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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

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

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

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"ח

ימי הפורים ושבת שמחים ומבורכים והתוועדויות פעילות.

מנחם שניאורסאהן

אגרות קודש

]י"א אד"ר, תשכ"ב[

במענה למכתבו מכ"ז טבת - שנתקבל באיחור זמן רב -

זי"ע, מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  כ"ק מו"ח אדמו"ר  על הציון הק' של  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

או  יהי' הספר  לזה, אשר  ידועה העצה  ותפלה,  הלימוד  זרות בשעת  אודות מחשבות  לכתבו 

הסידור פתוח לפניו בעת הלימוד והתפלה, והאותיות אוחזות את המחשבה ותופסות אותה.

ומאחר שהובטחנו יגעת ומצאת, וזכה ללמוד בישיבה הק' תומכי תמימים, מיסודם ובהנהלתם 

של רבותינו נשיאינו, בודאי כשילמוד בהתמדה ושקידה ימשיך זה ברכת השי"ת בכל המצטרך לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

 



ד

g"kyz'd ,mixet .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰ÏÈlaהּמל ׁשנת נדדה ואיתא 1ההּוא , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

מהרי"ל  ּבאחרֹונים 2ּבמנהגי )3(והּובא ְְְֲֲֲִִִֵַַָָ

לפי  הּקֹול, את להגּביּה צרי ההּוא' ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּמ'ּבּלילה

נס  ׁשל ּתקּפֹו התחלת הּקּוׁשיא 4ׁשהּוא וידּועה . ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

עלֿידי 5ּבזה  התחיל הּנס ׁשל ּתקּפֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

נתּבּטלה  ׁשּלאחריֿזה כּו', אסּתר ׁשל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּקׁשֹותיה

נדדה  ההּוא ּד'ּבּלילה הענין נֹוגע ּומה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָהּגזרה,

ׁשּזהּו ּכדיּֿכ ועד הּנס, לכללּות 'הּמל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשנת

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי ּבזה, והּתירּוץ נס. ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּתקּפֹו

מלּכֹו6ּבּמדרׁש זה ,'הּמל ׁשנת 'נדדה ּבפירּוׁש ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדלא  הענין ּבגלּוי נעׂשה ׁשאז וכּו', עֹולם ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֹׁשל

יׂשראל  ׁשֹומר ייׁשן ולא ּבזה,7ינּום והענין . ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

עלּֿפי  'הּמל ׁשנת ּד'נדדה ׁשהענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדכׁשם

הרי  ּדבר, וחידּוׁש ׁשינּוי היה מקרא ׁשל ְְְֲִִִֵֶָָָָָּפׁשּוטֹו

הענינים  ּבפנימּיּות להּפירּוׁש הּוא ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶַָָָמּובן

ׁשּנדדה  הּקּב"ה, הּמלכים מלכי מל על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּקאי

ּגדֹול. וחידּוׁש ׁשינּוי הּוא עֹולם, ׁשל מלּכֹו ְְְִִֶַַָָׁשנת

לא  הרי ּבזה, החידּוׁש מהּו מּובן אינֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹולכאֹורה

ּבזה, והּביאּור יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹינּום

הּזקן  רּבנּו ּתֹורת הּמׁשנה 8עלּֿפי ּדע 9ּבמאמר ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָ

לידע  צרי יׂשראל ׁשאיׁש ,מּמ ּלמעלה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמה

ּל (מה ׁשּלמעלה הענינים מּמ,ׁשּכל הם מעלה) ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

,ּכדיּֿכ ועד למּטה. האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָׁשּתלּויים

ׁשאין  ּבאתערּותאּֿדלעילא ׁשּבא ענין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשאפילּו

זה  ענין ּגם הּנה  ׁשם, מּגעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאתערּותאּֿדלתּתא

ׁשלים  ּבאתר אּלא ׁשריא מּזה,10לא ויתרה . ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
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א.1) ו, תשמ"ט).2)אסתר ירושלים, בהוצאת - תכט (ע' פורים סקי"ז.3)הל' שם או"ח מג"א סתר"צ. משה מגילה 4)דרכי

א. 5).5)יט, ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה לסופו).6)רד"ה (קרוב תתנז רמז אסתר ד.7)יל"ש קכא, תהלים

אייר).8) יג יום" ב"היום (הועתק שג ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .85 ע' תש"ד מ"א.9)סה"מ פ"ב ראה 10)אבות

ב. צ, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1Ï"È¯‰Ó È‚‰Óa ‡˙È‡Â ,2 ««¿»«»¿»¿««∆∆¿ƒ»¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

נקבעו  פיו ועל סגל, מהר"י בשם גם נודע (מולין, לוי יעקב רבי הרב מורנו

אשכנז) ממנהגי ÌÈB¯Á‡aרבים ‡·e‰Â)3 למעשה )הלכה ¿»»«¬ƒ
CÈ¯ˆ '‡e‰‰ ‰ÏÈla'nL בפורים אסתר מגילת את dÈa‚‰Ïהקורא ∆ƒ««¿»«»ƒ¿«¿ƒ«
‡e‰L ÈÙÏ ,ÏBw‰ המסופר ‡˙ ∆«¿ƒ∆

ההוא" מ"בלילה החל זה, בפרק

Ò ÏL Bt˜z ˙ÏÁ˙‰4.פורים «¿»«»¿∆≈
‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ5, במאמרי ƒ»«¿»»∆

ÏLחסידות, Bt˜z ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»¿∆
Òp‰,המן מגזירת ישראל בני הצלת «≈

ÏL ‰È˙BLwa È„ÈŒÏÚ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«¿≈«»∆»∆
,'eÎ ¯zÒ‡ את לבטל מאחשורוש ∆¿≈

אחרי ÊŒÈ¯Á‡lL‰הגזירה, ∆¿«¬≈∆
לכן, קודם ולא אסתר, של הבקשות

Ú‚B ‰Óe ,‰¯Êb‰ ‰Ïha˙ƒ¿«¿»«¿≈»«≈«
‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««¿»«»¿»
,Òp‰ ˙eÏÏÎÏ 'CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÏL Bt˜z e‰fL CkŒÈ„k „ÚÂ¿«¿≈»∆∆»¿∆

?Ò≈
‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰Êa ıe¯Èz‰Â¿«≈»∆«ƒ«

L¯„na ·e˙kM6Le¯ÈÙa ∆»«ƒ¿»¿≈
BkÏÓ ‰Ê ,'CÏn‰ ˙L ‰„„'»¿»¿««∆∆∆«¿

,'eÎÂ ÌÏBÚ ÏL בכמה וכמבואר ∆»¿
שעה  באותה הייתה שהגזירה מקומות

למעלה, 'שינה' של מצב שהיה

של  שנתו' 'נדדה כאשר אבל כביכול,

'שינה' הייתה לא וכבר העולם מלך

יכו  היה כיוון למעלה הנס, להתרחש ל

‡Ïc ÔÈÚ‰ ÈeÏ‚a ‰NÚ Ê‡L∆»«¬»¿»»ƒ¿»¿…
Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ7 »¿…ƒ»≈ƒ¿»≈

ומבאר. שממשיך וכפי

ÔÈÚ‰L ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆»ƒ¿»
ÈtŒÏÚ 'CÏn‰ ˙L ‰„„'c¿»¿»¿««∆∆«ƒ
ÈeÈL ‰È‰ ‡¯˜Ó ÏL BËeLt¿∆ƒ¿»»»ƒ

,¯·c Le„ÈÁÂ הרגיל המצב לעומת ¿ƒ»»
ישן, המלך כאשר לילה, ≈¬‰¯Èבכל

Le¯Èt‰Ï ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ»∆≈¿«≈
È‡wL ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ∆»≈

ÈÎÏÓשהכוונה CÏÓ ÏÚ«∆∆«¿≈
‰„„pL ,‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»∆»¿»

ÏB„b Le„ÈÁÂ ÈeÈL ‡e‰ ,ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ ˙L המצב לגבי ¿««¿∆»ƒ¿ƒ»

‰¯Èהרגיל. ,‰Êa Le„ÈÁ‰ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂתמיד‡Ï ¿ƒ¿»≈»««ƒ»∆¬≈…
Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ מן יוצא באופן מיוחד, בזמן רק ולא »¿…ƒ»≈ƒ¿»≈

הכלל?

Ô˜f‰ ea¯ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â8‰Ln‰ ¯Ó‡Óa9 ¿«≈»∆«ƒ««≈«»≈¿«¬««ƒ¿»
,CnÓ ‰ÏÚÓl ‰Ó Úc שעלֿפי ««¿«¿»ƒ»

לדעת  האדם שעל היא הכוונה פשוטו

דברי  (כהמשך מעליו נמצא מה

וכל  שומעת ואוזן רואה "עין המשנה,

מוסיף  כך ועל נכתבים"), בספר מעשיך

חסידות  עלֿפי ביאור הזקן רבינו

Ï‡¯NÈ LÈ‡L יהודיCÈ¯ˆ ∆ƒƒ¿»≈»ƒ
Ú„ÈÏ(לכך מודע (ולהיות לדעת ≈«

‰Ó) ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»«
באלוקות,ÏÚÓl‰שמתרחש  ¿«¿»

עליונים  רוחניים ‰Ìבעולמות (≈
˙„B·Úa ÌÈÈeÏzL ,CnÓƒ»∆¿ƒ«¬«

‰hÓÏ Ì„‡‰ חשיבות לה שיש »»»¿«»
למעלה. שמתרחש מה על והשפעה

ÔÈÚ eÏÈÙ‡L ,CkŒÈ„k „ÚÂ¿«¿≈»∆¬ƒƒ¿»
למטה  האדם של ה' «∆aL‡בעבודת

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a התעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ונעלה  גבוה ממקור מלמעלה והמשכה

‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡מאד  ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם ללא  מצד מלמטה התעוררות

ÌL ˙ÚbÓ את לגרום ביכולתו ואין «««»
(בשונה  הזו ההתעוררות המשכת

רגילה, בדרגה דלעילא" מ"אתערותא

שעליה  כלֿכך, וגבוה נעלה לא ממקור

דלתתא, "באתערותא בזוהר נאמר

האדם  כאשר דלעילא", אתערותא

לאלוקות  להתקרב מתעורר מצידו

עליו  שתהיה פועל הדבר מלמטה,

כן  ואם מלמעלה), והמשכה התעוררות

למעשי  שבהם עניינים יש לכאורה

על  ופעולה השפעה אין האדם

למעלה, ÔÈÚהמתרחש Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»
‰Ê שלא דלעילא" "אתערותא של ∆

(כי  דלתתא" "אתערותא ידי על נפעלת

לא  האדם שעבודת נעלה ממקור היא

לשם) ‡l‡מגעת ‡È¯L ‡Ï…»¿»∆»
ÌÈÏL ¯˙‡a10 בו שאין מושלם מקום שלם, במקום אלא שורה איננה «¬«¿ƒ
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 מפתח  כללי

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

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

   בלילה ההוא נדדה שנת המלךה "מאמר ד)ג

ה  ..............................................  ח"תשכ'הפורים 

  ' ה כי תשא גו"מאמר ד)ד

טו   .....................  ח"תשכ'ז אדר ה"ט, שבת פרשת תשא

כב  ............................    ח"תשכ'ה, חג הפוריםשיחת )ה

 נג  ......    ח"תשכ'ה, ז אדר"ט שיחת שבת פרשת תשא)ו

  אתשכי פרשת  –לקוטי שיחות )ז

ס  .................................................  וכרך ) ק"בלה(

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

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

סח  ..............  תשאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח )ט

סט  ...........  תשאפרשת לשבוע שיעור יומי חומש )י

קלב  ..............  תשא פרשתלשבוע שיעורי תהלים )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא )יב

קלג  ....................................  תשאפרשת לשבוע  

קמג  ............  תשאפרשת לשבוע " היום יום"לוח )יג

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

ם "שיעורי רמב

קנא   ..........  תשאפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג –)טו

זפק   ..........  תשאפרשת לשבוע פרק אחד ליום  –)טז

ריד  ..............  תשאפרשת לשבוע ות צוספר המ –)יז

  נביאים וכתובים )יח

רטו  ........... ................................  ופרק  משלי, גפרק  ישעיה

  כליםמסכת  –משניות )יט

ריז.....................................................  ביאור קהתי

רכד  ................................................  מסכת יומא יעקבעין )כ

  עם ביאורים  כתובותמסכת )כא

רכו  ...............................................  לגד דף ע זכמדף 

  

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   שולחן ערוך הלכות שבת עם הערות וציונים)כב

נחר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת)כג

נטר  ..................................................  ר הזקן"אדמו

   תורהלקוטי )כד

סר  ...................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה)כה

סגר  .............................................. ר האמצעי"אדמו

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

סגר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל)כז

סדר  ............................................. ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים )כח

סהר  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ד"צרת'ה –ספר המאמרים )כט

סור  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ז"תרפ- פ"תר'ספר השיחות ה)ל

סזר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לא

סחר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סטר  ...............................  ריאה בציבור חומש לק)לב

עחר  ......................  תשאפרשת לשבוע לוח זמנים )לג

עטר  ......  קודשת בשערב לת הדלקת נרות צוסדר מ)לד



ה

g"kyz'd ,mixet .c"qa
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‰ÏÈlaהּמל ׁשנת נדדה ואיתא 1ההּוא , ««¿»ְְְִֶֶַַַָָָ

מהרי"ל  ּבאחרֹונים 2ּבמנהגי )3(והּובא ְְְֲֲֲִִִֵַַָָ

לפי  הּקֹול, את להגּביּה צרי ההּוא' ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשּמ'ּבּלילה

נס  ׁשל ּתקּפֹו התחלת הּקּוׁשיא 4ׁשהּוא וידּועה . ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

עלֿידי 5ּבזה  התחיל הּנס ׁשל ּתקּפֹו ּדלכאֹורה , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

נתּבּטלה  ׁשּלאחריֿזה כּו', אסּתר ׁשל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּקׁשֹותיה

נדדה  ההּוא ּד'ּבּלילה הענין נֹוגע ּומה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָהּגזרה,

ׁשּזהּו ּכדיּֿכ ועד הּנס, לכללּות 'הּמל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשנת

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿפי ּבזה, והּתירּוץ נס. ׁשל ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּתקּפֹו

מלּכֹו6ּבּמדרׁש זה ,'הּמל ׁשנת 'נדדה ּבפירּוׁש ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּדלא  הענין ּבגלּוי נעׂשה ׁשאז וכּו', עֹולם ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֹׁשל

יׂשראל  ׁשֹומר ייׁשן ולא ּבזה,7ינּום והענין . ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

עלּֿפי  'הּמל ׁשנת ּד'נדדה ׁשהענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדכׁשם

הרי  ּדבר, וחידּוׁש ׁשינּוי היה מקרא ׁשל ְְְֲִִִֵֶָָָָָּפׁשּוטֹו

הענינים  ּבפנימּיּות להּפירּוׁש הּוא ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶַָָָמּובן

ׁשּנדדה  הּקּב"ה, הּמלכים מלכי מל על ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּקאי

ּגדֹול. וחידּוׁש ׁשינּוי הּוא עֹולם, ׁשל מלּכֹו ְְְִִֶַַָָׁשנת

לא  הרי ּבזה, החידּוׁש מהּו מּובן אינֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹולכאֹורה

ּבזה, והּביאּור יׂשראל. ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹינּום

הּזקן  רּבנּו ּתֹורת הּמׁשנה 8עלּֿפי ּדע 9ּבמאמר ְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָ

לידע  צרי יׂשראל ׁשאיׁש ,מּמ ּלמעלה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמה

ּל (מה ׁשּלמעלה הענינים מּמ,ׁשּכל הם מעלה) ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

,ּכדיּֿכ ועד למּטה. האדם ּבעבֹודת ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָׁשּתלּויים

ׁשאין  ּבאתערּותאּֿדלעילא ׁשּבא ענין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשאפילּו

זה  ענין ּגם הּנה  ׁשם, מּגעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאתערּותאּֿדלתּתא

ׁשלים  ּבאתר אּלא ׁשריא מּזה,10לא ויתרה . ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹ
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א.1) ו, תשמ"ט).2)אסתר ירושלים, בהוצאת - תכט (ע' פורים סקי"ז.3)הל' שם או"ח מג"א סתר"צ. משה מגילה 4)דרכי

א. 5).5)יט, ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ההוא בלילה לסופו).6)רד"ה (קרוב תתנז רמז אסתר ד.7)יל"ש קכא, תהלים

אייר).8) יג יום" ב"היום (הועתק שג ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .85 ע' תש"ד מ"א.9)סה"מ פ"ב ראה 10)אבות

ב. צ, זח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
CÏn‰ ˙L ‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla1Ï"È¯‰Ó È‚‰Óa ‡˙È‡Â ,2 ««¿»«»¿»¿««∆∆¿ƒ»¿ƒ¿¬≈«¬ƒ

נקבעו  פיו ועל סגל, מהר"י בשם גם נודע (מולין, לוי יעקב רבי הרב מורנו

אשכנז) ממנהגי ÌÈB¯Á‡aרבים ‡·e‰Â)3 למעשה )הלכה ¿»»«¬ƒ
CÈ¯ˆ '‡e‰‰ ‰ÏÈla'nL בפורים אסתר מגילת את dÈa‚‰Ïהקורא ∆ƒ««¿»«»ƒ¿«¿ƒ«
‡e‰L ÈÙÏ ,ÏBw‰ המסופר ‡˙ ∆«¿ƒ∆

ההוא" מ"בלילה החל זה, בפרק

Ò ÏL Bt˜z ˙ÏÁ˙‰4.פורים «¿»«»¿∆≈
‰Êa ‡ÈLew‰ ‰Úe„ÈÂ5, במאמרי ƒ»«¿»»∆

ÏLחסידות, Bt˜z ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»»¿∆
Òp‰,המן מגזירת ישראל בני הצלת «≈

ÏL ‰È˙BLwa È„ÈŒÏÚ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«¿≈«»∆»∆
,'eÎ ¯zÒ‡ את לבטל מאחשורוש ∆¿≈

אחרי ÊŒÈ¯Á‡lL‰הגזירה, ∆¿«¬≈∆
לכן, קודם ולא אסתר, של הבקשות

Ú‚B ‰Óe ,‰¯Êb‰ ‰Ïha˙ƒ¿«¿»«¿≈»«≈«
‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿««¿»«»¿»
,Òp‰ ˙eÏÏÎÏ 'CÏn‰ ˙L¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÏL Bt˜z e‰fL CkŒÈ„k „ÚÂ¿«¿≈»∆∆»¿∆

?Ò≈
‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰Êa ıe¯Èz‰Â¿«≈»∆«ƒ«

L¯„na ·e˙kM6Le¯ÈÙa ∆»«ƒ¿»¿≈
BkÏÓ ‰Ê ,'CÏn‰ ˙L ‰„„'»¿»¿««∆∆∆«¿

,'eÎÂ ÌÏBÚ ÏL בכמה וכמבואר ∆»¿
שעה  באותה הייתה שהגזירה מקומות

למעלה, 'שינה' של מצב שהיה

של  שנתו' 'נדדה כאשר אבל כביכול,

'שינה' הייתה לא וכבר העולם מלך

יכו  היה כיוון למעלה הנס, להתרחש ל

‡Ïc ÔÈÚ‰ ÈeÏ‚a ‰NÚ Ê‡L∆»«¬»¿»»ƒ¿»¿…
Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ7 »¿…ƒ»≈ƒ¿»≈

ומבאר. שממשיך וכפי

ÔÈÚ‰L ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆»ƒ¿»
ÈtŒÏÚ 'CÏn‰ ˙L ‰„„'c¿»¿»¿««∆∆«ƒ
ÈeÈL ‰È‰ ‡¯˜Ó ÏL BËeLt¿∆ƒ¿»»»ƒ

,¯·c Le„ÈÁÂ הרגיל המצב לעומת ¿ƒ»»
ישן, המלך כאשר לילה, ≈¬‰¯Èבכל

Le¯Èt‰Ï ‡e‰ ÔkL Ô·eÓ»∆≈¿«≈
È‡wL ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ∆»≈

ÈÎÏÓשהכוונה CÏÓ ÏÚ«∆∆«¿≈
‰„„pL ,‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»∆»¿»

ÏB„b Le„ÈÁÂ ÈeÈL ‡e‰ ,ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ ˙L המצב לגבי ¿««¿∆»ƒ¿ƒ»

‰¯Èהרגיל. ,‰Êa Le„ÈÁ‰ e‰Ó Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂתמיד‡Ï ¿ƒ¿»≈»««ƒ»∆¬≈…
Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ ÌeÈ מן יוצא באופן מיוחד, בזמן רק ולא »¿…ƒ»≈ƒ¿»≈

הכלל?

Ô˜f‰ ea¯ ˙¯Bz ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡Èa‰Â8‰Ln‰ ¯Ó‡Óa9 ¿«≈»∆«ƒ««≈«»≈¿«¬««ƒ¿»
,CnÓ ‰ÏÚÓl ‰Ó Úc שעלֿפי ««¿«¿»ƒ»

לדעת  האדם שעל היא הכוונה פשוטו

דברי  (כהמשך מעליו נמצא מה

וכל  שומעת ואוזן רואה "עין המשנה,

מוסיף  כך ועל נכתבים"), בספר מעשיך

חסידות  עלֿפי ביאור הזקן רבינו

Ï‡¯NÈ LÈ‡L יהודיCÈ¯ˆ ∆ƒƒ¿»≈»ƒ
Ú„ÈÏ(לכך מודע (ולהיות לדעת ≈«

‰Ó) ‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»«
באלוקות,ÏÚÓl‰שמתרחש  ¿«¿»

עליונים  רוחניים ‰Ìבעולמות (≈
˙„B·Úa ÌÈÈeÏzL ,CnÓƒ»∆¿ƒ«¬«

‰hÓÏ Ì„‡‰ חשיבות לה שיש »»»¿«»
למעלה. שמתרחש מה על והשפעה

ÔÈÚ eÏÈÙ‡L ,CkŒÈ„k „ÚÂ¿«¿≈»∆¬ƒƒ¿»
למטה  האדם של ה' «∆aL‡בעבודת

‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡a התעוררות ¿ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ונעלה  גבוה ממקור מלמעלה והמשכה

‡˙z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú‡מאד  ÔÈ‡L∆≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
האדם ללא  מצד מלמטה התעוררות

ÌL ˙ÚbÓ את לגרום ביכולתו ואין «««»
(בשונה  הזו ההתעוררות המשכת

רגילה, בדרגה דלעילא" מ"אתערותא

שעליה  כלֿכך, וגבוה נעלה לא ממקור

דלתתא, "באתערותא בזוהר נאמר

האדם  כאשר דלעילא", אתערותא

לאלוקות  להתקרב מתעורר מצידו

עליו  שתהיה פועל הדבר מלמטה,

כן  ואם מלמעלה), והמשכה התעוררות

למעשי  שבהם עניינים יש לכאורה

על  ופעולה השפעה אין האדם

למעלה, ÔÈÚהמתרחש Ìb ‰p‰ƒ≈«ƒ¿»
‰Ê שלא דלעילא" "אתערותא של ∆

(כי  דלתתא" "אתערותא ידי על נפעלת

לא  האדם שעבודת נעלה ממקור היא

לשם) ‡l‡מגעת ‡È¯L ‡Ï…»¿»∆»
ÌÈÏL ¯˙‡a10 בו שאין מושלם מקום שלם, במקום אלא שורה איננה «¬«¿ƒ
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סחר  ........................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

סטר  ...............................  ריאה בציבור חומש לק)לב
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g"kyz'dו ,mixet

ּכלי  עׂשּית ּבזה לֹומר ׁשּי ׁשּלא ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשאףֿעלּֿפי

ׁשּלמעלה  אתערּותאּֿדלעילא ׁשל ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ(להיֹותֹו

צרי מּכלֿמקֹום לגמרי), ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמאתערּותאּֿדלת ּתא

 ֿ (ועל למּטה זה ּומעין הכׁשרה ׁשל ענין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

ּכאׁשר  ׁשּלמעלה, 'מאד' ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹּדר

מאד ּדבכל ּבאֹופן היא למּטה האדם ).11עבֹודת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

ּדלא  הענין לפעֹול  צריכים ׁשּכאׁשר מּובן, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹּומּזה

להיֹות  צרי יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְִִִִֵֵָָָָֹינּום

ּגםּֿכן  למּטה ּבעבֹודתם ּדיׂשראל ּומּצב ְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמעמד

יׂשראל  ׁשל ּומּצב הּמעמד וכאׁשר ּכזה. ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבאֹופן

ההנהגה  ואףֿעלּֿפיֿכן ּכזה, ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו

ׁשל  מלּכֹו ׁשנת ׁשּנדדה ּבאֹופן היא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָלמעלה

מּזה, ויתרה חידּוׁש. ׁשל ענין זה הרי ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָעֹולם,

התעֹוררּות  איזה יׂשראל אצל יׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשאפילּו

אפילּו ,ּבער ׁשּלא היא ׁשההתעֹוררּות אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹלזה,

מאד  ,מאד ּבכל (ּכמֹו לזה ּדּוגמא מעין ְְְְְֵֵֶֶָָָֹֹֹלא

אזי  ׁשּלמעלה), 'מאד' ּבחינת לעֹורר ,ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹׁשּל

,הּמל ׁשנת ׁשּנדדה ּבאֹופן ׁשּלמעלה ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָההנהגה

ּבגילּוי, יׂשראל ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא ְְְְִִִִֵֵָָָֹֹלהיֹות

נס. ׁשל לּתקּפֹו ועד נס, ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶַָָהיא

ּומּצב p‰Â‰ב) הּמעמד לכללּות ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַַָָָ

 ֿ חס הפכי  ּבא ֹופן למּטה ְְְְְִִֵֶַַָָָּדי ׂשראל

ּבּכתּוב  נאמר ּכפירּוׁש12וׁשלֹום, יׁשנה, אני ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָ

ּדהּנה 13הּזהר  ּבזה, והענין ּבגלּותא. - יׁשנה אני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשאֹותֹותינּו ּומּצב מעמד הּוא הּגלּות ענין ְְֲִֵֶַַַַָָָָּכללּות

אּת ולא גֹו' ראינּו מה לא עד יֹודע והינּו,14נּו , ְְְִִֵַַַָָָֹֹ

ׁשאז  ער, הּוא ׁשהאדם ּבׁשעה ּכמֹו זה ְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאין

מה  ּומבין ויֹודע מּסביבֹו, ּׁשּנעׂשה מה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַרֹואה

רֹואים, ּכאׁשר וגם ראינּו', 'לא ּכאׁשר אבל ְֲֲֲִִֶֶַַַָָֹֹּזאת.
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ואילך.11) ג לט, מקץ תו"א וראה ה. ו, ב.12)ואתחנן ה, א.13)שה"ש צה, ט.14)ח"ג עד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להפוך  יכול שאדם וכיוון השכינה, השראת את ומעכב שמונע וחיסרון פגם

גם  דבר של שבסופו נמצא כראוי, ה' עבודת ידי על רק שלים" "אתר להיות

עלֿידי  ישירות נמשכת שאינה ביותר נעלה ממקור דלעילא" "אתערותא

ללא  שהרי האדם, עבודת בכוח באה היא גם דבר של לאמיתו עבודתו,

שלים" "אתר להיות יוכל לא עבודתו

התעוררות  עליו תהיה לא וממילא

מלמעלה. השכינה «≈ÈÂƒ˙¯‰והשראת
,‰fÓ לעיל שהאמור בלבד זו לא ƒ∆

דלעילא" "אתערותא המשכת אודות

מגעת  דלתתא "אתערותא שאין ממקור

שהכל  לכך בסתירה עומד אינו לשם"

האדם  על כי האדם בעבודת תלוי

אלא  שלים" ל"אתר עצמו לעשות

¯ÓBÏ CiL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆…«»«
‰Êa הוא האדם עבודת של שהתוכן »∆

ÈÏk ˙iNÚ ומזככת שמעדנת עבודה ¬ƒ«¿ƒ
ראוי  כלי נהיה שהוא כך כדי עד אותו

השכינה  ÔÈÚלהשראת B˙BÈ‰Ï)ƒ¿ƒ¿»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

È¯Ó‚Ï את אין האדם לעבודת ולכן ¿«¿≈
שהרי  לכך, כלי לעשותו היכולת

לגמרי  למעלה היא ההמשכה

דלתתא" ŒÏkÓשלו מה"אתערותא ,(ƒ»
ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó»»ƒƒ¿ƒ¿»∆

‰¯LÎ‰ מסויימת ÔÈÚÓeוהכנה «¿»»≈≈
‰Ê מסויים דימיון לה שיש עבודה ∆

˙ÎLÓ‰ C¯cŒÏÚÂ) ‰hÓÏ¿«»¿«∆∆«¿»«
,‰ÏÚÓlL '„‡Ó' ˙ÈÁa¿ƒ«¿…∆¿«¿»
בלי  שהיא ממדרגה אלוקית המשכה

‰‡„Ìגבול, ˙„B·Ú ¯L‡k«¬∆¬«»»»
ÏÎ·c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»

E„‡Ó11 ההמשכה זה בעניין שגם ¿…∆
לעבודת  באיןֿערוך היא מלמעלה

האדם  של מאודך" "בכל שהרי האדם,

ויציאה  "מאוד" זהו שאצלו אף

כל  לזה אין בוודאי שלו, מההגבלות

ומכלֿמקום  האלוקי, גבול לבלי יחס

כן  כזה באופן למטה האדם עבודת

להמשכה  והכנה הכשרה מהווה

מידה  זה מסוג האדם בעבודת יש סוף שסוף בגלל שלמעלה, ב"מאוד'

'מאוד'). של מסויימת

‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ïc ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»¿…»¿…

Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ,באלוקות ‰ÓÚn„למעלה ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒ»≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿««¬»
‰Êk ÔÙB‡a ÔkŒÌb ‰hÓÏ Ì˙„B·Úa Ï‡¯NÈc ·vÓe כפי שהרי, «»¿ƒ¿»≈«¬»»¿«»«≈¿∆»∆
למטה. האדם בעבודת תלויים למעלה, העניינים לעיל, ∆¬»¿L‡ÎÂ¯שנתבאר

·vÓe „ÓÚn‰ הרוחני‰Êk ÔÙB‡a BÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ינום 'לא של ««¬»«»∆ƒ¿»≈≈¿∆»∆
הוא  הרוחני מצבם אלא יישן', ולא

'שינה', ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒבבחינת
‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰‚‰‰‰ באופן לא ««¿»»¿«¿»ƒ
להיפך, אלא 'שינה' ∆¿ÔÙB‡aשל

,ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„pL∆»¿»¿««¿∆»
.Le„ÈÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆ƒ

¯L‡k eÏÈÙ‡L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¬ƒ«¬∆
Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ LÈ יהודי‰ÊÈ‡ ≈≈∆ƒ¿»≈≈∆

‰ÊÏ ˙e¯¯BÚ˙‰ להתקרב ƒ¿¿¿∆
ה'שינה', עניין היפך «∆‡l‡לאלוקות,

˙e¯¯BÚ˙‰‰L האדם ‰È‡מצד ∆«ƒ¿¿ƒ
C¯Úa ‡lL העליונה הבחינה לגבי ∆…¿∆∆

להתקרב, מתעורר האדם שאליה

‰ÊÏ ‡Ó‚ec ÔÈÚÓ ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…≈≈¿»»∆
,ElL „‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa BÓk)¿¿»¿…∆¿…∆¿
'„‡Ó' ˙ÈÁa ¯¯BÚÏ¿≈¿ƒ«¿…

‰ÏÚÓlL האדם והר של ה'מאד' י ∆¿«¿»
ל'מאד' כלל בערך שלא הוא

‰‰‰‚‰שלמעלה  ÈÊ‡ ,(¬«««¿»»
˙L ‰„„pL ÔÙB‡a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆∆»¿»¿«
‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙BÈ‰Ï ,CÏn‰«∆∆ƒ¿…»¿…
,ÈeÏÈ‚a Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ

Ò ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ולא וחידוש, ƒƒ¿»∆≈
האדם, עבודת מפני »¿ÚÂ„מוכרח

Bt˜zÏ עיקרו.Ò ÏL ¿»¿∆≈
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»

·vÓe „ÓÚn‰הרוחניÏ‡¯NÈc ««¬»«»¿ƒ¿»≈
ŒÒÁ ÈÎÙ‰ ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆»¿ƒ«

,ÌBÏLÂ של ה'תנועה' היפך ¿»
לאלוקות, להתקרב ורצון התעוררות

·e˙ka ¯Ó‡12,‰LÈ È‡ ∆¡««»¬ƒ¿≈»
¯‰f‰ Le¯ÈÙk13Y ‰LÈ È‡ ¿≈«…«¬ƒ¿≈»

‡˙eÏ‚a.בגלות,‰Êa ÔÈÚ‰Â ¿»»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»ƒ¿««»
‡Ï eÈ˙B˙B‡L ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆≈…
„Ú Ú„BÈ ez‡ ‡ÏÂ 'B‚ eÈ‡»̄ƒ¿…ƒ»≈««

‰Ó14,אלוקות על והסתר העלם של BÓkזמן ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â »¿«¿∆≈∆¿
,B·È·qÓ ‰NÚpM ‰Ó ‰‡B¯ Ê‡L ,¯Ú ‡e‰ Ì„‡‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»≈∆»∆«∆«¬∆ƒ¿ƒ

˙‡f ‰Ó ÔÈ·Óe Ú„BÈÂ זו גם לא הוא אלא הדברים את שרואה בלבד ¿≈«≈ƒ«…
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jlnd zpy dccp `edd dlila

ּומּצב  מעמד הּנה מה', עד יֹודע אּתנּו 'אין ֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאזי

והּנה  ׁשינה. ּבׁשם נקרא ניּכר 15זה הּׁשינה ענין , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשינּוי  ּבגלּוי ניּכר ׁשּבהם ּבעינים, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלֿלראׁש

לא  ׁשּבבחינת ׁשּמצינּו וזהּו העינים. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּדסגירת

על  ּגבינין לית יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְִִִִֵֵֵַָָָֹינּום

מרֹום 16עינא  ׂשאּו ּכתיב ּדהּנה ּבעבֹודה, וענינֹו . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

אּלה  ּברא מי ּוראּו ׁשמי17עיניכם אראה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  אׁשר וכֹוכבים ירח אצּבעֹותי ,18מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהיה  הּיׂשראלי איׁש על הּנביא ּתמיהת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּזֹוהי

את  יּׂשא רק ׁשּכאׁשר ּומּצב ּבמעמד להיֹות ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָצרי

יבא  אזי טאן) קּוק א וועט ער נאר (ווי ֲִֵֶֶַַָָָָֹעיניו

הוי' יׂשראל ּדׁשמע והּקריאה להּכרה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָמּיד

אחד  הוי' ּבספרים 19אלקינּו ּכדאיתא ׁש'ּׁשמע'20, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּכאׁשר  והינּו, עיניכם. מרֹום ׂשאּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָראׁשיּֿתיבֹות

ּדׁשמע  להּכרה מּיד ּבא אזי למעלה, עיניו ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָנֹוׂשא

הענין  ּוכללּות אחד. הוי' אלקינּו הוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראל

רֹואה  אזי ּדׂשכלא, בעינא מתּבֹונן ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה,

האדם  וׁשפלּות האֿל ּגדלּות ֿ 21ּומּכיר ועלֿידי , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

