִמּגַ ַלֲעׂשוֹת  ָהֲעבוָֹדה  רּוָחִנּיּות. 

ְפָרט.  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ב ּכָ ֶזה ְמֻחּיָ ית. ּבָ ִאיׁשִ

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ָרצוֹן"  ִהי  ַה"ּיְ לֹאַמר  ַהּכֵֹהן  ֵטיין  הוְֹרְנׁשְ ה  ֶ מֹשׁ ָהַרב  ְלִגיסוֹ  ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מוִֹרי  ָאִבי  ֲאדִֹני 
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרוֹ, ּכִ יא, ְוָאַמר לוֹ ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אוֹר ְליוֹם א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאדִֹני ָאִבי מוִֹרי ְוַרּבִ ַ בוֹד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בוֹד. ם ְמנּוָחתוֹ ּכָ רוְֹסטוֹב, ְוׁשָ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סט היום יום . . . 
תרמ"ג,  ּכוֹת  ַהּסֻ ַחג  ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיוֹם  ּבַ ָאִביו:  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ים,  ַרּבִ ּבָ ֲאָמרוֹ  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשוֹן  ַמֲאָמר 
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ  – ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְהיוֹתוֹ  ּבִ ָהַאֲחרוֹן   – ים  ַרּבִ ּבָ  – ַמֲאָמר  כּו'".  ְלָך  נּו  ִיּתְ ֶתר  "ּכֶ ּוַמְתִחיל 

ְך". ֶ ם ַלחֹשׁ ית ּגוִֹים ֲעָמֵלק ּגוֹ' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת  "י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יוֹם  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מוִֹרי  ֲאדִֹני  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניוֹת. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתוָֹרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ
יוֹם –  ָכל  ּבְ עּור – לֹא  ׁשִ ם  ּגַ ְלִמי.  ירּוׁשַ ּבִ עּור  ׁשִ ְליוֹם.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ – ב' 

ָצרוֹת. ּקְ ָדרוֹת ָהֲאֻרּכוֹת ּופוֵֹרַע ּבַ ּסְ ה': לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַה'ּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ פוְֹסִקים. ּבְ ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבוַֹדת ּבַ

ָנה  ֲחנּות ְוַכּדוֶֹמה, ִיְלמֹד ִמׁשְ בוֹ ּבַ ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ָעה ַהּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ֵעת ִעְסקוֹ ַמּמָ א( ָהֲעבוָֹדה ִעם ַעְצמוֹ. ּבְ
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניוֹת ּתְ ׁש ִמׁשְ מוֹ ֻחּמָ ְבֵרי ּתוָֹרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לוֹ ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניוֹת, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדוֶֹמה. ְרחוֹב, ּבַ ָהְלכוֹ ּבָ ּיּוַכל ַלֲחזֹר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ

ְכִני, ְוִלְמצֹא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תוֹ. ּבְ ב( ָהֲעבוָֹדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיוֵֹצא ּבָ ה ְלעוֵֹרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבוֵֹתינּו ִזְכרוָֹנם־ִלְבָרָכה "לֹא ְמקוֹמוֹ ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאדִֹני ָאִבי ְזֵקִני מוִֹרי ְוַרּבִ
ַרּבוֵֹתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשוֹן  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבוֹ  ֵיׁש  בוֹד  ּכָ ְמקוֹמוֹ",  ד ֶאת  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דוֹ,  ְמַכּבְ
ְוֶזהּו  ַנֲעֶלה.  יף  ַמּקִ אוֹר  ּלּוי  ּגִ בוֹד,  ּכָ ּוְלׁשוֹן  ָכֵבד",  ּכְ ִלּבוֹ  ה  ַנֲעׂשָ  – ְרעֹה  ּפַ ֵלב  ֵבד  "ּכָ ִזְכרוָֹנם־ִלְבָרָכה 
ָועֹז  ּכַֹח  לוֹ  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְמקוֹמוֹ",  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ א "ָאָדם  ֶאּלָ ְמָקְררוֹ,  לוַֹמר  ּכְ דוֹ",  ְמַכּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמקוֹמוֹ  "לֹא 
יק",  ֵהא ַצּדִ יִעים אוֹתוֹ ּתְ ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אוֹר ּתוָֹרה ַוֲעבוָֹדה. ּכְ ְלָהִאיר ֶאת ְמקוֹמוֹ ּבְ
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ כֹחוֹת ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זוֹ הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קוֹם ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:



ע            

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ח ראשון יום   

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ÔÈ˘ÂÈ‚ ˙ÂÎÏ‰   
         
        

        
הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, (גיטין

התנאי  יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את שהמגרש
להינשא  האשה מותרת האשה הרי למפרע, מגורשת תהיה

התנאי  נתקיים לא שעדיין אף משנה)מיד .(מגיד
רש"י לשיטת חוששין)אמנם אין ד"ה א פד, הבעל (גיטין אם

שנתקיים  קודם להינשא לה אסור בתנאי, אשתו את גירש
בטל  גט "ונמצא התנאי יתקיים לא שמא חוששים כי התנאי,
לפרוש  בעלה צריך נשאת אם זו, ולדעה ממזרים". ובניה

התנאי שיתקיים עד ס"ב)(ש"ע ממנה קמג סי' .אהע"ז
'קום  של תנאי בין לחלק יש ראשונים כמה ולדעת
את  התנה הבעל אם תעשה': ואל 'שב של לתנאי ועשה'
לי  שתתני מנת "על כגון מעשה, בעשיית הגירושין
התנאי  שיתקיים עד להינשא האשה אסורה זוז", מאתים
התנאי  אם אבל התנאי, יתקיים לא שמא חוששים כי

תינשאי  שלא מנת "על שאמר כגון ממעשה, להימנע הוא
להינשא  מותרת - וכד' יין" תשתי "שלא או לפלוני"

התנאי על שתעבור לחשוש אין כי בדפי מיד, לה,ב גיטין (ר"ן

.הרי"ף)
והרמב"ן הרשב"א סק"ד)(רא ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית ה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא מותרת
  אחרים בדעת תלויה היא אם אבל לקיימו, בידה

שהוא  אלא בידה שהדבר או תעשה', ואל ב'שב שהתנאי אף
את  לקיים תוכל לא למעשה שמא חוששים - ועשה' ב'קום

להינשא. ואסורה התנאי
אם  (אפילו לקיימו שבידה תנאי הוא שאם הסוברים ויש
מותרת  - יין" שתשתי מנת "על כגון ועשה') ב'קום הוא
הדבר  כאשר אך התנאי, על שתעבור חשש אין כי להנשא,
ואסורה  יתקיים לא שהתנאי לחשוש יש אחרים, ביד תלוי

אחרים להנשא בשם שם .המקילּין)(ר"ן
הר"ן לה (שם)וכתב המתיר הרמב"ם, דעת גם היא שזו

לקיימו, בידה אם רק שזהו - התנאי קיום קודם גם להנשא
להנשא. אסורה אחרים בדעת תלוי זה אם אבל

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום  Ô 

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ÔÈ˘ÂÈ‚ ˙ÂÎÏ‰  
          
        
         

   
לדעת  הראשונים: במחלוקת תלוי אזרחיים נישואין דין
אלא  זנות' בעילת בעילתו עושה אדם אין 'חזקה הגאונים
אשה  על הבא אדם בכל אמורה קידושין, לשם מתכוון
את  שגירש במי רק אמור הדבר הרמב"ם לדעת אך פנויה,
מהגירושין  בו לחזור שהתכוון שחזקה עליה, ובא אשתו
שיפרש  עד זנות ביאת זו הרי אחר מקרה בכל אך ולקדשה,

קידושין. לשם שכוונתו
ו)והריב"ש זוג (סי' בבני ידי דן על שנישאו מהאנוסים

הרמב"ם  לדעת גם זה במקרה כי סוברים שיש וכתב כומר,
דרך  הפנויה על הבא בפנוי רק כי לקידושין, לחשוש יש
ביאת  אלא קידושין ביאת זו שאין הרמב"ם סובר מקרה
כוונתו  בערכאותיהם רשמי באופן אשה הנושא אך זנות,

קידושין. לשם
לדעת  גם זה במקרה שאדרבה סובר עצמו הריב"ש אך
אשה  הנושא כי כלל, קידושין חשש אין הגאונים

כדת  לקדשה רוצה שאינו בפירוש כאומר הוא בערכאותיהם
קידושין. חשש אין ובזה וישראל משה

שנא)והרדב"ז סי' איסורי (ח"א על לעבור שהמוחזק הוסיף
בעילת  בעילתו עושה שאינו בו לומר אין נפש בשאט כרת

זנות.
אריה' ס"א)וה'שאגת עושה (קו"א אדם אין שהחזקה כתב

שהיו  הראשונים בדורות רק היא זנות בעילת בעילתו
לקדש  שאפשר לכל ידוע לא בזמנינו אך בביאה, מקדשים
קידושין, בהלכות הבקיאים לחכמים רק אלא בביאה

קידושין. לשם בבעילתו התכוון לא ובוודאי
את  שגירש מצוות שומר שאינו שבמי שמח' ה'אור וכתב
יש  הרמב"ם לדעת דווקא עמה, התייחד כך ואחר אשתו
אינו  שהאדם כך על מבוססת החזקה אין לדעתו כי להחמיר,
ושב  אשתו והיתה שמאחר אלא איסור, על לעבור רוצה
מחדש, לקדשה זו בביאה כוונתו הסתם מן עמה, ומתייחד

מצוות. שומר שאינו באדם גם זאת לומר יש ולכן
כתב  שהרי כך, משמע לא הרמב"ם לשון מפשטות אך

יז) באשתו (בהל' בעילתו עושה אדם שאין היא "שחזקה :
כן  ואם מצוה", בעילת לעשותה בידו והרי זנות בעילת

זו. חזקה אין כלל מצוות שומר שאינו שבמי מסתבר

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום     ' '
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.BzL‡ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ∆ƒ¿
במשנה הובאה זו א)הלכה קכב, גם:(יבמות נאמר שם ,

ההר  ראש על שעמד באחד מעשה קול. בת פי על "משיאין

            

ולא  הלכו מת', פלוני ממקום פלוני בן פלוני 'איש ואמר
אשתו". את והשיאו אדם שם מצאו

טוב' יום ה'תוספות מ"ו)ומפרש פט"ז הכוונה (שם שאין
שהרי  מת', 'פלוני ואמרה שיצאה השמים מן קול' ל'בת
קול" בבת משגיחין ש"אין וכיון היא", בשמים לא "תורה

נט,א) קול (ב"מ ששמעו אלא זה. סמך על אישה להשיא אין
אדם  שם שהיה בוודאות להניח ויש מת', 'פלוני צועק אדם
נאמן  אחד עד כי משיאין, כזו קול' 'בת פי ועל לו, והלך

עגונות תקנת משום האישה את כ"ט)להשיא הל' ו'בת (להלן .
לפנינו. אינו השמועה שבעל שם על המושאל שם היא קול'
זו  הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע תמה משנה' וה'מגיד
מת'. ש'פלוני קול בת שמיעת סמך על האשה את שמשיאין
כיון  הוא לכך והטעם יתכן כי משנה' ה'כסף וכתב

הגמרא היה (שם)שלמסקנת שנשמע הקול שמא לחשוש יש
של  צילה) (צל דבבואה' 'בבואה ראו אם ורק שד, של קולו

האדם  שזה לקבוע אפשר הקול, את שהשמיעה הדמות
וכיוון  דבבואה'. 'בבואה אין לשדים כי הקול, את שהשמיע
כ'בבואה  הנשקפת הדמות בקביעת בקיאים אנו אין שבזמננו
על  סומכים אין כי זו, הלכה הרמב"ם הביא דבבואה'
את  שהשמיעה הדמות את רואים לא כאשר קול שמיעת

הקול.
כדעה  היא הגמרא שמסקנת קובע, משנה' ה'כסף אך
רואים  לא כאשר גם הקול שמיעת על לסמוך שיש הסוברת
בנות  ישארו "שלא כדי כי הדמות, של צילה צל את אף
שד. של קולו זה היה שמא חוששים אין עגונות" ישראל

כבר שפסק כיוון כאן, זו הלכה הביא לא פ"ב והרמב"ם (לעיל

השומע הי"ג) 'כל ואמר לבור מושלך שהיה דומה:"מי הלכה
שאין  אף לה" ויתנו יכתבו אלו הרי לאשתי' גט יכתוב קולי
לזה  תאמין לא "אם כי הקול, את שהשמיע מי את מכירים

אח  תמצא לא עגונה"– ותשב .(רש"י)ר

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום   

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂÈ ˙ÂÎÏ‰ 
      

היתה  ואם בימין להיות צריכה חליצה רבנן לדעת
כשרה אלעזר לרבי ואילו פסולה, קד,א)בשמאל וכתב (יבמות .

המשנה בפירוש מ"ב)הרמב"ם פי"ב כרבי (יבמות הלכה שאין
בימין". "ולובשו כאן כתב וכן אלעזר,

ביהודה' ה'נודע כתב קנו)אמנם, סי' אבה"ע שאין (מהדו"ת
כאן הרמב"ם מלשון בשמאל,להוכיח חליצה

פסולה" - בשמאל "חליצה המשנה כלשון כתב לא שהרי
גם  שכתב (כמו לפרש יש בימין" "ולובשו דבריו ואת
החליצה  במעשה פרטים גם שמונה משנה') ה'מגיד
וגם  בדיעבד, מעכבים אינם אך לעשותם יש שלכתחילה
גם  אך בימין, לכתחילה לעשות יש הנעל חליצת את

כשרה. בשמאל
להלן הרמב"ם שכתב יז)ומה הימנית (בהל' שרגלו "יבם

שמאלו  מעל חלצה ואם בשמאל, חולץ אינו חתוכה
  אם (כי בשמאל שחולץ משום הפסול אין ,"

שחליצה  משום אלא שם), רק זה דין וכתב המתין מדוע כן
בעמידה להיות ז)צריכה ואי (הל' ימין, רגל על בעיקר שהיא

החליצה  שבדיעבד ואף חתוכה. ימנית ברגל לעמוד אפשר
בישיבה גם שם)כשרה משנה שיהיה(מגיד צריך 

א) עג, נדרים - מעכבת" בילה לבילה, ראוי שאינו "כל דרך כתב (על וכאן ,
כשרה, חליצה זו הדעות לכל כי בימין, שיחלוץ הרמב"ם

שבגמרא כיון בדיעבד, לפסול אין שם)אבל הכרעה (יבמות אין
פסולה. בשמאל שחליצה הלכה האם

שכתבו יש ח"ב אך אה"ע סופר חתם ה. סי' ח"ב מהדו"ת אפרים (בית

עא) כרבי סי' הלכה שאין כתב המשנה שבפירוש מאחר כי
וכן  מכשיר, שבדיעבד לומר אין בשמאל, המכשיר אלעזר
אין  ואמר" "ועמד כי בחליצה, מעכבת שעמידה לומר אין
ואם  בישיבה. חליצה לשלול אלא לעמוד, שמצוה הכוונה
'ישיבה' גם הרי - 'עמידה' אינה שמאל רגל על עמידה
חתוכה  ימין כשרגל בשמאל שחליצה לומר ובהכרח אינה,

חליצה שזו משום הריטב"אפסולה כתב וכן (חולין .

ב) התורה.צב, מן היא בימין שחליצה

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום     
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'לא  מצות על בעבירה כרוך מצותֿעשה קיום כאשר
כאשר  מאידך, תעשה'. ה'לא את דוחה העשה מצות תעשה',

של לביטולה יגרום אחת מצות ֿעשה קיום  אחרת
ואין  חברתה על אחת למצוה עדיפות אין כי לקיימה, אין
ואל  'שב אלא אחרת מצוה לביטול שתגרום בפעולה לנקוט

תעשה'.
עשה' 'איסור דוחה מצותֿעשה האם ראשונים ונחלקו

על  אלא תעשה' 'לא על עוברים אין שבעשייתו (מעשה
אדומית  או מצרית גרים בת לישא האיסור כגון מצותֿעשה,
יבוא  שלישי "דור מהכתוב שנלמד דורות, שלושה בתוך
וכלל  יבוא, לא ושני ראשון שדור ומכאן ה'" בקהל להם

עשה'): – עשה מכלל הבא שלאו הוא
הנדחה  תעשה' כ'לא שדינו מבואר הרמב"ם מדברי
יבמה  על אסורה היבמה "היתה כתב שכן עשה, מפני

או לאו איסור ,שיתייבמו היה הדין מן ...
ולא  עשה מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
זה  שכלל הרי תעשה", לא את וידחה עשה יבא – תעשה

התוספות לדעת אך עשה'. 'איסור לגבי גם מד,נאמר (יבמות



עי             
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הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, (גיטין

התנאי  יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את שהמגרש
להינשא  האשה מותרת האשה הרי למפרע, מגורשת תהיה

התנאי  נתקיים לא שעדיין אף משנה)מיד .(מגיד
רש"י לשיטת חוששין)אמנם אין ד"ה א פד, הבעל (גיטין אם

שנתקיים  קודם להינשא לה אסור בתנאי, אשתו את גירש
בטל  גט "ונמצא התנאי יתקיים לא שמא חוששים כי התנאי,
לפרוש  בעלה צריך נשאת אם זו, ולדעה ממזרים". ובניה

התנאי שיתקיים עד ס"ב)(ש"ע ממנה קמג סי' .אהע"ז
'קום  של תנאי בין לחלק יש ראשונים כמה ולדעת
את  התנה הבעל אם תעשה': ואל 'שב של לתנאי ועשה'
לי  שתתני מנת "על כגון מעשה, בעשיית הגירושין
התנאי  שיתקיים עד להינשא האשה אסורה זוז", מאתים
התנאי  אם אבל התנאי, יתקיים לא שמא חוששים כי

תינשאי  שלא מנת "על שאמר כגון ממעשה, להימנע הוא
להינשא  מותרת - וכד' יין" תשתי "שלא או לפלוני"

התנאי על שתעבור לחשוש אין כי בדפי מיד, לה,ב גיטין (ר"ן

.הרי"ף)
והרמב"ן הרשב"א סק"ד)(רא ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית ה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא מותרת
  אחרים בדעת תלויה היא אם אבל לקיימו, בידה

שהוא  אלא בידה שהדבר או תעשה', ואל ב'שב שהתנאי אף
את  לקיים תוכל לא למעשה שמא חוששים - ועשה' ב'קום

להינשא. ואסורה התנאי
אם  (אפילו לקיימו שבידה תנאי הוא שאם הסוברים ויש
מותרת  - יין" שתשתי מנת "על כגון ועשה') ב'קום הוא
הדבר  כאשר אך התנאי, על שתעבור חשש אין כי להנשא,
ואסורה  יתקיים לא שהתנאי לחשוש יש אחרים, ביד תלוי

אחרים להנשא בשם שם .המקילּין)(ר"ן
הר"ן לה (שם)וכתב המתיר הרמב"ם, דעת גם היא שזו

לקיימו, בידה אם רק שזהו - התנאי קיום קודם גם להנשא
להנשא. אסורה אחרים בדעת תלוי זה אם אבל

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום  Ô 
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לדעת  הראשונים: במחלוקת תלוי אזרחיים נישואין דין
אלא  זנות' בעילת בעילתו עושה אדם אין 'חזקה הגאונים
אשה  על הבא אדם בכל אמורה קידושין, לשם מתכוון
את  שגירש במי רק אמור הדבר הרמב"ם לדעת אך פנויה,
מהגירושין  בו לחזור שהתכוון שחזקה עליה, ובא אשתו
שיפרש  עד זנות ביאת זו הרי אחר מקרה בכל אך ולקדשה,

קידושין. לשם שכוונתו
ו)והריב"ש זוג (סי' בבני ידי דן על שנישאו מהאנוסים

הרמב"ם  לדעת גם זה במקרה כי סוברים שיש וכתב כומר,
דרך  הפנויה על הבא בפנוי רק כי לקידושין, לחשוש יש
ביאת  אלא קידושין ביאת זו שאין הרמב"ם סובר מקרה
כוונתו  בערכאותיהם רשמי באופן אשה הנושא אך זנות,

קידושין. לשם
לדעת  גם זה במקרה שאדרבה סובר עצמו הריב"ש אך
אשה  הנושא כי כלל, קידושין חשש אין הגאונים

כדת  לקדשה רוצה שאינו בפירוש כאומר הוא בערכאותיהם
קידושין. חשש אין ובזה וישראל משה

שנא)והרדב"ז סי' איסורי (ח"א על לעבור שהמוחזק הוסיף
בעילת  בעילתו עושה שאינו בו לומר אין נפש בשאט כרת

זנות.
אריה' ס"א)וה'שאגת עושה (קו"א אדם אין שהחזקה כתב

שהיו  הראשונים בדורות רק היא זנות בעילת בעילתו
לקדש  שאפשר לכל ידוע לא בזמנינו אך בביאה, מקדשים
קידושין, בהלכות הבקיאים לחכמים רק אלא בביאה

קידושין. לשם בבעילתו התכוון לא ובוודאי
את  שגירש מצוות שומר שאינו שבמי שמח' ה'אור וכתב
יש  הרמב"ם לדעת דווקא עמה, התייחד כך ואחר אשתו
אינו  שהאדם כך על מבוססת החזקה אין לדעתו כי להחמיר,
ושב  אשתו והיתה שמאחר אלא איסור, על לעבור רוצה
מחדש, לקדשה זו בביאה כוונתו הסתם מן עמה, ומתייחד

מצוות. שומר שאינו באדם גם זאת לומר יש ולכן
כתב  שהרי כך, משמע לא הרמב"ם לשון מפשטות אך

יז) באשתו (בהל' בעילתו עושה אדם שאין היא "שחזקה :
כן  ואם מצוה", בעילת לעשותה בידו והרי זנות בעילת

זו. חזקה אין כלל מצוות שומר שאינו שבמי מסתבר

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום     ' '
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במשנה הובאה זו א)הלכה קכב, גם:(יבמות נאמר שם ,

ההר  ראש על שעמד באחד מעשה קול. בת פי על "משיאין

            

ולא  הלכו מת', פלוני ממקום פלוני בן פלוני 'איש ואמר
אשתו". את והשיאו אדם שם מצאו

טוב' יום ה'תוספות מ"ו)ומפרש פט"ז הכוונה (שם שאין
שהרי  מת', 'פלוני ואמרה שיצאה השמים מן קול' ל'בת
קול" בבת משגיחין ש"אין וכיון היא", בשמים לא "תורה

נט,א) קול (ב"מ ששמעו אלא זה. סמך על אישה להשיא אין
אדם  שם שהיה בוודאות להניח ויש מת', 'פלוני צועק אדם
נאמן  אחד עד כי משיאין, כזו קול' 'בת פי ועל לו, והלך

עגונות תקנת משום האישה את כ"ט)להשיא הל' ו'בת (להלן .
לפנינו. אינו השמועה שבעל שם על המושאל שם היא קול'
זו  הלכה הרמב"ם הביא לא מדוע תמה משנה' וה'מגיד
מת'. ש'פלוני קול בת שמיעת סמך על האשה את שמשיאין
כיון  הוא לכך והטעם יתכן כי משנה' ה'כסף וכתב

הגמרא היה (שם)שלמסקנת שנשמע הקול שמא לחשוש יש
של  צילה) (צל דבבואה' 'בבואה ראו אם ורק שד, של קולו

האדם  שזה לקבוע אפשר הקול, את שהשמיעה הדמות
וכיוון  דבבואה'. 'בבואה אין לשדים כי הקול, את שהשמיע
כ'בבואה  הנשקפת הדמות בקביעת בקיאים אנו אין שבזמננו
על  סומכים אין כי זו, הלכה הרמב"ם הביא דבבואה'
את  שהשמיעה הדמות את רואים לא כאשר קול שמיעת

הקול.
כדעה  היא הגמרא שמסקנת קובע, משנה' ה'כסף אך
רואים  לא כאשר גם הקול שמיעת על לסמוך שיש הסוברת
בנות  ישארו "שלא כדי כי הדמות, של צילה צל את אף
שד. של קולו זה היה שמא חוששים אין עגונות" ישראל

כבר שפסק כיוון כאן, זו הלכה הביא לא פ"ב והרמב"ם (לעיל

השומע הי"ג) 'כל ואמר לבור מושלך שהיה דומה:"מי הלכה
שאין  אף לה" ויתנו יכתבו אלו הרי לאשתי' גט יכתוב קולי
לזה  תאמין לא "אם כי הקול, את שהשמיע מי את מכירים

אח  תמצא לא עגונה"– ותשב .(רש"י)ר

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום   
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היתה  ואם בימין להיות צריכה חליצה רבנן לדעת
כשרה אלעזר לרבי ואילו פסולה, קד,א)בשמאל וכתב (יבמות .

המשנה בפירוש מ"ב)הרמב"ם פי"ב כרבי (יבמות הלכה שאין
בימין". "ולובשו כאן כתב וכן אלעזר,

ביהודה' ה'נודע כתב קנו)אמנם, סי' אבה"ע שאין (מהדו"ת
כאן הרמב"ם מלשון בשמאל,להוכיח חליצה

פסולה" - בשמאל "חליצה המשנה כלשון כתב לא שהרי
גם  שכתב (כמו לפרש יש בימין" "ולובשו דבריו ואת
החליצה  במעשה פרטים גם שמונה משנה') ה'מגיד
וגם  בדיעבד, מעכבים אינם אך לעשותם יש שלכתחילה
גם  אך בימין, לכתחילה לעשות יש הנעל חליצת את

כשרה. בשמאל
להלן הרמב"ם שכתב יז)ומה הימנית (בהל' שרגלו "יבם

שמאלו  מעל חלצה ואם בשמאל, חולץ אינו חתוכה
  אם (כי בשמאל שחולץ משום הפסול אין ,"

שחליצה  משום אלא שם), רק זה דין וכתב המתין מדוע כן
בעמידה להיות ז)צריכה ואי (הל' ימין, רגל על בעיקר שהיא

החליצה  שבדיעבד ואף חתוכה. ימנית ברגל לעמוד אפשר
בישיבה גם שם)כשרה משנה שיהיה(מגיד צריך 

א) עג, נדרים - מעכבת" בילה לבילה, ראוי שאינו "כל דרך כתב (על וכאן ,
כשרה, חליצה זו הדעות לכל כי בימין, שיחלוץ הרמב"ם

שבגמרא כיון בדיעבד, לפסול אין שם)אבל הכרעה (יבמות אין
פסולה. בשמאל שחליצה הלכה האם

שכתבו יש ח"ב אך אה"ע סופר חתם ה. סי' ח"ב מהדו"ת אפרים (בית

עא) כרבי סי' הלכה שאין כתב המשנה שבפירוש מאחר כי
וכן  מכשיר, שבדיעבד לומר אין בשמאל, המכשיר אלעזר
אין  ואמר" "ועמד כי בחליצה, מעכבת שעמידה לומר אין
ואם  בישיבה. חליצה לשלול אלא לעמוד, שמצוה הכוונה
'ישיבה' גם הרי - 'עמידה' אינה שמאל רגל על עמידה
חתוכה  ימין כשרגל בשמאל שחליצה לומר ובהכרח אינה,

חליצה שזו משום הריטב"אפסולה כתב וכן (חולין .

ב) התורה.צב, מן היא בימין שחליצה
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'לא  מצות על בעבירה כרוך מצותֿעשה קיום כאשר
כאשר  מאידך, תעשה'. ה'לא את דוחה העשה מצות תעשה',

של לביטולה יגרום אחת מצות ֿעשה קיום  אחרת
ואין  חברתה על אחת למצוה עדיפות אין כי לקיימה, אין
ואל  'שב אלא אחרת מצוה לביטול שתגרום בפעולה לנקוט

תעשה'.
עשה' 'איסור דוחה מצותֿעשה האם ראשונים ונחלקו

על  אלא תעשה' 'לא על עוברים אין שבעשייתו (מעשה
אדומית  או מצרית גרים בת לישא האיסור כגון מצותֿעשה,
יבוא  שלישי "דור מהכתוב שנלמד דורות, שלושה בתוך
וכלל  יבוא, לא ושני ראשון שדור ומכאן ה'" בקהל להם

עשה'): – עשה מכלל הבא שלאו הוא
הנדחה  תעשה' כ'לא שדינו מבואר הרמב"ם מדברי
יבמה  על אסורה היבמה "היתה כתב שכן עשה, מפני

או לאו איסור ,שיתייבמו היה הדין מן ...
ולא  עשה מוצא שאתה מקום וכל מצותֿעשה, שהיבום
זה  שכלל הרי תעשה", לא את וידחה עשה יבא – תעשה

התוספות לדעת אך עשה'. 'איסור לגבי גם מד,נאמר (יבמות
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אף ‡. - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח

אּלא  עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה  הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה ·. וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה העדים ׁשהּובא [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] נכונות עדיו על נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְִִֵֵַָֹֹ
הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ּתצא, - ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלל
ׂשֹונאֹות  ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ספק זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרי
- לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות אינן זֹו, את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזֹו
ׁשּתּנׂשא  ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון הּוא, מזּיף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּמא

ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָותאסר
חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו

וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה אפּלּו[אשתו , ְֲֲִַָָָָ
נׂשּואה הּצרה ויבמּתּה[כעת]היתה אחי לאחר; [אשת ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ּכל בעלה] ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה אפּלּו ,ְְֲֲֲֲִַַָָָָָָָ
ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים

אֹו„. וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא
אחר  ּביד מׁשּלחֹו - מׁשּלחֹונאנס - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ׁשליח  לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו אחר; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביד
ׁשנים  ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע והאחרֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבפניהם.

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותתּגרׁש
לארץ ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לארץ  לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמארץ
הּגט  ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם - ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָיׂשראל
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחתימתֹו,
על  ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנחּתם',

ידּועין עדיו ׁשאין עדיו [מוכרים]ּפי היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להן. חֹוׁשׁשין אין הּגֹויים, ְְִִִֵֶַָּכׁשמֹות

.Âּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשים ּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפני ׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב
.Ê נכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

הּבעל  יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעת ויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו  נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח [מותר]; ְִֵַַָ

לא  ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
ּבא  ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתקּים
הרי  הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא וערער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּבעל

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

אם  לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ  ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ë ּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה [הוכיח  הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב  'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;

ראי  עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול [איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
.‡Èצרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּגט

לארץ  ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיאמר
נחּתם'וחתמֹו ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו - .ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

.·È אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻנכּתב
ּובפני  נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו

ואפּלּונחּתם' ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
זה  הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, הּקּולמּוס קן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשמע
לּׁשּוק  הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹומר
מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט את והׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר
נכּתב  'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר איׁש ּולׁשם לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָואמר

נחּתם'. ְְֶַַָּובפני
.‚È נ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני חּתם אמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לא  אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
הּׁשני' יתקּים העד זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואחר הּוא העיד ואם לּה. י ּנתן ּכ ואחר העד ּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָלֹומר,

ּכׁשר. ֵֶֶָׁשּזה
.„È ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשנים

לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ונחּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכּתב
אין  ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין אּלּו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹלאׁשּתֹו,
- מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט לערער יכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּבעל
'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, הן ׁשלּוחיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ּגט  ׁשם ׁשאין  ּפי על אף מגרׁשת, זֹו הרי .נתּגרׁשה', ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשניהן ידי שלוחים]מּתחת יֹוצא [שניהם ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ידם שליח]מּתחת אחד נכּתב [רק 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
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אלמה) ד"ה נדחה א ואינו מצותֿעשה ככל הוא עשה איסור
אחרת. עשה מצות מפני

האיסור  תוקף מצד כי לבאר, יש הרמב"ם של ובטעמו
אין  דחייה דיני לגבי אך עשה, למצות שוה עשה' 'איסור
(פעולה  איסור והוא מאחר אלא האיסור, לתוקף חשיבות
לצורך  נדחה הוא הרי חיובית), (פעולה מצוה ולא שלילית)

לא  דוחה שעשה המבאר הרמב"ן כדברי (חיובית), מצוה
רצון  את עושה חיובית פעולה שהמקיים משום תעשה
הוא  כן ואם בעיניו, הרע לעשות שנשמר ממי יותר אדוניו
בו  אין אבל לעשה שוה שבדרגתו עשה באיסור הדין

חיובית כי פעולה ל"ת דוחה שעשה פ"א, אגה"ת וראה . קיד או"ח (כת"ס

חיובית) פעולה במעלת לעיל לנתבאר מתאים וזה ושפע, אור ממשיך עשה .ע"י

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום    
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במשנה ההלכה א)מקור לט, שותה (כתובות "האונס

כלומר, בו, לשתות לו שבחר "בכלי רש"י: ופירש בעציצו",
ישאנה". כרחו על

הרמב"ם לדעת ה"א)והנה, פ"ד אישות את (הל' אנסו אם
האשה  אבל מקודשת, זו הרי כרחו בעל שקידש עד האיש
כרחה  בעל אשה "והמקדש לרצונה אלא מתקדשת אינה

מקודשת". אינה
משנה' ה'מגיד בגמרא(שם)וכתב ב): מח, בתרא מבואר (בבא

אף  כי כרחה בעל מתקדשת אישה גם הדין שמעיקר
את  לקבל מסכימה היא לבסוף עליה, כפו שבתחילה
לפי  אלה קידושין הפקיעו שחכמים אלא הקידושין,
ומדוע  כורחה. בעל כשקידשה כהוגן שלא עשה שהמקדש
בעל  קידש כשהאיש הקידושין את חכמים הפקיעו לא

להפקעת  זקוק ואינו כורחה בעל לגרש בידו האיש כי כרחו?
ממנו  עצמה להפקיע בכוחה שאין האשה משא"כ הקידושין,
עקרו  – כורחה בעל קידשה אם הרי הבעל, ברצון אלא

הקידושין. את חכמים
בעל  שקידש שהאיש סוברים העיטור ובעל הרי"ף אך

קידושין קידושיו אין זו כרחו דעה והביא מב, סי' אהע"ז יוסף (בית

אומרים') 'יש בשם ס"א) (שם מילואים'בשו"ע ה'אבני והקשה (סי'.

ס"ק  האונס א)מ"ב את שכופים זו הלכה תיתכן איך זו לדעה :
בכפיה? לקדש אפשר אי והרי האנוסה, את לשאת

בגמרא המבואר פי על א)ומיישב שם, שכאשר (ב"ב
עד  אותו כופין אשתו את לגרש הבעל את מחייבת ההלכה
להיות  צריכה הגט נתינת הרי ולכאורה, אני'. 'רוצה שיאמר
בדברי  לשמוע ש"מצוה אלא כשר? הגא ואיך ברצונו
הוא  הרי אשתו את לגרש חייבוהו שחכמים וכיון חכמים",
וכונס", אותו ש"כופין באנוסה גם וכך שלם. בלב מתרצה
מקדשה  הוא הרי לאשה", תהיה "ולו ציותה שהתורה כיון

ברצון.

ה'תשע"ד  ניסן ה' קודש שבת      
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ביהודה' )ה'נודע קנט סי' אהע"ז אפשר (מהדו"ת, שאי מחדש

על  פלוני") עם תיסתרי "אל לאשתו: הבעל (אמירת 'לקנא'
הרא"ש כתב כבר כי שליח, סי"א)ידי פ"א אפשר (גיטין שאי

חובה  הוא הקינוי והרי לאחרים, שחב במקום שליח למנות
כתובתה. ולהפסיד בעלה על להיאסר יכולה שבגללו לאשה,
הבעל  שלוחי – דין שבית זו בהלכה נאמר מדוע כן ואם

פלוני"? עם תיסתרי אל לה: ואומרין לה "קוראין -
מיוחד לימוד שיש ב)משום כז, איש (סוטה 'איש מהפסוק

אותה  ואוסרים זו לאשה מקנאים דין שבית אשתו' תשטה כי
נסתרה. אם בעלה על

לה  ואומרין לה "קוראין דין שבית הרמב"ם לשון ומדויק
באשה  מתרים עצמם דין שבית פלוני", עם תיסתרי אל
אין  אכן כי בה, להתרות שליח לשלוח יכולים ואינם

כח  התורה נתנה דין לבית ורק שליח עלֿידי לקנא אפשרות
לקנא.

חמדה' ה'כלי כ)אך עמ' עליו:(במדבר השיג
שליחות  בתורת אינו דין בית של שהקינוי לומר בהכרח
לאשה  לקנא דין בית יכולים איך כן אם כי הבעל, של

נשתטה הבעל ה"י)כאשר אינו (לעיל (הבעל) המשלח הרי ,
יכול  אינו לעשותו יכול שאינו דבר וכל לקנא, דעת בר

שליח עליו יב,ב)למנות לבית (נזיר כח נתנה שהתורה אלא ?
זאת, לעשות יכול אינו הבעל כאשר לאשה לקנא  דין
בנות  טהרת על להשגיח ממונים אלא הבעל שלוחי ואינם

ישראל.
ידי  על קינוי שאין ביהודה' ה'נודע של חידושו עצם וגם
זכות  אדרבה כי מובן, אינו - לאשה חוב שהוא כיון שליחות
ולא  הישר בדרך שתתנהג היא הקינוי תכלית שהרי לה, הוא
שיתכן  ואף אנשים. עם ותתייחד תורה איסור על תעבור
ותתייחד), תעבור (אם חוב עליה יתגלגל הקינוי שבעקבות

זכות. אלא חוב אינו הקינוי עצם
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אף ‡. - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח

אּלא  עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה  הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה ·. וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה העדים ׁשהּובא [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] נכונות עדיו על נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְִִֵֵַָֹֹ
הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ּתצא, - ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכלל
ׂשֹונאֹות  ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ספק זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹהרי
- לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות אינן זֹו, את ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָזֹו
ׁשּתּנׂשא  ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון הּוא, מזּיף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשּמא

ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָותאסר
חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו

וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה אפּלּו[אשתו , ְֲֲִַָָָָ
נׂשּואה הּצרה ויבמּתּה[כעת]היתה אחי לאחר; [אשת ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ּכל בעלה] ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה אפּלּו ,ְְֲֲֲֲִַַָָָָָָָ
ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים

אֹו„. וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא
אחר  ּביד מׁשּלחֹו - מׁשּלחֹונאנס - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

ׁשליח  לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו אחר; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביד
ׁשנים  ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע והאחרֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבפניהם.

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותתּגרׁש
לארץ ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

לארץ  לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמארץ
הּגט  ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם - ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָיׂשראל
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחתימתֹו,
על  ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנחּתם',

ידּועין עדיו ׁשאין עדיו [מוכרים]ּפי היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להן. חֹוׁשׁשין אין הּגֹויים, ְְִִִֵֶַָּכׁשמֹות

.Âּבֹו מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל הּנׁשים ּבא אף לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָ
'ּבפני ׁש ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ּׂשֹונאֹות ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב
.Ê נכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן

הּבעל  יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעת ויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו  נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח [מותר]; ְִֵַַָ

לא  ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
ּבא  ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתקּים
הרי  הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא וערער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּבעל

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו
.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני

אם  לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ  ּבחּוצה למקֹום .מּמקֹום ְְִֶָָָָָ
.Ë ּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל

מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה [הוכיח  הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ
נכּתב  'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;

ראי  עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ה;ּובפני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול [איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי
.‡Èצרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּגט

לארץ  ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיאמר
נחּתם'וחתמֹו ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו - .ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

.·È אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻנכּתב
ּובפני  נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו

ואפּלּונחּתם' ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ; ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹ
זה  הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, הּקּולמּוס קן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשמע
לּׁשּוק  הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹומר
מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט את והׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר
נכּתב  'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר איׁש ּולׁשם לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָואמר

נחּתם'. ְְֶַַָּובפני
.‚È נ 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני חּתם אמר ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לא  אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
הּׁשני' יתקּים העד זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו , ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

ואחר הּוא העיד ואם לּה. י ּנתן ּכ ואחר העד ּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָלֹומר,

ּכׁשר. ֵֶֶָׁשּזה
.„È ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשנים

לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ונחּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכּתב
אין  ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין אּלּו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹלאׁשּתֹו,
- מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט לערער יכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּבעל
'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, הן ׁשלּוחיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ּגט  ׁשם ׁשאין  ּפי על אף מגרׁשת, זֹו הרי .נתּגרׁשה', ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשניהן ידי שלוחים]מּתחת יֹוצא [שניהם ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ידם שליח]מּתחת אחד נכּתב [רק 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
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אלמה) ד"ה נדחה א ואינו מצותֿעשה ככל הוא עשה איסור
אחרת. עשה מצות מפני

האיסור  תוקף מצד כי לבאר, יש הרמב"ם של ובטעמו
אין  דחייה דיני לגבי אך עשה, למצות שוה עשה' 'איסור
(פעולה  איסור והוא מאחר אלא האיסור, לתוקף חשיבות
לצורך  נדחה הוא הרי חיובית), (פעולה מצוה ולא שלילית)

לא  דוחה שעשה המבאר הרמב"ן כדברי (חיובית), מצוה
רצון  את עושה חיובית פעולה שהמקיים משום תעשה
הוא  כן ואם בעיניו, הרע לעשות שנשמר ממי יותר אדוניו
בו  אין אבל לעשה שוה שבדרגתו עשה באיסור הדין

חיובית כי פעולה ל"ת דוחה שעשה פ"א, אגה"ת וראה . קיד או"ח (כת"ס

חיובית) פעולה במעלת לעיל לנתבאר מתאים וזה ושפע, אור ממשיך עשה .ע"י

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום    

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ‰ÏÂ˙ ‰Ú ˙ÂÎÏ‰ 
          
          

  
במשנה ההלכה א)מקור לט, שותה (כתובות "האונס

כלומר, בו, לשתות לו שבחר "בכלי רש"י: ופירש בעציצו",
ישאנה". כרחו על

הרמב"ם לדעת ה"א)והנה, פ"ד אישות את (הל' אנסו אם
האשה  אבל מקודשת, זו הרי כרחו בעל שקידש עד האיש
כרחה  בעל אשה "והמקדש לרצונה אלא מתקדשת אינה

מקודשת". אינה
משנה' ה'מגיד בגמרא(שם)וכתב ב): מח, בתרא מבואר (בבא

אף  כי כרחה בעל מתקדשת אישה גם הדין שמעיקר
את  לקבל מסכימה היא לבסוף עליה, כפו שבתחילה
לפי  אלה קידושין הפקיעו שחכמים אלא הקידושין,
ומדוע  כורחה. בעל כשקידשה כהוגן שלא עשה שהמקדש
בעל  קידש כשהאיש הקידושין את חכמים הפקיעו לא

להפקעת  זקוק ואינו כורחה בעל לגרש בידו האיש כי כרחו?
ממנו  עצמה להפקיע בכוחה שאין האשה משא"כ הקידושין,
עקרו  – כורחה בעל קידשה אם הרי הבעל, ברצון אלא

הקידושין. את חכמים
בעל  שקידש שהאיש סוברים העיטור ובעל הרי"ף אך

קידושין קידושיו אין זו כרחו דעה והביא מב, סי' אהע"ז יוסף (בית

אומרים') 'יש בשם ס"א) (שם מילואים'בשו"ע ה'אבני והקשה (סי'.

ס"ק  האונס א)מ"ב את שכופים זו הלכה תיתכן איך זו לדעה :
בכפיה? לקדש אפשר אי והרי האנוסה, את לשאת

בגמרא המבואר פי על א)ומיישב שם, שכאשר (ב"ב
עד  אותו כופין אשתו את לגרש הבעל את מחייבת ההלכה
להיות  צריכה הגט נתינת הרי ולכאורה, אני'. 'רוצה שיאמר
בדברי  לשמוע ש"מצוה אלא כשר? הגא ואיך ברצונו
הוא  הרי אשתו את לגרש חייבוהו שחכמים וכיון חכמים",
וכונס", אותו ש"כופין באנוסה גם וכך שלם. בלב מתרצה
מקדשה  הוא הרי לאשה", תהיה "ולו ציותה שהתורה כיון

ברצון.

ה'תשע"ד  ניסן ה' קודש שבת      

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜Ù ‰ËÂÒ ˙ÂÎÏ‰   
         
         

    
ביהודה' )ה'נודע קנט סי' אהע"ז אפשר (מהדו"ת, שאי מחדש

על  פלוני") עם תיסתרי "אל לאשתו: הבעל (אמירת 'לקנא'
הרא"ש כתב כבר כי שליח, סי"א)ידי פ"א אפשר (גיטין שאי

חובה  הוא הקינוי והרי לאחרים, שחב במקום שליח למנות
כתובתה. ולהפסיד בעלה על להיאסר יכולה שבגללו לאשה,
הבעל  שלוחי – דין שבית זו בהלכה נאמר מדוע כן ואם

פלוני"? עם תיסתרי אל לה: ואומרין לה "קוראין -
מיוחד לימוד שיש ב)משום כז, איש (סוטה 'איש מהפסוק

אותה  ואוסרים זו לאשה מקנאים דין שבית אשתו' תשטה כי
נסתרה. אם בעלה על

לה  ואומרין לה "קוראין דין שבית הרמב"ם לשון ומדויק
באשה  מתרים עצמם דין שבית פלוני", עם תיסתרי אל
אין  אכן כי בה, להתרות שליח לשלוח יכולים ואינם

כח  התורה נתנה דין לבית ורק שליח עלֿידי לקנא אפשרות
לקנא.

חמדה' ה'כלי כ)אך עמ' עליו:(במדבר השיג
שליחות  בתורת אינו דין בית של שהקינוי לומר בהכרח
לאשה  לקנא דין בית יכולים איך כן אם כי הבעל, של

נשתטה הבעל ה"י)כאשר אינו (לעיל (הבעל) המשלח הרי ,
יכול  אינו לעשותו יכול שאינו דבר וכל לקנא, דעת בר

שליח עליו יב,ב)למנות לבית (נזיר כח נתנה שהתורה אלא ?
זאת, לעשות יכול אינו הבעל כאשר לאשה לקנא  דין
בנות  טהרת על להשגיח ממונים אלא הבעל שלוחי ואינם

ישראל.
ידי  על קינוי שאין ביהודה' ה'נודע של חידושו עצם וגם
זכות  אדרבה כי מובן, אינו - לאשה חוב שהוא כיון שליחות
ולא  הישר בדרך שתתנהג היא הקינוי תכלית שהרי לה, הוא
שיתכן  ואף אנשים. עם ותתייחד תורה איסור על תעבור
ותתייחד), תעבור (אם חוב עליה יתגלגל הקינוי שבעקבות

זכות. אלא חוב אינו הקינוי עצם



oiyexibעד zekld - miyp xtq - 'a xc` g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אֹומר  והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם לפיכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונחּתם'.
ואחד  נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו נחּתם', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'ּבפני
ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - נחּתם' 'ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאֹומר

ׁשּיתק  עד לּה, יּנתן ּבחֹותמיו.לא ּים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

נתקּים  ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ּבחֹותמיו  ְְָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח
עדים] נכּתב [ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

וחֹוזר  מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים  עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

יּנתן  ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
.לּה ָ

.ËÈ,לארץ חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה
לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּפני

ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם נכּתב רואה]אם ,[כשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נכּתב [נתעוור]ונסּתּמא 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשל  זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו נחּתם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובפני
נכּתב  'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּוצה
ּבזמן  אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - נחּתם' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובפני
הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּׁשליח

ׁשּקּי הּׁשלׁשה מּכלל ׁשהעד ונמצא ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מּדבריהם ׁשהּוא ּבדבר ּדּין .[מדרבנן]נעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

.Î ּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח  ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;

עדים  ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
.‡Î,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה

ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
הראׁשֹון  הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבית לּה, צרי מה ּומּפני . ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח  ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
הּגט  ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָלׁשליח,
ולא  הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלידּה
זה  הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד 'ׁשּלחֹו לֹו ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

ְְַמׁשּלחֹו.
.·Îעּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ּדין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבבית
ּבפניו  ּבפניו,ׁשּלא ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

מאה. הן ֲִֵֵָאפּלּו
.‚Î ואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש

והם  ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:
ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח זֹויעמידּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

נֹוטלין  והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו

.„Î ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
והרי  ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם אבל ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה;
והרי  ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה מּתחת יֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּגט
ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל מגרׁשת, ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

עליו  חֹותמין ּכתב והעדים מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - נתקּים ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעדים,
החֹותמין  ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; על מקלקלת אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
עד  ּדין, ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי הּגט, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט נעמיד לפיכ מערער. ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּבחזקת  הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו מזּיף, יּמצא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻואין
עד  אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד - הּׁשליח אֹותֹו ּכׁשּיביא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכׁשר,
לחש  ּתבֹוא ׁשאם ּבטל. אֹו מזּיף ׁשהּוא ראיה ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּיביא
ׁשּיּתן  לגט לחש לנּו היה ּכ ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלדברים
ׁשּמא  אֹו נתנֹו, ּכ ואחר ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
ׁשּמא  אֹו מּתֹוכֹו, ּכמזּיף הּוא והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻעדים

וכּיֹוצא  לזה חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ּבֹו,ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לא  ּכ ּבטל, ׁשהּוא ׁשּיּודע עד חזקתֹו על נעמידֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
מּתחת  יֹוצא ׁשהּגט עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹנחּוׁש

הּממֹונֹות. ּכדיני האּסּורין ּדיני ׁשאין ְִִִִֵֵֵֶַָָָָידּה,

ח  ¤¤ּפרק
מגרׁשת;‡. זֹו הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש

מגרׁשת  אינּה הּתנאי, נתקּים לא ּבפרק ואם ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נתּבאר, וׁשם ּכּלן; הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות, מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת  ּתהיה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה; הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי  להתנֹות אֹו ּתנאֹו, על להֹוסיף אֹו הּגט, לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָלּבעל
ּפי  על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשהּגיע
לא  ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנׂשרף,
אם  אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹתּנׂשא
נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה נׁשאר לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכן
'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם
על  מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ'על
מּׁשעת  מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - 'וכ ּכ ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמנת
ולא  הּגט לבּטל יכֹול אינֹו לפיכ לידּה; הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹנתינת
נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. הּגט מּׁשהּגיע ּתנאֹו על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהֹוסיף
מקּימת  זֹו הרי - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם הּבעל, מת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאפּלּו
הּגט  נתינת מּׁשעת נתּגרׁשה ּוכבר מֹותֹו, אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּתנאי
לא  ׁשעדין ּפי על אף לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלידּה.
והיה  הֹואיל יתקּים, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנתקּים

מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' ְְְְְֵַַַַָָהּתנאי
ׁשאמר ·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'אם
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אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכל
הּקטן  ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה חּוץ ּבׁשה ׁשפחה, ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

לבּדּה עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע והּדבר ּבפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלׁשּמׁש
הרי  - הּתנאי ׁשּנתקּים לאחר אפּלּו ּכאחד, עדים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּגט, ּובטל נבעלה ׁשּמא מגרׁשת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו

אּלּו. ֲֵַָּבהלכֹות
ּגט ‚. 'ּכתבּו ׁשּיאמר לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד

ּת על צרילאׁשּתי ואין ּתנאי', על לּה ּותנּו 'ּכתבּו אֹו נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
את  ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים  לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,

'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה אּתנֹותן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ּבזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת

.'וכ ּכ מנת על זה ּגט לּה ְְְֵֶַָָָָ'ּתנּו
הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי [עיקר ּכתב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים הפרטים ּכׁשר,הגט; זה הרי -ֲֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
מנת  'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדים.
ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'וכ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּכ
זה  הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ּגט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל

ּגרּוׁשין. ְִֵֵספק
אחר ‰. ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש

מּתרת  אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ּבין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּתרף,
ונתן  ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש חּוץ אדם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ּתנאי על הּגט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָלּה
אביו  אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום עליה אסּור ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָאֹו
ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[- ביניהם לאוין,[חלים מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶַַַָָקּדּוׁשין
ואין  ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - קטן ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
הּיֹום  ׁשהּוא ּפי על ׁשאף אחֹותּה, ּבעל היה ּכריתּות. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֻאסּור

מגרׁשת. ספק זֹו הרי -ְֲֵֵֶֶָֹ
.Â ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר

מּתרת  ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
מּתרת  אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻאבל
מּתרת  ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת  ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי  אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש,
מהפרת  חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלֹומר
אכילת  לענין אֹו נדרים, הפרת לענין אׁשּתי ׁשאּת ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָנדרי
אחד  ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה,

מגרׁשת  ספק זֹו הרי .מאּלּו, ְֲֵֵֵֵֶֶָֹ
.Ê מראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',

ּובּטל  הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
.הּתנאי  ְַַ

.Á'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשהר  'הרי מגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

- לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהרי
לכל  ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ּבאּסּורֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּוראּובן
'אף  ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו לׁשמעֹון, אף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם
לראּובן  היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלׁשמעֹון'

ְִָּבתנאֹו.
.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה

לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשּתי'
ּולעֹולם' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ .הּיֹום; ְְְְִִִִִַַָָ

.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו חּיי',[ניתוק ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹו
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹלבינּה,

.‡È עד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי  לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת  'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט  זה הרי  יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
.·È על ּגּט זה אינֹו'הרי - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּתׁשּתי  ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה הא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹגט;
'ּכל  אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', זה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיין
ּתּנׂשאי  ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל חּייכי'. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹימי
ּכל  לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' חמּׁשים עד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹלפלֹוני
- עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ואם ׁשהתנה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָזמן
על  אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; והּגט ּכׁשר, מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּולד

.הּנּׂשּואין  ִִַ
.‚È נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָלֹו,
לא  ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ּתּנׂשא ְְְְְְִִִֵֵַָֹֹֹֹלא
ּולאחר  ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּנׂשא,
ונּׂשאת  עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ּתּנׂשא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא
- לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלאֹותֹו

מּׁשני  ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד ותצא הּגט, .ּבטל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
.„È זה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי

ותּתן  ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על .ּכריתּות; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
.ÂË הרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

.ÊË ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
חּייה  ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכל עליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיבת  קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
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אֹומר  והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם לפיכ ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָונחּתם'.
ואחד  נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו נחּתם', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'ּבפני
ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - נחּתם' 'ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאֹומר

ׁשּיתק  עד לּה, יּנתן ּבחֹותמיו.לא ּים ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
.ÊË'נחּתם 'ּבפנינּו אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאמר

נתקּים  ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, -ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
.ּבחֹותמיו  ְְָ

.ÊÈלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשליח
עדים] נכּתב [ללא 'ּבפני אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו ,ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

וחֹוזר  מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּובפני
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָונֹותנֹו
ׁשּיתקּים  עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנחּתם';

ְְָּבחֹותמיו.
.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו

יּנתן  ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
.לּה ָ

.ËÈ,לארץ חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה
לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּפני

ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם נכּתב רואה]אם ,[כשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נכּתב [נתעוור]ונסּתּמא 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשל  זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו נחּתם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובפני
נכּתב  'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּוצה
ּבזמן  אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - נחּתם' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובפני
הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּׁשליח

ׁשּקּי הּׁשלׁשה מּכלל ׁשהעד ונמצא ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
מּדבריהם ׁשהּוא ּבדבר ּדּין .[מדרבנן]נעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ

.Î ּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח  ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;

עדים  ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר .אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָ
.‡Î,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה

ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
הראׁשֹון  הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבית לּה, צרי מה ּומּפני . ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח  ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
הּגט  ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָלׁשליח,
ולא  הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלידּה
זה  הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד 'ׁשּלחֹו לֹו ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָאמר

ְְַמׁשּלחֹו.
.·Îעּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ּדין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבבית
ּבפניו  ּבפניו,ׁשּלא ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

מאה. הן ֲִֵֵָאפּלּו
.‚Î ואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש

והם  ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:
ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח זֹויעמידּו הרי - ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָ

נֹוטלין  והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו

.„Î ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
והרי  ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם אבל ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה;
והרי  ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה מּתחת יֹוצא ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּגט
ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל מגרׁשת, ּבחזקת ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהיא

עליו  חֹותמין ּכתב והעדים מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - נתקּים ולא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהעדים,
החֹותמין  ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; על מקלקלת אינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהרי
עד  ּדין, ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי הּגט, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעל
ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט נעמיד לפיכ מערער. ׁשם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה
ּבחזקת  הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו מזּיף, יּמצא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻואין
עד  אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד - הּׁשליח אֹותֹו ּכׁשּיביא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּכׁשר,
לחש  ּתבֹוא ׁשאם ּבטל. אֹו מזּיף ׁשהּוא ראיה ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּיביא
ׁשּיּתן  לגט לחש לנּו היה ּכ ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹלדברים
ׁשּמא  אֹו נתנֹו, ּכ ואחר ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותֹו
ׁשּמא  אֹו מּתֹוכֹו, ּכמזּיף הּוא והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֻעדים

וכּיֹוצא  לזה חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ּבֹו,ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לא  ּכ ּבטל, ׁשהּוא ׁשּיּודע עד חזקתֹו על נעמידֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
מּתחת  יֹוצא ׁשהּגט עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹנחּוׁש

הּממֹונֹות. ּכדיני האּסּורין ּדיני ׁשאין ְִִִִֵֵֵֶַָָָָידּה,

ח  ¤¤ּפרק
מגרׁשת;‡. זֹו הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש

מגרׁשת  אינּה הּתנאי, נתקּים לא ּבפרק ואם ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
נתּבאר, וׁשם ּכּלן; הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות, מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת  ּתהיה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה; הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי  להתנֹות אֹו ּתנאֹו, על להֹוסיף אֹו הּגט, לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָלּבעל
ּפי  על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשהּגיע
לא  ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנׂשרף,
אם  אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹתּנׂשא
נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה נׁשאר לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכן
'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם
על  מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ'על
מּׁשעת  מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - 'וכ ּכ ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמנת
ולא  הּגט לבּטל יכֹול אינֹו לפיכ לידּה; הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹנתינת
נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. הּגט מּׁשהּגיע ּתנאֹו על ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָלהֹוסיף
מקּימת  זֹו הרי - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם הּבעל, מת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹאפּלּו
הּגט  נתינת מּׁשעת נתּגרׁשה ּוכבר מֹותֹו, אחרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָהּתנאי
לא  ׁשעדין ּפי על אף לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלידּה.
והיה  הֹואיל יתקּים, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹנתקּים

מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' ְְְְְֵַַַַָָהּתנאי
ׁשאמר ·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'אם
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אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכל
הּקטן  ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה חּוץ ּבׁשה ׁשפחה, ׁשאינּה מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ

לבּדּה עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע והּדבר ּבפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלׁשּמׁש
הרי  - הּתנאי ׁשּנתקּים לאחר אפּלּו ּכאחד, עדים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו הּגט, ּובטל נבעלה ׁשּמא מגרׁשת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו

אּלּו. ֲֵַָּבהלכֹות
ּגט ‚. 'ּכתבּו ׁשּיאמר לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד

ּת על צרילאׁשּתי ואין ּתנאי', על לּה ּותנּו 'ּכתבּו אֹו נאי', ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
את  ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים  לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,

'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה אּתנֹותן ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ּבזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת

.'וכ ּכ מנת על זה ּגט לּה ְְְֵֶַָָָָ'ּתנּו
הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי [עיקר ּכתב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים הפרטים ּכׁשר,הגט; זה הרי -ֲֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
מנת  'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדים.
ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'וכ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּכ
זה  הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ּגט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל

ּגרּוׁשין. ְִֵֵספק
אחר ‰. ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש

מּתרת  אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ּבין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּתרף,
ונתן  ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש חּוץ אדם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ּתנאי על הּגט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָלּה
אביו  אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום עליה אסּור ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָאֹו
ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[- ביניהם לאוין,[חלים מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶַַַָָקּדּוׁשין
ואין  ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - קטן ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
הּיֹום  ׁשהּוא ּפי על ׁשאף אחֹותּה, ּבעל היה ּכריתּות. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֻאסּור

מגרׁשת. ספק זֹו הרי -ְֲֵֵֶֶָֹ
.Â ׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר

מּתרת  ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי  ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
מּתרת  אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻאבל
מּתרת  ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת  ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי  אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש,
מהפרת  חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלֹומר
אכילת  לענין אֹו נדרים, הפרת לענין אׁשּתי ׁשאּת ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָנדרי
אחד  ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה,

מגרׁשת  ספק זֹו הרי .מאּלּו, ְֲֵֵֵֵֶֶָֹ
.Ê מראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר

וׁשמעֹון' לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',

ּובּטל  הּתירם ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי -ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ
.הּתנאי  ְַַ

.Á'לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: אינּהאמר זֹו הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ׁשהר  'הרי מגרׁשת, לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא י ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

- לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹהרי
לכל  ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ּבאּסּורֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּוראּובן
'אף  ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו לׁשמעֹון, אף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹאדם
לראּובן  היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין והּוא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָלׁשמעֹון'

ְִָּבתנאֹו.
.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה

לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשּתי'
ּולעֹולם' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ .הּיֹום; ְְְְִִִִִַַָָ

.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו חּיי',[ניתוק ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹו
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹלבינּה,

.‡È עד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי  לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת  'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט  זה הרי  יֹום', ׁשלׁשים .'עד ְֲִֵֵֶַֹ
.·È על ּגּט זה אינֹו'הרי - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

ּתׁשּתי  ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה הא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹגט;
'ּכל  אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', זה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹיין
ּתּנׂשאי  ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל חּייכי'. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹימי
ּכל  לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' חמּׁשים עד ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹלפלֹוני
- עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ואם ׁשהתנה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָזמן
על  אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; והּגט ּכׁשר, מּמּנּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּולד

.הּנּׂשּואין  ִִַ
.‚È נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָלֹו,
לא  ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ּתּנׂשא ְְְְְְִִִֵֵַָֹֹֹֹלא
ּולאחר  ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּנׂשא,
ונּׂשאת  עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ּתּנׂשא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא
- לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלאֹותֹו

מּׁשני  ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד ותצא הּגט, .ּבטל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָ
.„È זה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי

ותּתן  ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על .ּכריתּות; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
.ÂË הרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק

'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ
ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

.ÊË ׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
חּייה  ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא לכל עליה מּתרת ׁשּתהיה אֹו , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּכתיבת  קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



oiyexibעו zekld - miyp xtq - 'a xc` g"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
זה  הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא  אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה , הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
לכל  ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאדם',

.ּבזה  ֶָ
.ÁÈ וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי  אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
אּלא  הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטל ּו לא - ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשנים
רצת  הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

מן אחד ואין נֹותנת, רצת הראׁשֹונים [העדים]מׁשּמׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשון] התנאי האחרֹונים[על מן על ואחד [העדים ְֲִִֶַָָ

השני] תנ מצטרפיןהתנאי כאן שהיה אם אי][להעיד אבל . ְְֲִִִָָ
ׁשנים  ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן עליה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהתנה
מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ׁשלׁש לֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּתּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ׁשלׁש לּתן ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּוצריכה
.ËÈּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

אמר  ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה 'הרי מנת לּה: 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עׂשת  אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא  ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב  אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם
.Î את 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר

הּבן  מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
ׁשּתׁשּמׁשני  רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
.‡Î מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'הרי

מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְְְִִִַַָָֹֹועד
אינּה[בהסכמתו] יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו הרי ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

הרי  - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ּבעל לֹו נתנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ׁשּתּתן עד ּפסּול, ּגט ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה

מחּול  הן 'הרי יֹום: ׁשהרי הּׁשלׁשים מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מת הּתנאי; נעׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא

- נתנה ולא יֹום מגרׁשת.}אינּה{הּׁשלׁשים ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹ
.·Î מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

לּתן  יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹזּוז',
לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה ׁשּלא הּגט,ליֹורׁשיו, ּבטל ולא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

נקרע  אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. קבע לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ׁשּתחלץ  עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ׁשּימּות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹקדם

.[ליבמה]
.‚Î ּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי

לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּפלֹוני',

עד  אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ּבדמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאלף
הּתנאי  .ׁשּיבּטל ְְֵֶַַַ

.„Î ׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
מקּדׁשת  זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - נתקּים הּתנאי לא ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ

אין  ׁשהרי מּׁשני, ּגט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי,
הּתנאי  נתקּים ולא נּׂשאת, אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, ּגט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

ט  ¤¤ּפרק
קבּוע‡. זמן לאחר אׁשּתֹו את גיטך המגרׁש ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' לאחר הּזמן ותתגרשי ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
- לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה זה והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּקבע.
- ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע מתּגרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהיא

ּגרׁש הרי ּתנאי, על גירושין]ׁשהמגרׁש בתורת לה וזה [נתן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
על  המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע עד ּגרׁש לא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעדין

ּתנאֹו לכּפל צרי - התנאי]ּתנאי דיני כל בו וזה [שיהיו ; ְְְְִִֶַָָֹ
הּתנאין  מׁשּפטי לׁשאר ולא ּדברֹו, לכּפל צרי אינֹו -ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבֹו·. ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?

לאחר  אּלא מתּגרׁשת אינּה - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
אבד  אֹו הּבעל, מת ואם יֹום; ּבתֹוׁשלׁשים נׂשרף, אֹו הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ

מגרׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָֹֹׁשלׁשים,
מּׁשם ‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה

קּים  הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר
אֹותֹו ויחדה ּבֹו, מתּגרׁשת ׁשהיא מקום]ּבּיֹום לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ

אינן  הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי הרּבים, רׁשּות ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמקֹום
הרּבים  .ּכרׁשּות ְִִַָ

אחר „. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ּבמעׂשה, הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
ולא  ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזמן.
מתּגרׁשת  זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ּבֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּתתּגרׁשי
מׁשּפטי  לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ואינֹו ׁשּתּתן; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאחר

ׁשּבארנּו לא הּתנאין עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ּתלה אּלא זה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגרׁש

ְִֵָּתתּגרׁש.
לּגרּוׁשין ‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
הּתנאי  ׁשּיתקּים עד ּגמּורין ּכׁשּיתקּים ואינן ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם נתּגרׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּתנאי,
ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ואינּה ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹּברׁשּותּה;
ּבתֹורת  ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹּגרּוׁשין.
לא  - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו.
עד  ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לידּה ּגט ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּגיע
ּכׁשּיּגיע  ,לפיכ הּמעׂשה. ׁשּתעׂשה עד אֹו ׁשּקבע ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, הּגט להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּזמן,
רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו אֹותֹו ׁשּיחדה ּבּמקֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
קדם  נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכמֹו
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ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה קדם אֹו ׁשּקבע, הּזמן ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
ּתצ  - איׁשהּגרּוׁשין אׁשת היא ׁשעדין ממזר; והּולד א, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשם ּכאן ואין ּגרּוׁשין.[שום]ּגמּורה, ְְִֵֵֵָָ
.Â לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹהּנֹותן

זה  הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין זּוז, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמאתים
ּתלּוי  ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ּכלל, ּגרׁש ְְְְֵֵֵֵַַָָָֹֹֹלא

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבמעׂשה. ְְֲֵֵֶֶַַָֹ
.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי, על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה

ויתנה  ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי - ּפלֹוני זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
ּכגֹון  ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
הרי  יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
ונֹותן  ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי  ואם ּגט, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹזה

מעכׁשו  ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבידּה; לא הּגט אם , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מנת  על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד מּכאן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבאתי
ּכּיֹוצא  ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה אבֹוא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ֶָּבזה.
.Á יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

וחלה  יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ואף  ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח עֹומד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאפּלּו

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו ׁשּגּלה ּפי .על ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלא התנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים  ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
לֹומר  עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמּורים?
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ּפּיסּתי ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּובּטל  הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה אֹותּה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּפּיס
אחר  ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגט
לאחר  ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשלׁשים
ּפּיס  ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש', עׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשנים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ׁשּיאמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹותּה,
.È ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר  עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
מן  ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

ּגס ׁשּלּבֹו בפניה]ּבּה[מורגל]הּנּׂשּואין, מתבייש ;[אינו ִִִֶַַָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, מן הּמתּגרׁשת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאבל

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה [מהיום]ן'הרי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ׁשנים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹועד
ׁשּקבע  הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ּבני ּדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
אף  - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. זֹו הרי ּבא, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹולא
ּתּנׂשא  לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, אפׁשר ׁשאי ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעל
הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים אחר עד יבם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבמקֹום

.·È ׁשהתנה ח ֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא
ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה

ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚È מהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

.„È לאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמר מיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאין  - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. לאחר ְִֵַַָּגט

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי  יתקּים חּמה זרחה ּוכׁשּתזרח ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
- ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹחּמה
לאחר  ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי גט; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹאינֹו

ִָמיתה.
.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ

ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת יחזר [שמתנתו ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ

יאמרּו ּכמֹו[בטעות]ּבֹו, - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְִִֵַַָָֹ
מיתה. לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה ְְִֵֶֶַַַָָָָָמּתנתֹו,

.ÊÈ עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ'הרי
אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבית

.גט  ֵ
.ÁÈ ּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו 'הרי אֹו . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ּגּט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ומת ְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָוחלה

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ּגט; זה מחלי [עבר]הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
עמד ולא צרי[התהלך]לחלי ואינֹו ּגט, זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מת]אמד ראשון מחולי .[ודאי ֶֹ
.ËÈ עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל

ּדבר  לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ,ׁשּימּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּובלבד

.Î ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה  ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּכֹותב  הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב אחר הגט]ּבּגט ּכׁשּנֹותן [עיקר לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ואם  ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא 'אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹהּגט:

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה לא מּתי ["אם לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ללאומתי"] מתי"]קֹודם לא ּתחּלה ["אם ּפיו יפּתח ולא , ְְְְִִִֵַָָֹ

מתי"]לפרענּות -["אם ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֻ
מיתה.והּוא קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Î לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל
יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק ּומת [שלא , ְְִִֵֵֵֶָָֹֹ

ׁשרב  מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע קדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעל
ּתהיה  ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא זכּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּנׁשים,

מג  וזכה ספק הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ּבֹו ֵַָלּה
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ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - לּההּתרף ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
זה  הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא  אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה , הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי
.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?

נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
לכל  ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻמּמּנה
ּכּיֹוצא  ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאדם',

.ּבזה  ֶָ
.ÁÈ וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן

ׁשּתי  אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה
אּלא  הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטל ּו לא - ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשנים
רצת  הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי

מן אחד ואין נֹותנת, רצת הראׁשֹונים [העדים]מׁשּמׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשון] התנאי האחרֹונים[על מן על ואחד [העדים ְֲִִֶַָָ

השני] תנ מצטרפיןהתנאי כאן שהיה אם אי][להעיד אבל . ְְֲִִִָָ
ׁשנים  ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן עליה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהתנה
מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ׁשלׁש לֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּתּתן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ׁשלׁש לּתן ְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹֹּוצריכה
.ËÈּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

אמר  ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה 'הרי מנת לּה: 'על , ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עׂשת  אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא  ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב  אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם
.Î את 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר

הּבן  מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאּבא',
ׁשּתׁשּמׁשני  רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹו

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו -. ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹ
.‡Î מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'הרי

מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְְְִִִַַָָֹֹועד
אינּה[בהסכמתו] יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו הרי ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

הרי  - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ּבעל לֹו נתנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ׁשּתּתן עד ּפסּול, ּגט ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה

מחּול  הן 'הרי יֹום: ׁשהרי הּׁשלׁשים מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מת הּתנאי; נעׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא

- נתנה ולא יֹום מגרׁשת.}אינּה{הּׁשלׁשים ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹ
.·Î מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

לּתן  יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹזּוז',
לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה ׁשּלא הּגט,ליֹורׁשיו, ּבטל ולא ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ

נקרע  אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. קבע לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹׁשהרי
ׁשּתחלץ  עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ׁשּימּות ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹקדם

.[ליבמה]
.‚Î ּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי

לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּפלֹוני',

עד  אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ּבדמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאלף
הּתנאי  .ׁשּיבּטל ְְֵֶַַַ

.„Î ׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
מקּדׁשת  זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - נתקּים הּתנאי לא ואם ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻ

אין  ׁשהרי מּׁשני, ּגט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי,
הּתנאי  נתקּים ולא נּׂשאת, אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, ּגט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

ט  ¤¤ּפרק
קבּוע‡. זמן לאחר אׁשּתֹו את גיטך המגרׁש ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' לאחר הּזמן ותתגרשי ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
- לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה זה והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּקבע.
- ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע מתּגרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהיא

ּגרׁש הרי ּתנאי, על גירושין]ׁשהמגרׁש בתורת לה וזה [נתן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
על  המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע עד ּגרׁש לא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעדין

ּתנאֹו לכּפל צרי - התנאי]ּתנאי דיני כל בו וזה [שיהיו ; ְְְְִִֶַָָֹ
הּתנאין  מׁשּפטי לׁשאר ולא ּדברֹו, לכּפל צרי אינֹו -ְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָֹֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ּבֹו·. ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?

לאחר  אּלא מתּגרׁשת אינּה - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
אבד  אֹו הּבעל, מת ואם יֹום; ּבתֹוׁשלׁשים נׂשרף, אֹו הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹ

מגרׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָֹֹׁשלׁשים,
מּׁשם ‚. אבד אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָהלכה

קּים  הּגט והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלאחר
אֹותֹו ויחדה ּבֹו, מתּגרׁשת ׁשהיא מקום]ּבּיֹום לו [הקצתה ְְֲִִִֶֶֶַָָ

אינן  הרּבים רׁשּות ׁשּצּדי הרּבים, רׁשּות ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבמקֹום
הרּבים  .ּכרׁשּות ְִִַָ

אחר „. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ּבמעׂשה, הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
ולא  ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזמן.
מתּגרׁשת  זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ּבֹו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּתתּגרׁשי
מׁשּפטי  לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ואינֹו ׁשּתּתן; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹאחר

ׁשּבארנּו לא הּתנאין עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ּתלה אּלא זה, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּגרׁש

ְִֵָּתתּגרׁש.
לּגרּוׁשין ‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
הּתנאי  ׁשּיתקּים עד ּגמּורין ּכׁשּיתקּים ואינן ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם נתּגרׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּתנאי,
ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ואינּה ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹּברׁשּותּה;
ּבתֹורת  ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹּגרּוׁשין.
לא  - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו.
עד  ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לידּה ּגט ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּגיע
ּכׁשּיּגיע  ,לפיכ הּמעׂשה. ׁשּתעׂשה עד אֹו ׁשּקבע ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, הּגט להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹהּזמן,
רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו אֹותֹו ׁשּיחדה ּבּמקֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה
קדם  נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכמֹו
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ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה קדם אֹו ׁשּקבע, הּזמן ְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹׁשּיּגיע
ּתצ  - איׁשהּגרּוׁשין אׁשת היא ׁשעדין ממזר; והּולד א, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשם ּכאן ואין ּגרּוׁשין.[שום]ּגמּורה, ְְִֵֵֵָָ
.Â לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹהּנֹותן

זה  הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין זּוז, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמאתים
ּתלּוי  ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ּכלל, ּגרׁש ְְְְֵֵֵֵַַָָָֹֹֹלא

ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבמעׂשה. ְְֲֵֵֶֶַַָֹ
.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי, על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה

ויתנה  ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי - ּפלֹוני זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
ּכגֹון  ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
הרי  יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
ונֹותן  ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי  ואם ּגט, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָֹֹזה

מעכׁשו  ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבידּה; לא הּגט אם , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ
מנת  על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד מּכאן ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּבאתי
ּכּיֹוצא  ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה אבֹוא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹֹׁשּלא

ֶָּבזה.
.Á יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

וחלה  יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ואף  ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח עֹומד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאפּלּו

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו ׁשּגּלה ּפי .על ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלא התנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים  ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
לֹומר  עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמּורים?
ׁשּמא  חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ּפּיסּתי ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּובּטל  הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה אֹותּה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּפּיס
אחר  ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגט
לאחר  ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשלׁשים
ּפּיס  ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש', עׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשנים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ׁשּיאמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹותּה,
.È ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר  עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
מן  ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

ּגס ׁשּלּבֹו בפניה]ּבּה[מורגל]הּנּׂשּואין, מתבייש ;[אינו ִִִֶַַָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, מן הּמתּגרׁשת ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאבל

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה [מהיום]ן'הרי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ׁשנים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹועד
ׁשּקבע  הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ּבני ּדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
אף  - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. זֹו הרי ּבא, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹולא
ּתּנׂשא  לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, אפׁשר ׁשאי ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעל
הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים אחר עד יבם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבמקֹום

.·È ׁשהתנה ח ֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָּבריא
ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּיהיה

ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ

- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ
מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚È מהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' .אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

.„È לאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ּומת ׁשאמר מיתתי', אחר ׁשּמא ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשאין  - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. לאחר ְִֵַַָּגט

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי  יתקּים חּמה זרחה ּוכׁשּתזרח ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
- ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹחּמה
לאחר  ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי גט; ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹאינֹו

ִָמיתה.
.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ

ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת יחזר [שמתנתו ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ

יאמרּו ּכמֹו[בטעות]ּבֹו, - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְִִֵַַָָֹ
מיתה. לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה ְְִֵֶֶַַַָָָָָמּתנתֹו,

.ÊÈ עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ'הרי
אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָּבית

.גט  ֵ
.ÁÈ ּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו 'הרי אֹו . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ
ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ּגּט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ומת ְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָוחלה

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ּגט; זה מחלי [עבר]הרי ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵֶַָ
עמד ולא צרי[התהלך]לחלי ואינֹו ּגט, זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֲֳִִֵֵֵֶַַָָָֹ

מת]אמד ראשון מחולי .[ודאי ֶֹ
.ËÈ עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל

ּדבר  לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ,ׁשּימּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּובלבד

.Î ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה  ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּכֹותב  הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב אחר הגט]ּבּגט ּכׁשּנֹותן [עיקר לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ואם  ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא 'אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹהּגט:

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה לא מּתי ["אם לא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ללאומתי"] מתי"]קֹודם לא ּתחּלה ["אם ּפיו יפּתח ולא , ְְְְִִִֵַָָֹ

מתי"]לפרענּות -["אם ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֻ
מיתה.והּוא קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Î לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל
יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק ּומת [שלא , ְְִִֵֵֵֶָָֹֹ

ׁשרב  מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע קדם ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹהּבעל
ּתהיה  ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא זכּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּנׁשים,

מג  וזכה ספק הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ּבֹו ֵַָלּה
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.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר  לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה  אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
הרי  - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת  ספק .זֹו ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר [שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין אין [בשנה - ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
חדׁששמינית] לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן אמר ;ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ

לאחר  ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן אמר ׁשנּיה; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשנה
ּכֹותבין  - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ׁשני; מחדׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף עד הּׁשּבת יֹום ְְִִִֵֶַַַַַַָָָמאחר
יֹום  סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת' קדם לּה ְְְְִִִִֶַַַָָֹּותנּו

לּה. ונֹותנין ְְִִִָׁשּׁשי,
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאחר

.‰Î ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹנתיחד
הּגט  אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּה,
קל  ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד לידּה לּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּתן

נכּתב  ׁשּלא לזה, ׁשּנתיחד וחמר אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
גט. אינֹו ִֵֵָעּמּה,

.ÂÎ ידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד [בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

אחד [בנוכחות] מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֶֶָָֻּכּלן.
מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻֻמהן

ּכּלן. ּבמעמד מהן ְֲֵֶֶַַָָֻאחד
.ÊÎ אחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר

לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמהן
ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואפּלּו
'ּכּלכם  להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו הּׁשליח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוהּוא

חֹותמין  ּכּלן - ּבין ּכתֹובּו' ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻ
ּכאֹומר  זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר מקצתן, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמנה
עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ׁשחֹותמין ּוׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻ'ּכּלכם',
אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם לפיכ ּתנאי. מּׁשּום ְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּׁשאר,
זה  הרי - הרּבה לימים אפּלּו למחר, וזה הּיֹום זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחתמּו
היה  ּבטל. ּגט זה הרי חתימה, קדם מהן אחד מת ֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכׁשר.
ׁשּמא  - ּפסּול ּגט זה הרי ּפסּול, הראׁשֹונים מּׁשנים ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאחד

ּבעדּות ּכׁשר ּפסּול 'עד ׁשּיהיּויאמרּו: ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
אּלא  רּבים, ׁשעדיו ּבגט הכׁשירּוהּו ולא רּבים'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהעדים

מסירה ׁשעדי לאשה]מּפני הגט מסירת הם [שרואים ְְִִֵֵֵֵֶָ
ִָָהעּקר.

.ÁÎ,לחּתם אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו
'ּכל  להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט להֹולי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָאֹו
'ּכל  יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב מּכם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד

ׁשנים  'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי מּכם ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד
לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט יחּתמּו .מּכם ְְְְְְִִִֵֶֶַ

.ËÎ זה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה
אם  חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ותּטל  ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּתאמר
נתקּים  לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ּבידּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגט

.הּתנאי  ְַַ
.Ïויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר

האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה  ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב  ּבמקֹום ׁשליח .הּבן ְִִֵַַָָָ
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנ ּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח  ונֹותנין חֹותמין ּבעצמן ּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹונתנּו
וחֹוזר  לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו יעׂשּו? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּכיצד
זה  ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ּבפניהם, לּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָונֹותנֹו
ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני נראה, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבדבר

.·Ï לּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
ּגט  'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּבלא
עדים  ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני לאׁשּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה
הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשם  ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן הּגט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

ׁשּיעידּומערער  עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח נתנֹו הּבעל זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּגט

.‚Ï,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר
אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ּפלֹוני',ּונתנֹו ּבמקֹום היא 'הרי גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום לּה לֹוּונתנֹו הּוא מקֹום ׁשּמראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
דווקא  לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום [מציין

לּהשם] ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: אמר .ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבעלּיה,

ּפלֹוני', ּביֹום לּה ּבתֹו'ּתנהּו לּה אינֹו[לפני]ּונתנֹו - הּזמן ְְְְְְִֵֵַַָָָ
אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָגט;
ּכל  וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי גט, אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹמאחריו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Ïהתקּבל' לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ּגּטי [קבל]וכן לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לי  'הבא גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ּפלֹוני', ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבמקֹום
ּכׁשר. - אחר למקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני', למקֹום ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּגּטי

.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
'אּת לֹו ׁשאמר ּבין ,'[אתה]'הֹול- נאנס אֹו וחלה ,'הֹול ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

ותן  ּפלֹוני, חפץ מּמּנה 'טל לֹו: אמר ואם אחר. ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּביד  ׁשּלחֹו ואם אחר; ּביד יׁשּלחֹו לא זה הרי - זה' ּגט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלּה
ּבּתחּלה, החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ויצאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאחר,

מגרׁשת. זֹו הרי - הּגט לּה נתן ּכ ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר
.ÂÏ מּיד אפ ּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנתן

הּבעל  ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו הראׁשֹון, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליח
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לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ּבני ׁשּסתם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר
נטל  ּכ ואחר נתן והּוא לּה', ותן החפץ .'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.ÊÏ מ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: הרי אמר - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּביד  ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפץ  ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

ּבּסֹוף  אּלא נתנה ׁשּלא ּבין .ּתחּלה, ְְִֵֶֶַָָָָֹ
.ÁÏ,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

'אל  לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנ ֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו אּלא אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח  עׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון הּׁשליח ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּה

.לּגרּוׁשין  ִֵַ
.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא  לפלֹוני, 'ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה', 'איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - כוח]מּכירּה' ייפוי לגרּוׁשין,[לו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּפלֹוני  ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא הּגט נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואינֹו
ּביד  מׁשּלחֹו אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

נאנס. אֹו חלה אם ֱִֵֶַַָָאחר
.Ó ׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנתן

אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹיֹום',
ּולאחר  הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף

ּבתֹוהּׁשלׁשים אחר ׁשליח עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.הּׁשלׁשים  ְִַֹ

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת  אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

ּכן [אותה] אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר  לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת  ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום

י  ¤¤ּפרק
גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא  ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואין אׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מּׁשּום השניים] עליו נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.
אּת 'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגרּוׁשה
ׁשאין  ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמגרׁשת
"ואּׁשה  ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
אּלא  נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָֹּגרּוׁשה

לּכהּנה  נאסרה לּכל, הּתרה ולא הּגט,מאיׁשּה ריח וזהּו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
מּדבריהן. ּבּכהּנה ְְִִֵֵֶֶַָֻׁשּפֹוסל

זה ·. הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מּדברי  הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
והּולד  ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ּולכּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּתֹורה.

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה וכֹותבין בעודה]ּכׁשר. -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבעלּה הּבעל [השני]ּתחת והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק[השני] ובעל זה [ישר הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְֲִֵֵֵֵֶַָ

יֹוציא  לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו אין אם ְֲִִִִִֵֵָָָָֹֻמׁשּבח,
לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול רע]מּפני ּבניו[שם [שהם על ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
.ממזרים]

אֹו‚. ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד  ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר  אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
הרי  - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע  ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזֹו

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות
ׁשני „. מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּגט';מּדבריהן  ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
על  ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
ׁשּלא  ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשניהם
אחד  עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמרּו:

יֹוציא. והחזירּה, ְְְִִִֵֶֶָמׁשניהן
ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
קּדּוׁשיו  ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ּגמּורין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָקּדּוׁשין

עֹולמית. ׁשניהן על ְְְִֵֶֶֶַָָונאסרה
.Â ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין  מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת  יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא  זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה  ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹות ּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא  - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין
וכל  ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעל

ּׁשּבלה ּברזל [נשחק]מה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל האשה מֹוציאין [נכסי אין -ִִֵ

ּבא  ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא מּזה לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאֹותן
ממזר  הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם הראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
ּבא  ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּדבריהם.
ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין - ּבטל הּגט נמצא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבעלּה

הּכתּבה. מן ולא הּמזֹונֹות מן ְְְִִַַָֹֹֻלא
.Á,ׁשּמת ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

ּגט  ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויּבם
ּומּזה  הּדרכיםמּזה וכל קּדׁש[הדינים]; אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאּׁשה,
וכל  ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ּבהן. האּלּו ְִֵֶַָָָהּדרכים
.Ë וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
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.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר  לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין
ּכׁשאמר, הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ׁשאמר זמן ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָלאחר
מיתה  אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
הרי  - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת  ספק .זֹו ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר [שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין אין [בשנה - ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
חדׁששמינית] לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן אמר ;ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ

לאחר  ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן אמר ׁשנּיה; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשנה
ּכֹותבין  - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ׁשני; מחדׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף עד הּׁשּבת יֹום ְְִִִֵֶַַַַַַָָָמאחר
יֹום  סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת' קדם לּה ְְְְִִִִֶַַַָָֹּותנּו

לּה. ונֹותנין ְְִִִָׁשּׁשי,
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאחר

.‰Î ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹנתיחד
הּגט  אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּה,
קל  ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד לידּה לּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּתן

נכּתב  ׁשּלא לזה, ׁשּנתיחד וחמר אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
גט. אינֹו ִֵֵָעּמּה,

.ÂÎ ידי על ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד [בשביל] מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֻֻּכּלן;

אחד [בנוכחות] מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֶֶָָֻּכּלן.
מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי על ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֻֻמהן

ּכּלן. ּבמעמד מהן ְֲֵֶֶַַָָֻאחד
.ÊÎ אחד - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָאמר

לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָמהן
ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב היה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואפּלּו
'ּכּלכם  להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו הּׁשליח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻוהּוא

חֹותמין  ּכּלן - ּבין ּכתֹובּו' ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻ
ּכאֹומר  זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר מקצתן, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּמנה
עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ׁשחֹותמין ּוׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻ'ּכּלכם',
אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם לפיכ ּתנאי. מּׁשּום ְְְְְְִִִִַַַָָָָוהּׁשאר,
זה  הרי - הרּבה לימים אפּלּו למחר, וזה הּיֹום זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָחתמּו
היה  ּבטל. ּגט זה הרי חתימה, קדם מהן אחד מת ֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּכׁשר.
ׁשּמא  - ּפסּול ּגט זה הרי ּפסּול, הראׁשֹונים מּׁשנים ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאחד

ּבעדּות ּכׁשר ּפסּול 'עד ׁשּיהיּויאמרּו: ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
אּלא  רּבים, ׁשעדיו ּבגט הכׁשירּוהּו ולא רּבים'; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהעדים

מסירה ׁשעדי לאשה]מּפני הגט מסירת הם [שרואים ְְִִֵֵֵֵֶָ
ִָָהעּקר.

.ÁÎ,לחּתם אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו
'ּכל  להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט להֹולי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָאֹו
'ּכל  יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב מּכם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד

ׁשנים  'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי מּכם ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד
לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט יחּתמּו .מּכם ְְְְְְִִִֵֶֶַ

.ËÎ זה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה
אם  חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ותּטל  ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּתאמר
נתקּים  לא ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר ותחׁשב ּבידּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּגט

.הּתנאי  ְַַ
.Ïויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר

האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה  ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב  ּבמקֹום ׁשליח .הּבן ְִִֵַַָָָ
.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר

ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנ ּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח  ונֹותנין חֹותמין ּבעצמן ּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹונתנּו
וחֹוזר  לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו יעׂשּו? ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָּכיצד
זה  ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ּבפניהם, לּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָונֹותנֹו
ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני נראה, ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻּבדבר

.·Ï לּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
ּגט  'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּבלא
עדים  ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני לאׁשּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה
הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשם  ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן הּגט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

ׁשּיעידּומערער  עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח נתנֹו הּבעל זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּגט

.‚Ï,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר
אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ּפלֹוני',ּונתנֹו ּבמקֹום היא 'הרי גט; ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָ

מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום לּה לֹוּונתנֹו הּוא מקֹום ׁשּמראה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
דווקא  לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום [מציין

לּהשם] ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: אמר .ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבעלּיה,

ּפלֹוני', ּביֹום לּה ּבתֹו'ּתנהּו לּה אינֹו[לפני]ּונתנֹו - הּזמן ְְְְְְִֵֵַַָָָ
אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָגט;
ּכל  וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי גט, אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹמאחריו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Ïהתקּבל' לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ּגּטי [קבל]וכן לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

לי  'הבא גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ּפלֹוני', ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָּבמקֹום
ּכׁשר. - אחר למקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני', למקֹום ְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָּגּטי

.‰Ïלֹו ׁשאמר ּבין לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר
'אּת לֹו ׁשאמר ּבין ,'[אתה]'הֹול- נאנס אֹו וחלה ,'הֹול ְְֱֵֵֵֶֶַַַָָָ

ותן  ּפלֹוני, חפץ מּמּנה 'טל לֹו: אמר ואם אחר. ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשּלחֹו
ּביד  ׁשּלחֹו ואם אחר; ּביד יׁשּלחֹו לא זה הרי - זה' ּגט ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹלּה
ּבּתחּלה, החפץ ונתנה הּׁשליח לקראת האּׁשה ויצאת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאחר,

מגרׁשת. זֹו הרי - הּגט לּה נתן ּכ ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֹואחר
.ÂÏ מּיד אפ ּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנתן

הּבעל  ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו הראׁשֹון, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליח
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לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ּבני ׁשּסתם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר
נטל  ּכ ואחר נתן והּוא לּה', ותן החפץ .'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹ

.ÊÏ מ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: הרי אמר - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּביד  ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפץ  ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

ּבּסֹוף  אּלא נתנה ׁשּלא ּבין .ּתחּלה, ְְִֵֶֶַָָָָֹ
.ÁÏ,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

'אל  לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנ ֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו אּלא אּתה, לּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתּתנהּו
ׁשליח  עׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון הּׁשליח ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּה

.לּגרּוׁשין  ִֵַ
.ËÏלֹו אמר לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן

הּוא  לפלֹוני, 'ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה', 'איני ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָהּׁשליח:
נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - כוח]מּכירּה' ייפוי לגרּוׁשין,[לו ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

הּפלֹוני  ואֹותֹו הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא הּגט נֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואינֹו
ּביד  מׁשּלחֹו אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא

נאנס. אֹו חלה אם ֱִֵֶַַָָאחר
.Ó ׁשלׁשים עד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹנתן

אחר; ּביד מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָֹיֹום',
ּולאחר  הֹואיל לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשאף

ּבתֹוהּׁשלׁשים אחר ׁשליח עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ
.הּׁשלׁשים  ְִַֹ

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת  אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

ּכן [אותה] אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר  לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת  ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום

י  ¤¤ּפרק
גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

היא  ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו
והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואין אׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

מּׁשּום השניים] עליו נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.
אּת 'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּגרּוׁשה
ׁשאין  ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמגרׁשת
"ואּׁשה  ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻזה
אּלא  נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָֹּגרּוׁשה

לּכהּנה  נאסרה לּכל, הּתרה ולא הּגט,מאיׁשּה ריח וזהּו - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻֻ
מּדבריהן. ּבּכהּנה ְְִִֵֵֶֶַָֻׁשּפֹוסל

זה ·. הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מּדברי  הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
והּולד  ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ּולכּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּתֹורה.

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה וכֹותבין בעודה]ּכׁשר. -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבעלּה הּבעל [השני]ּתחת והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק[השני] ובעל זה [ישר הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְֲִֵֵֵֵֶַָ

יֹוציא  לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו אין אם ְֲִִִִִֵֵָָָָֹֻמׁשּבח,
לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול רע]מּפני ּבניו[שם [שהם על ְְִִֵֵֶַַַַָָָ
.ממזרים]

אֹו‚. ּגרּוׁשין', ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
והּולד  ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא

ממזר  אׁשּתֹוספק את ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
הרי  - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע  ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; מּתרת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻזֹו

ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּברכֹות
ׁשני „. מּבעל ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל

ּגט';מּדבריהן  ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹ
על  ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּוצריכה
ׁשּלא  ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשניהם
אחד  עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמרּו:

יֹוציא. והחזירּה, ְְְִִִֵֶֶָמׁשניהן
ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
קּדּוׁשיו  ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ּגמּורין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָקּדּוׁשין

עֹולמית. ׁשניהן על ְְְִֵֶֶֶַָָונאסרה
.Â ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהרי

ׁשאין  מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
'אׁשת  יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבעלּה ּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהאּׁשה
לא  זּכאין והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹאחר

נדריה  ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּפרֹות ּבמציאתּה, וכל . ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
מהן;[מנכסיה] מֹוציאין אין ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשאכלּו

לא  - מזֹונֹות ולא ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ְְְְְְְְִֵֵַָָָָֹֹֹֻֻואין
וכל  ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹעל

ּׁשּבלה ּברזל [נשחק]מה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל האשה מֹוציאין [נכסי אין -ִִֵ

ּבא  ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא מּזה לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאֹותן
ממזר  הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם הראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
ּבא  ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמּדבריהם.
ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין - ּבטל הּגט נמצא אֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבעלּה

הּכתּבה. מן ולא הּמזֹונֹות מן ְְְִִַַָֹֹֻלא
.Á,ׁשּמת ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

ּגט  ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויּבם
ּומּזה  הּדרכיםמּזה וכל קּדׁש[הדינים]; אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאּׁשה,
וכל  ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ּבהן. האּלּו ְִֵֶַָָָהּדרכים
.Ë וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
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אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
העריֹות  ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻצריכה
ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנׂשאן

ּבעריֹות  ּתֹופסין קּדּוׁשין .ׁשאין ְֲִִִֵֶָָ
.È:יאמרּו ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹּומּפני

ויצאה  והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'ּתנאי
ּכדי  אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא יאמרּו: .ׁשּלא ְְֲֶָָָֹֹ
.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעון ּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט  והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹיֹוצא
הּגט  לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ונתּגּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת,
ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבפנינּו,
ׁשהרי  נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את הּבעל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהֹוציא
על  לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ולא ּבידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּגט
ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו הרי אּלא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעלּה,

הּׁשני. ּבעלּה על לאסרּה ּבא והרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָזה,
.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא אֹו[שם , ְִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה ׁשהיא הרבה]מּׁשּום לֹו:[נודרת אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָ
ׁשאין  ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ׁשּמּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ'הֹודיעּה
לא  זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. אֹותּה מחזיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאּתה
ּתׁשּובה  ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ּגזרה, לעֹולם? ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחזירּה
יֹודע  הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ּתחּתיו, צנּועה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹותהיה
ולא  ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', הייתי לא הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכן

ּבט  הּגט ׁשּנמצא 'ּגמר נתקּים, לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
עבר  ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ׁשאין לגר ׁשּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבלּב

יֹוציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,
.‚È אילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן , ְְְִִִִֵֶַַ

יחזיר  לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ׁשרֹואה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּׁשּום
ותתרּפא  האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם;
הייתי  לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו ויאמר: ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּנּדה,
עבר  ואם ממזרים; והּבנים ּבטל הּגט ונמצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמגרׁש'

יֹוציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,
.„È נכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח

ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד  אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
זה  הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

יּׂשאּנה  הּׁשפחהלא על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי  ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ּגֹוי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוכן

יּׂשאּנה  לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אם ונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

.ÂËהקודמת]וכּלם בהלכה נׁשים,[דלעיל להן ׁשהיּו ְִֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּומתּו

להם [גרמו] להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאת

לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכּתחּלה;
נתּגרׁשּו אֹו השניים]ונתאלמנּו אּלּו[מנישואיהן הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָ

לכּתחּלה. להן להּנׂשא ְְְִִֵֶַָָָָֻמּתרֹות
.ÊË,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל

עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו
קרֹוביהן  לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מעדי  אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת
לבטל מאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ

ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
אדם  יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ
.ÊÈ קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש

הארּוסין  מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם  ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות  לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּבעילת
ּגט  מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻהרי

ִֵׁשני.
.ÁÈ מן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד

הן  יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
לבעל  צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

ויבעל  ּבפניהן יתיחד אּלא עדים, ׁשּבארנּו.ּבפני ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ואם  מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻלפיכ
אין  ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן מגרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיתה

ּגס ּבּה.[מורגל]לּבֹו ִַָ
.ËÈ,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו

ּגט  זנּות.צריכה ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
ּתתיּבם  ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים]אׁשּתֹו בלא ימות ואחר [אם ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא - ְְְְִִִֵֶַַָָ
אדם  ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש עליה; ּבא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכ

רחֹוקים עֹו - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׂשה
לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹהם
ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶָָָָָֹעליהן;
ׁשהרי  סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש אֹו ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּגרׁשּה
ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ּובאׁשּתֹו היא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָאׁשּתֹו
יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבעילת
זֹונה  ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ּבֹועל. הּוא ּתנאי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעל
קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, לׁשם ׁשּבעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבחזקת
קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה לֹומר צרי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָואין
ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, להן חֹוׁשׁשין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ּבוּדאי ׁשּיּודע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָעד
.Î מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול מעבירין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכּלן
הּקֹול  והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה;
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ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ואחר ּבבית , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכ

הּתירּה. וקֹול אסרּה ׁשּקֹול ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגרׁשת,
.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא תהיה לא ולא ; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

אדם  יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשבת
ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ראׁשֹונה, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאׁשּתֹו
לׁשלח  למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה מצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכי

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ראׁשֹונה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאׁשּתֹו
.·Î ּבדעֹותיה רעה צנּועה [מדותיה]אּׁשה וׁשאינּה , ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ

"ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות יׂשראל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכבנֹות
אין  - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה מדֹון". ויצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָלץ,
מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ּכׁשר לאדם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָראּוי

ּביתֹו. לתֹו מכניסּה ְְְִֵֶַָוזה
.‚Î ותהיה ּבגט, מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ׁשנתחרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

אם אבל ׁשּתבריא;מגרׁשת. עד מֹוציאּה אינֹו - נׁשּתּטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הפקר  ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא .[על ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדעת  ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואין
ולא  לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים עם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹלדּור
מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפּדֹותּה.

ּבּה ּולהּטּפל לחזר חּיב .ואינֹו ְְֲִֵֵַַַָָֹ

יא  ¤¤ּפרק
רצת ‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין  קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי וכן ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּכׁשהיא  נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקטּנה
ּכׁשהיא  נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה היא הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקטּנה

ממאנת. זֹו הרי ְְֲֵֶֶַָָקטּנה,
ּכנּׂשּואי ·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
מן ‚. ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת

ּוכׁשם  ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ּכ ּבּבעל, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּממאנת
ּכּמה  אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ּוממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונּׂשאת

למאן  לּה יׁש קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלא ּפעמים; ּוקטּנה . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מאּוניה. הן הן קּדּוׁשיה - קטּנה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכׁשהיא
עד „. קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו נערה, שאין ׁשּתהיה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
נערות] ימי עליה לה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעׂשית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
קֹונה  והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן

למאּון ּבדיקה שערות]צריכה ב' הביאה ׁשחזקתּה[אם , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימנין. ִִִֵֶָָׁשהביאה

ונבעלה ‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי
לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר

מּספק  ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנה ׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מ ּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
הרי  - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
מּדברי  ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, אינּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו
נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסֹופרים;
מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא לּה ׁשּנחּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד
איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, אחר עליה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ׁשאינּה ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגמּורה;

סֹופרים  מּדברי אחר ׁשהם ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יכנס  הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ּבּה ּתֹופסין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשּגדלה,
יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ּגרׁש אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹהּׁשני.
קדם  ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. מאחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לאּׁשה  ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא - ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיגרׁש
ואין  ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשמעה
ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּולד

ממזר. הּולד ְִֵֵַַַָָהּׁשני,
.Ê עׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת  ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם  מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא  למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ּופחּותה  מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹהֹולכת
ויתרה  מאּון; צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ׁשׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמּבת

סכלה אפּלּו - עׂשר ּבת מאּון.[טיפשה]על צריכה ּביֹותר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה מי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל

למאן. צריכה אינּה -ְְִֵֵָָָ
.Á ׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוני ּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית  מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה  'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ë ּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מּמׁשּפטי  ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי

טפסי[מדיני] ּבֹו ּכֹותבין ואין הּגרּוׁשין; הּגט,[נוסח]ּגט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
ּדין  ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּמא
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אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
העריֹות  ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻצריכה
ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנׂשאן

ּבעריֹות  ּתֹופסין קּדּוׁשין .ׁשאין ְֲִִִֵֶָָ
.È:יאמרּו ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹּומּפני

ויצאה  והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'ּתנאי
ּכדי  אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא יאמרּו: .ׁשּלא ְְֲֶָָָֹֹ
.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעון ּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הכתובה] ונטלה הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,
הּגט  והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻהּׁשֹובר,
אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹיֹוצא
הּגט  לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ונתּגּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת,
ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבפנינּו,
ׁשהרי  נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את הּבעל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהֹוציא
על  לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ולא ּבידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּגט
ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו הרי אּלא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעלּה,

הּׁשני. ּבעלּה על לאסרּה ּבא והרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָזה,
.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא אֹו[שם , ְִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה ׁשהיא הרבה]מּׁשּום לֹו:[נודרת אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָ
ׁשאין  ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ׁשּמּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ'הֹודיעּה
לא  זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. אֹותּה מחזיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאּתה
ּתׁשּובה  ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ּגזרה, לעֹולם? ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחזירּה
יֹודע  הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ּתחּתיו, צנּועה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹותהיה
ולא  ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', הייתי לא הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכן

ּבט  הּגט ׁשּנמצא 'ּגמר נתקּים, לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
עבר  ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ׁשאין לגר ׁשּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבלּב

יֹוציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,
.‚È אילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן , ְְְִִִִֵֶַַ

יחזיר  לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ׁשרֹואה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּׁשּום
ותתרּפא  האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם;
הייתי  לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו ויאמר: ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּנּדה,
עבר  ואם ממזרים; והּבנים ּבטל הּגט ונמצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמגרׁש'

יֹוציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,
.„È נכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח

ׁשּמא  חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד  אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
זה  הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

יּׂשאּנה  הּׁשפחהלא על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹ
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי  ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ּגֹוי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוכן

יּׂשאּנה  לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד אם ונתּגּיר, וכּלן, . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

.ÂËהקודמת]וכּלם בהלכה נׁשים,[דלעיל להן ׁשהיּו ְִֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּומתּו

להם [גרמו] להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאת

לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכּתחּלה;
נתּגרׁשּו אֹו השניים]ונתאלמנּו אּלּו[מנישואיהן הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָ

לכּתחּלה. להן להּנׂשא ְְְִִֵֶַָָָָֻמּתרֹות
.ÊË,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל

עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו
קרֹוביהן  לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

מעדי  אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת
לבטל מאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ

ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
אדם  יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ
.ÊÈ קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש

הארּוסין  מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם  ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות  לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָּבעילת
ּגט  מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת זֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻהרי

ִֵׁשני.
.ÁÈ מן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד

הן  יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
לבעל  צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

ויבעל  ּבפניהן יתיחד אּלא עדים, ׁשּבארנּו.ּבפני ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ואם  מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻלפיכ
אין  ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן מגרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיתה

ּגס ּבּה.[מורגל]לּבֹו ִַָ
.ËÈ,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו

ּגט  זנּות.צריכה ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
ּתתיּבם  ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים]אׁשּתֹו בלא ימות ואחר [אם ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא - ְְְְִִִֵֶַַָָ
אדם  ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש עליה; ּבא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּכ

רחֹוקים עֹו - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׂשה
לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ּבעיני ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹֹהם
ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶָָָָָֹעליהן;
ׁשהרי  סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש אֹו ּבלבד, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּגרׁשּה
ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ּובאׁשּתֹו היא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָאׁשּתֹו
יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָּבעילת
זֹונה  ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ּבֹועל. הּוא ּתנאי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעל
קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, לׁשם ׁשּבעל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבחזקת
קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה לֹומר צרי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָואין
ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, להן חֹוׁשׁשין ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאין

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ּבוּדאי ׁשּיּודע ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָעד
.Î מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָֹֹהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול מעבירין ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכּלן
הּקֹול  והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה;
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ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ואחר ּבבית , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכ

הּתירּה. וקֹול אסרּה ׁשּקֹול ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגרׁשת,
.‡Îלגרׁשּה ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא תהיה לא ולא ; ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

אדם  יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשבת
ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ראׁשֹונה, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאׁשּתֹו
לׁשלח  למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה מצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכי

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ראׁשֹונה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאׁשּתֹו
.·Î ּבדעֹותיה רעה צנּועה [מדותיה]אּׁשה וׁשאינּה , ְְְִֵֵֶֶָָָָָָ

"ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות יׂשראל ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכבנֹות
אין  - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה מדֹון". ויצא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָלץ,
מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ּכׁשר לאדם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָראּוי

ּביתֹו. לתֹו מכניסּה ְְְִֵֶַָוזה
.‚Î ותהיה ּבגט, מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ׁשנתחרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

אם אבל ׁשּתבריא;מגרׁשת. עד מֹוציאּה אינֹו - נׁשּתּטת ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הפקר  ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא .[על ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּדעת  ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואין
ולא  לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים עם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹלדּור
מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפּדֹותּה.

ּבּה ּולהּטּפל לחזר חּיב .ואינֹו ְְֲִֵֵַַַָָֹ

יא  ¤¤ּפרק
רצת ‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין  קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי וכן ׁשאין ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּכׁשהיא  נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקטּנה
ּכׁשהיא  נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה היא הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקטּנה

ממאנת. זֹו הרי ְְֲֵֶֶַָָקטּנה,
ּכנּׂשּואי ·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
מן ‚. ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת

ּוכׁשם  ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ּכ ּבּבעל, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּממאנת
ּכּמה  אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ּוממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונּׂשאת

למאן  לּה יׁש קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ׁשּלא ּפעמים; ּוקטּנה . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מאּוניה. הן הן קּדּוׁשיה - קטּנה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכׁשהיא
עד „. קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו נערה, שאין ׁשּתהיה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
נערות] ימי עליה לה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ

אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעׂשית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
קֹונה  והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן

למאּון ּבדיקה שערות]צריכה ב' הביאה ׁשחזקתּה[אם , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימנין. ִִִֵֶָָׁשהביאה

ונבעלה ‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹהרי
לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר

מּספק  ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה מאנה ׁשּמא ואם . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מ ּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
הרי  - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
מּדברי  ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, אינּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו
נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסֹופרים;
מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא לּה ׁשּנחּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד
איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, אחר עליה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ׁשאינּה ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגמּורה;

סֹופרים  מּדברי אחר ׁשהם ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
יכנס  הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ּבּה ּתֹופסין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשּגדלה,
יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ּגרׁש אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹהּׁשני.
קדם  ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. מאחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לאּׁשה  ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא - ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיגרׁש
ואין  ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשמעה
ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּולד

ממזר. הּולד ְִֵֵַַַָָהּׁשני,
.Ê עׂשר ּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ,איזֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה [כסף]ּבֹודקין ְְְְִִִִִַַַָָֹֹ
ׁשּמׁשּמרת  ּכמֹו אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹקּדּוׁשיה
ואם  מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא  למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ּופחּותה  מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹהֹולכת
ויתרה  מאּון; צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ׁשׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹמּבת

סכלה אפּלּו - עׂשר ּבת מאּון.[טיפשה]על צריכה ּביֹותר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה מי ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹוכל

למאן. צריכה אינּה -ְְִֵֵָָָ
.Á ׁשנים ּבפני אֹומרת ממאנת? ּבפלֹוני ּכיצד רצֹוני 'אין : ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית  מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה  'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני
.Ë ּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים

ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני
ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ

ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מּמׁשּפטי  ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי

טפסי[מדיני] ּבֹו ּכֹותבין ואין הּגרּוׁשין; הּגט,[נוסח]ּגט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
ּדין  ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּמא
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.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
אף  מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה וׁשמע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמאנה,

מּכירין  ׁשאינן ּפי מאּון על ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
זה: ְֶָֻּבנּסח

.‡È ו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ
ואמרה  ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה  ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי

[- והׁשּתא[השיאוני ּפלֹוני. ּבר ּדעּתי [כעת]לפלֹוני ּגּליתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
עּמיּה[לפניכם]קדמיכֹון קיימנא ולא ּביּה צבינא ּדלא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה ּדא [שאיני ּפלֹונית ּובדקינן .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואתּברר קטּנה [והוברר דעדין ְְְֲִִַַַַָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא וחתמנא ּוכתבנא וחתמנו היא, [וכתבנו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
לזכות] לה ּברּורה'.ונתנו ְְְִָָָולראיה

.·È ׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לֹוקה, -ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהיא אחר לאיׁש אֹותּההויתּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. ֲַֹלחזר
.„È נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה  ולֹוקה ּבעלּה הּטּמאה",על אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא נטמאה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
ּוסתירה  קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אּׁשה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי אל בה: אם [שהתרה -ִ
והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין אֹותּה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבגט. יֹוציא ׁשּגרׁשּה, ְְִֵֵֶַַָאחר
.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ונתקּדׁשה חרׁש והלכה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, לבעלּהלחרׁש לחזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ונּׂשאת  והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;

הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,
.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינה הממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

מי כ"גרושה"] עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ
מּתרת היא מעֹולם: קּדׁשּה והּוא [להינשא]ׁשּלא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֻ

נּׂשאת  ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ּבקרֹובֹותיה; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻמּתר
לחזר  מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, וגרׁשּה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלאחר,

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא [בגט]לראׁשֹון. ְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהחזירּה
הּיֹוצאה  ׁשּכל לראׁשֹון: לחזר מּתרת - האחר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוגרׁשּה
נתּגרׁשה  ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - ּגט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמאּון,
את  המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּנּו
לחזר  אסּורה - ּבאחר ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּקטּנה
מן  ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלראׁשֹון,
אֹו האחרֹון, ּגרׁשּה אם לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָהאחרֹון

ּכׁשאר  ּולאחיו, ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָמת.
ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף - ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּגרּוׁשֹות

.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
אם  לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת

לאחיו  מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈ לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּכל

מּיֹום  חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹתּנׂשא
ׁשּנתארסה  מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּגרׁשה

השני]ּבֹו אינּה[עם אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ּכדי ;ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל זרעֹו ּבין להבחין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֻמעּברת,

.ËÈ הּגט ּכתיבת על ּומּיֹום היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הּג ׁשּלא אֹו מּיֹום ּתנאי, - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה יע ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה
.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת

הארּוסין  מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה צריכה ואפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ
אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ּתׁשעים ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָלהמּתין

נערות]אילֹונית סימני לה שאין מלידה, ואפּלּו[עקרה , ְֲִִַַ
האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו הּים, ּבמדינת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָּבעלּה
יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - הארּוסין מן ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָאפּלּו

.‡Î ממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה
אֹותן  מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע  ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה  נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עד אף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס להמּתין שתחפוץ צריכה ,ְְְִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת יֹום ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָֹּתׁשעים

.·Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
ּבגרּוׁשה  המזּנהאּלא וכן בעלה]. צריכה [תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן  ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהֹוציאּוה
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה לולד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָראּויה

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל .הּוא, ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„Î,ּוברח ארס אֹותֹו; מנּדין יֹום, ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס

אֹותן  מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
אׁשּתֹו עם ויעמד הּזמן, אחר .עד ְְְֲִִַַַַַַֹ

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע [שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר  ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינֹו

ּבּדברים [יזדהם] החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהחלב,
ּכׁשּיתעּכר. לחלב ְְִִִֵֶֶַַָָהּמֹועילין

.ÂÎ היניק זמן הּוא חּוץ ּכּמה חדׁש, ועׂשרים ארּבעה - ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד .מּיֹום ְִִִֵֶֶַָ

.ÊÎ זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ;ּכׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ארּבעה  ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין  לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ
.ÁÎ יֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר  יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן  ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא
זמן  אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

הּולד  ׁשּימּות עד אֹו .היניקה, ְִֶַַַָָָָ

יב  ¤¤ּפרק
אני'‡. ּוגרּוׁשה הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, הייתי"]- איש הּפה ["אשת הּוא ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּפסלה  אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני
לּכהּנה חֹוׁשׁשין [כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ

וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא [לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת  גרושה .[שמא ְִֶֶַ

עדים ·. ׁשני לּה ׁשם היּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּגט,
ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי 'ּגרׁשני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואמרה:

מקּים ׁשאינֹו ּפי על חתימותיו]אף זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְִֵֵֶֶַַַָֻ
נפל ‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ

היה', ּתנאי היה',[או]'על לא [או]'ּפּקדֹון 'מעֹולם ְִֵַַָָָָָָֹ
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' ּומז ּיף יזוהו ּכתבּתיו [אם ְְְְְְִִֵַַָָֻ

מסירההחתימות] ּבעדי הגט]אֹו מסירת שראו ּכמֹו[עדים , ְְְִֵֵָ
מּתרת  להיֹותּה מגרׁשת אינּה נתקּים, לא ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּבארנּו.
ׁשהרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, מן נפסלה אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאחרים;
ׁשל  ּכחתיכה עצמּה ועׂשתה ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּפסלה

.אּסּור  ִ
ּגּטי',„. ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻוהּוא
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה נאמנת; זֹו .הרי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין ‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי ' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת  ספק ותהיה ׁשּגרׁשּה,לדבריו לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - נאמן [להכשילה;אינֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש ותצטרך לאחר ּבטל שתינשא ּבגט אֹו ,ְֵֵָ

מּפני  ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו יֹודעת, אינּה והיא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּגרׁשּה
ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת אינּה והיא מאמינּה, ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
קּימין, אּתם הרי הּדבר, אמת 'אם לֹו: אֹומרין ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

ּבפנינּו'. עּתה ְְֵַָָָָּגרׁשּה
.Â ואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגר ׁשה' ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ'לא
ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'ּגרׁשּתני'

לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ׁשּסֹומכין העדים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּפני
ממזר  והּולד ּתצא נּׂשאת, .אם ְְִִֵֵֵֵַַָָ

.Ê,'נתּגרׁשה 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
אבל  ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: אֹומרין ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
אבד  לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה העדים: אמרּו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאם

ּוׁשנ  ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת והיא והֹואיל עדים הּגט. י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אם  - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על אף - לּה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידין
יֹודעין  ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנּׂשאת
עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה מּתרת, ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבוּדאי
אם  וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל לאחר, נּׂשאת אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו יֹודעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר  ספק והּולד ּתצא, .זֹו ְְֵֵֵֵַַָָָ
.Á לא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא  זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם  ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה  לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא  ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד  איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום  מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא  נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה  עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי  על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
מהן  אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין  אינן העיד, .לעצמֹו ְְֱִִֵֵֶַָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי  אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר : ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם  וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּולגרּוׁשין  היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'ׁשליח
הּׁשליח  - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו

מגרׁשת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמן,
.·È נתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק  זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד  עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר  אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה  לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚È ׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת  יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח  אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת  זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È ׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
אף  מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה וׁשמע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמאנה,

מּכירין  ׁשאינן ּפי מאּון על ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ
זה: ְֶָֻּבנּסח

.‡È ו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ
ואמרה  ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה  ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי

[- והׁשּתא[השיאוני ּפלֹוני. ּבר ּדעּתי [כעת]לפלֹוני ּגּליתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
עּמיּה[לפניכם]קדמיכֹון קיימנא ולא ּביּה צבינא ּדלא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה ּדא [שאיני ּפלֹונית ּובדקינן .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואתּברר קטּנה [והוברר דעדין ְְְֲִִַַַַָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא וחתמנא ּוכתבנא וחתמנו היא, [וכתבנו ְְְְְֲִִִִַַַַָָָ
לזכות] לה ּברּורה'.ונתנו ְְְִָָָולראיה

.·È ׁשּלא ּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהמגרׁש
ּובעלּה הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָּבעלּה,
ּבעלּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לֹוקה, -ְְְֱִִֶֶֶַַַָֹ

וגֹו'. ְִָהראׁשֹון"
.‚Èלבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ,זנת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻ

- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשהיא אחר לאיׁש אֹותּההויתּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

לֹו. ֲַֹלחזר
.„È נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה  ולֹוקה ּבעלּה הּטּמאה",על אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא נטמאה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
ּוסתירה  קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אּׁשה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי אל בה: אם [שהתרה -ִ
והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין אֹותּה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבגט. יֹוציא ׁשּגרׁשּה, ְְִֵֵֶַַָאחר
.ÂËׁשּבארנּו ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ונתקּדׁשה חרׁש והלכה , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, לבעלּהלחרׁש לחזר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹ
ונּׂשאת  והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;

הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,
.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינה הממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

מי כ"גרושה"] עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ
מּתרת היא מעֹולם: קּדׁשּה והּוא [להינשא]ׁשּלא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֻ

נּׂשאת  ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ּבקרֹובֹותיה; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻמּתר
לחזר  מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, וגרׁשּה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלאחר,

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא [בגט]לראׁשֹון. ְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהחזירּה
הּיֹוצאה  ׁשּכל לראׁשֹון: לחזר מּתרת - האחר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוגרׁשּה
נתּגרׁשה  ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - ּגט ׁשּקדמֹו ּפי על אף ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבמאּון,
את  המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת מעֹולם, ּבגט ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻמּמּנּו
לחזר  אסּורה - ּבאחר ּומאנה לאחר, ונּׂשאת ּבגט, ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָֹהּקטּנה
מן  ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלראׁשֹון,
אֹו האחרֹון, ּגרׁשּה אם לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָהאחרֹון

ּכׁשאר  ּולאחיו, ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָמת.
ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף - ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּגרּוׁשֹות

.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
אם  לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת

לאחיו  מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
.ÁÈ לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּכל

מּיֹום  חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹתּנׂשא
ׁשּנתארסה  מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּגרׁשה

השני]ּבֹו אינּה[עם אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ּכדי ;ְְִִִֵֵֶֶֶַָָֻ
אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל זרעֹו ּבין להבחין ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַֻמעּברת,

.ËÈ הּגט ּכתיבת על ּומּיֹום היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
הּג ׁשּלא אֹו מּיֹום ּתנאי, - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה יע ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה
.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת

הארּוסין  מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה צריכה ואפּלּו - ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָ
אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ּתׁשעים ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָלהמּתין

נערות]אילֹונית סימני לה שאין מלידה, ואפּלּו[עקרה , ְֲִִַַ
האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו הּים, ּבמדינת ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָּבעלּה
יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - הארּוסין מן ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָאפּלּו

.‡Î ממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה
אֹותן  מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע  ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה  נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עד אף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס להמּתין שתחפוץ צריכה ,ְְְִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת יֹום ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָֹּתׁשעים

.·Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
ּבגרּוׁשה  המזּנהאּלא וכן בעלה]. צריכה [תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן  ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהֹוציאּוה
מצּוי  ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה לולד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָראּויה

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל .הּוא, ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„Î,ּוברח ארס אֹותֹו; מנּדין יֹום, ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס

אֹותן  מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין
אׁשּתֹו עם ויעמד הּזמן, אחר .עד ְְְֲִִַַַַַַֹ

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע [שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר  ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאינֹו

ּבּדברים [יזדהם] החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהחלב,
ּכׁשּיתעּכר. לחלב ְְִִִֵֶֶַַָָהּמֹועילין

.ÂÎ היניק זמן הּוא חּוץ ּכּמה חדׁש, ועׂשרים ארּבעה - ה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד .מּיֹום ְִִִֵֶֶַָ

.ÊÎ זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ;ּכׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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ארּבעה  ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין  לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ
.ÁÎ יֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר

אחר  יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן  ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא
זמן  אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

הּולד  ׁשּימּות עד אֹו .היניקה, ְִֶַַַָָָָ

יב  ¤¤ּפרק
אני'‡. ּוגרּוׁשה הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, הייתי"]- איש הּפה ["אשת הּוא ֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּפסלה  אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני
לּכהּנה חֹוׁשׁשין [כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ

וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא [לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת  גרושה .[שמא ְִֶֶַ

עדים ·. ׁשני לּה ׁשם היּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּגט,
ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי 'ּגרׁשני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואמרה:

מקּים ׁשאינֹו ּפי על חתימותיו]אף זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְִֵֵֶֶַַַָֻ
נפל ‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא

לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני
יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ

היה', ּתנאי היה',[או]'על לא [או]'ּפּקדֹון 'מעֹולם ְִֵַַָָָָָָֹ
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' ּומז ּיף יזוהו ּכתבּתיו [אם ְְְְְְִִֵַַָָֻ

מסירההחתימות] ּבעדי הגט]אֹו מסירת שראו ּכמֹו[עדים , ְְְִֵֵָ
מּתרת  להיֹותּה מגרׁשת אינּה נתקּים, לא ואם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּבארנּו.
ׁשהרי  ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, מן נפסלה אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלאחרים;
ׁשל  ּכחתיכה עצמּה ועׂשתה ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָָּפסלה

.אּסּור  ִ
ּגּטי',„. ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻוהּוא
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה נאמנת; זֹו .הרי ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין ‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי ' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת  ספק ותהיה ׁשּגרׁשּה,לדבריו לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - נאמן [להכשילה;אינֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש ותצטרך לאחר ּבטל שתינשא ּבגט אֹו ,ְֵֵָ

מּפני  ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו יֹודעת, אינּה והיא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּגרׁשּה
ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת אינּה והיא מאמינּה, ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא
קּימין, אּתם הרי הּדבר, אמת 'אם לֹו: אֹומרין ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפיכ

ּבפנינּו'. עּתה ְְֵַָָָָּגרׁשּה
.Â ואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגר ׁשה' ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ'לא
ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ'ּגרׁשּתני'

לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ׁשּסֹומכין העדים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּפני
ממזר  והּולד ּתצא נּׂשאת, .אם ְְִִֵֵֵֵַַָָ

.Ê,'נתּגרׁשה 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
אבל  ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: אֹומרין ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
אבד  לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה העדים: אמרּו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאם

ּוׁשנ  ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת והיא והֹואיל עדים הּגט. י ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אם  - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על אף - לּה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידין
יֹודעין  ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנּׂשאת
עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה מּתרת, ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבוּדאי
אם  וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל לאחר, נּׂשאת אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי  - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו יֹודעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר  ספק והּולד ּתצא, .זֹו ְְֵֵֵֵַַָָָ
.Á לא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו

לא  זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם  ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה  לגרׁש .עׂשּויין ְְְֲִִֵָָ
.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה

'לא  ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד  איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום  מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא  נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ .ׁשנים, ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה

והאּׁשה  עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי
ּפי  על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
מהן  אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין  אינן העיד, .לעצמֹו ְְֱִִֵֵֶַָָ
.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ

ּבעדי  אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר : ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם  וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּולגרּוׁשין  היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'ׁשליח
הּׁשליח  - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו

מגרׁשת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמן,
.·È נתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד

ספק  זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד  עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר  אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה  לא וׁשּמא ּפניה, .ׁשּתעיז ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹ
.‚È ׁשני ּביד לּה ּוׁשלחֹו לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשליח

מּתחת  יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח  אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,

מגרׁשת  זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ּכמֹוקּבלה , ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È ׁשה אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל -ּבא ּבטל ּגט ּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
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לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי מּתחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]יֹודעת נשלח לא [ממי ואם ידעּו; העדים הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֵֶֶַָֹנתקּים,

.ÂË וׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם  אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם ;[לאחיו ְְֱִִֵֵֶֶֶַָ
ועל  זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ׁשאינּה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחזקה
ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ותפסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻזה,
לטען  ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות העׂשּוי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּבדבר

חי.[איזו] ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ֲִִֶֶַַַַָָָטענה,
על  ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא אם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ׁשהּדבר ְֲִִִִֶֶֶַָָָָָּפיו,
קרֹובין  מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ועד ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָׁשפחה,
על  ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת לֹומר נאמנין -ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ִֶּפיהם.
.ÊË נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל

ּבמיתת  לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי הּמסיח [אשת ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ּתּמֹו בכוונה]לפי שלא ּפיו,[משוחח על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ׁשּיתּבאר; ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכמֹו

.ÊÈ לאּׁשה להעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן
נאמן  אינֹו ּבעלּה, נאמן;ׁשּמת ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם ; ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

לעדּות  נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
ִָאּׁשה.

.ÁÈ על להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
'לא  ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
ּבעדּות  אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמת'

הראשון]אּׁשה ּדבריו [העד ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני , ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֻ
אחד השני]ׁשל ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא  זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה

ּתצא  נּׂשאת, ואם נּׂשא ּתּנׂשא; ואם ספק. ׁשהיא מּפני ת , ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ
זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ׁשהעיד ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלעד
ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ּבאּו ּתצא; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא

ֵֵּתצא.
.Î ּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּפי  על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
אּׁשה  ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש,
ׁשל  ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים  'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה  זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא  לא זֹו הרי -. ֲֵֵֵֹ

.‡Î,'ּבעלי 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה
ּתּנׂשא  לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ּכ ;ואחר ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּתצא. נּׂשאת, ְִִֵֵֵואם
.·Î- 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה

ואחת  מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
ּתּנׂשא  זֹו הרי - 'מת' אֹומרֹות 'ׁשנים עׂשרה אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אחר  הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכמאה'
להחמיר. ּבין להקל ּבין ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,

.‚Î- מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹׁשני
ספק  ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא זֹו .הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹ

- ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד נּׂשאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואם
ּתצא. לא זֹו ֲֵֵֵֹהרי

.„Î מת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'

לחברּתּה מעידה צרה ׁשאין זֹואסּורה, נּׂשאת ואפּלּו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹוסרת  היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּתחּלה,
ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא - עליו' ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָעצמּה
מכחׁשת  וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת עליו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתיהן
ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא לּה ואֹומרת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותּה
אֹומרת  זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ּכ להּתירּה, לּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמעידה
אֹומרֹות  ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת וצרתּה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ'מת',

יּנׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ְֲִֵֵֵֶַָָׁשאינֹו

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

היא  הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּובאּו
וׁשלֹום מלחמה]ּובעלּה, 'מת [אין ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲֵַָָָָָָָָ

להּׁשמט  ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; אינּה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלי'
אח  עד ּבא ּבעלּה. לא מּתחת - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהרי  ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה היא ׁשּמא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּתּנׂשא,
עד. לּה ֵֵָיׁש

ּבעלי ·. 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
נאמנת  אינּה - ּבינֹוּבּמלחמה' ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ותאמר  למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
נהרג  ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשהרי
ּבּמלחמה  'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה לפיכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבכללן'.

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם אבל במלחמה]ּוקברּתיו'; [לא ְְְֲִִִֵַַָָָָ
נאמנת. -ֱֶֶֶ

'מלחמה ‚. ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָֹֻלא
לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה

ּתצא  לא נּׂשאת, .ואם ְִִֵֵֵֹ
אינּה„. - הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן

ׁשּלּוח היה אם וכן -]נאמנת. של שמים נחׁשים [מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
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אינּה - ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקרּבים,
ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹנאמנת,

ְִִָּבנׁשיכה.
ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ

ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה  רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Â ואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא  נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה  הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, וזה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָחֹויה
סמכה  ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי החֹולים; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּזקנים

הּמתים. רב על ְִֵַַַָֹּדעּתּה
.Áאמרנּו ּבּמה ּכבר אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עבד  ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע אמּורים? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדברים
מעיד  אינֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ׁשפחה. ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאֹו

ּדבריהם. על סֹומכין ְְְִִֵֵֶַואין
.Ë מהסּפד ּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע

עלה ּפלֹונ  ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד [הלך] זה הרי - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את  ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפיהם
ְִאׁשּתֹו.

.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי [ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ
.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר

היה  ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.·È ׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

היתה  ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,
אמתלא אּלא [סיבה]ׁשם נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ּכדר אֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻאהרג

זה. על אימה להּטיל ְִֵֶֶַַַָָָׁשּכּונתֹו
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבכזב  עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. להּטיל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹּכדי

.„È ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְִִִִִִֶַַַָָֻּגֹוי
- המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר אֹותֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּׁשאלּו

ּפיו. על ּומּׂשיאין נאמן, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע

העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד  ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
ׁשאין  אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים
ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעידין

ֵָספק.
.ÊË אין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למים מעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון סביביו מקּבצים ּכל ורֹואה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

עליו [גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,

מצֹודה אבר[רשת]והׁשליכּו מּמּנּו והעלּו ׁשאי אחריו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּמת, עליו מעיד זה הרי - ויחיה החי, מן ׁשּיּנטל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַּומּׂשיאין
.ÊÈ אין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו

יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשים מעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
רֹותחת  יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָועקרּבים,
ׁשני  רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]הּסימנין עליו [קנה מעידין ּוברח, עמד אפּלּו - ְֲִִִִִַַַָָָָָ
ׁשאי  מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּות. סֹופֹו ׁשּוּדאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמת;
אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ימּות אּלא ׁשּיחיה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפׁשר

עליו. ְִִָָמעידין
.ÁÈצלּוב ּפי [תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ

ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

מ  ּבני אֹו ׁשּמת.לּבֹו עליו מעידין זה הרי - עיו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈאֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד

ּבדברים  וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'ּבמּפלת',
'קברּתיו' אֹומר אם - למיתה ׁשרּבן על אּלּו ותּנׂשא נאמן, , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לא  נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', אמר לא ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֹּפיו;
ֵֵּתצא.

.Î ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף, להם לחיות]ׁשאין שיוכל זמן ,[בשיעור ְֵֶֶָָָֹ

זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ונׁשּתּקע זכרֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹואבד
הּוא  הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ׁשּבארנּו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכמֹו
ּפיו  על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשהסיח
לכּתחּלה  אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה וחכם ּתצא; לא זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

אֹותֹו. מנּדין -ְִַ
.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ

מעידין  - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין  להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה  ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, מעידין .אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.·Î ּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹוימים  עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ
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לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי מּתחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]יֹודעת נשלח לא [ממי ואם ידעּו; העדים הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֵֶֶַָֹנתקּים,

.ÂË וׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם  אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם ;[לאחיו ְְֱִִֵֵֶֶֶַָ
ועל  זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ׁשאינּה ְְְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹחזקה
ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ותפסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻזה,
לטען  ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות העׂשּוי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּבדבר

חי.[איזו] ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ֲִִֶֶַַַַָָָטענה,
על  ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא אם ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן
אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ׁשהּדבר ְֲִִִִֶֶֶַָָָָָּפיו,
קרֹובין  מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ועד ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶָָׁשפחה,
על  ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת לֹומר נאמנין -ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

ִֶּפיהם.
.ÊË נׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל

ּבמיתת  לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי הּמסיח [אשת ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ

ּתּמֹו בכוונה]לפי שלא ּפיו,[משוחח על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ׁשּיתּבאר; ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָּכמֹו

.ÊÈ לאּׁשה להעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוכן
נאמן  אינֹו ּבעלּה, נאמן;ׁשּמת ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם ; ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

לעדּות  נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאין
ִָאּׁשה.

.ÁÈ על להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
'לא  ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
ּבעדּות  אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמת'

הראשון]אּׁשה ּדבריו [העד ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני , ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֻ
אחד השני]ׁשל ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא  זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה

ּתצא  נּׂשאת, ואם נּׂשא ּתּנׂשא; ואם ספק. ׁשהיא מּפני ת , ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָ
זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ׁשהעיד ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָלעד
ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ּבאּו ּתצא; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלא

ֵֵּתצא.
.Î ּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה

ּפי  על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו
אּׁשה  ּפי על ׁשּנּׂשאת אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹאיׁש,
ׁשל  ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים  'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה  זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא  לא זֹו הרי -. ֲֵֵֵֹ

.‡Î,'ּבעלי 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה
ּתּנׂשא  לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ּכ ;ואחר ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּתצא. נּׂשאת, ְִִֵֵֵואם
.·Î- 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה

ואחת  מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
ּתּנׂשא  זֹו הרי - 'מת' אֹומרֹות 'ׁשנים עׂשרה אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אחר  הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכמאה'
להחמיר. ּבין להקל ּבין ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,

.‚Î- מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹׁשני
ספק  ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא זֹו .הרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹ

- ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד נּׂשאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואם
ּתצא. לא זֹו ֲֵֵֵֹהרי

.„Î מת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'

לחברּתּה מעידה צרה ׁשאין זֹואסּורה, נּׂשאת ואפּלּו . ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹוסרת  היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּתחּלה,
ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא - עליו' ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָעצמּה
מכחׁשת  וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת עליו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתיהן
ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא לּה ואֹומרת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותּה
אֹומרת  זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ּכ להּתירּה, לּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמעידה
אֹומרֹות  ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת וצרתּה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ'מת',

יּנׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ְֲִֵֵֵֶַָָׁשאינֹו

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

היא  הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּובאּו
וׁשלֹום מלחמה]ּובעלּה, 'מת [אין ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲֵַָָָָָָָָ

להּׁשמט  ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; אינּה - ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלי'
אח  עד ּבא ּבעלּה. לא מּתחת - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשהרי  ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה היא ׁשּמא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּתּנׂשא,
עד. לּה ֵֵָיׁש

ּבעלי ·. 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָָוכן
נאמנת  אינּה - ּבינֹוּבּמלחמה' ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ותאמר  למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֻלבינּה;
ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
נהרג  ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשהרי
ּבּמלחמה  'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה לפיכ ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבכללן'.

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם אבל במלחמה]ּוקברּתיו'; [לא ְְְֲִִִֵַַָָָָ
נאמנת. -ֱֶֶֶ

'מלחמה ‚. ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָֹֻלא
לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה

ּתצא  לא נּׂשאת, .ואם ְִִֵֵֵֹ
אינּה„. - הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכן

ׁשּלּוח היה אם וכן -]נאמנת. של שמים נחׁשים [מכת ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
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אינּה - ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָועקרּבים,
ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹנאמנת,

ְִִָּבנׁשיכה.
ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ

ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה  רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Â ואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא  נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה  הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, וזה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָחֹויה
סמכה  ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי החֹולים; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּזקנים

הּמתים. רב על ְִֵַַַָֹּדעּתּה
.Áאמרנּו ּבּמה ּכבר אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עבד  ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע אמּורים? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּדברים
מעיד  אינֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ׁשפחה. ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָאֹו

ּדבריהם. על סֹומכין ְְְִִֵֵֶַואין
.Ë מהסּפד ּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשמע

עלה ּפלֹונ  ּופלֹוני החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ י, ְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָ
מעיד [הלך] זה הרי - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָאחר

את  ּומּׂשיאין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמּפיהם
ְִאׁשּתֹו.

.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי [ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ
.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר

היה  ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנאה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן
.·È ׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל

היתה  ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,
אמתלא אּלא [סיבה]ׁשם נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשּלא  וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ּכדר אֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻאהרג

זה. על אימה להּטיל ְִֵֶֶַַַָָָׁשּכּונתֹו
.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבכזב  עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. להּטיל ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָֹּכדי

.„È ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְִִִִִִֶַַַָָֻּגֹוי
- המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר אֹותֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּׁשאלּו

ּפיו. על ּומּׂשיאין נאמן, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי
.ÂËאמרנּו אפּלּוּכבר ּפלֹוני', ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אּׁשה, לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשמע

העבד, אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּׂשיאין
ראית, היא' אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ'מת
העיד  ואם נאמן; ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּובּמה
ׁשאין  אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים
ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמעידין

ֵָספק.
.ÊË אין - הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?

ּבמקֹו יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו למים מעידין נפל ואם אחר; ם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון סביביו מקּבצים ּכל ורֹואה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻ

עליו [גדותיו] מעיד - עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,

מצֹודה אבר[רשת]והׁשליכּו מּמּנּו והעלּו ׁשאי אחריו, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּמת, עליו מעיד זה הרי - ויחיה החי, מן ׁשּיּנטל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאפׁשר

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַּומּׂשיאין
.ÊÈ אין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו

יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשים מעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
רֹותחת  יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָועקרּבים,
ׁשני  רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]הּסימנין עליו [קנה מעידין ּוברח, עמד אפּלּו - ְֲִִִִִַַַָָָָָ
ׁשאי  מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּות. סֹופֹו ׁשּוּדאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמת;
אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ימּות אּלא ׁשּיחיה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפׁשר

עליו. ְִִָָמעידין
.ÁÈצלּוב ּפי [תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ

ראּו ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָׁשּדקרּוהּו
אֹו מחֹו ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹהעֹוף

מ  ּבני אֹו ׁשּמת.לּבֹו עליו מעידין זה הרי - עיו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈאֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד

ּבדברים  וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'ּבמּפלת',
'קברּתיו' אֹומר אם - למיתה ׁשרּבן על אּלּו ותּנׂשא נאמן, , ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

לא  נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', אמר לא ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֹּפיו;
ֵֵּתצא.

.Î ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף, להם לחיות]ׁשאין שיוכל זמן ,[בשיעור ְֵֶֶָָָֹ

זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ונׁשּתּקע זכרֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹואבד
הּוא  הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ׁשּבארנּו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּכמֹו
ּפיו  על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשהסיח
לכּתחּלה  אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה וחכם ּתצא; לא זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

אֹותֹו. מנּדין -ְִַ
.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ

מעידין  - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין  להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה  ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, מעידין .אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.·Î ּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹוימים  עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ
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ּבּיּבׁשה  ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ּבּמים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻמׁשּתּנה
עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, הּים מן ׁשהׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻאחר
להעיד  להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
הּנר  לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

הּלבנה. לאֹור ְְַָָאֹו
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני [על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא  והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא  מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל  - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין  מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Î והסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את  מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי
יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף האיׁש;[מכיר]אׁשּתֹו, אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ׁשּיאמר: ְְְִֶַַֹוהּוא
.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר אסּורין וכּיֹוצא [שרשרת]והן ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ
אנׁשים  ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבדברים
,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשהלכּו

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ּוקברנּום ּכּלם, ְְְִִֵֵֶֶַַָֻמתּו
.ÊÎ,ּפלֹוני ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ּבאמּדן  אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, וכ ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכ
ויּכיר  ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', 'הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּדעת
מעיר  עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל עירֹו. וׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשמֹו
מּׁשם  יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה מחּפׂשין - ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹּפלֹונית

אׁשּתֹו. ּתּנׂשא הּוא, ְִִֵֶָָאּלא
.ÁÎאֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְִִִִֵֶָָָמצאּו

יׂשראל  ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', איׁש ּתּנׂשא נהרג זֹו הרי - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּנׁשּתּתק מי וכן ּכדר[נתאלם]אׁשּתֹו. אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

ּפלֹוני  ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת לגּטין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּבֹודקין
ותּנׂשא  ּכתיבתֹו, על סֹומכין - ּפלֹוני עדי ּבן ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

להחמיר  ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹאּׁשה
עגּונה. הּתרת מּׁשּום להקל ְֲִֵֶַַָָָָאּלא

.ËÎ החמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אּׁשה  הּכתב,ּבעדּות ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָ

ּתֹורה  הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ּדריׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּובלא
ּבדבר  אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני העדת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבריֹו על לעמד יכֹול אּתה העדים [בירורו]ׁשאין מּפי אּלא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אבל  זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
העד  ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּמת  ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ׁשּיעיד  הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹּפלֹוני
ּבֹו והאמינּו זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבֹו

- וחקירה ּדריׁשה ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶָָֹּכדי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹיׁש
ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹמצות

ׁשּתסּור (ב) עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלחלץ;
נקראת  ליּבּום ראּויה ׁשהיא והאּׁשה מעליה. הּיבם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרׁשּות
ּובאּור  'זּקה'. נקראת הּיבם ּורׁשּות ליּבּום'; ְְְְִִִֵֵַָָָָ'זקּוקה

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין [אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ
לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא אׁשּתֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזֹו

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה
לּה·. חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן עׂשה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹּומצות
למצות  קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". "וחלצה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

ֲִָחליצה.
לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ואחד זה הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבת זרע אֹו הּבן זרע אֹו לֹו[נכדים]הּבת, ויׁש הֹואיל ; ְִֵֵֶֶַַַַַַַ
זה  הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין מקֹום, מּכל ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזרע
לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּפֹוטר
אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה עֹובד אֹו ממזר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזרע

הּיּבּום. ּומן החליצה ֲִִִִַַָמן
ׁשּזרע „. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא
ּתהיה אינם  וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

"ּכי  אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאדניה",
ואף  ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיסיר
הּגֹויה  מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ׁשּנׁשּתחרר ּפי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
את  ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר הן הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאׁשּתֹו.
לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ּומת ּונׂשאּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוׁשחררּה,

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, מּמּנּו ׁשּבנּה ּפי על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָואף
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא [של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד  סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד [תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
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נׁשי  את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג  מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול  קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Â עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמי
זרה  לאויר עבֹודה ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻ

ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעֹולם
אחיו  אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח לֹו היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָואם
ּפי  על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו הּדברים , מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר

הֹורתֹו והיתה הֹואיל ּבקדּׁשה, לדתֹו ׁשּלא [עיבורו]ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אחיו. אינֹו ְִִֵָָֻּבקדּׁשה,

.Ê לאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
הן  הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ׁשאינן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכמי
.Á אחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא  הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
- ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
ּביניהן  אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻהרי

ּבקדּׁשה  ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד - .אחוה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
.Ëחליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי

הּׁשאר  את ּפֹוטרת מהן, אחת לׁשּתים,ׁשל מיּבם ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּוא  אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא "אׁשר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
רּבים  אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ּבֹונה ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבֹונה,
ׁשאר  ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו חֹולץ מהן אחד -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

המת]הּצרֹות נשי .[שאר ַָ
.È היה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו

יחלץ  - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם
ּבחליצה  לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי .לפסּולה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.‡È אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתּו
אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם לֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאפׁשר
ּבית  מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה למי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָחֹולץ

.ּובית  ִַ
.·È ׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס

זה  הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.
עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועל עֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ולאו עׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] הוא נאסרה [הרי - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָעׂשה.

האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, וכל היא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהחלּוצה
ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי עליהן אסּורֹות [עריות וכּלן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָֻ

מדרבנן] נסּתּלק שאיסורן ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ׁשּמאחר ,ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּקּדּוׁשין  ּבהן ּתֹופסין לפיכ נׁשיו; ּכל מעל ערוה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּסּור

ְִִּכׁשנּיֹות.
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא  וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה . [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה , ולא נתייבמה  לא כי אליו אסּור זיקה  -ָ

וכל  ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
צרת  אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - האּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּסּורין

קרֹובֹותיה. ּוׁשאר ְְֲֶָָָחלּוצתֹו
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולא אסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

לּה,נחלצה] מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר  אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור יחלץ ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשחלץ  אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, ְְִֵֵֶַאֹו
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי  ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊË איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹום ּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורת אחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אם ממרע"ה] - אחיו  אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא "איׁש"[אם ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָ

אין  מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ּבּפרׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכתּוב
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת ּביאה. ּגמּור;ּביאתֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לזר נּתרת יבמּתֹו אין אחר [בגט]לפיכ עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, עד אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיגּדיל,

.ÊÈ,אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכן
ותּבדק מיּבם  ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אבל ואפּלּו; ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּתּבדק  עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה
סימנין. ּבּה ְְִִִָָָויּמצאּו

.ÁÈ היבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה  אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ על לא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ
.ËÈ ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
ּכׁשאר יֹום  - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ח ּוץ ,ְְֲִִִִִַַַָָָ

מּפני  יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני הּנׁשים. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹּכל
האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינּה
לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת נעלֹו"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ...וחלצה
יּבם  ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ׁשאינּה זמן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו ְְְֳִִֵַַָָָָָֹאֹותּה

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֻמעּברת
.Î וילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולד החֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת  מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה  ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד  אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת  ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Î לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד צרתּה ׁשּיצא תּנׂשא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
העֹולם. ֲִַָָלאויר
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ּבּיּבׁשה  ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ּבּמים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻמׁשּתּנה
עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, הּים מן ׁשהׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻאחר
להעיד  להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
הּנר  לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

הּלבנה. לאֹור ְְַָָאֹו
.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ּפלֹוני [על ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶָָָ

הּוא  והרי נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָּבן
אּלּו הרי - הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹמת,

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַמּׂשיאין
.„Îּכׁשּתל אנׁשים, אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבא

ּובא  מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, ְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹלמקֹום
הֹואיל  - זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר ְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשליח
ואין  מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻואנּו

ׁשּמת' הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא .אֹומרין: ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
.‰Î והסיח הּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָיצא

את  מּׂשיאין - מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלפי
יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף האיׁש;[מכיר]אׁשּתֹו, אֹותֹו ְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ׁשּיאמר: ְְְִֶַַֹוהּוא
.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר אסּורין וכּיֹוצא [שרשרת]והן ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ
אנׁשים  ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבדברים
,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשהלכּו

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ּוקברנּום ּכּלם, ְְְִִֵֵֶֶַַָֻמתּו
.ÊÎ,ּפלֹוני ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל

ּבאמּדן  אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, וכ ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכ
ויּכיר  ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', 'הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּדעת
מעיר  עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל עירֹו. וׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשמֹו
מּׁשם  יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה מחּפׂשין - ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹּפלֹונית

אׁשּתֹו. ּתּנׂשא הּוא, ְִִֵֶָָאּלא
.ÁÎאֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְִִִִֵֶָָָמצאּו

יׂשראל  ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', איׁש ּתּנׂשא נהרג זֹו הרי - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ׁשּנׁשּתּתק מי וכן ּכדר[נתאלם]אׁשּתֹו. אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

ּפלֹוני  ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת לגּטין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּבֹודקין
ותּנׂשא  ּכתיבתֹו, על סֹומכין - ּפלֹוני עדי ּבן ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָ

להחמיר  ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹאּׁשה
עגּונה. הּתרת מּׁשּום להקל ְֲִֵֶַַָָָָאּלא

.ËÎ החמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אּׁשה  הּכתב,ּבעדּות ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָ

ּתֹורה  הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ּדריׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּובלא
ּבדבר  אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני העדת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבריֹו על לעמד יכֹול אּתה העדים [בירורו]ׁשאין מּפי אּלא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אבל  זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
העד  ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּדבר
ׁשּמת  ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיכֹול
ׁשּיעיד  הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ְְִִִִֶֶָָָָָָָָֹּפלֹוני
ּבֹו והאמינּו זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּבֹו

- וחקירה ּדריׁשה ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹעד
עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶָָֹּכדי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ואחת  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹיׁש
ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹמצות

ׁשּתסּור (ב) עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא (ג) ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹלחלץ;
נקראת  ליּבּום ראּויה ׁשהיא והאּׁשה מעליה. הּיבם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָרׁשּות
ּובאּור  'זּקה'. נקראת הּיבם ּורׁשּות ליּבּום'; ְְְְִִִֵֵַָָָָ'זקּוקה

אּלּו. ּבפרקים אּלּו ְְִִִֵֵָמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין [אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ
לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא אׁשּתֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזֹו

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה
לּה·. חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא

נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן עׂשה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹֹּומצות
למצות  קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". "וחלצה ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

ֲִָחליצה.
לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ואחד זה הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבת זרע אֹו הּבן זרע אֹו לֹו[נכדים]הּבת, ויׁש הֹואיל ; ְִֵֵֶֶַַַַַַַ
זה  הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין מקֹום, מּכל ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזרע
לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָּפֹוטר
אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה עֹובד אֹו ממזר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזרע

הּיּבּום. ּומן החליצה ֲִִִִַַָמן
ׁשּזרע „. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא
ּתהיה אינם  וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

"ּכי  אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאדניה",
ואף  ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיסיר
הּגֹויה  מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ׁשּנׁשּתחרר ּפי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָעל
את  ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר הן הרי -ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאׁשּתֹו.
לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ּומת ּונׂשאּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוׁשחררּה,

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, מּמּנּו ׁשּבנּה ּפי על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָואף
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא [של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד  סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד [תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
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נׁשי  את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג  מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול  קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Â עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמי
זרה  לאויר עבֹודה ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻ

ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעֹולם
אחיו  אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח לֹו היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָואם
ּפי  על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו הּדברים , מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר

הֹורתֹו והיתה הֹואיל ּבקדּׁשה, לדתֹו ׁשּלא [עיבורו]ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אחיו. אינֹו ְִִֵָָֻּבקדּׁשה,

.Ê לאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
הן  הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ׁשאינן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכמי
.Á אחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא  הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
- ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
ּביניהן  אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻהרי

ּבקדּׁשה  ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד - .אחוה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
.Ëחליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי

הּׁשאר  את ּפֹוטרת מהן, אחת לׁשּתים,ׁשל מיּבם ואינֹו ; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
הּוא  אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא "אׁשר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
רּבים  אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ּבֹונה ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבֹונה,
ׁשאר  ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו חֹולץ מהן אחד -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

המת]הּצרֹות נשי .[שאר ַָ
.È היה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו

יחלץ  - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם
ּבחליצה  לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי .לפסּולה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

.‡È אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָמתּו
אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם לֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻאפׁשר
ּבית  מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה למי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָחֹולץ

.ּובית  ִַ
.·È ׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס

זה  הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.
עליה" יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ועל עֹובר עליה לא , ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ולאו עׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] הוא נאסרה [הרי - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָעׂשה.

האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, וכל היא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהחלּוצה
ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי עליהן אסּורֹות [עריות וכּלן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶָֻ

מדרבנן] נסּתּלק שאיסורן ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ׁשּמאחר ,ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
הּקּדּוׁשין  ּבהן ּתֹופסין לפיכ נׁשיו; ּכל מעל ערוה ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָאּסּור

ְִִּכׁשנּיֹות.
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא  וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה . [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה , ולא נתייבמה  לא כי אליו אסּור זיקה  -ָ

וכל  ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
צרת  אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - האּלּו ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּסּורין

קרֹובֹותיה. ּוׁשאר ְְֲֶָָָחלּוצתֹו
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולא אסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

לּה,נחלצה] מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשאר  אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור יחלץ ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשחלץ  אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, ְְִֵֵֶַאֹו
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי  ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊË איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹום ּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורת אחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אם ממרע"ה] - אחיו  אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא "איׁש"[אם ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָ

אין  מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ּבּפרׁשה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָּכתּוב
קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת ּביאה. ּגמּור;ּביאתֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

לזר נּתרת יבמּתֹו אין אחר [בגט]לפיכ עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, עד אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹׁשּיגּדיל,

.ÊÈ,אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכן
ותּבדק מיּבם  ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אבל ואפּלּו; ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּתּבדק  עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה
סימנין. ּבּה ְְִִִָָָויּמצאּו

.ÁÈ היבמה ּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
ּגדֹולה  אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ על לא ׁשּבא קטן ויבם ; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, לגרשה]יבמה יכול .[אינו ְְְְִִֶֶַָָָ
.ËÈ ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
ּכׁשאר יֹום  - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ח ּוץ ,ְְֲִִִִִַַַָָָ

מּפני  יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני הּנׁשים. ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹֹּכל
האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינּה
לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת נעלֹו"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ...וחלצה
יּבם  ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ׁשאינּה זמן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו ְְְֳִִֵַַָָָָָֹאֹותּה

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֻמעּברת
.Î וילדה מעּברת ונמצאת ליבמּתֹו, ולד החֹולץ היה אם - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

ּומּתרת  מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשל
ׁשהה  ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד  אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת  ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה
.‡Î לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד צרתּה ׁשּיצא תּנׂשא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
העֹולם. ֲִַָָלאויר
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.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר  לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
יֹום  ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּכ
ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ׁשּנֹולד, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו  ערוה ׁשהיא אחיו]מּפני .[אשת ְְִִֵֶֶָָָ
.‚Î קּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר  והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ עליה לאחרֹון; ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים ׁשּילדה, בן אחר [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הוא] .הראשון

ב  ¤¤ּפרק
עד ‡. יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּדברי

ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני אֹותּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיקּדׁש
קנין  ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּגמּור,
ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ּכלּום, עׂשה לא -ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הארּוסין מן ארוסה]ּוקטּנה ומת ּבּה[שנתארסה עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵַָָָ
אביה. מּדעת אּלא ֲִִֶַַַָָָָמאמר

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכת ּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ואם  אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻנּׂשּואין
ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּבא
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ
יבמּתֹו‚. על ּבין הּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין  ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבין  אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה  ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד -[גמר ְְֵֶֶֶַַָָָ
ָָקנה.

נפל „. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
ּכלּום  מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשן ונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא -[בעל]- ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ׁשהרי  קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח קנה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלא

מקֹום. מּכל ּבעילה לׁשם ְְְִִִֵֵַָָָנתּכּון
ׁשּנתיּבמה‰. יֹום:[ונתגרשה]יבמה ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ

ּכֹופין  - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ואף - נבעלּתי' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא  עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגרׁש,
מבּקׁשין  - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם  ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר
.Â ליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת אֹומי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועה לחלץ  מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגדֹול  ּכלֹומר: אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלמדּו,
ּתלד" "אׁשר ׁשּנאמר: וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחים

מׁשמע עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו את - גם כולל -] ְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עתיד:] בלשון המילה של היבמה'.המשמעות ּתלד ְֲֵֵֶַָָ'אׁשר

.Êרצּו לא האחים; ּכל על מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
חלץ  אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל חֹוזרין -ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

יּבם' אֹותֹואֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
ְַֹלחלץ.

.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: אֹו[האח]אמר הּקטן', ְְִִֶַַַַַַָָָָ
'ההֹול ׁשּיבֹוא הים]'עד למדינת שהלך 'עד [האח אֹו , ֵֶַַַָ

איּבם [האח]ׁשּיבריא אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך החרׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - אחלץ' ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹאֹו

חלץ'. אֹו יּבם ֲֵַֹאֹו
.Ë הּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

עד  לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם [מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מ ֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע  מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
נֹוטלֹות  נתּבעּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹֻותצא

האלמנֹות. ּכׁשאר ְְְִַָָָָָֻּכתּבתן
.‡È והיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה  לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
.ּבּגדֹול  ַָ

.·È הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאמר
ו  ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'לפני אינּהאחי היא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת  ּבֹו, ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָרֹוצה
[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול ׁשּנסּתּלק ;מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה והיא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָוהֹואיל
ּבמדינה  מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ולא מרדה. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלא

ואמרה: אֹותי,אחרת, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לזה  ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ּבֹו' רֹוצה איני זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָאבל
ולּתן  לּה לחלץ ּתרצה 'אם אֹותּה: ׁשּתֹובע הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ׁשּיבֹוא  עד ׁשּתׁשב רצת הרי לאו, ואם חלץ; ּכתּבה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלּה

עליו'. קדימה ּדין ל ואין הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָאחי
.‚È זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבא

לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, אֹותּה ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּתבע
קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה מי ּכאן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ'אין

ּתת  אֹו מֹורדת - ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו לֹו, .יּבם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
.„È הרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

האלמנֹות  ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת .זֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
מּומי  ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין  ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה [כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ
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.ÂË ׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה
הּיהּודים  מּכל ותּטל הניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ

ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם להיפטר ּכתּבתּה. [כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ
זֹומיבום] הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו מבּקׁשין ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכדי  ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם וכן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמֹורדת.
ּכן  אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - אֹותּה ייּבם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּכתּבה. ּבלא ותצא ְְְְֵֵָָָֹֻמרדה,
.ÊË איני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה

ּכׁשאר  ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן  לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'

חֹולץ  רצה מיּבם, ורצה עֹוד,הּׁשמים; ולא ּכתּבתּה. ונֹותן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר  נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני  ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ
.ÊÈ ׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, אם אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספת היה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם [שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֶַַָָָָָָָָֹֻֻלא
ּכׁשאר  ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - אֹותּה ְְְֲִִִַָָָָָָָָָֹֻמחלה

ְַָָהאלמנֹות.
.ÁÈ ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיבמה

תהיה  "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּה
ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשת

לֹוקה  ּכּמה - לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, הּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל עליו ונאסרה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנים,

לאחרים. מּתרת ְֲִִֵֶֶֶַֻּתהיה
.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה

חֹולץ  אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה יבמּההּזר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכדי  ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר

מן  ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
ׁשהיא  ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּפני

זה  ועל זה על והיא אסּורה ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
בעודה] נחלצה]זקּוקה[- ולא התייבמה לא [שלא - ְָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה אּלא יבמּה; על ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָנאסרה
.‡Î זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּלא  ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין אֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיבם
ׁשּתחלץ  ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו לֹו ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹּכלּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם ונתקּדׁשה מּספק הלכה אם - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואם  ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ חליצה, קדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
ׁשאין  לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא לכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתקּדׁשה

אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאֹוסרין
לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:

הּיּבּום  ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
נאמן ·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:

מתּכּון  זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר
מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ

'אין ‚. מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - אחים' ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלי

נאמן  אינֹו - אחי' זה ויצא 'אין ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש קֹול ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ּבמדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדים
העדים  ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אין

יודעים]ׁשאמרּו שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְְֲִֶָָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

אף  - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה  לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּפי יּבּום;על לענין ספק זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּזה  הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ׁשּזנת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכׁשם
הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי וּדאי, ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבנֹו

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ּדנין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹּולהחמיר
ּומתיּבמת ‰. ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמן

ּפיו  להּתירּהעל ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, ואפּלּו [ללא לזר. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֻ

עדות] לאׁשת כוונת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו להּתירּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָאיׁש

.Â אין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש
יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין
.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּורה  זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו
זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני אסּורה ,[שהיא וזֹו ְְֲֲִֵֶַָָ

ׁשּמת  לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ּבעלּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָָיבמּה,

.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מּפני  אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת  העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה  ּבנים, לּה הרי וׁשאין ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. מיּבם ְְִֵֵֶֶַזה

.È,לזר להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָמת
לזר  מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו ּבּתחּלה. .ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

.‡È ותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
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.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר  לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
יֹום  ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּכ
ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ׁשּנֹולד, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו  ערוה ׁשהיא אחיו]מּפני .[אשת ְְִִֵֶֶָָָ
.‚Î קּימא ׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָילדה

ׁשבעה  ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי -ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
ּכׁשר  והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ עליה לאחרֹון; ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים ׁשּילדה, בן אחר [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הוא] .הראשון

ב  ¤¤ּפרק
עד ‡. יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּדברי

ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני אֹותּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיקּדׁש
קנין  ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּגמּור,
ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ּכלּום, עׂשה לא -ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

הארּוסין מן ארוסה]ּוקטּנה ומת ּבּה[שנתארסה עֹוׂשין אין , ְִִִֵֵַָָָ
אביה. מּדעת אּלא ֲִִֶַַַָָָָמאמר

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכת ּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ואם  אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻנּׂשּואין
ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּבא
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ
יבמּתֹו‚. על ּבין הּבא ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין  ּבׁשֹוגג ּבין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבין  אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה  ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד -[גמר ְְֵֶֶֶַַָָָ
ָָקנה.

נפל „. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
ּכלּום  מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, יׁשן ונתקע אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא -[בעל]- ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ׁשהרי  קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח קנה; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹלא

מקֹום. מּכל ּבעילה לׁשם ְְְִִִֵֵַָָָנתּכּון
ׁשּנתיּבמה‰. יֹום:[ונתגרשה]יבמה ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה , ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹ

ּכֹופין  - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ואף - נבעלּתי' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָֹ'לא
לא  עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגרׁש,
מבּקׁשין  - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
- ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
אדם  ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָאינּה

ׁשּכנסּה. ְֶַַָָאחר
.Â ליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת אֹומי ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

הּׁשמּועה לחלץ  מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

ּגדֹול  ּכלֹומר: אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָלמדּו,
ּתלד" "אׁשר ׁשּנאמר: וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהאחים

מׁשמע עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו את - גם כולל -] ְְְֲִֵֶַַַָָָָ
עתיד:] בלשון המילה של היבמה'.המשמעות ּתלד ְֲֵֵֶַָָ'אׁשר

.Êרצּו לא האחים; ּכל על מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
חלץ  אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל חֹוזרין -ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

יּבם' אֹותֹואֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
ְַֹלחלץ.

.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: אֹו[האח]אמר הּקטן', ְְִִֶַַַַַַָָָָ
'ההֹול ׁשּיבֹוא הים]'עד למדינת שהלך 'עד [האח אֹו , ֵֶַַַָ

איּבם [האח]ׁשּיבריא אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך החרׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - אחלץ' ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹאֹו

חלץ'. אֹו יּבם ֲֵַֹאֹו
.Ë הּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

עד  לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם [מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מ ֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע  מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
נֹוטלֹות  נתּבעּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹֻותצא

האלמנֹות. ּכׁשאר ְְְִַָָָָָֻּכתּבתן
.‡È והיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה  לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
.ּבּגדֹול  ַָ

.·È הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאמר
ו  ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'לפני אינּהאחי היא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת  ּבֹו, ְְְֵֵֶֶֶַָָָָָרֹוצה
[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול ׁשּנסּתּלק ;מאחר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה והיא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָוהֹואיל
ּבמדינה  מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ולא מרדה. ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹלא

ואמרה: אֹותי,אחרת, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
לזה  ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ּבֹו' רֹוצה איני זה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָאבל
ולּתן  לּה לחלץ ּתרצה 'אם אֹותּה: ׁשּתֹובע הּגדֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
ׁשּיבֹוא  עד ׁשּתׁשב רצת הרי לאו, ואם חלץ; ּכתּבה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלּה

עליו'. קדימה ּדין ל ואין הֹואיל - ְְְִִִִֵָָָָאחי
.‚È זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבא

לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, אֹותּה ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּתבע
קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה מי ּכאן ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ'אין

ּתת  אֹו מֹורדת - ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו לֹו, .יּבם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ
.„È הרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

האלמנֹות  ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת .זֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻ
מּומי  ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין  ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה [כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ
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.ÂË ׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה
הּיהּודים  מּכל ותּטל הניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ

ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם להיפטר ּכתּבתּה. [כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ
זֹומיבום] הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו מבּקׁשין ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכדי  ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם וכן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמֹורדת.
ּכן  אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - אֹותּה ייּבם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּכתּבה. ּבלא ותצא ְְְְֵֵָָָֹֻמרדה,
.ÊË איני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה

ּכׁשאר  ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן  לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'

חֹולץ  רצה מיּבם, ורצה עֹוד,הּׁשמים; ולא ּכתּבתּה. ונֹותן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻ
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר  נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני  ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ
.ÊÈ ׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, אם אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׁשּלא  ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספת היה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם [שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֶַַָָָָָָָָֹֻֻלא
ּכׁשאר  ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - אֹותּה ְְְֲִִִַָָָָָָָָָֹֻמחלה

ְַָָהאלמנֹות.
.ÁÈ ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיבמה

תהיה  "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּה
ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשת

לֹוקה  ּכּמה - לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, הּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל עליו ונאסרה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנים,

לאחרים. מּתרת ְֲִִֵֶֶֶַֻּתהיה
.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה

חֹולץ  אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה יבמּההּזר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
ּכדי  ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר

מן  ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה
אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
ׁשהיא  ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּפני

זה  ועל זה על והיא אסּורה ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
בעודה] נחלצה]זקּוקה[- ולא התייבמה לא [שלא - ְָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה אּלא יבמּה; על ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָנאסרה
.‡Î זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּלא  ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין אֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיבם
ׁשּתחלץ  ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו לֹו ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹּכלּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם ונתקּדׁשה מּספק הלכה אם - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואם  ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ חליצה, קדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
ׁשאין  לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא לכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתקּדׁשה

אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאֹוסרין
לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
זה ‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:

הּיּבּום  ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ
נאמן ·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:

מתּכּון  זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר
מֹותֹו לאחר .לאסרּה ְְְַַָָ

'אין ‚. מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - אחים' ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלי

נאמן  אינֹו - אחי' זה ויצא 'אין ּבאחים, מחזק היה לא . ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש קֹול ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ּבמדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדים
העדים  ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אין

יודעים]ׁשאמרּו שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְְֲִֶָָ
ונתעּברה,„. איׁש, אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמי

אף  - לֹו מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ְֲִִִִֶֶַַַָָָָֻואמר:
ירּׁשה  לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּפי יּבּום;על לענין ספק זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּזה  הּדבר יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ׁשּזנת ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכׁשם
הּוא, ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי וּדאי, ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבנֹו

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ּדנין ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹּולהחמיר
ּומתיּבמת ‰. ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמן

ּפיו  להּתירּהעל ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, ואפּלּו [ללא לזר. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָֻ

עדות] לאׁשת כוונת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו להּתירּה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַָאיׁש

.Â אין ּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש
יבמּה ׁשּמת לּה עדּות,מעידין אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין ; ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָ

ּדבר. ּולכל הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלענין
.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּורה  זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת אֹומרת: ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו
זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני אסּורה ,[שהיא וזֹו ְְֲֲִֵֶַָָ

ׁשּמת  לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ּבעלּה ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַָָיבמּה,

.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה
מּפני  אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת  העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת והיא .יבמּה, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָ
.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו

אסּורה  ּבנים, לּה הרי וׁשאין ּכאן, אחר יבם להן היה . ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
לׁשּתיהן. מיּבם ְְִֵֵֶֶַזה

.È,לזר להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָמת
לזר  מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו ּבּתחּלה. .ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

.‡È ותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
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ּתתיּבם  ׁשּתּנׂשא אֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבעיניה  קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכן לזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּמא  - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום  אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.·È למדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת  ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין [נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת  ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚È ּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי  נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש 'מת [שהרי אמרה: . ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָ

להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ואחר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבני
מתיּבמת. ולא וחֹולצת לדבריה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹוחֹוׁשׁשין

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת  - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין  החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.ÂË לּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה

חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון [פסולה מּתחּלתּה, ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו'לכהונה] היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: אֹו ידוע , [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ראשון] מת -מי חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאמרה  ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ּתחלץ, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמא
ותּנׂשא  ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, מת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהּבעל
וידּמה  לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ויראה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלכהן,
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה  ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן [אשתו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

לא  זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו הּים, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹלמדינת
צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּתחלץ
חדׁשים  ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ילדה. לא ְְְְֳִִַַַָָָָָָֹֹֹאֹו
ׁשאם  ּפנים, ּכל על לזר מּתרת ותהיה הּבעל, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמּמיתת

צרתּה, נחלצה?ילדה הרי ילדה, לא ואם זֹו, נפטרה הרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
ׁשל  ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה אחר יּודע ׁשּמא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּגזרה,
אחר  לכהן ותּנׂשא חליצה, ׁשאינּה זֹו ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹקּימא,
ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ׁשּלא הרֹואה ויאמר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנחלצה,
לכהּנה  נּׂשאת אֹותּה ׁשראה ויעיד לכהן, מּתרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשהחלּוצה

מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה היתה אם לפיכ ּדין. ּבית ּפי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֻעל
לזר. ותּנׂשא ּתׁשעה, לאחר חֹולצת זֹו הרי הּצרה - זֹו אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכׁשאר  יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ּכׁשּמת ּבעלּה עם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהיתה
לצרתּה ּתחּוׁש ולא ּתתיּבם; אֹו ותחלץ ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹהיבמֹות,

האחרת  ּבּמדינה.ׁשּבּמדינה עּמּה ּבעלּה היה ולא הֹואיל , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם [נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמדינה
ׁשּמת  לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי חזקתּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו והיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלּה,
על  אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין

ְֶָָחזקתּה.
.ÁÈ ּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת

נֹולד  ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלזר
הּבעל  מיתת קדם יבם .לּה ִֶַַַַָָָֹ

.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלּה:

ּכׁשר  והּולד ּתצא, - הּדברים היּו ׁשחּלּוף אמרּונֹודע ; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ּבנ 'מת ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָלּה:
לפני  ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים היּו ׁשחּלּוף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנֹודע

ממזר. הּׁשמּועה לאחר אֹו ְְְְֵַַַַַָָהּׁשמּועה

ד  ¤¤ּפרק
הֹולכת ‡. היבמה חליצה? מצות לּמקֹום ּכיצד יבמּה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

עצה  לֹו ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ליּבם[ראויה]ההֹוגנת טֹובה עצה אם ולּה. [שמתאימים לֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָ

זל"ז] -הם לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְֲִִֵֵַַָָֹ
ילד  והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון

לחלץ. אֹותֹו יֹועצין -ְֲִַֹ
.·ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּוצריכין

ּבפניהם  ׁשם אל ּתחלץ הּׁשערה יבמּתֹו "ועלתה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
נֹועדּו לא וגֹו'. ביניהם]הּזקנים" ק [סיכמו מקֹום,ולא בעּו ְְְְֲִֵַָָֹֹ

נקרה נקראּו מקרה]אּלא לפניהם,[קרה והּוא היא ונקרית , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹ
ּכׁשרה. חליצתּה - ְְְֲִֵָָָָוחלצּו

רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין
ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
'אבה  ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתאמר

.יּבמי' ְִַ
קראת „. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר

יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה
ׁשּתדע  עד אֹותּה .מרּגילין ְִִֵֶַַַָ

ּבּלילה ‰. ולא ּבּיֹום, ׁשּיֹודעין והחליצה ׁשלׁשה ּובפני , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה לפרסם [לכתחילה]מּיׂשראל. ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ואֹותן ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּדבר;

.Â עקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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על  רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון  ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא  לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת  יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת  רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה  העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה
.Ê עֹומדת ּכ הּנראה ואחר רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׁשעת  עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלּדּינין
יֹוצא  הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ּובׁשעת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹקריאה
לא  אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּפיה.
חלּוץ  ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיבנה

ַַָהּנעל".
.Áּככה"הּכ" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּזה;ל ּבּלׁשֹון - ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם הּיֹוׁשבין ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָוכל
היבמה  ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה הּנעל', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחלּוץ
אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא ויתּכּון לֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשּתחלץ

חליצה]לׁשמן מצוות ׁשּנאמר:[לשם חֹולץ, אינֹו והּסּומה . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
הרק. רֹואה זה ואין ּבפניו"; ְְְְֵֶֶָָָָָֹ"וירקה

.Ë מאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא
יּבמי" אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ּכיבמי ואחר ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

ואחר  ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹקֹורא
יבנה  לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכ

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת
.È היא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר  ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה  חליצתּה - רקקה ּכ. ְְֲִֵָָָָָָ

.‡È:יאמרּו ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה לבּדּה [והרי 'רקיקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

כדלהלן] פוסלת, .היא
.·Èחליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹחלצה

אֹוּכׁשרה  רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ורקקה ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשחלצה

.‚È הם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
ואם  חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין

ּפסּולה  חליצתן ׁשחלצּו,חלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
רקקה  ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה

לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא הּמעׂשה - - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּקריאה  אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

מֹועלת. ואינּה מעּכבת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינּה
.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה

הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה [הברך]אֹו ְְִֶַַַַַָָָָָֻ
יֹודעין ּולמּטה  ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

וכן ׁשחלצה[יבם]להקרֹות, היבמה]הּסּומה חליצתֹו[לו - ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ְֵָּכׁשרה.

.ÊË ּבּלילה ׁשלׁשה חלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ

הּוא  ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה  אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן  היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה  אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה  זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי  החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא
.ÊÈ ואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

ּפסּולה  חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומה חלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי  על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ  צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה

ּבגד ּבׁשּניה  ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל  אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו
מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו עץ,[עץ ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ

ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב [קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ËÈ עֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל ׁשהיתה חלצה אֹו , ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּולחייו עֹור ׂשער [צדדיו]קרקעיתֹו סנּדל ׁשל ׁשחלצה אֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו מעל ׂשמאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל
ׁשחֹופה  קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול הּמנעל ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו
ׁשּמקּבל  נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה נפרם אֹו רגלֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹרב

ּכׁשרה. חליצתּה - הרגל ְֲִֵֶֶָָָָֹרב
.Îהּמסּגר הכהן סנּדל ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלטלבודקו] ע"י זרה [נטמא עבֹודה וׁשל , ְְְֲֶַָָָָֻ
הּצּורה ּברגלי אֹותֹו ואם [פסל]ׁשּמּניחין ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹ

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ּכׁשרה, חליצתּה - ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָחלצה
זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשל סנּדל שהוקרבה אבל בהמה [מעור ְְֲֲִֶֶַָָָָָֹ

אם לע"ז] - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו הּנּדחת, עיר וׁשל ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; חליצתּה ּבֹו, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָחלצה

.‡Î ׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה  ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה  חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה ּבהן [חרדל]יבמה וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּמּזיבין מּפיה [מרבים]מּדברים זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד ּכלּום, אינֹו .["וירקה"]- ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Î אבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא  ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם [אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
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ּתתיּבם  ׁשּתּנׂשא אֹו יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבעיניה  קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל וכן לזר; . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּמא  - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום  אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת
.·È למדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ

אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:

ואמרה:נאמנת  ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל . ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין [נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ

'מת  ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚È ּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה

ׁשהרי  נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:
לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש 'מת [שהרי אמרה: . ְְְְְֵֵֶֶַָָָָָ

להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ואחר ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבני
מתיּבמת. ולא וחֹולצת לדבריה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹוחֹוׁשׁשין

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת  - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין  החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.ÂË לּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה

חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון [פסולה מּתחּלתּה, ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו'לכהונה] היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: אֹו ידוע , [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ראשון] מת -מי חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶַָָָָ
ׁשאמרה  ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ּתחלץ, ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמא
ותּנׂשא  ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, מת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוהּבעל
וידּמה  לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ויראה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלכהן,
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה  ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,
.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן [אשתו ְְֲִֵֶַַָָָָָָ

לא  זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו הּים, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹלמדינת
צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ולא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּתחלץ
חדׁשים  ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ילדה. לא ְְְְֳִִַַַָָָָָָֹֹֹאֹו
ׁשאם  ּפנים, ּכל על לזר מּתרת ותהיה הּבעל, ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻמּמיתת

צרתּה, נחלצה?ילדה הרי ילדה, לא ואם זֹו, נפטרה הרי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
ׁשל  ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה אחר יּודע ׁשּמא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּגזרה,
אחר  לכהן ותּנׂשא חליצה, ׁשאינּה זֹו ונמצאת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹקּימא,
ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ׁשּלא הרֹואה ויאמר ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּנחלצה,
לכהּנה  נּׂשאת אֹותּה ׁשראה ויעיד לכהן, מּתרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻֻׁשהחלּוצה

מּתחּלתּה לּכהּנה אסּורה היתה אם לפיכ ּדין. ּבית ּפי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָֻעל
לזר. ותּנׂשא ּתׁשעה, לאחר חֹולצת זֹו הרי הּצרה - זֹו אבל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכׁשאר  יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ּכׁשּמת ּבעלּה עם ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהיתה
לצרתּה ּתחּוׁש ולא ּתתיּבם; אֹו ותחלץ ְְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹהיבמֹות,

האחרת  ּבּמדינה.ׁשּבּמדינה עּמּה ּבעלּה היה ולא הֹואיל , ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה

נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם [נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבמדינה
ׁשּמת  לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי חזקתּה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻעל
לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו והיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבעלּה,
על  אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואין

ְֶָָחזקתּה.
.ÁÈ ּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת

נֹולד  ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָלזר
הּבעל  מיתת קדם יבם .לּה ִֶַַַַָָָֹ

.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה
ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלּה:

ּכׁשר  והּולד ּתצא, - הּדברים היּו ׁשחּלּוף אמרּונֹודע ; ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ּבנ 'מת ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָלּה:
לפני  ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים היּו ׁשחּלּוף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנֹודע

ממזר. הּׁשמּועה לאחר אֹו ְְְְֵַַַַַָָהּׁשמּועה

ד  ¤¤ּפרק
הֹולכת ‡. היבמה חליצה? מצות לּמקֹום ּכיצד יבמּה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

עצה  לֹו ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ליּבם[ראויה]ההֹוגנת טֹובה עצה אם ולּה. [שמתאימים לֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָ

זל"ז] -הם לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְֲִִֵֵַַָָֹ
ילד  והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכגֹון

לחלץ. אֹותֹו יֹועצין -ְֲִַֹ
.·ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּוצריכין

ּבפניהם  ׁשם אל ּתחלץ הּׁשערה יבמּתֹו "ועלתה ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
נֹועדּו לא וגֹו'. ביניהם]הּזקנים" ק [סיכמו מקֹום,ולא בעּו ְְְְֲִֵַָָֹֹ

נקרה נקראּו מקרה]אּלא לפניהם,[קרה והּוא היא ונקרית , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹ
ּכׁשרה. חליצתּה - ְְְֲִֵָָָָוחלצּו

רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין
ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
'אבה  ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתאמר

.יּבמי' ְִַ
קראת „. ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר

יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה
ׁשּתדע  עד אֹותּה .מרּגילין ְִִֵֶַַַָ

ּבּלילה ‰. ולא ּבּיֹום, ׁשּיֹודעין והחליצה ׁשלׁשה ּובפני , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה לפרסם [לכתחילה]מּיׂשראל. ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ואֹותן ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהּדבר;

.Â עקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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על  רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון  ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא  לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת  יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת  רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה  העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה
.Ê עֹומדת ּכ הּנראה ואחר רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבׁשעת  עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלּדּינין
יֹוצא  הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ּובׁשעת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹקריאה
לא  אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּפיה.
חלּוץ  ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיבנה

ַַָהּנעל".
.Áּככה"הּכ" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון הּזה;ל ּבּלׁשֹון - ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם הּיֹוׁשבין ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָוכל
היבמה  ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה הּנעל', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחלּוץ
אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא ויתּכּון לֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשּתחלץ

חליצה]לׁשמן מצוות ׁשּנאמר:[לשם חֹולץ, אינֹו והּסּומה . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
הרק. רֹואה זה ואין ּבפניו"; ְְְְֵֶֶָָָָָֹ"וירקה

.Ë מאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא
יּבמי" אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ּכיבמי ואחר ; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹ

ואחר  ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹקֹורא
יבנה  לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכ

הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת
.È היא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין

ואחר  ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
ּכׁשרה  חליצתּה - רקקה ּכ. ְְֲִֵָָָָָָ

.‡È:יאמרּו ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה לבּדּה [והרי 'רקיקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

כדלהלן] פוסלת, .היא
.·Èחליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹחלצה

אֹוּכׁשרה  רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ואין ; ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ורקקה ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשחלצה

.‚È הם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
ואם  חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין

ּפסּולה  חליצתן ׁשחלצּו,חלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ
ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
רקקה  ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה

לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא הּמעׂשה - - ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
הּקריאה  אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

מֹועלת. ואינּה מעּכבת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינּה
.ÂË,צּדיהן על מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻחלצה

הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה [הברך]אֹו ְְִֶַַַַַָָָָָֻ
יֹודעין ּולמּטה  ׁשאינן הארץ עּמי ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

וכן ׁשחלצה[יבם]להקרֹות, היבמה]הּסּומה חליצתֹו[לו - ְְְְֲִֵֶַַָָָָ
ְֵָּכׁשרה.

.ÊË ּבּלילה ׁשלׁשה חלצה ּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ממונות]ונמצא דיני אֹו[לדון , ְְִֵֶֶָָָָ

הּוא  ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻׁשהיה
ׁשּנתּכּונה  אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָוׁשמטה
וכן  היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹהיא
חלצה  אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה ְְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָקטּנה
חליצה  זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבפני
למי  החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּפסּולה;

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָׁשהיא
.ÊÈ ואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם

ּפסּולה  חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל עקּומה חלצה רגלֹו היתה . ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי  על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ  צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה
.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה

ּבגד ּבׁשּניה  ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ

ׁשל  אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו
מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו עץ,[עץ ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ

ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו
ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב [קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ËÈ עֹור ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל ׁשהיתה חלצה אֹו , ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּולחייו עֹור ׂשער [צדדיו]קרקעיתֹו סנּדל ׁשל ׁשחלצה אֹו , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו מעל ׂשמאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל
ׁשחֹופה  קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול הּמנעל ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו
ׁשּמקּבל  נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה נפרם אֹו רגלֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹרב

ּכׁשרה. חליצתּה - הרגל ְֲִֵֶֶָָָָֹרב
.Îהּמסּגר הכהן סנּדל ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלטלבודקו] ע"י זרה [נטמא עבֹודה וׁשל , ְְְֲֶַָָָָֻ
הּצּורה ּברגלי אֹותֹו ואם [פסל]ׁשּמּניחין ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְִִִֵֶַַַַָֹֹ

ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ּכׁשרה, חליצתּה - ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָחלצה
זרה עבֹודה ּתקרבת ׁשל סנּדל שהוקרבה אבל בהמה [מעור ְְֲֲִֶֶַָָָָָֹ

אם לע"ז] - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו הּנּדחת, עיר וׁשל ,ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; חליצתּה ּבֹו, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָחלצה

.‡Î ׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה  ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש

ּפסּולה  חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד .הּתחּתֹון ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָ
.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה ּבהן [חרדל]יבמה וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּמּזיבין מּפיה [מרבים]מּדברים זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד ּכלּום, אינֹו .["וירקה"]- ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Î אבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא  ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם [אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
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ׁשהּגיע [נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
אם  וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ראּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
.„Î:לֹו ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻחליצה

לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ לּה ְְְֲֲֶַָָָָָָֹֹ'חלץ
אחר  רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה היא מצוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּתיּבם', ליּבם הטעּוהּוּכ אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה 'חלץ לֹו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמרּו
נתקּים  ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - וכ ּכ ּתנאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ּכׁשרה; חליצתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתנאי,
.‰Îהחליצה על מֹודעא החליצה הּמֹוסר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ

אנוס] לֹושהוא לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְֲִִִַַַָָָָָ
הּמֹו יׂשראל לבּטל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואם  ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ׁשחלץ עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּכּוהּו
חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ּכגֹון ּכּדין, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
נֹותן  הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו הּגֹויים ואם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּפסּולה.
חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; חליצתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיחלץ,

.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל
ולא  לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹֹאֹו
ּומּתרת  הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, עליו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻנאסרּו
נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתיּבם.
האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ׁשּתחלץ  עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה מתיּבמת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻואינּה

ּכׁשרה  .חליצה ְֲִֵָָ
.ÊÎ והיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה

מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ
.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד  ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה  ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר  להּתירּה .ּכׁשרה ְְְִֵַָָָ
.ËÎ ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו של]- [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין  ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי [שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי  על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגילים ּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
בו] חתימין למנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּבמֹותב [אנו , ְְַַָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא ּכחדא כאחד ּתלתא שלושה [במושב ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

דין] בבית יושבים לקדמנאהיינו ּוסליקת לפנינו], [ועלתה ְֳִַַָָָ
ארמלת ּפלֹוני ּבת ואקריבת [אלמנת]ּפלֹונית ּפלֹוני, ְְְְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשמיּה ּדי חד ּגּוברא אחד לקדמנא אדם לפנינו [והביאה ְְֳִֵַַָָָָ
לנאששמו] אמרה וכן ּפלֹוני, ּבן ּדא [לנו]ּפלֹוני ּפלֹונית ְְְְְִִִֵֶָָָָָ

ּדנא[זו] ּפלֹוני ּבר 'ּפלֹוני הּוא [זה]: מאבּוּהי ּדפלֹוני אחּוהי ְְְְֲֲִִִִִִֵַָ
נסיב  ּוׁשכיבּדהוינא ליּה, מאבא,נא פלוני של [אחיו ְְְֲִֵֵֵַָָ

ומת] לו נשואה ׁשבק שהייתי יׂשראל ּולכל לרּבנן וחּיי ,ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּביׂשראל [השאיר] ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ירית ּוברת ּובר ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ׁשבק לא לא בישראל שם ומקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְַָ
יתיהשאיר] ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין פלוני , [וזה ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

אותי] לייבם ראוי צבי אחיו אי ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְֱִֵֵַַַָָָ
יתי  לייבם ליּבֹומי היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים [כעת ְִֵַָ

ּדיּמינא אותי] רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - לא ואי ייּבם, -ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגליּה מעל סיניּה יצדד ואׁשרי לא, [ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית רגלו את לפניכם לעברי

בפניו] ּדפלֹוני וארוק ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהי .ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָ
הּוא מאבּוהי פלוני מיתנא של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִִֵָָ

הוא] מאביו -המת יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ואי ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָיּבם,

'ּבאנּפ ותרֹוק רגל לייבם מעל רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵֵַַַָָ
הימנית  רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם, – אותה

בפניך] ותירוק רגלך מעל נעלך 'לית ותתיר ואמר: ועני .ְְֵֵַָָ
יתּה' ליּבֹומי צבי לייבם אנא רוצה אני אין לנו ואמר [וענה ְֲֵֵַַָָָ

ּדאאותה] לפלֹונית אקרינּוהא מּיד לפלונית . הקרינו [מיד ְְִִִִַָָָ
יּבמי'.זו] אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי 'מאן :ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

ליּה אקרינא ּפלֹוני להאיי לו]ואף הקרינו זה לפלוני :[וגם ְְְְִִֵַַַָ
ּוׁשרת  ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע לקחּתּה', חפצּתי ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָֹ'לא
לנא  ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת רגליּה, מעל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָסיניּה

ארעא על והתירה מּפּומּה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְִַַַָ
על  מפיה לנו, הנראה רוק בפניו ורקקה רגלו, מעל נעלו

אקרינּוהאהארץ] ותּוב לה]. הקרינו יעׂשה [ושוב 'ּככה : ְְִֵֶַָָָָ
ּביׂשראל  ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את יבנה לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹלאיׁש
קדמנא  יתבין ּדהוֹו וכל ּדּיני ואנחנא הּנעל'. חלּוץ ְְְֲֲֲֳִֵֵַַַַַַַָָָָָָָּבית

ּבתרּה לפנינו,ענינא יושבים שהיו אלה וכל הדיינים, [ואנו ְֲֵַָָ
אחריה:] הּנעל'ענינו חלּוץ הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חל ּוץ :ֲֲֲַַַַַַַַַ

זמני פעמים]ּתלתא ּדא [שלוש עֹובדא ּומּדאיתעביד . ְְְְֲִִִֵֵָָָָָ
מאן  לכל להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא ְְְְְְְֳִִִִִַַָָָָָָָָקדמנא,
ּולעלם  ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחא לא ואנׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹּדתצּבי,
לילך  זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה

זה  מיום בידה ימחה לא ואיש שתרצה, מי לכל ולהינשא

עולם] ּדא,ועד דחליצּותא ּגּטא ּדא ּפלֹונית מּננא ּובעית .ְֲִִִִִַַָָָָָָ
לזכּו לּה ויהבנא גט ּוכתבנא זו פלונית מאיתנו [וביקשה ְְְְִִַַַָָ

לזכות] לה ונתנו וכתבנו זה, ויׂשראל".חליצה מׁשה ְְְִֵֶַָֹּכדת
.‡Ï ׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹּומעידין

ּבפניהם, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
ׁשהּוא  קטן אֹו עבד, ואפּלּו אּׁשה, ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
היא  וזֹו ּפלֹוני הּוא 'זה לֹומר: נאמנין - ונבֹון ְְְֱִִִִֶֶַַָָמּכיר

ּפיהן  על וחֹולצין ּתֹורה,יבמּתֹו', ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻ
העׂשּוי  ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ממֹון לעדּות ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ואפׁשר הּוא; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהּגלֹות
ליּבם  הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּבסֹוף ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכענין
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הּוא - וזה ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה וכֹותב ּומיּבם ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֻמקּדׁש
העם: ּבֹו ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת ְְֲִֶַַָָָָֻֻנּסח

.·Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא פלוני ּפלֹוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

למנות] רגילים שבו השנים למנין פלוני ּפלֹוני לחודש אי ,ְִֵ
לקדמנא אתא ּפלֹוני לפנינו]ּבן בא לנא [פלוני אמר וכן , ְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ

לנו] אמר ׁשכיב,[וכך אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
ׁשבק יׂשראל ּולכל לרּבנן חיים'וחּיי ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ישראל] ולכל ּומֹוקים לרבנן ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ,ְְִִֵַַַ
ׁשבק לא ּביׂשראל יורש ׁשמא ובת בן אחריו הותיר [לא ְְְְִֵַָָֹ

בישראל] שם ומקים ׁשמּהונוחל ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְִִִַַַָ
ּפלֹוני ּבת פלוני]ּפלֹונית בת פלונית ושמה אשה ,[השאיר ְְִִַ

יתּה ליּבֹומי אֹוריתא מן לי אותה וחאזי לייבם ראוי [ואני ְְֲִִֵֵַַַָָָ
תורה] יבא מדין יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ּבספר ּכדכתיב ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

ּפלֹוני  ּבר לפלֹוני ואתיּבמת ּדא ּפלֹונית ּוצביאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעליה'.
ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי זו יבמּה פלונית [והסכימה ְְְְְִֵֵַָָָ

בישראל] שם להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם ,להתייבם
הּמת  אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב

מּיׂשראל' ׁשמֹו יּמחה לפלֹונית ולא יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף הראויים יבמּתיּה זוז [מאתיים ְְְֲִֵֵַַַַָ

קדמאה,לה] ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָֻּדהוֹו
ליּה' ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואֹוסיף

לו] שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר ְְְְִֵָָֻוכּו',
הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס

.‚Ï ּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום
ּפלֹוני  נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרגילנא

אי ּפלֹוני מֹותבּה, ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַ
לאנּתֹו לי 'הוי ּכּלתא: לאשה]ּבתּולתא לי מׁשה [היי ּכדת ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹ

ּדׁשמּיא במימרא ואנא השם]ויׂשראל, ובעזרת [במאמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
ואיּקר ואכבד]אפלח ואיזּון [ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַ

יתיכי ואכּסי יהּודאין [אלבישה]ואפרנס ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָ
ית  ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ּומסֹוברין ּומייקרין ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָּדפלחין

ּבקׁשֹוט ומפרנסים נׁשיהֹון שמוקירים יהודים [כמנהג ְְִֵ
באמונה] נשותיהם מּוהרי ומלבישים ליכי ויהבנא ,ְִִִִֵַָ

עׂשרין  טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאתן זּוזי ּכסף ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּבתּוליכי
זּוזי וחמׁשה כסף,זּוזין זוז מאתיים מוהר לך [ואביא ְְִֵַָ

טהור] מכסף זוזים וחמשה לעשרים ליכי ששווים ֲִִַּדחאזּו
לך] עליכי [הראויים ּומעל וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי ,ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַ

ארעא ּכל ולבוא ּכאֹורח וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְְַַָָ
הארץ] כל כדרך והות עלייך ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְֲִִַַַָָָ

לאנּתּו לאשה]ליּה לו להיות פלונית  כלה ורצה [ורצתה . ְְְִֵָָ
.וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת לּה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהֹוסיף

וכ ּכ ליּה ּדהנעלת נדּוניא הנדוניה ודא סכום [וזה ְְְְְִֵַַָָָָָ
לו] ונעׂשה שהכניסה לידֹו ּובא זה חתן נתקּבל הּכל ,ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

ּורׁשּו ּבמלוה עצמֹו על הּכל וזקף וכ[וחוב]ּברׁשּותֹו, . ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ
ּונדּוניא  עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה 'אחריּות ּדנן: חתנא לנא ְְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָָָֻֻאמר

ירתאי  ועל עלאי קּבלית ּכתּבה, ּתנאי ׁשאר עם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻותֹוספת
אחרי]ּבתראי יורשי ועל עלי ארג [קבלתי ׁשפר ּכל ועל ְְְֲַַַַָָ

נחמד] הנראה ּתחֹות[כל לי ּדאית וקנינין ּכל [תחת]נכסין ְְְְְִִִִִִָָ
ּומּטלטלי, מּקרקעי למקני, אנא ודעתיד ּדקניתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשמּיא,
וערבאין  אחראין יהֹון ּכּלהֹון מּקרקעי, אּגב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֻמּטלטלי

ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא כתובה לכתּבה [עיקר ְְְְִִֶֶָָָָָֻֻ
יוכלו] כולם והנדוניה, ּבחּיי והתוספת מּנהֹון ְְְְְִִַַָָלאתּפרעא

ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפ ּלּו מֹותי שעל ּובתר [מגלימה ְְְֲִִִִַַַַַָָ
ּדנןכתפי] מּפלֹוני וקנינּו קנין]. ּדכתיב [נעשה מאי ּכל על ְְְְִִִִִַַַָָ

ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל סתמית]ּומפרׁש [הבטחה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
דׁשטרי ּכטפסי משמעות]ּודלא חסר מצוי כטופס אּלא [לא , ְְְְִֵֵֶָָָָ

וכהגן  ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּכחמר
ּבּזמן  ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל למעלה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהּנזּכר 
.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

פלונית] 'ּפלֹונית [אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ
ליכי  'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
ּתריסר  טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ּופלג ְֲִִֵַַָזּוזי
.‰Ï מׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין

ל-] ישרים קוים לכּתב [בקלף ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֶַָֹמקֹום
להּנׂשא  מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשלׁש
ּתׁשעים  ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה ׁשהרי חליצתּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביֹום

בעלה]יֹום .[ממות

ה  ¤¤ּפרק
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהיבמה

לו] האחין;[מלהתייבם ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְִֶֶַַַָָָָָָָּופסל
אּלא  ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
ׁשּפֹוסל  ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהן,

ו  יבמּתֹו; את ּפֹוסל הּכהּנה, מן עד אׁשּתֹו לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לּה. ְֶַָֹׁשּיחלץ

וכו'"הּמאמר·. את "הרי ובאמירת בכסף  היבם [קידושי ֲַַָ
חכמים] מאמר פי על ּביבמה - קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִֵֶֶַַַָָ

ּגמּור ּגמּורה [מהתורה]קנין איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
אעפ"כ] בביאה, לזר [אלא נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבחליצה. ֲִֶַָָאּלא
לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לזר  נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּגמּור  קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָליּבּום

ְִִָּכבעילה.
מה „. - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנתן

המאמר]ּׁשעׂשה ׁשּלא [- לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
עליו  נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל לאחיו; אּלא .הּתרה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
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ׁשהּגיע [נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
אם  וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ראּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא
.„Î:לֹו ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻחליצה

לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ לּה ְְְֲֲֶַָָָָָָֹֹ'חלץ
אחר  רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה היא מצוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו

אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּתיּבם', ליּבם הטעּוהּוּכ אם אבל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה 'חלץ לֹו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמרּו
נתקּים  ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - וכ ּכ ּתנאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ּכׁשרה; חליצתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתנאי,
.‰Îהחליצה על מֹודעא החליצה הּמֹוסר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ

אנוס] לֹושהוא לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְֲִִִַַַָָָָָ
הּמֹו יׂשראל לבּטל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואם  ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ׁשחלץ עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּכּוהּו
חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ּכגֹון ּכּדין, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
נֹותן  הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו הּגֹויים ואם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּפסּולה.
חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; חליצתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיחלץ,

.ÂÎ,'ּכלּום עׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל
ולא  לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹֹאֹו
ּומּתרת  הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, עליו ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻנאסרּו
נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתיּבם.
האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ׁשּתחלץ  עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה מתיּבמת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻואינּה

ּכׁשרה  .חליצה ְֲִֵָָ
.ÊÎ והיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה

מּידֹו אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; .ּתחת ְֲִִִֵַַַָָָ
.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה

לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד  ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה  ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר  להּתירּה .ּכׁשרה ְְְִֵַָָָ
.ËÎ ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה אּלאּגט אינֹו של]- [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ

ואין  ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה
מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי [שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

ּפי  על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה
.Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום

ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגילים ּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
בו] חתימין למנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום

למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּבמֹותב [אנו , ְְַַָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא ּכחדא כאחד ּתלתא שלושה [במושב ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

דין] בבית יושבים לקדמנאהיינו ּוסליקת לפנינו], [ועלתה ְֳִַַָָָ
ארמלת ּפלֹוני ּבת ואקריבת [אלמנת]ּפלֹונית ּפלֹוני, ְְְְְְִִִֵַַַַַָ

ׁשמיּה ּדי חד ּגּוברא אחד לקדמנא אדם לפנינו [והביאה ְְֳִֵַַָָָָ
לנאששמו] אמרה וכן ּפלֹוני, ּבן ּדא [לנו]ּפלֹוני ּפלֹונית ְְְְְִִִֵֶָָָָָ

ּדנא[זו] ּפלֹוני ּבר 'ּפלֹוני הּוא [זה]: מאבּוּהי ּדפלֹוני אחּוהי ְְְְֲֲִִִִִִֵַָ
נסיב  ּוׁשכיבּדהוינא ליּה, מאבא,נא פלוני של [אחיו ְְְֲִֵֵֵַָָ

ומת] לו נשואה ׁשבק שהייתי יׂשראל ּולכל לרּבנן וחּיי ,ְְְְְִֵֵַַַָָָָ
ּביׂשראל [השאיר] ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ירית ּוברת ּובר ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ׁשבק לא לא בישראל שם ומקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְַָ
יתיהשאיר] ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין פלוני , [וזה ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ

אותי] לייבם ראוי צבי אחיו אי ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְֱִֵֵַַַָָָ
יתי  לייבם ליּבֹומי היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים [כעת ְִֵַָ

ּדיּמינא אותי] רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - לא ואי ייּבם, -ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגליּה מעל סיניּה יצדד ואׁשרי לא, [ואם ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית רגלו את לפניכם לעברי

בפניו] ּדפלֹוני וארוק ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ואׁשּתמֹודענּוהי .ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָ
הּוא מאבּוהי פלוני מיתנא של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִִֵָָ

הוא] מאביו -המת יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵַַַַָָָ
סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ואי ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָיּבם,

'ּבאנּפ ותרֹוק רגל לייבם מעל רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵֵַַַָָ
הימנית  רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם, – אותה

בפניך] ותירוק רגלך מעל נעלך 'לית ותתיר ואמר: ועני .ְְֵֵַָָ
יתּה' ליּבֹומי צבי לייבם אנא רוצה אני אין לנו ואמר [וענה ְֲֵֵַַָָָ

ּדאאותה] לפלֹונית אקרינּוהא מּיד לפלונית . הקרינו [מיד ְְִִִִַָָָ
יּבמי'.זו] אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי 'מאן :ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ

ליּה אקרינא ּפלֹוני להאיי לו]ואף הקרינו זה לפלוני :[וגם ְְְְִִֵַַַָ
ּוׁשרת  ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע לקחּתּה', חפצּתי ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָֹ'לא
לנא  ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת רגליּה, מעל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָסיניּה

ארעא על והתירה מּפּומּה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְִַַַָ
על  מפיה לנו, הנראה רוק בפניו ורקקה רגלו, מעל נעלו

אקרינּוהאהארץ] ותּוב לה]. הקרינו יעׂשה [ושוב 'ּככה : ְְִֵֶַָָָָ
ּביׂשראל  ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את יבנה לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹלאיׁש
קדמנא  יתבין ּדהוֹו וכל ּדּיני ואנחנא הּנעל'. חלּוץ ְְְֲֲֲֳִֵֵַַַַַַַָָָָָָָּבית

ּבתרּה לפנינו,ענינא יושבים שהיו אלה וכל הדיינים, [ואנו ְֲֵַָָ
אחריה:] הּנעל'ענינו חלּוץ הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חל ּוץ :ֲֲֲַַַַַַַַַ

זמני פעמים]ּתלתא ּדא [שלוש עֹובדא ּומּדאיתעביד . ְְְְֲִִִֵֵָָָָָ
מאן  לכל להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא ְְְְְְְֳִִִִִַַָָָָָָָָקדמנא,
ּולעלם  ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחא לא ואנׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹּדתצּבי,
לילך  זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה

זה  מיום בידה ימחה לא ואיש שתרצה, מי לכל ולהינשא

עולם] ּדא,ועד דחליצּותא ּגּטא ּדא ּפלֹונית מּננא ּובעית .ְֲִִִִִַַָָָָָָ
לזכּו לּה ויהבנא גט ּוכתבנא זו פלונית מאיתנו [וביקשה ְְְְִִַַַָָ

לזכות] לה ונתנו וכתבנו זה, ויׂשראל".חליצה מׁשה ְְְִֵֶַָֹּכדת
.‡Ï ׁשנים אֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְְִִִִִַַַָָָָֹֹּומעידין

ּבפניהם, ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשראּו
ׁשהּוא  קטן אֹו עבד, ואפּלּו אּׁשה, ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
היא  וזֹו ּפלֹוני הּוא 'זה לֹומר: נאמנין - ונבֹון ְְְֱִִִִֶֶַַָָמּכיר

ּפיהן  על וחֹולצין ּתֹורה,יבמּתֹו', ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻ
העׂשּוי  ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ממֹון לעדּות ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ואפׁשר הּוא; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהּגלֹות
ליּבם  הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּבסֹוף ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכענין
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הּוא - וזה ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה וכֹותב ּומיּבם ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָֻמקּדׁש
העם: ּבֹו ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת ְְֲִֶַַָָָָֻֻנּסח

.·Ï למנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא פלוני ּפלֹוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

למנות] רגילים שבו השנים למנין פלוני ּפלֹוני לחודש אי ,ְִֵ
לקדמנא אתא ּפלֹוני לפנינו]ּבן בא לנא [פלוני אמר וכן , ְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ

לנו] אמר ׁשכיב,[וכך אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
ׁשבק יׂשראל ּולכל לרּבנן חיים'וחּיי ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ישראל] ולכל ּומֹוקים לרבנן ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ,ְְִִֵַַַ
ׁשבק לא ּביׂשראל יורש ׁשמא ובת בן אחריו הותיר [לא ְְְְִֵַָָֹ

בישראל] שם ומקים ׁשמּהונוחל ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְִִִַַַָ
ּפלֹוני ּבת פלוני]ּפלֹונית בת פלונית ושמה אשה ,[השאיר ְְִִַ

יתּה ליּבֹומי אֹוריתא מן לי אותה וחאזי לייבם ראוי [ואני ְְֲִִֵֵַַַָָָ
תורה] יבא מדין יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ּבספר ּכדכתיב ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ

ּפלֹוני  ּבר לפלֹוני ואתיּבמת ּדא ּפלֹונית ּוצביאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעליה'.
ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי זו יבמּה פלונית [והסכימה ְְְְְִֵֵַָָָ

בישראל] שם להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם ,להתייבם
הּמת  אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב

מּיׂשראל' ׁשמֹו יּמחה לפלֹונית ולא יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹ
לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף הראויים יבמּתיּה זוז [מאתיים ְְְֲִֵֵַַַַָ

קדמאה,לה] ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָֻּדהוֹו
ליּה' ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואֹוסיף

לו] שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר ְְְְִֵָָֻוכּו',
הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס

.‚Ï ּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום
ּפלֹוני  נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרגילנא

אי ּפלֹוני מֹותבּה, ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַ
לאנּתֹו לי 'הוי ּכּלתא: לאשה]ּבתּולתא לי מׁשה [היי ּכדת ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹ

ּדׁשמּיא במימרא ואנא השם]ויׂשראל, ובעזרת [במאמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
ואיּקר ואכבד]אפלח ואיזּון [ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַ

יתיכי ואכּסי יהּודאין [אלבישה]ואפרנס ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָ
ית  ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ּומסֹוברין ּומייקרין ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָּדפלחין

ּבקׁשֹוט ומפרנסים נׁשיהֹון שמוקירים יהודים [כמנהג ְְִֵ
באמונה] נשותיהם מּוהרי ומלבישים ליכי ויהבנא ,ְִִִִֵַָ

עׂשרין  טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאתן זּוזי ּכסף ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּבתּוליכי
זּוזי וחמׁשה כסף,זּוזין זוז מאתיים מוהר לך [ואביא ְְִֵַָ

טהור] מכסף זוזים וחמשה לעשרים ליכי ששווים ֲִִַּדחאזּו
לך] עליכי [הראויים ּומעל וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי ,ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַ

ארעא ּכל ולבוא ּכאֹורח וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְְַַָָ
הארץ] כל כדרך והות עלייך ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְֲִִַַַָָָ

לאנּתּו לאשה]ליּה לו להיות פלונית  כלה ורצה [ורצתה . ְְְִֵָָ
.וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת לּה ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהֹוסיף

וכ ּכ ליּה ּדהנעלת נדּוניא הנדוניה ודא סכום [וזה ְְְְְִֵַַָָָָָ
לו] ונעׂשה שהכניסה לידֹו ּובא זה חתן נתקּבל הּכל ,ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹ

ּורׁשּו ּבמלוה עצמֹו על הּכל וזקף וכ[וחוב]ּברׁשּותֹו, . ְְְְְְְִִַַַַָָָֹ
ּונדּוניא  עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה 'אחריּות ּדנן: חתנא לנא ְְְְְֲֲִַַַַָָָָָָָָָֻֻאמר

ירתאי  ועל עלאי קּבלית ּכתּבה, ּתנאי ׁשאר עם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻותֹוספת
אחרי]ּבתראי יורשי ועל עלי ארג [קבלתי ׁשפר ּכל ועל ְְְֲַַַַָָ

נחמד] הנראה ּתחֹות[כל לי ּדאית וקנינין ּכל [תחת]נכסין ְְְְְִִִִִִָָ
ּומּטלטלי, מּקרקעי למקני, אנא ודעתיד ּדקניתי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָׁשמּיא,
וערבאין  אחראין יהֹון ּכּלהֹון מּקרקעי, אּגב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֻמּטלטלי

ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא כתובה לכתּבה [עיקר ְְְְִִֶֶָָָָָֻֻ
יוכלו] כולם והנדוניה, ּבחּיי והתוספת מּנהֹון ְְְְְִִַַָָלאתּפרעא

ּדאּכתפאי' מּגלימא ואפ ּלּו מֹותי שעל ּובתר [מגלימה ְְְֲִִִִַַַַַָָ
ּדנןכתפי] מּפלֹוני וקנינּו קנין]. ּדכתיב [נעשה מאי ּכל על ְְְְִִִִִַַַָָ

ּכאסמכּתא ּדלא ׁשלם קנין לעיל סתמית]ּומפרׁש [הבטחה ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ
דׁשטרי ּכטפסי משמעות]ּודלא חסר מצוי כטופס אּלא [לא , ְְְְִֵֵֶָָָָ

וכהגן  ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ּכתּבֹות ׁשטרי ּכל חזק ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֻּכחמר
ּבּזמן  ּדא ּכתּבה ׁשטר על וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָֻּוכתּקּון

וקּים. וּבריר ׁשריר והּכל למעלה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֹהּנזּכר 
.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם

פלונית] 'ּפלֹונית [אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ
ליכי  'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
ּתריסר  טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ּופלג ְֲִִֵַַָזּוזי
.‰Ï מׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין

ל-] ישרים קוים לכּתב [בקלף ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֶַָֹמקֹום
להּנׂשא  מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשלׁש
ּתׁשעים  ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה ׁשהרי חליצתּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביֹום

בעלה]יֹום .[ממות

ה  ¤¤ּפרק
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהיבמה

לו] האחין;[מלהתייבם ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְִֶֶַַַָָָָָָָּופסל
אּלא  ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
ׁשּפֹוסל  ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהן,

ו  יבמּתֹו; את ּפֹוסל הּכהּנה, מן עד אׁשּתֹו לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לּה. ְֶַָֹׁשּיחלץ

וכו'"הּמאמר·. את "הרי ובאמירת בכסף  היבם [קידושי ֲַַָ
חכמים] מאמר פי על ּביבמה - קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִֵֶֶַַַָָ

ּגמּור ּגמּורה [מהתורה]קנין איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
אעפ"כ] בביאה, לזר [אלא נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבחליצה. ֲִֶַָָאּלא
לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלא ּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ

וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לזר  נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
ּגמּור  קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָליּבּום

ְִִָּכבעילה.
מה „. - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנתן

המאמר]ּׁשעׂשה ׁשּלא [- לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻ
עליו  נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל לאחיו; אּלא .הּתרה ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ
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לזּקתֹו‰. ּגט ׁשאר נתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיע האחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ
.Â ולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר

לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין  ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
הּמאמר  ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָּבעלּה
אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, הּמעׂשים ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּקדמּוהּו

.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נתן  אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין  הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר  לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הּמאמר  ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָאחר

האחרֹון  הּמאמר ּבין .הראׁשֹון ֲֲִֵַַַָָָ
.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לאחד  הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
ּובעל  מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי - ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאּלּו

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - הּמאמר .לבעלת ְְְֲֲִִֶַַַַָָָ
.Ë אחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה

'ּבעילה  נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין  מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמ ּה ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרה'.
ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָמאחיו,

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו ּבין מּמּנּו .ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
- ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת זֹו .הרי ְְֲֲִִֵֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשים יבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה , אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשר חליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ

אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.
זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן

הּמאמר  לּה ׁשּנּתן אֹו חליצה ׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.·È להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנחלצה
היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. זֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזר,
החליצה  ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ׁשּיחלצּו עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
מּבית  הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּפחּותה,
מהן  אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על ׁשּתחזר עד .זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

.‚È ּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל
ּבין  הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,

זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
ּבּבעילה  איׁש אׁשת נעׂשית ׁשהרי ּגט, יבמה צריכה ּכל וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הרי  - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
יסּור  ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, מּפני ּגט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזֹו

הּמאמר. ֲִַַָאּסּור
.„Èּבארנּו ּגמּורה ּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לזר] אבל [להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּדחּיה  אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר  אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

וחליצה [כדלהלן] ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַָָָָ
וכ  ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצה אֹואחר ּגט ן ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכלּום. אינם הּבעילה אחר ְְֲִִֵַַַָָָחליצה
.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ׁשני  ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין
נתן  אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור  אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר  אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וחלץ  וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר  זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ  ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין  הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו
.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ונתן  אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה  ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתן קנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגט אח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה  ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
ראּובן  ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו אחיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָוׁשמעֹון
אחיו, עׂשה מה ׁשּידע עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא נֹותן הּדין -ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּידֹו, מֹוציאין אין - ויּבם מהן אחד קדם ויּבם. קדם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמא
קדם  לחלץ האחד רצה ּתחּלה. יּבם ׁשאחיו ׁשּיּודע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד

אֹותֹו. מֹונעין אין - אחיו עׂשה מה ְִִִֵֶֶַָָָָׁשּיּודע
.ÁÈ ּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ּגמּור  קנין ׁשאינֹו הּגדֹול, ויֹום מן ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
על  ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד

וגּטֹו[מלייבמה]הּגדֹול ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ; ְְְֲִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, אינם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצתֹו

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם  אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן
אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
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צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; אחיו ִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
ּגדֹולים  ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו מאמר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאחר

מאמר  אחר מאמר ׁשּבארנּו.ׁשעׂשּו ּכמֹו , ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ
.Î וח יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע אחיו ּבן זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

- לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
הּקטן  על ּפסלּה זה על הרי ּובא הּקטן חזר אם וכן ; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ּבא אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָצרתּה,
ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה על אֹו ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָעליה

.‡Îיבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע והגּדיל ּבן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּפני  - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לא  ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי
.·Î ׁשנה עׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד

ׂשערֹות  ׁשּתי הביא כקטן]ׁשּלא סימני [שדינו ּבֹו נֹולדּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ
עקר]סריס הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Îשהישיאוה]קטּנה למאן[יתומה במיאון ׁשראּויה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי ּפי בבעלה על אף - והחרׁשת ,ְִֵֶֶַַַ

מיני  ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַׁשּקּדּוׁשי
ּבּהקּדּוׁשין  ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - קטּנה הן: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ּתלּויין וקּדּוׁשיה הפקר, וחרׁשת [בספק]מנהג ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
לעֹולם  ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי נּׂשּואין לּה ּתּקנּו -ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ

בלבד] מדרבנן היבמֹות [וקידושיה ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִַָָָָ
אחת  ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו קטּנֹות אחד מּבית ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות

ּכּלן. את ּפֹוטרת ֵֶֶֶֶָֻמהן
.„Î מהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה

צרתּה הּקטּנה ּפֹוטרת את מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד ׁשּתמאן,. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת; את אחר וכֹונס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא
.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה

ּפֹוטרת  החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת; את ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה,
ּגדֹולה  וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין הּפּקחת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּקטּנה, את ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת - ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוקטּנה

הּגדֹולה  את ּפֹוטרת הּקטּנה ּביאת .ואין ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ
.ÂÎ,למאן הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן  אחת היּו על הּיבם ּובא ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ

את  ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,
את הראׁשֹונה  זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנבעל  הּקטּנה ּתחּלה.יבמּתֹו ה ְְְְְֲִִִֶַַָָָ
.ÊÎהּדין על וכן ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

את  ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקטּנה,
מּביאת  מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת ּגט; צריכה והחרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּקטּנה,

זמן לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה תהיה החרׁשת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎ אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא
הּקטּנה  את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל

ּבגט.ׁשּתמאן  יֹוצאה והחרׁשת , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו

את  ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחזר
וחזר  החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה והחרׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּפּקחת,
החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא אחיו אֹו ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

ּבגט  יֹוצאה וחליצה.והחרׁשת ּבגט והּפּקחת , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.Ï אחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

את  ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו  אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה

מלּמד  - הּגדֹולה הּגדֹולה,על ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את ין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּגמּור  קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחים ‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש

זּקה  להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינן
ליבמה] אחים [קשר ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻּכלל,

ׁשהן  אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן לחליצה, ראּויין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
לחליצה. ראּויין ואינן ליּבּום, ְְְְֲִִִִֵַָָראּויין

סריס ·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו חּמה [מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס[מלידה] זכרות סימני בו מּפני [יש - ְְְְִִֵַ

לולד ראּויין הּכׁשר.[להוליד]ׁשאינן ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
והּקטן,‚. והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

מֹוציא  אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּפני
ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם,

ּגמּורין  ּגרּוׁשין ּגרּוׁשיו אחד ואין ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּכ ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול אינֹו ׁשּבארנּו.ׁשּיּבם, מֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשהיתה „. ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ערוה ביציו]ספק ׁשפכה [נפצעו ּוכרּות ְְְְְֵֶַַָָָָ

גידו] ּביֹותר [נכרת והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
סריס ּבעל ואם וכׁשל; ּכחֹו -]ׁשּתׁשׁש בידי אדם [שנסתרס ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

מּפני  ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת להן היתה ׁשהרי קנה, -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
והּטמטּום ּבּקהל. לבֹוא אסּור סימני ׁשהּוא לא בו [שאין ְְֶַַָָָָֻ

נקבות] ולא ספק;זכרות ׁשהּוא מּפני מיּבם, ולא ְְְִֵֵֵֵֶַָֹחֹולץ
נקרע מיּבם.[נותח]ואם רצה חֹולץ, רצה - זכר ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

מיּבמין. אֹו חֹולצין אֹו - האחים ְְְְִִִַַָָּוׁשאר
יבמֹות ‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש

ראּויֹות  ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לא  ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹלחליצה,
ּומּתרֹות  ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻלחליצה

לזר. ְְִֵָָלהּנׂשא
.Â והּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו

הּיבם  רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּקטּנה,
מגרׁש. זה הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגרׁש

.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עׂשה, ספק ואּסּורי ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא חֹולצת [יכשל]מגרׁשת, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה אחיו ׁשאׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבערוה,
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לזּקתֹו‰. ּגט ׁשאר נתן ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיע האחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ
.Â ולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר

לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
ּכׁשר' 'מאמר הּנקרא הּוא - אֹוהּמאמר ּגט קדמֹו ואם . ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין  ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבין
הּמאמר  ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָּבעלּה
אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, הּמעׂשים ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּקדמּוהּו

.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נתן  אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין  הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר  לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הּמאמר  ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָאחר

האחרֹון  הּמאמר ּבין .הראׁשֹון ֲֲִֵַַַָָָ
.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת

לאחד  הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
ּובעל  מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי - ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמאּלּו

ּכהלכתּה היא ׁשּזֹו - הּמאמר .לבעלת ְְְֲֲִִֶַַַַָָָ
.Ë אחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה

'ּבעילה  נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין  מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמ ּה ואם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרה'.
ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין ְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָָָָָמאחיו,

ּפסּולה' 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו ּבין מּמּנּו .ּבין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָ
.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה

אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
- ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה' 'חליצה נקראת זֹו .הרי ְְֲֲִִֵֵָָ
.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשים יבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ

אחתרבות] ׁשּנבעלה ּכיון נחלצה , אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשר חליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ

אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.
זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן

הּמאמר  לּה ׁשּנּתן אֹו חליצה ׁשּנבעלה מהן אחת ּוצריכה , ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.·È להּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנחלצה
היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. זֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזר,
החליצה  ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ׁשּיחלצּו עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
מּבית  הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּפחּותה,
מהן  אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על ׁשּתחזר עד .זה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ

.‚È ּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל
ּבין  הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ואפּלּו ּפסּולה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעילה
צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,

זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
ּבּבעילה  איׁש אׁשת נעׂשית ׁשהרי ּגט, יבמה צריכה ּכל וכן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הרי  - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
יסּור  ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, מּפני ּגט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזֹו

הּמאמר. ֲִַַָאּסּור
.„Èּבארנּו ּגמּורה ּכבר ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

לזר] אבל [להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ
ּדחּיה  אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר  אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

וחליצה [כדלהלן] ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַָָָָ
וכ  ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצה אֹואחר ּגט ן ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּכלּום. אינם הּבעילה אחר ְְֲִִֵַַַָָָחליצה
.ÂË- לצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?

ׁשני  ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָהרי
לׁשניהן, ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגּטין
נתן  אם וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּוׁשניהן
אסּור  אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּגט
מאמר  אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ,ּבקרֹובֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

וחלץ  וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּכמֹו
אחר  זה ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלצרתּה
החֹולץ  ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָזה
ׁשאין  הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹותּה

זּקה. עליה ִֶָָָלֹו
.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

ונתן  אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה  ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו

איׁש ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, נתן קנין אם אבל . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין [נשי ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
אחד] ּבגט אח יֹוציאּו ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹ

ׁשהיה  ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻויּתרּו
ּבצֹור, ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ְְְְְִִִֵַַַַַַָָּבירּוׁשלים,
ראּובן  ׁשּמת וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו אחיו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָוׁשמעֹון
אחיו, עׂשה מה ׁשּידע עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא נֹותן הּדין -ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּידֹו, מֹוציאין אין - ויּבם מהן אחד קדם ויּבם. קדם ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּמא
קדם  לחלץ האחד רצה ּתחּלה. יּבם ׁשאחיו ׁשּיּודע ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹעד

אֹותֹו. מֹונעין אין - אחיו עׂשה מה ְִִִֵֶֶַָָָָׁשּיּודע
.ÁÈ ּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם

ּגמּור  קנין ׁשאינֹו הּגדֹול, ויֹום מן ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר . ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
על  ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד

וגּטֹו[מלייבמה]הּגדֹול ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ; ְְְֲִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, אינם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצתֹו

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם  אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן
אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר ּביבמּתֹו, מאמר הּגדֹול ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעׂשה
ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
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צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; אחיו ִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
ּגדֹולים  ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו מאמר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאחר

מאמר  אחר מאמר ׁשּבארנּו.ׁשעׂשּו ּכמֹו , ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָ
.Î וח יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע אחיו ּבן זר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

- לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
הּקטן  על ּפסלּה זה על הרי ּובא הּקטן חזר אם וכן ; ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

אחד  ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ּבא אֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָצרתּה,
ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה על אֹו ְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָָעליה

.‡Îיבמּתֹו על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע והגּדיל ּבן , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מּפני  - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לא  ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי
.·Î ׁשנה עׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָואחד

ׂשערֹות  ׁשּתי הביא כקטן]ׁשּלא סימני [שדינו ּבֹו נֹולדּו ולא ְְְְִִֵֵֵֶָָֹֹ
עקר]סריס הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

.‚Îשהישיאוה]קטּנה למאן[יתומה במיאון ׁשראּויה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי ּפי בבעלה על אף - והחרׁשת ,ְִֵֶֶַַַ

מיני  ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי ׁשּתיהן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַׁשּקּדּוׁשי
ּבּהקּדּוׁשין  ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - קטּנה הן: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ּתלּויין וקּדּוׁשיה הפקר, וחרׁשת [בספק]מנהג ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
לעֹולם  ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי נּׂשּואין לּה ּתּקנּו -ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ

בלבד] מדרבנן היבמֹות [וקידושיה ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִַָָָָ
אחת  ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו קטּנֹות אחד מּבית ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּבאֹות

ּכּלן. את ּפֹוטרת ֵֶֶֶֶָֻמהן
.„Î מהן אחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהיתה

צרתּה הּקטּנה ּפֹוטרת את מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד ׁשּתמאן,. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּגט לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת; את אחר וכֹונס ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לזר. ותּתר עליה, ְְֶֶַָָָָֻׁשּיבֹוא
.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה

ּפֹוטרת  החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת; את ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה,
ּגדֹולה  וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין הּפּקחת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּקטּנה, את ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת - ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוקטּנה

הּגדֹולה  את ּפֹוטרת הּקטּנה ּביאת .ואין ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ
.ÂÎ,למאן הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן  אחת היּו על הּיבם ּובא ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָ

את  ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמהן,
את הראׁשֹונה  זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּנבעל  הּקטּנה ּתחּלה.יבמּתֹו ה ְְְְְֲִִִֶַַָָָ
.ÊÎהּדין על וכן ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

את  ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקטּנה,
מּביאת  מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת ּגט; צריכה והחרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּקטּנה,

זמן לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה תהיה החרׁשת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎ אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבא
הּקטּנה  את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָעל

ּבגט.ׁשּתמאן  יֹוצאה והחרׁשת , ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ
.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו

את  ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹוחזר
וחזר  החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה והחרׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּפּקחת,
החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא אחיו אֹו ִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּוא

ּבגט  יֹוצאה וחליצה.והחרׁשת ּבגט והּפּקחת , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.Ï אחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו

את  ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו  אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה

מלּמד  - הּגדֹולה הּגדֹולה,על ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את ין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּגמּור  קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום

ו  ¤¤ּפרק
אחים ‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש

זּקה  להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשאינן
ליבמה] אחים [קשר ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֻּכלל,

ׁשהן  אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן לחליצה, ראּויין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהן
לחליצה. ראּויין ואינן ליּבּום, ְְְְֲִִִִֵַָָראּויין

סריס ·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו חּמה [מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס[מלידה] זכרות סימני בו מּפני [יש - ְְְְִִֵַ

לולד ראּויין הּכׁשר.[להוליד]ׁשאינן ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
והּקטן,‚. והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו

מֹוציא  אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּפני
ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם,

ּגמּורין  ּגרּוׁשין ּגרּוׁשיו אחד ואין ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ּכ ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול אינֹו ׁשּבארנּו.ׁשּיּבם, מֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשהיתה „. ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ערוה ביציו]ספק ׁשפכה [נפצעו ּוכרּות ְְְְְֵֶַַָָָָ

גידו] ּביֹותר [נכרת והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
סריס ּבעל ואם וכׁשל; ּכחֹו -]ׁשּתׁשׁש בידי אדם [שנסתרס ְְְִִֶַַַָָָָָֹ

מּפני  ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת להן היתה ׁשהרי קנה, -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
והּטמטּום ּבּקהל. לבֹוא אסּור סימני ׁשהּוא לא בו [שאין ְְֶַַָָָָֻ

נקבות] ולא ספק;זכרות ׁשהּוא מּפני מיּבם, ולא ְְְִֵֵֵֵֶַָֹחֹולץ
נקרע מיּבם.[נותח]ואם רצה חֹולץ, רצה - זכר ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָ

מיּבמין. אֹו חֹולצין אֹו - האחים ְְְְִִִַַָָּוׁשאר
יבמֹות ‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש

ראּויֹות  ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן
לא  ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹלחליצה,
ּומּתרֹות  ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹֻלחליצה

לזר. ְְִֵָָלהּנׂשא
.Â והּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו

הּיבם  רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּקטּנה,
מגרׁש. זה הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלגרׁש

.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו עׂשה, ספק ואּסּורי ׁשהיא אּׁשה וכל . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא חֹולצת [יכשל]מגרׁשת, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה אחיו ׁשאׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבערוה,
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היא  הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו מקּדׁשת ׁשהיא מי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאבל
ּדבר  ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת היבמֹות, ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשאר
ּכׁשאר  הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת וכן לֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלחּוׁש
היתה  ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה - היבמֹות ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּכל

הּכׁשר. ׁשעת ְֶֶַַָֹלהן
.Á אׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

חּמה  הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי ׁשּנאמר:[קרובה], , ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָ

חּמה  לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו יּמחה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
הֹוא  מחּוי, ׁשּׁשמם לולד ואנּדרֹוגינֹוס, ראּויין ואינן יל ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ

הּבכֹור  "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין הן הרי ּברּיתן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָמּתחּלת
מּתחּלת  לולד ראּויה ׁשאינּה לאילֹונית, ּפרט - ּתלד" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאׁשר
וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" אׁשת תהיה "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּברּיתּה.
ּפרט  - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. איׁשּות להן ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּפני

לּקּוחין. ּבּה לֹו ׁשאין ְְִִֵֶֶָָלערוה,
.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון [- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפטּורה  זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין  ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין
.È אּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה

מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל  לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה  הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא  ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל  תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ּגזרה  - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ואין  אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין מצוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם
אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם ,ְְְֲִִִִַַָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עׂשה, מדרבנן]מּׁשּום ערווה [היינו ְְֲִִִֵֵַָָ
צרֹותיה  וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, קנין קנה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

נפטרּו. ׁשהרי לזר, ְְְֲִֵֶָָֻמּתרֹות
.‡È ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹויבמה

עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא - יבום]ּגדֹול ּדֹוחה [מצות ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ועׂשה תעׂשה לא לכה"ג]את אלמנה ולא [איסור והֹואיל , ְְֲֲִֵֶֶַַֹֹ

עד  לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה מן ְְְִִַַָָָָָָָָָָֹֻקנה
ְֶַֹׁשּתחלץ.

.·È טעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]אׁשּתֹו ּבת [של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
מּתרת  הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמתיּבמת.
הרׁשּות  - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ורצה ְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָָלּיבם,

ְָּבידֹו.
.‚È מּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה

הּיבם עׂשה  על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר  חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן  מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
אּׁשה  ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת  זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה
ּוׁשּתיהן  מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא מתיּבמת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא
וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות
ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ספק ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּפני

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È עליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה  ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית  את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
הּוא  ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָאחיו"
לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו לֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשהּוא  מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו לֹו אין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָׁשהרי
אחיו  אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמּתר.

זּקה. עליה לֹו אין ׁשהרי -ֲִֵֵֶֶָָָ
.ÂË ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ

על  זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעל
מהן  האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
ּומת  אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
מן  ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפל ּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלוי
צרת  ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה
צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני והּׁשנּיה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָערוה;
ּבאּסּור  זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - העֹולם סֹוף ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

לעֹולם  עֹומדת אח .אׁשת ְֵֶֶֶָָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

אחים  יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהֹואיל
ּביניהן  היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחּדו",
אׁשת  מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי - ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָיׁשיבה

צרתּה. ּופֹוטרת ֶֶָָָָאח,
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

ׁשמעֹון  ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
ראּובן  ראּובן אׁשת אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈ מ ׁשמעֹון קודם אמרעׂשה חכמים כתקנת כסף [קידושי ְֲִַָָָ
הרי יבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה  קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈ קדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה  מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני  הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות  ּבּה ּכתּובה נטמאה".ׁשּטמאה "והיא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשֹוטה פלוני אבל עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ֲָָ
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עימו] הּמרים ונסתרה מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמת
זינתה] אם ׁשתּיה[הבודקים ּבת ׁשאינּה אֹו ארוסה], [כגון ְִֵֶַָָ

היתה  ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת זֹו הרי - ּגרּוׁשין ּבת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - צרה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻלּה

.Î האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן
עׂשה  מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על ׁשנּיה ,מהן ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אילֹונית אֹו[עקרה]אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ח  אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ אבל אֹומתיּבמת. לּוצתֹו, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּומת  אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּמּה,
עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ׁשּתיהן ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָונפלּו
ולא  וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; צרתּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹּכ
מּפני  חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ
.‡Î ערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

וחֹולצת  מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל מתיּבמת: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹו

ּבלבד  צרתּה על זּקתֹו ונפלה ׁשאינּה, ּגרׁשּכמֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבֹו מאנה אֹו הערוה את לה אחיו שדי קטנה, [שהיתה ְֲִֵֶֶָָָָ

נישואיה] לבטל ּבחּיי במיאון ׁשּמתה אֹו ׁשּימּות, ְֵֵֶֶֶַָָֹקדם
וחֹולצת  מּתרת, צרתּה הרי - אחיו מת ּכ ואחר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעלּה,
לערוה  צרה ונעׂשית 'הֹואיל אֹומרין: ואין מתיּבמת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
עד  אסּורה, הּצרה ׁשאין לעֹולם', ּתאסר אחת, ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשעה

ליּבּום. נפילה ּבׁשעת ערוה צרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּתהיה
.·Î ׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ּבספק  מּמּנּו מגרׁשת אֹו ׁשהיתהּבספק, אֹו קטּנה [הערוה], ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמאנה  ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא למאן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראּויה

מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה - ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּיבם
.‚Î נמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה

- אילֹונית ּוצריכה הערוה ּומיבמּה; מּבעלּה הּצרה ּתצא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לּׁשּוק  להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה מ ּבעלּה [לכל ּגט ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.העולם]
.„Î,אילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה ׁשּיּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיבם

ּבגט, מיבמּה ּתצא - אילֹונית ׁשאינּה הערוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת
ממזר  .והּולד ְְֵַַָָ

.‰Î ואחד אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מּבעלי  אחד מת ּכ ואחר נכרית, הּנׂשּוי מת - נכרית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשּוי
ׁשהיא  מּפני מתיּבמת, ולא חֹולצת הּנכרית הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחיֹות
אּלא  עֹוד, ולא אחרֹון. ׁשּמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרת
ׁשּמת  אחר אׁשּתֹו את אחיֹות מּבעלי האחד גרׁש ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ולא  חֹולצת הּנכרית הרי - המגרׁש ּומת נכרית, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנׂשּוי
ׁשעה  ּבזּקה אׁשּתֹו אחֹות צרת ונעׂשית הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמתיּבמת,
לא  ואפּלּו אֹותּה ליּבם יבֹואּו ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחת;

אׁשּתֹו את אחרֹון  ׁשּמת זה .גרׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶַ
.ÂÎ ערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין, זה ּדבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני

לּיבם, מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
ידּוע  ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ואּסּור  הערוה; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ואינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלּכל,

ידּוע  אינֹו ּבזּקה ערוה הּצרה צרת להּתיר ּובאין לּכל, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
הערוה. נתּגרׁשה לא ְְְֲִִֶַָָָָֹואפּלּו

.ÊÎ אחד ׁשלׁשה ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם [קידושי ּומת ּביבמּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא  חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
חכמים  ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָונמצאת
ּכל  ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", "אׁשת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמרּו:
וכן  מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני זּקת ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּׁשה

סֹופרים. מּדברי ואּסּורן ְְְִִִִֵָָָָצרתּה;
.ÁÎ ׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

יבמֹות  'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמין,
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה אף .אסרּו ְַָָָָ
.ËÎ חזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה [ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ï ּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת  זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין.ׁשּבארנּו ׁשני זּקת עליה ונמצא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Ï ׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי

ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלראּובן
קּדּוׁשי  אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשניהם
קּדּוׁשי  ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵראּובן

ּכלּום  ראּובן קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, .ׁשמעֹון ְְְִִִִֵֵֵ

ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. ׁשניהן, ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשנים

ליּבם  אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנֹודע
זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

מהן  אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן
ׁשנּיה מ ּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי [ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ

מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹעׂשה,
אם  ׁשהיתה ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאבל
רצה  חֹולץ ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
על  זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמיּבם;

ְֶָָהערוה.
ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

האסּורה  - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
ׁשהרי  לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, מּתרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלזה
חֹולץ  ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ּכל זּקת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻנפלה

מיּבם  רצה לֹו, הּמּתרת .לזֹו ְֵֶֶַַָָָֻ
מת ‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי  ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות  ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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היא  הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו מקּדׁשת ׁשהיא מי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאבל
ּדבר  ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת היבמֹות, ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשאר
ּכׁשאר  הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת וכן לֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלחּוׁש
היתה  ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה - היבמֹות ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָָּכל

הּכׁשר. ׁשעת ְֶֶַַָֹלהן
.Á אׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו

חּמה  הּקטן,סריס ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי ׁשּנאמר:[קרובה], , ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָ

חּמה  לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו יּמחה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
הֹוא  מחּוי, ׁשּׁשמם לולד ואנּדרֹוגינֹוס, ראּויין ואינן יל ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ

הּבכֹור  "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין הן הרי ּברּיתן, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָמּתחּלת
מּתחּלת  לולד ראּויה ׁשאינּה לאילֹונית, ּפרט - ּתלד" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאׁשר
וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" אׁשת תהיה "לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּברּיתּה.
ּפרט  - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. איׁשּות להן ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָמּפני

לּקּוחין. ּבּה לֹו ׁשאין ְְִִֵֶֶָָלערוה,
.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון [- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

ּפטּורה  זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין  ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין
.È אּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה

מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל  לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה  הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא  ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל  תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ּגזרה  - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ואין  אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין מצוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם
אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם ,ְְְֲִִִִַַָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עׂשה, מדרבנן]מּׁשּום ערווה [היינו ְְֲִִִֵֵַָָ
צרֹותיה  וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, קנין קנה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

נפטרּו. ׁשהרי לזר, ְְְֲִֵֶָָֻמּתרֹות
.‡È ּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹויבמה

עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא - יבום]ּגדֹול ּדֹוחה [מצות ְְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ
ועׂשה תעׂשה לא לכה"ג]את אלמנה ולא [איסור והֹואיל , ְְֲֲִֵֶֶַַֹֹ

עד  לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה מן ְְְִִַַָָָָָָָָָָֹֻקנה
ְֶַֹׁשּתחלץ.

.·È טעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]אׁשּתֹו ּבת [של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
מּתרת  הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמתיּבמת.
הרׁשּות  - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ורצה ְְְִֵַַַָָָָָָָָָָָָלּיבם,

ְָּבידֹו.
.‚È מּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה

הּיבם עׂשה  על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו , ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מּמחזיר  חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּצד
וכן  מתיּבמת. ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּגרּוׁשתֹו
ּבעלּה על ערוה ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיבמה
אּׁשה  ׁשּקּדׁש מי ,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אחֹותּה, נֹוׂשא ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבספק
חֹולצת  זֹו הרי - אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָונפלה
ּוׁשּתיהן  מּספק. ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא מתיּבמת; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹולא
וארּוסתֹו, ערוה; ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, עליו: ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאסּורֹות
ּכמֹו ּכׁשנּיה, ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ספק ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָמּפני

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.„È עליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי

ּפטּורה  ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית  את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
הּוא  ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָאחיו"
לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו לֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשהּוא  מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו לֹו אין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָׁשהרי
אחיו  אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמּתר.

זּקה. עליה לֹו אין ׁשהרי -ֲִֵֵֶֶָָָ
.ÂË ערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ

על  זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעל
מהן  האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
ּומת  אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
מן  ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפל ּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלוי
צרת  ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה
צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני והּׁשנּיה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָערוה;
ּבאּסּור  זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - העֹולם סֹוף ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

לעֹולם  עֹומדת אח .אׁשת ְֵֶֶֶָָ
.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ

אחים  יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהֹואיל
ּביניהן  היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחּדו",
אׁשת  מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי - ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָיׁשיבה

צרתּה. ּופֹוטרת ֶֶָָָָאח,
.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

ׁשמעֹון  ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
ראּובן  ראּובן אׁשת אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈ מ ׁשמעֹון קודם אמרעׂשה חכמים כתקנת כסף [קידושי ְֲִַָָָ
הרי יבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה  קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈ קדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה  מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני  הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

ּכעריֹות  ּבּה ּכתּובה נטמאה".ׁשּטמאה "והיא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ׂשֹוטה פלוני אבל עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ֲָָ
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עימו] הּמרים ונסתרה מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמת
זינתה] אם ׁשתּיה[הבודקים ּבת ׁשאינּה אֹו ארוסה], [כגון ְִֵֶַָָ

היתה  ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת זֹו הרי - ּגרּוׁשין ּבת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאּלא
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - צרה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻלּה

.Î האחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן
עׂשה  מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על ׁשנּיה ,מהן ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אילֹונית אֹו[עקרה]אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָֻ
ח  אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ אבל אֹומתיּבמת. לּוצתֹו, ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָ

ּומת  אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּמּה,
עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ׁשּתיהן ְְְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָונפלּו
ולא  וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; צרתּה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹּכ
מּפני  חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ
.‡Î ערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי

וחֹולצת  מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל מתיּבמת: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹו

ּבלבד  צרתּה על זּקתֹו ונפלה ׁשאינּה, ּגרׁשּכמֹו אם וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבֹו מאנה אֹו הערוה את לה אחיו שדי קטנה, [שהיתה ְֲִֵֶֶָָָָ

נישואיה] לבטל ּבחּיי במיאון ׁשּמתה אֹו ׁשּימּות, ְֵֵֶֶֶַָָֹקדם
וחֹולצת  מּתרת, צרתּה הרי - אחיו מת ּכ ואחר ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻּבעלּה,
לערוה  צרה ונעׂשית 'הֹואיל אֹומרין: ואין מתיּבמת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
עד  אסּורה, הּצרה ׁשאין לעֹולם', ּתאסר אחת, ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשעה

ליּבּום. נפילה ּבׁשעת ערוה צרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּתהיה
.·Î ׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ּבספק  מּמּנּו מגרׁשת אֹו ׁשהיתהּבספק, אֹו קטּנה [הערוה], ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּמאנה  ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא למאן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹהראּויה

מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה - ְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּיבם
.‚Î נמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה

- אילֹונית ּוצריכה הערוה ּומיבמּה; מּבעלּה הּצרה ּתצא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
לּׁשּוק  להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה מ ּבעלּה [לכל ּגט ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ

.העולם]
.„Î,אילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה ׁשּיּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיבם

ּבגט, מיבמּה ּתצא - אילֹונית ׁשאינּה הערוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת
ממזר  .והּולד ְְֵַַָָ

.‰Î ואחד אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשלׁשה
מּבעלי  אחד מת ּכ ואחר נכרית, הּנׂשּוי מת - נכרית ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנׂשּוי
ׁשהיא  מּפני מתיּבמת, ולא חֹולצת הּנכרית הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחיֹות
אּלא  עֹוד, ולא אחרֹון. ׁשּמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹצרת
ׁשּמת  אחר אׁשּתֹו את אחיֹות מּבעלי האחד גרׁש ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאפּלּו
ולא  חֹולצת הּנכרית הרי - המגרׁש ּומת נכרית, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּנׂשּוי
ׁשעה  ּבזּקה אׁשּתֹו אחֹות צרת ונעׂשית הֹואיל ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמתיּבמת,
לא  ואפּלּו אֹותּה ליּבם יבֹואּו ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאחת;

אׁשּתֹו את אחרֹון  ׁשּמת זה .גרׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶַ
.ÂÎ ערוה צרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין, זה ּדבר גזרּו לא מה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּומּפני

לּיבם, מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻּבנּׂשּואין,
ידּוע  ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ואּסּור  הערוה; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ואינן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלּכל,

ידּוע  אינֹו ּבזּקה ערוה הּצרה צרת להּתיר ּובאין לּכל, ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
הערוה. נתּגרׁשה לא ְְְֲִִֶַָָָָֹואפּלּו

.ÊÎ אחד ׁשלׁשה ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹ
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם [קידושי ּומת ּביבמּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא  חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
חכמים  ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָונמצאת
ּכל  ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", "אׁשת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמרּו:
וכן  מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני זּקת ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּׁשה

סֹופרים. מּדברי ואּסּורן ְְְִִִִֵָָָָצרתּה;
.ÁÎ ׁשני זּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני

יבמֹות  'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹיבמין,
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה אף .אסרּו ְַָָָָ
.ËÎ חזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה

ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה [ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ï ּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת  זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין.ׁשּבארנּו ׁשני זּקת עליה ונמצא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
.‡Ï ׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי

ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלראּובן
קּדּוׁשי  אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשניהם
קּדּוׁשי  ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵראּובן

ּכלּום  ראּובן קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, .ׁשמעֹון ְְְִִִִֵֵֵ

ז  ¤¤ּפרק
ולא ‡. ׁשניהן, ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשנים

ליּבם  אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנֹודע
זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

מהן  אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן
ׁשנּיה מ ּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי [ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ

מתיּבמֹות. ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָֹעׂשה,
אם  ׁשהיתה ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאבל
רצה  חֹולץ ורצה לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
על  זּקה ׁשאין ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמיּבם;

ְֶָָהערוה.
ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה

האסּורה  - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
ׁשהרי  לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, מּתרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלזה
חֹולץ  ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ּכל זּקת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻנפלה

מיּבם  רצה לֹו, הּמּתרת .לזֹו ְֵֶֶַַָָָֻ
מת ‚. ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמת

והרי  ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָׁשני,
מתיּבמֹות  ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ּכמֹוׁשּתיהן , ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
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אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ראּויה  היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא וחֹולצת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹעֹומדת,

נפילתּה ּבׁשעת וחלץ ליּבּום האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּזּקה  ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻלאחרֹונה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה אֹותּה, ְֱֲִִִֶַָָָָָָׁשאסרה
וקדם ‰. מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן

הראׁשֹונה  הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחים; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה  היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם  הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ולא לראׁשֹונה  וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחים ּוׁשאר . ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
מן  אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין

מּידן. מֹוציאין ֲִִִָָָָהאחיֹות,
.Â מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

מאמר  ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, מּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאחד
היבום] לפני חכמים כתקנת בכסף מת [קידשה ּכ ואחר ,ְֵַַָ

האח  לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה הּׁשני, האחֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּבעל
לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי

לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹותּה ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָוחֹולץ
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן  ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה  אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין  קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה  את ׁשּיפטר  עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻיחלץ,
מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּבמּה,
ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא - ּכּלם ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֻאחיו
ּבין  האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ארּוסתֹו, מתה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
מיּבם  ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - מיתתן לאחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּמתה

חֹולץ  .רצה ֵָָ
.Ëויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל
נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן האחיֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָונפלּו
עד  צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחיֹות;
ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיחלצּו

להתייבם]מעּלה ראויות אינן מעּלה [כי ׁשאינּה וחליצה , ְְֲִֵֶַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאינּה

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה
אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת
לאסּורה  חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

פחותה] הּתרה [שחליצתה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְַַָָָָָָָָֹֻֻ
ֲָָהאסּורה.

.‡È,אחיֹות ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
ויּבם  אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, נׂשּוי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּׁשליׁשי

ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר אׁשּתֹו, את נכרית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׂשּוי
ׁשאין  הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו הּׁשליׁשי, מת ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות אּלּו הרי - אּׁשה ְֲֲִִִִִֵֵַַָָלֹו
אחיו  ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו אחֹות ׁשהיתה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחת,
אׁשת  ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו נאסרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָהראׁשֹון,

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, ּבעֹולמֹו; היה ׁשּלא .אחיו ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ
.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
נפילה  ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהרי  ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
חזרה  הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ּוכׁשּמת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלהּתרּה,
.‚È,ומת והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה  מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי ּגמּורין, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּגרּוׁשין

בשנית] ּגמּורין,[שנישאת קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא  חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשת מתיּבמת  אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂË קטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן  ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת  קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה  ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות  ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחד חרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן  ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי  אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין  נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ
.ÊÈ אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא  הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
וזּקת  ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת

ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין [מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָּגמּורין
יכֹול  ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין  נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום  'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
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ּכדי  ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאחֹות
לעֹולם  אסּורה אחֹותּה .ׁשּתהיה ְְֲֲִֶֶָָָ

.ËÈ אחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכן
אחֹות  מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ואחת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּפּקחת
ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל מת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאּׁשה.
לחלץ  ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, אחיו אׁשת .ואת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.Î ׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני
- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים

ּפנים  ּכל על ּפטּורֹות נּׂשּואין,ׁשּתיהן הערוה נּׂשּואי אם : ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הערוה  נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה הּׁשנּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו לא ּכ ְִִִִִִֵָָָָֹנּׂשּואין,
.‡Î הּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה

החרׁשת  נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ּגמּורין  ְִ

.·Î אחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אחיֹות  וכּיֹוצא ׁשּתי ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ערוה  מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה;
ּכל  וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי האחרת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָעם
אחד  - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ׁשּנאמר ְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָמקֹום
אחת  - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, אֹו ְְֲִִִִַַַַָָָָאחֹותּה,

עּמּה. ערוה ׁשהן ְְִִֵֶֶֶָָָמּקרֹובֹותיה

ח  ¤¤ּפרק
מהן ‡. איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי

להּתירן  ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ומת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָקּדׁש,
מהן  לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים.
היא  זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה מיּבם והּׁשני ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבּתחּלה,
הרי  אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי אחיו, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּקּדׁש
אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה הּנׁשים, מּׁשאר אּׁשה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָנׂשא

נחלצה  האחרת ּכבר ׁשּמא - ּתחּלה האחת ייּבם לא אבל . ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשני  קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ׁשּנׂשא ונמצא אחיו, אׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהיא

מּידם. מֹוציאין אין - היבמֹות ׁשּתי וכנסּו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהאחים
וזה ·. קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה  - אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
- ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
ראׁשֹון, חֹולץ אחד והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיחידי,

מּידם  מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם. ואפּלּווהּׁשני , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
והחלּוצה  חלץ; מּספק היחידי, ׁשחלץ ׁשהחליצה ּכהנים; ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהיּו

גזרּו. לא חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לכהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֹֹאסּורה
זה ‚. ׁשל אחיו - אחים ׁשני ולזה אחים ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

האח  ּכ ואחר לאחת; חֹולץ זה ׁשל ואחיו לאחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחֹולץ
זה  ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשני
- לׁשּתיהן וחלצּו אחים ׁשני קדמּו זה. ׁשל חלּוצתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמיּבם
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד אּלא האחרים; האחים ׁשני ייּבמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
מּידן  מֹוציאין אין וכנסּו, קדמּו ואם לּׁשנּיה. מיּבם .ואחיו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ונתעּברה „. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה

נׁשים  ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
- לׁשּתיהן ומתּו חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהיא  ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּלה,
אביו  אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ותהיה אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻאׁשת

עליו  ערוה מיּבמין:והיא אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבן  אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, אׁשת זֹו היא ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאם

נחלצה. ׁשּכבר - לֹו היא מּתרת ְְְִִֶֶֶֶָָָֻאחיו,
הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבני  לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ  זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
הּוא  הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּתחּלה,
ׁשּנחלצה  אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר הּזקנה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבן
חלץ  הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמיבמּה;
הּוא  הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא אחיו ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאׁשת

אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה, ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבן
.Â ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי

ׁשבעה  ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
מת  אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו ְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָלאחרֹון,
לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני - הּספק הּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזה
אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל מיּבמין; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
אחיו  ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי מאביו; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחיו
הּבן  זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם האדם על אסּורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאּמֹו

לנׁשֹותיהן חֹולץ - הוודאיים]הּספק מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹ
.Ê ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה

זמן חודשים]ּבתֹו הּספק [ג' הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה לאׁשת ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָחֹולץ
אין  הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָהרי

אחוה אחים]ּביניהן את [קשר לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ּכלל, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ְִאׁשּתֹו.

.Á חֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת
הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה מאחי נחלצה .הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַָָ
.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ולזה  אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין  ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - .אחים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּתערבת,
מהן  אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני הּנׁשים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָחמׁש
מהן  ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא איזֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹודע

ו  ּתחּלה, לאחת ארּבע חֹולצין ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּפנים  ּכל על .חליצֹות ֲִִַָָ

.‡È ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָּכיצד?
מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו אׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינּה
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אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ראּויה  היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא וחֹולצת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹעֹומדת,

נפילתּה ּבׁשעת וחלץ ליּבּום האחים מן אחד קדם אם וכן . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
הּזּקה  ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻלאחרֹונה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה אֹותּה, ְֱֲִִִֶַָָָָָָׁשאסרה
וקדם ‰. מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן

הראׁשֹונה  הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחים; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה  היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם  הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

ולא לראׁשֹונה  וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחים ּוׁשאר . ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
מן  אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין

מּידן. מֹוציאין ֲִִִָָָָהאחיֹות,
.Â מת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

מאמר  ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, מּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאחד
היבום] לפני חכמים כתקנת בכסף מת [קידשה ּכ ואחר ,ְֵַַָ

האח  לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה הּׁשני, האחֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּבעל
לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי

לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹותּה ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָוחֹולץ
.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת

מן  ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה  אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין  קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה  את ׁשּיפטר  עד .ּגמּור ְִֶֶַַָָָֹ
.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד

אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻיחלץ,
מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּבמּה,
ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא - ּכּלם ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֻאחיו
ּבין  האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ארּוסתֹו, מתה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
מיּבם  ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - מיתתן לאחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּמתה

חֹולץ  .רצה ֵָָ
.Ëויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה

האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל
נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן האחיֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָונפלּו
עד  צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחיֹות;
ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיחלצּו

להתייבם]מעּלה ראויות אינן מעּלה [כי ׁשאינּה וחליצה , ְְֲִֵֶַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאינּה

.È,אחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי , ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָויראה
אֹו ּבּה, וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהאחת
לאסּורה  חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

פחותה] הּתרה [שחליצתה לּצרה, חלץ צרתּה; הּתרה לא ,ְְַַָָָָָָָָֹֻֻ
ֲָָהאסּורה.

.‡È,אחיֹות ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
ויּבם  אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, נׂשּוי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּׁשליׁשי

ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר אׁשּתֹו, את נכרית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׂשּוי
ׁשאין  הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו הּׁשליׁשי, מת ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות אּלּו הרי - אּׁשה ְֲֲִִִִִֵֵַַָָלֹו
אחיו  ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו אחֹות ׁשהיתה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחת,
אׁשת  ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו נאסרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָהראׁשֹון,

צרתּה מּׁשּום והּנכרית, ּבעֹולמֹו; היה ׁשּלא .אחיו ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ
.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן

עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
נפילה  ׁשעת עליו ונאסרה אׁשּתֹוהֹואיל את המגרׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשהרי  ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
חזרה  הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ּוכׁשּמת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָלהּתרּה,
.‚È,ומת והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

ׁשּגרּוׁשיה  מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי ּגמּורין, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּגרּוׁשין

בשנית] ּגמּורין,[שנישאת קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא  חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.

חרׁשת מתיּבמת  אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם . ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂË קטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן  ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת  קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה  ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת
.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני

אחיֹות  ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחד חרׁש אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָ

מן  ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי  אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין  נּׂשּואין מּׁשניהן .אחד ְְִִִִֵֶֶָ
.ÊÈ אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני

היא  הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
וזּקת  ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת

ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין [מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
ׁשאחֹותּה מּפני ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָּגמּורין
יכֹול  ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה

חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס
.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה

ׁשאין  נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם
אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום  'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
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ּכדי  ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאחֹות
לעֹולם  אסּורה אחֹותּה .ׁשּתהיה ְְֲֲִֶֶָָָ

.ËÈ אחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכן
אחֹות  מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ואחת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּפּקחת
ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל מת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאּׁשה.
לחלץ  ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, אחיו אׁשת .ואת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

.Î ׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני
- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים

ּפנים  ּכל על ּפטּורֹות נּׂשּואין,ׁשּתיהן הערוה נּׂשּואי אם : ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
הערוה  נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה הּׁשנּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו לא ּכ ְִִִִִִֵָָָָֹנּׂשּואין,
.‡Î הּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה

החרׁשת  נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
.ּגמּורין  ְִ

.·Î אחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
אחיֹות  וכּיֹוצא ׁשּתי ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו , ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָ

ערוה  מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה;
ּכל  וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי האחרת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָעם
אחד  - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ׁשּנאמר ְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָמקֹום
אחת  - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, אֹו ְְֲִִִִַַַַָָָָאחֹותּה,

עּמּה. ערוה ׁשהן ְְִִֵֶֶֶָָָמּקרֹובֹותיה

ח  ¤¤ּפרק
מהן ‡. איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי

להּתירן  ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ומת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָקּדׁש,
מהן  לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים.
היא  זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה מיּבם והּׁשני ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבּתחּלה,
הרי  אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי אחיו, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּקּדׁש
אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה הּנׁשים, מּׁשאר אּׁשה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָנׂשא

נחלצה  האחרת ּכבר ׁשּמא - ּתחּלה האחת ייּבם לא אבל . ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשני  קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ׁשּנׂשא ונמצא אחיו, אׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהיא

מּידם. מֹוציאין אין - היבמֹות ׁשּתי וכנסּו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהאחים
וזה ·. קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשנים

זה  - אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאינֹו
- ׁשנים ולזה אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹולץ
ראׁשֹון, חֹולץ אחד והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהיחידי,

מּידם  מֹוציאין אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם. ואפּלּווהּׁשני , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
והחלּוצה  חלץ; מּספק היחידי, ׁשחלץ ׁשהחליצה ּכהנים; ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהיּו

גזרּו. לא חלּוצה ּובספק סֹופרים, מּדברי לכהן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָָֹֹאסּורה
זה ‚. ׁשל אחיו - אחים ׁשני ולזה אחים ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו

האח  ּכ ואחר לאחת; חֹולץ זה ׁשל ואחיו לאחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחֹולץ
זה  ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשני
- לׁשּתיהן וחלצּו אחים ׁשני קדמּו זה. ׁשל חלּוצתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמיּבם
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד אּלא האחרים; האחים ׁשני ייּבמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
מּידן  מֹוציאין אין וכנסּו, קדמּו ואם לּׁשנּיה. מיּבם .ואחיו ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ונתעּברה „. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה

נׁשים  ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
- לׁשּתיהן ומתּו חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשהיא  ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ולא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּתחּלה,
אביו  אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ותהיה אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻאׁשת

עליו  ערוה מיּבמין:והיא אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּבן  אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, אׁשת זֹו היא ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָׁשאם

נחלצה. ׁשּכבר - לֹו היא מּתרת ְְְִִֶֶֶֶָָָֻאחיו,
הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבני  לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ  זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
הּוא  הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּתחּלה,
ׁשּנחלצה  אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר הּזקנה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבן
חלץ  הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמיבמּה;
הּוא  הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא אחיו ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאׁשת

אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה, ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבן
.Â ונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי

ׁשבעה  ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
מת  אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו ְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָלאחרֹון,
לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני - הּספק הּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָזה
אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל מיּבמין; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
אחיו  ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי מאביו; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחיו
הּבן  זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם האדם על אסּורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאּמֹו

לנׁשֹותיהן חֹולץ - הוודאיים]הּספק מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹ
.Ê ׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה

זמן חודשים]ּבתֹו הּספק [ג' הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה לאׁשת ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָחֹולץ
אין  הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָהרי

אחוה אחים]ּביניהן את [קשר לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ּכלל, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ְִאׁשּתֹו.

.Á חֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת
הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה מאחי נחלצה .הרי ְְֲֲֲִֵֵֶַָָ
.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ולזה  אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין  ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - .אחים ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹ

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּתערבת,
מהן  אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני הּנׁשים ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָחמׁש
מהן  ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא איזֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹודע

ו  ּתחּלה, לאחת ארּבע חֹולצין ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא החמיׁשי ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּפנים  ּכל על .חליצֹות ֲִִַָָ

.‡È ואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָּכיצד?
מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו אׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינּה
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לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן לּה חלצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי
הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן והאחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָארּבעה,
נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד יּׂשאּנה. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהחמיׁשי
חליצֹות  ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה אחר נׁשים, .החמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

.·È מי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנסּתּפק
עד  לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; אֹותֹו לּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחלץ
סֹופרים  מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאסּורה
אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. מתיּבמת אינּה -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

לזר  צרתּה הּתרה - ּכׁשרה ּבעילה .נבעלה ְְְְְֲִִֵָָָָָָָָֻ
.‚È לענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה  היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום

-miypxtq
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ּוׁשּתי  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא המפּתה;מצוֹות לקנס ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ(ב)
לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ(ד)
מצוֹות  ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
סלעים ‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי

מזּקק ּכסף אנס [טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
"ונתן  ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.

ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש
לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה

הרי  - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים  ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו

נבעלה  ּבע ׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל ּבחזקת . זֹו הרי - יר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמפּתה,

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ׁשּׁשלף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון
אביה ‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה
לכנס  אֹותֹו ּכֹופין ואין ;אינֹווהֹול - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹ

אבל  הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא קנס, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻמׁשּלם
הרׁשּות  - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנּוסה
ּכֹופין  - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת קנס. ונֹותן ְְְְְִִִֵָָָָָָָָָֹּבידם,
זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ונֹותן וכֹונס ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאֹותֹו
ּכֹופין  מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו - עׂשה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָֹמצות

יּוכל  "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ואינֹו לכנס. ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹאֹותֹו
תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ימיו" ּכל ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹׁשּלחּה

ּכדי „. אּלא לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
להֹוציא  יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה .ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

עׂשה,‰. מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָָהיתה
ׁשנּיה  מדרבנן]ואפּלּו עליו יּׂשאּנה;[אסורה לא זה הרי - ְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

זּמה ּדבר ּבּה נמצא אם זה [שזנתה]וכן הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָיגרׁשּנה

.Â לא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ׁשּיּׂשא  ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,

ּבגט  יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ
.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיון אף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה זֹו[נתנה ונמצאת ; ְְֲִֵֵַ

אם  אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה לא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא
מתה  לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ׁשהיה  אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגרּוׁשתֹו
לא  על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול ואינֹו .ּתעׂשה, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָ
.Á עליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבת ּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ë אב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנה ׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והּׁשֹוטה,[עקרה], , ְְְִַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי ׁשנים והחרׁשת, ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּנּׂשּואין  מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהעידּו
אם  - הארּוסין מן הּמתּגרׁשת אבל בתּולה. נערה היא ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועדין

קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָנאנסה,
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנענית הּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ

ּבת שנשתחררה] והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ׁשנים ְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹׁשלׁש
ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה אחד ויֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן הֹואיל קנס; לּה ְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאין
.‡È אם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

וכּיֹוצא  והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
לֹוקה  זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבהן,
היתה  לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; מׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו
קנס. מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו הֹואיל - התראה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשם

.·È ׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ּבקנס; חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - סֹופרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹמּדברי

מלקֹות  ּכאן .ׁשאין ְֵֶַָ
.‚Èּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיתה
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ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - ּבהן מן וכּיֹוצא ּפטּור - ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ
ׁשּנאמרהּקנס  עוברה], ומת הרה אשה נוגף "ולא [גבי : ְְֱֶֶַַָֹ

אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", ענֹוׁש - אסֹון [שמתה יהיה ְִִֵֵֶָָָָָָָָ
ענׁשהאשה] ׁשם אין הולד], דמי משלם ּפי [אינו על ואף ; ְִֵֶַַָֹ

"ּכי  ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ּבׁשגגה, האּׁשה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהריגת
חּלק  ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ונגפּו אנׁשים, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹיּנצּו
הּוא  והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָּבאסֹון
מה  - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ּבהמה נפׁש "מּכה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר:
לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ּבהמה, נפׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּמּכה
ׁשֹוגג  ּבין ּבֹו חּלק לא אדם, נפׁש מּכה אף ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתׁשלּומין,

הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְִִִֵַַָלמזיד
.„È ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא

ּתׁשלּומין  .ּבּה ְִַָ
.ÂË הּקנס מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה ׁשּנאמר:ּבא , ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ"ונתן
ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ׁשּתמּות ְֲִֶֶֶַַָֹֹוהּוא

ב  ¤¤ּפרק
ּבלבד ‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּקצּוב  הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה;
וכן  צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ּברצֹונּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּנבעלת

עּנּה". אׁשר "ּתחת ּבאנּוסה: אֹומר ֲֲִֵֶַַָָָהּוא
ּובׁשת,·. קנס, דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנמצא

וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: והאֹונס, ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹּופגם;
הּבא ‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,

הּבׁשת  אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּומא  ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

.„- והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ּדֹומה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
מאדם  הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה קטּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמבּיׁש
הּקּלים  מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי וגדֹול, .חׁשּוב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּכּמה ‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי
לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתת ממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ

ש-] יא כדי וכמֹוהּוולא זה, מאדם זה ּדבר להן [כסכום רע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב

.Â נמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,
ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא  לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשאדם

ויׁשּלם  ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו -רֹוצה צער . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּכּמה  אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלפי

ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאב
.Ê הּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה

אביה  ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
הּבתּולֹות" ּכמהר יׁשקל ּכסף לֹו, -לתּתּה האֹונס אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכׁשּתרצה  לפיכ וכֹונס; מּיד, דברים ארּבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנֹותן
ּכלּום לּה אין - מת אם אֹו כתובה]להתּגרׁש, .[דמי ְְְִִֵֵֵָָ

.Á זה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו
ּבבׁשת  חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא

נפּגמה.ּופגם  ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ; ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּבקנס  חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה  ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,
.Ëהֹודענּו הּבֹוגרת,ּכבר הן: ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

שהשיאוה]והממאנת בנישואין שמיאנה יתומה ,[קטנה ְְֶֶַָ
והאילֹונית והחרׁשת,[עקרה]והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה, , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והמׁשחררת והּׁשבּויה, כנענית והּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
רעשנשתחררה] ׁשם עליה והּיֹוצא זנות], ּוׁשאר [שם ; ְְֵֵֶַַָָָ

קנס. להן יׁש ְֵֶַָָָהּבנֹות,
.È היתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל

לא  לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאנּוסה
מּבֹוגרת  חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשת

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת
.‡È ּפי על אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

אֹו ׁשֹוטה והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, להן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
ּפטּור  ּכּלן, את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחרׁשת,

.מּכלּום  ְִ
.·È אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָאין

עדים  ּפי ׁשל על ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ . ְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבהֹודאת  ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.

מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', הרי 'ּפּתיתה - ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה [שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם
.‚È אּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה

הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'
ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם

ּבמקֹומֹו .ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ
.„È הן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

הן  הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל
עצמּה .ׁשל ְֶַָ

.ÂËּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה עד [המגיע ְְֲֶַָָָָֹֻ
הארּבעה  - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבגרה,

הּׁשלׁשה[לאנוסה]דברים ּבּדין [למפותה]אֹו עמדה ׁשּלּה. , ְְְִִֶַַָָָָָֹ
אֹותֹו נערה]ותבעה -[כשהיא נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ

הרי  - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב; ׁשל הן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה  ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחים, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן
.ÊËלעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה ;הּבת ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ּוׁשאר  קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - לאביה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
ּתֹורה להזנֹותּה" חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבּתי  ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה
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לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן לּה חלצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי
הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן והאחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָארּבעה,
נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד יּׂשאּנה. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהחמיׁשי
חליצֹות  ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה אחר נׁשים, .החמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

.·È מי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנסּתּפק
עד  לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; אֹותֹו לּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחלץ
סֹופרים  מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאסּורה
אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. מתיּבמת אינּה -ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

לזר  צרתּה הּתרה - ּכׁשרה ּבעילה .נבעלה ְְְְְֲִִֵָָָָָָָָֻ
.‚È לענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה  היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום

-miypxtq
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ּוׁשּתי  עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא המפּתה;מצוֹות לקנס ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹֹ

האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; האֹונס ׁשּיּׂשא ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹ(ב)
לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ(ד)
מצוֹות  ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ׁשם מֹוציא יגרׁש ׁשּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹ(ה)

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

א  ¤¤ּפרק
סלעים ‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי

מזּקק ּכסף אנס [טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
"ונתן  ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.

ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש
לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה

הרי  - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים  ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו

נבעלה  ּבע ׁשּברצֹונּה הּנבעלת וכל ּבחזקת . זֹו הרי - יר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמפּתה,

.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ׁשּׁשלף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון
אביה ‚. רצה ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻהמפּתה

קנסּה, נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלּתנּה
לכנס  אֹותֹו ּכֹופין ואין ;אינֹווהֹול - ּוכנסּה רצּו ואם . ְְְְְִִִֵֵֵָָָֹ

אבל  הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא קנס, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻמׁשּלם
הרׁשּות  - לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹהאנּוסה
ּכֹופין  - הּוא רצה ולא ואביה היא רצת קנס. ונֹותן ְְְְְִִִֵָָָָָָָָָֹּבידם,
זֹו הרי לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ונֹותן וכֹונס ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָאֹותֹו
ּכֹופין  מצרעת, אֹו סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו - עׂשה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָֹמצות

יּוכל  "לא ׁשּנאמר: לעֹולם, לרצֹונֹו מֹוציא ואינֹו לכנס. ְְְְֱִִִֵֶֶַַָֹֹאֹותֹו
תעׂשה. לא מצות זֹו הרי - ימיו" ּכל ְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹׁשּלחּה

ּכדי „. אּלא לאּׁשה ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻֻואין
להֹוציא  יכֹול אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה .ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

עׂשה,‰. מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָָהיתה
ׁשנּיה  מדרבנן]ואפּלּו עליו יּׂשאּנה;[אסורה לא זה הרי - ְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

זּמה ּדבר ּבּה נמצא אם זה [שזנתה]וכן הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָיגרׁשּנה

.Â לא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ׁשּיּׂשא  ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,

ּבגט  יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה .זֹו, ְְְִִֵֵַָָָ
.Ê"ׁשּלחּה יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ּכיון אף - ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה זֹו[נתנה ונמצאת ; ְְֲִֵֵַ

אם  אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה לא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות
לפיכ סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה קּים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹלא
מתה  לֹוקה; ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹונס
ׁשהיה  אֹו לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגרּוׁשתֹו
לא  על עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן

ׁשּבּה עׂשה לקּים יכֹול ואינֹו .ּתעׂשה, ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָ
.Á עליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין

לּבת ּכדרּכּה יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
לּה אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹקנס
.Ë אב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ואּלּוואחת קנס. לּה יׁש - ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן שמיאנה ׁשאין יתומה [קטנה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
שהשיאוה] והאילֹוניתבנישואין והּׁשֹוטה,[עקרה], , ְְְִַַָָ

רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי ׁשנים והחרׁשת, ּובאּו ּבילדּותּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּנּׂשּואין  מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהעידּו
אם  - הארּוסין מן הּמתּגרׁשת אבל בתּולה. נערה היא ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועדין

קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה יׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָנאנסה,
.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנענית הּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ

ּבת שנשתחררה] והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ
ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ׁשנים ְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹׁשלׁש
ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה אחד ויֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים

ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן הֹואיל קנס; לּה ְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאין
.‡È אם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה

וכּיֹוצא  והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
לֹוקה  זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבהן,
היתה  לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; מׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו
קנס. מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו הֹואיל - התראה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשם

.·È ׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ּבקנס; חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - סֹופרים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָֹמּדברי

מלקֹות  ּכאן .ׁשאין ְֵֶַָ
.‚Èּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיתה
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ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - ּבהן מן וכּיֹוצא ּפטּור - ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹ
ׁשּנאמרהּקנס  עוברה], ומת הרה אשה נוגף "ולא [גבי : ְְֱֶֶַַָֹ

אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", ענֹוׁש - אסֹון [שמתה יהיה ְִִֵֵֶָָָָָָָָ
ענׁשהאשה] ׁשם אין הולד], דמי משלם ּפי [אינו על ואף ; ְִֵֶַַָֹ

"ּכי  ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ּבׁשגגה, האּׁשה ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהריגת
חּלק  ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ונגפּו אנׁשים, ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹיּנצּו
הּוא  והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָּבאסֹון
מה  - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ּבהמה נפׁש "מּכה ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר:
לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ּבהמה, נפׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּמּכה
ׁשֹוגג  ּבין ּבֹו חּלק לא אדם, נפׁש מּכה אף ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתׁשלּומין,

הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְִִִֵַַָלמזיד
.„È ׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא

ּתׁשלּומין  .ּבּה ְִַָ
.ÂË הּקנס מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה ׁשּנאמר:ּבא , ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ"ונתן
ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ׁשּתמּות ְֲִֶֶֶַַָֹֹוהּוא

ב  ¤¤ּפרק
ּבלבד ‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף .חמּׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

הּקצּוב  הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה;
וכן  צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ּברצֹונּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּנבעלת

עּנּה". אׁשר "ּתחת ּבאנּוסה: אֹומר ֲֲִֵֶַַָָָהּוא
ּובׁשת,·. קנס, דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנמצא

וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: והאֹונס, ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹּופגם;
הּבא ‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,

הּבׁשת  אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל
ׁשּומא  ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

.„- והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ּדֹומה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
מאדם  הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה קטּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמבּיׁש
הּקּלים  מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי וגדֹול, .חׁשּוב ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּכּמה ‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי
לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתת ממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ

ש-] יא כדי וכמֹוהּוולא זה, מאדם זה ּדבר להן [כסכום רע ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב

.Â נמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,
ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,
ׁשהּוא  לעבּדֹו לּתנּה ּבתּולה ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָּכׁשאדם

ויׁשּלם  ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו -רֹוצה צער . ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
ּכּמה  אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלפי

ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאב
.Ê הּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה

אביה  ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
הּבתּולֹות" ּכמהר יׁשקל ּכסף לֹו, -לתּתּה האֹונס אבל . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכׁשּתרצה  לפיכ וכֹונס; מּיד, דברים ארּבעה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָנֹותן
ּכלּום לּה אין - מת אם אֹו כתובה]להתּגרׁש, .[דמי ְְְִִֵֵֵָָ

.Á זה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו
ּבבׁשת  חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא

נפּגמה.ּופגם  ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ; ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹ
ּבקנס  חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה  ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,
.Ëהֹודענּו הּבֹוגרת,ּכבר הן: ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

שהשיאוה]והממאנת בנישואין שמיאנה יתומה ,[קטנה ְְֶֶַָ
והאילֹונית והחרׁשת,[עקרה]והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה, , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

והמׁשחררת והּׁשבּויה, כנענית והּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
רעשנשתחררה] ׁשם עליה והּיֹוצא זנות], ּוׁשאר [שם ; ְְֵֵֶַַָָָ

קנס. להן יׁש ְֵֶַָָָהּבנֹות,
.È היתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל

לא  לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאנּוסה
מּבֹוגרת  חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשת

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת
.‡È ּפי על אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?

אֹו ׁשֹוטה והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, להן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
ּפטּור  ּכּלן, את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻחרׁשת,

.מּכלּום  ְִ
.·È אּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָאין

עדים  ּפי ׁשל על ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ . ְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבהֹודאת  ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.

מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', הרי 'ּפּתיתה - ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה [שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ

עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם
.‚È אּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה

הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'
ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם

ּבמקֹומֹו .ׁשּיתּבאר ְְִִֵֶָ
.„È הן הרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה

הן  הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשל
עצמּה .ׁשל ְֶַָ

.ÂËּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה עד [המגיע ְְֲֶַָָָָֹֻ
הארּבעה  - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד אֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּבגרה,

הּׁשלׁשה[לאנוסה]דברים ּבּדין [למפותה]אֹו עמדה ׁשּלּה. , ְְְִִֶַַָָָָָֹ
אֹותֹו נערה]ותבעה -[כשהיא נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ

הרי  - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב; ׁשל הן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה  ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחים, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן
.ÊËלעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה ;הּבת ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָ

ּוׁשאר  קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - לאביה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
ּתֹורה להזנֹותּה" חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹ

ּבּתי  ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה
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זה  אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי  לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה  להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע  - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אם  אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו זה ומיועדת]הּניח מי [מזומנת לכל ְְִִִִֶֶֶַַָָ
נֹוׂשא  האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם עליה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשּיבֹוא
ּבן  יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא והאח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּתֹו
הּבֹועל  ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
הרי  - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבין  ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ואּסּור קדׁשה; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָזֹו

ר  ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ּולפיכ ע ּבבעּולה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחזקת  זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו קנס, לּה אין ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבילדּותּה,

ּברצֹונּה. זה לדבר עצמּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשהפקירה

ג  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא

תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
ּכסף  סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרכיל

עצמּה.[טהור]מזּקק ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
הּקטּנה ·. על רע ׁשם ּפטּור והּמֹוציא - הּבֹוגרת על אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָ

הּנערה, על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן הּקנס ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָמן
ּדּבר  מלא "נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ַָהּכתּוב.
הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית [בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

רע  ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר
רע „. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות

לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ
מּכת אֹו עּורת על [חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

וכֹופין  ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם  ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
ּבגרּוׁשה  ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על לֹוקה -ֵֶֶַָ
זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא ׁשּנמצאת [שזינתה אֹו , ְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשנּיה  ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי עליו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָאסּורה
מדרבנן] לו "ולֹו[אסורה ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", עׂשה תהיה יבֹוא לא ולּמה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹ
ויּׂשא  ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוידחה
ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזֹו

קּימין. תעׂשה ולא עׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹונמצא
.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה
ּתחּתי [חקרתי]ּוכׁשּבּקׁשּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּדין  ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ואּלּו ׁשארסּתיה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
הּדבר  נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין העדים, ּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומעין
העדים  והּוזּמּו עדים האב הביא ואם נסקלת; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמת,
הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהביא
אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: זה ועל סלע. מאה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָויּתן
אחרים, עדים והביא הּבעל חזר הּבעל. עדי ׁשּיזּמּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהעדים
זה  על נסקלין; אביה ועדי הּנערה הרי - האב עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהּוזם
הּׁשמּועה  מּפי הּזה", הּדבר היה אמת "ואם ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָנאמר:

ע"ה] רבינו ממשה עדים [מסורת ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְִֵֵֶָָָָָלמדּו
זֹוממין. וזֹוממי ְְְְְִִֵוזֹוממין

.Ê ׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא
מן  ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמלקֹות
נערה  ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתּסקל,

.היתה  ְָָ
.Á נתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

לעיל] מן [כמפורט ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ִִֵֶַַָָָָ
והּׁשפחה  ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן הּתׁשלּומין. ּומן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמלקֹות

אפּלּו[הכנענית] - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,
הֹורתּה ממנה]היתה אמה ּבקדּׁשה[הריון [בהיותה ׁשּלא ְְִֶָָָָָֹֻ

שפחה] או רע גויה ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְִִֵֵֶַַָָָָָֻּולדתּה
רע  ׁשם הֹוציא  "ּכי ׁשּנאמר: הּמלקֹות, ּומן הּקנס מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּפטּור
ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה עד יׂשראל", ּבתּולת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעל

.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש
ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא

ּפטּור  זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
קּדּוׁשי  ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן  הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.È רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו

[- לזר 'לא [שנבעלה ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹּכדרּכּה.
מרּדּות מצאת  מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - ּבתּולה' יה ְְְִִַַַַָָָָ

מדרבנן] .[מלקות
.‡È ׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן

ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
אם  נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהן

.הּוזּמּו ַ
.·È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

היא] זה [כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין
הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר  ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם  אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְִִִֵֶָָָָָָָהארּוסין,
אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּובֹועלּה
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
לׂשֹוטה  לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲֲִֶֶַַָָָֹמצוֹות
על  ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתֹורת
אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹקרּבנּה;

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
-[התראה]קּנּוי‡. אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ

אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ׁשּיאמר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹהּוא
עימו"]היה תיסתרי "אל אמר שעליו אחיה,[זה אֹו אביה, ִִָָָָָָ

מתקּׁשה  ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, אֹו ּגֹוי, ְְִִֵֶֶֶֶַָָאֹו
מֹוליד. ְִֵואינֹו

ׁשּתּסתר ·. היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
ׁשני  ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָעם

לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת אם [על עדים. ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻ
תרנגולת]ּביצההאש] זֹו[לשתותה]ּולגמעּה[של הרי - ְְֲֵֵָָָ

הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ּבעלּה על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאסּורה
ותצא  לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ׁשם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובזמן

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי [- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּכדי  וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה „. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

טמאה  ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה  ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה לא -. ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
ׁשֹותה  ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין קדם - לא אם וכן ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

טמאה  ּכדי וׁשהת זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻקּנּוי,
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא -ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

.Â קטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: מּבן אמר ּפחֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
עם  ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתׁשע
- אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - זֹו' ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָּבהמה

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ולבהמה, לקטן ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָּפרט
.Ê,מחּול קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל

למחל  יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא לא .ּוכאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
לקּנֹות  צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגרׁשּה

אחר. ִֵַקּנּוי
.Á זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָקּנא

עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, ל ּה ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻׁשּקּנא
ּכתּבה  ויּתן עצמֹו.ויֹוציא ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשּׁשמע  עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ׁשמע אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוכן
הּטֹווֹות ּבּה,[צמר]מהּנׁשים ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִֵַַַָָָָָ

לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא האיׁש עם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּזּנת
ּכתּבה. ויּתן ְְְִִֵָֻויֹוציא

.Ë וׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא
יֹוציא  עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי

ּכתּבה  לֹו.ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻ
.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו

ּבבית  חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,
מּכתּבתּה לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא .האסּורין; ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ

.‡È קֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
אחר  עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָלּה
אֹוסרין  ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻּכ
ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָאֹו

לּה קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, .יכֹול ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וחזר [לא , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש לּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוקּנא
לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על אֹותּה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשקה
עם  ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻותצא
ּכּמה  ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ּבעדים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאחר
אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ׁשּיׁשקה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּפעמים;

.‚È עם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה
עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
מּפני  ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבעדים

מ  זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; ּבעל ׁשקין ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
לזה  ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותּה

עד  ׁשם ׁשּיהיה עד .וטמאה', ְְְִֵֶֶַָָָ
.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד [כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ויֹוצאה  ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ּכתּבה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּבלא

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÂË ּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

סֹופרים  להעיד מּדברי ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
ותצא  ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
ּכׁשרין  ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה
זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף טמאה. ְְְִֵֵֶֶַָָָֻלעדּות

טז] יב, גירושין בהלכות זֹו[המנויות על זֹו מעידֹות ,ְִַ
וׁשּלא  ּבעלּה, על לאסרּה עליה ונאמנת ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנטמאת,
נֹוטלת  אּלא מּכתּבתּה, לפסלּה לא אבל ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֹֻלהׁשקֹותּה;

ויֹוצאה. ְְְָָָֻּכתּבתּה
.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבא

'לא  ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,
לֹו ׁשֹומעין אין - ׂשֹוטה נטמאת' ּבטמאת אחד ׁשעד ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ

ׁשהּוא  הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשנים;
ְִִַּכׁשנים.
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זה  אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי  לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה  להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע  - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אם  אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו זה ומיועדת]הּניח מי [מזומנת לכל ְְִִִִֶֶֶַַָָ
נֹוׂשא  האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם עליה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשּיבֹוא
ּבן  יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא והאח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּתֹו
הּבֹועל  ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
הרי  - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבין  ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ואּסּור קדׁשה; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָזֹו

ר  ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ּולפיכ ע ּבבעּולה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבחזקת  זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו קנס, לּה אין ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבילדּותּה,

ּברצֹונּה. זה לדבר עצמּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשהפקירה

ג  ¤¤ּפרק
.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא

תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
ּכסף  סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרכיל

עצמּה.[טהור]מזּקק ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ
הּקטּנה ·. על רע ׁשם ּפטּור והּמֹוציא - הּבֹוגרת על אֹו ְְִֵֶֶַַַַַַַָָ

הּנערה, על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן הּקנס ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָמן
ּדּבר  מלא "נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:

ַָהּכתּוב.
הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית [בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

רע  ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר
רע „. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות

לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ
מּכת אֹו עּורת על [חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

וכֹופין  ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם  ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
ּבגרּוׁשה  ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על לֹוקה -ֵֶֶַָ
זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא ׁשּנמצאת [שזינתה אֹו , ְְְִִִֵֶַָָָ

ׁשנּיה  ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי עליו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָאסּורה
מדרבנן] לו "ולֹו[אסורה ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָ

לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", עׂשה תהיה יבֹוא לא ולּמה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹ
ויּׂשא  ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוידחה
ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזֹו

קּימין. תעׂשה ולא עׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹונמצא
.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד

ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה
ּתחּתי [חקרתי]ּוכׁשּבּקׁשּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָ

ּדין  ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ואּלּו ׁשארסּתיה, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר
הּדבר  נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין העדים, ּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומעין
העדים  והּוזּמּו עדים האב הביא ואם נסקלת; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמת,
הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהביא
אּלּו בּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: זה ועל סלע. מאה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָויּתן
אחרים, עדים והביא הּבעל חזר הּבעל. עדי ׁשּיזּמּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהעדים
זה  על נסקלין; אביה ועדי הּנערה הרי - האב עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהּוזם
הּׁשמּועה  מּפי הּזה", הּדבר היה אמת "ואם ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָנאמר:

ע"ה] רבינו ממשה עדים [מסורת ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְִֵֵֶָָָָָלמדּו
זֹוממין. וזֹוממי ְְְְְִִֵוזֹוממין

.Ê ׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא
מן  ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמלקֹות
נערה  ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על אף ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּתּסקל,

.היתה  ְָָ
.Á נתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

לעיל] מן [כמפורט ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ִִֵֶַַָָָָ
והּׁשפחה  ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן הּתׁשלּומין. ּומן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמלקֹות

אפּלּו[הכנענית] - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,
הֹורתּה ממנה]היתה אמה ּבקדּׁשה[הריון [בהיותה ׁשּלא ְְִֶָָָָָֹֻ

שפחה] או רע גויה ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְִִֵֵֶַַָָָָָֻּולדתּה
רע  ׁשם הֹוציא  "ּכי ׁשּנאמר: הּמלקֹות, ּומן הּקנס מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּפטּור
ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה עד יׂשראל", ּבתּולת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעל

.Ë,רע ׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָקּדׁש
ונמצאּו הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָוהביא

ּפטּור  זה הרי - ׁשּכנסּה,זֹוממין יבמּתֹו היתה אם וכן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ
קּדּוׁשי  ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוהֹוציא
ּומן  הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָאחיו,

יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָהּתׁשלּומין.
.È רע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו

[- לזר 'לא [שנבעלה ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹּכדרּכּה.
מרּדּות מצאת  מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - ּבתּולה' יה ְְְִִַַַַָָָָ

מדרבנן] .[מלקות
.‡È ׁשּזּנתה אמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֹוכן

ּבאּו אּלא עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתחּתי,
אם  נהרגים ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - ֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמאליהן

.הּוזּמּו ַ
.·È"הּׂשמלה "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ּכבֹוד,זה לׁשֹון - ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָ

היא] זה [כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין
הּבעל. עדי זֹוממי הם בּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר  ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם  אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְִִִֵֶָָָָָָָהארּוסין,
אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּובֹועלּה

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ּוׁשּתים  עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
לׂשֹוטה  לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְֲֲִֶֶַַָָָֹמצוֹות
על  ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה הּקנאֹות ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכתֹורת
אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא (ג) ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹקרּבנּה;

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א  ¤¤ּפרק
-[התראה]קּנּוי‡. אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ

אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ׁשּיאמר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹהּוא
עימו"]היה תיסתרי "אל אמר שעליו אחיה,[זה אֹו אביה, ִִָָָָָָ

מתקּׁשה  ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, אֹו ּגֹוי, ְְִִֵֶֶֶֶַָָאֹו
מֹוליד. ְִֵואינֹו

ׁשּתּסתר ·. היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
ׁשני  ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָעם

לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת אם [על עדים. ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻ
תרנגולת]ּביצההאש] זֹו[לשתותה]ּולגמעּה[של הרי - ְְֲֵֵָָָ

הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ּבעלּה על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאסּורה
ותצא  לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ׁשם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובזמן

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי [- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ּכדי  וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה
זה „. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר

טמאה  ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;
זה  ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה לא -. ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

עּמֹו‰. מדּברת וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
ׁשֹותה  ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין קדם - לא אם וכן ; ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

טמאה  ּכדי וׁשהת זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻקּנּוי,
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא -ְְֲֵֶֶַַָָָָֹ

.Â קטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: מּבן אמר ּפחֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָ
עם  ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתׁשע
- אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - זֹו' ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָּבהמה

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ולבהמה, לקטן ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָּפרט
.Ê,מחּול קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל

למחל  יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא לא .ּוכאּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
לקּנֹות  צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגרׁשּה

אחר. ִֵַקּנּוי
.Á זה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָקּנא

עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, ל ּה ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻׁשּקּנא
ּכתּבה  ויּתן עצמֹו.ויֹוציא ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻ

ׁשּׁשמע  עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ׁשמע אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוכן
הּטֹווֹות ּבּה,[צמר]מהּנׁשים ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִֵַַַָָָָָ

לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא האיׁש עם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּזּנת
ּכתּבה. ויּתן ְְְִִֵָֻויֹוציא

.Ë וׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא
יֹוציא  עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי

ּכתּבה  לֹו.ויּתן מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻ
.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו

ּבבית  חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,
מּכתּבתּה לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא .האסּורין; ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻ

.‡È קֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
אחר  עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָלּה
אֹוסרין  ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻּכ
ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָאֹו

לּה קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, .יכֹול ְְְִִֵֵֶַָָָֹ
.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וחזר [לא , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש לּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוקּנא
לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על אֹותּה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשקה
עם  ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻותצא
ּכּמה  ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ּבעדים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאחר
אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ׁשּיׁשקה והּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּפעמים;

.‚È עם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה
עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
מּפני  ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבעדים

מ  זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; ּבעל ׁשקין ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
לזה  ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותּה

עד  ׁשם ׁשּיהיה עד .וטמאה', ְְְִֵֶֶַָָָ
.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה

לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד [כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ויֹוצאה  ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ּכתּבה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּבלא

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:
.ÂË ּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

סֹופרים  להעיד מּדברי ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו , ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָ
ותצא  ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
ּכׁשרין  ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה
זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף טמאה. ְְְִֵֵֶֶַָָָֻלעדּות

טז] יב, גירושין בהלכות זֹו[המנויות על זֹו מעידֹות ,ְִַ
וׁשּלא  ּבעלּה, על לאסרּה עליה ונאמנת ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנטמאת,
נֹוטלת  אּלא מּכתּבתּה, לפסלּה לא אבל ְְְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֹֻלהׁשקֹותּה;

ויֹוצאה. ְְְָָָֻּכתּבתּה
.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָּבא

'לא  ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,
לֹו ׁשֹומעין אין - ׂשֹוטה נטמאת' ּבטמאת אחד ׁשעד ; ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֻ

ׁשהּוא  הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָּכׁשנים;
ְִִַּכׁשנים.
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.ÊÈ לא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
אחריו  ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנטמאת',

ׁשֹותה  זֹו הרי - נטמאת' 'לא .ואמרּו ְְְֲִֵֵָָֹ
.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא

אֹומרין  והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד  - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכאחד
רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - נטמאת' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ'לא

הם  מחצה על .ּכמחצה ְֱֱֵֶֶַָָ
.ËÈ נׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵֵֵָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות  וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵַַָָֹֹׁשֹותה;
הרי  למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָ'נטמאת'

ׁשֹותה  .זֹו ָ
.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל

לעֹולם  ּבעלּה על נאסרה אסּורה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקת ּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ב  ¤¤ּפרק
אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

ּבלא  ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם  וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:

כתּבה  ּבלא ותצא 'איני לׁשּתֹות, ּבעלּה: אמר אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻ
הרי  - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו להׁשקֹותּה', ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָרֹוצה
עליו  אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ׁשֹותה, אינּה ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻזֹו

ְָלעֹולם.
ׁשהיא ·. ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו

ּבלא  יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
על  ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻכתּבה,

לעֹולם  ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם שאחיו וׁשֹומרת וממתינה בנים בלא בעלה [מת ְֶֶָָ

ואׁשת ייבמה] הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נקבות]אנּדרֹוגינֹוס ואיבר זכרות איבר בו ואׁשת [יש , ְְְִֵֶַ

האּלם  אֹו החּגר, אֹו אֹוהּסּומא, ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּוכרּותת  והּסּומא, והאּלמת, החּגרת, וכן יד, ּכרּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ּכל - ׁשֹומעת וׁשאינּה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכף,

ּתׂשטה ‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין
איׁשּה" ּתחת ׁשאינּהאּׁשה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּפרט  - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְִִִִַַַָָָָָָּתחת
מעיני  "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת קטן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלאׁשת
האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאיׁשּה"
ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן לחּגרת; ּפרט -ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו
- האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ּכּפּה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר לאּלמת; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּפרט
ׁשּתהיה  עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא והרי ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשֹומעת.
ׁשּכל  למדּת, הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָהיא

ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמעּכב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
הּבעל את המעּכב וכל מּום מּלהׁשקֹותּה; מּלהׁשקֹותּה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ְְִִֵַָָּכמֹוהּו
על „. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ
אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומה קטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת אין שהשיאוה -ֵ
היה  ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין

עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,
לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ

הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
- ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹנׂשּואה
לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, ְְְְְֲֵַָָָָָָָָֹֻאינּה
,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש "ויּתן ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ׁשכיבת ְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּקדמה
.Â והמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ

הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת סריס [עקר]ּוממזרת, ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
סריס[מלידה]חּמה כוס אדם[בידי]ּבין שתה [כגון ְִֵַָָָ

וׁשֹותֹות.עיקרין] הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן הּמּתרֹות ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻ
.Ê ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,

.Á אין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים

סֹופרים  מּדברי ׁשאסּורה חמיו, ּבֹודקין ּבבית הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּתּׂשא  ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
את  ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - עֹונּה" ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת

ֲָעֹונּה.
.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה  אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי לּה[אסורה וקּנא , ְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ
ותהיה  כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה - ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻונסּתרה
ּומינקת  חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מּׁשם אף עליו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאסּורה

א חברֹו מיתה גירושין][אחר ּכאן ו ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי - ֲֲֵֵֵֶָָ
ֲֵָעברה.

.È עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
אילֹונית אֹו זקנה מלידה]אֹו ולא [עקרה ׁשֹותה, אינּה - ְְְִֵֵַָָָֹ

לולד  ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ּכתּבה; ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻנֹוטלת
עקרה  אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, מׁשקה זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה  נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ואינּה אילֹונית ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
יֹולדת  היתה ׁשאם - לולד ּבראּויה אּלא זרע" ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"ונזרעה
זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ּדרּכּה היה ּברוח; ּתלד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבצער,

.‡È ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו
ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית  ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.·È הּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל
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dheq zekld - miyp xtq - oqip 'd ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבין  היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים  מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל  - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה  על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואם ׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה [מסורת ְִִִִֶַָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם - ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָלמדּו

.‚È ׁשּנסּתרה עדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
מכער  ּדבר וראּו זה, איׁש ּומצאּוה עם אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּכילה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורה שעל חֹוגרת [וילון ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זה המיטה] מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם - ּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

עבר  ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּה היּו לא ואם תצא; לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹּונׂשאּה,

ּתצא. ִֵֵָּבנים,
.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים עליה [רעשה]ּבּמה העיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

זּנה  'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען זה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָועל
לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ּפלֹונית', ְְְִִֶַַָָָֹֹעם
רּנה  ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹאֹויבים
אם  - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ּבעיר, זה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלדבר
אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא לּנטען ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹנּׂשאת

תצא. לא עּמֹו, ׁשּזנת אחד עד ִֵֵֵֶֶָָָָֹּבא
.ÂË לאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

מּתחת  ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוגרׁשּה
לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ּבגללֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבעלּה

ִָּבנים.
.ÊË זה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

על  ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה
ּבנים  ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ּתצא ּפי 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא

ג  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ואֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּבעירֹו,
עדי, ואּלּו עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם ּתּסתר ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹּופלֹוני
לבּדק  להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ׁשהיא אֹומרת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹוהיא

ׁשני הּדבר' לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא לׁשמרֹו חכמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹתלמידי
אֹותֹו ּומׁשּלחין ׁשּתׁשּתה; עד עליו נאסרה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
הּגדֹול  ּדין ּבית אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ׁשאין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֶַָׁשל
אֹותּה·. מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵַַָָָהּגיעּו

ּבעלּה ּבפני ׁשּלא עליה ּומאּימין אֹותּהּביניהן, ּומפחידין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יין  הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפחד
הרּבה  עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ׂשחֹוק הרּבה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָעֹוׂשה,
ׁשּנכּתב  הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל עֹוׂשים; הרעים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשכנים
הרּבה  'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. על ׁשּיּמחה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבקדּׁשה,

זו]קדמּו העולם]ונׁשטפּו[בעבירה ּגדֹולים [מן ואנׁשים , ְְְְְֲִִִַָָ
מעׂשה  לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; עליהן יצרן ּתקף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָויקרים
על  אביו ּבפילגׁש ראּובן ּומעׂשה ּכּלתֹו, ותמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהּודה
עד  עליה להקל ּכדי ואחֹותֹו, אמנֹון ּומעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָּפׁשטֹו,
- ׁשֹותה' 'איני אֹו נטמאתי', 'הן אמרה: אם ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתֹודה.

לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא ְְְְֶֶָָָֹֻיֹוצאה
לׁשער ‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה

הּקדׁשים  קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ּומעלין מזרחי ; ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּתקצר  עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּתֹודה. אּולי - ְֶַַָנפׁשּה
הּמזרח „. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם

ׁשם  אֹותּה ּומעמידין ּבלבנים,מּבחּוץ, מתּכּסה היתה . ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ
מתּכּסה  לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין; ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָמכּסה

חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה ׁשאין [תכשיטי]ּבבגדים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
ׁשעליה. וזהב ְֶֶֶֶָָָָּכסף

הּנׁשים ‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
ּכל  "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהּנמצאֹות

ּכזּמתכנה  תעׂשינה ולא לבֹוא הּנׁשים, ׁשּיחּפץ איׁש וכל ;" ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
רדיד  ּבלא ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. יבֹוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹולראֹותּה,

ראׁשּה,[צעיף-גוף] ׁשעל וכפח ּבבגדיה אּלא מטּפחת, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ְְִֵֶָָָּכמֹו

.Â ׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן  מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, .מּכרת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה

ׁשכב ונסּתרה  לא "אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּמי  הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאיׁש
וכי  איׁש ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמרים
ה' יּתן איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נֹופלת  ירכ את ה' ּבתת עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹות
,ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת
אמן" "אמן אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלצּבֹות
והּיר ּתחּלה ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבלׁשֹון

הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא ּכדי עשו ּבּסֹוף, לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַַֹ
בתורה] המפורש כסדר .המים

.Á טהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס הּגט;[חומצת ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּומּלה  ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכֹותב
אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את וכֹותב ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּבמּלה,

.Ë,מעֹולם מלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
עד  לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּובחצי  הּכּיֹור, מן מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש,

להיכל  ּבֹו ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה .לג ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
.È טבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

עפר  ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל
הּמׁשּכן  ׁשּיראהמּקרקע ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו [יהיה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
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.ÊÈ לא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
אחריו  ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָנטמאת',

ׁשֹותה  זֹו הרי - נטמאת' 'לא .ואמרּו ְְְֲִֵֵָָֹ
.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא

אֹומרין  והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד  - ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּכאחד
רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - נטמאת' ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ'לא

הם  מחצה על .ּכמחצה ְֱֱֵֶֶַָָ
.ËÈ נׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו

זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵֵֵָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות  וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִֵַַָָֹֹׁשֹותה;
הרי  למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָ'נטמאת'

ׁשֹותה  .זֹו ָ
.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל

לעֹולם  ּבעלּה על נאסרה אסּורה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא , ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקת ּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ב  ¤¤ּפרק
אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה

ּבלא  ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם  וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:

כתּבה  ּבלא ותצא 'איני לׁשּתֹות, ּבעלּה: אמר אם וכן . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻ
הרי  - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו להׁשקֹותּה', ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָרֹוצה
עליו  אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ׁשֹותה, אינּה ְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָֻזֹו

ְָלעֹולם.
ׁשהיא ·. ּפי על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָואּלּו

ּבלא  יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹרֹוצה
על  ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻכתּבה,

לעֹולם  ארּוסה,ּבעליהן הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש ; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
יבם שאחיו וׁשֹומרת וממתינה בנים בלא בעלה [מת ְֶֶָָ

ואׁשת ייבמה] הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
נקבות]אנּדרֹוגינֹוס ואיבר זכרות איבר בו ואׁשת [יש , ְְְִֵֶַ

האּלם  אֹו החּגר, אֹו אֹוהּסּומא, ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו , ִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
ּוכרּותת  והּסּומא, והאּלמת, החּגרת, וכן יד, ּכרּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
לׁשּתֹות. ראּויה אינּה מאּלּו אחת ּכל - ׁשֹומעת וׁשאינּה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָּכף,

ּתׂשטה ‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין
איׁשּה" ּתחת ׁשאינּהאּׁשה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּפרט  - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְִִִִַַַָָָָָָּתחת
מעיני  "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת קטן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלאׁשת
האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאיׁשּה"
ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן לחּגרת; ּפרט -ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאֹו
- האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ּכּפּה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר לאּלמת; ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּפרט
ׁשּתהיה  עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא והרי ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשֹומעת.
ׁשּכל  למדּת, הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ׁשלמה ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָהיא

ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ׁשּמעּכב ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
הּבעל את המעּכב וכל מּום מּלהׁשקֹותּה; מּלהׁשקֹותּה, ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

מּלׁשּתֹות. אֹותּה מעּכב ְְִִֵַָָּכמֹוהּו
על „. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה

לפסלּהּבעלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ; ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹ
אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו מאּוןמּכתּבתּה, ּבת יתומה קטּנה [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת אין שהשיאוה -ֵ
היה  ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין

עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,
לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ

הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
- ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹנׂשּואה
לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, ְְְְְֲֵַָָָָָָָָֹֻאינּה
,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש "ויּתן ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ׁשכיבת ְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּקדמה
.Â והמׁשחררת מׁשחרר,הּגּיֹורת, עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת , ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻ

הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת סריס [עקר]ּוממזרת, ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
סריס[מלידה]חּמה כוס אדם[בידי]ּבין שתה [כגון ְִֵַָָָ

וׁשֹותֹות.עיקרין] הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן הּמּתרֹות ,ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻ
.Ê ׁשהיא ּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה .מעּברת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

- ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אינּהאּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ּכתּבה. נֹוטלת ולא ְְֶֶָָֹֻׁשֹותה,

.Á אין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים

סֹופרים  מּדברי ׁשאסּורה חמיו, ּבֹודקין ּבבית הּמים אין - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּתּׂשא  ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת
את  ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - עֹונּה" ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת

ֲָעֹונּה.
.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה  אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי לּה[אסורה וקּנא , ְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ
ותהיה  כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה - ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻונסּתרה
ּומינקת  חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מּׁשם אף עליו ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאסּורה

א חברֹו מיתה גירושין][אחר ּכאן ו ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי - ֲֲֵֵֵֶָָ
ֲֵָעברה.

.È עקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
אילֹונית אֹו זקנה מלידה]אֹו ולא [עקרה ׁשֹותה, אינּה - ְְְִֵֵַָָָֹ

לולד  ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ּכתּבה; ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻנֹוטלת
עקרה  אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, מׁשקה זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה  נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ואינּה אילֹונית ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
יֹולדת  היתה ׁשאם - לולד ּבראּויה אּלא זרע" ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"ונזרעה
זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ּדרּכּה היה ּברוח; ּתלד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבצער,

.‡È ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו
ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית  ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית
.·È הּמרים מי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹּכל
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ּבין  היא, רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין -ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשים  מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ְְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻׁשּבא
הֹואיל  - ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ְְְִִִִִֵֵֶֶָָׁשאינן
זה  על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָונאסרה

ּבעלּה על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ואם ׁשּנתיחדה . ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לּה היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָעבר

הּׁשמּועה מּפי ּבנים; ע"ה]מּמּנּו רבינו ממשה [מסורת ְִִִִֶַָָ
לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם - ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָלמדּו

.‚È ׁשּנסּתרה עדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאבל
מכער  ּדבר וראּו זה, איׁש ּומצאּוה עם אחריו ׁשּנכנסּו ּכגֹון , ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹ

הּכילה מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורה שעל חֹוגרת [וילון ְְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
זה המיטה] מכער ּבדבר ּבעלּה הֹוציאּה אם - ּבזה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוכּיֹוצא

עבר  ואם עליו. אסּורה אּלא לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
לּה היּו לא ואם תצא; לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹּונׂשאּה,

ּתצא. ִֵֵָּבנים,
.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים עליה [רעשה]ּבּמה העיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

זּנה  'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען זה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָועל
לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ּפלֹונית', ְְְִִֶַַָָָֹֹעם
רּנה  ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ׁשּמעבירין ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָֹאֹויבים
אם  - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ּבעיר, זה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלדבר
אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא לּנטען ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹנּׂשאת

תצא. לא עּמֹו, ׁשּזנת אחד עד ִֵֵֵֶֶָָָָֹּבא
.ÂË לאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי

מּתחת  ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָוגרׁשּה
לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ּבגללֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבעלּה

ִָּבנים.
.ÊË זה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל

על  ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה
ּבנים  ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ּתצא ּפי 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל . ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא

ג  ¤¤ּפרק
ּדין ‡. לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד

ּפלֹוני  ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ואֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּבעירֹו,
עדי, ואּלּו עּמֹו, ונסּתרה ּפלֹוני, עם ּתּסתר ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹּופלֹוני
לבּדק  להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ׁשהיא אֹומרת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹוהיא

ׁשני הּדבר' לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא לׁשמרֹו חכמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹתלמידי
אֹותֹו ּומׁשּלחין ׁשּתׁשּתה; עד עליו נאסרה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
הּגדֹול  ּדין ּבית אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ׁשאין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֶַָׁשל
אֹותּה·. מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵַַָָָהּגיעּו

ּבעלּה ּבפני ׁשּלא עליה ּומאּימין אֹותּהּביניהן, ּומפחידין , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
יין  הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפחד
הרּבה  עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ׂשחֹוק הרּבה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָעֹוׂשה,
ׁשּנכּתב  הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל עֹוׂשים; הרעים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשכנים
הרּבה  'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. על ׁשּיּמחה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבקדּׁשה,

זו]קדמּו העולם]ונׁשטפּו[בעבירה ּגדֹולים [מן ואנׁשים , ְְְְְֲִִִַָָ
מעׂשה  לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; עליהן יצרן ּתקף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָויקרים
על  אביו ּבפילגׁש ראּובן ּומעׂשה ּכּלתֹו, ותמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהּודה
עד  עליה להקל ּכדי ואחֹותֹו, אמנֹון ּומעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָּפׁשטֹו,
- ׁשֹותה' 'איני אֹו נטמאתי', 'הן אמרה: אם ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתֹודה.

לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא ְְְְֶֶָָָֹֻיֹוצאה
לׁשער ‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה

הּקדׁשים  קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ּומעלין מזרחי ; ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּתקצר  עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּתֹודה. אּולי - ְֶַַָנפׁשּה
הּמזרח „. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם

ׁשם  אֹותּה ּומעמידין ּבלבנים,מּבחּוץ, מתּכּסה היתה . ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ
מתּכּסה  לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין; ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָמכּסה

חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה ׁשאין [תכשיטי]ּבבגדים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
ׁשעליה. וזהב ְֶֶֶֶָָָָּכסף

הּנׁשים ‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
ּכל  "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהּנמצאֹות

ּכזּמתכנה  תעׂשינה ולא לבֹוא הּנׁשים, ׁשּיחּפץ איׁש וכל ;" ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
רדיד  ּבלא ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. יבֹוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹולראֹותּה,

ראׁשּה,[צעיף-גוף] ׁשעל וכפח ּבבגדיה אּלא מטּפחת, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹולא
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ְְִֵֶָָָּכמֹו

.Â ׁשהיא מּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן  מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, .מּכרת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

.Êּומֹודיעּה מּכרת, ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
ּבעלּה לּה ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבלׁשֹונּה

ׁשכב ונסּתרה  לא "אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
מּמי  הּנקי - איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות ְְִִִִִִִֵֵַַָָָָֹֻאיׁש
וכי  איׁש ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמרים
ה' יּתן איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנטמאת,
נֹופלת  ירכ את ה' ּבתת עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹות
,ּבמעי האּלה המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואת
אמן" "אמן אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלצּבֹות
והּיר ּתחּלה ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ׁשהיא ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבלׁשֹון

הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא ּכדי עשו ּבּסֹוף, לא [שיאמרו ְְִִֵֶַַַַַַֹ
בתורה] המפורש כסדר .המים

.Á טהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס הּגט;[חומצת ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּומּלה  ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכֹותב
אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את וכֹותב ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּבמּלה,

.Ë,מעֹולם מלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
עד  לּכבׁשן החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹולא
ּובחצי  הּכּיֹור, מן מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹׁשּנתחּדׁש,

להיכל  ּבֹו ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה .לג ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ
.È טבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְְִִִַַַַַָָָָָָָָּומקֹום

עפר  ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל
הּמׁשּכן  ׁשּיראהמּקרקע ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו [יהיה , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
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לענה ניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָעל
מרים] שעליו הּמרים".[צמח "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא

ׁשּלא  עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, לתֹוכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּומֹוחק
הּנּכר. רׁשם ּבּמגּלה ְִִִֵֶַַָָָֹיּׁשאר

.‡È ואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה

מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצרּיים מביא [זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים
.·È ׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ּבעלואחר [על מּׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל [סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכת והּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ
.‚È לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָואחר

לֹוקה ׁשרת  - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו יּצק ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ"לא
.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל

הּמים  את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ,יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂË ּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא  מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית  לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמערבית

לּכהנים  נאכל והּׁשאר הּקמץ; .ּומקטיר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹ
.ÊËלּה והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה היא אם והרי , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם לבעלּה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
מתמּלאה והיא ּבֹולטֹות, והן [נראית]ועיניה ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! 'הֹוציאּוה! ְְְִִִִִֵֶָָָֹֹאֹומרין:
מעזרת  אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת מטּמאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּנּדֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ׁשהיא ּבּתחּלה,[מתנפחת]הּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ּתּפל ּכ ְְְִֵַַָָָֹואחר

.ÊÈ על ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא "לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אין  - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים

.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא זה [אחר הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ
ּבּמים  ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמֹוסיף
אֹומרת  ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלבּטלה,
הּבעל  ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ְָּגרמּו.
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

הּמרים  מי את "לא הּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Î ּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על את מצּוה [מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ

לׁשעּתּהחייה] מתה ואינּה נּמֹוקת[מיד], אּלא [מתנוונת]; ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשנה  אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים ְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהֹולכת,
ּבטן  ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ׁשלׁש, אֹו ׁשּתים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו

איברין. ְִִִֵַָּובנפילת
.‡Î היא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה  ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל  אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית  אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.·Î מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ,ׂשֹוטה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

ותלד  ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם מזהירֹות; ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּופניה
ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה היה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹזכר;

זכרים. ּתלד נקבֹות, ְְִֵֵֵֵֵָלילד
.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו

האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה
ּבֹודקין  הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעין מּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לא  ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא  והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה
.„Î זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה

איברין  ּדר עּמֹו לּה בשר]ׁשּקּנא בקירוב עמה אין [שכב - ִִִֵֵֵֶֶֶָָ
ּפרט  - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ּבֹודקין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
- ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאנּוסה,
לבא  ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב לׁשֹוגגת; ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּפרט

איברין. ּדר ִֵֶֶֶָָָעליה
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"הׁשב ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב
מּמּנה  ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור  את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

לתאבֹון  נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹוכל [לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא

להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים [את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ
ׁשּבת  ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה
מּתרת ‚. - הּגֹוי אחי".אבדת "אבדת ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ידי  מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּמחזירּה
ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרׁשעי
מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו יׂשראל ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאת
וחּיב  אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָּובמקֹום

ּכליהם מכניסין מקֹום ּובכל הבית]להחזירּה. מּפני [לתוך ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני יׂשראל, ּככלי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּגּנבים

הּגֹוי„. כספו]טע ּות והּוא [בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני  ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל  ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ
.Â ּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

יׂשראל  ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,
להחזיר  חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Ê ׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה  מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי [רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים ּובכל [כשומרים]מדרׁשֹות , ְְְִִִִֶַָָָָ

ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ׁשהרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ונתן יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבא
- ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי אֹומר: ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני
מּׁשּורת  לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ליל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרֹוצה
סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה את מחזיר - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

.Á אסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא

ונתן  יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,
ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ

.Ë ּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף
ׁשהרי  אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב

מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ
.Èּבזּוטֹו אבדה ּובׁשלּוליתֹו[התפשטותו]הּמֹוצא ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָ

ּפֹוסק ׁשאינֹו נהר גדותיו]ׁשל על ׁשּיׁש[שעלה ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי סימן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּה
אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּומצאתּה",
נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיצאת

ִֶָמּמּנה.
.‡Èלדעת ממֹונֹו לֹו.[במודעות]המאּבד נזקקין אין , ְְְִִֵֵַַַַָָ

והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו הּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּכיסֹו הׁשלי וכל [ארנקו]לֹו, לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִַַָָָ

ּפי  על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ּבזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכּיֹוצא
- להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ּדבר לרֹואה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור
למאּבד  ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ּתאבד "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ְְַלדעּתֹו.
.·È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן [סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ

להּטּפל  חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן  היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
היה  לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
חּיב  אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמֹוחל
ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר.
מצאן  להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ּבעיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזירן
ואף  הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד להחזירן חּיב - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבּׂשדה

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל  ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,
חּיב ּבּמצוה  - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

מאה  אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד  ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם מׁשמעֹו. ְְְְִִֵַַַַָָָָָּפעמים
אם  אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ּבעליה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיחזירּנה
ואבדה  וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזירּה

ּבאחריּותּה. חּיב - ְֲִַַָָָָמּׁשם
.ÂË נכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי  ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר  רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות
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לענה ניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָעל
מרים] שעליו הּמרים".[צמח "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא

ׁשּלא  עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, לתֹוכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּומֹוחק
הּנּכר. רׁשם ּבּמגּלה ְִִִֵֶַַָָָֹיּׁשאר

.‡È ואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר
לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה

מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ
מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ

מצרּיים מביא [זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ
יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל

נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים
.·È ׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ ּבעלואחר [על מּׁשל ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל [סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכת והּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ

ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ
.‚È לכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָואחר

לֹוקה ׁשרת  - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו יּצק ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ"לא
.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל

הּמים  את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ,יהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹ
המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂË ּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא  מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית  לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמערבית

לּכהנים  נאכל והּׁשאר הּקמץ; .ּומקטיר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹ
.ÊËלּה והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה היא אם והרי , ְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם לבעלּה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת
מתמּלאה והיא ּבֹולטֹות, והן [נראית]ועיניה ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ

נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! 'הֹוציאּוה! ְְְִִִִִֵֶָָָֹֹאֹומרין:
מעזרת  אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת מטּמאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּנּדֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ׁשהיא ּבּתחּלה,[מתנפחת]הּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ּתּפל ּכ ְְְִֵַַָָָֹואחר

.ÊÈ על ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו

"יר ולנּפיל ּבטן ּבׁשּלא "לצּבֹות - האּלּו הּדברים וכל . ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

אין  - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים

.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא זה [אחר הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָ
ּבּמים  ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמֹוסיף
אֹומרת  ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלבּטלה,
הּבעל  ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ְָּגרמּו.
.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ

הּמרים  מי את "לא הּסנהדרין ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו , ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Î ּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ׁשאינּהׂשֹוטה ּפי על אף - ְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על את מצּוה [מאריך ְְֲֵַַָָָָֻ

לׁשעּתּהחייה] מתה ואינּה נּמֹוקת[מיד], אּלא [מתנוונת]; ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשנה  אחר ׁשּתמּות עד עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים ְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָוהֹולכת,
ּבטן  ּבצבּית מתה והיא זכּותּה; לפי ׁשלׁש, אֹו ׁשּתים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹאֹו

איברין. ְִִִֵַָּובנפילת
.‡Î היא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה

ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה  ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל  אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית  אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות .ּבטנּה ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹ
.·Î מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ,ׂשֹוטה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָ

ותלד  ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם מזהירֹות; ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּופניה
ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה היה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹזכר;

זכרים. ּתלד נקבֹות, ְְִֵֵֵֵֵָלילד
.‚Î,כתּבה ּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֻֻּבאּו

האּלּו; מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹואסּורה
ּבֹודקין  הּמים ׁשאין ׁשּמֹודיעין מּפני עדים לּה ׁשאין מי אּלא ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לא  ּולפיכ מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֹֻזנּותּה;
ׁשהיא  והעיד אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבדקּו

ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָטמאה
.„Î זה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה

איברין  ּדר עּמֹו לּה בשר]ׁשּקּנא בקירוב עמה אין [שכב - ִִִֵֵֵֶֶֶָָ
ּפרט  - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ּבֹודקין ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹהּמים
- ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאנּוסה,
לבא  ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב לׁשֹוגגת; ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּפרט

איברין. ּדר ִֵֶֶֶָָָעליה



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - 'a xc` g"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyc"ryz'd oqip 'dÎ'a xc` g"k -

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ח ראשון יום

dca`e dlfB zFkld
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"הׁשב ‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - ליׂשראל אבדה ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהׁשב
מּמּנה  ונתעּלם יׂשראל, אבדת והרֹואה ."לאחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם
ׁשֹור  את תראה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹוהּניחּה
עׂשה. מצות קּים הׁשיבּה, ואם עׂשה. מצות ּובּטל ;"ְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָאחי

ועבר ·. עׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח
תגזל" "לא ועל להתעּלם", תּוכל "לא על לאוין: ׁשני .על ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹ

לתאבֹון  נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָָָָָָאפּלּו
אֹוכל [לתאוותו] אבל אבדתֹו. להׁשיב מצוה - ּבֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַָָָָוכּיֹוצא

להכעיס הקב"ה]נבלה והּמינים [את מין; הּוא הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַָ
ׁשּבת  ּומחּללי זרה, עבֹודה ועֹובדי והאּפיקֹורסין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמּיׂשראל,

ּכגֹוי. אבדה, להם להחזיר אסּור - ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָּבפרהסיה
מּתרת ‚. - הּגֹוי אחי".אבדת "אבדת ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻ

ידי  מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּמחזירּה
ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָרׁשעי
מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו יׂשראל ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻאת
וחּיב  אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָּובמקֹום

ּכליהם מכניסין מקֹום ּובכל הבית]להחזירּה. מּפני [לתוך ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשלֹום. ּדרכי מּפני יׂשראל, ּככלי ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהּגּנבים

הּגֹוי„. כספו]טע ּות והּוא [בחשבון ּומּתרת; ּכאבדתֹו, - ְֲֵֶֶַַָָֻ
אסּור. - להטעֹותֹו אבל מעצמֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָׁשּטעה

.‰וצרי מאליו. וטעה חׁשּבֹון, הּגֹוי ׁשעׂשה ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכיצד?
ואיני  ,סֹומ אני חׁשּבֹונ ׁשעל 'ראה, יׂשראל: לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשּיאמר
מּתר. זה ּכגֹון ,'ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
לבדקֹו, הּנכרי יתּכּון ׁשּמא אסּור, - ּכן לֹו אמר לא אם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל  ׁשמים ׁשם .ונמצא ְְְִִִֵֵַַָָ
.Â ּומחצה ּגֹויים ּומחצה ּבּה, ּדרין וגֹויים ׁשּיׂשראל ְְֱֱִִִִִֵֶֶֶָָָָָעיר

יׂשראל  ּבא ואם ּומכריז; נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָיׂשראל,
להחזיר  חּיב סימניה, .ונתן ְְְִִֶַַַָָָָ

.Ê ׁשרב העיר מן ּבמקֹום מצא אם - ּגֹויים העיר רב ְִִִִִֶָָָָָָָֹֹהיה
ּבסרטיה  מצא אם אבל להכריז. חּיב יׂשראל, ׁשם ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָָהּמצּויים

גדולה] ּוכבּתי [רחבה]ּופלטיה[דרך כנסּיֹות ּכבּתי ּגדֹולים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
ּתמיד ׁשם מצּויין ׁשהּגֹויים ּובכל [כשומרים]מדרׁשֹות , ְְְִִִִֶַָָָָ

ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם מצּויין ׁשהרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי סימניה; ונתן יׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָּבא
- ׁשּלֹו ׁשהיא ּפי על אף מצאּה'. 'ּגֹוי אֹומר: ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָמּפני
מּׁשּורת  לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ליל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהרֹוצה
סימניה. את ּכׁשּיּתן ליׂשראל האבדה את מחזיר - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

.Á אסּור יינּה - יין ׁשל חבית ּגֹויים ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻמצא

ונתן  יׂשראל ּבא ואם אבדה; מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻּבהניה,
ׁשּמצאּה לזה ּבׁשתּיה מּתרת .סימניה, ְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֻ

.Ë ּפי על אף - אחרת ּבחצר והׁשליכֹו ּבׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעֹוף
ׁשהרי  אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יׂשראל העיר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשרב

מּמּנּו הּבעלים .נתיאׁשּו ְְֲִִִֶַָָ
.Èּבזּוטֹו אבדה ּובׁשלּוליתֹו[התפשטותו]הּמֹוצא ים, ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָ

ּפֹוסק ׁשאינֹו נהר גדותיו]ׁשל על ׁשּיׁש[שעלה ּפי על אף - ִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּמּנּו, ּתאבד "אׁשר ׁשּנאמר: מֹוצאּה, ׁשל זֹו הרי סימן, ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבּה
אדם; ּכל אצל ּומצּואה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּומצאתּה",
נתיאׁש וּדאי ׁשּזה אדם, ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָיצאת

ִֶָמּמּנה.
.‡Èלדעת ממֹונֹו לֹו.[במודעות]המאּבד נזקקין אין , ְְְִִֵֵַַַַָָ

והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ּפרתֹו הּניח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצד?
ּכיסֹו הׁשלי וכל [ארנקו]לֹו, לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְְִִִִִַַָָָ

ּפי  על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו אּבד זה הרי - ּבזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכּיֹוצא
- להחזיר זקּוק אינֹו לעצמֹו, לּטל זה ּדבר לרֹואה ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאסּור
למאּבד  ּפרט ּומצאתּה", מּמּנּו ּתאבד "אׁשר ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:

ְְַלדעּתֹו.
.·È,ּבּה להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאבדה

להחזירּה .ולא ְְְִַָֹ
.‚Èקּפה אֹו ׂשק גדול]מצא זקן [סל אֹו חכם היה אם - ִֵַָָָָָָָָֻ

להּטּפל  חּיב אינֹו ּבידֹו, אּלּו ּכלים לּטל ּדרּכֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻמכּבד
מחזירן  היה אם - ׁשּלֹו היּו אּלּו ּדעּתֹו: את ואֹומד ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבהן;
היה  לא ואם חברֹו; ׁשל להחזיר חּיב היה ּכ ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלעצמֹו,
חּיב  אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ׁשּלֹו היּו אפּלּו ּכבֹודֹו על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָמֹוחל
ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, האּלּו ּכלים להחזיר ּדרּכֹו היה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלהחזיר.
מצאן  להחזיר; חּיב אינֹו - ּבעיר מצאן ּבעיר, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהחזירן
ואף  הּבעלים, לרׁשּות ׁשּיּגיעּו עד להחזירן חּיב - ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָּבּׂשדה

.ּבכ ּדרּכֹו ואין לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָעל
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן

התחיל  ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָּולהחזירּה,
חּיב ּבּמצוה  - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָ

מאה  אפּלּו "הׁשב", - ּתׁשיבם" "הׁשב ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלהחזיר,
עד  ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא לעֹולם מׁשמעֹו. ְְְְִִֵַַַַָָָָָּפעמים
אם  אבל הּמׁשּתּמר; למקֹום ּבעליה לרׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיחזירּנה
ואבדה  וחרּבה, ּגּנה ּכגֹון מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהחזירּה

ּבאחריּותּה. חּיב - ְֲִַַָָָָמּׁשם
.ÂË נכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי  ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים

חּיים;מׁשּתּמר  רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיכניסּה עד ּבּה להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל

ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת; הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות
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.ÊËּב -ראה למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
הּבעלים  ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים .הרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

.ÊÈ מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָההֹול
ׁשאינּה ּפי על ואף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדין

כבֹודֹו .לפי ְְִ
.ÁÈ מּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכהן

הׁשב  ׁשל עׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת אבדה,להחזירּה; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשל  תעׂשה לא על ועֹובר יהיּו", "קדׁשים ׁשל עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
תעׂשה  לא את ּדֹוחה עׂשה ואין ּבעּמיו", ּבעל יּטּמא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַועׂשה.
.ËÈ- ּתחזירּה' 'אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה

מּמּנּו יקּבל ואל ּבעת יחזיר, נמצא מאביו, יקּבל ׁשאם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
עׂשה  מצות ּבּטל ,"אבי את "ּכּבד ׁשל עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמקּים

להתעּלם". תּוכל "לא על ועבר ּתׁשיבם", "הׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשל
.Îּב להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים אֹוהרֹואה חברֹו, נין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמנעם  ּבפניהן לגּדר חּיב - ׂשדהּו ׁשּנאמר:להׁשחית , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת לרּבֹות ,"אחי אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום

יב  ¤¤ּפרק
.‡- חברֹו ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשּתיהן  להחזיר חּיב ׁשּתיהן, את להחזיר יכֹול ואם אם . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ואפּלּו קֹודמת, אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו רּבֹו; אֹו אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת
אביו ·. אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ׁשקּול ּפגע אביו היה אם - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

רּבֹו[בתורתו] ׁשל לאו, ואם קֹודמת; אביו ׁשל רּבֹו, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד
ּתֹורה  ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקֹודמת;

ִֶמּמּנּו.
ׂשכרֹו‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּניח

לֹו טרחתו]הראּוי וחמֹור [על חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ
ׁשּלֹו, את הּניח - מאתים חברֹו וׁשל מנה יפה ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ואם  לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - חברֹו ׁשל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוהּציל
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל לֹו: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
ּפי  על ואף ׁשּלֹו. ּדמי לֹו לּתן חּיב - ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהתנה
זכה  ּבֹו, נתעּסק ולא הֹואיל - מאליו ׁשּלֹו חמֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעלה

עּמֹו. ּׁשהתנה ְְִִֶַָּבמה
לֹו„. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל .ירד ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּדינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
לי  'ּתן לֹו: יאמר לא - ּדינרין מאה ׁשּׁשוה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
ׁשּיבטל  ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ׁשהפסדּתי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדינר
הּבעלים  עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמאֹותּה
זה  הרי - והרׁשּוהּו ּׁשהפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹאֹו

קֹודם. ׁשּלֹו ּדין, ּבית ולא ּבעלים ׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנֹוטל.
וזה ‰. יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדקה ּדבׁש, ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכד
לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ׁשפ לארץ, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדבׁש

לֹו הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - טרחתו]החבית ואם [על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נׁשּפ ואם לֹו. לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהתנה
מּציל. לעצמֹו הּמּציל, וכל הפקר; זה הרי - לארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדבׁש

.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ  'איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד ּציל ונסּדקה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָ

ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ּדבׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל
הרי  - 'הן' לֹו ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ּדינרין', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ

ּבֹו צחק עליו]זה הראּוי [הערים ׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי ְְֲִִֵֶֹלֹו;

.Ê מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּדינר',[רפסודה] ל נֹותן ואני 'העבירני, לֹו: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעבירֹו
ּׁשהתנה  מה לֹו נֹותן - והעבירני' מצֹודת 'ּבּטל לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Áּגיס עליה ועבר ּבּמדּבר, מהּלכת ׁשהיתה [צבא]ׁשּירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ועמד [שדדה]ּוטרפּה מּידם, להּציל יכֹולים אינם אם - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
להּציל  הם יכֹולין ואם לעצמֹו; הּציל - והּציל מהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי  ׁשאמר ּפי על אף - והּציל מהם אחד וקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּידם,

לאמצע הּציל מּציל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ
.Ë מּציל הּמּציל, ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו

זה  הרי מּציל', אני 'לעצמי אמר ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון לעצמֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּציל
הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל, עצמם לדחק להם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכל. מן נתיאׁשּו הרי -ְֲֲִִֵַָֹ
.È לאמצע הּציל - מהם אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

חלק [לשניהם] זה הרי - מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
- להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן לעצמֹו. והּציל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחברֹו,
אני  'לעצמי אמר: ואם לּמׂשּכיר; הּוא הרי ׁשּיּציל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹּכל
ׁשאמר  אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, מן ּבֹו חזר הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּציל'

ׁשּלֹו. הּוא הרי ֲֵֵֶּכן,
.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירה

ואין  ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון, הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם  לפניהם ּתּיר ׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ׂשכרֹו מחּׁשבין ,ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים  .מּמנהג ְִִִַַַָ
.·È ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ואם  אחרת'; חמֹור לֹו מעמידין הּׁשּירה, מּבני חמֹור ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּמּנּו
לֹו להעמיד חּיבין אינן ואבדה, הּוא ּבּה .ּפׁשע ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

.‚È לּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר : חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמֹור,
ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת חמֹור לֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידין
ׁשֹומר  ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת ּבהמה לֹו היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפּלּו

ׁשּתים  לׁשֹומר .אחת ְְִֵַַַ
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואין  מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין
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.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
להכריז ‡. חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני  מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ּולהֹודיעּה יבֹוא עליה , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
ּבעת  ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. סימנין, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹויּתן
היתה  ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - והּוזלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמציאה,

מכריזין. היּו ׁשעליה לירּוׁשלים, ְִִִִֶֶַַָָָָחּוץ
לֹו·. ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

אֹומטּבע' 'ּבהמה', אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מּפני  חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'ׁשטרֹות'
סימנין  ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהֹודיע

ְִָֻמבהקין.
ונתן‚. האבדה, ּבעל אין ּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; על מחזירין אף והרּמאי, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּיביא  עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את „. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה
'הבא  לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו

וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ
ּפיהם ‰. על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּסימנין

ּתֹורה  ּדין מקֹום, אֹוּבכל הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
הן. מבהקין סימנין האבדה, ְְֲִִִֵֵָָָָֻמקֹום

.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו
מּנחת  ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן

ּביניהן  ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתן עד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּסי  את לבעל האחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;
ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
לעדי  יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹותּה
למי  יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנפילה.
רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; מּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנתן
ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ּבעלּה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשהיה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - מׁשקלֹותיה ּכּון מּדת וזה נתן זה . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
האמריֹות מּדת נתן וזה ורחּבּה, הבגד]ארּכּה ׁשּבּה[קצות ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן למי יּתן -ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
.Á עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

אֹומר  ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל רגלים: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשה
ׁשני  לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם מכריז ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ'ׁשני',

ּפעם  מכריז ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבׁשליׁשי.
וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

זה [יבדוק] וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ויחזר ּכליו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאת
ּבּׁשביעי. מכריז ְְְִִִִַַַַהּמכריז

.Ë ּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו  מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאה הכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, אצלֹומּנחת ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה אם -ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
עֹוסק  ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּפטּור;
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ונפטר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבמצוה,

ְִִָָּבׁשמירתּה.
.‡È ּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי

מאליה  היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אחת  מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה [לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.·È ּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
אבל  ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ׁשּמׁשחיקם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
- וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ּבחּמין, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלא
ׁשּמפחיתם  מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש

-[פוגמם] ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ּכלי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד ּבהם יּגע לא זה ׁשאמרּוהרי ּוכדר . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמרּו ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבאבדה,
.‚È ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא

לא  ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, יֹודע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינֹו
לכּתחּלה ּבהן ראשון]ילמד ּפרׁשה [לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

על  יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ּפרׁשה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹויׁשנה,
ׁשּמא  ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים יהיּו ולא ּדּפין . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה
ּבענין  הן קֹוראין אבל הּספר; ויבלה זה וימׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימׁש
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ׁשל ׁשה יקראּו ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו;[מעריך]מצא ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶָָָָָָ
למצוה  אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא מצּוי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּדבר

ְִַּבלבד.
.ÂËלהאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל  - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה אם -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ולֹוקח  וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהם
הרי  אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ּומאכילן; ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָׂשכרן

לּבעלים  ּומאכילן .הּיתר ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּכל
ּבהמה  הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים וׁשל ׁשּלֹו הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהרי

ֲֵֵמחברֹו.
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.ÊËּב -ראה למקֹומּה והחזירּה הּדיר, מן ׁשּברחה המה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ
הּבעלים  ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים .הרי ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

.ÊÈ מּׁשּורת לפנים ועֹוׂשה והּיׁשר, הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָההֹול
ׁשאינּה ּפי על ואף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדין

כבֹודֹו .לפי ְְִ
.ÁÈ מּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכהן

הׁשב  ׁשל עׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת אבדה,להחזירּה; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
ׁשל  תעׂשה לא על ועֹובר יהיּו", "קדׁשים ׁשל עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
תעׂשה  לא את ּדֹוחה עׂשה ואין ּבעּמיו", ּבעל יּטּמא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"לא

ֲֵַועׂשה.
.ËÈ- ּתחזירּה' 'אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָראה

מּמּנּו יקּבל ואל ּבעת יחזיר, נמצא מאביו, יקּבל ׁשאם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
עׂשה  מצות ּבּטל ,"אבי את "ּכּבד ׁשל עׂשה מצות ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּמקּים

להתעּלם". תּוכל "לא על ועבר ּתׁשיבם", "הׁשב ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹׁשל
.Îּב להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים אֹוהרֹואה חברֹו, נין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָ

ּולמנעם  ּבפניהן לגּדר חּיב - ׂשדהּו ׁשּנאמר:להׁשחית , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת לרּבֹות ,"אחי אבדת ְְְֲֲִֵֵַַַַָָָ"לכל

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום

יב  ¤¤ּפרק
.‡- חברֹו ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי

ׁשּתיהן  להחזיר חּיב ׁשּתיהן, את להחזיר יכֹול ואם אם . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
ואפּלּו קֹודמת, אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר יכֹול ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאינֹו

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו רּבֹו; אֹו אביו ְֲִֵֵֶַַַָָָָלאבדת
אביו ·. אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ׁשקּול ּפגע אביו היה אם - ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

רּבֹו[בתורתו] ׁשל לאו, ואם קֹודמת; אביו ׁשל רּבֹו, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד
ּתֹורה  ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה והּוא ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻקֹודמת;

ִֶמּמּנּו.
ׂשכרֹו‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּניח

לֹו טרחתו]הראּוי וחמֹור [על חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? . ֲֲֵַַַָָָָָ
ׁשּלֹו, את הּניח - מאתים חברֹו וׁשל מנה יפה ׁשּלֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ואם  לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - חברֹו ׁשל את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָוהּציל
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל לֹו: ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר
ּפי  על ואף ׁשּלֹו. ּדמי לֹו לּתן חּיב - ּדין ּבית ּבפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשהתנה
זכה  ּבֹו, נתעּסק ולא הֹואיל - מאליו ׁשּלֹו חמֹור ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעלה

עּמֹו. ּׁשהתנה ְְִִֶַָּבמה
לֹו„. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל .ירד ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּדינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
לי  'ּתן לֹו: יאמר לא - ּדינרין מאה ׁשּׁשוה אבדה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹוהחזיר
ׁשּיבטל  ּבטל ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ׁשהפסדּתי', ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּדינר
הּבעלים  עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה מלאכה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָמאֹותּה
זה  הרי - והרׁשּוהּו ּׁשהפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹאֹו

קֹודם. ׁשּלֹו ּדין, ּבית ולא ּבעלים ׁשם אין ואם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹנֹוטל.
וזה ‰. יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדקה ּדבׁש, ׁשל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבכד
לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ׁשפ לארץ, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדבׁש

לֹו הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - טרחתו]החבית ואם [על ; ְְִִֵֶֶָָָָָ
אֹו ׁשּלי', ּדמי לי נֹותן ואּתה ,ׁשּל את 'אּציל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָאמר:
נׁשּפ ואם לֹו. לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהתנה
מּציל. לעצמֹו הּמּציל, וכל הפקר; זה הרי - לארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדבׁש

.Â,ריקנים ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיה
מ  'איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ּכד ּציל ונסּדקה ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַַַָָ

ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ּבקנקּני זה ּדבׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָל
הרי  - 'הן' לֹו ואמר הּדבׁש ּבעל עליו וקּבל ּדינרין', ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָוכ

ּבֹו צחק עליו]זה הראּוי [הערים ׂשכרֹו אּלא לֹו נֹותן ואינֹו , ְְִֵֵֵֶֶָָָָ
ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי ְְֲִִֵֶֹלֹו;

.Ê מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּדינר',[רפסודה] ל נֹותן ואני 'העבירני, לֹו: ואמר ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָלפניו,

צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ׂשכרֹו אּלא לֹו אין - ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָוהעבירֹו
ּׁשהתנה  מה לֹו נֹותן - והעבירני' מצֹודת 'ּבּטל לֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָואמר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָֹעּמֹו.
.Áּגיס עליה ועבר ּבּמדּבר, מהּלכת ׁשהיתה [צבא]ׁשּירה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ועמד [שדדה]ּוטרפּה מּידם, להּציל יכֹולים אינם אם - ְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
להּציל  הם יכֹולין ואם לעצמֹו; הּציל - והּציל מהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָאחד
'לעצמי  ׁשאמר ּפי על אף - והּציל מהם אחד וקדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמּידם,

לאמצע הּציל מּציל', שלו]אני את אחד .[לכל ְֲִִִִֶַַָ
.Ë מּציל הּמּציל, ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו

זה  הרי מּציל', אני 'לעצמי אמר ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלאמצע;
מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון לעצמֹו; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּציל
הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל, עצמם לדחק להם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹהיה

הּכל. מן נתיאׁשּו הרי -ְֲֲִִֵַָֹ
.È לאמצע הּציל - מהם אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

חלק [לשניהם] זה הרי - מּציל' אני 'לעצמי אמר: ואם ;ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
- להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן לעצמֹו. והּציל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַמחברֹו,
אני  'לעצמי אמר: ואם לּמׂשּכיר; הּוא הרי ׁשּיּציל , ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָֹּכל
ׁשאמר  אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, מן ּבֹו חזר הרי - ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָמּציל'

ׁשּלֹו. הּוא הרי ֲֵֵֶּכן,
.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנת ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירה

ואין  ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון, הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם  לפניהם ּתּיר ׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ׂשכרֹו מחּׁשבין ,ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים  .מּמנהג ְִִִַַַָ
.·È ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין

ואם  אחרת'; חמֹור לֹו מעמידין הּׁשּירה, מּבני חמֹור ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּמּנּו
לֹו להעמיד חּיבין אינן ואבדה, הּוא ּבּה .ּפׁשע ְְְֲִִֵַַַָָָָָָ

.‚È לּקח רֹוצה ואיני ּדמיה, לי 'ּתנּו ואמר : חמֹורֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָאבדה
אּלא  לֹו, ׁשֹומעין אין - עּמכם' ׁשֹומר והריני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָחמֹור,
ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזרז ּכדי אחרת חמֹור לֹו ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמעמידין
ׁשֹומר  ּדֹומה אינֹו ּבּׁשּירה, אחרת ּבהמה לֹו היתה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואפּלּו

ׁשּתים  לׁשֹומר .אחת ְְִֵַַַ
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה [גל]ספינה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ואין  מּׂשאֹוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלטּבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין
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.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי 'ּכל ּביניהם: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת'; ספינה לֹו מעמידים ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה,
- הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָׁשּפרׁש

לֹו להעמיד חּיבין .אינן ְֲִִֵַַָָ

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום

יג  ¤¤ּפרק
להכריז ‡. חּיב - להחזירּה חּיב ׁשהּוא אבדה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוצא

ּפלֹוני  מין לֹו ׁשאבד 'מי ולֹומר: ּולהֹודיעּה יבֹוא עליה , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ
ּבעת  ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל'. סימנין, ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָֹויּתן
היתה  ּגבֹוהה ואבן עליה. להכריז חּיב - והּוזלה ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמציאה,

מכריזין. היּו ׁשעליה לירּוׁשלים, ְִִִִֶֶַַָָָָחּוץ
לֹו·. ׁשאבד 'מי מכריז: מעֹות, מצא אם מכריז? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָּכיצד

אֹומטּבע' 'ּבהמה', אֹו ּכסּות', לֹו ׁשאבד 'מי מכריז: וכן ; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מּפני  חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל'. סימנים, ויּתן 'יבֹוא - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָֹ'ׁשטרֹות'
סימנין  ׁשּיּתן עד מחזירּה ׁשאינֹו לפי האבדה, מין ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהֹודיע

ְִָֻמבהקין.
ונתן‚. האבדה, ּבעל אין ּבא - מבהקין ׁשאין סימנין ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו; על מחזירין אף והרּמאי, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻ
ׁשּיביא  עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנין ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

ׁשּלֹו ׁשהיא ּדרׁשעדים עד עּמ "והיה חכמים: אמרּו . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹ
לא. אם הּוא רּמאי אם ,אחי אחר ׁשּתחקר עד - "ְִִִִֶַַַַַַָָֹֹאחי

את „. ונתן ּובא אבדה, לֹו ׁשאבדה מי ּכל ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָּבראׁשֹונה,
רּמאי. מחזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין - ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻסימניה
'הבא  לֹו: אֹומרין ׁשּיהּו ּדין ּבית התקינּו הרּמאין, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשרּבּו

וטל' רּמאי, אּתה ׁשאין .עדים ְִֵֵֶַַַָֹ
ּפיהם ‰. על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻהּסימנין

ּתֹורה  ּדין מקֹום, אֹוּבכל הּמנין אֹו הּמׁשקל אֹו והּמּדה . ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
הן. מבהקין סימנין האבדה, ְְֲִִִֵֵָָָָֻמקֹום

.Âּכמֹו סימניה נתן וזה האבדה, סימני נתן זה ׁשנים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאּו
מּנחת  ּתהיה אּלא לזה; ולא לזה לא יּתן לא - האחר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּנתן

ּביניהן  ּפׁשרה יעׂשּו אֹו לחברֹו, האחד ׁשּיֹודה נתן עד . ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּסי  את לבעל האחד יּתן - עדים הביא והּׁשני מנים, ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

הרי  - אחד ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעדים;
ויּניח. ׁשאינֹו, ּכמֹו האחד ְְִֵֵֶֶַַָָָהעד

.Êׁשארגּו אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ׂשמלה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָמצא
לעדי  יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה לֹו, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָאֹותּה
למי  יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת נתן זה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָנפילה.
רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ארּכּה; מּדת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנתן
ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ּבעלּה ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָּכׁשהיה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - מׁשקלֹותיה ּכּון מּדת וזה נתן זה . ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
האמריֹות מּדת נתן וזה ורחּבּה, הבגד]ארּכּה ׁשּבּה[קצות ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ורחּבּה. ארּכּה מּדת ׁשּנתן למי יּתן -ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ
.Á עליה מכריז היה אבדה ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

אֹומר  ׁשני 'ראׁשֹון', אֹומר ראׁשֹון רגל רגלים: ְְִִִִֵֵֵֶֶָָֹׁשלׁשה
ׁשני  לֹו יתחּלף ׁשּלא ּכדי - סתם מכריז ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ'ׁשני',

ּפעם  מכריז ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָּבׁשליׁשי.
וימּׁשׁש ימים ּבׁשלׁשה לביתֹו הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָֹרביעית,

זה [יבדוק] וימצא הּימים, ּבׁשלׁשה ויחזר ּכליו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹאת
ּבּׁשביעי. מכריז ְְְִִִִַַַַהּמכריז

.Ë ּבבּתי מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּׁשחרב
האּנסין מּׁשרּבּו מדרׁשֹות; ּובבּתי ואמרּו[גנבים]כנסּיֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לׁשכניו  מֹודיע ׁשּיהא התקינּו היא', מל ׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ'הּמציאה
ודּיֹו. ְְְִַָָֻולמיּדעיו,

.Èּב ולא הֹודיע, אֹו הּמציאה הכריז ּתהיה - הּבעלים אּו ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו, אצלֹומּנחת ׁשהאבדה זמן וכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה, ואם ּבאחריּותּה; חּיב אבדה, אֹו נגנבה אם -ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
עֹוסק  ׁשהּוא מּפני הּוא, ׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּפטּור;
עֹוסק  ׁשהּוא זמן ּכל עׂשה מצוֹות מּכּמה ונפטר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּבמצוה,

ְִִָָּבׁשמירתּה.
.‡È ּתּפׂשד ׁשּלא ּכדי ּולבדקּה, האבדה את לבּקר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוצרי

מאליה  היאותאבד ראה לֹו", "והׁשבתֹו ׁשּנאמר: - ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ
אחת  מנערּה צמר, ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? לֹו. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתׁשיבּנּו
אדם. בני ּבׁשני ולא ּבמּקל, ינערּה ולא יֹום; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹלׁשלׁשים
לצרּכּה לא אבל ּבלבד, לצרּכּה מּטה ּגּבי על ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹוׁשֹוטחּה

יׁשטחּנה [לתשמישו]ּולצרּכֹו לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְִִִֶַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא לצרּכּה, ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָּבפניהם

.·È ּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
האּור, ידי על לא אבל ּבחּמין, ּבהן מׁשּתּמׁש - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹנחׁשת
אבל  ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - כסף ּכלי ׁשּמׁשחיקם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּפני
- וקרּדּמֹות מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירם. מּפני ּבחּמין, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻלא
ׁשּמפחיתם  מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁשּתּמׁש

-[פוגמם] ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב ּכלי מצא .ְְְְְִִֵֵֶָָָָָ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד ּבהם יּגע לא זה ׁשאמרּוהרי ּוכדר . ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּים. למדינת ּבעליו ׁשהלכּו ּבפּקדֹון אמרּו ּכ ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבאבדה,
.‚È ואם יֹום; לׁשלׁשים אחת ּבהם קֹורא ספרים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹמצא

לא  ּולעֹולם יֹום. ׁשלׁשים ּכל ּגֹוללם לקרֹות, יֹודע ְְְְִִֵֵַָָָֹֹאינֹו
לכּתחּלה ּבהן ראשון]ילמד ּפרׁשה [לימוד יקרא ולא , ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹ

על  יתר ּבֹו יפּתח ולא ויתרּגם, ּפרׁשה יקרא ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹויׁשנה,
ׁשּמא  ענינֹות, ּבׁשני קֹוראין ׁשנים יהיּו ולא ּדּפין . ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה
ּבענין  הן קֹוראין אבל הּספר; ויבלה זה וימׁש זה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹימׁש
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבכר ׁשל ׁשה יקראּו ולא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹאחד.