לקּיּום  ּבנֹוגע הראּוי ּומּצב ּבמעמד נעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָזה

האלקית  נפׁש ּכאׁשר אמנם, הּקּב"ה. ׁשל ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹרצֹונֹו

נעׂשה ׁשאז הּבהמית, ּבּנפׁש ּבגלּות נתינת היא ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה  חּטאים, ׁשל למציאּות ועד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמקֹום

חטאינּו ּדמּפני ּכפׁשּוטֹו, הּגלּות ענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָנעׂשה

מארצנּו ׁשהעינים 22ּגלינּו ּומּצב מעמד זה הרי , ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו רֹואה, ואינֹו הׁשע.23סגּורֹות ועיניו ְְְְֵֵֶֶַָָָ

הׁשמן  האברים, לׁשאר ּבנֹוגע ּגם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה

הכּבד  ואזניו הּזה העם ּכּלה 23לב ּדהּנה, . ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבדיקה  צרי ּגּופּה ּכל אין יפֹות אבל 24ׁשעיניה , ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ׁשחסרה  והינּו, סגּורֹות, ׁשהעינים הּׁשינה ּבזמן ּכמֹו העינים, ּבענין חסר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּגם  חליׁשּות ׁשּתהיה מקֹום נתינת נעׂשה אזי ראּיה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעבֹודה
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ההוא 15) בלילה ד"ה גם וראה ואילך). עט ע' תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח החור מן ידו שלח דודי ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). 407 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם (תורת א.16)תש"כ רפט, ב. קכט, כו.17)זח"ג מ, ד.18)ישעי' ח, תהלים

ד.19) ו, תמ"ט.20)ואתחנן ס"א.21)תקו"ז סצ"ח או"ח אדה"ז ושו"ע רמ"א דיו"ט.22)ראה מוסף ו,23)תפלת ישעי'

(ג).24)י. א פ"ד, שהש"ר א. כד, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך. ומודע שלהם המשמעות את Ì‚Âמבין ,'eÈ‡¯ ‡Ï' ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆…»ƒ¿«

,'‰Ó „Ú Ú„BÈ ez‡ ÔÈ‡' ÈÊ‡ ,ÌÈ‡B¯ ¯L‡k את מבינים לא «¬∆ƒ¬«≈ƒ»≈««»
שרואים, מה של ÈL‰.המשמעות ÌLa ‡¯˜ ‰Ê ·vÓe „ÓÚÓ ‰p‰ƒ≈«¬»«»∆ƒ¿»¿≈≈»

‰p‰Â15¯kÈ Ì‰aL ,ÌÈÈÚa L‡¯ÏŒÏÎÏ ¯kÈ ‰ÈM‰ ÔÈÚ , ¿ƒ≈ƒ¿««≈»ƒ»¿…¿…»≈«ƒ∆»∆ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ˙¯È‚Òc ÈeÈM‰ ÈeÏ‚a¿»«ƒƒ¿ƒ«»≈«ƒ
כאשר  עירנות של במצב כמו שלא

פקוחות. eÈˆnLהעיניים e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ
ÏÂ‡בזוהר  ÌeÈ ‡Ï ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«…»¿…

˙ÈÏ ,Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈƒ»≈ƒ¿»≈≈
‡ÈÚ ÏÚ ÔÈÈ·b16 על גבות אין ¿ƒƒ«≈»

כביכול). (העליונה, «¿BÈÚÂ¿ƒהעין
,‰„B·Úa בין ההבדל של המשמעות «¬»

כפי  שינה של למצב עירנות של מצב

של  ה' בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

אחד, È˙k·כל ‰p‰c בנבואת ¿ƒ≈¿ƒ
ÌÎÈÈÚישעיהו ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆

‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e17Èk , ¿ƒ»»≈∆ƒ
‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡∆¿∆»∆«¬≈
¯L‡ ÌÈ·ÎBÎÂ Á¯È EÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿∆»≈«¿»ƒ¬∆

‰zBk18˙‰ÈÓz È‰BfL , »¿»∆ƒ¿ƒ«
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏÚ ‡È·p‰«»ƒ«ƒ«ƒ¿¿≈ƒ

BÈ‰Ï˙היהודי CÈ¯ˆ ‰È‰L∆»»»ƒƒ¿
·vÓe „ÓÚÓa במידה נעלה רוחני ¿«¬»«»

ÂÈÈÚכזו ˙‡ ‡OÈ ˜¯ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ»∆≈»
Ô‡Ë ˜e˜ ‡ ËÚÂÂ ¯Ú ¯‡ ÈÂÂ)ƒ»∆∆«»

מבט  ייתן כאשר È·‡מיד ÈÊ‡ (¬«»…
ÚÓLc ‰‡È¯w‰Â ‰¯k‰Ï „iÓƒ«««»»¿«¿ƒ»ƒ¿«
'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡19ÌÈ¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,20 ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
e‡N ˙B·ÈzŒÈL‡¯ 'ÚÓM'L∆¿«»≈≈¿

ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó נמצא איננו ואם »≈≈∆
על  ולהתפלא לתמוה יש כזה, במצב

NB‡כך. ¯L‡kL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆≈
‰ÏÚÓÏ ÂÈÈÚ הקדוש על וחושב ≈»¿«¿»

הוא, k‰Ï¯‰ברוך „iÓ ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ«««»»
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈

,„Á‡ 'ÈÂ‰ וביטול ה' אחדות ¬»»∆»
לאלוקות. ‰ÔÈÚהעולמות ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»

‡ÈÚ· ÔBa˙Ó ¯L‡kL ,‰Êa»∆∆«¬∆ƒ¿≈¿≈»
,‡ÏÎNc היינו השכל, בעין ¿ƒ¿»

את  רואה כאילו מעמיקה, התבוננות

עיניו, במו eÏÙLÂ˙הדברים ÏŒ‡‰ ˙eÏ„b ¯ÈkÓe ‰‡B¯ ÈÊ‡¬«∆«ƒ«¿»≈¿ƒ¿
Ì„‡‰21,ביניהם הערך ריחוק והכרה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ואת מראיה כתוצאה »»»¿«¿≈∆

ÏLזו BBˆ¯ Ìei˜Ï Ú‚Ba Èe‡¯‰ ·vÓe „ÓÚÓa ‰NÚ«¬∆¿«¬»«»»»¿≈«¿ƒ¿∆
‰"aw‰.'ער' האדם שבו מצב ‰‡È˜Ï˙וזה LÙ ¯L‡k ,ÌÓ‡ «»»»¿»«¬∆∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙eÏ‚a ‡È‰ כי ƒ¿»«∆∆««¬ƒ
ושולטת  עליה מתגברת הבהמית הנפש

ÌB˜Óעליה, ˙È˙ ‰NÚ Ê‡L∆»«¬∆¿ƒ«»
e‡ÈˆÓÏ˙אפשרות  „ÚÂ בפועל ¿«ƒ¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ‡hÁ ÏL∆«»ƒ∆«¿≈∆
,BËeLÙk ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»ƒ¿

ה' בעבודת גלות רק ≈¿ÈtÓc¿ƒולא
eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ22, ¬»≈»ƒ≈«¿≈

לגלות הגורם הם החטאים ≈¬‰¯Èשהרי
·vÓe „ÓÚÓ ‰Ê למצב דומה ∆«¬»«»

BÈ‡Â ˙B¯e‚Ò ÌÈÈÚ‰L∆»≈«ƒ¿¿≈
·e˙kL BÓÎe ,‰‡B¯23ÂÈÈÚÂ ∆¿∆»¿≈»

ÚL‰ כעניין "טחים, רש"י: ופירש »«
עיניהם...", מראות טח כי שנאמר

¯‡LÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿≈«ƒ¿»
,ÌÈ¯·‡‰ באותו הכתוב כלשון »≈»ƒ

‰f‰פסוק ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰«¿≈≈»»«∆
„aÎ‰ ÂÈÊ‡Â23:רש"י ופירש ¿»¿»«¿≈

ואוזניו  והשמן, הלוך הולך "ליבם

זה  שגם משמוע" והכבד הלוך הולכים

סגורות  עיניים כמו 'שינה' על מורה

ז"ל p‰c‰,ומכוסות. חכמינו אמרו ¿ƒ≈
Ïk ÔÈ‡ ˙BÙÈ ‰ÈÈÚL ‰lk«»∆≈∆»»≈»

‰˜È„a CÈ¯ˆ dÙeb24Ï·‡ , »»ƒ¿ƒ»¬»
,ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚa ¯ÒÁ ¯L‡k«¬∆»≈¿ƒ¿«»≈«ƒ
ÌÈÈÚ‰L ‰ÈM‰ ÔÓÊa BÓk¿ƒ¿««≈»∆»≈«ƒ
‰¯ÒÁL ,eÈ‰Â ,˙B¯e‚Ò¿¿«¿∆¬≈»
,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆¿ƒ»
וראו  עיניכם מרום "שאו של העבודה

להכרה  המביאה אלה" ברא מי

העולמות  ובביטול ה' באחדות

לעיל, כאמור NÚ‰לאלוקות, ÈÊ‡¬««¬∆
ÌB˜Ó ˙È˙אפשרות‰È‰zL ¿ƒ«»∆ƒ¿∆
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ז g"kyz'd ,mixet

ּכלי  עׂשּית ּבזה לֹומר ׁשּי ׁשּלא ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשאףֿעלּֿפי

ׁשּלמעלה  אתערּותאּֿדלעילא ׁשל ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ(להיֹותֹו

צרי מּכלֿמקֹום לגמרי), ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמאתערּותאּֿדלת ּתא

 ֿ (ועל למּטה זה ּומעין הכׁשרה ׁשל ענין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלהיֹות

ּכאׁשר  ׁשּלמעלה, 'מאד' ּבחינת המׁשכת ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹּדר

מאד ּדבכל ּבאֹופן היא למּטה האדם ).11עבֹודת ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ

ּדלא  הענין לפעֹול  צריכים ׁשּכאׁשר מּובן, ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָֹּומּזה

להיֹות  צרי יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְִִִִֵֵָָָָֹינּום

ּגםּֿכן  למּטה ּבעבֹודתם ּדיׂשראל ּומּצב ְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָָהּמעמד

יׂשראל  ׁשל ּומּצב הּמעמד וכאׁשר ּכזה. ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבאֹופן

ההנהגה  ואףֿעלּֿפיֿכן ּכזה, ּבאֹופן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָאינֹו

ׁשל  מלּכֹו ׁשנת ׁשּנדדה ּבאֹופן היא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָלמעלה

מּזה, ויתרה חידּוׁש. ׁשל ענין זה הרי ְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָעֹולם,

התעֹוררּות  איזה יׂשראל אצל יׁש ּכאׁשר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשאפילּו

אפילּו ,ּבער ׁשּלא היא ׁשההתעֹוררּות אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָֹלזה,

מאד  ,מאד ּבכל (ּכמֹו לזה ּדּוגמא מעין ְְְְְֵֵֶֶָָָֹֹֹלא

אזי  ׁשּלמעלה), 'מאד' ּבחינת לעֹורר ,ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָֹׁשּל

,הּמל ׁשנת ׁשּנדדה ּבאֹופן ׁשּלמעלה ְְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָההנהגה

ּבגילּוי, יׂשראל ׁשֹומר ייׁשן ולא ינּום לא ְְְְִִִִֵֵָָָֹֹלהיֹות

נס. ׁשל לּתקּפֹו ועד נס, ׁשל ענין ְְְְִִֵֵֶֶַָָהיא

ּומּצב p‰Â‰ב) הּמעמד לכללּות ּבנֹוגע ¿ƒ≈ְְֲִֵַַַַָָָ

 ֿ חס הפכי  ּבא ֹופן למּטה ְְְְְִִֵֶַַָָָּדי ׂשראל

ּבּכתּוב  נאמר ּכפירּוׁש12וׁשלֹום, יׁשנה, אני ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָ

ּדהּנה 13הּזהר  ּבזה, והענין ּבגלּותא. - יׁשנה אני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשאֹותֹותינּו ּומּצב מעמד הּוא הּגלּות ענין ְְֲִֵֶַַַַָָָָּכללּות

אּת ולא גֹו' ראינּו מה לא עד יֹודע והינּו,14נּו , ְְְִִֵַַַָָָֹֹ

ׁשאז  ער, הּוא ׁשהאדם ּבׁשעה ּכמֹו זה ְְֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשאין

מה  ּומבין ויֹודע מּסביבֹו, ּׁשּנעׂשה מה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַרֹואה

רֹואים, ּכאׁשר וגם ראינּו', 'לא ּכאׁשר אבל ְֲֲֲִִֶֶַַַָָֹֹּזאת.
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ואילך.11) ג לט, מקץ תו"א וראה ה. ו, ב.12)ואתחנן ה, א.13)שה"ש צה, ט.14)ח"ג עד, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
להפוך  יכול שאדם וכיוון השכינה, השראת את ומעכב שמונע וחיסרון פגם

גם  דבר של שבסופו נמצא כראוי, ה' עבודת ידי על רק שלים" "אתר להיות

עלֿידי  ישירות נמשכת שאינה ביותר נעלה ממקור דלעילא" "אתערותא

ללא  שהרי האדם, עבודת בכוח באה היא גם דבר של לאמיתו עבודתו,

שלים" "אתר להיות יוכל לא עבודתו

התעוררות  עליו תהיה לא וממילא

מלמעלה. השכינה «≈ÈÂƒ˙¯‰והשראת
,‰fÓ לעיל שהאמור בלבד זו לא ƒ∆

דלעילא" "אתערותא המשכת אודות

מגעת  דלתתא "אתערותא שאין ממקור

שהכל  לכך בסתירה עומד אינו לשם"

האדם  על כי האדם בעבודת תלוי

אלא  שלים" ל"אתר עצמו לעשות

¯ÓBÏ CiL ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆…«»«
‰Êa הוא האדם עבודת של שהתוכן »∆

ÈÏk ˙iNÚ ומזככת שמעדנת עבודה ¬ƒ«¿ƒ
ראוי  כלי נהיה שהוא כך כדי עד אותו

השכינה  ÔÈÚלהשראת B˙BÈ‰Ï)ƒ¿ƒ¿»
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
‡z˙ÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿¬»ƒ¿«»

È¯Ó‚Ï את אין האדם לעבודת ולכן ¿«¿≈
שהרי  לכך, כלי לעשותו היכולת

לגמרי  למעלה היא ההמשכה

דלתתא" ŒÏkÓשלו מה"אתערותא ,(ƒ»
ÏL ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó»»ƒƒ¿ƒ¿»∆

‰¯LÎ‰ מסויימת ÔÈÚÓeוהכנה «¿»»≈≈
‰Ê מסויים דימיון לה שיש עבודה ∆

˙ÎLÓ‰ C¯cŒÏÚÂ) ‰hÓÏ¿«»¿«∆∆«¿»«
,‰ÏÚÓlL '„‡Ó' ˙ÈÁa¿ƒ«¿…∆¿«¿»
בלי  שהיא ממדרגה אלוקית המשכה

‰‡„Ìגבול, ˙„B·Ú ¯L‡k«¬∆¬«»»»
ÏÎ·c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»

E„‡Ó11 ההמשכה זה בעניין שגם ¿…∆
לעבודת  באיןֿערוך היא מלמעלה

האדם  של מאודך" "בכל שהרי האדם,

ויציאה  "מאוד" זהו שאצלו אף

כל  לזה אין בוודאי שלו, מההגבלות

ומכלֿמקום  האלוקי, גבול לבלי יחס

כן  כזה באופן למטה האדם עבודת

להמשכה  והכנה הכשרה מהווה

מידה  זה מסוג האדם בעבודת יש סוף שסוף בגלל שלמעלה, ב"מאוד'

'מאוד'). של מסויימת

‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ïc ÔÈÚ‰ ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ¯L‡kL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«¬∆¿ƒƒƒ¿»ƒ¿»¿…»¿…

Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ,באלוקות ‰ÓÚn„למעלה ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ƒ»≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿««¬»
‰Êk ÔÙB‡a ÔkŒÌb ‰hÓÏ Ì˙„B·Úa Ï‡¯NÈc ·vÓe כפי שהרי, «»¿ƒ¿»≈«¬»»¿«»«≈¿∆»∆
למטה. האדם בעבודת תלויים למעלה, העניינים לעיל, ∆¬»¿L‡ÎÂ¯שנתבאר

·vÓe „ÓÚn‰ הרוחני‰Êk ÔÙB‡a BÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ינום 'לא של ««¬»«»∆ƒ¿»≈≈¿∆»∆
הוא  הרוחני מצבם אלא יישן', ולא

'שינה', ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒבבחינת
‡È‰ ‰ÏÚÓÏ ‰‚‰‰‰ באופן לא ««¿»»¿«¿»ƒ
להיפך, אלא 'שינה' ∆¿ÔÙB‡aשל

,ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ ˙L ‰„„pL∆»¿»¿««¿∆»
.Le„ÈÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»∆ƒ

¯L‡k eÏÈÙ‡L ,‰fÓ ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ∆∆¬ƒ«¬∆
Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ LÈ יהודי‰ÊÈ‡ ≈≈∆ƒ¿»≈≈∆

‰ÊÏ ˙e¯¯BÚ˙‰ להתקרב ƒ¿¿¿∆
ה'שינה', עניין היפך «∆‡l‡לאלוקות,

˙e¯¯BÚ˙‰‰L האדם ‰È‡מצד ∆«ƒ¿¿ƒ
C¯Úa ‡lL העליונה הבחינה לגבי ∆…¿∆∆

להתקרב, מתעורר האדם שאליה

‰ÊÏ ‡Ó‚ec ÔÈÚÓ ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…≈≈¿»»∆
,ElL „‡Ó ,E„‡Ó ÏÎa BÓk)¿¿»¿…∆¿…∆¿
'„‡Ó' ˙ÈÁa ¯¯BÚÏ¿≈¿ƒ«¿…

‰ÏÚÓlL האדם והר של ה'מאד' י ∆¿«¿»
ל'מאד' כלל בערך שלא הוא

‰‰‰‚‰שלמעלה  ÈÊ‡ ,(¬«««¿»»
˙L ‰„„pL ÔÙB‡a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿∆∆»¿»¿«
‡ÏÂ ÌeÈ ‡Ï ˙BÈ‰Ï ,CÏn‰«∆∆ƒ¿…»¿…
,ÈeÏÈ‚a Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈƒ»≈ƒ¿»≈¿ƒ

Ò ÏL ÔÈÚ ‡È‰ ולא וחידוש, ƒƒ¿»∆≈
האדם, עבודת מפני »¿ÚÂ„מוכרח

Bt˜zÏ עיקרו.Ò ÏL ¿»¿∆≈
˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»

·vÓe „ÓÚn‰הרוחניÏ‡¯NÈc ««¬»«»¿ƒ¿»≈
ŒÒÁ ÈÎÙ‰ ÔÙB‡a ‰hÓÏ¿«»¿∆»¿ƒ«

,ÌBÏLÂ של ה'תנועה' היפך ¿»
לאלוקות, להתקרב ורצון התעוררות

·e˙ka ¯Ó‡12,‰LÈ È‡ ∆¡««»¬ƒ¿≈»
¯‰f‰ Le¯ÈÙk13Y ‰LÈ È‡ ¿≈«…«¬ƒ¿≈»

‡˙eÏ‚a.בגלות,‰Êa ÔÈÚ‰Â ¿»»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ˙eÏb‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»ƒ¿««»
‡Ï eÈ˙B˙B‡L ·vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆≈…
„Ú Ú„BÈ ez‡ ‡ÏÂ 'B‚ eÈ‡»̄ƒ¿…ƒ»≈««

‰Ó14,אלוקות על והסתר העלם של BÓkזמן ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â »¿«¿∆≈∆¿
,B·È·qÓ ‰NÚpM ‰Ó ‰‡B¯ Ê‡L ,¯Ú ‡e‰ Ì„‡‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»≈∆»∆«∆«¬∆ƒ¿ƒ

˙‡f ‰Ó ÔÈ·Óe Ú„BÈÂ זו גם לא הוא אלא הדברים את שרואה בלבד ¿≈«≈ƒ«…
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ּומּצב  מעמד הּנה מה', עד יֹודע אּתנּו 'אין ֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָאזי

והּנה  ׁשינה. ּבׁשם נקרא ניּכר 15זה הּׁשינה ענין , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

הּׁשינּוי  ּבגלּוי ניּכר ׁשּבהם ּבעינים, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹלכלֿלראׁש

לא  ׁשּבבחינת ׁשּמצינּו וזהּו העינים. ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּדסגירת

על  ּגבינין לית יׂשראל, ׁשֹומר ייׁשן ולא ְְְִִִִֵֵֵַָָָֹינּום

מרֹום 16עינא  ׂשאּו ּכתיב ּדהּנה ּבעבֹודה, וענינֹו . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

אּלה  ּברא מי ּוראּו ׁשמי17עיניכם אראה ּכי , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָ

ּכֹוננּתה  אׁשר וכֹוכבים ירח אצּבעֹותי ,18מעׂשה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשהיה  הּיׂשראלי איׁש על הּנביא ּתמיהת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּזֹוהי

את  יּׂשא רק ׁשּכאׁשר ּומּצב ּבמעמד להיֹות ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָצרי

יבא  אזי טאן) קּוק א וועט ער נאר (ווי ֲִֵֶֶַַָָָָֹעיניו

הוי' יׂשראל ּדׁשמע והּקריאה להּכרה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָמּיד

אחד  הוי' ּבספרים 19אלקינּו ּכדאיתא ׁש'ּׁשמע'20, ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּכאׁשר  והינּו, עיניכם. מרֹום ׂשאּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָראׁשיּֿתיבֹות

ּדׁשמע  להּכרה מּיד ּבא אזי למעלה, עיניו ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָנֹוׂשא

הענין  ּוכללּות אחד. הוי' אלקינּו הוי' ְְְֱֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָָֹיׂשראל

רֹואה  אזי ּדׂשכלא, בעינא מתּבֹונן ׁשּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבזה,

האדם  וׁשפלּות האֿל ּגדלּות ֿ 21ּומּכיר ועלֿידי , ְְְְְִִֵֵַַַָָָָ

לקּיּום  ּבנֹוגע הראּוי ּומּצב ּבמעמד נעׂשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָזה

האלקית  נפׁש ּכאׁשר אמנם, הּקּב"ה. ׁשל ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָָָָֹרצֹונֹו

נעׂשה ׁשאז הּבהמית, ּבּנפׁש ּבגלּות נתינת היא ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשעלֿידיֿזה  חּטאים, ׁשל למציאּות ועד ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָמקֹום

חטאינּו ּדמּפני ּכפׁשּוטֹו, הּגלּות ענין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָנעׂשה

מארצנּו ׁשהעינים 22ּגלינּו ּומּצב מעמד זה הרי , ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו רֹואה, ואינֹו הׁשע.23סגּורֹות ועיניו ְְְְֵֵֶֶַָָָ

הׁשמן  האברים, לׁשאר ּבנֹוגע ּגם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָועלּֿדרֿזה

הכּבד  ואזניו הּזה העם ּכּלה 23לב ּדהּנה, . ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבדיקה  צרי ּגּופּה ּכל אין יפֹות אבל 24ׁשעיניה , ְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ

ׁשחסרה  והינּו, סגּורֹות, ׁשהעינים הּׁשינה ּבזמן ּכמֹו העינים, ּבענין חסר ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכאׁשר

ּגם  חליׁשּות ׁשּתהיה מקֹום נתינת נעׂשה אזי ראּיה, ׁשל ּבאֹופן ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָהעבֹודה
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ההוא 15) בלילה ד"ה גם וראה ואילך). עט ע' תרכ"ח (סה"מ תרכ"ח החור מן ידו שלח דודי ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). 407 ע' חכ"ז התוועדויות - מנחם (תורת א.16)תש"כ רפט, ב. קכט, כו.17)זח"ג מ, ד.18)ישעי' ח, תהלים

ד.19) ו, תמ"ט.20)ואתחנן ס"א.21)תקו"ז סצ"ח או"ח אדה"ז ושו"ע רמ"א דיו"ט.22)ראה מוסף ו,23)תפלת ישעי'

(ג).24)י. א פ"ד, שהש"ר א. כד, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך. ומודע שלהם המשמעות את Ì‚Âמבין ,'eÈ‡¯ ‡Ï' ¯L‡k Ï·‡¬»«¬∆…»ƒ¿«

,'‰Ó „Ú Ú„BÈ ez‡ ÔÈ‡' ÈÊ‡ ,ÌÈ‡B¯ ¯L‡k את מבינים לא «¬∆ƒ¬«≈ƒ»≈««»
שרואים, מה של ÈL‰.המשמעות ÌLa ‡¯˜ ‰Ê ·vÓe „ÓÚÓ ‰p‰ƒ≈«¬»«»∆ƒ¿»¿≈≈»

‰p‰Â15¯kÈ Ì‰aL ,ÌÈÈÚa L‡¯ÏŒÏÎÏ ¯kÈ ‰ÈM‰ ÔÈÚ , ¿ƒ≈ƒ¿««≈»ƒ»¿…¿…»≈«ƒ∆»∆ƒ»
ÌÈÈÚ‰ ˙¯È‚Òc ÈeÈM‰ ÈeÏ‚a¿»«ƒƒ¿ƒ«»≈«ƒ
כאשר  עירנות של במצב כמו שלא

פקוחות. eÈˆnLהעיניים e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ
ÏÂ‡בזוהר  ÌeÈ ‡Ï ˙ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ«…»¿…

˙ÈÏ ,Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈƒ»≈ƒ¿»≈≈
‡ÈÚ ÏÚ ÔÈÈ·b16 על גבות אין ¿ƒƒ«≈»

כביכול). (העליונה, «¿BÈÚÂ¿ƒהעין
,‰„B·Úa בין ההבדל של המשמעות «¬»

כפי  שינה של למצב עירנות של מצב

של  ה' בעבודת ביטוי לידי בא שהוא

אחד, È˙k·כל ‰p‰c בנבואת ¿ƒ≈¿ƒ
ÌÎÈÈÚישעיהו ÌB¯Ó e‡N¿»≈≈∆

‰l‡ ‡¯a ÈÓ e‡¯e17Èk , ¿ƒ»»≈∆ƒ
‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡∆¿∆»∆«¬≈
¯L‡ ÌÈ·ÎBÎÂ Á¯È EÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿∆»≈«¿»ƒ¬∆

‰zBk18˙‰ÈÓz È‰BfL , »¿»∆ƒ¿ƒ«
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ ÏÚ ‡È·p‰«»ƒ«ƒ«ƒ¿¿≈ƒ

BÈ‰Ï˙היהודי CÈ¯ˆ ‰È‰L∆»»»ƒƒ¿
·vÓe „ÓÚÓa במידה נעלה רוחני ¿«¬»«»

ÂÈÈÚכזו ˙‡ ‡OÈ ˜¯ ¯L‡kL∆«¬∆«ƒ»∆≈»
Ô‡Ë ˜e˜ ‡ ËÚÂÂ ¯Ú ¯‡ ÈÂÂ)ƒ»∆∆«»

מבט  ייתן כאשר È·‡מיד ÈÊ‡ (¬«»…
ÚÓLc ‰‡È¯w‰Â ‰¯k‰Ï „iÓƒ«««»»¿«¿ƒ»ƒ¿«
'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»

„Á‡19ÌÈ¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,20 ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
e‡N ˙B·ÈzŒÈL‡¯ 'ÚÓM'L∆¿«»≈≈¿

ÌÎÈÈÚ ÌB¯Ó נמצא איננו ואם »≈≈∆
על  ולהתפלא לתמוה יש כזה, במצב

NB‡כך. ¯L‡kL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¬∆≈
‰ÏÚÓÏ ÂÈÈÚ הקדוש על וחושב ≈»¿«¿»

הוא, k‰Ï¯‰ברוך „iÓ ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ«««»»
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLcƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈

,„Á‡ 'ÈÂ‰ וביטול ה' אחדות ¬»»∆»
לאלוקות. ‰ÔÈÚהעולמות ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»

‡ÈÚ· ÔBa˙Ó ¯L‡kL ,‰Êa»∆∆«¬∆ƒ¿≈¿≈»
,‡ÏÎNc היינו השכל, בעין ¿ƒ¿»

את  רואה כאילו מעמיקה, התבוננות

עיניו, במו eÏÙLÂ˙הדברים ÏŒ‡‰ ˙eÏ„b ¯ÈkÓe ‰‡B¯ ÈÊ‡¬«∆«ƒ«¿»≈¿ƒ¿
Ì„‡‰21,ביניהם הערך ריחוק והכרה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ואת מראיה כתוצאה »»»¿«¿≈∆

ÏLזו BBˆ¯ Ìei˜Ï Ú‚Ba Èe‡¯‰ ·vÓe „ÓÚÓa ‰NÚ«¬∆¿«¬»«»»»¿≈«¿ƒ¿∆
‰"aw‰.'ער' האדם שבו מצב ‰‡È˜Ï˙וזה LÙ ¯L‡k ,ÌÓ‡ «»»»¿»«¬∆∆∆»¡…ƒ

˙ÈÓ‰a‰ LÙpa ˙eÏ‚a ‡È‰ כי ƒ¿»«∆∆««¬ƒ
ושולטת  עליה מתגברת הבהמית הנפש

ÌB˜Óעליה, ˙È˙ ‰NÚ Ê‡L∆»«¬∆¿ƒ«»
e‡ÈˆÓÏ˙אפשרות  „ÚÂ בפועל ¿«ƒ¿ƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈ‡hÁ ÏL∆«»ƒ∆«¿≈∆
,BËeLÙk ˙eÏb‰ ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿««»ƒ¿

ה' בעבודת גלות רק ≈¿ÈtÓc¿ƒולא
eˆ¯‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ22, ¬»≈»ƒ≈«¿≈

לגלות הגורם הם החטאים ≈¬‰¯Èשהרי
·vÓe „ÓÚÓ ‰Ê למצב דומה ∆«¬»«»

BÈ‡Â ˙B¯e‚Ò ÌÈÈÚ‰L∆»≈«ƒ¿¿≈
·e˙kL BÓÎe ,‰‡B¯23ÂÈÈÚÂ ∆¿∆»¿≈»

ÚL‰ כעניין "טחים, רש"י: ופירש »«
עיניהם...", מראות טח כי שנאמר

¯‡LÏ Ú‚Ba Ìb ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿≈«ƒ¿»
,ÌÈ¯·‡‰ באותו הכתוב כלשון »≈»ƒ

‰f‰פסוק ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰«¿≈≈»»«∆
„aÎ‰ ÂÈÊ‡Â23:רש"י ופירש ¿»¿»«¿≈

ואוזניו  והשמן, הלוך הולך "ליבם

זה  שגם משמוע" והכבד הלוך הולכים

סגורות  עיניים כמו 'שינה' על מורה

ז"ל p‰c‰,ומכוסות. חכמינו אמרו ¿ƒ≈
Ïk ÔÈ‡ ˙BÙÈ ‰ÈÈÚL ‰lk«»∆≈∆»»≈»

‰˜È„a CÈ¯ˆ dÙeb24Ï·‡ , »»ƒ¿ƒ»¬»
,ÌÈÈÚ‰ ÔÈÚa ¯ÒÁ ¯L‡k«¬∆»≈¿ƒ¿«»≈«ƒ
ÌÈÈÚ‰L ‰ÈM‰ ÔÓÊa BÓk¿ƒ¿««≈»∆»≈«ƒ
‰¯ÒÁL ,eÈ‰Â ,˙B¯e‚Ò¿¿«¿∆¬≈»
,‰i‡¯ ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆∆¿ƒ»
וראו  עיניכם מרום "שאו של העבודה

להכרה  המביאה אלה" ברא מי

העולמות  ובביטול ה' באחדות

לעיל, כאמור NÚ‰לאלוקות, ÈÊ‡¬««¬∆
ÌB˜Ó ˙È˙אפשרות‰È‰zL ¿ƒ«»∆ƒ¿∆
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g"kyz'dח ,mixet

נאמר  זה (ׁשעל ׁשמיעה ׁשל ּבאֹופן 25ּבעבֹודה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָ

יכֹול  הּׁשינה ׁשּבעת ועד גֹו'), ׁשמע יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָועּתה

ׁשּיכֹול  עד ּדמיֹונֹות ׁשל ּומּצב מעמד ְְֲִִֶֶַַַָָָלהיֹות

ׁשּבנים  ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, הפכים. ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלחּבר

אלקיכם  להוי' ּבכֹורי 26אּתם ׁשּבני ועד , ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבענינים 27יׂשראל  עֹוסקים זה עם ּביחד הּנה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבאֹופן  זה ואין חמרּיים, ּבענינים וגם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָּגׁשמּיים

ולב  לב ּבלא זאת הענין 28ׁשעֹוׂשים ּכללּות וזהּו . ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹ

נפׁש ׁשל הּגלּות על ּדקאי ּבגלּותא, - יׁשנה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדאני

לגלּות  ועד הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹהאלקית

ְִּכפׁשּוטֹו.

ער.‡Cג) ולּבי יׁשנה אני נאמר זה על «ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

א) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָּובהקּדם

ׁשּכל  לפי ׁשּזהּו ,מּמ למעלה מה ּדע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּבענין

מלמעלה, מׁשּתלׁשלים יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהענינים

הּבן, אצל נמׁשכים האב עניני ׁשּכל ּובן אב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּוכמֹו

ּבּתניא  נמׁש29ּכמבאר ׁשהּבן ׁשּכמֹו ּבארּוּכה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

יׂשראל  איׁש ּכל נׁשמת ּכביכֹול ּכ האב, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָמּמֹוח

זה  ּומּצד ,יתּבר וחכמתֹו מּמחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמׁשכה

הענינים  ּפרטי ּכל למּטה יׂשראל איׁש אצל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁשנם

ּגידים, ושס"ה אברים רמ"ח וכל ואזנים, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּדעינים

ולּבי  יׁשנה אני נאמר זה ועל הּלב. ענין ּגם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכן

 ֿ מּכל ּבגלּותא, יׁשנה' ׁש'אני  ׁשאףֿעלּֿפי  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָער,

ּולמצֹותיו  ּולתֹורתֹו להקּב"ה ער', 'לּבי ְְְְִִִֵַָָָָָמקֹום

הּמדרׁש יׁשנֹו30(ּכפירּוׁש לכן ער', ׁש'לּבי וכיון .( ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

רעיתי  אחֹותי לי, ּפתחי ּדֹופק ּדֹודי ּד'קֹול ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָהענין

הּכתּוב  ּכהמׁש) ּתּמתי' הּקֹול 12יֹונתי ׁשּזהּו ,( ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

לי'. 'ּפתחי ואֹומר וצֹועק ׁשּדֹופק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּלמעלה

ׁשּיּומׁש לפעֹול צרי ער', ׁש'לּבי ּדכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוהינּו,

לכל  ּבּגּוף ׁשּיּומׁש ועד הּגּוף, ּבכללּות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָמהּלב
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א.25) ד, א.26)ואתחנן יד, ראה כב.27)פ' ד, ב 28)שמות פכ"ה, ויק"ר וכפי' לג, יב, הימיםֿא דברי הכתוב לשון ע"פ

ד. מב, שלח לקו"ת גם וראה שם. ברש"י הובא עה"פ.30)פ"ב.29)- שהש"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÚÈÓL ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Úa Ìb ˙eLÈÏÁ יותר עבודה שהיא ¬ƒ««¬»¿∆∆¿ƒ»

לראיה' שמיעה דומה 'אינה שהרי ראיה של באופן מהעבודה »∆(ÏÚLנחותה
‰Êשמיעה של באופן העבודה Ó‡25ÚÓL¯על Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈¿«

ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰ÈM‰ ˙ÚaL „ÚÂ ,('B‚¿«∆¿≈«≈»»ƒ¿«¬»«»∆
˙BBÈÓc מציאות בין ואיֿהבחנה ƒ¿

השכל) כוח חלישות (מפני »Ú„לדמיון
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯aÁÏ ÏBÎiL∆»¿«≈¿≈¬»ƒ
הם  שבמציאות דברים בחלום ולראות

יחד. להיות יכולים ולא לזה זה סותרים

'גלות' של במצב ה' בעבודת גם וכך

הפכים  חיבור של הוא המצב ו'שינה'

ÌÈaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆»ƒ
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï Ìz‡26„ÚÂ , «∆«¬»»¡…≈∆¿«
Ï‡¯NÈ È¯BÎa ÈaL27, רק לא ∆¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

מעלה  לו שיש בכור בן אלא רגיל בן

Ê‰מיוחדת  ÌÚ „ÁÈa ‰p‰ƒ≈¿««ƒ∆
Ì‚Â ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÌÈi¯ÓÁ ÌÈÈÚa הנחותים ¿ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
גשמיים, ÔÙB‡aמעניינים ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿∆

·ÏÂ ·Ï ‡Ïa ˙‡Ê ÌÈNBÚL28, ∆ƒ…¿…≈»≈
גשמיים  בעניינים עוסקים אלא

על  הכתוב (כלשון שלם בלב וחומריים

לב  "בלא מלחמה העורכים צבא יוצאי

בלבב  ..." דוד: במצודת ופירש ולב",

והוא  ולב בלב לערוך באו ולא שלם

ידברו  ולב בלב וכן רמייה, עניין

בשליחות  ועושה מדבר כאילו שנראה

עניין  והוא עמו, בל האחר ולב הא' לב

‰ÔÈÚמליצה) ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»
È‡˜c ,‡˙eÏ‚a - ‰LÈ È‡c«¬ƒ¿≈»¿»»¿»≈

היא ÏLשהכוונה ˙eÏb‰ ÏÚ««»∆
LÙÂ Ûeba ˙È˜Ï‡‰ LÙ∆∆»¡…ƒ«¿∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ הבהמית שהנפש באופן ««¬ƒ
האלוקית  הנפש על ושולטת מתגברת

˙eÏ‚Ï „ÚÂ ישראל עם של ¿«¿»
.BËeLÙkƒ¿

‰LÈ È‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ C‡ (‚««∆∆¡«¬ƒ¿≈»
¯Ú ÈaÏÂ בני) שאני למרות כלומר, ¿ƒƒ≈

במעמד  'ישנה', הגלות) בזמן ישראל

זאת  בכל וירוד, נחות רוחני ומצב

כפי  ער', 'לבי ובפנימיות בעומק

ומבאר. ÔÈÚaשממשיך (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ìc˜‰·e¿∆¿≈«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

,CnÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó Úc האדם בעבודת תלויים שלמעלה שהעניינים ««¿«¿»ƒ»
Ï‡¯NÈלמטה, Èa ÏL ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÈÙÏ e‰fL למטה ∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒ∆¿≈ƒ¿»≈

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÏLÏzLÓ,באלוקות למעלה הדברים ‡·משורש BÓÎe ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«¿»¿»
Ôa‰ Ïˆ‡ ÌÈÎLÓ ·‡‰ ÈÈÚ ÏkL Ô·e,בו ומתגלים ומשתקפים ≈∆»ƒ¿¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆«≈

‡Èza ¯‡·Ók29‰ke¯‡a «¿…»««¿»«¬»
ÁBnÓ CLÓ Ôa‰L BÓkL∆¿∆«≈ƒ¿»ƒ«

נובעת ‰‡· הגשמית ומציאותו »»
באביו, ÏBÎÈ·kמשורשו Ck»ƒ¿»

Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïk ˙ÓLƒ¿«»ƒƒ¿»≈
B˙ÓÎÁÂ Bz·LÁnÓ ‰ÎLÓƒ¿¿»ƒ«¿«¿¿»¿»

ה' ומקורה,C¯a˙Èשל שורשה והוא ƒ¿»≈
LÈ‡ Ïˆ‡ ÌLÈ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»≈∆ƒ

Ï‡¯NÈ יהודי‰hÓÏ שהוא כפי ƒ¿»≈¿«»
בגוף ‰ÌÈÈÚנשמה ÈË¯t Ïk»¿»≈»ƒ¿»ƒ

Á"Ó¯ ÏÎÂ ,ÌÈÊ‡Â ÌÈÈÚc¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»
Ìb ÔÎÂ ,ÌÈ„Èb ‰"Ò˘Â ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿ƒƒ¿≈«

·l‰ ÔÈÚ ומשתלשל נובע זה וכל ƒ¿««≈
קיימים  אלה ופרטים עניינים שכל מכך

בשורש  כביכול, באלוקות, למעלה

ישראל. בני של מציאותם »¿ÏÚÂומקור
,¯Ú ÈaÏÂ ‰LÈ È‡ ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«¬ƒ¿≈»¿ƒƒ≈
'‰LÈ È‡'L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆¬ƒ¿≈»

,‡˙eÏ‚a שמעמדם נראה ולכאורה ¿»»
נחות  הוא ישראל בני של ומצבם

ו'גלות', 'שינה' בבחינת «ŒÏkÓƒביותר,
‰"a˜‰Ï ,'¯Ú ÈaÏ' ÌB˜Ó»ƒƒ≈¿«»»
Le¯ÈÙk) ÂÈ˙BˆÓÏe B˙¯B˙Ïe¿»¿ƒ¿»¿≈

L¯„n‰30 זה פסוק Âעל .(ÔÂÈÎ «ƒ¿»¿≈»
,'¯Ú ÈaÏ'L שלכאורה ולמרות ∆ƒƒ≈

נשאר  היהודי הלב בעצם להיפך, נראה

לאלוקות, וקרוב BLÈער ÔÎÏ»≈∆¿
˜ÙBc È„Bc ÏB˜'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈
È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ,ÈÏ ÈÁ˙tƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿»ƒ»ƒ

·e˙k‰ CLÓ‰k) 'È˙nz12,( «»ƒ¿∆¿≈«»
ÏBw‰ e‰fL האלוקי‰ÏÚÓlÓ ∆∆«ƒ¿«¿»

¯ÓB‡Â ˜ÚBˆÂ ˜ÙBcL ליהודי ∆≈¿≈¿≈
ובגלות ב'שינה' ÈÏ'.הנמצא ÈÁ˙t'ƒ¿ƒƒ

,'¯Ú ÈaÏ'L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆ƒƒ≈
CLÓeiL ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ הקשר »ƒƒ¿∆¿«

לאלוקות  eÏÏÎa˙והקירוב ·l‰Ó≈«≈ƒ¿»
„ÚÂ ,Ûeb‰כך CLÓeiLכדי «¿«∆¿«

Ûebaגם אלא כללי באופן רק ÂÈË¯t,לא ÏÎÏ בעומק בו שיחדור היינו «¿»¿»»
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jlnd zpy dccp `edd dlila

יׁשנים  עּורּו מּׁשנתֹו, יתעֹורר ׁשאז ְְְְִִִֵֵֶָָָָּפרטיו,

מּתרּדמתכם  הקיצּו ונרּדמים והענין 31מּׁשנתכם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ההתעֹוררּות  על מֹורה ּדֹודי' 'קֹול ּדהּנה ְְְִִִֵֶֶַַָּבזה,

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מּלמעלה, לא 32ׁשּבאה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

'ּדֹודי', ׁשהּוא וכיון כּו', למענ אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלמעננּו

ּדכיון  והינּו, לי'. 'ּפתחי ואֹומר הּקֹול ּבא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלכן

ּבגלּותא, יׁשנה' ּד'אני ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנמצאים

ערּכֹו, לפי ׁשהיא עבֹודה מּלמעלה ּתֹובעים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָאזי

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'ּפתחי', ענין לי 33ׁשּזהּו ּפתחּו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָ

 ֿ המסירּות נקּודת ענין ׁשהּוא מחט, ׁשל ְְְְִִֶֶַַַַַָּכחּודּה

ׁשל  ּבאֹופן ּכיֿאם  מקֹום, ּתפיסת לּה ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָנפׁש,

'לי', נעׂשה ועלֿידיֿזה נקּודה, ּכמֹו ּגמּור ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּביטּול

ּכדאי  ּולמצֹותיו, ּולתֹורתֹו להקּב"ה תא ּדהינּו ְְְְְְְִִִַַָָָָָ

לעֹולם,34ּבּמדרׁש זז אינֹו 'לי' ׁשנאמר מקֹום ּכל ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ

לֹו ׁשאין ונצחּיּות קביעּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶֶׁשהּוא

ּבפרטי 35הפסק  ּבעבֹודה נמׁש זה וענין . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

ׁשהם  ּתּמתי', יֹונתי רעיתי ּד'אחֹותי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמדרגֹות

והינּו, הּכבד. אל הּקל מן הליכה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

 ֿ ואחר ּד'אחֹותי', ּבאֹופן היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשּתחלת

'ּתּמתי', ואחרּֿכ 'יונתי' ואחרּֿכ 'רעיתי', ְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹּכ

ּבספרים  הּוא 36ּכדאיתא ׁשּלהם ׁשהראׁשיּֿתיבֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו היא 37ירא"ת, ה' יראת אּׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהיא ּכנסתֿיׂשראל על קאי ּדאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָתתהּלל,

תתהּלל, ׁשהיא ּוכדי הּקּב"ה, זה - לאיׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאּׁשה

נרֹו ּבהּלֹו זה 38מּלׁשֹון הרי הּגילּוי, ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ

אחֹותי  רעיתי (יֹונתי ּדירא"ת הּדרגֹות ד' ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעלֿידי

ּבאֹופן  הּוא הּכבד אל הּקל מן ׁשּסדרם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּתּמתי),

ענינם  ּכמבאר ּתּמתי', יֹונתי רעיתי ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹּד'אחֹותי

ׁשירֿהּׁשירים  ּתֹורה' ׁשם 39ּב'לּקּוטי ּומסּים , ְְִִִִֵֵַַָָ
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ה"ד.31) פ"ג תשובה הל' לחול.32)רמב"ם שחרית ועוד.33)תפילת [ב]. ב פ"ה, שהש"ר ב.34)ראה פ"ב, ראה 35)ויק"ר

.(85 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המשפטים ואלה ד"ה 36.59)גם הערה 64 ע' חכ"ד לקו"ש גם משלי 37)ראה

ל. ג.38)לא, כט, ואילך).39)איוב ג (לג, וביאורו ישנה אני ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÚ˙È¯¯ובפנימיות Ê‡L היהודיB˙MÓ הרמב"ם כלשון הרוחנית, ∆»ƒ¿≈ƒ¿»

שופר תקיעת עלֿידי לתשובה ההתעוררות ÌÎ˙MÓלעניין ÌÈLÈ e¯eÚ¿≈ƒƒ¿«¿∆
ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â31. ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆

'È„Bc ÏB˜' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â שנקרא הקדושֿברוךֿהוא של קולו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ
(אוהב) ÏÚ'דוד' ‰¯BÓ∆«

,‰ÏÚÓlÓ ‰‡aL ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆»»ƒ¿«¿»
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ32‡Ï ¿«∆∆«∆»…

,'eÎ EÚÓÏ ‡l‡ eÚÓÏ¿«¬≈∆»¿««¿
'È„Bc' ‡e‰L ÔÂÈÎÂ את האוהב ¿≈»∆ƒ

ישראל, ÓB‡Â¯בני ÏBw‰ ‡a ÔÎÏ»≈»«¿≈
ישראל eÈ‰Â,לכנסת .'ÈÏ ÈÁ˙t'ƒ¿ƒƒ¿«¿

„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¬»
,‡˙eÏ‚a '‰LÈ È‡'c ·vÓe«»«¬ƒ¿≈»¿»»

ירוד, רוחני ומצב »¬‡ÈÊמעמד
ÌÈÚ·Bz מהאדם‰ÏÚÓlÓ ¿ƒƒ¿«¿»

Bk¯Ú ÈÙÏ ‡È‰L ‰„B·Ú ולא ¬»∆ƒ¿ƒ∆¿
מזה, ÈÚיותר e‰fL'ÈÁ˙t' Ô ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ

כמה  יפתח עצמו שהאדם כלומר

לפתוח, כמובא È‡„k˙‡שביכולתו ƒ¿ƒ»
L¯„na33זה פסוק ÈÏעל eÁ˙t «ƒ¿»ƒ¿ƒ

ËÁÓ ÏL d„eÁk ברוך הקדוש ¿»∆««
מצד  לפעול ישראל מבני מבקש הוא

וזעירה  דקה שנחשבת פעולה עצמם

e˜„˙כמחט, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿«
dÏ ÔÈ‡L ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆∆≈»

ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz המוח עבודת כמו ¿ƒ«»
ביטוי  ניתן שבה עבודה שהיא והלב

האדם, של ÔÙB‡aלמציאות Ì‡ŒÈkƒƒ¿∆
‰„e˜ BÓk ¯eÓb ÏeËÈa ÏL∆ƒ»¿¿»
ומתפשטת  מתרחבת שאינה בלבד

מקום, תופסת ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ואינה
‰NÚ(פתחו)eÈ‰c ,'ÈÏ' פתח «¬∆ƒ¿«¿

האדם  של והתקרבות התעוררות של

B˙¯B˙Ïeמצידו  ‰"a˜‰Ï¿«»»¿»
‡˙È‡„k ,ÂÈ˙BˆÓÏe כמובא ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na34¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk «ƒ¿»»»∆∆¡«
‡e‰L ,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ 'ÈÏ'ƒ≈»¿»∆
˙eiÁˆÂ ˙eÚÈ·˜ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L35. ∆≈∆¿≈
‰Ê ÔÈÚÂ התקרבות לי', 'פתחי של ¿ƒ¿»∆

ונצחי, קבוע באופן ‰B‚¯„n˙לאלוקות ÈË¯Ùa ‰„B·Úa CLÓƒ¿»»¬»ƒ¿»≈««¿≈

‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ,'È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ∆≈¿∆∆¬ƒ»
לדרגה, מדרגה למעלה, ÏÁzL˙מלמטה ,eÈ‰Â .„·k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓƒ««∆«»≈¿«¿∆¿ƒ«

CkŒ¯Á‡Â ,'È˙BÁ‡'c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ הבאה לדרגה עולה »¬»ƒ¿∆«¬ƒ¿««»
בחינת יותר, CkŒ¯Á‡Âהנעלית 'È˙ÂÈ' CkŒ¯Á‡Â ,'È˙ÈÚ¯'«¿»ƒ¿««»…»ƒ¿««»

ÌÈ¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,'È˙nz'36 «»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
Ì‰lL ˙B·ÈzŒÈL‡¯‰L של ∆»»≈≈∆»∆

בפסוק  ישראל בני של הכינויים ארבעת

מזו, למעלה זו מדרגות ארבע שהם זה

˙"‡¯È ‡e‰,אחותי רעיתי, (יונתי, ƒ¿«
e˙kM·תמתי), ‰Ó e‰fL37 ∆∆«∆»

,Ïl‰˙˙ ‡È‰ '‰ ˙‡¯È ‰M‡ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿«»
È‡˜ ‰M‡c הכוונהŒ˙Òk ÏÚ ¿ƒ»»≈«¿∆∆

‰M‡ BÓk ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
È„Îe ,‰"aw‰ ‰Ê - LÈ‡Ï¿ƒ∆«»»¿≈
Bl‰a ÔBLlÓ ,Ïl‰˙˙ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»ƒ¿¿ƒ

B¯38, הנר את והאירו הדליקו ≈
‰Ê È¯‰ ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¬≈∆
˙"‡¯Èc ˙B‚¯c‰ '„ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ¿«
,(È˙nz È˙BÁ‡ È˙ÈÚ¯ È˙BÈ)»ƒ«¿»ƒ¬ƒ«»ƒ
„·k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓ Ì¯„qL∆ƒ¿»ƒ««∆«»≈
È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆«¬ƒ«¿»ƒ
ÌÈÚ ¯‡·Ók ,'È˙nz È˙BÈ»ƒ«»ƒ«¿…»ƒ¿»»

Œ¯ÈLבפרטיות '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ
ÌÈ¯ÈM‰39 מתוך מעט (להלן, «ƒƒ

על  שם תורה' ב'לקוטי הביאור אריכות

להלן  גם וראה הללו, הדרגות ארבעת

היא  אחותי ..." זה: מאמר בהמשך

כל  בלב המסותרת הטבעית האהבה

ולכן  האלוקית... ובנפשם ישראל

אחותי  בשם זו הטבעית אהבה נקראת

שאהבתם  ואחות אח כאהבת שהיא

ורעיתי  תולדותם... מחמת בטבעם היא

רז"ל  מאמר עלֿדרך פרנסתי, פירוש

שהקדושֿברוךֿהוא  מפרנסין... ישראל

והנה  מישראל... וניזון רועה כביכול

בחינת  שעלֿידי זו דלתתא באתערותא

ויבוא  יעלה רעיתי, אחותי לי פתחי

בחינת  הוא עליונה יותר למדרגה ויגיע

זוג  כמו יונים עיניך בחינת והוא יונתי

ונהנים  בזה זה תמיד שמסתכלים יונים

האדם  יהיה כך בזה. זה מלהסתכל חיבתם זזה ולא זה. על זה בראייתם
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נאמר  זה (ׁשעל ׁשמיעה ׁשל ּבאֹופן 25ּבעבֹודה ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָ

יכֹול  הּׁשינה ׁשּבעת ועד גֹו'), ׁשמע יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָועּתה

ׁשּיכֹול  עד ּדמיֹונֹות ׁשל ּומּצב מעמד ְְֲִִֶֶַַַָָָלהיֹות

ׁשּבנים  ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, הפכים. ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָלחּבר

אלקיכם  להוי' ּבכֹורי 26אּתם ׁשּבני ועד , ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבענינים 27יׂשראל  עֹוסקים זה עם ּביחד הּנה , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבאֹופן  זה ואין חמרּיים, ּבענינים וגם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָּגׁשמּיים

ולב  לב ּבלא זאת הענין 28ׁשעֹוׂשים ּכללּות וזהּו . ְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹ

נפׁש ׁשל הּגלּות על ּדקאי ּבגלּותא, - יׁשנה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדאני

לגלּות  ועד הּבהמית, ונפׁש ּבּגּוף ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹהאלקית

ְִּכפׁשּוטֹו.

ער.‡Cג) ולּבי יׁשנה אני נאמר זה על «ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

א) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָּובהקּדם

ׁשּכל  לפי ׁשּזהּו ,מּמ למעלה מה ּדע ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּבענין

מלמעלה, מׁשּתלׁשלים יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָהענינים

הּבן, אצל נמׁשכים האב עניני ׁשּכל ּובן אב ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּוכמֹו

ּבּתניא  נמׁש29ּכמבאר ׁשהּבן ׁשּכמֹו ּבארּוּכה ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

יׂשראל  איׁש ּכל נׁשמת ּכביכֹול ּכ האב, ְְְִִִִִֵַַָָָָָָמּמֹוח

זה  ּומּצד ,יתּבר וחכמתֹו מּמחׁשבּתֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָנמׁשכה

הענינים  ּפרטי ּכל למּטה יׂשראל איׁש אצל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיׁשנם

ּגידים, ושס"ה אברים רמ"ח וכל ואזנים, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָּדעינים

ולּבי  יׁשנה אני נאמר זה ועל הּלב. ענין ּגם ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוכן

 ֿ מּכל ּבגלּותא, יׁשנה' ׁש'אני  ׁשאףֿעלּֿפי  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָער,

ּולמצֹותיו  ּולתֹורתֹו להקּב"ה ער', 'לּבי ְְְְִִִֵַָָָָָמקֹום

הּמדרׁש יׁשנֹו30(ּכפירּוׁש לכן ער', ׁש'לּבי וכיון .( ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

רעיתי  אחֹותי לי, ּפתחי ּדֹופק ּדֹודי ּד'קֹול ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָהענין

הּכתּוב  ּכהמׁש) ּתּמתי' הּקֹול 12יֹונתי ׁשּזהּו ,( ְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

לי'. 'ּפתחי ואֹומר וצֹועק ׁשּדֹופק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמּלמעלה

ׁשּיּומׁש לפעֹול צרי ער', ׁש'לּבי ּדכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוהינּו,

לכל  ּבּגּוף ׁשּיּומׁש ועד הּגּוף, ּבכללּות ְְְְִֵֵֶַַַַַָָמהּלב
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א.25) ד, א.26)ואתחנן יד, ראה כב.27)פ' ד, ב 28)שמות פכ"ה, ויק"ר וכפי' לג, יב, הימיםֿא דברי הכתוב לשון ע"פ

ד. מב, שלח לקו"ת גם וראה שם. ברש"י הובא עה"פ.30)פ"ב.29)- שהש"ר ראה
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‰ÚÈÓL ÏL ÔÙB‡a ‰„B·Úa Ìb ˙eLÈÏÁ יותר עבודה שהיא ¬ƒ««¬»¿∆∆¿ƒ»

לראיה' שמיעה דומה 'אינה שהרי ראיה של באופן מהעבודה »∆(ÏÚLנחותה
‰Êשמיעה של באופן העבודה Ó‡25ÚÓL¯על Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈¿«

ÏL ·vÓe „ÓÚÓ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰ÈM‰ ˙ÚaL „ÚÂ ,('B‚¿«∆¿≈«≈»»ƒ¿«¬»«»∆
˙BBÈÓc מציאות בין ואיֿהבחנה ƒ¿

השכל) כוח חלישות (מפני »Ú„לדמיון
ÌÈÎÙ‰ ÈL ¯aÁÏ ÏBÎiL∆»¿«≈¿≈¬»ƒ
הם  שבמציאות דברים בחלום ולראות

יחד. להיות יכולים ולא לזה זה סותרים

'גלות' של במצב ה' בעבודת גם וכך

הפכים  חיבור של הוא המצב ו'שינה'

ÌÈaL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ∆»ƒ
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï Ìz‡26„ÚÂ , «∆«¬»»¡…≈∆¿«
Ï‡¯NÈ È¯BÎa ÈaL27, רק לא ∆¿ƒ¿ƒƒ¿»≈

מעלה  לו שיש בכור בן אלא רגיל בן

Ê‰מיוחדת  ÌÚ „ÁÈa ‰p‰ƒ≈¿««ƒ∆
Ì‚Â ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa ÌÈ˜ÒBÚ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«

ÌÈi¯ÓÁ ÌÈÈÚa הנחותים ¿ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
גשמיים, ÔÙB‡aמעניינים ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿∆

·ÏÂ ·Ï ‡Ïa ˙‡Ê ÌÈNBÚL28, ∆ƒ…¿…≈»≈
גשמיים  בעניינים עוסקים אלא

על  הכתוב (כלשון שלם בלב וחומריים

לב  "בלא מלחמה העורכים צבא יוצאי

בלבב  ..." דוד: במצודת ופירש ולב",

והוא  ולב בלב לערוך באו ולא שלם

ידברו  ולב בלב וכן רמייה, עניין

בשליחות  ועושה מדבר כאילו שנראה

עניין  והוא עמו, בל האחר ולב הא' לב

‰ÔÈÚמליצה) ˙eÏÏk e‰ÊÂ¿∆¿»»ƒ¿»
È‡˜c ,‡˙eÏ‚a - ‰LÈ È‡c«¬ƒ¿≈»¿»»¿»≈

היא ÏLשהכוונה ˙eÏb‰ ÏÚ««»∆
LÙÂ Ûeba ˙È˜Ï‡‰ LÙ∆∆»¡…ƒ«¿∆∆

,˙ÈÓ‰a‰ הבהמית שהנפש באופן ««¬ƒ
האלוקית  הנפש על ושולטת מתגברת

˙eÏ‚Ï „ÚÂ ישראל עם של ¿«¿»
.BËeLÙkƒ¿

‰LÈ È‡ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ C‡ (‚««∆∆¡«¬ƒ¿≈»
¯Ú ÈaÏÂ בני) שאני למרות כלומר, ¿ƒƒ≈

במעמד  'ישנה', הגלות) בזמן ישראל

זאת  בכל וירוד, נחות רוחני ומצב

כפי  ער', 'לבי ובפנימיות בעומק

ומבאר. ÔÈÚaשממשיך (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó Ìc˜‰·e¿∆¿≈«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

,CnÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó Úc האדם בעבודת תלויים שלמעלה שהעניינים ««¿«¿»ƒ»
Ï‡¯NÈלמטה, Èa ÏL ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÈÙÏ e‰fL למטה ∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿»ƒ∆¿≈ƒ¿»≈

‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÏLÏzLÓ,באלוקות למעלה הדברים ‡·משורש BÓÎe ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«¿»¿»
Ôa‰ Ïˆ‡ ÌÈÎLÓ ·‡‰ ÈÈÚ ÏkL Ô·e,בו ומתגלים ומשתקפים ≈∆»ƒ¿¿≈»»ƒ¿»ƒ≈∆«≈

‡Èza ¯‡·Ók29‰ke¯‡a «¿…»««¿»«¬»
ÁBnÓ CLÓ Ôa‰L BÓkL∆¿∆«≈ƒ¿»ƒ«

נובעת ‰‡· הגשמית ומציאותו »»
באביו, ÏBÎÈ·kמשורשו Ck»ƒ¿»

Ï‡¯NÈ LÈ‡ Ïk ˙ÓLƒ¿«»ƒƒ¿»≈
B˙ÓÎÁÂ Bz·LÁnÓ ‰ÎLÓƒ¿¿»ƒ«¿«¿¿»¿»

ה' ומקורה,C¯a˙Èשל שורשה והוא ƒ¿»≈
LÈ‡ Ïˆ‡ ÌLÈ ‰Ê „vÓeƒ«∆∆¿»≈∆ƒ

Ï‡¯NÈ יהודי‰hÓÏ שהוא כפי ƒ¿»≈¿«»
בגוף ‰ÌÈÈÚנשמה ÈË¯t Ïk»¿»≈»ƒ¿»ƒ

Á"Ó¯ ÏÎÂ ,ÌÈÊ‡Â ÌÈÈÚc¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»
Ìb ÔÎÂ ,ÌÈ„Èb ‰"Ò˘Â ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿ƒƒ¿≈«

·l‰ ÔÈÚ ומשתלשל נובע זה וכל ƒ¿««≈
קיימים  אלה ופרטים עניינים שכל מכך

בשורש  כביכול, באלוקות, למעלה

ישראל. בני של מציאותם »¿ÏÚÂומקור
,¯Ú ÈaÏÂ ‰LÈ È‡ ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«¬ƒ¿≈»¿ƒƒ≈
'‰LÈ È‡'L ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆¬ƒ¿≈»

,‡˙eÏ‚a שמעמדם נראה ולכאורה ¿»»
נחות  הוא ישראל בני של ומצבם

ו'גלות', 'שינה' בבחינת «ŒÏkÓƒביותר,
‰"a˜‰Ï ,'¯Ú ÈaÏ' ÌB˜Ó»ƒƒ≈¿«»»
Le¯ÈÙk) ÂÈ˙BˆÓÏe B˙¯B˙Ïe¿»¿ƒ¿»¿≈

L¯„n‰30 זה פסוק Âעל .(ÔÂÈÎ «ƒ¿»¿≈»
,'¯Ú ÈaÏ'L שלכאורה ולמרות ∆ƒƒ≈

נשאר  היהודי הלב בעצם להיפך, נראה

לאלוקות, וקרוב BLÈער ÔÎÏ»≈∆¿
˜ÙBc È„Bc ÏB˜'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ≈
È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ,ÈÏ ÈÁ˙tƒ¿ƒƒ¬ƒ«¿»ƒ»ƒ

·e˙k‰ CLÓ‰k) 'È˙nz12,( «»ƒ¿∆¿≈«»
ÏBw‰ e‰fL האלוקי‰ÏÚÓlÓ ∆∆«ƒ¿«¿»

¯ÓB‡Â ˜ÚBˆÂ ˜ÙBcL ליהודי ∆≈¿≈¿≈
ובגלות ב'שינה' ÈÏ'.הנמצא ÈÁ˙t'ƒ¿ƒƒ

,'¯Ú ÈaÏ'L ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆ƒƒ≈
CLÓeiL ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ הקשר »ƒƒ¿∆¿«

לאלוקות  eÏÏÎa˙והקירוב ·l‰Ó≈«≈ƒ¿»
„ÚÂ ,Ûeb‰כך CLÓeiLכדי «¿«∆¿«

Ûebaגם אלא כללי באופן רק ÂÈË¯t,לא ÏÎÏ בעומק בו שיחדור היינו «¿»¿»»
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יׁשנים  עּורּו מּׁשנתֹו, יתעֹורר ׁשאז ְְְְִִִֵֵֶָָָָּפרטיו,

מּתרּדמתכם  הקיצּו ונרּדמים והענין 31מּׁשנתכם . ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ההתעֹוררּות  על מֹורה ּדֹודי' 'קֹול ּדהּנה ְְְִִִֵֶֶַַָּבזה,

ּׁשּכתּוב  מה ועלּֿדר מּלמעלה, לא 32ׁשּבאה ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

'ּדֹודי', ׁשהּוא וכיון כּו', למענ אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָלמעננּו

ּדכיון  והינּו, לי'. 'ּפתחי ואֹומר הּקֹול ּבא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלכן

ּבגלּותא, יׁשנה' ּד'אני ּומּצב ּבמעמד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנמצאים

ערּכֹו, לפי ׁשהיא עבֹודה מּלמעלה ּתֹובעים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָאזי

ּבּמדרׁש ּכדאיתא 'ּפתחי', ענין לי 33ׁשּזהּו ּפתחּו ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָ

 ֿ המסירּות נקּודת ענין ׁשהּוא מחט, ׁשל ְְְְִִֶֶַַַַַָּכחּודּה

ׁשל  ּבאֹופן ּכיֿאם  מקֹום, ּתפיסת לּה ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָנפׁש,

'לי', נעׂשה ועלֿידיֿזה נקּודה, ּכמֹו ּגמּור ְְְְֲִִֵֶֶַַָָּביטּול

ּכדאי  ּולמצֹותיו, ּולתֹורתֹו להקּב"ה תא ּדהינּו ְְְְְְְִִִַַָָָָָ

לעֹולם,34ּבּמדרׁש זז אינֹו 'לי' ׁשנאמר מקֹום ּכל ְְֱִִֵֶֶַַָָָָָ

לֹו ׁשאין ונצחּיּות קביעּות ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִִֵֶֶֶֶׁשהּוא

ּבפרטי 35הפסק  ּבעבֹודה נמׁש זה וענין . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ

ׁשהם  ּתּמתי', יֹונתי רעיתי ּד'אחֹותי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמדרגֹות

והינּו, הּכבד. אל הּקל מן הליכה ׁשל ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבאֹופן

 ֿ ואחר ּד'אחֹותי', ּבאֹופן היא העבֹודה ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָׁשּתחלת

'ּתּמתי', ואחרּֿכ 'יונתי' ואחרּֿכ 'רעיתי', ְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹּכ

ּבספרים  הּוא 36ּכדאיתא ׁשּלהם ׁשהראׁשיּֿתיבֹות ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּזהּו היא 37ירא"ת, ה' יראת אּׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהיא ּכנסתֿיׂשראל על קאי ּדאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָתתהּלל,

תתהּלל, ׁשהיא ּוכדי הּקּב"ה, זה - לאיׁש ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָאּׁשה

נרֹו ּבהּלֹו זה 38מּלׁשֹון הרי הּגילּוי, ענין ׁשהּוא , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַ

אחֹותי  רעיתי (יֹונתי ּדירא"ת הּדרגֹות ד' ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָעלֿידי

ּבאֹופן  הּוא הּכבד אל הּקל מן ׁשּסדרם ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּתּמתי),

ענינם  ּכמבאר ּתּמתי', יֹונתי רעיתי ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹּד'אחֹותי

ׁשירֿהּׁשירים  ּתֹורה' ׁשם 39ּב'לּקּוטי ּומסּים , ְְִִִִֵֵַַָָ
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ה"ד.31) פ"ג תשובה הל' לחול.32)רמב"ם שחרית ועוד.33)תפילת [ב]. ב פ"ה, שהש"ר ב.34)ראה פ"ב, ראה 35)ויק"ר

.(85 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת המשפטים ואלה ד"ה 36.59)גם הערה 64 ע' חכ"ד לקו"ש גם משלי 37)ראה

ל. ג.38)לא, כט, ואילך).39)איוב ג (לג, וביאורו ישנה אני ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÚ˙È¯¯ובפנימיות Ê‡L היהודיB˙MÓ הרמב"ם כלשון הרוחנית, ∆»ƒ¿≈ƒ¿»

שופר תקיעת עלֿידי לתשובה ההתעוררות ÌÎ˙MÓלעניין ÌÈLÈ e¯eÚ¿≈ƒƒ¿«¿∆
ÌÎ˙Óc¯zÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓc¯Â31. ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆

'È„Bc ÏB˜' ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â שנקרא הקדושֿברוךֿהוא של קולו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ
(אוהב) ÏÚ'דוד' ‰¯BÓ∆«

,‰ÏÚÓlÓ ‰‡aL ˙e¯¯BÚ˙‰‰«ƒ¿¿∆»»ƒ¿«¿»
·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚÂ32‡Ï ¿«∆∆«∆»…

,'eÎ EÚÓÏ ‡l‡ eÚÓÏ¿«¬≈∆»¿««¿
'È„Bc' ‡e‰L ÔÂÈÎÂ את האוהב ¿≈»∆ƒ

ישראל, ÓB‡Â¯בני ÏBw‰ ‡a ÔÎÏ»≈»«¿≈
ישראל eÈ‰Â,לכנסת .'ÈÏ ÈÁ˙t'ƒ¿ƒƒ¿«¿

„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓpL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¬»
,‡˙eÏ‚a '‰LÈ È‡'c ·vÓe«»«¬ƒ¿≈»¿»»

ירוד, רוחני ומצב »¬‡ÈÊמעמד
ÌÈÚ·Bz מהאדם‰ÏÚÓlÓ ¿ƒƒ¿«¿»

Bk¯Ú ÈÙÏ ‡È‰L ‰„B·Ú ולא ¬»∆ƒ¿ƒ∆¿
מזה, ÈÚיותר e‰fL'ÈÁ˙t' Ô ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ

כמה  יפתח עצמו שהאדם כלומר

לפתוח, כמובא È‡„k˙‡שביכולתו ƒ¿ƒ»
L¯„na33זה פסוק ÈÏעל eÁ˙t «ƒ¿»ƒ¿ƒ

ËÁÓ ÏL d„eÁk ברוך הקדוש ¿»∆««
מצד  לפעול ישראל מבני מבקש הוא

וזעירה  דקה שנחשבת פעולה עצמם

e˜„˙כמחט, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿«
dÏ ÔÈ‡L ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆∆≈»

ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz המוח עבודת כמו ¿ƒ«»
ביטוי  ניתן שבה עבודה שהיא והלב

האדם, של ÔÙB‡aלמציאות Ì‡ŒÈkƒƒ¿∆
‰„e˜ BÓk ¯eÓb ÏeËÈa ÏL∆ƒ»¿¿»
ומתפשטת  מתרחבת שאינה בלבד