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו;[מעריך]מצא ּומניחם ּדמיהם ְְְִִִֵֶָָָָָָ
למצוה  אּלא עׂשּויין ואין הּכל, ּביד הּוא מצּוי ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּדבר

ְִַּבלבד.
.ÂËלהאכילֹו צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָמצא

מּטּפל  - וחמֹור ּפרה ּכגֹון ואֹוכל, ׁשעֹוׂשה ּדבר היה אם -ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ולֹוקח  וׂשֹוכרן הּמציאה, מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהם
הרי  אכילתם, על יתר ׂשכרן היה ואם ּומאכילן; ְְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָָׂשכרן

לּבעלים  ּומאכילן .הּיתר ּביציהן, מֹוכר - הּתרנגֹולין וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
עליו, ּדמיהם ׁשם - ואיל מּכאן חדׁש; עׂשר ׁשנים ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּכל
ּבהמה  הּׁשם ּכל ּכדין ּבׁשּתפּות, ּבעלים וׁשל ׁשּלֹו הן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻוהרי

ֲֵֵמחברֹו.
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.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם [מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילם ׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ

ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן , מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל
ּבבית  מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ִּדין.
.ÊÈ רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

.ּכׁשאלה  ְִֵָ
.ÁÈ ונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈ ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים  מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - ּדין ויראה ּבבית ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי
.Î ׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

והֹול  הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבע אּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
קׁשּורים  ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר  נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹור הּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָוהּׂשה
לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף מרּדעת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבסימני
הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ּפרט ולּמה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָיחזיר.
ּפרט  ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף הּׁשֹור, זנב ּגז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה מּמּנה: ללמד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׂשמלה?

ּתֹובעין לּה ׁשּיׁש וחזקתּה להחזיר [הבעלים]סימנין, וחּיב , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי סימנין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלא  ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר אבל להחזיר. וחּיב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹובעין,
ּפי  על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי - מּמּנּו הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו

סימן. ּבֹו ִֵֶָׁשּיׁש
ׁשאבד ·. ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחד ּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הרי  ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. לזה ְֶֶָָהּוא

ּובהמה ‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זה וכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן  ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב  אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע  ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים [אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא „. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן  ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר [כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא  ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
- יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל  ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים עדין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָאם

ּבּמגּדל טעיתי [בארון]'ׁשּמא 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְִִִֶֶַָָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון',

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה  זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל המּתין נתּכּון . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלֹו,
מעל  הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן  להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה

חּיב  - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי  לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת [נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר [לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה  ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ לאחרים; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּנפל

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני  מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו  ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה  ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. חּיב -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימן  ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.·È ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמֹוצא
ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשוה
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מּכירים  הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, מּׁשאר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדינר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,

אחר  העיןׁשל ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו ואם [שהעין . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בהם] להכריז הורגלה חּיב חכמים , ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

יׁש סימן, ּכזה ּבכלי לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עין טביעּות ּבֹו במראהו]לֹו לֹו;[מכירו להראֹותֹו חּיב - ְְְִִַַַָ

לֹו. מחזירין הּוא', 'ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִִֶַַָאם
.‚È מׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׁשלֹום  ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נּדה  ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות  אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא  יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
'אצל  ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
ׁשּנתארח  זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
ּכדי  וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצלֹו,
ׁשּׁשּנה  עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה  ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה  אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין  ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימן לֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ  ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי -ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאסּור
הרי  - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, לֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻנסּתּפק
לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; יּגע לא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹזה
להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיה

.·ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
חּיב  - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָנפילה,

ׁשּמצאלהכריז. ּכגֹון הּנחה? ּדר ּפרה ּכיצד אֹו חמֹור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ּבּיֹום, ּבּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻרֹועים
חמֹור  מצא אם אבל "נּדחים". ׁשּנאמר: ּבהן, יּגע לא ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מגּלה  ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ּופרה הפּוכין, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻוכליו

ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָּבאׁשּפה
אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה

ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן [קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ
ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה היּו ֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאבדה;
אבדת „. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגֹוי  אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו

ונֹוטל  אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,
.ּומכריז  ְִַ

לּתחּום ‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא
אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ

יּגע  לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי  הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין  ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא [קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע
וכן  להכריז. חּיב סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
ּבהם  וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

ּומכריז  נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין היּו אפּלּו -. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
.Áּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל  קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא  אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים

ּדבלה ׁשל [תאנים]עּגּולי ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, ׁשל וחתיכֹות [ללא ּדגים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה ׁשל [חבילות], ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְֲִִֵֶַָ
יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָארּגמן

לּדרס העׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ,[להעלם]ּבהן ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
סימן. הּוא ֲִֵָהרי

.Ëּכּכרֹות מצא אם וגּזי [ביתיות]אבל הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
חּיב  - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית הּלקּוחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻצמר

מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ׁשּכל נפּתחּולהכריז; ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפי  על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאֹוצרֹות

רׁשּומין בטיט]ׁשהן רׁשּומֹות,[חתומין היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ; ְְִִֵֶֶַַָָָ
אחת  צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו

לכּלן. אחד ּומׁשקל ְְְִֶָָָָֻֻלכּלן
.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

ׁשאין  ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו;
מבהק  סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - סימן .להם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אלּמֹות גדולות]מצא ּבין [כריכות הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְֲִִֵֵַָָָֻ
ּומכריז. נֹוטל - הרּבים ְְִִִֵַַָּברׁשּות

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר [חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב  - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,נׁשּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדג

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.·È קב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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.ÊËרעי ׁשל ּוסיחין עגלים ּבהם [מרעה]מצא מּטּפל , ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּבריאה וׁשל חדׁשים; להאכילם ׁשלׁשה שצריך - [מפוטמים ְְְֳִִֶָָָֹ

ּגדֹולים,-] ותרנגֹולין אּוזים יֹום. ׁשלׁשים ּבהן , מּטּפל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
מּׂשכרֹו, מרּבה ׁשּטּפּולֹו ּדבר וכל קטּנים מצא יֹום. ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֻׁשלׁשים
ּדין. ּבבית מֹוכרן ,ואיל מּכאן ימים; ׁשלׁשה ּבהם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹמּטּפל
ּבבית  מֹוכרן ּבהן, וכּיֹוצא להרקיב ׁשהתחילּו ּפרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

ִּדין.
.ÊÈ רׁשּות לֹו ויׁש לּמֹוצא, יּנתנּו ּבּדמים? ּיעׂשּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָמה

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון - נאנסּו אם ,לפיכ ּבהן; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
ּבהם; נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, חּיב - ּבּים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹטבעּו
אצלֹו הם הרי ּבהם, להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון

.ּכׁשאלה  ְִֵָ
.ÁÈ ונּטּפל הֹואיל האבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבּמה

אבדּו אם לפיכ ּבהן. יׁשּתּמׁש לא אבדה, מעֹות אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹּבּה;
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור, .ּבאנס ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

.ËÈ ׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמּטּפל הּימים אֹותם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכל
הּבעלים  מן נֹוטל מּׁשּלֹו, האכילם אם - ּדין ויראה ּבבית ; ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי
.Î ׁשאם העֹולם; ּתּקּון מּפני יּׁשבע, לא - מציאה ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוצא

והֹול  הּמציאה מּניח יּׁשבע, אֹומר יּׁשבע אּתה ׁשּלא ּכדי . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ
קׁשּורים  ּכיסים ׁשּׁשני הּמציאה ּבעל וטען ּכיס, מצא ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָאפּלּו
האחר  נמצא אם אּלא האחד ׁשּיּמצא אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהיּו,

יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו ֲִִֵֶַַָָֹהּקׁשּור

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום

יד  ¤¤ּפרק
.‡"אחי אבדת "ּכל ּבכלל - הּׁשֹור הּׂשמלה וכן היתה, ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה והחמֹור. ְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָוהּׂשה
לֹו, הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על אף מרּדעת; ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּבסימני
הּׂשה, ּגּזֹות אפּלּו להחזיר וׂשה? ׁשֹור ּפרט ולּמה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָיחזיר.
ּפרט  ולּמה מּועט. ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף הּׁשֹור, זנב ּגז ְְִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה מה מּמּנה: ללמד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׂשמלה?

ּתֹובעין לּה ׁשּיׁש וחזקתּה להחזיר [הבעלים]סימנין, וחּיב , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת הּוא הרי סימנין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אּלא  ּתֹובעין, לֹו ׁשאין ּדבר אבל להחזיר. וחּיב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹובעין,
ּפי  על אף מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי - מּמּנּו הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָנתיאׁשּו

סימן. ּבֹו ִֵֶָׁשּיׁש
ׁשאבד ·. ּכיון - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מּמּנּו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי ׁשאבד, הּבעלים ּבֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוידעּו
אחד ּבעליו, מטּבע אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ,ּכגֹון ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

הרי  ּולפיכ להן; להחזירֹו סימן לּתן יכֹולין אינן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
ׁשּמצאֹו. לזה ְֶֶָָהּוא

ּובהמה ‚. ׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר זה וכל הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
לּתן  ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
חּיב  אֹותֹו הּמֹוצא ,לפיכ להן. ויחזר ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסימנין
ׁשּׁשמע  ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהכריז,

'וי אֹומרים: ּבדברים [אוי]אֹותם וכּיֹוצא הּכיס', לחסרֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ׁשּנתיאׁשּו ׁשּמראין ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאּלּו

וכּיֹוצא „. ּבּנהר אֹו ּבּים סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר מצא אם ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָוכן
ׁשּנתיאׁשּוּבהן  ּבחזקת זה הרי - ּגֹויים ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ

מֹוצאֹו, ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל; מּׁשעה ּבעליו ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנּו
מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹואף

מּדעת‰. ׁשּלא לאבדה]יאּוׁש מודע ּבדבר [כשאינו אפּלּו , ְֲִִֵֶַַָָֹ
ולא  ּדינר, מּמּנּו נפל ּכיצד? יאּוׁש. אינֹו - סימן ּבֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשאין
- יתיאׁש ׁשּנפל, ּבֹו ׁשּכׁשּידע ּפי על אף - ׁשּנפל ּבֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידע
אבל  ׁשּנפל. הּבעלים ׁשּידעּו עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהרי
אֹו לפלֹוני', נתּתיו 'ׁשּמא הּבעלים: אֹומרים עדין ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָאם

ּבּמגּדל טעיתי [בארון]'ׁשּמא 'ׁשּמא אֹו מּנח', הּוא ְִִִֶֶַָָָָָֻ
יאּוׁש. זה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון',

.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ, על ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה
עׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר תשיבם"]ונטל ["השב ְֲִֵֵֵֶַַַָָֹ

לאוין ׁשני תגזול"]ועל ו"לא להתעלם" תוכל ּכמֹו["לא , ְְְִֵַָ
מּתנה  זֹו - ׁשּנתיאׁש לאחר ּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבארנּו.

האּסּורין. על עבר ּוכבר ְִִִַַָָָהיא,
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

ּתׁשיבם" "הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל המּתין נתּכּון . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָֹ
ׁשּנפל, ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים, הֹודיע ולא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלֹו,
מעל  הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהרי
וכן  להתעּלם". תּוכל "לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהארץ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹראה

חּיב  - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהם אחד ּומחל הם, ׁשּתפין ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו ּדינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי  לנהר, אֹו לים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו, ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא

ּכברה הביא אֹותֹו ראה ּבדעת [נפה]ואפּלּו - אחריו לחּפׂש ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָ
בטוחה]רעּועה ּבעפר [לא ׁשּמחּפׂשים ּכדר מחּפׂש, הּוא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ

מה  ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהם נפל ׁשּלא הּבּלׁשין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאר
נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפׂש, זה הּוא ּכ לאחרים; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשּנפל

.È,היא 'ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא
ּפלֹוני  מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה' ּכתּוב 'ׁשמי אמר אפּלּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹהיא',
ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין להחזיר; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

והֹוציאּה[לשימוש]להֹוצאה היתה, 'ׁשּלֹו אנּו: אֹומרין ; ְְְְִִֶָָָָָָ
עליו  ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו והֹואיל אחר'; מּיד ונפלה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמּידֹו,

מֹוצאּה. ׁשל הּוא והרי נתיאׁש, נפילה מּׁשעת -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
.‡È סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה  ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן, ּבעל ּבא להכריז. חּיב -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
סימן  ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל .ּבלבד ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

.·È ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהּמֹוצא
ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו; אּלּו הרי הם, חדׁשים ּכלים אם - ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשוה
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מּכירים  הּבעלים ואין סימן לֹו ׁשאין ּדינרים, מּׁשאר ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּדינר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,

אחר  העיןׁשל ׁשּטבעתם יׁשנים ּכלים היּו ואם [שהעין . ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
בהם] להכריז הורגלה חּיב חכמים , ּתלמיד יבֹוא ׁשאם ; ְְְֲִִִִֶַַַָָָ

יׁש סימן, ּכזה ּבכלי לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹויאמר:
עין טביעּות ּבֹו במראהו]לֹו לֹו;[מכירו להראֹותֹו חּיב - ְְְִִַַַָ

לֹו. מחזירין הּוא', 'ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִִֶַַָאם
.‚È מׁשּנה ׁשאינֹו ותיק ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

ׁשלֹום  ּבדברי אּלא - ּכלל ּבמּטה,ּבדּבּורֹו אֹו ּבמּסכּתא, אֹו , ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
נּדה  ּבמּסכת עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו
ׁשאלֹות  אֹותֹו יׁשאלּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה', אני 'ּבמקוֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֹואמר
ׁשּמא  יׁשן', אני 'ּבזֹו ואמר: זֹו ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבענין
'אצל  ואמר: ׁשמעֹון אצל ׁשּנתארח אֹו קרי, ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
ׁשּנתארח  זה על יטריחּו ׁשּלא ּכדי מתארח', אני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
ּכדי  וגרע והֹוסיף לחברֹו אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאצלֹו,
ׁשּׁשּנה  עדים ּבאּו אם אבל מּתר; זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין אּלּו, מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום

טו  ¤¤ּפרק
ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן, ּבּה ׁשּיׁש ּבין - אבדה הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל

ּבעליה  ׁשּמא ּבּה; לּגע אסּור הּנחה, ּדר מצאּה אם - ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן
והיה  אֹותּה, לּטל יבֹוא ואם לּה, ׁשּיחזרּו עד ׁשם ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֹהּניחּוה
אין  ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ׁשאין ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּדבר

ּבֹו להחזירּה סימן ּבּה סימן לֹו ּבֹו לֹו ׁשּיׁש ּדבר היה ואם . ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ
סימנ  ולּתן אחריה, לרּדף הטריחן זה הרי -ּולפיכ יה. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

אפּלּו נפילה. ּדר אֹותּה ׁשּימצא עד ּבּה, ׁשּיּגע לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָאסּור
הרי  - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ולא הּדבר, לֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻנסּתּפק
לׁשם; להחזירֹו לֹו אסּור ּונטלֹו, עבר ואם ּבֹו; יּגע לא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹזה
להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָהיה

.·ּדר ּבין הּנחה ּדר ּבין - סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל
חּיב  - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָנפילה,

ׁשּמצאלהכריז. ּכגֹון הּנחה? ּדר ּפרה ּכיצד אֹו חמֹור ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הרי  - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ּבּיֹום, ּבּדר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻרֹועים
חמֹור  מצא אם אבל "נּדחים". ׁשּנאמר: ּבהן, יּגע לא ֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹזה
מגּלה  ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ּופרה הפּוכין, ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻוכליו

ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָּבאׁשּפה
אבדה.‚. זֹו הרי ּבּלילה, ּכדרּכן רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָראה

ּובּנׁשף הּיֹום השחר]ּבפנֹות עלות אֹותן [קודם ראה אם - ְִִֶֶַַָָָ
ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר זה ימים ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשלׁשה
זֹו אין העיר, ּכלּפי ּפניה אם - ּבּדר רצה ּפרה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָראה

אבדה. זֹו הרי לּׂשדה, ּפניה היּו ֲֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאבדה;
אבדת „. מּׁשּום להחזיר, חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּגֹוי ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ אבדה,הּקרקע. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּגֹוי  אֹותּה יהרג ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר; חּיב ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹואינֹו

ונֹוטל  אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּכׁשּימצאּנה,
.ּומכריז  ְִַ

לּתחּום ‰. חּוץ עֹומדת אם - הרּבים ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא
אמה] אלפיים ּבעׂשבים,[העיר, רֹועה היתה להחזיר. חּיב ,ְְְֲִִַַָָָָָָ

יּגע  לא - מאּבדת ואינּה מׁשּמרת ׁשאינּה ּברפת ׁשהיתה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻאֹו
הרי  הּגדר, ּבצד טּלית אֹו קרּדם מצא אבדה. זֹו ׁשאין  ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּה,

ּבסרטיה ּבהן; יּגע לא גדולה]זה אבדה,[דרך זֹו הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. ְְְִֵֵֵֶַַָֹונֹוטל

.Âאֹו הּגדר, אחר ּומדּדין ּבכנפיהן, מקּׁשרין ּגֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
הּגּפה מקנים]אחר לא [קיר הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו , ְֲִִֵֶַַַַַַָָֹ

אּלּו הרי נטלן, ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ׁשּמא ּבהן, ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיּגע
וכן  להכריז. חּיב סימן, ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין היּו ואם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלֹו;
סימן. ׁשהּמקֹום להכריז, חּיב - ּבמקֹומן קבּועים מצאן ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָאם

.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי מכּסה, ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא
ונמל היא, להתּפּנֹות עׂשּויה ׁשאין אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּבארנּו.
ּומכריז. נֹוטל מכּסה, ׁשּמצאֹו ּפי על אף - לפּנֹותּה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
ּבהם  וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָוכן

ּומכריז  נֹוטל הּקבּועה, ּבאׁשּפה מכּסין היּו אפּלּו -. ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ
.Áּדר ּבהן; יּגע לא הּנחה, ּדר - מפּזרין ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל  קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הם הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא  אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים

ּדבלה ׁשל [תאנים]עּגּולי ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מּמדינתן הּבאֹות צמר וגּזי ּבׂשר, ׁשל וחתיכֹות [ללא ּדגים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

מיוחדת] ואניציצורה ׁשל [חבילות], ּולׁשֹונֹות ּפׁשּתן, ְְֲִִֵֶַָ
יׁש ואם סימן. ּבהן ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָארּגמן

לּדרס העׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ,[להעלם]ּבהן ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
סימן. הּוא ֲִֵָהרי

.Ëּכּכרֹות מצא אם וגּזי [ביתיות]אבל הּבית, ּבעל ׁשל ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
חּיב  - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית הּלקּוחֹות ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻצמר

מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ׁשּכל נפּתחּולהכריז; ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּפי  על ואף ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ׁשל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאֹוצרֹות

רׁשּומין בטיט]ׁשהן רׁשּומֹות,[חתומין היּו ּכ הּכּדין ׁשּכל ; ְְִִֵֶֶַַָָָ
אחת  צּורה ׁשּיׁש נחּתֹום, ׁשל ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָונמצאּו

לכּלן. אחד ּומׁשקל ְְְִֶָָָָֻֻלכּלן
.Èאּלּו הרי נפילה, ּדר אם - הּיחיד ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

ׁשאין  ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב הּנחה, ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו;
מבהק  סימן ׁשאינֹו ּפי על אף סימן, הּמקֹום - סימן .להם ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ

אלּמֹות גדולות]מצא ּבין [כריכות הּיחיד ּברׁשּות ּבין , ְֲִִֵֵַָָָֻ
ּומכריז. נֹוטל - הרּבים ְְִִִֵַַָּברׁשּות

.‡Èעּגּול תאנים]מצא ּכּכר [חתיכת]ּובתֹוכֹו[של חרׂש, ְִִֶֶָָָ
ּבחתיכתּה, מׁשּנה ׁשהיא ּבׂשר ׁשל חתיכה מעֹות, ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻּובתֹוכֹו
חּיב  - ׁשּנּוי ּבהם ויׁש הֹואיל - ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל ,נׁשּו ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹּדג

לסימן. אּלא ּבעליהן עׂשאּום ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹלהכריז;
.·È קב ּכמֹו היּו אם - הּגרנֹות ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מּטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני היּו[טורחים]ׁשּלֹו, ּבאספתן. ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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ׁשּמא  ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמפּזרין
אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. הּניחּום ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּבעלים
מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ּבׁשמֹונה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹקּבים
לא  לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ׁשמׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֻּכמֹו

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ואם ְְְִִִֵַַַָָֹיּטל,
.‚È ּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

להכריז  חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, 'הּפרֹות ׁשּלֹו אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ

מראין  ואם סימן'. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי אחד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו הרי [תחתית]ּכיצד? הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
מן  ׁשּמא חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ׁשּלֹו; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלּו

אגנים לּכלי היּו ואם נׁשּפכּו. פנימה]הּכלי כפופה -[שפה ְְְְְֳִִִִִַַָָ
ׁשאּלּו ׁשּלֹו, אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
האגנים. מּפני ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה הּכלי, מן ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָנׁשּפכּו

להכריז. חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהיּו
.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד [תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ

נֹוטה  ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָׂשדה
ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ונמצאּו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלּדר
מּׁשּום  ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּתאנה

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשר.
.ÊË ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּתמרים

ׁשל  היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל אֹותם ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחלּו
ּבעל  הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָיתֹומים,
ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום והּקיף ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה,

אסּורֹות,[הנופלות]הּנֹובלֹות אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְֲִֵֶֶַַָָֹׁשהרי

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום
ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ

.ÁÈ הרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל  הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
נמצא  אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, ׁשני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָּבין

הּׁשֹובכֹות יחלקּו ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אחר  הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ּבמנינן; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשוים

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על אף ִֶַַָָֹהרב,

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר  אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז  חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּלֹו·. אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין  הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אם מקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה  מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן  אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת  על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב  - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו בצד , [זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובהזה] אֹו ּכסּלם[כסגול], אֹו באלכסון], זה על [זה ְֲַָָֻ

יּטל. ולא ספק, זה הרי -ְֲִֵֵֶָֹֹ
חּיב ‚. - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות ְְִִֵֶַַָָהּמֹוצא

ׁשּלֹו;להכריז  אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, מצא . ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּומן  אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס הּדברים מראין  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם

להכריז. חּיב - נפלּו ְְְִִַַַָָהּכיס
הרי „. לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר  צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהן
מֹוצאן  ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּות מּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי  על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא [חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ

לפני  הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלּׁשלחני,
אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּׁשלחני
אם  אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו והּוא מֹוצאן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשל
להן  יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; חּיב יׂשראל, רב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ִָסימן.
.Â ּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

הרי  מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּלֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו
- הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז  חּיב זה .הרי ְְֲִֵֶַַָ
.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי [של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא
נסּתּפק  אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל

ׁשם. הם מּנחין  ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל

ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר  הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׁשן, מציאה הּכתל ותהיה אמֹורים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
ׁשל  הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

ּתאבד מֹוצאֹו. "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
קל  - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיצאת
אבּוד  והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני למטמֹון ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמר

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
.Ë ׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

אחד  ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
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הּנּצב  הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי הּׁשּוק, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן
ּתֹו[הקת] נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֶַַַָׁשּלֹו

חֹולקין. מהן, מלא ְִֵֵֶֶַָֹהּכתל
.È ׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ׁשל  ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמֹוכיח
הּבית  .ּבעל ִַַַַ

.‡È ּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה
לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
הן  הרי מציאה, ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא

הּבית  מׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצאן. הרי ׁשל - לאחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
האחרֹון  ׂשֹוכר ׁשל ּכאחת ;הם ּגֹויים לׁשלׁשה הׂשּכירֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפנּדק עׂשאהּו הרי ּבתֹו[אכסניה]- אפּלּו ּבֹו הּנמצא וכל , ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָֻ
לטען  יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאֹו; ׁשל הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבית,

ּפנּדק. עׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהם

ה'תשע"ד  ניסן ה' קודש שבת יום

יז  ¤¤ּפרק
זֹוכה ‡. אינֹו - מֹוצאּה ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד את ּבּה ראה אם אבל ; ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה  - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ְִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר ·. הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

ואף  הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ּונטלּה לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹעל
מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָואמר:

ּכלּום  אמר לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: .לרֹוכב ְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ׁשּלא ‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה [=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ
ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת  להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם ‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
ּבגמל {- אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה אם אבל }- קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּמנהיג  .לא ְִַַֹ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא [חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה  אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Ê קנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז  וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,

לא  הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,
מהן  אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ

.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה  אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל  - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה  ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות  ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע ׁשּלא [קנין ּכדי , ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּבסמטא  אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה הּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָיּנצּו
הרבים] ברשות הרּבים [פינה ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְִִִֵֵֶַַָָאֹו

העֹומד  אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ּבהם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּדֹוחקין
אּמֹות  ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּברׁשּות

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָָָקֹונֹות
.È אין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות  ארּבע לֹו ואין חצר, קטּנה,לֹו ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמּגיע  ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - למדנּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידּה
לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלידּה,
אּמֹות  וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ הּגט, לענין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחצר
ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ּכחצרֹו אדם, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשל
לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - מּׁשלּוחֹו לֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶָָקֹונה
חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - והּקטן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצרֹו.
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹולא

.‡È צבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ּבצד [פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי  'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר  ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות
.·È ּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאה ׁשלֹום  אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;

.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהם מציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ
סֹומכת  ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגדֹולים,

אמה מכּורה היתה ואפּלּו ׁשלחנֹו, ּומציאת [כשפחה]על , ְְְְֲִִַַַָָָָָָֻ
ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָאׁשּתֹו,
ׁשהּוא  ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו מציאת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָקטן,

מגרׁשת ואינּה מגרׁשת מגורשת]ׁשהיא אּלּו[ספק ּכל - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּלֹו. אינן ְִֵֶַָהּמציאֹות
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ׁשּמא  ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ּבפחֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻמפּזרין
אֹו אּמֹות, ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ׁשם. הּניחּום ְְְֲִִִִִֵַַַָָָהּבעלים
מינין, ׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה אֹו אּמֹות, ּבׁשמֹונה ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָֹקּבים
לא  לפיכ ספק; אּלּו ּכל - ורּמֹונים ּתמרים ׁשמׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֻּכמֹו

להכריז. חּיב אינֹו - נטל ואם ְְְִִִֵַַַָָֹיּטל,
.‚È ּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו פרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

להכריז  חּיב - אּלּוׁשהּוא הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, 'הּפרֹות ׁשּלֹו אֹומר: ׁשאני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ

מראין  ואם סימן'. ּבֹו אין והרי אחד; ׁשל והּכלי אחד, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
להכריז. חּיב אחד, אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים

.„Èאחֹורי היּו הרי [תחתית]ּכיצד? הּפרֹות, לפני הּכלי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָ
מן  ׁשּמא חֹוׁשׁשין הּפרֹות, לפני הּכלי ּפני היּו ׁשּלֹו; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאּלּו

אגנים לּכלי היּו ואם נׁשּפכּו. פנימה]הּכלי כפופה -[שפה ְְְְְֳִִִִִַַָָ
ׁשאּלּו ׁשּלֹו, אּלּו הרי הּפרֹות, ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאף
האגנים. מּפני ּבתֹוכֹו מהם נׁשאר היה הּכלי, מן ְְְְְְֳִִִִִִֵֵֶַָָָָָנׁשּפכּו

להכריז. חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהיּו
.ÂËקציצֹות מיובשים]הּמֹוצא ּבצד [תאנים ואפּלּו ,ּבּדר ְְֲִִֵֶֶַַַַ

נֹוטה  ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. אּלּו הרי - קציצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָׂשדה
ּגזל, מּׁשּום מּתרֹות - ּתחּתיה ּתאנים ונמצאּו ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלּדר
מּׁשּום  ּופטּורֹות נמאסת; נפילתּה עם ּבּה וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּתאנה

אסּורין. ּבהן, וכּיֹוצא וחרּובין זיתים אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָמעׂשר.
.ÊË ׁשהּבעלים מּתרֹות, - הרּוח אֹותן ׁשּמּׁשיר ְְִִִֶֶַַַָָָָָֻּתמרים

ׁשל  היּו ואם חזקתן. היא וזֹו אדם; לכל אֹותם ְְְְֲִִֶֶָָָָָָָָמחלּו
ּבעל  הקּפיד אם וכן אסּורין; - מחילה ּבני ׁשאינם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָיתֹומים,
ּבֹו ׁשּיּפלּו הּמקֹום ּתּקן אֹו האילנֹות, מקֹום והּקיף ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּׂשדה,

אסּורֹות,[הנופלות]הּנֹובלֹות אּלּו הרי - אֹותן ׁשּילּקט עד ְְֲֲֵֵֵֶַַַָ
מחל. ׁשּלא ּדעּתֹו ּגּלה ְֲִֵֶֶַַָָֹׁשהרי

.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו; אסּור הּקטּנים, את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול
ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ולא ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹמּׁשּום
ׁשּלֹו והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זֹוכה - הּמֹוצאֹו ּכל אּלא .מֹועיל; ְְְְִֶֶֶַָָָ

.ÁÈ הרי אּמה, חמּׁשים ּבתֹו - לּׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל  הּוא הרי אּמה, לחמּׁשים חּוץ ;הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
נמצא  אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו,
למחצה, מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי ׁשֹובכֹות, ׁשני ְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶָָָָּבין

הּׁשֹובכֹות יחלקּו ׁשני יֹוני ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
אחר  הל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ּבמנינן; ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשוים

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי על אף ִֶַַָָֹהרב,

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום

טז  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּבהן וכּיֹוצא ּומסמרין וצּנֹורֹות מחטין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָהּמֹוצא

יתר  אֹו ׁשנים ׁשנים מצא ׁשּלֹו; אּלּו הרי אחת, אחת ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמצאן
להכריז  חּיב סימן.- ׁשהּמנין ; ְְְִִִֶַַַָָָ

ׁשּלֹו·. אּלּו הרי מפּזרין, מעֹות הּמֹוצא היּווכן אפּלּו ; ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
ּכמפּזרין  הם הרי זה, ּגּבי על זה מטּבע אם מקצת אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

זה  מטּבעֹות ׁשלׁשה מצא להכריז. חּיב מעֹות, צּבּור ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹמצא
מּכאן  אחד ׁשהיּו אֹו ּכמגּדל, עׂשּויין והן זה, מטּבע ּגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
מקצת  על זה מקצת ׁשהיּו אֹו ּגּביהן, על ואחד מּכאן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואחד
חּיב  - אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,

ּכׁשיר עׂשּויין היּו ּכׁשּורה[עיגול]להכריז. אֹו בצד , [זה ְְְְֲִִֵַָָ
ּכחצּובהזה] אֹו ּכסּלם[כסגול], אֹו באלכסון], זה על [זה ְֲַָָֻ

יּטל. ולא ספק, זה הרי -ְֲִֵֵֶָֹֹ
חּיב ‚. - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו ּבכיס, מעֹות ְְִִֵֶַַָָהּמֹוצא

ׁשּלֹו;להכריז  אּלּו הרי - מפּזרין מעֹות ּולפניו ּכיס, מצא . ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּומן  אחד, אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס הּדברים מראין  ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם

להכריז. חּיב - נפלּו ְְְִִַַַָָהּכיס
הרי „. לחנוני, ּתבה ּבין היּו אם - ּבחנּות מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמֹוצא

לֹומר  צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם החנּות; ּבעל ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהן
מֹוצאן  ׁשל הן הרי - ולחּוץ החנּות מּתבה תקנה לא ולּמה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּפי  על ואף הּמׁשּתּמרת; חצר ׁשאינּה לפי החנּות? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעל
ּכמֹו חנּותי', לי 'ּתקנה לֹומר: צרי ּבתֹוכּה, החנּות ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבעל

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות כספים]מצא ּכּסא [חלפן ּבין - ְֲִִֵֵַַָָָָֻ

לפני  הּכּסא על מצאן ׁשלחני. ׁשל אּלּו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻֻלּׁשלחני,
אּלּו הרי הּׁשלחן, על ּומּנחין צרּורין היּו אפּלּו - ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָֻֻֻהּׁשלחני
אם  אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגֹויים, רב ׁשּיהיּו והּוא מֹוצאן; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹׁשל
להן  יׁש צרּורין, ׁשהן מּפני להכריז; חּיב יׂשראל, רב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהיּו

ִָסימן.
.Â ּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח

הרי  מפּזרין, מצאן ּומכריז. נֹוטל - צרּורֹות מעֹות ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָֻּבתֹוכן
הּתּגר, מן הּפרֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּלֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלּו
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו
- הּכנענּיים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו ּבעצמֹו, ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָהּפרֹות

להכריז  חּיב זה .הרי ְְֲִֵֶַַָ
.Êּבגל מטמֹון אבנים]הּמֹוצא הרי [של - יׁשן ּבכתל אֹו , ְְְֲֵֵֶַַַָָֹ

והּוא, הן'; הּקדמֹונּיים ּגֹויים 'ׁשל אֹומר: ׁשאני ׁשּלֹו; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַאּלּו
היׁשנֹות; הּמטמֹונּיֹות ּכל ּכדר מּטה מּטה אֹותן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּימצא
נסּתּפק  אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים מראין אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאבל

ׁשם. הם מּנחין  ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי - הּדבר ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻלֹו
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהֹואיל

ׁשּבתֹוׁשּיתּבאר  הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
הּיׁשן, מציאה הּכתל ותהיה אמֹורים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לאחרים, ולא לֹו ידּועה ׁשאינּה מּפני החצר? לבעל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
ׁשל  הּוא ּולפיכ אדם; ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

ּתאבד מֹוצאֹו. "אׁשר ּתֹורה אמרה אדם ׁשל אבדה ּומה ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם, ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי ּומצאתּה", ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָמּמּנּו,
קל  - אדם ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים, ׁשּנפלה זֹו ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיצאת
אבּוד  והּוא מעֹולם, ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני למטמֹון ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמר

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם; ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
.Ë ׁשהּוא מֹוכיח הּמטמֹון אם - חדׁש ּבכתל מטמֹון ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹמצא

אחד  ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי הּבית, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל
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הּנּצב  הרי הּסּכין, ּכיצד? מֹוצאֹו. ׁשל הּוא הרי הּׁשּוק, ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָמן
ּתֹו[הקת] נמצא ואם מֹוכיח. ּפיו והּכיס, מֹוכיח; ְְְִִִִִִֶַַַָׁשּלֹו

חֹולקין. מהן, מלא ְִֵֵֶֶַָֹהּכתל
.È ׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ׁשל  ולפנים, מחציֹו מֹוצא; ׁשל ולחּוץ, מחציֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַמֹוכיח
הּבית  .ּבעל ִַַַַ

.‡È ּבעל ּבׁשּטען אּלא אמּורים, הּדברים ׁשאין לי, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָויראה
לֹו טֹוענין ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו, ׁשהּמטמֹון ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּבית
הן  הרי מציאה, ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא

הּבית  מׂשּכיר היה אם ,לפיכ מֹוצאן. הרי ׁשל - לאחרים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
האחרֹון  ׂשֹוכר ׁשל ּכאחת ;הם ּגֹויים לׁשלׁשה הׂשּכירֹו ואם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּפנּדק עׂשאהּו הרי ּבתֹו[אכסניה]- אפּלּו ּבֹו הּנמצא וכל , ְְְְֲֲֲִִֵַָָָָָֻ
לטען  יכֹול אחד ׁשאין מּפני מֹוצאֹו; ׁשל הּוא הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּבית,

ּפנּדק. עׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהם

ה'תשע"ד  ניסן ה' קודש שבת יום

יז  ¤¤ּפרק
זֹוכה ‡. אינֹו - מֹוצאּה ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל

לרׁשּותֹו אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד את ּבּה ראה אם אבל ; ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
זה  - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ְִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר ·. הּמציאה, את וראה ּבהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

ואף  הרֹוכב, קנה - לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה' לי 'זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ּונטלּה לי', 'ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹעל
מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל; ּבּה זכה - ּבּה' זכיתי 'אני ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָואמר:

ּכלּום  אמר לא ּתחּלה', ּבּה זכיתי 'אני אמר: .לרֹוכב ְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ׁשּלא ‚. ּפי על ואף חברֹו, קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

לֹו ביקש]אמר לא הּמציאה [=חברו את הגּביהּו ּכלּום. ְְְִִִֶַַָָ
ׁשניהם. קנאּוה ְְְִֵֶַָָׁשנים,

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
ּדעת  להן ׁשאין מּתֹולפי - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

קנּו חרׁשין, ׁשניהן היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח, קנה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות  יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, חכמים להן ּתּקנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשניהם;

מהם] הלוקחים עם .[לריב
ׁשניהם ‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו ּגמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו,
ּבגמל {- אבל ּבחמֹור. אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהן. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָקנּו

מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה אם אבל }- קנה, הּמֹוׁש - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
הּמנהיג  .לא ְִַַֹ

.Âּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה לא [חבל]ּבהמת - ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
קנה  אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג; אֹו ׁשּימׁש עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקנה,

לבּדּה. ְֵַַָָהּמֹוסרה
.Ê קנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב, אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז  וזה ּבלבד; הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה,

לא  הּמֹוסרה, ּוׁשאר ּבידֹו. ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה,
מהן  אחד .קנהּו ֵֶֶָָָ

.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו; ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו
אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה,
היה  אם - ּבהן וכּיֹוצא וגּנה ּבׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה ׂשדי', לי 'זכת ואמר ׂשדהּו ּבצד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל  - ׂשדי' לי 'זכת אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד

זכה  ּבצּדן,הּקֹודם עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אּמֹות  ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו; קֹונין אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהרי

ּבּה. זכה ֶָָָׁשּלֹו,
.Ëזה ּדבר ּתּקנּו אמות]חכמים ארבע ׁשּלא [קנין ּכדי , ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּבסמטא  אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. עם זה הּמֹוצאין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָיּנצּו
הרבים] ברשות הרּבים [פינה ׁשאין הרּבים, רׁשּות ּבצּדי ְְִִִֵֵֶַַָָאֹו

העֹומד  אבל ּבעלים. לּה ׁשאין ּבׂשדה אֹו ּבהם, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָּדֹוחקין
אּמֹות  ארּבע אין - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָּברׁשּות

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָָָקֹונֹות
.È אין - וקטן אּמֹות; ארּבע לּה ויׁש חצר, לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה

אּמֹות  ארּבע לֹו ואין חצר, קטּנה,לֹו ׁשל ׁשחצר מּפני . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
הּמּגיע  ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכדר - למדנּוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידּה
לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ּכ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלידּה,
אּמֹות  וארּבע מציאה. לענין לּה יׁש ּכ הּגט, לענין ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחצר
ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש, אבל מציאה. לענין ּכחצרֹו אדם, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשל
לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר - מּׁשלּוחֹו לֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶָָקֹונה
חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוׂשה ואינֹו הֹואיל - והּקטן ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָחצרֹו.
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹולא

.‡È צבי הּוא והרי הּמציאה, אחר רצין אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי
ּבצד [פצוע]ׁשבּור עֹומד היה אם - ּפרחּו ׁשּלא ּגֹוזלֹות אֹו ְְִֵֶַָָָָָֹ

לי  'זכת ואמר: מּגיען, היה רץ ואּלּו ּבתֹוכּה, ׁשהן ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׂשדהּו
אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ׂשדהּו. לֹו זכת - ְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָׂשדי'
אמר  ולא הּמפריחין, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹּכצבי
- לֹו נּתנּו ּבמּתנה ואם זכה. ּבהן, הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָּכלּום;

מתּגלּגלין הן והרי לֹו, אֹותן הקנה ואחר [עוברים]הֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכדרּכֹו רץ צבי היה ואם ׂשדהּו; לֹו קנת ׂשדהּו, ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָּבתֹו

ׂשדהּו. לֹו קנת לא מפריחין, ְְִִֵַָָָָֹוגֹוזלֹות
.·È ּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת

יֹוצאה ׁשלֹום  אינּה מּידן, ּוגזלּה אחר ּבא אם ,לפיכ . ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּבחמׁש. חּיב אינֹו ונׁשּבע, ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין;

.‚Èׁשלחנֹו על הּסמּוכין ּובּתֹו ּבנֹו ׁשהם מציאת ּפי על אף , ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻ
סֹומכת  ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּגדֹולים,

אמה מכּורה היתה ואפּלּו ׁשלחנֹו, ּומציאת [כשפחה]על , ְְְְֲִִַַַָָָָָָֻ
ׁשּלֹו. אּלּו הרי - הּכנענּיים וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָאׁשּתֹו,
ׁשהּוא  ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ׁשאינֹו ּבנֹו מציאת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֻאבל
אׁשּתֹו ּומציאת העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָקטן,

מגרׁשת ואינּה מגרׁשת מגורשת]ׁשהיא אּלּו[ספק ּכל - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
ׁשּלֹו. אינן ְִֵֶַָהּמציאֹות
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oqipקיד 'cÎ'a xc` g"k iyiyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd oqip 'dÎ'a xc` g"k -

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שישי כ "ח אדר ב 'ֿ ד 'ניסן 

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו (qibd)הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשת

עליה" יבא d)"יבמּה ,dk mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹ
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמצוה

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

(zny g`d zy`)אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְִִִֶָָָָָֹליבמּה
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה h)יתעּלה: ,dk mixac)ּוכבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּבארּו
לׁשֹונם ידעּת ּוכבר יבמֹות. hl:)מּסכת zenai .bi zekxa): ְְְְֶֶַַָָָָָ

יּבּום dp`yi)"מצות znd g`y),"חליצה למצות קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָ
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום

.Ê˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ

היבמה על rxf)מּלבֹוא gipd `le zny g` zy`)ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ
זּקת dp`yil)ּתחת Ð maid Ð znd g` lr daegy ,xyw) ִַַַ

לאיׁש החּוצה ֿ הּמת אׁשת ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום

.Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(zepfl)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבתּולה" איׁש ֿ יפּתה "וכי יתעּלה: אמרֹו ak,והּוא zeny) ְְְְְְִִִֶֶַַָָ

(eh'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְִֻמּכתּבֹות.

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה dlezaהּצּוּוי lread) ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlraֿולֹו" יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אנּוסתֹו, את ְְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ֿ ימיו" ּכל ׁשּלחּה ֿ יּוכל לא עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹתהיה
(hk ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh)זה ׁשּלאו ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ֿ תעׂשה לא הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ְְֲֵֶֶֶַַַָֹֹׁשל
ׁשּקדמֹו ֿ תעׂשה לא "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּקדמֹו
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָעׂשה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָלאּׁשה"

ג' מּכתּבֹות(hl.)ּבפרק ד' .(an.)ּופרק ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
ֿ יּוכל לא [וגֹו'] לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ֿ ימיו" ּכל אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה ׁשּזה(eh.)"ולֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלאו
dy`l")הּוא didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו eilr)מחזיר dxeq` dyexbdy) ְְֲִִֵֵֶַֹ
וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאנּוסתֹו
ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

`cg:קּימֹו ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip m`
dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y

(zewlna aiigzn f`y Ðזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ְְִֶֶֶֶֻּבפרק

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין dlezaהיא `yp) ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrdeהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ֿ ימיו" ּכל לׁשּלחּה ֿ יּוכל לא לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹנאמר:

(hi my)מּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, eplׁשּנתּבאר ixd) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(dyr o`k yiyּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .(dn:)ד' ְִֻ
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― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה ֿ יּוכל "לא ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא ֿ אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

ֿ ימיו" אמרֹו:(my)ּכל והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" ֿ תהיה הּמלקּות(my)"ולֹו לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק

ה'תשע"ד  ניסן ה' קודש שבת יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא

אׁשּתֹו" ֿ תׂשטה ּכי איׁש "איׁש יתעּלה: d,אמרֹו xacna) ְְְְִִִִִִֶֶַָ
(aiאֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ֿ דיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ּתקריב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוכיצד
סֹוטה. מּסכת ּכלֹומר ,ְְֶֶַַָָלכ

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (aaxrl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿ "והביא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)קרּבנּה my)ואם ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן ְְִִֶֶֶָהקריבּה
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zeevnd xtq m"anx ixeriyc"ryz'd oqip 'dÎ'a xc` g"k -

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שישי כ "ח אדר ב 'ֿ ד 'ניסן 

ה'תשע"ד  ב' אדר כ"ט שני יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ו מּלהחזירהּמצוה האדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ

"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּגרּוׁשתֹו
לקחּתּה" לׁשּוב ֿ ׁשּלחּה אׁשר הראׁשֹון ּבעלּה (mixacיּוכל ְְְְֲִִֶַַַָָָָָ

(c ,ckּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר .ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
ּביבמֹות. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ְְְִִַָָָמצוה

ה'תשע"ד  ניסן א' שלישי יום

.Â˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

הקודם ביום נדפסה השנ"ו ְִַַָהּמצוה

― הרט"ז הּיבםהּמצוה ׁשּיּׂשא ׁשּנצטּוינּו (qibd)הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרע, הּניח ולא מת אם אחיו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאׁשת

עליה" יבא d)"יבמּה ,dk mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹ
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמצוה

ה'תשע"ד  ניסן ב' רביעי יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ז היבמההּמצוה ׁשּתחלֹוץ ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ

(zny g`d zy`)אמרֹו והּוא יּׂשאּנה, לא אם ְְִִִֶָָָָָֹליבמּה
רגלֹו" מעל נעלֹו "וחלצה h)יתעּלה: ,dk mixac)ּוכבר ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָ

והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻנתּבארּו
לׁשֹונם ידעּת ּוכבר יבמֹות. hl:)מּסכת zenai .bi zekxa): ְְְְֶֶַַָָָָָ

יּבּום dp`yi)"מצות znd g`y),"חליצה למצות קֹודמת ְְְֲִִִִֶֶַַָ
ׁשהיא ֿ ּפי ֿ על אף "יבמֹות", לּמּסכּתא קראּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּולפיכ

ּכאחד. והחליצה הּיּבּום ּדיני ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָּכֹוללת

ה'תשע"ד  ניסן ג' חמישי יום

.Ê˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ז אדםהּמצוה ּבני ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻ

היבמה על rxf)מּלבֹוא gipd `le zny g` zy`)ּכׁשהיא ְְִִֶַַָָָ
זּקת dp`yil)ּתחת Ð maid Ð znd g` lr daegy ,xyw) ִַַַ

לאיׁש החּוצה ֿ הּמת אׁשת ֿ תהיה "לא אמרֹו: והּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹיבמּה,
d)זר" ,dk mixac)היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר . ְִֵֶֶַָָָ

ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִִִֵָָָָָוהּוא.

ה'תשע"ד  ניסן ד' שישי יום

.Á˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו ,(zepfl)הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
ּבתּולה" איׁש ֿ יפּתה "וכי יתעּלה: אמרֹו ak,והּוא zeny) ְְְְְְִִִֶֶַַָָ

(eh'ד ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָ
ְִֻמּכתּבֹות.

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה dlezaהּצּוּוי lread) ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlraֿולֹו" יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ אנּוסתֹו, את ְְְְֲִִֶֶַָָָלּׂשא

ֿ ימיו" ּכל ׁשּלחּה ֿ יּוכל לא עּנּה אׁשר ּתחת לאּׁשה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹתהיה
(hk ,ak mixac)מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ,(.eh)זה ׁשּלאו ְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ֿ תעׂשה לא הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא אֹונס, ְְֲֵֶֶֶַַַָֹֹׁשל
ׁשּקדמֹו ֿ תעׂשה לא "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּקדמֹו
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָעׂשה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָלאּׁשה"

ג' מּכתּבֹות(hl.)ּבפרק ד' .(an.)ּופרק ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ח ׁשהּמצוה מּלגרׁשהאזהרה האֹונס הזהר ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
ֿ יּוכל לא [וגֹו'] לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא ְְְְְְֲִִֶַָָָֹאנּוסתֹו,

ֿ ימיו" ּכל אמרֹו:(my)ׁשּלחּה והּוא עׂשה, קדמֹו זה ולאו ְְְְְֲֵֶַָָָָָָָ
מּכֹות ּבגמרא ּבארּו וכ לאּׁשה" תהיה ׁשּזה(eh.)"ולֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: וׁשם עׂשה, ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָלאו
dy`l")הּוא didz `le" ieeivd miiwle xifgdl eciay)―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו eilr)מחזיר dxeq` dyexbdy) ְְֲִִֵֵֶַֹ
וגרׁש יׂשראל היה ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ומתה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאנּוסתֹו
ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

`cg:קּימֹו ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig xnelk) ְִ
Ð e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip m`
dyrd z` miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y

(zewlna aiigzn f`y Ðזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ְְִֶֶֶֶֻּבפרק

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין dlezaהיא `yp) ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrdeהּצּוּוי ּכלֹומר: ,ְִַַ

ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, אׁשּתֹו וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנצטּוינּו
ֿ ימיו" ּכל לׁשּלחּה ֿ יּוכל לא לאּׁשה ֿ תהיה "ולֹו ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹנאמר:

(hi my)מּכֹות ּבגמרא ונתּבאר .(my)ּכמֹו זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ
עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, eplׁשּנתּבאר ixd) ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(dyr o`k yiyּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .(dn:)ד' ְִֻ
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― השנ"ט רעהּמצוה ׁשם מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לׁשּלחּה ֿ יּוכל "לא ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא ֿ אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹמּלגרׁש

ֿ ימיו" אמרֹו:(my)ּכל והּוא עׂשה קדמֹו זה לאו וגם . ְְְְֲֵֶַָָָָָָ
לאּׁשה" ֿ תהיה הּמלקּות(my)"ולֹו לענין ּבּגרּוׁשין וּדינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו האֹונס, eh.)ּכדין zekn) ְְְְְִִֵֵֶַָָָ
זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ּובפרק ג' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָֻּובפרק

ה'תשע"ד  ניסן ה' קודש שבת יום

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו (`dyהּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

(drnyp `le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdyְוהּוא

אׁשּתֹו" ֿ תׂשטה ּכי איׁש "איׁש יתעּלה: d,אמרֹו xacna) ְְְְִִִִִִֶֶַָ
(aiאֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו מצוה ֿ דיני ּכל נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ּוׁשאר קרּבנּה ּתקריב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻוכיצד
סֹוטה. מּסכת ּכלֹומר ,ְְֶֶַַָָלכ

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (aaxrl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אתֿ "והביא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשמן, סֹוטה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָמנחת

ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה eh)קרּבנּה my)ואם ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹֹ
לֹוקה. ― ּבׁשמן ְְִִֶֶֶָהקריבּה
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז אדר ב', ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

אחרי ההפסק הארוך, נתקבל מכתבו מיום ב' אדר ב'. כן קבלתי פ"ש מהשיחה שהיתה לו עם 

משלחת הסתדרות הרבנים, ופ"ש ג"כ על ידי הרב יעקב יהודה שי' העכט.

ותקותי שהשיחות יהי' להן המשך בכיוון הרצוי בענינים של פועל.

מבלי   - הבחירות  מועד  התקרב  עם  תגבר  שהמתיחות  מכתבו  בסיום  כותב  שכ'  שמה  מובן 

להוסיף אפילו איזה בטוי של חבל על תופעה מצערת זו - הרי זה מוסיף מכאוב על מכאוב, כי מלבד 

עצם הענין המדאיב של פירוד הלבבות, אשר, כדבריו, עוד עלול להגביר, הרי נוסף על זה גם היחס 

האדיש כאילו הדבר הוא תופעה טבעית. 

כל היהודים, בלי חילוק והבדל,  ועכשו שבאים אנו מחג הפורים, כשבקש המן להשמיד את 

שמתוך כך באה התגובה אצל היהודים ג"כ לך כנוס את כל היהודים, בלי חילוק, עם הסיסמא של 

וצומו עלי, זאת אומרת לשוב אל השי"ת בלבב שלם, ובפרט אשר ענין גזרת המן שבדורנו ג"כ הי' עם 

הדיוק להשמיד את כל היהודים בלי חילוקים, יהי רצון שנזכה להתעוררות של כנוס את כל היהודים 

בהתקשרות להקב"ה כמו בימי מרדכי ואסתר.

להביא  רצוני  ת"ו,  באה"ק  בסרבי'  עולי  יו"ר  הוא  וכ'  פרטית,  בהשגחה  הוא  ענין  שכל  כיון 

יודע בלאו הכי, כי עולי רומני' ובסרבי' העמידו ישיבה בקרית גת ובעזרת  לתשומת לבו, אף שבטח 

צאצאי חב"ד ואנשי חב"ד הנמצאים שם במספר חשוב היתה הישיבה לסניף ישיבת תומכי תמימים 

דלוד. ואף שתקותי שבתור יו"ר עושה כל מה שבידו למלוי צרכיהם של עולים חדשים אלה, ובפרט 

בנוגע לישיבה, לא באתי אלא להעדפה, שבודאי יש לכ' השפעה ואפשרות יתרה ותקותי שינצלן במדה 

המקסימלית למלוי צרכיהם המרובים הגשמיים והרוחניים גם יחד. ויהי רצון שיבשר טוב בזה ג"כ. 

בכבוד ובברכה.
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i"yx
(ËÎ)ÍÏÓ ·‡Á‡ Ô· Ì¯ÂÈÏ ‰˘ ‰¯˘Ú ˙Á‡ ˙˘·Â

.‰ÈÊÁ‡ ועל עשרה, שתים בשנת אומר הוא למעלה
עשרה  שתים בשנת אלא מת לא אביו יהורם כרחך
שנים  ושמונה מלך, ליורם חמש בשנת שהרי ליורם,
אני, אומר עשרה, אחת בשנת כאן שאמר ומהו מלך,
בתחלואים  נגוף שהיה לפי שנה, אביו בחיי שמלך

הימים בדברי שנאמר כמו יח)רעים, כא כל (ב ואחרי :
יצאו  מימים לימים ויהי מרפא, לאין לחלי ה' נגפו זאת
אחזיהו. את ירושלים יושבי וימליכו וגו', חליו עם מעיו
במלכו, אחזיהו שנה ושתים עשרים בן אומר הוא כאן

הימים ב)ובדברי כב היה (ב שנה ושתים ארבעים בן
ולא  היו שנה ארבעים אביו יהורם ימי וכל במלכו,
ושמונה  במלכו, שנה ושתים שלושים בו שנאמר יותר,
שתי  מאביו גדול להיות לבן אפשר והיאך מלך, שנה
שנים  שתי שהם שנולד, לפני שנה עשרים אלא שנים,
את  אסא שנשא מיום זו, גזרה נגזרה אביו, שנולד קודם
דוד, בית על גזירה נגזרה בנו ליהושפט עמרי בת

אומר הוא וכן אחאב, בית עם ז)שתכלה פסוק :(שם
כך  וגו'. יורם אל לבא אחזיהו תבוסת היתה ומאלהים

דסוטה ובתוספתא עולם, בסדר ג)שנויה בכל (יב אך .
אך  עמרי, בת את יהושפט שנשא מצינו לא המקרא

הימים בדברי א)מצאתי יח זו (ב ושמא לאחאב, ויתחתן
נשאה, לאסא ואחת שלושים ובשנת שנשא, אחותו היא

כג)שנאמר טז א מלך (מלכים לאסא ואחת שלושים בשנת :
שהרי  שלימה, מלכות שמלך עולם, בסדר ושנינו עמרי.
אסא  וכשנשא העם, חצי על מלך לכן קודם שנים שש
צא  תבני, את והרגו עמרי נתעלה ליהושפט, בתו את
אחזיהו, מות עד לאסא ואחת שלושים משנת וחשוב

ושתים: ארבעים ¯‡˘‰.(Ï)ותמצאם ˙‡ ·ËÈ˙Â
(: יהוא,(תרגום בעיני לחן שתהא כדי רישה, ית ותקנת

‰˘ÌÂÏ.(Ï‡)וישאנה: ¯Ó‡˙Â עמו להיות תרצה
‡„ÂÈ.בשלום: ‚¯‰ È¯ÓÊ זה אין אדוניך את הרגת אם

בעשא: בן אלה את הרג הוא גם זמרי שהרי חדש, דבר
(·Ï).È˙‡ ÈÓ:לעזרתי בכם מן ˘ÂËÓ‰.(Ï‚)מי

ארצה: ÌÈÏ‚¯‰Â.(Ï‰)החלון ˙ÏÂ‚Ï‚‰ רבותינו אמרו
יז) פרק אליעזר דרבי חתנים (פרקי לפני מרקדת שהיתה :

בראשה: ומכשכשת וברגליה ÔÓÂ„Î.(ÊÏ)בידיה
כזבל: תרגומו:

cec zcevn
(ËÎ).‰¯˘Ú ˙Á‡ ˙˘·Â,י ''א שנת שעבר אחר לומר : רוצה

למעלה  שנאמר  וכמו מלך, בי''ב  כה)כי עשרה(ח שתים בשנת  :
מלכותו וימי  אחאב , בן ליורם  בה' מלך  אביו יהורם כי  וכו',
ואז אחאב, בן ליורם  בי''ב  כן אם  וכלו מקוטעות, שנים  ח '

אחזיה: ÈÈÚ‰.(Ï)מלך ÍÂÙ· Ì˘˙Â,בעיניה פוך ותשם  כמו
ז)וכן עד אש(תהלים שלחו ומשפטו: מקדשך, באש שלחו  :

¯‡˘‰.במקדשך : ˙‡ ·ËÈ˙Âוקשטה ראשה צעיף  תקנה 
יהרגנה: לבל יהוא , בעיני חן  למצוא בשלום:‰˘ÌÂÏ.(Ï‡)עצמה, עמי להיות תרצה  ‡„ÂÈ.האם ‚¯Â‰ È¯ÓÊזמרי שגם  לפי 

להחניפו וכדי לעולמים, היה  שכבר  לומר אשמתו, להקל  באה וכאילו זמרי, בשם אותו קראה  לזה בעשא, בן  אלה המלך את הרג 
כן: ÈÓ.(Ï·)אמרה È˙‡ ÈÓ:בעזרתי ‡ÂÈÏ.מי  ÂÙÈ˜˘ÈÂ: למצותיך הננו להפילה˘ÂËÓ‰.(Ï‚)כאומרם החלון, מן אותה הזיזו

ברגליו:ÒÓ¯ÈÂ‰.לארץ: רמסה ‡.(Ï„)יהוא  Â„˜Ùהמוסר מדרך ואין היא, מלך  בת  כי וקברוה, הזאת הארורה  את  זכרו
המיתה: אחר בזיון בה ÂÎÂ'.(Ï‰)לנהוג ˙ÏÂ‚ÏÂ‚‰ Ì‡ ÈÎז''ל רבותינו  ואמרו  ה '. כדבר הכלבים , אכלו הגוף  כל  (פרקי ושאר 

יז) פרק אליעזר אכלוהדרבי ולא  נשארו  לזה לשמחה , הכלה  לפני בראשה , ומרכנת בידיה, ומטפחת  ברגליה, מרקדת שהיתה בזכות :
‰Â‡.(ÂÏ)הכלבים: '‰ בא:„·¯ במקרה  מפוזרים:ÔÓÂ„Î.(ÊÏ)ולא  אבריה היו  כן בארץ, המפוזר  ‡Ï·ÊÈ.כזבל  ˙‡Êרוב כי

עליה: שמה היה  לא  והנשאר  הכלבים , אכלו  הגוף

oeiv zcevn
(Ï).ÍÂÙ·וכן שחור, כחול  ל)הוא  ד בפוך (ירמיהו תקרעי כי :

כמוËÈ˙Â·.עיניך : תקון, לג)ענין  ב דרכך :(שם תיטבי  מה :
.Û˜˘˙Â:והביטה ˘ÂËÓ‰.(Ï‚)שרים:ÌÈÒÈ¯Ò.(Ï·)ראתה 

כמו המקום, מן הזזה ו)ענין ו ב הבקר:(שמואל שמטו :.ÊÈÂ
ונטיפה: הזיה ÔÓÂ„Î.(ÊÏ)הראש:‰‚Ï‚Ï˙.(Ï‰)מלשון

כמו ב)כזבל , ח האדמה:(ירמיהו פני על  לדומן  :

giw wxt mildz - miaezk
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i"yx
(‡).'Â‚Â '‰Ï Â„Â‰(·).Ï‡¯˘È ‡ ¯Ó‡È לפי

חסדו: ‰'.(„)שלעולם È‡¯È שכתוב לוי בני אלו
לוי בני כל אליו ויאספו אלי לה' מי ל"ב)בהם (שמות

ראש  נתנה כשאמרו ישראל עם ונלחמו העגל במעשה
מצרימה יד)ונשובה ·‰'(Á):(במדבר ˙ÂÒÁÏ ·ÂË

.'Â‚Â מועט ודבר צל חסיון לשון אלא אינו זה חסיון
לחסות ÁË·Ó.הוא: ואעפ"כ חזק וסמך בריא דבר

אדם: בני מהבטחת טוב ÈÂ··Ò.(È)בה' ÌÈÂ‚ ÏÎ
כמו  שם, יהיו הגוים שכל ומגוג גוג במלחמות מדבר
למלחמה  ירושלים אל הגוי' כל את ואספתי שנאמ'

י"ד) ויבש‡ÌÏÈÓ.:(זכריה ימולל לשון ב')אכרית' :(לעיל
(·È).ÌÈˆÂ˜ ˘‡Î ÂÎÚ„ על נופל דעיכה לשון כל

ממקומו  ונתק נתר להיות ממהר ונתור קפיצה לשון
כמו  מים לשון ועל אש לשון על נופל הוא כן על

ממקומם ו')נדעכו נדעכו(איוב ימי יז)וכן נרו (שם וכן
ידעך יח)עליו הפתילה (שם מן הנתקת שלהבת כדרך

כבה: כשהיא למעלה „È˙ÈÁ(È‚)ועולה ‰Á„
.ÏÂÙÏ:אויבי ÈÏ(È„)אתה È‰ÈÂ ‰È ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚ

.‰ÚÂ˘ÈÏ,לישועה לי היה הקב"ה גבורת וזמר' עזי
קמץ  חטף נקוד עזי במקר' מצינו לא כי יתיר' יו"ד עזי

מק  משלשה חוץ שורק אצל אלא סמוך שהוא ומות
יכול  ואינך השם לתיבת דבוק וזמרת וע"כ וזמרת
היה  אמר שלא לי ויהי על תתמה ואל וזמרתי, לפרשו
לבו  שם לא ואשר במקרא, כאלה שהרב' לישוע' לי

וגו' עבדיו את ויעזוב ט')וגו' לכתוב (שמות לו היה
ÚÂ˘ÈÂ‰.(ÂË)עזב: ‰¯ ÏÂ˜ באהלי לעתיד תהיה

ה' ימין חיל עושה ה' ימין הרנה קול ומהו צדיקי'
וגו': רוממה

cec zcevn
(‡).·ÂË ÈÎ:לעולם חסד ועושה טוב  הוא  ‡.(·)כי  ¯Ó‡È

לעולם אשר  לה' בהודות  ישראל יאמר  הגאולה בעת עתה
‰Óˆ¯.(‰)חסדו: ÔÓמן לו קראתי כאשר כי  החסד  זהו ר"ל 

במרחב : אותי והעמיד  ה' לי ענה  והדחק ÈÏ.(Â)המצר  '‰
לי אדם יעשה מה כי ממי אירא לא לעזרה לי  ה' היה  כאשר 

עמדי: ה ' ·È¯ÊÂÚ.(Ê)אם ÈÏ עוזרי‰' בעזר לי ה' היה  כאשר 
שונאי: בנקמת אראה המעולים·ÌÈ·È„.(Ë)אז הם כי עם

אדם: ‰'.(È)שבבני Ì˘·:' ה בשם אבטח ÈÂ·Ò(È‡)ר"ל 
.'Â‚Â:' ה בשם אבטח  עכ "ז  אותי ויסבבו אספו פעמים  רבות  כי עם ÌÈ¯Â·„Î.(È·)ר"ל  ÈÂ·Òהללו כדבורים  אותי סבבו כי אף

מדבש : מלא כלי  יסבבו הרגו„ÂÎÚÂ.אשר  גלולים  העובדי אם  אף ור"ל מהר הכבים הקוצים  מעצי כאש גחלתי כבו אם אף
ה ': בשם אבטח עכ"ז מישראל „È˙ÈÁ.(È‚)רבים ‰Á„:לי יוכלו ולא עזרני ה' עכ "ז  בארץ לנפול  אותי דחו הם אם אף

(„È).‰È ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚ:שבחו אזמר ולמען חזקו הראות למען היתה  התשועה ר "ל  לישועה לי היה מקום  של  והשבח העוז 
(ÂË).‰¯ ÏÂ˜: וכח חיל  עושה ה ' ימין ויאמרו וישועה רנה קול  צדיקים באהלי  נשמע  ויהיה

oeiv zcevn
(È).ÌÏÈÓ‡ ויבש ימולל כמו כריתה צ)ענין :(לעיל

(·È).ÌÈ¯Â·„Î:הדבש שעושים העוף שרץ מין „ÂÎÚ.שם
ממנה קופצת שהשלהבת האש  כבוי  והוא וקפיצה ניתור ענין

נרו ידעך כ)וכן יתירה:ÈÊÚ.(È„):(משלי והיו "ד  חוזק ענין
.˙¯ÓÊÂ: ושבח זמר ÈÏ.מלשון È‰ÈÂויעזוב וכן  לי  היה  כמו 

עבדיו ט)את עזב :(שמות כח ÏÈÁ.(ÂË)ומשפטו מלשון
ואומץ:

xe` ldi
כי חסד א שנקרא  לישראל  להם שנתן התורה זו חסדו. לעולם

בחסדך  ואני ע "פ בזה  עמ "ש  לשונה . על  חסד  ותורת שנאמר
יבנה חסד  עולם אמרתי כי  ע"פ ועמ"ש  י"ג . ססי' תלים בטחתי
יחוד  הוא  זהו וחסד  קיים. החסד  יהי' שלעולם דהפירוש
כמ"ש הוא. חסד  אחותו את יקח  אשר ואיש בחי' קובה"ו

כי התורה ע"י  הוא  וזהו דע"ז. אחרי ובפ' ז' דף ויקרא  בזהר
זה יחוד  נמשך  התורה ע "י וא "כ תורה. מתן זו חתונתו ביום
כי לה' הודו  ג"כ וזהו התורה. זו  חסדו לעולם כי וזהו  כו '
קבלת דהיינו  כו ' לטובים  מטוב טוב  ויקבל  טוב יבא ע"ד טוב.

הקב "ה: זה מטוב  לכם. נתתי טוב  לקח כי  שנק ' התורה 
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:åéðãà âøä éøîæáììL íéðL åéìà eôé÷Liå éî ézà éî øîàiå ïBlçä-ìà åéðô àOiå:íéñéøñ äL ¦§¦−Ÿ¥¬£Ÿ¨«©¦¨³¨¨Æ¤©´©½©¾Ÿ¤¦¬¦¦−¦®©©§¦´¥½̈§©¬¦§−̈¨¦¦«
âìåäèîL øîàiå(éø÷ äeèîL):äpñîøiå íéñeqä-ìàå øéwä-ìà dîcî æiå äeèîLiåãììëàiå àáiå ©¬Ÿ¤¦§ª−¨¦§−¨©«¦§§®¨©¦̧¦¨¨¯¤©¦²§¤©¦−©«¦§§¤«¨©¨−Ÿ©´Ÿ©

:àéä Cìî-úá ék äeøá÷å úàfä äøeøàä-úà àð-eã÷t øîàiå zLiåäìdá eàöî-àìå døá÷ì eëìiå ©¥®§§©ÀŸ¤¦§º̈¤¨£¨³©ŸÆ§¦§½¨¦¬©¤−¤¦«©¥§−§¨§¨®§Ÿ¨´§À̈
:íéãiä úBtëå íéìâøäå úìbìbä-íà ékåìBcáò-ãéa øac øLà àeä ýåýé-øác øîàiå Bì eãébiå eáLiå ¦¯¦©ª§²Ÿ¤§¨©§©−¦§©¬©¨¨«¦©¨ª»©©¦´¼©ŸÆ¤Æ§©§Ÿ̈´½£¤´¦¤À§©©§²

:ìáæéà øùa-úà íéáìkä eìëàé ìàòøæé ÷ìça øîàì éaLzä eäiìàæìúéäåå)(éø÷ äúéäìáæéà úìáð ¥¦¨¬©¦§¦−¥®Ÿ§¥´¤¦§§¤½Ÿ§¬©§¨¦−¤§©¬Ÿ¦¨«¤§«¨§º̈§«¨§º̈¦§©´¦¤À¤
ô :ìáæéà úàæ eøîàé-àì øLà ìàòøæé ÷ìça äãOä éðt-ìò ïîãk§²Ÿ¤©§¥¬©¨¤−§¥´¤¦§§¤®£¤¬«ŸŸ§−¬Ÿ¦¨«¤

i"yx
(ËÎ)ÍÏÓ ·‡Á‡ Ô· Ì¯ÂÈÏ ‰˘ ‰¯˘Ú ˙Á‡ ˙˘·Â

.‰ÈÊÁ‡ ועל עשרה, שתים בשנת אומר הוא למעלה
עשרה  שתים בשנת אלא מת לא אביו יהורם כרחך
שנים  ושמונה מלך, ליורם חמש בשנת שהרי ליורם,
אני, אומר עשרה, אחת בשנת כאן שאמר ומהו מלך,
בתחלואים  נגוף שהיה לפי שנה, אביו בחיי שמלך

הימים בדברי שנאמר כמו יח)רעים, כא כל (ב ואחרי :
יצאו  מימים לימים ויהי מרפא, לאין לחלי ה' נגפו זאת
אחזיהו. את ירושלים יושבי וימליכו וגו', חליו עם מעיו
במלכו, אחזיהו שנה ושתים עשרים בן אומר הוא כאן

הימים ב)ובדברי כב היה (ב שנה ושתים ארבעים בן
ולא  היו שנה ארבעים אביו יהורם ימי וכל במלכו,
ושמונה  במלכו, שנה ושתים שלושים בו שנאמר יותר,
שתי  מאביו גדול להיות לבן אפשר והיאך מלך, שנה
שנים  שתי שהם שנולד, לפני שנה עשרים אלא שנים,
את  אסא שנשא מיום זו, גזרה נגזרה אביו, שנולד קודם
דוד, בית על גזירה נגזרה בנו ליהושפט עמרי בת

אומר הוא וכן אחאב, בית עם ז)שתכלה פסוק :(שם
כך  וגו'. יורם אל לבא אחזיהו תבוסת היתה ומאלהים

דסוטה ובתוספתא עולם, בסדר ג)שנויה בכל (יב אך .
אך  עמרי, בת את יהושפט שנשא מצינו לא המקרא

הימים בדברי א)מצאתי יח זו (ב ושמא לאחאב, ויתחתן
נשאה, לאסא ואחת שלושים ובשנת שנשא, אחותו היא

כג)שנאמר טז א מלך (מלכים לאסא ואחת שלושים בשנת :
שהרי  שלימה, מלכות שמלך עולם, בסדר ושנינו עמרי.
אסא  וכשנשא העם, חצי על מלך לכן קודם שנים שש
צא  תבני, את והרגו עמרי נתעלה ליהושפט, בתו את
אחזיהו, מות עד לאסא ואחת שלושים משנת וחשוב

ושתים: ארבעים ¯‡˘‰.(Ï)ותמצאם ˙‡ ·ËÈ˙Â
(: יהוא,(תרגום בעיני לחן שתהא כדי רישה, ית ותקנת

‰˘ÌÂÏ.(Ï‡)וישאנה: ¯Ó‡˙Â עמו להיות תרצה
‡„ÂÈ.בשלום: ‚¯‰ È¯ÓÊ זה אין אדוניך את הרגת אם

בעשא: בן אלה את הרג הוא גם זמרי שהרי חדש, דבר
(·Ï).È˙‡ ÈÓ:לעזרתי בכם מן ˘ÂËÓ‰.(Ï‚)מי

ארצה: ÌÈÏ‚¯‰Â.(Ï‰)החלון ˙ÏÂ‚Ï‚‰ רבותינו אמרו
יז) פרק אליעזר דרבי חתנים (פרקי לפני מרקדת שהיתה :

בראשה: ומכשכשת וברגליה ÔÓÂ„Î.(ÊÏ)בידיה
כזבל: תרגומו:

cec zcevn
(ËÎ).‰¯˘Ú ˙Á‡ ˙˘·Â,י ''א שנת שעבר אחר לומר : רוצה

למעלה  שנאמר  וכמו מלך, בי''ב  כה)כי עשרה(ח שתים בשנת  :
מלכותו וימי  אחאב , בן ליורם  בה' מלך  אביו יהורם כי  וכו',
ואז אחאב, בן ליורם  בי''ב  כן אם  וכלו מקוטעות, שנים  ח '

אחזיה: ÈÈÚ‰.(Ï)מלך ÍÂÙ· Ì˘˙Â,בעיניה פוך ותשם  כמו
ז)וכן עד אש(תהלים שלחו ומשפטו: מקדשך, באש שלחו  :

¯‡˘‰.במקדשך : ˙‡ ·ËÈ˙Âוקשטה ראשה צעיף  תקנה 
יהרגנה: לבל יהוא , בעיני חן  למצוא בשלום:‰˘ÌÂÏ.(Ï‡)עצמה, עמי להיות תרצה  ‡„ÂÈ.האם ‚¯Â‰ È¯ÓÊזמרי שגם  לפי 

להחניפו וכדי לעולמים, היה  שכבר  לומר אשמתו, להקל  באה וכאילו זמרי, בשם אותו קראה  לזה בעשא, בן  אלה המלך את הרג 
כן: ÈÓ.(Ï·)אמרה È˙‡ ÈÓ:בעזרתי ‡ÂÈÏ.מי  ÂÙÈ˜˘ÈÂ: למצותיך הננו להפילה˘ÂËÓ‰.(Ï‚)כאומרם החלון, מן אותה הזיזו

ברגליו:ÒÓ¯ÈÂ‰.לארץ: רמסה ‡.(Ï„)יהוא  Â„˜Ùהמוסר מדרך ואין היא, מלך  בת  כי וקברוה, הזאת הארורה  את  זכרו
המיתה: אחר בזיון בה ÂÎÂ'.(Ï‰)לנהוג ˙ÏÂ‚ÏÂ‚‰ Ì‡ ÈÎז''ל רבותינו  ואמרו  ה '. כדבר הכלבים , אכלו הגוף  כל  (פרקי ושאר 

יז) פרק אליעזר אכלוהדרבי ולא  נשארו  לזה לשמחה , הכלה  לפני בראשה , ומרכנת בידיה, ומטפחת  ברגליה, מרקדת שהיתה בזכות :
‰Â‡.(ÂÏ)הכלבים: '‰ בא:„·¯ במקרה  מפוזרים:ÔÓÂ„Î.(ÊÏ)ולא  אבריה היו  כן בארץ, המפוזר  ‡Ï·ÊÈ.כזבל  ˙‡Êרוב כי

עליה: שמה היה  לא  והנשאר  הכלבים , אכלו  הגוף

oeiv zcevn
(Ï).ÍÂÙ·וכן שחור, כחול  ל)הוא  ד בפוך (ירמיהו תקרעי כי :

כמוËÈ˙Â·.עיניך : תקון, לג)ענין  ב דרכך :(שם תיטבי  מה :
.Û˜˘˙Â:והביטה ˘ÂËÓ‰.(Ï‚)שרים:ÌÈÒÈ¯Ò.(Ï·)ראתה 

כמו המקום, מן הזזה ו)ענין ו ב הבקר:(שמואל שמטו :.ÊÈÂ
ונטיפה: הזיה ÔÓÂ„Î.(ÊÏ)הראש:‰‚Ï‚Ï˙.(Ï‰)מלשון

כמו ב)כזבל , ח האדמה:(ירמיהו פני על  לדומן  :

giw wxt mildz - miaezk

.çé÷ehÎ`

à:Bcñç íìBòì ék áBè-ék ýåýéì eãBäá:Bcñç íìBòì ék ìàøNé àð-øîàéâïøäà-úéá àð-eøîàé ´©«Ÿ̈´¦®¦−§¨´©§««Ÿ©¨¬¦§¨¥®¦−§¨´©§««Ÿ§¨¬¥©«£®Ÿ
:Bcñç íìBòì ékã:Bcñç íìBòì ék ýåýé éàøé àð-eøîàéä:dé áçøná éððò di éúàø÷ øönä-ïî ¦−§¨´©§««Ÿ§−¨¦§¥´§Ÿ̈®¦−§¨´©§«¦−©¥©¨¨´¦¨®¨−̈¦©¤§¨´¨«

å:íãà éì äNòi-äî àøéà àì éì ýåýéæ:éàðNá äàøà éðàå éøæòa éì ýåýéçýåýéa úBñçì áBè §Ÿ̈´−¦´Ÿ¦¨®©©«£¤−¦´¨¨«§Ÿ̈´−¦§«Ÿ§¨®©«¹£¦À¤§¤¬§«Ÿ§¨«À©«£¬©«Ÿ̈®
:íãàa çèaîè:íéáéãða çèaî ýåýéa úBñçì áBèé:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñ íéBb-ìkàééðeañ ¦¹§ÀŸ©¨«¨¨«À©«£¬©«Ÿ̈®¦¹§ÀŸ©¦§¦¦«¨¦¬§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©¬¦

:íìéîà ék äåäé íLa éðeááñ-íâáé:íìéîà ék ýåýé íLa íéöB÷ Làk eëòc íéøBáãë éðeañâéäçc ©§¨®¦§¥¬§¹Ÿ̈À¦´£¦©«©³¦¦§¦À−«Ÿ£§¥´¦®§¥¬¹§Ÿ̈À¦´£¦©«¨´Ÿ
:éðøæò ýåýéå ìtðì éðúéçããé:äòeLéì éì-éäéå dé úøîæå éfòåèíé÷écö éìäàa äòeLéå äpø | ìB÷ §¦©´¦¦§®Ÿ©«Ÿ̈´£¨¨«¦¨¦´§¦§¨´¨®©«§¦¦¹À¦«¨«³¦Ä̈¦«À̈§¨«¢¥¬©¦¦®

:ìéç äNò äåäé ïéîé§¦¬§¹Ÿ̈À´Ÿ¨¨«¦

i"yx
(‡).'Â‚Â '‰Ï Â„Â‰(·).Ï‡¯˘È ‡ ¯Ó‡È לפי

חסדו: ‰'.(„)שלעולם È‡¯È שכתוב לוי בני אלו
לוי בני כל אליו ויאספו אלי לה' מי ל"ב)בהם (שמות

ראש  נתנה כשאמרו ישראל עם ונלחמו העגל במעשה
מצרימה יד)ונשובה ·‰'(Á):(במדבר ˙ÂÒÁÏ ·ÂË

.'Â‚Â מועט ודבר צל חסיון לשון אלא אינו זה חסיון
לחסות ÁË·Ó.הוא: ואעפ"כ חזק וסמך בריא דבר

אדם: בני מהבטחת טוב ÈÂ··Ò.(È)בה' ÌÈÂ‚ ÏÎ
כמו  שם, יהיו הגוים שכל ומגוג גוג במלחמות מדבר
למלחמה  ירושלים אל הגוי' כל את ואספתי שנאמ'

י"ד) ויבש‡ÌÏÈÓ.:(זכריה ימולל לשון ב')אכרית' :(לעיל
(·È).ÌÈˆÂ˜ ˘‡Î ÂÎÚ„ על נופל דעיכה לשון כל

ממקומו  ונתק נתר להיות ממהר ונתור קפיצה לשון
כמו  מים לשון ועל אש לשון על נופל הוא כן על

ממקומם ו')נדעכו נדעכו(איוב ימי יז)וכן נרו (שם וכן
ידעך יח)עליו הפתילה (שם מן הנתקת שלהבת כדרך

כבה: כשהיא למעלה „È˙ÈÁ(È‚)ועולה ‰Á„
.ÏÂÙÏ:אויבי ÈÏ(È„)אתה È‰ÈÂ ‰È ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚ

.‰ÚÂ˘ÈÏ,לישועה לי היה הקב"ה גבורת וזמר' עזי
קמץ  חטף נקוד עזי במקר' מצינו לא כי יתיר' יו"ד עזי

מק  משלשה חוץ שורק אצל אלא סמוך שהוא ומות
יכול  ואינך השם לתיבת דבוק וזמרת וע"כ וזמרת
היה  אמר שלא לי ויהי על תתמה ואל וזמרתי, לפרשו
לבו  שם לא ואשר במקרא, כאלה שהרב' לישוע' לי

וגו' עבדיו את ויעזוב ט')וגו' לכתוב (שמות לו היה
ÚÂ˘ÈÂ‰.(ÂË)עזב: ‰¯ ÏÂ˜ באהלי לעתיד תהיה

ה' ימין חיל עושה ה' ימין הרנה קול ומהו צדיקי'
וגו': רוממה

cec zcevn
(‡).·ÂË ÈÎ:לעולם חסד ועושה טוב  הוא  ‡.(·)כי  ¯Ó‡È

לעולם אשר  לה' בהודות  ישראל יאמר  הגאולה בעת עתה
‰Óˆ¯.(‰)חסדו: ÔÓמן לו קראתי כאשר כי  החסד  זהו ר"ל 

במרחב : אותי והעמיד  ה' לי ענה  והדחק ÈÏ.(Â)המצר  '‰
לי אדם יעשה מה כי ממי אירא לא לעזרה לי  ה' היה  כאשר 

עמדי: ה ' ·È¯ÊÂÚ.(Ê)אם ÈÏ עוזרי‰' בעזר לי ה' היה  כאשר 
שונאי: בנקמת אראה המעולים·ÌÈ·È„.(Ë)אז הם כי עם

אדם: ‰'.(È)שבבני Ì˘·:' ה בשם אבטח ÈÂ·Ò(È‡)ר"ל 
.'Â‚Â:' ה בשם אבטח  עכ "ז  אותי ויסבבו אספו פעמים  רבות  כי עם ÌÈ¯Â·„Î.(È·)ר"ל  ÈÂ·Òהללו כדבורים  אותי סבבו כי אף

מדבש : מלא כלי  יסבבו הרגו„ÂÎÚÂ.אשר  גלולים  העובדי אם  אף ור"ל מהר הכבים הקוצים  מעצי כאש גחלתי כבו אם אף
ה ': בשם אבטח עכ"ז מישראל „È˙ÈÁ.(È‚)רבים ‰Á„:לי יוכלו ולא עזרני ה' עכ "ז  בארץ לנפול  אותי דחו הם אם אף

(„È).‰È ˙¯ÓÊÂ ÈÊÚ:שבחו אזמר ולמען חזקו הראות למען היתה  התשועה ר "ל  לישועה לי היה מקום  של  והשבח העוז 
(ÂË).‰¯ ÏÂ˜: וכח חיל  עושה ה ' ימין ויאמרו וישועה רנה קול  צדיקים באהלי  נשמע  ויהיה

oeiv zcevn
(È).ÌÏÈÓ‡ ויבש ימולל כמו כריתה צ)ענין :(לעיל

(·È).ÌÈ¯Â·„Î:הדבש שעושים העוף שרץ מין „ÂÎÚ.שם
ממנה קופצת שהשלהבת האש  כבוי  והוא וקפיצה ניתור ענין

נרו ידעך כ)וכן יתירה:ÈÊÚ.(È„):(משלי והיו "ד  חוזק ענין
.˙¯ÓÊÂ: ושבח זמר ÈÏ.מלשון È‰ÈÂויעזוב וכן  לי  היה  כמו 

עבדיו ט)את עזב :(שמות כח ÏÈÁ.(ÂË)ומשפטו מלשון
ואומץ:

xe` ldi
כי חסד א שנקרא  לישראל  להם שנתן התורה זו חסדו. לעולם

בחסדך  ואני ע "פ בזה  עמ "ש  לשונה . על  חסד  ותורת שנאמר
יבנה חסד  עולם אמרתי כי  ע"פ ועמ"ש  י"ג . ססי' תלים בטחתי
יחוד  הוא  זהו וחסד  קיים. החסד  יהי' שלעולם דהפירוש
כמ"ש הוא. חסד  אחותו את יקח  אשר ואיש בחי' קובה"ו

כי התורה ע"י  הוא  וזהו דע"ז. אחרי ובפ' ז' דף ויקרא  בזהר
זה יחוד  נמשך  התורה ע "י וא "כ תורה. מתן זו חתונתו ביום
כי לה' הודו  ג"כ וזהו התורה. זו  חסדו לעולם כי וזהו  כו '
קבלת דהיינו  כו ' לטובים  מטוב טוב  ויקבל  טוב יבא ע"ד טוב.

הקב "ה: זה מטוב  לכם. נתתי טוב  לקח כי  שנק ' התורה 
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המנחות. במעשה כללים ללמד מוסיף פרקנו

˙Ïq‰ ˙ÁÓ :ÌÈ‰kÏ Ô‰ÈÈLe ˙BˆÓ˜ ˙BÁÓ el‡― ≈¿»ƒ¿»¿»≈∆«…¬ƒƒ¿««…∆
בה ב ב ב ב ----גגגג):):):):שכתוב בבבב,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  והקטיר קומצו... מלא משם "וקמץ

ולבניו"; לאהרן המנחה מן והנותרת המזבחה... אזכרתה »¬»»¿Án‰Â˙את
מחבת; ומנחת ―˙LÁn‰Â;מרחשת ומנחת ―,˙BlÁ‰Â ¿««¿∆∆¿««

ÔÈ˜È˜‰Âאלו במנחות שכתוב תנור, מאפה מנחת של שםשםשםשם,,,,― ((((שםשםשםשם ¿»¿ƒƒ
אזכרתהטטטט----יייי):):):): את המנחה מן הכהן "והרים  והקטיר

נקמצות  אלו מנחות ולבניו". לאהרן המנחה מן והנותרת המזבחה...
בהקדמה  שבארנו כמו הפתיתים, מן וקומץ אותן שפותת אפייתן, לאחר

ג; פרק ב משנה ÌÈLלבאור ˙ÁÓ ,ÌÈBb ˙ÁÓ או גויים ― ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ
הללו; המנחות מן אחת שהתנדבו ‰ÓÚנשים ˙ÁÓ שכתוב ― ƒ¿«»…∆

טזטזטזטז):):):):בה שםשםשםשם,,,, אזכרתה";((((שםשםשםשם את הכהן ËBÁ‡"והקטיר ˙ÁÓ― ƒ¿«≈
בה יביביביב):):):):שכתוב ה ה ה ה ,,,, אזכרתה ((((שםשםשםשם את קומצו מלוא ממנה הכהן "וקמץ

המזבחה"; ˜B‡˙והקטיר ˙ÁÓe בה שכתוב סוטה, מנחת ― ƒ¿«¿»
כוכוכוכו):):):): ה ה ה ה ,,,, אזכרת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  את המנחה מן הכהן המזבחה","וקמץ והקטיר ה

זזזז----ט ט ט ט ):):):):וכתוב וווו,,,, בקומצו...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממנו והרים המנחה... תורת "וזאת
"וזאת  ודרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה והנותרת המזבח... והקטיר
הנקמצות, המנחות שכל המנחות, לכל אחת תורה ― המנחה" תורת

לכהנים. שייריהן ÏLנאכלים ‡ËBÁ ˙ÁÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
˙ˆÓ˜ ÌÈ‰k שייריה ואין למזבח כולה כהן שמנחת פי על אף ― …¬ƒƒ¿∆∆

שכתוב כמו טזטזטזטז):):):):לכהנים, וווו,,,, לא ((((שםשםשםשם תהיה כליל כהן מנחת "וכל
קמיצה, צריכה מקום מכל ÌÈÈM‰Âתאכל", ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰Â ָ¿«…∆»≈¿«¿¿«ƒ«ƒ

ÔÓˆÚÏ ÌÈ˜ נקמצת כהן מנחת אין קמא תנא לדעת ברם, ― ¿≈ƒ¿«¿»
ששייריה  מנחה כל קמא: תנא שסובר שהיא, כמו כולה נקטרת אלא

נקמצת. אינה נאכלים שייריה ושאין נקמצת, נאכלים  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ‰k ˙ÁÓ,נדבה מנחת ובין חובה מנחת בין ―Ô‰k ˙ÁÓe ƒ¿«…¬ƒƒ¿«…≈
ÁÈLÓ,חביתין מנחת ―ÌÈÎÒ ˙ÁÓe,בהמה קרבן עם הבאה ― »ƒ«ƒ¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ,למזבח כולן ―ÌÈ‰kÏ Ì‰a ÔÈ‡Â.כלום ―‰ÙÈ ‰Êa «ƒ¿≈«¿≈»∆«…¬ƒ»∆»∆

ÌÈ‰k‰ ÁkÓ ÁaÊn‰ Ák,המזבח כוח יפה אלו במנחות ― …««ƒ¿≈«ƒ…««…¬ƒ
עליו. נקטרת כולה ‰ÌÁlשהמנחה ÈzL―,בעצרת שמביאים ¿≈«∆∆

ÌÈt‰ ÌÁÏÂ,בהיכל הזהב שולחן על שבת בכל שעורכים ― ¿∆∆«»ƒ
ÌÈ‰kÏ,לכהנים כולן ―ÁaÊnÏ Ì‰a ÔÈ‡Â.כלום ―‰Êe «…¬ƒ¿≈»∆«ƒ¿≈«»∆

ÁaÊn‰ ÁkÓ ÌÈ‰k‰ Ák ‰ÙÈ הפנים ולחם הלחם ששתי ― »∆…««…¬ƒƒ…««ƒ¿≈«
בגמרא  המזבח. על כלום מהן מקטירים ואין לכהנים כולן נאכלות

המזבח" כוח יפה "בזה שהפיסקה להשמיענו,מבואר, באה
מנסכו  אלא האש על מזלפו אינו קרבן, בלא למזבח יין שהמתנדב

לשיתין ויורד נסכים טוב טוב טוב טוב """"כשאר יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

שלמה שלמה שלמה שלמה ");");");"); הכהנים"וווו""""מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  כוח יפה "בזה באה והפיסקה
הן  הרי עצרת, כבשי בלא הלחם שתי הביאו שאפילו להשמיענו,

עד עד עד עד ,,,,ב ב ב ב ).).).).לכהנים מנחות מנחות מנחות מנחות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏka ˙BNÚp‰ ˙BÁn‰ Ïk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת כגון ― »«¿»««¬«¿ƒ
GL ˙BeÚËÔÓL ÔzÓe ,‰ÏÈÏe ,‰˜ÈˆÈ :ÔÓL ˙BzÓ L ¿»«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»««∆∆

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ ÈÏka והרי בכלי, השמן מן מעט נותן בתחילה ― «¿ƒ…∆«¬ƒ»»
זה     ונותן וחוזר עליו, הסולת ונותן

זו והרי יחד, הכל ובולל השמן מן מעט הבלילה עליה אחר
עשר  ― נדרו כפי במרחשת או במחבת ואופה פושרים במים לשה
על  שמן ויוצק לפתיתים המצות את פותת שנאפו, לאחר מצות;

זו והרי השמן הפתיתים, מתנות שלוש את מונה משנתנו
שכן מהסוף, מחבת במנחת שכתוב ממה ((((ויקראויקראויקראויקראלמדים

ה ה ה ה ----וווו):):):): "סולתבבבב,,,, פתים אותה שמן",פתות עליה
  מרחשת במנחת כך אחר שכתוב ממה שםשםשםשם,,,,למדים ((((שםשםשםשם

תעשה"זזזז):):):): בשמן ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").")."סולת שמשנתנו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מבואר, בגמרא
המנחות "כל נקטה ,תנור מאפה שמנחת להשמיע, כדי ,"

נאפית  שהרי בכלי, מעשיה כל שאין כלומר בכלי, נעשית שאינה
שלוש ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),בתנור כל טעונה סולת מנחת ברם, יציקה. טעונה אינה

השמן משנה משנה משנה משנה """"מתנות """"לחםלחםלחםלחם שםשםשםשם עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; יגיגיגיג,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

למלך למלך למלך למלך ").").")."). ÔÏÏBaוווו""""משנה משנה משנה משנה  ˙BlÁ‰Â חלות הבאות המנחות באותן ― ¿««¿»
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מרחשת, ומנחת מחבת ומנחת תנור מאפה במנחת דהיינו מצות,
החלות, של בפתיתים נעשית שלהן Èaהבלילה Èc יהודה רבי ― ƒ¿≈«ƒ

תנור מאפה במנחת שכתוב  ממה הלומד ד ד ד ד ):):):):הנשיא, ב ב ב ב ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
   .חלות כשהן ‡ÌÈÓB:שבוללן ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÒ שכתוב סולת, בעודן נעשית שלהן הבלילה אלו במנחות אף ― …∆
"""" כשהיא ((((שםשםשםשם)))) נבללת שהמנחה ומשמע בשמן", בלולות חלות...
סולת. ˙BlÁ‰,תנור מאפה מנחת של ―˙BeÚË ««¿

‰ÏÈÏa השמן כל עם הסולת את בולל חלות, להביא התנדב שאם ― ¿ƒ»
חכמים. לדברי לעיל שבארנו כמו חלות, עשר שבמקדש בתנור ואופה

ÌÈÁeLÓאבל ÌÈ˜È˜‰Â בולל אינו רקיקים, להביא התנדב אם ― ¿»¿ƒƒ¿ƒ
רקיקים, עשרה ואופה בפושרים הסולת את לש אלא בשמן, הסולת את

כתוב שכן בשמן, הרקיקים את כך אחר מצות ((((שםשםשםשם):):):):ומושח "ורקיקי
."בשמןÔÁLBÓ „ˆÈk?הרקיקים את ―Èk ÔÈÓk― ≈«¿»¿ƒƒ

) "כי" יוונית אות "כי"כצורת האות צורת בענין שונות דעות ויש .(
במפרשיםבמפרשיםבמפרשיםבמפרשים).).).). ÌÈ‰kÏ((((עייןעייןעייןעיין ÏÎ‡ ÔÓM‰ ‡Le שנשתייר השמן ― ¿»«∆∆∆¡»«…¬ƒ

לכהנים. נאכל המשיחה לאחר

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏka ˙BNÚp‰ ˙BÁn‰ Ïk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת היינו ― »«¿»««¬«¿ƒ
חלות  בין בכלי), נעשית שאינה (אף תנור מאפה למנחת הדין והוא

רקיקים, È˙t˙‰ובין ˙BeÚËמחבת במנחת שכתוב כמו ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿¿ƒ»
וווו):):):): וכתובבבבב,,,, פתים", אותה כל ((((שם שם שם שם ):):):):"פתות לרבות ― היא" "מנחה

הפנים  ולחם הלחם לשתי פרט פתיתה, שטעונות האפויות המנחות
― "אותה" ודורשים: אותה", "פתות שכתוב: פתיתה, טעונים שאין
נקטה  שמשנתנו בגמרא, מבואר וכן הפנים. ולחם הלחם שתי למעט

    שאינן להוצי הפנים, ולחם הלחם שתי א
מנחת  ברם, פתיתה. טעונות שאינן בתנור, נאפות אלא בכלי נעשות
ממעטת, המשנה אין בכלי) נעשית שאינה פי על (אף תנור מאפה

למעלה הזכרנו שכבר במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשיכמו ועיין ועיין ועיין ועיין  א א א א ;;;; עה עה עה עה ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

הפתיתה?המשנההמשנההמשנההמשנה).).).). נעשית Ï‡NÈוכיצד ˙ÁÓ שהביא ישראל ― ƒ¿«ƒ¿»≈
פתיתה, שטעונה Úa‡Ï‰מנחה ÌÈLe ,ÌÈLÏ „Á‡ ÏÙBk― ≈∆»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»

לארבע, השתיים את וכופל וחוזר לשתיים, חלה כל ÏÈcÓe«¿ƒכופל
פתים", אותה "פתות שכתוב: שכופלה, במקום החלה את ומשבר ―

לארבע. דהיינו שתיים, לעוד ― "פתים" לשתיים, "פתות" ודרשו:
"פתות לומר: תלמוד פירורים? יעשנה לפתיתים יכול אותה ― "

לפתיתים פתיתיה ÌÈ‰k((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ולא ˙ÁÓ א מנחה ― הביא כהן ם ƒ¿«…¬ƒ
ÏÈcÓאפויה, BÈ‡Â ,‰Úa‡Ï ÌÈLe ,ÌÈLÏ „Á‡ ÏÙBk≈∆»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿≈«¿ƒ

פתיתה מצות לקיים כדי החלות את כופל משברן,((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),― ואינו
הבדלה  צריכה אינה למזבח, כולה שהרי קמיצה, צריכה ואינה שהואיל

‰ÁÈLn((((רשרשרשרש""""יייי).).).). Ô‰k ˙ÁÓבה שכתוב יד יד יד יד ):):):):― וווו,,,, "מנחת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ƒ¿«…≈«»ƒ«
dÏtÎÓפתים", ‰È‰ ‡G מכפלה היה שלא מבואר, בגמרא ― »»¿«¿»

לשניים. אלא ישראל, כמנחת חלקים ‡ÓB:לארבעה ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈
È˙t Ì‰a ÔÈ‡ ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙ÁÓe ,ÌÈ‰k ˙ÁÓ‰˙ כלומר ― ƒ¿«…¬ƒƒ¿«…≈»ƒ«≈»∆¿ƒ»

מכפלן היה ˜ÈÓˆ‰((((רשרשרשרש""""יייי),),),),שלא Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ שכולן ― ƒ¿≈∆≈»∆¿ƒ»
È˙t˙‰למזבח, Ì‰a ÔÈ‡ ,‰ˆÈÓ˜ Ì‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ כמבואר ― ¿»∆≈»∆¿ƒ»≈»∆¿ƒ»

ÌÈ˙ÈÊkלעיל. ÔlÎÂ שמעון רבי דברי המשך שזה מפרשים, יש ― ¿À»¿≈ƒ
לארבעה  אותן כופל אינו פתיתה, הטעונות המנחות שכל הסובר,
שגודלם  לפתיתים אותן פותת אלא קמא, תנא כדברי בלבד חלקים
הכל, לדברי היא כזיתים" "וכולן שהפיסקה מפרשים ויש כזיתים.
הטעונות  המנחות את לפותת אין הכל שלדעת להשמיע, המשנה ובאה

מכזיתים לפחות ולא כזיתים לפתיתים אלא """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכתפתיתה ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GL ˙BeÚË ˙BÁn‰ Ïk‰ÙÈL ˙B‡Ó L את ביד לשפשף ― »«¿»¿¿≈ƒ»
פעם, מאות שלוש החיטה ËÈÚa‰גרעיני ˙B‡Ó LÓÁÂ בפס ― «¬≈≈¿ƒ»

באגרוף, או ÌÈhÁaהיד ‰ËÈÚa‰Â ‰ÙÈM‰Â להסיר כדי ― ¿«ƒ»¿«¿ƒ»«ƒƒ
בועט  אחת, "שף ברייתא: מובאת בגמרא טחינה. קודם קליפותיהן
השיפה  של הסדר היה שכך כלומר שלוש", בועט שתיים, שף שתיים,
בעיטות, ושלוש שיפות שתי בעיטות, שתי אחת, שיפה והבעיטה:
בעיטות, ושלוש שיפות שתי בעיטות, שתי אחת, שיפה ועושה וחוזר

שיפה מאות שלוש ונמצאו פעמים מאה הזה כסדר ועושה וחמש וחוזר
בעיטה. aaˆ˜מאות Û‡ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa.ובעיטה שיפה עושים ― «ƒ≈≈««»≈
גורסים: ויש    אין יוסי רבי שלדעת כלומר ―

יפה שיתגבל כדי  בבצק, אלא בחיטים והבעיטה """"תוספותתוספותתוספותתוספותהשיפה ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום   NÚ NÚ ˙B‡a ˙BÁn‰ Ïk― »«¿»»∆∆∆∆
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א ה נ ש מ ר ו א ב

המנחות. במעשה כללים ללמד מוסיף פרקנו

˙Ïq‰ ˙ÁÓ :ÌÈ‰kÏ Ô‰ÈÈLe ˙BˆÓ˜ ˙BÁÓ el‡― ≈¿»ƒ¿»¿»≈∆«…¬ƒƒ¿««…∆
בה ב ב ב ב ----גגגג):):):):שכתוב בבבב,,,, הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  והקטיר קומצו... מלא משם "וקמץ

ולבניו"; לאהרן המנחה מן והנותרת המזבחה... אזכרתה »¬»»¿Án‰Â˙את
מחבת; ומנחת ―˙LÁn‰Â;מרחשת ומנחת ―,˙BlÁ‰Â ¿««¿∆∆¿««

ÔÈ˜È˜‰Âאלו במנחות שכתוב תנור, מאפה מנחת של שםשםשםשם,,,,― ((((שםשםשםשם ¿»¿ƒƒ
אזכרתהטטטט----יייי):):):): את המנחה מן הכהן "והרים  והקטיר

נקמצות  אלו מנחות ולבניו". לאהרן המנחה מן והנותרת המזבחה...
בהקדמה  שבארנו כמו הפתיתים, מן וקומץ אותן שפותת אפייתן, לאחר

ג; פרק ב משנה ÌÈLלבאור ˙ÁÓ ,ÌÈBb ˙ÁÓ או גויים ― ƒ¿«ƒƒ¿«»ƒ
הללו; המנחות מן אחת שהתנדבו ‰ÓÚנשים ˙ÁÓ שכתוב ― ƒ¿«»…∆

טזטזטזטז):):):):בה שםשםשםשם,,,, אזכרתה";((((שםשםשםשם את הכהן ËBÁ‡"והקטיר ˙ÁÓ― ƒ¿«≈
בה יביביביב):):):):שכתוב ה ה ה ה ,,,, אזכרתה ((((שםשםשםשם את קומצו מלוא ממנה הכהן "וקמץ

המזבחה"; ˜B‡˙והקטיר ˙ÁÓe בה שכתוב סוטה, מנחת ― ƒ¿«¿»
כוכוכוכו):):):): ה ה ה ה ,,,, אזכרת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  את המנחה מן הכהן המזבחה","וקמץ והקטיר ה

זזזז----ט ט ט ט ):):):):וכתוב וווו,,,, בקומצו...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממנו והרים המנחה... תורת "וזאת
"וזאת  ודרשו: ובניו", אהרן יאכלו ממנה והנותרת המזבח... והקטיר
הנקמצות, המנחות שכל המנחות, לכל אחת תורה ― המנחה" תורת

לכהנים. שייריהן ÏLנאכלים ‡ËBÁ ˙ÁÓ :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈ƒ¿«≈∆
˙ˆÓ˜ ÌÈ‰k שייריה ואין למזבח כולה כהן שמנחת פי על אף ― …¬ƒƒ¿∆∆

שכתוב כמו טזטזטזטז):):):):לכהנים, וווו,,,, לא ((((שםשםשםשם תהיה כליל כהן מנחת "וכל
קמיצה, צריכה מקום מכל ÌÈÈM‰Âתאכל", ,BÓˆÚÏ ˜ ıÓw‰Â ָ¿«…∆»≈¿«¿¿«ƒ«ƒ

ÔÓˆÚÏ ÌÈ˜ נקמצת כהן מנחת אין קמא תנא לדעת ברם, ― ¿≈ƒ¿«¿»
ששייריה  מנחה כל קמא: תנא שסובר שהיא, כמו כולה נקטרת אלא

נקמצת. אינה נאכלים שייריה ושאין נקמצת, נאכלים  

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈ‰k ˙ÁÓ,נדבה מנחת ובין חובה מנחת בין ―Ô‰k ˙ÁÓe ƒ¿«…¬ƒƒ¿«…≈
ÁÈLÓ,חביתין מנחת ―ÌÈÎÒ ˙ÁÓe,בהמה קרבן עם הבאה ― »ƒ«ƒ¿«¿»ƒ
ÁaÊnÏ,למזבח כולן ―ÌÈ‰kÏ Ì‰a ÔÈ‡Â.כלום ―‰ÙÈ ‰Êa «ƒ¿≈«¿≈»∆«…¬ƒ»∆»∆

ÌÈ‰k‰ ÁkÓ ÁaÊn‰ Ák,המזבח כוח יפה אלו במנחות ― …««ƒ¿≈«ƒ…««…¬ƒ
עליו. נקטרת כולה ‰ÌÁlשהמנחה ÈzL―,בעצרת שמביאים ¿≈«∆∆

ÌÈt‰ ÌÁÏÂ,בהיכל הזהב שולחן על שבת בכל שעורכים ― ¿∆∆«»ƒ
ÌÈ‰kÏ,לכהנים כולן ―ÁaÊnÏ Ì‰a ÔÈ‡Â.כלום ―‰Êe «…¬ƒ¿≈»∆«ƒ¿≈«»∆

ÁaÊn‰ ÁkÓ ÌÈ‰k‰ Ák ‰ÙÈ הפנים ולחם הלחם ששתי ― »∆…««…¬ƒƒ…««ƒ¿≈«
בגמרא  המזבח. על כלום מהן מקטירים ואין לכהנים כולן נאכלות

המזבח" כוח יפה "בזה שהפיסקה להשמיענו,מבואר, באה
מנסכו  אלא האש על מזלפו אינו קרבן, בלא למזבח יין שהמתנדב

לשיתין ויורד נסכים טוב טוב טוב טוב """"כשאר יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

שלמה שלמה שלמה שלמה ");");");"); הכהנים"וווו""""מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  כוח יפה "בזה באה והפיסקה
הן  הרי עצרת, כבשי בלא הלחם שתי הביאו שאפילו להשמיענו,

עד עד עד עד ,,,,ב ב ב ב ).).).).לכהנים מנחות מנחות מנחות מנחות  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏka ˙BNÚp‰ ˙BÁn‰ Ïk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת כגון ― »«¿»««¬«¿ƒ
GL ˙BeÚËÔÓL ÔzÓe ,‰ÏÈÏe ,‰˜ÈˆÈ :ÔÓL ˙BzÓ L ¿»«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»««∆∆

Ô˙iNÚÏ Ì„˜ ÈÏka והרי בכלי, השמן מן מעט נותן בתחילה ― «¿ƒ…∆«¬ƒ»»
זה     ונותן וחוזר עליו, הסולת ונותן

זו והרי יחד, הכל ובולל השמן מן מעט הבלילה עליה אחר
עשר  ― נדרו כפי במרחשת או במחבת ואופה פושרים במים לשה
על  שמן ויוצק לפתיתים המצות את פותת שנאפו, לאחר מצות;

זו והרי השמן הפתיתים, מתנות שלוש את מונה משנתנו
שכן מהסוף, מחבת במנחת שכתוב ממה ((((ויקראויקראויקראויקראלמדים

ה ה ה ה ----וווו):):):): "סולתבבבב,,,, פתים אותה שמן",פתות עליה
  מרחשת במנחת כך אחר שכתוב ממה שםשםשםשם,,,,למדים ((((שםשםשםשם

תעשה"זזזז):):):): בשמן ישראל ישראל ישראל ישראל ").").").")."סולת שמשנתנו ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מבואר, בגמרא
המנחות "כל נקטה ,תנור מאפה שמנחת להשמיע, כדי ,"

נאפית  שהרי בכלי, מעשיה כל שאין כלומר בכלי, נעשית שאינה
שלוש ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),בתנור כל טעונה סולת מנחת ברם, יציקה. טעונה אינה

השמן משנה משנה משנה משנה """"מתנות """"לחםלחםלחםלחם שםשםשםשם עייןעייןעייןעיין ה ה ה ה ;;;; יגיגיגיג,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  הלהלהלהל'''' ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם 

למלך למלך למלך למלך ").").")."). ÔÏÏBaוווו""""משנה משנה משנה משנה  ˙BlÁ‰Â חלות הבאות המנחות באותן ― ¿««¿»
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מרחשת, ומנחת מחבת ומנחת תנור מאפה במנחת דהיינו מצות,
החלות, של בפתיתים נעשית שלהן Èaהבלילה Èc יהודה רבי ― ƒ¿≈«ƒ

תנור מאפה במנחת שכתוב  ממה הלומד ד ד ד ד ):):):):הנשיא, ב ב ב ב ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 
   .חלות כשהן ‡ÌÈÓB:שבוללן ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ

˙ÏÒ שכתוב סולת, בעודן נעשית שלהן הבלילה אלו במנחות אף ― …∆
"""" כשהיא ((((שםשםשםשם)))) נבללת שהמנחה ומשמע בשמן", בלולות חלות...
סולת. ˙BlÁ‰,תנור מאפה מנחת של ―˙BeÚË ««¿

‰ÏÈÏa השמן כל עם הסולת את בולל חלות, להביא התנדב שאם ― ¿ƒ»
חכמים. לדברי לעיל שבארנו כמו חלות, עשר שבמקדש בתנור ואופה

ÌÈÁeLÓאבל ÌÈ˜È˜‰Â בולל אינו רקיקים, להביא התנדב אם ― ¿»¿ƒƒ¿ƒ
רקיקים, עשרה ואופה בפושרים הסולת את לש אלא בשמן, הסולת את

כתוב שכן בשמן, הרקיקים את כך אחר מצות ((((שםשםשםשם):):):):ומושח "ורקיקי
."בשמןÔÁLBÓ „ˆÈk?הרקיקים את ―Èk ÔÈÓk― ≈«¿»¿ƒƒ

) "כי" יוונית אות "כי"כצורת האות צורת בענין שונות דעות ויש .(
במפרשיםבמפרשיםבמפרשיםבמפרשים).).).). ÌÈ‰kÏ((((עייןעייןעייןעיין ÏÎ‡ ÔÓM‰ ‡Le שנשתייר השמן ― ¿»«∆∆∆¡»«…¬ƒ

לכהנים. נאכל המשיחה לאחר

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÈÏka ˙BNÚp‰ ˙BÁn‰ Ïk,מרחשת ומנחת מחבת מנחת היינו ― »«¿»««¬«¿ƒ
חלות  בין בכלי), נעשית שאינה (אף תנור מאפה למנחת הדין והוא

רקיקים, È˙t˙‰ובין ˙BeÚËמחבת במנחת שכתוב כמו ((((ויקראויקראויקראויקרא― ¿¿ƒ»
וווו):):):): וכתובבבבב,,,, פתים", אותה כל ((((שם שם שם שם ):):):):"פתות לרבות ― היא" "מנחה

הפנים  ולחם הלחם לשתי פרט פתיתה, שטעונות האפויות המנחות
― "אותה" ודורשים: אותה", "פתות שכתוב: פתיתה, טעונים שאין
נקטה  שמשנתנו בגמרא, מבואר וכן הפנים. ולחם הלחם שתי למעט

    שאינן להוצי הפנים, ולחם הלחם שתי א
מנחת  ברם, פתיתה. טעונות שאינן בתנור, נאפות אלא בכלי נעשות
ממעטת, המשנה אין בכלי) נעשית שאינה פי על (אף תנור מאפה

למעלה הזכרנו שכבר במפרשיבמפרשיבמפרשיבמפרשיכמו ועיין ועיין ועיין ועיין  א א א א ;;;; עה עה עה עה ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  גמרא גמרא גמרא גמרא  ((((עייןעייןעייןעיין

הפתיתה?המשנההמשנההמשנההמשנה).).).). נעשית Ï‡NÈוכיצד ˙ÁÓ שהביא ישראל ― ƒ¿«ƒ¿»≈
פתיתה, שטעונה Úa‡Ï‰מנחה ÌÈLe ,ÌÈLÏ „Á‡ ÏÙBk― ≈∆»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»

לארבע, השתיים את וכופל וחוזר לשתיים, חלה כל ÏÈcÓe«¿ƒכופל
פתים", אותה "פתות שכתוב: שכופלה, במקום החלה את ומשבר ―

לארבע. דהיינו שתיים, לעוד ― "פתים" לשתיים, "פתות" ודרשו:
"פתות לומר: תלמוד פירורים? יעשנה לפתיתים יכול אותה ― "

לפתיתים פתיתיה ÌÈ‰k((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).ולא ˙ÁÓ א מנחה ― הביא כהן ם ƒ¿«…¬ƒ
ÏÈcÓאפויה, BÈ‡Â ,‰Úa‡Ï ÌÈLe ,ÌÈLÏ „Á‡ ÏÙBk≈∆»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿≈«¿ƒ

פתיתה מצות לקיים כדי החלות את כופל משברן,((((רש רש רש רש """"י י י י ),),),),― ואינו
הבדלה  צריכה אינה למזבח, כולה שהרי קמיצה, צריכה ואינה שהואיל

‰ÁÈLn((((רשרשרשרש""""יייי).).).). Ô‰k ˙ÁÓבה שכתוב יד יד יד יד ):):):):― וווו,,,, "מנחת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ƒ¿«…≈«»ƒ«
dÏtÎÓפתים", ‰È‰ ‡G מכפלה היה שלא מבואר, בגמרא ― »»¿«¿»

לשניים. אלא ישראל, כמנחת חלקים ‡ÓB:לארבעה ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿≈
È˙t Ì‰a ÔÈ‡ ,ÁÈLÓ Ô‰k ˙ÁÓe ,ÌÈ‰k ˙ÁÓ‰˙ כלומר ― ƒ¿«…¬ƒƒ¿«…≈»ƒ«≈»∆¿ƒ»

מכפלן היה ˜ÈÓˆ‰((((רשרשרשרש""""יייי),),),),שלא Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ שכולן ― ƒ¿≈∆≈»∆¿ƒ»
È˙t˙‰למזבח, Ì‰a ÔÈ‡ ,‰ˆÈÓ˜ Ì‰a ÔÈ‡L ÏÎÂ כמבואר ― ¿»∆≈»∆¿ƒ»≈»∆¿ƒ»

ÌÈ˙ÈÊkלעיל. ÔlÎÂ שמעון רבי דברי המשך שזה מפרשים, יש ― ¿À»¿≈ƒ
לארבעה  אותן כופל אינו פתיתה, הטעונות המנחות שכל הסובר,
שגודלם  לפתיתים אותן פותת אלא קמא, תנא כדברי בלבד חלקים
הכל, לדברי היא כזיתים" "וכולן שהפיסקה מפרשים ויש כזיתים.
הטעונות  המנחות את לפותת אין הכל שלדעת להשמיע, המשנה ובאה

מכזיתים לפחות ולא כזיתים לפתיתים אלא """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכתפתיתה ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GL ˙BeÚË ˙BÁn‰ Ïk‰ÙÈL ˙B‡Ó L את ביד לשפשף ― »«¿»¿¿≈ƒ»
פעם, מאות שלוש החיטה ËÈÚa‰גרעיני ˙B‡Ó LÓÁÂ בפס ― «¬≈≈¿ƒ»

באגרוף, או ÌÈhÁaהיד ‰ËÈÚa‰Â ‰ÙÈM‰Â להסיר כדי ― ¿«ƒ»¿«¿ƒ»«ƒƒ
בועט  אחת, "שף ברייתא: מובאת בגמרא טחינה. קודם קליפותיהן
השיפה  של הסדר היה שכך כלומר שלוש", בועט שתיים, שף שתיים,
בעיטות, ושלוש שיפות שתי בעיטות, שתי אחת, שיפה והבעיטה:
בעיטות, ושלוש שיפות שתי בעיטות, שתי אחת, שיפה ועושה וחוזר

שיפה מאות שלוש ונמצאו פעמים מאה הזה כסדר ועושה וחמש וחוזר
בעיטה. aaˆ˜מאות Û‡ :ÓB‡ ÈÒBÈ Èa.ובעיטה שיפה עושים ― «ƒ≈≈««»≈
גורסים: ויש    אין יוסי רבי שלדעת כלומר ―

יפה שיתגבל כדי  בבצק, אלא בחיטים והבעיטה """"תוספותתוספותתוספותתוספותהשיפה ((((עייןעייןעייןעיין

טוב טוב טוב טוב ").").")."). יוםיוםיוםיום   NÚ NÚ ˙B‡a ˙BÁn‰ Ïk― »«¿»»∆∆∆∆
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סולת, עישרון מכל רקיקים עשרה או חלות ‰ÌÈt,עשר ÌÁlÓ ıeÁƒ∆∆«»ƒ
‰NÚ ÌÈzL ˙B‡a Ì‰L ,ÏB„b Ô‰k ÈzÁÂ בלחם שכן ― «¬ƒ≈…≈»∆≈»¿≈∆¿≈

כתוב ה ה ה ה ):):):):הפנים כד כד כד כד ,,,, אותה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואפית סולת "ולקחת 
 למדים גדול כהן וחביתי האחת"; החלה יהיה עשרונים שני

הפנים  לחם מה עולם", חק עולם, "חק של שווה בגזירה הפנים מלחם
חלות  עשרה שתים באים גדול כהן חביתי אף חלות, עשרה שתים

 ‰„e‰È Èa Èc נלמדות המנחות שכל הסובר, ― ƒ¿≈«ƒ¿»
תודה NÚ‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מלחמי ÌÈzL ˙B‡a Ôlk :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈À»»¿≈∆¿≈

חלות, עשרה שתים באות המנחות כל ―‰„Bz ˙BlÁÓ ıeÁ― ≈«»
התודה, קרבן עם הבאים החלות מיני מיני eÈÊp‰Â˙ארבעת שני ― ¿«¿ƒ

בשמן  בלולות "חלות נזרו: ימי מלאות ביום הנזיר שמביא החלות
בשמן" משוחים מצות טוטוטוטו),),),),ורקיקי ו ו ו ו ,,,, NÚ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  NÚ ˙B‡a Ô‰L∆≈»∆∆∆∆

(ז, להלן כמבואר חלות עשר בא תודה שבלחמי ומין מין שכל ―
להלן  כמבואר רקיקים, ועשרה חלות עשר הם: הנזיר לחמי וכן א),

ב). (ז,   

ו ה נ ש מ ר ו א ב

לזכור: יש המשנה להבנת  עשיר ליטרים);היינו (כ4ֿ האיפה ית
סאים. שלוש

ÓÚ‰,בניסן עשר בששה שמקריבים ―GMÓ ÔBOÚ ‡a ‰È‰L »…∆»»»ƒ»ƒ»
ÔÈ‡Ò עישרון מהן ומוציאין שעורים סאים שלוש מנפים שהיו ― ¿ƒ

סובין  הרבה ויש חדשה, מתבואה בא העומר שכן מובחר, אחד
עישרון  מהן להוציא כדי סאים, לשלוש זקוקים היו הלכך בשעורים,

‰ÌÁlנקי. ÈzLבאות GMÓהיו ÌÈBNÚ ÈLÔÈ‡Ò L― ¿≈«∆∆¿≈∆¿ƒƒ»¿ƒ
סולת; עשרונים שני מהן ומוציאים חיטים סאים שלוש מנפים שהיו
הואיל  מקום מכל חדשה, מתבואה באות הלחם שתי שגם פי על ואף
סולת  עשרונים שני בשביל זקוקים היו לא בחיטים, סובין הרבה ואין

בלבד. סאים שלוש ‰ÌÈtאלא ÌÁÏבא Úa‡Â‰היה ÌÈNÚ ∆∆«»ƒ∆¿ƒ¿«¿»»
ÌÈBNÚשכתוב כמו ה ה ה ה ):):):):― כד כד כד כד ,,,, שני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  חלות, עשרה "שתים ∆¿ƒ

האחת", החלה יהיה ÔÈ‡Òעשרונים Úa‡Â ÌÈNÚÓ שהיו ― ≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒ

עשרונים  וארבעה עשרים מהן ומוציאים סאים וארבע עשרים מנפים
הפנים  לחם וחלות שהואיל חיטים, מסאה סולת עישרון דהיינו סולת,
להוציא  כדי חיטים אחת בסאה די ישנה, ומתבואה מחיטים באות

סולת. של מובחר עישרון ממנה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

העומר, את מנפים היו כיצד ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
הפנים. לחם ואת הלחם שתי את

GLa ‰tÓ ‰È‰ ÓÚ‰‰Ù ‰NÚ L שלוש טוחנים היו ― »…∆»»¿À∆ƒ¿∆¿≈»»
הקודמת, במשנה שלמדנו כפי החדשה, התבואה מן שעורים סאים

את  מחברתה,ומנפים דקה היתה אחת שכל נפה, עשרה בשלוש הקמח
לעומר העישרון את מוציאים היו האחרונה, בנפה שנשאר ((((עיין עיין עיין עיין וממה

הסולת הסולת הסולת הסולת ");");");"); את את את את  וקולטת וקולטת וקולטת וקולטת  הקמחהקמחהקמחהקמח את את את את  שמוציאה שמוציאה שמוציאה שמוציאה  """"ונפה ונפה ונפה ונפה  ―――― טוטוטוטו ה ה ה ה ,,,, אבות אבות אבות אבות  מסכת מסכת מסכת מסכת 

ÌÁl‰ ÈzLe שני מהן מוציאים שהיו החיטים סאים שלוש ― ¿≈«∆∆
הטחינה, אחרי מנפים, היו הלחם, לשתי סולת ≈¿ÌÈzLaƒעשרונים

‰NÚ;נפה ―ÌÈt‰ ÌÁÏÂ,החיטים סאים וארבע עשרים ― ∆¿≈¿∆∆«»ƒ
עשרה  לשתים סולת עשרונים וארבעה עשרים מהם מוציאים שהיו

הטחינה, אחרי מנפים, היו הפנים, לחם של NÚ‰החלות ˙Á‡a¿««∆¿≈
נפה. ―‰ˆ˜ dÏ ‰È‰ ‡G :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa נתנו לא ― «ƒƒ¿≈»»»ƒ¿»

ושתי  העומר למנחת הסולת את להוציא סאים מכמה קצבה חכמים
לנפותה, נפות ובכמה הפנים, ולחם Ïkהלחם ‰tÓ ˙ÏÒ ‡l‡∆»…∆¿À»»

‡ÈÓ ‰È‰ dkˆ,לאפייה וראויה נקייה סולת ―:Ó‡pL »¿»»»≈ƒ∆∆¡«
"d˙‡ ˙ÈÙ‡Â ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ":היינו ―Ïk ‰tÓ ‡‰zL „Ú ¿»«¿»…∆¿»ƒ»…»«∆¿≈¿À»»

dkˆ.היטב מנופה הסולת שתהא לראות רק שיש ―  »¿»
 עישרון עומר הביא שאם לעכב, לא אבל למצוה זה כל ברם,

נפסל לא סאים, משתי או סאים יום יום יום יום מארבע """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

טוב טוב טוב טוב ").").").").

א ה נ ש מ ר ו א ב

התודה. לחמי בדיני עוסק זה פרק

a ‰˙È‰ ‰„Bz‰LL Ô‰L ,˙BiÓÏLeÈ ÔÈ‡Ò LÓÁ ‰‡ «»»¿»»»»≈¿ƒ¿«¿ƒ∆≈≈
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˙Bia„Ó המדבריות מהמידות גדולות היו הירושלמיות המידות ― ƒ¿»ƒ
היתה מדברית מידה שכל היינו (מלבר), המידה 6/5בששית של

התודה  לחמי שארבעים ללמד, באה משנתנו ― מכאן הירושלמית.
לפי  סאים שש שהן הירושלמית, הסאה לפי סולת סאים מחמש נעשו

המדברית. הסאה ‡BÙÈ˙מידת ÈzL שתי הן מדבריות סאים שש ― ¿≈≈
GLאיפות, ‰ÙÈ‡‰ÔÈ‡Ò L והואיל סאים; שלוש היא איפה כל ― »≈»»¿ƒ

האיפות בשתי הרי עשרונות, עשרה באיפה ÔBOÚ,ויש ÌÈNÚ∆¿ƒƒ»
עשרונים,NÚ‰שמהם ―ıÓÁÏ,החמץ לחלות ―‰NÚÂ ¬»»∆»≈«¬»»
‰vnÏ מפרשת שמשנתנו כמו מצה, לחלות עשרונות ועשרה ― ««»

ıÓÁÏוהולכת. ‰NÚ:היינו ―‰lÁÏ ÔBOÚ עושים שהיו ― ¬»»∆»≈ƒ»¿«»
מעישרון. חלה כל חמץ, חלות vne‰עשר ,‰vnÏ ‰NÚÂ«¬»»««»««»

GL:ÔÈÈÓ ‰L˙BlÁ;מצות חלות ―ÌÈ˜È˜e רקיקי ― ¿»ƒƒ«¿ƒƒ
שכתוב‰Îeeמצות; כמו יב יב יב יב ):):):):― זזזז,,,, מורבכת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וסולת ¿»

בשמן". בלולות רותחיןחלות במים חלוטה והרמב"ם ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),―
יטיטיטיט):):):):כותב טטטט,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  חולטה ((((הלהלהלהל'''' המורבכת? היא "כיצד

האילפס  על בשמן אותה קולה כך ואחר מעט, אותה ואופה ברותחין
וזהו בשמנה, ומרבין הסופגנין שקולין כדרך בו, וכיוצא 

מקום". GLבכל e‡ˆÓÔÈÓ ÏÎÏ LÈÏLe ˙BBNÚ ‰L― ƒ¿¿¿»∆¿¿ƒ¿»ƒ
המצות, GLÔBOÚÏשל ˙BlÁ L שליש חלה לכל דהיינו ― »«¿ƒ»

עישרון. ושליש עשרונות שלושה החלות לעשר והרי «cÓa¿ƒ‰עישרון,
˙ÈÓÏLeÈ,קבים אלא עשרונות בה היו שלא ―GL eÈ‰ÌÈL ¿«¿ƒ»¿ƒ

˜,קב שלושים היו תודה ללחמי שהביאו סולת סאים חמש ― «
קבים, ששה היא סאה NÚשכל ‰MÓÁקביםıÓÁÏ לחלות ― ¬ƒ»»»∆»≈

vnÏ‰חמץ, NÚ ‰MÓÁÂ.והולכת מפרשת שמשנתנו כמו ― «¬ƒ»»»««»
ıÓÁÏ NÚ ‰MÓÁ:היינו ―‰lÁÏ ÈˆÁÂ ˜ עושים שהיו ― ¬ƒ»»»∆»≈«»≈ƒ¿«»

סולת. וחצי מקב אחת כל חמץ, חלות vnÏ‰עשר NÚ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»»»««»
GL ‰vn‰Â Z‰Îee ÌÈ˜È˜e ˙BlÁ :ÔÈÈÓ ‰L כמבואר ― ¿««»¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿»

˜Ïלעיל; ˙BlÁ ÈzL ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÌÈa˜ ˙LÓÁ :e‡ˆÓ― ƒ¿¿¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈«¿«
לעשר סולת קבים חמישה נמצאו חלה; לכל קב חצי החלות דהיינו

המצות. של ומין מין שבכל

ב ה נ ש מ ר ו א ב

(ויקרא  בתורה כתוב המילואים, ימי שבעת במשך לכהונה, ובניו אהרן כשנתחנכו
השני האיל את "ויקרב כב-כז): ח,  האליה ואת החלב את ויקח

ה' לפני אשר המצות ומסל הימין. שוק ואת הקרב... על אשר החלב כל ואת
        .הימין שוק ועל החלבים על וישם

― תנופה"... אותם וינף בניו כפי ועל אהרן כפי על הכל את ויתן 
    חלות נזירותו מלאות ביום שהביא בנזיר אנו מוצאים כן

של  לחלות הסולת שיעור בדבר ללמד באה משנתנו טו). ו, (במדבר ורקיקים
והנזירות. המילואים

ÌÈ‡eln‰,לעיל כמבואר המילואים, איל עם שהביאו הלחמים ― «ƒƒ
‰„BzaL ‰vnk ÌÈ‡a eÈ‰,בתודה כמו מצה של מינים שלושה ― »»ƒ««»∆«»

Îee‰דהיינו: ÌÈ˜È˜e ˙BlÁ.הקודמת במשנה כמבואר ― «¿ƒƒ¿»
בהם. היה לא חמץ נזיר,‰eÈÊp˙ברם, לחמי ―ÈzL ‰‡a ‰˙È‰ «¿ƒ»¿»»»¿≈
‰„BzaL ‰vÓa ˙B„È,שבתודה המצה מיני של חלקים שני ― »¿«»∆«»

ÌÈ˜È˜eדהיינו: ˙BlÁ,מצות רקיקי ועשרה מצות חלות עשר ― «¿ƒƒ
‰Îe da ÔÈ‡Â.מורבכת מסולת חלות בה אין ―‰NÚ e‡ˆÓ ¿≈»¿»ƒ¿¿¬»»

˙BiÓÏLeÈ ÌÈa˜ לחלות קבים חמישה נזיר, ללחמי באים היו ― «ƒ¿«¿ƒ
מצות, לרקיקי קבים וחמישה ÔÈÂ„ÚÂמצות ˙BBNÚ ‰ML Ô‰L∆≈ƒ»∆¿¿«¿«ƒ

באו  עישרון ושליש עשרונות שלושה שכן המדברית, המידה לפי ―
של  המינים לשני נמצאו הקודמת; במשנה שלמדנו כפי מין, לכל

"ועודין" ושני עשרונות ששה הנזיר לחמי  דהיינו
עישרון. שלישי התודה,ÔlkÓeשני שבלחמי ומין מין מכל ―‰È‰ ƒÀ»»»

ÏËB,הכהן ―‰Óez ‰NÚÓ „Á‡ מכל אחת חלה דהיינו ― ≈∆»≈¬»»¿»
בתודה:Ó‡pLמין, ―Ôa˜ŒÏkÓ „Á‡ epnÓ È˜‰Â" ∆∆¡«¿ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ»»¿»

"'‰Ï ‰Óez:ודרשו ―Òet ÏhÈ ‡HL ,"„Á‡" שלא ― ¿»«∆»∆ƒ…»
שלמה; חלה דהיינו שלם, אלא שבור הכהן «¿««Ôa˜ŒÏkÓ"ƒ",יטול

ÔÈÂL ˙Baw‰ Ïk e‰iL דהיינו שווים, יהיו המינים שכל ― ∆¿»«»¿»»ƒ
מין, לכל חלות BÁÏעשר ÔawÓ ÏhÈ ‡HLÂ יטול שלא ― ¿∆ƒ…ƒ»¿»«¬≈

מין  מכל אחת חלה שיקח דהיינו חברו, על אחד ממין תרומה הכהן
כלום. לא השני וממין אחד, ממין שתיים ולא ‰f˜ומין Ô‰kÏ"«…≈«…≈

"‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ ÌcŒ˙‡ הבא לעיל, שהובא הפסוק המשך ― ∆««¿»ƒƒ¿∆
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סולת, עישרון מכל רקיקים עשרה או חלות ‰ÌÈt,עשר ÌÁlÓ ıeÁƒ∆∆«»ƒ
‰NÚ ÌÈzL ˙B‡a Ì‰L ,ÏB„b Ô‰k ÈzÁÂ בלחם שכן ― «¬ƒ≈…≈»∆≈»¿≈∆¿≈

כתוב ה ה ה ה ):):):):הפנים כד כד כד כד ,,,, אותה((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ואפית סולת "ולקחת 
 למדים גדול כהן וחביתי האחת"; החלה יהיה עשרונים שני

הפנים  לחם מה עולם", חק עולם, "חק של שווה בגזירה הפנים מלחם
חלות  עשרה שתים באים גדול כהן חביתי אף חלות, עשרה שתים

 ‰„e‰È Èa Èc נלמדות המנחות שכל הסובר, ― ƒ¿≈«ƒ¿»
תודה NÚ‰((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).מלחמי ÌÈzL ˙B‡a Ôlk :ÓB‡ È‡Ó Èa«ƒ≈ƒ≈À»»¿≈∆¿≈

חלות, עשרה שתים באות המנחות כל ―‰„Bz ˙BlÁÓ ıeÁ― ≈«»
התודה, קרבן עם הבאים החלות מיני מיני eÈÊp‰Â˙ארבעת שני ― ¿«¿ƒ

בשמן  בלולות "חלות נזרו: ימי מלאות ביום הנזיר שמביא החלות
בשמן" משוחים מצות טוטוטוטו),),),),ורקיקי ו ו ו ו ,,,, NÚ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  NÚ ˙B‡a Ô‰L∆≈»∆∆∆∆

(ז, להלן כמבואר חלות עשר בא תודה שבלחמי ומין מין שכל ―
להלן  כמבואר רקיקים, ועשרה חלות עשר הם: הנזיר לחמי וכן א),

ב). (ז,   

ו ה נ ש מ ר ו א ב

לזכור: יש המשנה להבנת  עשיר ליטרים);היינו (כ4ֿ האיפה ית
סאים. שלוש

ÓÚ‰,בניסן עשר בששה שמקריבים ―GMÓ ÔBOÚ ‡a ‰È‰L »…∆»»»ƒ»ƒ»
ÔÈ‡Ò עישרון מהן ומוציאין שעורים סאים שלוש מנפים שהיו ― ¿ƒ

סובין  הרבה ויש חדשה, מתבואה בא העומר שכן מובחר, אחד
עישרון  מהן להוציא כדי סאים, לשלוש זקוקים היו הלכך בשעורים,

‰ÌÁlנקי. ÈzLבאות GMÓהיו ÌÈBNÚ ÈLÔÈ‡Ò L― ¿≈«∆∆¿≈∆¿ƒƒ»¿ƒ
סולת; עשרונים שני מהן ומוציאים חיטים סאים שלוש מנפים שהיו
הואיל  מקום מכל חדשה, מתבואה באות הלחם שתי שגם פי על ואף
סולת  עשרונים שני בשביל זקוקים היו לא בחיטים, סובין הרבה ואין

בלבד. סאים שלוש ‰ÌÈtאלא ÌÁÏבא Úa‡Â‰היה ÌÈNÚ ∆∆«»ƒ∆¿ƒ¿«¿»»
ÌÈBNÚשכתוב כמו ה ה ה ה ):):):):― כד כד כד כד ,,,, שני ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  חלות, עשרה "שתים ∆¿ƒ

האחת", החלה יהיה ÔÈ‡Òעשרונים Úa‡Â ÌÈNÚÓ שהיו ― ≈∆¿ƒ¿«¿«¿ƒ

עשרונים  וארבעה עשרים מהן ומוציאים סאים וארבע עשרים מנפים
הפנים  לחם וחלות שהואיל חיטים, מסאה סולת עישרון דהיינו סולת,
להוציא  כדי חיטים אחת בסאה די ישנה, ומתבואה מחיטים באות

סולת. של מובחר עישרון ממנה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

העומר, את מנפים היו כיצד ללמד, באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
הפנים. לחם ואת הלחם שתי את

GLa ‰tÓ ‰È‰ ÓÚ‰‰Ù ‰NÚ L שלוש טוחנים היו ― »…∆»»¿À∆ƒ¿∆¿≈»»
הקודמת, במשנה שלמדנו כפי החדשה, התבואה מן שעורים סאים

את  מחברתה,ומנפים דקה היתה אחת שכל נפה, עשרה בשלוש הקמח
לעומר העישרון את מוציאים היו האחרונה, בנפה שנשאר ((((עיין עיין עיין עיין וממה

הסולת הסולת הסולת הסולת ");");");"); את את את את  וקולטת וקולטת וקולטת וקולטת  הקמחהקמחהקמחהקמח את את את את  שמוציאה שמוציאה שמוציאה שמוציאה  """"ונפה ונפה ונפה ונפה  ―――― טוטוטוטו ה ה ה ה ,,,, אבות אבות אבות אבות  מסכת מסכת מסכת מסכת 

ÌÁl‰ ÈzLe שני מהן מוציאים שהיו החיטים סאים שלוש ― ¿≈«∆∆
הטחינה, אחרי מנפים, היו הלחם, לשתי סולת ≈¿ÌÈzLaƒעשרונים

‰NÚ;נפה ―ÌÈt‰ ÌÁÏÂ,החיטים סאים וארבע עשרים ― ∆¿≈¿∆∆«»ƒ
עשרה  לשתים סולת עשרונים וארבעה עשרים מהם מוציאים שהיו

הטחינה, אחרי מנפים, היו הפנים, לחם של NÚ‰החלות ˙Á‡a¿««∆¿≈
נפה. ―‰ˆ˜ dÏ ‰È‰ ‡G :ÓB‡ ÔBÚÓL Èa נתנו לא ― «ƒƒ¿≈»»»ƒ¿»

ושתי  העומר למנחת הסולת את להוציא סאים מכמה קצבה חכמים
לנפותה, נפות ובכמה הפנים, ולחם Ïkהלחם ‰tÓ ˙ÏÒ ‡l‡∆»…∆¿À»»

‡ÈÓ ‰È‰ dkˆ,לאפייה וראויה נקייה סולת ―:Ó‡pL »¿»»»≈ƒ∆∆¡«
"d˙‡ ˙ÈÙ‡Â ˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ":היינו ―Ïk ‰tÓ ‡‰zL „Ú ¿»«¿»…∆¿»ƒ»…»«∆¿≈¿À»»

dkˆ.היטב מנופה הסולת שתהא לראות רק שיש ―  »¿»
 עישרון עומר הביא שאם לעכב, לא אבל למצוה זה כל ברם,

נפסל לא סאים, משתי או סאים יום יום יום יום מארבע """"תוספות תוספות תוספות תוספות  עייןעייןעייןעיין ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;;

טוב טוב טוב טוב ").").").").

א ה נ ש מ ר ו א ב

התודה. לחמי בדיני עוסק זה פרק

a ‰˙È‰ ‰„Bz‰LL Ô‰L ,˙BiÓÏLeÈ ÔÈ‡Ò LÓÁ ‰‡ «»»¿»»»»≈¿ƒ¿«¿ƒ∆≈≈
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˙Bia„Ó המדבריות מהמידות גדולות היו הירושלמיות המידות ― ƒ¿»ƒ
היתה מדברית מידה שכל היינו (מלבר), המידה 6/5בששית של

התודה  לחמי שארבעים ללמד, באה משנתנו ― מכאן הירושלמית.
לפי  סאים שש שהן הירושלמית, הסאה לפי סולת סאים מחמש נעשו

המדברית. הסאה ‡BÙÈ˙מידת ÈzL שתי הן מדבריות סאים שש ― ¿≈≈
GLאיפות, ‰ÙÈ‡‰ÔÈ‡Ò L והואיל סאים; שלוש היא איפה כל ― »≈»»¿ƒ

האיפות בשתי הרי עשרונות, עשרה באיפה ÔBOÚ,ויש ÌÈNÚ∆¿ƒƒ»
עשרונים,NÚ‰שמהם ―ıÓÁÏ,החמץ לחלות ―‰NÚÂ ¬»»∆»≈«¬»»
‰vnÏ מפרשת שמשנתנו כמו מצה, לחלות עשרונות ועשרה ― ««»

ıÓÁÏוהולכת. ‰NÚ:היינו ―‰lÁÏ ÔBOÚ עושים שהיו ― ¬»»∆»≈ƒ»¿«»
מעישרון. חלה כל חמץ, חלות vne‰עשר ,‰vnÏ ‰NÚÂ«¬»»««»««»

GL:ÔÈÈÓ ‰L˙BlÁ;מצות חלות ―ÌÈ˜È˜e רקיקי ― ¿»ƒƒ«¿ƒƒ
שכתוב‰Îeeמצות; כמו יב יב יב יב ):):):):― זזזז,,,, מורבכת ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "וסולת ¿»

בשמן". בלולות רותחיןחלות במים חלוטה והרמב"ם ((((רשרשרשרש""""יייי),),),),―
יטיטיטיט):):):):כותב טטטט,,,, הקרבנות הקרבנות הקרבנות הקרבנות  מעשה מעשה מעשה מעשה  חולטה ((((הלהלהלהל'''' המורבכת? היא "כיצד

האילפס  על בשמן אותה קולה כך ואחר מעט, אותה ואופה ברותחין
וזהו בשמנה, ומרבין הסופגנין שקולין כדרך בו, וכיוצא 

מקום". GLבכל e‡ˆÓÔÈÓ ÏÎÏ LÈÏLe ˙BBNÚ ‰L― ƒ¿¿¿»∆¿¿ƒ¿»ƒ
המצות, GLÔBOÚÏשל ˙BlÁ L שליש חלה לכל דהיינו ― »«¿ƒ»

עישרון. ושליש עשרונות שלושה החלות לעשר והרי «cÓa¿ƒ‰עישרון,
˙ÈÓÏLeÈ,קבים אלא עשרונות בה היו שלא ―GL eÈ‰ÌÈL ¿«¿ƒ»¿ƒ

˜,קב שלושים היו תודה ללחמי שהביאו סולת סאים חמש ― «
קבים, ששה היא סאה NÚשכל ‰MÓÁקביםıÓÁÏ לחלות ― ¬ƒ»»»∆»≈

vnÏ‰חמץ, NÚ ‰MÓÁÂ.והולכת מפרשת שמשנתנו כמו ― «¬ƒ»»»««»
ıÓÁÏ NÚ ‰MÓÁ:היינו ―‰lÁÏ ÈˆÁÂ ˜ עושים שהיו ― ¬ƒ»»»∆»≈«»≈ƒ¿«»

סולת. וחצי מקב אחת כל חמץ, חלות vnÏ‰עשר NÚ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»»»««»
GL ‰vn‰Â Z‰Îee ÌÈ˜È˜e ˙BlÁ :ÔÈÈÓ ‰L כמבואר ― ¿««»¿»ƒƒ«¿ƒƒ¿»

˜Ïלעיל; ˙BlÁ ÈzL ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÌÈa˜ ˙LÓÁ :e‡ˆÓ― ƒ¿¿¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈«¿«
לעשר סולת קבים חמישה נמצאו חלה; לכל קב חצי החלות דהיינו

המצות. של ומין מין שבכל

ב ה נ ש מ ר ו א ב

(ויקרא  בתורה כתוב המילואים, ימי שבעת במשך לכהונה, ובניו אהרן כשנתחנכו
השני האיל את "ויקרב כב-כז): ח,  האליה ואת החלב את ויקח

ה' לפני אשר המצות ומסל הימין. שוק ואת הקרב... על אשר החלב כל ואת
        .הימין שוק ועל החלבים על וישם

― תנופה"... אותם וינף בניו כפי ועל אהרן כפי על הכל את ויתן 
    חלות נזירותו מלאות ביום שהביא בנזיר אנו מוצאים כן

של  לחלות הסולת שיעור בדבר ללמד באה משנתנו טו). ו, (במדבר ורקיקים
והנזירות. המילואים

ÌÈ‡eln‰,לעיל כמבואר המילואים, איל עם שהביאו הלחמים ― «ƒƒ
‰„BzaL ‰vnk ÌÈ‡a eÈ‰,בתודה כמו מצה של מינים שלושה ― »»ƒ««»∆«»

Îee‰דהיינו: ÌÈ˜È˜e ˙BlÁ.הקודמת במשנה כמבואר ― «¿ƒƒ¿»
בהם. היה לא חמץ נזיר,‰eÈÊp˙ברם, לחמי ―ÈzL ‰‡a ‰˙È‰ «¿ƒ»¿»»»¿≈
‰„BzaL ‰vÓa ˙B„È,שבתודה המצה מיני של חלקים שני ― »¿«»∆«»

ÌÈ˜È˜eדהיינו: ˙BlÁ,מצות רקיקי ועשרה מצות חלות עשר ― «¿ƒƒ
‰Îe da ÔÈ‡Â.מורבכת מסולת חלות בה אין ―‰NÚ e‡ˆÓ ¿≈»¿»ƒ¿¿¬»»

˙BiÓÏLeÈ ÌÈa˜ לחלות קבים חמישה נזיר, ללחמי באים היו ― «ƒ¿«¿ƒ
מצות, לרקיקי קבים וחמישה ÔÈÂ„ÚÂמצות ˙BBNÚ ‰ML Ô‰L∆≈ƒ»∆¿¿«¿«ƒ

באו  עישרון ושליש עשרונות שלושה שכן המדברית, המידה לפי ―
של  המינים לשני נמצאו הקודמת; במשנה שלמדנו כפי מין, לכל

"ועודין" ושני עשרונות ששה הנזיר לחמי  דהיינו
עישרון. שלישי התודה,ÔlkÓeשני שבלחמי ומין מין מכל ―‰È‰ ƒÀ»»»

ÏËB,הכהן ―‰Óez ‰NÚÓ „Á‡ מכל אחת חלה דהיינו ― ≈∆»≈¬»»¿»
בתודה:Ó‡pLמין, ―Ôa˜ŒÏkÓ „Á‡ epnÓ È˜‰Â" ∆∆¡«¿ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ»»¿»

"'‰Ï ‰Óez:ודרשו ―Òet ÏhÈ ‡HL ,"„Á‡" שלא ― ¿»«∆»∆ƒ…»
שלמה; חלה דהיינו שלם, אלא שבור הכהן «¿««Ôa˜ŒÏkÓ"ƒ",יטול

ÔÈÂL ˙Baw‰ Ïk e‰iL דהיינו שווים, יהיו המינים שכל ― ∆¿»«»¿»»ƒ
מין, לכל חלות BÁÏעשר ÔawÓ ÏhÈ ‡HLÂ יטול שלא ― ¿∆ƒ…ƒ»¿»«¬≈

מין  מכל אחת חלה שיקח דהיינו חברו, על אחד ממין תרומה הכהן
כלום. לא השני וממין אחד, ממין שתיים ולא ‰f˜ומין Ô‰kÏ"«…≈«…≈

"‰È‰È BÏ ÌÈÓÏM‰ ÌcŒ˙‡ הבא לעיל, שהובא הפסוק המשך ― ∆««¿»ƒƒ¿∆
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לכהן, היא שהתרומה ÌÈÏÚaÏללמד ÏÎ‡ ‡M‰Â שאר ― ¿«¿»∆¡»«¿»ƒ
הכהן  שנוטל בנזירות, הדין והוא התודה. קרבן לבעלי נאכלות החלות

בתורה כמפורש אחד ורקיק אחת יטיטיטיט----כ כ כ כ ),),),),חלה וווו,,,, נאכל ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  והשאר
לבעלים.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÙa ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰,העזרה ―dÓÁÏÂ ארבעים ― «≈∆«»ƒ¿ƒ¿«¿»
נמצאו עמה, הבאות ÓBÁÏ‰החלות ıeÁ רבי נחלקו בגמרא ― «»

לחומת  חוץ אמר: יוחנן רבי לחומה". "חוץ בבאור לקיש וריש יוחנן
לפי  מקום מכל פאגי". "בית בענין שונות דעות ויש ― פאגי בית

היא: הכוונה המפרשים רוב  :גורס הרמב"ם ברם,
בגי בית  לאפיית מיוחד מקום זה שהיה מבאר, והוא

אליו וקרוב הבית הר לחומת מחוץ המשניותהמשניותהמשניותהמשניותמנחות, פירושפירושפירושפירוש ((((עייןעייןעייןעיין

עזרה,להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם).).).). לחומת חוץ אמר: לקיש וריש ―ÌÁl‰ L„˜ ‡G»««∆∆
השחיטה  ובשעת והואיל הזבח, בשחיטת אלא מתקדש הלחם שאין ―

נתקדש. לא לפיכך לאכלו, שאסור במקום הלחם ―dËÁLהיה ¿»»
התודה, epzaאת eÓ˜ ‡HL „Ú על קרום שעלה קודם ― «∆»¿««

עיסה, אלא לחם קרואים אינם שעדיין Ôlkהלחמים, eÓ˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»
הלחמים, כל ―Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ,קרם שלא ―ÌÁl‰ L„˜ ‡G ≈∆»≈∆»««∆∆

כבר. שקרמו אלה אפילו ―dËÁL לאכול מנת על התודה, את ― ¿»»
מאימוריה להקטיר או dÓB˜ÓÏמבשרה ıeÁÂ ,dpÓÊÏ ıeÁ― ƒ¿«»¿ƒ¿»

למקומה, חוץ ‰ÌÁlאו L„˜ לעיל (עיין פסול או פיגול ונעשה ― »««∆∆
ג). ÙË‰ב, ˙‡ˆÓÂ dËÁL,בריאתה נקב שמצאו כגון ―‡G ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»

ÌÁl‰ L„˜.הוא שחיטה קודם שפסולו ―˙‡ˆÓÂ dËÁL »««∆∆¿»»¿ƒ¿≈
ÌeÓ ˙ÏÚa כגון ניכר, שאינו במום כאן שמדובר מבואר בגמרא ― «¬«

שבעין, ˜„Lבדוקין :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa רבי שסובר הלחם, ― «ƒ¡ƒ∆∆≈»«
ירד, לא למזבח עלה שאם דינו הרי ניכר, אינו והמום הואיל אליעזר,

הלחם. את מקדש ˜„Lהלכך ‡G :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ שהואיל ― «¬»ƒ¿ƒ»«
הלחם. את מקדש אינו לפיכך למזבח, עולה זה קרבן אין ולכתחילה

dÓLÏ ‡HL dËÁL,אחר קרבן לשם אלא תודה לשם שלא ― ¿»»∆ƒ¿»
ÌÈ‡eln‰ ÏÈ‡ ÔÎÂ,לכהונה ובניו אהרן כשנתחנכו שהביאו ― ¿≈≈«ƒƒ

הקודמת, למשנה בהקדמה שבארנו ˆÚ˙כפי ÈNk ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆
ÔÓLÏ ‡HL ÔËÁML,אחר קרבן לשם אלא ―ÌÁl‰ L„˜ ‡G ∆¿»»∆ƒ¿»»««∆∆

כתוב בתודה שכן יגיגיגיג):):):):― זזזז,,,, קרבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקריב חמץ לחם חלות "על
שלמיו; תודת לשם שנזבח זבח על ודרשו: שלמיו", תודת זבח על
אם  אלו שבכל עצרת, כבשי ושני המילואים איל גם מתודה ולמדים

הלחם. קדש לא לשמן שלא שחטן

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÎÒ,שלמים או עולה קרבן עם הבאים ―ÈÏka eL„wL― ¿»ƒ∆»¿«¿ƒ
הזבח, שחיטת בשעת ונתקדשו שרת בכלי שהיו ‰Áfדהיינו ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒtדמו בזריקת שנפסל כגון ―     »
    Á‡ ÁÊ ÌL LÈ Ì‡ הזקוק ― ƒ∆»∆««≈

BnÚלנסכים, e˜È כאן שמדובר מבואר, בגמרא הללו. הנסכים ― ƒ¿¿ƒ
ייפסל  שאם עליהם, מתנה דין בית שלב ציבור, קרבן של בנסכים
נפסל  אם יחיד, קרבן של בנסכים אבל אחר; זבח עם יקרבו הזבח,
ציבור  קרבן של בנסכים ואפילו אחר. לזבח כשרים הנסכים אין הזבח,
זבח  אותו כבר היה כן אם אלא אחר, זבח עם קרבים הנסכים אין

הראשון; הזבח שנפסל בשעה Â‡Ïזבוח Ì‡Â זבח היה לא אם ― ¿ƒ»
הראשון, הזבח שנפסל בשעה ÈÏa‰זבוח eÏÒtÈ אותם יניחו ― ƒ»¿¿ƒ»

הגמרא): (לפי מפרשים ויש השריפה. לבית ויצאו בלינה שייפסלו עד
ויישרפו בלינה שנפסלו כמו """"תוספותתוספותתוספותתוספותנעשו ועיין ועיין ועיין ועיין  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

בכלי בכלי בכלי בכלי ")")")") שקדשו שקדשו שקדשו שקדשו  """"נסכיםנסכיםנסכיםנסכים המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  דיבור דיבור דיבור דיבור  טוב טוב טוב טוב ",",",", נתקדשו יוםיוםיוםיום לא אם ברם,
אפילו  נסכים להקריב יכולים הזבח, שנשחט פי על אף בכלי, הנסכים
קרבן  של בנסכים ובין ציבור קרבן של בנסכים בין ימים, כמה אחר

Bz„‰יחיד. „ÏÂ,תודה לקרבן שהוקדשה מבהמה שנולד ― ¿«»
d˙eÓ˙e תמורת זו שאמר: חולין, בבהמת התודה את שהמיר או ― ¿»»

קדושות, ששתיהן הוא שהדין זו, ‡Â„‰תודה B˙„Bz LÈÙn‰Â¿««¿ƒ»¿»¿»
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‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â,הראשונה נמצאה כך ואחר ―ÔÈ‡ ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»≈»
ÌÁÏ ÌÈeÚË ונמצאה שאבדה התודה או התמורה, או הולד, ― ¿ƒ∆∆

תחתיה, שהפריש זו או תחתיה, שהפריש השנייה את שהקריב לאחר
כל  ― הראשונה והקריב הקרבתה, קודם הראשונה נמצאה אם

לחם, טעונים אינם הללו ÁÊŒÏÚהקרבנות È˜‰Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«∆«
"‰„Bz‰:מכאן ודרשו ―d„ÏÂ ‡G ,ÌÁÏ ‰eÚË ‰„Bz‰― «»«»¿»∆∆¿»»

התודה, d˙ÙÈÏÁשל ‡GÂ והפריש ואבדה תודה המפריש היינו ― ¿¬ƒ»»
לעיל, כמבואר תחתיה, d˙eÓzאחרת ‡GÂ,לעיל כמבואר ― ¿¿»»

ÌÁÏ ÔÈeÚË אלו כל ולא לחם טעונה עצמה התודה כלומר ― ¿ƒ∆∆
לחם. טעונים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שם  ולהוציאו לירושלים הכסף את להעלות צריך בכסף, שני מעשר פירות הפודה

אשר  בכל הכסף "ונתתה כו): יד, (דברים שכתוב כמו בלבד, ושתיה אכילה לצרכי

לפני  שם ואכלת נפשך, תשאלך אשר ובכל ושכר, וביין ובצאן בבקר נפשך תאוה

שבשרם  נדבה, לשלמי בהמות מעשרֿשני ממעות שלוקחים הוא ודין אֿלהיך". ה'

נאכל  שבשרו קרבן ואפילו חובה, קרבן בהן לקנות אסור אבל לבעלים, נאכל

שיבואר  כפי המעשר, מן ולא החולין, מן אלא בא אינו שבחובה דבר שכל לבעלים,

שני. מעשר ממעות ולחמה תודה בהבאת דנה משנתנו הבאה. במשנה

‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰,תודה קרבן להביא שנדר היינו ―‡ÈÈ »≈¬≈»«»»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ולחמה התודה את להביא הנודר צריך ― ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ

ואמר שהואיל שני, ממעשר להביאם לו ואסור החולין, עלי",מן "הרי
החולין, מן אלא בא אינו שבחובה דבר וכל שבחובה, דבר זה הרי

עלי הרי האומר: לעיל. שהזכרנו dÓÁÏÂכמו ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz»ƒ«Àƒ¿«¿»
NÚn‰ ÔÓ,שני ממעשר ―ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈÈ חייב ― ƒ««¬≈»ƒ«¿»ƒ«Àƒ

שנדר  וכיון התודה, אחר נגרר שהלחם החולין, מן לחמה גם להביא
ואמר  שחזר מה הלכך בלחם; ממילא נתחייב הרי החולין מן תודה

עלי הרי אמר: ואם מועיל. אינו המעשר" מן ÔÓ"ולחמה ‰„Bz»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ NÚn‰ את שיביא בתחילה ואמר הואיל ― ««¬≈¿«¿»ƒ«Àƒ

שני, מעשר ממעות מן ÈÈ‡התודה התודה דהיינו שנדר, כמו ― »ƒ
החולין. מן שניהם להביא הוא ורשאי החולין; מן  והלחם המעשר

עלי הרי אמר: ‰NÚnואם ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz‰ שנדר ― «»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈
שני, ממעשר ולחמה תודה להביא שנדר,ÈÈ‡במפורש, כמו ― »ƒ

החולין, מן שניהם להביא הוא רשאי זה בכגון ואף המעשר; מן שניהם

יביא. שנדר כמו להביא רצה שאם ÈÈ‡אלא ‡GÂ,הלחם את ― ¿»ƒ
ÈL NÚÓ ÈhÁÓ,עצמו ―ÈL NÚÓ ˙BÚnÓ ‡l‡― ≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»ƒ»«¬≈≈ƒ

נדבה, של שלמים כקרבן שדינם התודה, לחמי ויביא סולת בהן שיקח
אין  שהרי עצמו, שני ממעשר ולא שני מעשר ממעות שלמים מה

כן. לחם אף בבהמות, שני מעשר

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שהבאנו  ההלכה מקור את ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

החולין. מן אלא בא אינו שבחובה דבר שכל שם,

È ‡G Z ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡Ï ÔÈpÓÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡È ƒ«ƒ»≈¬≈»«»»ƒ∆»ƒ«Àƒ
הקודמת? במשנה ששנינו כמו ―'‰Ï ÁÒt zÁÊÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»∆««

"˜e Ô‡ˆ EÈ‰G‡:השאלה ונשאלת ―‡a ÁÒt ÔÈ‡ ‡G‰Â ¡∆…»»«¬≈∆«»
ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈNk‰ ÔÓ ‡l‡שכתוב כמו ה ה ה ה ):):):):― יב יב יב יב ,,,, "שה ((((שמות שמות שמות שמות  ∆»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

תקחו", העזים ומן הכבשים מן לכם, יהיה שנה בן זכר Ì‡ƒתמים
"˜e Ô‡ˆ" Ó‡ ‰nÏ Ôk?למעלה הנזכר בפסוק ―‡l‡ ≈»»∆¡«…»»∆»

ÁÒtÏ Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ ‡a‰ Ïk LÈw‰Ï קרבן שכל ― ¿«ƒ»«»ƒ«»»ƒ«…«∆«
פסח, כקרבן דינו a‡חובה BÈ‡ ,‰BÁa ‡a ‡e‰L ÁÒt‰ ‰Ó»«∆«∆»¿»≈»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ מן אלא בא לא במצרים הראשון שהפסח ― ∆»ƒ«Àƒ
לארץ, שבאו עד שני מעשר דיני נוהגים היו לא שעדיין החולין,

כתוב שכן מצרים, מפסח דורות פסח ה ה ה ה ):):):):ולמדים יג יג יג יג ,,,, "ועבדת ((((שמות שמות שמות שמות 
שיהיו  ― הזה" "בחודש ודורשים: הזה", בחודש הזאת העבודה את

כזה זה חודש עבודות כל  מצרים שפסח שכשם ומכאן
החולין; מן אלא בא אינו דורות פסח כך החולין, מן אלא בא לא

החולין, מן אלא בא אינו חובה, קרבן שהוא פסח, קרבן »‡Ûומה
,CÎÈÙÏ ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡BÈ ‡G ,‰BÁa ‡a ‡e‰L c Ïk»»»∆»¿»»∆»ƒ«Àƒ¿ƒ»

ÌÈÓÏL ÈÏÚ È‰ ,‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ או תודה שנדר ― »≈¬≈»«»¬≈»«¿»ƒ
BÁ‰שלמים, ÌÈ‡a Ì‰Â ÏÈ‡B‰,להביאם בנדר התחייב שהרי ― ƒ¿≈»ƒ»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ e‡BÈ ‡G ו שני.― מעשר ממעות ÌÈÎÒp‰Âלא »∆»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
שלמים, קרבן עם הבאים ―ÌB˜Ó ÏÎa עלי הרי אומר: אפילו ― ¿»»

מעשר  ממעות להביאם הוא שרשאי המעשר, מן שלמים או תודה
נסכיהם מקום מכל הקודמת, במשנה שלמדנו כמו e‡BÈשני, ‡G»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ התורה התירה שלא שני, מעשר ממעות ולא ― ∆»ƒ«Àƒ
אבל  לבעלים, נאכל שבשרם שלמים אלא שני מעשר ממעות להביא
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לכהן, היא שהתרומה ÌÈÏÚaÏללמד ÏÎ‡ ‡M‰Â שאר ― ¿«¿»∆¡»«¿»ƒ
הכהן  שנוטל בנזירות, הדין והוא התודה. קרבן לבעלי נאכלות החלות

בתורה כמפורש אחד ורקיק אחת יטיטיטיט----כ כ כ כ ),),),),חלה וווו,,,, נאכל ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  והשאר
לבעלים.