מקום, תופסת ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ואינה
‰NÚ(פתחו)eÈ‰c ,'ÈÏ' פתח «¬∆ƒ¿«¿

האדם  של והתקרבות התעוררות של

B˙¯B˙Ïeמצידו  ‰"a˜‰Ï¿«»»¿»
‡˙È‡„k ,ÂÈ˙BˆÓÏe כמובא ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»

L¯„na34¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk «ƒ¿»»»∆∆¡«
‡e‰L ,ÌÏBÚÏ ÊÊ BÈ‡ 'ÈÏ'ƒ≈»¿»∆
˙eiÁˆÂ ˙eÚÈ·˜ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L35. ∆≈∆¿≈
‰Ê ÔÈÚÂ התקרבות לי', 'פתחי של ¿ƒ¿»∆

ונצחי, קבוע באופן ‰B‚¯„n˙לאלוקות ÈË¯Ùa ‰„B·Úa CLÓƒ¿»»¬»ƒ¿»≈««¿≈

‰ÎÈÏ‰ ÏL ÔÙB‡a Ì‰L ,'È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ∆≈¿∆∆¬ƒ»
לדרגה, מדרגה למעלה, ÏÁzL˙מלמטה ,eÈ‰Â .„·k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓƒ««∆«»≈¿«¿∆¿ƒ«

CkŒ¯Á‡Â ,'È˙BÁ‡'c ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ הבאה לדרגה עולה »¬»ƒ¿∆«¬ƒ¿««»
בחינת יותר, CkŒ¯Á‡Âהנעלית 'È˙ÂÈ' CkŒ¯Á‡Â ,'È˙ÈÚ¯'«¿»ƒ¿««»…»ƒ¿««»

ÌÈ¯ÙÒa ‡˙È‡„k ,'È˙nz'36 «»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
Ì‰lL ˙B·ÈzŒÈL‡¯‰L של ∆»»≈≈∆»∆

בפסוק  ישראל בני של הכינויים ארבעת

מזו, למעלה זו מדרגות ארבע שהם זה

˙"‡¯È ‡e‰,אחותי רעיתי, (יונתי, ƒ¿«
e˙kM·תמתי), ‰Ó e‰fL37 ∆∆«∆»

,Ïl‰˙˙ ‡È‰ '‰ ˙‡¯È ‰M‡ƒ»ƒ¿«ƒƒ¿«»
È‡˜ ‰M‡c הכוונהŒ˙Òk ÏÚ ¿ƒ»»≈«¿∆∆

‰M‡ BÓk ‡È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
È„Îe ,‰"aw‰ ‰Ê - LÈ‡Ï¿ƒ∆«»»¿≈
Bl‰a ÔBLlÓ ,Ïl‰˙˙ ‡È‰L∆ƒƒ¿«»ƒ¿¿ƒ

B¯38, הנר את והאירו הדליקו ≈
‰Ê È¯‰ ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒ¬≈∆
˙"‡¯Èc ˙B‚¯c‰ '„ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ¿«
,(È˙nz È˙BÁ‡ È˙ÈÚ¯ È˙BÈ)»ƒ«¿»ƒ¬ƒ«»ƒ
„·k‰ Ï‡ Ïw‰ ÔÓ Ì¯„qL∆ƒ¿»ƒ««∆«»≈
È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆«¬ƒ«¿»ƒ
ÌÈÚ ¯‡·Ók ,'È˙nz È˙BÈ»ƒ«»ƒ«¿…»ƒ¿»»

Œ¯ÈLבפרטיות '‰¯Bz ÈËewÏ'a¿ƒ≈»ƒ
ÌÈ¯ÈM‰39 מתוך מעט (להלן, «ƒƒ

על  שם תורה' ב'לקוטי הביאור אריכות

להלן  גם וראה הללו, הדרגות ארבעת

היא  אחותי ..." זה: מאמר בהמשך

כל  בלב המסותרת הטבעית האהבה

ולכן  האלוקית... ובנפשם ישראל

אחותי  בשם זו הטבעית אהבה נקראת

שאהבתם  ואחות אח כאהבת שהיא

ורעיתי  תולדותם... מחמת בטבעם היא

רז"ל  מאמר עלֿדרך פרנסתי, פירוש

שהקדושֿברוךֿהוא  מפרנסין... ישראל

והנה  מישראל... וניזון רועה כביכול

בחינת  שעלֿידי זו דלתתא באתערותא

ויבוא  יעלה רעיתי, אחותי לי פתחי

בחינת  הוא עליונה יותר למדרגה ויגיע

זוג  כמו יונים עיניך בחינת והוא יונתי

ונהנים  בזה זה תמיד שמסתכלים יונים

האדם  יהיה כך בזה. זה מלהסתכל חיבתם זזה ולא זה. על זה בראייתם

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



g"kyz'dי ,mixet

ּבחינֹות 40ּבהּגהה  ׁשארּבע ּגםּֿכן לֹומר ׁשאפׁשר , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבחינת  נגד הן ּתּמתי' יֹונתי רעיתי 'אחֹותי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאּלּו

ׁשל  ּבּמאמר וכּמבאר ּבּנׁשמה. ׁשּיׁש הוי' ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשם

תרכ"ח  מּׁשנת מהר"ׁש ׁשּבחינת 41אדמּו"ר , ְְְֲִִֶַַַַָ

 ֿ נצחֿהֹוד ּכנגד הּמלכּות עלּית הינּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַ'אחֹותי'

ּכנגד  הּמלכּות עלּית הינּו 'רעיתי' ּבחינת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָיסֹוד,

עלּית  הינּו 'יֹונתי' ּבחינת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָחסדּֿגבּורהּֿתפארת,

ּבאה  ואחרּֿכ חכמהּֿבינהּֿדעת, ּכנגד ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמלכּות

ּבקֹומתן, ׁשוין ׁשּנעׂשים 'ּתּמתי' לבחינת ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָהּמלכּות

לׁשניהם. אחד ְְִֵֶֶֶֶָוכתר

ּבעבֹודה,e‡·e¯ד) ּבּנפׁשהענין ּבעבֹודה הן ≈ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ

ּפּולחנא  ּדלית האהבה, ְְְְֲִֵַַָָָָּבענין

ּדרחימּותא  ּבפֹועל 42ּכפּולחנא ּבעבֹודה והן , ְְְְְֲִִֵַָָָָָ

ד' יׁש ׁשּבׁשניהם הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבלימּוד

ּתּמתי'. יֹונתי רעיתי ּד'אחֹותי ְְֲִִִִַַַַָָָָהּדרגֹות

ÔÈÚ‰Â האהבה ּדהּנה האהבה, ּבעבֹודת ּבזה ¿»ƒ¿»ְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהבת  ּבדּוגמת היא 'אחֹותי' ְְְֲֲִִִֵֶַַַׁשּנקראת

ענין  והּוא טבעית, אהבה ׁשהיא ואחֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָאח

לנּו ירּוׁשה ׁשהיא המסּוּתרת ְְֲִֶֶֶַַָָָָהאהבה

ירּוׁשה,43מאבֹותינּו ׁשל ענין ׁשּזהּו ּכיון אמנם, . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

לי' ּד'ּפתחי הענין ּבזה יׁשנֹו ּכאׁשר ּגם ,44הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מּלׁשֹון  העבֹודה, ענין אמּתית עדין זה ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָאין

האהבה 45עיּבּוד  ּבאה ואחרּֿכ (איּבערמאכן). ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

אהבה  ׁשהיא אּׁשה, אהבת  ּבדּוגמת ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָּד'רעיתי',

עלֿידיֿזה  ּדהינּו התּבֹוננּות, עלֿידי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַמחּודׁשת

ההתּבֹוננּות  ּפרטי ּככל האֿל, ּבגדלּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּמתּבֹונן

ּפרנסתי  'רעיתי' ענין וזהּו ּכמֹו46ׁשּבזה. , ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

על 47ׁשּכתּוב  ּדקאי ּדבׁשי, עם יערי אכלּתי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

נאמר  (ׁשּבּה ּוקריאתֿׁשמע קריאתֿׁשמע ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָּברכֹות

גֹו' ּתֹורה'11ואהבּת ּב'לּקּוטי ּכמבאר ,(48. ְְְְִֵַַָָָָֹ
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ד.40) 41.15)לה, שבהערה ידו שלח דודי ג.42)ד"ה מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר תניא 43)ראה

כו'".44)פי"ח. האהבה את לעורר ממסגר.. ולהוציאה "לפתוח א: לד, שה"ש לקו"ת ב.45)ראה ה, בראשית תו"א ראה

א. עו, (ו).46)משפטים ט פ"א, שהש"ר ט. א, א.47)שה"ש ה, ע"ב.48)שה"ש ריש שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  תדיר... לאסתכלא דמלכא ביקרא לאסתכלא בחינת שהוא זו בבחינה

שבעתם  שלא כחדשים תורה דברי בעיניך יהיה יום בכל ז"ל רבותינו אמרו

איוֿסוף  אור הוא ה' על ולהתענג זו בראיה בה ועלז שש ולהיות העין...

ובאתערותא  ממש... ה' קרבת שהיא המשכלת בנפשו המתגלה ברוךֿהוא

ממש  כך דלעילא, אתערותא זו דלתתא

לחסדו  למייחלים יראיו אל ה' עין

ומזה  כו' ה' אל תמיד עיני עלֿידי

עד  עילוי אחר בעילוי עוד נמשך

רבותינו  שאמרו תמתי בבחינת שיהיה

ישראל ז"ל. שכנסת תאומתי תמתי ..

ברוךֿהוא... המקום של תאומתו הם

שנקרא  פשוטו מידי יוצא מקרא ואין

משלמת  שהיא שלימות מלשון תמתי

כביכול..."), יתברך ≈»¿ÌiÒÓeאותו
ÌL'תורה ,b‰a40‰‰ב'לקוטי »««»»

Úa¯‡L ÔkŒÌb ¯ÓBÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»««≈∆«¿«
È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡' el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
˙ÈÁa „‚ Ô‰ 'È˙nz È˙BÈ»ƒ«»ƒ≈∆∆¿ƒ«

‰ÓLpa LiL 'ÈÂ‰ ÌL שהוא ≈¬»»∆≈«¿»»
אותיות. ארבע של «…¿»¿nÎÂ·‡¯שם

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«¿«¬»
Á"Î¯˙ ˙MÓ41˙ÈÁaL , ƒ¿«∆¿ƒ«

˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ eÈ‰ 'È˙BÁ‡'¬ƒ«¿¬ƒ«««¿
ישראל  כנסת ŒÁˆשורש „‚k¿∆∆∆«

„BÒÈŒ„B‰ השפעה מבחינות לקבל ¿
iÏÚ˙אלו, eÈ‰ 'È˙ÈÚ¯' ˙ÈÁa¿ƒ««¿»ƒ«¿¬ƒ«

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ „‚k ˙eÎÏn‰««¿¿∆∆∆∆¿»
eÈ‰ 'È˙BÈ' ˙ÈÁa ,˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿ƒ«»ƒ«¿
Œ‰ÓÎÁ „‚k ˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿¿∆∆»¿»

CkŒ¯Á‡Â ,˙ÚcŒ‰Èa כל לאחר ƒ»««¿««»
הללו  ‰eÎÏn˙העליות ‰‡a»»««¿

ÌÈNÚpL 'È˙nz' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»ƒ∆«¬ƒ
ועד  שמחכמה (הספירות המשפיע

המלכות) (ספירת והמקבל ÔÈÂL»ƒיסוד)
Ì‰ÈLÏ „Á‡ ¯˙ÎÂ ,Ô˙ÓB˜a¿»»¿∆∆∆»ƒ¿≈∆
כל  מעל היא עליון' 'כתר בחינת  כי

יחד. הספירות עשר

‰„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»»¬»
ואחד, אחד כל של ≈‰Ôהרוחנית

LÙpa ‰„B·Úa של עבודת הנשמה »¬»«∆∆
‰‡‰·‰האדם  ÔÈÚa עליה לה', ¿ƒ¿«»«¬»

בזוהר  eÓÈÁ¯c˙‡נאמר ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏc42, עבודה אין ¿≈¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»

בלב, עבודה שהיא האהבה עבודת כמו) B·Úa„‰(נעלית Ô‰Â במעשה ¿≈»¬»
'„ LÈ Ì‰ÈLaL ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÏÚBÙa¿«¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿≈∆≈

'È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c ˙B‚¯c‰.ומבאר שממשיך כפי «¿»«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ
˙‡¯˜pL ‰·‰‡‰ ‰p‰c ,‰·‰‡‰ ˙„B·Úa ‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¬«»«¬»¿ƒ≈»«¬»∆ƒ¿≈
˙·‰‡ ˙Ó‚e„a ‡È‰ 'È˙BÁ‡'¬ƒƒ¿¿««¬«
‰·‰‡ ‡È‰L ˙BÁ‡Â Á‡»¿»∆ƒ«¬»

˙ÈÚ·Ë ידי על ונולדה באה ולא ƒ¿ƒ
האדם, מצד ÔÈÚהתבוננות ‡e‰Â¿ƒ¿«

˙¯zeÒÓ‰ שנמצאת ‰‡‰·‰ »«¬»«¿∆∆
מבני  ואחד אחד כל אצל בהעלם

eÏישראל  ‰Le¯È ‡È‰L∆ƒ¿»»
eÈ˙B·‡Ó43 בנשמה וקיימת ≈¬≈

ÔÈÚמטבעה. e‰fL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆∆ƒ¿»
¯L‡k Ìb È¯‰ ,‰Le¯È ÏL∆¿»¬≈««¬∆
ÈÁ˙t'c ÔÈÚ‰ ‰Êa BLÈ∆¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

'ÈÏ44 מתעורר כן מצידו והאדם ƒ
זו, ‡ÈzÓ˙לאהבה ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡≈∆¬«ƒ¬ƒƒ

ÔBLlÓ ,‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿
„eaÈÚ45ÔÎ‡Ó¯ÚaÈ‡) לעבד ƒƒ∆¿«¿
גם )ולשנות  קיים העניין עצם שהרי

האדם. מצד עבודה «»»¿CkŒ¯Á‡Âללא
,'È˙ÈÚ¯'c ‰·‰‡‰ ‰‡a»»»«¬»¿«¿»ƒ
‡È‰L ,‰M‡ ˙·‰‡ ˙Ó‚e„a¿¿««¬«ƒ»∆ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙L„eÁÓ ‰·‰‡«¬»¿∆∆«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰c ,˙eBa˙‰ƒ¿¿¿«¿«¿≈∆
ÏÎk ,ÏŒ‡‰ ˙eÏ„‚a ÔBa˙nL∆ƒ¿≈¿«¿»≈¿»
e‰ÊÂ .‰ÊaL ˙eBa˙‰‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿¿∆»∆¿∆

È˙Ò¯t 'È˙ÈÚ¯' ÔÈÚ46BÓk , ƒ¿««¿»ƒ«¿»»ƒ¿
·e˙kL47ÌÚ È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡ ∆»»«¿ƒ«¿ƒƒ

˙BÎ¯a ÏÚ È‡˜c ,ÈL·cƒ¿ƒ¿»≈«ƒ¿
ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿ƒ«¿«

'B‚ z·‰‡Â ¯Ó‡ daL)11,( ∆»∆¡«¿»«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók48 «¿…»¿ƒ≈»

של  ומעלתה עניינה אודות באריכות

קטעים  (והרי זו במדריגה ה' אהבת

זה  והתכללות שביטול .." מהביאור:

אכ  בשם ֿ נקרא על המאכל כמו ילה

עם  ומתאחד באברים שנבלע דרךֿמשל

שהם  הנשמות אלו ודבשי הנפש. דם

ותענוג  מתיקות בהם ויש היער פירות

ודבש  חלב זבת ארץ מתוק יצא מהעז

אלוקות  הניצוץ על דקאי ישראל שמע שמע, בקריאת שאומרים מה והיינו כו'.
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jlnd zpy dccp `edd dlila

ּבׁשם  ׁשּנקראת האהבה היא מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּולמעלה

ּבזה  זה ּתמיד ׁשּמסּתּכלים יֹונים זּוג ּכמֹו ְְְִִִִִֶֶֶַָָָ'יֹונתי',

עד  עצּום, ּתענּוג מּתֹו היא זֹו ׁשאהבה ֲֲִִֶַַַָָכּו',

אים  פארנעמט (עס לגמרי ּבזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנתּפס

אף  ּד'רעיתי', ׁשהאהבה והינּו, ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָאינגאנצן).

הּו עיקרּה הרי  התּבֹוננּות, עלֿידי מּצד ׁשּבאה א ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חסדּֿגבּורהּֿתפארת  ּבחינת ׁשּבּלב, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּמּדֹות

ׁשהיא  ּד'אחֹותי' האהבה  (מהּֿׁשאיןּֿכן ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּנפׁש

היא  ּד'יֹונתי' והאהבה נצחֿהֹודֿיסֹוד), ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבבחינת

ועיקרּה ׁשּבּנפׁש, חכמהּֿבינהּֿדעת ּבחינת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּצד

כּו'. עצּום ּתענּוג ּבזה יׁש ׁשּלכן ּבינה, ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבחינת

ּבארּוּכה  ּכמבאר 'ּתּמתי', לבחינת ׁשּבאים ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹועד

ּתֹורה' ּומדרגה 49ּב'לּקּוטי ּבחינה הּוא ׁש'ּתּמתי' ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבנפׁש הם ּכּולם ּכי  מּכּולם , ועליֹונה ּגבֹוּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּיֹותר

אבל  מּמׁש, נפׁשֹו ּתיקּון לצֹור עצמֹו ְְְֲִֶַַַָָָָָהאדם

זּולתֹו ׁשל החסרֹונֹות ּכל להׁשלים הינּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָ'ּתּמתי'

מענף  אֹו אחד מׁשֹורׁש ׁשהם אּלּו ּכל ּכן, ִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּגם

ּכל  ׁשּמׁשלים 'ּתּמתי', נקרא ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד,

המׁשכת  עלֿידי והינּו כּו', והחסרֹונֹות ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּפגמים

כּו'. מעלה מלמעלה חדׁש ְְְִַַָָָָאֹור

ÔÎŒBÓÎe ּבכללּות אּלּו מדרגֹות ד' יׁשנן ¿≈ְְְִֵֵֶַָָ

מּלׁשֹון  הּוא 'אחֹותי' ּדהּנה, ְְֲֲִִִֵָָהעבֹודה.

אלּכסנּדרית  ׁשני 50איחּוי חיּבּור ענין ׁשהּוא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַ

וקאי  מּזה, זה נפרדים הם ׁשּלכאֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָענינים

הן  הּמצֹות ׁשהרי הּמצֹות, מעׂשה על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבכללּות

ׁשּבעֹולםֿהּזה  חמרּיים ואפילּו ּגׁשמּיים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָמּדברים

ׁשל  ענין מהם עֹוׂשים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹון,

ענינים  ׁשני חיּבּור ׁשּזהּו ּומצוה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָקדּוׁשה

ּבּמאמר  וכּמבאר נעׂשה 51הפכּיים. ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהּנברא  הינּו ּתחּתֹון' 'ּדעת ּדהּנה, ּתחּתֹון'. ו'דעת עליֹון' ּד'דעת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהחיּבּור

אמנם, ׁשּלמעלה. האמּתי יׁש הּוא ׁשהּיׁש הינּו עליֹון' ו'דעת יׁש, הּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמּטה

יכֹול  האמּתי הּיׁש ׁשל ׁשרצֹונֹו והינּו, ׁשניהם. מתחּברים הּמצוה ענין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעלֿידי
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ד.49) לו, ואילך.50)שם סע"ג לט, בהר לקו"ת גם וראה ב. כו, פב).51)מו"ק (ע' הנ"ל תרכ"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  אברי רמ"ח שיהיו האדם אברי רמ"ח כנגד דקריאתֿשמע תיבין ורמ"ח

איןֿסוף  ה' באור ממש והתכללות ביטול העליון... באדם ונכללים בטלין

וכך  ממש. הנפש דם עם שמתאחד דם ממנו שנעשה המאכל כמו ברוךֿהוא

כו' המתאווה כוח הבהמית הנפש כוחות וכל לבדו... לה' רק כוחותיו כל יהיו

ואתהפכא.. אתכפייא בבחינת יהיו

נפש  ההתבוננות מחמת הבאה

איןֿסוף  בגדולת שמתבוננת המשכלת

במציאות  הנפש תבטל ברוךֿהוא...

וכל  החיות כל מנגד וישליך ית' אליו

בו  לדבקה המה לה' לא אשר התענוגים

ברוךֿהוא...") איןֿסוף באור ית' לבדו

‰·‰‡‰ ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ»«¬»
BÓk ,'È˙BÈ' ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈»ƒ¿
„ÈÓz ÌÈÏkzÒnL ÌÈBÈ ‚eÊƒ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ
‡È‰ BÊ ‰·‰‡L ,'eÎ ‰Êa ‰Ê∆»∆∆«¬»ƒ
„Ú ,ÌeˆÚ ‚eÚz CBzÓƒ«¬»«
ÒÚ) È¯Ó‚Ï ‰Êa Òt˙pL∆ƒ¿»»∆¿«¿≈∆

Ôˆ‡‚È‡ ÌÈ‡ ËÓÚ¯‡Ù זה «∆¿ƒƒ¿«¿¿
לגמרי  אותו ו'מעסיק' ).'תופס'

,'È˙ÈÚ¯'c ‰·‰‡‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¬»¿«¿»ƒ
לעיל, È„ÈŒÏÚהאמורה ‰‡aL Û‡«∆»»«¿≈
˙eBa˙‰ שכליתd¯˜ÈÚ È¯‰ , ƒ¿¿¬≈ƒ»»

,·laL ˙Bcn‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ∆«≈
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) LÙpaL∆«∆∆«∆≈≈
‡È‰L 'È˙BÁ‡'c ‰·‰‡‰»«¬»«¬ƒ∆ƒ
,(„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆«¿
„vÓ ‡È‰ 'È˙BÈ'c ‰·‰‡‰Â¿»«¬»¿»ƒƒƒ«
˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»««
˙ÈÁaÓ d¯˜ÈÚÂ ,LÙpaL∆«∆∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‚eÚz ‰Êa LÈ ÔÎlL ,‰Èaƒ»∆»≈≈»∆«¬

'eÎ ÌeˆÚ יש בינה בבחינת כי »
הרעיון  של והסתעפות התרחבות

ונרגש  ניכר באופן באה והיא השכלי

האדם. ÌÈ‡aLבמציאות „ÚÂ¿«∆»ƒ
¯‡·Ók ,'È˙nz' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a49 «¬»¿ƒ≈»

‰ÈÁa ‡e‰ 'È˙nz'L‰‚¯„Óe ∆«»ƒ¿ƒ»«¿≈»
,ÌÏekÓ ‰BÈÏÚÂ dB·b ¯˙Bi‰«≈»«¿∆¿»ƒ»
Ì„‡‰ LÙa Ì‰ ÌÏek Èkƒ»≈¿∆∆»»»

BLÙ Ôe˜Èz C¯BˆÏ BÓˆÚ שלו «¿¿∆ƒ«¿
eÈ‰ 'È˙nz' Ï·‡ ,LnÓ«»¬»«»ƒ«¿
כוונה  מתוך באהבה ה' עבודת

ÌÈÏL‰Ï,ושלימות תמימות לשון B˙ÏeÊ'תמתי' ÏL ˙BB¯ÒÁ‰ Ïk ¿«¿ƒ»«∆¿∆»
„Á‡ ÛÚÓ B‡ „Á‡ L¯BLÓ Ì‰L el‡ Ïk ,Ôk Ìb יש ולכן «≈»≈∆≈ƒ∆∆»≈»»∆»

איתם, שייכות ˜¯‡לו ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ זו עליונה בדרגה ה' את העובד ¿«¿≈∆ƒ¿»
eÈ‰Â ,'eÎ ˙BB¯ÒÁ‰Â ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÌÈÏLnL ,'È˙nz'«»ƒ∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«∆¿¿«¿
L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»»

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏÓ ממקום ƒ¿«¿»«¿»
לא  והחסרונות הפגמים שבו מאד נעלה

מלכתחילה. פוגמים

el‡ ˙B‚¯„Ó '„ ÔLÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈∆¿»«¿≈≈
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa בעניין רק ולא ƒ¿»»¬»

‰e‡האהבה. 'È˙BÁ‡' ,‰p‰c¿ƒ≈¬ƒ
ÈeÁÈ‡ ÔBLlÓ תפירה ƒ¿ƒ

˙È¯cÒkÏ‡50ÔÈÚ ‡e‰L , ¬∆¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«
‰¯B‡ÎlL ÌÈÈÚ ÈL ¯eaÈÁƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

‰fÓ ‰Ê ÌÈ„¯Ù Ì‰ זאת ובכל ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ∆
ÏÚמתחברים, ˙eÏÏÎa È‡˜Â¿»≈ƒ¿»«

˙Bˆn‰ È¯‰L ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿
eÏÈÙ‡Â ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cÓ Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¬ƒ
‰f‰ŒÌÏBÚaL ÌÈi¯ÓÁ»¿ƒƒ∆»»«∆
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBzÁz‰««¿¿««ƒ≈
‰Le„˜ ÏL ÔÈÚ Ì‰Ó ÌÈNBÚƒ≈∆ƒ¿»∆¿»
ÈL ¯eaÈÁ e‰fL ,‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆ƒ¿≈

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ מצד חומריות ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
שני. מצד וקדושה «…¿»¿nÎÂ·‡¯אחד

¯Ó‡na51,מהר"ש הרבי של הנזכר ««¬»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL בפועל המצוות קיום ∆«¿≈∆

'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ¯eaÈÁ‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿««∆¿
˙Úc' ,‰p‰c .'ÔBzÁz ˙Ú„'Â¿«««¿¿ƒ≈««

'ÔBzÁz'ה ואחדות שמציאות כפי «¿
והנבראים  העולמות מצד היא

hÓÏ‰התחתונים  ‡¯·p‰L eÈ‰«¿∆«ƒ¿»¿«»
‡e‰ מציאות'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'Â ,LÈ≈¿««∆¿

מצד  היא ה' ואחדות שמציאות כפי

Li‰Lהאלוקות  eÈ‰ המציאות «¿∆«≈
‰‡ÈzÓהאמיתית  LÈ ‡e‰ הבורא ≈»¬ƒƒ

È„ÈŒÏÚ ,ÌÓ‡ .‰ÏÚÓlL∆¿«¿»»¿»«¿≈
ÌÈ¯aÁ˙Ó ‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
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יי g"kyz'd ,mixet

ּבחינֹות 40ּבהּגהה  ׁשארּבע ּגםּֿכן לֹומר ׁשאפׁשר , ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ּבחינת  נגד הן ּתּמתי' יֹונתי רעיתי 'אחֹותי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאּלּו

ׁשל  ּבּמאמר וכּמבאר ּבּנׁשמה. ׁשּיׁש הוי' ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשם

תרכ"ח  מּׁשנת מהר"ׁש ׁשּבחינת 41אדמּו"ר , ְְְֲִִֶַַַַָ

 ֿ נצחֿהֹוד ּכנגד הּמלכּות עלּית הינּו ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַ'אחֹותי'

ּכנגד  הּמלכּות עלּית הינּו 'רעיתי' ּבחינת ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָיסֹוד,

עלּית  הינּו 'יֹונתי' ּבחינת ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָחסדּֿגבּורהּֿתפארת,

ּבאה  ואחרּֿכ חכמהּֿבינהּֿדעת, ּכנגד ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָהּמלכּות

ּבקֹומתן, ׁשוין ׁשּנעׂשים 'ּתּמתי' לבחינת ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָהּמלכּות

לׁשניהם. אחד ְְִֵֶֶֶֶָוכתר

ּבעבֹודה,e‡·e¯ד) ּבּנפׁשהענין ּבעבֹודה הן ≈ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָ

ּפּולחנא  ּדלית האהבה, ְְְְֲִֵַַָָָָּבענין

ּדרחימּותא  ּבפֹועל 42ּכפּולחנא ּבעבֹודה והן , ְְְְְֲִִֵַָָָָָ

ד' יׁש ׁשּבׁשניהם הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבלימּוד

ּתּמתי'. יֹונתי רעיתי ּד'אחֹותי ְְֲִִִִַַַַָָָָהּדרגֹות

ÔÈÚ‰Â האהבה ּדהּנה האהבה, ּבעבֹודת ּבזה ¿»ƒ¿»ְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָ

אהבת  ּבדּוגמת היא 'אחֹותי' ְְְֲֲִִִֵֶַַַׁשּנקראת

ענין  והּוא טבעית, אהבה ׁשהיא ואחֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָָאח

לנּו ירּוׁשה ׁשהיא המסּוּתרת ְְֲִֶֶֶַַָָָָהאהבה

ירּוׁשה,43מאבֹותינּו ׁשל ענין ׁשּזהּו ּכיון אמנם, . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

לי' ּד'ּפתחי הענין ּבזה יׁשנֹו ּכאׁשר ּגם ,44הרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

מּלׁשֹון  העבֹודה, ענין אמּתית עדין זה ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָאין

האהבה 45עיּבּוד  ּבאה ואחרּֿכ (איּבערמאכן). ְְְֲִִֶַַַַָָָָָ

אהבה  ׁשהיא אּׁשה, אהבת  ּבדּוגמת ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָּד'רעיתי',

עלֿידיֿזה  ּדהינּו התּבֹוננּות, עלֿידי ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַמחּודׁשת

ההתּבֹוננּות  ּפרטי ּככל האֿל, ּבגדלּות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָׁשּמתּבֹונן

ּפרנסתי  'רעיתי' ענין וזהּו ּכמֹו46ׁשּבזה. , ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָ

על 47ׁשּכתּוב  ּדקאי ּדבׁשי, עם יערי אכלּתי ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

נאמר  (ׁשּבּה ּוקריאתֿׁשמע קריאתֿׁשמע ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָּברכֹות

גֹו' ּתֹורה'11ואהבּת ּב'לּקּוטי ּכמבאר ,(48. ְְְְִֵַַָָָָֹ
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ד.40) 41.15)לה, שבהערה ידו שלח דודי ג.42)ד"ה מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, ח"ב זוהר תניא 43)ראה

כו'".44)פי"ח. האהבה את לעורר ממסגר.. ולהוציאה "לפתוח א: לד, שה"ש לקו"ת ב.45)ראה ה, בראשית תו"א ראה

א. עו, (ו).46)משפטים ט פ"א, שהש"ר ט. א, א.47)שה"ש ה, ע"ב.48)שה"ש ריש שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולכן  תדיר... לאסתכלא דמלכא ביקרא לאסתכלא בחינת שהוא זו בבחינה

שבעתם  שלא כחדשים תורה דברי בעיניך יהיה יום בכל ז"ל רבותינו אמרו

איוֿסוף  אור הוא ה' על ולהתענג זו בראיה בה ועלז שש ולהיות העין...

ובאתערותא  ממש... ה' קרבת שהיא המשכלת בנפשו המתגלה ברוךֿהוא

ממש  כך דלעילא, אתערותא זו דלתתא

לחסדו  למייחלים יראיו אל ה' עין

ומזה  כו' ה' אל תמיד עיני עלֿידי

עד  עילוי אחר בעילוי עוד נמשך

רבותינו  שאמרו תמתי בבחינת שיהיה

ישראל ז"ל. שכנסת תאומתי תמתי ..

ברוךֿהוא... המקום של תאומתו הם

שנקרא  פשוטו מידי יוצא מקרא ואין

משלמת  שהיא שלימות מלשון תמתי

כביכול..."), יתברך ≈»¿ÌiÒÓeאותו
ÌL'תורה ,b‰a40‰‰ב'לקוטי »««»»

Úa¯‡L ÔkŒÌb ¯ÓBÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»««≈∆«¿«
È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡' el‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈¬ƒ«¿»ƒ
˙ÈÁa „‚ Ô‰ 'È˙nz È˙BÈ»ƒ«»ƒ≈∆∆¿ƒ«

‰ÓLpa LiL 'ÈÂ‰ ÌL שהוא ≈¬»»∆≈«¿»»
אותיות. ארבע של «…¿»¿nÎÂ·‡¯שם

L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«¿«¬»
Á"Î¯˙ ˙MÓ41˙ÈÁaL , ƒ¿«∆¿ƒ«

˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ eÈ‰ 'È˙BÁ‡'¬ƒ«¿¬ƒ«««¿
ישראל  כנסת ŒÁˆשורש „‚k¿∆∆∆«

„BÒÈŒ„B‰ השפעה מבחינות לקבל ¿
iÏÚ˙אלו, eÈ‰ 'È˙ÈÚ¯' ˙ÈÁa¿ƒ««¿»ƒ«¿¬ƒ«

Œ‰¯e·bŒ„ÒÁ „‚k ˙eÎÏn‰««¿¿∆∆∆∆¿»
eÈ‰ 'È˙BÈ' ˙ÈÁa ,˙¯‡Ùzƒ¿∆∆¿ƒ«»ƒ«¿
Œ‰ÓÎÁ „‚k ˙eÎÏn‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿¿∆∆»¿»

CkŒ¯Á‡Â ,˙ÚcŒ‰Èa כל לאחר ƒ»««¿««»
הללו  ‰eÎÏn˙העליות ‰‡a»»««¿

ÌÈNÚpL 'È˙nz' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»ƒ∆«¬ƒ
ועד  שמחכמה (הספירות המשפיע

המלכות) (ספירת והמקבל ÔÈÂL»ƒיסוד)
Ì‰ÈLÏ „Á‡ ¯˙ÎÂ ,Ô˙ÓB˜a¿»»¿∆∆∆»ƒ¿≈∆
כל  מעל היא עליון' 'כתר בחינת  כי

יחד. הספירות עשר

‰„B·Úa ÔÈÚ‰ ¯e‡·e („≈»ƒ¿»»¬»
ואחד, אחד כל של ≈‰Ôהרוחנית

LÙpa ‰„B·Úa של עבודת הנשמה »¬»«∆∆
‰‡‰·‰האדם  ÔÈÚa עליה לה', ¿ƒ¿«»«¬»

בזוהר  eÓÈÁ¯c˙‡נאמר ‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet ˙ÈÏc42, עבודה אין ¿≈¿»»¿¿»»ƒ¿ƒ»

בלב, עבודה שהיא האהבה עבודת כמו) B·Úa„‰(נעלית Ô‰Â במעשה ¿≈»¬»
'„ LÈ Ì‰ÈLaL ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏa ÏÚBÙa¿«¿ƒ«»¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿≈∆≈

'È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c ˙B‚¯c‰.ומבאר שממשיך כפי «¿»«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ
˙‡¯˜pL ‰·‰‡‰ ‰p‰c ,‰·‰‡‰ ˙„B·Úa ‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆«¬«»«¬»¿ƒ≈»«¬»∆ƒ¿≈
˙·‰‡ ˙Ó‚e„a ‡È‰ 'È˙BÁ‡'¬ƒƒ¿¿««¬«
‰·‰‡ ‡È‰L ˙BÁ‡Â Á‡»¿»∆ƒ«¬»

˙ÈÚ·Ë ידי על ונולדה באה ולא ƒ¿ƒ
האדם, מצד ÔÈÚהתבוננות ‡e‰Â¿ƒ¿«

˙¯zeÒÓ‰ שנמצאת ‰‡‰·‰ »«¬»«¿∆∆
מבני  ואחד אחד כל אצל בהעלם

eÏישראל  ‰Le¯È ‡È‰L∆ƒ¿»»
eÈ˙B·‡Ó43 בנשמה וקיימת ≈¬≈

ÔÈÚמטבעה. e‰fL ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆∆ƒ¿»
¯L‡k Ìb È¯‰ ,‰Le¯È ÏL∆¿»¬≈««¬∆
ÈÁ˙t'c ÔÈÚ‰ ‰Êa BLÈ∆¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

'ÈÏ44 מתעורר כן מצידו והאדם ƒ
זו, ‡ÈzÓ˙לאהבה ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡≈∆¬«ƒ¬ƒƒ

ÔBLlÓ ,‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»ƒ¿
„eaÈÚ45ÔÎ‡Ó¯ÚaÈ‡) לעבד ƒƒ∆¿«¿
גם )ולשנות  קיים העניין עצם שהרי

האדם. מצד עבודה «»»¿CkŒ¯Á‡Âללא
,'È˙ÈÚ¯'c ‰·‰‡‰ ‰‡a»»»«¬»¿«¿»ƒ
‡È‰L ,‰M‡ ˙·‰‡ ˙Ó‚e„a¿¿««¬«ƒ»∆ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙L„eÁÓ ‰·‰‡«¬»¿∆∆«¿≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ eÈ‰c ,˙eBa˙‰ƒ¿¿¿«¿«¿≈∆
ÏÎk ,ÏŒ‡‰ ˙eÏ„‚a ÔBa˙nL∆ƒ¿≈¿«¿»≈¿»
e‰ÊÂ .‰ÊaL ˙eBa˙‰‰ ÈË¯t¿»≈«ƒ¿¿∆»∆¿∆

È˙Ò¯t 'È˙ÈÚ¯' ÔÈÚ46BÓk , ƒ¿««¿»ƒ«¿»»ƒ¿
·e˙kL47ÌÚ È¯ÚÈ ÈzÏÎ‡ ∆»»«¿ƒ«¿ƒƒ

˙BÎ¯a ÏÚ È‡˜c ,ÈL·cƒ¿ƒ¿»≈«ƒ¿
ÚÓLŒ˙‡È¯˜e ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿ƒ«¿«

'B‚ z·‰‡Â ¯Ó‡ daL)11,( ∆»∆¡«¿»«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·Ók48 «¿…»¿ƒ≈»

של  ומעלתה עניינה אודות באריכות

קטעים  (והרי זו במדריגה ה' אהבת

זה  והתכללות שביטול .." מהביאור:

אכ  בשם ֿ נקרא על המאכל כמו ילה

עם  ומתאחד באברים שנבלע דרךֿמשל

שהם  הנשמות אלו ודבשי הנפש. דם

ותענוג  מתיקות בהם ויש היער פירות

ודבש  חלב זבת ארץ מתוק יצא מהעז

אלוקות  הניצוץ על דקאי ישראל שמע שמע, בקריאת שאומרים מה והיינו כו'.
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jlnd zpy dccp `edd dlila

ּבׁשם  ׁשּנקראת האהבה היא מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּולמעלה

ּבזה  זה ּתמיד ׁשּמסּתּכלים יֹונים זּוג ּכמֹו ְְְִִִִִֶֶֶַָָָ'יֹונתי',

עד  עצּום, ּתענּוג מּתֹו היא זֹו ׁשאהבה ֲֲִִֶַַַָָכּו',

אים  פארנעמט (עס לגמרי ּבזה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָׁשּנתּפס

אף  ּד'רעיתי', ׁשהאהבה והינּו, ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָאינגאנצן).

הּו עיקרּה הרי  התּבֹוננּות, עלֿידי מּצד ׁשּבאה א ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

חסדּֿגבּורהּֿתפארת  ּבחינת ׁשּבּלב, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָהּמּדֹות

ׁשהיא  ּד'אחֹותי' האהבה  (מהּֿׁשאיןּֿכן ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבּנפׁש

היא  ּד'יֹונתי' והאהבה נצחֿהֹודֿיסֹוד), ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבבחינת

ועיקרּה ׁשּבּנפׁש, חכמהּֿבינהּֿדעת ּבחינת ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּצד

כּו'. עצּום ּתענּוג ּבזה יׁש ׁשּלכן ּבינה, ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבחינת

ּבארּוּכה  ּכמבאר 'ּתּמתי', לבחינת ׁשּבאים ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹועד

ּתֹורה' ּומדרגה 49ּב'לּקּוטי ּבחינה הּוא ׁש'ּתּמתי' ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּבנפׁש הם ּכּולם ּכי  מּכּולם , ועליֹונה ּגבֹוּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּיֹותר

אבל  מּמׁש, נפׁשֹו ּתיקּון לצֹור עצמֹו ְְְֲִֶַַַָָָָָהאדם

זּולתֹו ׁשל החסרֹונֹות ּכל להׁשלים הינּו ְְְְִִֶֶַַַַָָָ'ּתּמתי'

מענף  אֹו אחד מׁשֹורׁש ׁשהם אּלּו ּכל ּכן, ִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּגם

ּכל  ׁשּמׁשלים 'ּתּמתי', נקרא ועלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחד,

המׁשכת  עלֿידי והינּו כּו', והחסרֹונֹות ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּפגמים

כּו'. מעלה מלמעלה חדׁש ְְְִַַָָָָאֹור

ÔÎŒBÓÎe ּבכללּות אּלּו מדרגֹות ד' יׁשנן ¿≈ְְְִֵֵֶַָָ

מּלׁשֹון  הּוא 'אחֹותי' ּדהּנה, ְְֲֲִִִֵָָהעבֹודה.

אלּכסנּדרית  ׁשני 50איחּוי חיּבּור ענין ׁשהּוא , ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַ

וקאי  מּזה, זה נפרדים הם ׁשּלכאֹורה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָענינים

הן  הּמצֹות ׁשהרי הּמצֹות, מעׂשה על ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָּבכללּות

ׁשּבעֹולםֿהּזה  חמרּיים ואפילּו ּגׁשמּיים ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָמּדברים

ׁשל  ענין מהם עֹוׂשים ואףֿעלּֿפיֿכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹון,

ענינים  ׁשני חיּבּור ׁשּזהּו ּומצוה, ְְְְִִִִֵֶֶָָָקדּוׁשה

ּבּמאמר  וכּמבאר נעׂשה 51הפכּיים. ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהּנברא  הינּו ּתחּתֹון' 'ּדעת ּדהּנה, ּתחּתֹון'. ו'דעת עליֹון' ּד'דעת ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהחיּבּור

אמנם, ׁשּלמעלה. האמּתי יׁש הּוא ׁשהּיׁש הינּו עליֹון' ו'דעת יׁש, הּוא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמּטה

יכֹול  האמּתי הּיׁש ׁשל ׁשרצֹונֹו והינּו, ׁשניהם. מתחּברים הּמצוה ענין ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעלֿידי

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

ד.49) לו, ואילך.50)שם סע"ג לט, בהר לקו"ת גם וראה ב. כו, פב).51)מו"ק (ע' הנ"ל תרכ"ח סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
האדם  אברי רמ"ח שיהיו האדם אברי רמ"ח כנגד דקריאתֿשמע תיבין ורמ"ח

איןֿסוף  ה' באור ממש והתכללות ביטול העליון... באדם ונכללים בטלין

וכך  ממש. הנפש דם עם שמתאחד דם ממנו שנעשה המאכל כמו ברוךֿהוא

כו' המתאווה כוח הבהמית הנפש כוחות וכל לבדו... לה' רק כוחותיו כל יהיו

ואתהפכא.. אתכפייא בבחינת יהיו

נפש  ההתבוננות מחמת הבאה

איןֿסוף  בגדולת שמתבוננת המשכלת

במציאות  הנפש תבטל ברוךֿהוא...

וכל  החיות כל מנגד וישליך ית' אליו

בו  לדבקה המה לה' לא אשר התענוגים

ברוךֿהוא...") איןֿסוף באור ית' לבדו

‰·‰‡‰ ‡È‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ»«¬»
BÓk ,'È˙BÈ' ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈»ƒ¿
„ÈÓz ÌÈÏkzÒnL ÌÈBÈ ‚eÊƒ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ
‡È‰ BÊ ‰·‰‡L ,'eÎ ‰Êa ‰Ê∆»∆∆«¬»ƒ
„Ú ,ÌeˆÚ ‚eÚz CBzÓƒ«¬»«
ÒÚ) È¯Ó‚Ï ‰Êa Òt˙pL∆ƒ¿»»∆¿«¿≈∆

Ôˆ‡‚È‡ ÌÈ‡ ËÓÚ¯‡Ù זה «∆¿ƒƒ¿«¿¿
לגמרי  אותו ו'מעסיק' ).'תופס'

,'È˙ÈÚ¯'c ‰·‰‡‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»«¬»¿«¿»ƒ
לעיל, È„ÈŒÏÚהאמורה ‰‡aL Û‡«∆»»«¿≈
˙eBa˙‰ שכליתd¯˜ÈÚ È¯‰ , ƒ¿¿¬≈ƒ»»

,·laL ˙Bcn‰ „vÓ ‡e‰ƒ««ƒ∆«≈
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿∆∆
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó) LÙpaL∆«∆∆«∆≈≈
‡È‰L 'È˙BÁ‡'c ‰·‰‡‰»«¬»«¬ƒ∆ƒ
,(„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆«¿
„vÓ ‡È‰ 'È˙BÈ'c ‰·‰‡‰Â¿»«¬»¿»ƒƒƒ«
˙ÚcŒ‰ÈaŒ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ»««
˙ÈÁaÓ d¯˜ÈÚÂ ,LÙpaL∆«∆∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‚eÚz ‰Êa LÈ ÔÎlL ,‰Èaƒ»∆»≈≈»∆«¬

'eÎ ÌeˆÚ יש בינה בבחינת כי »
הרעיון  של והסתעפות התרחבות

ונרגש  ניכר באופן באה והיא השכלי

האדם. ÌÈ‡aLבמציאות „ÚÂ¿«∆»ƒ
¯‡·Ók ,'È˙nz' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««»ƒ«¿…»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ‰ke¯‡a49 «¬»¿ƒ≈»

‰ÈÁa ‡e‰ 'È˙nz'L‰‚¯„Óe ∆«»ƒ¿ƒ»«¿≈»
,ÌÏekÓ ‰BÈÏÚÂ dB·b ¯˙Bi‰«≈»«¿∆¿»ƒ»
Ì„‡‰ LÙa Ì‰ ÌÏek Èkƒ»≈¿∆∆»»»

BLÙ Ôe˜Èz C¯BˆÏ BÓˆÚ שלו «¿¿∆ƒ«¿
eÈ‰ 'È˙nz' Ï·‡ ,LnÓ«»¬»«»ƒ«¿
כוונה  מתוך באהבה ה' עבודת

ÌÈÏL‰Ï,ושלימות תמימות לשון B˙ÏeÊ'תמתי' ÏL ˙BB¯ÒÁ‰ Ïk ¿«¿ƒ»«∆¿∆»
„Á‡ ÛÚÓ B‡ „Á‡ L¯BLÓ Ì‰L el‡ Ïk ,Ôk Ìb יש ולכן «≈»≈∆≈ƒ∆∆»≈»»∆»

איתם, שייכות ˜¯‡לו ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ זו עליונה בדרגה ה' את העובד ¿«¿≈∆ƒ¿»
eÈ‰Â ,'eÎ ˙BB¯ÒÁ‰Â ÌÈÓ‚t‰ Ïk ÌÈÏLnL ,'È˙nz'«»ƒ∆«¿ƒ»«¿»ƒ¿«∆¿¿«¿
L„Á ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»«»»

'eÎ ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏÓ ממקום ƒ¿«¿»«¿»
לא  והחסרונות הפגמים שבו מאד נעלה

מלכתחילה. פוגמים

el‡ ˙B‚¯„Ó '„ ÔLÈ ÔÎŒBÓÎe¿≈∆¿»«¿≈≈
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎa בעניין רק ולא ƒ¿»»¬»

‰e‡האהבה. 'È˙BÁ‡' ,‰p‰c¿ƒ≈¬ƒ
ÈeÁÈ‡ ÔBLlÓ תפירה ƒ¿ƒ

˙È¯cÒkÏ‡50ÔÈÚ ‡e‰L , ¬∆¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«
‰¯B‡ÎlL ÌÈÈÚ ÈL ¯eaÈÁƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

‰fÓ ‰Ê ÌÈ„¯Ù Ì‰ זאת ובכל ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ∆
ÏÚמתחברים, ˙eÏÏÎa È‡˜Â¿»≈ƒ¿»«

˙Bˆn‰ È¯‰L ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿∆¬≈«ƒ¿
eÏÈÙ‡Â ÌÈiÓLb ÌÈ¯·cÓ Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«¬ƒ
‰f‰ŒÌÏBÚaL ÌÈi¯ÓÁ»¿ƒƒ∆»»«∆
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBzÁz‰««¿¿««ƒ≈
‰Le„˜ ÏL ÔÈÚ Ì‰Ó ÌÈNBÚƒ≈∆ƒ¿»∆¿»
ÈL ¯eaÈÁ e‰fL ,‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆ƒ¿≈

ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚ מצד חומריות ƒ¿»ƒ»¿ƒƒ
שני. מצד וקדושה «…¿»¿nÎÂ·‡¯אחד

¯Ó‡na51,מהר"ש הרבי של הנזכר ««¬»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL בפועל המצוות קיום ∆«¿≈∆

'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'c ¯eaÈÁ‰ ‰NÚ«¬∆«ƒ¿««∆¿
˙Úc' ,‰p‰c .'ÔBzÁz ˙Ú„'Â¿«««¿¿ƒ≈««

'ÔBzÁz'ה ואחדות שמציאות כפי «¿
והנבראים  העולמות מצד היא

hÓÏ‰התחתונים  ‡¯·p‰L eÈ‰«¿∆«ƒ¿»¿«»
‡e‰ מציאות'ÔBÈÏÚ ˙Ú„'Â ,LÈ≈¿««∆¿

מצד  היא ה' ואחדות שמציאות כפי

Li‰Lהאלוקות  eÈ‰ המציאות «¿∆«≈
‰‡ÈzÓהאמיתית  LÈ ‡e‰ הבורא ≈»¬ƒƒ

È„ÈŒÏÚ ,ÌÓ‡ .‰ÏÚÓlL∆¿«¿»»¿»«¿≈
ÌÈ¯aÁ˙Ó ‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

Ì‰ÈL.'תחתון ו'דעת עליון' 'דעת ¿≈∆
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g"kyz'dיב ,mixet

הּנברא, הּיׁש יׁשנֹו ּכאׁשר ּדוקא ּכביכֹול ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהתקּים

עלֿידיֿזה  אמּתית מציאּות נעׂשה הּנברא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָוהּיׁש

(ׁשּכל  הּמצאֹו מאמיּתת ׁשּנמצא ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנרּגׁש

מאמיּתת  אּלא נמצאּו לא כּו' ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹהּנמצאים

נצחֿהֹודֿיסֹוד 52אֹוהּמצ  ּבבחינת הּוא זה וענין .( ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

הּמאמר  ֿ 51(ּובלׁשֹון נצח ּכנגד הּמלכּות עלּית : ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָ

הּוא  הּמצֹות ענין ּוכללּות עיקר  ּכי ְְְְִִִִַַַָהֹודֿיסֹוד),

ּבמצֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות: ּברּכת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָּכנּוסח

נֹוסף  ּכּולן, הּמצֹות לכל ּכללי נּוסח [ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָוצּונּו

ּפרטית  וכּונה סגּולה לּה יׁש מצוה ׁשּכל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָלכ

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה צריכֹות 53(ועל אין מצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

והאדם  ,יתּבר רצֹונֹו הן ׁשהּמצֹות הינּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכּונה)],

עֹול, קּבלת מּצד אדֹונֹו רצֹון המקּים ּכעבד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָהּוא

ּפֹוׁשעי  אצל אפילּו הּמצֹות קּיּום ׁשּי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָולכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּפֹוׁשעי 54יׂשראל, אפילּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּקּיּום  לפי והינּו, ּכרימֹון, מצֹות מלאים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָיׂשראל

ואחרּֿכ עֹול. קּבלת מּצד להיֹות צרי ְְְִִִִַַַַַַָָָהּמצֹות

על  ּדקאי ּפרנסתי, רעיתי  'רעיתי', לבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבאים

נאמר  זה ׁשעל הּתֹורה, ענין לחמּו55ּכללּות לכּו ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ

הּקּב"ה, ׁשל לחמֹו היא ׁשהּתֹורה ּדהינּו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָּבלחמי,

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל מפרנסים ,56ׁשעלֿידּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חד  ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא .57להיֹות ְְְְְִִַַָָָ

מעלת  הּנה למּטה, האדם ּבעבֹודת ּגם ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָולכן

לחם  נקראת ׁשהּתֹורה היא הּמצֹות על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

ּכמבֹואר  ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה הּנפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָּומזֹון

מּמ',58ּבּתניא  למעלה 'מה ּבפירּוׁש (וכּנ"ל ְְְְְִֵַַַַַַָָָ

ּדּוגמתם  יׁש ּכביכֹול, ׁשּלמעלה הענינים ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

 ֿ חסד ּבבחינת הּוא זה וענין למּטה). ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבאדם

צרי הּתֹורה לימּוד ּכי ׁשּבּלב, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגבּורהּֿתפארת

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּבדּבּור, 59להיֹות ְְְֲִִֵַַַַ

הּלב  מהבל ׁשּנמׁש ּפׁשּוט קֹול הּוא הּדיּבּור קֹול והרי ּבּפה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלמֹוציאיהם
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B‡ˆn‰ ˙zÈÓ‡Ó המציאות ≈¬ƒ«ƒ»¿
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רּוח  מים מאׁש ֿ 60ּומּורּכב חסד ענין ׁשהּוא , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ענין  הּוא מּזה ּולמעלה ׁשּבּלב. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּגבּורהּֿתפארת

להוי' הּנסּתרֹות  י"ה, לבחינת ׁשּׁשּי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ'יֹונתי',

ענינּה61אלקינּו ׁשּזהּו ההתּבֹוננּות, ענין והּוא , ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

הוי' ׁשם אֹותּיֹות מד' ראׁשֹונה ה' אֹות ֲִִִֵֶָָָׁשל

נכספה  להיֹות יבא ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבנפׁש

ּבֹו לדבקה וחפיצה ּבחׁשיקה נפׁשֹו ּכלתה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָוגם

הּמתעּנג  וׂשכל חכמה ּבּמֹוח להעֹונג ועד ,ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיתּבר

ּבּתניא  (ּכמבאר וידיעתֹו ה' ),62ּבהׂשּכלת ְְְְִִַַַַַָָָָֹ

 ֿ ּולאחרי ונפלא. ּגדֹול ּבתענּוג היא זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָׁשעבֹודה

ׁשהיא  ׁשלמּות, מּלׁשֹון 'ּתּמתי', למדרגת ּבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָזה

ּכביכֹול. יתּבר אֹותֹו ְְְִִֵֶֶַָָמׁשלמת

ער'),‡ÌÓה) 'לּבי (ורק יׁשנה' ׁש'אני ּכיון »¿»ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ּדֹודי  ה'קֹול יכֹול אי מּובן, ִֵֵַָָאינֹו

זה  ׁשעל הּוא, הענין א ּפעּולתֹו. לפעֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָּדֹופק'

ּכמבאר  טל, נמלא ׁשראׁשי  הּכתּוב ּבהמׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנאמר

מיעצר 63ּבדרּוׁשים  לא ּתלּוי 64ׁשּטל ׁשאינֹו ּכיון , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

האהבה  הּוא  למעלה וענינֹו הּתחּתֹונים , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָּבמעׂשה

הּטל  ענין ּומּצד יׂשראל. לבני ּדהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהעצמית

זֹו ּודפיקה ּדֹופק', ּדֹודי 'קֹול נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּלמעלה,

ׁשּנמׁש ועד ּד'לי', ּובאֹופן ּפתחי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָּפֹועלת

הּמדרגֹות  ד' ּבכל ּפרטית ּבעבֹודה ְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרּֿכ

ּתּמתי'. יֹונתי רעיתי ְֲִִִִַַַָָָּד'אחֹותי

ֿ e‰ÊÂו) ׁשאף ,הּמל ׁשנת נדדה ההּוא ּבּלילה ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַַָָָ

יׂשראל  ׁשל ּומּצבם ׁשּמעמדם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָעלּֿפי

ׁשּנתחּיבּו ועד ּבגלּותא, יׁשנה' ּד'אני ּבאֹופן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהיה

כּו' הּדֹור ׁשּבאֹותֹו יׂשראל ׁשל עד 65ׂשֹונאיהם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָ

מחׁשבּתֹו המן, לגזרת מקֹום נתינת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיתה

היהּודים  על חׁשב אׁשר זֹו66הרעה ּומחׁשבה , ְְֲִֶַַַַָָָָָָ

ּגזרה  ּכבר ׁשהיתה ועד ּבּיהּודים, רחמנאֿליצלן לפעֹול יכֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָהיתה

עֹולם,67ׁשּנחּתמה  ׁשל מלּכֹו ׁשנת ׁשּנדדה נס ׁשל ּתקּפֹו היה מּכלֿמקֹום , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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ובכ"מ.60) ג. רמד, דא"ח עם סידור סע"ב. כב, ויצא תו"א ב. קפד, זח"ב ריש 61)ראה קכג, בזח"ג רע"מ כח. כט, נצבים

ועוד. א). (קכט, ת"ע ב). (כה, ת"י תקו"ז שם.63)פ"ט.62)ע"ב. תרכ"ח וסה"מ שם שה"ש א.64)לקו"ת ג, תענית

א.65) יב, כה.66)מגילה ט, יח.67)אסתר פ"ז, אסת"ר יב. ג, אסתר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Áe¯ ÌÈÓ L‡Ó ·k¯eÓe60, מאש כלול "הקול אור': ב'תורה (כמבואר ¿»≈≈«ƒ«

הריאה  לחלוחית היינו ומים הלב, הבל התפשטות עיקר הוא רוח ומים. רוח

כלי  הפה מוצאות בה' להתחלק ההפסק להיות הקול את המחלק הוא ואש

laL·.הדבור") ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿∆∆∆«≈
ÔÈÚ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ¿«
,‰"È ˙ÈÁ·Ï CiML ,'È˙BÈ'»ƒ∆«»ƒ¿ƒ«

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙B¯zÒp‰61, «ƒ¿»«¬»»¡…≈
e‰fL ,˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««ƒ¿¿∆∆
‰BL‡¯ '‰ ˙B‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆ƒ»
LÙaL 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„Óƒƒ≈¬»»∆¿∆∆

,Ì„‡‰,הבינה ספירת ŒÏÚLשכנגד »»»∆«
‰ÊŒÈ„È בגדולת ההתבוננות ה'עלֿידי ¿≈∆

‰˙Ïk Ì‚Â ‰ÙÒÎ ˙BÈ‰Ï ‡·È»…ƒ¿ƒ¿¿»¿«»¿»
‰ˆÈÙÁÂ ‰˜ÈLÁa BLÙ«¿«¬ƒ»«¬ƒ»
„ÚÂ ,C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿»≈¿«
ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ÁBna ‚BÚ‰Ï¿»∆¿«»¿»¿≈∆

˙ÏkN‰a ‚pÚ˙n‰B˙ÚÈ„ÈÂ '‰ «ƒ¿«≈¿«¿»«ƒƒ»
‡Èza ¯‡·Ók)62‰„B·ÚL ,( «¿…»««¿»∆¬»

.‡ÏÙÂ ÏB„b ‚eÚ˙a ‡È‰ BÊƒ¿«¬»¿ƒ¿»
˙‚¯„ÓÏ ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»¿«¿≈«
,˙eÓÏL ÔBLlÓ ,'È˙nz'«»ƒƒ¿¿≈

‡È‰L ישראל ÓÏLÓ˙כנסת ∆ƒ«¿∆∆
.ÏBÎÈ·k C¯a˙È B˙B‡ƒ¿»≈ƒ¿»

'‰LÈ È‡'L ÔÂÈk ÌÓ‡ (‰»¿»≈»∆¬ƒ¿≈»
ו'גלות' 'שינה' של במצב נמצא והאדם

,Ô·eÓ BÈ‡ ,('¯Ú ÈaÏ' ˜¯Â)¿«ƒƒ≈≈»
סוף  È„Bcסוף ÏB˜'‰ ÏBÎÈ CÈ‡≈»«ƒ
'˜ÙBc מלמעלהB˙ÏeÚt ÏBÚÙÏ ≈ƒ¿¿»

למטה? האדם על

‰Ê ÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«∆
·e˙k‰ CLÓ‰a ¯Ó‡∆¡«¿∆¿≈«»
¯‡·Ók ,ÏË ‡ÏÓ ÈL‡¯L∆…ƒƒ¿»»«¿…»

ÌÈLe¯„a63,חסידות מאמרי «¿ƒ
חכמינו  כמאמר הגשם על הטל במעלת

ÚÈÓˆ¯ז"ל  ‡Ï ÏhL64, ובלשון) ∆«…ƒ¿«
התשבי  אליהו ויאמר "דכתיב הגמרא:

אלוהי  ה' חי אחאב אל גלעד מתושבי

יהיה  אם לפניו עמדתי אשר ישראל

לפי  אם כי ומטר טל האלה השנים

אחאב  אל הראה לך וכתיב, דברי.

טל  ואילו האדמה. פני על מטר ואתנה

דלא  משום טעמא מאי ליה קאמר לא

השנה, עונות בכל תמיד יורד אלא ÈeÏzמיעצר") BÈ‡L ÔÂÈk ואינו ≈»∆≈»
‰ÌÈBzÁzמותנה  ‰NÚÓa,ועבודתם‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BÈÚÂ ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»

Ï‡¯NÈ È·Ï ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰ תמיד ‰‡‰·‰ ואינה שקיימת »«¬»»«¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ישראל. של ובעבודתם במעשיהם ÏÚÓlL‰תלויה Ïh‰ ÔÈÚ „vÓeƒ«ƒ¿««»∆¿«¿»

הוא  ברוך הקדוש של העצמית האהבה

ישראל, È„Bcלבני ÏB˜' ‰NÚ«¬∆ƒ
‰˜ÈÙ„e ,'˜ÙBc קריאה ≈¿ƒ»

נעלה BÊוהתעוררות  כוח לה יש

של  המצב שלמרות ישנה',כלֿכך 'אני

היא  זאת È‰iL‰בכל ˙ÏÚBt∆∆∆ƒ¿∆
,'ÈÏ'c ÔÙB‡·e ÈÁ˙t בקביעות ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ

לעיל) (כמבואר »¿ÚÂ„ובנצחיות
‰„B·Úa CkŒ¯Á‡ CLÓpL∆ƒ¿»««»»¬»
˙B‚¯„n‰ '„ ÏÎa ˙ÈË¯t¿»ƒ¿»««¿≈
'È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ

בפרטיות. לעיל האמורות

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla e‰ÊÂ (Â¿∆««¿»«»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,CÏn‰ ˙L¿««∆∆∆««ƒ

Ì·vÓe Ì„ÓÚnLהרוחניÏL ∆«¬»»«»»∆
È‡'c ÔÙB‡a ‰È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»¿∆«¬ƒ
„ÚÂ ,‡˙eÏ‚a '‰LÈ¿≈»¿»»¿«
ÏL Ì‰È‡BN e·iÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ בני על והכוונה נקייה לשון ƒ¿»≈
‰Bc¯ישראל  B˙B‡aL של גזירה ∆¿«

החיים eÎ65‰˙È‰L'היפך „Ú ,«∆»¿»
ÌB˜Ó ˙È˙ אפשרות˙¯Ê‚Ï ¿ƒ«»ƒ¿≈«

¯L‡ ‰Ú¯‰ Bz·LÁÓ ,ÔÓ‰»»«¿«¿»»»¬∆
ÌÈ„e‰È‰ ÏÚ ·LÁ66, »«««¿ƒ

‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ BÊ ‰·LÁÓe«¿»»»¿»¿»
ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÏBÚÙÏƒ¿«¬»»ƒ¿»
¯·k ‰˙È‰L „ÚÂ ,ÌÈ„e‰ia«¿ƒ¿«∆»¿»¿»

‰ÓzÁpL ‰¯Êb67 קושי היה ולכן ¿≈»∆∆¿¿»
במגילת  כמפורש אותה, לבטל מיוחד

שעה  ("באותה המדרש וכדברי אסתר

לו  אמר בבהלה... לטוב זכור אליהו רץ

פעמים  כמה נאמן, רועה אי למה:

לבטל  לישראל הפרץ על עמדת

אדם  יש כלום משה: לו אמר גזירתם...

ושמו  יש לו: אמר הדור? באותו כשר
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יג g"kyz'd ,mixet

הּנברא, הּיׁש יׁשנֹו ּכאׁשר ּדוקא ּכביכֹול ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהתקּים

עלֿידיֿזה  אמּתית מציאּות נעׂשה הּנברא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָוהּיׁש

(ׁשּכל  הּמצאֹו מאמיּתת ׁשּנמצא ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּנרּגׁש

מאמיּתת  אּלא נמצאּו לא כּו' ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹהּנמצאים

נצחֿהֹודֿיסֹוד 52אֹוהּמצ  ּבבחינת הּוא זה וענין .( ְְְְְִִִִֶֶַַָָ

הּמאמר  ֿ 51(ּובלׁשֹון נצח ּכנגד הּמלכּות עלּית : ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָ

הּוא  הּמצֹות ענין ּוכללּות עיקר  ּכי ְְְְִִִִַַַָהֹודֿיסֹוד),

ּבמצֹותיו  קּדׁשנּו אׁשר הּמצֹות: ּברּכת ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָּכנּוסח

נֹוסף  ּכּולן, הּמצֹות לכל ּכללי נּוסח [ׁשּזהּו ְְְְִִִֶֶַָָָָָָוצּונּו

ּפרטית  וכּונה סגּולה לּה יׁש מצוה ׁשּכל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָלכ

ז"ל  חכמינּו אמרּו זה צריכֹות 53(ועל אין מצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

והאדם  ,יתּבר רצֹונֹו הן ׁשהּמצֹות הינּו, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכּונה)],

עֹול, קּבלת מּצד אדֹונֹו רצֹון המקּים ּכעבד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָהּוא

ּפֹוׁשעי  אצל אפילּו הּמצֹות קּיּום ׁשּי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָולכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּפֹוׁשעי 54יׂשראל, אפילּו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָ

ׁשּקּיּום  לפי והינּו, ּכרימֹון, מצֹות מלאים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָיׂשראל

ואחרּֿכ עֹול. קּבלת מּצד להיֹות צרי ְְְִִִִַַַַַַָָָהּמצֹות

על  ּדקאי ּפרנסתי, רעיתי  'רעיתי', לבחינת ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָּבאים

נאמר  זה ׁשעל הּתֹורה, ענין לחמּו55ּכללּות לכּו ְְְֱֲִֶֶֶַַַַַָָ

הּקּב"ה, ׁשל לחמֹו היא ׁשהּתֹורה ּדהינּו ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָּבלחמי,

ׁשּבּׁשמים  לאביהם יׂשראל מפרנסים ,56ׁשעלֿידּה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חד  ּכּוּלא וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא .57להיֹות ְְְְְִִַַָָָ

מעלת  הּנה למּטה, האדם ּבעבֹודת ּגם ְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָולכן

לחם  נקראת ׁשהּתֹורה היא הּמצֹות על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָהּתֹורה

ּכמבֹואר  ּכבׂשרֹו, ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשה הּנפׁש ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָּומזֹון

מּמ',58ּבּתניא  למעלה 'מה ּבפירּוׁש (וכּנ"ל ְְְְְִֵַַַַַַָָָ

ּדּוגמתם  יׁש ּכביכֹול, ׁשּלמעלה הענינים ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשּכל

 ֿ חסד ּבבחינת הּוא זה וענין למּטה). ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבאדם

צרי הּתֹורה לימּוד ּכי ׁשּבּלב, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּגבּורהּֿתפארת

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ּבדּבּור, 59להיֹות ְְְֲִִֵַַַַ

הּלב  מהבל ׁשּנמׁש ּפׁשּוט קֹול הּוא הּדיּבּור קֹול והרי ּבּפה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלמֹוציאיהם
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יסוה"ת.52) הל' ריש נו.53)רמב"ם ע' תרס"ו המשך א. מ, שלח לקו"ת וראה סע"ב. צה, בסופה.54)עירובין חגיגה

ה.55) ט, ב.56)משלי ז, זח"ג ת"ו 57)ראה תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת א.59)פ"ה.58)בתחילתו. נד, עירובין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈzÓ‡‰ Li‰ ÏL BBˆ¯L ,eÈ‰Â המצוות בקיום העליון ÏBÎÈהרצון ¿«¿∆¿∆«≈»¬ƒƒ»

‡¯·p‰ Li‰ BLÈ ¯L‡k ‡˜Âc ÏBÎÈ·k Ìi˜˙‰Ï מציאות בתור ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿»«¬∆∆¿«≈«ƒ¿»
‰p·¯‡גשמית, Li‰Â,עצמאית אמיתית מציאות לו אין NÚ‰שבעצם ¿«≈«ƒ¿»«¬∆

‡ˆÓpL Ba Lb¯pL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ˙ÈzÓ‡ ˙e‡ÈˆÓ ונתהווה נברא ¿ƒ¬ƒƒ«¿≈∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»
B‡ˆn‰ ˙zÈÓ‡Ó המציאות ≈¬ƒ«ƒ»¿

האלוקות  של ובלשון (האמיתית

‰ÌÈ‡ˆÓpהרמב"ם  ÏkL הנבראים ∆»«ƒ¿»ƒ
˙zÈÓ‡Ó ‡l‡ e‡ˆÓ ‡Ï 'eÎ…ƒ¿¿∆»≈¬ƒ«

B‡ˆn‰52 ֿ חס אחר ממקור ולא ƒ»¿
).ושלום 

‰Ê ÔÈÚÂ ההרגשה החדרת של ¿ƒ¿»∆
"מאמיתת  היא המציאות שכל וההכרה

במעשה  המצוות קיום ידי על הימצאו"

Œ„B‰ŒÁˆבפועל  ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«∆«
„BÒÈ לכוחות המקבילות הספירות ¿

האדם  בנפש בפועל המעשה

¯Ó‡n‰ ÔBLÏ·e)51˙iÏÚ : ƒ¿««¬»¬ƒ«
Œ„B‰ŒÁˆ „‚k ˙eÎÏn‰««¿¿∆∆∆«
ÔÈÚ ˙eÏÏÎe ¯˜ÈÚ Èk ,(„BÒÈ¿ƒƒ«¿»ƒ¿«
˙k¯a ÁÒek ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«ƒ¿«
eLc˜ ¯L‡ :˙Bˆn‰«ƒ¿¬∆ƒ¿»
ÁÒe e‰fL] eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»∆∆»
ÛÒB ,ÔÏek ˙Bˆn‰ ÏÎÏ ÈÏÏk¿»ƒ¿»«ƒ¿»»
dÏ LÈ ‰ÂˆÓ ÏkL CÎÏ¿»∆»ƒ¿»≈»
‰Ê ÏÚÂ) ˙ÈË¯t ‰eÎÂ ‰Ïe‚Ò¿»¿«»»¿»ƒ¿«∆