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÙa ‰„Bz‰ ˙‡ ËÁBM‰,העזרה ―dÓÁÏÂ ארבעים ― «≈∆«»ƒ¿ƒ¿«¿»
נמצאו עמה, הבאות ÓBÁÏ‰החלות ıeÁ רבי נחלקו בגמרא ― «»

לחומת  חוץ אמר: יוחנן רבי לחומה". "חוץ בבאור לקיש וריש יוחנן
לפי  מקום מכל פאגי". "בית בענין שונות דעות ויש ― פאגי בית

היא: הכוונה המפרשים רוב  :גורס הרמב"ם ברם,
בגי בית  לאפיית מיוחד מקום זה שהיה מבאר, והוא

אליו וקרוב הבית הר לחומת מחוץ המשניותהמשניותהמשניותהמשניותמנחות, פירושפירושפירושפירוש ((((עייןעייןעייןעיין

עזרה,להרמב להרמב להרמב להרמב """"םםםם).).).). לחומת חוץ אמר: לקיש וריש ―ÌÁl‰ L„˜ ‡G»««∆∆
השחיטה  ובשעת והואיל הזבח, בשחיטת אלא מתקדש הלחם שאין ―

נתקדש. לא לפיכך לאכלו, שאסור במקום הלחם ―dËÁLהיה ¿»»
התודה, epzaאת eÓ˜ ‡HL „Ú על קרום שעלה קודם ― «∆»¿««

עיסה, אלא לחם קרואים אינם שעדיין Ôlkהלחמים, eÓ˜ elÙ‡Â«¬ƒ»¿À»
הלחמים, כל ―Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ,קרם שלא ―ÌÁl‰ L„˜ ‡G ≈∆»≈∆»««∆∆

כבר. שקרמו אלה אפילו ―dËÁL לאכול מנת על התודה, את ― ¿»»
מאימוריה להקטיר או dÓB˜ÓÏמבשרה ıeÁÂ ,dpÓÊÏ ıeÁ― ƒ¿«»¿ƒ¿»

למקומה, חוץ ‰ÌÁlאו L„˜ לעיל (עיין פסול או פיגול ונעשה ― »««∆∆
ג). ÙË‰ב, ˙‡ˆÓÂ dËÁL,בריאתה נקב שמצאו כגון ―‡G ¿»»¿ƒ¿≈¿≈»

ÌÁl‰ L„˜.הוא שחיטה קודם שפסולו ―˙‡ˆÓÂ dËÁL »««∆∆¿»»¿ƒ¿≈
ÌeÓ ˙ÏÚa כגון ניכר, שאינו במום כאן שמדובר מבואר בגמרא ― «¬«

שבעין, ˜„Lבדוקין :ÓB‡ ÊÚÈÏ‡ Èa רבי שסובר הלחם, ― «ƒ¡ƒ∆∆≈»«
ירד, לא למזבח עלה שאם דינו הרי ניכר, אינו והמום הואיל אליעזר,

הלחם. את מקדש ˜„Lהלכך ‡G :ÌÈÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ שהואיל ― «¬»ƒ¿ƒ»«
הלחם. את מקדש אינו לפיכך למזבח, עולה זה קרבן אין ולכתחילה

dÓLÏ ‡HL dËÁL,אחר קרבן לשם אלא תודה לשם שלא ― ¿»»∆ƒ¿»
ÌÈ‡eln‰ ÏÈ‡ ÔÎÂ,לכהונה ובניו אהרן כשנתחנכו שהביאו ― ¿≈≈«ƒƒ

הקודמת, למשנה בהקדמה שבארנו ˆÚ˙כפי ÈNk ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈ƒ¿≈¬∆∆
ÔÓLÏ ‡HL ÔËÁML,אחר קרבן לשם אלא ―ÌÁl‰ L„˜ ‡G ∆¿»»∆ƒ¿»»««∆∆

כתוב בתודה שכן יגיגיגיג):):):):― זזזז,,,, קרבנו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקריב חמץ לחם חלות "על
שלמיו; תודת לשם שנזבח זבח על ודרשו: שלמיו", תודת זבח על
אם  אלו שבכל עצרת, כבשי ושני המילואים איל גם מתודה ולמדים

הלחם. קדש לא לשמן שלא שחטן

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ÌÈÎÒ,שלמים או עולה קרבן עם הבאים ―ÈÏka eL„wL― ¿»ƒ∆»¿«¿ƒ
הזבח, שחיטת בשעת ונתקדשו שרת בכלי שהיו ‰Áfדהיינו ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆«

ÏeÒtדמו בזריקת שנפסל כגון ―     »
    Á‡ ÁÊ ÌL LÈ Ì‡ הזקוק ― ƒ∆»∆««≈

BnÚלנסכים, e˜È כאן שמדובר מבואר, בגמרא הללו. הנסכים ― ƒ¿¿ƒ
ייפסל  שאם עליהם, מתנה דין בית שלב ציבור, קרבן של בנסכים
נפסל  אם יחיד, קרבן של בנסכים אבל אחר; זבח עם יקרבו הזבח,
ציבור  קרבן של בנסכים ואפילו אחר. לזבח כשרים הנסכים אין הזבח,
זבח  אותו כבר היה כן אם אלא אחר, זבח עם קרבים הנסכים אין

הראשון; הזבח שנפסל בשעה Â‡Ïזבוח Ì‡Â זבח היה לא אם ― ¿ƒ»
הראשון, הזבח שנפסל בשעה ÈÏa‰זבוח eÏÒtÈ אותם יניחו ― ƒ»¿¿ƒ»

הגמרא): (לפי מפרשים ויש השריפה. לבית ויצאו בלינה שייפסלו עד
ויישרפו בלינה שנפסלו כמו """"תוספותתוספותתוספותתוספותנעשו ועיין ועיין ועיין ועיין  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"ם ם ם ם ;;;;

בכלי בכלי בכלי בכלי ")")")") שקדשו שקדשו שקדשו שקדשו  """"נסכיםנסכיםנסכיםנסכים המתחיל המתחיל המתחיל המתחיל  דיבור דיבור דיבור דיבור  טוב טוב טוב טוב ",",",", נתקדשו יוםיוםיוםיום לא אם ברם,
אפילו  נסכים להקריב יכולים הזבח, שנשחט פי על אף בכלי, הנסכים
קרבן  של בנסכים ובין ציבור קרבן של בנסכים בין ימים, כמה אחר

Bz„‰יחיד. „ÏÂ,תודה לקרבן שהוקדשה מבהמה שנולד ― ¿«»
d˙eÓ˙e תמורת זו שאמר: חולין, בבהמת התודה את שהמיר או ― ¿»»

קדושות, ששתיהן הוא שהדין זו, ‡Â„‰תודה B˙„Bz LÈÙn‰Â¿««¿ƒ»¿»¿»
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‰ÈzÁz ˙Á‡ LÈÙ‰Â,הראשונה נמצאה כך ואחר ―ÔÈ‡ ¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿∆»≈»
ÌÁÏ ÌÈeÚË ונמצאה שאבדה התודה או התמורה, או הולד, ― ¿ƒ∆∆

תחתיה, שהפריש זו או תחתיה, שהפריש השנייה את שהקריב לאחר
כל  ― הראשונה והקריב הקרבתה, קודם הראשונה נמצאה אם

לחם, טעונים אינם הללו ÁÊŒÏÚהקרבנות È˜‰Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«∆«
"‰„Bz‰:מכאן ודרשו ―d„ÏÂ ‡G ,ÌÁÏ ‰eÚË ‰„Bz‰― «»«»¿»∆∆¿»»

התודה, d˙ÙÈÏÁשל ‡GÂ והפריש ואבדה תודה המפריש היינו ― ¿¬ƒ»»
לעיל, כמבואר תחתיה, d˙eÓzאחרת ‡GÂ,לעיל כמבואר ― ¿¿»»

ÌÁÏ ÔÈeÚË אלו כל ולא לחם טעונה עצמה התודה כלומר ― ¿ƒ∆∆
לחם. טעונים

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שם  ולהוציאו לירושלים הכסף את להעלות צריך בכסף, שני מעשר פירות הפודה

אשר  בכל הכסף "ונתתה כו): יד, (דברים שכתוב כמו בלבד, ושתיה אכילה לצרכי

לפני  שם ואכלת נפשך, תשאלך אשר ובכל ושכר, וביין ובצאן בבקר נפשך תאוה

שבשרם  נדבה, לשלמי בהמות מעשרֿשני ממעות שלוקחים הוא ודין אֿלהיך". ה'

נאכל  שבשרו קרבן ואפילו חובה, קרבן בהן לקנות אסור אבל לבעלים, נאכל

שיבואר  כפי המעשר, מן ולא החולין, מן אלא בא אינו שבחובה דבר שכל לבעלים,

שני. מעשר ממעות ולחמה תודה בהבאת דנה משנתנו הבאה. במשנה

‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰,תודה קרבן להביא שנדר היינו ―‡ÈÈ »≈¬≈»«»»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ולחמה התודה את להביא הנודר צריך ― ƒ¿«¿»ƒ«Àƒ

ואמר שהואיל שני, ממעשר להביאם לו ואסור החולין, עלי",מן "הרי
החולין, מן אלא בא אינו שבחובה דבר וכל שבחובה, דבר זה הרי

עלי הרי האומר: לעיל. שהזכרנו dÓÁÏÂכמו ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰„Bz»ƒ«Àƒ¿«¿»
NÚn‰ ÔÓ,שני ממעשר ―ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏ ‡ÈÈ חייב ― ƒ««¬≈»ƒ«¿»ƒ«Àƒ

שנדר  וכיון התודה, אחר נגרר שהלחם החולין, מן לחמה גם להביא
ואמר  שחזר מה הלכך בלחם; ממילא נתחייב הרי החולין מן תודה

עלי הרי אמר: ואם מועיל. אינו המעשר" מן ÔÓ"ולחמה ‰„Bz»ƒ
ÔÈlÁ‰ ÔÓ dÓÁÏÂ NÚn‰ את שיביא בתחילה ואמר הואיל ― ««¬≈¿«¿»ƒ«Àƒ

שני, מעשר ממעות מן ÈÈ‡התודה התודה דהיינו שנדר, כמו ― »ƒ
החולין. מן שניהם להביא הוא ורשאי החולין; מן  והלחם המעשר

עלי הרי אמר: ‰NÚnואם ÔÓ dÓÁÏÂ ‡È‰ ‰„Bz‰ שנדר ― «»ƒ¿«¿»ƒ««¬≈
שני, ממעשר ולחמה תודה להביא שנדר,ÈÈ‡במפורש, כמו ― »ƒ

החולין, מן שניהם להביא הוא רשאי זה בכגון ואף המעשר; מן שניהם

יביא. שנדר כמו להביא רצה שאם ÈÈ‡אלא ‡GÂ,הלחם את ― ¿»ƒ
ÈL NÚÓ ÈhÁÓ,עצמו ―ÈL NÚÓ ˙BÚnÓ ‡l‡― ≈ƒ≈«¬≈≈ƒ∆»ƒ»«¬≈≈ƒ

נדבה, של שלמים כקרבן שדינם התודה, לחמי ויביא סולת בהן שיקח
אין  שהרי עצמו, שני ממעשר ולא שני מעשר ממעות שלמים מה

כן. לחם אף בבהמות, שני מעשר

ו ה נ ש מ ר ו א ב

שהבאנו  ההלכה מקור את ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו

החולין. מן אלא בא אינו שבחובה דבר שכל שם,

È ‡G Z ‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡Ï ÔÈpÓÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡È ƒ«ƒ»≈¬≈»«»»ƒ∆»ƒ«Àƒ
הקודמת? במשנה ששנינו כמו ―'‰Ï ÁÒt zÁÊÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»∆««

"˜e Ô‡ˆ EÈ‰G‡:השאלה ונשאלת ―‡a ÁÒt ÔÈ‡ ‡G‰Â ¡∆…»»«¬≈∆«»
ÌÈfÚ‰ ÔÓe ÌÈNk‰ ÔÓ ‡l‡שכתוב כמו ה ה ה ה ):):):):― יב יב יב יב ,,,, "שה ((((שמות שמות שמות שמות  ∆»ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ

תקחו", העזים ומן הכבשים מן לכם, יהיה שנה בן זכר Ì‡ƒתמים
"˜e Ô‡ˆ" Ó‡ ‰nÏ Ôk?למעלה הנזכר בפסוק ―‡l‡ ≈»»∆¡«…»»∆»

ÁÒtÏ Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓ ‡a‰ Ïk LÈw‰Ï קרבן שכל ― ¿«ƒ»«»ƒ«»»ƒ«…«∆«
פסח, כקרבן דינו a‡חובה BÈ‡ ,‰BÁa ‡a ‡e‰L ÁÒt‰ ‰Ó»«∆«∆»¿»≈»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ מן אלא בא לא במצרים הראשון שהפסח ― ∆»ƒ«Àƒ
לארץ, שבאו עד שני מעשר דיני נוהגים היו לא שעדיין החולין,

כתוב שכן מצרים, מפסח דורות פסח ה ה ה ה ):):):):ולמדים יג יג יג יג ,,,, "ועבדת ((((שמות שמות שמות שמות 
שיהיו  ― הזה" "בחודש ודורשים: הזה", בחודש הזאת העבודה את

כזה זה חודש עבודות כל  מצרים שפסח שכשם ומכאן
החולין; מן אלא בא אינו דורות פסח כך החולין, מן אלא בא לא

החולין, מן אלא בא אינו חובה, קרבן שהוא פסח, קרבן »‡Ûומה
,CÎÈÙÏ ;ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ‡BÈ ‡G ,‰BÁa ‡a ‡e‰L c Ïk»»»∆»¿»»∆»ƒ«Àƒ¿ƒ»

ÌÈÓÏL ÈÏÚ È‰ ,‰„Bz ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ או תודה שנדר ― »≈¬≈»«»¬≈»«¿»ƒ
BÁ‰שלמים, ÌÈ‡a Ì‰Â ÏÈ‡B‰,להביאם בנדר התחייב שהרי ― ƒ¿≈»ƒ»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ e‡BÈ ‡G ו שני.― מעשר ממעות ÌÈÎÒp‰Âלא »∆»ƒ«Àƒ¿«¿»ƒ
שלמים, קרבן עם הבאים ―ÌB˜Ó ÏÎa עלי הרי אומר: אפילו ― ¿»»

מעשר  ממעות להביאם הוא שרשאי המעשר, מן שלמים או תודה
נסכיהם מקום מכל הקודמת, במשנה שלמדנו כמו e‡BÈשני, ‡G»

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ התורה התירה שלא שני, מעשר ממעות ולא ― ∆»ƒ«Àƒ
אבל  לבעלים, נאכל שבשרם שלמים אלא שני מעשר ממעות להביא
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אסור  המזבח, על כולם קרבים אלא נאכלים ואינם הואיל הנסכים,
צרכי  אלא שני מעשר במעות קונים שאין שני, מעשר ממעות להביאם
הקודמת. המשנה לבאור בהקדמה שהבאנו כמו בלבד, ושתיה אכילה

א ה נ ש מ ר ו א ב

ı‡Ï ‰ˆeÁÓe ,ı‡‰ ÔÓ ÌÈ‡a „ÈÁi‰Â eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿«»ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»»»∆
מתבואה  ובין ישראל ארץ מתבואת בין באות המנחות כל כלומר ―

לארץ, בחוץ ‰ÔLiשגדלה ÔÓe ,L„Á‰ ÔÓ התבואה מן בין ― ƒ∆»»ƒ«»»
הישנה, התבואה מן ובין ‰ÌÁl,החדשה ÈzLe ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁƒ»…∆¿≈«∆∆

ı‡‰ ÔÓe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L כתוב בעומר שכן ― ∆≈»»ƒ∆»ƒ∆»»ƒ»»∆
יייי):):):): כגכגכגכג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא     את וקצרתם לכם נותן אני אשר

עומר את והבאתם קצירה, ."כתוב הלחם ((((שם שם שם שם ובשתי

טזטזטזטז----יזיזיזיז):):):): והקרבתם שםשםשםשם,,,, יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת "עד
 .'לה ..."תנופה וכל ÔlÎÂלחם ― ¿À»

‰Ánהמנחות, ÔÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡שנאמר יא יא יא יא ):):):):― יב יב יב יב ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים ≈»»ƒ∆»ƒ«À¿»
ÁÓנדריכם"."וכל e‰ÊÈ‡Â השמן ואיזה הסולת איזו ― ¿≈∆À¿»

המובחר? מן שהם העירÒÓÎÓלמנחות שזוהי סוברים יש ― ƒ¿»
יג, פרק א שמואל בספר וזנוחה,ÁÈBÊÓe‰הנזכרת גורסים: יש ― ¿ƒ»

העיר שזוהי יהושעוסוברים בספר הנזכרת יהודה, ((((טו טו טו טו ,,,,שבשפלת

ÏqÏ˙לד לד לד לד ),),),), ‡ÙÏ‡ היינו "אלפא", הם הללו המקומות שני ― «¿»«…∆
― ("אלפא" ביותר מובחרת היא שסולתם לסולת, במעלה הראשונים

היוונית). בשפה הראשונה Ì‰Ïהאות ‰iL,שלה הסולת בטיב ― ¿ƒ»»∆
‰Ú˜aa ÌÈÙÁ הנזכרת העיר שזו וסוברים עפריים, גורסים: יש ― ¬»«ƒ«ƒ¿»

ב הימים דברי יטיטיטיט):):):):בספר ממנו ((((יגיגיגיג,,,, וילכד ירבעם אחרי אביה "וירדף
ואת אל... בית את אחת ערים היו: עפריים ושתי ובנותיה";

משובחת סולתה שבבקעה וזו בבקעה, ואחת תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בהר ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

יששכר  שבנחלת חפרים העיר שזו סוברים, "חפרים" שגורסים ואלו
יהושע בספר יטיטיטיט).).).).הנזכרת ‰‡((((יטיטיטיט,,,, Ïk˙BLk eÈ‰ ˙Bˆ מותר ― »»¬»»¿≈

ישראל שבארץ המקומות מכל למנחות סולת «∆‡l‡((((רשרשרשרש""""יייי),),),),להביא
ÌÈ‡ÈÓ eÈ‰ Ô‡kÓ שסולתם לפי למעלה, שנזכרו מהמקומות ― ƒ»»¿ƒƒ

ומובחרת. משובחת

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה א. עמוד סג חייבåדף השנה ימות בשאר ì,BîLכששחטו eléôàכי §£¦¦§

ïðúäåבמשנה שנינו והלא קיב:)- שהוא (זבחים קרבן ,ïîæ øqeçî הגיע לא שעדיין - §¨§©§©§©
להקריבו, הראוי פטור,זמן בחוץ זמןïéaהשוחטו מחוסר הוא שעד Bôeâaאם יין וכגון ¥§

ו  ללידתו, ימים שמונה לקרבן מלאו זמןïéaלא מחוסר הוא eäæéàåאם ,íéìòaa ¥©§¨¦§¥¤
,íéìòaa ïîæ øqeçîכגוןòøBönäå úãìBiäå äáfäå áfä את להביא הצריכים §©§©©§¨¦©¨§©¨¨§©¤¤§©§¨

ובאופן טהרתה, ימי בסוף ביולדת או שבעה, ספירת אחר טהרתם ¦§¦¤eáéø÷äLקרבנות
õeçaאת íîLàå íúàhç,הקרבתם זמן שהגיע אלו ïéøeèt,קודם שקרבנות כיון ©¨¨©£¨¨©§¦

הבעלים  שהרי ואשם, חטאת בתורת לחובתם לא כלל, בפנים להיקרב ראויים היו לא

אינם  ואשם שחטאת כיון ראויים, אינם לנדבה ואף חיובו, זמן הגיע ולא זמן מחוסר

את הקריבו אילו אמנם נדבה, ïéáéiç,קרבים ,õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò שהרי ¥¤§©§¥¤©©¨¦
נדבה. בתורת בפנים להיקרב eðLיכולים àì ,éáBè øa äi÷ìç áø øîàå שהשוחט §¨©©¦§¦¨©¦Ÿ¨

שפטור בבעלים זמן מחוסר כשהוא בחוץ ראוי ì,BîLכששחטוàlàאשם שאינו כיון ¤¨¦§
בפנים, אשם ìכששחטוìáàלשם àlLBîL ששחטו לשם כגון או עולה לשם £¨¤Ÿ¦§

בזמנו áéiç,שלמים, מפסח [חוץ קרבן כל שהרי בפנים, כך להיקרב ראוי שהיה כיון ©¨
לא  שבעליו אלא כשר, הוא הרי עומד שהיה מה לשם שלא בפנים שנשחט וחטאת]

אשם  שכששוחט ומבואר לחובתם. אחר קרבן להביא וצריכים חובתם, ידי בזה יצאו

בחוץ זמן ìàäéîמחוסר BîLפנים כל על -,øeèt יוחנן רבי בשם רבין דברי ולפי ¦§¦¨¨
חייבàîéðפטור,éànàיקשה, שיהיה בזה אף נאמר -ïéeàøe ìéàBäלהיקרבàlL ©©¥¨¦§¦¤Ÿ

ì.íéðôa BîL:הגמרא àzLäמתרצת éëä דין לדמות שיתכן בעיניך נראה כך וכי - ¦§¦§¦¨¦©§¨
השנה, ימות בשאר פסח לדין זמן מחוסר לשחטו íúäאשם בכדי אשם, לגבי שם - ¨¨

שלמים או  עולה äøé÷òלשם  éòa לשמו וכששחטו  אשם, שם ממנו לעקור צריך - ¨¥£¦¨
מה  בחוץ, כששחטו פטור ולפיכך כלל, בפנים כעת ראוי ואינו שמו את כלל עקר לא

כן ה àëäשאין את כששחט כאן -äðMä úBîé øàLa çñtממילאíéîìL ¨¨¤©¦§¨§©¨¨§¨¦
,eäðéð בחוץ כששחטו אף ולכך לשלמים, שיוכשר כדי ממנו פסח שם לעקור צורך ואין ¦§

בפנים. להיקרב ראוי ונחשב שלמים לשם מאליו שמשתנה כיון חייב, לשמו

זה: בדין נחלקו נוספים  שאמוראים מביאה éðúîהגמרא éMà áø שהשוחט למד - ©©¦©§¥
לשמו  שלא ובין לשמו בין השנה ימות בשאר ïðéøîàãkפסח ,áéiç אמר שכך לעיל ©¨¦§©§¦¨

ואילו יוחנן, רבי אמר ירמיה רבי בשם éðúîרבין ézôcî äéîøé áø,דימי כרב למד - ©¦§§¨¦¦§¦©§¥
לשמו שלא בין לשמו בין פסח ש øeèt,שהשוחט úBîéמפני øàLa çñt øáñ÷ ¨¨¨©¤©¦§¨§

äøé÷ò éòa äðMä,שלמים לשם שיוכשר äøé÷ò,בכדי dîL åàì õeç úøé÷òå ©¨¨¨¥£¦¨©£¦©¨§¨£¦¨
שלמים, לשם בפנים להיקרב ראוי אינו בחוץ שמו ועוקר שוחטו אם ¨¦§àâéìôeולפיכך

i÷ìç áøcéáBè øa ä,עקירה אינה חוץ שעקירת הסובר מדפתי ירמיה רב חולק - §©¦§¦¨©¦
מחוסר  אשם השוחט את כך משום וחייב עקירה, ששמה הסובר טובי בר חלקיה רב על

לשמו. שלא בחוץ זמן

א. שלמים: בתורת השנה ימות בשאר פסח השוחט בדין שיטות שלש מצינו לסיכום,

דעת  ב. שלמים. לשם שחיטתו ידי על הפסח שם את לעקור שצריך חסדא רב דעת

הפסח, שם את לעקור שצריך דימי רב דעת ג. עקירה. בלי שלמים נעשה שהפסח רבין

לעוקרו. ניתן לא בחוץ שחיטה ידי על אולם לעוקרו, ניתן בפנים שחיטה ידי על רק אך

הגרלה: לאחר בחוץ הכיפורים יום שעירי שחיטת בדין דנה øîהגמרא øîà בברייתא ¨©©
סב:) בחוץ(לעיל השעירים את שחט ,ìéøâäMî[שהגריל ìò[-אחר áéiç ,ïäéìòהשעירíL ìL,מועד לאהל øeèôeשראוי ¦¤¦§¦£¥¤©¨©¤¥¨

ìòהשעירìæàæò ìL.וכדלהלן בפנים להקריבו ראוי ïðaøשאינו eðzבתורה נאמר ג־ד)בברייתא, יז úéaî(ויקרא Léà Léà' ©¤£¨¥¨©¨¨¦¦¦¥
Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå ,äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò Bà áNë Bà øBL èçLé øLà ìàøNé¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤¦§©¦©©£¤§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦

,''äì ïaø÷ áéø÷äì§©§¦¨§¨©

i"yx

.à âñ óãïðú àäå:migaf zkqna .
ïîæ øñåçîueg zhigy lr xeht .

oia eteba onf xqegn `edy oia
eteba milraa onf xqegn `edy

:ezcill dpeny jeza oebkåäæéàå
äáæäå áæä íéìòáá ïîæ øñåçî

'åëåz`adl onf yiy .mdizepaxw
seql zcleide dray zxitq seql

:dxdh ini z`lnåáéø÷äùiptl .
oixeht uega ony`e oz`hg onfd
daegl `l mipta milawzn opi`y
`lc meyn daegl dacpl `le
z`hg oi`y dacple ediipnif `hn
my` i`de dacpl `a my`e
dafe afa eli`c `ed rxevna

:my` `kil zcleieïäéúåìåò
ïéáééç íäéîìùåminlye dlery .

mipta dacp oilawzne dacp mi`a
ipa ipde opikxt migaf zkqnae
xifp ipz opipyne edpip minly
epipy `l rxevn s`e ediicda
ipa ipd mzd opikxte dpyna
rxevn ipz opipyne edpip zeny`

:ediicdaåðù àì äé÷ìç áø øîàå.
milraa onf xqegn uega my`c
enyl ie`x epi`c enyl `l` xeht
myl oebk enyl `ly la` mipta
oky aiig minly myl e` dler
lkc mipta ea `veik miptl ie`x
oixyk onyl `ly egafpy migafd
daeg myl milral elr `ly `l`
lka z`hgde epnfa gqtd on ueg

:onféàîàå`nil xeht enyl .
:zxn`wck li`edíéîìùded .

opitli i`xwne dxiwr `la dinzq
:migafc w''tae migqt zkqna dl

áééç éðúî éùà áø`z` ikc `da .
:oiaxøåèô éðúî äéîøé áøåoia .

:inic axk enyl `ly oia enyl
äé÷ìç áøã àâéìôåzxiwr xn`c .

:dxiwr dny ueg

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

 צעירי אגודת חב"ד סניף כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ז"ע נתקבל מכתבם מכ"א אד"ש, ראשי פרקים מהתועדות דפורים, ולפלא שמקצרים במקום 

שאמרו להאריך, ואף כפי שכותבים שכבר כתבו לי ע"ד התועדות זו, מובן שאין זה פוטר מכתיבה את 

הנהלת צעירי אגו"ח, כיון שהם הן שארגנו ההתועדות. 

בודאי למותר לעוררם שהתועדות בכגון דא הרי זה חרישה ולכל היותר גם זריעה, ומוכרח 

לאחרי זה כל המלאכות הנדרשות בכדי שיהי' צמיחה ופירות, ובנדון דידן מההתחלות שבזה לעמוד 

בקישור עם הפנים חדשות שבאו עמהם במגע בעת התועדות זו, אף שמובן שאופן הקישור לא עם כולם 

שוה הוא, ויש לנצל ימי חג הפסח הבע"ל, ובמבצע חלוקת מצה שמורה בפרט.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולחג הפסח כשר ושמח.
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אסור  המזבח, על כולם קרבים אלא נאכלים ואינם הואיל הנסכים,
צרכי  אלא שני מעשר במעות קונים שאין שני, מעשר ממעות להביאם
הקודמת. המשנה לבאור בהקדמה שהבאנו כמו בלבד, ושתיה אכילה

א ה נ ש מ ר ו א ב

ı‡Ï ‰ˆeÁÓe ,ı‡‰ ÔÓ ÌÈ‡a „ÈÁi‰Â eav‰ ˙Ba˜ Ïk»»¿¿«ƒ¿«»ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»»»∆
מתבואה  ובין ישראל ארץ מתבואת בין באות המנחות כל כלומר ―

לארץ, בחוץ ‰ÔLiשגדלה ÔÓe ,L„Á‰ ÔÓ התבואה מן בין ― ƒ∆»»ƒ«»»
הישנה, התבואה מן ובין ‰ÌÁl,החדשה ÈzLe ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁƒ»…∆¿≈«∆∆

ı‡‰ ÔÓe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L כתוב בעומר שכן ― ∆≈»»ƒ∆»ƒ∆»»ƒ»»∆
יייי):):):): כגכגכגכג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא     את וקצרתם לכם נותן אני אשר

עומר את והבאתם קצירה, ."כתוב הלחם ((((שם שם שם שם ובשתי

טזטזטזטז----יזיזיזיז):):):): והקרבתם שםשםשםשם,,,, יום, חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת "עד
 .'לה ..."תנופה וכל ÔlÎÂלחם ― ¿À»

‰Ánהמנחות, ÔÓ ‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡שנאמר יא יא יא יא ):):):):― יב יב יב יב ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים ≈»»ƒ∆»ƒ«À¿»
ÁÓנדריכם"."וכל e‰ÊÈ‡Â השמן ואיזה הסולת איזו ― ¿≈∆À¿»

המובחר? מן שהם העירÒÓÎÓלמנחות שזוהי סוברים יש ― ƒ¿»
יג, פרק א שמואל בספר וזנוחה,ÁÈBÊÓe‰הנזכרת גורסים: יש ― ¿ƒ»

העיר שזוהי יהושעוסוברים בספר הנזכרת יהודה, ((((טו טו טו טו ,,,,שבשפלת

ÏqÏ˙לד לד לד לד ),),),), ‡ÙÏ‡ היינו "אלפא", הם הללו המקומות שני ― «¿»«…∆
― ("אלפא" ביותר מובחרת היא שסולתם לסולת, במעלה הראשונים

היוונית). בשפה הראשונה Ì‰Ïהאות ‰iL,שלה הסולת בטיב ― ¿ƒ»»∆
‰Ú˜aa ÌÈÙÁ הנזכרת העיר שזו וסוברים עפריים, גורסים: יש ― ¬»«ƒ«ƒ¿»

ב הימים דברי יטיטיטיט):):):):בספר ממנו ((((יגיגיגיג,,,, וילכד ירבעם אחרי אביה "וירדף
ואת אל... בית את אחת ערים היו: עפריים ושתי ובנותיה";

משובחת סולתה שבבקעה וזו בבקעה, ואחת תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בהר ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;;

יששכר  שבנחלת חפרים העיר שזו סוברים, "חפרים" שגורסים ואלו
יהושע בספר יטיטיטיט).).).).הנזכרת ‰‡((((יטיטיטיט,,,, Ïk˙BLk eÈ‰ ˙Bˆ מותר ― »»¬»»¿≈

ישראל שבארץ המקומות מכל למנחות סולת «∆‡l‡((((רשרשרשרש""""יייי),),),),להביא
ÌÈ‡ÈÓ eÈ‰ Ô‡kÓ שסולתם לפי למעלה, שנזכרו מהמקומות ― ƒ»»¿ƒƒ

ומובחרת. משובחת

   

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מקשה א. עמוד סג חייבåדף השנה ימות בשאר ì,BîLכששחטו eléôàכי §£¦¦§

ïðúäåבמשנה שנינו והלא קיב:)- שהוא (זבחים קרבן ,ïîæ øqeçî הגיע לא שעדיין - §¨§©§©§©
להקריבו, הראוי פטור,זמן בחוץ זמןïéaהשוחטו מחוסר הוא שעד Bôeâaאם יין וכגון ¥§

ו  ללידתו, ימים שמונה לקרבן מלאו זמןïéaלא מחוסר הוא eäæéàåאם ,íéìòaa ¥©§¨¦§¥¤
,íéìòaa ïîæ øqeçîכגוןòøBönäå úãìBiäå äáfäå áfä את להביא הצריכים §©§©©§¨¦©¨§©¨¨§©¤¤§©§¨

ובאופן טהרתה, ימי בסוף ביולדת או שבעה, ספירת אחר טהרתם ¦§¦¤eáéø÷äLקרבנות
õeçaאת íîLàå íúàhç,הקרבתם זמן שהגיע אלו ïéøeèt,קודם שקרבנות כיון ©¨¨©£¨¨©§¦

הבעלים  שהרי ואשם, חטאת בתורת לחובתם לא כלל, בפנים להיקרב ראויים היו לא

אינם  ואשם שחטאת כיון ראויים, אינם לנדבה ואף חיובו, זמן הגיע ולא זמן מחוסר

את הקריבו אילו אמנם נדבה, ïéáéiç,קרבים ,õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò שהרי ¥¤§©§¥¤©©¨¦
נדבה. בתורת בפנים להיקרב eðLיכולים àì ,éáBè øa äi÷ìç áø øîàå שהשוחט §¨©©¦§¦¨©¦Ÿ¨

שפטור בבעלים זמן מחוסר כשהוא בחוץ ראוי ì,BîLכששחטוàlàאשם שאינו כיון ¤¨¦§
בפנים, אשם ìכששחטוìáàלשם àlLBîL ששחטו לשם כגון או עולה לשם £¨¤Ÿ¦§

בזמנו áéiç,שלמים, מפסח [חוץ קרבן כל שהרי בפנים, כך להיקרב ראוי שהיה כיון ©¨
לא  שבעליו אלא כשר, הוא הרי עומד שהיה מה לשם שלא בפנים שנשחט וחטאת]

אשם  שכששוחט ומבואר לחובתם. אחר קרבן להביא וצריכים חובתם, ידי בזה יצאו

בחוץ זמן ìàäéîמחוסר BîLפנים כל על -,øeèt יוחנן רבי בשם רבין דברי ולפי ¦§¦¨¨
חייבàîéðפטור,éànàיקשה, שיהיה בזה אף נאמר -ïéeàøe ìéàBäלהיקרבàlL ©©¥¨¦§¦¤Ÿ

ì.íéðôa BîL:הגמרא àzLäמתרצת éëä דין לדמות שיתכן בעיניך נראה כך וכי - ¦§¦§¦¨¦©§¨
השנה, ימות בשאר פסח לדין זמן מחוסר לשחטו íúäאשם בכדי אשם, לגבי שם - ¨¨

שלמים או  עולה äøé÷òלשם  éòa לשמו וכששחטו  אשם, שם ממנו לעקור צריך - ¨¥£¦¨
מה  בחוץ, כששחטו פטור ולפיכך כלל, בפנים כעת ראוי ואינו שמו את כלל עקר לא

כן ה àëäשאין את כששחט כאן -äðMä úBîé øàLa çñtממילאíéîìL ¨¨¤©¦§¨§©¨¨§¨¦
,eäðéð בחוץ כששחטו אף ולכך לשלמים, שיוכשר כדי ממנו פסח שם לעקור צורך ואין ¦§

בפנים. להיקרב ראוי ונחשב שלמים לשם מאליו שמשתנה כיון חייב, לשמו

זה: בדין נחלקו נוספים  שאמוראים מביאה éðúîהגמרא éMà áø שהשוחט למד - ©©¦©§¥
לשמו  שלא ובין לשמו בין השנה ימות בשאר ïðéøîàãkפסח ,áéiç אמר שכך לעיל ©¨¦§©§¦¨

ואילו יוחנן, רבי אמר ירמיה רבי בשם éðúîרבין ézôcî äéîøé áø,דימי כרב למד - ©¦§§¨¦¦§¦©§¥
לשמו שלא בין לשמו בין פסח ש øeèt,שהשוחט úBîéמפני øàLa çñt øáñ÷ ¨¨¨©¤©¦§¨§

äøé÷ò éòa äðMä,שלמים לשם שיוכשר äøé÷ò,בכדי dîL åàì õeç úøé÷òå ©¨¨¨¥£¦¨©£¦©¨§¨£¦¨
שלמים, לשם בפנים להיקרב ראוי אינו בחוץ שמו ועוקר שוחטו אם ¨¦§àâéìôeולפיכך

i÷ìç áøcéáBè øa ä,עקירה אינה חוץ שעקירת הסובר מדפתי ירמיה רב חולק - §©¦§¦¨©¦
מחוסר  אשם השוחט את כך משום וחייב עקירה, ששמה הסובר טובי בר חלקיה רב על

לשמו. שלא בחוץ זמן

א. שלמים: בתורת השנה ימות בשאר פסח השוחט בדין שיטות שלש מצינו לסיכום,

דעת  ב. שלמים. לשם שחיטתו ידי על הפסח שם את לעקור שצריך חסדא רב דעת

הפסח, שם את לעקור שצריך דימי רב דעת ג. עקירה. בלי שלמים נעשה שהפסח רבין

לעוקרו. ניתן לא בחוץ שחיטה ידי על אולם לעוקרו, ניתן בפנים שחיטה ידי על רק אך

הגרלה: לאחר בחוץ הכיפורים יום שעירי שחיטת בדין דנה øîהגמרא øîà בברייתא ¨©©
סב:) בחוץ(לעיל השעירים את שחט ,ìéøâäMî[שהגריל ìò[-אחר áéiç ,ïäéìòהשעירíL ìL,מועד לאהל øeèôeשראוי ¦¤¦§¦£¥¤©¨©¤¥¨

ìòהשעירìæàæò ìL.וכדלהלן בפנים להקריבו ראוי ïðaøשאינו eðzבתורה נאמר ג־ד)בברייתא, יז úéaî(ויקרא Léà Léà' ©¤£¨¥¨©¨¨¦¦¦¥
Bàéáä àì ãòBî ìäà çút ìàå ,äðçnì õeçî èçLé øLà Bà äðçna æò Bà áNë Bà øBL èçLé øLà ìàøNé¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥©©£¤£¤¦§©¦©©£¤§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ¡¦

,''äì ïaø÷ áéø÷äì§©§¦¨§¨©

i"yx

.à âñ óãïðú àäå:migaf zkqna .
ïîæ øñåçîueg zhigy lr xeht .

oia eteba onf xqegn `edy oia
eteba milraa onf xqegn `edy

:ezcill dpeny jeza oebkåäæéàå
äáæäå áæä íéìòáá ïîæ øñåçî

'åëåz`adl onf yiy .mdizepaxw
seql zcleide dray zxitq seql

:dxdh ini z`lnåáéø÷äùiptl .
oixeht uega ony`e oz`hg onfd
daegl `l mipta milawzn opi`y
`lc meyn daegl dacpl `le
z`hg oi`y dacple ediipnif `hn
my` i`de dacpl `a my`e
dafe afa eli`c `ed rxevna

:my` `kil zcleieïäéúåìåò
ïéáééç íäéîìùåminlye dlery .

mipta dacp oilawzne dacp mi`a
ipa ipde opikxt migaf zkqnae
xifp ipz opipyne edpip minly
epipy `l rxevn s`e ediicda
ipa ipd mzd opikxte dpyna
rxevn ipz opipyne edpip zeny`

:ediicdaåðù àì äé÷ìç áø øîàå.
milraa onf xqegn uega my`c
enyl ie`x epi`c enyl `l` xeht
myl oebk enyl `ly la` mipta
oky aiig minly myl e` dler
lkc mipta ea `veik miptl ie`x
oixyk onyl `ly egafpy migafd
daeg myl milral elr `ly `l`
lka z`hgde epnfa gqtd on ueg

:onféàîàå`nil xeht enyl .
:zxn`wck li`edíéîìùded .

opitli i`xwne dxiwr `la dinzq
:migafc w''tae migqt zkqna dl

áééç éðúî éùà áø`z` ikc `da .
:oiaxøåèô éðúî äéîøé áøåoia .

:inic axk enyl `ly oia enyl
äé÷ìç áøã àâéìôåzxiwr xn`c .

:dxiwr dny ueg



קכו
ezny in` cenr dp sc ± iyily wxt`nei

ïðçåé éáø øîàåmixa` x`yn dlrnl oze` oixceq jkl Ð,oiaeyg ody ze`xdl Ð

.epnfa ycgd rawedy ricedleïéò÷åúù íùë ìåëéipta ycg y`x ly sqen lr Ð

.dcal `idyk dnvr ipta zay sqen lre ,lega lgyk envróñåî ìë ìò ïéò÷åú êë
óñåîå.cgi zeidl elgyk Ðíëéùãç éùàøáå øîåì ãåîìúmeiae" aizk zeriwz iab Ð

mkiycg iy`xae mkicrenae mkzgny

.'ebe "mzrwzeïìåë íéùãçä ìë åù÷åäoiprl Ð

.zeey odizeriwzy ,zeriwzíéùàø éðùÐ

`pngx diixwe .dpyd y`xe ycg y`x

"mkycg"zeriwz oiprl aizk xqg Ð.åìåçá
ãòåî ìù.zekeqc Ðíéøîåà åéä äîxiya Ð

.oitqendïåùàøárnyegc oey`xd meia Ð

.dpin'åâå 'äì åáä íéøîåàlr xenfnd lk Ð

da`eyd zia zgny zlgz meidy myÐ

lr 'd lew" xenfn eze`ae .fere ceak ,epiidc

"mind.mind jeqip my lr Ð'åë øîà òùøìå
mitq`pl od oiyeak ixac xenfnd lke Ð

.bgd zgny mignye ,bgd zevnl dxfrl

"iwg xtql jl dn" mgikenejl dnl :xnelk Ð

xfeg jpi` m` inr x`y mr df zial `al

midl`l gaf" aizk xenfn eze`ae ?daeyza

"jixcp oeilrl mlye dcezzekeqd bgy lr Ð

seqe .oxcqk milbx ylyl `ed "xg`z la" onf

"ep`x` jxc mye ippcaki dcez gaef" xenfnd

.'ebeíéòøî íò éì íå÷é éî"mixrea epia"e Ð

in"e ,mcwen "mixrea epia"e .md cg` xenfna

xge`n "il mewi.xge`nd z` oinicwn mde Ð

zxacn "il mewi in" zyxty iptn ,ipira d`xpe

ikln zgz ipy ziaa oicareyn eidy ozexv lr

opi` ,ok it lr s`e .inex iklne ,oei iklne ,qxt

in :milltzne ,mkln zgny genyln mirpnp

'd ilel" dl`d mirxnd on eplivdl epl mewi

izxn` m` iytp dnec dpky hrnk il dzxfr

jinegpz iaxwa itrxy" 'ebe "ilbx dhn

ep` oi` epizexv itl s` :xnelk "eryryi

cr ,'eke jinegpza ryrzydl `aln oirpnp

"mra mixrea epia" xgnle .xenfnd seqiptn Ð

onf ,siq` onf `edy ,miipr zepzn onf eiykry

:exn`i `le ,drpva zexyrndy it lr s`e .ie`xk exyriy mgikedl ,odiptl oixew mdizal aeyle yextl miaexw ody ,mipexg`d mini oiribnyke .ipr xyrne ,d`te dgky hwl

"mra mixrea epia" xne` jkl ,eprcei ine ep`ex in."il mewi in" cr 'ebe "gikei `ld mieb xqeid hiai `ld oir xvei m` rnyi `ld of` rhepd" epiyrn cibi in :mala mixne`y Ð

åîëù ìáñî éúåøéñä'ek daixn in lr jpga`" ."mrx xzqa jpr` jvlg`e z`xw dxva" ekfz m` .od oinegpz ixac Ðweqt` jpgea ip`y dn itl ,bga mdilr oipecipy mind lr Ð

mixvn ux`n jlrnd jidl` 'd ikp`" df xenfna aizke .mdl mikixve minybd lr oilltzny my lr ,jl"ed`ln`e jit agxdedlik`ie" xenfnd seqe ,dkxa mkl gly`y Ð

.'ebe "dhg algnõøà éãñåî ìë åèåîé"ewicvd yxe ipr" ea aezky my lr xenfnd lk mixne`e ."l` zcra avp midl`" xenfna Ðwcv :oilega yxcp `ed jky .zexyrn el` Ð

"ekldzi dkyga" jkl oiadl eal ozep epi`y ine "epiai `le erci `l" .(`,clw) "rexfd" wxta ,el oze jlyndaxzn xacd miwxt drax`a :(h dpyn d wxt zea`) opzck ,dzin ef Ð

miipr zepzn lfb iptn dpy lkay bgd i`vena 'ek.ux` iqt` lk eheniy oearxe mlerl dllw mxebe Ðïäî ãçàá úáù ìç íàå.zay xiy iptln crend xiy egci Ðäçãé åèåîé
lenz` xnel ie`x didy xiy zaya cg`a exn`y iptn ,dgcpe oexg` xiy `edy Ðipyae .xiyd xcq oiblcn oi`y Ð.dgcp oexg`d `vnp zaya cg` ly xiy Ðé"áäîåäÐ

mra mixrea epia"l "izexiqd" micwdl silgne .`ed zeiyxtd xcq oniq."êðîéñå.`xtq ax ly oniq dfi` drhz `ly Ðéøôñã àäåáîàjldl milibx ,miype miyp` icecb Ð

.`dean` zaizl dnecy ,i"daned epniq did ,`xtq enyy in o`k s` .mlv` oiievn mdizen`e mdizea`e zewepizdy ,zewepiz icnln ly ieanaàçà éáøã àúáåéú:xn`c Ð

sqen lk lr oirwezdgci eheni :ipzw `kde .exiy cg` lkl xn`c ,`nl` Ð.zay ly xiy `l` crend leg ly zaya exn` `l ,`nl` Ðúåòé÷úá êéøàîù øîåì àðéáø øîà
zeriwz ryz `l` o`k oi`e ,cg` xiy `l` xne` oi` i`cec ,ikd iyextl dil ded `le .sqen lk lr oirwezy :dyxit `g` 'xe ,oirwez oitqend itl lkd `nzq ipzw `ziixa Ð

.mdipy ikqp eaxwy xg`l xiyd oixne`e .oitqen ipy yiyk ,zeriwzd jyna jix`ny ol rnyn `w `ziixae .xiyd iwxt dylylïéò÷åúá äáøîùoirweze ,zexvevg oitiqeny Ð

iaygin cg edleke .cgiopzc Ð.mlerl cr oitiqene zexepk ryzne zexvevg izyn oizget oi` :(`,bi) oikxraïðéãáò éëéä éîåé éøú ïì úéàã ïðàzeiyxt izya ixii`c meyn Ð

aeh mei inei ixz ol zi`e ,oiklede oihrnzn mixtdy ,oiey opi` bgd zepaxwe .meid itqen z` oitqenc `zelva xninl ol irainc op`e !dl iraw ,dpin `cg opigcc .meil zerxe`nd

"mei xyr dyngae" dia xninl ol iraine ,leg dil opicar ok m`c ,"ipyd meiae" zyxt ipy aeh meia xninl opivn `le .`witqnleg ly oey`xa opicar ikid ,`nw `neik Ð

"ipyd meiae" `nw `neia opixn` in minid x`yae .crend`edy xgnl ,jgxk lre ,"iyyd meiae" xn`p daxr ly iriayd meiay `vnpe .xcqk oke ,lenz`n xninl dil dedc Ð

wtq `edy iptn ,enewnn dgcp ipye "iyilyd meiae" opixn` `nw `nei `nlc e` ,dgcp iriay `vnpe ,leg dil zcar ok m`c ,"iriayd meiae" xninl zivn `l ,aeh meidgci Ð

.ixnbläçãé åèåîémeid zgcpy dyxt ,`nl` .oexg` `edy Ð.zxwrp dpexg`e ,xgnl dze` mixne` Ðéâåìã éâìãîã øîéîà ïé÷úàoey`x meia oixne` .oicner olek e`vnpe Ð

crend legc iyilyae ."iriaxd meiae" "iyilyd meia" mixne` xgnle .iyily wtq ipy wtq "iyilyd meiae" "ipyd meia" crend leg lyiriaxae ."iyingd meiae" "iriaxd meia" Ð

`ax `pryed `edy ,crend legc iyingae ."iyyd meiae" "iyingd meia" Ðibelc epiide .ewitqk "iriayd meiae" "iyyd meia" mixne` ,,lenz` exn`y dn meid mixne`y Ð

ycg y`x iab (`,ak dlibn) opixn`ckblec :xn` ax Ð.dxezd i`xew oiprl inp opicar dltz oiprl xnin` oiwz`c ikid ike .oey`x xn`y miweqtd on cg` ipyd xne`y Ð

`ed zay m`e .oxne` xeav gilyy enk ,meid iwitq z` `xew `ed .meid ceakl `a `edy xkipe ,mini x`yn xzei ,cren ly elega sqen `edy ,`xewd iriaxdy.xihtnd o`xew Ð

mz`ixw lr oicitwn oi` ,dligz oixewy dylydeizeax oibdep eid jk ,mewn lkne .evxiy dn e`xwi Ð,zxgnd mei zyxta iyilyde .meid iwitq mipy mi`xew mipey`x ipy Ð

.mipey`xd mipy e`xwy dn `xewe xfeg iriaxde .llk meid zewitqn dpi`y
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ïé÷úà"ipyd meia" sqena xne` crend leg ly oey`x mei Ð ibelc iblcnc xnin`

"iyilyd meiae"leg ly meie mei lka oke .iyily wtq ipy wtq `edy itl Ð

crendinp opicar dltz oiprl xnin` oiwz`c ikid ik :qxhpewa yxite .ie`xd wtq Ð

ceakl `a `edy xkipe .mini x`yn xzei ,crend legl sqezpy iriaxe ,dxezd i`xew oiprl

xeaiv gilyy enk ,meid iwitq `xew `ed ,meid

dylye .xihtnd o`xew ,`ed zay m`e .oxne`

dligz mi`xewdizy mi`xew mipey`x mipy Ð

,zxgnd mei zyxta iyilyde ,meid zewitq

.mipey`xd mipy e`xwy dn `xewe xfeg iriaxde

`pryed meia xcqd dpzyi ,df xcq itl ,`zyde

,zewitq izy mipey`xd mipy e`xwi m`y :`ax

zxvr ipinyd meia" zexwl wewf iyilyd did

"mkl didzdpi`y dyxt bga zexwl oekp oi`e Ð

iptly dyxt `xewe oey`xd ligzn m`e .bg ly

zewitqd mi`xew iyilye ipye ,zewitqdÐ

:cere .minid x`y xcqk df xcq oi`y `vnp

milibx "mi`iyp" zyxta oi`xewyk dkepgac

,`neic cg` `iyp zexwl mipey`xd mipy

oey`x aiyg ,`nl` ,zxgnlc `xew iyilye

.xwir aygp oexg`d daxc`c ,`kti` bgae .xwir

mi`xewd drax`d lky bidpdl ie`x ,jkitl

oey`x mei .zewitqa m` ik mi`xew oi` ,dxeza

ipye ,"ipyd meia" oey`x `xew :crend leg ly

,"ipyd meia" `xewe iyily xfege ,"iyilyd meia"

dfa `veike "iyilyd meia" iriaxeoixew Ð

.meie mei lka zewitqa
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òa÷eäL òãéì :ïðçBé éaø øîàå.Bpîæa Lãç Làø §¨©©¦¨¨¥©¤§©ŸŸ¤¦§©
éàä éæçc ,ïðéãáò àøékéä éøz¯éàäa éæçå ,éæç §¥¤¥¨¨§¦©§¨¥©¨¥§¨¥§©

¯íLk ìBëé :ìàeîL øa àáø éðúc ,éáéúéî .éæç̈¥¥¦¦§¨¥¨¨©§¥¨§¥
Lãç Làø ìòå Bîöò éðôa úaL ìò ïéò÷BzL¤§¦©©¨¦§¥©§§©ŸŸ¤
óñeîe óñeî ìk ìò ïéò÷Bz eéäé Ck ,Bîöò éðôa¦§¥©§¨¦§§¦©¨¨¨

¯:øîBì ãeîìzéLàøáe"éaøc àzáeéz !"íëéLãç ©§©§¨¥¨§¥¤§§¨§©¦
øîà :ééaà øîà ?àãeîìz éàî .àzáeéz ,àçà©¨§§¨©©§¨¨©©©¥¨©

"íëéLãç éLàøáe" àø÷¯íìek íéLãç ìk eL÷eä §¨§¨¥¨§¥¤§¨£¨¦¨
áéúëe "íëLãç" áéúk :øîà éLà áø .äæì äæ¤¨¤©©¦¨©§¦¨§¥¤§¦

íéLàø éðL Bì LiL Lãç äæéàå ."éLàøáe"¯éåä §¨¥§¥¤Ÿ¤¤¥§¥¨¦¡¥
äæ øîBà"íëLãç" àðîçø øîàå ,äðLä Làø¯ ¥¤Ÿ©¨¨§¨©©£¨¨¨§¥¤

äî ïBLàøa ,ãòBî ìL Bìeça :àéðz ,ãBòå .àéä ãç©¦§©§¨§¤¥¨¦¤
eéä äî éðMa ,"íéìà éða 'äì eáä" íéøîBà eéä̈§¦¨©§¥¥¦©¥¦¤¨

íéøîBà¯eéä äî éLéìMa ,"íéäìà øîà òLøìå" §¦§¨¨¨¨©¡Ÿ¦©§¦¦¤¨
íéøîBà¯"äî éòéáøa ,"íéòøî íò éì íe÷é éî §¦¦¨¦¦§¥¦¨§¦¦¤

íéøîBà eéä¯eéä äî éLéîça ,"íòa íéøòBa eðéa" ¨§¦¦£¦¨¨©£¦¦¤¨
íéøîBà¯eéä äî éMMa ,"BîëL ìáqî éúBøéñä" §¦£¦¦¦¥¤¦§©¦¦¤¨
íéøîBà¯úaL ìç íàå ."õøà éãñBî ìk eèBné" §¦¦¨§¥¨¤§¦¨©¨

íäî ãçàa¯:àðîéñ eäa çpî àøôñ áø .äçcé "eèBné"é"äáîåäçpî àtt áø , §¤¨¥¤¦¦¨¤©¨§¨©©§¦¨¨©©¨©©
eäaàðîñ:ðîéñå .é"áäîåä.àzáeéz ,àðéðç øa àçà éaøc àzáeéz .éøôñc àäeaîà :C §¦¨¨§¦¨¨©§¨§¨§¥§§¨§©¦©¨©£¦¨§§¨

ïéëéøànL øîBì :àðéáø øîà !øîà÷ àúéðúîe àø÷ àðéðç øa àçà éaø àäå.úBòé÷úa §¨©¦©¨©£¦¨§¨©§¦¨¨¨©¨©¨¦¨©¤©£¦¦¦§¦
,éîBé éøz ïì úéàc ïðàå .ïéò÷Bza äaønL øîBì :éøîà àçà éaøc déîMî éøñé÷c ïðaø©¨©§¥¨¦¦§¥§©¦©¨¨§¦©¤©§¤©§¦©£©§¦¨§¥¥
íà :àáøc déúåk àéðz .äçcé éòéáL :øîà àáø ,äçcé éðL :øîà ééaà ?ïðéãáò éëéä¥¦¨§¦©©©¥¨©¥¦¦¨¤¨¨¨©§¦¦¦¨¤©§¨§¨¥§¨¨¦

ïäî ãçàa úBéäì úaL ìç¯àòcøäða øîéîà ïé÷úà .äçcé "eèBné"éâìãîc.éâeìc ¨©¨¦§§¤¨¥¤¦¦¨¤©§¦©¥¨¦§©§§¨¦§©§¦¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc dkeq(oey`x meil)

çBé éaø øîàåïðyceg y`x ly sqen ixai` z` migipny mrhdy §¨©©¦¨¨
e ,miaeyg mdy ze`xdl ick ,mixai`d lkn dlrnlòãéì¥©

.Bpîæa Lãç Làø òa÷eäLrecne ,xg` xkid jkl eyry ixd ¤§©ŸŸ¤¦§©
:`xnbd zvxzn .zay lyl yceg y`x ly xiy micwdl ekxved

ïðéãáò àøékéä éøzick ,df xac xkidl mixac ipy miyer eid - §¥¤¥¨©§¦¨
y,éæç éàäa éæçå ,éæç éàä éæçcd`xi `ly in mby ick ,xnelk §¨¥©¨¥§¨¥§©¨¥

erci miyp` xzeie ,ipyd xkidd z` ze`xl lkei cg` xkid
.epnfa yceg y`x rawedy

:sqen lkl mirwezy `g` ax ixac lr cer `xnbd dywn,éáéúéî¥¦¥
ìò ïéò÷BzL íLk ìBëé ,ìàeîL øa àáø éðúcly sqenúaL §¨¥¨¨©§¥¨§¥¤§¦©©¨

`edykBîöò éðôa,zay dze`a sqen oaxw cer oi`eìòåsqen ¦§¥©§§©
lyLãç Làø`edykBîöò éðôaoaxw cer oi`e lega lgyk - ŸŸ¤¦§¥©§

,mei eze`a sqenCkcgi milg mdipyykóñeî ìk ìò ïéò÷Bz eéäé ¨¦§§¦©¨¨
øîBì ãeîìz ,óñeîemkicrFnaE mkzgnU mFiaE'íëéLãç éLàøáe ¨©§©§¦§©§¤§£¥¤§¨¥¨§¥¤

x`az oldle ,'mkinlW igaf lre mkizlr lr zxvvgA mYrwzE§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤
mirwez oi`y `ziixaa yxetn mewn lkne ,dyxcd z` `xnbd

ok m`e .`g` axk `lce mitqend ipyl.àçà éaøc àzáeézdwiqn §§¨§©¦£¨
ok` :`xnbd.àzáeéz:`xnbd zxxanàãeîìz éàîdcnl cvik - §§¨©©§¨

mrt wx mirwez zaya yceg y`x lgyky weqtdn `ziixad
.mitqen ipy yiy s` zg`,éiaà øîày oeikàø÷ øîàoipra ¨©©©¥¨©§¨

zeriwzd,'íëéLãç éLàøáe'e miycgd lk dfa ellkpìk eL÷eä §¨¥¨§¥¤§¨
,äæì äæ ílek íéLãçzeey miycgd iy`x lk zeriwzy jcnll ¢¨¦¨¤¨¤

.zaya e` lega elg m` lcad oi`e,øîà éMà áøzyxc ©©¦¨©
cn `id `ziixad'íëLãç' áéúk,cigi oeyl rnyne ,c"ei xqg §¦¨§§¤

'éLàøáe' áéúëedxezdy `l` ,dxizq oirk edfe miax oeyl - §¦§¨¥
,miy`x ipy el yiy cg` yceg lr dxaicéðL Bì LiL Lãç äæéàå§¥¤Ÿ¤¤¥§¥

äðMä Làø äæ øîBà éåä ,íéLàøy`x mbe yceg y`x mb `edy ¨¦¡¥¥¤Ÿ©¨¨
,sqen zepaxw ipy ea yie dpydådf lr'íëLãç' àðîçø øîà- §¨©©£¨¨¨§§¤

y xnel cigi oeylàéä ãçipy lr zg` mrt wx mirwezy - ©¦
.mitqend

ãBòå`g` ax ixac lr `xnbd dywn,cnàéðz`ziixaa §©§¨
zekeqd bg ly mitqena mixiyd xcq z` zcnlndìL BlBça§¤

ãòBî.ameidïBLàø,zekeq crend leg lyeéä äîmiield,íéøîBà ¥©¦©¨§¦
mildza h"k xenfn lk z`'íéìà éða 'äì eáä'.ameidéðMleg ly ¨©§¥¥¦©¥¦

crendeéä äîmiield,íéøîBàmildza 'p xenfn lk z`òLøìå' ©¨§¦§¨¨¨
'íéäìà øîà.ameidéLéìMcrend leg lyeéä äîmiield,íéøîBà ¨©¡Ÿ¦©§¦¦©¨§¦

a eligzde ,mildzay c"v xenfn ly ipyd eivg z`éì íe÷é éî'¦¨¦
'íéòøî íò.ad meiéòéáøcrend leg ly,íéøîBà eéä äîeivg z` ¦§¥¦©§¦¦©¨§¦

ligznd mildzay c"v xenfn ly oey`xd,'íòa íéøòa eðéa'¦Ÿ£¦¨¨
ameidéLéîçcrend leg lyeéä äîmiield,íéøîBàwlg ©£¦¦©¨§¦

weqtdn eligzde ,mildzay `"t xenfnn'BîëL ìáqî éúBøéñä'. £¦¦¦¥¤¦§
ameidéMMcrend leg ly,íéøîBà eéä äîa"t xenfn lk z` ©¦¦©¨§¦

xn`p ekyndae ,'ebe 'l` zcrA aSp midl`' gzetd ,mildzay¡Ÿ¦¦¨©£©¥
'õøà éãñBî ìk eèBné'leg ly legd zenia did el` mixiy xcq . ¦¨§¥¨¤

,crendíäî ãçàa úaL ìç íàå,zay ly xiy z` wx mixne` §¦¨©¨§¤¨¥¤
meia xn`dl jixv didy xiyd z` mixne` oey`x meia zxgnle
`vnpy cr ,mixiyd xcq z` miblcn oi` d`ld oke ,mcewd

`edy iriayd meid ly xiydyäçcé 'eèBné'.xn`i `le ixnbl ¦¦¨¤
àðnéñ eäa çpî àøôñ áøxcq xekfl zeaiz iy`xa oniq gipd - ©©§¨©©§¦¨¨

oniqd edfe ,ef `ziixaa x`eand itk mixiyd'é"äáîåä']ä,ea
å,ryxlî,mewi iá,epiä,izexqé.[ehenàtt áøxaeqe wleg ©¨¨

okle ,'mixrea epia'l mcew did 'izexqd'yàðnñ eäa çpîgipd - ©©§¦¨¨
dpey oniq,'é"áäîåä':`xnbd zxne` .'a'l mcew 'd' epniqay

ðîéñåC,`xtq ax ozp oniq dfi` drhz `lyéøôñc àäeaîà- §¦¨¨©§¨§¨§¥
icecb ea jlil milibxy ,zewepiz icnln ly ze`ean eyexity
ly mdizen`e mdizea` mitq`zn eid eay meyn miyp`
xteql dnec] `xtq enyy iny jcia oniq o`k s` ,zewepizd
x`ean ixd .`dean` zaizl dnecy ,i"daned epniq did [cnlne
`le zay ly xiyd z` wx mixne` bgay zayay ef `ziixaa
,sqen lk lr mirweze mixyy xaeqd `g` axk `lce ,mixiy ipy

ef ixd.àðéðç øa àçà éaøc àzáeéz`id ok` :`xnbd dwiqn §§¨§©¦£¨©£¦¨
.àzáeéz§§¨

:`xnbd dywnøîà÷ àúéðúîe àø÷ àðéðç øa àçà éaø àäå- §¨©¦£¨©£¦¨§¨©§¦¨¨¨©
.lirlck `ziixane weqtn eixacl xewn `iadàðéáø øîàyi - ¨©©¦¨

mitqend itl lkd'y weqtd on `ziixad dcnly dny yxtl
,sqen lk lr mirwezy `g` iax ixack dzpeek oi` ,'mirwez

`l`úBòé÷úa ïéëéøànL øîBìjix`n mitqen ipy yiyky - ©¤©£¦¦¦§¦
.mdipy ikqp eaxwy xg`l xiyd z` mixne`e ,zeriwzd jyna

,sqep yexitéøîà àçà éaøc déîMî éøñé÷c ïðaøzpeeky ©¨¨§¥¨¦¦§¥§©¦£¨¨§¥
'mitqend itl lkd' `ziixadïéò÷Búa äaønL øîBìyiyky - ©¤©§¤§§¦
zexvevg mitiqen mitqen ipyaygp df lke ,cgi mlek mirweze ,

.zg` driwzk
:`xnbd zl`eyïðàåux`l ueg ipa -éîBé éøz ïì úéàcyiy - ©£¨§¦¨§¥¥

,zekeqd bg zligza miaeh mini ipy eplïðéãáò éëéäzxkfd oiprl ¥¦©§¦¨
meia ixdy ,dxezd z`ixwae mitqend zlitza mitqend zepaxw
lflfl e`eai `ly ick ipyd meid zepaxw z` xikfdl oi` ipy aeh
leg ly oey`xd meia exikfi m` wtzqdl yi ok m`e ,aeh meia
dax `pryeday cr ,d`ld oke ipyd meid zepaxw z` crend
iyiyd meia e`xwi crend leg ly oexg`de iyingd meid `edy
`edy iyilyd meia e`xwi oey`xd meiay e` ,dgci iriayde

.dgciz ipyd meid z`ixwe meid ly izin`d oaxwddper
:`xnbd,äçcé 'éðL' øîà éiaàcrend leg ly oey`xd meiay ©©¥¨©¥¦¦¨¤

,'iWilXd mFIaE' mi`xew bgd zligzn iyilyd meid `edy©©§¦¦
.zigcp 'ipXd mFIaE' zyxte,äçcé 'éòéáL' øîà àáømeiay ©©¥¦¨¨¨©§¦¦¦¨¤

`vnpe ,d`ld oke 'ipXd mFIaE' mi`xew crend leg ly oey`xd©©¥¦
.e`xwi `l 'iriaXd mFIaE'y,àáøc déúåk àéðz`ziixaa epipyy ©©§¦¦©§¨§¨¥§¨¨

y ,crend leg ly xiy oipra lirl d`aedyúBéäì úaL ìç íà¦¨©¨¦§
ïäî ãçàaoey`x meia zxgnle zay ly xiy oaxwd lr mixne` §¤¨¥¤

cr ,d`ld oke lenz` xn`dl jixv didy xiyd z` mixne`
`edy oexg`d xiydy.äçcé 'eèBné'z` mixwer mlerly ixd ¦¦¨¤

:df oipra ziyily drc .dpexg`da øîéîà ïé÷úàxir,àòcøäð ©§¥£¥©§§©§§¨
éâelc éâlãîcmeia ,cvik `d .zeiyxtd lk z` exn`i df i"re ¦§©§¥©¥

,'iWilXd mFIaE' mbe 'ipXd mFIaE' mixne` crend leg ly oey`x©©¥¦©©§¦¦
ly ipyd meia zxgnle .iyily wtq ipy wtq `ed df meiy itl
mFIaE' mixne` [bgd zligzn iriaxd mei `edy] crend leg©
`edy iyingd meiay cr d`ld oke ,'iriaxd mFIaE' mbe 'iWilXd©§¦¦©¨§¦¦

:'iriaXd mFIaE iXXd mFIaE' mixne` dax `pryed©©¦¦©©§¦¦
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קכז
ezny in` cenr dp sc ± iyily wxt`nei

ïðçåé éáø øîàåmixa` x`yn dlrnl oze` oixceq jkl Ð,oiaeyg ody ze`xdl Ð

.epnfa ycgd rawedy ricedleïéò÷åúù íùë ìåëéipta ycg y`x ly sqen lr Ð

.dcal `idyk dnvr ipta zay sqen lre ,lega lgyk envróñåî ìë ìò ïéò÷åú êë
óñåîå.cgi zeidl elgyk Ðíëéùãç éùàøáå øîåì ãåîìúmeiae" aizk zeriwz iab Ð

mkiycg iy`xae mkicrenae mkzgny

.'ebe "mzrwzeïìåë íéùãçä ìë åù÷åäoiprl Ð

.zeey odizeriwzy ,zeriwzíéùàø éðùÐ

`pngx diixwe .dpyd y`xe ycg y`x

"mkycg"zeriwz oiprl aizk xqg Ð.åìåçá
ãòåî ìù.zekeqc Ðíéøîåà åéä äîxiya Ð

.oitqendïåùàøárnyegc oey`xd meia Ð

.dpin'åâå 'äì åáä íéøîåàlr xenfnd lk Ð

da`eyd zia zgny zlgz meidy myÐ

lr 'd lew" xenfn eze`ae .fere ceak ,epiidc

"mind.mind jeqip my lr Ð'åë øîà òùøìå
mitq`pl od oiyeak ixac xenfnd lke Ð

.bgd zgny mignye ,bgd zevnl dxfrl

"iwg xtql jl dn" mgikenejl dnl :xnelk Ð

xfeg jpi` m` inr x`y mr df zial `al

midl`l gaf" aizk xenfn eze`ae ?daeyza

"jixcp oeilrl mlye dcezzekeqd bgy lr Ð

seqe .oxcqk milbx ylyl `ed "xg`z la" onf

"ep`x` jxc mye ippcaki dcez gaef" xenfnd

.'ebeíéòøî íò éì íå÷é éî"mixrea epia"e Ð

in"e ,mcwen "mixrea epia"e .md cg` xenfna

xge`n "il mewi.xge`nd z` oinicwn mde Ð

zxacn "il mewi in" zyxty iptn ,ipira d`xpe

ikln zgz ipy ziaa oicareyn eidy ozexv lr

opi` ,ok it lr s`e .inex iklne ,oei iklne ,qxt

in :milltzne ,mkln zgny genyln mirpnp

'd ilel" dl`d mirxnd on eplivdl epl mewi

izxn` m` iytp dnec dpky hrnk il dzxfr

jinegpz iaxwa itrxy" 'ebe "ilbx dhn

ep` oi` epizexv itl s` :xnelk "eryryi

cr ,'eke jinegpza ryrzydl `aln oirpnp

"mra mixrea epia" xgnle .xenfnd seqiptn Ð

onf ,siq` onf `edy ,miipr zepzn onf eiykry

:exn`i `le ,drpva zexyrndy it lr s`e .ie`xk exyriy mgikedl ,odiptl oixew mdizal aeyle yextl miaexw ody ,mipexg`d mini oiribnyke .ipr xyrne ,d`te dgky hwl

"mra mixrea epia" xne` jkl ,eprcei ine ep`ex in."il mewi in" cr 'ebe "gikei `ld mieb xqeid hiai `ld oir xvei m` rnyi `ld of` rhepd" epiyrn cibi in :mala mixne`y Ð

åîëù ìáñî éúåøéñä'ek daixn in lr jpga`" ."mrx xzqa jpr` jvlg`e z`xw dxva" ekfz m` .od oinegpz ixac Ðweqt` jpgea ip`y dn itl ,bga mdilr oipecipy mind lr Ð

mixvn ux`n jlrnd jidl` 'd ikp`" df xenfna aizke .mdl mikixve minybd lr oilltzny my lr ,jl"ed`ln`e jit agxdedlik`ie" xenfnd seqe ,dkxa mkl gly`y Ð

.'ebe "dhg algnõøà éãñåî ìë åèåîé"ewicvd yxe ipr" ea aezky my lr xenfnd lk mixne`e ."l` zcra avp midl`" xenfna Ðwcv :oilega yxcp `ed jky .zexyrn el` Ð

"ekldzi dkyga" jkl oiadl eal ozep epi`y ine "epiai `le erci `l" .(`,clw) "rexfd" wxta ,el oze jlyndaxzn xacd miwxt drax`a :(h dpyn d wxt zea`) opzck ,dzin ef Ð

miipr zepzn lfb iptn dpy lkay bgd i`vena 'ek.ux` iqt` lk eheniy oearxe mlerl dllw mxebe Ðïäî ãçàá úáù ìç íàå.zay xiy iptln crend xiy egci Ðäçãé åèåîé
lenz` xnel ie`x didy xiy zaya cg`a exn`y iptn ,dgcpe oexg` xiy `edy Ðipyae .xiyd xcq oiblcn oi`y Ð.dgcp oexg`d `vnp zaya cg` ly xiy Ðé"áäîåäÐ

mra mixrea epia"l "izexiqd" micwdl silgne .`ed zeiyxtd xcq oniq."êðîéñå.`xtq ax ly oniq dfi` drhz `ly Ðéøôñã àäåáîàjldl milibx ,miype miyp` icecb Ð

.`dean` zaizl dnecy ,i"daned epniq did ,`xtq enyy in o`k s` .mlv` oiievn mdizen`e mdizea`e zewepizdy ,zewepiz icnln ly ieanaàçà éáøã àúáåéú:xn`c Ð

sqen lk lr oirwezdgci eheni :ipzw `kde .exiy cg` lkl xn`c ,`nl` Ð.zay ly xiy `l` crend leg ly zaya exn` `l ,`nl` Ðúåòé÷úá êéøàîù øîåì àðéáø øîà
zeriwz ryz `l` o`k oi`e ,cg` xiy `l` xne` oi` i`cec ,ikd iyextl dil ded `le .sqen lk lr oirwezy :dyxit `g` 'xe ,oirwez oitqend itl lkd `nzq ipzw `ziixa Ð

.mdipy ikqp eaxwy xg`l xiyd oixne`e .oitqen ipy yiyk ,zeriwzd jyna jix`ny ol rnyn `w `ziixae .xiyd iwxt dylylïéò÷åúá äáøîùoirweze ,zexvevg oitiqeny Ð

iaygin cg edleke .cgiopzc Ð.mlerl cr oitiqene zexepk ryzne zexvevg izyn oizget oi` :(`,bi) oikxraïðéãáò éëéä éîåé éøú ïì úéàã ïðàzeiyxt izya ixii`c meyn Ð

aeh mei inei ixz ol zi`e ,oiklede oihrnzn mixtdy ,oiey opi` bgd zepaxwe .meid itqen z` oitqenc `zelva xninl ol irainc op`e !dl iraw ,dpin `cg opigcc .meil zerxe`nd

"mei xyr dyngae" dia xninl ol iraine ,leg dil opicar ok m`c ,"ipyd meiae" zyxt ipy aeh meia xninl opivn `le .`witqnleg ly oey`xa opicar ikid ,`nw `neik Ð

"ipyd meiae" `nw `neia opixn` in minid x`yae .crend`edy xgnl ,jgxk lre ,"iyyd meiae" xn`p daxr ly iriayd meiay `vnpe .xcqk oke ,lenz`n xninl dil dedc Ð

wtq `edy iptn ,enewnn dgcp ipye "iyilyd meiae" opixn` `nw `nei `nlc e` ,dgcp iriay `vnpe ,leg dil zcar ok m`c ,"iriayd meiae" xninl zivn `l ,aeh meidgci Ð

.ixnbläçãé åèåîémeid zgcpy dyxt ,`nl` .oexg` `edy Ð.zxwrp dpexg`e ,xgnl dze` mixne` Ðéâåìã éâìãîã øîéîà ïé÷úàoey`x meia oixne` .oicner olek e`vnpe Ð

crend legc iyilyae ."iriaxd meiae" "iyilyd meia" mixne` xgnle .iyily wtq ipy wtq "iyilyd meiae" "ipyd meia" crend leg lyiriaxae ."iyingd meiae" "iriaxd meia" Ð

`ax `pryed `edy ,crend legc iyingae ."iyyd meiae" "iyingd meia" Ðibelc epiide .ewitqk "iriayd meiae" "iyyd meia" mixne` ,,lenz` exn`y dn meid mixne`y Ð

ycg y`x iab (`,ak dlibn) opixn`ckblec :xn` ax Ð.dxezd i`xew oiprl inp opicar dltz oiprl xnin` oiwz`c ikid ike .oey`x xn`y miweqtd on cg` ipyd xne`y Ð

`ed zay m`e .oxne` xeav gilyy enk ,meid iwitq z` `xew `ed .meid ceakl `a `edy xkipe ,mini x`yn xzei ,cren ly elega sqen `edy ,`xewd iriaxdy.xihtnd o`xew Ð

mz`ixw lr oicitwn oi` ,dligz oixewy dylydeizeax oibdep eid jk ,mewn lkne .evxiy dn e`xwi Ð,zxgnd mei zyxta iyilyde .meid iwitq mipy mi`xew mipey`x ipy Ð

.mipey`xd mipy e`xwy dn `xewe xfeg iriaxde .llk meid zewitqn dpi`y
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ïé÷úà"ipyd meia" sqena xne` crend leg ly oey`x mei Ð ibelc iblcnc xnin`

"iyilyd meiae"leg ly meie mei lka oke .iyily wtq ipy wtq `edy itl Ð

crendinp opicar dltz oiprl xnin` oiwz`c ikid ik :qxhpewa yxite .ie`xd wtq Ð

ceakl `a `edy xkipe .mini x`yn xzei ,crend legl sqezpy iriaxe ,dxezd i`xew oiprl

xeaiv gilyy enk ,meid iwitq `xew `ed ,meid

dylye .xihtnd o`xew ,`ed zay m`e .oxne`

dligz mi`xewdizy mi`xew mipey`x mipy Ð

,zxgnd mei zyxta iyilyde ,meid zewitq

.mipey`xd mipy e`xwy dn `xewe xfeg iriaxde

`pryed meia xcqd dpzyi ,df xcq itl ,`zyde

,zewitq izy mipey`xd mipy e`xwi m`y :`ax

zxvr ipinyd meia" zexwl wewf iyilyd did

"mkl didzdpi`y dyxt bga zexwl oekp oi`e Ð

iptly dyxt `xewe oey`xd ligzn m`e .bg ly

zewitqd mi`xew iyilye ipye ,zewitqdÐ

:cere .minid x`y xcqk df xcq oi`y `vnp

milibx "mi`iyp" zyxta oi`xewyk dkepgac

,`neic cg` `iyp zexwl mipey`xd mipy

oey`x aiyg ,`nl` ,zxgnlc `xew iyilye

.xwir aygp oexg`d daxc`c ,`kti` bgae .xwir

mi`xewd drax`d lky bidpdl ie`x ,jkitl

oey`x mei .zewitqa m` ik mi`xew oi` ,dxeza

ipye ,"ipyd meia" oey`x `xew :crend leg ly

,"ipyd meia" `xewe iyily xfege ,"iyilyd meia"

dfa `veike "iyilyd meia" iriaxeoixew Ð

.meie mei lka zewitqa
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çBé éaø øîàåïðyceg y`x ly sqen ixai` z` migipny mrhdy §¨©©¦¨¨
e ,miaeyg mdy ze`xdl ick ,mixai`d lkn dlrnlòãéì¥©

.Bpîæa Lãç Làø òa÷eäLrecne ,xg` xkid jkl eyry ixd ¤§©ŸŸ¤¦§©
:`xnbd zvxzn .zay lyl yceg y`x ly xiy micwdl ekxved

ïðéãáò àøékéä éøzick ,df xac xkidl mixac ipy miyer eid - §¥¤¥¨©§¦¨
y,éæç éàäa éæçå ,éæç éàä éæçcd`xi `ly in mby ick ,xnelk §¨¥©¨¥§¨¥§©¨¥

erci miyp` xzeie ,ipyd xkidd z` ze`xl lkei cg` xkid
.epnfa yceg y`x rawedy

:sqen lkl mirwezy `g` ax ixac lr cer `xnbd dywn,éáéúéî¥¦¥
ìò ïéò÷BzL íLk ìBëé ,ìàeîL øa àáø éðúcly sqenúaL §¨¥¨¨©§¥¨§¥¤§¦©©¨

`edykBîöò éðôa,zay dze`a sqen oaxw cer oi`eìòåsqen ¦§¥©§§©
lyLãç Làø`edykBîöò éðôaoaxw cer oi`e lega lgyk - ŸŸ¤¦§¥©§

,mei eze`a sqenCkcgi milg mdipyykóñeî ìk ìò ïéò÷Bz eéäé ¨¦§§¦©¨¨
øîBì ãeîìz ,óñeîemkicrFnaE mkzgnU mFiaE'íëéLãç éLàøáe ¨©§©§¦§©§¤§£¥¤§¨¥¨§¥¤

x`az oldle ,'mkinlW igaf lre mkizlr lr zxvvgA mYrwzE§©§¤©£Ÿ§Ÿ©ŸŸ¥¤§©¦§¥©§¥¤
mirwez oi`y `ziixaa yxetn mewn lkne ,dyxcd z` `xnbd

ok m`e .`g` axk `lce mitqend ipyl.àçà éaøc àzáeézdwiqn §§¨§©¦£¨
ok` :`xnbd.àzáeéz:`xnbd zxxanàãeîìz éàîdcnl cvik - §§¨©©§¨

mrt wx mirwez zaya yceg y`x lgyky weqtdn `ziixad
.mitqen ipy yiy s` zg`,éiaà øîày oeikàø÷ øîàoipra ¨©©©¥¨©§¨

zeriwzd,'íëéLãç éLàøáe'e miycgd lk dfa ellkpìk eL÷eä §¨¥¨§¥¤§¨
,äæì äæ ílek íéLãçzeey miycgd iy`x lk zeriwzy jcnll ¢¨¦¨¤¨¤

.zaya e` lega elg m` lcad oi`e,øîà éMà áøzyxc ©©¦¨©
cn `id `ziixad'íëLãç' áéúk,cigi oeyl rnyne ,c"ei xqg §¦¨§§¤

'éLàøáe' áéúëedxezdy `l` ,dxizq oirk edfe miax oeyl - §¦§¨¥
,miy`x ipy el yiy cg` yceg lr dxaicéðL Bì LiL Lãç äæéàå§¥¤Ÿ¤¤¥§¥

äðMä Làø äæ øîBà éåä ,íéLàøy`x mbe yceg y`x mb `edy ¨¦¡¥¥¤Ÿ©¨¨
,sqen zepaxw ipy ea yie dpydådf lr'íëLãç' àðîçø øîà- §¨©©£¨¨¨§§¤

y xnel cigi oeylàéä ãçipy lr zg` mrt wx mirwezy - ©¦
.mitqend

ãBòå`g` ax ixac lr `xnbd dywn,cnàéðz`ziixaa §©§¨
zekeqd bg ly mitqena mixiyd xcq z` zcnlndìL BlBça§¤

ãòBî.ameidïBLàø,zekeq crend leg lyeéä äîmiield,íéøîBà ¥©¦©¨§¦
mildza h"k xenfn lk z`'íéìà éða 'äì eáä'.ameidéðMleg ly ¨©§¥¥¦©¥¦

crendeéä äîmiield,íéøîBàmildza 'p xenfn lk z`òLøìå' ©¨§¦§¨¨¨
'íéäìà øîà.ameidéLéìMcrend leg lyeéä äîmiield,íéøîBà ¨©¡Ÿ¦©§¦¦©¨§¦

a eligzde ,mildzay c"v xenfn ly ipyd eivg z`éì íe÷é éî'¦¨¦
'íéòøî íò.ad meiéòéáøcrend leg ly,íéøîBà eéä äîeivg z` ¦§¥¦©§¦¦©¨§¦

ligznd mildzay c"v xenfn ly oey`xd,'íòa íéøòa eðéa'¦Ÿ£¦¨¨
ameidéLéîçcrend leg lyeéä äîmiield,íéøîBàwlg ©£¦¦©¨§¦

weqtdn eligzde ,mildzay `"t xenfnn'BîëL ìáqî éúBøéñä'. £¦¦¦¥¤¦§
ameidéMMcrend leg ly,íéøîBà eéä äîa"t xenfn lk z` ©¦¦©¨§¦

xn`p ekyndae ,'ebe 'l` zcrA aSp midl`' gzetd ,mildzay¡Ÿ¦¦¨©£©¥
'õøà éãñBî ìk eèBné'leg ly legd zenia did el` mixiy xcq . ¦¨§¥¨¤

,crendíäî ãçàa úaL ìç íàå,zay ly xiy z` wx mixne` §¦¨©¨§¤¨¥¤
meia xn`dl jixv didy xiyd z` mixne` oey`x meia zxgnle
`vnpy cr ,mixiyd xcq z` miblcn oi` d`ld oke ,mcewd

`edy iriayd meid ly xiydyäçcé 'eèBné'.xn`i `le ixnbl ¦¦¨¤
àðnéñ eäa çpî àøôñ áøxcq xekfl zeaiz iy`xa oniq gipd - ©©§¨©©§¦¨¨

oniqd edfe ,ef `ziixaa x`eand itk mixiyd'é"äáîåä']ä,ea
å,ryxlî,mewi iá,epiä,izexqé.[ehenàtt áøxaeqe wleg ©¨¨

okle ,'mixrea epia'l mcew did 'izexqd'yàðnñ eäa çpîgipd - ©©§¦¨¨
dpey oniq,'é"áäîåä':`xnbd zxne` .'a'l mcew 'd' epniqay

ðîéñåC,`xtq ax ozp oniq dfi` drhz `lyéøôñc àäeaîà- §¦¨¨©§¨§¨§¥
icecb ea jlil milibxy ,zewepiz icnln ly ze`ean eyexity
ly mdizen`e mdizea` mitq`zn eid eay meyn miyp`
xteql dnec] `xtq enyy iny jcia oniq o`k s` ,zewepizd
x`ean ixd .`dean` zaizl dnecy ,i"daned epniq did [cnlne
`le zay ly xiyd z` wx mixne` bgay zayay ef `ziixaa
,sqen lk lr mirweze mixyy xaeqd `g` axk `lce ,mixiy ipy

ef ixd.àðéðç øa àçà éaøc àzáeéz`id ok` :`xnbd dwiqn §§¨§©¦£¨©£¦¨
.àzáeéz§§¨

:`xnbd dywnøîà÷ àúéðúîe àø÷ àðéðç øa àçà éaø àäå- §¨©¦£¨©£¦¨§¨©§¦¨¨¨©
.lirlck `ziixane weqtn eixacl xewn `iadàðéáø øîàyi - ¨©©¦¨

mitqend itl lkd'y weqtd on `ziixad dcnly dny yxtl
,sqen lk lr mirwezy `g` iax ixack dzpeek oi` ,'mirwez

`l`úBòé÷úa ïéëéøànL øîBìjix`n mitqen ipy yiyky - ©¤©£¦¦¦§¦
.mdipy ikqp eaxwy xg`l xiyd z` mixne`e ,zeriwzd jyna

,sqep yexitéøîà àçà éaøc déîMî éøñé÷c ïðaøzpeeky ©¨¨§¥¨¦¦§¥§©¦£¨¨§¥
'mitqend itl lkd' `ziixadïéò÷Búa äaønL øîBìyiyky - ©¤©§¤§§¦
zexvevg mitiqen mitqen ipyaygp df lke ,cgi mlek mirweze ,

.zg` driwzk
:`xnbd zl`eyïðàåux`l ueg ipa -éîBé éøz ïì úéàcyiy - ©£¨§¦¨§¥¥

,zekeqd bg zligza miaeh mini ipy eplïðéãáò éëéäzxkfd oiprl ¥¦©§¦¨
meia ixdy ,dxezd z`ixwae mitqend zlitza mitqend zepaxw
lflfl e`eai `ly ick ipyd meid zepaxw z` xikfdl oi` ipy aeh
leg ly oey`xd meia exikfi m` wtzqdl yi ok m`e ,aeh meia
dax `pryeday cr ,d`ld oke ipyd meid zepaxw z` crend
iyiyd meia e`xwi crend leg ly oexg`de iyingd meid `edy
`edy iyilyd meia e`xwi oey`xd meiay e` ,dgci iriayde

.dgciz ipyd meid z`ixwe meid ly izin`d oaxwddper
:`xnbd,äçcé 'éðL' øîà éiaàcrend leg ly oey`xd meiay ©©¥¨©¥¦¦¨¤

,'iWilXd mFIaE' mi`xew bgd zligzn iyilyd meid `edy©©§¦¦
.zigcp 'ipXd mFIaE' zyxte,äçcé 'éòéáL' øîà àáømeiay ©©¥¦¨¨¨©§¦¦¦¨¤

`vnpe ,d`ld oke 'ipXd mFIaE' mi`xew crend leg ly oey`xd©©¥¦
.e`xwi `l 'iriaXd mFIaE'y,àáøc déúåk àéðz`ziixaa epipyy ©©§¦¦©§¨§¨¥§¨¨

y ,crend leg ly xiy oipra lirl d`aedyúBéäì úaL ìç íà¦¨©¨¦§
ïäî ãçàaoey`x meia zxgnle zay ly xiy oaxwd lr mixne` §¤¨¥¤

cr ,d`ld oke lenz` xn`dl jixv didy xiyd z` mixne`
`edy oexg`d xiydy.äçcé 'eèBné'z` mixwer mlerly ixd ¦¦¨¤

:df oipra ziyily drc .dpexg`da øîéîà ïé÷úàxir,àòcøäð ©§¥£¥©§§©§§¨
éâelc éâlãîcmeia ,cvik `d .zeiyxtd lk z` exn`i df i"re ¦§©§¥©¥

,'iWilXd mFIaE' mbe 'ipXd mFIaE' mixne` crend leg ly oey`x©©¥¦©©§¦¦
ly ipyd meia zxgnle .iyily wtq ipy wtq `ed df meiy itl
mFIaE' mixne` [bgd zligzn iriaxd mei `edy] crend leg©
`edy iyingd meiay cr d`ld oke ,'iriaxd mFIaE' mbe 'iWilXd©§¦¦©¨§¦¦

:'iriaXd mFIaE iXXd mFIaE' mixne` dax `pryed©©¦¦©©§¦¦
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סוכה. פרק חמישי - החליל דף נה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קכח
ezny ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei

äðùî'åë âç ìù ïåùàøä áåè íåémdn dxyr yye lbxl zeler zexnynd lke Ð

.elld zenda dxyr yy oiaixwn'åë åøééúùðze`ad zeaega zekef zexnynd lkc Ð

.`xnba opixn`ck ,odilr akrl dleki zay dze` ly xnyn oi`e .lbxa lbxd zngn

ïåùàøä íåédrax`l zexnyn dpeny eidy Ð

eid dpenyd on zexnyn dyy .miyak xyr

miyak ipy oiaixwnmipy ixd ,odn zg` lk Ð

.miyak xyrøàùäåzexzepd mipy Ð

.cg` cg` zeaixwnéðùáon cg` hrnzpy Ð

drax`l zexnyn dryz exiizype ,mixtd

.miyak xyríéðù íéðù íéáéø÷î íäî äùîç
.dxyr ixd Ðøàùäåzexzepd drax` Ð

.cg` yak cg` lk zeaixwnéùéìùáÐ

dxyr ex`ype ,mixtd on cg` cer hrnzpy

.miyak xyr drax`l zexnynäòáøà
íéðù íéðù ïéáéø÷î.dpeny edl eedc Ðøàùäå

ãçà ãçà.zexnyn dyyl miyak dyy Ð

ïéåù ïìåë éòéáùázeaixwnd zexnynd lk Ð

ixdy .cg` zaxwn zg` lky ,zeey miyak

xirye mipy mili`e mixt dray `l` mpi`

xyr drax` exiizyp .zexnyn dxyrl cg`

.zexnyn xyr drax`l miyakíéøæåç éðéîùá
íéìâøáë ñééôìdraye cg` li`e cg` xt Ð

xcqk miaixw oi` ,ipinya miaixwd miyak

opirack ,zexnyn xcq itl eaxwy bgd zepaxw

ze`a zexnynd lk `l` .`pwqna iyextl

,milbx x`ya oiqitny enk odilr zeqitne

xcqd itl oaixwdl oiaexn odizepaxw oi`y

olek ipinya s` .zexnynd lk oda zeeydle

`nei xcqae .eaixwn qiita dkefde ,oiqiitn

.oiqitn j`id yxtn (`,ak)äéäù éî åøîà
øçîì áéø÷î äéä àì íéøô íåéä áéø÷îÐ

.mixtlenz` miyak eaixwdy zexnynd oi`y

olek e`vnpe .dlilg oixfeg `l` ,mze` migipn

zepeyy mizyn ueg mixta zeylyne zepey

dyly eid oey`xd meia ?cvik .zeylyn oi`e

zexnyn xyr dyly eaixwde ,mixt xyr

aixiedi" (ck `) minid ixaca mexcqy jxck

'ek "mixg dirci eixg`e oey`xzenk olek Ð

zepexg` dxyr izyr exiizyp .mixecq ody

,mixt xyr mipy eid zxgnl .miyakle mili`l

xfege zexnyn xyr cg` jpd oze` oiaixwne

cg` aixwne ,aixiediiyilya .ecal aixiedi dpyy `vnp Ðiriaxa .zexnyn xyr mipy epyy `vnp ,aixiedi ixg`y zexnyn xyr cg` meaixwde mixt xyr cg` eid Ðeid Ð

iyinga .zepey zexnyn mizye mixyr e`vnp .epyy ixd ,mdixg`ly zexnyn dxyr meaixwde mixt dxyrxfge ,odn mipy eaixwd zepexg`d zexnyn izy .mixt dryz Ð

dray eaixwde ,eixg`ly zexnyn yye aixiediiyya .zexnyn dray eyliyy ixd Ðmdixg`ly dpenyd meaixwde ,mixt dpeny Ð.eyliyy zexnyn xyr dyng ixd Ð

iriaya.zepexg`d mizyn ueg zeylyn olek e`vnp .zexnyn drayl mixt dray Ðàøîâïéúéðúî àîéìlkc dizrc `wlq `we .milbxak qiitl mixfeg ipinya :ipzwc Ð

zeqitne ze`a zexnynd.opax `le `id iax Ðåéìò ïéñéôî äìéçúá.eyliy `ly jpdn cg eaxwil :opixn` `le .zepaxw zligz `ed eli`k zexnynd lk Ðéòá éñåôà åàìÐ

did odizy oia oizipzn xn`wc qiit `edd `nlce ,ea dkfz odn dfi` ,odizy oia.dligza dia opz `l `dc Ðïì òîùî à÷ éàîoeaygd dler oky ,opixnb`l `z` `piipn ike Ð

.'ek meid mixt aixwn didy in :oizipznc `pz inp opireny`c i`n ol rnyn `w :ipyne ?dlilg oixfegykíéøô íéòáùzene` miray cbpk .ipiny lyn ueg ,md miray bgd ixt Ð

mlerd lka minyb ecxiy mdilr xtkl.mind lr bga oipecipy itl Ðéãéçé øô.ipiny ly Ðêîî äðäàù.jlya `l` ,el` lya gex zxewe diipd il oi` Ðäðùîäùìùá
íé÷øô.milbx dylya Ðíéìâø éøåîéàá.ipzwc "mixeni`" oeyl i`n yxtn `xnbae .lbxd zngn ze`ad ,dbibg inly ly weye dfgae ,zeler ly zexera Ðíéðôä íçì ÷åìéçáå

."epkxri zayd meia" (ck `xwie) aizkck ,eizgz xg` mgl oixcqne eze` oiwlqn zayay .lbxa zay drxi` m` Ðúøöòáå,mgld izyc ung welig ea yie .zaya rxi`yk Ð

dvn `edy miptd mgl welige.(a,ap zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk"a opixn`ck Ðåì øîåà:el mixne` mgld izya el oipzepyke .dvn jlid :ewlg el oipzepyk cg` lkl Ð

ewlg cg` lkn `l` ,oaxw cbpk oaxw miwleg oi`y itl .ung jlid.eze` miricen jkitle ,"didz oxd` ipa lkl"n :(`,br) zegpnae ,(`,bp) oiyeciwa ol `niiwck Ðåðîæù øîùî
òåá÷.dkeza lg lbxdy ef zaya ynyn didy Ðïéãéîú áéø÷î.lbxd liaya mpi` ixdy Ðúåáãðå íéøãðåzexnynd x`y oi` .eiykr mze` oiaixwne ,dpyd lk excpe eacpy Ð

.lbxd zngny zeaeg `l` oikef oi`y ,mda oikefìëä úà áéø÷î àåäå`xnba Ð.i`n iiez`l yxtnàøîâåäðéð äåáâã ïéøåîéà?`ki` zeey i`ne Ðíéìâøá øåîàù äîáÐ

dbibg inly ly weye dfg oebk ,wlgzdl oiie`xd ,lbxa mixen`d zepaxw weliga.ze`hg ixirye xeav itqene ,dii`x zeler ly zexere .cigie cigi lk ly Ðåùôð úåà ìëá àáå
åéçà ìëë úøùåezceara dkefc oeike .eilr akrn xnynd oi`y Ðmipdk e`xwp zenewn drax`e mixyrae ."didz el dze` aixwnd odkl" (f `xwie) aizkc ,ezlik`a dkef Ð

.mielêéøòù ãçàî øîåì ãåîìú"jixry cg`a" enk ikd dil yixce ."jixry cg`n ield `ai ike" `xwc diyix Ð.zg` xira xnelk ,cg` xrya oiqpkp l`xyi lkyk Ðïéðî
úååù úåøîùîä ìëù.miptd mgl weliga ,lbxa Ð
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÷åìéçáåoikifad zxhwde execiqe eweliq la` .oiey eweliga `wec Ð miptd mglÐ

reawd xnyna ezcear miptd mgl :`ztqeza `ipz ikdc .reawd xnynl

"elk`i wlgk wlg" dil opiaxn `xnbac meyn ,`nrh epiide .zexnynd lka ezlik`eÐ

,`xiiye ,icin oizipzn dyxtn `l zay sqene .dcearl `le ,`pngx diax dlik`l ,rnyn

xn`w ike .xeav zepaxw x`yc llka iede

ixirye xeav ly xac mlrd xt iiez`l :`xnba

dxf dcear.zay sqen iiez`l ivn ded Ð

,reawd xnynl `edy `ztqeza ipzw `icdac

rnyn "elk`i"c ,ith miptd mgl daxnc `de

dlik`c icinmiptd mgl epiide .exwir `ed Ð

edexciqy ,dxary zayn ezevn dyrp xaky

i`c .weliq `l` dzrn xqegn epi`e oglyd lr

oikifa zxhwd meynoi`e ,oiiz`w mgl xizdl Ð

.mgld seba ef dcear
cr

1

2

3

4

5

6
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11

12

13

14

äðùîìL íL eéä âç ìL ïBLàøä áBè íBéøNò äL ¨¦¤©¨¨§¨¨¨
äòaøà íL eøéizLð .ãçà øéòNå ,íéðL íéìéà ,íéøẗ¦¥¦§©¦§¨¦¤¨¦§©§¨©§¨¨

ì íéNák øNòïBLàø íBéa .úBøîLî äðBîL¯äML ¨¨§¨¦¦§¨¦§¨§¦¦¨
ãçà øàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷îéðMa .ãçà¯ ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©¥¦

íéðL íéðL ïéáéø÷î äMîç¯.ãçà ãçà øàMäå £¦¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨
éLéìMa¯ãçà øàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷î äòaøà ©§¦¦©§¨¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨

éòéáøa .ãçà¯ìLøàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷î äL ¤¨¨§¦¦§¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨
éLéîça .ãçà ãçà¯,íéðL íéðL ïéáéø÷î íéðL ¤¨¤¨©£¦¦§©¦©§¦¦§©¦§©¦

éLMa .ãçà ãçà øàMäå¯,íéðL áéø÷î ãçà §©§¨¤¨¤¨©¦¦¤¨©§¦§©¦
éòéáMa .ãçà ãçà øàMäå¯éðéîMa .ïéåL ïìek¯íéìâøák ñéétì eøæçeøîà .¯áéø÷äL éî §©§¨¤¨¤¨©§¦¦¨¨¦©§¦¦¨§§©¦§©§¨¦¨§¦¤¦§¦

.äìéìç ïéøæBç àìà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøtàøîâàîéð,ïðaø àìå àéä éaø ïéúéðúî ¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨¥¨©§¦¦©¦¦§¨©¨©
éðéîMa àaä øt :àéðúc¯ézMî úçà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,åéìò ïéñiôî äìéçza §©§¨©©¨©§¦¦©§¦¨§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦©©¦§¥

ìL àìc úBøîLîeLíéøtaéñeôà àì úBøîLî ézL ehà ,ïðaø àîéz eìéôà !BúBà äNBò ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦¨£¦¥¨©¨©©§¥¦§¨¨£¥
ìk :àéðúc àä àìæà ïàîk ?éòaìLîe úBðBL úBøîLnä,úBøîLî éðMî õeç ,úBLúBðBML ¨¥§©¨«¨¨§©§¨¨©¦§¨§©§¦§¥¦§¨¤

ïéàåìLîúBLìL àì éàî ,ïðaø àîéz eléôà !ïðaø àìå éaø àîéð .eL¯à÷ éàîe .âçä éøôa §¥§©§¥¨©¦§¨©¨©£¦¥¨©¨©©Ÿ¦§§¨¥¤¨©¨
.äìéìç ïéøæBç àìà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøt áéø÷äL éî ;ïì òîLî à÷ àä ?ïì òîLî©§©¨¨¨©§©¨¦¤¦§¦¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

éî ãâðk íéøt íéòáL éðä :øæòìà éaø øîà¯änì éãéçé øt .úBneà íéòáL ãâðk¯ãâðk ¨©©¦¤§¨¨¨¥¦§¦¨¦§¤¤¦§¤¤¦§¦©§¦¦¨¨§¤¤
øîà ïBøçà íBéì .äìBãb äceòñ éì eNò :åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîì ìLî .äãéçé äneà¨§¦¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨£¦§¨§¨§©£¨©

íééBâì íäì éBà :ïðçBé éaø øîà .Enî äðäàL éãk ,äpè÷ äceòñ éì äNò :BáäBàìeãaàL §££¥¦§¨§©¨§¥¤¤¡¤¦§¨©©¦¨¨¨¤§¦¤¦§
íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa ,eãaàM äî ïéòãBé ïéàå¯øtëî éî åéLëòå ,ïäéìò øtëî çaæî §¥§¦©¤¦§¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥£¥¤§©§¨¦§©¥

?ïäéìòäðùîìLa:úBåL úBøîLî ìk eéä äðMa íé÷øt äLéøeîéàa÷eìéçáe ,íéìâøä £¥¤¦§¨§¨¦©¨¨¨¨¦§¨¨§¥¥¨§¨¦§¦
ïéãéîz áéø÷î àeä òeá÷ BpîfL øîLî .õîç Cìéä ävî Cìéä :Bì øîBà úøöòa .íéðtä íçì¤¤©¨¦©£¤¤¥¥¨©¨¥¨¨¥¦§¨¤§©¨©©§¦§¦¦

øeaö úBðaø÷ øàLe úBáãðe íéøãð¯.ìkä úà áéø÷îeàøîâdBáb ìL !?íéìâøä éøeîéà §¨¦§¨§¨¨§§¦©§¦¤©Ÿ¥¥¨§¨¦¤¨©
éøeîéàa úBåL úBøîLnä ìkL ïépî :ïðaø eðz .íéìâøa øeîàM äî :àcñç áø øîà !eäðéð¦§¨©©¦§¨©¤¨¨§¨¦¨©¨©¦©¦¤¨©¦§¨¨§¥¥

íéìâøä¯:øîBì ãeîìzïk äðMä úBîé øàLa óà ìBëé ."úøLå BLôð úeà ìëa àáe"¯ ¨§¨¦©§©¨§¨©©©§§¥¥¨©¦§¨§©¨¨¥
éøòL ãçàî" :øîBì ãeîìz.ãçà øòLa ïéñðëð ìàøNé ìkL äòLa àìà ézøîà àì "E ©§©¥©©§¨¤Ÿ¨©§¦¤¨§¨¨¤¨¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨

÷eìéça úBåL úBøîLnä ìkL ïépî :ïðaø eðz .'åë "íéðtä íçì ÷eìéçáe"íéðtä íçì §¦¤¤©¨¦¨©¨©¦©¦¤¨©¦§¨¨§¦¤¤©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dkeq(oey`x meil)

äðùî
aâç ìL ïBLàøä áBè íBézekeqdíL eéäsqen oaxwlìLøNò äL ¨¦¤©¨¨§Ÿ¨¨¨

íéðL íéìéà ,íéøt,dlerlãçà øéòNådxyr yy ixd ,z`hgl ¨¦¥¦§©¦§¨¦¤¨
drax`e mixyr jezn dxyr yyl ewleg el` zepaxw .zepaxw
oxcq itl zxnyn lkl oaxw ,ycwna eidy dpedkd zexnyn

miweqta x`eand(ck '` minid ixac).íL eøéizLðcerøNò äòaøà ¦§©§¨©§¨¨¨¨
íéNákmewlige ,bgd inin mei lka eaixwdyìäðBîLdúBøîLî §¨¦§§¤¦§¨

zexzepd,,mze` ewlig jkeíBéadíéðL ïéáéø÷î äML ïBLàø ©¦¦¨©§¦¦§©¦
íéðLmipy ixd ,miyak ipy zg` lk zeaixwn zexnyn yy - §©¦

,miyak xyrãçà ãçà øàMäåzexzepd zexnynd izy - §©§¨¤¨¤¨
.cg` yak zg` lk zeaixwnad meiéðMxt hrnzpy ,bgd ly ©¥¦

,zexnyn dxyr yngl zepaxw xyr dyng wx ewlige cg`
,miyakd xyr drax` zaxwdl zexnyn ryz exzepäMîç£¦¨

zexnyníéðL íéðL ïéáéø÷îdxyr ixd miyak ipy zg` lk - ©§¦¦§©¦§©¦
,miyakøàMäåzeaixwn zexzepd zexnynd rax` -ãçà ãçà §©§¨¤¨¤¨

.cg` yak zg` lk -ad meiéLéìMwx ewlege ,sqep xt hrnzpy ©§¦¦
xyr exzep ,zexnyn dxyr rax`l zepaxw xyr drax`

miyakd xyr drax`l zexnynäòaøà ,zexnyníéðL ïéáéø÷î ©§¨¨©§¦¦§©¦
íéðL,miyak dpeny ixdøàMäåzexzepd zexnynd yy - §©¦§©§¨

zeaixwna .ãçà ãçàmeidéòéáøxzep ,sqep xt hrnzpyzg` e ¤¨¤¨§§¦¦
,miyakd xyr drax`l zexnyn dxyrìLäLzexnynïéáéø÷î §Ÿ¨©§¦¦

,íéðL íéðL,miyak dyy ixdøàMäåzexnynd dpeny - §©¦§©¦§©§¨
zeaixwn zexzepda .ãçà ãçàd meiéLéîç,sqep xt hrnzpy ¤¨¤¨©£¦¦

,miyak xyr rax`l zexnyn dxyr mizy exzepíéðLizy - §©¦
zexnyn,íéðL íéðL ïéáéø÷î,miyak drax` ixdøàMäåxyr - ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨

zeaixwn zexzepd zexnynda .ãçà ãçàmeidéMMxt hrnzpy ¤¨¤¨§¦¦
xnyn ,sqepøàMäå ,íéðL áéø÷î ãçàzexnynd dxyr mizy - ¤¨©§¦§©¦§©§¨

zeaixwn zexzepda .ãçà ãçàd meiéòéáMsqep xt hrnzpy ¤¨¤¨§§¦¦
df meiay `vnp ,zexnyn dxyr rax` exzepïéåL ïleklk - ¨¨¦

yak daixwn zg` lky zeey miyak zeaixwnd zexnynd
.cg`ameiéðéîM,miyak draye cg` li` cg` xt eaixwd zxvr §§¦¦

xcq itl maixwdl mikiynn oi` mihren zepaxwdy oeike
`l` ,zexnynd xcq itl eaxwy bgd zepaxwñéétì eøæç- ¨§©©¦

lxeb ici lr daxwda mikefd z` reawlkeyry enalkdíéìâø §§§¨¦
.mihren mdizepaxwy

bgd zenia zexnynd zcear zwelg ote` z` dpynd zx`an
mixtd zwelg z` eligzd oey`xd meia :mixtd zceara

minid ixaca oey`x xkfend xnyndn(my)dxyr yly eaixwde ,
ipyd meiae ,oey`xd meia xt zexnyneøîày ,íéøt áéø÷äL éî ¨§¦¤¦§¦¨¦

íBiä,zepey`xd zexnynd dxyr yly -àìy el egipiáéø÷éxt ©Ÿ©§¦
dligzàlà ,øçîìzxnynn mixtd zaxwd xcq z` eligzi §¨¨¤¨

jke ,jli`e xyr drax`däìéìç ïéøæBç`vnpe ,aiaq aiaq xcqa §¦£¦¨
mizyn ueg ,zg` lk mixt dyly eaixwd zexnynd lky

:mixt ipy `l` zg` lk eaixwd `ly zepexg`d

àøîâ
yna epipyqiitdy rnyne ,milbxak qiitl exfg ipinya ,dp

:`xnbd zl`ey .zexnynd lk oia dyrpàîéðxn`p `ny - ¥¨
cïéúéðúîzhiya wxàìå ,àéä éaøzhiykc ,ïðaø`dàéðú,øt ©§¦¦©¦¦§Ÿ©¨¨§©§¨©

icigiàaäaxweneéðéîMa,zxvråéìò ïéñéôî äléçzamiqiitn - ©¨§§¦¦©§¦¨§¦¦¨¨
`edy itl ,zepaxwd zligz `ed eli`k zexnynd lk oia eilr

,envr ipta lbxíéîëçå ,éaø éøáce miwlegíéøîBàyézLî úçà ¦§¥©¦©£¨¦§¦©©¦§¥
dúBøîLîzepexg`dlL àìcíéøta eLzenia eaixwd `ly - ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦

,mipy wx `l` mixt dyly bgdBúBà äNBòxtd z` daixwn - ¨
milbxa mlek oia miqiitny dxn`y epizpyne ,zxvr ipiny ly

:`xnbd dgec .opax zhiyk dpi`àîéz eléôàk epizpyny,ïðaø £¦¥¨©¨¨
éòa éñeôà àì úBøîLî ézL eèà`l zexnynd izy oia m`d - ¨§¥¦§¨Ÿ£¥¨¥

,xtd z` aixwz odipian in qitdl mikixv i`ce ixd ,qitdl jixv
izy oia wx epiid ,qiitl exfg dpynd zpeeky xnel xyt`e

.opax zrcke eyliy `ly zexnynd:`xnbd zl`eyàìæà ïàîk§©©§¨
àéðúc àä,`ziixaa epipyy mixacd mini`zn dhiy efi`k -ìk ¨§©§¨¨

lLîe úBðBL úBøîLnäúBL,mixtaL úBøîLî épMî õeçwxúBðBM ©¦§¨§©§¦§¥¦§¨¤
lLî ïéàå.úBLm`dàîéðzhiyk wx ef `ziixayéaø`idàìå §¥§©§¥¨©¦§Ÿ

,ïðaødkef zg` i`ce odizy oia wx miqiitny opax zrcly oeikn ©¨¨
.dyliy `ly zg` dxnyn wx dx`yp k"`e ,iyily xt aixwdl

:`xnbd daiynàîéz eléôàzrck ef `ziixay -,ïðaøeéàî £¦¥¨©¨¨©
`ziixad zpeek'zexnyn izylL àìâçä éøôa ,'eLizyy - Ÿ¦§§¨¥¤¨

ly mixta ziyily mrt eaixwd `l zexnynzg`e ,zekeqd bg
:`xnbd dywn .zxvr ipiny ly sqep xt lawz ok` odnà÷ éàîe©¨

,ïì òîLîdler jky eprinydl `ziixad ly `pzd `a ike ©§©¨
:`xnbd zvxzn .oeaygdïì òîLî à÷ àä`ziixad ly `pzd - ¨¨©§©¨

y ,dpynd ly `pzd ycigy dn z` epl ycgl `aáéø÷äL éî¦¤¦§¦
äìéìç ïéøæBç àlà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøt,dpyna x`eanke ¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

zepexg`d mizyd caln zexnynd lk ekf df xcq llbae
.mixt dyly aixwdl

íéøt íéòáL éðä ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàzekeqd bga miaxwd ¨©©¦¤§¨¨¨¥¦§¦¨¦
[zxvr ipiny ly xtn ueg]éî ãâðk.meaixwd,úBneà íéòáL ãâðk §¤¤¦§¤¤¦§¦

zene`d cbpk mixt miaixwne mind lr mipecip zekeqd bgay itl
e .mlerd lka minyb ecxiy mdilr xtkléãéçé øtipinya axwd ©§¦¦

zxvränì.axw in cbpk -äãéçé äneà ãâðk.l`xyi mr -ìLî ¨¨§¤¤¨§¦¨¨¨
äìBãb äãeòñ éì eNò åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîìxtqn jynizy §¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨£¦§¨§¨

,miniïBøçà íBéìdcerqd lyøîàjlndéì äNò BáäBàìdz` §©£¨©§££¥¦
,Enî äðäàL éãk äpè÷ äãeòñgex zxewe d`pd il oi`y meyn §¨§©¨§¥¤¥¨¤¦§

axwd icigi xta d"awd utg jk .jlya `l` el` ly dcerqa
zene` cbpk miaxwy miaxd zepaxwdn xzei l`xyi cbpk

.mlerdïéàå eãaàL íéáëBk éãáBòì íäì éBà ïðçBé éaø øîàmd ¨©©¦¨¨¨¤§§¥¨¦¤¦§§¥
.eãaàM äî ïéòãBéyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadiddøtëî çaæî §¦©¤¦§¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥

ïäéìò,bgd ixt zaxwdaåéLëòåmdl oi` ,axgpyéîyøtëî £¥¤§©§¨¦§©¥
:ïäéìò£¥¤

äðùî
ìLaäðMa íé÷øt äL,milbxd zylya -úBøîLî ìk eéädpedkd ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨¨¨¦§¨
úBåLodipiaíéìâøä éøeîéàadfgae zelerd ly zexer zwelga - ¨§¥¥¨§¨¦

,lbxd zngn mi`ad dbibg inly ly weyeíéðtä íçì ÷eléçáe- §¦¤¤©¨¦
oia miptd mgl z` ewlig lbxa zay drxi`yky,zexnynd lk

.zay lkak `veide qpkpd xnyn oia wx `leúøöòabga - ¨£¤¤
,dvnn ieyrd miptd mgl zwelg calny ,zaya lgy zereayd
miwlegn md s`y ,ungn miieyrd mgld izy zwelg mb dzid

,lbxd zngn mi`a mdy itl zexnynd lk oiaBì øîBàwlgnd ¥
miptd mgla ewlg el ozepyk odk lkl,ävî Cìéäel ozepyke ¥¨©¨

el xne` mgld izya ewlg,õîç Cìéämipzep oi`y ,xnelk ¥¨¨¥
on mbe dvnd on mb lawn odk lk `l` ,ung cg`le dvn cg`l
ipy dfn leh` ip` xnel] oaxw cbpk oaxw miwleg oi`y ,ungd
lawn oaxw lkn `l` ,[miwlg ipy xg` oaxwn leh dz`e miwlg
ewlg el mipzepy odkl miricene miyibcn okle ,ewlg cg` lk

.mgld izya mbe miptd mgla mbòeá÷ BpîfL øîLîepnfy - ¦§¨¤§©¨©
,lbxd ea lgy reay eze`a cearláéø÷î àeäz` lbxaïéãéîz ©§¦§¦¦

e ,lbxd zngn mi`a mpi` ixdy miiaxrd oia lye xgy lyíéøãð§¨¦
úBáãðe,maixwdl lbxa mze` e`iade dpyd lk eacpe excpyåok §¨§

øeaö úBðaø÷ øàL,lbxd zngn mi`a `lyå`edìkä úà áéø÷î: §¨¨§¨¦§©§¦¤©Ÿ

àøîâ
dpiade ,'milbxd ixeni`a zeey zexnynd lk' ,dpyna epipy
myl gafnd lr mixhwend mixcte mixai`l dpeekdy `xnbd

a zeey oleky xyt` ji` :`xnbd dywn .deabíéìâøä éøeîéàixd ¥¥¨§¨¦
mixeni`deäðéð dBáb ìLxnel jiiy dne ,gafnd lr mixhwen - ¤¨©¦§

:`xnbd zvxzn .deya mda zewlegy,àcñç áø øîà'mixeni`' ¨©©¦§¨
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קכט ezny ina cenr dp sc ± iyily wxt`nei
äðùî'åë âç ìù ïåùàøä áåè íåémdn dxyr yye lbxl zeler zexnynd lke Ð

.elld zenda dxyr yy oiaixwn'åë åøééúùðze`ad zeaega zekef zexnynd lkc Ð

.`xnba opixn`ck ,odilr akrl dleki zay dze` ly xnyn oi`e .lbxa lbxd zngn

ïåùàøä íåédrax`l zexnyn dpeny eidy Ð

eid dpenyd on zexnyn dyy .miyak xyr

miyak ipy oiaixwnmipy ixd ,odn zg` lk Ð

.miyak xyrøàùäåzexzepd mipy Ð

.cg` cg` zeaixwnéðùáon cg` hrnzpy Ð

drax`l zexnyn dryz exiizype ,mixtd

.miyak xyríéðù íéðù íéáéø÷î íäî äùîç
.dxyr ixd Ðøàùäåzexzepd drax` Ð

.cg` yak cg` lk zeaixwnéùéìùáÐ

dxyr ex`ype ,mixtd on cg` cer hrnzpy

.miyak xyr drax`l zexnynäòáøà
íéðù íéðù ïéáéø÷î.dpeny edl eedc Ðøàùäå

ãçà ãçà.zexnyn dyyl miyak dyy Ð

ïéåù ïìåë éòéáùázeaixwnd zexnynd lk Ð

ixdy .cg` zaxwn zg` lky ,zeey miyak

xirye mipy mili`e mixt dray `l` mpi`

xyr drax` exiizyp .zexnyn dxyrl cg`

.zexnyn xyr drax`l miyakíéøæåç éðéîùá
íéìâøáë ñééôìdraye cg` li`e cg` xt Ð

xcqk miaixw oi` ,ipinya miaixwd miyak

opirack ,zexnyn xcq itl eaxwy bgd zepaxw

ze`a zexnynd lk `l` .`pwqna iyextl

,milbx x`ya oiqitny enk odilr zeqitne

xcqd itl oaixwdl oiaexn odizepaxw oi`y

olek ipinya s` .zexnynd lk oda zeeydle

`nei xcqae .eaixwn qiita dkefde ,oiqiitn

.oiqitn j`id yxtn (`,ak)äéäù éî åøîà
øçîì áéø÷î äéä àì íéøô íåéä áéø÷îÐ

.mixtlenz` miyak eaixwdy zexnynd oi`y

olek e`vnpe .dlilg oixfeg `l` ,mze` migipn

zepeyy mizyn ueg mixta zeylyne zepey

dyly eid oey`xd meia ?cvik .zeylyn oi`e

zexnyn xyr dyly eaixwde ,mixt xyr

aixiedi" (ck `) minid ixaca mexcqy jxck

'ek "mixg dirci eixg`e oey`xzenk olek Ð

zepexg` dxyr izyr exiizyp .mixecq ody

,mixt xyr mipy eid zxgnl .miyakle mili`l

xfege zexnyn xyr cg` jpd oze` oiaixwne

cg` aixwne ,aixiediiyilya .ecal aixiedi dpyy `vnp Ðiriaxa .zexnyn xyr mipy epyy `vnp ,aixiedi ixg`y zexnyn xyr cg` meaixwde mixt xyr cg` eid Ðeid Ð

iyinga .zepey zexnyn mizye mixyr e`vnp .epyy ixd ,mdixg`ly zexnyn dxyr meaixwde mixt dxyrxfge ,odn mipy eaixwd zepexg`d zexnyn izy .mixt dryz Ð

dray eaixwde ,eixg`ly zexnyn yye aixiediiyya .zexnyn dray eyliyy ixd Ðmdixg`ly dpenyd meaixwde ,mixt dpeny Ð.eyliyy zexnyn xyr dyng ixd Ð

iriaya.zepexg`d mizyn ueg zeylyn olek e`vnp .zexnyn drayl mixt dray Ðàøîâïéúéðúî àîéìlkc dizrc `wlq `we .milbxak qiitl mixfeg ipinya :ipzwc Ð

zeqitne ze`a zexnynd.opax `le `id iax Ðåéìò ïéñéôî äìéçúá.eyliy `ly jpdn cg eaxwil :opixn` `le .zepaxw zligz `ed eli`k zexnynd lk Ðéòá éñåôà åàìÐ

did odizy oia oizipzn xn`wc qiit `edd `nlce ,ea dkfz odn dfi` ,odizy oia.dligza dia opz `l `dc Ðïì òîùî à÷ éàîoeaygd dler oky ,opixnb`l `z` `piipn ike Ð

.'ek meid mixt aixwn didy in :oizipznc `pz inp opireny`c i`n ol rnyn `w :ipyne ?dlilg oixfegykíéøô íéòáùzene` miray cbpk .ipiny lyn ueg ,md miray bgd ixt Ð

mlerd lka minyb ecxiy mdilr xtkl.mind lr bga oipecipy itl Ðéãéçé øô.ipiny ly Ðêîî äðäàù.jlya `l` ,el` lya gex zxewe diipd il oi` Ðäðùîäùìùá
íé÷øô.milbx dylya Ðíéìâø éøåîéàá.ipzwc "mixeni`" oeyl i`n yxtn `xnbae .lbxd zngn ze`ad ,dbibg inly ly weye dfgae ,zeler ly zexera Ðíéðôä íçì ÷åìéçáå

."epkxri zayd meia" (ck `xwie) aizkck ,eizgz xg` mgl oixcqne eze` oiwlqn zayay .lbxa zay drxi` m` Ðúøöòáå,mgld izyc ung welig ea yie .zaya rxi`yk Ð

dvn `edy miptd mgl welige.(a,ap zegpn) "dvn ze`a zegpnd lk"a opixn`ck Ðåì øîåà:el mixne` mgld izya el oipzepyke .dvn jlid :ewlg el oipzepyk cg` lkl Ð

ewlg cg` lkn `l` ,oaxw cbpk oaxw miwleg oi`y itl .ung jlid.eze` miricen jkitle ,"didz oxd` ipa lkl"n :(`,br) zegpnae ,(`,bp) oiyeciwa ol `niiwck Ðåðîæù øîùî
òåá÷.dkeza lg lbxdy ef zaya ynyn didy Ðïéãéîú áéø÷î.lbxd liaya mpi` ixdy Ðúåáãðå íéøãðåzexnynd x`y oi` .eiykr mze` oiaixwne ,dpyd lk excpe eacpy Ð

.lbxd zngny zeaeg `l` oikef oi`y ,mda oikefìëä úà áéø÷î àåäå`xnba Ð.i`n iiez`l yxtnàøîâåäðéð äåáâã ïéøåîéà?`ki` zeey i`ne Ðíéìâøá øåîàù äîáÐ

dbibg inly ly weye dfg oebk ,wlgzdl oiie`xd ,lbxa mixen`d zepaxw weliga.ze`hg ixirye xeav itqene ,dii`x zeler ly zexere .cigie cigi lk ly Ðåùôð úåà ìëá àáå
åéçà ìëë úøùåezceara dkefc oeike .eilr akrn xnynd oi`y Ðmipdk e`xwp zenewn drax`e mixyrae ."didz el dze` aixwnd odkl" (f `xwie) aizkc ,ezlik`a dkef Ð

.mielêéøòù ãçàî øîåì ãåîìú"jixry cg`a" enk ikd dil yixce ."jixry cg`n ield `ai ike" `xwc diyix Ð.zg` xira xnelk ,cg` xrya oiqpkp l`xyi lkyk Ðïéðî
úååù úåøîùîä ìëù.miptd mgl weliga ,lbxa Ð
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÷åìéçáåoikifad zxhwde execiqe eweliq la` .oiey eweliga `wec Ð miptd mglÐ

reawd xnyna ezcear miptd mgl :`ztqeza `ipz ikdc .reawd xnynl

"elk`i wlgk wlg" dil opiaxn `xnbac meyn ,`nrh epiide .zexnynd lka ezlik`eÐ

,`xiiye ,icin oizipzn dyxtn `l zay sqene .dcearl `le ,`pngx diax dlik`l ,rnyn

xn`w ike .xeav zepaxw x`yc llka iede

ixirye xeav ly xac mlrd xt iiez`l :`xnba

dxf dcear.zay sqen iiez`l ivn ded Ð

,reawd xnynl `edy `ztqeza ipzw `icdac

rnyn "elk`i"c ,ith miptd mgl daxnc `de

dlik`c icinmiptd mgl epiide .exwir `ed Ð

edexciqy ,dxary zayn ezevn dyrp xaky

i`c .weliq `l` dzrn xqegn epi`e oglyd lr

oikifa zxhwd meynoi`e ,oiiz`w mgl xizdl Ð

.mgld seba ef dcear
cr
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14

äðùîìL íL eéä âç ìL ïBLàøä áBè íBéøNò äL ¨¦¤©¨¨§¨¨¨
äòaøà íL eøéizLð .ãçà øéòNå ,íéðL íéìéà ,íéøẗ¦¥¦§©¦§¨¦¤¨¦§©§¨©§¨¨

ì íéNák øNòïBLàø íBéa .úBøîLî äðBîL¯äML ¨¨§¨¦¦§¨¦§¨§¦¦¨
ãçà øàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷îéðMa .ãçà¯ ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨©¥¦

íéðL íéðL ïéáéø÷î äMîç¯.ãçà ãçà øàMäå £¦¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨¤¨
éLéìMa¯ãçà øàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷î äòaøà ©§¦¦©§¨¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨¤¨

éòéáøa .ãçà¯ìLøàMäå ,íéðL íéðL ïéáéø÷î äL ¤¨¨§¦¦§¨©§¦¦§©¦§©¦§©§¨
éLéîça .ãçà ãçà¯,íéðL íéðL ïéáéø÷î íéðL ¤¨¤¨©£¦¦§©¦©§¦¦§©¦§©¦

éLMa .ãçà ãçà øàMäå¯,íéðL áéø÷î ãçà §©§¨¤¨¤¨©¦¦¤¨©§¦§©¦
éòéáMa .ãçà ãçà øàMäå¯éðéîMa .ïéåL ïìek¯íéìâøák ñéétì eøæçeøîà .¯áéø÷äL éî §©§¨¤¨¤¨©§¦¦¨¨¦©§¦¦¨§§©¦§©§¨¦¨§¦¤¦§¦

.äìéìç ïéøæBç àìà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøtàøîâàîéð,ïðaø àìå àéä éaø ïéúéðúî ¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨¥¨©§¦¦©¦¦§¨©¨©
éðéîMa àaä øt :àéðúc¯ézMî úçà :íéøîBà íéîëçå .éaø éøác ,åéìò ïéñiôî äìéçza §©§¨©©¨©§¦¦©§¦¨§©§¦¨¨¦§¥©¦©£¨¦§¦©©¦§¥

ìL àìc úBøîLîeLíéøtaéñeôà àì úBøîLî ézL ehà ,ïðaø àîéz eìéôà !BúBà äNBò ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦¨£¦¥¨©¨©©§¥¦§¨¨£¥
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äðùî
aâç ìL ïBLàøä áBè íBézekeqdíL eéäsqen oaxwlìLøNò äL ¨¦¤©¨¨§Ÿ¨¨¨

íéðL íéìéà ,íéøt,dlerlãçà øéòNådxyr yy ixd ,z`hgl ¨¦¥¦§©¦§¨¦¤¨
drax`e mixyr jezn dxyr yyl ewleg el` zepaxw .zepaxw
oxcq itl zxnyn lkl oaxw ,ycwna eidy dpedkd zexnyn

miweqta x`eand(ck '` minid ixac).íL eøéizLðcerøNò äòaøà ¦§©§¨©§¨¨¨¨
íéNákmewlige ,bgd inin mei lka eaixwdyìäðBîLdúBøîLî §¨¦§§¤¦§¨

zexzepd,,mze` ewlig jkeíBéadíéðL ïéáéø÷î äML ïBLàø ©¦¦¨©§¦¦§©¦
íéðLmipy ixd ,miyak ipy zg` lk zeaixwn zexnyn yy - §©¦

,miyak xyrãçà ãçà øàMäåzexzepd zexnynd izy - §©§¨¤¨¤¨
.cg` yak zg` lk zeaixwnad meiéðMxt hrnzpy ,bgd ly ©¥¦

,zexnyn dxyr yngl zepaxw xyr dyng wx ewlige cg`
,miyakd xyr drax` zaxwdl zexnyn ryz exzepäMîç£¦¨

zexnyníéðL íéðL ïéáéø÷îdxyr ixd miyak ipy zg` lk - ©§¦¦§©¦§©¦
,miyakøàMäåzeaixwn zexzepd zexnynd rax` -ãçà ãçà §©§¨¤¨¤¨

.cg` yak zg` lk -ad meiéLéìMwx ewlege ,sqep xt hrnzpy ©§¦¦
xyr exzep ,zexnyn dxyr rax`l zepaxw xyr drax`

miyakd xyr drax`l zexnynäòaøà ,zexnyníéðL ïéáéø÷î ©§¨¨©§¦¦§©¦
íéðL,miyak dpeny ixdøàMäåzexzepd zexnynd yy - §©¦§©§¨

zeaixwna .ãçà ãçàmeidéòéáøxzep ,sqep xt hrnzpyzg` e ¤¨¤¨§§¦¦
,miyakd xyr drax`l zexnyn dxyrìLäLzexnynïéáéø÷î §Ÿ¨©§¦¦

,íéðL íéðL,miyak dyy ixdøàMäåzexnynd dpeny - §©¦§©¦§©§¨
zeaixwn zexzepda .ãçà ãçàd meiéLéîç,sqep xt hrnzpy ¤¨¤¨©£¦¦

,miyak xyr rax`l zexnyn dxyr mizy exzepíéðLizy - §©¦
zexnyn,íéðL íéðL ïéáéø÷î,miyak drax` ixdøàMäåxyr - ©§¦¦§©¦§©¦§©§¨

zeaixwn zexzepd zexnynda .ãçà ãçàmeidéMMxt hrnzpy ¤¨¤¨§¦¦
xnyn ,sqepøàMäå ,íéðL áéø÷î ãçàzexnynd dxyr mizy - ¤¨©§¦§©¦§©§¨

zeaixwn zexzepda .ãçà ãçàd meiéòéáMsqep xt hrnzpy ¤¨¤¨§§¦¦
df meiay `vnp ,zexnyn dxyr rax` exzepïéåL ïleklk - ¨¨¦

yak daixwn zg` lky zeey miyak zeaixwnd zexnynd
.cg`ameiéðéîM,miyak draye cg` li` cg` xt eaixwd zxvr §§¦¦

xcq itl maixwdl mikiynn oi` mihren zepaxwdy oeike
`l` ,zexnynd xcq itl eaxwy bgd zepaxwñéétì eøæç- ¨§©©¦

lxeb ici lr daxwda mikefd z` reawlkeyry enalkdíéìâø §§§¨¦
.mihren mdizepaxwy

bgd zenia zexnynd zcear zwelg ote` z` dpynd zx`an
mixtd zwelg z` eligzd oey`xd meia :mixtd zceara

minid ixaca oey`x xkfend xnyndn(my)dxyr yly eaixwde ,
ipyd meiae ,oey`xd meia xt zexnyneøîày ,íéøt áéø÷äL éî ¨§¦¤¦§¦¨¦

íBiä,zepey`xd zexnynd dxyr yly -àìy el egipiáéø÷éxt ©Ÿ©§¦
dligzàlà ,øçîìzxnynn mixtd zaxwd xcq z` eligzi §¨¨¤¨

jke ,jli`e xyr drax`däìéìç ïéøæBç`vnpe ,aiaq aiaq xcqa §¦£¦¨
mizyn ueg ,zg` lk mixt dyly eaixwd zexnynd lky

:mixt ipy `l` zg` lk eaixwd `ly zepexg`d

àøîâ
yna epipyqiitdy rnyne ,milbxak qiitl exfg ipinya ,dp

:`xnbd zl`ey .zexnynd lk oia dyrpàîéðxn`p `ny - ¥¨
cïéúéðúîzhiya wxàìå ,àéä éaøzhiykc ,ïðaø`dàéðú,øt ©§¦¦©¦¦§Ÿ©¨¨§©§¨©

icigiàaäaxweneéðéîMa,zxvråéìò ïéñéôî äléçzamiqiitn - ©¨§§¦¦©§¦¨§¦¦¨¨
`edy itl ,zepaxwd zligz `ed eli`k zexnynd lk oia eilr

,envr ipta lbxíéîëçå ,éaø éøáce miwlegíéøîBàyézLî úçà ¦§¥©¦©£¨¦§¦©©¦§¥
dúBøîLîzepexg`dlL àìcíéøta eLzenia eaixwd `ly - ¦§¨§Ÿ¦§©¨¦

,mipy wx `l` mixt dyly bgdBúBà äNBòxtd z` daixwn - ¨
milbxa mlek oia miqiitny dxn`y epizpyne ,zxvr ipiny ly

:`xnbd dgec .opax zhiyk dpi`àîéz eléôàk epizpyny,ïðaø £¦¥¨©¨¨
éòa éñeôà àì úBøîLî ézL eèà`l zexnynd izy oia m`d - ¨§¥¦§¨Ÿ£¥¨¥

,xtd z` aixwz odipian in qitdl mikixv i`ce ixd ,qitdl jixv
izy oia wx epiid ,qiitl exfg dpynd zpeeky xnel xyt`e

.opax zrcke eyliy `ly zexnynd:`xnbd zl`eyàìæà ïàîk§©©§¨
àéðúc àä,`ziixaa epipyy mixacd mini`zn dhiy efi`k -ìk ¨§©§¨¨

lLîe úBðBL úBøîLnäúBL,mixtaL úBøîLî épMî õeçwxúBðBM ©¦§¨§©§¦§¥¦§¨¤
lLî ïéàå.úBLm`dàîéðzhiyk wx ef `ziixayéaø`idàìå §¥§©§¥¨©¦§Ÿ

,ïðaødkef zg` i`ce odizy oia wx miqiitny opax zrcly oeikn ©¨¨
.dyliy `ly zg` dxnyn wx dx`yp k"`e ,iyily xt aixwdl

:`xnbd daiynàîéz eléôàzrck ef `ziixay -,ïðaøeéàî £¦¥¨©¨¨©
`ziixad zpeek'zexnyn izylL àìâçä éøôa ,'eLizyy - Ÿ¦§§¨¥¤¨

ly mixta ziyily mrt eaixwd `l zexnynzg`e ,zekeqd bg
:`xnbd dywn .zxvr ipiny ly sqep xt lawz ok` odnà÷ éàîe©¨

,ïì òîLîdler jky eprinydl `ziixad ly `pzd `a ike ©§©¨
:`xnbd zvxzn .oeaygdïì òîLî à÷ àä`ziixad ly `pzd - ¨¨©§©¨

y ,dpynd ly `pzd ycigy dn z` epl ycgl `aáéø÷äL éî¦¤¦§¦
äìéìç ïéøæBç àlà ,øçîì áéø÷é àì íBiä íéøt,dpyna x`eanke ¨¦©Ÿ©§¦§¨¨¤¨§¦£¦¨

zepexg`d mizyd caln zexnynd lk ekf df xcq llbae
.mixt dyly aixwdl

íéøt íéòáL éðä ,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîàzekeqd bga miaxwd ¨©©¦¤§¨¨¨¥¦§¦¨¦
[zxvr ipiny ly xtn ueg]éî ãâðk.meaixwd,úBneà íéòáL ãâðk §¤¤¦§¤¤¦§¦

zene`d cbpk mixt miaixwne mind lr mipecip zekeqd bgay itl
e .mlerd lka minyb ecxiy mdilr xtkléãéçé øtipinya axwd ©§¦¦

zxvränì.axw in cbpk -äãéçé äneà ãâðk.l`xyi mr -ìLî ¨¨§¤¤¨§¦¨¨¨
äìBãb äãeòñ éì eNò åéãáòì øîàL íãå øNa Cìîìxtqn jynizy §¤¤¨¨¨¨¤¨©©£¨¨£¦§¨§¨

,miniïBøçà íBéìdcerqd lyøîàjlndéì äNò BáäBàìdz` §©£¨©§££¥¦
,Enî äðäàL éãk äpè÷ äãeòñgex zxewe d`pd il oi`y meyn §¨§©¨§¥¤¥¨¤¦§

axwd icigi xta d"awd utg jk .jlya `l` el` ly dcerqa
zene` cbpk miaxwy miaxd zepaxwdn xzei l`xyi cbpk

.mlerdïéàå eãaàL íéáëBk éãáBòì íäì éBà ïðçBé éaø øîàmd ¨©©¦¨¨¨¤§§¥¨¦¤¦§§¥
.eãaàM äî ïéòãBéyíéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæadiddøtëî çaæî §¦©¤¦§¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§¥©§©¥

ïäéìò,bgd ixt zaxwdaåéLëòåmdl oi` ,axgpyéîyøtëî £¥¤§©§¨¦§©¥
:ïäéìò£¥¤

äðùî
ìLaäðMa íé÷øt äL,milbxd zylya -úBøîLî ìk eéädpedkd ¦§Ÿ¨§¨¦©¨¨¨¨¦§¨
úBåLodipiaíéìâøä éøeîéàadfgae zelerd ly zexer zwelga - ¨§¥¥¨§¨¦

,lbxd zngn mi`ad dbibg inly ly weyeíéðtä íçì ÷eléçáe- §¦¤¤©¨¦
oia miptd mgl z` ewlig lbxa zay drxi`yky,zexnynd lk

.zay lkak `veide qpkpd xnyn oia wx `leúøöòabga - ¨£¤¤
,dvnn ieyrd miptd mgl zwelg calny ,zaya lgy zereayd
miwlegn md s`y ,ungn miieyrd mgld izy zwelg mb dzid

,lbxd zngn mi`a mdy itl zexnynd lk oiaBì øîBàwlgnd ¥
miptd mgla ewlg el ozepyk odk lkl,ävî Cìéäel ozepyke ¥¨©¨

el xne` mgld izya ewlg,õîç Cìéämipzep oi`y ,xnelk ¥¨¨¥
on mbe dvnd on mb lawn odk lk `l` ,ung cg`le dvn cg`l
ipy dfn leh` ip` xnel] oaxw cbpk oaxw miwleg oi`y ,ungd
lawn oaxw lkn `l` ,[miwlg ipy xg` oaxwn leh dz`e miwlg
ewlg el mipzepy odkl miricene miyibcn okle ,ewlg cg` lk

.mgld izya mbe miptd mgla mbòeá÷ BpîfL øîLîepnfy - ¦§¨¤§©¨©
,lbxd ea lgy reay eze`a cearláéø÷î àeäz` lbxaïéãéîz ©§¦§¦¦

e ,lbxd zngn mi`a mpi` ixdy miiaxrd oia lye xgy lyíéøãð§¨¦
úBáãðe,maixwdl lbxa mze` e`iade dpyd lk eacpe excpyåok §¨§

øeaö úBðaø÷ øàL,lbxd zngn mi`a `lyå`edìkä úà áéø÷î: §¨¨§¨¦§©§¦¤©Ÿ

àøîâ
dpiade ,'milbxd ixeni`a zeey zexnynd lk' ,dpyna epipy
myl gafnd lr mixhwend mixcte mixai`l dpeekdy `xnbd

a zeey oleky xyt` ji` :`xnbd dywn .deabíéìâøä éøeîéàixd ¥¥¨§¨¦
mixeni`deäðéð dBáb ìLxnel jiiy dne ,gafnd lr mixhwen - ¤¨©¦§

:`xnbd zvxzn .deya mda zewlegy,àcñç áø øîà'mixeni`' ¨©©¦§¨
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÷ìçë ÷ìç øîåì ãåîìú.lbxa `nwe`c ,aizk lirlc `xw `eddc dixza Ðäìéëà ÷ìç."zxye eytp ze` lka `ae"n :lirl iaxz`c ,dcear weligk oleka dey Ðäìéëà éàîå
.opireny`l jixhvi` Ðúåðáø÷ã äìéëà àîéìéà.weye dfge ,ze`hg ixiryc Ð'åâå äúåà áéø÷îä ïäëì à÷ôð íúäîlkinc `hiyt ,dcearl iaxz`c oeike .dlke` dcaery in Ð

.ilk` inpíéðôä íçì àìàiieaxl jixhvi` Ð.dxary zayn ezcear ziyrp xaky ,mgl zcear mey ea oi`y Ðìâøá ìâøä úîçî àìù úåàáä úåáåç óà ìåëéoikef edi Ð

.ewelgie ,ozcearaåéøëîî ãáì øîåì ãåîìú.dfl df zea` exkny dnn ueg Ðäæì äæ úåáà åøëî äîå.reaw ezaya cg` lk oiynyn ediy ,mdipia epzdy :xnelk Ðéúáùá éðà
êúáùá äúàåxeav zepaxwe zeacpe mixcpe Ð

xnynl od ixde .dpyd zeni x`ya edpzi`c

ynyndoiey edi `ly ,lbxd llka edpzil Ð

x`yka edi reay eze`ay xnynl `l` ,oda

wlg"n eaxz` `l ,jgxk lr jkld .dpyd zeni

xac :`xwc dizernynn `l` ."elk`i wlgk

miptd mgl epiide .dlik` `l` ea oi`yÐ

.dia zil dcear la` ,dia zi` dlik`cäëåñ
ïîæ êë øçàå"epiigdy" jxia `ly in Ð

dziiyra`ipze .zcnere dieyr dzidy Ð

qpkpyk :(`,en lirl) "daxre alel" wxta

mizy jxan ayildkeq :ax xn`e .onfe dkeq Ð

onf xcde ,`yixa `nil.øéãú ïîæbdepy Ð

.milbxd lkaììä úéáå éàîù úéá ïéáù íéøáã
äãåòñá.dcerq zeklda ewlgpy mixac Ð

íåéä ìò êøáîzezay iaxra ycwnyk ÐÐ

.oiid zkxa jk xg`e ,dligz meid yeciwíåéäù
àáéù ïééì íøåâ`l ,yeciw iptn `l m`y Ð

.dcerq iptl qekl wwfp didíåéä ùã÷ øáëåÐ

eil`n meid ycwy :xg` mrh cere ,xnelk

.eiptl `a `l oii oiicre ,dkiygyníøåâ ïééäù
øîàúù ùåãé÷ìdid `l ,oii el did `l m`y Ð

ztd lr ycwnl inp oicd `ede .icka ycwnÐ

mewna ztdy `nrh i`dn .ztd zkxa micwn

.oiiáø àîéì`ticr meid zaeg :xn`c Ð

xiczn.i`ny ziak xn`c Ðììä úéáë äáøå
.sicr xicz ixn`c Ð'åë íøåâ ïééäù àìàÐ

`ki` inp `nrh i`dc e`l i`xicz meyn Ð

.`ticr meid zaegc ,dil encwn eed `låàì éà
äëåñopixn` `l in ,dkeq zaiyi e`l i` Ð

,dkeqd on oixehtc mikxc ikled oebk ?onf

.milbx x`ya enk crend liaya "onf" oixne`

ø÷éò õîçã.meil daeg `idy Ðìôè äöîåÐ

dvn ibltc ipzwe .dxary zay ly `edy

.sicr xicz ,`nl` ,`yixaìù øáã íìòä øô
øåáödxiar exary ,lbxa oda rxi` m` Ð

.oic zia z`xedaçáæîä õéé÷,lha `edyk Ð

dacpe xcp `ian oi`e ,cinz zxhwd dzlkyÐ

lk .zern mda oipzepy ,my zextey eid

mewn lke .mewn lka cenlza oiiepyd zexzen

odinc ,eltie exknie ea`zqiy cr erxi :exn`y

.gafnd uiiwl zeler oigwel odne ,dacpl

gepiwa mip`z lke`d mc`k :uiiw oeyle

.dcerqäðùîäéøçàìî ïéá äéðôìî ïéáÐ

dixg`l aeh mei lgy `xnba yxtn`lc Ð

li`ed ,ikd elit`e .bgd jezay zay dil ied

mei liaya zay axrn oz`ia micwdl oikixve

mgla oiwleg ,`al elkei `l zaya ixdy ,aeh

bgd jeza zayd oi`y it lr s` ,zay axra diptl ipiny lg m` ,oke .miptd.zkll elkei `le li`ed ,ea oiwleg Ðíéúðéá ÷éñôäì ãçà íåé ìçipya oey`x aeh mei lgy oebk Ð

zaya iyinga oexg`d aeh mei lgy e` .zay axrn e`ae encw mde ,zaya cg`a `al oileki eidy ,zayazexnynd lk .zaya my eakrzpe ,zay axrn jlil oileki eidy Ð

eakrzpy.dpyd zezay lk jxck `veid xnynl qpkpd xnyn oia oze` oiwlege ,xyr lhep reaw epnfy xnyne .zelg izy `l` oilhep oi` Ðòáù ìèåð ñðëðä`xnba yxtn Ð

ziaxr zcaer efe zixgy zcaer ef :zaya zetlgzn zexnyndy.`ziixaa `xnba opixn`ck Ðïåôöá íäéðéá ïé÷ìåç íéñðëðäe`xiy ick :`xnba opixn`ck ,owlgl ribnd z` Ð

oiqpkpd.miycw iycw zhigyl aezkd eraw ixdy ,xwir oetvdy Ðíåøãá íé÷ìåç íéàöåéäå.xwir epi`y gex lv` onewn epiy jkitl .mdl oiklede oi`vei ody e`xiy ick Ð

äâìéá.dxnynd my Ðíåøãá ú÷ìåç íìåòì.`xnba yxtnck ,deqpwy `ed qpw ,zqpkp `idyk elit`e Ðäòåá÷ äúòáèåzia mewna dxfra eid zerah drax`e mixyr Ð

miigahnd.dtvxd jezl dgzt jtede xfege ,dkezl dndad x`ev qipkne ,dlrnl dktede cg` cvn dgezt zrahde ,dtvx ipa`a zepezp eide .zexnyn rax`e mixyr cbpk Ð

mixg` lya ynzyzy ick ,zktdp dpi`e dreaw dblia ly zrahe.dl `ed i`pbe Ðäîåúñ äðåìçåmyy ,lkid ly epetvay mi`zd ilzek iaera ,zetilgd ziaa eid zepelg Ð

.dblia ly dpelg enzqe .(f dpyn c wxt) zecn zkqna opzck ,odipikq z` oifpeb
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc dkeq(ipy meil)

øîBì ãeîìzxaecny epcnrde lirl ep`ady weqtd jynda ©§©
,lbxa,'eìëàé ÷ìçk ÷ìç'y xneläãBáò ÷ìçklka deyy ¥¤§¥¤Ÿ¥§¥¤£¨

,['zxye eytp ze` lka `ae'n lirl daxzpy enke] zexnyndCk̈
äìéëà ÷ìç:`xnbd zx`an .olek oia dey didiäìéëà éàîe- ¥¤£¦¨©£¦¨

,lbxa zexnynd lka deyy epcnll jixv dlik` efi`aàîéìéà¦¥¨
zlik`a,úBðaø÷dbibg inly ly weye dfge ,ze`hg ixiry oebk ¨§¨

,lbxd zngn mi`adixdà÷ôð íúäîz`f epcnl xg` weqtn - ¥¨¨©§¨
,'äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì',oaxwa cearl i`kfy odky cnln ©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨¦§¤

miey mipdkd lky lirl epcnly oeike ,oaxwd z` lek`l mb i`kf
s` mieyy heyt ,lbxd zngn mi`ad zepaxwd zceara

.dlik`aàlàzlik` lr cnll `aíéðtä íçìmey ea oi`y s`y ¤¨¤¤©¨¦
miwleg mewn lkn ,[dxary zayn ezcear ziyrp xaky] dcear

:`ziixad dkiynn .mlek oiaúîçî àlL úBàaä úBáBça óà ìBëé̈©§©¨¤Ÿ¥£©
ìâøäzeaxweìâøamb ewlgie ozceara mi`kf mipdkd lk eidi ¨¤¤¨¤¤

,dlik`aøîBì ãeîìzElk`i wlgM wlg' weqtd jyndaãáì ©§©¥¤§¥¤Ÿ¥§©
åéøkîî'úBáàä ìò,lbxd iaeiga wx dlik`ae dceara mieyy - ¦§¨¨©¨¨

:`ziixad zx`an .dfl df zea` exkny dnn uegeøën äî©¨§
,äæì äæ úBáàä,l`enye cec inia mdipia zea`d exkne epzdy ¨¨¤¨¤

,dreawd ezaya cg` lk miynyn ediyäzàå ézaLa éðà£¦§©©¦§©¨
,EzaLazeni x`ya mpyiy xeaiv zepaxwe zeacpe mixcp okle §©©§

zexnynd lk oi`e reay eze`a reawd xnynl md ixd ,dpyd
mgl mle` ,mda zeeyzngn `a epi`e reaw `edy s` miptd

:ea miey mleky 'elk`i wlgk wlg' aezkd zxifb ea yi lbxd
:dpyna epipy,øîzéà :'eëå Cìéä Bì øîBà úøöòaewlgpmi`xen` ¨£¤¤¥¥¨§¦§©

ayil zkxa jxal jixve ,dpey`xd mrta dkeql qpkpy ina
,mcew jxai odn efi` epiigdy zkxae dkeqaøîà áøjxan , ©¨©

a ayil zkxaCk øçàå ,äkeñzkxa jxanïîæe .epiigdy -äaø ¨§©©¨§©©¨
äðç øa øae wlg,øîàzkxa jxanCk øçàå ,ïîæayil zkxa ©©¨¨¨©§©§©©¨

a.äkeñ:mdinrh z` `xnbd zx`an,ïîæ Ck øçàå äkeñ øîà áø ¨©¨©¨§©©¨§©
`id dkeqa ayil zkxay itlàîBéc àáeiçjkl ,meid zaeg - ¦¨§¨

éãòóe .mcew dilr jxal,äkeñ Ck øçàå ïîæ øîà äðç øa øa äaø ¨¦©¨©©¨¨¨©§©§©©¨¨
y itlíãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãz,dxicz `id onf zkxae ¨¦§¤¥¨¦¨¦¤

.milbxd lka dpyiy
:`xnbd dywnàîéìy xn`p m`d -àzâeìôa äðç øa øa äaøå áø ¥¨©§©¨©©¨¨¦§§¨

,ïðaø eðúc ,éâìôéî÷ ìlä úéáe éànL úéácel`L íéøácmda yi §¥©©¥¦¥¨¦§§¥§¨©¨¨§¨¦¤
zwelgna ìlä úéáe éànL úéa ïéal zekiiyd zekldúéa ,äãeòq ¥¥©©¥¦¥§§¨¥

íéøîBà éànL,aeh meie zaya yeciw dyeryk ,ìò Cøáîzyecw ©©§¦§¨¥©
íBiädligzïéiä ìò Cøáî Ck øçàå.otbd ixt `xea -ìlä úéáe ©§©©¨§¨¥©©©¦¥¦¥

.íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî ,íéøîBà`ziixad zx`an §¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©
:mdinrh z`ìò Cøáî Ck øçàå íBiä ìò Cøáî íéøîBà éànL úéa¥©©§¦§¨¥©©§©©¨§¨¥©

,ïéiäiptníBiäL`edy aeyg xzei,àáiL ïéiì íøBbzngny ©©¦¤©¥©©¦¤¨Ÿ
zkxa z` micwn jkle ,ezcerq mcew oii dzey ycwl wwfpy

.meidåy ,sqep mrhíBiä Lcé÷ øáëvamiakekd z`àì ïéé ïééãòå §§¨¦¥©©£©¦©¦Ÿ
àadzkxa jk dncw meid zyecwy myke ,dzr `l` eiptl ¨

.zncew,íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©
iptn,øîàzL àLecé÷ì íøBb ïéiäL`l oii el did `l m` ixdy ¤©©¦¥§¦¨¤¥¨¥

.ycwn didøçà øác,[xg` mrhÎ],äøéãz ïéiä úkøalka `idy ¨¨©¥¦§©©©¦§¦¨
dpyd,äøéãz dðéà íBiä úkøáe ,miniae zezaya wx `idy ¦§©©¥¨§¦¨

e ,miaeh.íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãzz` `xnbd zniiqn ¨¦§¤¥¨¦¨¦¤
:`iyewdàîéìy xn`p m`d -øîàc áøzncew dkeqd zkxay ¥¨©§¨©

xaeq ,xiczn sicr meid aeigy meyn onfléànL úéákmd s`y §¥©©
,dxicz `idy s` oiid zkxal meid yeciw zkxa enicwdøa äaøå§©¨©

øîàc äðç øasicr xiczy meyn dkeql zncew onf zkxay ©¨¨§¨©
xaeq ,meid aeignlä úéákìmeid zkxal oiid zkxa enicwdy §¥¦¥

.dxicz `idy meyn
:`xnbd zvxznáø Cì øîàxnel ax leki -éøîàc àðàzkxay ¨©¨©£¨§©§¦

z`f xne` ,sicr meid aeigy meyn onfl zncew dkeqúéáì eléôà£¦§¥
ìläy meyn ,oiid zkxa z` enicwdyìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ¦¥©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥
íúä,zncew oiid zkxay -àlàsqep mrh cer yiy meynïéiäL ¨¨¤¨¤©©¦

,øîàzL àLecé÷ì íøBbminicwn eid lld zia mb df mrh ilele ¥§¦¨¤¥¨¥

.xicz lr sicr meid aeigy itl meid zkxa z`àëä ìáà- £¨¨¨
ixdy ,df mrh oi`y dkeqe onf zkxaaåàì éàd zkxaàì éî ïîæ ¦¨§©¦Ÿ

ïðéøîàd zkxa,äkeñzkxa z` znxeb onfd zkxa oi` `ld ©§¦¨¨
oi`y s` dkeqd lr mikxan zekeqd bg ini lkae ,dkeqd

.sicr meid aeigy ,zncew dkeqd zkxa okle ,'onf' mikxanäaøå§©¨
éøîàc àðà ,Cì øîà äðç øa øadkeq zkxal zncew onf zkxay ©©¨¨¨©¨£¨§©§¦
z`f xne` ,dxicz `idy meynéànL úéáì eléôàz` enicwdy £¦§¥©©

y meyn ,meid zkxaíúä éànL úéa éøîà àì ïàk ãòzkxay - ©¨Ÿ¨§¥¥©©¨¨
,zncew meidàlàexn`y mrhd meyn,àáiL ïéiì íøBb íBiäL ¤¨¤©¥©©¦¤¨Ÿ

,xicz lr sicr df mrhy i`ny zia exaqeàëä ìáàjiiy `ly £¨¨¨
ixdy ,df mrh xnelïîæ ïðéøîà àì éî äkeñ åàì éà`la m`d - ¦¨¨¦Ÿ©§¦¨§©

mikxc ikled s` ixd ,lbxd lr onf mikxan oi` dkeq zaiyi
,milbx x`ya enk crend liaya onf mixne` dkeqd on mixehty
`idy meyn onfd zkxa micwdl jixv df mrh jiiy `ly oeike

.dxicz
:`xnbd dywnúøöòa ,ïðzmiptd mgln miwlgn eid zaya lgy §©¨£¤¤

e ,mgld izyneBì øîBàodkl wlgndCìéä`edy miptd mgl ¥¥¨
,ävîel xne` okn xg`leCìéämdy mgld izy,õîçixd ©¨¥¨¨¥

.mgld izy zwelgl miptd mgl zwelg z` micwnyàëä àäå§¨¨¨
øwéò õîçc,meid zaeg xwir md mgld izyy -ådìôè ävî- §¨¥¦¨§©¨¨¥

lr eze` exciqyk dxary zaya dzyrp miptd mgl zevny
,eze` miwlgn wx eiykre ,oglydez`f lkaävî Cìéä' éðz÷̈¨¥¥¨©¨

'õîç Cìéäå.dxicz `idy meyn ,zncew miptd mgl zwelgy §¥¨¨¥
,sicr xiczy dpg xa xa daxk gkenee.áøc àzáeézzvxzn §§¨§©

:`xnbdàéä éàpz áø Cì øîà,mi`pz zwelgna iepy df xac - ¨©¨©©¨¥¦
,àéðúcwlgnd el xne`ìeàL àaà .'õîç Cìéä ävî Cìéä'wleg §©§¨¥¨©¨¥¨¨¥©¨¨

e,øîBàjtidl xne` wlgndy,'ävî Cìéä õîç Cìéä'ezrcly ¥¥¨¨¥¥¨©¨
m`e .meid zaeg xwir mdy meyn mgld izy z` wlgl enicwd
xn`e .xicz `edy xac lr sicr meid aeig le`y `a` zrcl ok
okle ,xicz lr sicr meid aeigy le`y `a`k xaeq ip` ,ax jl

.onf zkxal mcew dkeq zkxa jxal micwn mb
àì ,àcñç áø øa ïîçð áø Løcdkldd oi` -øîàc áø éøáãk ¨©©©§¨©©¦§¨Ÿ§¦§¥©§¨©

mcew mikxanyàlà ,ïîæ Ck øçàå äkeñmikxan mcewøçàå ïîæ ¨§©©¨§©¤¨§©§©©
,äkeñ Ck.dpg xa xa dax zrcke,øîà éãéà áøc déøa úLL áøå ¨¨§©¥¤§¥§©¦¦¨©

mcew mikxanCk øçàå äkeñmikxanïîædwiqn .ax zrcke ¨§©©¨§©
:`xnbdàúëìäåd zkxa jxan mcewyïîæ Ck øçàå äkeñzrck §¦§§¨¨§©©¨§©

:ax
:dpyna epipy['eëå] òeá÷ BpîfL øîLîmixcp micinz aixwn `ed ¦§¨¤§©¨©§
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קלי
ezny in` cenr ep sc ± iyily wxt`nei

÷ìçë ÷ìç øîåì ãåîìú.lbxa `nwe`c ,aizk lirlc `xw `eddc dixza Ðäìéëà ÷ìç."zxye eytp ze` lka `ae"n :lirl iaxz`c ,dcear weligk oleka dey Ðäìéëà éàîå
.opireny`l jixhvi` Ðúåðáø÷ã äìéëà àîéìéà.weye dfge ,ze`hg ixiryc Ð'åâå äúåà áéø÷îä ïäëì à÷ôð íúäîlkinc `hiyt ,dcearl iaxz`c oeike .dlke` dcaery in Ð

.ilk` inpíéðôä íçì àìàiieaxl jixhvi` Ð.dxary zayn ezcear ziyrp xaky ,mgl zcear mey ea oi`y Ðìâøá ìâøä úîçî àìù úåàáä úåáåç óà ìåëéoikef edi Ð

.ewelgie ,ozcearaåéøëîî ãáì øîåì ãåîìú.dfl df zea` exkny dnn ueg Ðäæì äæ úåáà åøëî äîå.reaw ezaya cg` lk oiynyn ediy ,mdipia epzdy :xnelk Ðéúáùá éðà
êúáùá äúàåxeav zepaxwe zeacpe mixcpe Ð

xnynl od ixde .dpyd zeni x`ya edpzi`c

ynyndoiey edi `ly ,lbxd llka edpzil Ð

x`yka edi reay eze`ay xnynl `l` ,oda

wlg"n eaxz` `l ,jgxk lr jkld .dpyd zeni

xac :`xwc dizernynn `l` ."elk`i wlgk

miptd mgl epiide .dlik` `l` ea oi`yÐ

.dia zil dcear la` ,dia zi` dlik`cäëåñ
ïîæ êë øçàå"epiigdy" jxia `ly in Ð

dziiyra`ipze .zcnere dieyr dzidy Ð

qpkpyk :(`,en lirl) "daxre alel" wxta

mizy jxan ayildkeq :ax xn`e .onfe dkeq Ð

onf xcde ,`yixa `nil.øéãú ïîæbdepy Ð

.milbxd lkaììä úéáå éàîù úéá ïéáù íéøáã
äãåòñá.dcerq zeklda ewlgpy mixac Ð

íåéä ìò êøáîzezay iaxra ycwnyk ÐÐ

.oiid zkxa jk xg`e ,dligz meid yeciwíåéäù
àáéù ïééì íøåâ`l ,yeciw iptn `l m`y Ð

.dcerq iptl qekl wwfp didíåéä ùã÷ øáëåÐ

eil`n meid ycwy :xg` mrh cere ,xnelk

.eiptl `a `l oii oiicre ,dkiygyníøåâ ïééäù
øîàúù ùåãé÷ìdid `l ,oii el did `l m`y Ð

ztd lr ycwnl inp oicd `ede .icka ycwnÐ
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øåáödxiar exary ,lbxa oda rxi` m` Ð
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dixg`l aeh mei lgy `xnba yxtn`lc Ð
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mei liaya zay axrn oz`ia micwdl oikixve
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.dblia ly dpelg enzqe .(f dpyn c wxt) zecn zkqna opzck ,odipikq z` oifpeb
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eznyקלב ina cenr ep sc ± iyily wxt`nei
åäééúãéáò éàî éúøú éðäå.ray lhep qpkpd :xn`c ,i`w dcedi iaxc` Ðúôâä øëùá

úåúìã.`veid xnyn oze` gzty ,ziaxr zezlcd sibn qpkpd xnyny Ðäéì àîéðå
.qpkpl `vei Ðìãá ìãeiykr lehz m` :jlv` edexiqiy liaya o`kn df weg xqd Ð

raymb lehzy ick ,deya dzr leh dz`e .ray qpkpd xnyn d`ad zayl lehi Ð

lc enk ,xqd lc .deya d`ad zayl dz`

zkqn yixa opiqxbcke .(a,f dpyd y`x) milbx

lc ,dkeq lv `ki` mipxw zexzyr lc :(`,a)

y`x) dnda xyrn lc .dkeq lv `kil zeptc

.(a,f dpydàø÷î àáè àðéöåáheicd lyn Ð

jl ozep ip` dphw zrlc :exiagl xne`d ,`ed

.yelz ,eiykr dylezl dvxz m` ,xaegna

,`xw dyrize lcbizy cr dgipdl dvxz m`e

lcbze dgipd`ny ,cin dlhil el aeh Ð

df jxhvi `l `ny e` ,df ea hxgzi onf xg`l

lehil ie`xy in :zexnyn iab inp ikd .dfl

.d`ad zayl oizni `l ,eiykrïéôñåîáå
ïé÷ìåçxnyn miptd mgla ibltc ikid ik Ð

`veide qpkpdly oitqend zexera inp iblt Ð

.zay lkïéëéæáåmgl oixcqne oiwlqn Ð

lrn ewliqy dpeal ikifa ipy oixihwne ,miptd

,dlik`a mgld z` oixizn ode .oglyd

."dxkf`l mgll dide" aizkckàì àðú éàä
ììë ä÷åìçá éøééàxg`n :xn`z m`e Ð

ewlgi j`id ,oitqend dyer `veid xnyndy

eda iktdn inp edpi` ?qpkpd xnyn mda

`viy xg`l meid lk gafnd lr `xepiva

`le ,dwelga ixii`c oizipzne .`veid xnyn

,diaze` `lc `nrh epiid .oitqenc dwelg `pz

ixii`c icii` oizipznc `pz :xninl `ki`c

x`yc mgla ixii` ,`ed milbxc miptd mgla

dwelg aqp `nlra `xxb ab`e .dpyd zeni

.zezay ix`yaïéñðëð.dxfrl Ðåàøéù éãë
ïéñðëð`xnbe ,yxtn `w oizipznc `nrh Ð

.`idàâìéá úá íéøî,dzid dblia xnynn Ð

.dny okeìëéäì íéðååé åñðëðùëinia Ð

.opgei oa edizznñå÷åì.ipeei oeyla a`f `ed Ð

øáãá íéîëç åòîùùëåzia ci dxaby xg`l Ð

.i`penygäðåìç åîúñonwle .dxnyn ly Ð

?dxnyn dlekl opiqpw dcic meyne :jixt

àáì ääåù äâìéá ìù åúøîùîzay ribdyk Ð

oi`y ,`zlin `gkene .mi`a eid `l ,dly

.dilr daiag dceardåéçà ááùé ñðëðåxcq Ð

aayi xg` dblia :zexnyn.deqpw jkitl .`vi `le ,ezxnyna aayi oakir ,`al dblia zxnyn ddyyke .qpkp dblia `vei aayiyke Ðåøëúùð àì íéòùøä éðéëù ìëù éô ìò óàå
.epikyl ie` ,ryxl ie`c Ðåøëúùð äâìéá éðéëù.aayi epiid Ðíåøãá ú÷ìåç íìåòì äâìéáùivia s` oetva mlerl aayie ,ezqipka elit`e Ðeixg` qpkp dblia ixdy .ez`Ð

.oetv iwlegl mdl `ed gayeäéãéãì äéì ïðéñð÷ äéúøá íåùîdea`l elit` ,xnelk Ð?diqpwinl ol ded in Ðäéîéàã åà äåáàã à÷åùá à÷åðéã àúåùdn :`ed heicd lyn Ð

.(`,hl `xza `aa) `zey ekl wetiz `l :enk .xeaic = `zey .ok dxn` `l ,dceard z` dfan didy dia`n drny `l m` ,(df) s` .rny en`n e` eia`n ,weya xacn wepizdy

.`prci `l xnc `zey :(`,r) oiyecwaeåðéëùì éåàå òùøì éåà"mipa`d z` evlge" :`ipz mipdk zxeza Ðrevwnay oa`a rbp Ðd`xp `l rbpdy it lr s`e .oivleg odipy Ð

"epikyl aeh wicvl aeh" ,`linne .epikyl ie` ryxl ie` :exn` o`kn .eliaya dwl exiag ,eilka dxv epir dzidy zngn ,df ly eziaa `l`.daexn daeh dcnc Ð
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dgipz ,`xw dyrize lcbizy cr dgipdl dvxz m``ny ,cin dlhil el aeh Ð

:yxtn mz epiaxe .qxhpewa yxit jk .dfl df jxhvi `l `ny e` ,df ea hxgzi onf xg`l

.`xw epiid zrlce ,`pivea :opinbxzn oi`eywc .md mipin ipy `xwe `pivea ,jgxk lrc

,(`,`p) "lyeand on xcepd" wxt mixcpa gkenck

dvenxd zrlc i`n :opixn`c.i`fewxw ixw Ð

zkqna gkenck ,mipin ipy oirelice oi`eyiwe

mc` rhep :opzc ,(d dpyn iyily wxt) mi`lk

ef `dzy calae zg` `neb jeza zrlce zeyiw

ef ly xry dhepe ,ef cvl dhep efe ef cvl dhep

`dn di`x cere .o`kl ef ly xrye o`kl

:(`,gn zekxa) "elk`y dyly" wxta opixn`c

xnbpy xg`lc ,rnyn .rici dithwn `pivea

zeyiwdy :mz epiax xne`e .`pivea `xwp ixtd

lekie lyazdl xdnny ,zrlcn ohw ixt oin

zxdnn dpi`e ,dlecb zrlcde .cin eylezl

.onf xg`l cr dylezl leki oi`e ,lyazdl

daexn xacn ,xzl`l hren xac mc` ade`e

.onf xg`l
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eøkzNð àì íéòLøä éðéëML ét ìò óà .åézçz LnéLå ,Bnò åéçà¯,eøkzNð äbìéa éðéëL ¨¦¦§¦¥©§¨©©¦¤§¥¥¨§¨¦Ÿ¦§©§§¥¥¦§¨¦§©§
äbìéaLíìBòìú÷ìBçíBøcaááLéåàáì ääBL BzøîLî øîàc ïàîì àîìLa .ïBôva åéçà ¤¦§¨§¨¤¤©¨¦¥¨¨¦©¨¦§¨¨§©©£©¦§©§¨¨Ÿ

¯íeMî ,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøî øîàc ïàîì àìà ,øîLî äìeëì ïðéñð÷c eðééä©§§¨§¦©§¨¦§¨¤¨§©©£©¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨¦
deáàc Bà ,à÷eLa à÷eðéc àúeL :éLðéà éøîàãk ,ïéà :ééaà øîà ?déãéãì déì ïðéñð÷ dézøa§©¥¨§¦©¥§¦¥¨©©©¥¦¦§¨§¦¡¨¥¨¦¨§¨©£

deáà íeMîe .dénéàc Bàdénéàåì éBà òLøì éBà :ééaà øîà ?äøîLî dìeëì ïðéñð÷,BðéëL §¦¥¦£§¦¥¨§¦©§¨¦§¨¨¨©©©¥¨¨¨¦§¥
ì áBè ÷écvì áBè."eìëàé íäéììòî éøô ék áBè ék ÷écö eøîà" :øîàpL ,BðéëL ©©¦¦§¥¤¤¡©¦§©¦¦¦§¦©©§¥¤Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc dkeq(ipy meil)

,ray lhep qpkpd xnyny dcedi iax zhiyl :`xnbd zl`ey
eäéézãéáò éàî ézøz éðäåzelg izy milhep md dn xear - §¨¥©§¥©£¦§©§

xnynd lr zexizi.`veidúBúìc úôâä øëNa ,÷çöé éaø øîà- ¨©©¦¦§¨¦§©£¨©§¨
xnyn iyp` egzty zezlcd z` axra milrepe mitibn mdy lr

,dfa yi mrh dn :`xnbd dywn .`veiddéì àîéðå`veid xnyn §¥¨¥
,qpkpd xnynl'ìãa ìc'edexiqiy liaya o`kn df weg xqd - ©§©

`ad reaya ,mizy eiykr ipnn lehiz m` `ld ,xnelk ,jlv`
ick deya eiykr leh jkl ,qpkpd xnynl mizy jnn mb elhi

:`xnbd zvxzn .deya lehiz dz` mb d`ad zayayéiaà øîà̈©©©¥
zeixad ita xebyd xn`n yi'àøwî àáè àðéöea'm` ,eyexity - ¦¨¨¨¦¨¨

m` ,zxaegn `idyk dphw zrlc jl ozep ip` exiagl xne` mc`
m`e ,[dphw zrlcÎ] `pivea `idyk eiykr dylezl lkez dvxz
zrlcÎ] `xw didze lcbizy cr zekgle dgipdl lkez dvxz
e` xkend hxgzi onf xg`l `ny ,cin dylezl el aeh ,[dlecb
xacn ,eiykr gehae ohw xac el sicry ,dfl `ed jxhvi `l `ny
,zexnynd oipra oke .xzei lecb `edy s` cizra lawiy
xy`n ,lehil mdl ie`xy dn z` eiykr lawl mipdkd miticrn

.d`ad zayl oizndl
:miptd mgla miwleg `veide qpkpd xnyny ,dpyna epipyøîà̈©

ïé÷ìBç ïéôñenáe ,äãeäé áømb jk miptd mgla miwlegy myk - ©§¨©¨¦§¦
:`xnbd dywn .zay lk ly mitqend ly zexera miwleg

,éáéúéî`ziixaa epipyäNBò úàöBiä äøîLîd z`ìL ãéîz ¥¦¥¦§¨¨©¥¨¨¦¤
å øçLzepaxw z`d,ïéôñeîeäNBò úñðëpä äøîLîd z`ãéîz ©©§¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦

å íéaøòä ïéa ìLz`d zxhwdïéëéæa,miptd mgl lyeléàåz` ¤¥¨©§©¦§¨¦¦§¦
y dcedi ax xn`y dnéðz÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeîzvxzn .`ziixaa ¨¦§¦Ÿ¨¨¥

:`xnbdéøééî à÷ àì äweìça àpz éàäef `ziixaa `pzd - ©©¨©£¨Ÿ¨©§¥
:`xnbd dywn .dwelgl `le ,dnvr dcearl wx qgiizdøîà̈©

,ìàeîL éác àðz àäå ,àáø`ziixa dpyyäweìça éøééîc- ¨¨§¨¨¨§¥§¥§©§¥©£¨
,zexnynd oia dwelg da xkfedyez`f lkaàì 'ïé÷ìBç ïéôñen'á©¨¦§¦Ÿ

øçL ìL ãéîz äNBò úàöBiä äøîLî ,ìàeîL éác àðúc ,éðz÷̈¨¥§¨¨§¥§¥¦§¨¨©¥¨¨¦¤©©
,ïéëéæáe íéaøòä ïéa ìL ãéîz äNBò úñðëpä äøîLî ,ïéôñeîe¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦¤¥¨©§©¦¨¦¦

,miptd mgl zwelg xcq z` `ziixad zx`aneeéä íéðäk äòaøà©§¨¨Ÿ£¦¨
íL ïéñðëð,dxfraøîLnî íéðLBæ`veid xnyn -øîLnî íéðLe ¦§¨¦¨§©¦¦¦§¨§©¦¦¦§¨

Bæ,qpkpd xnyn -ïé÷ìBçåz`'ïé÷ìBç ïéôñen'a eléàå .íéðtä íçì §§¦¤¤©¨¦§¦©¨¦§¦
éðz÷ àìok m`e ,mitqena miwleg `ly gkene ,`ziixaaàzáeéz Ÿ¨¨¥§§¨

.äãeäé áøcok` :`xnbd dwiqnàzáeéz:eixac egcpe §©§¨§§¨
:dpyna epipy,ïðaø eðz :ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpäxnynn mipdkd ©¦§¨¦§¦©¨¨©¨¨

ïé÷ìBç ,ïéñðëpämiptd mgla mwlg z`ïBôvamrhde ,dxfrdéãk ©¦§¨¦§¦¦§§¥
eàøiLlkdïäLd xnyndå .ïéñðëðxnynn mipdkd,ïéàöBiä ¤¦§¤¥¦§¨¦§©§¦
ïé÷ìBçmiptd mgla mwlg z`íBøcamrhde ,dxfrdeàøiL éãk §¦¦§§¥¤¦§

lkdïäLd xnynd:ïéàöBé ¤¥§¦
zxnyníBøca ú÷ìBç íìBòì äbìéadeqpwy itl ,dzqipka s` ¦§¨§¨¤¤©¨

erly:qpwd zaiq z` `xnbd zx`an :mi`veik mi`xp eidi ml
a äNòî ,ïðaø eðzdnyy dy`,íéøîdzid `ideúacg`l ¨©¨¨©£¤§¦§¨©

zxnyn ly mipdkdnäbìéaúàNðå äëìäå ,dúc äøéîäL , ¦§¨¤¥¦¨¨¨§¨§¨§¦¥

èBécøñì[dpenn xyÎ].íéðååé éëìnî ãçàeìëéäì íéðååé eñðëpLk §©§§¤¨¦©§¥§¨¦§¤¦§§§¨¦©¥¨
,opgei oa edizzn iniaäøîàå çaænä éab ìò dìcðña úèòáî äúéä̈§¨§©¤¤§©§¨¨©©¥©¦§¥©§¨§¨

ñe÷eì ñe÷eì[ipeei oeyla] a`f a`f -ïðBîî älëî äzà éúî ãò©¨©©¨§©¤¨¨
ìàøNé ìL,jiptl miaixwny zepaxwaíäéìò ãîBò äzà éàå ¤¦§¨¥§¥©¨¥£¥¤

mlivdløáca íéîëç eòîMLëe .÷çcä úòLaci dxaby xg`l ¦§©©§¨§¤¨§£¨¦©¨¨
,i`penyg ziaeòá÷exbq -dzòaè úà,dblia zxnyn lyåmb ¨§¤©©§¨§

dðBlç úà eîúñdkixve ,mipikqd z` mixneyy mewn - ¨§¤©¨
.dl i`pb dfe ,zxg` zxnyn lya ynzydlíéøîBà Léåmrhy §¥§¦

y ,zxg` daiq meyn did qpwdBzøîLîdzid dblia lyääBL ¦§©§¨
zxg`neàáì,onfa mi`a eid `le ,dly reay ribdykñðëðå ¨Ÿ§¦§©

åéçà ááLéåézçz LnéLå Bnò,daxd `eal dzdy zg` mrte - ¤¤¨¨¦¦§¦¥©§¨
,z`vl ie`x didy el mcewd xnynd `edy eig` aayi qpkpe
mxegi`a egikedy oeike ,miiaxrd oia ly cinza enewna yniye
okl ,ycewd zceara md milflfne mdilr daiag dceard oi`y

y :`xnbd dtiqen .meqpwL ét ìò óàllk jxcaíéòLøä éðéëM ©©¦¤§¥¥¨§¨¦
eøkzNð àìcinzn dpey o`k ,'epikyl ie` ryxl ie`' ixdy Ÿ¦§©§

e,eøkzNð äbìéa éðéëLoeiky ,mxky edneú÷ìBç íìBòì äbìéaL §¥¥¦§¨¦§©§¤¦§¨§¨¤¤
å íBøcaok m` ,dzqipka s`zxnynåéçà ááLéz`vei `idy ©¨§¤¤¨¨¦

welgz mlerl ,zqpkp dblia zxnynykïBôvam`e .dz`va s`e ©¨
.ryxl dzepkyn `id zxkyp ok

:`xnbd dywnìLaøîàc ïàîì àîy meyn qpwd mrhyBzøîLî ¦§¨¨§©§¨©¦§©§
øîLî dleëì ïðéñð÷c eðééä àáì ääBLlkl eqpw dnl oaen - ¨¨Ÿ©§§©§¦©§¨¦§¨

.dceara elflf xnynd iyp` lky ,xnyndøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
ly dyrnd meyn qpwd mrhy,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøî¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨

m`ddéãéãì déì ïðéñð÷ dézøa íeMîelit` `ld ,xnynd lkl - ¦§©¥©§¦©¥§¦¥
:`xnbd zvxzn .eza `hga qepwl daiq oi` dxe`kl dia` z`

ïéà éiaà øîà,eza `hga a`d z` qepwl daiq yi ok` -éøîàãk ¨©©©¥¦¦§¨§¥
éLðéàzeixad ita xebyd htyn -Bà à÷eLa à÷eðéc àúeL' ¦§¥¨¦¨§¨

'dénéàc Bà deáàce` rnyy dn df ,weya xacn wepizdy dn - ©£§¦¥
dfan didy dia`n drnyy `l m` ef mixn s`e .en`n e` eia`n

:`xnbd dywn .jk zxne` dzid `l ,dceard z`deáà íeMîe¦£
äøîLî dleëì ïðéñð÷ dénéàåqepwp dn`e dia` meyn m`d - §¦¥©§¦©§¨¦§¨¨

y meyn ,jk ok` :`xnbd zvxzn .dxnynd lkléBà' éiaà øîà̈©©©¥
ì éBà òLøì,'BðéëLecnl df xace .dxnynd lk z` miqpew jkl ¨¨¨¦§¥
(mipdk zxeza)ea aezky ,rbepn zia ipicn(n ci `xwie)z` EvNge'§¦§¤

z` s` mivleg ,exiag oial epiay oa`a rbpd did m`e 'mipa`d̈£¨¦
ziad df ixdy ,eziaa d`xp `l rbpdy s`e ,okyd ly eipa`
jcnll ,enr ypri epiky s` okle ,`a oir zexv oera rbepnd
s` cnlp jkny :`xnbd zniiqn .'epikyl ie`e ryxl ie`'y

y jtidlì áBè ÷écvì áBè','BðéëLdaexn daeh dcin ixdy ©©¦¦§¥
weqta yxetn jk mpn`e .zeprxet zcinnék ÷écö eøîà' øîàpL¤¤¡©¦§©¦¦

,'eìëàé íäéììòî éøô ék áBècigi oeyla aezkd gzty ixd ¦§¦©©§¥¤Ÿ¥
.enr aeh eipkyl s`y jcnll miax oeyla miiqe ,'wicv'
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dkeq(oey`x meil)

l dpeekd o`k mixkfendíéìâøa øeîàM äîdxn`y zepaxw - ©¤¨¨§¨¦
,dbibg inly ly weye dfg oebk ,milbxa mlek oia mewlgiy dxez
zlik`e zexer oke ,xeaiv itqen lye di`x zeler ly zexere

.ze`hg ixiry ly xyad
øîBì ãeîìz ,íéìâøä éøeîéàa úBåL úBøîLnä ìkL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¨©¦§¨¨§¥¥¨§¨¦©§©

mW xB `Ed xW` l`xUi lMn LixrW cg`n ieNd `ai ike'àáe §¦¨Ÿ©¥¦¥©©§¨¤¦¨¦§¨¥£¤¨¨¨
BLôð úeà ìëa'd xgai xW` mFwOd l`,'úøLåmicnel o`kne §¨©©©§¤©¨£¤¦§©§¥¥

leki reawd xnynd oi`e ,lbxa cearl el xzen dvexy odk lky
dkfy oeiky ,lke`e wleg s`y ep` micinl `linne ,eilr akrl

.dlik`a mb dkf dcearaïk äðMä úBîé øàLa óà ìBëéodk lk - ¨©¦§¨§©¨¨¥
.cearle `eal lkei dvxiyøîBì ãeîìzweqtd zligza'`ai ike ©§©§¦¨Ÿ

ieNdéøòL ãçàî'Ey cnll ,'jixry cg`a' enk z`f miyxeceàì ©¥¦¥©©§¨¤Ÿ
ézøîàdvxiy odk lk cearle `eal lekiyìkL äòLa àlà ¨©§¦¤¨§¨¨¤¨

ïéñðëð ìàøNéepiid 'jixry cg`a'ãçà øòLamiler mlekyk - ¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨
:zg` xira mi`vnpe lbxl

milbxd ixeni`a zeey zexnynd lk :dpyna epipyíçì ÷eléçáe§¦¤¤
úBåL úBøîLnä ìkL ïépî ,ïðaø eðz :'eë íéðtälbxaíçì ÷eléça ©¨¦¨©¨¨¦©¦¤¨©¦§¨¨§¦¤¤

,íéðtä,zay lka epyi ixdy lbxd zeaegn aygp epi`y s` ©¨¦
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סוכה. פרק חמישי - החליל דף נו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קלג ezny ina cenr ep sc ± iyily wxt`nei
åäééúãéáò éàî éúøú éðäå.ray lhep qpkpd :xn`c ,i`w dcedi iaxc` Ðúôâä øëùá

úåúìã.`veid xnyn oze` gzty ,ziaxr zezlcd sibn qpkpd xnyny Ðäéì àîéðå
.qpkpl `vei Ðìãá ìãeiykr lehz m` :jlv` edexiqiy liaya o`kn df weg xqd Ð

raymb lehzy ick ,deya dzr leh dz`e .ray qpkpd xnyn d`ad zayl lehi Ð

lc enk ,xqd lc .deya d`ad zayl dz`

zkqn yixa opiqxbcke .(a,f dpyd y`x) milbx

lc ,dkeq lv `ki` mipxw zexzyr lc :(`,a)

y`x) dnda xyrn lc .dkeq lv `kil zeptc

.(a,f dpydàø÷î àáè àðéöåáheicd lyn Ð

jl ozep ip` dphw zrlc :exiagl xne`d ,`ed

.yelz ,eiykr dylezl dvxz m` ,xaegna

,`xw dyrize lcbizy cr dgipdl dvxz m`e

lcbze dgipd`ny ,cin dlhil el aeh Ð

df jxhvi `l `ny e` ,df ea hxgzi onf xg`l

lehil ie`xy in :zexnyn iab inp ikd .dfl

.d`ad zayl oizni `l ,eiykrïéôñåîáå
ïé÷ìåçxnyn miptd mgla ibltc ikid ik Ð

`veide qpkpdly oitqend zexera inp iblt Ð

.zay lkïéëéæáåmgl oixcqne oiwlqn Ð

lrn ewliqy dpeal ikifa ipy oixihwne ,miptd

,dlik`a mgld z` oixizn ode .oglyd

."dxkf`l mgll dide" aizkckàì àðú éàä
ììë ä÷åìçá éøééàxg`n :xn`z m`e Ð

ewlgi j`id ,oitqend dyer `veid xnyndy

eda iktdn inp edpi` ?qpkpd xnyn mda

`viy xg`l meid lk gafnd lr `xepiva

`le ,dwelga ixii`c oizipzne .`veid xnyn

,diaze` `lc `nrh epiid .oitqenc dwelg `pz

ixii`c icii` oizipznc `pz :xninl `ki`c

x`yc mgla ixii` ,`ed milbxc miptd mgla

dwelg aqp `nlra `xxb ab`e .dpyd zeni

.zezay ix`yaïéñðëð.dxfrl Ðåàøéù éãë
ïéñðëð`xnbe ,yxtn `w oizipznc `nrh Ð

.`idàâìéá úá íéøî,dzid dblia xnynn Ð

.dny okeìëéäì íéðååé åñðëðùëinia Ð

.opgei oa edizznñå÷åì.ipeei oeyla a`f `ed Ð

øáãá íéîëç åòîùùëåzia ci dxaby xg`l Ð

.i`penygäðåìç åîúñonwle .dxnyn ly Ð

?dxnyn dlekl opiqpw dcic meyne :jixt

àáì ääåù äâìéá ìù åúøîùîzay ribdyk Ð

oi`y ,`zlin `gkene .mi`a eid `l ,dly

.dilr daiag dceardåéçà ááùé ñðëðåxcq Ð

aayi xg` dblia :zexnyn.deqpw jkitl .`vi `le ,ezxnyna aayi oakir ,`al dblia zxnyn ddyyke .qpkp dblia `vei aayiyke Ðåøëúùð àì íéòùøä éðéëù ìëù éô ìò óàå
.epikyl ie` ,ryxl ie`c Ðåøëúùð äâìéá éðéëù.aayi epiid Ðíåøãá ú÷ìåç íìåòì äâìéáùivia s` oetva mlerl aayie ,ezqipka elit`e Ðeixg` qpkp dblia ixdy .ez`Ð

.oetv iwlegl mdl `ed gayeäéãéãì äéì ïðéñð÷ äéúøá íåùîdea`l elit` ,xnelk Ð?diqpwinl ol ded in Ðäéîéàã åà äåáàã à÷åùá à÷åðéã àúåùdn :`ed heicd lyn Ð

.(`,hl `xza `aa) `zey ekl wetiz `l :enk .xeaic = `zey .ok dxn` `l ,dceard z` dfan didy dia`n drny `l m` ,(df) s` .rny en`n e` eia`n ,weya xacn wepizdy

.`prci `l xnc `zey :(`,r) oiyecwaeåðéëùì éåàå òùøì éåà"mipa`d z` evlge" :`ipz mipdk zxeza Ðrevwnay oa`a rbp Ðd`xp `l rbpdy it lr s`e .oivleg odipy Ð

"epikyl aeh wicvl aeh" ,`linne .epikyl ie` ryxl ie` :exn` o`kn .eliaya dwl exiag ,eilka dxv epir dzidy zngn ,df ly eziaa `l`.daexn daeh dcnc Ð
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àðéöåá.xaegna jl ozep ip` dphw zrlc :exagl xne`d ,`ed heicd lynÐ`xwn `ah

dgipz ,`xw dyrize lcbizy cr dgipdl dvxz m``ny ,cin dlhil el aeh Ð

:yxtn mz epiaxe .qxhpewa yxit jk .dfl df jxhvi `l `ny e` ,df ea hxgzi onf xg`l

.`xw epiid zrlce ,`pivea :opinbxzn oi`eywc .md mipin ipy `xwe `pivea ,jgxk lrc

,(`,`p) "lyeand on xcepd" wxt mixcpa gkenck

dvenxd zrlc i`n :opixn`c.i`fewxw ixw Ð

zkqna gkenck ,mipin ipy oirelice oi`eyiwe

mc` rhep :opzc ,(d dpyn iyily wxt) mi`lk

ef `dzy calae zg` `neb jeza zrlce zeyiw

ef ly xry dhepe ,ef cvl dhep efe ef cvl dhep

`dn di`x cere .o`kl ef ly xrye o`kl

:(`,gn zekxa) "elk`y dyly" wxta opixn`c

xnbpy xg`lc ,rnyn .rici dithwn `pivea

zeyiwdy :mz epiax xne`e .`pivea `xwp ixtd

lekie lyazdl xdnny ,zrlcn ohw ixt oin

zxdnn dpi`e ,dlecb zrlcde .cin eylezl

.onf xg`l cr dylezl leki oi`e ,lyazdl

daexn xacn ,xzl`l hren xac mc` ade`e

.onf xg`l
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øëNa :÷çöé éaø øîà ?eäéézãéáò éàî ézøz éðäå§¨¥©§¥©£¦§©§¨©©¦¦§¨¦§©
:ééaà øîà !ìãa ìc :déì àîéðå .úBúìc úôâä£¨©§¨§¥¨¥©§©¨©©©¥
.ïé÷ìBç ïéôñenáe :äãeäé áø øîà .àøwî àáè àðéöea¦¨¨¨¦¨¨¨©©§¨©¨¦§¦
øçL ìL ãéîz äNBò úàöBiä äøîLî :éáéúéî¥¦¦¦§¨¨©¥¨¨¦¤©©
ïéa ìL ãéîz äNBò úñðëpä äøîLî .ïéôñeîe¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦¤¥
éàä !éðú÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeî eìéàå .ïéëéæáe íéaøòä̈©§©¦¨¦¦§¦¨¦§¦¨¨¨¥©

àpzä÷eìçaéác àpz àäå :àáø øîà .éøééî à÷ àì ©¨©£¨¨¨©§¦¨©¨¨§¨©¨§¥
àì ïé÷ìBç ïéôñenáe ,ä÷eìça éøééîc ,ìàeîL,éðú÷ §¥§©§¦©£¨©¨¦§¦¨¨¨¥

úàöBiä äøîLî :ìàeîL éác àðúc¯ãéîz äNBò §¨¨§¥§¥¦§¨¨©¥¨¨¦
ïéôñeîe øçL ìL¯úñðëpä äøîLî¯ãéîz äNBò ¤©©¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦

ïéñðëð eéä íéðäk äòaøà .ïéëéæáe íéaøòä ïéa ìL¤¥¨©§©¦¨¦¦©§¨¨Ÿ£¦¨¦§¨¦
íéðL ,íLøîLnî,Bæ øîLnî íéðLe Bæïé÷ìBçåíçì ¨§©¦¦¦§¨§©¦¦¦§¨§§¦¤¤

áøc àzáeéz ,éðú÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeîa eìéàå .íéðtä©¨¦§¦§¨¦§¦¨¨¨¥§§¨§©
:ïðaø eðz ."ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpä" .àzáeéz !äãeäé§¨§§¨©¦§¨¦§¦©¨¨©¨©

ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpä¯,ïéñðëð ïäL eàøiL éãk ©¦§¨¦§¦©¨§¥¤¥¨¤¥¦§¨¦
íBøca ïé÷ìBç ïéàöBiäå¯:ïðaø eðz ."íBøca ú÷ìBç íìBòì äbìéa" .ïéàöBé ïäL eàøiL éãk §©§¦§¦©¨§¥¤¥¨¤¥§¦¦§¨§¨¤¤©¨¨©¨©

äNòîãçà èBéãøñì úàOðå äëìäå ,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøîaéëìnî.íéðååé ©£¤§¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨§¨§¨§¦¥§©§§¤¨¦©§¥§¨¦
ãò ,ñB÷Bì ñB÷Bì :äøîàå ,çaænä éab ìò dìcðña úèòáî äúéä ìëéäì íéðååé eñðëpLk§¤¦§§§¨¦©¥¨¨§¨§©¤¤§©§¨¨©©¥©¦§¥©§¨§¨©
íéîëç eòîMLëe !÷çcä úòLa íäéìò ãîBò äzà éàå ìàøNé ìL ïðBîî äìëî äzà éúî̈©©¨§©¤¨¨¤¦§¨¥§¦©¨¥£¥¤¦§©©§¨§¤¨§£¨¦
ááLé ñðëðå ,àáì ääBL BzøîLî :íéøîBà Léå .dðBìç úà eîúñå ,dzòaè úà eòá÷ øáca©¨¨¨§¤©©§¨§¨§¤©¨§¥§¦¦§©§¨¨Ÿ§¦§¨§¥¨

eøkzNð àì íéòLøä éðéëML ét ìò óà .åézçz LnéLå ,Bnò åéçà¯,eøkzNð äbìéa éðéëL ¨¦¦§¦¥©§¨©©¦¤§¥¥¨§¨¦Ÿ¦§©§§¥¥¦§¨¦§©§
äbìéaLíìBòìú÷ìBçíBøcaááLéåàáì ääBL BzøîLî øîàc ïàîì àîìLa .ïBôva åéçà ¤¦§¨§¨¤¤©¨¦¥¨¨¦©¨¦§¨¨§©©£©¦§©§¨¨Ÿ

¯íeMî ,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøî øîàc ïàîì àìà ,øîLî äìeëì ïðéñð÷c eðééä©§§¨§¦©§¨¦§¨¤¨§©©£©¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨¦
deáàc Bà ,à÷eLa à÷eðéc àúeL :éLðéà éøîàãk ,ïéà :ééaà øîà ?déãéãì déì ïðéñð÷ dézøa§©¥¨§¦©¥§¦¥¨©©©¥¦¦§¨§¦¡¨¥¨¦¨§¨©£

deáà íeMîe .dénéàc Bàdénéàåì éBà òLøì éBà :ééaà øîà ?äøîLî dìeëì ïðéñð÷,BðéëL §¦¥¦£§¦¥¨§¦©§¨¦§¨¨¨©©©¥¨¨¨¦§¥
ì áBè ÷écvì áBè."eìëàé íäéììòî éøô ék áBè ék ÷écö eøîà" :øîàpL ,BðéëL ©©¦¦§¥¤¤¡©¦§©¦¦¦§¦©©§¥¤Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc dkeq(ipy meil)

,ray lhep qpkpd xnyny dcedi iax zhiyl :`xnbd zl`ey
eäéézãéáò éàî ézøz éðäåzelg izy milhep md dn xear - §¨¥©§¥©£¦§©§

xnynd lr zexizi.`veidúBúìc úôâä øëNa ,÷çöé éaø øîà- ¨©©¦¦§¨¦§©£¨©§¨
xnyn iyp` egzty zezlcd z` axra milrepe mitibn mdy lr

,dfa yi mrh dn :`xnbd dywn .`veiddéì àîéðå`veid xnyn §¥¨¥
,qpkpd xnynl'ìãa ìc'edexiqiy liaya o`kn df weg xqd - ©§©

`ad reaya ,mizy eiykr ipnn lehiz m` `ld ,xnelk ,jlv`
ick deya eiykr leh jkl ,qpkpd xnynl mizy jnn mb elhi

:`xnbd zvxzn .deya lehiz dz` mb d`ad zayayéiaà øîà̈©©©¥
zeixad ita xebyd xn`n yi'àøwî àáè àðéöea'm` ,eyexity - ¦¨¨¨¦¨¨

m` ,zxaegn `idyk dphw zrlc jl ozep ip` exiagl xne` mc`
m`e ,[dphw zrlcÎ] `pivea `idyk eiykr dylezl lkez dvxz
zrlcÎ] `xw didze lcbizy cr zekgle dgipdl lkez dvxz
e` xkend hxgzi onf xg`l `ny ,cin dylezl el aeh ,[dlecb
xacn ,eiykr gehae ohw xac el sicry ,dfl `ed jxhvi `l `ny
,zexnynd oipra oke .xzei lecb `edy s` cizra lawiy
xy`n ,lehil mdl ie`xy dn z` eiykr lawl mipdkd miticrn

.d`ad zayl oizndl
:miptd mgla miwleg `veide qpkpd xnyny ,dpyna epipyøîà̈©

ïé÷ìBç ïéôñenáe ,äãeäé áømb jk miptd mgla miwlegy myk - ©§¨©¨¦§¦
:`xnbd dywn .zay lk ly mitqend ly zexera miwleg

,éáéúéî`ziixaa epipyäNBò úàöBiä äøîLîd z`ìL ãéîz ¥¦¥¦§¨¨©¥¨¨¦¤
å øçLzepaxw z`d,ïéôñeîeäNBò úñðëpä äøîLîd z`ãéîz ©©§¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦

å íéaøòä ïéa ìLz`d zxhwdïéëéæa,miptd mgl lyeléàåz` ¤¥¨©§©¦§¨¦¦§¦
y dcedi ax xn`y dnéðz÷ àì ïé÷ìBç ïéôñeîzvxzn .`ziixaa ¨¦§¦Ÿ¨¨¥

:`xnbdéøééî à÷ àì äweìça àpz éàäef `ziixaa `pzd - ©©¨©£¨Ÿ¨©§¥
:`xnbd dywn .dwelgl `le ,dnvr dcearl wx qgiizdøîà̈©

,ìàeîL éác àðz àäå ,àáø`ziixa dpyyäweìça éøééîc- ¨¨§¨¨¨§¥§¥§©§¥©£¨
,zexnynd oia dwelg da xkfedyez`f lkaàì 'ïé÷ìBç ïéôñen'á©¨¦§¦Ÿ

øçL ìL ãéîz äNBò úàöBiä äøîLî ,ìàeîL éác àðúc ,éðz÷̈¨¥§¨¨§¥§¥¦§¨¨©¥¨¨¦¤©©
,ïéëéæáe íéaøòä ïéa ìL ãéîz äNBò úñðëpä äøîLî ,ïéôñeîe¨¦¦§¨¨©¦§¤¤¨¨¦¤¥¨©§©¦¨¦¦

,miptd mgl zwelg xcq z` `ziixad zx`aneeéä íéðäk äòaøà©§¨¨Ÿ£¦¨
íL ïéñðëð,dxfraøîLnî íéðLBæ`veid xnyn -øîLnî íéðLe ¦§¨¦¨§©¦¦¦§¨§©¦¦¦§¨

Bæ,qpkpd xnyn -ïé÷ìBçåz`'ïé÷ìBç ïéôñen'a eléàå .íéðtä íçì §§¦¤¤©¨¦§¦©¨¦§¦
éðz÷ àìok m`e ,mitqena miwleg `ly gkene ,`ziixaaàzáeéz Ÿ¨¨¥§§¨

.äãeäé áøcok` :`xnbd dwiqnàzáeéz:eixac egcpe §©§¨§§¨
:dpyna epipy,ïðaø eðz :ïBôva ïé÷ìBç ïéñðëpäxnynn mipdkd ©¦§¨¦§¦©¨¨©¨¨

ïé÷ìBç ,ïéñðëpämiptd mgla mwlg z`ïBôvamrhde ,dxfrdéãk ©¦§¨¦§¦¦§§¥
eàøiLlkdïäLd xnyndå .ïéñðëðxnynn mipdkd,ïéàöBiä ¤¦§¤¥¦§¨¦§©§¦
ïé÷ìBçmiptd mgla mwlg z`íBøcamrhde ,dxfrdeàøiL éãk §¦¦§§¥¤¦§

lkdïäLd xnynd:ïéàöBé ¤¥§¦
zxnyníBøca ú÷ìBç íìBòì äbìéadeqpwy itl ,dzqipka s` ¦§¨§¨¤¤©¨

erly:qpwd zaiq z` `xnbd zx`an :mi`veik mi`xp eidi ml
a äNòî ,ïðaø eðzdnyy dy`,íéøîdzid `ideúacg`l ¨©¨¨©£¤§¦§¨©

zxnyn ly mipdkdnäbìéaúàNðå äëìäå ,dúc äøéîäL , ¦§¨¤¥¦¨¨¨§¨§¨§¦¥

èBécøñì[dpenn xyÎ].íéðååé éëìnî ãçàeìëéäì íéðååé eñðëpLk §©§§¤¨¦©§¥§¨¦§¤¦§§§¨¦©¥¨
,opgei oa edizzn iniaäøîàå çaænä éab ìò dìcðña úèòáî äúéä̈§¨§©¤¤§©§¨¨©©¥©¦§¥©§¨§¨

ñe÷eì ñe÷eì[ipeei oeyla] a`f a`f -ïðBîî älëî äzà éúî ãò©¨©©¨§©¤¨¨
ìàøNé ìL,jiptl miaixwny zepaxwaíäéìò ãîBò äzà éàå ¤¦§¨¥§¥©¨¥£¥¤

mlivdløáca íéîëç eòîMLëe .÷çcä úòLaci dxaby xg`l ¦§©©§¨§¤¨§£¨¦©¨¨
,i`penyg ziaeòá÷exbq -dzòaè úà,dblia zxnyn lyåmb ¨§¤©©§¨§

dðBlç úà eîúñdkixve ,mipikqd z` mixneyy mewn - ¨§¤©¨
.dl i`pb dfe ,zxg` zxnyn lya ynzydlíéøîBà Léåmrhy §¥§¦

y ,zxg` daiq meyn did qpwdBzøîLîdzid dblia lyääBL ¦§©§¨
zxg`neàáì,onfa mi`a eid `le ,dly reay ribdykñðëðå ¨Ÿ§¦§©

åéçà ááLéåézçz LnéLå Bnò,daxd `eal dzdy zg` mrte - ¤¤¨¨¦¦§¦¥©§¨
,z`vl ie`x didy el mcewd xnynd `edy eig` aayi qpkpe
mxegi`a egikedy oeike ,miiaxrd oia ly cinza enewna yniye
okl ,ycewd zceara md milflfne mdilr daiag dceard oi`y

y :`xnbd dtiqen .meqpwL ét ìò óàllk jxcaíéòLøä éðéëM ©©¦¤§¥¥¨§¨¦
eøkzNð àìcinzn dpey o`k ,'epikyl ie` ryxl ie`' ixdy Ÿ¦§©§

e,eøkzNð äbìéa éðéëLoeiky ,mxky edneú÷ìBç íìBòì äbìéaL §¥¥¦§¨¦§©§¤¦§¨§¨¤¤
å íBøcaok m` ,dzqipka s`zxnynåéçà ááLéz`vei `idy ©¨§¤¤¨¨¦

welgz mlerl ,zqpkp dblia zxnynykïBôvam`e .dz`va s`e ©¨
.ryxl dzepkyn `id zxkyp ok

:`xnbd dywnìLaøîàc ïàîì àîy meyn qpwd mrhyBzøîLî ¦§¨¨§©§¨©¦§©§
øîLî dleëì ïðéñð÷c eðééä àáì ääBLlkl eqpw dnl oaen - ¨¨Ÿ©§§©§¦©§¨¦§¨

.dceara elflf xnynd iyp` lky ,xnyndøîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©
ly dyrnd meyn qpwd mrhy,dúc äøéîäL äbìéa úa íéøî¦§¨©¦§¨¤¥¦¨¨¨

m`ddéãéãì déì ïðéñð÷ dézøa íeMîelit` `ld ,xnynd lkl - ¦§©¥©§¦©¥§¦¥
:`xnbd zvxzn .eza `hga qepwl daiq oi` dxe`kl dia` z`

ïéà éiaà øîà,eza `hga a`d z` qepwl daiq yi ok` -éøîàãk ¨©©©¥¦¦§¨§¥
éLðéàzeixad ita xebyd htyn -Bà à÷eLa à÷eðéc àúeL' ¦§¥¨¦¨§¨

'dénéàc Bà deáàce` rnyy dn df ,weya xacn wepizdy dn - ©£§¦¥
dfan didy dia`n drnyy `l m` ef mixn s`e .en`n e` eia`n

:`xnbd dywn .jk zxne` dzid `l ,dceard z`deáà íeMîe¦£
äøîLî dleëì ïðéñð÷ dénéàåqepwp dn`e dia` meyn m`d - §¦¥©§¦©§¨¦§¨¨

y meyn ,jk ok` :`xnbd zvxzn .dxnynd lkléBà' éiaà øîà̈©©©¥
ì éBà òLøì,'BðéëLecnl df xace .dxnynd lk z` miqpew jkl ¨¨¨¦§¥
(mipdk zxeza)ea aezky ,rbepn zia ipicn(n ci `xwie)z` EvNge'§¦§¤

z` s` mivleg ,exiag oial epiay oa`a rbpd did m`e 'mipa`d̈£¨¦
ziad df ixdy ,eziaa d`xp `l rbpdy s`e ,okyd ly eipa`
jcnll ,enr ypri epiky s` okle ,`a oir zexv oera rbepnd
s` cnlp jkny :`xnbd zniiqn .'epikyl ie`e ryxl ie`'y

y jtidlì áBè ÷écvì áBè','BðéëLdaexn daeh dcin ixdy ©©¦¦§¥
weqta yxetn jk mpn`e .zeprxet zcinnék ÷écö eøîà' øîàpL¤¤¡©¦§©¦¦

,'eìëàé íäéììòî éøô ék áBècigi oeyla aezkd gzty ixd ¦§¦©©§¥¤Ÿ¥
.enr aeh eipkyl s`y jcnll miax oeyla miiqe ,'wicv'
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc dkeq(oey`x meil)

l dpeekd o`k mixkfendíéìâøa øeîàM äîdxn`y zepaxw - ©¤¨¨§¨¦
,dbibg inly ly weye dfg oebk ,milbxa mlek oia mewlgiy dxez
zlik`e zexer oke ,xeaiv itqen lye di`x zeler ly zexere

.ze`hg ixiry ly xyad
øîBì ãeîìz ,íéìâøä éøeîéàa úBåL úBøîLnä ìkL ïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦¤¨©¦§¨¨§¥¥¨§¨¦©§©

mW xB `Ed xW` l`xUi lMn LixrW cg`n ieNd `ai ike'àáe §¦¨Ÿ©¥¦¥©©§¨¤¦¨¦§¨¥£¤¨¨¨
BLôð úeà ìëa'd xgai xW` mFwOd l`,'úøLåmicnel o`kne §¨©©©§¤©¨£¤¦§©§¥¥

leki reawd xnynd oi`e ,lbxa cearl el xzen dvexy odk lky
dkfy oeiky ,lke`e wleg s`y ep` micinl `linne ,eilr akrl

.dlik`a mb dkf dcearaïk äðMä úBîé øàLa óà ìBëéodk lk - ¨©¦§¨§©¨¨¥
.cearle `eal lkei dvxiyøîBì ãeîìzweqtd zligza'`ai ike ©§©§¦¨Ÿ

ieNdéøòL ãçàî'Ey cnll ,'jixry cg`a' enk z`f miyxeceàì ©¥¦¥©©§¨¤Ÿ
ézøîàdvxiy odk lk cearle `eal lekiyìkL äòLa àlà ¨©§¦¤¨§¨¨¤¨

ïéñðëð ìàøNéepiid 'jixry cg`a'ãçà øòLamiler mlekyk - ¦§¨¥¦§¨¦§©©¤¨
:zg` xira mi`vnpe lbxl

milbxd ixeni`a zeey zexnynd lk :dpyna epipyíçì ÷eléçáe§¦¤¤
úBåL úBøîLnä ìkL ïépî ,ïðaø eðz :'eë íéðtälbxaíçì ÷eléça ©¨¦¨©¨¨¦©¦¤¨©¦§¨¨§¦¤¤

,íéðtä,zay lka epyi ixdy lbxd zeaegn aygp epi`y s` ©¨¦
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המשך ביאור למז' זוכה ליום ראשון עמ' ב



קלד
izni`n` cenr a sc ± oey`x wxt`nei

ìëàú àì äöéá.`nrh yxtn `xnba .meia ea -úéæëá øåàùilin zlz ipdc meyn -

yxtn `xnbae .iccd iab edl `pz ,aeh mei iab lld zia ixnegne i`ny zia ilewn eed

.ediinrhúáúåëëá.dxnz -ø÷ãá øåôçé.f"rla `"lit -'åë èçù íàù íéãåîå-

.mei ceran uerp xwc el yiyk :`xnba `nrh yxtnckàåä ïëåî äøéë øôàù`xnba -

.xn`w i`n iraàøîâäìéëàì úãîåòä-

.zvwen dpi`yúøôàã àìëåà.cxtpy lke` -

exiageizxtnc o`nk oilke` ixeag :zegpna

.(`,br) oileg zhigya oke .encäö÷åî åäì úéì
wxta xn`c ,edl `xiaq oerny iaxk `nlcc -

xpay onyd xzen :(`,cn zay) ["dxik"]

oerny iaxe ,(dcedi iax ixac) xeq` dxrwaye

.xiznïéúòã à÷ìñ à÷i`n opikxt ikdl -

oizrc `wlq `wc ,i`ny ziac ediinrh

clepa ,dvwena ixyc oerny iaxl elit`c

ivwn `l :dil `xiaq dvwena eli`c .xiq`

`l clep la` ,dil ifgc icin dizrcn yipi`

.dielr dizrc iedpc rci dedïîçð áø øîà éîå
éëä.dcedi iaxk lld ziac -ïéäéáâîzaya -

,dlik`l oie`x opi`y zenvr oglyd lrn

.dvwenl opiyiig `le ,mifeb` itilweììä úéáå
íéøîåàdvweny ,micia oze` oilhlhn oi` -

.odàìáèä ÷ìñî àìà,dilr ilk zxez yiy -

.dxrpneåðì ïéà åðà ïîçð áø øîàåzhiya -

jk `l` ,dzhiy ztlgeny itl ,ef dpyn

dcedi iaxk i`ny ziac :epizeaxn izrny

.oerny iaxk lld ziae ,ixngneïéòåìã ïéëúçî
`gxh opixn` `le ,dndad iptl oiyelz -

.`ed jxev e`lcíéáìëä éðôì äìéáðä úàå-

`l zeynyd oiac ,zaya dlapzpy it lr s`e

,ixy ikd elit` ,mialk zlik`l zcner dzid

lrn oidiabn jkld .zaya dvwen ol zilc

lld zial miwen - zaya ixiinc oglyd

`zkld iywz `lc ikid ik ,oerny iaxk exnipc

,dpyn mzqk dkld ol `niiwc .`zkld`

,aeh mei iab la` .lld ziak dkld [ol] `niiwe

.dcedi iaxk iax mzqc ogky`c
ïðúã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

äöéám`e - lk`z `l mixne` lld ziae lk`z mixne` i`ny zia aeh meia dclepy

mlerl xeq`y rnyn oixqe` `niz ike ?oixizne oixqe` `pz `l i`n` :xn`z-

aeh meia clepy gext` :(`,e) onwl opixn`c ,epi` dfopixn`c ,cere .eneia epiide ,xeq` -

ded i`c :xnel yie !mei eze`a `wec epiide ,xqe` dcedi iax ,xpay ony xzFn :(a,l onwl)©

oixizny dny xne` iziid oixizne oixqe` ipz

dviad.dxeq` dlik`a la` ,lhlhl epiid -

`iady cg` ieb iab (`,ck onwl) opixn` ikde

`l` md mixzen :xn`e ,l`ilnb oax iptl mibc

mixzen i`n :wiqne .epnid lawl ipevx oi`y

dlik`a la` ,lhlhl:xn`z m`e .mixeq` -

,ixy lhlhl la` lk`z `l ixn`c lld zial

okl !xeq` lhlhl s`c (`,c onwl) ol `niiw `de

mzqc ,`pyil i`d ik hwpc :wgvi epiax yxit

zial hwpc :xnel yi cer .`niiw dlik`l dvia

oi`c ,lehlhe dlik` rnync meyn lk`z i`ny

.lehlha s` ixq` lld ziae .lehlh `la dlik`

edpi` ihwp ,lk`z i`ny zia ihwpc ab` `l`

.lk`z `l

øåàùiziin `l` ,icin `kd jiiy `l - zifka

lld ziac aeh mei iab ilin zlz o`k

.`lewl i`ny ziae `xnegl

àìëåàon cxtpd lke` :yexit - `ed zxt`c

dcxtp dclepy dviadc ,`ed lke`d

ira i`e ,zlebpxzd on `idlk lik`e dl higy -

.debayàîìã- dvwen edl zil i`ny zia

zi` i`ny ziac `icda xn`w oizipzna :dniz

m` `l` lehi `l :(`,i onwl) ipzwc ,dvwen edl

ilrac dvwenc :xnel yie !mei ceran rprp ok

zi`c `ed mzde ,xzeia dvwene ,ith xing miig

ab lr s`c ,oerny iax `pifgck .dvwen dil

iab (`,dn zay) dil zi` ,dvwen dil zilc

.ith i`vwz`c miwenve zxbexb

à÷dvwen ixyc o`n elit`c oizrc `wlq

ifgc i`n yipi` ivwn `lc - xiq` clepa

a` ,dil:dnize .lenz`n rci ded `l clepa l

,clepa ixy dvwena ixyc oerny iax `dc

oi` xne` dcedi iax :(`,hk) zaya opixn`ck

ab lr s` ,xizn oerny iaxe ,milk ixaya oiwiqn

`kdc clep i`dc ,inc `lc :xnel yie !clep iedc

la` ,mlera did `l dligzny ,ith clep ied

mzdrnyn oke .xaypy wx ,mlera did ilkd -

rlain `aira `in :(mye a,dn) oiaexira inp

i`ne .xeq`e clep iedc oky lk :jixte ,irila

oerny iax `dc ,oerny iaxk `edd `nlce ?jixt

,ziyixtck `nrh epiid i`ce `l` !clepa xizn

.xeq` clep i`dc dcen oerny iax elit`e ,mlera llk eid `l irilac oeikc

ïéäéáâîmiycr ly xrye oipet` ly xrye" `tiqa `ki` `dc :`xidp `le .dnda lk`nl `le mc` lk`nl `l oie`x oi`c ab lr s` :qxhpewd yxit - oitilwe zenvr oglyd lrn

mc` lk`nl ifg `lc oeik :ixaq lld ziae .migetz itilwe mikx zenvr oebk ,dnda lk`nl mie`x mdy :il d`xp jkl !"dnda lk`nl oie`x ody iptn -.`l -úéáålld

ied `lc zay zkqna yxitc `gip mz epiax yexitlc :xnel yie !ezrcn my mgipde li`ed ,gky `l `dc ,xeq`d xacl qiqa `id `lde :dniz - dxrpne `lahd z` wlqn mixne`

xzend xacle xeq`d xacl qiqa dil ded oilke` my eedc oeik :inp i` .meid lk my mgipdl ezrcyk `l` xeq`d xacl qiqadf oi`c :cere .(`,anw my) "lhep" wxt gkenck ,ixye -

.elti okid yyeg epi` `dc dpeeka gipnïðúã,oerny iax dcen i`ce `da ,zeynyd oia oixaegn eidy oirelca i` ,inc ikid :xn`z m`e - 'ek z`e dndad iptl oirelcd z` oikzgn

.mze` jkxn jezgde oiyw ody itl oilke` edl deync xeq`c jzrc `wlqe oiyelza ixiinc :xnel yie .yelzie dlri `ny dxfbúàå,zaya dlapzpy yxtl oikixv ep` - 'ek dlapd

dlapa enk dvwen meyn `nrh ied `l oirelcac ab lr s`c ,iccd icda edl ipz mewn lkne.oikzgn oeyl jiiy mdipyac meyn -
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õîçå ,úéæë`ed m` wx exral aiig ,xe`yn lw `edyalceb §©¦§¨¥§
úáúBëë,zifkn dlecb `idy ,dxnzk -äæå äæ íéøîBà ìlä úéáe §¤¤¥¦¥§¦¤¨¤

mdilr aiig ,unge xe`y -.úéæëa,ea ewlgpy sqep oiprèçBMä ¦§©¦©¥
áBè íBéa óBòå äiçoken xtr el oi` mpn` ,mnc z` zeqkl aiige , ©¨§§
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àpzdpyn mzq epivny -ïBòîL éaøk,dvwena lwinyïðúc ©¨§©¦¦§¦§©
zay zkqnaïéòeìcä úà ïéëzçîmiyelzdäîäaä éðôìúàå , §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

זה מזמן נתקבל מכתבה, בו כותבת אשר למרות שקשה הדבר בכל זה תמשיך להתעסק בעניני 

נשי ובנות חב"ד, ולה' הישועה.

ונעם לי לקרות את זה, ותקותי חזקה שלא רק תקיים התחלת מכתבה, ז. א. ע"ד התעסקותה, 

אלא שיתקיים ג"כ הסיום, לה' הישועה, ותראה פרי טוב בעמלה בזה, אשר נוסף על הסיפוק נפשי ממה 

שרואים הצלחת הפעולות, יביא זה גם כן לחיזוק השפעתה על הידידות ומכרותי' שגם הן תוסיפנה 

בפעולות במסגרת נשי ובנות חב"ד, והרי זוהי דרישת וגם הכרח השעה, וכל המוסיף הרי זה משובח.

שבאותו  צדקיות  נשים  שבשניהם  והפסח,  הפורים  ימי  בין  אנו  שנמצאים  אלו  ימים  ובפרט 

הזמן היו הפעילות בזה.

בברכה להצלחה בעבודתה מתוך בריאות הנכונה ושמחה ולבשו"ט.
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xpay onyd xzen :(`,cn zay) ["dxik"]

oerny iaxe ,(dcedi iax ixac) xeq` dxrwaye
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íéøîåàdvweny ,micia oze` oilhlhn oi` -

.odàìáèä ÷ìñî àìà,dilr ilk zxez yiy -

.dxrpneåðì ïéà åðà ïîçð áø øîàåzhiya -
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.`ed jxev e`lcíéáìëä éðôì äìéáðä úàå-

`l zeynyd oiac ,zaya dlapzpy it lr s`e

,ixy ikd elit` ,mialk zlik`l zcner dzid

lrn oidiabn jkld .zaya dvwen ol zilc

lld zial miwen - zaya ixiinc oglyd

`zkld iywz `lc ikid ik ,oerny iaxk exnipc

,dpyn mzqk dkld ol `niiwc .`zkld`

,aeh mei iab la` .lld ziak dkld [ol] `niiwe

.dcedi iaxk iax mzqc ogky`c
ïðúã
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äöéám`e - lk`z `l mixne` lld ziae lk`z mixne` i`ny zia aeh meia dclepy

mlerl xeq`y rnyn oixqe` `niz ike ?oixizne oixqe` `pz `l i`n` :xn`z-

aeh meia clepy gext` :(`,e) onwl opixn`c ,epi` dfopixn`c ,cere .eneia epiide ,xeq` -

ded i`c :xnel yie !mei eze`a `wec epiide ,xqe` dcedi iax ,xpay ony xzFn :(a,l onwl)©

oixizny dny xne` iziid oixizne oixqe` ipz

dviad.dxeq` dlik`a la` ,lhlhl epiid -

`iady cg` ieb iab (`,ck onwl) opixn` ikde

`l` md mixzen :xn`e ,l`ilnb oax iptl mibc

mixzen i`n :wiqne .epnid lawl ipevx oi`y

dlik`a la` ,lhlhl:xn`z m`e .mixeq` -

,ixy lhlhl la` lk`z `l ixn`c lld zial

okl !xeq` lhlhl s`c (`,c onwl) ol `niiw `de

mzqc ,`pyil i`d ik hwpc :wgvi epiax yxit

zial hwpc :xnel yi cer .`niiw dlik`l dvia

oi`c ,lehlhe dlik` rnync meyn lk`z i`ny

.lehlha s` ixq` lld ziae .lehlh `la dlik`

edpi` ihwp ,lk`z i`ny zia ihwpc ab` `l`

.lk`z `l

øåàùiziin `l` ,icin `kd jiiy `l - zifka

lld ziac aeh mei iab ilin zlz o`k

.`lewl i`ny ziae `xnegl

àìëåàon cxtpd lke` :yexit - `ed zxt`c

dcxtp dclepy dviadc ,`ed lke`d

ira i`e ,zlebpxzd on `idlk lik`e dl higy -

.debayàîìã- dvwen edl zil i`ny zia

zi` i`ny ziac `icda xn`w oizipzna :dniz

m` `l` lehi `l :(`,i onwl) ipzwc ,dvwen edl

ilrac dvwenc :xnel yie !mei ceran rprp ok

zi`c `ed mzde ,xzeia dvwene ,ith xing miig

ab lr s`c ,oerny iax `pifgck .dvwen dil

iab (`,dn zay) dil zi` ,dvwen dil zilc

.ith i`vwz`c miwenve zxbexb

à÷dvwen ixyc o`n elit`c oizrc `wlq

ifgc i`n yipi` ivwn `lc - xiq` clepa

a` ,dil:dnize .lenz`n rci ded `l clepa l

,clepa ixy dvwena ixyc oerny iax `dc

oi` xne` dcedi iax :(`,hk) zaya opixn`ck

ab lr s` ,xizn oerny iaxe ,milk ixaya oiwiqn

`kdc clep i`dc ,inc `lc :xnel yie !clep iedc

la` ,mlera did `l dligzny ,ith clep ied

mzdrnyn oke .xaypy wx ,mlera did ilkd -

rlain `aira `in :(mye a,dn) oiaexira inp

i`ne .xeq`e clep iedc oky lk :jixte ,irila

oerny iax `dc ,oerny iaxk `edd `nlce ?jixt

,ziyixtck `nrh epiid i`ce `l` !clepa xizn

.xeq` clep i`dc dcen oerny iax elit`e ,mlera llk eid `l irilac oeikc

ïéäéáâîmiycr ly xrye oipet` ly xrye" `tiqa `ki` `dc :`xidp `le .dnda lk`nl `le mc` lk`nl `l oie`x oi`c ab lr s` :qxhpewd yxit - oitilwe zenvr oglyd lrn

mc` lk`nl ifg `lc oeik :ixaq lld ziae .migetz itilwe mikx zenvr oebk ,dnda lk`nl mie`x mdy :il d`xp jkl !"dnda lk`nl oie`x ody iptn -.`l -úéáålld

ied `lc zay zkqna yxitc `gip mz epiax yexitlc :xnel yie !ezrcn my mgipde li`ed ,gky `l `dc ,xeq`d xacl qiqa `id `lde :dniz - dxrpne `lahd z` wlqn mixne`

xzend xacle xeq`d xacl qiqa dil ded oilke` my eedc oeik :inp i` .meid lk my mgipdl ezrcyk `l` xeq`d xacl qiqadf oi`c :cere .(`,anw my) "lhep" wxt gkenck ,ixye -

.elti okid yyeg epi` `dc dpeeka gipnïðúã,oerny iax dcen i`ce `da ,zeynyd oia oixaegn eidy oirelca i` ,inc ikid :xn`z m`e - 'ek z`e dndad iptl oirelcd z` oikzgn

.mze` jkxn jezgde oiyw ody itl oilke` edl deync xeq`c jzrc `wlqe oiyelza ixiinc :xnel yie .yelzie dlri `ny dxfbúàå,zaya dlapzpy yxtl oikixv ep` - 'ek dlapd

dlapa enk dvwen meyn `nrh ied `l oirelcac ab lr s`c ,iccd icda edl ipz mewn lkne.oikzgn oeyl jiiy mdipyac meyn -
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dvia(iyily meil)

äðùî
:aeh meia lld ziae i`ny zia oiay zewelgn d`ian dpynd

áBè íBéa äãìBpL äöéaíéøîBà éànL úéa ,y xzenìëàz,meia ea ¥¨¤§¨§¥©©§¦¥¨¥
ìëàz àì íéøîBà ìlä úéáei`ny zia ewlgp cere .xgnl cr ¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥

,lld ziaeøBàN íéøîBà éànL úéadyw evenigy wva - ¥©©§¦§
`ed m` gqta exral aiig ,zexg` zeqir ungl ynyndalceb §

õîçå ,úéæë`ed m` wx exral aiig ,xe`yn lw `edyalceb §©¦§¨¥§
úáúBëë,zifkn dlecb `idy ,dxnzk -äæå äæ íéøîBà ìlä úéáe §¤¤¥¦¥§¦¤¨¤

mdilr aiig ,unge xe`y -.úéæëa,ea ewlgpy sqep oiprèçBMä ¦§©¦©¥
áBè íBéa óBòå äiçoken xtr el oi` mpn` ,mnc z` zeqkl aiige , ©¨§§

,ieqikd jxevlø÷ãa øBtçé íéøîBà éànL úéacreind czi - ¥©©§¦©§§¤¤
dxitgläqëéå,mcd z`èBçLé àì íéøîBà ìlä úéáeaeh meia ¦©¤¥¦¥§¦Ÿ¦§

ïëeî øôò Bì äéä ïk íà àlàieqikd jxevlíBé ãBòaî`ly ick ¤¨¦¥¨¨¨¨¨¦§
.aeh meia xetgl jxhviíéãBîelld ziaíàLxakèçLaiigzpe ¦¤¦¨©

,ieqik zevnaø÷ãa øBtçiLrwxwa uerpe jk jxevl okeny ¤©§§¤¤
,mei ceranäqëéådxik xt`a zeqkl `ed leki oke .mcd z` ¦©¤

meyn ,h"ei axrn dwqedyàeä ïëeî äøék øôàLxeqi` oi`e ¤¥¤¦¨¨
:xaca dvwen

* * *

àøîâ
ewlgpy h"eia dclepy dviaa dpynd ixac z` zxxan `xnbd

:lld ziae i`ny zia daïðé÷ñò éàîa,ewlgp ote` dfi`a - §©©§¦¨
àîéìéàxaecny xn`p m` -,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa ¦¥¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨

,dnvra lk`dle hgyidl zcneryeäééîòè éàîmnrh dn - ©©§©§
ìlä úéáchegyl rbx lka leki ixd ,dviad z` lek`l exq`y §¥¦¥

dclepy dviad ,ok m`e ,dzvia mr dlke`le zlebpxzd z`
àeä úøôàc àìëeà.dvwen epi`e lke`d on cxtpy lke` -àlà §¨§¦§©¤¨

xaecny xn`zíéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúaaey ,dhigyl `le §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
,dyw didiéànL úéác eäééîòè éàîixde ,dlke`l mixiznd ©©§©§§¥©©

äö÷eîàéädnvr `idy zlebpxzd on d`viy oeik ,dviad §¤¦
:oywnd lr `xnbd dywn .dlik`l zcner dpi`y meyn dvwen

àéLe÷ éàîe,i`ny zia exizd recn zywdyúéì éànL úéa àîìc ©§¨¦§¨¥©©¥
eäìxeqi` z` mixaeq mpi` -äö÷eîoerny iax xizdy myk , §§¤

z` `xnbd zx`an .dvwen meyn xq` `le xpay onyd xzen
:oywnd zpeekïézòc à÷ìñ à÷y ef `iyewa epxaq -ïàî eléôà ¨¨§¨©§¦£¦©

éøLcxiznd -äö÷eîala` ,aeh meiae zaya exqe` epi`eãìBða §¨¥§§¤§¨
øñàoerny 'x xaeq dvwena mpn`y ,xzei xeng 'clep'y meyn , ¨©

'clep' la` ,eyeniyl ie`xy xac ezrcn xiqne dvwn mc` oi`y
okle .xeq`e eilr ezrc oi`e eilr rcei mc`d oi` ,miiw did `ly
lcbl zcnerd zlebpxza xaecn m`y ,dnewna `iyewd zcner

,miviaéànL úéác eäééîòè éàî.aeh meia dlke`l mixizny ©©§©§§¥©©
:i`ny zia zrca xe`ia d`ian `xnbdíìBòì ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨§¨

xaecne íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúazia exizd recn dyw `l §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
o`nc oeik ,clepa i`nydéì úéàãxeqi`déì úéà ,äö÷eîxeqi` §¦¥§¤¦¥

e ,ãìBðo`nãìBð déì úéì äö÷eî déì úéìãokle ,éànL úéa ¨§¥¥§¤¥¥¨¥©©
mixaeq ef dvia mixiznyïBòîL éaøk,dvwenak clepa lwind , §©¦¦§

ìlä úéáe,clep mixqe`yäãeäé éaøk.clepae dvwena xingnd ¥¦¥§©¦§¨
:ongp ax ixac lr `xnbd dywnéëä ïîçð áø øîà éîeziay ¦¨©©©§¨¨¦

,dcedi iaxk mixaeq lldïðúäå,zay zkqnaíéøîBà éànL úéa §¨§©¥©©§¦
ïçìMä ìòî ïéäéaâîúBîöòdlik`l zeie`x opi`y,ïétéì÷eoi`e ©§¦¦¥©©ª§¨£¨§¦¦

,mlehlha xeqi`íéøîBà ìlä úéáezenvrd z` lhlhl xeq` ¥¦¥§¦
`l` ,ddabd jxca oitilwdedlek àìáhä úà ÷lñîghynd - §©¥¤©©§¨¨

dvwen epi`e ilk aygp `edy ,oglyd ly oeilrddøòðîeon §©£¨
,oitilwde zenvrdïîçð áø øîàå,dpynd ixac lr myïéà eðà §¨©©©§¨¨¥

eðì,dpyna ef `qxib miqxeb ep` oi` -àlàyiy izeaxn izrny ¨¤¨
,zehiyd z` jtdléànL úéaz` lhlhl mixqe`e mixingn ¥©©
mixaeqy ,zenvrdäãeäé éaøk,dvwen xqe`yìlä úéáemd §©¦§¨¥¦¥

mixaeqy meyn ,mze` lhlhl exizdyïBòîL éaøklwiny §©¦¦§
oi` i`ny zial xn`y epziibeqa ongp ax ok m`e ,dvwena
zvxzn .zay zkqna envr ixac z` xzeq ,dvwen xeqi`

:`xnbdïîçð áø Cì øîàdxizq oi`y jl ayiil ongp ax leki - ¨©¨©©§¨
l `weecy xnele wlgl yiy ,xacaéaba dvwenïì íúñc ,úaL ©¥©¨§¨©¨

àpzdpyn mzq epivny -ïBòîL éaøk,dvwena lwinyïðúc ©¨§©¦¦§¦§©
zay zkqnaïéòeìcä úà ïéëzçîmiyelzdäîäaä éðôìúàå , §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨§¤

äìápäzaya dlapzpyíéáìkä éðôìzayd mei zqipkay s`e ©§¥¨¦§¥©§¨¦
oerny iax zrck i`cea dfe ,xzen ,mialkl zcner dzid `l

jkl ,dvwen dil zilcdì íé÷Bîongp ax cinrn -ìlä úéáì ¦¨§¥¦¥
mixaeq mdy ,zaya zwqery 'oitilwe zenvr' ly dpynaéaøk§©¦

,ïBòîL,oerny iaxk ,mzenk dkldy ,lld zia zrc `dzy ick ¦§
,ezrck zay zeklda dpyn mzqyìáà£¨
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קלו
izni`na cenr a sc ± oey`x wxt`nei

íéöò ïéò÷áî ïéà ïðúãzecnere rwxwa ef ab lr ef zexecqd zexewd on `l ,aeh meia -

.oipaláåè íåéá äøáùðù äøå÷ä ïî àìåli`ed ,wqidl eiykrn zcnery it lr s`e -

.`nei ilekl i`vwz` - zeynyd oial i`vwz`c oeik ,`niiw ikdl e`l zeynyd oiae

ziae ,aeh meia ixii`c oizipznl ongp ax iwen ,jkld .aeh meia dvwen ol zi` :`nl`

meyne mivia lcbl zcnerae ,dcedi iaxk lld

.dvwenéáø ïéúéðúîì ïì íúñ ïàîxcq `ed -

- eipira exyie mkg ixac d`xyke ,dpynd

ick ,odilr exne` my xikfd `le ,mzq o`py

epyp eli`k oi`xpe ,cigi itn diepy edi `ly

.ozenk eyrie ,miaexnd itnéìåæìæì éúà àìå
äáilew`l iz` `l ,`lew `cg da oiliwn i` -

.ith daéãò àøéúäãäéì óeprinydl el aeh -

epi`e ezreny lr jneq `edy ,xiznd ixac gk

,di`x dpi` oixqe`d gk la` .xizdl `xi

.xzend xaca elit`e ,xingdl oileki lkdy

äðëä íåùîåyxtnck ,lld zia dl ixq`c -

.lif`eìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìëã
äì äøîâ- `ed miny iciac ab lr s`e -

zecerq lk opirac ,xeq`aeh mei zecerqe zay

.leg ly mei ceran zepkene zepnefn ediy

äáøå.ynn micia dpi`y dpkda xq`c -

äáø øîàã äéîòèìsilie ,(a,fn) migqta -

.`ziixe`c dvwenc `kdnåðéëäå,epinfde -

dpkd meyn i`c .xgnl lke` ip` o`kn :oebk

- mei ceran elyaie et`iy xnele ,micia

dpnfd `l` ,"et` et`z xy` z`" aizk `icda

leg iyy mzqe "iyyd meia" aizke .xn`w dta

dppinfiy zay zcerql `pngx dayg`e ,`ed

.legae ,mei ceranúáùì ïéëî áåè íåé ïéàå-

,dpnfd ezcerq `irae ,zay iexw inp aeh meie

,`aiyg `l - leg zcerq la` .lega dzpnfde

zaya cg`a ,jkld .dpnfd da `kiiy `le

meyn dia dclepy dvia xqinl ol zil `nlra

dkxv` `l leg zcerqc ,miny icia okz`c

.dvwen da jiiy `lc ,mei ceran oenf `pngx

àîìòá áåè íåé.zay xg` epi`y -úáù
àîìòã.aeh mei xg` epi`y -éøúùúrenbl -

.ea dclepy dig dviaïðéøæâ éîåxeng` ine -

.`xeqi` meyn `xzid xfbnl dviaa opax

['åëå àéðúäå]dxfb dl `ied :xn`z m`e -

opi` inp mdineia oicliznc jpdc ,dxfbl

!zayd xg` aeh meic dxfb meyn `l` zexeq`

,zayd xg` aeh meia inewe`l ivn `d :uixz

oicliznc jpd eh` xfbinl `ki` `zydc

meia elit`c oizipzn jd opireny`e ,mdineia

,xfbnl `kil ocliznc jpd meyne .zeclep mpi`e li`ed ,zexzen zayd xg` aeh

dxfb oixfeb oi`y cenlzd ileka opixn`c `de .epiax mya ,`ed `giky `lc `zlinc

,dxfb xnelk ,zxnyn eyr - "izxnyn z` mzxnye" :`wtp `xw i`dn - dxfbl

dxfbl dxfb eyri `ly ,zxnynl zxnyn `le ,izxezl - "izxnynl"aeh mei oi`e :

dxeza mitevx mini ipye .yixc `w `xw `dc ,daxc dizlna opiqxb `l exagl oikn

.edl opicar `witqnc ,ogky` `løîà óñåé áøzcnerd zlebpxza dviac `nrh -

`we ,zaya oli`d on oixyepd zexit meyn - ixq`c lld ziae .`pniwe`cke ,dlik`l

zexitl inp `dc ,edpilkp `lc oixyepd zexit meyn `id dxfb `zyd jzrc `wlq

.xyepd ixt ef s`y ,`inc oli`d on oixyepd
ùåìúéå
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éáâbilt `dc ,zwelgn jk xg`e mzq ied `de :dnize - oerny iaxk `pz ol mzqc zay

zay axra dlapzp `l m` :xn`e oizipzna dcedi iaxikc .mzqk dkld oi`e ,xeq` -

iab (mye a,akw `xza `aa) "oilgep yi" wxta zwelgn jk xg`e mzq aiyg `peb i`d

jinq mzdc :xnel yie !`id zwelgn jk xg`e mzq :jixtc .dwexa oa opgei iaxc dizln

my yxit oke .ikd xza jixtc `l` ,i`n cere`

,miax zeidl mzqd ipdn mlerl la` .qxhpewa

,dcedi iax cigi iede ,oerny iax miax iede

miaxk `zklde.oerny iax epiidc ,`nw `pzk -

ik ,dcedi iaxk ol mzq inp zay iab :xn`z m`e

`l la` ycg xp oilhlhn :(`,cn zay) opzc i`d

dvwen xqe`e li`ede .xizn oerny iaxe ,oyi

qe`in zngnikdc ,xeqi` zngn oky lk -

,`ticr `nzq i`dc :xnel yie !mzd opixn`

in" wxt seqal mzqa dpyn zipype li`ed

.(mye a,epw my) "jiygdy

íé÷åîi`nc :dywe - oerny iaxk lld zial

yie ?`nzq i`dn `nzq i`dc dinle`

i`ny zia ilewn dl ipz `l zeicrac :xnel

.lld zia ixnege

ïéà'eke zexewd on `l mivr oirwan`l -

`dc ,zexew oirwan oi`c `yixn iziin

oexqg zngn dvwen iedc zexew ly x`eqa ixiin

.oerny iax elit` ,ecen `nlr ilek `dae ,qik

.dxazypy dxewd on `lc ,`tiqn iziin `l`

`l` xizn epi` oerny iax `de :xn`z m`e

inp ikdc :xnel yie !(a,l onwl) dtvne ayeia

zaya dxazype li`eddrerx dzid `nzqn -

ezxew xayz izn dtvne ayeik iede ,lenz`n

.dwqdl die`x didze

éëå:qxhpewd yxit - sicr `xizdc gk `niz

xizn mc`yk ,sicr `xizdc gk jkl-

,eixacl di`x `iadl jixve ezreny lr jneq

`xeqi` la``la eilr xingdl leki mc` -

.mrhâåìôðåmewn lkae :dniz - ediiexza

,xnel yie !ikd jextl sicr `xzidc gk xn`wc

:jixt ikdcmeyn jix`i `ly ,ediiexza beltpe

.jiiy `l `nlra la` .dzviae `id xn`ie ,jk

äéäåjgxk lre :i"yx yxit - 'ebe iyyd meia

[epiidc] miny icia dpkd elit`c opireny`l `a

xnelk ,mc` icia dpkd meyn i`c ,dxeq` dvia

mei ceran elyaie et`iyz`" aizk `icda `d -

oi`e ,xn`w dta dpnfd `l` ,"et` et`z xy`

'ek zayl oikn aeh meimeil oikn zay oi`e -

aehzayl oikn aeh mei oi`c oeikc ,oky lkn -

dywde .aeh meil oikn zay oi`c oky lk -

meie zayc ,oky lkn xqzz aeh mei xg`l e` zaya cg`a dclepy dvia ,ok m` :i"yx

iccd` oipikn `l aehjixv `l leg zcerq iablc :uxize !leg` oipikn `lc oky lk -

`ziixe`c dpkde li`ed :dniz j` .daeyg leg zcerq oi`c ,dpkdoilyane oite` j`id -

oiliyaz iaexr ici lr `niz ike ?zayl aeh meindpkd xwrile opaxc `zpwz iz` ike -

oigxe` irlwn i`e li`ed dil zi`c ,dinrhl lif` diteb daxc :ayiil d`xpe ?`ziixe`c

dil ifgdia jiiy `l lyeane iet` xac lkc ,`gip ocicl elit`e dil ifg inp `zyd -

xac `edy dvia iab wx ,dil ifg ded `xwirnc ,`nlra oewz wx xqegn epi`y ,dpkd

`zln ipewz lyale zet`le) ,`xwirn llk die`x dzid `le mlera dzid `ly ,ycg

"iyyd" :i"yx yxitck ,aeh meia cxei did `l ondy rnyn o`kc :dniz .(`nlraie`xd -

cxei did `l zayay ,ona eycwe ,ona ekxa "ycwie jxaie" xn` `de ,lega edfe ,dpkdl

(fh zeny) "didi `l zay" :(glya zyxt `zlikn) yxcna `zi`ck ,oiwelg miyxcnc :xnel yie !cxei did aeh meia la` ,on"ea didi `l" ,mixetkd mei zeaxl -,aeh mei zeaxl -

aeh meia cxei did elit`c :xnel yi cere .on oda cxei did `lyiyyd rnyn ,iyy aizk `le iyyd meia "ea" `xw aizkcn ,cxei did `l zay axra zeidl lgy aeh meia mewn lkn -

.aeh mei `edy iyya `le ,dpkdl ie`x `edy cgeindøæâðaeh meia olke`l xzenc ,dxfbl dxfb df oi`e - odineia ocliznc jpd meyn.zayd xg`lc aeh meia elit` rnyn -

àúìîdclep `lc xg`nc :xnel yie !wtqn dxfb `la xq`ze ,dl dxnb lenz`n ok m`e ,meid zclep dzid dhgy `l m` `nlc :dywe - `id `giky `lc.xnb aiyg `l jk ici lr -

.`da bilt inlyexiae
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ïéà :ïðúc ,äãeäé éaøk àpz ïì íúñc áBè íBé éab©¥§¨©¨©¨§©¦§¨¦§©¥
äøaLpL äøBwä ïî àìå úBøBwä ïî íéöò ïéòwáî§©§¦¥¦¦©§Ÿ¦©¨¤¦§§¨
,éãkî .äãeäé éaøk ìlä úéáì dì íé÷Bî ,áBè íBéa§¦¨§¥¦¥§©¦§¨¦§¦
íúñc úaLa àðL éàî ,éaø ¯ ïéúéðúîì déîúñ ïàî©§¨¥§©§¦¦©¦©§¨§©¨§¨©
éaøk ïì íúñc áBè íBéa àðL éàîe ,ïBòîL éaøk ïì̈§©¦¦§©§¨§§¨©¨§©¦
¯ da éìeæìæì éúà àìå àøéîçc úaL :éøîà ?äãeäé§¨¨§¦©¨©£¦¨§¨¨¥§¦§¥¨
éúàå ìé÷c áBè íBé ,ì÷éîc ïBòîL éaøk ïì íúñ̈©¨§©¦¦§§¥¥§¦§¨¥
éàîa .øéîçîc äãeäé éaøk ïì íúñ ¯ déa éìeæìæì§¦§¥¥¨©¨§©¦§¨§©§¦§©
íeMîe íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa ¯ àúîé÷Bà¦§¨§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦
!úìBâðøúa eâìtì äöéáa éâìtîcà éëä éà ,äö÷eî§¤¦¨¦©§¦©§¦§¥¨¦©§§©§§¤
éâeìôìå .éøL ãìBðác éànL úéac ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§¥©©¦§¨¨¥§¦§¦
!éøñà äö÷eîác ìlä úéác ïçk EòéãBäì úìBâðøúa§©§§¤§¦£Ÿ¨§¥¦¥¦§§¤¨§¦

éãò àøézäc çk àîéz éëå:eäééåøúa âBìôðå ¯ ó §¦¥¨Ÿ©§¤¥¨¨¦§¦§§©§©§
úéa ,dúöéáe àéä ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøz©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦¥¨¨¥
.ìëàz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz :íéøîBà éànL©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥
,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa íìBòì :äaø øîà àlà¤¨¨©©¨§¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨
íeMîe ,ïðé÷ñò úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBéáe§¤¨¦§©©©©¨¨§¦©¦

å ,äðëä¯ àðcéàä àãléúîc äöéa ìk :äaø øáñ÷ £¨¨§¨¨©©¨¨¥¨§¦§©§¨¨¦¨¨
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äøæb !éøzLz àîìòa áBè íBé ,äzòî àlà :ééaà©©¥¤¨¥©¨§¨§¨¦§§¦§¥¨
!éøzLz àîìòc úaL .úaMä øçà áBè íBé íeMî¦©©©©¨©¨§¨§¨¦§§¦
:àéðz àäå ?ïðéøæb éîe .áBè íBé øçà úaL íeMî äøæb§¥¨¦©¨©©¦¨§¦©§¨©§¨
¯ úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§
ðä íeMî øæâéì ,àúéà íàå .áBè íBéa ïìëàì úBøzeîC ¨§¨§¨§§¦¦¨¦§©¦¨¨

ïnà éòîa úBøeîb íéöéa :déì øîà !ïäéîBéa ïãléúîc§¦§©§¨§¥¤£©¥¥¦§¦§¥¦¨
àì ¯ àçéëL àìc àúléîe ,àéä àçéëL àìc àúléî¦§¨§¨§¦¨¦¦§¨§¨§¦¨¨
úBøt íeMî äøæb :øîà óñBé áø .ïðaø da eøæb̈§¨©¨©©¥¨©§¥¨¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dvia(iyily meil)

éaba dvwenàpz ïì íúñc ,áBè íBédpyn mzq ea ep`vny -éaøk ©¥§¨©¨©¨§©¦
äãeäé,dvwen xqe`yíéöò ïéòwáî ïéà ïðúcwqidlúBøBwä ïî §¨¦§©¥§©§¦¥¦¦©

cqd,oipal zecnere rwxwa ef ab lr ef zexeäøBwä ïî àìå§Ÿ¦©¨
áBè íBéa äøaLpLoipal die`x dpi` aey dxaypy xg`y s`y , ¤¦§§¨§

ixd jkl zcner dzid `l meid zqipkay oeik ,wqidl zcnere
ok lr ,dcedi iaxk aeh meia dkld dwqtpy `vnpe ,dvwen `id

dì íé÷Bîepizpyna ongp ax cinrn -ìlä úéáìlek`l exq`y ¦¨§¥¦¥
,meia ea dviad z`äãeäé éaøk.dvwen xqe`y §©¦§¨

:`xnbd dywnïéúéðúîì déîúñ ïàî éãkîdrc efi` raw in - ¦§¦©¨§¥§©§¦¦
,dxne` my `ll 'mzq'a diepy `dz dpynaéaøxciq `edy ©¦

eny xikfd `l ,mieqn `pz ixack rixkdl dvxyke ,zeipynd
,cigi zrcl edeaygi `le ezenk ebdpiy ickúaLa àðL éàî©§¨§©¨

ïì íúñcdvwena lwdl mzq `ed day zay dpey dn -éaøk §¨©¨§©¦
ïì íúñc áBè íBéa àðL éàîe ,ïBòîL`ed eay aeh mei dpey dne - ¦§©§¨§§¨©¨

dvwena xingdl mzqäãeäé éaøkwlgl mrhd dn ,xnelk , §©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dvwen oiprl h"eie zay oia dkldléøîà- ¨§¥

,daiyid ipa jk lr evxizàøéîçc úaLipa lr `id dxeng - ©¨©£¦¨
,ytp lke` jxevl dk`ln da dxzed `l ixdy ,mc`åoklàì §Ÿ

da éìeæìæì éúàda lwdl e`eai `le ,dvwen ipica da lwp m` mb ¨¥§¦§¥¨
ok lr ,zetqep zelewïì íúñiaxì÷éîc ïBòîL éaøk,dvwena ¨©¨§©¦¦§§¥¥

la`ìé÷c áBè íBélk ea miyere xg`n mc` ipa lr `ed lw - §¦
,ytp lke` jxevly zek`lnddéa éìeæìæì éúàåea lflfl e`eai - §¨¥§¦§¥¥

jkl ,dvwen xeqi` mdl xzei m` zexeq`d zek`lna lwdle
ïì íúñiaxøéîçîc äãeäé éaøk.dvwena ¨©¨§©¦§¨§©§¦

:ongp ax ly exe`ia lr dywn `xnbdàzîé÷Bà éàîacvik - §©¦§¨
,dpynd z` zcnrdíeMîe ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦

äö÷eî,lld zia dexq`éëä éà,dyw jk m` -éâìôîcàcr - §¤¦¨¦©§¦§§¥
lld ziae i`ny zia ewelgiyäöéáa,dlik`a zxzen m`eâìôì §¥¨¦§§

ewelgi -úìBâðøúahilgd aeh meiae mivia lcbl zcnerd dnvr §©§§¤
iliwnd i`ny zialy ,dhgeyl,zxzen `dz h"eia dvwena m

dcnr bgd zqipkay oeik ,dvwen meyn dxeq` `dz lld ziale
wx zwelgnd z` dpyna e`iad dnle ,dlik`l `le mivia lcbl
ewlgi dnvr zlebpxza mb ok` :`xnbd zvxzn .dviad oiprl
,dviad iabl mzwelgn `pzd `iady dne ,lld ziae i`ny zia

ick edféànL úéác ïçk EòéãBäìo`k eliwd jk lkyãìBðác`edy §¦£Ÿ¨§¥©©¦§¨
`ed elit` ,dvwenn xengéøL:`xnbd dywn .xzen -éâeìôìå ¨¥§¦§¥

úìBâðøúaickìlä úéác ïçk EòéãBäìexingd jk lkyäö÷eîác §©§§¤§¦£Ÿ¨§¥¦¥¦§§¤
éøñà.clepa wx `le dfa elit` ,àîéz éëå,uxzz `ny -çk ¨§¥§¦¥¨Ÿ©

éãò àøézäcóxacy oeik ,xiznd ixac z` eprinydl sicr - §¤¥¨¨¦
dn ,ixnbl ezhiy lr jenql jixv xiznd ixdy xizdl `ed lecb
`l okle ,xeqi`l xexa xacd oi`yk mb xyt` xingdl ok oi`y
,dnvr zlebpxza lld zia ly mzxneg z` epcnll `pzd yg

,dyw oiicrâBìôðålld ziae i`ny ziaeäééåøúazlebpxza §¦§§©§©§
,`pzd eprinyi jke ,cg`k miviaae,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøz©§§¤¨¤¤§©¥¥¦

ìëàz àì íéøîBà ìlä úéáe ìëàz íéøîBà éànL úéa äúöéáe àéä, ¦¥¨¨¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥
.cg`k mixiznde mixqe`d gk z` rcp jke

:dpyna xg` xe`ia d`iane da zxfeg `xnbd,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨
íìBòìzwqer dpyndäìéëàì úãîBòä úìBâðøúadxqe`l oi`e §¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨

,dlik`l zcner `id ixdy ,dvwen meynúBéäì ìçL áBè íBéáe§¤¨¦§
ïðé÷ñò úaMä øçàäðëä íeMîe ,,dviad lek`l lld zia exq` ©©©©¨©§¦¨¦£¨¨

øáñ÷åxaeqe -äaøyàðãéàä àãléúîc äöéa ìk,meid dclepy - §¨¨©©¨¨¥¨§¦§©§¨¨¦§¨
dì äøîb ìBîúàîzpkdy `vnp h"eia dviad lk`i m`e ,dxnbp - ¥¤§¨§¨¨

,eiptly zaya dzid h"eil lk`nd,äaøåmeyn xeqi`dy xn`y §©¨
dpkddéîòèì,`ed ezhiyl -íBia äéäå' áéúëc éàî ,äaø øîàc §©£¥§¨©©¨©¦§¦§¨¨©

'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMäoi`e ,zayl dpkd lr xaecnde , ©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
xn`p xak df lr ik ,leyiae dit`a micia dpkd lr xacn aezkd
dzeivy `l` ,'ElXA ElXaY xW` z`e Et` Et`Y xW` z`'¥£¤Ÿ¥§¥£¤§©§©¥
lke` ip` o`kn' mei ceran exn`ie dta dpnfd eyriy dxezd

y epcnl o`kne ,'zayaúaMì ïéëî ìBçz` dxezd daiygdy ¥¦©©¨
dvwen dpinfd `l m`e mei ceran dpken `dzy zayd zcerq

,`ziixe`cn `idåok enkáBè íBéì ïéëî ìBç`xwp `ed mby §¥¦§
,'zay'úaMì ïéëî áBè íBé ïéàåeixg`lyíBéì äðéëî úaL ïéàå §¥¥¦©©¨§¥©¨§¦¨§

áBèiyy mei mzqe 'iyyd meia' xn`p aezkay meyn ,dixg`y
.mdiptly leg mein zeidl dkixv dpkddy epiide ,`ed legøîà̈©

éiaà déìdaxläzòî àlàjyexit itlàîìòa áBè íBéepi`y ¥©©¥¤¨¥©¨§¨§¨
zayd xg`éøzLzoic ixde ,zxzen `dz ea dclepy dvia - ¦§§¥

exq` h"ei lkay mrhd ,dax el xn` .aeh mei lka xn`p dpynd
`edúaMä øçà áBè íBé íeMî äøæbxfg .dpkd meyn xeq` eay §¥¨¦©©©©¨

,dywde iia`àîìòc úaLh"ei xg` dpi`yéøzLzdclepy dvia ©¨§¨§¨¦§§¥
`ed exeqi` dfa mb ,dax aiyd .daáBè íBé øçà úaL íeMî äøæb§¥¨¦©¨©©

,iia` dywde xfg .dpkd meyn xeq`yïðéøæb éîeepivn ike - ¦©§¦¨
,dpkd mey da oi`y dvia mb xeq`l dpkd oic llba xefbipyàäå§¨

úìBâðøzä úà èçBMä ,àéðz,aeh meiaúBøeîb íéöéa da àöîe- ©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§
,dlik`l zepkenáBè íBéa ïìëàì úBøzeîxg`l lg m` s` , ¨§¨§¨§

,zaydàúéà íàå,xeqi` meyn xzid dfa mixfeb eid ok` m` - §¦¦¨
øæâéìdirna `vny miviad z` xeq`l epilr did -ðä íeMîC- ¦§©¦¨¨

mivia mze` zngnïäéîBéa ïãléúîczexeq` dax zhiyly §¦§©§¨§¥¤
.dpkd meyn `ziixe`cndéì øîà,iia`l daxéòîa úBøeîb íéöéa ¨©¥¥¦§¦§¥

àéä àçéëL àìc àúléî ,ïnà,o`venl giky xac epi` -àúléîe ¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨
ïðaø da eøæb àì àçéëL àìcla` ,h"eia olk`l zexzen okle §Ÿ§¦¨Ÿ¨§¨©¨¨

meyn dxqe`l exfb ,giky xac `idy oeik ,h"eia dclepy dvia
.zayd xg`ly h"ei
:dpyna xg` xe`ia,øîà óñBé áøzcnerd zlebpxza xaecn ©¥¨©

,`ed lld zial dxeq` h"eia dclepy dviay mrhde ,dlik`l
ïéøLBpä úBøét íeMî äøæbexq`y ,aeh meie zaya oli`d on §¥¨¦¥©§¦

.mixyepd zexitl dnec dclepy dviae ,meia ea mlke`l minkg
éiaà déì øîàsqei axléàî àîòè ïéøLBpä úBøétxeq` dnl - ¨©¥©©¥¥©§¦©£¨©
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קלז
izni`na cenr a sc ± oey`x wxt`nei

íéöò ïéò÷áî ïéà ïðúãzecnere rwxwa ef ab lr ef zexecqd zexewd on `l ,aeh meia -

.oipaláåè íåéá äøáùðù äøå÷ä ïî àìåli`ed ,wqidl eiykrn zcnery it lr s`e -

.`nei ilekl i`vwz` - zeynyd oial i`vwz`c oeik ,`niiw ikdl e`l zeynyd oiae

ziae ,aeh meia ixii`c oizipznl ongp ax iwen ,jkld .aeh meia dvwen ol zi` :`nl`

meyne mivia lcbl zcnerae ,dcedi iaxk lld

.dvwenéáø ïéúéðúîì ïì íúñ ïàîxcq `ed -

- eipira exyie mkg ixac d`xyke ,dpynd

ick ,odilr exne` my xikfd `le ,mzq o`py

epyp eli`k oi`xpe ,cigi itn diepy edi `ly

.ozenk eyrie ,miaexnd itnéìåæìæì éúà àìå
äáilew`l iz` `l ,`lew `cg da oiliwn i` -

.ith daéãò àøéúäãäéì óeprinydl el aeh -

epi`e ezreny lr jneq `edy ,xiznd ixac gk

,di`x dpi` oixqe`d gk la` .xizdl `xi

.xzend xaca elit`e ,xingdl oileki lkdy

äðëä íåùîåyxtnck ,lld zia dl ixq`c -

.lif`eìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìëã
äì äøîâ- `ed miny iciac ab lr s`e -

zecerq lk opirac ,xeq`aeh mei zecerqe zay

.leg ly mei ceran zepkene zepnefn ediy

äáøå.ynn micia dpi`y dpkda xq`c -

äáø øîàã äéîòèìsilie ,(a,fn) migqta -

.`ziixe`c dvwenc `kdnåðéëäå,epinfde -

dpkd meyn i`c .xgnl lke` ip` o`kn :oebk

- mei ceran elyaie et`iy xnele ,micia

dpnfd `l` ,"et` et`z xy` z`" aizk `icda

leg iyy mzqe "iyyd meia" aizke .xn`w dta

dppinfiy zay zcerql `pngx dayg`e ,`ed

.legae ,mei ceranúáùì ïéëî áåè íåé ïéàå-

,dpnfd ezcerq `irae ,zay iexw inp aeh meie

,`aiyg `l - leg zcerq la` .lega dzpnfde

zaya cg`a ,jkld .dpnfd da `kiiy `le

meyn dia dclepy dvia xqinl ol zil `nlra

dkxv` `l leg zcerqc ,miny icia okz`c

.dvwen da jiiy `lc ,mei ceran oenf `pngx

àîìòá áåè íåé.zay xg` epi`y -úáù
àîìòã.aeh mei xg` epi`y -éøúùúrenbl -

.ea dclepy dig dviaïðéøæâ éîåxeng` ine -

.`xeqi` meyn `xzid xfbnl dviaa opax

['åëå àéðúäå]dxfb dl `ied :xn`z m`e -

opi` inp mdineia oicliznc jpdc ,dxfbl

!zayd xg` aeh meic dxfb meyn `l` zexeq`

,zayd xg` aeh meia inewe`l ivn `d :uixz

oicliznc jpd eh` xfbinl `ki` `zydc

meia elit`c oizipzn jd opireny`e ,mdineia

,xfbnl `kil ocliznc jpd meyne .zeclep mpi`e li`ed ,zexzen zayd xg` aeh

dxfb oixfeb oi`y cenlzd ileka opixn`c `de .epiax mya ,`ed `giky `lc `zlinc

,dxfb xnelk ,zxnyn eyr - "izxnyn z` mzxnye" :`wtp `xw i`dn - dxfbl

dxfbl dxfb eyri `ly ,zxnynl zxnyn `le ,izxezl - "izxnynl"aeh mei oi`e :

dxeza mitevx mini ipye .yixc `w `xw `dc ,daxc dizlna opiqxb `l exagl oikn

.edl opicar `witqnc ,ogky` `løîà óñåé áøzcnerd zlebpxza dviac `nrh -

`we ,zaya oli`d on oixyepd zexit meyn - ixq`c lld ziae .`pniwe`cke ,dlik`l

zexitl inp `dc ,edpilkp `lc oixyepd zexit meyn `id dxfb `zyd jzrc `wlq

.xyepd ixt ef s`y ,`inc oli`d on oixyepd
ùåìúéå
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éáâbilt `dc ,zwelgn jk xg`e mzq ied `de :dnize - oerny iaxk `pz ol mzqc zay

zay axra dlapzp `l m` :xn`e oizipzna dcedi iaxikc .mzqk dkld oi`e ,xeq` -

iab (mye a,akw `xza `aa) "oilgep yi" wxta zwelgn jk xg`e mzq aiyg `peb i`d

jinq mzdc :xnel yie !`id zwelgn jk xg`e mzq :jixtc .dwexa oa opgei iaxc dizln

my yxit oke .ikd xza jixtc `l` ,i`n cere`

,miax zeidl mzqd ipdn mlerl la` .qxhpewa

,dcedi iax cigi iede ,oerny iax miax iede

miaxk `zklde.oerny iax epiidc ,`nw `pzk -

ik ,dcedi iaxk ol mzq inp zay iab :xn`z m`e

`l la` ycg xp oilhlhn :(`,cn zay) opzc i`d

dvwen xqe`e li`ede .xizn oerny iaxe ,oyi

qe`in zngnikdc ,xeqi` zngn oky lk -

,`ticr `nzq i`dc :xnel yie !mzd opixn`

in" wxt seqal mzqa dpyn zipype li`ed

.(mye a,epw my) "jiygdy

íé÷åîi`nc :dywe - oerny iaxk lld zial

yie ?`nzq i`dn `nzq i`dc dinle`

i`ny zia ilewn dl ipz `l zeicrac :xnel

.lld zia ixnege

ïéà'eke zexewd on `l mivr oirwan`l -

`dc ,zexew oirwan oi`c `yixn iziin

oexqg zngn dvwen iedc zexew ly x`eqa ixiin

.oerny iax elit` ,ecen `nlr ilek `dae ,qik

.dxazypy dxewd on `lc ,`tiqn iziin `l`

`l` xizn epi` oerny iax `de :xn`z m`e

inp ikdc :xnel yie !(a,l onwl) dtvne ayeia

zaya dxazype li`eddrerx dzid `nzqn -

ezxew xayz izn dtvne ayeik iede ,lenz`n

.dwqdl die`x didze

éëå:qxhpewd yxit - sicr `xizdc gk `niz

xizn mc`yk ,sicr `xizdc gk jkl-

,eixacl di`x `iadl jixve ezreny lr jneq

`xeqi` la``la eilr xingdl leki mc` -

.mrhâåìôðåmewn lkae :dniz - ediiexza

,xnel yie !ikd jextl sicr `xzidc gk xn`wc

:jixt ikdcmeyn jix`i `ly ,ediiexza beltpe

.jiiy `l `nlra la` .dzviae `id xn`ie ,jk

äéäåjgxk lre :i"yx yxit - 'ebe iyyd meia

[epiidc] miny icia dpkd elit`c opireny`l `a

xnelk ,mc` icia dpkd meyn i`c ,dxeq` dvia

mei ceran elyaie et`iyz`" aizk `icda `d -

oi`e ,xn`w dta dpnfd `l` ,"et` et`z xy`

'ek zayl oikn aeh meimeil oikn zay oi`e -

aehzayl oikn aeh mei oi`c oeikc ,oky lkn -

dywde .aeh meil oikn zay oi`c oky lk -

meie zayc ,oky lkn xqzz aeh mei xg`l e` zaya cg`a dclepy dvia ,ok m` :i"yx

iccd` oipikn `l aehjixv `l leg zcerq iablc :uxize !leg` oipikn `lc oky lk -

`ziixe`c dpkde li`ed :dniz j` .daeyg leg zcerq oi`c ,dpkdoilyane oite` j`id -

oiliyaz iaexr ici lr `niz ike ?zayl aeh meindpkd xwrile opaxc `zpwz iz` ike -

oigxe` irlwn i`e li`ed dil zi`c ,dinrhl lif` diteb daxc :ayiil d`xpe ?`ziixe`c

dil ifgdia jiiy `l lyeane iet` xac lkc ,`gip ocicl elit`e dil ifg inp `zyd -

xac `edy dvia iab wx ,dil ifg ded `xwirnc ,`nlra oewz wx xqegn epi`y ,dpkd

`zln ipewz lyale zet`le) ,`xwirn llk die`x dzid `le mlera dzid `ly ,ycg

"iyyd" :i"yx yxitck ,aeh meia cxei did `l ondy rnyn o`kc :dniz .(`nlraie`xd -

cxei did `l zayay ,ona eycwe ,ona ekxa "ycwie jxaie" xn` `de ,lega edfe ,dpkdl

(fh zeny) "didi `l zay" :(glya zyxt `zlikn) yxcna `zi`ck ,oiwelg miyxcnc :xnel yie !cxei did aeh meia la` ,on"ea didi `l" ,mixetkd mei zeaxl -,aeh mei zeaxl -

aeh meia cxei did elit`c :xnel yi cere .on oda cxei did `lyiyyd rnyn ,iyy aizk `le iyyd meia "ea" `xw aizkcn ,cxei did `l zay axra zeidl lgy aeh meia mewn lkn -

.aeh mei `edy iyya `le ,dpkdl ie`x `edy cgeindøæâðaeh meia olke`l xzenc ,dxfbl dxfb df oi`e - odineia ocliznc jpd meyn.zayd xg`lc aeh meia elit` rnyn -

àúìîdclep `lc xg`nc :xnel yie !wtqn dxfb `la xq`ze ,dl dxnb lenz`n ok m`e ,meid zclep dzid dhgy `l m` `nlc :dywe - `id `giky `lc.xnb aiyg `l jk ici lr -
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äøaLpL äøBwä ïî àìå úBøBwä ïî íéöò ïéòwáî§©§¦¥¦¦©§Ÿ¦©¨¤¦§§¨
,éãkî .äãeäé éaøk ìlä úéáì dì íé÷Bî ,áBè íBéa§¦¨§¥¦¥§©¦§¨¦§¦
íúñc úaLa àðL éàî ,éaø ¯ ïéúéðúîì déîúñ ïàî©§¨¥§©§¦¦©¦©§¨§©¨§¨©
éaøk ïì íúñc áBè íBéa àðL éàîe ,ïBòîL éaøk ïì̈§©¦¦§©§¨§§¨©¨§©¦
¯ da éìeæìæì éúà àìå àøéîçc úaL :éøîà ?äãeäé§¨¨§¦©¨©£¦¨§¨¨¥§¦§¥¨
éúàå ìé÷c áBè íBé ,ì÷éîc ïBòîL éaøk ïì íúñ̈©¨§©¦¦§§¥¥§¦§¨¥
éàîa .øéîçîc äãeäé éaøk ïì íúñ ¯ déa éìeæìæì§¦§¥¥¨©¨§©¦§¨§©§¦§©
íeMîe íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa ¯ àúîé÷Bà¦§¨§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦
!úìBâðøúa eâìtì äöéáa éâìtîcà éëä éà ,äö÷eî§¤¦¨¦©§¦©§¦§¥¨¦©§§©§§¤
éâeìôìå .éøL ãìBðác éànL úéac ïçk EòéãBäì§¦£Ÿ¨§¥©©¦§¨¨¥§¦§¦
!éøñà äö÷eîác ìlä úéác ïçk EòéãBäì úìBâðøúa§©§§¤§¦£Ÿ¨§¥¦¥¦§§¤¨§¦

éãò àøézäc çk àîéz éëå:eäééåøúa âBìôðå ¯ ó §¦¥¨Ÿ©§¤¥¨¨¦§¦§§©§©§
úéa ,dúöéáe àéä ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøz©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦¥¨¨¥
.ìëàz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz :íéøîBà éànL©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥
,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa íìBòì :äaø øîà àlà¤¨¨©©¨§¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨
íeMîe ,ïðé÷ñò úaMä øçà úBéäì ìçL áBè íBéáe§¤¨¦§©©©©¨¨§¦©¦

å ,äðëä¯ àðcéàä àãléúîc äöéa ìk :äaø øáñ÷ £¨¨§¨¨©©¨¨¥¨§¦§©§¨¨¦¨¨
éàî :äaø øîàc ,déîòèì äaøå .dì äøîb ìBîúàî¥¤§¨§¨¨§©¨§©£¥§¨©©¨©
¯ "eàéáé øLà úà eðéëäå éMMä íBia äéäå" áéúëc¦§¦§¨¨©©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
áBè íBé ïéàå .áBè íBéì ïéëî ìBçå ,úaMì ïéëî ìBç¥¦©©¨§¥¦§§¥
déì øîà .áBè íBéì äðéëî úaL ïéàå ,úaMì ïéëî¥¦©©¨§¥©¨§¦¨§£©¥
äøæb !éøzLz àîìòa áBè íBé ,äzòî àlà :ééaà©©¥¤¨¥©¨§¨§¨¦§§¦§¥¨
!éøzLz àîìòc úaL .úaMä øçà áBè íBé íeMî¦©©©©¨©¨§¨§¨¦§§¦
:àéðz àäå ?ïðéøæb éîe .áBè íBé øçà úaL íeMî äøæb§¥¨¦©¨©©¦¨§¦©§¨©§¨
¯ úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§
ðä íeMî øæâéì ,àúéà íàå .áBè íBéa ïìëàì úBøzeîC ¨§¨§¨§§¦¦¨¦§©¦¨¨

ïnà éòîa úBøeîb íéöéa :déì øîà !ïäéîBéa ïãléúîc§¦§©§¨§¥¤£©¥¥¦§¦§¥¦¨
àì ¯ àçéëL àìc àúléîe ,àéä àçéëL àìc àúléî¦§¨§¨§¦¨¦¦§¨§¨§¦¨¨
úBøt íeMî äøæb :øîà óñBé áø .ïðaø da eøæb̈§¨©¨©©¥¨©§¥¨¦¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dvia(iyily meil)

éaba dvwenàpz ïì íúñc ,áBè íBédpyn mzq ea ep`vny -éaøk ©¥§¨©¨©¨§©¦
äãeäé,dvwen xqe`yíéöò ïéòwáî ïéà ïðúcwqidlúBøBwä ïî §¨¦§©¥§©§¦¥¦¦©

cqd,oipal zecnere rwxwa ef ab lr ef zexeäøBwä ïî àìå§Ÿ¦©¨
áBè íBéa äøaLpLoipal die`x dpi` aey dxaypy xg`y s`y , ¤¦§§¨§

ixd jkl zcner dzid `l meid zqipkay oeik ,wqidl zcnere
ok lr ,dcedi iaxk aeh meia dkld dwqtpy `vnpe ,dvwen `id

dì íé÷Bîepizpyna ongp ax cinrn -ìlä úéáìlek`l exq`y ¦¨§¥¦¥
,meia ea dviad z`äãeäé éaøk.dvwen xqe`y §©¦§¨

:`xnbd dywnïéúéðúîì déîúñ ïàî éãkîdrc efi` raw in - ¦§¦©¨§¥§©§¦¦
,dxne` my `ll 'mzq'a diepy `dz dpynaéaøxciq `edy ©¦

eny xikfd `l ,mieqn `pz ixack rixkdl dvxyke ,zeipynd
,cigi zrcl edeaygi `le ezenk ebdpiy ickúaLa àðL éàî©§¨§©¨

ïì íúñcdvwena lwdl mzq `ed day zay dpey dn -éaøk §¨©¨§©¦
ïì íúñc áBè íBéa àðL éàîe ,ïBòîL`ed eay aeh mei dpey dne - ¦§©§¨§§¨©¨

dvwena xingdl mzqäãeäé éaøkwlgl mrhd dn ,xnelk , §©¦§¨
:`xnbd zvxzn .dvwen oiprl h"eie zay oia dkldléøîà- ¨§¥

,daiyid ipa jk lr evxizàøéîçc úaLipa lr `id dxeng - ©¨©£¦¨
,ytp lke` jxevl dk`ln da dxzed `l ixdy ,mc`åoklàì §Ÿ

da éìeæìæì éúàda lwdl e`eai `le ,dvwen ipica da lwp m` mb ¨¥§¦§¥¨
ok lr ,zetqep zelewïì íúñiaxì÷éîc ïBòîL éaøk,dvwena ¨©¨§©¦¦§§¥¥

la`ìé÷c áBè íBélk ea miyere xg`n mc` ipa lr `ed lw - §¦
,ytp lke` jxevly zek`lnddéa éìeæìæì éúàåea lflfl e`eai - §¨¥§¦§¥¥

jkl ,dvwen xeqi` mdl xzei m` zexeq`d zek`lna lwdle
ïì íúñiaxøéîçîc äãeäé éaøk.dvwena ¨©¨§©¦§¨§©§¦

:ongp ax ly exe`ia lr dywn `xnbdàzîé÷Bà éàîacvik - §©¦§¨
,dpynd z` zcnrdíeMîe ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦¦

äö÷eî,lld zia dexq`éëä éà,dyw jk m` -éâìôîcàcr - §¤¦¨¦©§¦§§¥
lld ziae i`ny zia ewelgiyäöéáa,dlik`a zxzen m`eâìôì §¥¨¦§§

ewelgi -úìBâðøúahilgd aeh meiae mivia lcbl zcnerd dnvr §©§§¤
iliwnd i`ny zialy ,dhgeyl,zxzen `dz h"eia dvwena m

dcnr bgd zqipkay oeik ,dvwen meyn dxeq` `dz lld ziale
wx zwelgnd z` dpyna e`iad dnle ,dlik`l `le mivia lcbl
ewlgi dnvr zlebpxza mb ok` :`xnbd zvxzn .dviad oiprl
,dviad iabl mzwelgn `pzd `iady dne ,lld ziae i`ny zia

ick edféànL úéác ïçk EòéãBäìo`k eliwd jk lkyãìBðác`edy §¦£Ÿ¨§¥©©¦§¨
`ed elit` ,dvwenn xengéøL:`xnbd dywn .xzen -éâeìôìå ¨¥§¦§¥

úìBâðøúaickìlä úéác ïçk EòéãBäìexingd jk lkyäö÷eîác §©§§¤§¦£Ÿ¨§¥¦¥¦§§¤
éøñà.clepa wx `le dfa elit` ,àîéz éëå,uxzz `ny -çk ¨§¥§¦¥¨Ÿ©

éãò àøézäcóxacy oeik ,xiznd ixac z` eprinydl sicr - §¤¥¨¨¦
dn ,ixnbl ezhiy lr jenql jixv xiznd ixdy xizdl `ed lecb
`l okle ,xeqi`l xexa xacd oi`yk mb xyt` xingdl ok oi`y
,dnvr zlebpxza lld zia ly mzxneg z` epcnll `pzd yg

,dyw oiicrâBìôðålld ziae i`ny ziaeäééåøúazlebpxza §¦§§©§©§
,`pzd eprinyi jke ,cg`k miviaae,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøz©§§¤¨¤¤§©¥¥¦

ìëàz àì íéøîBà ìlä úéáe ìëàz íéøîBà éànL úéa äúöéáe àéä, ¦¥¨¨¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥
.cg`k mixiznde mixqe`d gk z` rcp jke

:dpyna xg` xe`ia d`iane da zxfeg `xnbd,äaø øîà àlà¤¨¨©©¨
íìBòìzwqer dpyndäìéëàì úãîBòä úìBâðøúadxqe`l oi`e §¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨

,dlik`l zcner `id ixdy ,dvwen meynúBéäì ìçL áBè íBéáe§¤¨¦§
ïðé÷ñò úaMä øçàäðëä íeMîe ,,dviad lek`l lld zia exq` ©©©©¨©§¦¨¦£¨¨

øáñ÷åxaeqe -äaøyàðãéàä àãléúîc äöéa ìk,meid dclepy - §¨¨©©¨¨¥¨§¦§©§¨¨¦§¨
dì äøîb ìBîúàîzpkdy `vnp h"eia dviad lk`i m`e ,dxnbp - ¥¤§¨§¨¨

,eiptly zaya dzid h"eil lk`nd,äaøåmeyn xeqi`dy xn`y §©¨
dpkddéîòèì,`ed ezhiyl -íBia äéäå' áéúëc éàî ,äaø øîàc §©£¥§¨©©¨©¦§¦§¨¨©

'eàéáé øLà úà eðéëäå éMMäoi`e ,zayl dpkd lr xaecnde , ©¦¦§¥¦¥£¤¨¦
xn`p xak df lr ik ,leyiae dit`a micia dpkd lr xacn aezkd
dzeivy `l` ,'ElXA ElXaY xW` z`e Et` Et`Y xW` z`'¥£¤Ÿ¥§¥£¤§©§©¥
lke` ip` o`kn' mei ceran exn`ie dta dpnfd eyriy dxezd

y epcnl o`kne ,'zayaúaMì ïéëî ìBçz` dxezd daiygdy ¥¦©©¨
dvwen dpinfd `l m`e mei ceran dpken `dzy zayd zcerq

,`ziixe`cn `idåok enkáBè íBéì ïéëî ìBç`xwp `ed mby §¥¦§
,'zay'úaMì ïéëî áBè íBé ïéàåeixg`lyíBéì äðéëî úaL ïéàå §¥¥¦©©¨§¥©¨§¦¨§

áBèiyy mei mzqe 'iyyd meia' xn`p aezkay meyn ,dixg`y
.mdiptly leg mein zeidl dkixv dpkddy epiide ,`ed legøîà̈©

éiaà déìdaxläzòî àlàjyexit itlàîìòa áBè íBéepi`y ¥©©¥¤¨¥©¨§¨§¨
zayd xg`éøzLzoic ixde ,zxzen `dz ea dclepy dvia - ¦§§¥

exq` h"ei lkay mrhd ,dax el xn` .aeh mei lka xn`p dpynd
`edúaMä øçà áBè íBé íeMî äøæbxfg .dpkd meyn xeq` eay §¥¨¦©©©©¨

,dywde iia`àîìòc úaLh"ei xg` dpi`yéøzLzdclepy dvia ©¨§¨§¨¦§§¥
`ed exeqi` dfa mb ,dax aiyd .daáBè íBé øçà úaL íeMî äøæb§¥¨¦©¨©©

,iia` dywde xfg .dpkd meyn xeq`yïðéøæb éîeepivn ike - ¦©§¦¨
,dpkd mey da oi`y dvia mb xeq`l dpkd oic llba xefbipyàäå§¨

úìBâðøzä úà èçBMä ,àéðz,aeh meiaúBøeîb íéöéa da àöîe- ©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§
,dlik`l zepkenáBè íBéa ïìëàì úBøzeîxg`l lg m` s` , ¨§¨§¨§

,zaydàúéà íàå,xeqi` meyn xzid dfa mixfeb eid ok` m` - §¦¦¨
øæâéìdirna `vny miviad z` xeq`l epilr did -ðä íeMîC- ¦§©¦¨¨

mivia mze` zngnïäéîBéa ïãléúîczexeq` dax zhiyly §¦§©§¨§¥¤
.dpkd meyn `ziixe`cndéì øîà,iia`l daxéòîa úBøeîb íéöéa ¨©¥¥¦§¦§¥

àéä àçéëL àìc àúléî ,ïnà,o`venl giky xac epi` -àúléîe ¦¨¦§¨§Ÿ§¦¨¦¦§¨
ïðaø da eøæb àì àçéëL àìcla` ,h"eia olk`l zexzen okle §Ÿ§¦¨Ÿ¨§¨©¨¨

meyn dxqe`l exfb ,giky xac `idy oeik ,h"eia dclepy dvia
.zayd xg`ly h"ei
:dpyna xg` xe`ia,øîà óñBé áøzcnerd zlebpxza xaecn ©¥¨©

,`ed lld zial dxeq` h"eia dclepy dviay mrhde ,dlik`l
ïéøLBpä úBøét íeMî äøæbexq`y ,aeh meie zaya oli`d on §¥¨¦¥©§¦

.mixyepd zexitl dnec dclepy dviae ,meia ea mlke`l minkg
éiaà déì øîàsqei axléàî àîòè ïéøLBpä úBøétxeq` dnl - ¨©¥©©¥¥©§¦©£¨©

,aeh meie zaya mlke`l
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אגרות קודש

]ניסן תשי"ט?[

... במש"כ בפי' אתם נצבים היום גו' - אין בזה סתירה כי היו נצבים גו' לעברך בברית גו' בשעת 

כניסתן לארץ, ויש בחי' זו בכל שנה ושנה והוא ביום ר"ה. וראה לקו"ת ר"פ תבוא.

ובמש"כ מהו חיוב מתנות לאביונים נוסף על מצות הצדקה - פשוט כי מצוה מד"ס הוא לחפש 

באביונים, ואפילו על העני וכו' ולא רק מנהג טוב דצדקה לפני התפלה וכו'.



`izni`nקלח cenr b sc ± oey`x wxt`nei
ùåìúéå.dk`ln a` `edy ,xvew epiidc ,`ziixe`c `xeqi` dedc -àéä äøæâ àãç-

oixyepd zexit lr exfbe epnpyk `l` ,oixyepd zexit icil izil `lc dxfb ef `dzy `l

minkg zxfb llkn edin ,dyilz meyn da zilc ab lr s`e .rnyna dzid dvia s` -

.xyepd ixt `id s`y ,dzidåáæù ïé÷ùî íåùîm`e :opzck ,meia eal oixeq` l"wc -

dviae .(a,bnw sc zay) mixeq` - onvrn e`vi

dzidy mewnn z`vie dafy ,edl `inc inp

.drelaèåçñé àîùdclez zexit zhigqe -

wxtnk ,odly bf jezn owxtny ,`id ycc

.dly ywn d`eazàéä äøæâ àãç:ziyixtck -

dzid dvia s` ,eafy oiwyn lr exfbyk

.rnynaåäìåëmeyn oizipzn iwe`c dax -

meyn denwe`c wgvi iaxe sqei axe ,dpkd

.dxfbéøîà àì ïîçð áøë.dvwen meyn -éë
ïééùå÷.ediiexza ebltil :lirl opikxtck -

àìëåà åàì ïé÷ùîåoiwyn lr exfbyk ,jkld -

dpi` ixdy ,rnyna dvia dzid `l - eafy

.dzid oixyepd zexit llka la` ,dwynäòåìá
.uegl dafe zlebpxzd jeza -ïéòåìá ïé÷ùîå-

.uegl oiafe ,ovxgaåîéé÷å åìâîã úåøéô é÷åôàì
zxiyp llka e`l dviad zxiyp ,jkld -

.zexitdïéøåñà ïîöòî åàöé íàå,meia ea -

hegqi `ny dxfb:ïéìëåàì íàoiqpekn od -

oeikc ,meia ea xzen odn `veid - elld zexitd

`ny xfbnl `kil - oiwyn ipda dil `gip `lc

.hegqiàîìà`veid oilke`l m` xn`wcn -

odn `veid xaca ,xn` oilke`l lk - xzen odn

oiwyn zxfb llka epi`e ,`ed zxt`c `lke`

.eafyäãåäé éáø øîà ãåòåopz dipin lirl -

`ny `xi didy ,dpyd y`x .oiaexr zkqna

ipy mc` axrn ,miaeh mini ipy eidie xarzz

leg cg` ,od zeyecw izy :xaqwc .'ek oiaexr

.aeh mei ide leg id opirci `le ,aeh mei cg`e

äìëìëä ìò íãà äðúîizy ied `zln `dl -

,lah zexit ly dlklk el dzid .zeyecw

xyrn ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` :opze ,aeh mei axrn xyir `le gkye

,el` lr zexyrne dnexz el` eidi - ycw xgnle leg meid m` :xne`e ,i`pza aeh meia

leg meid m` :ok xne`e xfeg zxgnle ,oniq oda ozepe ;melk ixaca oi` - ycw meid m`e

dyrp ixd - leg lenz`e ycw meid m`e ,x`yd lr dnexz el` eidi - ycw lenz`e

.epwzp jytp dnne .lenz`n dnexzéðùá äìëåàå,`ed ycw `nyc ,oey`xa `l la` -

.melk eixaca oi`eäöéá éáâì ïëå,aeh mei cg`de leg cg`d ,zeyecw izy eed -

.ipya zxzen oey`xa dclepdeàì ïåùàøá ïéà éðùámeia enewnn afc icin lk :`nl` -

.xeq` - `lke` elit`e ,aehäèéùä úôìçåî ïðçåé éáø éðùîåoi`c dpynd zhiy -

.opaxl dcedi iaxc jeti`e ,oihgeqéîøî à÷ãîå.iccd` dviae eafy oiwyn opgei iax -

àåä àîòè ãç äðéî òîù.`da ixy - `da ixyce ,`da xq` - `da xq`c o`ne -
àðéáø
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äøæâ`iady ieb iab (a,ck) onwlc ?`nrh i`d il dnl :dnize - yelzie dlri `ny

zeynyd oial i`vwz`c oeikc :i"yx yxit ,xeq` xaegna epina yi m` ,oexec-

`zyde .oken wtq iab dl iziincn ,dvwen meyn `nrhc rnyn oke .`nei ilekl i`vwz`

,dvwen dil zilc ,oerny iaxc `ail` `iz` `kdc `nrhc :xnel yie ?il dnl inrh ixz

`dc :dnize .dcedi iaxc `ail` `iz` onwle

'ek oexec `iady ieb onwl diteb i"yx yxit

lenz`n edpihwl `le li`ed ,xeq`,edpivw` -

iax elit`c ,miwenve zexbexbc dvwenk iede

lr !oerny iaxk inp `iz` ok m` .dcen oerny

oken iedc ,xvga oebk `kd ixiinc xnel yi jgxk

jkl ,mc`l oken ied miaxerl okene ,miaxerl

sc zay) 'ixn` `d :xn`z m`e .`nrh i`d jixv

,xaegnd lr eznda zaya mc` cinrn (`,akw

eylzpy miayr :yexit .dvwend lr `l la`

ira i`c ,dndal oken ied `d ?i`n`e .meid

ixar ixza ixiinc :xnel yie !dytpn dlk`

miaxerl oken jiiy `lc :xnel yi cer .`xdpc

`ede ,onvrn xiydl oilibxy oli`d zexita wx

i`d xn`c oeik ,ok m` :dniz la` .jkl dtvn

onwlc :xnel yie ?onwlc `nrh il dnl ,`nrh

,oepve ztl oebk ,`pivge `xn irac xaca ixiin

xkcn ixekc`c ,yelzie dlri `ny jiiy `lc

xacl di`xe .eylezl lwa leki oi`e li`ed`d -

xpd wilcdy ieb :(mye `,akw) zay zkqna opzc

l`xyi liayala` ,exe`l ynzydl xeq` -

iebd liaya`ny opiyiig `l i`n`e .xzen -

.xkcn ixekc` ,`l` ?envr l`xyi epwilci

giln u"inn xfril` epiax lk` df mrhne

`l ixd ?yegip i`nlc .zaya envrn ieb e`lvy

envr `ed dlvi `ny `niz ike .eliaya e`lv-

i`e .xkcn ixekc` xaca `gxh `ki`e li`ed

dvwen meynopixn`c ,`xidp `le .qekl ifg -

min ieb `iad m` :`icda (my) zay zkqna-

xnele wlgl oi`e .eliaya daxi `ny ,xeq`

xak e`lv iebd o`k la` ,eliaya daxi `ny jiiy min iab `wecc,`nrh i`d jiiy `le -

FxiMna :`icda (a"i wxt zayc) `ztqeza `ki` `dcy iptn ,xeq` -zayl elibxn ©¦

itl ,hegqi `nye yelzie dlri `ny jiiy miapre zexita `wecc :xnel yi cere .d`ad

elit` `d ?yelzie dlri `ny i`n :dniz j` .eprlai etka ecerae mdl de`zn mc`y

oicv oi` opz (mye a,bk) onwl ;dyw mbe !xzen ytp lke` `dc ,yelzl xzen dligzkl

ezeyrl lekiy xac lkc xnel oi`e !`ed ytp lke` `d ?i`n`e ,aeh meia oixaiad on mibc

`dc ,aeh mei axrn dil ciarz` `l ik ,envr aeh meia ezeyrl xeq` aeh mei axrn

.cety owzl oebk ,eixiykn `le ytp lke` :yexit ,eixiykn `le `ed :(a,gk onwl) opixn`

mkl :xne` dcedi iaxxyt`y oixiykn xeq`l jixhvi` "ecal `ed"e mkikxv lkl -

aeh mei axrn ozeyrl xyt` oia welig yi oixiykna `wec :`nl` .aeh mei axrn opwzl

ytp lke`a la` ,xyt` i` oiaaeh mei axrn ozeyrl xyt` elit`c ecen `nlr ilek -

oicv oi` jklc :mixne` yie !aeh meia ozeyrl xzenok m`c ,`xidp `le .jxev mpi`y mi`nh mibc cevi `ny -l`pzp epiax yxit ok lr .zxzenc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln ied -

"zevnd z` mzxnye" dil jinqe "ytp lkl lk`i xy` j`" :yi inlyexiac ,o"epiwnmcewnc zek`ln x`y la` .jli`e dyiln epiidc ,zexzen md jli`e xeniyny zek`ln mze` -

okl.xevwl `ly ,"j`" :xg` herin yi inlyexiac ,cere .oixeq` -éáøikd .yxtl jixv jgxk lrc ,yxit dtie ,oihgeq oi`c `idd ztlgen :i"yx yxit - dhiyd ztlgen xn` opgei

jeti` opixn` i` ,ok m`e ,`id zg` dyecw ixn` dilr ibiltc opax `dc ,ipy aeh meia xeq`iy wgvi epiaxcl dcedi iaxcn dywc oky lk ok m`c ,dlklkc `idd jeti` yxtl oi`c

miapre mizif la` ,zexit x`ya (dcedi iaxk dkld opgei iax xn`wc) ,dcedi iaxk dkldc (mye a,bnw zay) "ziag" wxta wiqt dteb opgei iax `dc :dnize .ipy aeh meia elit` xeq` -

zhiyae .dnecnk il d`xp ikde .`ed ikd mkixacl :dhiyd ztlgen ixaq `lc mi`xen`d mze` ixac itl xn`w opgei iaxc :xnel yie !dhiyd ztlgenc dil `xiaq `lc `nl` .`l -

icicl :edl xn`w opaxc mdixacl dcedi iaxe ,dlklkc dze` `id dhiyd ztlgenc uxiz `"xai`nd zxt`c `lke`c ,oixzen oey`xd meia elit` -clep ezixq`c ,ekcicle ,`e-

edl xn`w mdixaclc ,ok m` :xn`z m`e .xeq` ipyd aeh meia elit` oihgeq oi`c `iddayie !`piaxk ,dhiyd ztlgen `le ,edl xn`w mdixacl `nil ?dhiyd silgn `w i`n` -

dcedi iax mcew dligzn llk minkg exac `l oiicre li`edc ,'ek ztlgen opinwen `lck ,edl xn`w mdixacl xnel wgec el d`xp dfc :xnelepi` `piaxe .mdixacl xninl jiiy `l -
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íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ,LBìúéå äìòé ànL äøæb§¥¨¤¨©£¤§¦§¦¨§¥¨©£©¥
÷çöé éaø .àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦©¦¦§¨
ïé÷Lî :ééaà déì øîà .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb :øîà̈©§¥¨¦©§¦¤¨£©¥©©¥©§¦

¯ éàî àîòè eáfLäøæb dôeb àéä ,èBçñé ànL äøæb ¤¨©§¨©§¥¨¤¨¦§¦¨§¥¨
.àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦
àì éîð äaøk .ïééLe÷ ék ¯ éøîà àì ïîçð áøk eälek§§©©§¨¨¨§¦¦§©§©¨©¦¨

éøîà¯àîòè éàî óñBé áø ,àlà .eäì úéì äðëä ¨§¦£¨¨¥§¤¨©¥©©§¨
úBøéôe ,àìëeà äöéa :Cì øîà ?÷çöé éaøk øîà àì̈£©§©¦¦§¨¨©¨¥¨§¨¥
éàî ÷çöé éaøå .àìëeà åàìc ïé÷Lî é÷etàì ,àìëeà§¨§©¥©§¦§¨§¨§©¦¦§¨©
äòeìa äöéa :Cì øîà ?óñBé áøk øîà àì àîòè©§¨¨£©§©¥¨©¨¥¨§¨
éaø óàå .eîéi÷å eìâîc úBøét é÷etàì ,ïéòeìa ïé÷Lîe©§¦§¦§©¥¥§¦§§©§§©©¦
éîø ïðçBé éaøc .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb øáñ ïðçBé¨¨¨©§¥¨¦©§¦¤¨§©¦¨¨¨¥
ïéèçBñ ïéà :ïðz ;épLîe ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨§©¥§©¥£¦
ïîöòî eàöé íàå ,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà¤©¥§¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨
àöBiä ¯ ïéìëBàì íà :øîBà äãeäé éaø .ïéøeñà ¯£¦©¦§¨¥¦§¨¦©¥
:àîìà .øeñà ïäî àöBiä ¯ ïé÷Lîì íàå ,øzeî ïäî¥¤¨§¦§©§¦©¥¥¤¨©§¨
,eäðéîøe ,àeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøì ïéìëBà ìk̈¨¦§©¦§¨§¨§¦§©§¦§
ìL äìkìk ìò íãà äðúî :äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨©§¤¨¨©©§¨¨¤
äöéa ïëå ,éðMa dìëBàå ïBLàø áBè íBéa úBøét¥§¦§§¨©¥¦§¥¥¨
ïBLàøa ,ïéà ¯ éðMa .éðMa ìëàz ïBLàøa äãìBpL¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦©¥¦¦¨¦
à÷cîe .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø épLîe !àì ¯¨§©¥©¦¨¨§¤¤©¦¨¦§¨
.àeä àîòè ãç dpéî òîL ¯ éããäà eäì énøî§©¥§©£¨¥§©¦¨©©§¨

àðéáø
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dvia(iriax meil)

LBìúéå äìòé ànL äøæb`edy xvew meyn `ziixe`c xeqi` `edy §¥¨¤¨©£¤§¦§
y `vnp ,zek`ln zea`ndôeb àéä`ed ,mixyepd zexit xeqi` - ¦¨

äøæbopaxcnäøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàådclepy dvia xeq`pe §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
mixfeb oi` ixde ,mixyepd zexit lek`l `eai `ny yyg jezn

,sqei ax el xn` .zxg` dxifb lr xeari jk jezny yygndlek¨
,àéä äøæb àãçexfb ,mixyepd zexit lr exfby dxifbd llkay £¨§¥¨¦

`l day s`] xyepd ixt xcba `id s`y dvia lr mb dligzn
xg`e mixyepd zexit lr exfb dligzny `le ,[dyilz yyg jiiy

.dxifbd lr dxifb etiqed jk
:dpyna xg` xe`ia,øîà ÷çöé éaøaeh meia dclepy dvia ©¦¦§¨¨©

dxeq`eáfL ïé÷Lî íeMî äøæbs`e ,meia ea mixeq`y zexitd on §¥¨¦©§¦¤¨
.drela dzidy mewnn d`vie 'daf'y mdl dnec dviadéì øîà̈©¥

éiaàixde ,wgvi iaxléàî àîòè eáfL ïé÷Lî,mzezyl xeq`äøæb ©©¥©§¦¤¨©£¨©§¥¨
èBçñé ànLzk`ln ly dclez `edy wxtn `id zexit zhigqe ¤¨¦§

z` hgeqd jk ywd on d`eazd z` wxtn ycdy myky] yc
y `vnp ,[eztilw jezn ixtay miwynd z` wxtn ixtddôeb àéä¦¨

`ed ,eafy oiwyn xeqi`äøæb,opaxcnäøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
wgvi ax el xn` .eafy oiwyn meyn dvia lräøæb àãç dlek ,¨£¨§¥¨

àéä.dxifbd llka dzid dvia mb eafy oiwyn lr exfbyky , ¦
,dpyna mixe`ia drax` mi`xen`d ixacn e`aedy xg`

:exiag zrck mdn cg` lk yxit `l recn `xnbd zx`aneälek§
,mixg`d mi`xen`d lk -ïîçð áøkxeqi`d mrh z` yxity §©©§¨

,mivia lcbl zcnerd zlebpxzae dvwen meynéøîà àì`l - Ÿ¨§¥
,edenk eyxitïééLe÷ ékeixac lr (:a) lirl epiywdy dn meyn - ¦§¨

,dvwen jiiy odizyay dzviaae zlebpxza 'ediiexza beltpe'
oke .ef `kxitl uexiz ep`vn `leäaøkxeqi`d mrh z` yxity §©¨

,dpkd meynéøîà àì énðy meyn ,mi`xen`d x`yúéì äðëä ©¦Ÿ¨§¥£¨¨¥
eäìoenif jixv oi` jkle `ziixe`c dvweny mixaeq md oi` §

.aeh meie zay zcerql mei ceranàlà,zeywdl yióñBé áø ¤¨©¥
,mixyepd zexit meyn dxifb `ed mrhdy yxityàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

÷çöé éaøk øîà.eafy oiwyn meyn dxifb `idyCì øîà,sqei ax ¨©§©¦¦§¨¨©¨
àìëeà úBøéôe àìëeà äöéa,lke` md zexit oke lke` `id dvia - ¥¨§¨¥§¨

,mixyepd zexit meyn dvia xefbl jiiyeåàìc ïé÷Lî é÷etàì§©¥©§¦§¨
àìëeà`id dviay xnel oi` okle ,lke` mpi` miwyn la` - §¨

.eafy oiwyn zxifb llka÷çöé éaøådxifb `ed mrhdy yxity §©¦¦§¨
,eafy oiwyn meynóñBé áøk øîà àì àîòè éàîzexit meyn ©©£¨Ÿ¨©§©¥

.mixyepdCì øîà,wgvi iaxäòeìa äöéa,zlebpxzd seba `id ¨©¨¥¨§¨
ïéòeìa ïé÷Lîedzid eafy oiwyn lr exfbyk okle ,ixtd jeza md ©§¦§¦

,dxifbd llka dvia mbúBøét é÷etàìdvial minec mpi`yelbîc §©¥¥§¦©
eîéi÷ådnec oi` okle ,urd lr mcera mb milebn md micnery - §©§

zxifb llka dvia lelkl oi`e ,zexitd zxiypl dviad zxiyp
.mixyepd zexit

:dpynd xe`iaa opgei iax zrc dn dgiken `xnbdïðçBé éaø óàå§©©¦¨¨
y eixacn gkenøáñ`ed dviad xeqi` mrhyïé÷Lî íeMî äøæb ¨©§¥¨¦©§¦

eáfL.wgvi iax zrck ,éîø ïðçBé éaøcn dxizq dywd -éaøc ¤¨§©¦¨¨¨¥§©¦

äãeäé éaøcà äãeäé,envr ixac lr dcedi iax ixacn -épLîe- §¨©§©¦§¨§©¥
meyn mrhd yxity gken eziiyew mvrne ,dxizqd z` uxize

,opgei iax dywd jke .oldl x`aziy enke ,eafy oiwynïðz§©
,(:bnw) zay zkqna,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà ïéèçBñ ïéà¥£¦¤©¥§¦¥¤©§¦

d`eazd z` wxtn - yc] ycc dclez `edy wxtn meyn xeq`y
,[ywd oneàöé íàåzexitd on miwyndïéøeñà ,ïîöòîmzezyl §¦¨§¥©§¨£¦

,dligzkl hegqi `ny dxifb ,meia eaøîBà äãeäé éaømiwynd ©¦§¨¥
`l` ,ote` lka mixeq` mpi` mnvrn e`viyíàzexitd eid ¦

my migpenïéìëBàì,mday miwynd z` zezyl `leïäî àöBiä §¨¦©¥¥¤
øzeîyeygl oi`e ,miwynd mdn e`viy epevxl xacd oi`y oeik ¨

.envra mhgqi `nyíàåmy migpen zexitdìd jxevïé÷Lî §¦§©§¦
,mkezay,øeñà ïäî àöBiämi`vei miwyndy jka el gepy oeik ©¥¥¤¨

mhgqi `ny yegl yi mzezyl el xizp m`e ,zexitd on
,opgei iax wiicne .dligzklàîìàm`' dcedi 'x xn`y dnn ©§¨

y x`ean ,'xzen odn `veid oilke`lìkl cnerd xacïéìëBà`le ¨¨¦
,dizylàeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøìlke`d on cxtpy lke` - §©¦§¨§¨§¦§©

aeh meia dclepy dvia k"`e ,eafy oiwyn zxifb llka epi`e ,`ed
.eafy oiwyn meyn da xefbl oi`eäðéîøedxizq df lr dyw - §¦§

,my epipyy ,(.hl) oiaexira dpyndnäãeäé éaø øîà ãBòå,äðúî §¨©©¦§¨©§¤
íãà,i`pz lr zexyrne zenexz `ed yixtn -ìL äìkìk ìò ¨¨©©§¨¨¤

úBøétlah lyïBLàø áBè íBéameid m` ,xne`e ,dpyd y`x ly ¥§¦
zxgnle ,melk ixaca oi` meid ycew m`e ,dnexzd legz leg
m`e ,zrk dnexzd legz leg meide ycew lenz` m` xne`e xfeg

,lenz`n dnexzd dlg ixd leg lenz`e ycew meiddìëBàå§§¨
,éðMa,meidn e` lenz`n e` ,dyxtdd dlg jk oiae jk oiayïëå ©¥¦§¥

a äãìBpL äöéaaeh meiïBLàødpyd y`x ly,éðMa ìëàzmeyn ¥¨¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦
zxzen `id ixde lega dclepy `vnp leg did lenz` m`y
dviae ,leg xak meid ixd ycew lenz` m`e ,aeh meia dlke`l
iax wiicne ,lega dlik`a `nlr ilekl zxzen aeh meia dclepy

,opgeiïéà ,éðMajk oiay meyn dviad z` dcedi iax xizd ok` - ©¥¦¦
la` ,zxzen jk oiaeàì ïBLàøazxifb llka dviay epiide ,xizd ¨¦Ÿ

zkqnay eixacl dxizq ef ixde ,aeh meia dxeq`e eafy oiwyn
zxifb llka epi` dlik`l cnerd xacy xaqy gken mdny zay

.eafy oiwynépLîeayiie -ïðçBé éaøy eziiyew z`úôìçeî §©¥©¦¨¨§¤¤
,äèéMämd opaxy qexble zehiyd jetdl jixv zaya dpynay ©¦¨

dcedi iax la` dlik`l micnerd zexita eafy oiwyn exizdy
ezhiyl dcedi iax jkle ,dlik`l micnerd zexita elit` xq`
.meia ea dlke`l aeh meia dclepy dvia oiaexira dpyna xq`

:`xnbd dgikenéããäà eäì éîøî à÷cîeiax dywdy jezn - ¦§¨©§¥§©£¨¥
,ef z` ef zexzeq el` zeipyn izyy opgeidpéî òîLiax xaeqy §©¦¨

eafy oiwyne aeh meia dclepy dviay opgei¯ àeä àîòè ãçmrh ©©£¨
,mxeqi`l cg``ed dclepy dvia xeqi`y xaeq did eli` ik

zxifb dcedi iax xfb `ly s`y ,llk dxizq o`k oi` ,xg` mrhn
mrhn dclepy dvia xeq`l yi oiicr ,milke`a eafy oiwyn

.mixyepd zexit zxifbn e` dpkd e` dvwen
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dvia(iying meil)

:sqep dyrn `xnbd d`ianàtt áøc déðëæétLeàlra - §¦¦§¥§©¨¨
,`tt ax ly dipqk`dàøáb àeää dì éøîàådidy mixne` yi - §¨§¥¨©©§¨

,mc` mzqa dyrnddén÷ì àúàciptl `a -déì eåä ,àtt áøc §¨¨§©¥§©¨¨¨¥
mc` eze`lðäíéöéa CeclepyúaMîdkenqdàúà ,áBè íBéì ¨¨¥¦¦©¨§¨¨

dén÷ì`tt axc,øçîì eäðéìëîì eäî déì øîàdkld m`d xnelk §©¥¨©¥©§¥§¦§§¨¨
,opgei iaxk e` axkdéì øîà`tt axàðãéàä ìéæjl eiykr - ¨©¥¦¨¦§¨

jzialàúå`eae -øçîìon rpnpy daiqd ,d`xedd z` renyl §¨§¨¨

zcerq lk`y xg`l dkld zexedln xdfp ik ,dzid d`xedd
ep`vny itke ,oii da dzye zaydéålò àøBîà é÷Bî àì áøcax - §©Ÿ¦¨¨¦¨¥

,eize`xed z` ldwd iptl yexcl onbxezn cinrn did `làîBiî¦¨
déøáçì àáè,meid zxgnl cr h"ei zcerq xg`ln -íeMî ¨¨§©§¥¦

a zexedl xeq`yúeøëLàúà ék .aey yi` eze`déì øîà ,øçîì ¦§¦¨¨§¨¨¨©¥
`tt ax
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קלט izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei
ùåìúéå.dk`ln a` `edy ,xvew epiidc ,`ziixe`c `xeqi` dedc -àéä äøæâ àãç-

oixyepd zexit lr exfbe epnpyk `l` ,oixyepd zexit icil izil `lc dxfb ef `dzy `l

minkg zxfb llkn edin ,dyilz meyn da zilc ab lr s`e .rnyna dzid dvia s` -

.xyepd ixt `id s`y ,dzidåáæù ïé÷ùî íåùîm`e :opzck ,meia eal oixeq` l"wc -

dviae .(a,bnw sc zay) mixeq` - onvrn e`vi

dzidy mewnn z`vie dafy ,edl `inc inp

.drelaèåçñé àîùdclez zexit zhigqe -

wxtnk ,odly bf jezn owxtny ,`id ycc

.dly ywn d`eazàéä äøæâ àãç:ziyixtck -

dzid dvia s` ,eafy oiwyn lr exfbyk

.rnynaåäìåëmeyn oizipzn iwe`c dax -

meyn denwe`c wgvi iaxe sqei axe ,dpkd

.dxfbéøîà àì ïîçð áøë.dvwen meyn -éë
ïééùå÷.ediiexza ebltil :lirl opikxtck -

àìëåà åàì ïé÷ùîåoiwyn lr exfbyk ,jkld -

dpi` ixdy ,rnyna dvia dzid `l - eafy

.dzid oixyepd zexit llka la` ,dwynäòåìá
.uegl dafe zlebpxzd jeza -ïéòåìá ïé÷ùîå-

.uegl oiafe ,ovxgaåîéé÷å åìâîã úåøéô é÷åôàì
zxiyp llka e`l dviad zxiyp ,jkld -

.zexitdïéøåñà ïîöòî åàöé íàå,meia ea -

hegqi `ny dxfb:ïéìëåàì íàoiqpekn od -

oeikc ,meia ea xzen odn `veid - elld zexitd

`ny xfbnl `kil - oiwyn ipda dil `gip `lc

.hegqiàîìà`veid oilke`l m` xn`wcn -

odn `veid xaca ,xn` oilke`l lk - xzen odn

oiwyn zxfb llka epi`e ,`ed zxt`c `lke`

.eafyäãåäé éáø øîà ãåòåopz dipin lirl -

`ny `xi didy ,dpyd y`x .oiaexr zkqna

ipy mc` axrn ,miaeh mini ipy eidie xarzz

leg cg` ,od zeyecw izy :xaqwc .'ek oiaexr

.aeh mei ide leg id opirci `le ,aeh mei cg`e

äìëìëä ìò íãà äðúîizy ied `zln `dl -

,lah zexit ly dlklk el dzid .zeyecw

xyrn ,aeh meia zexyrne zenexz oidiabn oi` :opze ,aeh mei axrn xyir `le gkye

,el` lr zexyrne dnexz el` eidi - ycw xgnle leg meid m` :xne`e ,i`pza aeh meia

leg meid m` :ok xne`e xfeg zxgnle ,oniq oda ozepe ;melk ixaca oi` - ycw meid m`e

dyrp ixd - leg lenz`e ycw meid m`e ,x`yd lr dnexz el` eidi - ycw lenz`e

.epwzp jytp dnne .lenz`n dnexzéðùá äìëåàå,`ed ycw `nyc ,oey`xa `l la` -

.melk eixaca oi`eäöéá éáâì ïëå,aeh mei cg`de leg cg`d ,zeyecw izy eed -

.ipya zxzen oey`xa dclepdeàì ïåùàøá ïéà éðùámeia enewnn afc icin lk :`nl` -

.xeq` - `lke` elit`e ,aehäèéùä úôìçåî ïðçåé éáø éðùîåoi`c dpynd zhiy -

.opaxl dcedi iaxc jeti`e ,oihgeqéîøî à÷ãîå.iccd` dviae eafy oiwyn opgei iax -

àåä àîòè ãç äðéî òîù.`da ixy - `da ixyce ,`da xq` - `da xq`c o`ne -
àðéáø
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äøæâ`iady ieb iab (a,ck) onwlc ?`nrh i`d il dnl :dnize - yelzie dlri `ny

zeynyd oial i`vwz`c oeikc :i"yx yxit ,xeq` xaegna epina yi m` ,oexec-

`zyde .oken wtq iab dl iziincn ,dvwen meyn `nrhc rnyn oke .`nei ilekl i`vwz`

,dvwen dil zilc ,oerny iaxc `ail` `iz` `kdc `nrhc :xnel yie ?il dnl inrh ixz

`dc :dnize .dcedi iaxc `ail` `iz` onwle

'ek oexec `iady ieb onwl diteb i"yx yxit

lenz`n edpihwl `le li`ed ,xeq`,edpivw` -

iax elit`c ,miwenve zexbexbc dvwenk iede

lr !oerny iaxk inp `iz` ok m` .dcen oerny

oken iedc ,xvga oebk `kd ixiinc xnel yi jgxk

jkl ,mc`l oken ied miaxerl okene ,miaxerl

sc zay) 'ixn` `d :xn`z m`e .`nrh i`d jixv

,xaegnd lr eznda zaya mc` cinrn (`,akw

eylzpy miayr :yexit .dvwend lr `l la`

ira i`c ,dndal oken ied `d ?i`n`e .meid

ixar ixza ixiinc :xnel yie !dytpn dlk`

miaxerl oken jiiy `lc :xnel yi cer .`xdpc

`ede ,onvrn xiydl oilibxy oli`d zexita wx

i`d xn`c oeik ,ok m` :dniz la` .jkl dtvn

onwlc :xnel yie ?onwlc `nrh il dnl ,`nrh

,oepve ztl oebk ,`pivge `xn irac xaca ixiin

xkcn ixekc`c ,yelzie dlri `ny jiiy `lc

xacl di`xe .eylezl lwa leki oi`e li`ed`d -

xpd wilcdy ieb :(mye `,akw) zay zkqna opzc

l`xyi liayala` ,exe`l ynzydl xeq` -

iebd liaya`ny opiyiig `l i`n`e .xzen -

.xkcn ixekc` ,`l` ?envr l`xyi epwilci

giln u"inn xfril` epiax lk` df mrhne

`l ixd ?yegip i`nlc .zaya envrn ieb e`lvy

envr `ed dlvi `ny `niz ike .eliaya e`lv-

i`e .xkcn ixekc` xaca `gxh `ki`e li`ed

dvwen meynopixn`c ,`xidp `le .qekl ifg -

min ieb `iad m` :`icda (my) zay zkqna-

xnele wlgl oi`e .eliaya daxi `ny ,xeq`

xak e`lv iebd o`k la` ,eliaya daxi `ny jiiy min iab `wecc,`nrh i`d jiiy `le -

FxiMna :`icda (a"i wxt zayc) `ztqeza `ki` `dcy iptn ,xeq` -zayl elibxn ©¦

itl ,hegqi `nye yelzie dlri `ny jiiy miapre zexita `wecc :xnel yi cere .d`ad

elit` `d ?yelzie dlri `ny i`n :dniz j` .eprlai etka ecerae mdl de`zn mc`y

oicv oi` opz (mye a,bk) onwl ;dyw mbe !xzen ytp lke` `dc ,yelzl xzen dligzkl

ezeyrl lekiy xac lkc xnel oi`e !`ed ytp lke` `d ?i`n`e ,aeh meia oixaiad on mibc

`dc ,aeh mei axrn dil ciarz` `l ik ,envr aeh meia ezeyrl xeq` aeh mei axrn

.cety owzl oebk ,eixiykn `le ytp lke` :yexit ,eixiykn `le `ed :(a,gk onwl) opixn`

mkl :xne` dcedi iaxxyt`y oixiykn xeq`l jixhvi` "ecal `ed"e mkikxv lkl -

aeh mei axrn ozeyrl xyt` oia welig yi oixiykna `wec :`nl` .aeh mei axrn opwzl

ytp lke`a la` ,xyt` i` oiaaeh mei axrn ozeyrl xyt` elit`c ecen `nlr ilek -

oicv oi` jklc :mixne` yie !aeh meia ozeyrl xzenok m`c ,`xidp `le .jxev mpi`y mi`nh mibc cevi `ny -l`pzp epiax yxit ok lr .zxzenc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln ied -

"zevnd z` mzxnye" dil jinqe "ytp lkl lk`i xy` j`" :yi inlyexiac ,o"epiwnmcewnc zek`ln x`y la` .jli`e dyiln epiidc ,zexzen md jli`e xeniyny zek`ln mze` -

okl.xevwl `ly ,"j`" :xg` herin yi inlyexiac ,cere .oixeq` -éáøikd .yxtl jixv jgxk lrc ,yxit dtie ,oihgeq oi`c `idd ztlgen :i"yx yxit - dhiyd ztlgen xn` opgei

jeti` opixn` i` ,ok m`e ,`id zg` dyecw ixn` dilr ibiltc opax `dc ,ipy aeh meia xeq`iy wgvi epiaxcl dcedi iaxcn dywc oky lk ok m`c ,dlklkc `idd jeti` yxtl oi`c

miapre mizif la` ,zexit x`ya (dcedi iaxk dkld opgei iax xn`wc) ,dcedi iaxk dkldc (mye a,bnw zay) "ziag" wxta wiqt dteb opgei iax `dc :dnize .ipy aeh meia elit` xeq` -

zhiyae .dnecnk il d`xp ikde .`ed ikd mkixacl :dhiyd ztlgen ixaq `lc mi`xen`d mze` ixac itl xn`w opgei iaxc :xnel yie !dhiyd ztlgenc dil `xiaq `lc `nl` .`l -

icicl :edl xn`w opaxc mdixacl dcedi iaxe ,dlklkc dze` `id dhiyd ztlgenc uxiz `"xai`nd zxt`c `lke`c ,oixzen oey`xd meia elit` -clep ezixq`c ,ekcicle ,`e-

edl xn`w mdixaclc ,ok m` :xn`z m`e .xeq` ipyd aeh meia elit` oihgeq oi`c `iddayie !`piaxk ,dhiyd ztlgen `le ,edl xn`w mdixacl `nil ?dhiyd silgn `w i`n` -

dcedi iax mcew dligzn llk minkg exac `l oiicre li`edc ,'ek ztlgen opinwen `lck ,edl xn`w mdixacl xnel wgec el d`xp dfc :xnelepi` `piaxe .mdixacl xninl jiiy `l -

.dfl yyeg
la`
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íe÷éð ïðàå ,äøæb dôeb àéä ,LBìúéå äìòé ànL äøæb§¥¨¤¨©£¤§¦§¦¨§¥¨©£©¥
÷çöé éaø .àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦©¦¦§¨
ïé÷Lî :ééaà déì øîà .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb :øîà̈©§¥¨¦©§¦¤¨£©¥©©¥©§¦

¯ éàî àîòè eáfLäøæb dôeb àéä ,èBçñé ànL äøæb ¤¨©§¨©§¥¨¤¨¦§¦¨§¥¨
.àéä äøæb àãç dlek !?äøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨¨£¨§¥¨¦
àì éîð äaøk .ïééLe÷ ék ¯ éøîà àì ïîçð áøk eälek§§©©§¨¨¨§¦¦§©§©¨©¦¨

éøîà¯àîòè éàî óñBé áø ,àlà .eäì úéì äðëä ¨§¦£¨¨¥§¤¨©¥©©§¨
úBøéôe ,àìëeà äöéa :Cì øîà ?÷çöé éaøk øîà àì̈£©§©¦¦§¨¨©¨¥¨§¨¥
éàî ÷çöé éaøå .àìëeà åàìc ïé÷Lî é÷etàì ,àìëeà§¨§©¥©§¦§¨§¨§©¦¦§¨©
äòeìa äöéa :Cì øîà ?óñBé áøk øîà àì àîòè©§¨¨£©§©¥¨©¨¥¨§¨
éaø óàå .eîéi÷å eìâîc úBøét é÷etàì ,ïéòeìa ïé÷Lîe©§¦§¦§©¥¥§¦§§©§§©©¦
éîø ïðçBé éaøc .eáfL ïé÷Lî íeMî äøæb øáñ ïðçBé¨¨¨©§¥¨¦©§¦¤¨§©¦¨¨¨¥
ïéèçBñ ïéà :ïðz ;épLîe ,äãeäé éaøcà äãeäé éaøc§©¦§¨©§©¦§¨§©¥§©¥£¦
ïîöòî eàöé íàå ,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà¤©¥§¦¥¤©§¦§¦¨§¥©§¨
àöBiä ¯ ïéìëBàì íà :øîBà äãeäé éaø .ïéøeñà ¯£¦©¦§¨¥¦§¨¦©¥
:àîìà .øeñà ïäî àöBiä ¯ ïé÷Lîì íàå ,øzeî ïäî¥¤¨§¦§©§¦©¥¥¤¨©§¨
,eäðéîøe ,àeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøì ïéìëBà ìk̈¨¦§©¦§¨§¨§¦§©§¦§
ìL äìkìk ìò íãà äðúî :äãeäé éaø øîà ãBòå§¨©©¦§¨©§¤¨¨©©§¨¨¤
äöéa ïëå ,éðMa dìëBàå ïBLàø áBè íBéa úBøét¥§¦§§¨©¥¦§¥¥¨
ïBLàøa ,ïéà ¯ éðMa .éðMa ìëàz ïBLàøa äãìBpL¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦©¥¦¦¨¦
à÷cîe .ähéMä úôìçeî :ïðçBé éaø épLîe !àì ¯¨§©¥©¦¨¨§¤¤©¦¨¦§¨
.àeä àîòè ãç dpéî òîL ¯ éããäà eäì énøî§©¥§©£¨¥§©¦¨©©§¨

àðéáø
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dvia(iriax meil)

LBìúéå äìòé ànL äøæb`edy xvew meyn `ziixe`c xeqi` `edy §¥¨¤¨©£¤§¦§
y `vnp ,zek`ln zea`ndôeb àéä`ed ,mixyepd zexit xeqi` - ¦¨

äøæbopaxcnäøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàådclepy dvia xeq`pe §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
mixfeb oi` ixde ,mixyepd zexit lek`l `eai `ny yyg jezn

,sqei ax el xn` .zxg` dxifb lr xeari jk jezny yygndlek¨
,àéä äøæb àãçexfb ,mixyepd zexit lr exfby dxifbd llkay £¨§¥¨¦

`l day s`] xyepd ixt xcba `id s`y dvia lr mb dligzn
xg`e mixyepd zexit lr exfb dligzny `le ,[dyilz yyg jiiy

.dxifbd lr dxifb etiqed jk
:dpyna xg` xe`ia,øîà ÷çöé éaøaeh meia dclepy dvia ©¦¦§¨¨©

dxeq`eáfL ïé÷Lî íeMî äøæbs`e ,meia ea mixeq`y zexitd on §¥¨¦©§¦¤¨
.drela dzidy mewnn d`vie 'daf'y mdl dnec dviadéì øîà̈©¥

éiaàixde ,wgvi iaxléàî àîòè eáfL ïé÷Lî,mzezyl xeq`äøæb ©©¥©§¦¤¨©£¨©§¥¨
èBçñé ànLzk`ln ly dclez `edy wxtn `id zexit zhigqe ¤¨¦§

z` hgeqd jk ywd on d`eazd z` wxtn ycdy myky] yc
y `vnp ,[eztilw jezn ixtay miwynd z` wxtn ixtddôeb àéä¦¨

`ed ,eafy oiwyn xeqi`äøæb,opaxcnäøæâì äøæb øBæâðå íe÷éð ïðàå §¥¨©£©¥§¦§§¥¨¦§¥¨
wgvi ax el xn` .eafy oiwyn meyn dvia lräøæb àãç dlek ,¨£¨§¥¨

àéä.dxifbd llka dzid dvia mb eafy oiwyn lr exfbyky , ¦
,dpyna mixe`ia drax` mi`xen`d ixacn e`aedy xg`

:exiag zrck mdn cg` lk yxit `l recn `xnbd zx`aneälek§
,mixg`d mi`xen`d lk -ïîçð áøkxeqi`d mrh z` yxity §©©§¨

,mivia lcbl zcnerd zlebpxzae dvwen meynéøîà àì`l - Ÿ¨§¥
,edenk eyxitïééLe÷ ékeixac lr (:a) lirl epiywdy dn meyn - ¦§¨

,dvwen jiiy odizyay dzviaae zlebpxza 'ediiexza beltpe'
oke .ef `kxitl uexiz ep`vn `leäaøkxeqi`d mrh z` yxity §©¨

,dpkd meynéøîà àì énðy meyn ,mi`xen`d x`yúéì äðëä ©¦Ÿ¨§¥£¨¨¥
eäìoenif jixv oi` jkle `ziixe`c dvweny mixaeq md oi` §

.aeh meie zay zcerql mei ceranàlà,zeywdl yióñBé áø ¤¨©¥
,mixyepd zexit meyn dxifb `ed mrhdy yxityàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

÷çöé éaøk øîà.eafy oiwyn meyn dxifb `idyCì øîà,sqei ax ¨©§©¦¦§¨¨©¨
àìëeà úBøéôe àìëeà äöéa,lke` md zexit oke lke` `id dvia - ¥¨§¨¥§¨

,mixyepd zexit meyn dvia xefbl jiiyeåàìc ïé÷Lî é÷etàì§©¥©§¦§¨
àìëeà`id dviay xnel oi` okle ,lke` mpi` miwyn la` - §¨

.eafy oiwyn zxifb llka÷çöé éaøådxifb `ed mrhdy yxity §©¦¦§¨
,eafy oiwyn meynóñBé áøk øîà àì àîòè éàîzexit meyn ©©£¨Ÿ¨©§©¥

.mixyepdCì øîà,wgvi iaxäòeìa äöéa,zlebpxzd seba `id ¨©¨¥¨§¨
ïéòeìa ïé÷Lîedzid eafy oiwyn lr exfbyk okle ,ixtd jeza md ©§¦§¦

,dxifbd llka dvia mbúBøét é÷etàìdvial minec mpi`yelbîc §©¥¥§¦©
eîéi÷ådnec oi` okle ,urd lr mcera mb milebn md micnery - §©§

zxifb llka dvia lelkl oi`e ,zexitd zxiypl dviad zxiyp
.mixyepd zexit

:dpynd xe`iaa opgei iax zrc dn dgiken `xnbdïðçBé éaø óàå§©©¦¨¨
y eixacn gkenøáñ`ed dviad xeqi` mrhyïé÷Lî íeMî äøæb ¨©§¥¨¦©§¦

eáfL.wgvi iax zrck ,éîø ïðçBé éaøcn dxizq dywd -éaøc ¤¨§©¦¨¨¨¥§©¦

äãeäé éaøcà äãeäé,envr ixac lr dcedi iax ixacn -épLîe- §¨©§©¦§¨§©¥
meyn mrhd yxity gken eziiyew mvrne ,dxizqd z` uxize

,opgei iax dywd jke .oldl x`aziy enke ,eafy oiwynïðz§©
,(:bnw) zay zkqna,ïé÷Lî ïäî àéöBäì úBøétä úà ïéèçBñ ïéà¥£¦¤©¥§¦¥¤©§¦

d`eazd z` wxtn - yc] ycc dclez `edy wxtn meyn xeq`y
,[ywd oneàöé íàåzexitd on miwyndïéøeñà ,ïîöòîmzezyl §¦¨§¥©§¨£¦

,dligzkl hegqi `ny dxifb ,meia eaøîBà äãeäé éaømiwynd ©¦§¨¥
`l` ,ote` lka mixeq` mpi` mnvrn e`viyíàzexitd eid ¦

my migpenïéìëBàì,mday miwynd z` zezyl `leïäî àöBiä §¨¦©¥¥¤
øzeîyeygl oi`e ,miwynd mdn e`viy epevxl xacd oi`y oeik ¨

.envra mhgqi `nyíàåmy migpen zexitdìd jxevïé÷Lî §¦§©§¦
,mkezay,øeñà ïäî àöBiämi`vei miwyndy jka el gepy oeik ©¥¥¤¨

mhgqi `ny yegl yi mzezyl el xizp m`e ,zexitd on
,opgei iax wiicne .dligzklàîìàm`' dcedi 'x xn`y dnn ©§¨

y x`ean ,'xzen odn `veid oilke`lìkl cnerd xacïéìëBà`le ¨¨¦
,dizylàeä úøôàc àìëeà äãeäé éaøìlke`d on cxtpy lke` - §©¦§¨§¨§¦§©

aeh meia dclepy dvia k"`e ,eafy oiwyn zxifb llka epi`e ,`ed
.eafy oiwyn meyn da xefbl oi`eäðéîøedxizq df lr dyw - §¦§

,my epipyy ,(.hl) oiaexira dpyndnäãeäé éaø øîà ãBòå,äðúî §¨©©¦§¨©§¤
íãà,i`pz lr zexyrne zenexz `ed yixtn -ìL äìkìk ìò ¨¨©©§¨¨¤

úBøétlah lyïBLàø áBè íBéameid m` ,xne`e ,dpyd y`x ly ¥§¦
zxgnle ,melk ixaca oi` meid ycew m`e ,dnexzd legz leg
m`e ,zrk dnexzd legz leg meide ycew lenz` m` xne`e xfeg

,lenz`n dnexzd dlg ixd leg lenz`e ycew meiddìëBàå§§¨
,éðMa,meidn e` lenz`n e` ,dyxtdd dlg jk oiae jk oiayïëå ©¥¦§¥

a äãìBpL äöéaaeh meiïBLàødpyd y`x ly,éðMa ìëàzmeyn ¥¨¤§¨¨¦¥¨¥©¥¦
zxzen `id ixde lega dclepy `vnp leg did lenz` m`y
dviae ,leg xak meid ixd ycew lenz` m`e ,aeh meia dlke`l
iax wiicne ,lega dlik`a `nlr ilekl zxzen aeh meia dclepy

,opgeiïéà ,éðMajk oiay meyn dviad z` dcedi iax xizd ok` - ©¥¦¦
la` ,zxzen jk oiaeàì ïBLàøazxifb llka dviay epiide ,xizd ¨¦Ÿ

zkqnay eixacl dxizq ef ixde ,aeh meia dxeq`e eafy oiwyn
zxifb llka epi` dlik`l cnerd xacy xaqy gken mdny zay

.eafy oiwynépLîeayiie -ïðçBé éaøy eziiyew z`úôìçeî §©¥©¦¨¨§¤¤
,äèéMämd opaxy qexble zehiyd jetdl jixv zaya dpynay ©¦¨

dcedi iax la` dlik`l micnerd zexita eafy oiwyn exizdy
ezhiyl dcedi iax jkle ,dlik`l micnerd zexita elit` xq`
.meia ea dlke`l aeh meia dclepy dvia oiaexira dpyna xq`

:`xnbd dgikenéããäà eäì éîøî à÷cîeiax dywdy jezn - ¦§¨©§¥§©£¨¥
,ef z` ef zexzeq el` zeipyn izyy opgeidpéî òîLiax xaeqy §©¦¨

eafy oiwyne aeh meia dclepy dviay opgei¯ àeä àîòè ãçmrh ©©£¨
,mxeqi`l cg``ed dclepy dvia xeqi`y xaeq did eli` ik

zxifb dcedi iax xfb `ly s`y ,llk dxizq o`k oi` ,xg` mrhn
mrhn dclepy dvia xeq`l yi oiicr ,milke`a eafy oiwyn

.mixyepd zexit zxifbn e` dpkd e` dvwen
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dvia(iying meil)

:sqep dyrn `xnbd d`ianàtt áøc déðëæétLeàlra - §¦¦§¥§©¨¨
,`tt ax ly dipqk`dàøáb àeää dì éøîàådidy mixne` yi - §¨§¥¨©©§¨

,mc` mzqa dyrnddén÷ì àúàciptl `a -déì eåä ,àtt áøc §¨¨§©¥§©¨¨¨¥
mc` eze`lðäíéöéa CeclepyúaMîdkenqdàúà ,áBè íBéì ¨¨¥¦¦©¨§¨¨

dén÷ì`tt axc,øçîì eäðéìëîì eäî déì øîàdkld m`d xnelk §©¥¨©¥©§¥§¦§§¨¨
,opgei iaxk e` axkdéì øîà`tt axàðãéàä ìéæjl eiykr - ¨©¥¦¨¦§¨

jzialàúå`eae -øçîìon rpnpy daiqd ,d`xedd z` renyl §¨§¨¨

zcerq lk`y xg`l dkld zexedln xdfp ik ,dzid d`xedd
ep`vny itke ,oii da dzye zaydéålò àøBîà é÷Bî àì áøcax - §©Ÿ¦¨¨¦¨¥

,eize`xed z` ldwd iptl yexcl onbxezn cinrn did `làîBiî¦¨
déøáçì àáè,meid zxgnl cr h"ei zcerq xg`ln -íeMî ¨¨§©§¥¦

a zexedl xeq`yúeøëLàúà ék .aey yi` eze`déì øîà ,øçîì ¦§¦¨¨§¨¨¨©¥
`tt ax
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קמ
izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei

øîà àðéáø.jetiz `l - dhiyd ztlgen opgei iax xn`wc `d -àåä úøôàã àìëåà
.dlik`l zcnera ,`kil inp eafy oiwyn meyn - `kil dhigq meync oeike -åëãéãì

zlebpxza elit`e ,eafy oiwyn zxifb dviaa ekl zi`c inp idp ,ipya s` dl ezixq`c -

.dlik`l zcnerdàéøù éðùáã úäéî éì åãåà.`ed leg ediipin cgc -àéä úçà äùåã÷
meyn e`l jpdc ,miaeh mini x`yl enc `le -

mze` oiyer eid oic zia onfa s`c ,oewz` `wtq

,dlrnle dgpnd on micr e`a m` mini ipy

.(a,l) dpyd y`xa opixn`ckáøã äéøá àðéáø
øîà àìåò`xwirn dcedi iaxc` dcedi iax -

- `l oey`xa oi` ipya xn`wc `dc .iywz `l

`le ,dvwen meyne ,xn`w mivial zcnera

.eafy oiwyn meynéáéúéîi`xen` jpd` -

.oizipznc lld ziac `nrha belt`c i`nw

éìëä úà äá úåñëì.zigelv it -äá êåîñì
.da jneqe ,dceg cbpk dtwef -äéìò äôåë ìáà

'åëoilhlhn - zlhip dpi` `idc ab lr s`e -

xn`c ,wgvi iaxcn iwet`le .dkxevl ilkd z`

lhipd xacl `l` lhip ilk oi` :(`,bn sc zay)

.ilk ly enewnl jixva dl iwen edi`e ,zaya

à÷ôñåwtq :jzrc `wlq `w .dxeq` ef ly -

.aeh meia dxeq` - lega wtq aeh meia dclep

àéä ïðáøã ÷ôñdxifb meyn i`ce elit`c -

wtq ied - `witq dl `ied ike ,xqz`c `ed

.opaxcn xeq`c icinaäôéøè ÷ôñìwtq -

.i`w aeh meia e`le ,dtxh zlebpxzn dclep

.`da inp ixii` - dvia xeqi`a ixii`c icii`e

ïéøéúî åì ùéùaeh mei xg` elk`l lekiy -

xenb xzida.ìéèá àì óìàá åìéôàlr s`e -

zeny) aizkc ,liha ixza cg `ziixe`cnc ab

li`ed ,opax xeng` - "zehdl miax ixg`" (bk

xeqi`a eplk`i `l - onf xg`l oixizn el yie

.lehia ici lrøîàã ïàîì àçéðä.onwl -ìë
åðéðù úåðîì åëøãùonwlck ,dlxr zpyna -

mc` ipa yiy xac lk :rnyn .liha `lc

.oipna exkenl ezeaiyg iptn eilr oicitwnd

.oipna dze` oixken daxd ,inp dviaïàîì àìà
åëøãù úà øîàã,jkl cgeind z` :rnync -

.cne`a exken mc` oi`yøîéîì àëéà éàî-

.oipn `la cne`a zxknp daxd ,dvia ixd

ïúìúx"belit ,dxicw wznl ziphw oin -

.f"rlaå÷ìãéxn`py ,mxkd i`lk oick -

ixiq`c ,y` cwez - "ycwez ot" (ak mixac)

.d`pdaíéúàîå úçàá åìòécg` axrzp m` -

odn cg` dlri - xzid ly miz`na odn

mi`lk lehia xeriy dfe .oixzen x`yde ,wlcie

.miz`ne cg`a dlxreøîåà øéàî éáø äéäù-

zile ewlci olek xi`n iax xn` ikdl ,xnelk

okxce li`ed :xne` xi`n iax didy ,lehia edl

lk xeq`l oiycwne ,oilha oi` - zepnil

.oda oiaxrzndíéøîåà íéîëçåzexit lk -

.c`n oiaeyg ody ,o`k oiiepnd elld mixac dyyn ueg ,milha mlerayïãàáå êøô.od zenewn -éçìå÷lecb did l`xyi ux` ly aexke ,odly oilr mr milecb oiaexk iglw -

opixn`ck ,oli`k.(a,`iw) zeaezkaäìøò äìøòì éåàøä.dlxr meyn odiaexr z` oiycwn - oda zbdep dlxre ,oli` oin ody oze` -íøëä éàìëì éåàøäåiglewe oicxz itlg oebk -

.mxkd i`lk xeqi`a odiaexr oiycwn - oli` oin opi`y ,zexkke aexkåðéðù úåðîéì åëøãù úà.xi`n iaxc dizlina -ùé÷ì ïá ïåòîù éáøì àçéðä`ziixal `nwe`l `ki` -

.xi`n iaxk - dlha `l dvia ipzwc lirlcàðú éàä.lirlc -àðúixii`c ,zerivw `xhil oebk opaxc icina elit` ,oipn ea yiy xac lk :xn`c ,`ed zerivw `xhil iab ixii`c -

.dinwl yxtnck ,liha `l - opaxc zexit znexza<àåäù> <ïëù> ìëå.dtxh dvia -úåòéö÷ àøèéìoikzege ,jkl ieyrd ilk my `ede ,revwna orvwe dcya eyaiizpy mip`z -

.`xhil lwyna oxkene ,dtixbna ocixtn oxkenl oi`ayke .dliac ilebr `xwp `ede ,dpiabk oiyrpe cgi oiwacp ode ,lebr ilka mze` oiqxec jk xg`e mip`zd ivwer eaìò äñøãù
éìë éô.oilebrd oiyer eay ,lebr enyy -ìåâò äæéàá òãåé åðéàå.ekeza `le ,`ed eit lry rcei la` -øîåà øéàî éáøxfril` iax :df xaca ryedi iaxe xfril` iax ewlgp ok -