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡53˙BˆÓ »¿¬»≈«ƒ¿
ÔÈ‡,‰ek ˙BÎÈ¯ˆ שאין היינו ≈¿ƒ«»»

הפרטית  הכוונה את לכוון הכרח

כן  אבל בפרט, מצוה לכל המיוחדת

הכללית  הכוונה להיות )],צריכה
BBˆ¯ Ô‰ ˙Bˆn‰L ,eÈ‰«¿∆«ƒ¿≈¿
„·Úk ‡e‰ Ì„‡‰Â ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿»»»¿∆∆
„vÓ BB„‡ ÔBˆ¯ Ìi˜Ó‰«¿«≈¿¬ƒ«

ÏBÚ ˙Ïa˜ את מבין אינו אם גם «»«
כזה  דבר רוצה האדון מדוע הטעמים

אחר, ‰Bˆn˙או Ìei˜ CiL ÔÎÏÂ¿»≈«»ƒ«ƒ¿
Ï‡¯NÈ ÈÚLBt Ïˆ‡ eÏÈÙ‡¬ƒ≈∆¿≈ƒ¿»≈

יותר  המעשה,שבכוחות מכוח פנימיים

ומצב  במעמד הם והרגש השכל כמו

Ï"Êנחות, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók54 ¿«¬««≈«
ÌÈ‡ÏÓ Ï‡¯NÈ ÈÚLBt eÏÈÙ‡¬ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,ÔBÓÈ¯k ˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙Bˆn‰ ÌeiwL בפועל ÏBÚבמעשה ˙Ïa˜ „vÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ∆ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««»«
ישראל'. 'פושעי אפילו שייכים, כולם ולזה

CkŒ¯Á‡Â קבלתֿעול מתוך המצוות בקיום העבודה התחלת ÌÈ‡aאחרי ¿««»»ƒ
ÔÈÚ ˙eÏÏk ÏÚ È‡˜c ,È˙Ò¯t È˙ÈÚ¯ ,'È˙ÈÚ¯' ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ««¿»ƒ«¿»ƒ«¿»»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL ,‰¯Bz‰55eÎÏ «»∆«∆∆¡«¿
eÈ‰c ,ÈÓÁÏa eÓÁÏ«¬¿«¿ƒ¿«¿
ÏL BÓÁÏ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ«¿∆
ÌÈÒ¯ÙÓ d„ÈŒÏÚL ,‰"aw‰«»»∆«»»¿«¿¿ƒ
ÌÈÓMaL Ì‰È·‡Ï Ï‡¯NÈ56 ƒ¿»≈«¬ƒ∆∆«»«ƒ

לקדוש  ומזון לחם מספקים וכביכול

‡È¯B˙‡ֿברוךֿהוא, ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»
‡lek ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»

„Á57 ֿ והקדושֿברוך שהתורה כדי «
אחד. דבר יהיו Ìbהוא ÔÎÏÂ¿»≈«

‰hÓÏ Ì„‡‰ ˙„B·Úa בעולם «¬«»»»¿«»
ÏÚהזה, ‰¯Bz‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰ƒ≈«¬««»«

‰¯Bz‰L ‡È‰ ˙Bˆn‰ מתאחדת «ƒ¿ƒ∆«»
בו  וחודרת הלומד האדם של השכל עם

ולכן  ÌÁÏבפנימיות, ˙‡¯˜ƒ¿≈∆∆
Ìc ‰NÚpL LÙp‰ ÔBÊÓe¿«∆∆∆«¬∆»

,B¯N·k ¯N·e שהלחם כשם »»ƒ¿»
ומתאחד  הגוף בפנימיות חודר הגשמי

חודרת  התורה כך בפנימיות אתו,

איתה, ומתאחדת «¿»B·Ók‡¯הנפש
‡Èza58Ï"pÎÂ) המאמר בתחילת ««¿»¿««

,'CnÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó' Le¯ÈÙa¿≈«¿«¿»ƒ»
‰ÏÚÓlL ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿»
Ì„‡a Ì˙Ó‚ec LÈ ,ÏBÎÈ·kƒ¿»≈¿»»»»»
‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ .(‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿»∆
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ¿∆∆
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ Èk ,·laL∆«≈ƒƒ«»
¯Ó‡Ók ,¯ea„a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿ƒ¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯59 חיים" הפסוק על «≈«
תקרי  אל למוצאיהם", הם

"למוציאיהם" אלא "למוצאיהם"

ÏB˜ È¯‰Â ,‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ¿ƒ≈∆«∆«¬≈
¯eaÈc‰ באותיות שנתלבש קודם «ƒ
ËeLtמסוימות  ÏB˜ ‡e‰ לא »

‰l·מוגדר  Ï·‰Ó CLÓpL∆ƒ¿»≈∆∆«≈
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רּוח  מים מאׁש ֿ 60ּומּורּכב חסד ענין ׁשהּוא , ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

ענין  הּוא מּזה ּולמעלה ׁשּבּלב. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּגבּורהּֿתפארת

להוי' הּנסּתרֹות  י"ה, לבחינת ׁשּׁשּי ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָ'יֹונתי',

ענינּה61אלקינּו ׁשּזהּו ההתּבֹוננּות, ענין והּוא , ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

הוי' ׁשם אֹותּיֹות מד' ראׁשֹונה ה' אֹות ֲִִִֵֶָָָׁשל

נכספה  להיֹות יבא ֿ זה ׁשעלֿידי האדם, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּבנפׁש

ּבֹו לדבקה וחפיצה ּבחׁשיקה נפׁשֹו ּכלתה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָוגם

הּמתעּנג  וׂשכל חכמה ּבּמֹוח להעֹונג ועד ,ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיתּבר

ּבּתניא  (ּכמבאר וידיעתֹו ה' ),62ּבהׂשּכלת ְְְְִִַַַַַָָָָֹ

 ֿ ּולאחרי ונפלא. ּגדֹול ּבתענּוג היא זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָׁשעבֹודה

ׁשהיא  ׁשלמּות, מּלׁשֹון 'ּתּמתי', למדרגת ּבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָזה

ּכביכֹול. יתּבר אֹותֹו ְְְִִֵֶֶַָָמׁשלמת

ער'),‡ÌÓה) 'לּבי (ורק יׁשנה' ׁש'אני ּכיון »¿»ְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ּדֹודי  ה'קֹול יכֹול אי מּובן, ִֵֵַָָאינֹו

זה  ׁשעל הּוא, הענין א ּפעּולתֹו. לפעֹול ְְְִִֵֶֶַַָָָּדֹופק'

ּכמבאר  טל, נמלא ׁשראׁשי  הּכתּוב ּבהמׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹנאמר

מיעצר 63ּבדרּוׁשים  לא ּתלּוי 64ׁשּטל ׁשאינֹו ּכיון , ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹ

האהבה  הּוא  למעלה וענינֹו הּתחּתֹונים , ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָּבמעׂשה

הּטל  ענין ּומּצד יׂשראל. לבני ּדהּקּב"ה ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהעצמית

זֹו ּודפיקה ּדֹופק', ּדֹודי 'קֹול נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶַַָָׁשּלמעלה,

ׁשּנמׁש ועד ּד'לי', ּובאֹופן ּפתחי ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַָּפֹועלת

הּמדרגֹות  ד' ּבכל ּפרטית ּבעבֹודה ְְְֲִֵַַַַָָָָָאחרּֿכ

ּתּמתי'. יֹונתי רעיתי ְֲִִִִַַַָָָּד'אחֹותי

ֿ e‰ÊÂו) ׁשאף ,הּמל ׁשנת נדדה ההּוא ּבּלילה ¿∆ְְְֶֶֶַַַַַַָָָ

יׂשראל  ׁשל ּומּצבם ׁשּמעמדם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָעלּֿפי

ׁשּנתחּיבּו ועד ּבגלּותא, יׁשנה' ּד'אני ּבאֹופן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהיה

כּו' הּדֹור ׁשּבאֹותֹו יׂשראל ׁשל עד 65ׂשֹונאיהם , ְְְִֵֵֶֶֶַַָ

מחׁשבּתֹו המן, לגזרת מקֹום נתינת ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשהיתה

היהּודים  על חׁשב אׁשר זֹו66הרעה ּומחׁשבה , ְְֲִֶַַַַָָָָָָ

ּגזרה  ּכבר ׁשהיתה ועד ּבּיהּודים, רחמנאֿליצלן לפעֹול יכֹולה ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָהיתה

עֹולם,67ׁשּנחּתמה  ׁשל מלּכֹו ׁשנת ׁשּנדדה נס ׁשל ּתקּפֹו היה מּכלֿמקֹום , ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
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ובכ"מ.60) ג. רמד, דא"ח עם סידור סע"ב. כב, ויצא תו"א ב. קפד, זח"ב ריש 61)ראה קכג, בזח"ג רע"מ כח. כט, נצבים

ועוד. א). (קכט, ת"ע ב). (כה, ת"י תקו"ז שם.63)פ"ט.62)ע"ב. תרכ"ח וסה"מ שם שה"ש א.64)לקו"ת ג, תענית

א.65) יב, כה.66)מגילה ט, יח.67)אסתר פ"ז, אסת"ר יב. ג, אסתר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Áe¯ ÌÈÓ L‡Ó ·k¯eÓe60, מאש כלול "הקול אור': ב'תורה (כמבואר ¿»≈≈«ƒ«

הריאה  לחלוחית היינו ומים הלב, הבל התפשטות עיקר הוא רוח ומים. רוח

כלי  הפה מוצאות בה' להתחלק ההפסק להיות הקול את המחלק הוא ואש

laL·.הדבור") ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿∆∆∆«≈
ÔÈÚ ‡e‰ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆ƒ¿«
,‰"È ˙ÈÁ·Ï CiML ,'È˙BÈ'»ƒ∆«»ƒ¿ƒ«

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰Ï ˙B¯zÒp‰61, «ƒ¿»«¬»»¡…≈
e‰fL ,˙eBa˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««ƒ¿¿∆∆
‰BL‡¯ '‰ ˙B‡ ÏL dÈÚƒ¿»»∆ƒ»
LÙaL 'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡ '„Óƒƒ≈¬»»∆¿∆∆

,Ì„‡‰,הבינה ספירת ŒÏÚLשכנגד »»»∆«
‰ÊŒÈ„È בגדולת ההתבוננות ה'עלֿידי ¿≈∆

‰˙Ïk Ì‚Â ‰ÙÒÎ ˙BÈ‰Ï ‡·È»…ƒ¿ƒ¿¿»¿«»¿»
‰ˆÈÙÁÂ ‰˜ÈLÁa BLÙ«¿«¬ƒ»«¬ƒ»
„ÚÂ ,C¯a˙È Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿»≈¿«
ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ÁBna ‚BÚ‰Ï¿»∆¿«»¿»¿≈∆

˙ÏkN‰a ‚pÚ˙n‰B˙ÚÈ„ÈÂ '‰ «ƒ¿«≈¿«¿»«ƒƒ»
‡Èza ¯‡·Ók)62‰„B·ÚL ,( «¿…»««¿»∆¬»

.‡ÏÙÂ ÏB„b ‚eÚ˙a ‡È‰ BÊƒ¿«¬»¿ƒ¿»
˙‚¯„ÓÏ ‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆»¿«¿≈«
,˙eÓÏL ÔBLlÓ ,'È˙nz'«»ƒƒ¿¿≈

‡È‰L ישראל ÓÏLÓ˙כנסת ∆ƒ«¿∆∆
.ÏBÎÈ·k C¯a˙È B˙B‡ƒ¿»≈ƒ¿»

'‰LÈ È‡'L ÔÂÈk ÌÓ‡ (‰»¿»≈»∆¬ƒ¿≈»
ו'גלות' 'שינה' של במצב נמצא והאדם

,Ô·eÓ BÈ‡ ,('¯Ú ÈaÏ' ˜¯Â)¿«ƒƒ≈≈»
סוף  È„Bcסוף ÏB˜'‰ ÏBÎÈ CÈ‡≈»«ƒ
'˜ÙBc מלמעלהB˙ÏeÚt ÏBÚÙÏ ≈ƒ¿¿»

למטה? האדם על

‰Ê ÏÚL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«∆
·e˙k‰ CLÓ‰a ¯Ó‡∆¡«¿∆¿≈«»
¯‡·Ók ,ÏË ‡ÏÓ ÈL‡¯L∆…ƒƒ¿»»«¿…»

ÌÈLe¯„a63,חסידות מאמרי «¿ƒ
חכמינו  כמאמר הגשם על הטל במעלת

ÚÈÓˆ¯ז"ל  ‡Ï ÏhL64, ובלשון) ∆«…ƒ¿«
התשבי  אליהו ויאמר "דכתיב הגמרא:

אלוהי  ה' חי אחאב אל גלעד מתושבי

יהיה  אם לפניו עמדתי אשר ישראל

לפי  אם כי ומטר טל האלה השנים

אחאב  אל הראה לך וכתיב, דברי.

טל  ואילו האדמה. פני על מטר ואתנה

דלא  משום טעמא מאי ליה קאמר לא

השנה, עונות בכל תמיד יורד אלא ÈeÏzמיעצר") BÈ‡L ÔÂÈk ואינו ≈»∆≈»
‰ÌÈBzÁzמותנה  ‰NÚÓa,ועבודתם‡e‰ ‰ÏÚÓÏ BÈÚÂ ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»

Ï‡¯NÈ È·Ï ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰ תמיד ‰‡‰·‰ ואינה שקיימת »«¬»»«¿ƒ¿«»»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ישראל. של ובעבודתם במעשיהם ÏÚÓlL‰תלויה Ïh‰ ÔÈÚ „vÓeƒ«ƒ¿««»∆¿«¿»

הוא  ברוך הקדוש של העצמית האהבה

ישראל, È„Bcלבני ÏB˜' ‰NÚ«¬∆ƒ
‰˜ÈÙ„e ,'˜ÙBc קריאה ≈¿ƒ»

נעלה BÊוהתעוררות  כוח לה יש

של  המצב שלמרות ישנה',כלֿכך 'אני

היא  זאת È‰iL‰בכל ˙ÏÚBt∆∆∆ƒ¿∆
,'ÈÏ'c ÔÙB‡·e ÈÁ˙t בקביעות ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ

לעיל) (כמבואר »¿ÚÂ„ובנצחיות
‰„B·Úa CkŒ¯Á‡ CLÓpL∆ƒ¿»««»»¬»
˙B‚¯„n‰ '„ ÏÎa ˙ÈË¯t¿»ƒ¿»««¿≈
'È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡'c«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ

בפרטיות. לעיל האמורות

‰„„ ‡e‰‰ ‰ÏÈla e‰ÊÂ (Â¿∆««¿»«»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,CÏn‰ ˙L¿««∆∆∆««ƒ

Ì·vÓe Ì„ÓÚnLהרוחניÏL ∆«¬»»«»»∆
È‡'c ÔÙB‡a ‰È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»»¿∆«¬ƒ
„ÚÂ ,‡˙eÏ‚a '‰LÈ¿≈»¿»»¿«
ÏL Ì‰È‡BN e·iÁ˙pL∆ƒ¿«¿¿≈∆∆

Ï‡¯NÈ בני על והכוונה נקייה לשון ƒ¿»≈
‰Bc¯ישראל  B˙B‡aL של גזירה ∆¿«

החיים eÎ65‰˙È‰L'היפך „Ú ,«∆»¿»
ÌB˜Ó ˙È˙ אפשרות˙¯Ê‚Ï ¿ƒ«»ƒ¿≈«

¯L‡ ‰Ú¯‰ Bz·LÁÓ ,ÔÓ‰»»«¿«¿»»»¬∆
ÌÈ„e‰È‰ ÏÚ ·LÁ66, »«««¿ƒ

‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ BÊ ‰·LÁÓe«¿»»»¿»¿»
ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ÏBÚÙÏƒ¿«¬»»ƒ¿»
¯·k ‰˙È‰L „ÚÂ ,ÌÈ„e‰ia«¿ƒ¿«∆»¿»¿»

‰ÓzÁpL ‰¯Êb67 קושי היה ולכן ¿≈»∆∆¿¿»
במגילת  כמפורש אותה, לבטל מיוחד

שעה  ("באותה המדרש וכדברי אסתר

לו  אמר בבהלה... לטוב זכור אליהו רץ

פעמים  כמה נאמן, רועה אי למה:

לבטל  לישראל הפרץ על עמדת

אדם  יש כלום משה: לו אמר גזירתם...

ושמו  יש לו: אמר הדור? באותו כשר
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ייׁשן  ולא ינּום ּדלא ּומּצב מעמד ּבגלּוי ְְְְֲֲִַַַָָָָָָֹֹונעׂשה

ּבנּסים  אחרּֿכ ונמׁש יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵַַַָָׁשֹומר

ּכללּות  היה ּכזה ׁשּבאֹופן ּבּטבע, ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהמלּוּבׁשים

לנּו י ׁש ׁשאחֹות עלֿידי ֿזה ׁשהיה ּדפּורים, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנס

הּמלכּות  ּבכל 68ּבבית מצינּו לא זה ּומּטעם , ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

 ֿ ּבראׁשי ּכיֿאם ּבגלּוי, קדֹוׁשים ׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָהמגלה

חּיים' עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר וסֹופיּֿתיבֹות, 69ּתיבֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַָ

קּבלה  ּבספרי מקֹומֹות ּובפרטּיּות 70ּובכּמה . ְְְְְִִִֵַַָָָָ

עֹולם) ׁשל מלּכֹו ׁשנת (ׁשּנדדה זה ׁשּנס ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹותר,

ׁשל  ּכחּודּה לי ּפתחּו לי', ּד'ּפתחי הענין את ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּפעל

ּכמבאר  המסירּותֿנפׁש, נקּודת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹמחט,

אֹור' הּׁשנה 71ּב'תֹורה ּכל למּות עצמן ׁשּמסרּו ְְְֶַַָָָָָָָ

יׁשנם  הּׁשנה ׁשּבמׁש ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכּולּה.

גֹו' וחֹורף וקיץ וחֹום ּדקֹור הּזמּנים ׁשינּויי ,72ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבנקּודת  נגעּו לא הּׁשינּויים אּלּו ּכל ְְִִִִֵֵַַָָֹהּנה

מחט  ׁשל ּכחּודּה ׁשהיתה אף ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָהמסירּותֿנפ ׁש,

מה  ּגם וזהּו הּגזרה. נתּבּטלה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבלבד,

ּבּמדרׁש עלֿידי 73ּׁשּכתּוב היה הּגזרה ׁשּביטּול ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּב'תֹורה  הּזקן רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי ּגדיא, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָקֹול

ּדעת 74אֹור' ּבלי הּצעקה היתה העת ׁשּבאֹותּה ,ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשהּוא  והּבהמה, הּגדי צעקת ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָוהתּבֹוננּות,

היה  ועלֿידיֿזה לגמרי. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָענין

הינּו, אתהּפכא, ׁשל לאֹופן ועד הּגזרה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּביטּול

ׁשל  ּתקּפֹו נעׂשה המן, ׁשל ּתקּפֹו ְְְֲֶֶֶַַָָָָָׁשּתמּורת

ּבית 4מרּדכי  לֹו וניּתן אסּתר), ׁשל (ותקּפּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

וׂשׂשֹון 75המן  וׂשמחה אֹורה היתה ולּיהּודים , ְְְְְְִִַָָָָָָָ

ּדמסמ76ויקר  ּבאֹופן - הכנה נעׂשה זה וענין . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

לגאּולה  לגאּולת 77ּגאּולה ּפּורים מּגאּולת , ְְְְִִִִַַָָ

נאמר 78ּפסח  עליה מצרים 79, מארץ צאת ּכימי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יבֹוא  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת נפלאֹות, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָאראּנּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ונבקש  מכאן, ואני בתפלה משם הוא שיעמוד כדי והודיעו לך לו: אמר מרדכי.

אגרת  נכתבה נאמן, רועה לו: אמר הוא. ברוך הקדוש לפני עליהם רחמים

נשמעת"), תפלתנו חתומה, היא בטיט אם משה: לו אמר ישראל. על כלייה

Bt˜z ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓוהתוקף L˙העיקר ‰„„pL Ò ÏL ƒ»»»»»¿∆≈∆»¿»¿«
‰NÚÂ ,ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ«¿∆»¿«¬»
ÌeÈ ‡Ïc ·vÓe „ÓÚÓ ÈeÏ‚a¿»«¬»«»¿…»
,Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈ƒ¿»≈

kŒ¯Á‡ CLÓÂÌÈqa C ¿ƒ¿«««»¿ƒƒ
ÔÙB‡aL ,Ú·ha ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ«∆«∆¿∆
,ÌÈ¯eÙc Òp‰ ˙eÏÏk ‰È‰ ‰Êk»∆»»¿»«≈¿ƒ
LÈ ˙BÁ‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰È‰L∆»»«¿≈∆∆»≈

˙eÎÏn‰ ˙È·a eÏ68, אסתר »¿≈««¿
היתה  ההצלה כל ולכאורה המלכה,

הטבע, דרך Ï‡עלֿפי ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆…
˙BÓL ‰Ï‚Ó‰ ÏÎa eÈˆÓ»ƒ¿»«¿ƒ»≈
Ì‡ŒÈk ,ÈeÏ‚a ÌÈLB„¿̃ƒ¿»ƒƒ
,˙B·ÈzŒÈÙBÒÂ ˙B·ÈzŒÈL‡¯a¿»≈≈¿≈≈
'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'a ¯‡B·Ók69 «¿»¿¿ƒ≈«ƒ

È¯ÙÒa ˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e¿«»¿¿ƒ¿≈
‰Ïa˜70 הפרטית וההשגחה הנס כי «»»

בלבושי  והסתר בהעלם הם שבמגילה

בגלוי. נראים ולא הטבע

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e הגדול החידוש ƒ¿»ƒ≈
המלך' שנת נדדה ההוא 'בלילה של

L˙הוא ‰„„pL) ‰Ê ÒpL∆≈∆∆»¿»¿«
ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ למעלהÏÚt ( «¿∆»»«

למטה ישראל בני ‰ÔÈÚאצל ˙‡∆»ƒ¿»
d„eÁk ÈÏ eÁ˙t ,'ÈÏ ÈÁ˙t'c¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿»

,ËÁÓ ÏL וזעיר קטן שנחשב פתח ∆««
מפני  אלא חשיבותו העדר מפני לא

Œ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙„e˜ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿««¿ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók ,LÙ71 ∆∆«¿…»¿»

˙eÓÏ ÔÓˆÚ e¯ÒnL המן בגזירת ∆»¿«¿»»
היו  דתם את ממירים היו שאם אף

dÏekניצלים ‰M‰ Ïk משך בכל »«»»»
בחודש  הגזירה, שנגזרה מאז הזמן

אדר  בחודש פורים נס לסיום עד אדר,

הבאה. ŒÏÚŒÛ‡Lשבשנה ,eÈ‰Â¿«¿∆««
Ïk ÌLÈ ‰M‰ CLÓaL Ètƒ∆¿∆∆«»»∆¿»»
ÌBÁÂ ¯B˜c ÌÈpÓf‰ ÈÈeÈLƒ≈«¿«ƒ¿»

'B‚ Û¯BÁÂ ıÈ˜Â72, כלל ובדרך ¿«ƒ»∆
המצב  על השפעה לכך להיות עלולה

האדם  של שנה‰p‰הרוחני eÚ‚באותה ‡Ï ÌÈÈeÈM‰ el‡ Ïk ƒ≈»≈«ƒƒ…»¿
„·Ïa ËÁÓ ÏL d„eÁk ‰˙È‰L Û‡ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙„e˜aƒ¿««¿ƒ∆∆«∆»¿»¿»∆««ƒ¿«

תוקפה, בכל Ó‰הייתה Ìb e‰ÊÂ .‰¯Êb‰ ‰Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»«¿≈»¿∆««
L¯„na ·e˙kM73,‡È„b ÏB˜ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ‰¯Êb‰ ÏeËÈaL ∆»«ƒ¿»∆ƒ«¿≈»»»«¿≈«¿»

שלמדו  רבן בית של תינוקות גדיים,

והגזירות הקושי למרות ÈÙk¿ƒתורה
‰¯B˙'a Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL∆¿»≈«≈«»≈¿»

'¯B‡74,"גדיא ב"קול פנימי פירוש

‰˜Úv‰ ‰˙È‰ ˙Ú‰ d˙B‡aL∆¿»»≈»¿»«¿»»
התעוררות  מתוך ה', אל ישראל בני של

לאלוקות, להתקרב Úc˙רצון ÈÏa¿ƒ««
È„b‰ ˙˜Úˆ BÓk ,˙eBa˙‰Â¿ƒ¿¿¿«¬««¿ƒ

‰Ó‰a‰Â,ודעת שכל להם שאין ¿«¿≈»
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

,È¯Ó‚Ï ֿ מסירות של התוכן זהו והרי ¿«¿≈
למה  ומעבר מעל ה' את לעבוד נפש,

השכל. עלֿפי ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂשמתחייב
„ÚÂ ,‰¯Êb‰ ÏeËÈa ‰È‰ ‰Ê∆»»ƒ«¿≈»¿«

,‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙB‡Ï רק לא ¿∆∆ƒ¿«¿»
אלא  שכנגד הצד של וכניעה ביטול

לטוב  ומרע לאור מחושך הפיכתו

Bt˜z ˙¯eÓzL ,eÈ‰ התוקף «¿∆¿«»¿
Bt˜zוהחוזק ‰NÚ ,ÔÓ‰ ÏL∆»»«¬»»¿

ÈÎc¯Ó ÏL4ÏL dt˜˙Â) ∆»¿¿«¿»¿»∆
ÔÓ‰ ˙Èa BÏ ÔzÈÂ ,(¯zÒ‡75, ∆¿≈¿ƒ«≈»»

‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏÂ¿«¿ƒ»¿»»
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ76, מצב ¿ƒ¿»¿»ƒ»

המצב  לגבי למעליותא, לחלוטין, הפוך

ונתבטלה  הנס שנעשה לפני הקודם

הגזירה.

‰Ê ÔÈÚÂ של באופן פורים נס של ¿ƒ¿»∆
-"אתהפכא" ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»

‰Ïe‡b CÓÒÓc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿»¿»
‰Ïe‡‚Ï77ÌÈ¯et ˙Ïe‡bÓ , ƒ¿»ƒ¿«ƒ

ÁÒt ˙Ïe‡‚Ï78, הגמרא כדברי ƒ¿«∆«
באדר  הוא פורים מעוברת שבשנה

פורים  גאולת את לסמוך כדי השני

פסח, מצרים ÈÏÚ‰לגאולת יציאת על »∆»
ˆ‡˙Ó‡79E¯בפסח ÈÓÈk ∆¡«ƒ≈≈¿

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈»

.LnÓ ·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿»«»
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Èkזֹו ּבפרׁשה הּנה גֹו', ענין 1תּׂשא מבאר ƒְְְִִִֵַָָָָָֹ

מׁשּכן  ּדאקרי ּובּמקּדׁש ּבּמׁשּכן ,2העבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

מהעבֹודֹות  היה ׁשּזה הּקטרת, מעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹענין

ּבּפרׁשה  ׁשּגם ואףֿעלּֿפי ּבּמׁשּכן, ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהעּקרּיֹות

ּתצּוה  ּפרׁשת הּקטרת,3הּקֹודמת, מענין מדּוּבר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וּיקהל  ּפרׁשת הּבאה ּבּפרׁשה ׁשם 4וכן אבל , ְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

הענין  מבאר זֹו ּובפרׁשה ּבכללּות, רק ְְְְְִִַָָָָָָָָֹמדּוּבר

ּׁשהיתה  ּומּמה לזה, ההכנֹות ּדהינּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּבפרטּות,

והּלאוים  ׁשּבזה, הענין ּגֹודל וכן נעׂשית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקטרת

לענין  ועד ׁשּבהם, הענין וחֹומר ּבזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּקׁשּורים

ענין  ּגם אׁשר עליהם, להעֹובר החּיים היפ ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

מאחר  זֹו, ּבפרׁשה ּדוקא מבאר החּיים ּדהיפך ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹזה

ּבּקרּבנֹות  ׁשּגם והגם הענין. חֹומר מבאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכאן

ּבעזרה  חּולין ּכמֹו לאוים, וכּמה ּכּמה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָיׁשנם

לּקטרת  מּגיע זה אין א וכּו', חּוץ ְְְִֵֵֶֶַַַַֹּוׁשחּוטי

החּיים  היפ ׁשל לענין עד ּכלּֿכ ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחמּורה

ּבמתּכּונּתּה. ְְְְֶַָָלהעֹוׂשה

‰p‰Âזֹו הרי הּקטרת ּומעׂשה הּקרּבנֹות ענין ¿ƒ≈ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבּמאמר  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּמׁשּכן, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָעבֹודת

ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיקר ההילּולא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּדיֹום

מעׂשה  ּגם (ׁשּכֹולל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָהּוא

ּדוקא  ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן היה ולכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּקטרת),

נעׂשה  זה ּכל ועלֿידי ׁשם) (ּכמבאר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹוכּו'

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות ּדהּנה ּבתֹוכם'. ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָה'וׁשכנּתי

הּכחֹות  ּכל קירּוב ענין ל 5הּוא אׁשר ועד הּקירּוב ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא יׁשנֹו6רזא א , ְְְְְֵֶֶַַָָָָָ

הּקטרת, למעׂשה סתם קרּבנֹות ּבין ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹחילּוק
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טו g"kyz'd ,mixet

ייׁשן  ולא ינּום ּדלא ּומּצב מעמד ּבגלּוי ְְְְֲֲִַַַָָָָָָֹֹונעׂשה

ּבנּסים  אחרּֿכ ונמׁש יׂשראל, ְְְְִִִִֵֵַַַָָׁשֹומר

ּכללּות  היה ּכזה ׁשּבאֹופן ּבּטבע, ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָהמלּוּבׁשים

לנּו י ׁש ׁשאחֹות עלֿידי ֿזה ׁשהיה ּדפּורים, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּנס

הּמלכּות  ּבכל 68ּבבית מצינּו לא זה ּומּטעם , ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

 ֿ ּבראׁשי ּכיֿאם ּבגלּוי, קדֹוׁשים ׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵַָָָהמגלה

חּיים' עץ ּב'ּפרי ּכמבֹואר וסֹופיּֿתיבֹות, 69ּתיבֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַָ

קּבלה  ּבספרי מקֹומֹות ּובפרטּיּות 70ּובכּמה . ְְְְְִִִֵַַָָָָ

עֹולם) ׁשל מלּכֹו ׁשנת (ׁשּנדדה זה ׁשּנס ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹותר,

ׁשל  ּכחּודּה לי ּפתחּו לי', ּד'ּפתחי הענין את ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָּפעל

ּכמבאר  המסירּותֿנפׁש, נקּודת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹמחט,

אֹור' הּׁשנה 71ּב'תֹורה ּכל למּות עצמן ׁשּמסרּו ְְְֶַַָָָָָָָ

יׁשנם  הּׁשנה ׁשּבמׁש ׁשאףֿעלּֿפי והינּו, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכּולּה.

גֹו' וחֹורף וקיץ וחֹום ּדקֹור הּזמּנים ׁשינּויי ,72ּכל ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבנקּודת  נגעּו לא הּׁשינּויים אּלּו ּכל ְְִִִִֵֵַַָָֹהּנה

מחט  ׁשל ּכחּודּה ׁשהיתה אף ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָהמסירּותֿנפ ׁש,

מה  ּגם וזהּו הּגזרה. נתּבּטלה ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבלבד,

ּבּמדרׁש עלֿידי 73ּׁשּכתּוב היה הּגזרה ׁשּביטּול ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּב'תֹורה  הּזקן רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי ּגדיא, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָקֹול

ּדעת 74אֹור' ּבלי הּצעקה היתה העת ׁשּבאֹותּה ,ְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשהּוא  והּבהמה, הּגדי צעקת ּכמֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָוהתּבֹוננּות,

היה  ועלֿידיֿזה לגמרי. מהּׂשכל ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָענין

הינּו, אתהּפכא, ׁשל לאֹופן ועד הּגזרה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּביטּול

ׁשל  ּתקּפֹו נעׂשה המן, ׁשל ּתקּפֹו ְְְֲֶֶֶַַָָָָָׁשּתמּורת

ּבית 4מרּדכי  לֹו וניּתן אסּתר), ׁשל (ותקּפּה ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

וׂשׂשֹון 75המן  וׂשמחה אֹורה היתה ולּיהּודים , ְְְְְְִִַָָָָָָָ

ּדמסמ76ויקר  ּבאֹופן - הכנה נעׂשה זה וענין . ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ

לגאּולה  לגאּולת 77ּגאּולה ּפּורים מּגאּולת , ְְְְִִִִַַָָ

נאמר 78ּפסח  עליה מצרים 79, מארץ צאת ּכימי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יבֹוא  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת נפלאֹות, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָאראּנּו

מּמׁש. ּבקרֹוב ְְְִֵַָָָויגאלנּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ונבקש  מכאן, ואני בתפלה משם הוא שיעמוד כדי והודיעו לך לו: אמר מרדכי.