.elld oilebrd lk ly oinetd l` zepezgzd zetxhvn - renc wtqa zepezgz zexhl oi`y it lr s` xne`
ïéàåø
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ìáàilk oi`c xn`c ,wgvi iaxl mzd jixt `ziixa jdnc :i"yx yxit - ilk dilr dtek

ol `niiwc `dc oiwqet o`kne .enewnl jixva uxiz `ede .lhipd xacl `l` lhip

xeq` xeqi`l ezk`lny xaccla` ,enewn jxevl e` eteb jxevl epi`y `wec `l` epi` -

enewn jxevl e` eteb jxevlenewnl e` etebl jixvy liaya elhlhl ligzd m`e .ixy -

`dc ,dvxi m` excga elit` ekiledl xzen -

ilkd sebl e` enewnl jixve li`edc `kd `pifg

.dviad lr edtek -

éãéãìiax :dnize - `ixy inp oey`xa elit`

zia wiay ike ,i`ny ziak xn`c dcedi

dcedi iaxc :xnel yie ?i`ny ziak ciare lld

xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l xne` did

.mlern df

úåøçàåxqe` ok m`c :dniz - 'eke zexg`a

migaf) ."zeaexrzd"ae ,`witq wtq

`witq wtq xq`c `ki` in :xn`wc (mye `,cr

`kdn dil hiyt `l i`n` ,d`pd ixeq`a

`nlya !`witq wtq `ki`c ab lr s` opixq`c

daxrzp ,dxeq` `witqe xn`c ,lirlc `idd

epiax yxitck yxtl lkep ,zexeq` olek sl`a

sl`a daxrzp :mz:inp i` .i`w envr xeqi`` -

jdc `nle` i`ne ,`id `ziixa lirlc `d

la` .mzdc `ziixa jdn `kdc `ziixa

qixb `l jgxk lr !(dpynl `iyw `ziixan)

iaxa wgvi epiaxe .zexg`a zexg`e mz epiax

:eyexit ikde ,xity dil qxbc :xne` jexa

`pin` jzrc `wlqc ,xeqi`d mb axrzpy

rnyn `w ,iaex ixz oirk `ki`e li`ed ,xzeny

,xity dil qxbc :wgvi epiax axd uxiz cere .ol

ol miwc .`kdn hytinl ivn `l ok it lr s`e

ixza `l` lha epi` zeaiyg el yiy xac lk

dil giken mzd la` ,`kd lha epi` jkl ,iaex

,`aex jeza `aex axrzp m` xn`wc ,iaex ixzn

,iaex ixz o`k oi` `kd la` .'eke `ipzde

"lxrd" wxtae ,dey did oey`xd zaexrzdy

.izyxit (`,`t zenai)
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íäéøáãì äãeäé éaøå ,CBtéz àì íìBòì :øîà àðéáø̈¦¨£©§¨¨¥§©¦§¨§¦§¥¤
,àéøL éîð ïBLàøa eléôà éãéãì :eäì øîà÷ ïðaøc§©¨©¨¨©§§¦¦£¦¨¦©¦©§¨
úäéî éì eãBà eëãéãì àlà ,àeä úøôàc àìëeàc§§¨§¦§©¤¨§¦§¦¦©
:ïðaø déì éøîàå ,ïä úBMeã÷ ézLc ,àéøL éðMác§©¥¦©§¨¦§¥§¥§¨§¦¥©¨©
àleò áøc déøa àðéáø .àéä úçà äMeã÷ ,àì̈§¨©©¦¨¦¨§¥§©¨
éaøå ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa àëä :øîà£©¨¨§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦§©¦
ãçà :éáéúéî .äö÷eî déì úéàc ,déîòèì äãeäé§¨§©§¥§¦¥§¤¥¦¥¤¨
áBè íBéa äãìBpL äöéa ãçàå úaLa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§©¨§¤¨¥¨¤§¨§

kä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî ïéààìå ,éì ¥§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ
éìkä úà äéìò äôBk ìáà .ähnä éòøk da CBîñì¦§¨©§¥©¦¨£¨¤¨¤¨¤©§¦
äáøòúð íàå .äøeñà à÷éôñe .øáMz àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦¨¥§¥¨£¨§¦¦§¨§¨
íeMî øîàc äaøì àîìLa .úBøeñà ïlek ¯ óìàa§¤¤¨£¦§¨¨§©¨§¨©¦
àúééøBàc à÷éôñ ìëå ,àúééøBàc à÷éôñ éåä ¯ äðëä£¨¨¨¥§¥¨§©§¨§¨§¥¨§©§¨
íeMî éøîàc ,÷çöé éaøìe óñBé áøì àlà .àøîeçì§§¨¤¨§©¥§©¦¦§¨§¨§¦¦
!àle÷ì ïðaøc à÷éôñ ìëå ,àéä ïðaøc à÷éôñ ,äøæb§¥¨§¥¨§©¨©¦§¨§¥¨§©¨©§¨
àîéà ,éëä éà .äôøè ÷ôñì ïàúà àôéñ :Cì éøîà̈§¦¨¥¨£¨¦§¥§¥¨¦¨¦¥¨
zøîà éà .úBøeñà ïlek ¯ óìàa äáøòúð :àôéñ¥¨¦§¨§¨§¤¤¨£¦¨§©§
Bì LiL øác éåä ¯ ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñ àîìLa¦§¨¨¨¥¨¥¨¥¨¨¤¥
àì óìàa eléôà ¯ ïéøézî Bì LiL øác ìëå ,ïéøézî©¦¦§¨¨¨¤¥©¦¦£¦§¤¤¨
Bì ïéàL øác ¯ äôøè ÷ôñ zøîà éà àlà .ìéèa§¦¤¨¦¨§©§§¥§¥¨¨¨¤¥
äáeLç äöéa :àîéz éëå !àaeøa ìèaúå àéä ,ïéøézî©¦¦¦§¦¨¥§¨§¦¥¨¥¨£¨
"úBðnéì BkøcL ìk" øîàc ïàîì àçéðä ,äìèa àìå§Ÿ§¥¨¨¦¨§©§¨©¨¤©§¦¨
,eðéðL "úBðnéì BkøcL úà" øîàc ïàîì àlà ,eðéðL̈¦¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨¨¦
ïzìz éìéáç Bì eéäL éî :ïðúc ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¦§©¦¤¨£¦¥¦§¨
úBøçàå ,úBøçàa eáøòúð .e÷ìcé ¯ íøkä éàìk ìL¤¦§¥©¤¤¦¨§¦§¨§©£¥©£¥
éaø äéäL .íéúàîe úçàa eìòé :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,e÷ìcé ïlek ¯ úBøçàa©£¥¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£§©©¨©¦¤¨¨©¦
íéøác äML àlà Lc÷î Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,Lc÷î úBðnì BkøcL úà :øîBà øéàî¥¦¥¤¤©§¦¨§©¥©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦

éaø .ãáìaéôìçå ,úBîeúñ úBiáçå ,ïãàá éðBnøå ,Cøô éæBâà :ïä elàå .äòáL :øîBà àáé÷ò ¦§©©¦£¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥¨¨§¨¦§§¦§¥
éñBî àáé÷ò éaø .úéðåé úòìãe ,áeøk éçì÷å ,ïéãøzéeàøä .úéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §¨¦§¦§¥§§©©§¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦¨¨

úà" :øîà ïðçBé éaø ,dìò øîzàå .íøkä éàìk ¯ íøkä éàìëì éeàøä ,äìøò ¯ äìøòì§¨§¨¨§¨¨¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤§¦§©£¨©¦¨¨¨©¤
éaøì àçéðä .eðéðL "úBðnì BkøcL ìk" :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,eðéðL "úBðnì BkøcL¤©§¦¨¨¦§©¦¦§¤¨¦¨©¨¤©§¦¨¨¦¨¦¨§©¦
àøèéìc àpz ¯ àpz éàä :àtt áø øîà ?øîéîì àkéà éàî ïðçBé éaøì àlà ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¤¨§©¦¨¨©¦¨§¥©£©©©¨©©¨©¨§¦§¨
:ïðúc .àúééøBàãa ïkL ìëå ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà ,ïéðîaL øác ìk :øîàc ,àeä úBòéö÷§¦§¨©¨¨¨¤§¦§¨£¦¦§©¨©¨§¦§¨¤¥¦§©§¨¦§©
òãBé Bðéàå ,úéáç ét ìò ;dñøc ìebò äæéàa òãBé Bðéàå ,ìebò ét ìò dñøcL úBòéö÷ àøèéì¦§¨§¦¤§¨¨©¦¦§¥¥©§¥¤¦§¨¨©¦¨¦§¥¥©
øæòéìà éaø :øîBà øéàî éaø .dñøc úøek Bæéàa òãBé Bðéàå ,úøek ét ìò ;dñøc úéáç Bæéàa§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤§¥¥©§¥©¤¤§¨¨©¦¥¦¥©¦¡¦¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dvia(iriax meil)

øîà àðéáø,opgei iax dywdy dxizqd lr xg` uexizàì íìBòì ¨¦¨¨©§¨Ÿ
Cetéz,dpyna zehiyd z` jetdl jixv oi` -äãeäé éaøå ¥§©¦§¨

,meia ea h"eia dclepy dviad z` xq`y rnyn myy oiaexira
ïðaøc íäéøáãìh"eia dclepy dvia mixqe`yeäì øîà÷xn` - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

,mdl xn` jke ,eixac z`éãéãìizhiyl -ïBLàøa eléôàly §¦¦£¦¨¦
dpyd y`xàéøL énð,dviad zxzen ok mb -àeä úøôàc àìëeàc ©¦©§¨§§¨§¦§©

,eafy oiwyn zxifb ea jiiy oi`e ,`ed cxtpy lke` -eëãéãì àlà¤¨§¦§
micnerd zexita mb eafy oiwyn lr mixfeb mz`y mkixacl -

,dvial oicd `ede ,dlik`lúäéî éì eãBàizrcl ecez zegtl - ¦¦©
ácd meiéðMdpyd y`x lyàéøLmeyn ,dviadïä úBMeã÷ ézLc §©¥¦©§¨¦§¥§¥

oey`xa dclepy dvia `linne ,dpyd y`x ly minid ipy
leg mei `edy ,lenz` dclepy e` jytp dnny ,ipya zxzen

e.meid zxzene leg mei meid la` bga dclepy e` ,ixnbl zxzen
ïðaø déì éøîàå,dcedi iaxlàéä úçà äMeã÷ ,àìcg` aeh mei - §¨§¥¥©¨¨Ÿ§¨©©¦

xn`z f`y wtqd zngn mini ipy epwiz `ly ,minid ipy `ed
`l` ,leg mdn cg`y oeik ipya zxzen `id jytp dnny
ziaa ycegd miycwn eidy onfa elit`y ,zi`ce `id mzyecw
dgpnd on clend lr cirdl micr e`a m` dii`xd it lr oic
y`x izni` wtq lk oi`y s` mini ipy mze` miyer eid dlrnle
.ipyd meia mb dviad dxeq` ,i`cea ycew mdipyy oeike ,dpyd

øîà àìeò áøc déøa àðéáø,dcedi iax ixaca dxizql sqep aeyii ¨¦¨§¥§©¨¨©
àëäz` ipyd meia wx dcedi iax xizdy oiaexira dpyna ¨¨

xaecn ,oey`xa dclepy dviad,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
äö÷eî déì úéàc déîòèì äãeäé éaøåh"eia dviad dxeq` jkle §©¦§¨§©£¥§¦¥§¤

oiwyn zxifb meyn `le ,dvwen meyn ,dpyd y`x ly oey`x
mdinrh lr dywn `xnbd_ .zaya dpynd mr dxizq oi`e ,eafy

:wgvi iaxe sqei ax lyãçàå úaLa äãìBpL äöéa ãçà ,éáéúéî¥¦¥¤¨¥¨¤§¨§©¨§¤¨
dúBà ïéìèìèî ïéà ,áBè íBéa äãìBpL äöéa,dteb jxevl elit`e ¥¨¤§¨§¥§©§§¦¨

éìkä úà da úBqëì àì,ähnä éòøk da CBîñì àìådztiwf ici lr Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ¦§¨©§¥©¦¨
,dceg cbpk,øáMz àlL ìéáLa éìkä úà äéìò äôBk ìáàmeyn £¨¤¨¤¨¤©§¦¦§¦¤Ÿ¦¨¥

,dvwen jxevl elit` ilk lhlhl xzenyem`à÷éôñm` `ed §¥¨
,lega e` h"eia dviad dclepäøeñà,wtqnäáøòúð íàådviad £¨§¦¦§¨§¨

h"eia dclepyóìàalega eclepy,úBøeñà ïlekdviad oi`e §¤¤¨£
,dywe .zexzend miviad ly aexa dlha dxeq`däaøì àîìLa¦§¨¨§©¨

øîàch"eia dclepy dvia xeqi` mrh,äðëä íeMîcnlp `ede §¨©¦£¨¨
,(:a) lirl x`eank weqtnà÷éôñ ìëå àúééøBàc à÷éôñ éåä£¥§¥¨§¨§¨§¨§¥¨

àøîeçì àúééøBàc,éøîàc ÷çöé éaøìe óñBé áøì àlàdxeq`y §¨§¨§§¨¤¨§©¥§©¦¦§¨§¨§¥
dviadäøæb íeMîzexit e` eafy oiwyn zxifb gkn ,opaxc ¦§¥¨

aeh meia dclep wtqa ixd ,dyw ,mixyepdìëå ,àéä ïðaøc à÷éôñ§¥¨§©¨¨¦§¨
àle÷ì ïðaøc à÷éôñ.wtqn dviad z` `ziixad dxq` recne , §¥¨§©¨¨§¨

:`xnbd zvxzndéì øîà)àôéñ (,wtqa exingd ea `ziixad ly ¨©¥¥¨
`l` ,h"eia dclep m` wtqa llk xaecn oi`ïàúà`tiqd d`a - £¨

ìn dclepy dviaäôøè ÷ôñoeik wtqn dxeq`y `pzd xn` dfae , §¨¥§¥¨
:`xnbd dywn .`ziixe`c wtq `edyéëä éàwtqa xaecn m` - ¦¨¦

,dtixh zviaàôéñ àîéàly `tiqd jyndn zeywdl yi - ¥¨¥¨
,`ziixadäáøòúðdviadóìàaxzid ly miviaéà ,úBøeñà ïlek ¦§¨§¨§¤¤¨£¦

àîìLa úøîàdviaa zxacn `ziixady oywnd yxity enk ¨§©§¦§¨¨
dclepy÷ôña÷ôñ áBè íBéa,ìBçsl`a elit` lha xeqi`d oi`y ¨¥¨¥
c meynéåäefd dviad¯ Bì LiL øácexeqi`lïéøézîxac - £¥¨¨¤¥©¦¦

xzida dlke`l leki h"ei xg`ly ,onf xg`l xzen didi exeqi`y
,xenbïéøézî Bì LiL øác ìëålha `ed mb `ziixe`cny s`] §¨¨¨¤¥©¦¦

y minkg ea exfb [aexaìéèa àì óìàa eléôàúøîà éà àlà , £¦§¤¤Ÿ¨¦¤¨¦¨§©§
y dviaa zxacn `ziixady jvexizk÷ôñzlebpxzn dclep m` ¨¥

äôøèdtixh xeqi` ixd ,àéä ïéøézî Bì ïéàL øác,mlerl dxeq`e §¥¨¨¨¤¥©¦¦¦
,xeqi`d lhazi `l xnele xingdl oi` dfaeìèaúådviadàaeøa §¦¨¥§¨

.xzid ivia lyàîéz éëåy ,uxzl xn`z `ny -àìå äáeLç äöéa §¦¥¨¥¨£¨§Ÿ
äìèa,lha epi`y aeyg xac lk oick ,aexaøîàc ïàîì àçéðä §¥¨¨¦¨§©§¨©

oldl `aezy dpyna'eðéðL úBðnéì BkøcL ìk'ipa yiy xac lk - ¨¤©§¦¨¨¦
cne`a `le oipn itl exkenl ezeaiyg iptn eilr micitwny mc`

yi ,sl`a elit` lha epi`y xi`n 'x ixac epyp eilr ,dxryde
mc` ipa yiy oeik aeyg xac llka `id dvia mby xnel

,oipna dxkenl micitwnyúBðnéì BkøcL úà' øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨
'eðéðLmixkene eilr micitwn mleky xaca `weec `l` df oi`y - ¨¦

oi`y mc` ipa yiy dviaa df itle ,cne`a `le oipna wx eze`
xi`n 'x dcei ,cne`a dze` mixkene jk lk dze` miaiygn

,lehia da lirenyøîéîì àkéà éàîdnewnl `iyewd zxfege , ©¦¨§¥©
zlhazn dviad oi` recn dtixh zviaa xaecn m`yly aexa

iax zhiya dxen`d zwelgnd z` d`ian `xnbd .xzid ivia
:xi`nïzìz éìéáç Bì eéäL éî ïðúcíøkä éàìk ìLiliag erxfipy ¦§©¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤

,mxkd jeza ozlzde÷ìcémixeq` mxkd i`lky meyn ,etxyi - ¦¨§
.d`pdaeáøòúðmixeq`d ozlz iliag oze`úBøçàa,xzid ly ¦§¨§©£¥

úBøçàa úBøçàå`l` xzida xeqi`d lha `l ,xzid lyïlek ©£¥©£¥¨
,e÷ìcéd`pd xeqi` oda axerny meyníéîëçå .øéàî éaø éøác ¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéúàîe úçàa eìòé ,íéøîBàly miz`n xeqi`d cbpk yi m` - §¦©£§©©¨©¦
x`y lke eptxyie xeqi`d xeriyk cg` `ivei ,ezenk xzid
enrhe .miz`na milha dlxre mi`lky meyn ,mixzen miz`nd

,`ed xi`n iax lyúBðnì BkøcL úà ,øîBà øéàî éaø äéäL- ¤¨¨©¦¥¦¥¤¤©§¦¨
yi m` elit`e ,lha epi`e `ed aeyg ,oipn i"r `ed ezxikn ote`y

ecbpk miz`nLc÷îekxcy `ed aeyg xac ozlze ,lkd [xqe`] §©¥
.zepnilíéîëçåmiz`na lehia ozlza lireny mixaeqy ©£¨¦
,íéøîBàyLc÷î Bðéàmiz`n ecbpk yiyk xqe`eíéøác äML àlà §¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦

ãáìa,milha mpi`e xzeia miaeyg mdyäòáL ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§©©¦£¦¨¥¦§¨
,mpyi mixacïä elàå,opax zrcl miaeygd mixacdCøt éæBâà- §¥¥¡¥¤¤

,xzeia migaeyn mdy jxtn mi`ad mifeb`ïãàa éðBnøå- §¦¥©¨
,oc`an mi`ad mipenixúBîeúñ úBiáçå,oii lyïéãøz éôìçå- §¨¦§§¦§¥§¨¦
,oicxzd zerlvn milráeøk éçì÷åmilecb mdy l`xyi ux`ay §¦§¥§

,miaeheúéðåé úòìãe.éñBî àáé÷ò éaøúéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §©©§¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦
.miaeyge milecb mdyéeàøälirl miiepnd oianäìøòìoebk ¨¨§¨§¨

oiprl mda df oic xn`p ,oiie mipenxe mifeb`äìøòly mdyky ¨§¨
,xzid lya milha mpi` dlxréeàøälirl miiepnd oianéàìëì ¨¨§¦§¥

íøkärlce aexke micxz oebkxeqi` oiprl df oic mda xn`p ,z ©¤¤
,íøkä éàìk.mxeqi`a micnere xzid lya milha mpi`yøîzàå ¦§¥©¤¤§¦§©

dìò,ef dpyn lr -úBðnì BkøcL úà ,øîà ïðçBé éaøxknp oi`y - £¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨
cne`a `le oipna `l`eðéðLaeygy dpyna xi`n iax ixaca ¨¦

,lha epi`e `edúBðnì BkøcL ìk ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåyiy - §©¦¦§¤¨¦¨©¨¤©§¦¨
oipna eze` mixkeny mc` ipaeðéðL,lha epi`y xi`n iax ixac ¨¦

zxfeg `xnbd .cne`a eze` mixkeny mc` ipa yiy s`e
:dziiyewlLé÷ì ïa ïBòîL éaøì àçéðäxi`n iax zrca xn`y ¨¦¨§©¦¦§¤¨¦

oeik aeyg xac `id dvia mby xnel xyt` ,'zepnil ekxcy lk'
,oipna dxkenl micitwny yiyïðçBé éaøì àlàz`' xn`y ¤¨§©¦¨¨

itl mze` xkeny in oi`y mixac wx epiidc ,'zepnil ekxcy
ok m`e ,df llka dpi` dvia i`cea ,cne`,øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

zlhazn dtixhd zvia oi` recn dnewnl `iyewd zxfegy
:`iyewl aeyii d`ian `xnbd .xzid ivia zaexrzaáø øîà̈©©

àtt,àpz éàäd ,`ziixad lyc àpzc `ziixaàeä úBòéö÷ àøèéì ¨¨©©¨©¨§¦§¨§¦
,[oldl eixac e`aeiy]ïéðîaL øác ìk øîàc,oipn ea yiy - §¨©¨¨¨¤§¦§¨

,oipna eze` mixken mc` ipa herin wx m` elit` ,xnelkeléôà£¦
aexeqi`y xacïðaøã,opaxcn `idy mip`z znexz oebkìéèa àì §§©¨¨Ÿ¨¦

,sl`a elit` llk xzida xeqi`da ïkL ìëåexeqi`y xac §¨¤¥§
àúééøBàã.llk lha epi` i`ce ,dtixh zvia oebkïðúc,àøèéì §©§¨¦§©¦§¨

úBòéö÷dnexz ly zeyaein mip`z -ìebò ét ìò dñøcLilkd-] §¦¤§¨¨©¦¦
`ln ,ilkd itay ef `xhil zgze ,[dliac ilebir ea miyery

,dlik`a zexzend oileg ly zerivwa ilkdòãBé Bðéàåonf xg`l §¥¥©
ìebò äæéàao`k mi`vnpd milkd oian,dñøcxexiaa el reci la` §¥¤¦§¨¨

dqxcy e` ,ekeza `le ilkd it lr dqxcyúéáç ét ìòzcnerd ©¦¨¦
zeiagd oiadñøc úéáç Bæéàa òãBé Bðéàådqxcy e` ,úøek ét ìò §¥¥©§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤

zexeekd oia zcnerdøîBà øéàî éaø ,dñøc úøek Bæéàa òãBé Bðéàå§¥¥©§¥©¤¤§¨¨©¦¥¦¥
,ryedi iaxe xfril` iax xaca ewlgpyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
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קמי
izni`na cenr b sc ± oey`x wxt`nei

øîà àðéáø.jetiz `l - dhiyd ztlgen opgei iax xn`wc `d -àåä úøôàã àìëåà
.dlik`l zcnera ,`kil inp eafy oiwyn meyn - `kil dhigq meync oeike -åëãéãì

zlebpxza elit`e ,eafy oiwyn zxifb dviaa ekl zi`c inp idp ,ipya s` dl ezixq`c -

.dlik`l zcnerdàéøù éðùáã úäéî éì åãåà.`ed leg ediipin cgc -àéä úçà äùåã÷
meyn e`l jpdc ,miaeh mini x`yl enc `le -

mze` oiyer eid oic zia onfa s`c ,oewz` `wtq

,dlrnle dgpnd on micr e`a m` mini ipy

.(a,l) dpyd y`xa opixn`ckáøã äéøá àðéáø
øîà àìåò`xwirn dcedi iaxc` dcedi iax -

- `l oey`xa oi` ipya xn`wc `dc .iywz `l

`le ,dvwen meyne ,xn`w mivial zcnera

.eafy oiwyn meynéáéúéîi`xen` jpd` -

.oizipznc lld ziac `nrha belt`c i`nw

éìëä úà äá úåñëì.zigelv it -äá êåîñì
.da jneqe ,dceg cbpk dtwef -äéìò äôåë ìáà

'åëoilhlhn - zlhip dpi` `idc ab lr s`e -

xn`c ,wgvi iaxcn iwet`le .dkxevl ilkd z`

lhipd xacl `l` lhip ilk oi` :(`,bn sc zay)

.ilk ly enewnl jixva dl iwen edi`e ,zaya

à÷ôñåwtq :jzrc `wlq `w .dxeq` ef ly -

.aeh meia dxeq` - lega wtq aeh meia dclep

àéä ïðáøã ÷ôñdxifb meyn i`ce elit`c -

wtq ied - `witq dl `ied ike ,xqz`c `ed

.opaxcn xeq`c icinaäôéøè ÷ôñìwtq -

.i`w aeh meia e`le ,dtxh zlebpxzn dclep

.`da inp ixii` - dvia xeqi`a ixii`c icii`e

ïéøéúî åì ùéùaeh mei xg` elk`l lekiy -

xenb xzida.ìéèá àì óìàá åìéôàlr s`e -

zeny) aizkc ,liha ixza cg `ziixe`cnc ab

li`ed ,opax xeng` - "zehdl miax ixg`" (bk

xeqi`a eplk`i `l - onf xg`l oixizn el yie

.lehia ici lrøîàã ïàîì àçéðä.onwl -ìë
åðéðù úåðîì åëøãùonwlck ,dlxr zpyna -

mc` ipa yiy xac lk :rnyn .liha `lc

.oipna exkenl ezeaiyg iptn eilr oicitwnd

.oipna dze` oixken daxd ,inp dviaïàîì àìà
åëøãù úà øîàã,jkl cgeind z` :rnync -

.cne`a exken mc` oi`yøîéîì àëéà éàî-

.oipn `la cne`a zxknp daxd ,dvia ixd

ïúìúx"belit ,dxicw wznl ziphw oin -

.f"rlaå÷ìãéxn`py ,mxkd i`lk oick -

ixiq`c ,y` cwez - "ycwez ot" (ak mixac)

.d`pdaíéúàîå úçàá åìòécg` axrzp m` -

odn cg` dlri - xzid ly miz`na odn

mi`lk lehia xeriy dfe .oixzen x`yde ,wlcie

.miz`ne cg`a dlxreøîåà øéàî éáø äéäù-

zile ewlci olek xi`n iax xn` ikdl ,xnelk

okxce li`ed :xne` xi`n iax didy ,lehia edl

lk xeq`l oiycwne ,oilha oi` - zepnil

.oda oiaxrzndíéøîåà íéîëçåzexit lk -

.c`n oiaeyg ody ,o`k oiiepnd elld mixac dyyn ueg ,milha mlerayïãàáå êøô.od zenewn -éçìå÷lecb did l`xyi ux` ly aexke ,odly oilr mr milecb oiaexk iglw -

opixn`ck ,oli`k.(a,`iw) zeaezkaäìøò äìøòì éåàøä.dlxr meyn odiaexr z` oiycwn - oda zbdep dlxre ,oli` oin ody oze` -íøëä éàìëì éåàøäåiglewe oicxz itlg oebk -

.mxkd i`lk xeqi`a odiaexr oiycwn - oli` oin opi`y ,zexkke aexkåðéðù úåðîéì åëøãù úà.xi`n iaxc dizlina -ùé÷ì ïá ïåòîù éáøì àçéðä`ziixal `nwe`l `ki` -

.xi`n iaxk - dlha `l dvia ipzwc lirlcàðú éàä.lirlc -àðúixii`c ,zerivw `xhil oebk opaxc icina elit` ,oipn ea yiy xac lk :xn`c ,`ed zerivw `xhil iab ixii`c -

.dinwl yxtnck ,liha `l - opaxc zexit znexza<àåäù> <ïëù> ìëå.dtxh dvia -úåòéö÷ àøèéìoikzege ,jkl ieyrd ilk my `ede ,revwna orvwe dcya eyaiizpy mip`z -

.`xhil lwyna oxkene ,dtixbna ocixtn oxkenl oi`ayke .dliac ilebr `xwp `ede ,dpiabk oiyrpe cgi oiwacp ode ,lebr ilka mze` oiqxec jk xg`e mip`zd ivwer eaìò äñøãù
éìë éô.oilebrd oiyer eay ,lebr enyy -ìåâò äæéàá òãåé åðéàå.ekeza `le ,`ed eit lry rcei la` -øîåà øéàî éáøxfril` iax :df xaca ryedi iaxe xfril` iax ewlgp ok -

.elld oilebrd lk ly oinetd l` zepezgzd zetxhvn - renc wtqa zepezgz zexhl oi`y it lr s` xne`
ïéàåø
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ìáàilk oi`c xn`c ,wgvi iaxl mzd jixt `ziixa jdnc :i"yx yxit - ilk dilr dtek

ol `niiwc `dc oiwqet o`kne .enewnl jixva uxiz `ede .lhipd xacl `l` lhip

xeq` xeqi`l ezk`lny xaccla` ,enewn jxevl e` eteb jxevl epi`y `wec `l` epi` -

enewn jxevl e` eteb jxevlenewnl e` etebl jixvy liaya elhlhl ligzd m`e .ixy -

`dc ,dvxi m` excga elit` ekiledl xzen -

ilkd sebl e` enewnl jixve li`edc `kd `pifg

.dviad lr edtek -

éãéãìiax :dnize - `ixy inp oey`xa elit`

zia wiay ike ,i`ny ziak xn`c dcedi

dcedi iaxc :xnel yie ?i`ny ziak ciare lld

xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l xne` did

.mlern df

úåøçàåxqe` ok m`c :dniz - 'eke zexg`a

migaf) ."zeaexrzd"ae ,`witq wtq

`witq wtq xq`c `ki` in :xn`wc (mye `,cr

`kdn dil hiyt `l i`n` ,d`pd ixeq`a

`nlya !`witq wtq `ki`c ab lr s` opixq`c

daxrzp ,dxeq` `witqe xn`c ,lirlc `idd

epiax yxitck yxtl lkep ,zexeq` olek sl`a

sl`a daxrzp :mz:inp i` .i`w envr xeqi`` -

jdc `nle` i`ne ,`id `ziixa lirlc `d

la` .mzdc `ziixa jdn `kdc `ziixa

qixb `l jgxk lr !(dpynl `iyw `ziixan)

iaxa wgvi epiaxe .zexg`a zexg`e mz epiax

:eyexit ikde ,xity dil qxbc :xne` jexa

`pin` jzrc `wlqc ,xeqi`d mb axrzpy

rnyn `w ,iaex ixz oirk `ki`e li`ed ,xzeny

,xity dil qxbc :wgvi epiax axd uxiz cere .ol

ol miwc .`kdn hytinl ivn `l ok it lr s`e

ixza `l` lha epi` zeaiyg el yiy xac lk

dil giken mzd la` ,`kd lha epi` jkl ,iaex

,`aex jeza `aex axrzp m` xn`wc ,iaex ixzn

,iaex ixz o`k oi` `kd la` .'eke `ipzde

"lxrd" wxtae ,dey did oey`xd zaexrzdy

.izyxit (`,`t zenai)
`nip
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íäéøáãì äãeäé éaøå ,CBtéz àì íìBòì :øîà àðéáø̈¦¨£©§¨¨¥§©¦§¨§¦§¥¤
,àéøL éîð ïBLàøa eléôà éãéãì :eäì øîà÷ ïðaøc§©¨©¨¨©§§¦¦£¦¨¦©¦©§¨
úäéî éì eãBà eëãéãì àlà ,àeä úøôàc àìëeàc§§¨§¦§©¤¨§¦§¦¦©
:ïðaø déì éøîàå ,ïä úBMeã÷ ézLc ,àéøL éðMác§©¥¦©§¨¦§¥§¥§¨§¦¥©¨©
àleò áøc déøa àðéáø .àéä úçà äMeã÷ ,àì̈§¨©©¦¨¦¨§¥§©¨
éaøå ,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa àëä :øîà£©¨¨§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦§©¦
ãçà :éáéúéî .äö÷eî déì úéàc ,déîòèì äãeäé§¨§©§¥§¦¥§¤¥¦¥¤¨
áBè íBéa äãìBpL äöéa ãçàå úaLa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§©¨§¤¨¥¨¤§¨§

kä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî ïéààìå ,éì ¥§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ
éìkä úà äéìò äôBk ìáà .ähnä éòøk da CBîñì¦§¨©§¥©¦¨£¨¤¨¤¨¤©§¦
äáøòúð íàå .äøeñà à÷éôñe .øáMz àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¦¨¥§¥¨£¨§¦¦§¨§¨
íeMî øîàc äaøì àîìLa .úBøeñà ïlek ¯ óìàa§¤¤¨£¦§¨¨§©¨§¨©¦
àúééøBàc à÷éôñ ìëå ,àúééøBàc à÷éôñ éåä ¯ äðëä£¨¨¨¥§¥¨§©§¨§¨§¥¨§©§¨
íeMî éøîàc ,÷çöé éaøìe óñBé áøì àlà .àøîeçì§§¨¤¨§©¥§©¦¦§¨§¨§¦¦
!àle÷ì ïðaøc à÷éôñ ìëå ,àéä ïðaøc à÷éôñ ,äøæb§¥¨§¥¨§©¨©¦§¨§¥¨§©¨©§¨
àîéà ,éëä éà .äôøè ÷ôñì ïàúà àôéñ :Cì éøîà̈§¦¨¥¨£¨¦§¥§¥¨¦¨¦¥¨
zøîà éà .úBøeñà ïlek ¯ óìàa äáøòúð :àôéñ¥¨¦§¨§¨§¤¤¨£¦¨§©§
Bì LiL øác éåä ¯ ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñ àîìLa¦§¨¨¨¥¨¥¨¥¨¨¤¥
àì óìàa eléôà ¯ ïéøézî Bì LiL øác ìëå ,ïéøézî©¦¦§¨¨¨¤¥©¦¦£¦§¤¤¨
Bì ïéàL øác ¯ äôøè ÷ôñ zøîà éà àlà .ìéèa§¦¤¨¦¨§©§§¥§¥¨¨¨¤¥
äáeLç äöéa :àîéz éëå !àaeøa ìèaúå àéä ,ïéøézî©¦¦¦§¦¨¥§¨§¦¥¨¥¨£¨
"úBðnéì BkøcL ìk" øîàc ïàîì àçéðä ,äìèa àìå§Ÿ§¥¨¨¦¨§©§¨©¨¤©§¦¨
,eðéðL "úBðnéì BkøcL úà" øîàc ïàîì àlà ,eðéðL̈¦¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨¨¦
ïzìz éìéáç Bì eéäL éî :ïðúc ?øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©¦§©¦¤¨£¦¥¦§¨
úBøçàå ,úBøçàa eáøòúð .e÷ìcé ¯ íøkä éàìk ìL¤¦§¥©¤¤¦¨§¦§¨§©£¥©£¥
éaø äéäL .íéúàîe úçàa eìòé :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,e÷ìcé ïlek ¯ úBøçàa©£¥¨¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©£§©©¨©¦¤¨¨©¦
íéøác äML àlà Lc÷î Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,Lc÷î úBðnì BkøcL úà :øîBà øéàî¥¦¥¤¤©§¦¨§©¥©£¨¦§¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦

éaø .ãáìaéôìçå ,úBîeúñ úBiáçå ,ïãàá éðBnøå ,Cøô éæBâà :ïä elàå .äòáL :øîBà àáé÷ò ¦§©©¦£¦¨¥¦§¨§¥¥¡¥¤¤§¦¥¨¨§¨¦§§¦§¥
éñBî àáé÷ò éaø .úéðåé úòìãe ,áeøk éçì÷å ,ïéãøzéeàøä .úéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §¨¦§¦§¥§§©©§¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦¨¨

úà" :øîà ïðçBé éaø ,dìò øîzàå .íøkä éàìk ¯ íøkä éàìëì éeàøä ,äìøò ¯ äìøòì§¨§¨¨§¨¨¨§¦§¥©¤¤¦§¥©¤¤§¦§©£¨©¦¨¨¨©¤
éaøì àçéðä .eðéðL "úBðnì BkøcL ìk" :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,eðéðL "úBðnì BkøcL¤©§¦¨¨¦§©¦¦§¤¨¦¨©¨¤©§¦¨¨¦¨¦¨§©¦
àøèéìc àpz ¯ àpz éàä :àtt áø øîà ?øîéîì àkéà éàî ïðçBé éaøì àlà ,Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¤¨§©¦¨¨©¦¨§¥©£©©©¨©©¨©¨§¦§¨
:ïðúc .àúééøBàãa ïkL ìëå ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà ,ïéðîaL øác ìk :øîàc ,àeä úBòéö÷§¦§¨©¨¨¨¤§¦§¨£¦¦§©¨©¨§¦§¨¤¥¦§©§¨¦§©
òãBé Bðéàå ,úéáç ét ìò ;dñøc ìebò äæéàa òãBé Bðéàå ,ìebò ét ìò dñøcL úBòéö÷ àøèéì¦§¨§¦¤§¨¨©¦¦§¥¥©§¥¤¦§¨¨©¦¨¦§¥¥©
øæòéìà éaø :øîBà øéàî éaø .dñøc úøek Bæéàa òãBé Bðéàå ,úøek ét ìò ;dñøc úéáç Bæéàa§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤§¥¥©§¥©¤¤§¨¨©¦¥¦¥©¦¡¦¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dvia(iriax meil)

øîà àðéáø,opgei iax dywdy dxizqd lr xg` uexizàì íìBòì ¨¦¨¨©§¨Ÿ
Cetéz,dpyna zehiyd z` jetdl jixv oi` -äãeäé éaøå ¥§©¦§¨

,meia ea h"eia dclepy dviad z` xq`y rnyn myy oiaexira
ïðaøc íäéøáãìh"eia dclepy dvia mixqe`yeäì øîà÷xn` - §¦§¥¤§©¨¨¨¨©§

,mdl xn` jke ,eixac z`éãéãìizhiyl -ïBLàøa eléôàly §¦¦£¦¨¦
dpyd y`xàéøL énð,dviad zxzen ok mb -àeä úøôàc àìëeàc ©¦©§¨§§¨§¦§©

,eafy oiwyn zxifb ea jiiy oi`e ,`ed cxtpy lke` -eëãéãì àlà¤¨§¦§
micnerd zexita mb eafy oiwyn lr mixfeb mz`y mkixacl -

,dvial oicd `ede ,dlik`lúäéî éì eãBàizrcl ecez zegtl - ¦¦©
ácd meiéðMdpyd y`x lyàéøLmeyn ,dviadïä úBMeã÷ ézLc §©¥¦©§¨¦§¥§¥

oey`xa dclepy dvia `linne ,dpyd y`x ly minid ipy
leg mei `edy ,lenz` dclepy e` jytp dnny ,ipya zxzen

e.meid zxzene leg mei meid la` bga dclepy e` ,ixnbl zxzen
ïðaø déì éøîàå,dcedi iaxlàéä úçà äMeã÷ ,àìcg` aeh mei - §¨§¥¥©¨¨Ÿ§¨©©¦

xn`z f`y wtqd zngn mini ipy epwiz `ly ,minid ipy `ed
`l` ,leg mdn cg`y oeik ipya zxzen `id jytp dnny
ziaa ycegd miycwn eidy onfa elit`y ,zi`ce `id mzyecw
dgpnd on clend lr cirdl micr e`a m` dii`xd it lr oic
y`x izni` wtq lk oi`y s` mini ipy mze` miyer eid dlrnle
.ipyd meia mb dviad dxeq` ,i`cea ycew mdipyy oeike ,dpyd

øîà àìeò áøc déøa àðéáø,dcedi iax ixaca dxizql sqep aeyii ¨¦¨§¥§©¨¨©
àëäz` ipyd meia wx dcedi iax xizdy oiaexira dpyna ¨¨

xaecn ,oey`xa dclepy dviad,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa§©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
äö÷eî déì úéàc déîòèì äãeäé éaøåh"eia dviad dxeq` jkle §©¦§¨§©£¥§¦¥§¤

oiwyn zxifb meyn `le ,dvwen meyn ,dpyd y`x ly oey`x
mdinrh lr dywn `xnbd_ .zaya dpynd mr dxizq oi`e ,eafy

:wgvi iaxe sqei ax lyãçàå úaLa äãìBpL äöéa ãçà ,éáéúéî¥¦¥¤¨¥¨¤§¨§©¨§¤¨
dúBà ïéìèìèî ïéà ,áBè íBéa äãìBpL äöéa,dteb jxevl elit`e ¥¨¤§¨§¥§©§§¦¨

éìkä úà da úBqëì àì,ähnä éòøk da CBîñì àìådztiwf ici lr Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ¦§¨©§¥©¦¨
,dceg cbpk,øáMz àlL ìéáLa éìkä úà äéìò äôBk ìáàmeyn £¨¤¨¤¨¤©§¦¦§¦¤Ÿ¦¨¥

,dvwen jxevl elit` ilk lhlhl xzenyem`à÷éôñm` `ed §¥¨
,lega e` h"eia dviad dclepäøeñà,wtqnäáøòúð íàådviad £¨§¦¦§¨§¨

h"eia dclepyóìàalega eclepy,úBøeñà ïlekdviad oi`e §¤¤¨£
,dywe .zexzend miviad ly aexa dlha dxeq`däaøì àîìLa¦§¨¨§©¨

øîàch"eia dclepy dvia xeqi` mrh,äðëä íeMîcnlp `ede §¨©¦£¨¨
,(:a) lirl x`eank weqtnà÷éôñ ìëå àúééøBàc à÷éôñ éåä£¥§¥¨§¨§¨§¨§¥¨

àøîeçì àúééøBàc,éøîàc ÷çöé éaøìe óñBé áøì àlàdxeq`y §¨§¨§§¨¤¨§©¥§©¦¦§¨§¨§¥
dviadäøæb íeMîzexit e` eafy oiwyn zxifb gkn ,opaxc ¦§¥¨

aeh meia dclep wtqa ixd ,dyw ,mixyepdìëå ,àéä ïðaøc à÷éôñ§¥¨§©¨¨¦§¨
àle÷ì ïðaøc à÷éôñ.wtqn dviad z` `ziixad dxq` recne , §¥¨§©¨¨§¨

:`xnbd zvxzndéì øîà)àôéñ (,wtqa exingd ea `ziixad ly ¨©¥¥¨
`l` ,h"eia dclep m` wtqa llk xaecn oi`ïàúà`tiqd d`a - £¨

ìn dclepy dviaäôøè ÷ôñoeik wtqn dxeq`y `pzd xn` dfae , §¨¥§¥¨
:`xnbd dywn .`ziixe`c wtq `edyéëä éàwtqa xaecn m` - ¦¨¦

,dtixh zviaàôéñ àîéàly `tiqd jyndn zeywdl yi - ¥¨¥¨
,`ziixadäáøòúðdviadóìàaxzid ly miviaéà ,úBøeñà ïlek ¦§¨§¨§¤¤¨£¦

àîìLa úøîàdviaa zxacn `ziixady oywnd yxity enk ¨§©§¦§¨¨
dclepy÷ôña÷ôñ áBè íBéa,ìBçsl`a elit` lha xeqi`d oi`y ¨¥¨¥
c meynéåäefd dviad¯ Bì LiL øácexeqi`lïéøézîxac - £¥¨¨¤¥©¦¦

xzida dlke`l leki h"ei xg`ly ,onf xg`l xzen didi exeqi`y
,xenbïéøézî Bì LiL øác ìëålha `ed mb `ziixe`cny s`] §¨¨¨¤¥©¦¦

y minkg ea exfb [aexaìéèa àì óìàa eléôàúøîà éà àlà , £¦§¤¤Ÿ¨¦¤¨¦¨§©§
y dviaa zxacn `ziixady jvexizk÷ôñzlebpxzn dclep m` ¨¥

äôøèdtixh xeqi` ixd ,àéä ïéøézî Bì ïéàL øác,mlerl dxeq`e §¥¨¨¨¤¥©¦¦¦
,xeqi`d lhazi `l xnele xingdl oi` dfaeìèaúådviadàaeøa §¦¨¥§¨

.xzid ivia lyàîéz éëåy ,uxzl xn`z `ny -àìå äáeLç äöéa §¦¥¨¥¨£¨§Ÿ
äìèa,lha epi`y aeyg xac lk oick ,aexaøîàc ïàîì àçéðä §¥¨¨¦¨§©§¨©

oldl `aezy dpyna'eðéðL úBðnéì BkøcL ìk'ipa yiy xac lk - ¨¤©§¦¨¨¦
cne`a `le oipn itl exkenl ezeaiyg iptn eilr micitwny mc`

yi ,sl`a elit` lha epi`y xi`n 'x ixac epyp eilr ,dxryde
mc` ipa yiy oeik aeyg xac llka `id dvia mby xnel

,oipna dxkenl micitwnyúBðnéì BkøcL úà' øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤¤©§¦¨
'eðéðLmixkene eilr micitwn mleky xaca `weec `l` df oi`y - ¨¦

oi`y mc` ipa yiy dviaa df itle ,cne`a `le oipna wx eze`
xi`n 'x dcei ,cne`a dze` mixkene jk lk dze` miaiygn

,lehia da lirenyøîéîì àkéà éàîdnewnl `iyewd zxfege , ©¦¨§¥©
zlhazn dviad oi` recn dtixh zviaa xaecn m`yly aexa

iax zhiya dxen`d zwelgnd z` d`ian `xnbd .xzid ivia
:xi`nïzìz éìéáç Bì eéäL éî ïðúcíøkä éàìk ìLiliag erxfipy ¦§©¦¤¨£¦¥¦§¨¤¦§¥©¤¤

,mxkd jeza ozlzde÷ìcémixeq` mxkd i`lky meyn ,etxyi - ¦¨§
.d`pdaeáøòúðmixeq`d ozlz iliag oze`úBøçàa,xzid ly ¦§¨§©£¥

úBøçàa úBøçàå`l` xzida xeqi`d lha `l ,xzid lyïlek ©£¥©£¥¨
,e÷ìcéd`pd xeqi` oda axerny meyníéîëçå .øéàî éaø éøác ¦¨§¦§¥©¦¥¦©£¨¦

íéúàîe úçàa eìòé ,íéøîBàly miz`n xeqi`d cbpk yi m` - §¦©£§©©¨©¦
x`y lke eptxyie xeqi`d xeriyk cg` `ivei ,ezenk xzid
enrhe .miz`na milha dlxre mi`lky meyn ,mixzen miz`nd

,`ed xi`n iax lyúBðnì BkøcL úà ,øîBà øéàî éaø äéäL- ¤¨¨©¦¥¦¥¤¤©§¦¨
yi m` elit`e ,lha epi`e `ed aeyg ,oipn i"r `ed ezxikn ote`y

ecbpk miz`nLc÷îekxcy `ed aeyg xac ozlze ,lkd [xqe`] §©¥
.zepnilíéîëçåmiz`na lehia ozlza lireny mixaeqy ©£¨¦
,íéøîBàyLc÷î Bðéàmiz`n ecbpk yiyk xqe`eíéøác äML àlà §¦¥§©¥¤¨¦¨§¨¦

ãáìa,milha mpi`e xzeia miaeyg mdyäòáL ,øîBà àáé÷ò éaø ¦§©©¦£¦¨¥¦§¨
,mpyi mixacïä elàå,opax zrcl miaeygd mixacdCøt éæBâà- §¥¥¡¥¤¤

,xzeia migaeyn mdy jxtn mi`ad mifeb`ïãàa éðBnøå- §¦¥©¨
,oc`an mi`ad mipenixúBîeúñ úBiáçå,oii lyïéãøz éôìçå- §¨¦§§¦§¥§¨¦
,oicxzd zerlvn milráeøk éçì÷åmilecb mdy l`xyi ux`ay §¦§¥§

,miaeheúéðåé úòìãe.éñBî àáé÷ò éaøúéaä ìòa ìL úBøkk óà ó §©©§¨¦©¦£¦¨¦©¦¨¤©©©©¦
.miaeyge milecb mdyéeàøälirl miiepnd oianäìøòìoebk ¨¨§¨§¨

oiprl mda df oic xn`p ,oiie mipenxe mifeb`äìøòly mdyky ¨§¨
,xzid lya milha mpi` dlxréeàøälirl miiepnd oianéàìëì ¨¨§¦§¥

íøkärlce aexke micxz oebkxeqi` oiprl df oic mda xn`p ,z ©¤¤
,íøkä éàìk.mxeqi`a micnere xzid lya milha mpi`yøîzàå ¦§¥©¤¤§¦§©

dìò,ef dpyn lr -úBðnì BkøcL úà ,øîà ïðçBé éaøxknp oi`y - £¨©¦¨¨¨©¤¤©§¦¨
cne`a `le oipna `l`eðéðLaeygy dpyna xi`n iax ixaca ¨¦

,lha epi`e `edúBðnì BkøcL ìk ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåyiy - §©¦¦§¤¨¦¨©¨¤©§¦¨
oipna eze` mixkeny mc` ipaeðéðL,lha epi`y xi`n iax ixac ¨¦

zxfeg `xnbd .cne`a eze` mixkeny mc` ipa yiy s`e
:dziiyewlLé÷ì ïa ïBòîL éaøì àçéðäxi`n iax zrca xn`y ¨¦¨§©¦¦§¤¨¦

oeik aeyg xac `id dvia mby xnel xyt` ,'zepnil ekxcy lk'
,oipna dxkenl micitwny yiyïðçBé éaøì àlàz`' xn`y ¤¨§©¦¨¨

itl mze` xkeny in oi`y mixac wx epiidc ,'zepnil ekxcy
ok m`e ,df llka dpi` dvia i`cea ,cne`,øîéîì àkéà éàî©¦¨§¥©

zlhazn dtixhd zvia oi` recn dnewnl `iyewd zxfegy
:`iyewl aeyii d`ian `xnbd .xzid ivia zaexrzaáø øîà̈©©

àtt,àpz éàäd ,`ziixad lyc àpzc `ziixaàeä úBòéö÷ àøèéì ¨¨©©¨©¨§¦§¨§¦
,[oldl eixac e`aeiy]ïéðîaL øác ìk øîàc,oipn ea yiy - §¨©¨¨¨¤§¦§¨

,oipna eze` mixken mc` ipa herin wx m` elit` ,xnelkeléôà£¦
aexeqi`y xacïðaøã,opaxcn `idy mip`z znexz oebkìéèa àì §§©¨¨Ÿ¨¦

,sl`a elit` llk xzida xeqi`da ïkL ìëåexeqi`y xac §¨¤¥§
àúééøBàã.llk lha epi` i`ce ,dtixh zvia oebkïðúc,àøèéì §©§¨¦§©¦§¨

úBòéö÷dnexz ly zeyaein mip`z -ìebò ét ìò dñøcLilkd-] §¦¤§¨¨©¦¦
`ln ,ilkd itay ef `xhil zgze ,[dliac ilebir ea miyery

,dlik`a zexzend oileg ly zerivwa ilkdòãBé Bðéàåonf xg`l §¥¥©
ìebò äæéàao`k mi`vnpd milkd oian,dñøcxexiaa el reci la` §¥¤¦§¨¨

dqxcy e` ,ekeza `le ilkd it lr dqxcyúéáç ét ìòzcnerd ©¦¨¦
zeiagd oiadñøc úéáç Bæéàa òãBé Bðéàådqxcy e` ,úøek ét ìò §¥¥©§¥¨¦§¨¨©¦©¤¤

zexeekd oia zcnerdøîBà øéàî éaø ,dñøc úøek Bæéàa òãBé Bðéàå§¥¥©§¥©¤¤§¨¨©¦¥¦¥
,ryedi iaxe xfril` iax xaca ewlgpyøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
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קמב
izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei

úåãåøô ïä åìéàë ïúåà ïéàåøick oda `diy ,xzid ly oinet d`n o`k oi` m` -

lrn zecext oinetd lk ly zexhil eli`k oi`ex ,d`ne cg`a xeqi`d it zelrdl

zepezgzd zetxhvne ,rencd wtqa mlek e`vnpe ,miley lya zeaxerne ,oinetd

.mz`lrda miliwn - opaxc zexit znexze li`edc ,dtd lry `xhil z` zelrdléáøå
ïéîåô äàî íù ùé íà øîåà òùåäé,xzid ly -

,d`ne cg`a oze` oilrn - xeq` ly oinet cal

oiliren mileyd oi`e ,oixeq` oinetd - e`l m`e

.rencd wtqa opi`e li`ed ,oinetd lhaléáø
øîåà äãåäéiaxe xfril` iax ewlgp ok `l -

.'ek xne` xfril` iax :ewlgp ok `l` ,ryedi

úåàî ùìù íù ùé åìéôà øîåà òùåäé éáø
ïéîåôz` oilrn oi` - wtqd llka oleke -

`ed oipn ea yiy xac ilkd inete li`ed ,cigid

lebra dqxc la` .opaxca elit`e ,ilha `l -

.'ekìåâòä êåúá äñøã øîà÷ éëäeiykrc -

okid rcei epi`e zewaecn ixdy ,zexkp opi`

li`ed ,enexca e` lebr ly epetva m` ,`id

ixac - `xkpn `le ,`id oipn za e`l `zyde

`ail`e ,dcedi iax lirlc `pze .elri lkd

.`id ryedi iaxcíìåòì øîà éùà áø`d -

leg wtq aeh mei wtq - xeq` dwtqe ipzwc

wtq wgvi iaxle sqei axl jl `iywce ,xn`w

,`xnegl opilf` `kd - `lewle ,`ed opaxc

.xgnl oixizn el yie li`edïðáøãá åìéôà-

`l - `id oixyepd zexit zxfbc ,dvia oebk

opixngn dlehaac ikid ike ,dzaexrza dlha

i`dn opixngn inp dwtqa - `nrh i`dn

.`nrhìëàú äöéá.aeh meia dclep m` -

àéøù äîàå àéäã àèéùô`a m` :xnelk -

dnl dn` ,dvia opirnyl - i`ny ziak xnel

.`ixyc `hiyt ?iläøåñà äîàå àéä-

opzc ,dvwen dil zi`c xfril` iaxl opirnyc

:xne` xfril` iax (`,cl onwl) "`iand" wxta

.ira dpkd :`nl` .'ek dvwend lr mc` cner

äîà áâàlk`z - meid dn` z` oilke` m` -

.`id s`íúñ äç÷ìù.mzq d`pw ef zlebpxz -

éðú÷ àîæåâeixac wifgdl dvexy mc`k -

lr wlgpe ,xn`w dlik`l zcnerae ,xzi xacn

,dil `kixhvi` `l dn`e ,mixqe`d lld zia

mb ,lk`i lkd :`xizi `zlin xn`e mifb `l`

a`d z`.m`d z` mbá÷òé ïá øæòéìà éáøã-

opax ibilte .mdipir egztp `ly migext` xqe`

.`xnba dl iziin onwle ,dilràîæåâlr s` -

.`piitehc `zlin xn`e mifb - xyt` `lc it

.lawzn epi`y iepy xac - `nfebáåè íåéå úáù
.zaye aeh meil oicd `ede ,oikenqd -äùåã÷

àéä úçà.jex` cg` meik od ixd -äòáøà
øæòéìà éáøã àáéìà íéð÷æwxta oiaexra -

.(a,gl) "oiaxrn lka"ïä úåùåã÷ éúù øîàã-

.axrnl ipyle gxfnl cg` meil axrneäðëä
äáøãmein `xqzn miny icia dpkd :xn`c -

mein dpnfd `ira zay zcerqc ,zayl aeh

.aezkd zxfbn legú÷åìçî àéä ïééãòzia -

.meia eal ewlgpy myk ,dfa lld ziae i`nyäéðëæéôùåà.ziad lra -úáùì áåè íåéî.zaya xgnl olk`l dvex dide ,eclep meid -åäðéååèàìixiq` in ,`pci`d ozelvl -

?`l e` ,meia ea lehlhaêéúòã éàîixy `l opgei iax elit`c .ixiq` `pci`d lehlha ,edin ,opgei iaxk dkld opgei iaxe ax ol `niiwc meyn - exy `din xgnlc jl `hiytc -

.lehlha elit`e ,`l - dineia la` ,zayl mcew aeh mei did m` ,xgnl drnebl `l` meid dzelvlàéðúäå.`zriiq -äéåìò àøåîà é÷åî àì áøãonbxezn cinrn did `l -

.miaxl dyxc yexcl eiptläéøáçì àáè àîåéî.xgn cr ,dcerq xg`l epiidc aeh mei meid dyryn ,xnelk -úåøëù íåùîopixn`ck ,ely dyxca ixen did iiexe` axc -

.(my) "l`xyi ipa z` zexedl" aizke (i `xwie) "zyz l` xkye oii" aizkc ,zexedl xeq` xekye ,zezixka
åëéà
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àîéð:ied mrhd `l` ,od zeyecw izy xaqwc `nil :dniz - od zg` dyecw ax xaqw

i`vwz`c ebn!ipy meic `nei ilekl i`vwz` ,`ed zay mei `nyc ,zeynyd oial

oia oebk ,ikd opixn` `adl `wecc ,xaryl `edy mei meyn ebn opixn` `lc :xnel yie

dkeqa `dc :`nize .`ed zay `ny zayc zeynyd oia e` aeh mei zligzc zeynyd

aeh mei i`ven cr oixeq` dkeq iiep :opixn` (`,i)

mei wtq `edy ,iriyz mei `edy bg ly oexg`d

oia i`vwz`c meyn `nrh jigxk lre .ipiny

!xaryl epiide ,`ed ipiny mei `nyc zeynyd

yxtnck ,ip`y devn zngn dvwenc :xnel yie

lik`e dcerq dil `inxzn `nlic :mzd `nrh

,`kd la` .xaryl elit` opixn` mzde .deba

xeq` zngnc dvwen.ikd opixn` `l -

àìà`dc :dnize - ibltnw daxc dpkda

`pci`d `cliznc `kid lk opixn`-

xg`l aeh mei lgyk ok m`e ,dl dxnb lenz`n

zaya dclep dviade zaydmeia zxnbp `id -

:xnel yie ?`ki` dpkd i`n ok m`e ,leg `edy

mbc ,dpkd ef ixd zaya dclepyk mewn lknc

oeikc :xnel yi cere .dpkd jiiy dcil zrya

xn`p m` ,dxeq` ef ixd aeh meia dclep m`c

dze` liaya ,zxzen `id ixd zaya dclepyk

zayc dcil.aeh meil oikn zay ied ok m` -

éáø`id oiicr xfril` iax meyn xne` dcedi

iaxc lirl izyxitc ab lr s`e - zwelgn

ziae i`ny zia ewlgp `lc dil `xiaq dcedi

`l mewn lkn ,df xaca lld`dc ,`kdn `iyw

.diaxc `de dicic
opze
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ïBâk :ééaà øîà ?éîc éëéä .dnà ábà ìëàz :àøéæ¥¨¥¨¥©©¦¨¥¦¨¥¨©©©¥§
,úãîBò äìéëàìc äøøáeä ¯ äèçLð ,íúñ dç÷lL¤§¨¨§¨¦§£¨§§¨§©£¦¨¤¤

íéøîBà íéøçà ,àéðúc .éðú÷ àîæeb :øîà éøî áø .úãîBò íéöéa ìcâìc äøøáeä ¯ äèçLð àìŸ¦§£¨§§¨¦§©¥¥¦¤¤©¨¦£©§¨¨¨¥§©§¨£¥¦§¦
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àì ¯ íìBòä øéåàì àöé àìc àëéä ìáà ,íìBòä øéåàì àöéc àëéä àlà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¤¨¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¥¨§Ÿ¨¨©£¦¨¨¨
úaL ,øîzà .àîæeb ¯ dnàå àéä ìëàz :éîð àëä ,àîæeb ¯ Bútéì÷e çBøôà :àlà .éâéìt§¦¦¤¨¤§©§¦¨§¨¨¨©¦¥¨¥¦§¦¨§¨¦§©©¨
àîéð .äæa úøzeî äæa äãìBð :øîà ïðçBé éaøå ,äæa äøeñà äæa äãìBð :øîà áø ,áBè íBéå§©¨©§¨¨¤£¨¨¤§©¦¨¨¨©§¨¨¤¤¤¨¤¥¨
:øîàc ,øæòéìà éaøc àaélàå ,íéð÷æ äòaøàk äëìä :áø øîàäå ?àéä úçà äMeã÷ áø øáñ÷̈¨©©§¨©©¦§¨£©©£¨¨§©§¨¨§¥¦§©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©

à áø ,éâìtéî÷ äaøc äðëäa àëä àlà !ïä úBMeã÷ ézLïðçBé éaøå ,äaøc äðëä déì úé §¥§¥¤¨¨¨©£¨¨§©¨¨¦©§¦©¦¥£¨¨§©¨§©¦¨¨
.úaLa ìëàz ¯ áBè íBéa ,áBè íBéa ìëàz ¯ úaLa äãìBð ,éàpúk .äaøc äðëä déì úéì¥¥£¨¨§©¨§©¨¥§¨§©¨¥¨¥§§¥¨¥§©¨
úéáe ,ìëàz :íéøîBà éànL úéaL ú÷Bìçî àéä ïééãò :øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤£©¦¦©£¤¤¥©©§¦¥¨¥¥

ðä déì eåä äáäà øa àcà áøc déðëæétLeà .ìëàz àì :íéøîBà ìläáBè íBéî íéöéa C ¦¥§¦Ÿ¥¨¥§¦¦§¥§©©¨©©£¨¨¥¨¨¥¦¦
ìéàî déì øîà ?øçîì eäðéìëéðå àðcéàä eäðéååèàì éàî :déì øîà ,dén÷ì àúà ,úaL §©¨£¨§©¥£©¥©§©§¦§¨¦¨¨§¥§¦§§¨¨£©¥©

éúòc,øçîì dòîBâì àlà éøL à÷ àì ïðçBé éaø eléôà ,ïðçBé éaøk äëìä ¯ ïðçBé éaøå áø ¯ C ©£¦©§©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨£¦©¦¨¨¨¨¨¥¤¨§§¨§¨¨
ïéà ¯ áBè íBéa äãìBpL äöéa úçàå úaLa äãìBpL äöéa úçà :àéðúäå .àì ¯ déîBéa ìáà£¨§¥¨§¨©§¨©©¥¨¤§¨§©¨§©©¥¨¤§¨§¥
áøc déðëæétLeà .ähnä éòøk da CBîñì àìå ,éìkä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ¦§¨©§¥©¦¨§¦¦§¥§©

ðä déì eåä ,àtt áøc dén÷ì àúàc àøáb àeää dì éøîàå ,àtt.áBè íBéì úaMî íéöéa C ©¨§¨§¦¨©©§¨©£¨§©¥§©©¨¨¥¨¨¥¦¦©¨§
àì áøc ,øçîì àúå àðcéàä ìéæ :déì øîà ?øçîì eäðéìëîì eäî :déì øîà ,dén÷ì àúà£¨§©¥£©¥©§¦§¦§§¨¨£©¥¦¨¦¨¨§¨§¨¨§©¨
:déì øîà øçîì àúà ék .úeøëL íeMî déøáçì àáè àîBiî déålò àøBîà é÷Bî¥¨¨¦¨¥¦¨¨¨§©§¥¦¦§¦£¨§¨¨£©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dvia(iying meil)

øîBàmip`zd ,xnelk] zepezgzd zerivwd oi`y it lr s` ¥
milekie dfa miliwn ,renicd wtq llka [dnipt milkd jezay
wlgk milkd jezay el` s` ,olek zerivwd lkl qgiizdl ep`

y ,dnexzd z` zelrdl ick cgi lkd sxvle ,wtqdnúà ïéàBø¦¤
úBðBéìòämilebird zeitay zerivwd zexhil -úBãeøt ïä eléàk ¨¤§§¦¥§

lky `vnp jke ,zepezgzd zerivwd mr zeaxerne zeitd on
,renicd wtq llka zeqpkp milebiray zexhildúBðBzçzäå§©©§

,úBðBéìòä úà úBìòî,oileg zexhil d`n yi lkd jqa m` ,xnelk ©£¤¨¤§
milkd zeitay el` z` zelrn zepezgzd zerivwdy `vnp

.dnexz wtq xcbn oze` ze`ivene,øîBà òLBäé éaøxyt` i` ©¦§ª©¥
llka opi`y oeik ,xeqi`d z` lhal zepezgzd z` sxvl

okle ,zaexrzd,ïénet äàî íL Lé íàzerivwdy ,xnelk ¦¥¨¥¨¦
,dnexz ly `xhild cbpk d`n oda yi cala milkd zeitayeìòé©£

,d`ne cg`a xeqi`d z` elhaieåàì íàåxzid ly d`n oi`y - §¦¨
lk ,cala zeitaïéøeñà ïénetäcg` itay `xhil dze`y iptn ©¦£¦

,dlha dpi` mdníéìeMäå,zepezgzd zexhild -ïéøzeîoeik §©©¦¨¦
.wtqd llka opi`yøîBà äãeäé éaøxfril` iax ewlgp jk `l ©¦§¨¥

`l` ,ryedi iaxeïénet äàî íL Lé íà ,øîBà øæòéìà éaøly ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨¥¨¦
xeqi` ly cg` cbpk xzideìòé,d`ne cg`a xeqi`d lhazieíàå ©£§¦

åàì,xzid ly oinet d`n oi`y -ïéøeñà ïénetäzepezgzd oi`e ¨©¦£¦
,wtqd llka opi`y oeik ,xeqi`d z` lhal zetxhvníéìeMäå§©©¦

ïéøzeîdid `l mday ,mixzen milkd [jez-] ileyay mip`zd - ¨¦
.llk wtqìL íL Lé eléôà ,øîBà òLBäé éaøïénet úBàî Lly ©¦§ª©¥£¦¥¨§Ÿ¥¦

xzideìòé àìea yiy xac ilkd ity meyn ,xeqi`d z` lhal Ÿ©£
epi`e aeyge ,oipna eze` mixkeny mc` ipa yiy oeik ,`ed oipn
,opaxc zexit znexzy it lr s`e ,mixg`d milkd zeita lha
xeqi`a elit` lha epi` oipn ea yiy xacy ryedi iax xaeq
dtixh wtq dviay lirlc `ziixad cinrdl yi ok lr .opaxc

.df `pzk sl`a elit` dlha dpi`
:`ziixad ixac jynddñøczerivw `xhild z`ailk eze` §¨¨§

enyyeìòé ìkä éøác ,dñøc ìebò äæéàa òãBé Bðéàå ,ìebòcg`a ¦§¥¥©§¥¤¦§¨¨¦§¥©Ÿ©£
ike :`xnbd dywn .d`neìkä éøácixde ,`ideäééúâeìt eðééä ¦§¥©Ÿ©§§§©§

.lirl yxetnk oinet ze`n ylya elit` lehia oi` ryedi iaxly
:xacl xe`ia d`ian `xnbd,àtt áø øîà`ziixaay `tiqdéëä ¨©©¨¨¨¦

a dñøc ,øîà÷d jezìebòeit lr dx`yp `leäæéàa òãBé Bðéàå ¨¨©§¨¨§¦§¥¥©§¥¤
íB÷îa,dîBøãì éà dðBôöì éà ,dñøc ìebòxac epi` df ote`ay §¦§¨¨¦¦§¨¦¦§¨

oipn ea yiydfa ,xkip epi`e.eìòé ìkä éøác¦§¥©Ÿ©£
recn wgvi iaxle sqei axl (:b) lirlc `iyewl day `xnbd
d`ian `xnbd .`lewl opaxc wtq ixde ,dxeq` dvia ly `witq

:sqep aeyiiøîà éMà áø,íìBòìy dviaa zyxtzn `ziixad÷ôñ ©©¦¨©§¨¨¥
a dclep÷ôñ áBè íBéa dclep,ìBçdxeq` ,opaxc wtq `edy s`e ¨¥
c meynïéøézî Bì LiL øác éåädlke`l leki aeh mei xg` ixdy ¨¥¨¨¤¥©¦¦
,xzidaïéøézî Bì LiL øác ìëåy ea exingda eléôàxeqi`ïðaøã §¨¨¨¤¥©¦¦£¦§§©¨¨

ìéèa àìxingdl yi jk ezaexrza exingdy oeike ,sl`a elit` Ÿ¨¦
.opaxcn `edy s` ewitqa mb

:`ziixa d`ian `xnbdàéðz,(`"d `"t) `ztqezaíéøçà ©§¨£¥¦
äöéa ,øæòéìà éaø íeMî íéøîBàh"eia dclepy.dnàå àéä ìëàz §¦¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨

:`xnbd zl`ey,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa àîéìéà ,ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨¦¥¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨
epizpync i`ny ziak dkldy epl xnel xfril` iax `ae

,dviad zlik` mixiznyàéøL dnàå àéäc àèéLt,zexzen - §¦¨§¦§¦¨©§¨
.xaca zwelgn oi`y 'dn`' mb siqed dnleàlàxaecn jgxk lr ¤¨

,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa`lde dexizd j`id dyw ok m`e §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
`dzy ie`x dide `id dvwendnàå àéä`dzy ie`xäøeñàøîà . ¦§¦¨£¨¨©

,àøéæ éaøy `id `ziixad zpeekìëàzdviad,dnà ábà,xnelk ©¦¥¨¥¨¥©©¦¨
.zxzen dviad meid zlk`p dn` m` wxyéîc éëéädna - ¥¦¨¥

,xaecndíúñ dç÷lL ïBâk ,éiaà øîàraw `l dze` dpwyky - ¨©©©¥§¤§¨¨§¨
m` okle ,mivia lecibl e` dlik`l `dz m`äèçLðzlebpxzd ¦§£¨

h"eiaúãîBò äìéëàìc äøøáeäzxzen dzviae `id `linne §§¨§©£¦¨¤¤
m`e ,dvwen dpi`yäèçLð àìh"eia zlebpxzdìcâìc äøøáeä Ÿ¦§£¨§§¨¦§©¥

úãîBò íéöéadvwen meyn dxeq` dzviaeaeyii d`ian `xnbd . ¥¦¤¤
:xg`øîà éøî áøzcnerd zlebpxza `ed `ziixad oic mlerl ©¨¦¨©

`l` ,zlebpxzd xikfdl jxved `le ,dlik`léðz÷ àîæebick - §¨¨¨¥
mbe dviad mb lk`i lkdy ,xzi zty xn`e siqed eixac wfgl

,zxg` `ziixaa ep`vn dfa `veike .dn`íéøîBà íéøçà ,àéðúc§©§¨£¥¦§¦
,Bútéì÷e çBøôàå dnàå àéä ìëàz äöéa ,øæòéìà éaø íeMîyie ¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨§¤§©§¦¨

zeywdlàîéìéà ,Bútéì÷ éàîxizdlLnî ätéì÷ike ,dlik`a ©§¦¨¦¥¨§¦¨©¨
àlà ,àéä äìéëà úa ätéì÷xizdl `ay yxtzçBøôà`edyk §¦¨©£¦¨¦¤¨¤§©

Bútéì÷a`ld ,eztilwn `viy mcew -déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ¦§¦¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøcegwtp `ly migext` exizde (:e) oldl §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,mdipiràöéc àëéä àlàgext`dàìc àëéä ìáà ,íìBòä øéåàì ¤¨¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¥¨§Ÿ
éâéìt àì íìBòä øéåàì àöé,xeq` gext`dy micen `nlr ileke ¨¨©£¦¨¨Ÿ§¦¥

àlàxzeny dtilwd on `viy gext`a yxtl jixv jgxk lr ¤¨
`ziixad dhwpy dne ,elk`l,Bútéì÷e çBøôàdpi` dtilwy s` ¤§©§¦¨

,dlik`l die`xàîæebsiqed jkle eixac wfgl dvxy ,`id §¨
ok m`e ,mixzen eztilw mbe gext`dyénð àëäyi ,`ztqeza ¨¨©¦

yxtl,àîæeb dnàå àéä ìëàzdviady `l` xnel oiekzd `le ¥¨¥¦§¦¨§¨
.zxzen

* * *
mikenqd aeh meie zaya dclepy dvia iabl oecip d`ian `xnbd

:dfl dfáBè íBéå úaL ,øîzàh"eil zay dncwy oia ,cgi e`ay ¦§©©¨§
,zayl h"ei mcwy oiaeäãìBð ,øîà áødviaäæa,oey`xa - ©¨©§¨¨¤

äæa äøeñà,ipya -.äæa úøzeî äæa äãìBð ,øîà ïðçBé éaøåzwiicn £¨¨¤§©¦¨¨¨©§¨¨¤¤¤¨¤
:`xnbdáø øáñ÷ àîéðminid ipyy ax xaeqy xn`p `ny - ¥¨¨¨©©

àéä úçà äMeã÷ipya mb dxeq` jkle jex` cg` meik md ixde §¨©©¦
,[lld ziak h"eia dclepy dvia oicn]áø øîàäåoiaexir zkqna §¨¨©©

(:gl)øæòéìà éaøc àaélàå íéð÷æ äòaøàk äëìämipwf drax`y - £¨¨§©§¨¨§¥¦§©¦¨§©¦¡¦¤¤
dpyna xfril` iaxk mixaeq my epnpy,(.gl) myøîàciabl §¨©

meia xnele oiaexir ipy axrl mc` lekiy zayl jenqd h"ei
jenqd h"eiy meyn ,axrnl ipy meiae gxfnl iaexir didi oey`x

zayl,ïä úBMeã÷ ézLax ixac ok m`e ,jex` cg` meik `le §¥§¥
,mixzeqàlàe ,od zeyecw izy xaq ax mby i`ceäðëäa àëä ¤¨¨¨©£¨¨

éâìôéî÷ äaøczay oi`y (:a) lirl dax ycigy oica ewlgp - §©¨¨¦§§¥
dkixv zay zcerqy iptn zayl oikn h"ei `le h"eil oikn

,aezkd zxifbn diptly leg mein dpnfdäaøc äðëä déì úéà áø©¦¥£¨¨§©¨
mein dpken dzid `ly oeik ipyd meia mb dviad z` xqe` jkle

,legäaøc äðëä déì úéì ïðçBé éaøåzial mb ipya zxzen jkle §©¦¨¨¥¥£¨¨§©¨
.lld

:mi`pz jka ewlgpy d`ian `xnbdéàpúk,`ziixaa epcnl , §©¨¥
y dviaúaLa äãìBð[meia ea dxeq`e]áBè íBéa ìëàzzxgnly §¨§©¨¥¨¥§

dclep ,zaydúaLa ìëàz ,áBè íBéa,ezxgnlyøîBà äãeäé éaø §¥¨¥§©¨©¦§¨¥
ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øæòéìà éaø íeMîzwelgnd zkynp dfa mb - ¦©¦¡¦¤¤£©¦¦©£¤

,epizpynnàì íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ
ìëàziax zhiyk axy `vnpe .meia ea dxeq`y enk ,ipya - ¥¨¥

.`nw `pz zhiyk opgei iaxe ,xfril` iax meyn dcedi
* * *

:dyrn `xnbd d`iandéðëæétLeàdipqk`d lra -øa àcà áøc §¦¦§¥§©©¨©
ðä déì eåä ,äáäàíéöéa CeclepyáBè íBiîjenqdìàúà ,úaL ©£¨¨¥¨¨¥¦¦§©¨¨¨

dén÷ì,dad` xa `c` ax iptl `a -eäðéååèàì éàî ,déì øîà- §©¥¨©¥©§©§¦§
miviad z` zelvl ednàðãéàä,h"eia dzr -eäðéìëéðåmlk`pe - ¨¦§¨§¥§¦§

øçîìzexzen miviady ziad lral el heyt didy ,zaya §¨¨
ick olhlhl xzen m` wtzqpy `l` ,[zeig odyk] xgnl dlik`a
lehlha mb aeh meia zexeq`y e` ,zayd jxevl h"eia opikdl

.xgn jxevl ozelvl xyt` i`edéì øîà,`c` axézòc éàîC ¨©¥©©§¦
opihwpy meyn ,zxzen dviad i`cea xgnly xeaq dz`y

zwelgnaïðçBé éaøå áøyïðçBé éaøk äëìäla` ,xizd opgei 'xe ©§©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨
éøL à÷ àì ïðçBé éaø eléôàizd `l -xdòîBâì àlàz` zezyl - £¦©¦¨¨Ÿ¨¨¥¤¨§§¨

digd dviadøçîì,zayadéîBéa ìáà`edy dclepy meia - §¨¨£¨§¥
,h"eiàì.dzelvl lkez `l jkle ,dlhlhl s` opgei iax xizd Ÿ

àéðúäå,`ziixaa ok epipyy -úçàå úaLa äãìBpL äöéa úçà §¨©§¨©©¥¨¤§¨§©¨§©©
éìkä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî ïéà áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦

,ähnä éòøk da CBîñì àìådxeq` dviady `ziixaa yxetn ixd §Ÿ¦§¨©§¥©¦¨
.lehlha mb

* * *
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קמג
izni`n` cenr c sc ± oey`x wxt`nei

úåãåøô ïä åìéàë ïúåà ïéàåøick oda `diy ,xzid ly oinet d`n o`k oi` m` -

lrn zecext oinetd lk ly zexhil eli`k oi`ex ,d`ne cg`a xeqi`d it zelrdl

zepezgzd zetxhvne ,rencd wtqa mlek e`vnpe ,miley lya zeaxerne ,oinetd

.mz`lrda miliwn - opaxc zexit znexze li`edc ,dtd lry `xhil z` zelrdléáøå
ïéîåô äàî íù ùé íà øîåà òùåäé,xzid ly -

,d`ne cg`a oze` oilrn - xeq` ly oinet cal

oiliren mileyd oi`e ,oixeq` oinetd - e`l m`e

.rencd wtqa opi`e li`ed ,oinetd lhaléáø
øîåà äãåäéiaxe xfril` iax ewlgp ok `l -

.'ek xne` xfril` iax :ewlgp ok `l` ,ryedi

úåàî ùìù íù ùé åìéôà øîåà òùåäé éáø
ïéîåôz` oilrn oi` - wtqd llka oleke -

`ed oipn ea yiy xac ilkd inete li`ed ,cigid

lebra dqxc la` .opaxca elit`e ,ilha `l -

.'ekìåâòä êåúá äñøã øîà÷ éëäeiykrc -

okid rcei epi`e zewaecn ixdy ,zexkp opi`

li`ed ,enexca e` lebr ly epetva m` ,`id

ixac - `xkpn `le ,`id oipn za e`l `zyde

`ail`e ,dcedi iax lirlc `pze .elri lkd

.`id ryedi iaxcíìåòì øîà éùà áø`d -

leg wtq aeh mei wtq - xeq` dwtqe ipzwc

wtq wgvi iaxle sqei axl jl `iywce ,xn`w

,`xnegl opilf` `kd - `lewle ,`ed opaxc

.xgnl oixizn el yie li`edïðáøãá åìéôà-

`l - `id oixyepd zexit zxfbc ,dvia oebk

opixngn dlehaac ikid ike ,dzaexrza dlha

i`dn opixngn inp dwtqa - `nrh i`dn

.`nrhìëàú äöéá.aeh meia dclep m` -

àéøù äîàå àéäã àèéùô`a m` :xnelk -

dnl dn` ,dvia opirnyl - i`ny ziak xnel

.`ixyc `hiyt ?iläøåñà äîàå àéä-

opzc ,dvwen dil zi`c xfril` iaxl opirnyc

:xne` xfril` iax (`,cl onwl) "`iand" wxta

.ira dpkd :`nl` .'ek dvwend lr mc` cner

äîà áâàlk`z - meid dn` z` oilke` m` -

.`id s`íúñ äç÷ìù.mzq d`pw ef zlebpxz -

éðú÷ àîæåâeixac wifgdl dvexy mc`k -

lr wlgpe ,xn`w dlik`l zcnerae ,xzi xacn

,dil `kixhvi` `l dn`e ,mixqe`d lld zia

mb ,lk`i lkd :`xizi `zlin xn`e mifb `l`

a`d z`.m`d z` mbá÷òé ïá øæòéìà éáøã-

opax ibilte .mdipir egztp `ly migext` xqe`

.`xnba dl iziin onwle ,dilràîæåâlr s` -

.`piitehc `zlin xn`e mifb - xyt` `lc it

.lawzn epi`y iepy xac - `nfebáåè íåéå úáù
.zaye aeh meil oicd `ede ,oikenqd -äùåã÷

àéä úçà.jex` cg` meik od ixd -äòáøà
øæòéìà éáøã àáéìà íéð÷æwxta oiaexra -

.(a,gl) "oiaxrn lka"ïä úåùåã÷ éúù øîàã-

.axrnl ipyle gxfnl cg` meil axrneäðëä
äáøãmein `xqzn miny icia dpkd :xn`c -

mein dpnfd `ira zay zcerqc ,zayl aeh

.aezkd zxfbn legú÷åìçî àéä ïééãòzia -

.meia eal ewlgpy myk ,dfa lld ziae i`nyäéðëæéôùåà.ziad lra -úáùì áåè íåéî.zaya xgnl olk`l dvex dide ,eclep meid -åäðéååèàìixiq` in ,`pci`d ozelvl -

?`l e` ,meia ea lehlhaêéúòã éàîixy `l opgei iax elit`c .ixiq` `pci`d lehlha ,edin ,opgei iaxk dkld opgei iaxe ax ol `niiwc meyn - exy `din xgnlc jl `hiytc -

.lehlha elit`e ,`l - dineia la` ,zayl mcew aeh mei did m` ,xgnl drnebl `l` meid dzelvlàéðúäå.`zriiq -äéåìò àøåîà é÷åî àì áøãonbxezn cinrn did `l -

.miaxl dyxc yexcl eiptläéøáçì àáè àîåéî.xgn cr ,dcerq xg`l epiidc aeh mei meid dyryn ,xnelk -úåøëù íåùîopixn`ck ,ely dyxca ixen did iiexe` axc -

.(my) "l`xyi ipa z` zexedl" aizke (i `xwie) "zyz l` xkye oii" aizkc ,zexedl xeq` xekye ,zezixka
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àîéð:ied mrhd `l` ,od zeyecw izy xaqwc `nil :dniz - od zg` dyecw ax xaqw

i`vwz`c ebn!ipy meic `nei ilekl i`vwz` ,`ed zay mei `nyc ,zeynyd oial

oia oebk ,ikd opixn` `adl `wecc ,xaryl `edy mei meyn ebn opixn` `lc :xnel yie

dkeqa `dc :`nize .`ed zay `ny zayc zeynyd oia e` aeh mei zligzc zeynyd

aeh mei i`ven cr oixeq` dkeq iiep :opixn` (`,i)

mei wtq `edy ,iriyz mei `edy bg ly oexg`d

oia i`vwz`c meyn `nrh jigxk lre .ipiny

!xaryl epiide ,`ed ipiny mei `nyc zeynyd

yxtnck ,ip`y devn zngn dvwenc :xnel yie

lik`e dcerq dil `inxzn `nlic :mzd `nrh

,`kd la` .xaryl elit` opixn` mzde .deba

xeq` zngnc dvwen.ikd opixn` `l -

àìà`dc :dnize - ibltnw daxc dpkda

`pci`d `cliznc `kid lk opixn`-

xg`l aeh mei lgyk ok m`e ,dl dxnb lenz`n

zaya dclep dviade zaydmeia zxnbp `id -

:xnel yie ?`ki` dpkd i`n ok m`e ,leg `edy

mbc ,dpkd ef ixd zaya dclepyk mewn lknc

oeikc :xnel yi cere .dpkd jiiy dcil zrya

xn`p m` ,dxeq` ef ixd aeh meia dclep m`c

dze` liaya ,zxzen `id ixd zaya dclepyk

zayc dcil.aeh meil oikn zay ied ok m` -

éáø`id oiicr xfril` iax meyn xne` dcedi

iaxc lirl izyxitc ab lr s`e - zwelgn

ziae i`ny zia ewlgp `lc dil `xiaq dcedi

`l mewn lkn ,df xaca lld`dc ,`kdn `iyw

.diaxc `de dicic
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,úBãeøt ïä elàk úBðBéìòä úà ïéàBø :øîBà¥¦¤¨¤§§¦¥§
:øîBà òLBäé éaø .úBðBéìòä úà úBìòî úBðBzçzäå§©©§©£¤¨¤§©¦§ª©¥
,ïéøeñà ïénetä åàì íàå ,eìòé ïénet äàî íL Lé íà¦¥¨¥¨¦©£§¦¨©¦£¦
:øîBà øæòéìà éaø :øîBà äãeäé éaø .ïéøzeî íéìeMäå§©©¦¨¦©¦§¨¥©¦¡¦¤¤¥
ïénetä ¯ åàì íàå ,eìòé ïénet äàî íL Lé íà¦¥¨¥¨¦©£§¦¨©¦
Lé eléôà :øîBà òLBäé éaø .ïéøzeî íéìeMäå ïéøeñà£¦§©©¦¨¦©¦§ª©¥£¦¥

ìL íLBðéàå ìebòa dñøc .eìòé àì ïénet úBàî L ¨§Ÿ¥¦Ÿ©£§¨¨§¦§¥
?ìkä éøác .eìòé ìkä éøác ¯ dñøc ìebò äæéàa òãBé¥©§¥¤¦§¨¨¦§¥©Ÿ©£¦§¥©Ÿ
dñøc :øîà÷ éëä :àtt áø øîà !eäééúâeìt eðééä©§§§©§£©©©¨¨¦¨¨©§¨¨
dðBôöì éà ,dñøc ìebò íB÷î äæéàa òãBé Bðéàå ìebòa§¦§¥¥©§¥¤§¦§¨¨¦¦§¨

dîBøãì éà¯ìBòì :øîà éLà áø .eìòé ìkä éøácí ¦¦§¨¦§¥©Ÿ©£©©¦£©§¨
ìëå ,ïéøézî Bì LiL øác éåä ìBç ÷ôñ áBè íBé ÷ôñ§¥§¥¨¥¨¨¤¥©¦¦§¨
,àéðz .ìéèa àì ïðaøãa eléôà ¯ ïéøézî Bì LiL øác̈¨¤¥©¦¦£¦¦§©¨©¨§¦©§¨
àéä ìëàz äöéa :øæòéìà éaø íeMî íéøîBà íéøçà£¥¦§¦¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦
úãîBòä úìBâðøúa àîéìéà ?ïðé÷ñò éàîa .dnàå§¦¨§©¨§¦©¦¥¨§©§§¤¨¤¤
úìBâðøúa àlà .àéøL dnàå àéäc äèéLt ¯ äìéëàì©£¦¨§¦¨§¦§¦¨©§¨¤¨§©§§¤
éaø øîà !äøeñà dnàå àéä ¯ íéöéa ìcâì úãîBòä̈¤¤§©¥¥¦¦§¦¨£¨¨©©¦
ïBâk :ééaà øîà ?éîc éëéä .dnà ábà ìëàz :àøéæ¥¨¥¨¥©©¦¨¥¦¨¥¨©©©¥§
,úãîBò äìéëàìc äøøáeä ¯ äèçLð ,íúñ dç÷lL¤§¨¨§¨¦§£¨§§¨§©£¦¨¤¤

íéøîBà íéøçà ,àéðúc .éðú÷ àîæeb :øîà éøî áø .úãîBò íéöéa ìcâìc äøøáeä ¯ äèçLð àìŸ¦§£¨§§¨¦§©¥¥¦¤¤©¨¦£©§¨¨¨¥§©§¨£¥¦§¦
ätéì÷ àîéìéà ?Bútéì÷ éàî .Bútéì÷e çBøôàå ,dnàå àéä ìëàz äöéa :øæòéìà éaø íeMî¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨§¤§©§¦¨©§¦¨¦¥¨§¦¨
éaøc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,Bútéì÷a çBøôà :àlà !?àéä äìéëà úa ätéì÷ ¯ Lnî©¨§¦¨©£¦¨¦¤¨¤§©¦§¦¨©¨¨§¦¦©¨©£¥§©¦
àì ¯ íìBòä øéåàì àöé àìc àëéä ìáà ,íìBòä øéåàì àöéc àëéä àlà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¤¨¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¥¨§Ÿ¨¨©£¦¨¨¨
úaL ,øîzà .àîæeb ¯ dnàå àéä ìëàz :éîð àëä ,àîæeb ¯ Bútéì÷e çBøôà :àlà .éâéìt§¦¦¤¨¤§©§¦¨§¨¨¨©¦¥¨¥¦§¦¨§¨¦§©©¨
àîéð .äæa úøzeî äæa äãìBð :øîà ïðçBé éaøå ,äæa äøeñà äæa äãìBð :øîà áø ,áBè íBéå§©¨©§¨¨¤£¨¨¤§©¦¨¨¨©§¨¨¤¤¤¨¤¥¨
:øîàc ,øæòéìà éaøc àaélàå ,íéð÷æ äòaøàk äëìä :áø øîàäå ?àéä úçà äMeã÷ áø øáñ÷̈¨©©§¨©©¦§¨£©©£¨¨§©§¨¨§¥¦§©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©

à áø ,éâìtéî÷ äaøc äðëäa àëä àlà !ïä úBMeã÷ ézLïðçBé éaøå ,äaøc äðëä déì úé §¥§¥¤¨¨¨©£¨¨§©¨¨¦©§¦©¦¥£¨¨§©¨§©¦¨¨
.úaLa ìëàz ¯ áBè íBéa ,áBè íBéa ìëàz ¯ úaLa äãìBð ,éàpúk .äaøc äðëä déì úéì¥¥£¨¨§©¨§©¨¥§¨§©¨¥¨¥§§¥¨¥§©¨
úéáe ,ìëàz :íéøîBà éànL úéaL ú÷Bìçî àéä ïééãò :øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤£©¦¦©£¤¤¥©©§¦¥¨¥¥

ðä déì eåä äáäà øa àcà áøc déðëæétLeà .ìëàz àì :íéøîBà ìläáBè íBéî íéöéa C ¦¥§¦Ÿ¥¨¥§¦¦§¥§©©¨©©£¨¨¥¨¨¥¦¦
ìéàî déì øîà ?øçîì eäðéìëéðå àðcéàä eäðéååèàì éàî :déì øîà ,dén÷ì àúà ,úaL §©¨£¨§©¥£©¥©§©§¦§¨¦¨¨§¥§¦§§¨¨£©¥©

éúòc,øçîì dòîBâì àlà éøL à÷ àì ïðçBé éaø eléôà ,ïðçBé éaøk äëìä ¯ ïðçBé éaøå áø ¯ C ©£¦©§©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨£¦©¦¨¨¨¨¨¥¤¨§§¨§¨¨
ïéà ¯ áBè íBéa äãìBpL äöéa úçàå úaLa äãìBpL äöéa úçà :àéðúäå .àì ¯ déîBéa ìáà£¨§¥¨§¨©§¨©©¥¨¤§¨§©¨§©©¥¨¤§¨§¥
áøc déðëæétLeà .ähnä éòøk da CBîñì àìå ,éìkä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦§Ÿ¦§¨©§¥©¦¨§¦¦§¥§©

ðä déì eåä ,àtt áøc dén÷ì àúàc àøáb àeää dì éøîàå ,àtt.áBè íBéì úaMî íéöéa C ©¨§¨§¦¨©©§¨©£¨§©¥§©©¨¨¥¨¨¥¦¦©¨§
àì áøc ,øçîì àúå àðcéàä ìéæ :déì øîà ?øçîì eäðéìëîì eäî :déì øîà ,dén÷ì àúà£¨§©¥£©¥©§¦§¦§§¨¨£©¥¦¨¦¨¨§¨§¨¨§©¨
:déì øîà øçîì àúà ék .úeøëL íeMî déøáçì àáè àîBiî déålò àøBîà é÷Bî¥¨¨¦¨¥¦¨¨¨§©§¥¦¦§¦£¨§¨¨£©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dvia(iying meil)

øîBàmip`zd ,xnelk] zepezgzd zerivwd oi`y it lr s` ¥
milekie dfa miliwn ,renicd wtq llka [dnipt milkd jezay
wlgk milkd jezay el` s` ,olek zerivwd lkl qgiizdl ep`

y ,dnexzd z` zelrdl ick cgi lkd sxvle ,wtqdnúà ïéàBø¦¤
úBðBéìòämilebird zeitay zerivwd zexhil -úBãeøt ïä eléàk ¨¤§§¦¥§

lky `vnp jke ,zepezgzd zerivwd mr zeaxerne zeitd on
,renicd wtq llka zeqpkp milebiray zexhildúBðBzçzäå§©©§

,úBðBéìòä úà úBìòî,oileg zexhil d`n yi lkd jqa m` ,xnelk ©£¤¨¤§
milkd zeitay el` z` zelrn zepezgzd zerivwdy `vnp

.dnexz wtq xcbn oze` ze`ivene,øîBà òLBäé éaøxyt` i` ©¦§ª©¥
llka opi`y oeik ,xeqi`d z` lhal zepezgzd z` sxvl

okle ,zaexrzd,ïénet äàî íL Lé íàzerivwdy ,xnelk ¦¥¨¥¨¦
,dnexz ly `xhild cbpk d`n oda yi cala milkd zeitayeìòé©£

,d`ne cg`a xeqi`d z` elhaieåàì íàåxzid ly d`n oi`y - §¦¨
lk ,cala zeitaïéøeñà ïénetäcg` itay `xhil dze`y iptn ©¦£¦

,dlha dpi` mdníéìeMäå,zepezgzd zexhild -ïéøzeîoeik §©©¦¨¦
.wtqd llka opi`yøîBà äãeäé éaøxfril` iax ewlgp jk `l ©¦§¨¥

`l` ,ryedi iaxeïénet äàî íL Lé íà ,øîBà øæòéìà éaøly ©¦¡¦¤¤¥¦¥¨¥¨¦
xeqi` ly cg` cbpk xzideìòé,d`ne cg`a xeqi`d lhazieíàå ©£§¦

åàì,xzid ly oinet d`n oi`y -ïéøeñà ïénetäzepezgzd oi`e ¨©¦£¦
,wtqd llka opi`y oeik ,xeqi`d z` lhal zetxhvníéìeMäå§©©¦

ïéøzeîdid `l mday ,mixzen milkd [jez-] ileyay mip`zd - ¨¦
.llk wtqìL íL Lé eléôà ,øîBà òLBäé éaøïénet úBàî Lly ©¦§ª©¥£¦¥¨§Ÿ¥¦

xzideìòé àìea yiy xac ilkd ity meyn ,xeqi`d z` lhal Ÿ©£
epi`e aeyge ,oipna eze` mixkeny mc` ipa yiy oeik ,`ed oipn
,opaxc zexit znexzy it lr s`e ,mixg`d milkd zeita lha
xeqi`a elit` lha epi` oipn ea yiy xacy ryedi iax xaeq
dtixh wtq dviay lirlc `ziixad cinrdl yi ok lr .opaxc

.df `pzk sl`a elit` dlha dpi`
:`ziixad ixac jynddñøczerivw `xhild z`ailk eze` §¨¨§

enyyeìòé ìkä éøác ,dñøc ìebò äæéàa òãBé Bðéàå ,ìebòcg`a ¦§¥¥©§¥¤¦§¨¨¦§¥©Ÿ©£
ike :`xnbd dywn .d`neìkä éøácixde ,`ideäééúâeìt eðééä ¦§¥©Ÿ©§§§©§

.lirl yxetnk oinet ze`n ylya elit` lehia oi` ryedi iaxly
:xacl xe`ia d`ian `xnbd,àtt áø øîà`ziixaay `tiqdéëä ¨©©¨¨¨¦

a dñøc ,øîà÷d jezìebòeit lr dx`yp `leäæéàa òãBé Bðéàå ¨¨©§¨¨§¦§¥¥©§¥¤
íB÷îa,dîBøãì éà dðBôöì éà ,dñøc ìebòxac epi` df ote`ay §¦§¨¨¦¦§¨¦¦§¨

oipn ea yiydfa ,xkip epi`e.eìòé ìkä éøác¦§¥©Ÿ©£
recn wgvi iaxle sqei axl (:b) lirlc `iyewl day `xnbd
d`ian `xnbd .`lewl opaxc wtq ixde ,dxeq` dvia ly `witq

:sqep aeyiiøîà éMà áø,íìBòìy dviaa zyxtzn `ziixad÷ôñ ©©¦¨©§¨¨¥
a dclep÷ôñ áBè íBéa dclep,ìBçdxeq` ,opaxc wtq `edy s`e ¨¥
c meynïéøézî Bì LiL øác éåädlke`l leki aeh mei xg` ixdy ¨¥¨¨¤¥©¦¦
,xzidaïéøézî Bì LiL øác ìëåy ea exingda eléôàxeqi`ïðaøã §¨¨¨¤¥©¦¦£¦§§©¨¨

ìéèa àìxingdl yi jk ezaexrza exingdy oeike ,sl`a elit` Ÿ¨¦
.opaxcn `edy s` ewitqa mb

:`ziixa d`ian `xnbdàéðz,(`"d `"t) `ztqezaíéøçà ©§¨£¥¦
äöéa ,øæòéìà éaø íeMî íéøîBàh"eia dclepy.dnàå àéä ìëàz §¦¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨

:`xnbd zl`ey,äìéëàì úãîBòä úìBâðøúa àîéìéà ,ïðé÷ñò éàîa§©©§¦¨¦¥¨§©§§¤¨¤¤©£¦¨
epizpync i`ny ziak dkldy epl xnel xfril` iax `ae

,dviad zlik` mixiznyàéøL dnàå àéäc àèéLt,zexzen - §¦¨§¦§¦¨©§¨
.xaca zwelgn oi`y 'dn`' mb siqed dnleàlàxaecn jgxk lr ¤¨

,íéöéa ìcâì úãîBòä úìBâðøúa`lde dexizd j`id dyw ok m`e §©§§¤¨¤¤§©¥¥¦
`dzy ie`x dide `id dvwendnàå àéä`dzy ie`xäøeñàøîà . ¦§¦¨£¨¨©

,àøéæ éaøy `id `ziixad zpeekìëàzdviad,dnà ábà,xnelk ©¦¥¨¥¨¥©©¦¨
.zxzen dviad meid zlk`p dn` m` wxyéîc éëéädna - ¥¦¨¥

,xaecndíúñ dç÷lL ïBâk ,éiaà øîàraw `l dze` dpwyky - ¨©©©¥§¤§¨¨§¨
m` okle ,mivia lecibl e` dlik`l `dz m`äèçLðzlebpxzd ¦§£¨

h"eiaúãîBò äìéëàìc äøøáeäzxzen dzviae `id `linne §§¨§©£¦¨¤¤
m`e ,dvwen dpi`yäèçLð àìh"eia zlebpxzdìcâìc äøøáeä Ÿ¦§£¨§§¨¦§©¥

úãîBò íéöéadvwen meyn dxeq` dzviaeaeyii d`ian `xnbd . ¥¦¤¤
:xg`øîà éøî áøzcnerd zlebpxza `ed `ziixad oic mlerl ©¨¦¨©

`l` ,zlebpxzd xikfdl jxved `le ,dlik`léðz÷ àîæebick - §¨¨¨¥
mbe dviad mb lk`i lkdy ,xzi zty xn`e siqed eixac wfgl

,zxg` `ziixaa ep`vn dfa `veike .dn`íéøîBà íéøçà ,àéðúc§©§¨£¥¦§¦
,Bútéì÷e çBøôàå dnàå àéä ìëàz äöéa ,øæòéìà éaø íeMîyie ¦©¦¡¦¤¤¥¨¥¨¥¦§¦¨§¤§©§¦¨

zeywdlàîéìéà ,Bútéì÷ éàîxizdlLnî ätéì÷ike ,dlik`a ©§¦¨¦¥¨§¦¨©¨
àlà ,àéä äìéëà úa ätéì÷xizdl `ay yxtzçBøôà`edyk §¦¨©£¦¨¦¤¨¤§©

Bútéì÷a`ld ,eztilwn `viy mcew -déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ¦§¦¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥
á÷òé ïa øæòéìà éaøcegwtp `ly migext` exizde (:e) oldl §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

,mdipiràöéc àëéä àlàgext`dàìc àëéä ìáà ,íìBòä øéåàì ¤¨¥¨§¨¨©£¦¨¨£¨¥¨§Ÿ
éâéìt àì íìBòä øéåàì àöé,xeq` gext`dy micen `nlr ileke ¨¨©£¦¨¨Ÿ§¦¥

àlàxzeny dtilwd on `viy gext`a yxtl jixv jgxk lr ¤¨
`ziixad dhwpy dne ,elk`l,Bútéì÷e çBøôàdpi` dtilwy s` ¤§©§¦¨

,dlik`l die`xàîæebsiqed jkle eixac wfgl dvxy ,`id §¨
ok m`e ,mixzen eztilw mbe gext`dyénð àëäyi ,`ztqeza ¨¨©¦

yxtl,àîæeb dnàå àéä ìëàzdviady `l` xnel oiekzd `le ¥¨¥¦§¦¨§¨
.zxzen

* * *
mikenqd aeh meie zaya dclepy dvia iabl oecip d`ian `xnbd

:dfl dfáBè íBéå úaL ,øîzàh"eil zay dncwy oia ,cgi e`ay ¦§©©¨§
,zayl h"ei mcwy oiaeäãìBð ,øîà áødviaäæa,oey`xa - ©¨©§¨¨¤

äæa äøeñà,ipya -.äæa úøzeî äæa äãìBð ,øîà ïðçBé éaøåzwiicn £¨¨¤§©¦¨¨¨©§¨¨¤¤¤¨¤
:`xnbdáø øáñ÷ àîéðminid ipyy ax xaeqy xn`p `ny - ¥¨¨¨©©

àéä úçà äMeã÷ipya mb dxeq` jkle jex` cg` meik md ixde §¨©©¦
,[lld ziak h"eia dclepy dvia oicn]áø øîàäåoiaexir zkqna §¨¨©©

(:gl)øæòéìà éaøc àaélàå íéð÷æ äòaøàk äëìämipwf drax`y - £¨¨§©§¨¨§¥¦§©¦¨§©¦¡¦¤¤
dpyna xfril` iaxk mixaeq my epnpy,(.gl) myøîàciabl §¨©

meia xnele oiaexir ipy axrl mc` lekiy zayl jenqd h"ei
jenqd h"eiy meyn ,axrnl ipy meiae gxfnl iaexir didi oey`x

zayl,ïä úBMeã÷ ézLax ixac ok m`e ,jex` cg` meik `le §¥§¥
,mixzeqàlàe ,od zeyecw izy xaq ax mby i`ceäðëäa àëä ¤¨¨¨©£¨¨

éâìôéî÷ äaøczay oi`y (:a) lirl dax ycigy oica ewlgp - §©¨¨¦§§¥
dkixv zay zcerqy iptn zayl oikn h"ei `le h"eil oikn

,aezkd zxifbn diptly leg mein dpnfdäaøc äðëä déì úéà áø©¦¥£¨¨§©¨
mein dpken dzid `ly oeik ipyd meia mb dviad z` xqe` jkle

,legäaøc äðëä déì úéì ïðçBé éaøåzial mb ipya zxzen jkle §©¦¨¨¥¥£¨¨§©¨
.lld

:mi`pz jka ewlgpy d`ian `xnbdéàpúk,`ziixaa epcnl , §©¨¥
y dviaúaLa äãìBð[meia ea dxeq`e]áBè íBéa ìëàzzxgnly §¨§©¨¥¨¥§

dclep ,zaydúaLa ìëàz ,áBè íBéa,ezxgnlyøîBà äãeäé éaø §¥¨¥§©¨©¦§¨¥
ú÷Bìçî àéä ïééãò ,øæòéìà éaø íeMîzwelgnd zkynp dfa mb - ¦©¦¡¦¤¤£©¦¦©£¤

,epizpynnàì íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz íéøîBà éànL úéaL¤¥©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ
ìëàziax zhiyk axy `vnpe .meia ea dxeq`y enk ,ipya - ¥¨¥

.`nw `pz zhiyk opgei iaxe ,xfril` iax meyn dcedi
* * *

:dyrn `xnbd d`iandéðëæétLeàdipqk`d lra -øa àcà áøc §¦¦§¥§©©¨©
ðä déì eåä ,äáäàíéöéa CeclepyáBè íBiîjenqdìàúà ,úaL ©£¨¨¥¨¨¥¦¦§©¨¨¨

dén÷ì,dad` xa `c` ax iptl `a -eäðéååèàì éàî ,déì øîà- §©¥¨©¥©§©§¦§
miviad z` zelvl ednàðãéàä,h"eia dzr -eäðéìëéðåmlk`pe - ¨¦§¨§¥§¦§

øçîìzexzen miviady ziad lral el heyt didy ,zaya §¨¨
ick olhlhl xzen m` wtzqpy `l` ,[zeig odyk] xgnl dlik`a
lehlha mb aeh meia zexeq`y e` ,zayd jxevl h"eia opikdl

.xgn jxevl ozelvl xyt` i`edéì øîà,`c` axézòc éàîC ¨©¥©©§¦
opihwpy meyn ,zxzen dviad i`cea xgnly xeaq dz`y

zwelgnaïðçBé éaøå áøyïðçBé éaøk äëìäla` ,xizd opgei 'xe ©§©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨
éøL à÷ àì ïðçBé éaø eléôàizd `l -xdòîBâì àlàz` zezyl - £¦©¦¨¨Ÿ¨¨¥¤¨§§¨

digd dviadøçîì,zayadéîBéa ìáà`edy dclepy meia - §¨¨£¨§¥
,h"eiàì.dzelvl lkez `l jkle ,dlhlhl s` opgei iax xizd Ÿ

àéðúäå,`ziixaa ok epipyy -úçàå úaLa äãìBpL äöéa úçà §¨©§¨©©¥¨¤§¨§©¨§©©
éìkä úà da úBqëì àì dúBà ïéìèìèî ïéà áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥§©§§¦¨Ÿ§©¨¤©§¦

,ähnä éòøk da CBîñì àìådxeq` dviady `ziixaa yxetn ixd §Ÿ¦§¨©§¥©¦¨
.lehlha mb

* * *
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קמד
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

àúùä åëéà.izexkya lenz` jl izixed m` -éàìúùàdxen iziide ,izbbye izgky -

dti eiykr .opgei iaxk dkld - opgei iaxe ax :izkec x`ya ol `niiwc meyn .xzid ea

.izxkfpe ,meid cr jizigcàáø øîà àä.(a,d sc) onwl -éðäá áøã äéúåë àúëìä
úìúwlgp zeilb ly miaeh mini ipya dinwle ,aeh meie zayn ef dvia oiprl xn`y -

y`x ly miaeh mini ipya iyilyde ,lwdl

.xingdl wlgp dpydì÷ãä ïîxaypy -

.zayaáåè íåéá ï÷éñäì øåñà.el jenqd -ìàå
äöéá éðáéùúzxzen dfa dclep :da izxn`y -

.ith xqinl jiiy `kdc ,dfaäöéá àîòè éàîå
àîåéáã ïåéëdclepc meyn `xiq`c e`l i` -

mc` ipa yiy ,dig drnebl `ifg ded ,zaya

.ok oirnebòãéî øçîì ãò (øî) äéì éøù àìå
òéãézixy `l lenz`e xgnl dil zixy ik -

oeik ,zayc mivr la` .`xiq` `nei zac -

oi`y ,efg `l inp dvwen xeqi` e`la ediineiac

.zaya y` oixranéúà øçîì (øî) åäì éøù éà
øîéîìlenz`e ,exy inp meia ea eltp m` -

.dwqdl ifg `l zayc meyn - mepxra `ly

àøåñéàá êôäî à÷ àäåxepza okilenyk -

ziefl ziefn.êôäî àøúéäálha xeqi`dy -

.aexaíéãéá øåñéà ìèáî÷ àäåoi` :opze -

`xeqi`c ab lr s`c .dlgzkl xeqi` oilhan

,`linn axri`c `kid ilin ipd - `aexa liha

opz ikdc ,xeq` - micia ilehale iaexr`l la`

:(`nrh i`n :qxhpewd yxit) zenexz zkqna

,dryze miryz jezl dltpy dnexz d`q

;xzen - bbey m` ,oileg ly d`q dltpe dxfge

ick ,dpexg` d`q dze`l dlitd cifn m`e

- dnexzd z` zelrdl oileg d`n milydl

.xeq`àúééøåàãá.dnexz oebk -ïðáøãá ìáà
.`kdc dvwen oebk -úåéìâ ìùoiyer oi`y -

oi`e ,oic zian miwegxd zeilb ipa `l` eze`

cr ycg y`xn mlv` ribdl oileki oigelyd

m` ,ycegd rawp mei dfi`a mricedl ,aeh mei

'a oiyere ,cg`e miyly meia m` miyly meia

oey`xd meia `ziixe`cne .wtqn aeh mei mini

.`l eze ,oezay iriayd meiae oezayúøúåî
äæá.`ixy jytp dnne ,`ed leg ediipin cgc -

äæá äøåñà.lif`e yxtnck -áø øáñ÷ àîéì
àéä úçà äùåã÷ éñàipa lr meraw minkg -

melihde ,df wtq zngn zexecl mzeyrl dleb

.jex` mei xnegk mdilrìéãáî éñà áø àäå-

epgp` ,odil`n wtqn me`yre epenk ycgd zriawa erci `ly epizea` bdpn meyn ,`ed xenb leg ipy aeh meie ,`gxic `riawa ol miw :xaqwc ,"legl ycw oia licand" jxane

.mze` oiyeräéì à÷ôñî é÷åôñmixteq ixacn `ed ixd ok m` - mipy oze` oiyer eidi mizrd ircei minkg mda eaxi elit`e ,zexecl zeilbd lr lhedy `ed minkg wg m` -

.ileca` ira - `gxic `riawa dil miwc o`nle .leg ediipn cge ,wtqn odil`n me`yr od m` e` ,jex` meikàøáúñî éñà áøã äéúåë.xiq`c -àçøéã àòéá÷á ïì íé÷ici lr -

.e`l m` miyly meia d`xp m` micnl ep` ezclez oiaygny oeaygéøú ïðéãáòåéîåéjkld ,wtq `la elit`e ,ozeyrl miwegxd l`xyi lr minkg zpwzn `ed reaw wg :`nl` -

.edpiey `kix` `nei cgkàøáúñî áøã äéúåë.zeilbd mdilr mexingd wtqd zb`cn `l` ,wg epi`y -äðåùàøáeraw `ly meia ze`eyn md e`iyde mizekd elwlwy mcew -

.l`xyi z` zerhdl ick ,ycegd eaúåàåùî ïéàéùîipa lk oircei eid odae .edl yxtn "dpyd y`x"ae .dxraz (oniq) - (k mihtey) "xird on oyrd z`yn mzelrdl" enk -

.mewn lka cg` aeh mei `l` oiyer eid `le ,ycegd zriaw z` miwegxde miaexwd zeilbdíéàöåé íéçåìù åäéùmiricen md - mini xyr dyng jeza ribdl lekiy mewn cre -

.mini ipy oiyer x`yde ,cg` mei oiyereíéúåëä åìèá åìéàå.lkd ercie ,mixdd y`xa ze`eyn opicare opixcd -àîåé ãç éãáòåoigely ehnc `kid ,inp `pci`de ,`zkec lka -

.zexecl dpwza mdilr meraw `l :dpin rny .`nei cg icar - aeh mei mcewäøæâ úåëìîä éøæâãiz`e ,`nei cg inp ecarze mkn xeaird ceq gkzyie ,dxeza ewqrzi `ly -

.gqta ung elk`ze ,xqg `lne `ln xqg zeyrle ilewlwläæá äøåñà.ozeyrl eligzd wtq zngn `l dligzny ,opaxcn jex` meik zeidl reaw weg i`ce mdy -íåéä ìë-

oi`ay dry lke ,e`eai ile` dpald i`ex zecrl oitvn meid lk oky ,aeh mei dfd dlildy `vnpe ,xgnl ycegd ycwzi `ny dk`lna oixeq` eid axrane .lel` ly miyly mei

.meia ea ycegd oiycwne ,ozecr oilawn eid - jygzy cr
åì÷ì÷úðå
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ïðúåliha ixza cg `ziixe`cnc ab lr s`e - dligzkl xeqi` oilhan oi``kid epiid -

ilehal micia edpiaxrnl la` ,`linn axrinczenexz zkqna opz ikdc .xeq` -

dltpe dxfge ,oileg ly dryze miryz jezl dltpy dnexz ly d`q :(h dpyn d wxt)

bbeya ,odilr daxe oileg ly d`q okezlcifna ,xzen -xeqi` oilhan oi`c ,xeq` -

ilin ipd :ipyne .dligzklla` ,`ziixe`ca -

opaxcaoi`c ,xeq` dlitd ikd meyne .oilhan -

opixn` `l `kd la` .dligzkl xeqi` oilhan

lirl :xn`z m`e .dligzkl oilhan xityc ,ikd

eilr siqei ,opaxc dnexz iedc lebr iab (a,b)

oilhan opaxca xn`c `dc :xnel yie !lhaie-

exwirc ,dvwen oebk ,opaxcn exwiry xaca epiid

exwiry xaca la` .opaxcn `l` epi`

xac mey `ki`c ,dnexz oebk ,`ziixe`cn

mewna elit` ,xdvie yexiz obc oebk `ziixe`c

zexit x`ya oebk opaxcn `l` epi`yoi` -

(`,gv oileg) "dypd cib" wxt rnyn oke .oilhan

xq ,`lewca ltpc `axzc `zifc `blt `idd iab

.`zifc iblt oizlza edpixryl iy` ax xa xn

oi`e ,'ek ixeriya lflfz l` :dea` dil xn`

ick [miyy] cr odilr siqed `l i`n`e .oilhan

exeqi` xwirc oeik :dpin rny `l` ?mze` lhal

zifk `ki`c `kid oebk ,`ziixe`cinp ikd -

opaxc xeqi` `l` `kile ,zifk `kilcoi` -

.oilhan
elwlwzpe
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ïðçBé éaøå áø :Cì éøîàå ,éàìzLà àzLä ekéà¦¨§¨¦§§©©£©¦¨©§©¦¨¨
déúåk àúëìä àáø øîà àä .ïðçBé éaøk äëìä ¯£¨¨§©¦¨¨¨£©¨¨¦§§¨§¨¥
éaø øîà .àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa .úìz éðäa áøc§©§¨¥§¨¥§¨¥§§¨¨©©¦
ï÷éqäì øeñà úaLa ì÷cä ïî eøLpL íéöò :ïðçBé¨¨¥¦¤¨§¦©¤¤§©¨¨§©¦¨
äöéa ?àîòè éàî .äöéa éðáéLz ìàå ,áBè íBéa§§©§¦¥¦¥¨©©§¨¥¨
éøL à÷ àìå ,dòîBâì àéæç éîð àîBéác íeMî¦¦§¨©¦©§¨§§¨§¨¨¨¥
.äeøñà àîBé úác òéãé òãéî ¯ øçîì ãò dì̈©§¨¨¥©§¦©§©¨£¨¨
éúà ¯ øçîì eäì éøL éà ,eäééîBéì eæç àìc ,íéöò¥¦§¨£§©§¦¨¥§§¨¨¨¥
àeä úaL íeMî ìBîúàå ,eøL éîð eäééîBéa :øîéîì§¥©§©§©¦§§¤§¦©¨
ïî eøLpL íéöò :äðzî áø øîà .ä÷qäì eæç àìc§¨£©©¨¨¨©©©¨¨¥¦¤¨§¦
íéöò íäéìò äaøî ¯ áBè íBéa øepzä CBúì ì÷cä©¤¤§©©§©§¤£¥¤¥¦

qîe íéðëeîàaeøc ïåék !àøeqéàa Ctäî à÷ àäå .ï÷é ¨¦©¦¨§¨¨§©¥§¦¨¥¨§¨
.Ctäî à÷ àøzéäa Ctäî à÷ ék ,eäðéð àøzéäc§¤¥¨¦§¦¨§©¥§¤¥¨¨§©¥
ïéìháî ïéà :ïðúe ,älçzëì àøeqéà ìháî à÷ àäå§¨¨§©¥¦¨§©§¦¨§©¥§©§¦
ïðaøãa ìáà ,àúééøBàãa éléî éðä !älçzëì øeqà¦§©§¦¨¨¥¦¥¦§©§¨£¨¦§©¨©
,ïéøézî Bì LiL øác ìk :øîàc ,éLà áøìe .ïéìháî§©§¦§©©¦§¨©¨¨¨¤¥©¦¦
éðä ?øîéîì àkéà éàî ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà£¦¦§©¨©¨§¦©¦¨§¥©¨¥
íéáBè íéîé éðL ,øîzà .àøeqéà éì÷ àì÷î àëä ,déðéòa àøeqéàì déúéàc àëéä éléî¦¥¥¨§¦¥§¦¨§¥¥¨¨¦§¨§¦¦¨¦§©§¥¨¦¦
.äæa äøeñà äæa äãìBð :øîà éñà áøå ,äæa úøzeî äæa äãìBð :øîà áø ,úBiìb ìL¤¨ª©¨©§¨¨¤¤¤¨¤§©©¦¨©§¨¨¤£¨¨¤
!déøáçì àáè àîBiî ìécáî éñà áø àäå ?àéä úçà äMeã÷ éñà áø øáñ à÷ àîéì¥¨¨¨©©©¦§¨©©¦§¨©©¦©§¦¦¨¨¨§©§¥
déúåk :àøéæ éaø øîà .àøîeçì àëäå àøîeçì àëä ãéáòå ,déì à÷tñî é÷etñ éñà áø©©¦©¥§©§¨¥§¨¥¨¨§§¨§¨¨§§¨¨©©¦¥¨§¨¥
:ééaà øîà .éîBé éøz ïðéãáò à÷å àçøéc àòéá÷a ïðéòãé àðcéàäc ,àøazñî éñà áøc§©©¦¦§©§¨§¨¦¨¨¨§¦©¦§¦¨§©§¨§¨¨§¦©§¥¥£©©©¥
eðé÷úä íéúekä eì÷ìwMî ,úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøa :ïðúc .àøazñî áøc déúåk§¨¥§©¦§©§¨¦§©¨¦¨¨©¦¦©¦¤¦§§©¦¦§¦
ïðéãáò ïéçeìL eèîc àëéäå ,àîBé ãç ïðéãáò íéúek eìèa eléàå .ïéàöBé ïéçeìL eäiL¤§§¦§¦§¦¨§¦¨§¦©©¨§¥¨§¨§¦¨§¦©
eçìLc íeMî ?éîBé éøz ïðéãáò àîòè éàî àçøéc àòéá÷a ïðéòãéc àzLäå .àîBé ãç©¨§¨§¨§¨§¦©¦§¦¨§©§¨©©§¨¨§¦©§¥¥¦§¨§
,øîzà .éìe÷ìwàì éúàå äøæb úeëìnä eøæâc ïéðîæ ,íëéãéa íëéúBáà âäðîa eøäfä :ízî¦¨¦¨£§¦§©£¥¤¦¥¤¦§¦§¨§©©§§¥¨§¨¥§¦©§¥¦§©
.äæa äøeñà äæa äãìBð :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨©§¥§¨§¦©§©§§¨¨¤£¨¨¤
àáì íéãòä eäzLð úçà íòt ,Blek íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa :ïðúc¦§©¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©©©©©¦§¨¨¥¦¨Ÿ

åì÷ì÷úðå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dvia(iying meil)

ekéààzLä,izexkya lenz` jl dxen iziid m` -éàìzLà ¦©§¨¦§§¨¦
Cì éøîàåopgei iax ixack xzidl jl dxene drehe gkey iziid - §¨§¦¨

ewlgpy mewn lkay llkd itl ,dfa zxzen dfa dclep xn`yáø©
,ïðçBé éaøk äëìä ,ïðçBé éaøå,jk df oi` mpn`àäixdy -øîà §©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨¨¨©

àáø,(:d) onwlúìz éðäa áøc déúåk àúëìäylya axk dkld - ¨¨¦§§¨§¨¥§©§¨¥§¨
miaeh mini ipy ,dfa dxeq` dfa dclep h"eie zay :el` zekld
dpyd y`x ly mini ipyae ,dfa zxzen dfa dclep zeielb ly

,dfa dxeq` dfa dclepïéawqty oze`aàle÷ìeïéawqty oze`a ¥§¨¥
.àøîeçì§§¨

* * *
:dfl df mikenqd aeh meie zay zece` sqep oic,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

áBè íBéa ï÷éqäì øeñà úaMa ì÷cä ïî eøLpL íéöò,zxgnly ¥¦¤¨§¦©¤¤©©¨¨§©¦¨§
éðáéLz ìàåizxzdy dnn ixac lr dywzeäöéazaya dclepy §©§¦¥¦¥¨

e ,dfn df miwelgy ,zxgnly h"eia dlke`làîòè éàîedne - ©©£¨
,wlgl mrhdäöéada xingdl jxev oi`àéæç énð àîBéác íeMî ¥¨¦¦§¨©¦©§¨

dòîBâìzenk dig drnebl die`x ea dclepy zay meia s` - §§¨
,`idyøçîì ãò dì éøL à÷ àìåcr dexizd `l minkge - §Ÿ¨¨¥¨©§¨¨

,dclepy meia drnebl xq`py jezne ,aeh mei `edy zxgnl
äeøñà àîBé úác òéãé òãéîdclepy meiay dviay rcei - ¥©§¦©§©¨£¨¨¦¨

la` ,dxeq`íéöòzaya lwcd on exypyeäééîBéì eæç àìc- ¥¦§Ÿ¨§©§
mda wiqdl mixeq` ixdy ,exypy meia yeniyl miie`x mpi`y

,xiran zk`ln meyn zayaeäì éøL éàz m` -mda wiqdl xiz ¦¨¥§
,øçîì,h"eiaéúàe zerhl e`eai -eøL énð eäééîBéa ,øîéîì- §¨¨¨¥§¥©§©§©¦¨

,meia ea mwiqdl xzen aeh meia exyp m` mbyåxq`py dn §
mda wiqdlìBîúà,exypyk zayaeæç àìc àeä úaL íeMî- ¤§¦©¨§Ÿ¨

miie`x mpi`yä÷qäì.dvwen meyn `le ,dxrad xeqi` meyn §©¨¨
z` xq` ,(`"r) lirl 'daxc dpkd' xaq `l opgei iaxy s` jkle
wiqdl e`eai `ly ick ,aeh meil zayn lwcd on exypy mivrd

.meia ea exypy mivra aeh meia
* * *

:exypy mivra sqep oicì÷cä ïî eøLpL íéöò ,äðúî áø øîà̈©©©§¨¥¦¤¨§¦©¤¤
áBè íBéa øepzä CBúì,meia ea mda wiqdl xeq`yíäéìò äaøî §©©§©§¤£¥¤

aex eidiy mdilr siqen -íéðëeî íéöò,mivwen mpi`yï÷éqîe. ¥¦¨¦©¦¨
:`xnbd dywnàøeqéàa Ctäî à÷ àäåxepza mkilenyk `lde - §¨¨§©¥§¦¨

:`xnbd zvxzn .mivwend mivrd z` mb lhlhn ziefl ziefnïåék¥¨
àaeøcmivrceäðéð àøzéäcmivwend mivrd ixd ,md xzid ly - §¨§¤¥¨¦§

e aexa milhaCtäî à÷ àøzéäa Ctäî à÷ ékjted xeqi`d mby ¦¨§©¥§¤¥¨¨§©¥
:`xnbd zl`ey .xzidlälçzëì àøeqéà ìháî à÷ àäåici lr §¨¨§©¥¦¨§©§¦¨

,aexa mlhal ick xzid ly mivr xeqi`d ivr lr siqenyïðúe§©
älçzëì øeqéà ïéìháî ïéà,(h"n d"t) zenexz zkqna epipy oky ¥§©§¦¦§©§¦¨

m` ,oileg my eltp jk xg`e d`nn zegtl dltpy dnexz d`q
minkg edeqpwy epiide ,xeq` cifna mlitd m`e xzen bbeya eltp
xeqi` lhal oi`y o`kne ,cifna xeqi`d z` lhiay meyn

:`xnbd zvxzn .dligzkléléî éðäxeqi` milhan oi`y oicd - ¨¥¦¥
wx xn`p dligzklamixeqi`àúééøBàã,[dnexz oebk]ìáà §§¨§¨£¨

amixeqi`ïðaøã[aeh meia exypy mivr oebk]ïéìháî.dligzkl §§©¨¨§©§¦
:`xnbd dywnøîàc éMà áøìe(`"r) lirlBì LiL øác ìk §©©¦§¨©¨¨¨¤¥

a eléôà ïéøézîxeqi`ìéèa àì ïðaøã,aexa,øîéîì àkéà éàî ©¦¦£¦§§©¨¨Ÿ¨¦©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .milha mpi` xgnl mixzend el` mivr `ldéðä̈¥

éléîlha epi`ydéðéòa àøeqéàì déúéàc àëéämiiw xeqi`dy - ¦¥¥¨§¦¥§¦¨§¥¥
la` ,`edy zenkàëämwiqny ici lr ,mivraàøeqéà éì÷ àì÷î ¨¨¦§¨¨¦¦¨

.aexa lehia liren dfae ,oira xeqi`d oi`e mivrd mitxyp -
* * *

:miaeh mini ipy miyery zenewna aeh meia dclepy dvia oic
úBiìb ìL íéáBè íéîé éðL ,øîzàdf mikenq aeh mei ini ipy - ¦§©§¥¨¦¦¤¨ª
,wtqn zeielbd ipa miyery dfløîà áøy dviaäæa äãìBð- ©¨©§¨¨¤

,oey`x h"eiaäæa úøzeîminid ipyy meyn ,ipy h"eia - ¤¤¨¤
ok m`e ,ezxgnl e` aeh mei meid m` ,md wtqd iptn ,miyery
leg oey`xd m`y ,ipya zxzen jytp dnne `ed leg mdn cg`
.ea zxzene leg ipyd ixd ycew oey`xd m`e lega dclep ixd

äæa äøeñà äæa äãìBð ,øîà éqà áøå.enrh z` zxxan `xnbd §©©¦¨©§¨¨¤£¨¨¤
:iq` ax lyàîéìxn`p `ny -éqà áø øáñ à÷miaeh mini ipyy ¥¨¨¨©©©¦
zeielb lyàéä úçà äMeã÷xq` jkle ,md jex` cg` h"ei - §¨©©¦

,ipyd meia mb oey`xa dclepy dviaàîBiî ìécáî éqà áø àäå§¨©©¦©§¦¦¨
déøáçì àáèezrcly ,oey`x h"ei i`vena dlcad xne` did - ¨¨§©§¥

zeriawa dzr mirceiy ep`e] cala wtqd zngn ipy aeh mei ebdp
`l` ,xenb leg `ed ipydy epl xexae xaca wtq epl oi` miycgd
dyw ok m`e ,[cala epizea` bdpn meyn h"eik eze` mibdepy
ixde ,ipya dlke`l oey`xa dclepy dvia iq` ax xq` j`id

:`xnbd zvxzn .ea dxizdl yie `ed leg i`ce ipy h"eiéqà áø©©¦
déì à÷tñî é÷etñerawe minkg epwiz wtqd zngn m` ,df xaca ©¥§©§¨¥

zexecl xacd eraw `ly xyt` e` ,jex` h"ei zeyrl zexecl
mircei ep`y epipnfae ,wtq meyn wx ipya dyecw ebdp `l`
epizea` bdpn `l` epilv` ipy h"ei oi` miycgd zeriawa

,`ed jex` h"ei xnel jiiy oi`e `nlraåewitq zngn,àëä ãéáò §¨¦¨¨
,oey`xa dclepy dviaaàøîeçìederaw `ny ipya dxeq`y §§¨

,jex` h"eik zexecl,àëäå,dlcad oiprlàøîeçìzkxa jxiay §¨¨§§¨
`xnbd .leg i`ce `ede epizea` bdpn `l` epi` `ny dlcad

:ef zwelgna mitqep mi`xen` ixacn d`ian,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
àøazñî éqà áøc déúåkdviay ,iq` axk weqtl xazqn - §¨¥§©©¦¦§©§¨

,ipya dxeq` oey`xa dclepycixdàçøéc àòéá÷a ïðéòãé àðãéàä §¨¦§¨©§¦¨¦§¦¨§©§¨
clend d`xp m` mircei ep` zeclend ipnf oeayg ici lr dzr -

,ycegd zriawa wtq epl oi`e ,`l e` miyly meiaåok it lr s` §
éîBé éøz ïðéãáò à÷ipy miyer ep` -,miaeh miniiptn epiide ¨©§¦¨§¥¥

.jex` h"eik zexecl ederawyàøazñî áøc déúåk ,éiaà øîà- ¨©©©¥§¨¥§©¦§©§¨
,axk weqtl xazqn,ipya zxzen dviadyïðúcdpyd y`xa ¦§©

,(:ak)äðBLàøamiyly meia ycegd ycwzp m`y mibdep eideéä ¨¦¨¨
úBàeNî ïéàéNîricedl ick ,mixdd iy`xa y` miwilcn - ©¦¦©

,ycegd ycwzpy miwegxd zenewnlíéúekä eì÷ìwMîeide ¦¤¦§§©¦
z` zerhdl ick ycegd ea eyciw `ly meia ze`eyn milrn

,l`xyiïéàöBé ïéçeìL eäiL eðé÷úä,ycwzp izni` ricedl ¦§¦¤§§¦§¦
miwegxd zenewnae ,cg` mei eyr bgd cr eribdy zenewnae

,miinei eyr xzeiåixdíéúek eìèa eléàze`eyn dlrpe aeype §¦¨§¦
àîBé ãç ïðéãáò,xarak zenewnd lka cg` mei zeyrl aeyp - ©§¦¨©¨

ådzr mb okeèîc àëéäd miribny zenewna -ãç ïðéãáò ïéçeìL §¥¨§¨§¦©§¦¨©
àîBé,cg` mei miyer -dpwz ipy h"ei minkg eraw `ly rnyne ¨

:`xnbd zl`ey .zexeclàçøéc àòéá÷a ïðéòãéc àzLäådzr - §©§¨§©§¦¨¦§¦¨§©§¨
,zeclend ipnf aeyig ici lrr ycegd zeriawa mircei ep`yéàî©

éîBé éøz ïðéãáò àîòè:`xnbd zx`an .miinei miyer ep` recn - ©£¨©§¦¨§¥¥
ízî eçìLc íeMî,dlebd ipal l`xyi ux`n -âäðîa eøäfä ¦§¨§¦¨¦¨£§¦§©

íëéãéa íëéúBáàc meyn ,ipy h"ei bedpl ekiyndeeøæâc ïéðîæ £¥¤¦¥¤¦§¦§¨§
äøæb úeëìnämkn xeaird ceq gkzyie dxeza ewqri `ly ©©§§¥¨

z` zeyrl oeayga erhze ,cala cg` aeh mei zeyrl ekiynze
,xqg `lnd ycegd z`e `ln xqgd ycegdéìe÷ìwàì éúàå- §¨¥§¦©§¥

.gqta ung elk`zy leykn icil `eaz
* * *

:dpyd y`xa dclepy dvia oicLàø ìL íéáBè íéîé éðL ,øîzà¦§©§¥¨¦¦¤Ÿ
eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ,äðMämdipy exn` -y dvia ,äãìBð ©¨¨©§¥§¨§¥©§©§§¨

äæa,d"x ly oey`x meia -äæa äøeñà,d"x ly ipyd meia - ¨¤£¨¨¤
mini x`yn md mipey dpyd y`x ly miaeh mini ipyy meyn
ixdy ,jex` meik mzeidl minkg mepwize zeielb ly miaeh

,me`yr wtqd zngn `l dligznïðúc,(:l) dpyd y`xa ¦§©
,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøalel`a miyly mei ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©Ÿ

,(Blek)dpald z` e`xy eciriy micr e`eai m` mitvn eide
`l m`e ,leg `di xgnle] meia ea mdit lr ycegd z` eycwie
,[ycew `ed xgnle leg did oey`xd meidy xxazp ixd e`eai
miyly meia micr e`eai `ny h"ei mibdep eid miyly lilneŸ

,ycew oey`xd erawieàáì íéãòä eäzLð úçà íòtxg`l cr ©©©©¦§©¨¥¦¨Ÿ
,miiaxrd oia ly cinz eaixwdy
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קמה
izni`na cenr c sc ± oey`x wxt`nei

àúùä åëéà.izexkya lenz` jl izixed m` -éàìúùàdxen iziide ,izbbye izgky -

dti eiykr .opgei iaxk dkld - opgei iaxe ax :izkec x`ya ol `niiwc meyn .xzid ea

.izxkfpe ,meid cr jizigcàáø øîà àä.(a,d sc) onwl -éðäá áøã äéúåë àúëìä
úìúwlgp zeilb ly miaeh mini ipya dinwle ,aeh meie zayn ef dvia oiprl xn`y -

y`x ly miaeh mini ipya iyilyde ,lwdl

.xingdl wlgp dpydì÷ãä ïîxaypy -

.zayaáåè íåéá ï÷éñäì øåñà.el jenqd -ìàå
äöéá éðáéùúzxzen dfa dclep :da izxn`y -

.ith xqinl jiiy `kdc ,dfaäöéá àîòè éàîå
àîåéáã ïåéëdclepc meyn `xiq`c e`l i` -

mc` ipa yiy ,dig drnebl `ifg ded ,zaya

.ok oirnebòãéî øçîì ãò (øî) äéì éøù àìå
òéãézixy `l lenz`e xgnl dil zixy ik -

oeik ,zayc mivr la` .`xiq` `nei zac -

oi`y ,efg `l inp dvwen xeqi` e`la ediineiac

.zaya y` oixranéúà øçîì (øî) åäì éøù éà
øîéîìlenz`e ,exy inp meia ea eltp m` -

.dwqdl ifg `l zayc meyn - mepxra `ly

àøåñéàá êôäî à÷ àäåxepza okilenyk -

ziefl ziefn.êôäî àøúéäálha xeqi`dy -

.aexaíéãéá øåñéà ìèáî÷ àäåoi` :opze -

`xeqi`c ab lr s`c .dlgzkl xeqi` oilhan

,`linn axri`c `kid ilin ipd - `aexa liha

opz ikdc ,xeq` - micia ilehale iaexr`l la`

:(`nrh i`n :qxhpewd yxit) zenexz zkqna

,dryze miryz jezl dltpy dnexz d`q

;xzen - bbey m` ,oileg ly d`q dltpe dxfge

ick ,dpexg` d`q dze`l dlitd cifn m`e

- dnexzd z` zelrdl oileg d`n milydl

.xeq`àúééøåàãá.dnexz oebk -ïðáøãá ìáà
.`kdc dvwen oebk -úåéìâ ìùoiyer oi`y -

oi`e ,oic zian miwegxd zeilb ipa `l` eze`

cr ycg y`xn mlv` ribdl oileki oigelyd

m` ,ycegd rawp mei dfi`a mricedl ,aeh mei

'a oiyere ,cg`e miyly meia m` miyly meia

oey`xd meia `ziixe`cne .wtqn aeh mei mini

.`l eze ,oezay iriayd meiae oezayúøúåî
äæá.`ixy jytp dnne ,`ed leg ediipin cgc -

äæá äøåñà.lif`e yxtnck -áø øáñ÷ àîéì
àéä úçà äùåã÷ éñàipa lr meraw minkg -

melihde ,df wtq zngn zexecl mzeyrl dleb

.jex` mei xnegk mdilrìéãáî éñà áø àäå-

epgp` ,odil`n wtqn me`yre epenk ycgd zriawa erci `ly epizea` bdpn meyn ,`ed xenb leg ipy aeh meie ,`gxic `riawa ol miw :xaqwc ,"legl ycw oia licand" jxane

.mze` oiyeräéì à÷ôñî é÷åôñmixteq ixacn `ed ixd ok m` - mipy oze` oiyer eidi mizrd ircei minkg mda eaxi elit`e ,zexecl zeilbd lr lhedy `ed minkg wg m` -

.ileca` ira - `gxic `riawa dil miwc o`nle .leg ediipn cge ,wtqn odil`n me`yr od m` e` ,jex` meikàøáúñî éñà áøã äéúåë.xiq`c -àçøéã àòéá÷á ïì íé÷ici lr -

.e`l m` miyly meia d`xp m` micnl ep` ezclez oiaygny oeaygéøú ïðéãáòåéîåéjkld ,wtq `la elit`e ,ozeyrl miwegxd l`xyi lr minkg zpwzn `ed reaw wg :`nl` -

.edpiey `kix` `nei cgkàøáúñî áøã äéúåë.zeilbd mdilr mexingd wtqd zb`cn `l` ,wg epi`y -äðåùàøáeraw `ly meia ze`eyn md e`iyde mizekd elwlwy mcew -

.l`xyi z` zerhdl ick ,ycegd eaúåàåùî ïéàéùîipa lk oircei eid odae .edl yxtn "dpyd y`x"ae .dxraz (oniq) - (k mihtey) "xird on oyrd z`yn mzelrdl" enk -

.mewn lka cg` aeh mei `l` oiyer eid `le ,ycegd zriaw z` miwegxde miaexwd zeilbdíéàöåé íéçåìù åäéùmiricen md - mini xyr dyng jeza ribdl lekiy mewn cre -

.mini ipy oiyer x`yde ,cg` mei oiyereíéúåëä åìèá åìéàå.lkd ercie ,mixdd y`xa ze`eyn opicare opixcd -àîåé ãç éãáòåoigely ehnc `kid ,inp `pci`de ,`zkec lka -

.zexecl dpwza mdilr meraw `l :dpin rny .`nei cg icar - aeh mei mcewäøæâ úåëìîä éøæâãiz`e ,`nei cg inp ecarze mkn xeaird ceq gkzyie ,dxeza ewqrzi `ly -

.gqta ung elk`ze ,xqg `lne `ln xqg zeyrle ilewlwläæá äøåñà.ozeyrl eligzd wtq zngn `l dligzny ,opaxcn jex` meik zeidl reaw weg i`ce mdy -íåéä ìë-

oi`ay dry lke ,e`eai ile` dpald i`ex zecrl oitvn meid lk oky ,aeh mei dfd dlildy `vnpe ,xgnl ycegd ycwzi `ny dk`lna oixeq` eid axrane .lel` ly miyly mei

.meia ea ycegd oiycwne ,ozecr oilawn eid - jygzy cr
åì÷ì÷úðå
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ïðúåliha ixza cg `ziixe`cnc ab lr s`e - dligzkl xeqi` oilhan oi``kid epiid -

ilehal micia edpiaxrnl la` ,`linn axrinczenexz zkqna opz ikdc .xeq` -

dltpe dxfge ,oileg ly dryze miryz jezl dltpy dnexz ly d`q :(h dpyn d wxt)

bbeya ,odilr daxe oileg ly d`q okezlcifna ,xzen -xeqi` oilhan oi`c ,xeq` -

ilin ipd :ipyne .dligzklla` ,`ziixe`ca -

opaxcaoi`c ,xeq` dlitd ikd meyne .oilhan -

opixn` `l `kd la` .dligzkl xeqi` oilhan

lirl :xn`z m`e .dligzkl oilhan xityc ,ikd

eilr siqei ,opaxc dnexz iedc lebr iab (a,b)

oilhan opaxca xn`c `dc :xnel yie !lhaie-

exwirc ,dvwen oebk ,opaxcn exwiry xaca epiid

exwiry xaca la` .opaxcn `l` epi`

xac mey `ki`c ,dnexz oebk ,`ziixe`cn

mewna elit` ,xdvie yexiz obc oebk `ziixe`c

zexit x`ya oebk opaxcn `l` epi`yoi` -

(`,gv oileg) "dypd cib" wxt rnyn oke .oilhan

xq ,`lewca ltpc `axzc `zifc `blt `idd iab

.`zifc iblt oizlza edpixryl iy` ax xa xn

oi`e ,'ek ixeriya lflfz l` :dea` dil xn`

ick [miyy] cr odilr siqed `l i`n`e .oilhan

exeqi` xwirc oeik :dpin rny `l` ?mze` lhal

zifk `ki`c `kid oebk ,`ziixe`cinp ikd -

opaxc xeqi` `l` `kile ,zifk `kilcoi` -

.oilhan
elwlwzpe
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ïðçBé éaøå áø :Cì éøîàå ,éàìzLà àzLä ekéà¦¨§¨¦§§©©£©¦¨©§©¦¨¨
déúåk àúëìä àáø øîà àä .ïðçBé éaøk äëìä ¯£¨¨§©¦¨¨¨£©¨¨¦§§¨§¨¥
éaø øîà .àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa .úìz éðäa áøc§©§¨¥§¨¥§¨¥§§¨¨©©¦
ï÷éqäì øeñà úaLa ì÷cä ïî eøLpL íéöò :ïðçBé¨¨¥¦¤¨§¦©¤¤§©¨¨§©¦¨
äöéa ?àîòè éàî .äöéa éðáéLz ìàå ,áBè íBéa§§©§¦¥¦¥¨©©§¨¥¨
éøL à÷ àìå ,dòîBâì àéæç éîð àîBéác íeMî¦¦§¨©¦©§¨§§¨§¨¨¨¥
.äeøñà àîBé úác òéãé òãéî ¯ øçîì ãò dì̈©§¨¨¥©§¦©§©¨£¨¨
éúà ¯ øçîì eäì éøL éà ,eäééîBéì eæç àìc ,íéöò¥¦§¨£§©§¦¨¥§§¨¨¨¥
àeä úaL íeMî ìBîúàå ,eøL éîð eäééîBéa :øîéîì§¥©§©§©¦§§¤§¦©¨
ïî eøLpL íéöò :äðzî áø øîà .ä÷qäì eæç àìc§¨£©©¨¨¨©©©¨¨¥¦¤¨§¦
íéöò íäéìò äaøî ¯ áBè íBéa øepzä CBúì ì÷cä©¤¤§©©§©§¤£¥¤¥¦

qîe íéðëeîàaeøc ïåék !àøeqéàa Ctäî à÷ àäå .ï÷é ¨¦©¦¨§¨¨§©¥§¦¨¥¨§¨
.Ctäî à÷ àøzéäa Ctäî à÷ ék ,eäðéð àøzéäc§¤¥¨¦§¦¨§©¥§¤¥¨¨§©¥
ïéìháî ïéà :ïðúe ,älçzëì àøeqéà ìháî à÷ àäå§¨¨§©¥¦¨§©§¦¨§©¥§©§¦
ïðaøãa ìáà ,àúééøBàãa éléî éðä !älçzëì øeqà¦§©§¦¨¨¥¦¥¦§©§¨£¨¦§©¨©
,ïéøézî Bì LiL øác ìk :øîàc ,éLà áøìe .ïéìháî§©§¦§©©¦§¨©¨¨¨¤¥©¦¦
éðä ?øîéîì àkéà éàî ,ìéèa àì ïðaøãa eléôà£¦¦§©¨©¨§¦©¦¨§¥©¨¥
íéáBè íéîé éðL ,øîzà .àøeqéà éì÷ àì÷î àëä ,déðéòa àøeqéàì déúéàc àëéä éléî¦¥¥¨§¦¥§¦¨§¥¥¨¨¦§¨§¦¦¨¦§©§¥¨¦¦
.äæa äøeñà äæa äãìBð :øîà éñà áøå ,äæa úøzeî äæa äãìBð :øîà áø ,úBiìb ìL¤¨ª©¨©§¨¨¤¤¤¨¤§©©¦¨©§¨¨¤£¨¨¤
!déøáçì àáè àîBiî ìécáî éñà áø àäå ?àéä úçà äMeã÷ éñà áø øáñ à÷ àîéì¥¨¨¨©©©¦§¨©©¦§¨©©¦©§¦¦¨¨¨§©§¥
déúåk :àøéæ éaø øîà .àøîeçì àëäå àøîeçì àëä ãéáòå ,déì à÷tñî é÷etñ éñà áø©©¦©¥§©§¨¥§¨¥¨¨§§¨§¨¨§§¨¨©©¦¥¨§¨¥
:ééaà øîà .éîBé éøz ïðéãáò à÷å àçøéc àòéá÷a ïðéòãé àðcéàäc ,àøazñî éñà áøc§©©¦¦§©§¨§¨¦¨¨¨§¦©¦§¦¨§©§¨§¨¨§¦©§¥¥£©©©¥
eðé÷úä íéúekä eì÷ìwMî ,úBàeOî ïéàéOî eéä äðBLàøa :ïðúc .àøazñî áøc déúåk§¨¥§©¦§©§¨¦§©¨¦¨¨©¦¦©¦¤¦§§©¦¦§¦
ïðéãáò ïéçeìL eèîc àëéäå ,àîBé ãç ïðéãáò íéúek eìèa eléàå .ïéàöBé ïéçeìL eäiL¤§§¦§¦§¦¨§¦¨§¦©©¨§¥¨§¨§¦¨§¦©
eçìLc íeMî ?éîBé éøz ïðéãáò àîòè éàî àçøéc àòéá÷a ïðéòãéc àzLäå .àîBé ãç©¨§¨§¨§¨§¦©¦§¦¨§©§¨©©§¨¨§¦©§¥¥¦§¨§
,øîzà .éìe÷ìwàì éúàå äøæb úeëìnä eøæâc ïéðîæ ,íëéãéa íëéúBáà âäðîa eøäfä :ízî¦¨¦¨£§¦§©£¥¤¦¥¤¦§¦§¨§©©§§¥¨§¨¥§¦©§¥¦§©
.äæa äøeñà äæa äãìBð :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðL§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨©§¥§¨§¦©§©§§¨¨¤£¨¨¤
àáì íéãòä eäzLð úçà íòt ,Blek íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøa :ïðúc¦§©¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©©©©©¦§¨¨¥¦¨Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dvia(iying meil)

ekéààzLä,izexkya lenz` jl dxen iziid m` -éàìzLà ¦©§¨¦§§¨¦
Cì éøîàåopgei iax ixack xzidl jl dxene drehe gkey iziid - §¨§¦¨

ewlgpy mewn lkay llkd itl ,dfa zxzen dfa dclep xn`yáø©
,ïðçBé éaøk äëìä ,ïðçBé éaøå,jk df oi` mpn`àäixdy -øîà §©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨¨¨©

àáø,(:d) onwlúìz éðäa áøc déúåk àúëìäylya axk dkld - ¨¨¦§§¨§¨¥§©§¨¥§¨
miaeh mini ipy ,dfa dxeq` dfa dclep h"eie zay :el` zekld
dpyd y`x ly mini ipyae ,dfa zxzen dfa dclep zeielb ly

,dfa dxeq` dfa dclepïéawqty oze`aàle÷ìeïéawqty oze`a ¥§¨¥
.àøîeçì§§¨

* * *
:dfl df mikenqd aeh meie zay zece` sqep oic,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨

áBè íBéa ï÷éqäì øeñà úaMa ì÷cä ïî eøLpL íéöò,zxgnly ¥¦¤¨§¦©¤¤©©¨¨§©¦¨§
éðáéLz ìàåizxzdy dnn ixac lr dywzeäöéazaya dclepy §©§¦¥¦¥¨

e ,dfn df miwelgy ,zxgnly h"eia dlke`làîòè éàîedne - ©©£¨
,wlgl mrhdäöéada xingdl jxev oi`àéæç énð àîBéác íeMî ¥¨¦¦§¨©¦©§¨

dòîBâìzenk dig drnebl die`x ea dclepy zay meia s` - §§¨
,`idyøçîì ãò dì éøL à÷ àìåcr dexizd `l minkge - §Ÿ¨¨¥¨©§¨¨

,dclepy meia drnebl xq`py jezne ,aeh mei `edy zxgnl
äeøñà àîBé úác òéãé òãéîdclepy meiay dviay rcei - ¥©§¦©§©¨£¨¨¦¨

la` ,dxeq`íéöòzaya lwcd on exypyeäééîBéì eæç àìc- ¥¦§Ÿ¨§©§
mda wiqdl mixeq` ixdy ,exypy meia yeniyl miie`x mpi`y

,xiran zk`ln meyn zayaeäì éøL éàz m` -mda wiqdl xiz ¦¨¥§
,øçîì,h"eiaéúàe zerhl e`eai -eøL énð eäééîBéa ,øîéîì- §¨¨¨¥§¥©§©§©¦¨

,meia ea mwiqdl xzen aeh meia exyp m` mbyåxq`py dn §
mda wiqdlìBîúà,exypyk zayaeæç àìc àeä úaL íeMî- ¤§¦©¨§Ÿ¨

miie`x mpi`yä÷qäì.dvwen meyn `le ,dxrad xeqi` meyn §©¨¨
z` xq` ,(`"r) lirl 'daxc dpkd' xaq `l opgei iaxy s` jkle
wiqdl e`eai `ly ick ,aeh meil zayn lwcd on exypy mivrd

.meia ea exypy mivra aeh meia
* * *

:exypy mivra sqep oicì÷cä ïî eøLpL íéöò ,äðúî áø øîà̈©©©§¨¥¦¤¨§¦©¤¤
áBè íBéa øepzä CBúì,meia ea mda wiqdl xeq`yíäéìò äaøî §©©§©§¤£¥¤

aex eidiy mdilr siqen -íéðëeî íéöò,mivwen mpi`yï÷éqîe. ¥¦¨¦©¦¨
:`xnbd dywnàøeqéàa Ctäî à÷ àäåxepza mkilenyk `lde - §¨¨§©¥§¦¨

:`xnbd zvxzn .mivwend mivrd z` mb lhlhn ziefl ziefnïåék¥¨
àaeøcmivrceäðéð àøzéäcmivwend mivrd ixd ,md xzid ly - §¨§¤¥¨¦§

e aexa milhaCtäî à÷ àøzéäa Ctäî à÷ ékjted xeqi`d mby ¦¨§©¥§¤¥¨¨§©¥
:`xnbd zl`ey .xzidlälçzëì àøeqéà ìháî à÷ àäåici lr §¨¨§©¥¦¨§©§¦¨

,aexa mlhal ick xzid ly mivr xeqi`d ivr lr siqenyïðúe§©
älçzëì øeqéà ïéìháî ïéà,(h"n d"t) zenexz zkqna epipy oky ¥§©§¦¦§©§¦¨

m` ,oileg my eltp jk xg`e d`nn zegtl dltpy dnexz d`q
minkg edeqpwy epiide ,xeq` cifna mlitd m`e xzen bbeya eltp
xeqi` lhal oi`y o`kne ,cifna xeqi`d z` lhiay meyn

:`xnbd zvxzn .dligzkléléî éðäxeqi` milhan oi`y oicd - ¨¥¦¥
wx xn`p dligzklamixeqi`àúééøBàã,[dnexz oebk]ìáà §§¨§¨£¨

amixeqi`ïðaøã[aeh meia exypy mivr oebk]ïéìháî.dligzkl §§©¨¨§©§¦
:`xnbd dywnøîàc éMà áøìe(`"r) lirlBì LiL øác ìk §©©¦§¨©¨¨¨¤¥

a eléôà ïéøézîxeqi`ìéèa àì ïðaøã,aexa,øîéîì àkéà éàî ©¦¦£¦§§©¨¨Ÿ¨¦©¦¨§¥©
:`xnbd zvxzn .milha mpi` xgnl mixzend el` mivr `ldéðä̈¥

éléîlha epi`ydéðéòa àøeqéàì déúéàc àëéämiiw xeqi`dy - ¦¥¥¨§¦¥§¦¨§¥¥
la` ,`edy zenkàëämwiqny ici lr ,mivraàøeqéà éì÷ àì÷î ¨¨¦§¨¨¦¦¨

.aexa lehia liren dfae ,oira xeqi`d oi`e mivrd mitxyp -
* * *

:miaeh mini ipy miyery zenewna aeh meia dclepy dvia oic
úBiìb ìL íéáBè íéîé éðL ,øîzàdf mikenq aeh mei ini ipy - ¦§©§¥¨¦¦¤¨ª
,wtqn zeielbd ipa miyery dfløîà áøy dviaäæa äãìBð- ©¨©§¨¨¤

,oey`x h"eiaäæa úøzeîminid ipyy meyn ,ipy h"eia - ¤¤¨¤
ok m`e ,ezxgnl e` aeh mei meid m` ,md wtqd iptn ,miyery
leg oey`xd m`y ,ipya zxzen jytp dnne `ed leg mdn cg`
.ea zxzene leg ipyd ixd ycew oey`xd m`e lega dclep ixd

äæa äøeñà äæa äãìBð ,øîà éqà áøå.enrh z` zxxan `xnbd §©©¦¨©§¨¨¤£¨¨¤
:iq` ax lyàîéìxn`p `ny -éqà áø øáñ à÷miaeh mini ipyy ¥¨¨¨©©©¦
zeielb lyàéä úçà äMeã÷xq` jkle ,md jex` cg` h"ei - §¨©©¦

,ipyd meia mb oey`xa dclepy dviaàîBiî ìécáî éqà áø àäå§¨©©¦©§¦¦¨
déøáçì àáèezrcly ,oey`x h"ei i`vena dlcad xne` did - ¨¨§©§¥

zeriawa dzr mirceiy ep`e] cala wtqd zngn ipy aeh mei ebdp
`l` ,xenb leg `ed ipydy epl xexae xaca wtq epl oi` miycgd
dyw ok m`e ,[cala epizea` bdpn meyn h"eik eze` mibdepy
ixde ,ipya dlke`l oey`xa dclepy dvia iq` ax xq` j`id

:`xnbd zvxzn .ea dxizdl yie `ed leg i`ce ipy h"eiéqà áø©©¦
déì à÷tñî é÷etñerawe minkg epwiz wtqd zngn m` ,df xaca ©¥§©§¨¥

zexecl xacd eraw `ly xyt` e` ,jex` h"ei zeyrl zexecl
mircei ep`y epipnfae ,wtq meyn wx ipya dyecw ebdp `l`
epizea` bdpn `l` epilv` ipy h"ei oi` miycgd zeriawa

,`ed jex` h"ei xnel jiiy oi`e `nlraåewitq zngn,àëä ãéáò §¨¦¨¨
,oey`xa dclepy dviaaàøîeçìederaw `ny ipya dxeq`y §§¨

,jex` h"eik zexecl,àëäå,dlcad oiprlàøîeçìzkxa jxiay §¨¨§§¨
`xnbd .leg i`ce `ede epizea` bdpn `l` epi` `ny dlcad

:ef zwelgna mitqep mi`xen` ixacn d`ian,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨
àøazñî éqà áøc déúåkdviay ,iq` axk weqtl xazqn - §¨¥§©©¦¦§©§¨

,ipya dxeq` oey`xa dclepycixdàçøéc àòéá÷a ïðéòãé àðãéàä §¨¦§¨©§¦¨¦§¦¨§©§¨
clend d`xp m` mircei ep` zeclend ipnf oeayg ici lr dzr -

,ycegd zriawa wtq epl oi`e ,`l e` miyly meiaåok it lr s` §
éîBé éøz ïðéãáò à÷ipy miyer ep` -,miaeh miniiptn epiide ¨©§¦¨§¥¥

.jex` h"eik zexecl ederawyàøazñî áøc déúåk ,éiaà øîà- ¨©©©¥§¨¥§©¦§©§¨
,axk weqtl xazqn,ipya zxzen dviadyïðúcdpyd y`xa ¦§©

,(:ak)äðBLàøamiyly meia ycegd ycwzp m`y mibdep eideéä ¨¦¨¨
úBàeNî ïéàéNîricedl ick ,mixdd iy`xa y` miwilcn - ©¦¦©

,ycegd ycwzpy miwegxd zenewnlíéúekä eì÷ìwMîeide ¦¤¦§§©¦
z` zerhdl ick ycegd ea eyciw `ly meia ze`eyn milrn

,l`xyiïéàöBé ïéçeìL eäiL eðé÷úä,ycwzp izni` ricedl ¦§¦¤§§¦§¦
miwegxd zenewnae ,cg` mei eyr bgd cr eribdy zenewnae

,miinei eyr xzeiåixdíéúek eìèa eléàze`eyn dlrpe aeype §¦¨§¦
àîBé ãç ïðéãáò,xarak zenewnd lka cg` mei zeyrl aeyp - ©§¦¨©¨

ådzr mb okeèîc àëéäd miribny zenewna -ãç ïðéãáò ïéçeìL §¥¨§¨§¦©§¦¨©
àîBé,cg` mei miyer -dpwz ipy h"ei minkg eraw `ly rnyne ¨

:`xnbd zl`ey .zexeclàçøéc àòéá÷a ïðéòãéc àzLäådzr - §©§¨§©§¦¨¦§¦¨§©§¨
,zeclend ipnf aeyig ici lrr ycegd zeriawa mircei ep`yéàî©

éîBé éøz ïðéãáò àîòè:`xnbd zx`an .miinei miyer ep` recn - ©£¨©§¦¨§¥¥
ízî eçìLc íeMî,dlebd ipal l`xyi ux`n -âäðîa eøäfä ¦§¨§¦¨¦¨£§¦§©

íëéãéa íëéúBáàc meyn ,ipy h"ei bedpl ekiyndeeøæâc ïéðîæ £¥¤¦¥¤¦§¦§¨§
äøæb úeëìnämkn xeaird ceq gkzyie dxeza ewqri `ly ©©§§¥¨

z` zeyrl oeayga erhze ,cala cg` aeh mei zeyrl ekiynze
,xqg `lnd ycegd z`e `ln xqgd ycegdéìe÷ìwàì éúàå- §¨¥§¦©§¥

.gqta ung elk`zy leykn icil `eaz
* * *

:dpyd y`xa dclepy dvia oicLàø ìL íéáBè íéîé éðL ,øîzà¦§©§¥¨¦¦¤Ÿ
eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø ,äðMämdipy exn` -y dvia ,äãìBð ©¨¨©§¥§¨§¥©§©§§¨

äæa,d"x ly oey`x meia -äæa äøeñà,d"x ly ipyd meia - ¨¤£¨¨¤
mini x`yn md mipey dpyd y`x ly miaeh mini ipyy meyn
ixdy ,jex` meik mzeidl minkg mepwize zeielb ly miaeh

,me`yr wtqd zngn `l dligznïðúc,(:l) dpyd y`xa ¦§©
,íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eéä äðBLàøalel`a miyly mei ¨¦¨¨§©§¦¥©Ÿ¤¨©Ÿ

,(Blek)dpald z` e`xy eciriy micr e`eai m` mitvn eide
`l m`e ,leg `di xgnle] meia ea mdit lr ycegd z` eycwie
,[ycew `ed xgnle leg did oey`xd meidy xxazp ixd e`eai
miyly meia micr e`eai `ny h"ei mibdep eid miyly lilneŸ

,ycew oey`xd erawieàáì íéãòä eäzLð úçà íòtxg`l cr ©©©©¦§©¨¥¦¨Ÿ
,miiaxrd oia ly cinz eaixwdy
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קמו
izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei

øéùá íéåìä åì÷ì÷úðåmixeaq eidy ,leg ly dxiy ea exn`y ,miaxrd oia ly cinz -

cinzac ,zerh oi` xgy lyae .ycw `edy `vnp ,e`ayke .leg meide ,cer e`ai `ly

aexay itl ,mixne` eid leg ly xiy - ezaxwd mcew ycgd ycwed elit` xgy ly

.jk lk `al mixdnn micrd oi` mipydäçðîä ãò.miaxrd oia ly cinz zaxwd cr -

,xaern `ed ixd meid eze` - o`kn xg`l la`

m`e .zekeqe mixetkd meil zxgnd mein oipene

oi`y it lr s` ,dlrnle dgpnd on micr e`a

i`da dia opilflfn `l ,meidn zecrenl oipen

xy`k ,exeqi`a eze` oixneb `l` ,miyly

oixnebe oibdep ok - dk`lnn dgpnd cr exdfed

mini ipy diiyr zligz :`nl` .ezyecwa eze`

,wtqn `le ,ded oic ziaa elit` dpyd y`xl

epwz ok it lr s`e ,xgnl aeh meiy i`ce ixdy

did ozevne minkg wg :dpin rny .ezeyrl

yi miwegxde .dgpnd xg` micr e`aa ozeyrl

micr e`ai `ny ,dpy lka ozeyrl mdilr

xnel o`k oi`e .zg` ezyecw ixde dgpnd xg`

o`k oi` `nyc - leg ediipin cg jytp dnn

.ycw mdipy `l` ,legäáø øîà.iaxb -

éàëæ ïá ïðçåé ïáø úð÷úîxacd xifgdy -

- meid ycwle meid lk ozecr lawl ,epyeil

miwegxde ,mini ipy oiyer oic zia oi`y `vnp

oi`y ,wtqn `l` epi` - mini ipy miyerd

miylya m` miyly meia ycwzp m` oircei

dviae ,zeilb ly aeh mei x`yk od ixde ,cg`e

cgc ,jytp dnn dfa zxzen dfa dclepy

.leg ediipinïéúéðúî àéù÷ ìàåîùå áøìå-

.epyeil xacd xfgc ipzwcåäì àäå ïì àä-

,zxzen - cg` mei oiyery l`xyi ux` ipal

ep` oiicr ixdy ,dxeq` - dleb ipa ocicl la`

dze` iptn dligzak epcere ,mini ipy oiyer

li`ed ,jkld .wtq iptn `l ,dpey`x dpwz

lwdl oi` - eplgzdyn eplv`n ewqt `le

`l `d - zxzen dviae ,wtqd iptn `l` dpey`x dpwz iptn df epbdpn oi` xnele

oiicr - cg` mei zeyrl zg` dpy eplv`n dpwz dze` dwqt `lc oeikc ,opixn`

.jex` meik mzeidl ,epcnr dpey`xd epxeqi`aïéðîáù øáã éåäueawa zxq`p ef dvia -

lke ,dgpnd iptl micr e`a `l m` zg` dyecw mini ipy ozeyrl exnbe epnpy ,minkg

dgpnd mcew oic zial micr e`a `l `ny ,eyr ok zngn - mini ipy oiyerd.ïéðî êéøö
øçà`l` epnp `l `lde ?oipna `xqz` in dvia :opikxt onwle .edexizie jl epniy -

.exizde opgei oax ea xfg `eddae ,zecr zlaw lräì àðéîà àðîxq`pd xac lkc -

:xnele ,xzid ea zexedl leki dz`y xac rxi` elit`e ,exizdl xg` oipn jixv oipna

ueawa yexita edexiziy cr xeq` ikd elit` - `kd ik ,zcner oey`xd oipn zpwz oi`

.minkgíäì øåîà êì.sili ikid dl yxtn onwl -ìáåéä êåùîá øîåàå.yxtn onwl -

àéðúå.exizdl xg` oipn jixvc inp -éòáø íøë`xwie) "mileld ycw" dxez dxn`y -

rxfn ux`d xyrn lke" - "ycw" dia aizkc ,ipy xyrnn "ycw" "ycw" opixnbe (hi

ozectl e` ,milyexil zexitd zelrdl jixvy - (fk my) 'ebe "urd ixtn ux`d

`l` ,edecti `ly cv lkl cg` mei jldna minkg epwze .milyexil mincd zelrdle

.zexita milyexi iwey xhrl ick :onwl yxtnck ,my mlk`ie mlri onvr zexitd

ãåì çøæîámei jldn jeza cel opixn` `dc .mei jldn jeza milyexil cel oia epiid -

yi (`,dl sc zekxa) "oikxan cvik"a .milyexil cel oia dgxfn `vnp ,axrnd on

.exiwtdl :irax mxk ipz cge ,irax rhp ipz cg :`zbelt
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åì÷ì÷úðåeid `ly ,leg ly xiy exn`y ixiin miaxrd oia ly xiya - xiya mield

dgpnd xg`l e`ayke ,leg mei eze` ebdpe mei eze` micr e`aiy mixeaq

,zixgy ly cinza leg ly exn`y zixgy ly xiya xne` epi` la` .ycw `edy `vnp

y`xa opixn`ck ,leg ly xiy mixne` eid zixgy ly cinz zaxwd mcew e`a elit` ixdy

eid `l mipyd aexy itl (mye a,l) dpyd

`ki`de :uxt iax dywde .`al jk lk oixdnn

lr `l` eyg `l i`n`e ,oitqen iab lewlw

dgpnd on micr e`aykc ?cinzd zcear

oileki opi` ok m`e ,cinzd eaixwd xak dlrnle

ialg dilr xihwde" aizkc ,oitqend aixwdl

lk mlyd dilr :(`,bl `nei) opiyxce "minlyd

:uxize !dixg`l axw oaxw oi`y ,olek zepaxwd

lkn ,cinzd zaxwd xg`l cr e`a `l elit`c

xyt` `lc `kidc ,oiaxw oitqend mewn,ip`y -

ezxtk `iany t"ra mixetk xqegn` iedc icin

lke`e miaxrd oia ly cinzd zaxwd xg`l

"hgyp cinz" 'ta opixn` ikde .axra egqt

dyr iz`c :xnel yi cere .(mye .hp migqt)

.ith mil`c meyn ,dnlydc dyr igce miaxc

iz`c :(my f"b) "hgyp cinz"a opixn` ikdc

dnlydc dyr igce ,zxk yeprc gqtc dyr

ezii` `xwirnc 'iyxtn yie .zxk yepr epi`c

micr e`ai `l m` :epzne cinzd,cinz `di -

e`ai m`ez` e`iai jk xg`e ,oitqend on `di -

`icda `ki`c ,`xidp `le .zepaxw x`ye cinzd

oia ly cinz mr leg ly xiy exn`c mzd

.miaxrdàäipa :qxhpewa yxit - edl `de ol

,dii`xd it lr ycgd oiycwny l`xyi ux`

mipy oiyer minrte ,cg` mei `l` oiyer oi`e

liaya ipzy`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk

cg` mei `l` oiyer oi`e ,i`kf oa opgei oax zpwz

elit`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk s`

micr e`a `ly oebk mini ipy oiyer eidykixd -

zxzen dzid jkitl ,bdpnd zngn df oi`y itl ,zeyecw izy od ixde ,wtq zngn `ed

ux`l dveg ipal la` .odl`l ok m`e ,dligzak mini ipy oiyer md oiicr ixdy ,xeq` -

zeyrl mrt meya ewqt `le mini ipy zeyrl eligzde li`ed ,dpwzd iptn odl ipzy`

cg` mei,oiyer od wtq zngnc `nip `lc ,jex` meik ozeidl oxeqi`a micner md oiicr -

e`l m` micr e`a m` oircei oi`codl dpzyp `lc oeik ,oiyer od bdpnd zngn `l` -

:dpyd y`x ly mini ipy iab (mye `,hl) oiaexira xn`c iqei iaxl :xn`z m`e .bdpnd

oey`xa dclepizy ok m`e ,oaxeg xg`l ded l`xyi ux`a iqei iax `de ,ipya dxeq` -

zg` dyecw eedc ,oaxeg mcew epiidc xnel oi`e ?dxeq` dvia i`n`e ,od zeyecwm`c -

epiid dxeq` dviac `de ,oaxeg xg`l epiidc `niz ike !ded dedc i`n ?dpin `wtp i`n ok

od zg` dyecw edciclc ,laa ipalliaya `zlin hwpe l`xyi ux`n iqei iaxc ,epi` df -

li`ed ,ded dedc i`n zeywdl oi`e ,xn`w oaxeg mcewn iqei iax mlerlc :xnel yie ?laa

.laa ipal ,oaxeg xg`l ,jiiy dzr mbc wqt opireny`e

ìëzenxg oze`c o`kn :xnel oivex eidy yi - exizdl xg` oipn jixv oipnay xac

onfd ribi ikc ,xg` onf cr e` gqt cr ,onfl oiyery,mxgd z` xizdl oipn jixv -

` `ed jexa yecwdc ,`kd ixd `dc ,onfd xary it lr s`ozn liaya yinyz mdl xq

.mdl xizd ok it lr s`e ,oixzenc dxez dpzpc mini dyly xg`lc opirci `linne ,dxez

(hi zeny) "'ebe mini zylyl mipekp eid"c `xwc ,onf mey o`k oi` `kdc ,`id `le-

`la "mini zyly mipekp eid" aizk m`c .mini zyly seql didiy xacl mknvr epinfd

"mini zylyl" ly c"nlinp jixv yinyz xizdl jixvc ikid ikc ,xity giken iziid -

ikd aizk `lcne .mxgd xizdlla` .mini zyly dxez ozn mcew mdl xq`c ikid ik ,zinler rnync "'ebe dy` l` eybz l`" aizkc meyn ,xizdl jixv yinyz iab dpin rny -

onfd xar ikn ,onfl oiniyny zenxg.xzid jixv oi`e ,xar `linn -
ywae
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íéìa÷î eäé àlL eðé÷úä .øéMa íéålä eì÷ì÷úðå§¦§©§§©§¦¦©¦¦§¦¤Ÿ§§©§¦
ïî íéãò eàa íàå .äçðnä ãò àlà íéãòä úà¤¨¥¦¤¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦
øçîìe ,Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ¯ äìòîìe äçðnä©¦§¨§©£¨£¦©Ÿ¤§¨¨
Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwzî :äaø øîà .Lã÷Ÿ¤¨©©¨¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨
ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî :ïðúc .úøzeî äöéa¥¨¤¤¦§©¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨
.íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eäiL éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¤§§©§¦¥©Ÿ¤¨©
äöéa eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨©§¥§¨§¦©§©§¥¨
éàkæ ïa ïðçBé ïaø àðà Cì àðéîà :déì øîà !äøeñà£¨£©¥¨¦¨¨£¨©¨¨¨¤©©
àéL÷ ìàeîLe áøìe ?ìàeîLe áø éì zøîà zàå§©§¨§©§¦©§¥§©§¥©§¨
:øîà óñBé áøå .eäì àäå ,ïì àä ,àéL÷ àì !ïéúéðúî©§¦¦¨©§¨¨¨§¨§§©¥¨©
.äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwzî óà©¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨
éøö ïéðîaL øác ìëå ,ïéðîaL øác éåä ?àîòè éàîC ©©§¨¨¥¨¨¤§¦§¨§¨¨¨¤§¦§¨¨¦

¯ dì àðéîà àðî :óñBé áø øîà .Bøézäì øçà ïéðî¦§¨©¥§©¦£©©¥§¨¨¦¨¨
:øîBàå ,"íëéìäàì íëì eáeL íäì øBîà Cì" áéúëc¦§¦¥¡¨¤¨¤§¨¢¥¤§¥
äéä éòáø íøk :àéðúå ."øäá eìòé änä ìáiä CLîa¦§Ÿ©Ÿ¥¥¨©£¨¨§©§¨¤¤§¨¦¨¨
àéä Bæå ,ãö ìëì ãçà íBé Cìäî íéìLeøéì äìBò¤¦¨©¦©£©¤¨§¨©§¦

ìò :dîeçzãBì ,íBøcä ïî úaø÷òå ,ïBôvä ïî ú §¨¤¨¦©¨§©§©©¦©¨
àîéúéàå àleò øîàå .çøænä ïî ïcøéå ,áøònä ïî¦©©£¨§©§¥¦©¦§¨§¨©¨§¦¥¨
éãk ?íòh äî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©§¥
éòáø íøk :àéðúå .úBøéôa íéìLeøé é÷eL øhòì§©¥¥§¨©¦§¥§©§¨¤¤§¨¦
,éáè øôk ãöa ãBì çøæîa øæòéìà éaøì Bì äéä̈¨§©¦¡¦¤¤§¦§©§©§©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dvia(iyiy meil)

øéMa íéålä eì÷ì÷úðåoiicry oeiky ,miaxrd oia ly cinz ly §¦§©§§©§¦¦©¦
dxiy ea exn`e meid cer e`eai `ly mixeaq eid micr e`a `l
z` oic zia eyciwe mei ceran micrd e`a seqale ,leg ly
ea xnel mikixv eide ycew meid didy `vnpe ,mdit lr ycegd

jkle ,dpyd y`x ly xiyeðé÷úä,ze`ad mipyleäé àlLzia ¦§¦¤Ÿ§
oicíéãòä úà íéìa÷îcirdl dpyd y`x ly oey`x h"eia e`ay §©§¦¤¨¥¦

,ycegd zecràlàe`a m`äçðnä ãòoia ly cinz zaxwd cr - ¤¨©©¦§¨
,miaxrd,äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàåz` miycwn oi` §¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨

wxe lel` z` mixarn `l` ,mdit lr meid eze`a ycegd
e ,ycega '` `ed zxgnlíBiä BúBà ïéâäBðdpyd y`x ly oey`x £¦©

Lã÷øçîìeok mb,Lã÷cr micr e`a `ly it lr s`y epl ixd Ÿ¤§¨¨Ÿ¤
ycwzi `ly i`cea mircei ep` ixdy wtq o`k oi`e ,dgpnd
dyecw ea mibdep mewn lkn ,`ed leg i`ce ok m`e meid ycegd
`ed mzeevne minkg wegy gkene ,eteq cr dk`ln xeqi`a
it lr s` dgpnd cr micr e`a `lyk ycew minid ipy zeyrl
minid ipy zeyrl ekxved miwegxd zenewnae ,xaca wtq oi`y
jkle ,dgpnd xg` milyexia micr e`eai `ny ,dpy lka ycew
,`id zg` dyecwe md jex` cg` meik dpyd y`x ly mini ipy
dfa dclepy dvia jkle ,dligzn epwzp wtqd zngn `l ixdy

.dfa dxeq`
* * *

:df oica zxg` drcî äaø øîàonf,Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwz ¨©©¨¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨
äöéadpyd y`x ly oey`xa dclepyúøzeîxg`ly ,ipya ¥¨¤¤

idne ,zg` dyecw miaygp dpyd y`x ly minid ipy oi` ezpwz
,ezpwzïðúc,lirl zxkfpd dpynd ly `tiqaúéa áøçMî ¦§©¦¤¨©¥
Lc÷nä,xaca lewlw yyg oi`e miield xiye zepaxwd elhae ©¦§¨

éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäezencwl xacd xifgdeúeãò ïéìa÷î eäiL ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§©§¦¥
íBiä ìk Lãçäminkg zpwz dze` dlha ok m`e ,jygzy cr ©Ÿ¤¨©

ipyy `vnpe ,wtq oi`yk elit` ycew minid ipy bedpl epwizy
,aeh mei lkk mze` mibdep wtqd zngn dpyd y`x ly mini

.dfa zxzen dfa dclepy dvia jkle ,zg` dyecw mpi`e
:xaca ozne `yn d`ian `xnbdéiaà déì øîàdaxláø àäå ¨©¥©©¥§¨©

äöéa eäééåøz éøîàc ìàeîLedpyd y`x ly oey`xa dclepy §¥§¨§¥©§©§¥¨
äøeñà.jixack `le ,ipyadéì øîàiia`l daxàðà Cì àðéîà- £¨¨©¥£¦¨¨£¨

ixacn ixacl ceqi jl izxn` ip`éàkæ ïa ïðçBé ïaø,dpynazàå ©¨¨¨¤©©§©§
éì zøîàn ilr dywn dz`e -ìàeîLe áømpi`e mi`xen` mdy ¨§©§¦©§¥

:`xnbd dywn .dpynd lr welgl milekiàéL÷ ìàeîLe áøìe§©§¥©§¨
a epipyy dnnïéúéðúîmini ipyy `vnpe ,ezencwl xacd xfgy ©§¦¦

md exn` j`ide ,zg` `le od zeyecw izy dpyd y`x ly
:`xnbd zvxzn .dfa dxeq` dfa dclepy dviayàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨

`ed ,dfa dxeq` dfa dclepy dviay l`enye ax exn`y oicd -
ïìipy bedpln zg` dpy elit` epwqt `ly ,dlebd ipa epl - ¨

dpey`x dpwz zngn mze` miyer ep` oiicry `vnpe ,mini
,`id zg` dyecwyàäådclepy dviay dpyndn zernynd - §¨

`weec `id ,dfa zxzen dfaeäìmlv`y ,l`xyi ux` ipal - §
dlha ,meid lk micr elawiy i`kf oa opgei oax owiz xy`k
okle ,i`ce oicn mini ipy zyecw bedpl ewiqtde zncewd dpwzd
meik zg` dyecw mpi` mini ipy ebdpe eay onf xg`l m` s`

.mze` mibdep wtqn `l` jex`
:dax lr zwlegd drc d`ian `xnbdúðwzî óà ,øîà óñBé áøå§©¥¨©©¦©¨©

Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaøoiicräöéadfa dclepyäøeñà,dfaéàî ©¨¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨©
,àîòèon micr lawl `ly epwizy dpey`xd dpwzy meyn ©£¨

,jex` meik minid ipy ebdpe dlrnle dgpndïéðîaL øác éåä- ¨¥¨¨¤§¦§¨
,minkg ueaiwa df xac exnbe epnpyïéðîaL øác ìëåm` elit` §¨¨¨¤§¦§¨

xzen dyrp xeqi`d oi` xeqi`d zaiq z` lhiay xac rxi`
e eil`néøöBøézäì øçà ïéðî C,owiz i`kf oa opgei oaxy s` jkle ¨¦¦§¨©¥§©¦

eyry zncewd dpwzd dwqty `vnpe ,meid lk micrd elawiy
enewna dviad xeqi` mewn lkn ,jex` meik dpyd y`x ini ipy

.minkg ueaiwa exizdl epnp `ly onf lk cner
:eixac z` giken sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîàokidn - ¨©©¥§¨£¦¨¨

,exizdl xg` oipn jixv oipna xq`py xac lky df xac izcnl
oi`y xnele xzid zexedl xyt`e xeqi`d zaiq dlhazp m` s`

n ,zniiw dpey`xd dpwzáéúëc(ek d mixac) dxez ozn xg`l ¦§¦
'íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì'dide ,yinyz mdl xizdl ¥¡Ÿ¨¤¨¤§¨¢¥¤

mewn lkne [(a"r) oldl x`aziy enk] `xaqn exizdl xyt`
.yexita exizdl aezkd jxvedåsqep weqt okøîBà(bi hi zeny) §¥
'øäá eìòé änä ìáiä CLîa'weliq xg`l xdl dilr xizdl ¦§Ÿ©Ÿ¥¥¨©£¨¨

x`aziy enk] weqtd ila exizdl did xyt` df xac mbe ,dpiky
.yexita xizdl aezkd jxved mewn lkne ,[oldl[ïðúe] (àéðúå)§©

(a"n d"t) ipy xyrn zkqna dpyna -éòáø íøk'mxkd zexit - ¤¤§¨¦
e` milyexil mzelrdl jixvy ,ezrihpl ziriaxd dpya
minkg epwiz ,my mlk`le milyexil mdinc zelrdle mzectl

yäìBò äéäenvr otbd ixtíéìLeøéìwgxndyk ,epeict inc `le , ¨¨¤¦¨©¦
lr dler did `l milyexi oiae epiaãö ìëì ãçà íBé Cìäîoeiky , ©£©¤¨§¨©

,onvr miaprd zelrdle gexhl el xyt` wegx jk lk epi`yBæå§
dîeçz àéämiaprd zelrdl jixv oi` d`lde myny zeleabd - ¦§¨

,mzelrdl jixv miptle mdne ,milyexil onvrïî [úìéà] (úìò)¥©¥©¦
ïcøéå áøònä ïî ãBì ,[ïBôvä] (íåøãä) ïî úaø÷òå [íBøcä] (ïåôöä)©¨§©§©©¦©¨¦©©£¨§©§¥

å ,çøænä ïîef dpyn lràîéúéàå ,àleò øîàe`iady yie - ¦©¦§¨§¨©¨§¦¥¨
mya ef `xninäðç øa øa äaøyøîàmyaíòh äî ,ïðçBé éaø ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©

onvr miaprd zelrdl miaexwd zenewnd ipa z` minkg ekixvd
,milyexilúBøéôa íéìLeøé é÷eL øhòì éãkcg` lky ici lry - §¥§©¥¥§¨©¦§¥

,milyexi iaprl jxhvi `le mlk`ie ely irax zexit enr `iai
,milyexi ly dceak edfe ,milyexi iweya miaprd ehrnzi `l

àéðúå(i"d d"t ipy xyrn) `ztqezaéaøì Bì äéä éòáø íøk §©§¨¤¤§¨¦¨¨§©¦
,ãBì çøæîa øæòéìàjldn jeza `edy milyexil cel oia xnelk ¡¦¤¤§¦§©

cg` mei,éáè øôk ãöa§©§©¨¦
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ד ניסן, תשי"ד

ברוקלין.  

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מה' ניסן, וכבקשתו אזכיר אותו ואת זוגתו שיחיו להולדת בן זכר 

וגדול זכות התעסקותו בחינוך הכשר המקרב את לבם של בני ישראל לאבינו שבשמים שיוכל לקיים 

לא רק ושננתם לבניך אלו התלמידים אלא גם כפשוטו לבניך ממש. ומובן אשר בתור כלי להוספת 

ברכה מהשי"ת צריך האדם להוסיף בלימוד התורה וקיום המצות בהידור אשר מהעיקרים בזה הוא 

והוספה במצות הצדקה והשי"ת  נתגלתה בתורת החסידות  זה  פנימיות התורה שבדורנו  ג"כ לימוד 

יצליחו בכל הנ"ל.

מהנכון שיתעסקו - הוא וזו' תי' - במצות הכנסת אורחים.

בברכה.



קמז
izni`n` cenr d sc ± oey`x wxt`nei

øéùá íéåìä åì÷ì÷úðåmixeaq eidy ,leg ly dxiy ea exn`y ,miaxrd oia ly cinz -

cinzac ,zerh oi` xgy lyae .ycw `edy `vnp ,e`ayke .leg meide ,cer e`ai `ly

aexay itl ,mixne` eid leg ly xiy - ezaxwd mcew ycgd ycwed elit` xgy ly

.jk lk `al mixdnn micrd oi` mipydäçðîä ãò.miaxrd oia ly cinz zaxwd cr -

,xaern `ed ixd meid eze` - o`kn xg`l la`

m`e .zekeqe mixetkd meil zxgnd mein oipene

oi`y it lr s` ,dlrnle dgpnd on micr e`a

i`da dia opilflfn `l ,meidn zecrenl oipen

xy`k ,exeqi`a eze` oixneb `l` ,miyly

oixnebe oibdep ok - dk`lnn dgpnd cr exdfed

mini ipy diiyr zligz :`nl` .ezyecwa eze`

,wtqn `le ,ded oic ziaa elit` dpyd y`xl

epwz ok it lr s`e ,xgnl aeh meiy i`ce ixdy

did ozevne minkg wg :dpin rny .ezeyrl

yi miwegxde .dgpnd xg` micr e`aa ozeyrl

micr e`ai `ny ,dpy lka ozeyrl mdilr

xnel o`k oi`e .zg` ezyecw ixde dgpnd xg`

o`k oi` `nyc - leg ediipin cg jytp dnn

.ycw mdipy `l` ,legäáø øîà.iaxb -

éàëæ ïá ïðçåé ïáø úð÷úîxacd xifgdy -

- meid ycwle meid lk ozecr lawl ,epyeil

miwegxde ,mini ipy oiyer oic zia oi`y `vnp

oi`y ,wtqn `l` epi` - mini ipy miyerd

miylya m` miyly meia ycwzp m` oircei

dviae ,zeilb ly aeh mei x`yk od ixde ,cg`e

cgc ,jytp dnn dfa zxzen dfa dclepy

.leg ediipinïéúéðúî àéù÷ ìàåîùå áøìå-

.epyeil xacd xfgc ipzwcåäì àäå ïì àä-

,zxzen - cg` mei oiyery l`xyi ux` ipal

ep` oiicr ixdy ,dxeq` - dleb ipa ocicl la`

dze` iptn dligzak epcere ,mini ipy oiyer

li`ed ,jkld .wtq iptn `l ,dpey`x dpwz

lwdl oi` - eplgzdyn eplv`n ewqt `le

`l `d - zxzen dviae ,wtqd iptn `l` dpey`x dpwz iptn df epbdpn oi` xnele

oiicr - cg` mei zeyrl zg` dpy eplv`n dpwz dze` dwqt `lc oeikc ,opixn`

.jex` meik mzeidl ,epcnr dpey`xd epxeqi`aïéðîáù øáã éåäueawa zxq`p ef dvia -

lke ,dgpnd iptl micr e`a `l m` zg` dyecw mini ipy ozeyrl exnbe epnpy ,minkg

dgpnd mcew oic zial micr e`a `l `ny ,eyr ok zngn - mini ipy oiyerd.ïéðî êéøö
øçà`l` epnp `l `lde ?oipna `xqz` in dvia :opikxt onwle .edexizie jl epniy -

.exizde opgei oax ea xfg `eddae ,zecr zlaw lräì àðéîà àðîxq`pd xac lkc -

:xnele ,xzid ea zexedl leki dz`y xac rxi` elit`e ,exizdl xg` oipn jixv oipna

ueawa yexita edexiziy cr xeq` ikd elit` - `kd ik ,zcner oey`xd oipn zpwz oi`

.minkgíäì øåîà êì.sili ikid dl yxtn onwl -ìáåéä êåùîá øîåàå.yxtn onwl -

àéðúå.exizdl xg` oipn jixvc inp -éòáø íøë`xwie) "mileld ycw" dxez dxn`y -

rxfn ux`d xyrn lke" - "ycw" dia aizkc ,ipy xyrnn "ycw" "ycw" opixnbe (hi

ozectl e` ,milyexil zexitd zelrdl jixvy - (fk my) 'ebe "urd ixtn ux`d

`l` ,edecti `ly cv lkl cg` mei jldna minkg epwze .milyexil mincd zelrdle

.zexita milyexi iwey xhrl ick :onwl yxtnck ,my mlk`ie mlri onvr zexitd

ãåì çøæîámei jldn jeza cel opixn` `dc .mei jldn jeza milyexil cel oia epiid -

yi (`,dl sc zekxa) "oikxan cvik"a .milyexil cel oia dgxfn `vnp ,axrnd on

.exiwtdl :irax mxk ipz cge ,irax rhp ipz cg :`zbelt
åøé÷ôäì
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åì÷ì÷úðåeid `ly ,leg ly xiy exn`y ixiin miaxrd oia ly xiya - xiya mield

dgpnd xg`l e`ayke ,leg mei eze` ebdpe mei eze` micr e`aiy mixeaq

,zixgy ly cinza leg ly exn`y zixgy ly xiya xne` epi` la` .ycw `edy `vnp

y`xa opixn`ck ,leg ly xiy mixne` eid zixgy ly cinz zaxwd mcew e`a elit` ixdy

eid `l mipyd aexy itl (mye a,l) dpyd

`ki`de :uxt iax dywde .`al jk lk oixdnn

lr `l` eyg `l i`n`e ,oitqen iab lewlw

dgpnd on micr e`aykc ?cinzd zcear

oileki opi` ok m`e ,cinzd eaixwd xak dlrnle

ialg dilr xihwde" aizkc ,oitqend aixwdl

lk mlyd dilr :(`,bl `nei) opiyxce "minlyd

:uxize !dixg`l axw oaxw oi`y ,olek zepaxwd

lkn ,cinzd zaxwd xg`l cr e`a `l elit`c

xyt` `lc `kidc ,oiaxw oitqend mewn,ip`y -

ezxtk `iany t"ra mixetk xqegn` iedc icin

lke`e miaxrd oia ly cinzd zaxwd xg`l

"hgyp cinz" 'ta opixn` ikde .axra egqt

dyr iz`c :xnel yi cere .(mye .hp migqt)

.ith mil`c meyn ,dnlydc dyr igce miaxc

iz`c :(my f"b) "hgyp cinz"a opixn` ikdc

dnlydc dyr igce ,zxk yeprc gqtc dyr

ezii` `xwirnc 'iyxtn yie .zxk yepr epi`c

micr e`ai `l m` :epzne cinzd,cinz `di -

e`ai m`ez` e`iai jk xg`e ,oitqend on `di -

`icda `ki`c ,`xidp `le .zepaxw x`ye cinzd

oia ly cinz mr leg ly xiy exn`c mzd

.miaxrdàäipa :qxhpewa yxit - edl `de ol

,dii`xd it lr ycgd oiycwny l`xyi ux`

mipy oiyer minrte ,cg` mei `l` oiyer oi`e

liaya ipzy`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk

cg` mei `l` oiyer oi`e ,i`kf oa opgei oax zpwz

elit`e .dlrnle dgpnd on micr e`ayk s`

micr e`a `ly oebk mini ipy oiyer eidykixd -

zxzen dzid jkitl ,bdpnd zngn df oi`y itl ,zeyecw izy od ixde ,wtq zngn `ed

ux`l dveg ipal la` .odl`l ok m`e ,dligzak mini ipy oiyer md oiicr ixdy ,xeq` -

zeyrl mrt meya ewqt `le mini ipy zeyrl eligzde li`ed ,dpwzd iptn odl ipzy`

cg` mei,oiyer od wtq zngnc `nip `lc ,jex` meik ozeidl oxeqi`a micner md oiicr -

e`l m` micr e`a m` oircei oi`codl dpzyp `lc oeik ,oiyer od bdpnd zngn `l` -

:dpyd y`x ly mini ipy iab (mye `,hl) oiaexira xn`c iqei iaxl :xn`z m`e .bdpnd

oey`xa dclepizy ok m`e ,oaxeg xg`l ded l`xyi ux`a iqei iax `de ,ipya dxeq` -

zg` dyecw eedc ,oaxeg mcew epiidc xnel oi`e ?dxeq` dvia i`n`e ,od zeyecwm`c -

epiid dxeq` dviac `de ,oaxeg xg`l epiidc `niz ike !ded dedc i`n ?dpin `wtp i`n ok

od zg` dyecw edciclc ,laa ipalliaya `zlin hwpe l`xyi ux`n iqei iaxc ,epi` df -

li`ed ,ded dedc i`n zeywdl oi`e ,xn`w oaxeg mcewn iqei iax mlerlc :xnel yie ?laa

.laa ipal ,oaxeg xg`l ,jiiy dzr mbc wqt opireny`e

ìëzenxg oze`c o`kn :xnel oivex eidy yi - exizdl xg` oipn jixv oipnay xac

onfd ribi ikc ,xg` onf cr e` gqt cr ,onfl oiyery,mxgd z` xizdl oipn jixv -

` `ed jexa yecwdc ,`kd ixd `dc ,onfd xary it lr s`ozn liaya yinyz mdl xq

.mdl xizd ok it lr s`e ,oixzenc dxez dpzpc mini dyly xg`lc opirci `linne ,dxez

(hi zeny) "'ebe mini zylyl mipekp eid"c `xwc ,onf mey o`k oi` `kdc ,`id `le-

`la "mini zyly mipekp eid" aizk m`c .mini zyly seql didiy xacl mknvr epinfd

"mini zylyl" ly c"nlinp jixv yinyz xizdl jixvc ikid ikc ,xity giken iziid -

ikd aizk `lcne .mxgd xizdlla` .mini zyly dxez ozn mcew mdl xq`c ikid ik ,zinler rnync "'ebe dy` l` eybz l`" aizkc meyn ,xizdl jixv yinyz iab dpin rny -

onfd xar ikn ,onfl oiniyny zenxg.xzid jixv oi`e ,xar `linn -
ywae
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íéìa÷î eäé àlL eðé÷úä .øéMa íéålä eì÷ì÷úðå§¦§©§§©§¦¦©¦¦§¦¤Ÿ§§©§¦
ïî íéãò eàa íàå .äçðnä ãò àlà íéãòä úà¤¨¥¦¤¨©©¦§¨§¦¨¥¦¦
øçîìe ,Lã÷ íBiä BúBà ïéâäBð ¯ äìòîìe äçðnä©¦§¨§©£¨£¦©Ÿ¤§¨¨
Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwzî :äaø øîà .Lã÷Ÿ¤¨©©¨¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨
ïaø ïé÷úä Lc÷nä úéa áøçMî :ïðúc .úøzeî äöéa¥¨¤¤¦§©¦¤¨©¥©¦§¨¦§¦©¨
.íBiä ìk Lãçä úeãò ïéìa÷î eäiL éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©¤§§©§¦¥©Ÿ¤¨©
äöéa eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø àäå :ééaà déì øîà£©¥©©¥§¨©§¥§¨§¦©§©§¥¨
éàkæ ïa ïðçBé ïaø àðà Cì àðéîà :déì øîà !äøeñà£¨£©¥¨¦¨¨£¨©¨¨¨¤©©
àéL÷ ìàeîLe áøìe ?ìàeîLe áø éì zøîà zàå§©§¨§©§¦©§¥§©§¥©§¨
:øîà óñBé áøå .eäì àäå ,ïì àä ,àéL÷ àì !ïéúéðúî©§¦¦¨©§¨¨¨§¨§§©¥¨©
.äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwzî óà©¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨
éøö ïéðîaL øác ìëå ,ïéðîaL øác éåä ?àîòè éàîC ©©§¨¨¥¨¨¤§¦§¨§¨¨¨¤§¦§¨¨¦

¯ dì àðéîà àðî :óñBé áø øîà .Bøézäì øçà ïéðî¦§¨©¥§©¦£©©¥§¨¨¦¨¨
:øîBàå ,"íëéìäàì íëì eáeL íäì øBîà Cì" áéúëc¦§¦¥¡¨¤¨¤§¨¢¥¤§¥
äéä éòáø íøk :àéðúå ."øäá eìòé änä ìáiä CLîa¦§Ÿ©Ÿ¥¥¨©£¨¨§©§¨¤¤§¨¦¨¨
àéä Bæå ,ãö ìëì ãçà íBé Cìäî íéìLeøéì äìBò¤¦¨©¦©£©¤¨§¨©§¦

ìò :dîeçzãBì ,íBøcä ïî úaø÷òå ,ïBôvä ïî ú §¨¤¨¦©¨§©§©©¦©¨
àîéúéàå àleò øîàå .çøænä ïî ïcøéå ,áøònä ïî¦©©£¨§©§¥¦©¦§¨§¨©¨§¦¥¨
éãk ?íòh äî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©§¥
éòáø íøk :àéðúå .úBøéôa íéìLeøé é÷eL øhòì§©¥¥§¨©¦§¥§©§¨¤¤§¨¦
,éáè øôk ãöa ãBì çøæîa øæòéìà éaøì Bì äéä̈¨§©¦¡¦¤¤§¦§©§©§©¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dvia(iyiy meil)

øéMa íéålä eì÷ì÷úðåoiicry oeiky ,miaxrd oia ly cinz ly §¦§©§§©§¦¦©¦
dxiy ea exn`e meid cer e`eai `ly mixeaq eid micr e`a `l
z` oic zia eyciwe mei ceran micrd e`a seqale ,leg ly
ea xnel mikixv eide ycew meid didy `vnpe ,mdit lr ycegd

jkle ,dpyd y`x ly xiyeðé÷úä,ze`ad mipyleäé àlLzia ¦§¦¤Ÿ§
oicíéãòä úà íéìa÷îcirdl dpyd y`x ly oey`x h"eia e`ay §©§¦¤¨¥¦

,ycegd zecràlàe`a m`äçðnä ãòoia ly cinz zaxwd cr - ¤¨©©¦§¨
,miaxrd,äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàåz` miycwn oi` §¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨

wxe lel` z` mixarn `l` ,mdit lr meid eze`a ycegd
e ,ycega '` `ed zxgnlíBiä BúBà ïéâäBðdpyd y`x ly oey`x £¦©

Lã÷øçîìeok mb,Lã÷cr micr e`a `ly it lr s`y epl ixd Ÿ¤§¨¨Ÿ¤
ycwzi `ly i`cea mircei ep` ixdy wtq o`k oi`e ,dgpnd
dyecw ea mibdep mewn lkn ,`ed leg i`ce ok m`e meid ycegd
`ed mzeevne minkg wegy gkene ,eteq cr dk`ln xeqi`a
it lr s` dgpnd cr micr e`a `lyk ycew minid ipy zeyrl
minid ipy zeyrl ekxved miwegxd zenewnae ,xaca wtq oi`y
jkle ,dgpnd xg` milyexia micr e`eai `ny ,dpy lka ycew
,`id zg` dyecwe md jex` cg` meik dpyd y`x ly mini ipy
dfa dclepy dvia jkle ,dligzn epwzp wtqd zngn `l ixdy

.dfa dxeq`
* * *

:df oica zxg` drcî äaø øîàonf,Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø úðwz ¨©©¨¦©¨©©¨¨¨¤©©§¥¨
äöéadpyd y`x ly oey`xa dclepyúøzeîxg`ly ,ipya ¥¨¤¤

idne ,zg` dyecw miaygp dpyd y`x ly minid ipy oi` ezpwz
,ezpwzïðúc,lirl zxkfpd dpynd ly `tiqaúéa áøçMî ¦§©¦¤¨©¥
Lc÷nä,xaca lewlw yyg oi`e miield xiye zepaxwd elhae ©¦§¨

éàkæ ïa ïðçBé ïaø ïé÷úäezencwl xacd xifgdeúeãò ïéìa÷î eäiL ¦§¦©¨¨¨¤©©¤§§©§¦¥
íBiä ìk Lãçäminkg zpwz dze` dlha ok m`e ,jygzy cr ©Ÿ¤¨©

ipyy `vnpe ,wtq oi`yk elit` ycew minid ipy bedpl epwizy
,aeh mei lkk mze` mibdep wtqd zngn dpyd y`x ly mini

.dfa zxzen dfa dclepy dvia jkle ,zg` dyecw mpi`e
:xaca ozne `yn d`ian `xnbdéiaà déì øîàdaxláø àäå ¨©¥©©¥§¨©

äöéa eäééåøz éøîàc ìàeîLedpyd y`x ly oey`xa dclepy §¥§¨§¥©§©§¥¨
äøeñà.jixack `le ,ipyadéì øîàiia`l daxàðà Cì àðéîà- £¨¨©¥£¦¨¨£¨

ixacn ixacl ceqi jl izxn` ip`éàkæ ïa ïðçBé ïaø,dpynazàå ©¨¨¨¤©©§©§
éì zøîàn ilr dywn dz`e -ìàeîLe áømpi`e mi`xen` mdy ¨§©§¦©§¥

:`xnbd dywn .dpynd lr welgl milekiàéL÷ ìàeîLe áøìe§©§¥©§¨
a epipyy dnnïéúéðúîmini ipyy `vnpe ,ezencwl xacd xfgy ©§¦¦

md exn` j`ide ,zg` `le od zeyecw izy dpyd y`x ly
:`xnbd zvxzn .dfa dxeq` dfa dclepy dviayàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨

`ed ,dfa dxeq` dfa dclepy dviay l`enye ax exn`y oicd -
ïìipy bedpln zg` dpy elit` epwqt `ly ,dlebd ipa epl - ¨

dpey`x dpwz zngn mze` miyer ep` oiicry `vnpe ,mini
,`id zg` dyecwyàäådclepy dviay dpyndn zernynd - §¨

`weec `id ,dfa zxzen dfaeäìmlv`y ,l`xyi ux` ipal - §
dlha ,meid lk micr elawiy i`kf oa opgei oax owiz xy`k
okle ,i`ce oicn mini ipy zyecw bedpl ewiqtde zncewd dpwzd
meik zg` dyecw mpi` mini ipy ebdpe eay onf xg`l m` s`

.mze` mibdep wtqn `l` jex`
:dax lr zwlegd drc d`ian `xnbdúðwzî óà ,øîà óñBé áøå§©¥¨©©¦©¨©

Cìéàå éàkæ ïa ïðçBé ïaøoiicräöéadfa dclepyäøeñà,dfaéàî ©¨¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨©
,àîòèon micr lawl `ly epwizy dpey`xd dpwzy meyn ©£¨

,jex` meik minid ipy ebdpe dlrnle dgpndïéðîaL øác éåä- ¨¥¨¨¤§¦§¨
,minkg ueaiwa df xac exnbe epnpyïéðîaL øác ìëåm` elit` §¨¨¨¤§¦§¨

xzen dyrp xeqi`d oi` xeqi`d zaiq z` lhiay xac rxi`
e eil`néøöBøézäì øçà ïéðî C,owiz i`kf oa opgei oaxy s` jkle ¨¦¦§¨©¥§©¦

eyry zncewd dpwzd dwqty `vnpe ,meid lk micrd elawiy
enewna dviad xeqi` mewn lkn ,jex` meik dpyd y`x ini ipy

.minkg ueaiwa exizdl epnp `ly onf lk cner
:eixac z` giken sqei axdì àðéîà àðî ,óñBé áø øîàokidn - ¨©©¥§¨£¦¨¨

,exizdl xg` oipn jixv oipna xq`py xac lky df xac izcnl
oi`y xnele xzid zexedl xyt`e xeqi`d zaiq dlhazp m` s`

n ,zniiw dpey`xd dpwzáéúëc(ek d mixac) dxez ozn xg`l ¦§¦
'íëéìäàì íëì eáeL íäì øîà Cì'dide ,yinyz mdl xizdl ¥¡Ÿ¨¤¨¤§¨¢¥¤

mewn lkne [(a"r) oldl x`aziy enk] `xaqn exizdl xyt`
.yexita exizdl aezkd jxvedåsqep weqt okøîBà(bi hi zeny) §¥
'øäá eìòé änä ìáiä CLîa'weliq xg`l xdl dilr xizdl ¦§Ÿ©Ÿ¥¥¨©£¨¨

x`aziy enk] weqtd ila exizdl did xyt` df xac mbe ,dpiky
.yexita xizdl aezkd jxved mewn lkne ,[oldl[ïðúe] (àéðúå)§©

(a"n d"t) ipy xyrn zkqna dpyna -éòáø íøk'mxkd zexit - ¤¤§¨¦
e` milyexil mzelrdl jixvy ,ezrihpl ziriaxd dpya
minkg epwiz ,my mlk`le milyexil mdinc zelrdle mzectl

yäìBò äéäenvr otbd ixtíéìLeøéìwgxndyk ,epeict inc `le , ¨¨¤¦¨©¦
lr dler did `l milyexi oiae epiaãö ìëì ãçà íBé Cìäîoeiky , ©£©¤¨§¨©

,onvr miaprd zelrdle gexhl el xyt` wegx jk lk epi`yBæå§
dîeçz àéämiaprd zelrdl jixv oi` d`lde myny zeleabd - ¦§¨

,mzelrdl jixv miptle mdne ,milyexil onvrïî [úìéà] (úìò)¥©¥©¦
ïcøéå áøònä ïî ãBì ,[ïBôvä] (íåøãä) ïî úaø÷òå [íBøcä] (ïåôöä)©¨§©§©©¦©¨¦©©£¨§©§¥

å ,çøænä ïîef dpyn lràîéúéàå ,àleò øîàe`iady yie - ¦©¦§¨§¨©¨§¦¥¨
mya ef `xninäðç øa øa äaøyøîàmyaíòh äî ,ïðçBé éaø ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©©©

onvr miaprd zelrdl miaexwd zenewnd ipa z` minkg ekixvd
,milyexilúBøéôa íéìLeøé é÷eL øhòì éãkcg` lky ici lry - §¥§©¥¥§¨©¦§¥

,milyexi iaprl jxhvi `le mlk`ie ely irax zexit enr `iai
,milyexi ly dceak edfe ,milyexi iweya miaprd ehrnzi `l

àéðúå(i"d d"t ipy xyrn) `ztqezaéaøì Bì äéä éòáø íøk §©§¨¤¤§¨¦¨¨§©¦
,ãBì çøæîa øæòéìàjldn jeza `edy milyexil cel oia xnelk ¡¦¤¤§¦§©

cg` mei,éáè øôk ãöa§©§©¨¦
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ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קמח
izni`na cenr d sc ± oey`x wxt`nei
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y oeiky ,ycegdøñzàlawlúeãòepwize ,dgpnd xg`l ycegd ¦§©¥
s` oey`xd meid lk dk`ln xeqi`a h"ei oic bedple jiyndl
dpyd y`x ly minid ipyy `vnpe ,dpyd y`x xgn wxy

`linn ,md zg` dyecwøñzàipy aeh meiaäöéadclepy ¦§©¥¨
oipn jixv oi` oipna dxq`p `l dnvr dviay oeike ,oey`xa

y oeik `l` ,dxizdl cgeinéøzLàlawl xzed -úeãò,meid lk ¦§§¥¥
`linnéøzLàdxzed -,äöéaly mini ipy mibdep oi` aeyy oeik ¦§§¥¥¨

dax xn`y enk ,od zeyecw izye wtq mrhn `l` dpyd y`x
.(`"r) lirl

:xg` mrhne sqei axk mixaeqd mi`xen` d`ian `xnbdàãà áø©¨¨
eäééåøz ,ïîìL áøåmdipy -úéçBìk éaî,mdïaø úðwzî óà éøîà §©©§¨©§©§¦¥§¦¨§¥©¦©¨©©¨

,äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ ïa ïðçBésqei ax ixack,xg` mrhneéàî ¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨©
àîòèixdy ,xeq`l mrhd edn -Lc÷nä úéa äðaé äøäîxefgze ©£¨§¥¨¦¨¤¥©¦§¨

lel`a miylya ycegd zecr milawn oi`y dnecwd dpwzd
minid ipy dgpnd xg` micrd e`eaiyky `vnpe ,dgpnd xg`

erhie ,md zg` dyecweøîàéåmiyp`dãwzLàdxary dpya - §Ÿ§¦§©©
,ycwnd dpapy iptläöéa eðìëà àì éîoey`xa dclepyíBéa ¦Ÿ¨©§¥¨§

àzLä ,éðL áBèef dpyaéòãé àìå ,ìBëéð énð,mcia zerhy ¥¦©§¨©¦¥§Ÿ¨§¥
ãwzLàcycwnd dpap `l oiicryàzLäå ,ïä úBMeã÷ ézL §¦§©©§¥§¥§©§¨

mibdepy `vnp dgpnd xg`l micr milawn oi`e ycwnd dpapy
e wtq `la elit` aeh meiàéä úçà äMeã÷,dviad xeq`l yie §¨©©¦

dywn .dfd onfa mb dexq` ycwnd dpaiykl da erhi `ly icke
:`xnbdìa÷ð àì énð úeãò éëä éà,dfd onfa dgpnd xg`éàî ¦¨¦¥©¦Ÿ§©¥©
,àîòèixdyLc÷nä úéa äðaé äøäîdpwzl xefgl mikixv eidie ©£¨§¥¨¦¨¤¥©¦§¨

xiyd lewlw meyn dgpnd xg` micr lawl `ly dnecwd
erhie ,zepaxwdeeøîàéåoic ziaãwzLà,ycwnd dpapy mcewéî §Ÿ§¦§©©¦

Blek íBiä ìk Lãçä úeãò eðìa÷ àì,i`kf oa opgei oax zpwzk Ÿ¦©§¥©Ÿ¤¨©
,ìa÷ð énð àzLäycwnd dpapy oeiky jkl mail eniyi `le ©§¨©¦§©¥

oa opgei oax yyg `l jgxk lre ,dnewnl dpey`xd dpwz dxfg
ok m`e ,'ycwnd dpai dxdn' meyn ,meid lk lawl oiwzdy i`kf

:`xnbd zvxzn .df meyn dxqe`l oi` dvia mbàzLä éëädn - ¨¦©§¨
,zecrd oicl dviad oic zencl oi` ,dfl df oipräøeñî úeãò íúä̈¨¥§¨

ïéc úéáìixdy ,df xaca l`xyi inkg erhi `ny yeygl epl oi`e §¥¦
aey ycwnd dpapy oeiky erci i`ceae xac ly enrh md mircei

la` ,dgpnd xg` micr lawl oi`äöéadpyd y`xa dclepy ¥¨
äøeñî ìkì`ny yeygl yie ,l`xyin mc` lkl rbep dpic - ©Ÿ§¨

dviad oic dpzyp ycwnd dpapy xg`y erci `le mc` ipa erhi
jkle ,minkgl le`yl e`eai `le dxizdl mbdpn lr eknqie

.dfd onfa mb only axe `c` ax dexq`
:zxqe`d drc cer d`ian `xnbdïðçBé ïaø úðwzî óà ,øîà àáø̈¨¨©©¦©¨©©¨¨¨

,äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ ïa,xg` mrhneéîm`d -ïaø äãBî àì ¤©©§¥¨¥¨£¨¦Ÿ¤©¨
L ,äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàL éàkæ ïa ïðçBémiycwny s` ¨¨¤©©¤¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨¤

,oey`xa ixyz '` rawpe mdit lr ycegdLã÷ íBiä BúBà ïéâäBp£¦©Ÿ¤
Lã÷ øçîìejgxk lre ,`ed leg ipydy xaca wtq oi`y s` §¨¨Ÿ¤

,md zg` dyecwe jex` cg` meik eidiy minkg epwiz oky meyn
.zcner dxeqi`a dvia `linne

:el` zewelgna zeklddúìz éðäa áøc déúåk àúëìä àáø øîàå§¨©¨¨¦§§¨§¨¥§©§¨¥§¨
dviay .` :lirl mixkfpd mipicd zyely el`a axk dkld -
dviay .a .(.c lirl) ezxgnly aeh meia dxeq` zaya dclepy
.b .(:c lirl) ipya zxzeny zeielb ly oey`x aeh meia dclepy
,(my) ipya dxeq` dpyd y`x ly oey`xd meia dclepy dviay

àle÷ì ïéalr ax mda wlgpy zeielb ly miaeh mini ipy oiprl - ¥§¨
,oey`xa dclepy dvia ipya xizdle lwdl iq` axàøîeçì ïéa¥§§¨

dpyd y`x ly mini ipy oiprle mikenqd h"eie zay oiprl oia -
.xingdl mda wlgpy
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קמט izni`na cenr d sc ± oey`x wxt`nei
íééðòì åøé÷ôäìgxeh eilr didy ,my edelk`ie milyexil edelrie ,md edehwliy -

.zexitd my zelrdlåäåøéúäå êéøáç êéìò åðîð øáëlr s`e .einc zelrdle ezectl -

,`al cizrl dycwe dzryl dycw dpey`x dyecw :ixaqw - ded oaxeg xg`lc ab

.mincd e` zexitd zelrdl jixveàì åðîð àì àä åðîðã àîòè`linnc ab lr s`e -

iwey xhrl ick `dc ,`ziinw `zpwzl `zil

epl dn - daxgc oeike ,dedc `ed milyexi

.oipn jixv ikd elit`e ?miebd jxevl dxhrl

øîåàå éàîon oicnl ep` cvik :xnelk -

.mipy exn`p dnle ,oey`xd `xwndøîà÷ éëä
mipekp eid" aizk ickn :oey`xd on cnl jk -

`linne ,"dy` l` eybz l` mini zylyl

elawy mini dyly xg`l yinyza exzyi`

zeyx edl ozinle xcdnl dil dnl ,dxezd z`

?yinyz epiidc ,mdild`l aeyläðéî òîù-

diixynl ira - xq` `ed jixa `ycewe li`ed

.oipnay xac lkl oicd `ede .`icda diteb `ed

àîéú éëå"laeid jeyna"c `xwe :xnelk -

,mzdn silie dia xcd ikdl - dipin `pz silic

"mkl eaey" i`dc `niz ike :jl xn`w ikdc

`l` ,ixzyn `linn `dc ,yinyz ixynl e`l

`ly ,ogxk lr jlnd zevna aeyl ozeevl

.odizeyp zper rexblòîù àú:`kdn -

on dpiky wlzqda jeyniy - "laeid jeyna"

rwezd bdpnk elew z` rwezd jix`ie ,xdd

- "laeid jeyna" :xg` oeyl .dpexg`a

dl yxtn ikde .rewzln rwezd jeyniy

.laeid weqta - "laeid jeyna" :`zlikna

áéúë éãëî`l yi`e" zepexg`d zegela -

sili `xwc ditiqn (cl zeny) 'ebe "jnr dlri

ziieda `edy onf lk - "`edd xdd len l`"

wlzqp la` ,xeq` - eilr dpikydy ,ezyecw

dil dnl .`linn opirny ,xzen - dpiky

,zepey`xd zegela `icda `zeixy ixekc`l

`l `lde ,elri dnd - dpiky dwlzqp xninle

cg` cr dxez ozn mein epnn dpiky dwlzqp

xii`a mixyra cre ,okynd mwedy ycga

wlzqnyk xzid cenll el dide .oprd dlrpy

(a,`k) ziprz zkqnae ."`edd xdd len l`"n

:xne` iqei iax ,`ipzc ,opitli `xw `eddn inp

cakn `ed `l` ,ecakn mc` ly enewn `l

dxn` xda dzid dpikydy onf lky ,enewn

dwlzqp ,'ebe "erxi l` xwade o`vd mb" dxez

elri dnd laeid jeyna" :dxez dxn` - dpiky

dnd" `icda aezkl dil dnl ,jkld ."xda

xddc `iwecn `linn ixzyi` `le "elri

.'ek exizdl xg` oipn jixv :dpin rny ?`edd

àúééøåàãá éìéî éðäitn `viy xeqi`a -

oipna la` ,eitn xzid renyl epkxved dxeabd`l` ,`icda `zeixy opira `l - opaxc

.`llknéòáø íøë òîù àúopaxc mei jldna onvr zexit zelrdl jxvedc `dc -

.llkn diixynl `ki`c ab lr s`e ,oipn ira `we ,`ed'åëå éîð äöéá àîéú éëå`zyd -

.dxeq` dvia jli`e i`kf oa opgei oax zpwzn s` xn`c ,`zln iweq`l sqei ax xcd

éàåä éî ïéðîá äöéá?dxqe`l oey`xd oipna dxkfed melk -ùã÷îä úéá äðáé äøäî
.dgpnd cr `l` zecr lawl `ly ,dpey`x dpwz xefgze -ïéã úéáì äøåñîoi` -

.erhi `le ,xac ly enrh oircei mde ,oic zia `l` mdl oiwwfpäøåñî ìëìlkd cil -

.obdpn lr oikneqe ,l`yil oi`a lkd oi`e ,d`a `id'åë äãåî àì éîowzc ab lr s` -

xg`l micr e`a elit`e ,oey`xd on zecrenl oipen zeidl meid lk ycgd zecr lawl

.dnewnn dpey`x dpwz dxwrp `l - ipy aeh mei zeyrln la` ,dgpnd
øîà
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ù÷áådycw dpey`x dyecw xaqw i` :xn`z m`e - miiprl exiwtdl xfril` iax

`al cizrl dycw `le dzryloikixv eid `d ?dfa miipr egiexd dn ok m` -

mewn meya elk`l oileki eid `le ,milyexil dneg did `l ixdy ,dlik` mcew ezectl

`ail` dpey`x dyecw yxitc ,`gip i"yx yxitl :xnel yie ?dlik` mcew ezectl wx

`al cizrl dycw xfril` iaxcoileki ok m` -

`la my olk`le milyexil zexit `iadl miiprd

`al cizrl dycw `l l"q elit` :inp i` .diict

ycwd `dc ,miiprd oigiexn eid mewn lkn -

elit`e ,llegn dhext dey lr ellgy dpn dey

.(`,hk) oikxra `zi`ck ,dfd onfa ,dligzkl

éãëî- 'ebe erxi l` xwade o`vd mb aizk

"`ed xdd len l`" aizk ickn :yexit

,dyecwa ,eziieda `edy onf lk :rnync

`wec eilr diexy dpikyydwlzqp la` ,xeq` -

dpiky?il dnl "laeid jeyna" ok m`e .xzen -

zegela "`edd xdd len l`" `de :xn`z m`e

,okl mcew xn`p "laeid jeynae" ,aizk zepexg`

laeid jeyna `l i`e .zepey`xd zegela`l -

yxite ?zepey`xd zegela `zeixy opirny

ozn mein epnn dpiky dwlzqp `ly :qxhpewa

xii`a mixyra cre ,okynd mwedy mei cr dxez

`zeixy ok m`e .oprd dlrpy zipyd dpya

"cf`e ,dipy dpy cr ied `l "laeid jeyna

dpin rnync "`edd xdd len l`" xak xn`p

wgece .qxhpewd zhiy jk .yxitck ,`zeixy

meia ea mby rnyn "laeid jeyna" `dc ,`ed

`ly ,laeid jeyniyk zelrl exzed dxez oznc

,ok m`e .oeiqa zepey`xd zegela wx zelew eid

did `l "laeid jeyna"c `zeixy xninl `kil

rnzyn `eddnc oeik :cere .dipy dpyd cr

oipn jixv oi` ok m` ,ziyixtck `icda xzid

,onfd xg`l zenxg` dedc icin ,exizdl xg`

`z :eyexit ikd il d`xp okl .lirl ziyixtck

ikd e`la `lde ?il dnl 'eke laeid jeyna rny

zelrl mdl xq` `l `dc ,`xaqn xizdl yi

oiixzyn `linn ok m`e ,dpiky meyn `l`

'ek ickn xn`wc `de .dpikyd dwlzqpykedf -

ixynl iz` laeid jeynac xn`z `ly

dwlzqp `ly it lr s` ,zelewd ewqtiyk

opirny ded `l `xizd i`de ,oiicr dpiky

icin heytz `l `zyde ,`xaqn `linn`d -

xwade o`vd mb" aizk icknc ,xnel xyt` `l

did `ly it lr s` ,zepexg`d zegela "erxi l`

zelew myzexaca inp oicd `ed `nzqne -

elit` xda dpikyy onf lk exq`py ,zepey`xd

jeyna" ok m` .zepexg`a enk zelewd ewqtiyk

,zelewd ewqtiyk (`l`) xizdl `a `l "laeid

xg` oipn jixvy dpin rny `l` ,`xaqn `linn opirny `xizd i`de .dpiky (dwlzqpy)

.exizdl

éîenvr `ed `de :xn`z m`e - ycw xgnle ycw meidc 'ek i`kf oa opgei oax dcen `l

zecrend oipeny oiprl ilin ipd :qxhpewd yxite !meid lk ycgd zecr lawl owz

ycw ipy mei zeyrln la` .dgpnd xg`l e`a elit`e ,oey`xd meindpwz dxwrp `l -

mei oiprl `d ,cegl zecren oiprl epiwzc `xaq jd dil oipnc :dywe .dnewnn dpey`x

oilawn ediy oiwzdy oeik :`ni`e ?dxeq` dviad `dz ok m`e ,yecw inp ipy mei ied aeh

meid lk!zxzen dviae ,edpip zeyecw izye ,wtqn md mini ipy oiyer eidyk ok m` -

:dyw mewn lkne .'ek e`a `l m`y dcen `l in :qxbc ,l`ppg epiax yexitk d`xp jkl

e`a `ly oeikcyie !zxzen dviae edpip zeyecw izy ok m`e ,wtqn mini ipy eid ok m` -

zedy did `le ,jiygd cine ,dkygl jenq cr micr e`a `l m`y :eyexit ikdc xnel

oiyer eid `le dk`ln hrn zeyrl oileki eid mewn lkne ,mzecr lawl ick meiameid lk ozecr oilawn ediy epiwzd xn`c `de .edpip zg` dyecwc `nl` -micr e`ac `kid epiid -

ikd ,`xaq jd dil `pn jl `iywce ,i"yx yxit ayiil yi mewn lkne .yxitck 'eke micr e`a m` mixtqd zqxb wegnl oi` ikdl ziz`c `zyde .cin xg`l e` dgpnd mcew e` meia

oaxeg mcew enk mini ipy oiyer eidyk ,inp oaxeg xg`l mb ,ok m`e .zg` dyecw iedc ,oaxeg mcew oebk 'eke i`kf oa opgei oax dcen `l in :eyexit.zg` dyecw md -
zenin
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ïa ïðçBé ïaø äãBî àì éî .äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ©©§¥¨¥¨£¨¦Ÿ¤©¨¨¨¤
ïéâäBpL äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàL éàkæ©©¤¦¨¥¦¦©¦§¨§©£¨¤£¦
àúëìä :àáø øîàå ?Lã÷ øçîìe Lã÷ íBiä BúBà©Ÿ¤§¨¨Ÿ¤©£©¨¨¦§§¨
.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,úìz éðäa áøc déúåk§¨¥§©§¨¥§¨¥§¨¥§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dvia(iyiy meil)

íéiðòì Bøé÷ôäì Lwáeedelk`ie milyexil edelrie md edehwliy ¦¥§©§¦©£¦¦
,milyexil mzelrdle envra gexhl el dyw did ik ,myeøîà̈§

,éaø ,åéãéîìz Bì,ezelrdle ezectl dz` lekie jkl jixv jpi` ©§¦¨©¦
y meynéìò eðîð øákéøáç Eeäeøézäå Ez` zelrdle ezectl §¨¦§¨¤£¥¤§¦¦

:`xnbd zxxan .eincéøáç ïàîE,edexizdyéàkæ ïa ïðçBé ïaø ©£¥¤©¨¨¨¤©©
epic ziae,.zexita dxhrl jixv oi` daxg milyexiyky meyn

,`ziixad on sqei ax wiicneeðîðc àîòèjkl ,xizdl minkgd ©£¨§¦§
,xzen `edàì eðîð àì àä.dpwzd zaiq dlhay it lr s`e , ¨Ÿ¦§Ÿ

:sqei ax ixac z` zyxtn `xnbdøîBàå' éàîdnd laeid jeyna ©§¥
xda elri'`iadl jxved dnle oey`xd weqtdn micnl cvik -

,sqep weqtáéúk éãkî ,øîà÷ éëädxez ozn mcew exzi zyxta ¨¦¨¨©¦§¦§¦
ì íéðëð eéä'ìL'äMà ìà eLbz ìà íéîé úLoznl dpkd jxevl ¡§Ÿ¦¦§Ÿ¤¨¦©¦§¤¦¨

jxev oi` aey dxez ozn xg`y mircei ep` `linne ,dxez
ok m`e ,yinyza mixzen eidie dyixtaíëì eáeL íäì øîà Cì'¥¡Ÿ¨¤¨¤

'íëéìäàì,yinyz mdl xizdl ezernynyéì änì`l` ,òîL §¨¢¥¤¨¨¦§©
éøö ïéðîaL øác ìk dpéî,Bøézäì øçà ïéðî Ceehvpy oeik jkle ¦¨¨¨¨¤§¦§¨¨¦¦§¨©¥§©¦

xeqi`d xizdl xyt` i` dy`d on yextl envra d"awd itn
.d"awd itn yxetn xzida `l`àîéz éëåaezkdy xn`z m`e - §¦¥¨

,'mkild`l mkl eaey'ìa maiigäðBò úåöîmdiyplàúàc àeä- §¦§©¨§¨¨
,exizdl xg` oipn jixvy df weqtn gikedl oi` ok m`e ,`a `ed

jklòîL àzdxez ozn mcew xn`py ,xg` aezkn cnle `ea - ¨§©
q`y (ai hi zeny)my) xn`p jk xg`e ,ipiq xdl zelrl aezkd x

(biìáiä CLîa'dpiky weliq oniql dlecb driwz rnyzyk - ¦§Ÿ©Ÿ¥
,'øäá eìòé änä,dyweáéúk éãkî(b cl zeny) xn`p ixd - ¥¨©£¨¨¦§¦§¦

zepexg` zegel lawl dyn dlrykìà eòøé ìà ø÷aäå ïàvä íb'©©Ÿ§©¨¨©¦§¤
,'àeää øää ìeîcenll yi '`edd xdd len l`' aezky dnne ¨¨©

xdd lr dxey dpikydy ezyecw zieeda `edy onf lk `weecy
zelrl xzen dpiky weliq xg`y rnyne ,eilr zelrl xeq`

aezkd ok m`e ,xdl'ìáiä CLîa'weliq xg`l xdl dilr xizdl ¦§Ÿ©Ÿ¥
dpiky,éì änì`l` ,xzeny erci aezkd `la ixdøác dpéî òîL ¨¨¦§©¦¨¨¨

éøö ïéðîaL,Bøézäì øçà ïéðî Cd"awd itn exq`py oeik jkle ¤§¦§¨¨¦¦§¨©¥§©¦
.d"awd itn mxizdl aezkd jxvedàîéz éëåxn`z m`e -éðä §¦¥¨¨¥

àúééøBàãa éléîoeiky ,dxezd ony mixaca `ed df lk - ¦¥¦§©§¨
,eitn xzidd renyl epkxved dxeabd itn `vi xeqi`dyìáà£¨

amixac,ïðaøc,opaxcn dxeqi`y dvia oebkàìxg` oipn jixv §§©¨¨Ÿ
,yexita exizdlòîL àzly `ziixad on di`x cnle `ea -íøk ¨§©¤¤

àäå ,éòáøy df oicéòáø íøkezelrdl yiy milyexil aexwd §¨¦§¨¤¤§¨¦
,envraïðaøc,`eddéì éøîà÷åxfril` iaxl micinlzdeðîð øák §©¨¨§¨¨§¥¥§¨¦§

éìòéøáç E,eäeøézäå Eeid `l oipn `lay mdixacn rnyne ¨¤£¥¤§¦¦
`iad xaky s` `ziixad z` sqei ax `iad jkl .exizdl mileki

.miweqt ipyn ok
:eixac z` miiqn sqei axàîéz éëåy xn`z m`e -äöéadclepy §¦¥¨¥¨
,dpyd y`x ly oey`xaéàkæ ïa ïðçBé ïaø dìò eðîà énðoipna ©¦¦§©¨©¨¨¨¤©©

minkgäeéøùåzecr milawny epwizy oeik ixdy ,oaxegd xg`l §©§¨
mini x`yk md zeyecw izy minid ipyy `vnp meid lk ycegd
dclepy dvia ipy meia xeq`l oi` aeye ,zeielb ly miaeh

ixdy ,ok xnel oi` ,oey`xaeðîà ékmr i`kf oa opgei oax ¦¦§
,minkgdúeãòà,meid lk ycegd icr elawiy owzl epnpy - ©¥

la`eðîà àì äöéaàdvia oic oiprl i`kf oa opgei oax oiwzd `l - ©¥¨Ÿ¦§
cner dxeqi`a dvia jkle ,llk.dxizdl dilr epnp `ly oeik z

:sqei ax ixac lr dywn iia`éiaà déì øîà,sqei axleèà- ¨©¥©©¥¨
xeqi` m`däöéa,miiw did ycwnd ziay onfa bdpyéî ïéðîa ¥¨§¦§¨¦

éàåäepwiz `l ixd ,yexita dxqe`l minkg dilr epnp m`d - £¨¦
e ,dgpnd xg`l micr elawi `ly `l` minkgdäöéadil`n ¥¨

y meyn dxq`pàúlî àéìz úeãòazecr oica dielz `id - §¥©§¨¦§¨

y oeiky ,ycegdøñzàlawlúeãòepwize ,dgpnd xg`l ycegd ¦§©¥
s` oey`xd meid lk dk`ln xeqi`a h"ei oic bedple jiyndl
dpyd y`x ly minid ipyy `vnpe ,dpyd y`x xgn wxy

`linn ,md zg` dyecwøñzàipy aeh meiaäöéadclepy ¦§©¥¨
oipn jixv oi` oipna dxq`p `l dnvr dviay oeike ,oey`xa

y oeik `l` ,dxizdl cgeinéøzLàlawl xzed -úeãò,meid lk ¦§§¥¥
`linnéøzLàdxzed -,äöéaly mini ipy mibdep oi` aeyy oeik ¦§§¥¥¨

dax xn`y enk ,od zeyecw izye wtq mrhn `l` dpyd y`x
.(`"r) lirl

:xg` mrhne sqei axk mixaeqd mi`xen` d`ian `xnbdàãà áø©¨¨
eäééåøz ,ïîìL áøåmdipy -úéçBìk éaî,mdïaø úðwzî óà éøîà §©©§¨©§©§¦¥§¦¨§¥©¦©¨©©¨

,äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ ïa ïðçBésqei ax ixack,xg` mrhneéàî ¨¨¤©©§¥¨¥¨£¨©
àîòèixdy ,xeq`l mrhd edn -Lc÷nä úéa äðaé äøäîxefgze ©£¨§¥¨¦¨¤¥©¦§¨

lel`a miylya ycegd zecr milawn oi`y dnecwd dpwzd
minid ipy dgpnd xg` micrd e`eaiyky `vnpe ,dgpnd xg`

erhie ,md zg` dyecweøîàéåmiyp`dãwzLàdxary dpya - §Ÿ§¦§©©
,ycwnd dpapy iptläöéa eðìëà àì éîoey`xa dclepyíBéa ¦Ÿ¨©§¥¨§

àzLä ,éðL áBèef dpyaéòãé àìå ,ìBëéð énð,mcia zerhy ¥¦©§¨©¦¥§Ÿ¨§¥
ãwzLàcycwnd dpap `l oiicryàzLäå ,ïä úBMeã÷ ézL §¦§©©§¥§¥§©§¨

mibdepy `vnp dgpnd xg`l micr milawn oi`e ycwnd dpapy
e wtq `la elit` aeh meiàéä úçà äMeã÷,dviad xeq`l yie §¨©©¦

dywn .dfd onfa mb dexq` ycwnd dpaiykl da erhi `ly icke
:`xnbdìa÷ð àì énð úeãò éëä éà,dfd onfa dgpnd xg`éàî ¦¨¦¥©¦Ÿ§©¥©
,àîòèixdyLc÷nä úéa äðaé äøäîdpwzl xefgl mikixv eidie ©£¨§¥¨¦¨¤¥©¦§¨

xiyd lewlw meyn dgpnd xg` micr lawl `ly dnecwd
erhie ,zepaxwdeeøîàéåoic ziaãwzLà,ycwnd dpapy mcewéî §Ÿ§¦§©©¦

Blek íBiä ìk Lãçä úeãò eðìa÷ àì,i`kf oa opgei oax zpwzk Ÿ¦©§¥©Ÿ¤¨©
,ìa÷ð énð àzLäycwnd dpapy oeiky jkl mail eniyi `le ©§¨©¦§©¥

oa opgei oax yyg `l jgxk lre ,dnewnl dpey`xd dpwz dxfg
ok m`e ,'ycwnd dpai dxdn' meyn ,meid lk lawl oiwzdy i`kf

:`xnbd zvxzn .df meyn dxqe`l oi` dvia mbàzLä éëädn - ¨¦©§¨
,zecrd oicl dviad oic zencl oi` ,dfl df oipräøeñî úeãò íúä̈¨¥§¨

ïéc úéáìixdy ,df xaca l`xyi inkg erhi `ny yeygl epl oi`e §¥¦
aey ycwnd dpapy oeiky erci i`ceae xac ly enrh md mircei

la` ,dgpnd xg` micr lawl oi`äöéadpyd y`xa dclepy ¥¨
äøeñî ìkì`ny yeygl yie ,l`xyin mc` lkl rbep dpic - ©Ÿ§¨

dviad oic dpzyp ycwnd dpapy xg`y erci `le mc` ipa erhi
jkle ,minkgl le`yl e`eai `le dxizdl mbdpn lr eknqie

.dfd onfa mb only axe `c` ax dexq`
:zxqe`d drc cer d`ian `xnbdïðçBé ïaø úðwzî óà ,øîà àáø̈¨¨©©¦©¨©©¨¨¨

,äøeñà äöéa Cìéàå éàkæ ïa,xg` mrhneéîm`d -ïaø äãBî àì ¤©©§¥¨¥¨£¨¦Ÿ¤©¨
L ,äìòîìe äçðnä ïî íéãò eàa íàL éàkæ ïa ïðçBémiycwny s` ¨¨¤©©¤¦¨¥¦¦©¦§¨§©§¨¤

,oey`xa ixyz '` rawpe mdit lr ycegdLã÷ íBiä BúBà ïéâäBp£¦©Ÿ¤
Lã÷ øçîìejgxk lre ,`ed leg ipydy xaca wtq oi`y s` §¨¨Ÿ¤

,md zg` dyecwe jex` cg` meik eidiy minkg epwiz oky meyn
.zcner dxeqi`a dvia `linne

:el` zewelgna zeklddúìz éðäa áøc déúåk àúëìä àáø øîàå§¨©¨¨¦§§¨§¨¥§©§¨¥§¨
dviay .` :lirl mixkfpd mipicd zyely el`a axk dkld -
dviay .a .(.c lirl) ezxgnly aeh meia dxeq` zaya dclepy
.b .(:c lirl) ipya zxzeny zeielb ly oey`x aeh meia dclepy
,(my) ipya dxeq` dpyd y`x ly oey`xd meia dclepy dviay

àle÷ì ïéalr ax mda wlgpy zeielb ly miaeh mini ipy oiprl - ¥§¨
,oey`xa dclepy dvia ipya xizdle lwdl iq` axàøîeçì ïéa¥§§¨

dpyd y`x ly mini ipy oiprle mikenqd h"eie zay oiprl oia -
.xingdl mda wlgpy
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קנ
izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei

'åë ïåùàø áåè íåéá úî àáø øîà.'eke `ed oey`x aeh mei m` ,xeawl lhend zn -

äöéáá ïë ïéàù äîlyl zeeydl dpyd y`xc ipy aeh meia elwd `l dvia oiprl -

.dfa dxeq` dfa dclep - dpyd y`x el`c ,zeilbäöéáá óà.dfa zxzen dfa dclep -

êéúòã éàîã.oic zian 'iwegxl ipya dxq`l -ìåìàì äéì éøáòî àîìéãdpwzk -

,mini ipy zeyrle ipy mein zepnl ,dpey`xd

.cg`e miyly mei cr e`a `ly oebkúåîéî
'åëå êìéàå àøæòrxi` `l ,epwzy it lr s`e -

dze`n ueg dlrnle dgpnd on micr e`ay

zenin hwpc i`d .dpwzp `l oiicre ,mrtd

`xfra aizkc ,edexar einiac meyn - `xfr

g dingp).irzyn dpyd y`xae ,"ipyd meiae" (

ïøîà àì.l`xyi ea ewqrzic -éäúùàã àìà
.gixqi `ly `xizne -àñàoigipn eid qcd -

.eceakl ,zn zhn lréøáç àëéàãdne` -

l`xyi z` oiteke ,miiqxt inia eidy dryx

lr odn oigcp eid aeh meiae .ozk`ln zeyrl

e`xi m`e .`ed aeh mei :mdl mixne`y ici

.dk`lnl mze` eteki - mdizn oixawn mze`

,znd jxev epi` - lirl opixn`c `nilb i`de

m`y .ekxv lk mixg` oikixkz el yi ixdy

meia opixn` `d ?xn`wc elit` i`n - el jixv

zaivg df wqre ,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh

`nilba jgxk lr jkld ,oikixkz jezge exaw

ixyc `q`c `inec ,ixiin el jixv epi`y

`gxhc ab lr s`c ol rnyn `we ,diifbnl

el oiyer eceak meyn `l` ,`ed jixv `lc

zn iablc oeik ,el zeyrl xzen - i`cn xzei

.opax deiey legkäééæçdedc iy` axl `piax -

.aivr:ïðéñøâ éëä.xn aivr i`n`äéì øîà
ïéìéùáú éáåøò éáéúåà àìã,izayed `l -

zet`l ,oiliyaz iaexr il izpkd `l :xnelk

:(a,eh) onwl opzc .zayl aeh mein lyale

.aexr myl aeh mei axrn liyaz mc` dyer

àðãéàä,zaya iying `ede ,oey`x aeh meia -

xgnle leg `ed meid m` :xne` `ed i`pz lre

- leg xgnle ycw meid m`e ,aexr `di - ycw

.jkl jixv ipi`øîà éî,jex` meik md ixde -

.ycw mdipyeéëãøî áø äéì øîà:`piaxl -

dil riny yexita ,xnl diazez `l ircxdpn

ecinlz ikcxn ax .ircxdpl xaq `lc dipin

iab (a,en) dheqa opixn`ck ,did iy` ax ly

iy` axl diel` ikcxn ax :dqxt cr eaxl diel

.'ekåîöò øéúîå ìéàåä,hgyp zeidl ezcila -

owz` `dl owz`c ebnc ,ezcila envr z` xizd dvwen s` .ezcil iptl did `ly dn

.`dláåè íåéá ãìåðù ìâòì.lkd ixacl meia ea xzeny onwl `ipzc -åîà áâà ïëåî
.lk`p did m`d dhgyp m` ,dirn jeza ecera -äôøèä`vnp m` xeq` dpa -

aeh meia clep ike ,elk`l `a dz` en` zhigyae li`ed .`ed en` jxi xaerc ,[`dkeza

xzen envr zhigya ikd elit`e ,en` ab` okene li`ed xninl `kil - dtxhd on

.xiq`c o`n ogky` `lc ,elk`le ehgylíéáìëìzcner en` dzid zeynyd oiac -

clep :jkld ,ie`x did `l s`e ,mialk zlik`l cner epi` - dtilway gext` la` .jkl

.`ed
ïëåî
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úåîéî(mye `,hl) oiaexra opixn`de :xn`z m`e - xaern lel` epivn `l jli`e `xfr

ircxdp ibilt ikid ok m`e ,ipyd [meia oey`xa] dclepy dviad xqe` iqei iaxc

.inxz` `lc ixn` irxcdpe ,inxz` i` xeq` iqei iaxlc :xnel yi ?`pz `edy iqei iax`

íåé- `q` dil fbinl elit`e `nilb dil fbinl elit` opax deiey legk zn iabl ipy aeh

oixteg oi` opixn` (mye a,g) ohw crenac :dnize

yie !dk`ln ef oi`c rnyn `kde ,crena oikek

oilibx eidy :yxitc ,l`ppg epiax yexitk xnel

e`aiyk zepnEfn eidiy ick cgia daxd xetgl

jxevl crena oixteg oi`c xn`w df lre ,mizn

.crend xg`àðãéàäåopiyiig ixag `ki`c

,dk`ln zeyrl l`xyil oiteky :i"yx yxit -

oi`ex eid m`e ,mze` oigipn aeh mei `edyke

mdizn exawiy.dk`ln zeyrl mze` eteki -

ixag oi`y dfd onfa `zydexnel oi`e .xzen -

meyn mrhd dfc oeikc ,exizdl xg` oipn jixvy

`yygd dxare ,`yyginp ikde .mrhd xar -

dzy ygp `ny oixeq`c oilebn min iab opixn`

epipia oiievn miygp oi`y eiykre ,odnep` -

xac `edy it lr s` ,dligzkl elit` odn oizey

dyrne .xqe` did mz epiax ,mewn lkne .oipnay

ipy aeh meia cg` mc` zny o"e`lna didy

,mz epiax oda xrbe ,exawl ea wqrzdl evxe

ipa mz`e ,dxez ipa opi` xkya ipa :mdl glye

xeawl `ly (mye a,hlw) zaya `zi`ck ?dxez

,edpip dxez ipa e`lc meyn ipy aeh meia zn

oi`c xn` wgvi epiaxd la` .dia ileflfl iz`e

`pgky` mixac daxd oiprl `dc ,oeinc df

e `,en) zenaia `zi`ck ,dxez ipa opi`c(my

,mdl xq`e mieb iwlyc qenxez ilk` `wc edpfg

`edy lke ,ig `edy enk lk`p `de :opikxte

ig `edy enk lk`p,mieb ileya meyn ea oi` -

oiyyeg ep` oi` ep`e .dxez ipa eid `ly :ipyne

`edy enk lk`p `edy lkc ol `niiwc ,df xaca

igl`igi epax axde .mieb ileya meyn ea oi` -

lke` `ed drpvac `kd ip`yc ,inc `lc xne`

mizn xeawl la` ,`zln `yee` `le ,eziaa

`iqdxtacere .xizdl oekp oi`e ,`zln `yee` -

ody micedi yi inp dfd onfac :mz epiax xn`

lawl oebk ,dk`ln zeyrl zeklnl micareyn

e`xi m` ,jkld .mdikxva wqrzdle qnd

zna dk`ln zeyrl ewqrziymze` eteki -

.zeklnl dk`ln zeyrl

çåøôàxnel d`xp - 'eke aeh meia clepy

eipir egztp `l i`c ,meid eipir egztpy inxz`c.xeq` lega elit`c ol `niiw -

ìéàåämcew la` ,hgyp zeidl ezcila envr xizn :i"yx yxit - dhigya envr xizne

dhigyl owz`c oeike ,xeq` did ezcildnl :dnize .dvwen oiprl inp owz` -

in" wxt opixn`ck ,dvwen edl zilc meyn dil wetiz ?`nrh jd opgei iaxe l`enyl edl

`kdc :xnel yie !edl `xiaq oerny iaxk opgei iaxe ixirfe l`enyc (a,epw zay) "jiygdy

i`d jixv jkle ,`nrh i`dn ixy dvwen dil zi`c dcedi iaxl elit` `nrh xn`w

,`kdc dvwen i`da dcenc ,dvwen dil zilc oerny iaxl elit` jixhvi` :inp i` .`nrh

.(a,dn) zaya gken ikde .oiwenve zexbexbk iedcéëådtxhd on clepy lbrl df oia dn

`de :dnize .xzen `ede dtxh en` `dc ,en` ab` okene li`ed xninl ivn `l mzdc -

`xnb xn`wc :xnel yie !`peeb i`dk oken didie ,ephgyie en` irna eci hiyedl leki ok m`e ,dicica e` en` zhigya oipniq drax`a xzip drewt oac ,(`,dr) oilega opixn`c `ed oken

dedc icin ,ze`xl leki epi`y `peeb i`d ik ehgyl el oi` dligzkle li`ed :xnel yi ,inp i` .oipniq drax`a drewt oa xzip m` (`,cr) oilega mzd dil `iranwc ,`irye` iaxc `ail`

dligzkl xeq`c (a,bi my) dlila hgey`li`ed ,meid oken ied `l ok m`e ,meid cr eiycg el elk `la ixiin `kde ,eiycg el elky rxi`c ixiin mzdc :xnel yi cere .oken ixwin `l -
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,íéîîò Ba e÷qòúé ¯ ïBLàø áBè íBéa úî :àáø øîà̈©¨¨¥§¦¦§©§£¨¦
éðLa eléôàå ,ìàøNé Ba e÷qòúé ¯ éðL áBè íBéa úî¥§¥¦¦§©§¦§¨¥©£¦¦§¥
.äöéáa ïk ïéàM äî ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîé̈¦¦¤Ÿ©¨¨©¤¥¥§¥¨

éúòc äîc ,äöéáa óà :éøîà éòcøäðéøaòî àîìc ¯ C §©§§¥¨§¦©§¥¨§©©£¦¦§¨§©§¦
:áø øîà àðäk øa àðpéç áø øîà àä ,ìeìàì déì¥¤¡¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨©©
øî øîà .øaeòî ìeìà eðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéî¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦¡§¨£©¨
¯ éäzLà àì ìáà ,éäzLàc àlà ïøîà àì :àøèeæ§¨¨£¨©¤¨§¦§©¦£¨¨¦§©¦
éäzLà àìc áb ìò óà :øîà éLà áø .déì ïðéäLî©§¦©¥©©¦£©©©©§¨¦§©¦
éaâì éðL áBè íBé ?àîòè éàî .déì ïðéäLî àì éîð©¦¨©§¦©¥©©§¨¥¦§©¥

ø deéåL ìBçk ¯ úîæâéîìe àîéìb déì æâéîì eléôà ,ïða ¥§©§©¨©£¦§¥©¥§¦¨§¥©
¯ éøaç àkéàc àðcéàäå :àðéáø øîà .àñà déì¥¨¨£©¨¦¨§¨¦¨¨§¦¨©¨¥
íéîé éðLa (éñà) áøc dén÷ áéúé äåä àðéáø .ïðéLééç̈§¦©¨¦¨£¨¨¥©¥§©©¦¦§¥¨¦
:déì øîà ,áéöò äåäc dééæç ,äðMä Làø ìL íéáBè¦¤Ÿ©¨¨©§¥©£¨£¦£©¥
éáeøéò éáéúBà àìc :déì øîà ?øî áéöò éànà©©£¦¨£©¥§¨¦¦¥¥
øîà àì éî ,àðcéàä øî áéúBìå :déì øîà .ïéìéLáz©§¦¦£©¥§¦¨¨¦¨¨¦¨£©
Bøéáçì áBè íBéî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépî :àáø̈¨©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
íéáBè íéîé éðLa àáø øîàc øîéà :déì øîà !äðúîe©§¤£©¥¥©©£©¨¨¦§¥¨¦¦
?øîà éî äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLa ,úBiìb ìL¤¨ª¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦£©
áø déì øîà .úøzeî äöéa óà :éòcøäð éøîà àäå§¨¨§¦§©§§¥©¥¨¤¤£©¥©
.éòcøäðc àäì øáñ àìc øî éì øîà Leøéôa :éëcøî̈§§©§¥£©¦¨§¨¨©§¨¦§©§§¥
,øeñà :øîà áø ,áBè íBéa ãìBpL çBøôà :øîzà¦§©¤§©¤©§©¨©¨
:øîà áø .øzeî :øîà ïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe§¥§¦¥¨©¦¨¨¨©¨©¨©
:øîà ïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe .àeä äö÷eî ,øeñà̈§¤§¥§¦¥¨©¦¨¨¨©
áø déì éøîà .äèéçLa Bîöò øézîe ìéàBä ,øzeî¨¦©¦©§¦§¦¨¨§¦¥©
íBéa ãìBpL ìâòì äæ ïéa äî éëå :áøì éñà áøå àðäk̈£¨§©©¦§©§¦©¥¤§¥¤¤©§
äîe .äèéçLa Bnà ábà ïëeîe ìéàBä :eäì øîà ?áBè£©§¦¨©©¦¦§¦¨©
äaø øîà .áø ÷éúL ?äôøhä ïî ãìBpL ìâòì äæ ïéa¥¤§¥¤¤©¦©§¥¨¨¥©£©©¨
:eäì àîéì ?áø ÷éúL àîòè éàî :óñBé áø àîéúéàå§¦¥¨©¥©©§¨¨¥©¥¨§
:ééaà déì øîà !íéáìëì Bnà ábà ïëeîe ìéàBä¦¨©©¦¦§¨¦£©¥©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dvia(ycew zay meil)

iable oey`xa dclepy dvia iabl miaeh mini ipy zece` cer
:mixg` mipicúî ,àáø øîàexaewl epiptl lhendáBè íBéa ¨©¨¨¥§

Ba e÷qòúé ,ïBLàøezxeawaíéîîòs`e .l`xyi `le mixkp - ¦¦§©§£¨¦
.znd ceak meyn dexizd ,zeay meyn dxeq` ixkpl dxin`y

la`úîexaewl jixvyéðL áBè íBéaìàøNé Ba e÷qòúé , ¥§¥¦¦§©§¦§¨¥
,ezxeawaäðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLa eléôàålr s`e ,`ed ok ©£¦¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

,jenqa x`eaiy itk ,zeielb ly miaeh mini x`yn xeng `edy it
mini x`y ly ipy meil edeeyde ea eliwd znd ceak meyn

,cala zna `l` df oi` la` ,miaehäöéáa ïk ïéàM äî`l day ©¤¥¥§¥¨
ipyd meia dxeq` dpyd y`x ly oey`xd meia dclep m`e elwd

.[(:d) lirl `ax xn`y enk]äöéáa óà ,éøîà éòãøäðepl yi §©§¨¦¨§¥©§¥¨
dclepy dviad z` dpyd y`x ly ipyd meia xizdle lwdl

,oey`xd meiaêézòã äîcy`x ly ipyd meia xeq`l jnrh dn - §©©§¥
ziad onfay meyn `ed `ld ,oic ziad mewnn miwegxl dpyd
dviad z` exq`e ,zg` dyecwk minid ipy z` mibdep eid

eyygy meyn ,ipya s` oey`xa dclepyàîìce`eai `ny - ¦§¨
mzecr z` elawi `le dgpnd xg`l oey`xd meia ycegd icr

eìeìàì déì éøaòî,f`e ,ipyd meia `l` ycegd z` eycwi `le §©§¦¥¤¡
cg` meil eaygi minid ipye ,opaxcn yecw oey`xd mb didi
zg` dyecw oic jynp ik ,ok bedpl yi meid mb jzrcle ,`zkix`

c ,`ed ok `l j` ,ycwnd onfakøîà àðäk øa àðpéç áø øîà àä̈¨©©¦¨¨©©£¨¨©
øaeòî ìeìà eðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéî ,áø,epwizy it lr s`y ©¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦¡§¨

dfd xack rxi` `l lreta ,dlrnle dgpnd on micr lawl `ly
,lel`a miylya ixyz yceg z` eyciw cinz `l`] mlern
m`e ,[dxezd on yecw dpyd y`x ly oey`xd meid did cinze
meide xg`ne ,zg` dyecw ly dpwzd dniiwzp `l mlern ok
okl ,`zkix` `cg `neik zn`a eaygp `l mlerny epl xxean
,zg` dyecw mda bedpl oi` dpyd y`x mini ipy oibdepy s`

.zeielb ly miaeh mini ipy x`yk zcxtp dyecwk `l`
:ipy aeh meia zn zxeawa dpc `xnbdïøîà àì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨Ÿ£¨¨

,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh meiay epxn` `l -àlàdxwna ¤¨
éäzùàãlelr `ede ,ezzinn jyenn onf znd ddzydy - §¦§¨¦

,cer ededyi m` gixqdlìáàoiicr m`déì ïðéäùî ,éäzLà àì £¨Ÿ¦§¨¦©§¦¨¥
.edexawi f`e aeh mei i`venl cr eze` midyn -óà ,øîà éMà áø©©¦¨©©

éäzLà àìc áb ìò,ipy aeh meia zn `l` llk zndàì énð ©©§Ÿ¦§¨¦©¦Ÿ
déì ïðéäLî,meia ea edexawi `l` xgnl cràîòè éàîdn - ©§¦¨¥©©£¨
,jkl mrhdy meynïðaø deéåL ìBçk ,úî éaâì éðL áBè íBé- ¥¦§©¥¥§¥§©©¨¨

eliwd ezxeawa wx `le ,leg meik minkg ede`yrlr dzeyrl
`l` ,l`xyi icieléôàdxeawd mvrl miigxkd mpi`y mixac £¦

oebk ,l`xyi ici lr miyrpdéì æâéîìel jezgl -àîéìâdieyrd §¥¥¥§¦¨
,eceaklàñà déì æâéîìezhin lr egipdl icka qcd uevwl - §¥©¥¨¨

.eceakl zndàðcéàäå ,àðéáø øîàonf ,dfd onfa eiykre - ¨©¨¦¨§¨¦§¨
,miiqxtdàkéàcz`xwpd dryx dne` jeza miievn ep`y - §¦¨

éøaçmeiae ,mzk`ln z` mdl zeyrl l`xyi z` mitek mdy , ©¨¥
ziiyra xeq`e `ed aeh mei ik mxne`a mdn mihnzyn eid aeh

,dk`lnïðéùééçmdizn z` mixawn mze` e`xi m`y miyyeg - ©§¦©
oi` okle ,mzk`ln z` mb zeyrl mze` etekiy ,ipy aeh meia

.l`xyi ici lr ipy aeh meia znd z` xeawl
* * *

:oiliyaz iaexir oiprl miaeh mini ipy zece` ceráéúé äåä àðéáø̈¦¨£¨¨¦
dén÷iptl ayi -Làø ìL íéáBè íéîé éðLa [éMà] (éñà) áøc ©¥§©©¦¦§¥¨¦¦¤Ÿ

¯ dééæç ,äðMä`piax d`xáéöò äåäc.aevr iy` axy -déì øîà ©¨¨©§¥©£¨¨¦¨©¥
,`piaxéànàrecn -déì øîà .øî áéöòaevr ipixd ,iy` ax ©©¨¦©¨©¥
meynéáéúBà àìcizgpd `l -,ïéìéLáz éáeøéòdpy dze`ae §Ÿ¦¦¥¥©§¦¦

ea gipd `le xg`ne ,dpyd y`x ly mini ipy xg`l zay dlg
.zayl aeh mein lyal eilr xq`p ,oiliyaz aexir iy` axøîà̈©

déì,`piaxàðãéàä øî áéúBìåoey`xd aeh meia ,zrk xn gipi - ¥§¦©¨¦§¨
meia xgnl lyal lkei eci lre ,oiliyaz aexir ,dpyd y`x ly

ixdy ,zay jxevl ipyd aeh,àáø øîà àì éîmiaeh mini ipy ¦Ÿ¨©¨¨

ine ycew mdn in `ed wtqy ,iyiye iying inia elgy zeielb ly
aexir aeh mei axrn gipd `ly oey`x aeh meia xkfpe ,leg

,oiliyazBøéáçì áBè íBiî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépîel xizdl - ©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
,zay jxevl ipyd aeh meia ezxgnl lyaläðúîe,xne`e eilr ©§¤

eze` migipny aexir lk oick ,aexir iaexir ixd leg meid m`
`edy xgnle ,melk iaexir oi` ycew meid m`e ,aeh mei axrn
lyal el xzen jytp dnn ik `vnpe ,lyal il xzen jk oia leg
oiicry oeik avridl [iy` ax-] jl oi` ok m`e ,zayl zxgnl

.axrl xyt`déì øîà,iy` axøîéàdn lk -àáø øîàc`ed ok ¨©¥¥©§¨©¨¨
`weecúBiìb ìL íéáBè íéîé éðLacg` wxe ,zeyecw izy mdy ¦§¥¨¦¦¤¨ª

liren jytp dnn ok lre ,`ed in epl wteqny `l` yecw mdn
la` ,ipyd meid z` xizdl oey`xd meid aexiríéáBè íéîé éðLa¦§¥¨¦¦

äðMä Làø ìL,md `zkix` `neike mdl zg` dyecwyøîà éî ¤Ÿ©¨¨¦¨©
mdipy ixdy xen`d jytp dnnd mda bdep oi` `ld ,ok `ax
aexird z` gipn m`e ,lirl x`eank ,i`ce zxeza miyecw

,`piax el xn` .aeh meid rvn`a axrnk `ed ixd oey`xaàäå§¨
éòãøäð éøîàyóàdpyd y`x ly miaeh mini ipyaäöéa ¨§¥§©§¨¦©¥¨

oey`xa dclepyúøzeîleg oey`xd m` jytp dnn ik ,ipya ¤¤
zxzen i`cea ycew oey`xd m`e ,aeh mei axrn dclep ik `vnp
minid ipy oi` dpyd y`xa mb ik epl ixd ,leg `edy ipya

.i`ce zxeza miyecwéëcøî áø déì øîàax ly ecinlz didy ¨©¥©¨§§©
ixdy ,ircxdp ixacn iy` axl dywz l` ,`piaxl ,iy`Leøéôa§¥

øî éì øîà,iy` ax -c`ed,éòãøäðc àäì øáñ àìaxk `l` ¨©¦©§Ÿ¨©§¨¦§©§¨¦
`l ok lre ,`id zg` dyecw dpyd y`x ly mini ipyy l`enye

.ipyl oey`xd meidn axrl dvx
* * *

:aeh meia ezvian rway gext` iabl zwelgn d`ian `xnbd
áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,øîzàøeñà ,øîà áø ,,meia ea `ed ¦§©¤§©¤©§©¨©¨

àîéúéàå ìàeîLey mixne` yie -øzeî ,øîà ,ïðçBé éaø.`ed §¥§¦¥¨©¦¨¨¨©¨
,`xnbd dxiaqn,øeñà øîà áøy meyn,àeä äö÷eîoia ixdy ©¨©¨§¤

xeq` did ,dviadn ez`ivi mcew aeh mei axr ly zeynyd
,melkl ie`x did `le ,uxy xeqi`aïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe§¥§¦¥¨©¦¨¨

øzeî ,øîà,`edBîöò øézîe ìéàBädzrn,äèéçLadid `ly dn ¨©¨¦©¦©§¦§¦¨
,dcild mcewz` dpnn mi`ivene dviad z` mirwea eid eli`y

ezcil ici lry [jezn-] ebne ,uxy meyn xq`p did ,gext`d
`ed ok ,dhigy ici lr dlik`l ie`x dyrpe envr z` xizn `ed

.dvwen xeqi`n ezcila envr z` xiznáøå àðäk áø déì éøîà̈§¥¥©©£¨§©
ïéa äî éëå ,áøì éqàgext`äæexqe` dz`y aeh meia clepy ©¦§©§¦©¥¤

,dvwen meynìoiaáBè íBéa ãìBpL ìâòoldl `ziixaa epipyy §¥¤¤©§
.lkd ixacl aeh meia xzen `edyeäì øîàmeia clepy lbr ,ax ¨©§

,dvwen epi` aehïëeîe ìéàBä`edäèéçLa Bnà ábàs` ixdy - ¦¨©©¦¦§¦¨
`ed ixde en` jxi xaer ik ,en` zhigya xzip `ed clepy mcew
lk`p `ed ixd dirna ecera en` dhgyp m`e ,dixa`n cg`k
ici lr xzid mey el oi`y ,gext`a ok oi`y dn ,dhigy `la

,el eywd aey .ezcill cr dhigyïéa äîegext`ì äæoiaìâò ©¥¤§¥¤
äôøhä ïî ãìBpLepivn `le ,aeh meia xzen `ed s`y aeh meia ¤©¦©§¥¨

xzip epi` dtixhd xaer `lde ,dvwen meyn epxq`iy inl
epi`e ,dlik`l dxizn dtixhd zhigy oi` ixdy ,en` zhigya
ik `vnp aeh meia clepy xg`ne .ezcill cr dhigy ici lr ie`x

,`ed dvwene ,aeh mei axrn oked `láø ÷éúL.xac maiyd `le ¨¦©
àîéúéàå äaø øîày mixne` yie -óñBé áø,z`f xn`àîòè éàî ¨©©¨§¦¥¨©¥©©£¨

eäì àîéì ,áø ÷éúLon clepd lbr s`y ,maiydl el did - ¨¦©¥¨§
,dvwen epi` dtixhde ìéàBäezcill mcew aeh mei axrn xak ¦

ïëeî`edBnà ábàelik`dlíéáìëìok oi`y dn ,dig dcera ¨©©¦¦§¨¦
meyn ,melkl ie`x epi` ezcil mcewy ,aeh meia clepy gext`
mcew dhigy ici lr ie`x epi` s`e ,mialk zlik`l cner epi`y

.clep xeqi` meyn aeh meia xeq` `ed ok lr ,clepydéì øîà̈©¥
éiaà,[sqei axl e`-] daxl ©©¥
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קני
izni`n` cenr e sc ± oey`x wxt`nei

'åë ïåùàø áåè íåéá úî àáø øîà.'eke `ed oey`x aeh mei m` ,xeawl lhend zn -

äöéáá ïë ïéàù äîlyl zeeydl dpyd y`xc ipy aeh meia elwd `l dvia oiprl -

.dfa dxeq` dfa dclep - dpyd y`x el`c ,zeilbäöéáá óà.dfa zxzen dfa dclep -

êéúòã éàîã.oic zian 'iwegxl ipya dxq`l -ìåìàì äéì éøáòî àîìéãdpwzk -

,mini ipy zeyrle ipy mein zepnl ,dpey`xd

.cg`e miyly mei cr e`a `ly oebkúåîéî
'åëå êìéàå àøæòrxi` `l ,epwzy it lr s`e -

dze`n ueg dlrnle dgpnd on micr e`ay

zenin hwpc i`d .dpwzp `l oiicre ,mrtd

`xfra aizkc ,edexar einiac meyn - `xfr

g dingp).irzyn dpyd y`xae ,"ipyd meiae" (

ïøîà àì.l`xyi ea ewqrzic -éäúùàã àìà
.gixqi `ly `xizne -àñàoigipn eid qcd -

.eceakl ,zn zhn lréøáç àëéàãdne` -

l`xyi z` oiteke ,miiqxt inia eidy dryx

lr odn oigcp eid aeh meiae .ozk`ln zeyrl

e`xi m`e .`ed aeh mei :mdl mixne`y ici

.dk`lnl mze` eteki - mdizn oixawn mze`

,znd jxev epi` - lirl opixn`c `nilb i`de

m`y .ekxv lk mixg` oikixkz el yi ixdy

meia opixn` `d ?xn`wc elit` i`n - el jixv

zaivg df wqre ,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh

`nilba jgxk lr jkld ,oikixkz jezge exaw

ixyc `q`c `inec ,ixiin el jixv epi`y

`gxhc ab lr s`c ol rnyn `we ,diifbnl

el oiyer eceak meyn `l` ,`ed jixv `lc

zn iablc oeik ,el zeyrl xzen - i`cn xzei

.opax deiey legkäééæçdedc iy` axl `piax -

.aivr:ïðéñøâ éëä.xn aivr i`n`äéì øîà
ïéìéùáú éáåøò éáéúåà àìã,izayed `l -

zet`l ,oiliyaz iaexr il izpkd `l :xnelk

:(a,eh) onwl opzc .zayl aeh mein lyale

.aexr myl aeh mei axrn liyaz mc` dyer

àðãéàä,zaya iying `ede ,oey`x aeh meia -

xgnle leg `ed meid m` :xne` `ed i`pz lre

- leg xgnle ycw meid m`e ,aexr `di - ycw

.jkl jixv ipi`øîà éî,jex` meik md ixde -

.ycw mdipyeéëãøî áø äéì øîà:`piaxl -

dil riny yexita ,xnl diazez `l ircxdpn

ecinlz ikcxn ax .ircxdpl xaq `lc dipin

iab (a,en) dheqa opixn`ck ,did iy` ax ly

iy` axl diel` ikcxn ax :dqxt cr eaxl diel

.'ekåîöò øéúîå ìéàåä,hgyp zeidl ezcila -

owz` `dl owz`c ebnc ,ezcila envr z` xizd dvwen s` .ezcil iptl did `ly dn

.`dláåè íåéá ãìåðù ìâòì.lkd ixacl meia ea xzeny onwl `ipzc -åîà áâà ïëåî
.lk`p did m`d dhgyp m` ,dirn jeza ecera -äôøèä`vnp m` xeq` dpa -

aeh meia clep ike ,elk`l `a dz` en` zhigyae li`ed .`ed en` jxi xaerc ,[`dkeza

xzen envr zhigya ikd elit`e ,en` ab` okene li`ed xninl `kil - dtxhd on

.xiq`c o`n ogky` `lc ,elk`le ehgylíéáìëìzcner en` dzid zeynyd oiac -

clep :jkld ,ie`x did `l s`e ,mialk zlik`l cner epi` - dtilway gext` la` .jkl
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úåîéî(mye `,hl) oiaexra opixn`de :xn`z m`e - xaern lel` epivn `l jli`e `xfr

ircxdp ibilt ikid ok m`e ,ipyd [meia oey`xa] dclepy dviad xqe` iqei iaxc

.inxz` `lc ixn` irxcdpe ,inxz` i` xeq` iqei iaxlc :xnel yi ?`pz `edy iqei iax`

íåé- `q` dil fbinl elit`e `nilb dil fbinl elit` opax deiey legk zn iabl ipy aeh

oixteg oi` opixn` (mye a,g) ohw crenac :dnize

yie !dk`ln ef oi`c rnyn `kde ,crena oikek

oilibx eidy :yxitc ,l`ppg epiax yexitk xnel

e`aiyk zepnEfn eidiy ick cgia daxd xetgl

jxevl crena oixteg oi`c xn`w df lre ,mizn

.crend xg`àðãéàäåopiyiig ixag `ki`c

,dk`ln zeyrl l`xyil oiteky :i"yx yxit -

oi`ex eid m`e ,mze` oigipn aeh mei `edyke

mdizn exawiy.dk`ln zeyrl mze` eteki -

ixag oi`y dfd onfa `zydexnel oi`e .xzen -

meyn mrhd dfc oeikc ,exizdl xg` oipn jixvy

`yygd dxare ,`yyginp ikde .mrhd xar -

dzy ygp `ny oixeq`c oilebn min iab opixn`

epipia oiievn miygp oi`y eiykre ,odnep` -

xac `edy it lr s` ,dligzkl elit` odn oizey

dyrne .xqe` did mz epiax ,mewn lkne .oipnay

ipy aeh meia cg` mc` zny o"e`lna didy

,mz epiax oda xrbe ,exawl ea wqrzdl evxe

ipa mz`e ,dxez ipa opi` xkya ipa :mdl glye

xeawl `ly (mye a,hlw) zaya `zi`ck ?dxez

,edpip dxez ipa e`lc meyn ipy aeh meia zn

oi`c xn` wgvi epiaxd la` .dia ileflfl iz`e

`pgky` mixac daxd oiprl `dc ,oeinc df

e `,en) zenaia `zi`ck ,dxez ipa opi`c(my

,mdl xq`e mieb iwlyc qenxez ilk` `wc edpfg

`edy lke ,ig `edy enk lk`p `de :opikxte

ig `edy enk lk`p,mieb ileya meyn ea oi` -

oiyyeg ep` oi` ep`e .dxez ipa eid `ly :ipyne

`edy enk lk`p `edy lkc ol `niiwc ,df xaca

igl`igi epax axde .mieb ileya meyn ea oi` -

lke` `ed drpvac `kd ip`yc ,inc `lc xne`

mizn xeawl la` ,`zln `yee` `le ,eziaa

`iqdxtacere .xizdl oekp oi`e ,`zln `yee` -

ody micedi yi inp dfd onfac :mz epiax xn`

lawl oebk ,dk`ln zeyrl zeklnl micareyn

e`xi m` ,jkld .mdikxva wqrzdle qnd

zna dk`ln zeyrl ewqrziymze` eteki -

.zeklnl dk`ln zeyrl

çåøôàxnel d`xp - 'eke aeh meia clepy

eipir egztp `l i`c ,meid eipir egztpy inxz`c.xeq` lega elit`c ol `niiw -

ìéàåämcew la` ,hgyp zeidl ezcila envr xizn :i"yx yxit - dhigya envr xizne

dhigyl owz`c oeike ,xeq` did ezcildnl :dnize .dvwen oiprl inp owz` -

in" wxt opixn`ck ,dvwen edl zilc meyn dil wetiz ?`nrh jd opgei iaxe l`enyl edl

`kdc :xnel yie !edl `xiaq oerny iaxk opgei iaxe ixirfe l`enyc (a,epw zay) "jiygdy

i`d jixv jkle ,`nrh i`dn ixy dvwen dil zi`c dcedi iaxl elit` `nrh xn`w

,`kdc dvwen i`da dcenc ,dvwen dil zilc oerny iaxl elit` jixhvi` :inp i` .`nrh

.(a,dn) zaya gken ikde .oiwenve zexbexbk iedcéëådtxhd on clepy lbrl df oia dn

`de :dnize .xzen `ede dtxh en` `dc ,en` ab` okene li`ed xninl ivn `l mzdc -

`xnb xn`wc :xnel yie !`peeb i`dk oken didie ,ephgyie en` irna eci hiyedl leki ok m`e ,dicica e` en` zhigya oipniq drax`a xzip drewt oac ,(`,dr) oilega opixn`c `ed oken

dedc icin ,ze`xl leki epi`y `peeb i`d ik ehgyl el oi` dligzkle li`ed :xnel yi ,inp i` .oipniq drax`a drewt oa xzip m` (`,cr) oilega mzd dil `iranwc ,`irye` iaxc `ail`

dligzkl xeq`c (a,bi my) dlila hgey`li`ed ,meid oken ied `l ok m`e ,meid cr eiycg el elk `la ixiin `kde ,eiycg el elky rxi`c ixiin mzdc :xnel yi cere .oken ixwin `l -

.ifg ded `l zeynyd oiae
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,íéîîò Ba e÷qòúé ¯ ïBLàø áBè íBéa úî :àáø øîà̈©¨¨¥§¦¦§©§£¨¦
éðLa eléôàå ,ìàøNé Ba e÷qòúé ¯ éðL áBè íBéa úî¥§¥¦¦§©§¦§¨¥©£¦¦§¥
.äöéáa ïk ïéàM äî ,äðMä Làø ìL íéáBè íéîé̈¦¦¤Ÿ©¨¨©¤¥¥§¥¨

éúòc äîc ,äöéáa óà :éøîà éòcøäðéøaòî àîìc ¯ C §©§§¥¨§¦©§¥¨§©©£¦¦§¨§©§¦
:áø øîà àðäk øa àðpéç áø øîà àä ,ìeìàì déì¥¤¡¨¨©©¦¨¨©¨£¨¨©©
øî øîà .øaeòî ìeìà eðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéî¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦¡§¨£©¨
¯ éäzLà àì ìáà ,éäzLàc àlà ïøîà àì :àøèeæ§¨¨£¨©¤¨§¦§©¦£¨¨¦§©¦
éäzLà àìc áb ìò óà :øîà éLà áø .déì ïðéäLî©§¦©¥©©¦£©©©©§¨¦§©¦
éaâì éðL áBè íBé ?àîòè éàî .déì ïðéäLî àì éîð©¦¨©§¦©¥©©§¨¥¦§©¥

ø deéåL ìBçk ¯ úîæâéîìe àîéìb déì æâéîì eléôà ,ïða ¥§©§©¨©£¦§¥©¥§¦¨§¥©
¯ éøaç àkéàc àðcéàäå :àðéáø øîà .àñà déì¥¨¨£©¨¦¨§¨¦¨¨§¦¨©¨¥
íéîé éðLa (éñà) áøc dén÷ áéúé äåä àðéáø .ïðéLééç̈§¦©¨¦¨£¨¨¥©¥§©©¦¦§¥¨¦
:déì øîà ,áéöò äåäc dééæç ,äðMä Làø ìL íéáBè¦¤Ÿ©¨¨©§¥©£¨£¦£©¥
éáeøéò éáéúBà àìc :déì øîà ?øî áéöò éànà©©£¦¨£©¥§¨¦¦¥¥
øîà àì éî ,àðcéàä øî áéúBìå :déì øîà .ïéìéLáz©§¦¦£©¥§¦¨¨¦¨¨¦¨£©
Bøéáçì áBè íBéî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépî :àáø̈¨©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
íéáBè íéîé éðLa àáø øîàc øîéà :déì øîà !äðúîe©§¤£©¥¥©©£©¨¨¦§¥¨¦¦
?øîà éî äðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLa ,úBiìb ìL¤¨ª¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨¦£©
áø déì øîà .úøzeî äöéa óà :éòcøäð éøîà àäå§¨¨§¦§©§§¥©¥¨¤¤£©¥©
.éòcøäðc àäì øáñ àìc øî éì øîà Leøéôa :éëcøî̈§§©§¥£©¦¨§¨¨©§¨¦§©§§¥
,øeñà :øîà áø ,áBè íBéa ãìBpL çBøôà :øîzà¦§©¤§©¤©§©¨©¨
:øîà áø .øzeî :øîà ïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe§¥§¦¥¨©¦¨¨¨©¨©¨©
:øîà ïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe .àeä äö÷eî ,øeñà̈§¤§¥§¦¥¨©¦¨¨¨©
áø déì éøîà .äèéçLa Bîöò øézîe ìéàBä ,øzeî¨¦©¦©§¦§¦¨¨§¦¥©
íBéa ãìBpL ìâòì äæ ïéa äî éëå :áøì éñà áøå àðäk̈£¨§©©¦§©§¦©¥¤§¥¤¤©§
äîe .äèéçLa Bnà ábà ïëeîe ìéàBä :eäì øîà ?áBè£©§¦¨©©¦¦§¦¨©
äaø øîà .áø ÷éúL ?äôøhä ïî ãìBpL ìâòì äæ ïéa¥¤§¥¤¤©¦©§¥¨¨¥©£©©¨
:eäì àîéì ?áø ÷éúL àîòè éàî :óñBé áø àîéúéàå§¦¥¨©¥©©§¨¨¥©¥¨§
:ééaà déì øîà !íéáìëì Bnà ábà ïëeîe ìéàBä¦¨©©¦¦§¨¦£©¥©©¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc dvia(ycew zay meil)

iable oey`xa dclepy dvia iabl miaeh mini ipy zece` cer
:mixg` mipicúî ,àáø øîàexaewl epiptl lhendáBè íBéa ¨©¨¨¥§

Ba e÷qòúé ,ïBLàøezxeawaíéîîòs`e .l`xyi `le mixkp - ¦¦§©§£¨¦
.znd ceak meyn dexizd ,zeay meyn dxeq` ixkpl dxin`y

la`úîexaewl jixvyéðL áBè íBéaìàøNé Ba e÷qòúé , ¥§¥¦¦§©§¦§¨¥
,ezxeawaäðMä Làø ìL íéáBè íéîé éðLa eléôàålr s`e ,`ed ok ©£¦¦§¥¨¦¦¤Ÿ©¨¨

,jenqa x`eaiy itk ,zeielb ly miaeh mini x`yn xeng `edy it
mini x`y ly ipy meil edeeyde ea eliwd znd ceak meyn

,cala zna `l` df oi` la` ,miaehäöéáa ïk ïéàM äî`l day ©¤¥¥§¥¨
ipyd meia dxeq` dpyd y`x ly oey`xd meia dclep m`e elwd

.[(:d) lirl `ax xn`y enk]äöéáa óà ,éøîà éòãøäðepl yi §©§¨¦¨§¥©§¥¨
dclepy dviad z` dpyd y`x ly ipyd meia xizdle lwdl

,oey`xd meiaêézòã äîcy`x ly ipyd meia xeq`l jnrh dn - §©©§¥
ziad onfay meyn `ed `ld ,oic ziad mewnn miwegxl dpyd
dviad z` exq`e ,zg` dyecwk minid ipy z` mibdep eid

eyygy meyn ,ipya s` oey`xa dclepyàîìce`eai `ny - ¦§¨
mzecr z` elawi `le dgpnd xg`l oey`xd meia ycegd icr

eìeìàì déì éøaòî,f`e ,ipyd meia `l` ycegd z` eycwi `le §©§¦¥¤¡
cg` meil eaygi minid ipye ,opaxcn yecw oey`xd mb didi
zg` dyecw oic jynp ik ,ok bedpl yi meid mb jzrcle ,`zkix`

c ,`ed ok `l j` ,ycwnd onfakøîà àðäk øa àðpéç áø øîà àä̈¨©©¦¨¨©©£¨¨©
øaeòî ìeìà eðéöî àì Cìéàå àøæò úBîéî ,áø,epwizy it lr s`y ©¦¤§¨§¥¨Ÿ¨¦¡§¨

dfd xack rxi` `l lreta ,dlrnle dgpnd on micr lawl `ly
,lel`a miylya ixyz yceg z` eyciw cinz `l`] mlern
m`e ,[dxezd on yecw dpyd y`x ly oey`xd meid did cinze
meide xg`ne ,zg` dyecw ly dpwzd dniiwzp `l mlern ok
okl ,`zkix` `cg `neik zn`a eaygp `l mlerny epl xxean
,zg` dyecw mda bedpl oi` dpyd y`x mini ipy oibdepy s`

.zeielb ly miaeh mini ipy x`yk zcxtp dyecwk `l`
:ipy aeh meia zn zxeawa dpc `xnbdïøîà àì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨Ÿ£¨¨

,l`xyi ea ewqrzi ipy aeh meiay epxn` `l -àlàdxwna ¤¨
éäzùàãlelr `ede ,ezzinn jyenn onf znd ddzydy - §¦§¨¦

,cer ededyi m` gixqdlìáàoiicr m`déì ïðéäùî ,éäzLà àì £¨Ÿ¦§¨¦©§¦¨¥
.edexawi f`e aeh mei i`venl cr eze` midyn -óà ,øîà éMà áø©©¦¨©©

éäzLà àìc áb ìò,ipy aeh meia zn `l` llk zndàì énð ©©§Ÿ¦§¨¦©¦Ÿ
déì ïðéäLî,meia ea edexawi `l` xgnl cràîòè éàîdn - ©§¦¨¥©©£¨
,jkl mrhdy meynïðaø deéåL ìBçk ,úî éaâì éðL áBè íBé- ¥¦§©¥¥§¥§©©¨¨

eliwd ezxeawa wx `le ,leg meik minkg ede`yrlr dzeyrl
`l` ,l`xyi icieléôàdxeawd mvrl miigxkd mpi`y mixac £¦

oebk ,l`xyi ici lr miyrpdéì æâéîìel jezgl -àîéìâdieyrd §¥¥¥§¦¨
,eceaklàñà déì æâéîìezhin lr egipdl icka qcd uevwl - §¥©¥¨¨

.eceakl zndàðcéàäå ,àðéáø øîàonf ,dfd onfa eiykre - ¨©¨¦¨§¨¦§¨
,miiqxtdàkéàcz`xwpd dryx dne` jeza miievn ep`y - §¦¨

éøaçmeiae ,mzk`ln z` mdl zeyrl l`xyi z` mitek mdy , ©¨¥
ziiyra xeq`e `ed aeh mei ik mxne`a mdn mihnzyn eid aeh

,dk`lnïðéùééçmdizn z` mixawn mze` e`xi m`y miyyeg - ©§¦©
oi` okle ,mzk`ln z` mb zeyrl mze` etekiy ,ipy aeh meia

.l`xyi ici lr ipy aeh meia znd z` xeawl
* * *

:oiliyaz iaexir oiprl miaeh mini ipy zece` ceráéúé äåä àðéáø̈¦¨£¨¨¦
dén÷iptl ayi -Làø ìL íéáBè íéîé éðLa [éMà] (éñà) áøc ©¥§©©¦¦§¥¨¦¦¤Ÿ

¯ dééæç ,äðMä`piax d`xáéöò äåäc.aevr iy` axy -déì øîà ©¨¨©§¥©£¨¨¦¨©¥
,`piaxéànàrecn -déì øîà .øî áéöòaevr ipixd ,iy` ax ©©¨¦©¨©¥
meynéáéúBà àìcizgpd `l -,ïéìéLáz éáeøéòdpy dze`ae §Ÿ¦¦¥¥©§¦¦

ea gipd `le xg`ne ,dpyd y`x ly mini ipy xg`l zay dlg
.zayl aeh mein lyal eilr xq`p ,oiliyaz aexir iy` axøîà̈©

déì,`piaxàðãéàä øî áéúBìåoey`xd aeh meia ,zrk xn gipi - ¥§¦©¨¦§¨
meia xgnl lyal lkei eci lre ,oiliyaz aexir ,dpyd y`x ly

ixdy ,zay jxevl ipyd aeh,àáø øîà àì éîmiaeh mini ipy ¦Ÿ¨©¨¨

ine ycew mdn in `ed wtqy ,iyiye iying inia elgy zeielb ly
aexir aeh mei axrn gipd `ly oey`x aeh meia xkfpe ,leg

,oiliyazBøéáçì áBè íBiî ïéìéLáz éáeøéò íãà çépîel xizdl - ©¦©¨¨¥¥©§¦¦¦©£¥
,zay jxevl ipyd aeh meia ezxgnl lyaläðúîe,xne`e eilr ©§¤

eze` migipny aexir lk oick ,aexir iaexir ixd leg meid m`
`edy xgnle ,melk iaexir oi` ycew meid m`e ,aeh mei axrn
lyal el xzen jytp dnn ik `vnpe ,lyal il xzen jk oia leg
oiicry oeik avridl [iy` ax-] jl oi` ok m`e ,zayl zxgnl

.axrl xyt`déì øîà,iy` axøîéàdn lk -àáø øîàc`ed ok ¨©¥¥©§¨©¨¨
`weecúBiìb ìL íéáBè íéîé éðLacg` wxe ,zeyecw izy mdy ¦§¥¨¦¦¤¨ª

liren jytp dnn ok lre ,`ed in epl wteqny `l` yecw mdn
la` ,ipyd meid z` xizdl oey`xd meid aexiríéáBè íéîé éðLa¦§¥¨¦¦

äðMä Làø ìL,md `zkix` `neike mdl zg` dyecwyøîà éî ¤Ÿ©¨¨¦¨©
mdipy ixdy xen`d jytp dnnd mda bdep oi` `ld ,ok `ax
aexird z` gipn m`e ,lirl x`eank ,i`ce zxeza miyecw

,`piax el xn` .aeh meid rvn`a axrnk `ed ixd oey`xaàäå§¨
éòãøäð éøîàyóàdpyd y`x ly miaeh mini ipyaäöéa ¨§¥§©§¨¦©¥¨

oey`xa dclepyúøzeîleg oey`xd m` jytp dnn ik ,ipya ¤¤
zxzen i`cea ycew oey`xd m`e ,aeh mei axrn dclep ik `vnp
minid ipy oi` dpyd y`xa mb ik epl ixd ,leg `edy ipya

.i`ce zxeza miyecwéëcøî áø déì øîàax ly ecinlz didy ¨©¥©¨§§©
ixdy ,ircxdp ixacn iy` axl dywz l` ,`piaxl ,iy`Leøéôa§¥

øî éì øîà,iy` ax -c`ed,éòãøäðc àäì øáñ àìaxk `l` ¨©¦©§Ÿ¨©§¨¦§©§¨¦
`l ok lre ,`id zg` dyecw dpyd y`x ly mini ipyy l`enye

.ipyl oey`xd meidn axrl dvx
* * *

:aeh meia ezvian rway gext` iabl zwelgn d`ian `xnbd
áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,øîzàøeñà ,øîà áø ,,meia ea `ed ¦§©¤§©¤©§©¨©¨

àîéúéàå ìàeîLey mixne` yie -øzeî ,øîà ,ïðçBé éaø.`ed §¥§¦¥¨©¦¨¨¨©¨
,`xnbd dxiaqn,øeñà øîà áøy meyn,àeä äö÷eîoia ixdy ©¨©¨§¤

xeq` did ,dviadn ez`ivi mcew aeh mei axr ly zeynyd
,melkl ie`x did `le ,uxy xeqi`aïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLe§¥§¦¥¨©¦¨¨

øzeî ,øîà,`edBîöò øézîe ìéàBädzrn,äèéçLadid `ly dn ¨©¨¦©¦©§¦§¦¨
,dcild mcewz` dpnn mi`ivene dviad z` mirwea eid eli`y

ezcil ici lry [jezn-] ebne ,uxy meyn xq`p did ,gext`d
`ed ok ,dhigy ici lr dlik`l ie`x dyrpe envr z` xizn `ed

.dvwen xeqi`n ezcila envr z` xiznáøå àðäk áø déì éøîà̈§¥¥©©£¨§©
ïéa äî éëå ,áøì éqàgext`äæexqe` dz`y aeh meia clepy ©¦§©§¦©¥¤

,dvwen meynìoiaáBè íBéa ãìBpL ìâòoldl `ziixaa epipyy §¥¤¤©§
.lkd ixacl aeh meia xzen `edyeäì øîàmeia clepy lbr ,ax ¨©§

,dvwen epi` aehïëeîe ìéàBä`edäèéçLa Bnà ábàs` ixdy - ¦¨©©¦¦§¦¨
`ed ixde en` jxi xaer ik ,en` zhigya xzip `ed clepy mcew
lk`p `ed ixd dirna ecera en` dhgyp m`e ,dixa`n cg`k
ici lr xzid mey el oi`y ,gext`a ok oi`y dn ,dhigy `la

,el eywd aey .ezcill cr dhigyïéa äîegext`ì äæoiaìâò ©¥¤§¥¤
äôøhä ïî ãìBpLepivn `le ,aeh meia xzen `ed s`y aeh meia ¤©¦©§¥¨

xzip epi` dtixhd xaer `lde ,dvwen meyn epxq`iy inl
epi`e ,dlik`l dxizn dtixhd zhigy oi` ixdy ,en` zhigya
ik `vnp aeh meia clepy xg`ne .ezcill cr dhigy ici lr ie`x

,`ed dvwene ,aeh mei axrn oked `láø ÷éúL.xac maiyd `le ¨¦©
àîéúéàå äaø øîày mixne` yie -óñBé áø,z`f xn`àîòè éàî ¨©©¨§¦¥¨©¥©©£¨

eäì àîéì ,áø ÷éúLon clepd lbr s`y ,maiydl el did - ¨¦©¥¨§
,dvwen epi` dtixhde ìéàBäezcill mcew aeh mei axrn xak ¦

ïëeî`edBnà ábàelik`dlíéáìëìok oi`y dn ,dig dcera ¨©©¦¦§¨¦
meyn ,melkl ie`x epi` ezcil mcewy ,aeh meia clepy gext`
mcew dhigy ici lr ie`x epi` s`e ,mialk zlik`l cner epi`y

.clep xeqi` meyn aeh meia xeq` `ed ok lr ,clepydéì øîà̈©¥
éiaà,[sqei axl e`-] daxl ©©¥
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izni`naקנב cenr e sc ± oey`x wxt`nei
íéáìëì ïëåî éåä àì íãàì ïëåîiaxl zaya dlapzp `dc ,dvwen dil zi`c o`nl -

iabl `da dvwen dil aiyg `we ,mc`l zcner dzid zeynyd oia lenz` dcedi

.mialkäéì éæçã éãéî ìëàlenz`n :jkld ,cleiykl el ie`x - dtxh irnay xaere -

.eplk`i - clei m` ,dielr dizrcåéðéò åçúôúð àìù éôìlk"n `xeq`l iaxz`e -

.onwlck "ux`d lr uxeyd uxydäúàéöé íò
äøîâðyk -inwn la` ,dziixa dxnbp d`vi

yxtn dinwle .dxenb dvia `aiyg `l - ikd

.`zkld i`nl lif`eáìçá äìëàì`zydc -

dn` irna z`vnpd la` .xya `le dvia ded

.alga dlk`l dxeq`e ,dvia dpi` -íéöéá
úåøåîâ`l` ,dpal dtilw `la elit`e -

oiicr dxerny it lr s`e .xenb ecal oenlgdy

awri iax biltcn onwlck ,`ixy - oiciba

.zexeq` - oiciba zexern eid m` :xn`e ,dilr

áåè íåéámei ceran i`ce dzvi :xn`w ikde -

`l la` .lega dxnbpc `ed i`ce ik ,xzen

dpkd meyn dxeq`e ,lega dxnbp `l - dzvi

.daxcàîéú éëå,ef `ziixak dkld oi` -

,oizipzna opirny` `lc i`n da opireny`c

`l iax m`e ,ikd iax ol mzq `l dpyn meyae

.el oipn `iig iax dpy'åë àéðúã àä àìàjd -

?dl ipzw o`n ,lirlc `ziixaéàîù úéá àì
ììä úéá àìå`ix` i`nc - i`ny zia `l -

`le .`ixy aeh meia dclep elit` ?dn` irna

.ixiq` on` irna elit`c - lld ziaúìãâîå
íéçåøôàm`c ,xnz` xknne gwn oic oiprle -

dpnn lcbl die`xe ,dleya xnbp - dclep

dpi` - dn` irna z`vnp la` .migext`

mivia xeknl ederaz m`e .migext` zlcbn

,zerh gwn ied - el` xkn m` ,migext` lcbl

.gwn lhae
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àúùä.oken epi`y itl 'ek dcedi iax 'eke oikzgn opzc dndal oken ied `l mc`l oken

ivn `l zeynyd oiac .mc`l oken ied `l ,daxc` ?mc`l oken ied ikid :dnize

dl higylr ?mialkl oken ied `l mc`l okenc `kdn gken `kide ,zay `ed `nyc -

`icda `dc ,d`xp `le .aeh meirn dlap dzid `l m` :qxbc wgvi epiaxxdl d`xp ok

zay iab xn`wc ,`ipzn zay iabc lirl opixn`

.dpyn jd iziine ,'eke oerny iaxk `pz ol mzqc

.xezid on iziine ,zaya ixiin xityc :xnel yie

zay iab m` ik opireny` `l i`ciax :ipzl -

zay axrn dlap dzid `l m` xne` dcedi

meyn dxeq`c rcei iziide .`l eze ,dxeq`

on epi`y itl ipzinl jixv did i`n`e .dvwen

dil opirny `dc ,zayl oipr epi` m` ?okend-

ab lr s`e .xeq` ikd elit`e ,aeh meil oipr edpz

okenc meyn ,zeynyd oia mc`l oken dedc

opzc `d :dnize .mialkl oken ied `l mc`l

xpd zgz ilk oipzep oi` :(mye a,an) zaya

mei ceran epzp m`e ,ony ea lawl zaya-

.okend on epi`y itl epnid oize`p oi`e ,xzen

mei zeaxl jiiy `le ,xezid on opiyxc i`n mzde

lr s` ,xezid on oiaxn inp mzdc :xnel yie ?aeh

xak xpd daky iton epi`y itl ,ok ixg` xeq` -

xityc :uxiz l"iiaxewn awri epax axde .okend

xity gken ok it lr s`e ,zay oiprl `wec ixiin

`wlq i`c .mialkl oken ied `l mc`l okenc

mialkl oken ied mc`l oken jzrcok m` -

mc`l oken did m` ,mei ceran zay axradid -

ied mc`l okenc eixac itl ,mialkl oken ok enk

s` ,meid ycwe jiygdyk ok m` .mialkl oken

die`x dpi`y ,mc`c dpkd dwlzqpc ab lr

eiykr mc`lmialkl zpken dzid mewn lkn -

mdl zpken dzidy oeike ,mei cerandpkdd -

.meid yecwa dwlzqp `l

ïëåîyipi`c dizrcc mc`l oken ied mialkl

icin lk`ok m`c :dywe - dil ifgc

:xnel yie !mialkl okeny ,xzen `di inp gext`

.mialkl cner epi` dfe ,cnere oken opirac

ìâòmewn lkn :dnize - xzen aeh meia clepy

:xnel yie !dvia enk ,clep meyn xeq` ied

clep xqinl jiiyc xn`c `dc`wec epiid -

oiwyne oixyepd zexitc `inec ,lk`n xaca

miig ilra la` ,eafy.`l -íéöéázexenb

opixn` `dc :dywe - alga olk`l zexzen

lk ,dliap zvia :(` dpyn d wxt) zeicra

weya zxknp denkyziae oixizn i`ny zia -

yie ?alga olk`l xzen ikid `kde .oixqe` lld

,opaxcn alga ser xyac meyn `nrhc :xnel

oiaexira opixn`c :dywe .ecen lld zia elit`e

ixyl `l `gzeka `zria elit` (mye a,aq)

dlap zvia ixq`c lld ziac `nrhe ,alga olk`l zexzen zexenb miviac ecen `nlr ilekc :xnel yie !xq`c awri iax jenqa `ki`de :`hiyt ?ol rnyn `w i`n ,diax mewna yipi`

.xeqi`a dlicb `idy iptn ,dxeq` `idy dtxh zviaa micene :zeicra opixn`ck ,dtxh zvia eh` opixfbc meyn epiid -éëådpyna opirny` `lc i`n `ziixaa ol rnyn `w `niz

zia `le i`ny zia `l ,dxeq` dclep `d jixt i`n ok m` :dnize .dil oipn `iig iax d`py `l iaxc .zyaeyn `ziixadc ,ikd dpyna ol mzq `le li`ed ,iax epl dlibe :i"yx yxit -

xiiyy i`n ,xnelk ,oizipzna opirny` `lc i`n `ziixaa ol rnyn `w `niz ike :ikd yxtl jixv ok lr ?`id zyaeyne li`ed ,i`pzc `ail` dnewe`l diytp wigc i`n`e ?lld

oizipzn `l` `pz `l i`c ,`ziixad ipzw oizipznaxzei dxeng dclep ,daxc`c ,`pipz :jixte .xeq`c micen eid dn` irna la` ,dclepyk `wec i`ny zia oixizny xne` iziid -

.`ixy lkd ixac dn` irnac 'eke lld ziak inp `iz`e ,dn` irnanéðîjzrc `wlq `dc ,oizipzna xiiyy dn `ziixaa ipzwc yxtl leki epi`e - lld ziak `le i`ny ziak `l

.dn` irnan dxeng dclepy eiykr
`vne
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äìáð äúéä àì íà :øîBà äãeäé éaø ,íéáìkä©§¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨
ïëeî .ïëenä ïî dðéàL éôì ,äøeñà ¯ úaL áøòî¥¤¤©¨£¨§¦¤¥¨¦©¨¨
íãàì ïëeî ,ïéà :déì øîà !?íãàì ïëeî éåä íéáìëì¦§¨¦¨¥¨§¨¨£©¥¦¨§¨¨
àì Léðéàì déì éæçc éàîc ,íéáìëì ïëeî éåä àì ¯¨¨¥¨¦§¨¦§©©£¦¥§¦¦¨
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déúåk àéðz .déì éæçc éãéî ìkà Léðéàc déúòãc§©£¥§¦¦©¨¦¥©£¦¥©§¨§¨¥
àéðz .ïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLc déúåk àéðz ,áøc§©©§¨§¨¥¦§¥§¦¥¨©¦¨¨©§¨
çBøôà ,øzeî ¯ áBè íBéa ãìBpL ìâò ,áøc déúåk§¨¥§©¥¤¤©§¨¤§©

áBè íBéa ãìBpL¯?äæì äæ ïéa Løôä äîe .øeñà ¤©§¨©¤§¥¥¤¨¤
ábà ïëeî Bðéà ¯ äæå ,äèéçLa Bnà ábà ïëeî ¯ äæ¤¨©©¦¦§¦¨§¤¥¨©©
ìâò :ïðçBé éaø àîéúéàå ìàeîLc déúåk àéðz .Bnà¦©§¨§¨¥¦§¥§¦¥¨©¦¨¨¥¤
áBè íBéa ãìBpL çBøôàå ,øzeî ¯ áBè íBéa ãìBpL¤©§¨§¤§©¤©§
øézî äæå Bnà ábà ïëeî äæ ¯ àîòè éàî .øzeî ¯¨©©§¨¤¨©©¦§¤©¦
¯ áBè íBéa ãìBpL çBøôà :ïðaø eðz .äèéçLa Bîöò©§¦§¦¨¨©¨©¤§©¤©§
,øeñà ìBça óà :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø .øeñà̈©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©©¨
:àéðúc àä àìæà ïàîk .åéðéò eçztúð àlL éôì§¦¤Ÿ¦§©§¥¨§©¨§¨¨§©§¨
íéçBøôà úBaøì ¯ "õøàä ìò õøMä õøMä ìëì"§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤§©¤§¦
.á÷òé ïa øæòéìà éaøk ¯ ïàîk .íäéðéò eçztúð àlL¤Ÿ¦§©§¥¥¤§©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
.äøîâð dúàéöé íò äöéa :áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¥¨¦§¦¨¨¦§§¨
äøîâð dúàéöé íò àîéìéà ?äøîâð dúàéöé íò éàî©¦§¦¨¨¦§§¨¦¥¨¦§¦¨¨¦§§¨

úà èçBMä :àéðúäå ?áìça dìëàì äøeñà dnà éòîa àä ,áìça dìëàì úøzeîe¤¤§¨§¨§¨¨¨¦§¥¦¨£¨§¨§¨§¨¨§¨©§¨©¥¤
ïìëàì úBøzeî ¯ úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzääøîâð dúàéöé íò :àlà !áìça ©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§¨¨¤¨¦§¦¨¨¦§§¨

èçBMä :àéðz àäå ?áBè íBéa dìëàì äøeñà dnà éòîa àä .áBè íBéa dìëBàì úøzeîe¤¤§§¨§¨¦§¥¦¨£¨§¨§¨§§¨©§¨©¥
òîLî à÷ :àîéz éëå !áBè íBéa ïìëàì úBøzeî ¯ úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä úà¤©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§§¦¥¨¨©§©
úéa ,áBè íBéa äãìBpL äöéa :àðéðz éîð àä ¯ ïéúéðúîa ïðéòîLà àìc éàî àúééøáa ïì̈§¨©§¨©§¨©§©¦©§©§¦¦¨©¦¨¥¨¥¨¤§¨§¥
úéáe éànL úéa éâéìt àì ïàk ãòå .ìëàz àì :íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz :íéøîBà éànL©©§¦¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥§©¨¨§¦¦¥©©¥
ïnà éòîa eléôà ìlä úéa :àîéz éëå .ïééøL ìkä éøác ¯ ïnà éòîa ìáà ,äãìBða àlà ìlä¦¥¤¨§§¨£¨¦§¥¦¨¦§¥©Ÿ©§¨§¦¥¨¥¦¥£¦¦§¥¦¨
àlà ,eøL éîð äãìBð eléôàc éànL úéac ïçk EòéãBäì ¯ äãìBð éðú÷c éàäå ,éøñà éîð©¦¨§¦§©§¨¨¥§¨§¦£Ÿ¨§¥©©©£¦§¨©¦¨¤¨
,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî ¯ úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä :àéðúc àä̈§©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§
éòîa ,íéçBøôà úìcâîe ¯ äøîâð dúàéöé íò :àlà !ìlä úéa àìå éànL úéa àì ?épî©¦Ÿ¥©©§Ÿ¥¦¥¤¨¦§¦¨¨¦§§¨§©¤¤¤§¦¦§¥
éòéa :eäì øîàc àeää ék .økîîe çwîì ¯ dpéî à÷ôð éàîì .íéçBøôà úìcâî dðéà ¯ dnà¦¨¥¨§©¤¤¤§¦§©©§¨¦¨§¦¨¦§¨¦©©£©§¥¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dvia(ycew zay meil)

y meyn ,ok uxzl lki `l axàzLä,dvwen xeqi` xaeqd zrcl ©§¨
d xacïëeîzay axrnìzlik`íãàdpzyd zayd ick jeze ¨§¨¨

dpey`xd dpkdd llkay mixne` oi` ,mialk lk`n dyrpe
`l` ,alkd zlik`l dpkd ok mb dlelk mc`lïëeî éåä àìŸ¨¥¨

,íéáìëìokend xacy oky lk ,dvwen meyn xeq` `ed ixde ¦§¨¦
,mc` zlik` iabl oken aygp epi` mialklïðúczay) dpyna ¦§©

,(:epwïéëzçîzayaïéòeìcä úàmiyelzd,äîäaä éðôìoi`e §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨
,`id dkixv dpi`y dgxihy mixne`åmikzgn ok enkäìápä úà §¤©§¥¨

íéáìkä éðôìäúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø ,dndadáøòî äìáð ¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨¥¤¤
úaL`id ixd ,zaya dlapzd `l`äøeñà,meia eadðéàL éôì ©¨£¨§¦¤¥¨

,ïëenä ïîzlik`l zeynyd oia zay axrn dpked `l ixdy ¦©¨
mialk iabl dvwen `id ok lre ,mc`l zcner dzid `l` mialk
epi` mc`l okeny el` dcedi iax ixacn gkeny oeike ,zayd lk

y zrcd lr dlri ike ,mialk iabl oken aygpéåä íéáìëì ïëeî¨¦§¨¦¨¥
,íãàì ïëeîwzy ok lre ,oken epi` dtixhd on clepy lbr ok m`e ¨§¨¨

xzen ji` ,iq` axe `pdk ax el eywdy dn lr xac aiyd `le ax
.aeh meia clepy df lbrdéì øîà,[sqei ax e`-] daxïéàok` - ¨©¥¦

y ,`ed ok,ùéðéàì déì éæçc éàîc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeî¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§©§¨¥¥§¦¦
íéáìëì déì éãL àìenvra elke`l mc`l ie`xd xacy meyn - Ÿ¨¥¥¦§¨¦

dxeq` ,zaya dlapzdy dnda ok lre ,ealk iptl ewxef epi`
die`x dcera zeynyd oia zay axray meyn ,dvwen meyn

la` ,mialk zlik`n dzvwed ,mc`lì ïëeîzlik`éåä íéáìë ¨¦§¨¦¨¥
ïëeîs`,íãàìmeyn ,jixack `lyéãéî ìkà ùéðéàc déúòãc ¨§¨¨§©§¥§¦¦©¨¦¦

déì éæçãie`x didiy ote` lka ea ynzydl mc` ly ezrcy - §¨¥¥
`l ok lre ,df yeniyl cner epi` dry itly s`e ,cizra el
,ezpkd llka `id s` `l` ,mc` zlik`n aeh mei axrn edvwd
recn `iyewd zcner okle .eplk`i aeh meia lbrd cleei m`y
didy meyn cled xzen dtxh zndaa s`y uxiz `le ,ax wzy

.mialkl h"ei axrn oken
:zercd izyl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbdáøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©

,xeq` aeh mia clepy gext`y xaeqdeìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
ïðçBé éaø àîéúéàå.df gext` mixizndìâò ,áøc déúåk àéðz §¦¥¨©¦¨¨©§¨§¨¥§©¥¤

ãìBpLøzeî áBè íBéala` ,dlik`a meia eaíBéa ãìBpL çBøôà ¤©§¨¤§©¤©§
,äæì äæ ïéa Løôä äîe ,øeñà áBèlbräæezcil mcew cerïëeî ¨©¤§¥¥¤¨¤¤¨

aeh mei axrn `ed,äèéçLa Bnà ábà,(`"r) lirl ax xn`y enke ©©¦¦§¦¨
ågext` eli`,Bnà ábà ïëeî Bðéà äæcr dlik` xzid mey el oi`e §¤¥¨©©¦

,melkl ie`x epi` zeynyd oia aeh mei axray xg`ne ,cleeiy
.elek aeh meil `ed dvwenéaø àîéúéàå ìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥§¦¥¨©¦

øzeî áBè íBéa ãìBpL ìâò ,ïðçBé,meia eaåok enkãìBpL çBøôà ¨¨¥¤¤©§¨§¤§©¤©
,àîòè éàî ,øzeî áBè íBéalbräæ`edy iptn xzenábà ïëeî §¨©©£¨¤¨©©

Bnà,dzhigy ici lr lk`dlågext`äæ`edy meyn xzenøézî ¦§¤©¦
z`a Bîöòezcill,äèéçL.l`eny ixaca (`"r) lirl x`eank ©§¦§¦¨

:clepy gext` oipra cer.øeñà áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤§©¤©§¨
øeñà ìBça óà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaømeia dlik`a `ed ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨

,ezcilL éôìoiicråéðéò eçztúð àlea:`xnbd zyxtn .meia §¦¤Ÿ¦§©§¥¨
,àéðúc àä àìæà ïàîkxn`p ,epipyy ef `ziixa `id in zrck - §©©§¨¨§©§¨

(an `i `xwie)íéçBøôà úBaøì ,'õøàä ìò õøMä õøMä ìëì'§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤§©¤§¦
Loiicríäéðéò eçztúð àl,dlik`a mixeq`yïàîkin zrck - ¤Ÿ¦§©§¥¥¤§©

,`id.á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
:dclepy dvia zece` cerdúàéöé íò äöéa ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¥¨¦§¦¨¨

äøîâðzxxan .dxenb dvia `id oi` okl mcew la` ,dz`ixa ¦§§¨
:`xnbd,äøîâð dúàéöé íò éàî,ef `caern dpin `wtp dne ©¦§¦¨¨¦§§¨
àîéìéàdpeekdy xn`p m` -dúàéöé íòzlebpxzdnäøîâð ¦¥¨¦§¦¨¨¦§§¨

dìëàì úøzeîeàä ,áìça`idy onf lkdìëàì äøeñà dnà éòîa ¤¤§¨§¨§¨¨¨¦§¥¦¨£¨§¨§¨
,áìçaelk`l xeq`y dl xya oic oiicre dxnbp `ly meyn §¨¨
,algaàéðúäå,`ziixaaíéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦

,áìça ïìëàì úBøzeî ,úBøeîbeqkzd `l oiicry elit`y §¨§¨§¨§¨¨
xya oic mdl oi` ,ecal oenlgd `l` xnbp `le ,dpald oztilwa

.z`f xnel `ay xnel oi` ok m`e ,dvia my odl yi `l`
:ax ixac z` xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàzpeeky xn`p ¤¨

axúøzeîe äøîâð dúàéöé íòdviadáBè íBéa dìëàìdclep m` ¦§¦¨¨¦§§¨¤¤§¨§¨§
,lega dxnbp i`ce df dxwna ik ,aeh mei axrnàä`id oiicr m` ¨

,dnà éòîa,aeh meia dhgypyäøeñà`id,áBè íBéa dìëàì ¦§¥¦¨£¨§¨§¨§
,lirl dax xn`e ,eteb aeh meia `l` lega dxnbp `ly meyn
zepnefne zepken zeidl zekixv aeh meide zayd zecerq lky

,leg ly mei ceranmeia xeq` legn ezpkd dxnbp `ly xac lke
,xen`k aehàéðz àäå,`ziixaada àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨

,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî ,úBøeîb íéöéa`ly jkl miyyeg oi`e ¥¦§¨§¨§¨§
.lega dxnbpàîéz éëådkld oi`y xnel jzrc lr dlri m`e - §¦¥¨

c meyn ,ef `ziixakïðéòîùà àìc éàî àúééøáa ïì òîLî à÷̈©§¨¨§¨©§¨©§Ÿ©§§¦¨
ïéúéðúîa,dpyna `vnp epi`y xac zycgn `idy -iax m`e §©§¦¦

z` azky `iig iax ok ycig oipn ,dpy `l dpynd azek
c ,ok xnel ozip `l ixd ,`ziixadàðéðz énð àäepipy `ldy - ¨©¦¨¦¨

,epizpyna df oic mb,íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥©©§¦
éâéìt àì ïàk ãòå ,ìëàz àì ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz`le - ¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥§©¨Ÿ§¦¥

ewlgpa àlà ìlä úéáe éànL úéay dviaäãìBð,aeh meiaìáà ¥©©¥¦¥¤¨§§¨£¨
miviad ceraïééøL ìkä éøác ,ïnà éòîaaeh meia od zexzen - ¦§¥¦¨¦§¥©Ÿ©§¨

.on` zhigy xg`l,àîéz éëåyeléôà ìlä úéae`vnpy mivia §¦¥¨¥¦¥£¦
ïnà éòîaaeh meiaéðz÷c éàäå ,éøñà énðmixqe`y dpyna ¦§¥¦¨©¦¨§¥§©§¨¨¦
y dviaaäãìBðick ok dpynd dhwp `l` ,`ed `weec e`l §¨

eléôàc ,éànL úéác ïçk EòéãBäìm`äãìBðaeh meiaeøL énð- §¦£Ÿ¨§¥©©©£¦§¨©¦¨
d`vnpy dviaa mb mixqe` lld zia mlerl la` ,exizd ok mb

,dn` irnaàlàok m`àéðúc àä,zxkfpd `ziixaaúà èçBMä ¤¨¨§©§¨©¥¤
épî ,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§©¦

ixd .dxn`p in zhiya -éànL úéa àìmd mixizn ixdy ,`id Ÿ¥©©
dviaa `l` dxizd `l `ziixad eli`e ,aeh meia dclepa s`

,dclep `lyås`ìlä úéa àìs` md mixqe` jixacl ixdy ,`id §Ÿ¥¦¥
.dn` irna dvia

:`xnbd dwiqnàlàax zpeekíéçBøôà úìcâîe äøîâð dúàéöé íò ¤¨¦§¦¨¨¦§§¨§©¤¤¤§¦
,jli`e o`kndcera ,dclepy mcew la`,dnà éòîaxnbp `l ¦§¥¦¨

,dn` zhigy xg`l myn de`ived m`e ,dleyiaúìcâî dðéà¥¨§©¤¤
,økîîe çwîì ,dðéî à÷ôð éàîì .íéçBøôàexiagn mc` dpw m`y ¤§¦§©©§¨¦¨§¦¨¦§¨

e`vnpy el` mivian el xkne ,migext` lcbl zeie`xd mivia
.lha `ed ixde ,df `ed zerh gwn ,on` irnaeäì øîàc àeää ék¦©§¨©§

fixkde migext` lecibl mivia zepwl ytigy mc` eze`k -éòéa¥¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

ביצה. פרק ראשון - ביצה דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



קנג izni`na cenr e sc ± oey`x wxt`nei
íéáìëì ïëåî éåä àì íãàì ïëåîiaxl zaya dlapzp `dc ,dvwen dil zi`c o`nl -

iabl `da dvwen dil aiyg `we ,mc`l zcner dzid zeynyd oia lenz` dcedi

.mialkäéì éæçã éãéî ìëàlenz`n :jkld ,cleiykl el ie`x - dtxh irnay xaere -

.eplk`i - clei m` ,dielr dizrcåéðéò åçúôúð àìù éôìlk"n `xeq`l iaxz`e -

.onwlck "ux`d lr uxeyd uxydäúàéöé íò
äøîâðyk -inwn la` ,dziixa dxnbp d`vi

yxtn dinwle .dxenb dvia `aiyg `l - ikd

.`zkld i`nl lif`eáìçá äìëàì`zydc -

dn` irna z`vnpd la` .xya `le dvia ded

.alga dlk`l dxeq`e ,dvia dpi` -íéöéá
úåøåîâ`l` ,dpal dtilw `la elit`e -

oiicr dxerny it lr s`e .xenb ecal oenlgdy

awri iax biltcn onwlck ,`ixy - oiciba

.zexeq` - oiciba zexern eid m` :xn`e ,dilr

áåè íåéámei ceran i`ce dzvi :xn`w ikde -

`l la` .lega dxnbpc `ed i`ce ik ,xzen

dpkd meyn dxeq`e ,lega dxnbp `l - dzvi

.daxcàîéú éëå,ef `ziixak dkld oi` -

,oizipzna opirny` `lc i`n da opireny`c

`l iax m`e ,ikd iax ol mzq `l dpyn meyae

.el oipn `iig iax dpy'åë àéðúã àä àìàjd -

?dl ipzw o`n ,lirlc `ziixaéàîù úéá àì
ììä úéá àìå`ix` i`nc - i`ny zia `l -

`le .`ixy aeh meia dclep elit` ?dn` irna

.ixiq` on` irna elit`c - lld ziaúìãâîå
íéçåøôàm`c ,xnz` xknne gwn oic oiprle -

dpnn lcbl die`xe ,dleya xnbp - dclep

dpi` - dn` irna z`vnp la` .migext`

mivia xeknl ederaz m`e .migext` zlcbn

,zerh gwn ied - el` xkn m` ,migext` lcbl

.gwn lhae
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àúùä.oken epi`y itl 'ek dcedi iax 'eke oikzgn opzc dndal oken ied `l mc`l oken

ivn `l zeynyd oiac .mc`l oken ied `l ,daxc` ?mc`l oken ied ikid :dnize

dl higylr ?mialkl oken ied `l mc`l okenc `kdn gken `kide ,zay `ed `nyc -

`icda `dc ,d`xp `le .aeh meirn dlap dzid `l m` :qxbc wgvi epiaxxdl d`xp ok

zay iab xn`wc ,`ipzn zay iabc lirl opixn`

.dpyn jd iziine ,'eke oerny iaxk `pz ol mzqc

.xezid on iziine ,zaya ixiin xityc :xnel yie

zay iab m` ik opireny` `l i`ciax :ipzl -

zay axrn dlap dzid `l m` xne` dcedi

meyn dxeq`c rcei iziide .`l eze ,dxeq`

on epi`y itl ipzinl jixv did i`n`e .dvwen

dil opirny `dc ,zayl oipr epi` m` ?okend-

ab lr s`e .xeq` ikd elit`e ,aeh meil oipr edpz

okenc meyn ,zeynyd oia mc`l oken dedc

opzc `d :dnize .mialkl oken ied `l mc`l

xpd zgz ilk oipzep oi` :(mye a,an) zaya

mei ceran epzp m`e ,ony ea lawl zaya-

.okend on epi`y itl epnid oize`p oi`e ,xzen

mei zeaxl jiiy `le ,xezid on opiyxc i`n mzde

lr s` ,xezid on oiaxn inp mzdc :xnel yie ?aeh

xak xpd daky iton epi`y itl ,ok ixg` xeq` -

xityc :uxiz l"iiaxewn awri epax axde .okend

xity gken ok it lr s`e ,zay oiprl `wec ixiin

`wlq i`c .mialkl oken ied `l mc`l okenc

mialkl oken ied mc`l oken jzrcok m` -

mc`l oken did m` ,mei ceran zay axradid -

ied mc`l okenc eixac itl ,mialkl oken ok enk

s` ,meid ycwe jiygdyk ok m` .mialkl oken

die`x dpi`y ,mc`c dpkd dwlzqpc ab lr

eiykr mc`lmialkl zpken dzid mewn lkn -

mdl zpken dzidy oeike ,mei cerandpkdd -

.meid yecwa dwlzqp `l

ïëåîyipi`c dizrcc mc`l oken ied mialkl

icin lk`ok m`c :dywe - dil ifgc

:xnel yie !mialkl okeny ,xzen `di inp gext`

.mialkl cner epi` dfe ,cnere oken opirac

ìâòmewn lkn :dnize - xzen aeh meia clepy

:xnel yie !dvia enk ,clep meyn xeq` ied

clep xqinl jiiyc xn`c `dc`wec epiid -

oiwyne oixyepd zexitc `inec ,lk`n xaca

miig ilra la` ,eafy.`l -íéöéázexenb

opixn` `dc :dywe - alga olk`l zexzen

lk ,dliap zvia :(` dpyn d wxt) zeicra

weya zxknp denkyziae oixizn i`ny zia -

yie ?alga olk`l xzen ikid `kde .oixqe` lld

,opaxcn alga ser xyac meyn `nrhc :xnel

oiaexira opixn`c :dywe .ecen lld zia elit`e

ixyl `l `gzeka `zria elit` (mye a,aq)

dlap zvia ixq`c lld ziac `nrhe ,alga olk`l zexzen zexenb miviac ecen `nlr ilekc :xnel yie !xq`c awri iax jenqa `ki`de :`hiyt ?ol rnyn `w i`n ,diax mewna yipi`

.xeqi`a dlicb `idy iptn ,dxeq` `idy dtxh zviaa micene :zeicra opixn`ck ,dtxh zvia eh` opixfbc meyn epiid -éëådpyna opirny` `lc i`n `ziixaa ol rnyn `w `niz

zia `le i`ny zia `l ,dxeq` dclep `d jixt i`n ok m` :dnize .dil oipn `iig iax d`py `l iaxc .zyaeyn `ziixadc ,ikd dpyna ol mzq `le li`ed ,iax epl dlibe :i"yx yxit -

xiiyy i`n ,xnelk ,oizipzna opirny` `lc i`n `ziixaa ol rnyn `w `niz ike :ikd yxtl jixv ok lr ?`id zyaeyne li`ed ,i`pzc `ail` dnewe`l diytp wigc i`n`e ?lld

oizipzn `l` `pz `l i`c ,`ziixad ipzw oizipznaxzei dxeng dclep ,daxc`c ,`pipz :jixte .xeq`c micen eid dn` irna la` ,dclepyk `wec i`ny zia oixizny xne` iziid -

.`ixy lkd ixac dn` irnac 'eke lld ziak inp `iz`e ,dn` irnanéðîjzrc `wlq `dc ,oizipzna xiiyy dn `ziixaa ipzwc yxtl leki epi`e - lld ziak `le i`ny ziak `l

.dn` irnan dxeng dclepy eiykr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dvia(ycew zay meil)

y meyn ,ok uxzl lki `l axàzLä,dvwen xeqi` xaeqd zrcl ©§¨
d xacïëeîzay axrnìzlik`íãàdpzyd zayd ick jeze ¨§¨¨

dpey`xd dpkdd llkay mixne` oi` ,mialk lk`n dyrpe
`l` ,alkd zlik`l dpkd ok mb dlelk mc`lïëeî éåä àìŸ¨¥¨

,íéáìëìokend xacy oky lk ,dvwen meyn xeq` `ed ixde ¦§¨¦
,mc` zlik` iabl oken aygp epi` mialklïðúczay) dpyna ¦§©

,(:epwïéëzçîzayaïéòeìcä úàmiyelzd,äîäaä éðôìoi`e §©§¦¤©§¦¦§¥©§¥¨
,`id dkixv dpi`y dgxihy mixne`åmikzgn ok enkäìápä úà §¤©§¥¨

íéáìkä éðôìäúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø ,dndadáøòî äìáð ¦§¥©§¨¦©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨§¥¨¥¤¤
úaL`id ixd ,zaya dlapzd `l`äøeñà,meia eadðéàL éôì ©¨£¨§¦¤¥¨

,ïëenä ïîzlik`l zeynyd oia zay axrn dpked `l ixdy ¦©¨
mialk iabl dvwen `id ok lre ,mc`l zcner dzid `l` mialk
epi` mc`l okeny el` dcedi iax ixacn gkeny oeike ,zayd lk

y zrcd lr dlri ike ,mialk iabl oken aygpéåä íéáìëì ïëeî¨¦§¨¦¨¥
,íãàì ïëeîwzy ok lre ,oken epi` dtixhd on clepy lbr ok m`e ¨§¨¨

xzen ji` ,iq` axe `pdk ax el eywdy dn lr xac aiyd `le ax
.aeh meia clepy df lbrdéì øîà,[sqei ax e`-] daxïéàok` - ¨©¥¦

y ,`ed ok,ùéðéàì déì éæçc éàîc ,íéáìëì ïëeî éåä àì íãàì ïëeî¨§¨¨Ÿ¨¥¨¦§¨¦§©§¨¥¥§¦¦
íéáìëì déì éãL àìenvra elke`l mc`l ie`xd xacy meyn - Ÿ¨¥¥¦§¨¦

dxeq` ,zaya dlapzdy dnda ok lre ,ealk iptl ewxef epi`
die`x dcera zeynyd oia zay axray meyn ,dvwen meyn

la` ,mialk zlik`n dzvwed ,mc`lì ïëeîzlik`éåä íéáìë ¨¦§¨¦¨¥
ïëeîs`,íãàìmeyn ,jixack `lyéãéî ìkà ùéðéàc déúòãc ¨§¨¨§©§¥§¦¦©¨¦¦

déì éæçãie`x didiy ote` lka ea ynzydl mc` ly ezrcy - §¨¥¥
`l ok lre ,df yeniyl cner epi` dry itly s`e ,cizra el
,ezpkd llka `id s` `l` ,mc` zlik`n aeh mei axrn edvwd
recn `iyewd zcner okle .eplk`i aeh meia lbrd cleei m`y
didy meyn cled xzen dtxh zndaa s`y uxiz `le ,ax wzy

.mialkl h"ei axrn oken
:zercd izyl zeriiqnd zeziixa d`ian `xnbdáøc déúåk àéðz©§¨§¨¥§©

,xeq` aeh mia clepy gext`y xaeqdeìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
ïðçBé éaø àîéúéàå.df gext` mixizndìâò ,áøc déúåk àéðz §¦¥¨©¦¨¨©§¨§¨¥§©¥¤

ãìBpLøzeî áBè íBéala` ,dlik`a meia eaíBéa ãìBpL çBøôà ¤©§¨¤§©¤©§
,äæì äæ ïéa Løôä äîe ,øeñà áBèlbräæezcil mcew cerïëeî ¨©¤§¥¥¤¨¤¤¨

aeh mei axrn `ed,äèéçLa Bnà ábà,(`"r) lirl ax xn`y enke ©©¦¦§¦¨
ågext` eli`,Bnà ábà ïëeî Bðéà äæcr dlik` xzid mey el oi`e §¤¥¨©©¦

,melkl ie`x epi` zeynyd oia aeh mei axray xg`ne ,cleeiy
.elek aeh meil `ed dvwenéaø àîéúéàå ìàeîLc déúåk àéðz©§¨§¨¥¦§¥§¦¥¨©¦

øzeî áBè íBéa ãìBpL ìâò ,ïðçBé,meia eaåok enkãìBpL çBøôà ¨¨¥¤¤©§¨§¤§©¤©
,àîòè éàî ,øzeî áBè íBéalbräæ`edy iptn xzenábà ïëeî §¨©©£¨¤¨©©

Bnà,dzhigy ici lr lk`dlågext`äæ`edy meyn xzenøézî ¦§¤©¦
z`a Bîöòezcill,äèéçL.l`eny ixaca (`"r) lirl x`eank ©§¦§¦¨

:clepy gext` oipra cer.øeñà áBè íBéa ãìBpL çBøôà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤§©¤©§¨
øeñà ìBça óà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaømeia dlik`a `ed ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨

,ezcilL éôìoiicråéðéò eçztúð àlea:`xnbd zyxtn .meia §¦¤Ÿ¦§©§¥¨
,àéðúc àä àìæà ïàîkxn`p ,epipyy ef `ziixa `id in zrck - §©©§¨¨§©§¨

(an `i `xwie)íéçBøôà úBaøì ,'õøàä ìò õøMä õøMä ìëì'§¨©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤§©¤§¦
Loiicríäéðéò eçztúð àl,dlik`a mixeq`yïàîkin zrck - ¤Ÿ¦§©§¥¥¤§©

,`id.á÷òé ïa øæòéìà éaøk§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
:dclepy dvia zece` cerdúàéöé íò äöéa ,áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¥¨¦§¦¨¨

äøîâðzxxan .dxenb dvia `id oi` okl mcew la` ,dz`ixa ¦§§¨
:`xnbd,äøîâð dúàéöé íò éàî,ef `caern dpin `wtp dne ©¦§¦¨¨¦§§¨
àîéìéàdpeekdy xn`p m` -dúàéöé íòzlebpxzdnäøîâð ¦¥¨¦§¦¨¨¦§§¨

dìëàì úøzeîeàä ,áìça`idy onf lkdìëàì äøeñà dnà éòîa ¤¤§¨§¨§¨¨¨¦§¥¦¨£¨§¨§¨
,áìçaelk`l xeq`y dl xya oic oiicre dxnbp `ly meyn §¨¨
,algaàéðúäå,`ziixaaíéöéa da àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨¥¦

,áìça ïìëàì úBøzeî ,úBøeîbeqkzd `l oiicry elit`y §¨§¨§¨§¨¨
xya oic mdl oi` ,ecal oenlgd `l` xnbp `le ,dpald oztilwa

.z`f xnel `ay xnel oi` ok m`e ,dvia my odl yi `l`
:ax ixac z` xg` ote`a yxtl dqpn `xnbdàlàzpeeky xn`p ¤¨

axúøzeîe äøîâð dúàéöé íòdviadáBè íBéa dìëàìdclep m` ¦§¦¨¨¦§§¨¤¤§¨§¨§
,lega dxnbp i`ce df dxwna ik ,aeh mei axrnàä`id oiicr m` ¨

,dnà éòîa,aeh meia dhgypyäøeñà`id,áBè íBéa dìëàì ¦§¥¦¨£¨§¨§¨§
,lirl dax xn`e ,eteb aeh meia `l` lega dxnbp `ly meyn
zepnefne zepken zeidl zekixv aeh meide zayd zecerq lky

,leg ly mei ceranmeia xeq` legn ezpkd dxnbp `ly xac lke
,xen`k aehàéðz àäå,`ziixaada àöîe úìBâðøzä úà èçBMä §¨©§¨©¥¤©©§§¤¨¨¨

,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî ,úBøeîb íéöéa`ly jkl miyyeg oi`e ¥¦§¨§¨§¨§
.lega dxnbpàîéz éëådkld oi`y xnel jzrc lr dlri m`e - §¦¥¨

c meyn ,ef `ziixakïðéòîùà àìc éàî àúééøáa ïì òîLî à÷̈©§¨¨§¨©§¨©§Ÿ©§§¦¨
ïéúéðúîa,dpyna `vnp epi`y xac zycgn `idy -iax m`e §©§¦¦

z` azky `iig iax ok ycig oipn ,dpy `l dpynd azek
c ,ok xnel ozip `l ixd ,`ziixadàðéðz énð àäepipy `ldy - ¨©¦¨¦¨

,epizpyna df oic mb,íéøîBà éànL úéa ,áBè íBéa äãìBpL äöéa¥¨¤§¨§¥©©§¦
éâéìt àì ïàk ãòå ,ìëàz àì ,íéøîBà ìlä úéáe ,ìëàz`le - ¥¨¥¥¦¥§¦Ÿ¥¨¥§©¨Ÿ§¦¥

ewlgpa àlà ìlä úéáe éànL úéay dviaäãìBð,aeh meiaìáà ¥©©¥¦¥¤¨§§¨£¨
miviad ceraïééøL ìkä éøác ,ïnà éòîaaeh meia od zexzen - ¦§¥¦¨¦§¥©Ÿ©§¨

.on` zhigy xg`l,àîéz éëåyeléôà ìlä úéae`vnpy mivia §¦¥¨¥¦¥£¦
ïnà éòîaaeh meiaéðz÷c éàäå ,éøñà énðmixqe`y dpyna ¦§¥¦¨©¦¨§¥§©§¨¨¦
y dviaaäãìBðick ok dpynd dhwp `l` ,`ed `weec e`l §¨

eléôàc ,éànL úéác ïçk EòéãBäìm`äãìBðaeh meiaeøL énð- §¦£Ÿ¨§¥©©©£¦§¨©¦¨
d`vnpy dviaa mb mixqe` lld zia mlerl la` ,exizd ok mb

,dn` irnaàlàok m`àéðúc àä,zxkfpd `ziixaaúà èçBMä ¤¨¨§©§¨©¥¤
épî ,áBè íBéa ïìëàì úBøzeî úBøeîb íéöéa da àöîe úìBâðøzä©©§§¤¨¨¨¥¦§¨§¨§¨§©¦

ixd .dxn`p in zhiya -éànL úéa àìmd mixizn ixdy ,`id Ÿ¥©©
dviaa `l` dxizd `l `ziixad eli`e ,aeh meia dclepa s`

,dclep `lyås`ìlä úéa àìs` md mixqe` jixacl ixdy ,`id §Ÿ¥¦¥
.dn` irna dvia

:`xnbd dwiqnàlàax zpeekíéçBøôà úìcâîe äøîâð dúàéöé íò ¤¨¦§¦¨¨¦§§¨§©¤¤¤§¦
,jli`e o`kndcera ,dclepy mcew la`,dnà éòîaxnbp `l ¦§¥¦¨

,dn` zhigy xg`l myn de`ived m`e ,dleyiaúìcâî dðéà¥¨§©¤¤
,økîîe çwîì ,dðéî à÷ôð éàîì .íéçBøôàexiagn mc` dpw m`y ¤§¦§©©§¨¦¨§¦¨¦§¨

e`vnpy el` mivian el xkne ,migext` lcbl zeie`xd mivia
.lha `ed ixde ,df `ed zerh gwn ,on` irnaeäì øîàc àeää ék¦©§¨©§

fixkde migext` lecibl mivia zepwl ytigy mc` eze`k -éòéa¥¥
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אגרות קודש

]י"ט ניסן תשי"ט[

... במ"ש אודות הספר שניתן לתלמידה אחת, ותוכן הספר הדהים אותו כו' - בודאי באופן 

המתאים רואים שלא יכנסו ספרים כאלה בתוככי ד' אמות של כל התלמידים־ות שי' אלא שצריך ענין 

זה להעשות באופן שלא לגרות את התאבון של הנ"ל, מתאים למ"ש מים גנובים ימתקו. ולכן יתייעץ 

באופן המתאים עם סגל המורים־ות שי' והרי נאמר ותשועה ברוב יועץ.
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zay zekld - jexr ogley

.ãäøîæc é÷eñôa ïéNBòM ïéòk äîéòð Ba LiL ïebða äæ ìëå[eøéLa íéëéøànä íéøøBLnä Bîk àì ìáà §¨¤§¦¤¥§¦¨§¥¤¦¦§¥§¦§¨£¨Ÿ§©§§¦©©£¦¦§¦
(â"ð ïîéñ ïiò) íúeðâa íéðBîã÷ä eâéìôä øáëe dzøáçî äáz íéãéøôîe16: ©§¦¦¥¨¥£¤§¨§¨¦§¦©©§¦¦§¨©¥¦¨

ד  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן

1

2

`zax `zkld
äøîæã é÷åñôá [å השבת בתפלת קטעים בכמה לנגן אנ"ש מנהג -15.

zetqede mipeiv
הניגונים 15) לשיר הק' בידו רבינו רומז היה התפלה בעת

"כתר" (שבאמירת אלוקינו" "הוא וכן והאמונה" "האדרת
מנענע  רבינו הי' ניגון איזה מנגן הי' כשהחזן וכן דמוסף).

השירה. והגברת לעידוד הק' בידו
העמוד  לפני התפלל כשרבינו תשכ"ב מנ"א כ' עקב בש"פ
של  בניגון וכבוד.." "פאר בתיבות לשיר התחיל בש"ק,

.(32 ע' ש"ק הליכות (לקט "שאמיל",
אדמו"ר  כ"ק היה לא הניגונים שעודד אף בד"כ אמנם
(וכן  דודי' 'לכה את לא ואפילו העמוד, לפני כשעבר מנגנם

לנגנו). שלא בליובאוויטש נהגו
הערב 16) קולו שישמעו כדי בתפלתו שמאריך ש"ץ סי"ד:

להקב"ה  הודאה שנותן על בלבו ששמח מחמת הוא אם
ועומד  ראש בכובד שיתפלל והוא ברכה עליו תבא בנעימה
בקולו  ושמח קולו להשמיע מכוין אם אבל ויראה באימה
שנאתיה  כן על בקולה עלי נתנה נאמר ועליו מגונה ה"ז
מפני  עושה הוא טוב לא בתפלתו שמאריך כל מקום ומכל

הצבור. טורח

•

zay zekld - jexr ogley

·È משקה שאר או יין של החבית פי שעל עור אדם קורע
מותר  תלוש שפסיקת מפני חושש ואינו השבת שלצורך

וב  שיתבאר כמו כעין לכתחלה לעשות יתכוין שלא לבד
כלי: כמתקן שהוא מפני הקרוע מעור מרזב

‚È ראשה ומתיז האורחים לפני יין של חבית אדם מביא
מקום  שזהו המגופה במקום הוא החבית ראש (פירוש
צדדיו  מכל זה למקום שסביב מונחת כשהיא שבה הגבוה
שחותך  דהיינו ממגופתה למטה בסייף ויורדת) משפעת היא
כך  ידי שעל ואף פיה שעל המגופה עם סביב פיה שפת
אין  שבודאי מפני כלום בכך אין לחבית חדש פתח נעשה
כן  לעשות כלל דרך שאין חדש פתח לעשות כדי כוונתו
הוא  יפה לעין אלא פתח עשיית בשביל החבית ראש להתיז
להם  שמרחיב האורחים לפני לבו נדיבות להראות מתכוין
וגם  בזפת ודבוקה שבורה שהחבית והוא היין מוצא מקום
כמו  סתירה משום בה שאין סאה ארבעים מחזקת אינה

למעלה. שנתבאר

שעושה  ברומח אפילו החבית בגוף נקב לעשות אסור אבל
כרחך  על מקום שמכל מפני לפתח דומה שאינו גדול נקב
לפתוח  חפץ שאינו שמפני דהיינו לפתח מתכוין הוא
זה  נקב עושה הוא לכך לו שיש טעם מאיזה תדיר המגופה

והרי  המגופה לפתוח יחפוץ שלא עת בכל יין בו להוציא
היה  שאם חכמים שאסרוהו להוציא העשוי גמור פתח זה
יכולין  שם שדרך המגופה לפתוח לו היה יפה לעין מתכוין

הוא: שעשה הנקב מדרך בריוח יותר יין להוציא

„È בו להוציא מלמעלה במגופה נקב לעשות מותר אבל
כלל  דרך שאין לפי שלמה היא החבית אם אף יין
המגופה  כל נוטל אלא מלמעלה במגופה פתח לעשות
כלל  כפתח ונחשב נראה אינו שמלמעלה זה נקב ולפיכך
גמור  נקב בה העושה ואף הואיל במגופה אסרוהו לא ולכן
העושה  כמו התורה מן חייב אינו היין בו ולהוציא להכניס
להחבית  חיבור חשובה אינה שהמגופה מפני עצמה בחבית
ולכן  עצמו בפני דבר הוא אלא פיה על נתונה כשהיא אף
לפי  בו ולהוציא להכניס עשוי קרוי שבה הנקב אין
מוציא  כאלו זה הרי שבה הנקב דרך ומכניס שכשמוציא
כלום  מועיל אינו שהנקב לפי בלבד החבית פי דרך ומכניס
להכניס  יכול היה מבלעדו שאף זו והכנסה להוצאה
זו  אין במגופה סתום שפיה ואף החבית פי דרך ולהוציא
לחבית  חיבור חשובה המגופה ואין הואיל גמורה סתימה
שאינו  נקב אפילו בה לאסור כך כל בה החמירו לא לכן
דרך  שאין במקום עשוי הוא אם בלבד להוציא אלא עשוי
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מלמעלה. גבה על דהיינו פתח שם לעשות

שהיא  במקום דהיינו בצדה נקב בה לעשות אסור אבל
לפעמים הוא שדרך לפי ויורדת פתח משפעת בה לעשות

יין  ממנה להוציא פתוחה החבית שתהא כשרוצה הצד מן
פסולת  או עפר יפול שלא המגופה לפתוח רוצה ואינו תדיר

הצד: מן פתוח פתח בה עושה לכן ביין

ÂË אפילו נקב לעשות אסור חבית של בגופה אבל
שכיון  לפי פתח שם לעשות דרך שאין אף מלמעלה
התורה  מן עליו חייב היה ולהוציא להכניס עשוי היה שאם
להוציא  אלא עשוי כשאינו גם לפיכך מלמעלה שעשאו אף

מלמעלה: שעשאו אף סופרים מדברי אסור בלבד

ÊË לו הצריכה במדה לחתכו ומקפיד העור את המחתך
מלאכה  אב זה הרי וסנדלים לרצועות שמקצעו כגון
במדה  ותחשים אילים עורות מחתכים היו במשכן שכן
ומקפיד  תלוש דבר איזה המחתך וכל לאהל מכסה לעשותן
ראש  הקוטם כגון המחתך תולדת זה הרי במדה לחתכו
אם  חייב בכסת או בכר ליתנו וראוי ורך דק שהוא הנוצה
וכן  לו הראויה במדה לקטמו שמקפיד מפני לכך מתכוין
מחתך. משום חייב וחדין שוין שיהיו כלונסות ראשי המגרד

חייב  במדה לחתכן מקפיד אם לחתיכות עצים המבקע וכן
מבקע  אם מדתן על מקפיד אינו אם ואף מחתך משום
טוחן  משום חייב האש בהן להבעיר מאד דקות לחתיכות
אין  מדתן על מקפיד ואינו גדולות לחתיכות המבקע אבל
חול  מעשה שהוא משום סופרים מדברי אלא איסור בו
עצים  כגון מוקצה טלטול משום בהם אין אם שבת וזלזול

לטלטל. ומוכנים לתשמיש המיוחדים

חול  מעשה משום בחתיכתו שאין תלוש דבר שאר אבל
ואינו  במדה לחתוך מתכוין שאינו כל לכתחלה לחתכו מותר
כלי  תיקון בו שאין דבר הוא וגם מאד דקות לחתיכות חותך
לחתוך  מותר לפיכך ש"מ בסי' שיתבאר וכמו בחתיכתו
וכן  בו הצלויים עוף או בטלה שקושרים השפוד  קשרי

התפירה: חוט לחתוך מותר שתפרן ממולאים עופות

ÊÈ שהכיסוי ומגדל תיבה שידה כגון שבכלים חותמות וכן
אפילו  החבל לחתוך מותר בחבל בהם קשור שלהם
ליקח  לפותחם כדי קליעתו להתיר דהיינו להפקיעו או בסכין
שהרי  הקשר להתיר שמותר לומר צריך ואין שבתוכם מה

קי  של קשר שהחבל אינו ואף תדיר להתירו עשוי שהוא ימא
זה  הרי מפקיעו או וכשחותכו הכלי עם הכיסוי לחבר עשוי
חיבור  הוא שהחבל לפי סתירה משום בזה אין חיבורם סותר
גרוע  בנין סותר הוא הרי וכשסותרו כך כל חזק שאינו גרוע
אינו  לפיכך גמור בנין כשסותר אלא בכלים סתירה ואין
פותחות  אבל בו וכיוצא בחבל אלא ולהפקיע לחתוך מותר
אם  ולשבר להפקיע אסור חזקים שהם מתכת ושל עץ של

בכלים. אף האסורה גמורה סתירה שזהו המפתח נאבד

היתידות  (דהיינו התיבה שאחורי הצירים להסיר אסור וכן
יתד  שתוחבין מאחורים דופנה עם התיבה כיסוי שמחברים
בכיסוי  קבוע אחד משולבים ברזלים שבשני קטנים בחורים
הם  יחד בשניהם התקוע היתד וע"י בדופן קבוע ואחד
קצת  עב אחד ראשו זה ויתד זה עם זה ומשולבים מחוברים
שהם  מפני קטן) יתד בו ותוחבין נקב בו יש השני וראשו
להסיר  אסור וכן גמורה. סתירה זו והרי בחוזק  תקועים
והם  הרבה מנסרים העשויה עץ של מחבית החשוקים
הרי  החשוקים וכשמסיר שעליהם החשוקים ע"י מחוברים

גמורה. סתירה זו

בין  פותחות בשבירת בין להקל יש נכרי ע"י מקום ומכל
בנין  שאין אומרים שיש לפי והחשוקים הצירים בהסרת
אמרו  ולא גמורה וסתירה גמור בבנין אפילו בכלים וסתירה
וכן  בחוזק ותוקעה ומגדל תיבה שידה דלת שהמחזיר
מפני  אלא חטאת חייב בחוזק ותקע פרקים של כלי המחזיר
כשסותר  אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן שהוא
אין  לגמרי שלם כלי ושובר סותר ואפילו בחוזק התקוע דבר
על  לסמוך ויש השבת לצורך הוא אם כלל איסור שום בזה

השבת: לצורך הוא אם לנכרי אמירה לענין דבריהם

ÁÈ העשוים כלים דהיינו גרוגרות ושל תמרים של חותלות
שלא  תמרים או גרוגרות בתוכם ומניחין תמרים מכפות
בהם  קשור הכיסוי אם בישולם שם שיגמרו בחמה נתבשלו
למעלה  שנתבאר כמו לחתכו או החבל להפקיע מותר בחבל
מפני  ולחתוך להפקיע מותר אלו כלים של גופן ואפילו
גרוע  בנין הוא תמרים מכפות העשויים אלו כלים שבנין
כמי  אלא אינו וכשסותרו הרבה להתקיים עשוי שאינו

שבהם: האוכל בשביל ושקדים אגוזים ששובר

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק
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ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,הדעת [לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]האמונה ממשיך
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ד  סעיף השבת ביום זמירות דיני שבת הלכות רפא סימן

1

2

`zax `zkld
äøîæã é÷åñôá [å השבת בתפלת קטעים בכמה לנגן אנ"ש מנהג -15.

zetqede mipeiv
הניגונים 15) לשיר הק' בידו רבינו רומז היה התפלה בעת

"כתר" (שבאמירת אלוקינו" "הוא וכן והאמונה" "האדרת
מנענע  רבינו הי' ניגון איזה מנגן הי' כשהחזן וכן דמוסף).