אגרת  נכתבה נאמן, רועה לו: אמר הוא. ברוך הקדוש לפני עליהם רחמים

נשמעת"), תפלתנו חתומה, היא בטיט אם משה: לו אמר ישראל. על כלייה

Bt˜z ‰È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓוהתוקף L˙העיקר ‰„„pL Ò ÏL ƒ»»»»»¿∆≈∆»¿»¿«
‰NÚÂ ,ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ«¿∆»¿«¬»
ÌeÈ ‡Ïc ·vÓe „ÓÚÓ ÈeÏ‚a¿»«¬»«»¿…»
,Ï‡¯NÈ ¯ÓBL ÔLÈÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈ƒ¿»≈

kŒ¯Á‡ CLÓÂÌÈqa C ¿ƒ¿«««»¿ƒƒ
ÔÙB‡aL ,Ú·ha ÌÈLaeÏÓ‰«¿»ƒ«∆«∆¿∆
,ÌÈ¯eÙc Òp‰ ˙eÏÏk ‰È‰ ‰Êk»∆»»¿»«≈¿ƒ
LÈ ˙BÁ‡L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰È‰L∆»»«¿≈∆∆»≈

˙eÎÏn‰ ˙È·a eÏ68, אסתר »¿≈««¿
היתה  ההצלה כל ולכאורה המלכה,

הטבע, דרך Ï‡עלֿפי ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆…
˙BÓL ‰Ï‚Ó‰ ÏÎa eÈˆÓ»ƒ¿»«¿ƒ»≈
Ì‡ŒÈk ,ÈeÏ‚a ÌÈLB„¿̃ƒ¿»ƒƒ
,˙B·ÈzŒÈÙBÒÂ ˙B·ÈzŒÈL‡¯a¿»≈≈¿≈≈
'ÌÈiÁ ıÚ È¯t'a ¯‡B·Ók69 «¿»¿¿ƒ≈«ƒ

È¯ÙÒa ˙BÓB˜Ó ‰nÎ·e¿«»¿¿ƒ¿≈
‰Ïa˜70 הפרטית וההשגחה הנס כי «»»

בלבושי  והסתר בהעלם הם שבמגילה

בגלוי. נראים ולא הטבע

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e הגדול החידוש ƒ¿»ƒ≈
המלך' שנת נדדה ההוא 'בלילה של

L˙הוא ‰„„pL) ‰Ê ÒpL∆≈∆∆»¿»¿«
ÌÏBÚ ÏL BkÏÓ למעלהÏÚt ( «¿∆»»«

למטה ישראל בני ‰ÔÈÚאצל ˙‡∆»ƒ¿»
d„eÁk ÈÏ eÁ˙t ,'ÈÏ ÈÁ˙t'c¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿»

,ËÁÓ ÏL וזעיר קטן שנחשב פתח ∆««
מפני  אלא חשיבותו העדר מפני לא

Œ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙„e˜ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿««¿ƒ
'¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Ók ,LÙ71 ∆∆«¿…»¿»

˙eÓÏ ÔÓˆÚ e¯ÒnL המן בגזירת ∆»¿«¿»»
היו  דתם את ממירים היו שאם אף

dÏekניצלים ‰M‰ Ïk משך בכל »«»»»
בחודש  הגזירה, שנגזרה מאז הזמן

אדר  בחודש פורים נס לסיום עד אדר,

הבאה. ŒÏÚŒÛ‡Lשבשנה ,eÈ‰Â¿«¿∆««
Ïk ÌLÈ ‰M‰ CLÓaL Ètƒ∆¿∆∆«»»∆¿»»
ÌBÁÂ ¯B˜c ÌÈpÓf‰ ÈÈeÈLƒ≈«¿«ƒ¿»

'B‚ Û¯BÁÂ ıÈ˜Â72, כלל ובדרך ¿«ƒ»∆
המצב  על השפעה לכך להיות עלולה

האדם  של שנה‰p‰הרוחני eÚ‚באותה ‡Ï ÌÈÈeÈM‰ el‡ Ïk ƒ≈»≈«ƒƒ…»¿
„·Ïa ËÁÓ ÏL d„eÁk ‰˙È‰L Û‡ ,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙„e˜aƒ¿««¿ƒ∆∆«∆»¿»¿»∆««ƒ¿«

תוקפה, בכל Ó‰הייתה Ìb e‰ÊÂ .‰¯Êb‰ ‰Ïha˙ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«¿»«¿≈»¿∆««
L¯„na ·e˙kM73,‡È„b ÏB˜ È„ÈŒÏÚ ‰È‰ ‰¯Êb‰ ÏeËÈaL ∆»«ƒ¿»∆ƒ«¿≈»»»«¿≈«¿»

שלמדו  רבן בית של תינוקות גדיים,

והגזירות הקושי למרות ÈÙk¿ƒתורה
‰¯B˙'a Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL∆¿»≈«≈«»≈¿»

'¯B‡74,"גדיא ב"קול פנימי פירוש

‰˜Úv‰ ‰˙È‰ ˙Ú‰ d˙B‡aL∆¿»»≈»¿»«¿»»
התעוררות  מתוך ה', אל ישראל בני של

לאלוקות, להתקרב Úc˙רצון ÈÏa¿ƒ««
È„b‰ ˙˜Úˆ BÓk ,˙eBa˙‰Â¿ƒ¿¿¿«¬««¿ƒ

‰Ó‰a‰Â,ודעת שכל להם שאין ¿«¿≈»
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆¿«¿»≈«≈∆

,È¯Ó‚Ï ֿ מסירות של התוכן זהו והרי ¿«¿≈
למה  ומעבר מעל ה' את לעבוד נפש,

השכל. עלֿפי ≈¿»¿ŒÈ„ÈŒÏÚÂשמתחייב
„ÚÂ ,‰¯Êb‰ ÏeËÈa ‰È‰ ‰Ê∆»»ƒ«¿≈»¿«

,‡Ît‰˙‡ ÏL ÔÙB‡Ï רק לא ¿∆∆ƒ¿«¿»
אלא  שכנגד הצד של וכניעה ביטול

לטוב  ומרע לאור מחושך הפיכתו

Bt˜z ˙¯eÓzL ,eÈ‰ התוקף «¿∆¿«»¿
Bt˜zוהחוזק ‰NÚ ,ÔÓ‰ ÏL∆»»«¬»»¿

ÈÎc¯Ó ÏL4ÏL dt˜˙Â) ∆»¿¿«¿»¿»∆
ÔÓ‰ ˙Èa BÏ ÔzÈÂ ,(¯zÒ‡75, ∆¿≈¿ƒ«≈»»

‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏÂ¿«¿ƒ»¿»»
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ76, מצב ¿ƒ¿»¿»ƒ»

המצב  לגבי למעליותא, לחלוטין, הפוך

ונתבטלה  הנס שנעשה לפני הקודם

הגזירה.

‰Ê ÔÈÚÂ של באופן פורים נס של ¿ƒ¿»∆
-"אתהפכא" ‰Î‰ ‰NÚ«¬∆¬»»

‰Ïe‡b CÓÒÓc ÔÙB‡a¿∆¿ƒ¿»¿»
‰Ïe‡‚Ï77ÌÈ¯et ˙Ïe‡bÓ , ƒ¿»ƒ¿«ƒ

ÁÒt ˙Ïe‡‚Ï78, הגמרא כדברי ƒ¿«∆«
באדר  הוא פורים מעוברת שבשנה

פורים  גאולת את לסמוך כדי השני

פסח, מצרים ÈÏÚ‰לגאולת יציאת על »∆»
ˆ‡˙Ó‡79E¯בפסח ÈÓÈk ∆¡«ƒ≈≈¿

,˙B‡ÏÙ ep‡¯‡ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ«¿∆ƒ¿»
‡B·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈»

.LnÓ ·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿»«»
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f"h ,`yz zyxt zay .c"qa
.*g"kyz'd ,xc`

(‰Á‰)
Èkזֹו ּבפרׁשה הּנה גֹו', ענין 1תּׂשא מבאר ƒְְְִִִֵַָָָָָֹ

מׁשּכן  ּדאקרי ּובּמקּדׁש ּבּמׁשּכן ,2העבֹודה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָ

מהעבֹודֹות  היה ׁשּזה הּקטרת, מעׂשה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹענין

ּבּפרׁשה  ׁשּגם ואףֿעלּֿפי ּבּמׁשּכן, ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָהעּקרּיֹות

ּתצּוה  ּפרׁשת הּקטרת,3הּקֹודמת, מענין מדּוּבר , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וּיקהל  ּפרׁשת הּבאה ּבּפרׁשה ׁשם 4וכן אבל , ְְֲֵֵַַַַַָָָָָָָָָ

הענין  מבאר זֹו ּובפרׁשה ּבכללּות, רק ְְְְְִִַָָָָָָָָֹמדּוּבר

ּׁשהיתה  ּומּמה לזה, ההכנֹות ּדהינּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָּבפרטּות,

והּלאוים  ׁשּבזה, הענין ּגֹודל וכן נעׂשית, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּקטרת

לענין  ועד ׁשּבהם, הענין וחֹומר ּבזה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּקׁשּורים

ענין  ּגם אׁשר עליהם, להעֹובר החּיים היפ ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

מאחר  זֹו, ּבפרׁשה ּדוקא מבאר החּיים ּדהיפך ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹזה

ּבּקרּבנֹות  ׁשּגם והגם הענין. חֹומר מבאר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכאן

ּבעזרה  חּולין ּכמֹו לאוים, וכּמה ּכּמה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָיׁשנם

לּקטרת  מּגיע זה אין א וכּו', חּוץ ְְְִֵֵֶֶַַַַֹּוׁשחּוטי

החּיים  היפ ׁשל לענין עד ּכלּֿכ ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשחמּורה

ּבמתּכּונּתּה. ְְְְֶַָָלהעֹוׂשה

‰p‰Âזֹו הרי הּקטרת ּומעׂשה הּקרּבנֹות ענין ¿ƒ≈ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָֹ

ּבּמאמר  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו הּמׁשּכן, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָעבֹודת

ּומקּדׁש ּבּמׁשּכן העבֹודה ׁשעיקר ההילּולא ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּדיֹום

מעׂשה  ּגם (ׁשּכֹולל הּקרּבנֹות עבֹודת ענין ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָהּוא

ּדוקא  ׁשּטים מעצי הּמׁשּכן היה ולכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהּקטרת),

נעׂשה  זה ּכל ועלֿידי ׁשם) (ּכמבאר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָֹוכּו'

הּקרּבנֹות  ענין ּכללּות ּדהּנה ּבתֹוכם'. ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָה'וׁשכנּתי

הּכחֹות  ּכל קירּוב ענין ל 5הּוא אׁשר ועד הּקירּוב ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

ּדאיןֿסֹוף  רזא עד עֹולה ּדקּורּבנא יׁשנֹו6רזא א , ְְְְְֵֶֶַַָָָָָ

הּקטרת, למעׂשה סתם קרּבנֹות ּבין ְְְְֲִֵֵֶַַָָָֹחילּוק
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שליט"א. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר ואילך.1)*) לד וש"נ.2)ל, א. ב, ואילך.3)עירובין ז כט.4)ל, ספר 5)לז,

סמ"ו. ב.6)הבהיר כו, זח"ג א. רלט, זח"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÊ ‰L¯Ùa ‰p‰ ,'B‚ ‡O˙ Èk1"תשא "כי ÔÈÚפרשת ¯‡·Ó ƒƒ»ƒ≈¿»»»¿…»ƒ¿«

È¯˜‡c Lc˜n·e ÔkLna ‰„B·Ú‰ שנקראÔkLÓ2 בציווי שהרי »¬»«ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»
המשכן  עשיית בתוכם"על ושכנתי מקדש לי "ועשו תרומה) (בפרשת נאמר

היא  זו בפרשה מדובר שבה והעבודה זהה, הייתה ובמקדש במשכן והעבודה

‰fL ,˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ ÔÈÚƒ¿««¬≈«¿…∆∆∆
‰È‰ אחת˙Bi¯wÚ‰ ˙B„B·Ú‰Ó »»≈»¬»ƒ»ƒ

ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔkLna«ƒ¿»¿««ƒ∆«
˙L¯t ,˙Ó„Bw‰ ‰L¯ta«»»»«∆∆»»«

‰eˆz3ÔÈÚÓ ¯ae„Ó , ¿«∆¿»≈ƒ¿«
‰‡a‰ ‰L¯ta ÔÎÂ ,˙¯Ëw‰«¿…∆¿≈«»»»«»»

Ï‰˜iÂ ˙L¯t4 על מדובר גם »»«««¿≈
ÌLהקטורת, Ï·‡ תצוה בפרשת ¬»»

ויקהל  עניין ae„Ó¯ובפרשת על ¿»
L¯Ù·e‰הקטורת  ,˙eÏÏÎa ˜«̄ƒ¿»¿»»»

BÊ תשא כי ‰ÔÈÚפרשת ¯‡·Ó¿…»»ƒ¿»
ובבית  במשכן הקטורת מעשה של

eÈ‰cהמקדש  ,˙eË¯Ùaƒ¿»¿«¿
של  פירוט יש זו «¬»‰‰BÎ˙שבפרשה

‰nÓe ,‰ÊÏ סממנים מאלו »∆ƒ«
ÔÎÂ ,˙ÈNÚ ˙¯Ëw‰ ‰˙È‰M∆»¿»«¿…∆«¬≈¿≈
ÌÈÂ‡l‰Â ,‰ÊaL ÔÈÚ‰ Ï„Bb∆»ƒ¿»∆»∆¿«»ƒ
מסויימים  דברים לעשות לא האיסורים

ÔÈÚ‰ ¯ÓBÁÂ ‰Êa ÌÈ¯eLw‰«¿ƒ»∆¿∆»ƒ¿»
CÙÈ‰ ÏL ÔÈÚÏ „ÚÂ ,Ì‰aL∆»∆¿«¿ƒ¿»∆≈∆
,Ì‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Ï ÌÈiÁ‰««ƒ¿»≈¬≈∆

איזה  בתורה חמורים כמפורש איסורים

כך  כדי עד הקטורת לעשיית בשייכות

נענש  אותם ועושה עליהם שהעובר

החיים  Ê‰בהיפך ÔÈÚ Ìb ¯L‡¬∆«ƒ¿»∆
ÌÈiÁ‰ ÍÙÈ‰c לאיסורים בשייכות ¿≈∆««ƒ

הקטורת  במעשה «…¿Ó·‡¯הקשורים
,BÊ ‰L¯Ùa ‡˜Âc,תשא כי פרשת «¿»¿»»»

¯ÓBÁ ¯‡·Ó Ô‡kL ¯Á‡Ó≈««∆»¿…»∆
˙Ba¯wa ÌbL Ì‚‰Â .ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬«∆««»¿»
,ÌÈÂ‡Ï ‰nÎÂ ‰nk ÌLÈ∆¿»«»¿«»»ƒ

תעשה, לא האיסור BÓkאיסורי ¿
ולשחוט  ÊÚa¯‰להביא ÔÈÏeÁƒ»¬»»

ıeÁ ÈËeÁLe לשחוט האיסור ¿≈
לעזרה  מחוץ גם eÎÂ',קדשים כן ואם ¿

עבודת  רק לא הקרבנות, שאר עבודת

חמור, דבר היא ‡ÔÈהקטורת, C‡«≈
‰¯eÓÁL ˙¯ËwÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ««¿…∆∆¬»

dzek˙Óa ‰NBÚ‰Ï ÌÈiÁ‰ CÙÈ‰ ÏL ÔÈÚÏ „Ú CkŒÏk»»«»ƒ¿»∆≈∆««ƒ¿»∆¿«¿¿»
כמפורש  הקטורת, של במתכונת בדיוק וסממנים בשמים של  תערובת שעושה

בשאר  קיימת שלא מיוחדת חומרה יש בקטורת כן ואם תשא, כי בפרשת

והמקדש. המשכן של העבודות

‰NÚÓe ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««»¿»«¬≈
˙„B·Ú BÊ È¯‰ ˙¯Ëw‰«¿…∆¬≈¬«
¯‡a˙pL BÓÎe ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈc ¯Ó‡na ֿ דיבור ««¬»¿«ƒ»
משנת  כלה' אחותי לגני 'באתי המתחיל

לפרסום  מסר הריי"צ שהרבי תש"י

תש"י  בשנת שבט (וי"ג) יו"ד לקראת

נסתלק  שבט יו"ד »ÈÚL∆ƒ˜¯וביום
‡e‰ Lc˜Óe ÔkLna ‰„B·Ú‰»¬»«ƒ¿»ƒ¿»
˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚƒ¿«¬««»¿»
˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ Ìb ÏÏBkL)∆≈««¬≈«¿…∆
עולה  היא גם הקרבנות לשאר שבדומה

המזבח  גבי על ‰È‰באש ÔÎÏÂ ,(¿»≈»»
‡˜Âc ÌÈhL ÈˆÚÓ ÔkLn‰«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ«¿»

ÌL ¯‡·Ók) 'eÎÂ הנזכר במאמר ¿«¿…»»
תש"י  מלשון משנת הוא ש'שיטים'

אמרו  החטא שבעניין וכיוון "שטות"

עבירה  עובר אדם "אין ז"ל חכמינו

גם  שטות", רוח בו נכנס כן אם אלא

והתקרבות  החטא על והתשובה התיקון

מחדש, הקדושֿברוךֿהוא אל האדם

עבודת  של הפנימי התוכן גם שזהו

להיות  צריך קירוב, מלשון הקרבנות,

ההפוך, בכיוון 'שטות' של בדרך

דקדושה" Ê‰"שטות Ïk È„ÈŒÏÚÂ (¿«¿≈»∆
ובמקדש,כ  במשכן שהיו העבודות ל

ועבודת  הקרבנות עבודת ובעיקר

‰'ÈzÎLÂהקטורת, ‰NÚ«¬∆«¿»«¿ƒ
,'ÌÎB˙a,למטה השכינה השראת ¿»

ומבאר. שממשיך כפי

˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»ƒ¿««»¿»
˙BÁk‰ Ïk ·e¯È˜ ÔÈÚ ‡e‰5 ƒ¿«≈»«…

לאלוקות  האדם נפש »¿ÚÂ„של
·e¯Èw‰Ï ביותר גבוהה במדרגה ¿«≈

¯L‡הזוהר a¯e˜c‡בלשון ‡Ê¯ ¬∆»»¿¿¿»
הקרבן ŒÔÈ‡cסוד ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ∆«»»¿≈

ÛBÒ6,איןֿסוף שהוא האלוקות סוד

˜eÏÈÁ BLÈ C‡ הבדלÔÈa «∆¿ƒ≈
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g"kyz'dטז ,xc` f"h ,`yz t"y

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אכילה נקראים את 7ּדקרּבנֹות ְְְְֲִִִֶֶָָָָָ

יׂשראל  נקראים ולכן גֹו', לאּׁשי לחמי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָקרּבני

ּתמידין 8רעיתי  ּבׁשני ּפרנסתי - רעיתי ּדפירּוׁש , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא לאביהן 9כּו' מפרנסין יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

הּוא  הּקטרת מע ׂשה מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּׁשמים,

ההתּכּללּות  ענין ׁשּמּצד ואףֿעלּֿפי הריח, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָענין

הריח, ענין יׁשנֹו ּבקרּבנֹות ּגם הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבקדּוׁשה,

לה' ניחֹוח ריח ׁשּכתּוב -10ּוכמֹו ּבעיקר א , ְְִִֵֶַַַַָָ

היכן  ּכן ועל האכילה, ענין הם ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּקרּבנֹות

הּימנית  ּדפרּדׁשקא נּוקבא ּבין ְְְְְְְִִֵַַַַָָָמחּלקים

ּכיון  ּדוקא, קטרת ּגּבי הּׂשמאלית, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹלפרדׁשקא

ועל  הריח, הּוא ענינּה עיקר הּנה ּבּקטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּדוקא

להפ הּוא ּדוקא הּקטרת ּבכח הּנה ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹֹּכן

מן  להיֹות צריכים הּקרּבנֹות ּדהּנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָה'לעּומתֿזה',

יׁשנֹו ּבּקטרת מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא, ּבפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּוּתר

ּוכמֹו ה'לעּומתֿזה', ענין ׁשּזהּו הּמֹור ענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַַּגם

הּזקן  אדמּו"ר חדׁשים 11ׁשּמבאר ׁשּׁשה ּבענין ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָ

רק  ולא ּדכיא, מירא ּומרּדכי הּמֹור, ְְְְְֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשמן

אחד  ׁשּכל  אּלא מ'לעּומתֿזה', הּוא ְִֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּמֹור

 ֿ ה'לעּומת ענין עם קׁשּור הּקטרת מּסממני ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואחד

חּסר  (ואם סממנים י"א ּדוקא ּבּקטרת  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזה',

הּוא  הּקטרת מּסממני אחד ׁשּכל הינּו כּו'), ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

ה'לעּומתֿזה' ענין הּוא ׁשי"א י"א, מן ְְִִֶֶֶַַַָאחד

ולא  עׂשר  הּוא) ׁשּׁשם ּבקדּוׁשה, (ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָֹׁשאינֹו

הם  אּלּו סממנים י"א ׁשהרי ועֹוד עׂשר, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָאחד

מּסממני  אחד ׁשּכל ּדהינּו עׂשו, אּלּופי י"א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

וא  עׂשו, מאּלּופי אחד ּכנגד הּוא םּֿכן הּקטרת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

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

ב.7) כח, ט.8)פנחס א, ב.9)שה"ש ז, זח"ג לסוסתי. ע"פ א' הניחוח 10)שהש"ר ריח את ה' וירח ד"ה ב. לו, ראש עטרת

א. רפט, ב. קל, זח"ג ואילך). תלו ע' ח"א תער"ב (המשך ואילך א).11)תרד"ע צט, א. (צב, פורים דרושי בתו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙¯Ëw‰ ‰NÚÓÏ Ì˙Ò ˙Ba¯˜ גדולה מעלה יש לקרבנות שגם ואף »¿»¿»¿«¬≈«¿…∆

נוספת  חשיבות יש לקטורת הרי ÌÈ‡¯˜מאד, ˙Ba¯˜c בתורה ¿»¿»ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÎ‡,הקדושֿברוךֿהוא של המאכל כביכול, e˙kL·והם, BÓÎe7 ¬ƒ»¿∆»

הקרבנות  הקרבת לעניין ‚B',בתורה ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa¯˜ הרי ‡˙ ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
אוכל  ומזון, 'לחם' נקראים שהקרבנות

Ï‡¯NÈ ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ ב'שיר ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈
È˙ÈÚ¯8Le¯ÈÙcהשירים' , «¿»ƒ¿≈

È˙Ò¯t - È˙ÈÚ¯ שהרועה כשם «¿»ƒ«¿»»ƒ
בני  כביכול כך הצאן, את מפרנס צאן

 ֿ הקדושֿברוך של ה'רעיה' הם ישראל

אותו  המפרנסת ÔÈ„ÈÓzהוא ÈLaƒ¿≈¿ƒƒ
'eÎ בקביעות הבאים 'תמיד' קרבנות

ו  בבוקר אחת פעם ביומו יום פעם מידי

הערבים בין כפי È‡„ÎÂ˙‡נוספת ¿ƒ¿ƒ»
L¯„na9Ï‡¯NÈשמובא «ƒ¿»ƒ¿»≈

,ÌÈÓMaL Ô‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆∆«»«ƒ
˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬≈«¿…∆

אלא  ו'מזון' 'אוכל' ÔÈÚאינו ‡e‰ƒ¿«
„vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÁÈ¯‰»≈«¿««ƒ∆ƒ«
,‰Le„˜aL ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿∆ƒ¿»
העניינים  כל וחסידות בקבלה כמבואר

בזה  זה נכללים הקדושה שבצד

יש  העליונות בספירות (לדוגמה,

מידת  בין ביותר מהותיים הבדלים

יש  זאת ובכל הגבורה, למידת החסד

שבגבורה  חסד – התכללות ביניהם

בשאר  גם וכך שבחסד, וגבורה

Ba¯˜a˙העניינים) Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»¿»
BÓÎe ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«»≈«¿

·e˙kL הקרבנות כל ¯ÁÈעל ∆»≈«
'‰Ï ÁBÁÈ10- ¯˜ÈÚa C‡ , ƒ«««¿ƒ»

,‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ Ì‰ ˙Ba¯w‰«»¿»≈ƒ¿«»¬ƒ»
ÔÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÎÈ‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈≈»¿«¿ƒ≈

‡·˜e החור Lc¯Ùc˜‡הנקב, ¿»¿«¿«¿»
‡˜L„¯ÙÏ ˙ÈÓi‰«¿»ƒ¿«¿«¿»
,‡˜Âc ˙¯Ë˜ Èab ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ«≈¿…∆«¿»
מריח  שהאדם שהריח בזוהר כתוב

– הנקבים שני שהם דרגות שתי בכך ויש החיות, עצם הוא האף באמצעות

הנקב  ודווקא השמאלי, והנקב הימני הנקב שבאף, – הזהר בלשון "פרדשקא"

שני  בין שההבדל בחסידות כך על ומבואר ממש, החיות עצם הוא השמאלי

הנקב  בבחינת שהם הקרבנות, ריח בין להבדל בדומה הוא ה"פרדשקא"

בבחינת  שהוא הכיפורים), יום של הקטורת (ובמיוחד הקטורת לריח הימני,

הוא הנקב  הדבר וטעם ÈÚ˜¯השמאלי, ‰p‰ ˙¯Ëwa ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿…∆ƒ≈ƒ«
ÁÈ¯‰ ‡e‰ dÈÚ מהקרבנות האוכל בשונה עניין הוא עניינם שעיקר ƒ¿»»»≈«

דבר  הוא בהם,והריח ‰e‡נוסף ‡˜Âc ˙¯Ëw‰ ÁÎa ‰p‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ≈¿…««¿…∆«¿»
,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ CÙ‰Ï עשה זה לעומת זה 'את (ככתוב הקדושה היפך «¬…«¿«∆

‰Ba¯w˙אלוקים') ‰p‰c¿ƒ≈«»¿»
¯zen‰ ÔÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ«»

EÈÙa המותרים כשרים מדברים ¿ƒ
MŒ‰Ó‡באכילה ,‡˜ÂcÔkŒÔÈ «¿»«∆≈≈

¯Bn‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ ˙¯Ëwa«¿…∆∆¿«ƒ¿««
שכתב  (כמו כשרה לא מחיה שבא

א  פרק המקדש כלי (הלכות הרמב"ם

"מושק" הוא דרור" ש"מר ג) הלכה

דם  שהוא א) מג, (ברכות בגמרא הנזכר

בחטוטרת  שנקרש ידוע חיה

מר) הנקרא בושם ונעשה שבצווארה

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿«∆
¯"eÓ„‡ ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿

Ô˜f‰11ÌÈL„Á ‰ML ÔÈÚa «»≈¿ƒ¿«ƒ»√»ƒ
‡¯ÈÓ ÈÎc¯Óe ,¯Bn‰ ÔÓLa¿∆∆«»¿¿«≈»

‡ÈÎc,טהור ¯˜מור ‡ÏÂ «¿»¿…«
‡e‰ ¯Bn‰L מסממני אחד סממן ∆«

ובא ÊŒ˙ÓeÚÏ'Ó‰'הקטורת ƒ¿«∆
לקדושה, ומתעלה הקדושה מהיפך

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ‡l‡∆»∆»∆»¿∆»
ÌÚ ¯eL˜ ˙¯Ëw‰ ÈÓÓqÓƒ«¿»≈«¿…∆»ƒ
È¯‰L ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ ÔÈÚƒ¿««¿«∆∆¬≈
ÌÈÓÓÒ ‡"È ‡˜Âc ˙¯Ëwa«¿…∆«¿»«¿»ƒ

'eÎ „Á‡ ¯qÁ Ì‡Â) זה הרי ¿ƒƒ«∆»
החיים  בהיפך ÏkLקשור eÈ‰ ,(«¿∆»

‡e‰ ˙¯Ëw‰ ÈÓÓqÓ „Á‡∆»ƒ«¿»≈«¿…∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‡"ÈL ,‡"È ÔÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿«
BÓk) BÈ‡L '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰«¿«∆∆≈¿
¯NÚ (‡e‰ ÌML ,‰Le„˜aƒ¿»∆»∆∆

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ יש בקדושה ולכן ¿…««»»
שמבואר  (וכפי דווקא ספירות עשר

של  המיוחדת המעלה בחסידות,

היא  סממנים מי"א הבאה הקטורת,

"י"א  בהם שיש והסטראֿאחרא הקליפות את ולהעלות לברר אפשר שבכוחה

י"א  בירור ידי על וזאת טומאה, של כתרים אחדֿעשר דמסאבותא", כתרין

הקטורת), ‡elסממני ÌÈÓÓÒ ‡"È È¯‰L „BÚÂהקטורת ‰Ìשל ¿∆¬≈«¿»ƒ≈≈
ÂNÚ ÈÙel‡ ‡"È „‚k,וישלח בפרשת בתורה ÏkLהמנויים eÈ‰c ¿∆∆«≈≈»¿«¿∆»

,ÂNÚ ÈÙel‡Ó „Á‡ „‚k ‡e‰ ˙¯Ëw‰ ÈÓÓqÓ „Á‡∆»ƒ«¿»≈«¿…∆¿∆∆∆»≈«≈≈»
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'ebe `yz ik

ענין  עם קׁשּור הּסממנים מי"א אחד ְְִִִִֶַַַָָָָּכל

את  להפ הּוא הּקטרת ׁשענין ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹה'לעּומתֿזה',

מאחר  הּוא לזה והּכח  לקדּוׁשה, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹה'לעּומתֿזה'

יֹותר  למעלה ׁשּמּגיע הריח ענין הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּקטרת

ְִָָמּקרּבנֹות.

‰p‰Â,הּנפׁש ּבעצם ׁשּמּגיע הּוא הריח מעלת ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

חזק, ריח ודוקא הריח, ּבכח ּכן ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָֹועל

זה  ואין ּדוקא הריח ּבכח ׁשּזה מהּׁשינה, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעֹורר

לׁשינה. ּגֹורמת ׁשאכילה ואדרּבה, האכילה. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבכח

יֹומא  ּבמּסכת איתא ּכן צרי12ועל ׁשהּכהןּֿגדֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מּפני  יֹוםֿהּכּפּורים, ּבערב ּבאכילתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלמעט

ריח  מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשינה, את מביא ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּמאכל

הּנפׁש. ּבעצם ׁשּמּגיע מאחר מהּׁשינה, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמעֹורר

ּביֹוםֿהּכּפּורים  הּכהןּֿגדֹול ׁשעבֹודת מה ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹוזהּו

ענין  ׁשהּוא ּדוקא ּבקטרת היתה ּבּׁשנה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבכחֹו הריח הּנה למּטה ּבאדם ּדכמֹו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהריח,

ּבּמקּדׁש הּוא ּכמֹוֿכן הּנפׁש, עצם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָלעֹורר

ואףֿעלּֿפי  ּבקדׁשֿהּקדׁשים, הּוא ּבריח ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹׁשעבֹודה

עיקר  א הּקרּבנֹות, ּדם עם ּגם לׁשם נכנס ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

וחידּוׁש ּבּקטרת, היתה ּבקדׁשֿהּקדׁשים ְְְְֲֳִִֶֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה

 ֿ ּבקדׁש הּוא ּביֹוםֿהּכּפּורים הּקטרת ְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹמעׂשה

- ּכן על הּקטרת, ענין מעלת ּומּצד ְְֲֳִִִֵֶַַַַַַַָֹהּקדׁשים.

וגֹו' מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם ּבכל 13וכל וגם , ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ

 ֿ יֹום לגּבי זה ענין מבאר (ׁשּבחסידּות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּׁשנה 14הּכּפּורים  ּבכל הּוא ּכן אבל מּצד 15, ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבעצם  ׁשּמּגיע הריח ענין ׁשהּוא הּקטרת), ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמעלת

ּדוקא  הריח ּבכח ׁשּבגׁשמּיּות ּכמֹו והּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש.

ׁשּבכדי  ּברּוחנּיּות הּוא ּכמֹוֿכן מהּׁשינה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָלעֹורר

ו  ּדוקא. הריח עלֿידי הּוא מהּׁשינה הּנה לעֹורר ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּדפּורים  ּבּמאמר נתּבאר הּׁשינה ּׁשּכתּוב 16ענין מה ער,17ּבענין ולּבי יׁשנה אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מאחר  א ּבגלּותא, יׁשנה יׂשראל ּדכנסת ׁשהגם והינּו וגֹו', ּדֹופק ּדֹודי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹול

ואחד, אחד ּכל אצל וער ּבׁשלימּות היא ׁשּבּנפׁש ׁשה'ּיחידה' ּדהינּו ער', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁש'ּלּבי
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Œ˙ÓeÚÏ'‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ÌÈÓÓq‰ ‡"ÈÓ „Á‡ Ïk ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ««¿»ƒ»ƒƒ¿««¿«

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ ˙‡ CÙ‰Ï ‡e‰ ˙¯Ëw‰ ÔÈÚL ,'‰Ê ולברר ∆∆ƒ¿««¿…∆«¬…∆«¿«∆
הקדושה היפך את Á‡Ó¯ולהעלות ‡e‰ ‰ÊÏ Ák‰Â ,‰Le„˜Ïƒ¿»¿«…«¿∆≈««

˙Ba¯wÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbnL ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙¯ËwL שהם ∆¿…∆ƒ¿«»≈«∆«ƒ«¿«¿»≈ƒ»¿»
האוכל. עניין

‡e‰ ÁÈ¯‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰Â¿ƒ≈«¬«»≈«
,LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈbnL כפי ∆«ƒ«¿∆∆«∆∆

מריח  האדם שהנאת בפועל שרואים

ויש  רוחנית. מיוחדת, הנאה היא טוב

מהאוכל  הגשמית ההנאה על יתרון לה

‡˜Â„Â ,ÁÈ¯‰ ÁÎa Ôk ÏÚÂ¿«≈¿…«»≈«¿«¿»
,‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÏ ,˜ÊÁ ÁÈ≈̄«»»¿≈≈«≈»
ÔÈ‡Â ‡˜Âc ÁÈ¯‰ ÁÎa ‰fL∆∆¿…«»≈««¿»¿≈
,‰a¯„‡Â .‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎa ‰Ê∆¿…«»¬ƒ»¿«¿«»
ÏÚÂ .‰ÈLÏ ˙Ó¯Bb ‰ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»∆∆¿≈»¿«

‡˙È‡ Ôk מובא‡ÓBÈ ˙ÎqÓa12 ≈ƒ»¿«∆∆»
ÏB„bŒÔ‰k‰L כל ער להיות שצריך ∆«…≈»
יום  של CÈ¯»̂ƒהכיפורים הלילה

ŒÌBÈ ·¯Úa B˙ÏÈÎ‡a ËÚÓÏ¿«≈«¬ƒ»¿∆∆
ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿≈∆««¬»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÈM‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«≈»«∆≈
,‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÓ ÁÈ¯ Ôk≈≈«¿≈≈«≈»
LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈbnL ¯Á‡Ó≈««∆«ƒ«¿∆∆«∆∆
מיוחדת. השפעה יש שלריח כאמור

e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆«
ŒÌBÈa ÏB„bŒÔ‰k‰ ˙„B·ÚL∆¬««…≈»¿

‰Ma ˙Á‡ ÌÈ¯etk‰ היום «ƒƒ«««»»
והמיוחד  השנה האחד ימות מכל

‡e‰L ‡˜Âc ˙¯Ë˜a ‰˙È‰»¿»«¿…∆«¿»∆
Ì„‡a BÓÎc ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»≈«ƒ¿»»»

ÁÈ¯‰ ‰p‰ ‰hÓÏ,הגשמי ¿«»ƒ≈»≈«
חזק, ריח הוא אם …¿BÁÎaבמיוחד

ŒBÓk ,LÙp‰ ÌˆÚ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆∆∆«∆∆¿
‰„B·ÚL Lc˜na ‡e‰ ÔÎ≈«ƒ¿»∆¬»

ÁÈ¯a נעלית הכי בדרגה הקטורת ¿≈«
הכיפורים, ביום הקטורת הקטרת שלה,

,ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‡e‰ המקום ¿…∆«√»ƒ
והנעלה  המקדש הקדוש בבית ביותר

È‰L‰עצמו, ÈtŒÏÚŒÛ‡Â הכהן ¿««ƒ∆»»
ÌLÏהגדול  ÒÎ הקדשים לקודש ƒ¿»¿»

˙Ba¯w‰ Ìc ÌÚ Ìb גם כן ואם «ƒ««»¿»
לקודש  שייכת הקרבנות עבודת

˜¯ÈÚמכלֿמקום ‡Cהקדשים, «ƒ«

˙¯Ëwa ‰˙È‰ ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰„B·Ú‰ בפועל היתה שהקטרתה »¬»¿…∆«√»ƒ»¿»«¿…∆
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈaשם, ˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ Le„ÈÁÂ הקטורת מעשה לגבי ¿ƒ«¬≈«¿…∆¿«ƒƒ

השנה  ימות ÔÈÚכל ˙ÏÚÓ „vÓe .ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‡e‰¿…∆«√»ƒƒ««¬«ƒ¿«
Ì„‡ ÏÎÂ - Ôk ÏÚ ,˙¯Ëw‰ בעצמו הגדול הכהן È‰È‰מלבד ‡Ï «¿…∆«≈¿»»»…ƒ¿∆

'B‚Â „ÚBÓ Ï‰‡a13 הקטרת בעת ¿…∆≈¿
‰M‰הקטורת, ÏÎa Ì‚Â¿«¿»«»»