השירה. והגברת לעידוד הק' בידו
העמוד  לפני התפלל כשרבינו תשכ"ב מנ"א כ' עקב בש"פ
של  בניגון וכבוד.." "פאר בתיבות לשיר התחיל בש"ק,

.(32 ע' ש"ק הליכות (לקט "שאמיל",
אדמו"ר  כ"ק היה לא הניגונים שעודד אף בד"כ אמנם
(וכן  דודי' 'לכה את לא ואפילו העמוד, לפני כשעבר מנגנם

לנגנו). שלא בליובאוויטש נהגו
הערב 16) קולו שישמעו כדי בתפלתו שמאריך ש"ץ סי"ד:

להקב"ה  הודאה שנותן על בלבו ששמח מחמת הוא אם
ועומד  ראש בכובד שיתפלל והוא ברכה עליו תבא בנעימה
בקולו  ושמח קולו להשמיע מכוין אם אבל ויראה באימה
שנאתיה  כן על בקולה עלי נתנה נאמר ועליו מגונה ה"ז
מפני  עושה הוא טוב לא בתפלתו שמאריך כל מקום ומכל

הצבור. טורח

•

zay zekld - jexr ogley

·È משקה שאר או יין של החבית פי שעל עור אדם קורע
מותר  תלוש שפסיקת מפני חושש ואינו השבת שלצורך

וב  שיתבאר כמו כעין לכתחלה לעשות יתכוין שלא לבד
כלי: כמתקן שהוא מפני הקרוע מעור מרזב

‚È ראשה ומתיז האורחים לפני יין של חבית אדם מביא
מקום  שזהו המגופה במקום הוא החבית ראש (פירוש
צדדיו  מכל זה למקום שסביב מונחת כשהיא שבה הגבוה
שחותך  דהיינו ממגופתה למטה בסייף ויורדת) משפעת היא
כך  ידי שעל ואף פיה שעל המגופה עם סביב פיה שפת
אין  שבודאי מפני כלום בכך אין לחבית חדש פתח נעשה
כן  לעשות כלל דרך שאין חדש פתח לעשות כדי כוונתו
הוא  יפה לעין אלא פתח עשיית בשביל החבית ראש להתיז
להם  שמרחיב האורחים לפני לבו נדיבות להראות מתכוין
וגם  בזפת ודבוקה שבורה שהחבית והוא היין מוצא מקום
כמו  סתירה משום בה שאין סאה ארבעים מחזקת אינה

למעלה. שנתבאר

שעושה  ברומח אפילו החבית בגוף נקב לעשות אסור אבל
כרחך  על מקום שמכל מפני לפתח דומה שאינו גדול נקב
לפתוח  חפץ שאינו שמפני דהיינו לפתח מתכוין הוא
זה  נקב עושה הוא לכך לו שיש טעם מאיזה תדיר המגופה

והרי  המגופה לפתוח יחפוץ שלא עת בכל יין בו להוציא
היה  שאם חכמים שאסרוהו להוציא העשוי גמור פתח זה
יכולין  שם שדרך המגופה לפתוח לו היה יפה לעין מתכוין

הוא: שעשה הנקב מדרך בריוח יותר יין להוציא

„È בו להוציא מלמעלה במגופה נקב לעשות מותר אבל
כלל  דרך שאין לפי שלמה היא החבית אם אף יין
המגופה  כל נוטל אלא מלמעלה במגופה פתח לעשות
כלל  כפתח ונחשב נראה אינו שמלמעלה זה נקב ולפיכך
גמור  נקב בה העושה ואף הואיל במגופה אסרוהו לא ולכן
העושה  כמו התורה מן חייב אינו היין בו ולהוציא להכניס
להחבית  חיבור חשובה אינה שהמגופה מפני עצמה בחבית
ולכן  עצמו בפני דבר הוא אלא פיה על נתונה כשהיא אף
לפי  בו ולהוציא להכניס עשוי קרוי שבה הנקב אין
מוציא  כאלו זה הרי שבה הנקב דרך ומכניס שכשמוציא
כלום  מועיל אינו שהנקב לפי בלבד החבית פי דרך ומכניס
להכניס  יכול היה מבלעדו שאף זו והכנסה להוצאה
זו  אין במגופה סתום שפיה ואף החבית פי דרך ולהוציא
לחבית  חיבור חשובה המגופה ואין הואיל גמורה סתימה
שאינו  נקב אפילו בה לאסור כך כל בה החמירו לא לכן
דרך  שאין במקום עשוי הוא אם בלבד להוציא אלא עשוי
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מלמעלה. גבה על דהיינו פתח שם לעשות

שהיא  במקום דהיינו בצדה נקב בה לעשות אסור אבל
לפעמים הוא שדרך לפי ויורדת פתח משפעת בה לעשות

יין  ממנה להוציא פתוחה החבית שתהא כשרוצה הצד מן
פסולת  או עפר יפול שלא המגופה לפתוח רוצה ואינו תדיר

הצד: מן פתוח פתח בה עושה לכן ביין

ÂË אפילו נקב לעשות אסור חבית של בגופה אבל
שכיון  לפי פתח שם לעשות דרך שאין אף מלמעלה
התורה  מן עליו חייב היה ולהוציא להכניס עשוי היה שאם
להוציא  אלא עשוי כשאינו גם לפיכך מלמעלה שעשאו אף

מלמעלה: שעשאו אף סופרים מדברי אסור בלבד

ÊË לו הצריכה במדה לחתכו ומקפיד העור את המחתך
מלאכה  אב זה הרי וסנדלים לרצועות שמקצעו כגון
במדה  ותחשים אילים עורות מחתכים היו במשכן שכן
ומקפיד  תלוש דבר איזה המחתך וכל לאהל מכסה לעשותן
ראש  הקוטם כגון המחתך תולדת זה הרי במדה לחתכו
אם  חייב בכסת או בכר ליתנו וראוי ורך דק שהוא הנוצה
וכן  לו הראויה במדה לקטמו שמקפיד מפני לכך מתכוין
מחתך. משום חייב וחדין שוין שיהיו כלונסות ראשי המגרד

חייב  במדה לחתכן מקפיד אם לחתיכות עצים המבקע וכן
מבקע  אם מדתן על מקפיד אינו אם ואף מחתך משום
טוחן  משום חייב האש בהן להבעיר מאד דקות לחתיכות
אין  מדתן על מקפיד ואינו גדולות לחתיכות המבקע אבל
חול  מעשה שהוא משום סופרים מדברי אלא איסור בו
עצים  כגון מוקצה טלטול משום בהם אין אם שבת וזלזול

לטלטל. ומוכנים לתשמיש המיוחדים

חול  מעשה משום בחתיכתו שאין תלוש דבר שאר אבל
ואינו  במדה לחתוך מתכוין שאינו כל לכתחלה לחתכו מותר
כלי  תיקון בו שאין דבר הוא וגם מאד דקות לחתיכות חותך
לחתוך  מותר לפיכך ש"מ בסי' שיתבאר וכמו בחתיכתו
וכן  בו הצלויים עוף או בטלה שקושרים השפוד  קשרי

התפירה: חוט לחתוך מותר שתפרן ממולאים עופות

ÊÈ שהכיסוי ומגדל תיבה שידה כגון שבכלים חותמות וכן
אפילו  החבל לחתוך מותר בחבל בהם קשור שלהם
ליקח  לפותחם כדי קליעתו להתיר דהיינו להפקיעו או בסכין
שהרי  הקשר להתיר שמותר לומר צריך ואין שבתוכם מה

קי  של קשר שהחבל אינו ואף תדיר להתירו עשוי שהוא ימא
זה  הרי מפקיעו או וכשחותכו הכלי עם הכיסוי לחבר עשוי
חיבור  הוא שהחבל לפי סתירה משום בזה אין חיבורם סותר
גרוע  בנין סותר הוא הרי וכשסותרו כך כל חזק שאינו גרוע
אינו  לפיכך גמור בנין כשסותר אלא בכלים סתירה ואין
פותחות  אבל בו וכיוצא בחבל אלא ולהפקיע לחתוך מותר
אם  ולשבר להפקיע אסור חזקים שהם מתכת ושל עץ של

בכלים. אף האסורה גמורה סתירה שזהו המפתח נאבד

היתידות  (דהיינו התיבה שאחורי הצירים להסיר אסור וכן
יתד  שתוחבין מאחורים דופנה עם התיבה כיסוי שמחברים
בכיסוי  קבוע אחד משולבים ברזלים שבשני קטנים בחורים
הם  יחד בשניהם התקוע היתד וע"י בדופן קבוע ואחד
קצת  עב אחד ראשו זה ויתד זה עם זה ומשולבים מחוברים
שהם  מפני קטן) יתד בו ותוחבין נקב בו יש השני וראשו
להסיר  אסור וכן גמורה. סתירה זו והרי בחוזק  תקועים
והם  הרבה מנסרים העשויה עץ של מחבית החשוקים
הרי  החשוקים וכשמסיר שעליהם החשוקים ע"י מחוברים

גמורה. סתירה זו

בין  פותחות בשבירת בין להקל יש נכרי ע"י מקום ומכל
בנין  שאין אומרים שיש לפי והחשוקים הצירים בהסרת
אמרו  ולא גמורה וסתירה גמור בבנין אפילו בכלים וסתירה
וכן  בחוזק ותוקעה ומגדל תיבה שידה דלת שהמחזיר
מפני  אלא חטאת חייב בחוזק ותקע פרקים של כלי המחזיר
כשסותר  אבל בפטיש מכה משום וחייב כלי מתקן שהוא
אין  לגמרי שלם כלי ושובר סותר ואפילו בחוזק התקוע דבר
על  לסמוך ויש השבת לצורך הוא אם כלל איסור שום בזה

השבת: לצורך הוא אם לנכרי אמירה לענין דבריהם

ÁÈ העשוים כלים דהיינו גרוגרות ושל תמרים של חותלות
שלא  תמרים או גרוגרות בתוכם ומניחין תמרים מכפות
בהם  קשור הכיסוי אם בישולם שם שיגמרו בחמה נתבשלו
למעלה  שנתבאר כמו לחתכו או החבל להפקיע מותר בחבל
מפני  ולחתוך להפקיע מותר אלו כלים של גופן ואפילו
גרוע  בנין הוא תמרים מכפות העשויים אלו כלים שבנין
כמי  אלא אינו וכשסותרו הרבה להתקיים עשוי שאינו

שבהם: האוכל בשביל ושקדים אגוזים ששובר

סעיפים  בשבת וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק
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ענין הקודם בפרק שביאר באלקות,הדעת [לאחרי

ענין לבאר זה בפרק בה':]האמונה ממשיך

ìë àìîî úðéçáá àéä åæ äùâøäå úòã äðä êà
éðà áéúë ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá ìáà ,ïéîìò
íìåòä àøáðù íãå÷ àåä äúàå ,éúéðù àì 'éåä

.ììë ïéîìò øãâá åðéàù ,'åë

באור  כלליות מדריגות שתי בכללות, יש,
העולמות  כל את ומקיים המחי' האלקי וחיות
"ממלא  בשם בזהר ונקראות שבתוכם, והנבראים

עלמין". כל ו"סובב עלמין" כל

פירוש:

האלקי  והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

נפש  כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
זה  (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת
הקב"ה  כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל אמרו

העולם);ממלא  את

ב"ה  סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
מן  ומרומם מובדל שהוא ובעצמו, בכבודו
כי  עלמין"), כל "סובב נקרא (ולכן העולמות
אינו  סוף), לו שאין (אור מוגבל בלתי אור להיותו

בעולמות. נתפס להיות יכול

את  מחי' שהקב"ה שזה לעיל שהוסבר ומה
זה  אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות
החיות  דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
נאמר  ועליו בעולמות, המלובשת האלקית
לעינים  נראה שהוא אלקה", אחזה "ומבשרי
שום  שייך אין עלמין כל הסובב באור משא"כ
העולמות  בגדר אינו זה שאור לפי ותפיסה, השגה

כלל.

עלמין  כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
הכתוב  פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו
וכן  שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה' "אני
הוא  ואתה שנברא קודם הוא "אתה אומרים
שום  בלי ממש, הוא "פירוש העולם", משנברא
אינן  העליונים העולמות כל וכן עוה"ז כי שינוי..
מאין  בהבראם יתברך באחדותו שינוי שום פועלים
קודם  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש,
אחר  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם,

הבראם".

שום  שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם  הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם ועכשיו

בריאת  ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא  אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ממהותו  ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
בכבודו  הקב"ה אין ולפיכך יתברך, ועצמותו
והתהוות  בבריאת ח"ו כלל נתפס ובעצמו
ברוממותו  נשאר הבריאה לאחרי וגם העולמות,
משל  דרך על וכמו הבריאה. קודם כמו והבדלתו
מעצם  בעלמא הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור
עצמו  השמש למאור נפק"מ שום אין שלכן השמש,

ולדרים  לארץ מגיע ממנו המתפשט והזיו האור אם
לאו, או ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי'
חלק  ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר

השמש. של ועצמותו ממהותו

נתפס  אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
לאחרי  עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת כלל
כלל  חשיבות שום להם אין העולמות שנבראו
במציאות  אינם העולמות כל וכאילו יתברך, לפניו
אין  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד (מאחר כלל
שמצידו  ונמצא ונבראים), לעולמות "מקום" שום
יחיד  הוא לבדו "הוא עתה גם כביכול יתברך

ומיוחד".

שבריאת  זה, ענין יותר בפרטיות יבאר [ומעתה

ב  סוף האין של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
úãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéîìåòä
åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé åúåëìî
åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù ,ãòå íìåòì

.äîöò
דפירוש  עולמים", כל מלכות "מלכותך כתיב
כל  על מתפשטת יתברך שמלכותו הוא הפשוט

הפ  הפירוש אך הוא,העולמות, זה בכתוב נימי
המלכות. ממידת רק היא כולם העולמות כל שחיות

מעצם  אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת  של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
כבוד  שם "ברוך שאומרים מה שזהו המלכות,
המשכה  לשון הוא ד"ברוך" ועד", לעולם מלכותו
ממידת  בחינה דאיזו אומרים, זה ועל (כנודע),
כל  בתוך (היינו "לעולם" נמשכת המלכות

" רק - כבוד העולמות) ד"שם"שם מלכותו",
רק  אלא עצמו המלכות ענין אינם המלכות ו"כבוד"

ממנו. "הארה"

המלכות  ומידת המלכות "הארת" בין ההבדל
בשר  במלך עלֿדרךֿמשל ההבדל כמו הוא עצמה,

ובין לעצמו שהוא כפי המלך בין השפעת ודם,

סגור  הוא עצמו דהמלך מדינתו. אנשי על המלך
העם; מן ומנושא מרומם מלכותו, בהיכל ומסוגר
המלך  עם אינו אליו המדינה אנשי בין הקשר  וכל
אנשי  על נקרא המלך ששם בכך רק אלא עצמו

עליהם". נקרא שמו "מלך כמאמר ועמו, מדינתו
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דלמעלה  המלכות מידת שעצם בנמשל, וכך
ורק  והנבראים, העולמות מן ומרוממת מובדלת
בעולמות  מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימם. להחיותם ובנבראים

äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå àåä
,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá àéä

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå åãåä ÷ø
העולם  נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
מהו  מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו" ענין
שיקראוהו  מי כשאין ב"שם" יש צורך דאיזה

בשמו?

המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
בשביל אלא אינו האדם ששם כמו (שהרי הזולת כי

השם  ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו האדם
של  ענינה כך לקרותו), יוכלו שאחרים כדי הוא

על השליטה - הוא המלכות כמאמר:הזולת מידת ,
הקב"ה  של "שמו" ענין וזהו עם. בלא מלך אין
בטרם  המלכות כח שזהו העולם, שנברא קודם
המלוכה  שגילוי - בפועל יתברך מלכותו גילוי

בריאת לאחרי אלא שייך לא העולמות.בפועל

ושמו הוא "הי' נאמר זה דלכאורה בלבד ועל ,"
שנברא  שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא  יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
עדיין  שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
של  רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת, מציאות
בלעדו  בפועל מציאות שום שאין רק שלא הקב"ה,

שום שאין אלא מקום יתברך, מציאות נתינת לאיזו
מן  כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא לפי אחרת,
לומר  שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא העולמות
הוא  "הי' דקאמר וזהו העולמות. אל מקור שהוא

היא ושמו  ("שמו") המלכות מידת דאפילו בלבד",
ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד", בבחינת ג"כ

כלל".

הוא  המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים המתפשט

לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על הודו
ההוד  אלא עצמו, הקב"ה של ההוד אינו ד"הודו"

של שמו של וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת היא ,
בחינת  משא"כ ושמים, ארץ על מתפשט שמו
בבחינת  מנבראים, ומרומם נשגב עצמה "שמו"

ושמו הוא "הי' בפירוש (וכנ"ל ").בלבד "לבדו"

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú èùôúîä
éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî úùáìúîä
ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä éø÷îîå óåâä
åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù íâä 'úé åéðôì

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç íå÷î øãâá ñôúð
כל  "סובב בשם יתברך הוא נקרא זה שם ועל
שיש  בדבר (דרק וסוף ראש בו אין דעיגול עלמין",
מן  מאחד היא שהתחלתו לומר ניתן קצוות לו

בעיגול). משא"כ הקצוות,

כדור  "עלֿדרךֿמשל ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא  אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה  ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
ובעיגול  כדורית, היא שהארץ לפי והיינו בהיפוך",
צד  הוא שכאן לומר ומטה מעלה גדר שייך לא

שבו. המטה צד הוא וכאן שבו העליון

יתברך  לפניו כי עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
אצלו  שווים כולם כי ו"מטה", "מעלה" שום אין
על  עליונים לעולמות עדיפות שום בלי יתברך

נמצא והוא תחתונים, בשווה.עולמות בכולם

ביאור: ליתר

בתוך  עלמין כל הסובב מאור המתפשט החיות
האדם  מנפש המתפשט החיות כמו אינו העולמות
מתפעלת  שהנפש להחיותם, הגוף אברי בתוך
בגוף  ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגוף, ממקרי
על  פועלים הגוף מאורעות ולפיכך בו ונתפסת
ב"מקום" ח"ו נתפס אינו הקב"ה משא"כ הנפש,
מקום, בגדר אינו יתברך הוא כי בו, נמצא שהוא
לגבי  עליונים עולמות בין הבדל שיש אע"פ כן ועל
שינוי  שום עושה זה הבדל אין - תחתונים עולמות

בשווה. בכולם ונמצא עצמו, בהקב"ה

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå
,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå
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נפש  כמו להחיותם ובנבראים בעולמות המתלבש
זה  (ועל חי לגוף אותו העושה בגוף המלובשת
הקב"ה  כך הגוף את ממלא הנפש מה חז"ל אמרו

העולם);ממלא  את

ב"ה  סוף אין אור הוא עלמין" כל ו"סובב
מן  ומרומם מובדל שהוא ובעצמו, בכבודו
כי  עלמין"), כל "סובב נקרא (ולכן העולמות
אינו  סוף), לו שאין (אור מוגבל בלתי אור להיותו

בעולמות. נתפס להיות יכול

את  מחי' שהקב"ה שזה לעיל שהוסבר ומה
זה  אין - רואה כאילו ממש להרגיש ניתן העולמות
החיות  דהיינו עלמין", כל ה"ממלא באור אלא
נאמר  ועליו בעולמות, המלובשת האלקית
לעינים  נראה שהוא אלקה", אחזה "ומבשרי
שום  שייך אין עלמין כל הסובב באור משא"כ
העולמות  בגדר אינו זה שאור לפי ותפיסה, השגה

כלל.

עלמין  כל הסובב אור כיצד זה, ענין להבין כדי
הכתוב  פירוש להקדים יש העולמות, בגדר אינו
וכן  שינוי. בגדר אינו שהקב"ה שניתי", לא ה' "אני
הוא  ואתה שנברא קודם הוא "אתה אומרים
שום  בלי ממש, הוא "פירוש העולם", משנברא
אינן  העליונים העולמות כל וכן עוה"ז כי שינוי..
מאין  בהבראם יתברך באחדותו שינוי שום פועלים
קודם  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא שהי' שכמו ליש,
אחר  ומיוחד יחיד הוא לבדו הוא כן הבראם,

הבראם".

שום  שאין לומר יתכן איך מובן, אינו ולכאורה
קודם  הלא העולמות, בבריאת יתברך לפניו שינוי
יתברך, בלעדו מציאות שום היתה לא הבריאה

קץ? אין עד וברואים עולמות ישנם ועכשיו

בריאת  ענין שכל לפי הוא, הדבר טעם אך
אלא  אינו לנבראים החיות והשפעת העולמות
ממהותו  ולא ב"ה סוף אין אור של מ"הארה"
בכבודו  הקב"ה אין ולפיכך יתברך, ועצמותו
והתהוות  בבריאת ח"ו כלל נתפס ובעצמו
ברוממותו  נשאר הבריאה לאחרי וגם העולמות,
משל  דרך על וכמו הבריאה. קודם כמו והבדלתו
מעצם  בעלמא הארה אלא שאינו השמש, וזיו אור
עצמו  השמש למאור נפק"מ שום אין שלכן השמש,

ולדרים  לארץ מגיע ממנו המתפשט והזיו האור אם
לאו, או ולחממם להאירם פעולתו ופועל עלי'
חלק  ולא והארה זיו אלא אינו השמש שאור מאחר

השמש. של ועצמותו ממהותו

נתפס  אינו יתברך ומהותו שעצמותו ומאחר
לאחרי  עתה גם לפיכך, העולמות, בבריאת כלל
כלל  חשיבות שום להם אין העולמות שנבראו
במציאות  אינם העולמות כל וכאילו יתברך, לפניו
אין  ובעצמו בכבודו הקב"ה שמצד (מאחר כלל
שמצידו  ונמצא ונבראים), לעולמות "מקום" שום
יחיד  הוא לבדו "הוא עתה גם כביכול יתברך

ומיוחד".

שבריאת  זה, ענין יותר בפרטיות יבאר [ומעתה

ב  סוף האין של בעלמא מהארה רק היא ה:]"העולמות

ìë úåëìî àéä äãáì êúåëìî úðéçá ÷ø
úãîî äøàäå åéæ úðéçá åðééäã ,íéîìåòä
åúåëìî ãåáë íù êåøá øîàîë ,'úé åúåëìî
åúåëìî àìå åúåëìî ãåáë íù ,ãòå íìåòì

.äîöò
דפירוש  עולמים", כל מלכות "מלכותך כתיב
כל  על מתפשטת יתברך שמלכותו הוא הפשוט

הפ  הפירוש אך הוא,העולמות, זה בכתוב נימי
המלכות. ממידת רק היא כולם העולמות כל שחיות

מעצם  אינה העולמות כל חיות יותר, ובפרטיות
מידת  של והארה" מ"זיו רק אלא המלכות, מידת
כבוד  שם "ברוך שאומרים מה שזהו המלכות,
המשכה  לשון הוא ד"ברוך" ועד", לעולם מלכותו
ממידת  בחינה דאיזו אומרים, זה ועל (כנודע),
כל  בתוך (היינו "לעולם" נמשכת המלכות

" רק - כבוד העולמות) ד"שם"שם מלכותו",
רק  אלא עצמו המלכות ענין אינם המלכות ו"כבוד"

ממנו. "הארה"

המלכות  ומידת המלכות "הארת" בין ההבדל
בשר  במלך עלֿדרךֿמשל ההבדל כמו הוא עצמה,

ובין לעצמו שהוא כפי המלך בין השפעת ודם,

סגור  הוא עצמו דהמלך מדינתו. אנשי על המלך
העם; מן ומנושא מרומם מלכותו, בהיכל ומסוגר
המלך  עם אינו אליו המדינה אנשי בין הקשר  וכל
אנשי  על נקרא המלך ששם בכך רק אלא עצמו

עליהם". נקרא שמו "מלך כמאמר ועמו, מדינתו
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דלמעלה  המלכות מידת שעצם בנמשל, וכך
ורק  והנבראים, העולמות מן ומרוממת מובדלת
בעולמות  מתפשטת המלכות ממידת "הארה"

ולקיימם. להחיותם ובנבראים

äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå àåä
,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá àéä

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå åãåä ÷ø
העולם  נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
מהו  מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו" ענין
שיקראוהו  מי כשאין ב"שם" יש צורך דאיזה

בשמו?

המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
בשביל אלא אינו האדם ששם כמו (שהרי הזולת כי

השם  ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו האדם
של  ענינה כך לקרותו), יוכלו שאחרים כדי הוא

על השליטה - הוא המלכות כמאמר:הזולת מידת ,
הקב"ה  של "שמו" ענין וזהו עם. בלא מלך אין
בטרם  המלכות כח שזהו העולם, שנברא קודם
המלוכה  שגילוי - בפועל יתברך מלכותו גילוי

בריאת לאחרי אלא שייך לא העולמות.בפועל

ושמו הוא "הי' נאמר זה דלכאורה בלבד ועל ,"
שנברא  שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא  יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
עדיין  שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
של  רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת, מציאות
בלעדו  בפועל מציאות שום שאין רק שלא הקב"ה,

שום שאין אלא מקום יתברך, מציאות נתינת לאיזו
מן  כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא לפי אחרת,
לומר  שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא העולמות
הוא  "הי' דקאמר וזהו העולמות. אל מקור שהוא

היא ושמו  ("שמו") המלכות מידת דאפילו בלבד",
ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד", בבחינת ג"כ

כלל".

הוא  המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים המתפשט

לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על הודו
ההוד  אלא עצמו, הקב"ה של ההוד אינו ד"הודו"

של שמו של וזיו "הוד" דרק המלכות, מידת היא ,
בחינת  משא"כ ושמים, ארץ על מתפשט שמו
בבחינת  מנבראים, ומרומם נשגב עצמה "שמו"

ושמו הוא "הי' בפירוש (וכנ"ל ").בלבד "לבדו"

ïéàù ,ïéîìò ìë ááåñ íùá 'úé àåä àø÷ðå
åúåéçù ,åãâð íå÷î íéñôåú úåîìåòä
äîùðä ïåéîãë åðéà úåîìåòä êåú èùôúîä
éø÷îî úìòôúîå óåâä êåú ùîî úùáìúîä
ìáà ,'åë íåçå øå÷ ïîæäå íå÷îä éø÷îîå óåâä
åðéà äìòîì åîë äèîì àöîðù íâä 'úé åéðôì

.ïéåù äèîå äìòîå ,å"ç íå÷î øãâá ñôúð
כל  "סובב בשם יתברך הוא נקרא זה שם ועל
שיש  בדבר (דרק וסוף ראש בו אין דעיגול עלמין",
מן  מאחד היא שהתחלתו לומר ניתן קצוות לו

בעיגול). משא"כ הקצוות,

כדור  "עלֿדרךֿמשל ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא  אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה  ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
ובעיגול  כדורית, היא שהארץ לפי והיינו בהיפוך",
צד  הוא שכאן לומר ומטה מעלה גדר שייך לא

שבו. המטה צד הוא וכאן שבו העליון

יתברך  לפניו כי עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
אצלו  שווים כולם כי ו"מטה", "מעלה" שום אין
על  עליונים לעולמות עדיפות שום בלי יתברך

נמצא והוא תחתונים, בשווה.עולמות בכולם

ביאור: ליתר

בתוך  עלמין כל הסובב מאור המתפשט החיות
האדם  מנפש המתפשט החיות כמו אינו העולמות
מתפעלת  שהנפש להחיותם, הגוף אברי בתוך
בגוף  ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגוף, ממקרי
על  פועלים הגוף מאורעות ולפיכך בו ונתפסת
ב"מקום" ח"ו נתפס אינו הקב"ה משא"כ הנפש,
מקום, בגדר אינו יתברך הוא כי בו, נמצא שהוא
לגבי  עליונים עולמות בין הבדל שיש אע"פ כן ועל
שינוי  שום עושה זה הבדל אין - תחתונים עולמות

בשווה. בכולם ונמצא עצמו, בהקב"ה

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå
,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå
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בשם  זה לאור קוראים שאנו שזה ונמצא,
מקום, של במובן "סובב" הפירוש אין "סובב"
כן, הדבר דאין מלמעלה, העולמות את שסובב
אך  העולמות, כל בתוך נמצא זה אור גם אלא
בהמצאו  (גם בעולמות נתפס הוא שאין מאחר

אותם. ומקיף סובב הוא כאילו זה הרי בתוכם)

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî äåù
åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò øãâá åðéàù

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå ,å"ç éåðéù íåù
שנמצא  - עלמין" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ
ולפיכך  בהם נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתוך
התפלה  לשון יובן - גמורה בהשוואה בכולם נמצא
פירושו  ד"קדוש" ובארץ", בשמים והקדוש "הגדול
מן  ומובדל קדוש יתברך שהוא היינו מובדל,
איך  מובן, אינו לכאורה וא"כ והנבראים, העולמות

"קדוש ובארץ הוא "?בשמים

כמו  שלא לפרש "שבא הדברים, הן הן אלא
כמו  שהוא סובב בפירוש שסוברים העולם טעות
דגם  אלא מלמעלה", שמקיף גשמית הקפה ענין
גם  אך והארץ, השמים בתוך נמצא הסובב אור
ונשאר  בהם נתפס אינו העולמות בתוך בהיותו
שום  פועלים העולמות שאין ומובדל, "קדוש"
קודם  שהי' כמו בדיוק (והוא יתברך בו שינוי
ובארץ  בשמים נמצא ולפיכך העולם), שנברא

גמורה. בהשוואה

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר
ענין  לומר שייך לא הרי העולמות, מגדר ומובדל
תפיסא  מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת של
היותר  מלאכים של (גם והשגה שכל דשום בי',
אינו  וכיצד זה אור להבין יכול אינו עליונים)

העולמות. ע"י משתנה

àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà 'úé

הנדרשים  הענינים שני של תוכנם יובן ומעתה
באלקות  ה"דעת" דענין - ואמונה דעת אדם, מכל
ומחי' העולמות את בורא יתברך שהוא כפי היינו
שבזה  עלמין, כל ממלא בחינת אותם, ומקיים

והרגשה; דעת להיות אפשר

יתברך  שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ
כל  סובב בחינת העולמות, מן ומובדל מרומם
יתברך  שהוא להאמין האמונה, ענין צ"ל עלמין,
ית', לפניו שווים וכולם העולמות בגדר אינו
"חשכה  דהול"ל כאורה", "כחשיכה וכמ"ש
רק  דלא ומשמע כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה",
לחשך, שוה האור שגם אלא לאור שוה שהחשך

לפניו. ממש שווים שניהם כי
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הייתי Â‰ÊÂ(נח) נער כמ"ש נער שנק' מט"ט ענין
שהוא  רבו כשם ששמו כו' זקנתי וגם
דאצי' ו"ק דבחי' כידוע דאצי' העליון אדם בחי'
והיינו  מט"ט שהוא דבריאה בו"ק מתלבשים
שע"י  זה מט"ט בחי' כו' קל כרוב על רוכב שהקב"ה
אלף  ח"י שהן והעולמות המלאכים לכל השפע נמשך

מפני  ג"כ היינו אלף לח"י שמתחלקין ומה עולמות
דהיינו  יותר רבים לחלקים מתחלק הקטנות שבבחי'
מתחלק  א' אור רק הוא דאצי' הגדלות שבבחי' מה
שע"י  והיינו לאלף כו' דנער הקטנות בבחי' למטה
דוקא  והיינו כו' אלף בח"י שט זה קל כרוב בחי'
כי  כו' רוכב עביד קא מאי בליליא כמ"ש בלילה
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מוחין  בבחי' שבאצי' יום מדת שהוא אל חסד ביום
ג"ש  מ"ש והיינו הגדול דאדם ומדות דחב"ד דגדלות
ודן  יושב שניות בתורה ועוסק יושב הקב"ה ראשונות
כשמסתתרת  דמל' הקטנות בחי' הוא בליליא אבל כו'
להשפיע  קל כרוב בחי' ע"י הוא שאז מטה למטה
דוקא  לנשמות שפע זמן הוא ביום כי דוקא למלאכים
ענייני  כל דוקא ביום וע"כ העליון אדם מבחי' שהן
ובעסק  וערב בקר סעודותיו ובמזון תפלות בג' האדם
בלילה  הוא עניינם כל המלאכים משא"כ כו' פרנסתו
בלילה  או' הרי שלהם שיר כמו ביום ולא דוקא
כי  בלילה הוא מלמעלה מזונם שפע זמן וגם דוקא
בלילה  בירורים שמבררת המל' בחי' ע"י נזונים
בעוד  ותקם כמ"ש למלאכים ומזון טרף להמציא
לנערותיה  וחק המלאכים אלו לביתה טרף ותתן לילה
על  רוכב שהקב"ה אמרו וע"כ כו' היכלות בחי' הן

למלאכים  שפע להשפיע דוקא בלילה שלו קל כרוב
כמ" עולמות אלפים ח"י ריבותיים שהן אלהים רכב ש

דא"י  ט"ס ב"פ מט"ט מבחי' שמקבלים לפי כו'
ברכאן  ח"י יודוך. הוא חי חי כמ"ש ח"י גי' ואו"ח
שבא  רק בקרבו שמי כי כמ"ש דמט"ט וח"י דאצי'
ב' בו חסר וע"כ מאד הקטנות בבחי' הוי"ה שם בו
בינה  אאלפך חכמה דואאלפך אלפין ב' שהן אלפין
הגדלות  בחי' מקור שהוא הכתר בחי' שהוא כו'
מיט"ט  בין הפרש (ויש מט"ט נקרא וע"כ דחכמה
שהוא  יו"ד בלא מט"ט ובין בבריאה שהוא ביו"ד
שנשארים  שאינן שנאן וז"ש במ"א) כמ"ש ביצי'
למעלה  שהוא כמו אבל כו' למעלה ואין בהעלם
דאור  ספירות י' ריבותיים. אלהים רכב נק' באצי'
בחכמה  הכתר הארת בשלימות חוזר ואור ישר
וד"ל): כו' השקל גרה עשרים בענין במ"א וכמ"ש
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Ú"Â‰ÊÂ עלמא בחי' הוא ים כי דקרי"ס קשה
דאתגלייא, עלמא בחי' הוא וארץ דאתכסייא
כי  ההפרש רק ביבשה, יש בים שיש מה כל והנה
מכסה  והים בים ובטלים מובלעים הם שבים הנבראי'
שהם  לפי ימא נוני בשם המלאכי' שנק' וזהו עליהם
אף  שביבשה ברואים משא"כ ביטול, בבחי'
ממנה  אשר ארץ וכמ"ש מהארץ חיות שמקבלים
וקרי"ס  הארץ, מן נפרדים הם ואעפי"כ לחם תוצא
עלמא  בחי' שהאיר והיינו יבשה מים שנעשה הוא
בחי' שהם שכמו והיינו דאתגלייא, בעלמא דאתכסייא
שהאיר  דאתכסייא, עלמא בחי' בים הלכו נפרדים
נפרדים, בחי' בגופים שהיו כמו הביטול בחי' בהם
בעולם  דאתכסייא עלמא בחי' שמאיר קשה וזהו
הוי' כי ראו בד"ה באריכות וכמ"ש ונפרדים הנבראים
ר"ע  כמ"ש תורה בחי' ג"כ וזהו השבת, לכם נתן
שפורשים  מיד שבים דגים מה שבים לדגים והמשיל
התורה  בחי' וע"י התורה, מן הפורש כך מתים הם
בחי' שמאיר הארץ בקרב לרוב וידגו כמ"ש הוא
הברואים  ויהי' דאתגלייא בעלמא דאתכסייא עלמא

ברואים  שהם דגים כמו דאתגלייא עלמא בחי' שהוא
זווגים  לזווג וזהו דאתכסייא, עלמא בחי' שבים
קידושין  ע"י הוא הזיווג ענין הנה כי כקרי"ס
עי"ז  לי מקודשת את הרי ואומר בטבעת שמקדשה
יובן  וכמו"כ העולם, כל על ונאסרה לו נתקדשה
לבבתני  וכמ"ש כלה בשם נק' כנס"י הנה למעלה
במ"א, ומבואר כידוע חתן נק' והקדב"ה כלה אחותי
שהוא  במצותיו קדשנו אשר בחי' הוא והקידושין
נמשך  הקידושין כי קשה ג"כ וזהו קידושין, בחי'
הטבעת  כדוגמת עגולים מבחי' שהוא סוכ"ע מבחי'
למטה  מסכ"ע שנמשך ומאחר עגול, שהוא קידושין
יש  שלמטה ד"ת הוי' דיעות אל כי קשה דבר הוא
ולמטה  האמיתי היש שלמעלה וד"ע אין, ולמעלה
שגם  והיינו בד"ת ד"ע בחי' וכשיתחבר אין, הוא
חשיב  כלא קמי' דכולא איך ד"ע בחי' ישיגו בד"ת
בנושא  הפכים שני בחי' שהוא מפני קשה דבר זהו
כמ"ש  מדה"ר י"ג מקור שהוא אל מבחי' ונמשך א',
שע"י  הוי' דיעות אל וזהו כו', עון נושא כמוך אל מי

יתחברו אל וד"ל.שם כו' הוי' דיעות
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בשם  זה לאור קוראים שאנו שזה ונמצא,
מקום, של במובן "סובב" הפירוש אין "סובב"
כן, הדבר דאין מלמעלה, העולמות את שסובב
אך  העולמות, כל בתוך נמצא זה אור גם אלא
בהמצאו  (גם בעולמות נתפס הוא שאין מאחר

אותם. ומקיף סובב הוא כאילו זה הרי בתוכם)

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî äåù
åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò øãâá åðéàù

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå ,å"ç éåðéù íåù
שנמצא  - עלמין" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ
ולפיכך  בהם נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתוך
התפלה  לשון יובן - גמורה בהשוואה בכולם נמצא
פירושו  ד"קדוש" ובארץ", בשמים והקדוש "הגדול
מן  ומובדל קדוש יתברך שהוא היינו מובדל,
איך  מובן, אינו לכאורה וא"כ והנבראים, העולמות

"קדוש ובארץ הוא "?בשמים

כמו  שלא לפרש "שבא הדברים, הן הן אלא
כמו  שהוא סובב בפירוש שסוברים העולם טעות
דגם  אלא מלמעלה", שמקיף גשמית הקפה ענין
גם  אך והארץ, השמים בתוך נמצא הסובב אור
ונשאר  בהם נתפס אינו העולמות בתוך בהיותו
שום  פועלים העולמות שאין ומובדל, "קדוש"
קודם  שהי' כמו בדיוק (והוא יתברך בו שינוי
ובארץ  בשמים נמצא ולפיכך העולם), שנברא

גמורה. בהשוואה

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר
ענין  לומר שייך לא הרי העולמות, מגדר ומובדל
תפיסא  מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת של
היותר  מלאכים של (גם והשגה שכל דשום בי',
אינו  וכיצד זה אור להבין יכול אינו עליונים)

העולמות. ע"י משתנה

àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà 'úé

הנדרשים  הענינים שני של תוכנם יובן ומעתה
באלקות  ה"דעת" דענין - ואמונה דעת אדם, מכל
ומחי' העולמות את בורא יתברך שהוא כפי היינו
שבזה  עלמין, כל ממלא בחינת אותם, ומקיים

והרגשה; דעת להיות אפשר

יתברך  שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ
כל  סובב בחינת העולמות, מן ומובדל מרומם
יתברך  שהוא להאמין האמונה, ענין צ"ל עלמין,
ית', לפניו שווים וכולם העולמות בגדר אינו
"חשכה  דהול"ל כאורה", "כחשיכה וכמ"ש
רק  דלא ומשמע כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה",
לחשך, שוה האור שגם אלא לאור שוה שהחשך

לפניו. ממש שווים שניהם כי
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הייתי Â‰ÊÂ(נח) נער כמ"ש נער שנק' מט"ט ענין
שהוא  רבו כשם ששמו כו' זקנתי וגם
דאצי' ו"ק דבחי' כידוע דאצי' העליון אדם בחי'
והיינו  מט"ט שהוא דבריאה בו"ק מתלבשים
שע"י  זה מט"ט בחי' כו' קל כרוב על רוכב שהקב"ה
אלף  ח"י שהן והעולמות המלאכים לכל השפע נמשך

מפני  ג"כ היינו אלף לח"י שמתחלקין ומה עולמות
דהיינו  יותר רבים לחלקים מתחלק הקטנות שבבחי'
מתחלק  א' אור רק הוא דאצי' הגדלות שבבחי' מה
שע"י  והיינו לאלף כו' דנער הקטנות בבחי' למטה
דוקא  והיינו כו' אלף בח"י שט זה קל כרוב בחי'
כי  כו' רוכב עביד קא מאי בליליא כמ"ש בלילה
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מוחין  בבחי' שבאצי' יום מדת שהוא אל חסד ביום
ג"ש  מ"ש והיינו הגדול דאדם ומדות דחב"ד דגדלות
ודן  יושב שניות בתורה ועוסק יושב הקב"ה ראשונות
כשמסתתרת  דמל' הקטנות בחי' הוא בליליא אבל כו'
להשפיע  קל כרוב בחי' ע"י הוא שאז מטה למטה
דוקא  לנשמות שפע זמן הוא ביום כי דוקא למלאכים
ענייני  כל דוקא ביום וע"כ העליון אדם מבחי' שהן
ובעסק  וערב בקר סעודותיו ובמזון תפלות בג' האדם
בלילה  הוא עניינם כל המלאכים משא"כ כו' פרנסתו
בלילה  או' הרי שלהם שיר כמו ביום ולא דוקא
כי  בלילה הוא מלמעלה מזונם שפע זמן וגם דוקא
בלילה  בירורים שמבררת המל' בחי' ע"י נזונים
בעוד  ותקם כמ"ש למלאכים ומזון טרף להמציא
לנערותיה  וחק המלאכים אלו לביתה טרף ותתן לילה
על  רוכב שהקב"ה אמרו וע"כ כו' היכלות בחי' הן

למלאכים  שפע להשפיע דוקא בלילה שלו קל כרוב
כמ" עולמות אלפים ח"י ריבותיים שהן אלהים רכב ש

דא"י  ט"ס ב"פ מט"ט מבחי' שמקבלים לפי כו'
ברכאן  ח"י יודוך. הוא חי חי כמ"ש ח"י גי' ואו"ח
שבא  רק בקרבו שמי כי כמ"ש דמט"ט וח"י דאצי'
ב' בו חסר וע"כ מאד הקטנות בבחי' הוי"ה שם בו
בינה  אאלפך חכמה דואאלפך אלפין ב' שהן אלפין
הגדלות  בחי' מקור שהוא הכתר בחי' שהוא כו'
מיט"ט  בין הפרש (ויש מט"ט נקרא וע"כ דחכמה
שהוא  יו"ד בלא מט"ט ובין בבריאה שהוא ביו"ד
שנשארים  שאינן שנאן וז"ש במ"א) כמ"ש ביצי'
למעלה  שהוא כמו אבל כו' למעלה ואין בהעלם
דאור  ספירות י' ריבותיים. אלהים רכב נק' באצי'
בחכמה  הכתר הארת בשלימות חוזר ואור ישר
וד"ל): כו' השקל גרה עשרים בענין במ"א וכמ"ש
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Ú"Â‰ÊÂ עלמא בחי' הוא ים כי דקרי"ס קשה
דאתגלייא, עלמא בחי' הוא וארץ דאתכסייא
כי  ההפרש רק ביבשה, יש בים שיש מה כל והנה
מכסה  והים בים ובטלים מובלעים הם שבים הנבראי'
שהם  לפי ימא נוני בשם המלאכי' שנק' וזהו עליהם
אף  שביבשה ברואים משא"כ ביטול, בבחי'
ממנה  אשר ארץ וכמ"ש מהארץ חיות שמקבלים
וקרי"ס  הארץ, מן נפרדים הם ואעפי"כ לחם תוצא
עלמא  בחי' שהאיר והיינו יבשה מים שנעשה הוא
בחי' שהם שכמו והיינו דאתגלייא, בעלמא דאתכסייא
שהאיר  דאתכסייא, עלמא בחי' בים הלכו נפרדים
נפרדים, בחי' בגופים שהיו כמו הביטול בחי' בהם
בעולם  דאתכסייא עלמא בחי' שמאיר קשה וזהו
הוי' כי ראו בד"ה באריכות וכמ"ש ונפרדים הנבראים
ר"ע  כמ"ש תורה בחי' ג"כ וזהו השבת, לכם נתן
שפורשים  מיד שבים דגים מה שבים לדגים והמשיל
התורה  בחי' וע"י התורה, מן הפורש כך מתים הם
בחי' שמאיר הארץ בקרב לרוב וידגו כמ"ש הוא
הברואים  ויהי' דאתגלייא בעלמא דאתכסייא עלמא

ברואים  שהם דגים כמו דאתגלייא עלמא בחי' שהוא
זווגים  לזווג וזהו דאתכסייא, עלמא בחי' שבים
קידושין  ע"י הוא הזיווג ענין הנה כי כקרי"ס
עי"ז  לי מקודשת את הרי ואומר בטבעת שמקדשה
יובן  וכמו"כ העולם, כל על ונאסרה לו נתקדשה
לבבתני  וכמ"ש כלה בשם נק' כנס"י הנה למעלה
במ"א, ומבואר כידוע חתן נק' והקדב"ה כלה אחותי
שהוא  במצותיו קדשנו אשר בחי' הוא והקידושין
נמשך  הקידושין כי קשה ג"כ וזהו קידושין, בחי'
הטבעת  כדוגמת עגולים מבחי' שהוא סוכ"ע מבחי'
למטה  מסכ"ע שנמשך ומאחר עגול, שהוא קידושין
יש  שלמטה ד"ת הוי' דיעות אל כי קשה דבר הוא
ולמטה  האמיתי היש שלמעלה וד"ע אין, ולמעלה
שגם  והיינו בד"ת ד"ע בחי' וכשיתחבר אין, הוא
חשיב  כלא קמי' דכולא איך ד"ע בחי' ישיגו בד"ת
בנושא  הפכים שני בחי' שהוא מפני קשה דבר זהו
כמ"ש  מדה"ר י"ג מקור שהוא אל מבחי' ונמשך א',
שע"י  הוי' דיעות אל וזהו כו', עון נושא כמוך אל מי

יתחברו אל וד"ל.שם כו' הוי' דיעות

mbeefl dyw oipr xe`ia 'qeza oiadle
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c"agקס i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Î˘Ó‰‰Â בשקל השקל מחצית בחי' ע"י הוא
וקדוש, קדש יש דהנה הוא והענין הקדש,
בשם  ית' שמו שקראו הגמ' מל' הוא וא"ו קדוש
הוא  ית' שהוא מה על הוא זה ששם הוא, ברוך הקדוש
הוא  וברוך סוכ"ע, בחי' הוא קדוש כי וממלא, סובב
כמשנ"ת  נש"י אמונת היא זו שבבחי' ממכ"ע, בחי'
מבחי' שיומשך בהכרח האמונה לחזק וכדי לעיל,
המשכת  וז"ע האמונה, לחזק שתוכל עד יותר הגבוה
מלה  היא שקדש בזהר ממ"ש שנודע קדש בחי'
בחי' שזהו היינו שמובדלת, בגרמי' פי' בגרמי',
שזהו  והיינו בעצם, בעלמין ההשפעה מבחי' שלמעלה
ששייך  מה הוא סוכ"ע בחי' כי סוכ"ע, מבחי' למעלה
בחי' הוא בגרמי' מלה קדש אבל כנ"ל, עכ"פ לעלמין

משה  המשיך זו שבחי' עלמין מבחי' שלמעלה אוא"ס
והיינו  טעמא, פסיק לא משה שמשה לפי והוא דוקא,
טעמא  פסיק אברהם אברהם בענין במ"א כמ"ש
אבל  דבי"ע, אברהם עם א' בערך אינו דאצי' שאברהם
שוה  הי' שלמטה שמשה טעמא פסיק לא משה משה
בת"א  מזה ע' למעלה, שהוא כמו שרשו עם ממש
איש  וילך ובד"ה בסופו, המשפטי' ואלה ע"פ בביאור
מלה  קדש בחי' הממשיך הוא הוא ולכן לוי, מבית
עד  האמונה לחזק בנש"י דחכ' מ"ה בחי' בגרמי'
עבודה  היא העבודה ואז בהאמונה, דעת בחי' שיומשך
שלם, בלב ועבדהו אביך אלקי את דע וכמ"ש שלימה,
ועבדהו  עי"ז בהאמונה נמשך אשר הדעת שע"י פי'

כו'. העבודה שלימות שה"ע שלם בלב

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ã"îì
עצמית התנשאות בבחי ' הם הנ"ל המדריגות  ב'
הם הג ' והמדריגה ואריך. עתיק - זולת על והתנשאות
גדר, בהם הנעשה בכלים המתלבשים האורות

עליון. אור ע"י והתכללותם
ìéòì úåøëæðä úåâéøãî 'á ìòåשהם כפי  האורות –

לאחר  נמשכו שהם  וכפי  הצמצום, לפני  בשרשם
גילוי , בבחינת יוצר øîàðהצמצום בברכת בתפילה,

úåîéîאור, àùðúîäå 'åë æàî åãáì íîåøîä êìîä
,íìåò

íöòá àùåðîå íîåøîù àåä íîåøîä êìîä ùåøéôã
åäæå ,ììë úåîìåòì êééù åðéàù התואר את åãáìשאומר

על áâùðåהכוונה åîëå àåä åãáì àåä úðéçá59'éåä
åîëå ,'åë åãáì"דוד "ויברך במזמור בתפילה, שאומרים

-,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë êãáì 'éåä àåä äúà
íåöîöä éðôì àåäù åîë óåñ ïéàã úåëìî úðéçá åðééäå
זה הרי  לבדו " המרומם "המלך על שמדובר שכיון –

לפני בשרשה שהיא כפי  אבל המלכות בספירת עוסק
éìáäהצמצום , óåñ ïéà øåàáù äøòùää úðéçá åäæù

úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïäå ìåáâ úðéçáá øéàäì ìåáâ
,æ"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîë 'åë

åæ äâéøãîå äðéçáãהכינוי שהיא – סוף" דאין "מלכות
הגנוזות, הספירות úéìëúáלכללות àéäãåçéä

ïáùåçá àìå óåñ ïéà øåàá úåììëúääå(בחשבון)øùò
äæ éøä ïë ìòå ,è"ë ÷øô ìéòì øëæðë ïééãò úåøéôñ

,'åë éøîâì úåàùðúäå úåîîåø úðéçááמהות שהרי  -
ורוממות. התנשאות בחינת היא המלכות ספירת

éîöò úåàùðúä úðéçáá åðééäåהגנוזות הספירות –
אלא הזולת, על התנשאות של באופן  לא שם  נמצאות

עצמית. התנשאות של באופן
השרש שהם הגנוזות בספירות שעוסקים כיון ולכאורה
שהיא אומרים כיצד זולת, של ענין שבעולמות, לאור

עצמית? התנשאות בבחינת
נ"ע: הרבי  ùמבאר  øçàîãהגנוזות הספירות של הדרגה
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יא.59). ב, ישעיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הצמצום ïééãòלפני øå÷î úðéçáá åðéàשהרי לעולמות,
לפני של המדרגה  שכללות הצמצום" "לפני  על מדובר
ללא לעצמו, שהוא כפי  הבורא  גילוי הוא הצמצום,

לזולת, מקום úåàùðúäנתינת  úðéçáá äæ éøä àìéîî
.'åë éîöò

,'åë ìåáâå äãîá øéàäì äøòùää åäæù íâäåלמרות -
כבר  בה הדרגה על מדובר גופא הצמצום" "לפני שבתוך
- וגבול מידה של באופן כך אחר להאיר השערה יש
øãâá úåéäì ììë äëùîä úðéçáá åðéà éøä íå÷î ìëî

,'åë øå÷î בין ישיר קשר שאין מאחר כלומר, -
סיבתי קשר אלא  הצמצום, לפני שורשם לבין  העולמות
לפני עליהם המחשבה היא לעולמות שהסיבה בלבד,
– כמקור משמשת מחשבה שאותה לא אבל הצמצום,
הלשון  את זה  על לומר ניתן  לכן  ישירה, שייכות 

עצמית". "התנשאות
úàæä äøòùä úéììëã èøôáåהצמצום àéäלפני

íéìëä úøòùä àì úåøåàä úøòùäהשערת שהרי  -
כל על השערה יש  שם ֿ קדמון, אדם בעולם זה הכלים
הצמצום שלפני הכללית ההשערה אבל הנבראים, פרטי 

הכלים. על ולא האור על לבד כללית השערה היא 
היא הצמצום לפני ההשערה  בחינת אחרות: במילים
אלא עצמו , הנברא על מחשבה עדיין  אין בה הדרגה
המחשבה לנברא. עצמו את נותן הבורא  כיצד השערה
שהוא איך אלא (כלים), המקבל דרגת על  לא היא שם

המתלבש). (האור אליו מתייחס
איך שמשער זה הנה בית, שבונה אדם לדוגמא וכמו
זה אך הכלים. השערת בנמשל זה הרי הבית , יראה
הבית, בתוך יתענג  הוא ואיך ירגיש  הוא איך שמשער

האורות. השערת בנמשל זה הרי 
התנשאות כי  עצמית, התנשאות זה על לומר שייך ולכן 
מלך "אין דרך על בעם , שתלויה התנשאות היא זולת על

כשמד אבל עם". "אנאבלא של המחשבה על ברים
הצמצום, לפני סוף דאין במלכות שהיא  כפי  אמלוך"
כנזכר  סיבות שתי  ומצד עצמית, התנשאות היא הרי 
סיבה. רק אלא אליהם, מקור לא שהיא כיון א. לעיל:
שחושב היינו כלים. ולא אורות, השערת  שזה כיון  ב.
העולם על ולא  לעולם, מתייחס שהוא כפי  עצמו על

עצמו.
éøä הענין úåàùðúäמסקנת äæá øîåì êééù åðéà

.'åë åãáì íîåøî àåäù äî íà éë äååäúîä øáãäî
עצמית. התנשאות היינו

øîåàù äîåהתפילה נוסח úåîéîבהמשך àùðúîäå

àåä íìåò- הבאה בדרגה àáùכבר åîë øåàäá לאחר
ùáìúîùהצמצום íãå÷ ìáà ,íéìëá ùáìúäì éåìéâá

åðééä åãáì íîåøîä úðéçáá åðéà åæ äðéçáã ,ïééãò
éîöò úåîîåø úðéçááהצמצום לפני  שזה øçàîכפי 

øùòã úåøåàäì øå÷î úðéçáá úåéäì éåìéâá àá øáëù
úåîéî àùðúîäå äæ ìò øîåà íå÷î ìëîå ,'åë úåøéôñ

íìåòהתנשאות של בחינה שהוא úåøåàùהיינו úåéäì
úåèéùô úðéçáá äî éìá ïë íâ íä åìà,לכלים ביחס

אלא עצמית, התנשאות לא זה íéàùåðîואמנם íä éøä
ïéîåé ïäù íìåò úåîé úðéçáî ïééãòגילוי øéòæãכלומר

ïéôðà,העליונות המידות –ïéîåéå- הגילוי  –øùòã
.'åë ììëá úåìéöàã úåøéôñ

åìà úåðéçá 'áã øîåì ùé ììë êøãáåהמרומם" של
עולם " מימות ו "המתנשא מאז " éúò÷לבדו úðéçá ïä

êéøàåשנעתקת הכתר של הפנימיות היא עתיק  דרגת –
מעל אמנם היא  אריך, דרגת ואילו  הנאצלים, מן  ונבדלת

אליהם. ומקור ראש  כבר אך הנאצלים
úåæåðâä úåøéôñ øùòäã å"è ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

'åë ïåîã÷-íãàã ÷éúò úðéçá ïäנחשבים כלומר –
ֿ קדמון  אדם לעולם  ביחס éåìéâáכעתיק àáù øåàäå ,

çàìíåöîöä ø הקו אור êéøàשהוא úðéçá äæ éøä
'åë ììëáלעולמות,-øùòì øå÷î úðéçá åúåéä íòã

.'åë íäî àùåðîå íîåøî àåä íå÷î ìëî úåøéôñ ולכן
עולם " מימות "והמתנשא עליו  לומר .שייך

úåøåàäá àåä äæ ìëåבכלים התלבשותן ïäùלפני
ìéòì úøëæðä 'áä äâéøãî íâã úåèéùô úðéçáá אור של

הצמצום לאחר éìáהקו úðéçááå úåèéùô úðéçáá àåä
'åë ä"îלכלים úåéèøôביחס úåâéøãî íúåéä íòã)–

והקו  פרטי , באופן נמשכה ספירה שכל שהתבאר כפי 
מנקודות, ä"îעשוי éìá úðéçáá íä éøä וגדרéðôî

íåöîöäùהגנוזות הספירות èåòéîשל úðéçáá àåä
'åë ãáì ואינו ההעלם, גילוי זה הרי כן ואם סילוק, ולא 

ערוך, ìéòìבאין øëæðëåהקודם äîëçבמאמר åîëå ,(
äàîéúñ(הסתומה äìòîìשבכתר (החכמה  àéäù
äîëçäîפשיטות åîëåובבחינת  ,'åë 'éåìâä äîëç éáâì

'åë ïééãò úçà àøáñ àéäù áøä úøáñבפשיטות והיא
התלמידים לתפיסת  â"éביחס ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

סברת לבין ואבטליון" "שמעיה סברת שבין  ביחס
ושמאי ". "הלל התלמידים

והיחס שבאורות, הב' הדרגה של הביאור זה  כאן  עד
הא'. דרגה מול אל שלה

a"xrz wla zyxt zay
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קסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Î˘Ó‰‰Â בשקל השקל מחצית בחי' ע"י הוא
וקדוש, קדש יש דהנה הוא והענין הקדש,
בשם  ית' שמו שקראו הגמ' מל' הוא וא"ו קדוש
הוא  ית' שהוא מה על הוא זה ששם הוא, ברוך הקדוש
הוא  וברוך סוכ"ע, בחי' הוא קדוש כי וממלא, סובב
כמשנ"ת  נש"י אמונת היא זו שבבחי' ממכ"ע, בחי'
מבחי' שיומשך בהכרח האמונה לחזק וכדי לעיל,
המשכת  וז"ע האמונה, לחזק שתוכל עד יותר הגבוה
מלה  היא שקדש בזהר ממ"ש שנודע קדש בחי'
בחי' שזהו היינו שמובדלת, בגרמי' פי' בגרמי',
שזהו  והיינו בעצם, בעלמין ההשפעה מבחי' שלמעלה
ששייך  מה הוא סוכ"ע בחי' כי סוכ"ע, מבחי' למעלה
בחי' הוא בגרמי' מלה קדש אבל כנ"ל, עכ"פ לעלמין

משה  המשיך זו שבחי' עלמין מבחי' שלמעלה אוא"ס
והיינו  טעמא, פסיק לא משה שמשה לפי והוא דוקא,
טעמא  פסיק אברהם אברהם בענין במ"א כמ"ש
אבל  דבי"ע, אברהם עם א' בערך אינו דאצי' שאברהם
שוה  הי' שלמטה שמשה טעמא פסיק לא משה משה
בת"א  מזה ע' למעלה, שהוא כמו שרשו עם ממש
איש  וילך ובד"ה בסופו, המשפטי' ואלה ע"פ בביאור
מלה  קדש בחי' הממשיך הוא הוא ולכן לוי, מבית
עד  האמונה לחזק בנש"י דחכ' מ"ה בחי' בגרמי'
עבודה  היא העבודה ואז בהאמונה, דעת בחי' שיומשך
שלם, בלב ועבדהו אביך אלקי את דע וכמ"ש שלימה,
ועבדהו  עי"ז בהאמונה נמשך אשר הדעת שע"י פי'

כו'. העבודה שלימות שה"ע שלם בלב

i"pa y`x z` `yz ik

.(a"l ,milwy 't ldwie t"y) .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

.ã"îì
עצמית התנשאות בבחי ' הם הנ"ל המדריגות  ב'
הם הג ' והמדריגה ואריך. עתיק - זולת על והתנשאות
גדר, בהם הנעשה בכלים המתלבשים האורות

עליון. אור ע"י והתכללותם
ìéòì úåøëæðä úåâéøãî 'á ìòåשהם כפי  האורות –

לאחר  נמשכו שהם  וכפי  הצמצום, לפני  בשרשם
גילוי , בבחינת יוצר øîàðהצמצום בברכת בתפילה,

úåîéîאור, àùðúîäå 'åë æàî åãáì íîåøîä êìîä
,íìåò

íöòá àùåðîå íîåøîù àåä íîåøîä êìîä ùåøéôã
åäæå ,ììë úåîìåòì êééù åðéàù התואר את åãáìשאומר

על áâùðåהכוונה åîëå àåä åãáì àåä úðéçá59'éåä
åîëå ,'åë åãáì"דוד "ויברך במזמור בתפילה, שאומרים

-,øçà íå÷îá øàáúðù åîëå 'åë êãáì 'éåä àåä äúà
íåöîöä éðôì àåäù åîë óåñ ïéàã úåëìî úðéçá åðééäå
זה הרי  לבדו " המרומם "המלך על שמדובר שכיון –

לפני בשרשה שהיא כפי  אבל המלכות בספירת עוסק
éìáäהצמצום , óåñ ïéà øåàáù äøòùää úðéçá åäæù

úåæåðâä úåøéôñ øùòä ïäå ìåáâ úðéçáá øéàäì ìåáâ
,æ"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîë 'åë

åæ äâéøãîå äðéçáãהכינוי שהיא – סוף" דאין "מלכות
הגנוזות, הספירות úéìëúáלכללות àéäãåçéä

ïáùåçá àìå óåñ ïéà øåàá úåììëúääå(בחשבון)øùò
äæ éøä ïë ìòå ,è"ë ÷øô ìéòì øëæðë ïééãò úåøéôñ

,'åë éøîâì úåàùðúäå úåîîåø úðéçááמהות שהרי  -
ורוממות. התנשאות בחינת היא המלכות ספירת

éîöò úåàùðúä úðéçáá åðééäåהגנוזות הספירות –
אלא הזולת, על התנשאות של באופן  לא שם  נמצאות

עצמית. התנשאות של באופן
השרש שהם הגנוזות בספירות שעוסקים כיון ולכאורה
שהיא אומרים כיצד זולת, של ענין שבעולמות, לאור

עצמית? התנשאות בבחינת
נ"ע: הרבי  ùמבאר  øçàîãהגנוזות הספירות של הדרגה
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הצמצום ïééãòלפני øå÷î úðéçáá åðéàשהרי לעולמות,
לפני של המדרגה  שכללות הצמצום" "לפני  על מדובר
ללא לעצמו, שהוא כפי  הבורא  גילוי הוא הצמצום,

לזולת, מקום úåàùðúäנתינת  úðéçáá äæ éøä àìéîî
.'åë éîöò

,'åë ìåáâå äãîá øéàäì äøòùää åäæù íâäåלמרות -
כבר  בה הדרגה על מדובר גופא הצמצום" "לפני שבתוך
- וגבול מידה של באופן כך אחר להאיר השערה יש
øãâá úåéäì ììë äëùîä úðéçáá åðéà éøä íå÷î ìëî

,'åë øå÷î בין ישיר קשר שאין מאחר כלומר, -
סיבתי קשר אלא  הצמצום, לפני שורשם לבין  העולמות
לפני עליהם המחשבה היא לעולמות שהסיבה בלבד,
– כמקור משמשת מחשבה שאותה לא אבל הצמצום,
הלשון  את זה  על לומר ניתן  לכן  ישירה, שייכות 

עצמית". "התנשאות
úàæä äøòùä úéììëã èøôáåהצמצום àéäלפני

íéìëä úøòùä àì úåøåàä úøòùäהשערת שהרי  -
כל על השערה יש  שם ֿ קדמון, אדם בעולם זה הכלים
הצמצום שלפני הכללית ההשערה אבל הנבראים, פרטי 

הכלים. על ולא האור על לבד כללית השערה היא 
היא הצמצום לפני ההשערה  בחינת אחרות: במילים
אלא עצמו , הנברא על מחשבה עדיין  אין בה הדרגה
המחשבה לנברא. עצמו את נותן הבורא  כיצד השערה
שהוא איך אלא (כלים), המקבל דרגת על  לא היא שם

המתלבש). (האור אליו מתייחס
איך שמשער זה הנה בית, שבונה אדם לדוגמא וכמו
זה אך הכלים. השערת בנמשל זה הרי הבית , יראה
הבית, בתוך יתענג  הוא ואיך ירגיש  הוא איך שמשער

האורות. השערת בנמשל זה הרי 
התנשאות כי  עצמית, התנשאות זה על לומר שייך ולכן 
מלך "אין דרך על בעם , שתלויה התנשאות היא זולת על

כשמד אבל עם". "אנאבלא של המחשבה על ברים
הצמצום, לפני סוף דאין במלכות שהיא  כפי  אמלוך"
כנזכר  סיבות שתי  ומצד עצמית, התנשאות היא הרי 
סיבה. רק אלא אליהם, מקור לא שהיא כיון א. לעיל:
שחושב היינו כלים. ולא אורות, השערת  שזה כיון  ב.
העולם על ולא  לעולם, מתייחס שהוא כפי  עצמו על

עצמו.
éøä הענין úåàùðúäמסקנת äæá øîåì êééù åðéà

.'åë åãáì íîåøî àåäù äî íà éë äååäúîä øáãäî
עצמית. התנשאות היינו

øîåàù äîåהתפילה נוסח úåîéîבהמשך àùðúîäå

àåä íìåò- הבאה בדרגה àáùכבר åîë øåàäá לאחר
ùáìúîùהצמצום íãå÷ ìáà ,íéìëá ùáìúäì éåìéâá

åðééä åãáì íîåøîä úðéçáá åðéà åæ äðéçáã ,ïééãò
éîöò úåîîåø úðéçááהצמצום לפני  שזה øçàîכפי 

øùòã úåøåàäì øå÷î úðéçáá úåéäì éåìéâá àá øáëù
úåîéî àùðúîäå äæ ìò øîåà íå÷î ìëîå ,'åë úåøéôñ

íìåòהתנשאות של בחינה שהוא úåøåàùהיינו úåéäì
úåèéùô úðéçáá äî éìá ïë íâ íä åìà,לכלים ביחס

אלא עצמית, התנשאות לא זה íéàùåðîואמנם íä éøä
ïéîåé ïäù íìåò úåîé úðéçáî ïééãòגילוי øéòæãכלומר

ïéôðà,העליונות המידות –ïéîåéå- הגילוי  –øùòã
.'åë ììëá úåìéöàã úåøéôñ

åìà úåðéçá 'áã øîåì ùé ììë êøãáåהמרומם" של
עולם " מימות ו "המתנשא מאז " éúò÷לבדו úðéçá ïä

êéøàåשנעתקת הכתר של הפנימיות היא עתיק  דרגת –
מעל אמנם היא  אריך, דרגת ואילו  הנאצלים, מן  ונבדלת

אליהם. ומקור ראש  כבר אך הנאצלים
úåæåðâä úåøéôñ øùòäã å"è ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

'åë ïåîã÷-íãàã ÷éúò úðéçá ïäנחשבים כלומר –
ֿ קדמון  אדם לעולם  ביחס éåìéâáכעתיק àáù øåàäå ,

çàìíåöîöä ø הקו אור êéøàשהוא úðéçá äæ éøä
'åë ììëáלעולמות,-øùòì øå÷î úðéçá åúåéä íòã

.'åë íäî àùåðîå íîåøî àåä íå÷î ìëî úåøéôñ ולכן
עולם " מימות "והמתנשא עליו  לומר .שייך

úåøåàäá àåä äæ ìëåבכלים התלבשותן ïäùלפני
ìéòì úøëæðä 'áä äâéøãî íâã úåèéùô úðéçáá אור של

הצמצום לאחר éìáהקו úðéçááå úåèéùô úðéçáá àåä
'åë ä"îלכלים úåéèøôביחס úåâéøãî íúåéä íòã)–

והקו  פרטי , באופן נמשכה ספירה שכל שהתבאר כפי 
מנקודות, ä"îעשוי éìá úðéçáá íä éøä וגדרéðôî

íåöîöäùהגנוזות הספירות èåòéîשל úðéçáá àåä
'åë ãáì ואינו ההעלם, גילוי זה הרי כן ואם סילוק, ולא 

ערוך, ìéòìבאין øëæðëåהקודם äîëçבמאמר åîëå ,(
äàîéúñ(הסתומה äìòîìשבכתר (החכמה  àéäù
äîëçäîפשיטות åîëåובבחינת  ,'åë 'éåìâä äîëç éáâì

'åë ïééãò úçà àøáñ àéäù áøä úøáñבפשיטות והיא
התלמידים לתפיסת  â"éביחס ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

סברת לבין ואבטליון" "שמעיה סברת שבין  ביחס
ושמאי ". "הלל התלמידים

והיחס שבאורות, הב' הדרגה של הביאור זה  כאן  עד
הא'. דרגה מול אל שלה
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למצא p‰Â‰יא) ואחד אחד ּכל יכֹול ּכזה ּבדגמא ¿ƒ≈ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֻ
והינּו ּבדּקּות, אֹו ּבגּסּות אם ְְְְְְִַַַַּבעצמֹו
ׁשעצם  להיֹות ויכֹול ,יתּבר מהּׁשם עזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמבּקׁשים
מֹותרי  ענין הּוא יתּבר מהּׁשם ּׁשּמבּקׁש מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר

רצֹונֹולגמר  זה ׁשאין נפׁשֹו ּתאות למּלאת רק והּוא י, ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַֹ
הּוא  הּדבר וסּבת מחּתרּתא, אּפּום ּגּנבא ּבדגמת ,ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻיתּבר
את  וחֹוׁשבים ּבעצמם טֹועים ׁשהם אדם ּבני טעּותי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
ּבעיני  יקר ׁשהּוא והינּו חׁשּוב, ּדבר למציאּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעצמם
ּדוקא  אז ואׁשר וכּו', עׁשר לֹו ׁשּמּגיע ל ֹו ונדמה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹעצמֹו
ּדוקא, הרחבה מּתֹו ּותפּלה ּבתֹורה ד' את לעבד ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹיּוכל
ּבהענינים  ּׁשרֹוצה מה הּוא ּכּונתֹו עּקר ּבאמת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
יתּבר רצֹונֹו זה ׁשאין נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמּיים
ּדעסק  ּומּתן, מּׂשא ּבעסק ּוכמֹו ּבדּקּות, ׁשּזה ויׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלל.
טהֹורה, ּכלי להיֹות וצרי לפרנסה, ּכלי הּוא ּומּתן ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָמּׂשא

ּגוונא  ּוכהאי ּוגנבה ּדׁשקר אּסּור נדנּוד ׁשּום ּבלי ,כג והינּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבלבבֹו" אמת "ודבר ענין עד ּבאמּונה, ּומּתן מּׂשא ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹויהיה

רז"ל  לׁשם 21ּכמאמר ּבכּונה להיֹות צרי העסק ּוכללּות , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנּתן  הּוא ּדהאמת אלקית, ּכּונה ּבזה ׁשּיהיה ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשמים,
ּתעבד", ימים "ׁשׁשת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ולעבד, לעסק ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹרׁשּות
לא  אבל ּתעׂשה", אׁשר ּבכל אלקי ה' ּוברכ" ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹּוכתיב
יצירת  ּתכלית היא זה לא ׁשהרי הּכּונה, הּוא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהעׂשּיה
האדם  יצירת עּקר אם ּכי העׂשּיה, ּבׁשביל ּבעֹולם ְְֲִִִִִִִַַָָָָָָָָָָהאדם
עליה  ואדם ארץ עׂשיתי "אנכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹהּוא

ּתרי"ג  ּבׁשביל ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּדבראתי ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָּבראתי",
ׁשּיהיה  הּוא הּכּונה הּזה עסק ּבעׂשּית ּגם ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמצוֹות,
העסק, עלֿידי ׁשּנעׂשה הּברּורים והינּו אלקי, ענין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבזה
ּפרנסה, על יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁשים ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאם

ּכדבעי  הּוא העסק אם לידע צריכים ּכלי כד הרי ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּברכה, הּמחזיק ּכלי ׁשּיהיה להׁשּתּדל ּוצריכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָטהֹורה,

א  הּכּונה. ּכפי ׁשּיהיה היא והינּו ׁשהאמּונה להיֹות מנם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
צריכה  ּדאמּונה וזהּו ,ּכ ּכל לּבֹו ׂשם אינֹו מּקיף ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבבחינת
עבֹודת  היה וזה ּבהּפנימּיּות, ּתאיר ׁשהאמּונה ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּפרנסה,
ׁשּיהיה  הינּו האמּונה, את ּומפרנס רֹועה ׁשהיה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמׁשה
חּיּות  ּבבחינת ּתהיה ׁשהאמּונה יחיה", ּבאמּונתֹו ְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ"צּדיק

מׁשה  ּכי ּבנׁשמֹות 22ּפנימית, הּדעת ּבחינת המׁשי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַ
,"לבהמּת ּבׂשד עׂשב "ונתּתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל,
ּבהמה, ּדזרע ּבּנׁשמֹות ּגם ּדעת ּבחינת המׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמׁשה
ׁשרֹועה  מהימנא, רעיא הּוא ּומׁשה הרּגׁש, הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדדעת
הינּו האמּונה, ּבענין יׂשראל נׁשמֹות את ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָּומפרנס

ּפנימי. הרּגׁש ּבבחינת ּתהיה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהאמּונה
.¯ev˜מבּקׁש ּדלפעמים ּבעצמֹו ימצא אחד ּדכל יבאר ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

רצֹונֹו נגד ׁשהּוא ּדבר על הּוא ּברּו ְֵֶֶֶַַָָָָמהּקדֹוׁש
ועׁשר  ּבנים לֹו ׁשּמּגיע ּבעצמֹו טֹועה האדם ּכי ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיתּבר
יׁשנן  ּגּסֹות עברֹות לֹו אין אם ּדגם וׁשֹוכח ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻּוגדּלה,
ּפרנסת  וזהּו ּפרנסתֹו, והנהגת ּכלי ּבעניני ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָּבדּקּות,

ּבּפנימּיּות. ׁשּתאיר ְֱִִִֶַָָָהאמּונה
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מקומות.22) ובכמה שם. חיים תורת משפטים. פרשת ריש אור תורה ראה

לזה.כג. שצריך.כד.וכדומה כפי

•
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לכאן  פנים יש להתבונן. ישבתי ואנכי לו הלך ק.
יהי' וכה כה בין אבל כלל, ירא אינני אנכי ולכאן:
לבית  ויוליכוני עלי יעלילו כי הדבר ואפשר סער
יום  לעכבני דרכים וימצאו לבירור המשטרה פקידות
הענינים, מהלכי כל על רע רושם יעשה וזה יומים או
תרמילי  את ואקח הגאסטיניציא את לעזוב ואחליט

ללכת. ומקלי
עיניו  לקראתי, הולך ק. את ראיתי כשיצאתי
עתה  זה לאמר: רועד וקולו כסיד לבנים פניו טרוטות,

בחדרו, שניאורסאהן האזרח אם בתיליפון שאלו
בחדרו  הוא כי השיב   הטעלעפאניסט עוזר  והנער
ומה  ללכת, עתה אפשר אי המבוא ודרך ס"ז מספר

לעשות?
המבוא  דרך ואלך ירא, אני אין הרגעו, אני:
 הטעלעפאניסט עוזר  והנער הולכים הננו הרגיל.
אל  אותו קוראים כי להפקיד ואומר לקראתנו רץ
ללכת  ממהר והפקיד עקביו על חוזר הנער התיליפון,
הנוגות, מחשבותי לרגל  לאטי הולך הנני ואנכי אחריו
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הפקיד  לי מסר הגאסטיניצא משרד דרך ובעברי
מאסקאווסקיא  מבאלשאיא הפקיד אשר בלחישה
פתח  אצל עלי הוא מחכה כי לי למסור עמו דבר
תודתי  את לו יגיד כי לו אמרתי המבשלות. בית מבוא
המבשלות. בית מבוא פתח אצל עלי יחכה ואל
כי  עלי יחכה ואל תודתי את לו יגיד כי לו אמרתי

הרגיל. המבוא דרך אבוא
כאן  הרב "ש והנה ראיתי הכניסה לחדר בירדי

אנכי  כזו. מאוחרת בשעה בא למה שאלתיו עומד.
בנציון  התמימים באו כי להגיד  רב "ש עונה  באתי
מחר  אשר להם להגיד לו ואמרתי יוסף. ואברם

בביתו. נתראה בקר עשירית בשעה
מאסקאווסקאיא  לב . נסעתי ואנכי לו הלך הרב "ש
קבלני  והפקיד הרגיל המבוא דרך ואלך גאסטיניצא

פנים. בסבר
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תר"ח  בשנת ההיא, צמח 91בעת הרב אאזמו"ר רבינו כ"ק בבית היו התרגשות ימי בערך,
השידוכים. לעונת בא זצוקללה"ה) מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר (כ"ק צעירו בנו כי צדק,

שלום  ברוך ר' הרב בית הבתים, זלמן 92ושני שניאור ר' הרב אאזמו"ר 93ובית כ"ק בני (שניהם
להתרגש  התחילו צדק) צמח בנות 94הרב היו לשניהם כי עמהם,95, יתחתנו כי חשבו אחרת ולא ...

מאד  וחביב רגילים הבלתי בכשרונותיו מופלג שהי' זקונים, הבן הצעיר באחיו חפץ אחד וכל
ויותר  שנה י"ד בן הי' וכבר ממנו, הגדולים אחיו שאר על יתר לו ויקר .91לאביו,
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6

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
.98ֿ97 הערות לקמן ראה (91

של  הבכור בנו שלום, ברוך הר' הרה"ח הרה"ק כ"ק (92
שבט  ט"ז נסתלק תקס"ו*. מרֿחשון בשלהי נולד הצ"צ. אדמו"ר

פ"ח. ח"ג רבי בית – אודותו ראה תרכ"ט.
בנו  מליאדי, זלמן שניאור חיים הר' אדמו"ר כ"ק (93ַ
תר"ם. טבת ד' – (בערך)** תקע"ד הצ"צ. אדמו"ר של השלישי
הרח"א  מ"ש (ראה "חיים" השם את לו הוסיפו ילד בעודו
תרע"ח. פאלטאווע, אור" "יהל לתהלים בפתיחה ביחובסקי
"הקריאה  קמד. ע' תש"נ) יארק, (ניו ביחובסקי" הרח"א ָ"כתבי

'eb xacie d"c qtcp (jli`e `x 'r `"g) e"qwz f"dc` ixn`na (*
oad oeict zevn zcerqa) dkepg axr '` mei" :zxzeka ,xeka lk il ycw
,8 'r (g"kyz ,z"dw) v"iixedn x"enc` w"k ixn`n zniyxae ,"(l"pd
y"axd clep k"`e ,"r"p y"ax ly oad oeict zevn zcerq"l dpeekdy

.e"qwz oeygÎxn idlyaxtq ;(e 'r `"yz hay) "dyecwde d`ixwd"a
b"g iax ziaa .c"qwz zpya clepy - dxrda 74 'r z"y'd uiw zegiyd

.f"qwz zpy jxra clepy g"tx,63 dxrday dgtynd ipa zniyxa
.dpy ynge mirax` oa 'id `"ixz elqk ycegay

oa 'id `"ixz elqk ycegay ,63 dxrday dgtynd ipa zniyxa (**
.dpy dpenye miyly

ספר  שם. רבי בית – אודותו ראה ד). ע' תש"ב שבט והקדושה"
וש"נ. .38 ע' תש"ו השיחות

.97 שבהערה רבינו רשימת ראה (94
ואשתו  הרב"ש ע"ד מהן) העתק (שנמצא רבינו ברשימות (95
רחל, ציפע להם, היו בנות "ארבעה ראדזיא*: מרת הרבנית
כן  אצלי, ספק שמותיהן האחרונות (שתים לאה ביילא, רבקה,

אדע)". לא סדרן
לאה  בילא, הרב"ש: בנות שמות הובאו מקומות בכמה

זלאטע*****. גאלדא****, רבקה***, שרה**,

±ראדזיא:*) dzece` d`x .`c`x :d`ad b"deyay dniyxa
jexa x"xd icia miaezk mixetiqe mipipr zeniyx) "y"axd zeniyx"

.gr 'r .jli`e eq 'r .hp 'r (od`qxe`ipy l"f xe`ipy
שרה:**) לאה micwtndבילא, itÎlr dgtynd ipa zniyx

ryz za f` dzid `lia zxny ,mye .63 dxrday `"ixz elqk ycegn
.dpy dxyr mizy za f` dzid dxy d`l zxne dpy dxyr

jiixרבקה:***) mleyn x"xd zy`'r my ycewÎzexb` d`x ±
l"end zxrda ± .(v"vd x"enc` oa y"axd azkn) blx 'r .`qw

.epiptly cwtnd ixg` ,d`xpk ,dclepy ,my ycewÎzexb`l
159.גאלדא:****) dxrd onwl d`x

zekinqaזלאטע:*****) yhiee`aeila dpexg`l dzlbzpy davna©
'n [m]qxetnd axd za rh`lf 'n daeyge drepvd . ." :zeipaxd lde`l
x"enc` oa y"axl dpeekd m`e ."aixz eelqk 'e '` meil xe` 'tp mely jexa

.l"pd cwtna dzpnp `l recn r"v ,v"vd
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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למצא p‰Â‰יא) ואחד אחד ּכל יכֹול ּכזה ּבדגמא ¿ƒ≈ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֻ
והינּו ּבדּקּות, אֹו ּבגּסּות אם ְְְְְְִַַַַּבעצמֹו
ׁשעצם  להיֹות ויכֹול ,יתּבר מהּׁשם עזר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּמבּקׁשים
מֹותרי  ענין הּוא יתּבר מהּׁשם ּׁשּמבּקׁש מה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּדבר

רצֹונֹולגמר  זה ׁשאין נפׁשֹו ּתאות למּלאת רק והּוא י, ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַֹ
הּוא  הּדבר וסּבת מחּתרּתא, אּפּום ּגּנבא ּבדגמת ,ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֻיתּבר
את  וחֹוׁשבים ּבעצמם טֹועים ׁשהם אדם ּבני טעּותי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּפני
ּבעיני  יקר ׁשהּוא והינּו חׁשּוב, ּדבר למציאּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָעצמם
ּדוקא  אז ואׁשר וכּו', עׁשר לֹו ׁשּמּגיע ל ֹו ונדמה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹעצמֹו
ּדוקא, הרחבה מּתֹו ּותפּלה ּבתֹורה ד' את לעבד ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹיּוכל
ּבהענינים  ּׁשרֹוצה מה הּוא ּכּונתֹו עּקר ּבאמת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָאבל
יתּבר רצֹונֹו זה ׁשאין נפׁשֹו, ּתאות למּלאת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹהּגׁשמּיים
ּדעסק  ּומּתן, מּׂשא ּבעסק ּוכמֹו ּבדּקּות, ׁשּזה ויׁש ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכלל.
טהֹורה, ּכלי להיֹות וצרי לפרנסה, ּכלי הּוא ּומּתן ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָמּׂשא

ּגוונא  ּוכהאי ּוגנבה ּדׁשקר אּסּור נדנּוד ׁשּום ּבלי ,כג והינּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָ
ּבלבבֹו" אמת "ודבר ענין עד ּבאמּונה, ּומּתן מּׂשא ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹויהיה

רז"ל  לׁשם 21ּכמאמר ּבכּונה להיֹות צרי העסק ּוכללּות , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּנּתן  הּוא ּדהאמת אלקית, ּכּונה ּבזה ׁשּיהיה ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשמים,
ּתעבד", ימים "ׁשׁשת ׁשּכתּוב ּוכמֹו ולעבד, לעסק ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹרׁשּות
לא  אבל ּתעׂשה", אׁשר ּבכל אלקי ה' ּוברכ" ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַָָֹֹּוכתיב
יצירת  ּתכלית היא זה לא ׁשהרי הּכּונה, הּוא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהעׂשּיה
האדם  יצירת עּקר אם ּכי העׂשּיה, ּבׁשביל ּבעֹולם ְְֲִִִִִִִַַָָָָָָָָָָהאדם
עליה  ואדם ארץ עׂשיתי "אנכי ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָָֹהּוא

ּתרי"ג  ּבׁשביל ּתרי"ג, ּבגימטרּיא ּדבראתי ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָּבראתי",
ׁשּיהיה  הּוא הּכּונה הּזה עסק ּבעׂשּית ּגם ּכן אם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָמצוֹות,
העסק, עלֿידי ׁשּנעׂשה הּברּורים והינּו אלקי, ענין ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבזה
ּפרנסה, על יתּבר מהּׁשם עזר מבּקׁשים ּכאׁשר ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאם

ּכדבעי  הּוא העסק אם לידע צריכים ּכלי כד הרי ׁשּיהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּברכה, הּמחזיק ּכלי ׁשּיהיה להׁשּתּדל ּוצריכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָטהֹורה,

א  הּכּונה. ּכפי ׁשּיהיה היא והינּו ׁשהאמּונה להיֹות מנם ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
צריכה  ּדאמּונה וזהּו ,ּכ ּכל לּבֹו ׂשם אינֹו מּקיף ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבבחינת
עבֹודת  היה וזה ּבהּפנימּיּות, ּתאיר ׁשהאמּונה ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָָּפרנסה,
ׁשּיהיה  הינּו האמּונה, את ּומפרנס רֹועה ׁשהיה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמׁשה
חּיּות  ּבבחינת ּתהיה ׁשהאמּונה יחיה", ּבאמּונתֹו ְְְֱֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָ"צּדיק

מׁשה  ּכי ּבנׁשמֹות 22ּפנימית, הּדעת ּבחינת המׁשי ְְְְְִִִִִִִֶַַַַ
,"לבהמּת ּבׂשד עׂשב "ונתּתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָיׂשראל,
ּבהמה, ּדזרע ּבּנׁשמֹות ּגם ּדעת ּבחינת המׁשי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמׁשה
ׁשרֹועה  מהימנא, רעיא הּוא ּומׁשה הרּגׁש, הּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּדדעת
הינּו האמּונה, ּבענין יׂשראל נׁשמֹות את ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָּומפרנס

ּפנימי. הרּגׁש ּבבחינת ּתהיה ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָׁשהאמּונה
.¯ev˜מבּקׁש ּדלפעמים ּבעצמֹו ימצא אחד ּדכל יבאר ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

רצֹונֹו נגד ׁשהּוא ּדבר על הּוא ּברּו ְֵֶֶֶַַָָָָמהּקדֹוׁש
ועׁשר  ּבנים לֹו ׁשּמּגיע ּבעצמֹו טֹועה האדם ּכי ,ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹיתּבר
יׁשנן  ּגּסֹות עברֹות לֹו אין אם ּדגם וׁשֹוכח ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻּוגדּלה,
ּפרנסת  וזהּו ּפרנסתֹו, והנהגת ּכלי ּבעניני ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָּבדּקּות,

ּבּפנימּיּות. ׁשּתאיר ְֱִִִֶַָָָהאמּונה

f"txz ,ohw mixet ,`yz ik zyxt 'd mei
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א.21) כד, מכות
מקומות.22) ובכמה שם. חיים תורת משפטים. פרשת ריש אור תורה ראה

לזה.כג. שצריך.כד.וכדומה כפי

•
mixeaic ihewl

לכאן  פנים יש להתבונן. ישבתי ואנכי לו הלך ק.
יהי' וכה כה בין אבל כלל, ירא אינני אנכי ולכאן:
לבית  ויוליכוני עלי יעלילו כי הדבר ואפשר סער
יום  לעכבני דרכים וימצאו לבירור המשטרה פקידות
הענינים, מהלכי כל על רע רושם יעשה וזה יומים או
תרמילי  את ואקח הגאסטיניציא את לעזוב ואחליט

ללכת. ומקלי
עיניו  לקראתי, הולך ק. את ראיתי כשיצאתי
עתה  זה לאמר: רועד וקולו כסיד לבנים פניו טרוטות,

בחדרו, שניאורסאהן האזרח אם בתיליפון שאלו
בחדרו  הוא כי השיב   הטעלעפאניסט עוזר  והנער
ומה  ללכת, עתה אפשר אי המבוא ודרך ס"ז מספר

לעשות?
המבוא  דרך ואלך ירא, אני אין הרגעו, אני:
 הטעלעפאניסט עוזר  והנער הולכים הננו הרגיל.
אל  אותו קוראים כי להפקיד ואומר לקראתנו רץ
ללכת  ממהר והפקיד עקביו על חוזר הנער התיליפון,
הנוגות, מחשבותי לרגל  לאטי הולך הנני ואנכי אחריו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

הפקיד  לי מסר הגאסטיניצא משרד דרך ובעברי
מאסקאווסקיא  מבאלשאיא הפקיד אשר בלחישה
פתח  אצל עלי הוא מחכה כי לי למסור עמו דבר
תודתי  את לו יגיד כי לו אמרתי המבשלות. בית מבוא
המבשלות. בית מבוא פתח אצל עלי יחכה ואל
כי  עלי יחכה ואל תודתי את לו יגיד כי לו אמרתי

הרגיל. המבוא דרך אבוא
כאן  הרב "ש והנה ראיתי הכניסה לחדר בירדי

אנכי  כזו. מאוחרת בשעה בא למה שאלתיו עומד.
בנציון  התמימים באו כי להגיד  רב "ש עונה  באתי
מחר  אשר להם להגיד לו ואמרתי יוסף. ואברם

בביתו. נתראה בקר עשירית בשעה
מאסקאווסקאיא  לב . נסעתי ואנכי לו הלך הרב "ש
קבלני  והפקיד הרגיל המבוא דרך ואלך גאסטיניצא

פנים. בסבר
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תר"ח  בשנת ההיא, צמח 91בעת הרב אאזמו"ר רבינו כ"ק בבית היו התרגשות ימי בערך,
השידוכים. לעונת בא זצוקללה"ה) מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר (כ"ק צעירו בנו כי צדק,

שלום  ברוך ר' הרב בית הבתים, זלמן 92ושני שניאור ר' הרב אאזמו"ר 93ובית כ"ק בני (שניהם
להתרגש  התחילו צדק) צמח בנות 94הרב היו לשניהם כי עמהם,95, יתחתנו כי חשבו אחרת ולא ...

מאד  וחביב רגילים הבלתי בכשרונותיו מופלג שהי' זקונים, הבן הצעיר באחיו חפץ אחד וכל
ויותר  שנה י"ד בן הי' וכבר ממנו, הגדולים אחיו שאר על יתר לו ויקר .91לאביו,
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הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות
.98ֿ97 הערות לקמן ראה (91

של  הבכור בנו שלום, ברוך הר' הרה"ח הרה"ק כ"ק (92
שבט  ט"ז נסתלק תקס"ו*. מרֿחשון בשלהי נולד הצ"צ. אדמו"ר

פ"ח. ח"ג רבי בית – אודותו ראה תרכ"ט.
בנו  מליאדי, זלמן שניאור חיים הר' אדמו"ר כ"ק (93ַ
תר"ם. טבת ד' – (בערך)** תקע"ד הצ"צ. אדמו"ר של השלישי
הרח"א  מ"ש (ראה "חיים" השם את לו הוסיפו ילד בעודו
תרע"ח. פאלטאווע, אור" "יהל לתהלים בפתיחה ביחובסקי
"הקריאה  קמד. ע' תש"נ) יארק, (ניו ביחובסקי" הרח"א ָ"כתבי

'eb xacie d"c qtcp (jli`e `x 'r `"g) e"qwz f"dc` ixn`na (*
oad oeict zevn zcerqa) dkepg axr '` mei" :zxzeka ,xeka lk il ycw
,8 'r (g"kyz ,z"dw) v"iixedn x"enc` w"k ixn`n zniyxae ,"(l"pd
y"axd clep k"`e ,"r"p y"ax ly oad oeict zevn zcerq"l dpeekdy

.e"qwz oeygÎxn idlyaxtq ;(e 'r `"yz hay) "dyecwde d`ixwd"a
b"g iax ziaa .c"qwz zpya clepy - dxrda 74 'r z"y'd uiw zegiyd

.f"qwz zpy jxra clepy g"tx,63 dxrday dgtynd ipa zniyxa
.dpy ynge mirax` oa 'id `"ixz elqk ycegay

oa 'id `"ixz elqk ycegay ,63 dxrday dgtynd ipa zniyxa (**
.dpy dpenye miyly

ספר  שם. רבי בית – אודותו ראה ד). ע' תש"ב שבט והקדושה"
וש"נ. .38 ע' תש"ו השיחות

.97 שבהערה רבינו רשימת ראה (94
ואשתו  הרב"ש ע"ד מהן) העתק (שנמצא רבינו ברשימות (95
רחל, ציפע להם, היו בנות "ארבעה ראדזיא*: מרת הרבנית
כן  אצלי, ספק שמותיהן האחרונות (שתים לאה ביילא, רבקה,

אדע)". לא סדרן
לאה  בילא, הרב"ש: בנות שמות הובאו מקומות בכמה

זלאטע*****. גאלדא****, רבקה***, שרה**,

±ראדזיא:*) dzece` d`x .`c`x :d`ad b"deyay dniyxa
jexa x"xd icia miaezk mixetiqe mipipr zeniyx) "y"axd zeniyx"

.gr 'r .jli`e eq 'r .hp 'r (od`qxe`ipy l"f xe`ipy
שרה:**) לאה micwtndבילא, itÎlr dgtynd ipa zniyx

ryz za f` dzid `lia zxny ,mye .63 dxrday `"ixz elqk ycegn
.dpy dxyr mizy za f` dzid dxy d`l zxne dpy dxyr

jiixרבקה:***) mleyn x"xd zy`'r my ycewÎzexb` d`x ±
l"end zxrda ± .(v"vd x"enc` oa y"axd azkn) blx 'r .`qw

.epiptly cwtnd ixg` ,d`xpk ,dclepy ,my ycewÎzexb`l
159.גאלדא:****) dxrd onwl d`x

zekinqaזלאטע:*****) yhiee`aeila dpexg`l dzlbzpy davna©
'n [m]qxetnd axd za rh`lf 'n daeyge drepvd . ." :zeipaxd lde`l
x"enc` oa y"axl dpeekd m`e ."aixz eelqk 'e '` meil xe` 'tp mely jexa

.l"pd cwtna dzpnp `l recn r"v ,v"vd
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טוב  להמליץ הרצ"צ אאזמו"ר כ"ק אביהם לכבוד ביחוד בית מכל שונים שלוחים והיו ...
אביהם  כ"ק עם טוענים היו ושניהם האהוב, בנו אחיהם, עבור לאשה יבחרו בבתו דוקא כי בעדם,

הרצ"צ 96ואמם  אאזמו"ר כ"ק שבחר הבחירה לרגלי כי עד ויותר, שנה חצי בערך נתמשך וכה .
זלמן  שניאור ר' הרב בת .97נבחרה

תר"ח  אלול ז' או ו' וביום הררש"ז 98... אחיו בת עם מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק חתונת היתה
אח  לי סיפר הפלגה. דרך על והדר פאר במינה.ברוב נפלאה היתה שהחגיגה זה את שזכר ד

מוהר"ש  אאזמו"ר כ"ק וסבל במאד, חלי' והתמשך הכלה, נחלתה תיכף החתונה ואחר
גדולים  יסורים .99זצוקללה"ה
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ב"פתח  הובא סמ"ח. אה"ע חלק נחמי' דברי שו"ת ראה (96
.17 שבהערה דבר"

תר"ז  בחורף רבינו: ממשיך 71 שבהערה חומר" ב"רושם (97
ישנם  והרחש"ז הרב"ש הרה"ק ולאחיו נכבדות, בו לדבר התחילו
אאזמו"ר  אביהם כ"ק אצל ומתאמץ משתדל מהם אחד וכל בנות,

עמדו. להשתדך הצ"צ
. . שמה חי' שלו הרבנית . . מוהרחש"ז דודיֿזקני וכ"ק ...
ובנות  בנים הרבה כי נפש מרי היו הם יחיד. ובן בנות שתי ולהם

... אלו שלשה רק ונשארו הולידו
סטערנא  בתם עבור קנו היריד בעת (תר"ז), ההוא בחורף
שטרות  =] סעגנאציעס כסף רובל מאות וב' אלף בעד ַמרגלית
נתן  הרחש"ז* ד"ז של וחותנו השידוך, כוונת בשביל והכל כסף],
רו"כ  מאות חמש רענדלעך, בזהב רו"כ אלפים חמשה נדוניא
הכלל, צרכי על רו"כ מאות וחמש מאירֿבעלֿהנס, ר' על בזהב

בריאים. ימים באריכות אותו בירך צ"צ אאזמו"ר וכ"ק
כ"ק  בית בין גדולה התחרות היתה ההוא החורף כל
כ"ק  בית נצחה ולבסוף הרחש"ז. ד"ז כ"ק ובית הרב"ש דודיֿזקני
בת  עם לחתן נעשה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד הרחש"ז, ד"ז

מוהחש"ז. ד"ז כ"ק בת סטערנא אחיו
את  ראשון בזווג ("נשא בתחילתו יום" "היום גם ראה (98
שבהערה  דבר" "פתח תר"ח"). – מוהרחש"ז אדמו"ר אחיו בת

.17
ובספר  הקודמת שבהערה חומר") ("רושם רבינו ברשימת
"בשנת  :12 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות

f"xzאחיו בת עם –נשתדך זלמן שניאור חיים ר' הרה"ק
החתונה  זמן והגבילו גדולה בחגיגה נערכו התנאים סטערנא.
:240 ע' תרצ"א השיחות בספר השבועות". חג שאחרי לש"ק

"dnecnk."שלו הב"מ קודם הי' מהרשנ"ע שנשואי שמעתי שכך
הערה  (הנ"ל הויף" רבין'ס ליבאוויטשער "פון הזכרונות ַבסידרת
(71 הערה לעיל (וראה ה49ֿ בשנתו שהסתלק מסופר ,(17

.15 בן בהיותו היו הראשונים ונישואיו
חסידים, אלפי באו החתונה "על שם: התולדות בספר (99
הכלה, חלתה המשתה ימי שבעת בתוך גדול. ברעש וחגגוה
סיוןֿמנ"א  בשיחות ונפטרה". מחלתה ארכה חדשים כשלשה
רק  הי' הא' "זווגו רמז): ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ב

חדשים". ג' או ב'
החתונה, זמן הגיע הנ"ל : חומר") ("רושם רבינו ברשימת
ימי  ובשבעת גדול, ברעש החתונה והיתה חסידים אלפי התקבצו
אאזמו"ר  כ"ק הוד הי' שבועות וכשתי הכלה, נחלתה המשתה
כ"ק  הוד ושב הרחש"ז, אחיו ד"ז כ"ק חותנו בדירת הרה"ק
חדשים, כשלוש חלתה והיא אביו, כ"ק הוד לבית אאזמו"ר

ונפטרה.

axd zgtyn zeclez") lin`dn ield 'iryi 'x ciqgd ± epzeg (*
.(64 'r (57 dxrd l"pd) "ic`ln

. . מהמאורע גדול בצער הי' הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד
תחת  בנה את נשקה הרבנית א"ז ק' שכבוד הנשיקה ומעשה
לו  סיפרו וגם לו. ונשקה אהער קום מחותן לו: באמרה ַהחופה
בהיות  הנ"ל*, הרבנית חמותו כ"ק בבית במוש"ק שהי' המעשה

שנים. ארבע בן אאזמו"ר כ"ק הוד
ז"ל  שלמה ר' החסיד הגביר אצל מונח הי' הנדוניא
המלוכה, שטרי בשליש קנה והוא בשקלאוו, ָָָמאנעסזאהן**
אבנים  בשותפות קנה שליש גדולים, לסוחרים בעסקא שליש
צ"צ. אאזמו"ר כ"ק הוד שסידר כפי הכל ומרגליות, טובות
אאזמו"ר  כ"ק הוד בשלימות, הכסף לו יחזירו כי דרש הרחש"ז
כללות  על בלבו הי' כי אחת, אגורה אפילו לעצמו לקבל אבה לא
הקרן  של הסכום כללות כי פסק הצ"צ אאזמו"ר וכ"ק השידוך,
כ"ק  של חותנו לבעליו יוחזר מחצה לשתים, יחצה הריוח) (מלבד
צדקת  על יהי' א' חלק חלקים, לב' יחלק ומחציתו הרחש"ז, ד"ז
כ"ק  להוד יהי' והריוח הכלל, צרכי על א' וחלק רמבעה"נ

אאזמו"ר.
קרוב  שעלה הריוח את גם לקבל מיאן אאזמו"ר כ"ק הוד
זה  סכום מקדיש הריֿהוא הוא, שלו אם ואמר: זהב, רו"כ לאלף

ס  הדפסת כ"ק לצרכי שהוד ויותר כשנה זה אשר תורה, לקוטי פר
בת  נשמת עילוי לזכות יהי' וזה לסדרו, מתעסק צ"צ אאזמו"ר

שנפטרה. אחיו
היא, נכונה זה בענין הצעתו כי מצא הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד
של  הקאפיטאל על הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד הוסיף ההיא ַַובעת
הוד  משנולד אשר הרשימות באחת (כמבואר אאזמו"ר כ"ק הוד
חי' מ' הרבנית א"ז לכ"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אמר אאזמו"ר כ"ק
הבנים, לכל שנותנים כמו הילד עבור להקציב צריכים כי מושקא
עת  ועד עבורו, המלוכה שטר קונה הי' סכום איזה ובהקבץ
מן  רק ידע הוא כי מזה, אאזמו"ר כ"ק הוד ידע לא חתונתו
אבל  רו"כ, מעות איזה לו והיו בכלֿעת, שקיבל קטנות המתנות
וקודם  כלל, ידע לא הממלכה בשטרי נכון סכום לו שתהי'
רענטעס  5 במתנה אז לו ונתן אביו, כ"ק הוד לו ספר החתונה

רוכ"ז). 300 בני שנתיות] [=הקצבות
אאמו"ר  כ"ק להוד אאזמו"ר כ"ק הוד מספר – צערי להפיג
לשום  הראה שלא מאלו גם כתי"ק כתבים לי נתן כאאמו"ר –
אשר  באופן ממש לחדרו הסמוך חדר לפנות וציוה מהבנים, אחד
כ"ק  הוד מסיים – ואני קדשו, לחדר לכנוס אוכל עת בכל
לא  כי רחמנאֿליצלן האבידה על דאגתי לא – זה ענין אאזמו"ר

... היתה שלי
ושוקד  מתבודד הייתי (תר"ח) ותשרי אלול חדשים הב' כל
ראש, מכאב לסבול שהתחלתי עד גדולה, בהתמדה בלימודים
כארבעה  רק למדתי חדשים וכשני כזו, בשקידה ללמוד והפסקתי

ביום. שעות חמשה

.74 dxrd lirl wzrp (*
.p"ye .103 dxrd onwl ± ezece` d`x (**

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הררב"ש  בת וכבד 100... קשה בחולי ונחלתה מעוברת, והיתה איש, נשאה מה זמן במשך
היא... אף ומתה רחמנאֿליצלן יז מאד

1

2

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרצ"צ אביו כ"ק שולחן על סמוך והי' ויותר שנה ט"ו בן אז מוהר"ש אאזמו"ר וכ"ק יז)

מהר"ש. לאדמו"ר שתינשא הרב"ש בבית שרצו לעיל שנזכר זו (100

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט יו"ד ב"ה

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' אהרן מוה"ר

וברכה, שלו'

הר"ש  הרב עם להתאחד מהראוי הי' אשר חושב הנני

העיר) (רב ראבינאוויץ שי' ר"ש הרב את ולצרף שי',

בספרים  נדבות קבלת על רשיון השגת בדבר ולהשתדל

התלמוד  עבור ומחו"ל המדינה מפנים והדומה כסף

ולמען  שם, לומדים עניים בני אשר והחדרים, תורה'ס

שבמרחבי  הת"ת כל עם בדברים לבוא מההכרח הנה זאת

לאזאראוו, שי' ר"ש להרב גם בזה כותב והנני המדינה.

זאת  להשיג ית' בעזרתו הוא נקל דבר אשר חושב והנני

יתנו  שי' הרבנים כי מכריח והזמן ע"ז. עצמם יתנו כאשר

ותלמוד  בחדרים הלומדים לטובת לעשות לבם אל

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת תורה'ס.

ומכבדו  מוקירו ידידו, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

מו"ר, בן

ש"ס. י"י

ci jxk v"iixden w"b`

•
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קסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

טוב  להמליץ הרצ"צ אאזמו"ר כ"ק אביהם לכבוד ביחוד בית מכל שונים שלוחים והיו ...
אביהם  כ"ק עם טוענים היו ושניהם האהוב, בנו אחיהם, עבור לאשה יבחרו בבתו דוקא כי בעדם,

הרצ"צ 96ואמם  אאזמו"ר כ"ק שבחר הבחירה לרגלי כי עד ויותר, שנה חצי בערך נתמשך וכה .
זלמן  שניאור ר' הרב בת .97נבחרה

תר"ח  אלול ז' או ו' וביום הררש"ז 98... אחיו בת עם מוהר"ש אאזמו"ר כ"ק חתונת היתה
אח  לי סיפר הפלגה. דרך על והדר פאר במינה.ברוב נפלאה היתה שהחגיגה זה את שזכר ד

מוהר"ש  אאזמו"ר כ"ק וסבל במאד, חלי' והתמשך הכלה, נחלתה תיכף החתונה ואחר
גדולים  יסורים .99זצוקללה"ה

1

2

3

4

5

6

7

8

ב"פתח  הובא סמ"ח. אה"ע חלק נחמי' דברי שו"ת ראה (96
.17 שבהערה דבר"

תר"ז  בחורף רבינו: ממשיך 71 שבהערה חומר" ב"רושם (97
ישנם  והרחש"ז הרב"ש הרה"ק ולאחיו נכבדות, בו לדבר התחילו
אאזמו"ר  אביהם כ"ק אצל ומתאמץ משתדל מהם אחד וכל בנות,

עמדו. להשתדך הצ"צ
. . שמה חי' שלו הרבנית . . מוהרחש"ז דודיֿזקני וכ"ק ...
ובנות  בנים הרבה כי נפש מרי היו הם יחיד. ובן בנות שתי ולהם

... אלו שלשה רק ונשארו הולידו
סטערנא  בתם עבור קנו היריד בעת (תר"ז), ההוא בחורף
שטרות  =] סעגנאציעס כסף רובל מאות וב' אלף בעד ַמרגלית
נתן  הרחש"ז* ד"ז של וחותנו השידוך, כוונת בשביל והכל כסף],
רו"כ  מאות חמש רענדלעך, בזהב רו"כ אלפים חמשה נדוניא
הכלל, צרכי על רו"כ מאות וחמש מאירֿבעלֿהנס, ר' על בזהב

בריאים. ימים באריכות אותו בירך צ"צ אאזמו"ר וכ"ק
כ"ק  בית בין גדולה התחרות היתה ההוא החורף כל
כ"ק  בית נצחה ולבסוף הרחש"ז. ד"ז כ"ק ובית הרב"ש דודיֿזקני
בת  עם לחתן נעשה הרה"ק אאזמו"ר כ"ק והוד הרחש"ז, ד"ז

מוהחש"ז. ד"ז כ"ק בת סטערנא אחיו
את  ראשון בזווג ("נשא בתחילתו יום" "היום גם ראה (98
שבהערה  דבר" "פתח תר"ח"). – מוהרחש"ז אדמו"ר אחיו בת

.17
ובספר  הקודמת שבהערה חומר") ("רושם רבינו ברשימת
"בשנת  :12 ע' תשנ"ז) תש"ז. (קה"ת, מהר"ש אדמו"ר התולדות

f"xzאחיו בת עם –נשתדך זלמן שניאור חיים ר' הרה"ק
החתונה  זמן והגבילו גדולה בחגיגה נערכו התנאים סטערנא.
:240 ע' תרצ"א השיחות בספר השבועות". חג שאחרי לש"ק

"dnecnk."שלו הב"מ קודם הי' מהרשנ"ע שנשואי שמעתי שכך
הערה  (הנ"ל הויף" רבין'ס ליבאוויטשער "פון הזכרונות ַבסידרת
(71 הערה לעיל (וראה ה49ֿ בשנתו שהסתלק מסופר ,(17

.15 בן בהיותו היו הראשונים ונישואיו
חסידים, אלפי באו החתונה "על שם: התולדות בספר (99
הכלה, חלתה המשתה ימי שבעת בתוך גדול. ברעש וחגגוה
סיוןֿמנ"א  בשיחות ונפטרה". מחלתה ארכה חדשים כשלשה
רק  הי' הא' "זווגו רמז): ע' היומן רשימת מנחם (תורת תרצ"ב

חדשים". ג' או ב'
החתונה, זמן הגיע הנ"ל : חומר") ("רושם רבינו ברשימת
ימי  ובשבעת גדול, ברעש החתונה והיתה חסידים אלפי התקבצו
אאזמו"ר  כ"ק הוד הי' שבועות וכשתי הכלה, נחלתה המשתה
כ"ק  הוד ושב הרחש"ז, אחיו ד"ז כ"ק חותנו בדירת הרה"ק
חדשים, כשלוש חלתה והיא אביו, כ"ק הוד לבית אאזמו"ר

ונפטרה.

axd zgtyn zeclez") lin`dn ield 'iryi 'x ciqgd ± epzeg (*
.(64 'r (57 dxrd l"pd) "ic`ln

. . מהמאורע גדול בצער הי' הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד
תחת  בנה את נשקה הרבנית א"ז ק' שכבוד הנשיקה ומעשה
לו  סיפרו וגם לו. ונשקה אהער קום מחותן לו: באמרה ַהחופה
בהיות  הנ"ל*, הרבנית חמותו כ"ק בבית במוש"ק שהי' המעשה

שנים. ארבע בן אאזמו"ר כ"ק הוד
ז"ל  שלמה ר' החסיד הגביר אצל מונח הי' הנדוניא
המלוכה, שטרי בשליש קנה והוא בשקלאוו, ָָָמאנעסזאהן**
אבנים  בשותפות קנה שליש גדולים, לסוחרים בעסקא שליש
צ"צ. אאזמו"ר כ"ק הוד שסידר כפי הכל ומרגליות, טובות
אאזמו"ר  כ"ק הוד בשלימות, הכסף לו יחזירו כי דרש הרחש"ז
כללות  על בלבו הי' כי אחת, אגורה אפילו לעצמו לקבל אבה לא
הקרן  של הסכום כללות כי פסק הצ"צ אאזמו"ר וכ"ק השידוך,
כ"ק  של חותנו לבעליו יוחזר מחצה לשתים, יחצה הריוח) (מלבד
צדקת  על יהי' א' חלק חלקים, לב' יחלק ומחציתו הרחש"ז, ד"ז
כ"ק  להוד יהי' והריוח הכלל, צרכי על א' וחלק רמבעה"נ

אאזמו"ר.
קרוב  שעלה הריוח את גם לקבל מיאן אאזמו"ר כ"ק הוד
זה  סכום מקדיש הריֿהוא הוא, שלו אם ואמר: זהב, רו"כ לאלף

ס  הדפסת כ"ק לצרכי שהוד ויותר כשנה זה אשר תורה, לקוטי פר
בת  נשמת עילוי לזכות יהי' וזה לסדרו, מתעסק צ"צ אאזמו"ר

שנפטרה. אחיו
היא, נכונה זה בענין הצעתו כי מצא הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד
של  הקאפיטאל על הצ"צ אאזמו"ר כ"ק הוד הוסיף ההיא ַַובעת
הוד  משנולד אשר הרשימות באחת (כמבואר אאזמו"ר כ"ק הוד
חי' מ' הרבנית א"ז לכ"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אמר אאזמו"ר כ"ק
הבנים, לכל שנותנים כמו הילד עבור להקציב צריכים כי מושקא
עת  ועד עבורו, המלוכה שטר קונה הי' סכום איזה ובהקבץ
מן  רק ידע הוא כי מזה, אאזמו"ר כ"ק הוד ידע לא חתונתו
אבל  רו"כ, מעות איזה לו והיו בכלֿעת, שקיבל קטנות המתנות
וקודם  כלל, ידע לא הממלכה בשטרי נכון סכום לו שתהי'
רענטעס  5 במתנה אז לו ונתן אביו, כ"ק הוד לו ספר החתונה

רוכ"ז). 300 בני שנתיות] [=הקצבות
אאמו"ר  כ"ק להוד אאזמו"ר כ"ק הוד מספר – צערי להפיג
לשום  הראה שלא מאלו גם כתי"ק כתבים לי נתן כאאמו"ר –
אשר  באופן ממש לחדרו הסמוך חדר לפנות וציוה מהבנים, אחד
כ"ק  הוד מסיים – ואני קדשו, לחדר לכנוס אוכל עת בכל
לא  כי רחמנאֿליצלן האבידה על דאגתי לא – זה ענין אאזמו"ר

... היתה שלי
ושוקד  מתבודד הייתי (תר"ח) ותשרי אלול חדשים הב' כל
ראש, מכאב לסבול שהתחלתי עד גדולה, בהתמדה בלימודים
כארבעה  רק למדתי חדשים וכשני כזו, בשקידה ללמוד והפסקתי

ביום. שעות חמשה

.74 dxrd lirl wzrp (*
.p"ye .103 dxrd onwl ± ezece` d`x (**

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הררב"ש  בת וכבד 100... קשה בחולי ונחלתה מעוברת, והיתה איש, נשאה מה זמן במשך
היא... אף ומתה רחמנאֿליצלן יז מאד

1

2

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה הרצ"צ אביו כ"ק שולחן על סמוך והי' ויותר שנה ט"ו בן אז מוהר"ש אאזמו"ר וכ"ק יז)

מהר"ש. לאדמו"ר שתינשא הרב"ש בבית שרצו לעיל שנזכר זו (100

•
ycew zexb`

תרפ"ב  שבט יו"ד ב"ה

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי כבוד

שי' אהרן מוה"ר

וברכה, שלו'

הר"ש  הרב עם להתאחד מהראוי הי' אשר חושב הנני

העיר) (רב ראבינאוויץ שי' ר"ש הרב את ולצרף שי',

בספרים  נדבות קבלת על רשיון השגת בדבר ולהשתדל

התלמוד  עבור ומחו"ל המדינה מפנים והדומה כסף

ולמען  שם, לומדים עניים בני אשר והחדרים, תורה'ס

שבמרחבי  הת"ת כל עם בדברים לבוא מההכרח הנה זאת

לאזאראוו, שי' ר"ש להרב גם בזה כותב והנני המדינה.

זאת  להשיג ית' בעזרתו הוא נקל דבר אשר חושב והנני

יתנו  שי' הרבנים כי מכריח והזמן ע"ז. עצמם יתנו כאשר

ותלמוד  בחדרים הלומדים לטובת לעשות לבם אל

בגו"ר. בעזרם יהי' והשי"ת תורה'ס.

ומכבדו  מוקירו ידידו, והדו"ש כאו"נ ושלו' ברכה והי'

מו"ר, בן

ש"ס. י"י

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ב אד"ש.

נבהלתי לקרות בו אשר יש סברא לנסוע באני' שמלחי' והעובדים בה ורב החובל הם ישראלים 

בה,  להנוסעים  גם  בזה  וחלק  בפרהסיא,  שבת  חילול  שזהו  השבת,  ביום  גם  בים  נמצאת  ובנסיעתה 

והיאומן כי יסופר אשר אברך הלומד בישיבת תומכי תמימים ובכלל בן ישיבה תהי' אצלו קס"ד כזו, 

ולא עוד אלא שמבקש הסכמתי על זה, וכפי שמסיים בשביל לקבל תועלת בתורה ויראת שמים.

ובמ"ש אודות נסיעה ללמוד בישיבה כאן ומביא ראי' מעוד אברכים תלמידי תו"ת דצרפת.

בטח ידוע לו מה נכתב להם, היינו שילמדו בהתמדה ושקידה גדולה במשך החדשים דהחורף 

והקיץ עד שהנהלת תו"ת תעיד עליהם אז יש לחשוב ע"ד הנסיעה לכאן בשילהי קייטא, ובתנאים אלו 

שייך הדבר גם אליו, כיון שגם הוא מהראשונים שבאו ללמוד בישיבה הק' דתו"ת. ויהי רצון שילמוד 

תורה ביראת שמים תורת הנגלה ותורת החסידות ויהדר בקיום המצות ויבשר טוב בכל הענינים הנ"ל. 

בברכה.
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את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

,ïåùàø
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˙Ú¯ˆ Ú‚Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

רק  נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ׁשל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפנימּיּותֹו

הּצרעת  ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ("ּבעֹור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

אנׁשים  ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן הּזה, ּבּזמן מצּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּכלל. רע ּבּה ואין ּבתכלית טֹובה היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּפנימּיּותם

éùéìùàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàúìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçàáëézLe ¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´
ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ

:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯
-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אדר שני, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

נשי ובנות קהלה קדישא שובה ישראל 

אשר בעיר בוענאס איירעס מדינת ארגנטינה

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בשעתו נעם לי לקבל ידיעות מפעולותיהן הטובות בחיזוק היהדות בקהלתן והפצת עניני היהדות.

ומובן אשר  וכציווי תורתנו הקדושה, מעלין בקדש,  בזה,  לזמן מוסיפות  אשר תקותי שמזמן 

ביחוד חוב קדוש וזכות קדוש על כל אחת מבנות ישראל, בנות שרה רבקה רחל ולאה, לנהל תעמולה 

ולהשתדל בחיזוק ענינים המיוחדים לנשים, טהרת המשפחה, הנהגת הבית בכלל וחינוך הבנים והבנות 

והכשרות ביחוד ועוד ועוד. וכיון אשר בורא עולם ומנהיגו דורש את זה מבנות ישראל, בודאי אשר ניתנו 

להן כחות מיוחדים להביא את כל האמור לפועל במילואו ובשלימות, ואין הדבר תלוי אלא ברצונן.

ויסוד  ושכרן מבואר בספרים הקדושים, שלכן נכתרו גם בתואר עקרת הבית, שפירושו עיקר 

בית ישראל.

ובפרט שבאים אנו מימי הפורים, אשר הנס הי' על ידי אסתר, ובזמן אשר עמדו במסירות נפש 

בעניני יהדות, בזמן דהסתר פנים וכמאמר חכמינו ז"ל, אשר על תקופה ההיא נאמר הסתר אסתיר. 

ובאים אנו לימי חג הפסח, אשר בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותנו ממצרים.

ויהי רצון אשר כל אחת ואחת מהן תוסיף כח ואומץ בעבודה הקדושה האמורה, ויהי' זה מתוך 

מנוחת הנפש הרחבת הדעת, ושמחה פנימית ואמיתית.

בברכה לחג הפסח כשר ושמח.

 ב"ה,  כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ בעל מדות רב פעלים

מו"ה אברהם סענדער שי' שו"ב

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקרא  אד"ש,  מכ"ה  פ"נ  למכתבו  במענה 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח יבשר טוב בתוכנו ובפרט כפי שכותב גם במכתבו שיום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ממשמש ובא והרי צדיקי רועי ישראל, מה בחייו חיותו בעלמא דין עומד ומשמש 

כן להלן עומד במרום ומעורר ר"ר להשפעת צרכי כל אלה המקושרים ובפרט אלו שזכו לשמוע תורתם 

באופן דוהיו עיניך רואות את מוריך, אשר גם להבא עין בעין יראו בספריהם ובמאמרי דא"ח שהניחו 

אתנו, ואשר בהם עצמות ופנימית נפשם, וע"ד המבואר בחסידות היחוד נפלא בין השכל משכיל ומושכל, 

וק"ל.

בברכה לשבת החדש, חדש הגאולה שמח וטוב ובקרוב יקוים היעוד דחס עלינו ויגאלנו מהסתר 

אסתיר בזכות האמונה שכל ישראל מאמינים הם בני מאמינים והמאמין הראשון הוא אברהם דוהאמין 

בה' ויחשבה לו צדקה.

בברכה לבשו"ט.
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úçà äNáëå íîéîz íéNáë-éðL çwé éðéîMä©§¦¦À¦©³§¥«§¨¦Æ§¦¦½§©§¨¬©©²

ìLe äîéîz dúðL-úaúìñ íéðøNr äL ©§¨−̈§¦®̈§¨´¤§Ÿ¦À³Ÿ¤
:ïîL ãçà âìå ïîMá äìeìa äçðîàéãéîräå ¦§¨Æ§¨´©¤½¤§¬Ÿ¤−̈¨«¤§¤«¡¦º

éðôì íúàå øähnä Léàä úà øäèîä ïäkä©Ÿ¥´©«§©¥À¥²¨¦¬©¦©¥−§Ÿ®̈¦§¥´
:ãrBî ìäà çút ýåýéáé-úà ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈½¤−©¬Ÿ¤¥«§¨©̧©Ÿ¥¹¤

âì-úàå íLàì Búà áéø÷äå ãçàä Nákä©¤´¤¨«¤À̈§¦§¦¬Ÿ²§¨−̈§¤´Ÿ
éðäå ïîMä:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó(ìåçá ë"ò) ©¨®¤§¥¦¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr fk zegiy ihewl)

. ¯ÈLÚ Ú¯ˆÓ ‰È‰Â ,ÈÏÚ ‰Ê Ú¯ˆÓ ÏL Ba¯˜ ¯Ó‡L ÈÚ»ƒ∆»«»¿»∆¿…»∆»«¿»»¿…»»ƒ
¯ÈLÚ ˙Ba¯˜ . . ‡È·Ó (רמב"ם). ≈ƒ»¿¿»ƒ

את  לנּדב אחד ליהּודי ּפעם הּציע אדמֹו"ר מֹו"ח ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּכ"ק

הבטיח, הּיהּודי צדק'. ה'צמח ׁשּו"ת ׁשל ההדּפסה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָהֹוצאֹות

וקּים  נתעּׁשר ואז ּביכלּתֹו, זה היה לא מּצבֹו ׁשּלפי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאף

'צּנֹורֹות  למעלה לֹו ּפתחה זֹו ׁשהחלטה הרּבי, אמר ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָָהבטחתֹו.

מּגדרֹו יֹוצא עני ּכאׁשר ּכאן: ואף ּפרנסה. ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים'

לקּים  מּלמעלה לֹו עֹוזרים – העׁשיר חברֹו עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָּומׁשּתּדל

הבטחתֹו .e¯ÈLÚa˙את ְֶַָָ«¬ƒ

,ïåùàø
éðùâéèçLé øLà íB÷îa Nákä-úà èçLå§¨©´¤©¤À¤Â¦§Â£¤̧¦§©¯

ék Lãwä íB÷îa äìòä-úàå úàhçä-úà¤©«©¨²§¤¨«Ÿ−̈¦§´©®Ÿ¤¦¿
:àeä íéLã÷ Lã÷ ïäkì àeä íLàä úàhçkÂ©«©Â̈¨«¨¨¬Æ©Ÿ¥½¬Ÿ¤¨«¨¦−«

ãéCeðz-ìr ïäkä ïúðå íLàä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©´©Ÿ¥»¦©´¨«¨¨¼§¨©Æ©Ÿ¥½©§²
úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà¬Ÿ¤©¦©¥−©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½

:úéðîéä Bìâø ïäa-ìrååèâlî ïäkä ç÷ìå §©¬Ÿ¤©§−©§¨¦«§¨©¬©Ÿ¥−¦´Ÿ
:úéìàîOä ïäkä ók-ìr ÷öéå ïîMäæèìáèå ©®̈¤§¨©²©©¬©Ÿ¥−©§¨¦«§¨©³

-ìr øLà ïîMä-ïî úéðîéä Bòaöà-úà ïäkä©Ÿ¥Æ¤¤§¨´©§¨¦½¦©¤¾¤£¤¬©
òáL Bòaöàa ïîMä-ïî äfäå úéìàîOä Btk©−©§¨¦®§¦¨̧¦©¤¯¤§¤§¨²¤¬©

:ýåýé éðôì íéîrtæéBtk-ìr øLà ïîMä øúiîe §¨¦−¦§¥¬§Ÿ̈«¦¤̧¤©¤¹¤£¤´©©À
-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz-ìr ïäkä ïzé¦¥³©Ÿ¥Æ©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©
c ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäaí ³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©−©¬

:íLàäçéïzé ïäkä ók-ìr øLà ïîMa øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½¦¥−
:ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå øähnä Làø-ìr©´Ÿ©¦©¥®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

èéøähnä-ìr øtëå úàhçä-úà ïäkä äNrå§¨¨³©Ÿ¥Æ¤©´©½̈§¦¤¾©©¦©¥−
:äìòä-úà èçLé øçàå Búàîhîëäìräå ¦ª§¨®§©©−¦§©¬¤¨«Ÿ¨«§¤«¡¨¯

øtëå äçaænä äçðnä-úàå äìòä-úà ïäkä©Ÿ¥²¤¨«Ÿ¨¬§¤©¦§−̈©¦§¥®¨§¦¤¬
:øäèå ïäkä åéìrñ ¨¨²©Ÿ¥−§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .a ,ak rixfz ,dxez ihewl)

(ynegd

˙Ú¯ˆ Ú‚Ï B¯Na ¯BÚa ‰È‰Â(ב (יג, ¿»»¿¿»¿∆«»»«

ׁשּבֹו למּצב רֹומזת ׁשהּצרעת ּתֹורה", ּב"לּקּוטי ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמסּבר

רק  נמצא והרֹוע ּבתכלית, טֹובה היא האדם ׁשל ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּפנימּיּותֹו

הּצרעת  ׁשּנגע לכ הּסּבה וזֹוהי ּבׂשרֹו"); ("ּבעֹור ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָּבחיצֹונּיּותֹו

אנׁשים  ּבּנמצא אין ּבימינּו ׁשּכן הּזה, ּבּזמן מצּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּכלל. רע ּבּה ואין ּבתכלית טֹובה היא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשּפנימּיּותם

éùéìùàëNák ç÷ìå úâOî Bãé ïéàå àeä ìc-íàå§¦©´À§¥´¨»©¤¼¤¼Â§¨©Â¤´¤
äôeðúì íLà ãçàúìñ ïBøOrå åéìr øtëì ¤¨¬¨¨²¦§−̈§©¥´¨¨®§¦¨¸¹Ÿ¤

:ïîL âìå äçðîì ïîMa ìeìa ãçàáëézLe ¤¨̧¨¬©¤²¤§¦§−̈§¬Ÿ¨«¤§¥´
ãçà äéäå Bãé âéOz øLà äðBé éða éðL Bà íéøúŸ¦À³§¥Æ§¥´½̈£¤¬©¦−¨®§¨¨³¤¨Æ

:äìò ãçàäå úàhçâëíBia íúà àéáäå ©½̈§¨«¤−̈Ÿ¨«§¥¦̧Ÿ¹̈©¯
-ìäà çút-ìà ïäkä-ìà Búøäèì éðéîMä©§¦¦²§¨«¢¨−¤©Ÿ¥®¤¤¬©«Ÿ¤



iriaxקסח - ci - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤
éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈

:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³
øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§®̈

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«Ÿ́
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«

éòéáøâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª®̈§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©

:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .97 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆
ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»
Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

.(רש"י)

iyiy ,iying - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עוֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים

éùéîçãð:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©®̈§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤
äð:úéaìå ãâaä úrøöìeåðúçtqìå úàNìå §¨©¬©©¤−¤§©¨«¦§©§¥¬§©©©−©

:úøäaìåæðøähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì §©¤¨«¤§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ
:úrøvä úøBz úàæôåèàýåýé øaãéå ¬Ÿ©−©¨¨«©©§©¥´§Ÿ̈½

:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìàáéða-ìà eøac ¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§Æ¤§¥´
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´

àîè BáBæ BøNaî:àeäâBúàîè äéäz úàæå ¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−
BáBfî BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa§®¨´§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ¦½

àåä Búàîè:ãåéìr ákLé øLà ákLnä-ìk ª§¨−¦«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²
:àîèé åéìr áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé áfä©−̈¦§¨®§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

äõçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaå-øLà éìkä-ìr áLiäå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä åéìr áLé¥¥¬¨−̈©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãræõçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa râpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥−©¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬

:áørä-ãr àîèå íénaçøBäha áfä ÷øé-éëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

è:àîèé áfä åéìr ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
é-ãr àîèé åézçú äéäé øLà ìëa râpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©

íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áørä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåàéåéãéå áfä Ba-òbé øLà ìëå §¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãráéøáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ©¨¨«¤§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®

:íéna óèMé õr-éìk-ìëåâéáfä øäèé-éëå §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ
ñaëå Búøäèì íéîé úráL Bì øôñå BáBfî¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´

:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâaãéíBiáe §¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«©´
zL Bì-çwé éðéîMääðBé éða éðL Bà íéøú é ©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®

íðúðe ãrBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì | àáe¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈
:ïäkä-ìàåèúàhç ãçà ïäkä íúà äNrå ¤©Ÿ¥«§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈

ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå äìò ãçàäå§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−
:BáBfîñ ¦«
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(רש"י)

נכּתב  ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָּפרּוׁשֹו

"ממֹונם" הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ׁשֹונה. ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבצּורה

ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ּכתב רׁש"י ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָואּלּו

"קירֹות  צּין רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות" "ּבּבּתים הטמינּו ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכנענּיים

ורק  א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ּבלבד. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּתיהם"

את  מפרׁשים ׁשאינם חז"ל ּבסּפּורי ולא הּכתּובים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבפרּוׁש

הּבּתים, נגעי ּבעניני רק עֹוסק ּכאן ׁשהּפסּוק והיֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכתּוב.

ּגם  לכן ּבּׂשדֹות. הּממֹון הטמנת את ּכלל מזּכיר לא ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹרׁש"י

ׁשאר  ולא זהב" ׁשל "מטמֹונּיֹות ׁשהטמינּו מדּגיׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹרׁש"י

להטמין  מּכדי מצמצם מקֹום הם הּבית קירֹות ׁשּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻממֹונם,

הּטרחה. את ׁשּתצּדיק ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ְְְִִִֶֶַַַָָָממֹון

éùéùæèõçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úà íénaæé-ìëå ©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨

òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áørä-ãr àîèå íéna ñaëåçéøLà äMàå §ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧

íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦
:áørä-ãr eàîèåôèéäáæ äéäú-ék äMàå §¨«§−©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈

äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé íc̈²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨®̈¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðáëìëå §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤§ŸÁ

-øLà ìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ£¤
:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯

åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧
åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²

:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤
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:ýåýé éðôì ãrBîãëNák-úà ïäkä ç÷ìå ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤¬¤
éðäå ïîMä âì-úàå íLàääôeðz ïäkä íúà ó ¨«¨−̈§¤´Ÿ©®̈¤§¥¦̧Ÿ¨¯©Ÿ¥²§−̈

:ýåýé éðôìäëç÷ìå íLàä Nák-úà èçLå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©»¤¤´¤¨«¨¨¼§¨©³
øähnä-ïæà Ceðz-ìr ïúðå íLàä ícî ïäkä©Ÿ¥Æ¦©´¨«¨½̈§¨©²©§¬«Ÿ¤©¦©¥−
Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé ïäa-ìrå úéðîéä©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−

:úéðîéäåëïäkä ók-ìr ïäkä ÷öé ïîMä-ïîe ©§¨¦«¦©¤−¤¦´Ÿ©Ÿ¥®©©¬©Ÿ¥−
:úéìàîOäæë-ïî úéðîéä Bòaöàa ïäkä äfäå ©§¨¦«§¦¨³©Ÿ¥Æ§¤§¨´©§¨¦½¦

íéîrt òáL úéìàîOä Btk-ìr øLà ïîMä©¤¾¤£¤¬©©−©§¨¦®¤¬©§¨¦−
:ýåýé éðôìçëïäkä ïúðåøLà | ïîMä-ïî ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©¤´¤£¤´
ìr Btk-ìrïäa-ìrå úéðîéä øähnä ïæà Ceðz- ©©À©§º³Ÿ¤©¦©¥Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤

íc íB÷î-ìr úéðîéä Bìâø ïäa-ìrå úéðîéä Bãé̈Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−©§¨¦®©§−©¬
:íLàäèëïäkä ók-ìr øLà ïîMä-ïî øúBpäå ¨«¨¨«§©À̈¦©¤̧¤Æ£¤Æ©©´©Ÿ¥½

:ýåýé éðôì åéìr øtëì øähnä Làø-ìr ïzé¦¥−©´Ÿ©¦©¥®§©¥¬¨−̈¦§¥¬§Ÿ̈«
ìäðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî ãçàä-úà äNrå§¨¨³¤¨«¤¨Æ¦©Ÿ¦½−¦§¥´©¨®

:Bãé âéOz øLàîàì-úà Bãé âéOz-øLà úà ¥«£¤¬©¦−¨«¥´£¤©¦º¨À¤
äçðnä-ìr äìò ãçàä-úàå úàhç ãçàä̈«¤¨¬©¨²§¤¨«¤¨¬Ÿ−̈©©¦§®̈

:ýåýé éðôì øähnä ìr ïäkä øtëåáìúàæ §¦¤¯©Ÿ¥²©¬©¦©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«Ÿ́
Bãé âéOú-àì øLà úrøö òâð Ba-øLà úøBz©½£¤−¤´©¨¨®©£¤²«Ÿ©¦¬¨−

:Búøäèaô §¨«¢¨«

éòéáøâì:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
ãìíëì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-ìà eàáú ék¦³¨¸ŸÆ¤¤´¤§©½©£¤¬£¦²Ÿ¥¬¨¤−

:íëúfçà õøà úéáa úrøö òâð ézúðå äfçàì©«£ª®̈§¨«©¦Æ¤´©¨©½©§¥−¤¬¤£ª©§¤«
äìBì-øLà àáeòâðk øîàì ïäkì ãébäå úéaä ¨Æ£¤´©©½¦§¦¦¬©Ÿ¥−¥®Ÿ§¤¾©

:úéaa éì äàøðåìúéaä-úà epôe ïäkä äeöå ¦§¨¬¦−©¨«¦§¦¨̧©Ÿ¥¹¦´¤©©À¦
àîèé àìå òâpä-úà úBàøì ïäkä àáé íøèa§¤̧¤¨³Ÿ©Ÿ¥Æ¦§´¤©¤½©§¬Ÿ¦§−̈
úBàøì ïäkä àáé ïk øçàå úéaa øLà-ìk̈£¤´©¨®¦§©¬©¥²¨¬Ÿ©Ÿ¥−¦§¬

:úéaä-úàæìòâpä äpäå òâpä-úà äàøå ¤©¨«¦§¨¨´¤©¤À©§¦¥³©¤̧©Æ
úncîãà Bà úwø÷øé úøeør÷L úéaä úøé÷a§¦´Ÿ©©½¦§©«£ŸÆ§©§©½Ÿ−£©§©®Ÿ

:øéwä-ïî ìôL ïäéàøîeçìúéaä-ïî ïäkä àöéå ©§¥¤¬¨−̈¦©¦«§¨¨¯©Ÿ¥²¦©©−¦
:íéîé úráL úéaä-úà øébñäå úéaä çút-ìà¤¤´©©¨®¦§¦§¦¬¤©©−¦¦§©¬¨¦«

èìäNt äpäå äàøå éréáMä íBia ïäkä áLå§¨¬©Ÿ¥−©´©§¦¦®§¨¾̈§¦¥²¨¨¬
:úéaä úøé÷a òâpäî-úà eölçå ïäkä äeöå ©¤−©§¦¬Ÿ©¨«¦§¦¨Æ©Ÿ¥½§¦§Æ¤

-ìà ïäúà eëéìLäå òâpä ïäa øLà íéðáàä́̈£¨¦½£¤¬¨¥−©¨®©§¦§¦³¤§¤Æ¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîàîrö÷é úéaä-úàå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¤©©²¦©§¦¬©

-ìà eö÷ä øLà øôrä-úà eëôLå áéáñ úéaî¦©−¦¨¦®§¨«§À¤¤«¨¨Æ£¤´¦§½¤
:àîè íB÷î-ìà øérì õeçîáîíéðáà eç÷ìå ¦´¨¦½¤¨−¨¥«§¨«§Æ£¨¦´

øçà øôrå íéðáàä úçz-ìà eàéáäå úBøçà£¥½§¥¦−¤©´©¨«£¨¦®§¨¨¬©¥²
:úéaä-úà çèå çwéâîçøôe òâpä áeLé-íàå ¦©−§¨¬¤©¨«¦§¦¨³©¤̧©Æ¨©´

úBö÷ä éøçàå íéðáàä-úà õlç øçà úéaa©©½¦©©−¦¥´¤¨«£¨¦®§©«£¥²¦§¬
:çBhä éøçàå úéaä-úàãîäàøå ïäkä àáe ¤©©−¦§©«£¥¬¦«©¨Æ©Ÿ¥½§¨¾̈

àåä úøàîî úrøö úéaa òâpä äNt äpäå§¦¥²¨¨¬©¤−©©¨®¦¨©¸©©§¤¬¤¦²
:àeä àîè úéaaäîåéðáà-úà úéaä-úà õúðå ©©−¦¨¥¬«§¨©´¤©©À¦¤£¨¨Æ

õeçî-ìà àéöBäå úéaä øôr-ìk úàå åéör-úàå§¤¥½̈§¥−¨£©´©¨®¦§¦Æ¤¦´
:àîè íB÷î-ìà øérìåîéîé-ìk úéaä-ìà àaäå ¨¦½¤¨−¨¥«§©¨Æ¤©©½¦¨§¥−

:áørä-ãr àîèé Búà øébñäæîúéaa áëMäå ¦§¦´Ÿ®¦§−̈©¨¨«¤§©Ÿ¥´©©½¦
:åéãâa-úà ñaëé úéaa ìëàäå åéãâa-úà ñaëé§©¥−¤§¨¨®§¨«Ÿ¥´©©½¦§©¥−¤§¨¨«

çîäNô-àì äpäå äàøå ïäkä àáé àa-íàå§¦¸Ÿ¨¹Ÿ©Ÿ¥À§¨¨ÆÂ§¦¥Â«Ÿ¨¨³
ïäkä øäèå úéaä-úà çhä éøçà úéaa òâpä©¤̧©Æ©©½¦©«£¥−¦´Ÿ©¤©¨®¦§¦©³©Ÿ¥Æ

òâpä àtøð ék úéaä-úà:èî-úà àhçì ç÷ìå ¤©©½¦¦¬¦§−̈©¨«©§¨©²§©¥¬¤
:áæàå úrìBú éðLe æøà õrå íéøtö ézL úéaä©©−¦§¥´¦¢¦®§¥´¤½¤§¦¬©−©§¥«Ÿ

ð-ìr Nøç-éìk-ìà úçàä øtvä-úà èçLå§¨©−¤©¦´Ÿ¨«¤®̈¤§¦¤−¤©
:íéiç íéîàðáæàä-úàå æøàä-õr-úà ç÷ìå ©¬¦©¦«§¨©´¤¥«Â¨¤Â¤§¤¨̧¥¹Ÿ

ìáèå äiçä øtvä úàå úrìBzä éðL | úàå§¥´§¦´©©À©§¥»©¦´Ÿ©«©¨¼§¨©´
äfäå íéiçä íénáe äèeçMä øtvä íãa íúàŸÀ̈§©Æ©¦´Ÿ©§½̈©©−¦©«©¦®§¦¨¬

:íéîrt òáL úéaä-ìàáðúéaä-úà àhçå ¤©©−¦¤¬©§¨¦«§¦¥´¤©©½¦
õráe äiçä øtváe íéiçä íénáe øBtvä íãa§©Æ©¦½©©−¦©«©¦®©¦´Ÿ©«©À̈§¥¬

:úrìBzä éðLáe áæàáe æøàäâð-úà çlLå ¨¤²¤¨«¥−Ÿ¦§¦¬©¨«©§¦©º¤
äãOä éðt-ìà øérì õeçî-ìà äiçä øtvä©¦¯Ÿ©«©¨²¤¦¬¨¦−¤§¥´©¨¤®

:øäèå úéaä-ìr øtëå§¦¤¬©©©−¦§¨¥«
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Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

.(רש"י)
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אמירה  מּלׁשֹון היא "אמֹורי" ׁשהּמּלה ּבחסידּות ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָֹמבאר

נגעי  הֹופיעּו האמֹורּיים ּבבּתי ׁשּדוקא מצינּו לכן ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָודּבּור.

ּדוקא  זאת, עם א הרע. לׁשֹון ּדּבּור עוֹון על הּבאים ְֲִִִַַַַַַַָָָָָֹצרעת,

ׁשּכח  ללּמדנּו זהב": ׁשל "מטמֹונּיֹות טמּונים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבבּתיהם

נּתן  מּדה ּבאֹותּה א רעים, לדברים מנּצל להיֹות יכֹול ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָֻהּדּבּור

את  לבּטל רק לא הּנגעים, מּטרת זֹוהי טֹובים. לדברים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹלנּצלֹו

הּדּבּור  עם להׁשּתּמׁש ׁשאפׁשר לגּלֹות ּגם אּלא הרע, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּדּבּור

זהב). ׁשל (מטמֹונּיֹות טֹובים ְְִִִִֶַָָָלדברים

éùéîçãð:÷úpìå úrøvä òâð-ìëì äøBzä úàæ−Ÿ©®̈§¨¤¬©©¨©−©§©¨«¤
äð:úéaìå ãâaä úrøöìeåðúçtqìå úàNìå §¨©¬©©¤−¤§©¨«¦§©§¥¬§©©©−©

:úøäaìåæðøähä íBéáe àîhä íBéa úøBäì §©¤¨«¤§¾Ÿ§¬©¨¥−§´©¨®Ÿ
:úrøvä úøBz úàæôåèàýåýé øaãéå ¬Ÿ©−©¨¨«©©§©¥´§Ÿ̈½

:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìàáéða-ìà eøac ¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ©§Æ¤§¥´
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøNé¦§¨¥½©«£©§¤−£¥¤®¦´¦À¦³¦«§¤Æ¨´

àîè BáBæ BøNaî:àeäâBúàîè äéäz úàæå ¦§¨½−¨¥¬«§²Ÿ¦«§¤¬ª§¨−
BáBfî BøNa íézçä-Bà BáBæ-úà BøNa øø BáBæa§®¨´§¨º¤À«¤§¦³§¨Æ¦½

àåä Búàîè:ãåéìr ákLé øLà ákLnä-ìk ª§¨−¦«¨©¦§À̈£¤̧¦§©¬¨¨²
:àîèé åéìr áLé-øLà éìkä-ìëå àîèé áfä©−̈¦§¨®§¨©§¦²£¤¥¥¬¨−̈¦§¨«

äõçøå åéãâa ñaëé BákLîa òbé øLà Léàå§¦¾£¤¬¦©−§¦§¨®§©¥¯§¨¨²§¨©¬
:áørä-ãr àîèå íénaå-øLà éìkä-ìr áLiäå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§©¥Æ©©§¦½£¤

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëé áfä åéìr áLé¥¥¬¨−̈©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãræõçøå åéãâa ñaëé áfä øNáa râpäå ©¨¨«¤§©Ÿ¥−©¦§©´©®̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬

:áørä-ãr àîèå íénaçøBäha áfä ÷øé-éëå ©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦«¨¬Ÿ©−̈©¨®
:áørä-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤

è:àîèé áfä åéìr ákøé øLà ákønä-ìëå§¨©¤§©À£¤̧¦§©¬¨¨²©−̈¦§¨«
é-ãr àîèé åézçú äéäé øLà ìëa râpä-ìëå§¨©Ÿ¥À©§ŸÆ£¤´¦«§¤´©§½̈¦§−̈©

íéna õçøå åéãâa ñaëé íúBà àNBpäå áørä̈¨®¤§©¥´½̈§©¥¯§¨¨²§¨©¬©©−¦
:áørä-ãr àîèåàéåéãéå áfä Ba-òbé øLà ìëå §¨¥¬©¨¨«¤§¸Ÿ£¤³¦©Æ©½̈§¨−̈

àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå íéna óèL-àì«Ÿ¨©´©¨®¦§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬
:áørä-ãráéøáMé áfä Ba-òbé-øLà Nøç-éìëe ©¨¨«¤§¦¤²¤£¤¦©¬©−̈¦¨¥®

:íéna óèMé õr-éìk-ìëåâéáfä øäèé-éëå §¨̧§¦¥½¦¨¥−©¨«¦§¦«¦§©³©¨Æ
ñaëå Búøäèì íéîé úráL Bì øôñå BáBfî¦½§¨̧©¹¦§©¬¨¦²§¨«¢¨−§¦¤´

:øäèå íéiç íéîa BøNa õçøå åéãâaãéíBiáe §¨¨®§¨©¯§¨²§©¬¦©¦−§¨¥«©´
zL Bì-çwé éðéîMääðBé éða éðL Bà íéøú é ©§¦¦À¦©Æ§¥´Ÿ¦½¬§¥−§¥´¨®

íðúðe ãrBî ìäà çút-ìà ýåýé éðôì | àáe¨´¦§¥´§Ÿ̈À¤¤̧©Æ´Ÿ¤¥½§¨−̈
:ïäkä-ìàåèúàhç ãçà ïäkä íúà äNrå ¤©Ÿ¥«§¨¨³Ÿ¨Æ©Ÿ¥½¤¨´©½̈

ýåýé éðôì ïäkä åéìr øtëå äìò ãçàäå§¨«¤−̈Ÿ¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−
:BáBfîñ ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãixe`ia t"r .91 'r a"lg zegiyÎihewl)

(ynegd

ı¯‡ ˙È·a ˙Ú¯ˆ Ú‚ Èz˙Â . . ÔÚk ı¯‡ Ï‡ e‡·˙ Èkƒ»…∆∆∆¿««¿»«ƒ∆«»««¿≈∆∆
ÌÎ˙fÁ‡(לד (יד, ¬À«¿∆

eÈÓË‰L ÈÙÏ ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ‡a ÌÈÚ‚p‰L Ì‰Ï ‡È‰ ‰¯BNa¿»ƒ»∆∆«¿»ƒ»ƒ¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ
‰L ÌÈÚa¯‡ Ïk Ì‰Èza ˙B¯È˜a ·‰Ê ÏL ˙BiBÓËÓ ÌÈi¯BÓ‡¡ƒƒ«¿ƒ∆»»¿ƒ»≈∆»«¿»ƒ»»
Ô‡ˆBÓe ˙Èa‰ ı˙B Ú‚p‰ È„ÈŒÏÚÂ ,¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»¿«¿≈«∆«≈««ƒ¿»

(רש"י)

נכּתב  ׁשם א הּמדרׁש, מן מּובא רׁש"י ׁשל ְְִִִִֵֶַַַָָָָּפרּוׁשֹו

"ממֹונם" הטמינּו ׁשהּכנענים נאמר ּבּמדרׁש ׁשֹונה. ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבצּורה

ּבּמדרׁש נכּתב עֹוד זהב". ׁשל "מטמֹונּיֹות ּכתב רׁש"י ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָואּלּו

"קירֹות  צּין רׁש"י ואּלּו ּובּׂשדֹות" "ּבּבּתים הטמינּו ְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשּכנענּיים

ורק  א עֹוסק רׁש"י לחּלּוק: וההסּבר ּבלבד. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָּבּתיהם"

את  מפרׁשים ׁשאינם חז"ל ּבסּפּורי ולא הּכתּובים, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבפרּוׁש

הּבּתים, נגעי ּבעניני רק עֹוסק ּכאן ׁשהּפסּוק והיֹות ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכתּוב.

ּגם  לכן ּבּׂשדֹות. הּממֹון הטמנת את ּכלל מזּכיר לא ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹרׁש"י

ׁשאר  ולא זהב" ׁשל "מטמֹונּיֹות ׁשהטמינּו מדּגיׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹרׁש"י

להטמין  מּכדי מצמצם מקֹום הם הּבית קירֹות ׁשּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻממֹונם,

הּטרחה. את ׁשּתצּדיק ּבכּמּות נחּות, מּסּוג ְְְִִִֶֶַַַָָָממֹון

éùéùæèõçøå òøæ-úáëL epnî àöú-ék Léàå§¦¾¦«¥¥¬¦¤−¦§©®̈©§¨©¬
:áørä-ãr àîèå BøNa-ìk-úà íénaæé-ìëå ©©²¦¤¨§¨−§¨¥¬©¨¨«¤§¨

òøæ-úáëL åéìr äéäé-øLà øBò-ìëå ãâa¤¤́§¨½£¤¦«§¤¬¨−̈¦§©®̈©
:áørä-ãr àîèå íéna ñaëåçéøLà äMàå §ª©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦¾̈£¤̧

íéná eöçøå òøæ-úáëL dúà Léà ákLé¦§©¬¦²Ÿ−̈¦§©®̈©§¨«£´©©½¦
:áørä-ãr eàîèåôèéäáæ äéäú-ék äMàå §¨«§−©¨¨«¤§¦¨Æ¦¦«§¤´¨½̈

äéäz íéîé úráL døNáa dáæ äéäé íc̈²¦«§¤¬Ÿ−̈¦§¨®̈¦§©³¨¦Æ¦«§¤´
:áørä-ãr àîèé da râpä-ìëå dúcðáëìëå §¦¨½̈§¨©Ÿ¥¬©−̈¦§¨¬©¨¨«¤§ŸÁ

-øLà ìëå àîèé dúcða åéìr ákLz øLà£¤̧¦§©¬¨¨²§¦¨−̈¦§¨®§²Ÿ£¤
:àîèé åéìr áLzàëñaëé dákLîa râpä-ìëå ¥¥¬¨−̈¦§¨«§¨©Ÿ¥−©§¦§¨¨®§©¥¯

åéãâa:áørä-ãr àîèå íéna õçøåáë-ìëå §¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¨̧
åéãâa ñaëé åéìr áLz-øLà éìk-ìëa râpä©Ÿ¥½©§¨§¦−£¤¥¥´¨¨®§©¥¯§¨¨²

:áørä-ãr àîèå íéna õçøåâë-ìr íàå §¨©¬©©−¦§¨¥¬©¨¨«¤§¦̧©«
-úáLé àåä-øLà éìkä-ìr Bà àeä ákLnä©¦§¹̈À¯©©§¦²£¤¦¬¤«¤



xihtnקע ,iriay - eh - rxevn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:áørä-ãr àîèé Bá-Bòâða åéìrãëáëL íàå ¨−̈§¨§®¦§−̈©¨¨«¤§¦¿¨ŸÁ
ráL àîèå åéìr dúcð éäúe dúà Léà ákLéú ¦§©̧¦¹ŸÀ̈§¦³¦¨¨Æ¨½̈§¨¥−¦§©´
:àîèé åéìr ákLé-øLà ákLnä-ìëå íéîéñ ¨¦®§¨©¦§¨²£¤¦§©¬¨−̈¦§¨«

äëàìa íéaø íéîé dîc áBæ áeæé-ék äMàå§¦¿̈¦«¨Á¸¨¹̈¨¦´©¦À§ŸÆ
áBæ éîé-ìk dúcð-ìr áeæú-éë Bà dúcð-úr¤¦¨½̈¬¦«¨−©¦¨¨®¨§¥º´

:àåä äàîè äéäz dúcð éîék dúàîèåë-ìk ª§¨À̈¦¥¯¦¨¨²¦«§¤−§¥¨¬¦«¨
dáBæ éîé-ìk åéìr ákLz-øLà ákLnä©¦§º̈£¤¦§©³¨¨Æ¨§¥´½̈
áLz øLà éìkä-ìëå dl-äéäé dúcð ákLîk§¦§©¬¦¨−̈¦«§¤¨®§¨©§¦Æ£¤´¥¥´

:dúcð úàîèk äéäé àîè åéìræërâBpä-ìëå ¨½̈¨¥´¦«§¤½§ª§©−¦¨¨«§¨©¥¬©
-ãr àîèå íéna õçøå åéãâa ñaëå àîèé íä−¦§¨®§¦¤¯§¨¨²§¨©¬©©−¦§¨¥¬©

:áøräçëúráL dl äøôñå dáBfî äøäè-íàå ¨¨«¤§¦¨«£−̈¦¨®§¨¬§¨¨²¦§©¬
:øäèz øçàå íéîé̈¦−§©©¬¦§¨«

éòéáùèëBà íéøú ézL dì-çwz éðéîMä íBiáe©´©§¦¦À¦©¨Æ§¥´Ÿ¦½¬
çút-ìà ïäkä-ìà íúBà äàéáäå äðBé éða éðL§¥−§¥´®̈§¥«¦¨³¨Æ¤©Ÿ¥½¤¤−©

:ãrBî ìäàìúàhç ãçàä-úà ïäkä äNrå ¬Ÿ¤¥«§¨¨³©Ÿ¥Æ¤¨«¤¨´©½̈
ýåýé éðôì ïäkä äéìr øtëå äìò ãçàä-úàå§¤¨«¤−̈Ÿ®̈§¦¤̧¨¤³¨©Ÿ¥Æ¦§¥´§Ÿ̈½

:dúàîè áBfîàììûøNé-éða-úà ízøfäå ¦−ª§¨¨«§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−
-úà íànèa íúàîèa eúîé àìå íúàîhî¦ª§¨¨®§³Ÿ¨ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤

:íëBúa øLà éðkLîáìøLàå áfä úøBz úàæ ¦§¨¦−£¤¬§¨«¬Ÿ©−©¨®©«£¤̧
:dá-äàîèì òøæ-úáëL epnî àözâìäåcäå ¥¥¬¦¤²¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ

Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà áfäå dúcða§¦¨½̈§©¨Æ¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾
:äàîè-ír ákLé øLàttt £¤¬¦§©−¦§¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(81 'nr ak zegiy ihewl)

˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa(לב טו, (רש"י ««¿ƒ»««

ׁשּנזּכר  ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּמֹופיע  קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ּכי ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעיל,

אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא מּכן. לאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבּכתּוב

הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ּולפי קרי, ּכבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּדינֹו

È¯˜ ÏÚ·e ˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa ·Ê.ערב טמאת –‰c טמאת – »««¿ƒ»««««∆ƒְֶֶַֻƒ»ְַֻ

¯‡Bi˙ׁשבעה. LÏL B‡ ÌÈzL ÏÚa ·Ê ׁשבעה ספירת חּיּוב – ְִָ»««¿«ƒ»…¿ƒְְִִִַָ

ÓË‡‰נקּיים. ÌÚ ·ÎBL.ּכרת אּסּור – ְִִ≈ƒ¿≈»ִֵָ

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîàìàìå íúàîhî ìûøNé-éða-úà ízøfäå§¦©§¤¬¤§¥«¦§¨¥−¦ª§¨¨®§³Ÿ
øLà éðkLî-úà íànèa íúàîèa eúîé̈ª̧Æ§ª§¨½̈§©§¨¬¤¦§¨¦−£¤¬

:íëBúaáìepnî àöz øLàå áfä úøBz úàæ §¨«¬Ÿ©−©®̈©«£¤̧¥¥¬¦¤²
:dá-äàîèì òøæ-úáëLâìáfäå dúcða äåcäå ¦§©¤−©§¨§¨¨«§©¨¨Æ§¦¨½̈§©¨Æ

-ír ákLé øLà Léàìe äá÷pìå øëfì BáBæ-úà¤½©¨−̈§©§¥¨®§¦¾£¤¬¦§©−¦
:äàîèttt §¥¨«

.ïîéñ å"ãéò ,íé÷åñô 'ö

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
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ׁשּנזּכר  ראיֹות, ׁשלׁש אֹו ׁשּתים לבעל ׁשהּכּונה ּפרׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלא

הּמֹופיע  קרי, ּבעל ׁשל מּדינֹו יֹותר חמּור ּדינֹו ּכי ְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָלעיל,

אחת, ראּיה לבעל ׁשהּכּונה מפרׁש אּלא מּכן. לאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבּכתּוב

הּכבד: אל הּקל מן הם הּכתּובים זה ּולפי קרי, ּכבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשּדינֹו

È¯˜ ÏÚ·e ˙Á‡ ‰i‡¯ ÏÚa ·Ê.ערב טמאת –‰c טמאת – »««¿ƒ»««««∆ƒְֶֶַֻƒ»ְַֻ

¯‡Bi˙ׁשבעה. LÏL B‡ ÌÈzL ÏÚa ·Ê ׁשבעה ספירת חּיּוב – ְִָ»««¿«ƒ»…¿ƒְְִִִַָ

ÓË‡‰נקּיים. ÌÚ ·ÎBL.ּכרת אּסּור – ְִִ≈ƒ¿≈»ִֵָ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר ההפסק נתקבל מכתבו מכ"ד אד"ש, ולפלא שאינו כותב דבר מהשתתפותו בעסקנות 

חב"ד ומהשתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים, שהרי אף זה שכמה שיעורים לומד ביחידות, זכות 

ודבר גדול הוא ביותר להשתתף בלימוד הנלמד בעשרה מישראל וכמובן ג"כ מאגה"ק סי' כ"ג ועיין ג"כ 

בקונטרס החלצו מענינים אלו, ותקותי שאין זה אלא שחסר בכתיבה אבל לא בהפו"מ.

במ"ש הוראת הרב לנדא שי' בענין קביעות המזוזה שאזלינן בתר היכר ציר, זאת אומרת לאן 

הדלת נפתחת, כן הוא מנהגנו לבד הדלת היוצאת לחוץ. ומובן שהתיקון בזה נכנס ג"כ בכלל בדיקת 

המזוזות...

במענה לשאלתו, ישנה הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר וכמדומה כבר גם נדפסה, בהנוגע לשלשת 

השיעורים דחת"ת, שאם מאיזה סיבה לא הספיק ללמדם ביום יש להשלימם בלילה שלאחריו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך הרחבת הדעת ושמחה.

]אד"ש, תשי"ז[ 

בעת רצון אזכיר את כל אלו שכותב אודותם על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.

במש"כ בפי' מרז"ל שלעת"ל כל המועדים בטלים חוץ מפורים. ויש עוד מ"ד דגם חוץ מחנוכה, 

יוהכ"פ.

יעוין שו"ת הרשב"א סצ"ג. ס' החיים )לאחי המהר"ל( ס' פרנסה רפ"ז. עקרים מ"ג פט"ז. מ"מ 

ס"פ ויקהל. הוספות לתו"א לרבינו הזקן ריש מג"א. שערי אורה )לרבנו האמצעי( ע' קיג. ועוד.



לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע בערים שונות בעולם קעד
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:326:259:038:589:379:3210:4110:3818:5919:0319:2519:2918:4219:39באר שבע )ק(

6:316:239:018:569:369:3110:4010:3618:5919:0319:2519:2918:3219:40חיפה )ק(

6:316:239:018:569:359:3110:3910:3619:0219:0619:2319:2818:2519:38ירושלים )ק(

6:326:259:028:579:379:3210:4110:3718:5919:0319:2519:3018:4319:40תל אביב )ק(

6:376:259:018:539:469:3910:5210:4719:2219:3019:5520:0419:1120:18אוסטריה, וינה )ק(

6:326:378:508:529:269:2810:2710:2818:1718:0818:4518:3617:5218:47אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:416:309:068:589:509:4310:5510:5019:2319:3119:5520:0419:1220:17אוקראינה, אודסה )ק(

6:126:008:358:279:219:1410:2610:2118:5619:0419:2919:3818:4519:52אוקראינה, דונייצק )ק(

6:236:108:468:389:329:2510:3710:3219:0719:1619:4119:5018:5620:04אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:476:349:099:009:579:4911:0310:5719:3419:4320:0920:1919:2420:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:396:269:018:529:499:4210:5510:4919:2719:3620:0220:1219:1720:26אוקראינה, קייב )ק(

7:086:579:339:2610:1610:1011:2111:1619:4919:5620:2020:2919:3720:41איטליה, מילאנו )ק(

6:156:148:468:459:159:1310:1710:1618:2218:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:057:099:249:269:5910:0111:0011:0118:5118:4319:1819:1018:2619:20ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:598:0510:1410:1610:5210:5411:5211:5319:4019:3020:0919:5919:1420:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:546:459:229:1610:019:5511:0511:0119:2819:3419:5720:0319:1520:15ארה״ב, בולטימור )ק(

6:436:339:109:049:509:4410:5510:5019:1819:2519:4819:5419:0620:06ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:436:339:119:049:509:4410:5510:5119:1919:2519:4819:5519:0620:07ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:187:089:459:3810:2610:2011:3111:2619:5620:0320:2620:3319:4320:45ארה״ב, דטרויט )ק(

7:137:069:449:3910:1810:1311:2211:1819:3919:4220:0420:0819:2420:18ארה״ב, האוסטון )ק(

6:426:349:129:079:479:4210:5210:4819:1119:1619:3819:4318:5719:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:147:089:469:4110:1810:1411:2211:1819:3719:3920:0120:0419:2120:14ארה״ב, מיאמי )ק(

6:386:289:068:599:459:3910:5010:4619:1519:2119:4419:5119:0220:03ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:376:279:048:579:449:3810:4910:4519:1419:2119:4419:5119:0120:03ארה״ב, שיקגו )ק(

6:386:399:069:059:359:3510:3710:3618:3618:3118:5918:5418:1419:03בוליביה, לה-פס )ח(

7:237:099:449:3510:3310:2611:3911:3420:1220:2220:4820:5820:0221:13בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:237:109:459:3610:3310:2611:4011:3420:1220:2220:4720:5820:0221:12בלגיה, בריסל )ק(

6:146:168:398:409:119:1110:1210:1218:0818:0218:3218:2617:4518:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:026:048:288:288:598:5910:0010:0017:5617:5018:2018:1417:3318:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:416:279:018:539:519:4310:5710:5119:3019:4020:0620:1719:2420:32בריטניה, לונדון )ק(

6:486:339:068:579:599:5111:0510:5919:4019:5120:1820:3019:3520:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:466:329:068:579:579:4911:0310:5719:3719:4820:1420:2519:2820:40גרמניה, ברלין )ק(

7:076:549:299:2010:1710:0911:2311:1719:5420:0320:2920:3919:4420:53גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:166:188:408:409:129:1210:1310:1318:0818:0118:3218:2617:4418:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:356:309:069:039:379:3310:4010:3718:5218:5319:1519:1718:3519:26הודו, מומבאי )ח(

6:316:269:038:599:339:3010:3610:3418:4818:4919:1119:1318:3119:22הודו, פונה )ח(

6:276:158:518:439:369:2910:4110:3619:1019:1919:4319:5218:5920:06הונגריה, בודפשט )ק(

6:486:389:159:099:549:4910:5910:5519:2319:2919:5219:5919:1020:11טורקיה, איסטנבול )ק(

7:147:059:429:3610:2010:1411:2511:2019:4619:5220:1420:2019:3320:31יוון, אתונה )ק(

6:486:379:139:059:579:5011:0310:5719:3119:3920:0420:1219:2020:26מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:316:269:039:009:349:3010:3710:3418:4918:5119:1319:1518:3319:24מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:446:528:558:589:379:4010:3710:3818:2318:1218:5518:4417:5618:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:575:508:288:239:018:5610:0510:0118:2018:2318:4518:4818:0518:58נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:049:379:3510:0510:0311:0811:0619:1319:1119:3519:3318:5319:42סינגפור, סינגפור )ח(

6:166:028:368:279:269:1910:3310:2719:0619:1719:4319:5418:5720:09פולין, ורשא )ק(

6:136:138:428:419:119:1010:1310:1118:1318:0918:3518:3117:5118:40פרו, לימה )ח(

7:257:149:509:4310:3310:2711:3911:3420:0620:1420:3820:4619:5520:59צרפת, ליאון )ק(

7:337:209:569:4810:4210:3511:4811:4320:1820:2720:5221:0220:0821:16צרפת, פריז )ק(

5:565:548:288:268:578:549:599:5718:0518:0418:2818:2717:4718:35קולומביה, בוגוטה )ח(

7:036:529:299:2210:1110:0411:1611:1119:4219:4920:1320:2019:3020:33קנדה, טורונטו )ק(

6:386:279:048:569:479:4010:5210:4719:2019:2819:5220:0019:0820:13קנדה, מונטריאול )ק(

6:366:279:059:009:419:3610:4510:4119:0519:1019:3219:3718:5119:48קפריסין, לרנקה )ק(

7:347:199:519:4110:4610:3711:5211:4620:2920:4021:0821:2020:2021:37רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:066:519:229:1210:1910:1011:2511:1920:0320:1520:4320:5619:5521:13רוסיה, מוסקבה )ק(

7:056:539:299:2110:1310:0711:1911:1419:4719:5620:2020:2919:3620:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:096:579:339:2510:1810:1111:2411:1819:5220:0120:2520:3419:4120:48שוויץ, ציריך )ק(

6:166:128:488:459:179:1410:2110:1818:3018:3018:5318:5318:1219:02תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



קעה לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:326:259:038:589:379:3210:4110:3818:5919:0319:2519:2918:4219:39באר שבע )ק(

6:316:239:018:569:369:3110:4010:3618:5919:0319:2519:2918:3219:40חיפה )ק(

6:316:239:018:569:359:3110:3910:3619:0219:0619:2319:2818:2519:38ירושלים )ק(

6:326:259:028:579:379:3210:4110:3718:5919:0319:2519:3018:4319:40תל אביב )ק(

6:376:259:018:539:469:3910:5210:4719:2219:3019:5520:0419:1120:18אוסטריה, וינה )ק(

6:326:378:508:529:269:2810:2710:2818:1718:0818:4518:3617:5218:47אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:416:309:068:589:509:4310:5510:5019:2319:3119:5520:0419:1220:17אוקראינה, אודסה )ק(

6:126:008:358:279:219:1410:2610:2118:5619:0419:2919:3818:4519:52אוקראינה, דונייצק )ק(

6:236:108:468:389:329:2510:3710:3219:0719:1619:4119:5018:5620:04אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:476:349:099:009:579:4911:0310:5719:3419:4320:0920:1919:2420:33אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:396:269:018:529:499:4210:5510:4919:2719:3620:0220:1219:1720:26אוקראינה, קייב )ק(

7:086:579:339:2610:1610:1011:2111:1619:4919:5620:2020:2919:3720:41איטליה, מילאנו )ק(

6:156:148:468:459:159:1310:1710:1618:2218:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:057:099:249:269:5910:0111:0011:0118:5118:4319:1819:1018:2619:20ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:598:0510:1410:1610:5210:5411:5211:5319:4019:3020:0919:5919:1420:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:546:459:229:1610:019:5511:0511:0119:2819:3419:5720:0319:1520:15ארה״ב, בולטימור )ק(

6:436:339:109:049:509:4410:5510:5019:1819:2519:4819:5419:0620:06ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:436:339:119:049:509:4410:5510:5119:1919:2519:4819:5519:0620:07ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:187:089:459:3810:2610:2011:3111:2619:5620:0320:2620:3319:4320:45ארה״ב, דטרויט )ק(

7:137:069:449:3910:1810:1311:2211:1819:3919:4220:0420:0819:2420:18ארה״ב, האוסטון )ק(

6:426:349:129:079:479:4210:5210:4819:1119:1619:3819:4318:5719:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:147:089:469:4110:1810:1411:2211:1819:3719:3920:0120:0419:2120:14ארה״ב, מיאמי )ק(

6:386:289:068:599:459:3910:5010:4619:1519:2119:4419:5119:0220:03ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:376:279:048:579:449:3810:4910:4519:1419:2119:4419:5119:0120:03ארה״ב, שיקגו )ק(

6:386:399:069:059:359:3510:3710:3618:3618:3118:5918:5418:1419:03בוליביה, לה-פס )ח(

7:237:099:449:3510:3310:2611:3911:3420:1220:2220:4820:5820:0221:13בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:237:109:459:3610:3310:2611:4011:3420:1220:2220:4720:5820:0221:12בלגיה, בריסל )ק(

6:146:168:398:409:119:1110:1210:1218:0818:0218:3218:2617:4518:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:026:048:288:288:598:5910:0010:0017:5617:5018:2018:1417:3318:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:416:279:018:539:519:4310:5710:5119:3019:4020:0620:1719:2420:32בריטניה, לונדון )ק(

6:486:339:068:579:599:5111:0510:5919:4019:5120:1820:3019:3520:45בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:466:329:068:579:579:4911:0310:5719:3719:4820:1420:2519:2820:40גרמניה, ברלין )ק(

7:076:549:299:2010:1710:0911:2311:1719:5420:0320:2920:3919:4420:53גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:166:188:408:409:129:1210:1310:1318:0818:0118:3218:2617:4418:36דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:356:309:069:039:379:3310:4010:3718:5218:5319:1519:1718:3519:26הודו, מומבאי )ח(

6:316:269:038:599:339:3010:3610:3418:4818:4919:1119:1318:3119:22הודו, פונה )ח(

6:276:158:518:439:369:2910:4110:3619:1019:1919:4319:5218:5920:06הונגריה, בודפשט )ק(

6:486:389:159:099:549:4910:5910:5519:2319:2919:5219:5919:1020:11טורקיה, איסטנבול )ק(

7:147:059:429:3610:2010:1411:2511:2019:4619:5220:1420:2019:3320:31יוון, אתונה )ק(

6:486:379:139:059:579:5011:0310:5719:3119:3920:0420:1219:2020:26מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת מצורע בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:316:269:039:009:349:3010:3710:3418:4918:5119:1319:1518:3319:24מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:446:528:558:589:379:4010:3710:3818:2318:1218:5518:4417:5618:56ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:575:508:288:239:018:5610:0510:0118:2018:2318:4518:4818:0518:58נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:049:379:3510:0510:0311:0811:0619:1319:1119:3519:3318:5319:42סינגפור, סינגפור )ח(

6:166:028:368:279:269:1910:3310:2719:0619:1719:4319:5418:5720:09פולין, ורשא )ק(

6:136:138:428:419:119:1010:1310:1118:1318:0918:3518:3117:5118:40פרו, לימה )ח(

7:257:149:509:4310:3310:2711:3911:3420:0620:1420:3820:4619:5520:59צרפת, ליאון )ק(

7:337:209:569:4810:4210:3511:4811:4320:1820:2720:5221:0220:0821:16צרפת, פריז )ק(

5:565:548:288:268:578:549:599:5718:0518:0418:2818:2717:4718:35קולומביה, בוגוטה )ח(

7:036:529:299:2210:1110:0411:1611:1119:4219:4920:1320:2019:3020:33קנדה, טורונטו )ק(

6:386:279:048:569:479:4010:5210:4719:2019:2819:5220:0019:0820:13קנדה, מונטריאול )ק(

6:366:279:059:009:419:3610:4510:4119:0519:1019:3219:3718:5119:48קפריסין, לרנקה )ק(

7:347:199:519:4110:4610:3711:5211:4620:2920:4021:0821:2020:2021:37רוסיה, ליובאוויטש )ק(

7:066:519:229:1210:1910:1011:2511:1920:0320:1520:4320:5619:5521:13רוסיה, מוסקבה )ק(

7:056:539:299:2110:1310:0711:1911:1419:4719:5620:2020:2919:3620:43רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

7:096:579:339:2510:1810:1111:2411:1819:5220:0120:2520:3419:4120:48שוויץ, ציריך )ק(

6:166:128:488:459:179:1410:2110:1818:3018:3018:5318:5318:1219:02תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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