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ó ˙e„ÈÒÁaL)∆«¬ƒ¿…»ƒ¿»∆
מועד" באוהל יהיה לא אדם "וכל של

הקטורת  הקטרת ŒÌBÈבעת Èa‚Ï¿«≈
ÌÈ¯etk‰14‡e‰ Ôk Ï·‡ , «ƒƒ¬»≈

‰M‰ ÏÎa15˙ÏÚÓ „vÓ ¿»«»»ƒ««¬«
˙¯Ëw‰ ביותר נעלית עבודה שהיא «¿…∆

השנה  ימות כל ÔÈÚגם ‡e‰L ,(∆ƒ¿«
.LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈbnL ÁÈ¯‰»≈«∆«ƒ«¿∆∆«∆∆
ÁÎa ˙eiÓL‚aL BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆¿«¿ƒ¿…«
,‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÏ ‡˜Âc ÁÈ¯‰»≈««¿»¿≈≈«≈»
˙eiÁe¯a ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈¿»ƒ
‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈¿≈≈«≈»

שמשמעה  בעבודת הרוחנית חלישות

Âc˜‡.ה' ÁÈ¯‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»≈««¿»
¯‡a˙ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««≈»ƒ¿»≈

ÌÈ¯eÙc ¯Ó‡na16,זו שנה ««¬»¿ƒ
ההוא  "בלילה דיבורֿהמתחיל תשכ"ח,

המלך", שנת Ó‰נדדה ÔÈÚa¿ƒ¿««
·e˙kM17,¯Ú ÈaÏÂ ‰LÈ È‡ ∆»¬ƒ¿≈»¿ƒƒ≈

eÈ‰Â ,'B‚Â ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈¿¿«¿
הפסוק  על ז"ל חכמינו »¬∆Ì‚‰Lכדברי
‰LÈ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc במובן ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»

נמצאת eÏ‚a˙‡הרוחני  שהיא כיון ¿»»
Ú¯',בגלות, Èal'L ¯Á‡Ó C‡«≈««∆ƒƒ≈

והפנימיות  ישראל העומק בני של

גם  ובתוקפה במעלתה בזמן נשארת

ÈÁi'‰L„‰'הגלות  eÈ‰c¿«¿∆«¿ƒ»
LÙpaL והפנימית העצמית הנקודה ∆«∆∆

האלוקית  היהודית הנשמה של ביותר

¯ÚÂ ˙eÓÈÏLa ‡È‰ התוקף בכל ƒƒ¿≈¿≈
Á‡Â„והחוזק  „Á‡ Ïk Ïˆ‡≈∆»∆»¿∆»

מצבו  יהיה אשר יהיה ישראל, מבני
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יז g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz t"y

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו אכילה נקראים את 7ּדקרּבנֹות ְְְְֲִִִֶֶָָָָָ

יׂשראל  נקראים ולכן גֹו', לאּׁשי לחמי ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָקרּבני

ּתמידין 8רעיתי  ּבׁשני ּפרנסתי - רעיתי ּדפירּוׁש , ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּבּמדרׁש וכדאיתא לאביהן 9כּו' מפרנסין יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָ

הּוא  הּקטרת מע ׂשה מהּֿׁשאיןּֿכן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּבּׁשמים,

ההתּכּללּות  ענין ׁשּמּצד ואףֿעלּֿפי הריח, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָענין

הריח, ענין יׁשנֹו ּבקרּבנֹות ּגם הּנה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבקדּוׁשה,

לה' ניחֹוח ריח ׁשּכתּוב -10ּוכמֹו ּבעיקר א , ְְִִֵֶַַַַָָ

היכן  ּכן ועל האכילה, ענין הם ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָהּקרּבנֹות

הּימנית  ּדפרּדׁשקא נּוקבא ּבין ְְְְְְְִִֵַַַַָָָמחּלקים

ּכיון  ּדוקא, קטרת ּגּבי הּׂשמאלית, ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹלפרדׁשקא

ועל  הריח, הּוא ענינּה עיקר הּנה ּבּקטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּדוקא

להפ הּוא ּדוקא הּקטרת ּבכח הּנה ְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹֹּכן

מן  להיֹות צריכים הּקרּבנֹות ּדהּנה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָה'לעּומתֿזה',

יׁשנֹו ּבּקטרת מהּֿׁשאיןּֿכן ּדוקא, ּבפי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּוּתר

ּוכמֹו ה'לעּומתֿזה', ענין ׁשּזהּו הּמֹור ענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַַּגם

הּזקן  אדמּו"ר חדׁשים 11ׁשּמבאר ׁשּׁשה ּבענין ְְְְֳִִִֵֵֶַַַָָָָ

רק  ולא ּדכיא, מירא ּומרּדכי הּמֹור, ְְְְְֵֶֶַַַַָָָֹּבׁשמן

אחד  ׁשּכל  אּלא מ'לעּומתֿזה', הּוא ְִֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּמֹור

 ֿ ה'לעּומת ענין עם קׁשּור הּקטרת מּסממני ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹואחד

חּסר  (ואם סממנים י"א ּדוקא ּבּקטרת  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזה',

הּוא  הּקטרת מּסממני אחד ׁשּכל הינּו כּו'), ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

ה'לעּומתֿזה' ענין הּוא ׁשי"א י"א, מן ְְִִֶֶֶַַַָאחד

ולא  עׂשר  הּוא) ׁשּׁשם ּבקדּוׁשה, (ּכמֹו ְְְִֵֶֶֶֶָָֹׁשאינֹו

הם  אּלּו סממנים י"א ׁשהרי ועֹוד עׂשר, ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָאחד

מּסממני  אחד ׁשּכל ּדהינּו עׂשו, אּלּופי י"א ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכנגד

וא  עׂשו, מאּלּופי אחד ּכנגד הּוא םּֿכן הּקטרת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

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
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,˙¯Ëw‰ ‰NÚÓÏ Ì˙Ò ˙Ba¯˜ גדולה מעלה יש לקרבנות שגם ואף »¿»¿»¿«¬≈«¿…∆

נוספת  חשיבות יש לקטורת הרי ÌÈ‡¯˜מאד, ˙Ba¯˜c בתורה ¿»¿»ƒ¿»ƒ
‰ÏÈÎ‡,הקדושֿברוךֿהוא של המאכל כביכול, e˙kL·והם, BÓÎe7 ¬ƒ»¿∆»

הקרבנות  הקרבת לעניין ‚B',בתורה ÈM‡Ï ÈÓÁÏ Èa¯˜ הרי ‡˙ ∆»¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ«
אוכל  ומזון, 'לחם' נקראים שהקרבנות

Ï‡¯NÈ ÌÈ‡¯˜ ÔÎÏÂ ב'שיר ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¿»≈
È˙ÈÚ¯8Le¯ÈÙcהשירים' , «¿»ƒ¿≈

È˙Ò¯t - È˙ÈÚ¯ שהרועה כשם «¿»ƒ«¿»»ƒ
בני  כביכול כך הצאן, את מפרנס צאן

 ֿ הקדושֿברוך של ה'רעיה' הם ישראל

אותו  המפרנסת ÔÈ„ÈÓzהוא ÈLaƒ¿≈¿ƒƒ
'eÎ בקביעות הבאים 'תמיד' קרבנות

ו  בבוקר אחת פעם ביומו יום פעם מידי

הערבים בין כפי È‡„ÎÂ˙‡נוספת ¿ƒ¿ƒ»
L¯„na9Ï‡¯NÈשמובא «ƒ¿»ƒ¿»≈

,ÌÈÓMaL Ô‰È·‡Ï ÔÈÒ¯ÙÓ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆∆«»«ƒ
˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬≈«¿…∆

אלא  ו'מזון' 'אוכל' ÔÈÚאינו ‡e‰ƒ¿«
„vnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÁÈ¯‰»≈«¿««ƒ∆ƒ«
,‰Le„˜aL ˙eÏlk˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿∆ƒ¿»
העניינים  כל וחסידות בקבלה כמבואר

בזה  זה נכללים הקדושה שבצד

יש  העליונות בספירות (לדוגמה,

מידת  בין ביותר מהותיים הבדלים

יש  זאת ובכל הגבורה, למידת החסד

שבגבורה  חסד – התכללות ביניהם

בשאר  גם וכך שבחסד, וגבורה

Ba¯˜a˙העניינים) Ìb ‰p‰ƒ≈«¿»¿»
BÓÎe ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«»≈«¿

·e˙kL הקרבנות כל ¯ÁÈעל ∆»≈«
'‰Ï ÁBÁÈ10- ¯˜ÈÚa C‡ , ƒ«««¿ƒ»

,‰ÏÈÎ‡‰ ÔÈÚ Ì‰ ˙Ba¯w‰«»¿»≈ƒ¿«»¬ƒ»
ÔÈa ÌÈ˜lÁÓ ÔÎÈ‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈≈»¿«¿ƒ≈

‡·˜e החור Lc¯Ùc˜‡הנקב, ¿»¿«¿«¿»
‡˜L„¯ÙÏ ˙ÈÓi‰«¿»ƒ¿«¿«¿»
,‡˜Âc ˙¯Ë˜ Èab ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ«≈¿…∆«¿»
מריח  שהאדם שהריח בזוהר כתוב

– הנקבים שני שהם דרגות שתי בכך ויש החיות, עצם הוא האף באמצעות

הנקב  ודווקא השמאלי, והנקב הימני הנקב שבאף, – הזהר בלשון "פרדשקא"

שני  בין שההבדל בחסידות כך על ומבואר ממש, החיות עצם הוא השמאלי

הנקב  בבחינת שהם הקרבנות, ריח בין להבדל בדומה הוא ה"פרדשקא"

בבחינת  שהוא הכיפורים), יום של הקטורת (ובמיוחד הקטורת לריח הימני,

הוא הנקב  הדבר וטעם ÈÚ˜¯השמאלי, ‰p‰ ˙¯Ëwa ‡˜ÂcL ÔÂÈk≈»∆«¿»«¿…∆ƒ≈ƒ«
ÁÈ¯‰ ‡e‰ dÈÚ מהקרבנות האוכל בשונה עניין הוא עניינם שעיקר ƒ¿»»»≈«

דבר  הוא בהם,והריח ‰e‡נוסף ‡˜Âc ˙¯Ëw‰ ÁÎa ‰p‰ Ôk ÏÚÂ¿«≈ƒ≈¿…««¿…∆«¿»
,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ CÙ‰Ï עשה זה לעומת זה 'את (ככתוב הקדושה היפך «¬…«¿«∆

‰Ba¯w˙אלוקים') ‰p‰c¿ƒ≈«»¿»
¯zen‰ ÔÓ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿ƒ«»

EÈÙa המותרים כשרים מדברים ¿ƒ
MŒ‰Ó‡באכילה ,‡˜ÂcÔkŒÔÈ «¿»«∆≈≈

¯Bn‰ ÔÈÚ Ìb BLÈ ˙¯Ëwa«¿…∆∆¿«ƒ¿««
שכתב  (כמו כשרה לא מחיה שבא

א  פרק המקדש כלי (הלכות הרמב"ם

"מושק" הוא דרור" ש"מר ג) הלכה

דם  שהוא א) מג, (ברכות בגמרא הנזכר

בחטוטרת  שנקרש ידוע חיה

מר) הנקרא בושם ונעשה שבצווארה

,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿«∆
¯"eÓ„‡ ¯‡·nL BÓÎe¿∆¿»≈«¿

Ô˜f‰11ÌÈL„Á ‰ML ÔÈÚa «»≈¿ƒ¿«ƒ»√»ƒ
‡¯ÈÓ ÈÎc¯Óe ,¯Bn‰ ÔÓLa¿∆∆«»¿¿«≈»

‡ÈÎc,טהור ¯˜מור ‡ÏÂ «¿»¿…«
‡e‰ ¯Bn‰L מסממני אחד סממן ∆«

ובא ÊŒ˙ÓeÚÏ'Ó‰'הקטורת ƒ¿«∆
לקדושה, ומתעלה הקדושה מהיפך

„Á‡Â „Á‡ ÏkL ‡l‡∆»∆»∆»¿∆»
ÌÚ ¯eL˜ ˙¯Ëw‰ ÈÓÓqÓƒ«¿»≈«¿…∆»ƒ
È¯‰L ,'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ ÔÈÚƒ¿««¿«∆∆¬≈
ÌÈÓÓÒ ‡"È ‡˜Âc ˙¯Ëwa«¿…∆«¿»«¿»ƒ

'eÎ „Á‡ ¯qÁ Ì‡Â) זה הרי ¿ƒƒ«∆»
החיים  בהיפך ÏkLקשור eÈ‰ ,(«¿∆»

‡e‰ ˙¯Ëw‰ ÈÓÓqÓ „Á‡∆»ƒ«¿»≈«¿…∆
ÔÈÚ ‡e‰ ‡"ÈL ,‡"È ÔÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿«
BÓk) BÈ‡L '‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰«¿«∆∆≈¿
¯NÚ (‡e‰ ÌML ,‰Le„˜aƒ¿»∆»∆∆

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ יש בקדושה ולכן ¿…««»»
שמבואר  (וכפי דווקא ספירות עשר

של  המיוחדת המעלה בחסידות,

היא  סממנים מי"א הבאה הקטורת,

"י"א  בהם שיש והסטראֿאחרא הקליפות את ולהעלות לברר אפשר שבכוחה

י"א  בירור ידי על וזאת טומאה, של כתרים אחדֿעשר דמסאבותא", כתרין

הקטורת), ‡elסממני ÌÈÓÓÒ ‡"È È¯‰L „BÚÂהקטורת ‰Ìשל ¿∆¬≈«¿»ƒ≈≈
ÂNÚ ÈÙel‡ ‡"È „‚k,וישלח בפרשת בתורה ÏkLהמנויים eÈ‰c ¿∆∆«≈≈»¿«¿∆»

,ÂNÚ ÈÙel‡Ó „Á‡ „‚k ‡e‰ ˙¯Ëw‰ ÈÓÓqÓ „Á‡∆»ƒ«¿»≈«¿…∆¿∆∆∆»≈«≈≈»
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'ebe `yz ik

ענין  עם קׁשּור הּסממנים מי"א אחד ְְִִִִֶַַַָָָָּכל

את  להפ הּוא הּקטרת ׁשענין ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַֹֹה'לעּומתֿזה',

מאחר  הּוא לזה והּכח  לקדּוׁשה, ְְְְִֵֶֶַַַַַַָֹה'לעּומתֿזה'

יֹותר  למעלה ׁשּמּגיע הריח ענין הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּקטרת

ְִָָמּקרּבנֹות.

‰p‰Â,הּנפׁש ּבעצם ׁשּמּגיע הּוא הריח מעלת ¿ƒ≈ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

חזק, ריח ודוקא הריח, ּבכח ּכן ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָֹועל

זה  ואין ּדוקא הריח ּבכח ׁשּזה מהּׁשינה, ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלעֹורר

לׁשינה. ּגֹורמת ׁשאכילה ואדרּבה, האכילה. ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבכח

יֹומא  ּבמּסכת איתא ּכן צרי12ועל ׁשהּכהןּֿגדֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מּפני  יֹוםֿהּכּפּורים, ּבערב ּבאכילתֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָלמעט

ריח  מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשינה, את מביא ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּמאכל

הּנפׁש. ּבעצם ׁשּמּגיע מאחר מהּׁשינה, ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמעֹורר

ּביֹוםֿהּכּפּורים  הּכהןּֿגדֹול ׁשעבֹודת מה ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹוזהּו

ענין  ׁשהּוא ּדוקא ּבקטרת היתה ּבּׁשנה ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹאחת

ּבכחֹו הריח הּנה למּטה ּבאדם ּדכמֹו ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָֹהריח,

ּבּמקּדׁש הּוא ּכמֹוֿכן הּנפׁש, עצם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָלעֹורר

ואףֿעלּֿפי  ּבקדׁשֿהּקדׁשים, הּוא ּבריח ְְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָֹׁשעבֹודה

עיקר  א הּקרּבנֹות, ּדם עם ּגם לׁשם נכנס ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשהיה

וחידּוׁש ּבּקטרת, היתה ּבקדׁשֿהּקדׁשים ְְְְֲֳִִֶֶַַָָָָָֹֹהעבֹודה

 ֿ ּבקדׁש הּוא ּביֹוםֿהּכּפּורים הּקטרת ְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹמעׂשה

- ּכן על הּקטרת, ענין מעלת ּומּצד ְְֲֳִִִֵֶַַַַַַַָֹהּקדׁשים.

וגֹו' מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם ּבכל 13וכל וגם , ְְְְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ

 ֿ יֹום לגּבי זה ענין מבאר (ׁשּבחסידּות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשנה

הּׁשנה 14הּכּפּורים  ּבכל הּוא ּכן אבל מּצד 15, ְֲִִִֵַַַָָָָ

ּבעצם  ׁשּמּגיע הריח ענין ׁשהּוא הּקטרת), ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹמעלת

ּדוקא  הריח ּבכח ׁשּבגׁשמּיּות ּכמֹו והּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּנפׁש.

ׁשּבכדי  ּברּוחנּיּות הּוא ּכמֹוֿכן מהּׁשינה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָלעֹורר

ו  ּדוקא. הריח עלֿידי הּוא מהּׁשינה הּנה לעֹורר ְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּדפּורים  ּבּמאמר נתּבאר הּׁשינה ּׁשּכתּוב 16ענין מה ער,17ּבענין ולּבי יׁשנה אני ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

מאחר  א ּבגלּותא, יׁשנה יׂשראל ּדכנסת ׁשהגם והינּו וגֹו', ּדֹופק ּדֹודי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹול

ואחד, אחד ּכל אצל וער ּבׁשלימּות היא ׁשּבּנפׁש ׁשה'ּיחידה' ּדהינּו ער', ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁש'ּלּבי
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א.12) יז.13)יח, טז, ואילך).14)אחרי א'תקנה (ע' אדם וכל ד"ה יוה"כ א.15)אוה"ת מד, ההוא 16)יומא בלילה ד"ה

ואילך. ו' עמוד כאן לעיל ואילך). 104 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך ב.17)פ"ב ה, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Œ˙ÓeÚÏ'‰ ÔÈÚ ÌÚ ¯eL˜ ÌÈÓÓq‰ ‡"ÈÓ „Á‡ Ïk ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ««¿»ƒ»ƒƒ¿««¿«

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'‰ ˙‡ CÙ‰Ï ‡e‰ ˙¯Ëw‰ ÔÈÚL ,'‰Ê ולברר ∆∆ƒ¿««¿…∆«¬…∆«¿«∆
הקדושה היפך את Á‡Ó¯ולהעלות ‡e‰ ‰ÊÏ Ák‰Â ,‰Le„˜Ïƒ¿»¿«…«¿∆≈««

˙Ba¯wÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbnL ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ ˙¯ËwL שהם ∆¿…∆ƒ¿«»≈«∆«ƒ«¿«¿»≈ƒ»¿»
האוכל. עניין

‡e‰ ÁÈ¯‰ ˙ÏÚÓ ‰p‰Â¿ƒ≈«¬«»≈«
,LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈbnL כפי ∆«ƒ«¿∆∆«∆∆

מריח  האדם שהנאת בפועל שרואים

ויש  רוחנית. מיוחדת, הנאה היא טוב

מהאוכל  הגשמית ההנאה על יתרון לה

‡˜Â„Â ,ÁÈ¯‰ ÁÎa Ôk ÏÚÂ¿«≈¿…«»≈«¿«¿»
,‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÏ ,˜ÊÁ ÁÈ≈̄«»»¿≈≈«≈»
ÔÈ‡Â ‡˜Âc ÁÈ¯‰ ÁÎa ‰fL∆∆¿…«»≈««¿»¿≈
,‰a¯„‡Â .‰ÏÈÎ‡‰ ÁÎa ‰Ê∆¿…«»¬ƒ»¿«¿«»
ÏÚÂ .‰ÈLÏ ˙Ó¯Bb ‰ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»∆∆¿≈»¿«

‡˙È‡ Ôk מובא‡ÓBÈ ˙ÎqÓa12 ≈ƒ»¿«∆∆»
ÏB„bŒÔ‰k‰L כל ער להיות שצריך ∆«…≈»
יום  של CÈ¯»̂ƒהכיפורים הלילה

ŒÌBÈ ·¯Úa B˙ÏÈÎ‡a ËÚÓÏ¿«≈«¬ƒ»¿∆∆
ÏÎ‡n‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿≈∆««¬»
ŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÈM‰ ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«≈»«∆≈
,‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÓ ÁÈ¯ Ôk≈≈«¿≈≈«≈»
LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈbnL ¯Á‡Ó≈««∆«ƒ«¿∆∆«∆∆
מיוחדת. השפעה יש שלריח כאמור

e‰ÊÂ על הפנימי Ó‰הטעם ¿∆«
ŒÌBÈa ÏB„bŒÔ‰k‰ ˙„B·ÚL∆¬««…≈»¿

‰Ma ˙Á‡ ÌÈ¯etk‰ היום «ƒƒ«««»»
והמיוחד  השנה האחד ימות מכל

‡e‰L ‡˜Âc ˙¯Ë˜a ‰˙È‰»¿»«¿…∆«¿»∆
Ì„‡a BÓÎc ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚƒ¿«»≈«ƒ¿»»»

ÁÈ¯‰ ‰p‰ ‰hÓÏ,הגשמי ¿«»ƒ≈»≈«
חזק, ריח הוא אם …¿BÁÎaבמיוחד

ŒBÓk ,LÙp‰ ÌˆÚ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆∆∆«∆∆¿
‰„B·ÚL Lc˜na ‡e‰ ÔÎ≈«ƒ¿»∆¬»

ÁÈ¯a נעלית הכי בדרגה הקטורת ¿≈«
הכיפורים, ביום הקטורת הקטרת שלה,

,ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‡e‰ המקום ¿…∆«√»ƒ
והנעלה  המקדש הקדוש בבית ביותר

È‰L‰עצמו, ÈtŒÏÚŒÛ‡Â הכהן ¿««ƒ∆»»
ÌLÏהגדול  ÒÎ הקדשים לקודש ƒ¿»¿»

˙Ba¯w‰ Ìc ÌÚ Ìb גם כן ואם «ƒ««»¿»
לקודש  שייכת הקרבנות עבודת

˜¯ÈÚמכלֿמקום ‡Cהקדשים, «ƒ«

˙¯Ëwa ‰˙È‰ ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‰„B·Ú‰ בפועל היתה שהקטרתה »¬»¿…∆«√»ƒ»¿»«¿…∆
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈaשם, ˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ Le„ÈÁÂ הקטורת מעשה לגבי ¿ƒ«¬≈«¿…∆¿«ƒƒ

השנה  ימות ÔÈÚכל ˙ÏÚÓ „vÓe .ÌÈL„w‰ŒL„˜a ‡e‰¿…∆«√»ƒƒ««¬«ƒ¿«
Ì„‡ ÏÎÂ - Ôk ÏÚ ,˙¯Ëw‰ בעצמו הגדול הכהן È‰È‰מלבד ‡Ï «¿…∆«≈¿»»»…ƒ¿∆

'B‚Â „ÚBÓ Ï‰‡a13 הקטרת בעת ¿…∆≈¿
‰M‰הקטורת, ÏÎa Ì‚Â¿«¿»«»»

‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ó ˙e„ÈÒÁaL)∆«¬ƒ¿…»ƒ¿»∆
מועד" באוהל יהיה לא אדם "וכל של

הקטורת  הקטרת ŒÌBÈבעת Èa‚Ï¿«≈
ÌÈ¯etk‰14‡e‰ Ôk Ï·‡ , «ƒƒ¬»≈

‰M‰ ÏÎa15˙ÏÚÓ „vÓ ¿»«»»ƒ««¬«
˙¯Ëw‰ ביותר נעלית עבודה שהיא «¿…∆

השנה  ימות כל ÔÈÚגם ‡e‰L ,(∆ƒ¿«
.LÙp‰ ÌˆÚa ÚÈbnL ÁÈ¯‰»≈«∆«ƒ«¿∆∆«∆∆
ÁÎa ˙eiÓL‚aL BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆¿«¿ƒ¿…«
,‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÏ ‡˜Âc ÁÈ¯‰»≈««¿»¿≈≈«≈»
˙eiÁe¯a ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈¿»ƒ
‰ÈM‰Ó ¯¯BÚÏ È„ÎaL∆ƒ¿≈¿≈≈«≈»

שמשמעה  בעבודת הרוחנית חלישות

Âc˜‡.ה' ÁÈ¯‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»≈««¿»
¯‡a˙ ‰ÈM‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿««≈»ƒ¿»≈

ÌÈ¯eÙc ¯Ó‡na16,זו שנה ««¬»¿ƒ
ההוא  "בלילה דיבורֿהמתחיל תשכ"ח,

המלך", שנת Ó‰נדדה ÔÈÚa¿ƒ¿««
·e˙kM17,¯Ú ÈaÏÂ ‰LÈ È‡ ∆»¬ƒ¿≈»¿ƒƒ≈

eÈ‰Â ,'B‚Â ˜ÙBc È„Bc ÏB˜ƒ≈¿¿«¿
הפסוק  על ז"ל חכמינו »¬∆Ì‚‰Lכדברי
‰LÈ Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc במובן ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈»

נמצאת eÏ‚a˙‡הרוחני  שהיא כיון ¿»»
Ú¯',בגלות, Èal'L ¯Á‡Ó C‡«≈««∆ƒƒ≈

והפנימיות  ישראל העומק בני של

גם  ובתוקפה במעלתה בזמן נשארת

ÈÁi'‰L„‰'הגלות  eÈ‰c¿«¿∆«¿ƒ»
LÙpaL והפנימית העצמית הנקודה ∆«∆∆

האלוקית  היהודית הנשמה של ביותר

¯ÚÂ ˙eÓÈÏLa ‡È‰ התוקף בכל ƒƒ¿≈¿≈
Á‡Â„והחוזק  „Á‡ Ïk Ïˆ‡≈∆»∆»¿∆»

מצבו  יהיה אשר יהיה ישראל, מבני
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ebe'יח `yz ik

לא  אלּיהּו ואף הּתפּלֹות, ׁשאר על הּמנחה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹּתפּלת

הּמנחה  ּבתפּלת אּלא ׁשּכתּוב 22נענה ּכמֹו , ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

זֹו ּדׁשּבת ׁשעלֿידי 23ּבהפטרה ההמׁשכה א . ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָ

וידּוע  העֹולמֹות, ּבפנימּיּות רק היא ְְְִִִִִַַַָָָָהּתפּלה

ּבחיצֹונּיּות  ּגם להיֹות צריכה ְְְְִִִִֶַַַָָָׁשההמׁשכה

להיֹות  ׁשּצריכה הּתֹורה ּבענין ּכמבאר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעֹולמֹות,

ּבּפה  ׁשּמארי24למֹוציאיהם ּוכמֹו ּדוקא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

ּבּתניא  הּזקן להיֹות 25אדמּו"ר צרי ּבמצֹות וכן , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

הּתֹורה  ענין ׁשּכללּות ועד ּדוקא, הּמצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָמעׂשה

ּדלמצרים  ּבעֹולםֿהּזה, למּטה ּדוקא הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומצֹות

ׁשעלֿידם 26ירדּתם  הּוא ּכן אמנם ּובקרּבנֹות , ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

העֹולמֹות, ּבחיצֹונּיּות ּגם ההמׁשכה ּגילּוי ְְִִִַַַָָָָהּוא

קרּבנֹות  ּדבמקֹום הּתפּלֹות עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

העֹולמֹות, ּבפנימּיּות רק היא ההמׁשכה ְְְִִִִִַַַָָָָּתּקנּום,

היא  ההמׁשכה הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָולהיֹות

 ֿ ּכנסת עֹונה זה על הּנה העֹולמֹות, ְְִִִֵֶֶֶַָָָּבחיצֹונּיּות

וגֹו ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי '.יׂשראל ְְְְִִִֵֶַָָָֻ

ÏÚÂ מן ידֹו ׁשלח ּדֹודי ּבּפסּוק, ממׁשי זה ¿«ְִִִֶַַַָָָ

מׁשיבה  ּדרּוחֿהּקֹודׁש ׁשהגם והינּו ְְְְֲִֶֶַַַַַָהחֹור,

אבל  גֹו', איככה רגלי את רחצּתי הּקּב"ה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשם

הּוא  'ּדֹודי ' אׁשר ידֹו, ׁשלח ּדדֹודי הענין ְְֲִִִִֶַַָָָָמּצד

לנׁשמֹות  הּקּב"ה ׁשל העצמית האהבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָענין

על  ּבּמאמר הּזקן  אדמּו"ר ׁשּמבאר  (ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

ּבׂשיחת  ונתּבאר לדֹודי, לפּתֹוח אני קמּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָהּפסּוק

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ּומּצד 27כ"ק ,( ְְְִִֵֶַַַָָ

ּדחֹור  החֹור, מן ידֹו ׁשלח הּנה העצמית, ְְֲִִִֵַַַַָָָָָהאהבה
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ואילך). 59 (ע' אדמו"ר מו"ח כ"ק בהנחת - תרס"ו שמח"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Û‡Â ,˙BlÙz‰ ¯‡L ÏÚ ‰Án‰ ˙lÙz ˙ÏÚÓ ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ«¬«¿ƒ««ƒ¿»«¿»«¿ƒ¿«

e‰iÏ‡ הבעל נביאי עם הכרמל בהר כשהיה ‡l‡הנביא ‰Ú ‡Ï ≈ƒ»…«¬»∆»
‰Án‰ ˙lÙ˙a22, השמים מן האש ירדה אז e˙kL·ורק BÓk ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿∆»

BÊ ˙aLc ‰¯ËÙ‰a23 עניין את יש הזה בזמן גם לכאורה כן ואם ««¿»»¿«»
הקטורת? ועניין הקרבנות

C‡ יש שעדיין הוא כך על המענה «
הקרבנות  עניין בין גדול הבדל

לעניין  המקדש בית בזמן והקטורת

(ולכן  הזה בזמן והקטורת הקרבנות

בגדי  העדר שבגלל ישראל בני טענת

יכולים  אינם המקדש ועבודת כהונה

כראוי, הזה בזמן לאלוקות להתקרב

כי נכונה), אור ‰‰ÎLÓ‰היא של ««¿»»
למטה  מלמעלה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאלוקי

‰lÙz‰ הגלות ¯˜בזמן ‡È‰ «¿ƒ»ƒ«
˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙa היא אבל ƒ¿ƒƒ»»

בגלוי, ניכרת ולא בהעלם נשארת

‰ÎLÓ‰‰L Úe„ÈÂ אלוקי אור של ¿»«∆««¿»»
שתפעל  באופן למטה מלמעלה

בעולם  כראוי למטה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ותשפיע
˙BÈ‰Ï בגלוי ניכרת Ìbונרגשת ƒ¿«

¯‡·Ók ,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»«¿…»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ‰¯Bz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»∆¿ƒ»ƒ¿

‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ24,‡˜Âc ¿ƒ≈∆«∆«¿»
שמואל  ליה "אמר הגמרא: (ובלשון

קרי, פומיך פתח שיננא, יהודה: לרב

ביך  דתתקיים היכי כי תני, פומיך פתח

פיך  פתח ותקרא, פיך [פתח חיי ותוריך

לחיים  ותזכה בך שיתקיים כדי ותשנה

למצאיהם  הם חיים כי שנאמר ארוכים]

למצאיהם  תקרי אל מרפא, בשרו ולכל

מובן  מזה וגם בפה], למוציאיהם אלא

הדברים  לביטוי ויתרון מעלה שיש

הלימוד  לעומת ובגלוי, בחיצוניות

בלבד. ובפנימיות בלבד במחשבה

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ CÈ¯‡nL BÓÎe¿∆«¬ƒ«¿«»≈
‡Èza25 המשכת התורה,לעניין עסק ידי על בעולם BˆÓa˙אלוקות ÔÎÂ ««¿»¿≈¿ƒ¿

‡˜Âc ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ עלֿידי בעולם האלוקות והמשכת »ƒƒ¿«¬≈«ƒ¿«¿»
ובגלוי, בחיצוניות הפועל כוח (שהוא המעשה ידי על בעיקר היא המצוות

בפנימיות), שהיא הלב כוונת ידי על מאשר ÔÈÚיותר ˙eÏÏkL „ÚÂ¿«∆¿»ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓÏc ,‰f‰ŒÌÏBÚa ‰hÓÏ ‡˜Âc ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¿»¿«»»»«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ

Ìz„¯È26, מלאכי אמרו למרום, משה שעלה "בשעה הגמרא: (וכסיפור ¿«¿∆

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

לבשרֿודם, ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים

הארץ  בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה

לו  אמר השמים? על הודך תנה אשר

להן  החזיר למשה: הקדושֿברוךֿהוא

עולם, של ריבונו לפניו: אמר תשובה...

בה, כתיב מה לי נותן שאתה  תורה

מארץ  הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי

ירדתם, למצרים להן: אמר מצרים.

תהא  למה תורה השתעבדתם, לפרעה

 ֿ להקדושֿברוך לו הודו מיד לכם?...

הוא...)

‡e‰ Ôk ÌÓ‡ ˙Ba¯˜·e¿»¿»»¿»≈
ÈeÏÈb ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ הבא האלוקי האור של ««¿»»
למטה  eiBˆÈÁa˙מלמעלה Ìb«¿ƒƒ

ŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»«∆≈≈«
˙Ba¯˜ ÌB˜Ó·c ˙BlÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ,Ìewzƒ¿««¿»»ƒ«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙa מבלי ƒ¿ƒƒ»»
גם  ניכרת ובגלוי,שתהיה בחיצוניות

˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆«¿≈«ƒ¿
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ גם˙eiBˆÈÁa ««¿»»ƒ¿ƒƒ

‰BÚ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ≈«∆»
˙‡ ÈzËLt Ï‡¯NÈŒ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈»«¿ƒ∆

'B‚Â Èzzk ֿ להקדושֿברוך ואומרת À»¿ƒ¿
הזה  בזמן כהונה, בגדי שבהעדר הוא

בגלוי. ההמשכה את לפעול אפשר אי

È„Bc ,˜eÒta CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒ«»ƒ
eÈ‰Â ,¯BÁ‰ ÔÓ B„È ÁÏL»«»ƒ«¿«¿
‰·ÈLÓ L„Bw‰ŒÁe¯c Ì‚‰L∆¬«¿««∆¿ƒ»
˙‡ ÈzˆÁ¯ ‰"aw‰ ÌLa¿≈«»»»«¿ƒ∆

,'B‚ ‰ÎÎÈ‡ ÈÏ‚¯ בזמן ואכן «¿«≈»»
בבית  השכינה השראת חסרה הגלות

הבית  בזמן שהייתה «¬‡·Ïהמקדש
'È„Bc' ¯L‡ ,B„È ÁÏL È„B„c ÔÈÚ‰ „vÓ אוהביÔÈÚ ‡e‰ ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»«»¬∆ƒƒ¿«

Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰"aw‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ עצם ‰‡‰·‰ מצד אהבה »«¬»»«¿ƒ∆«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈
נחות  רוחני במצב הם ישראל בני כאשר גם תמיד, שנמצאת ¿(BÓÎeהמהות

È‡ ÈzÓ˜ ˜eÒt‰ ÏÚ ¯Ó‡na Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL∆¿»≈«¿«»≈««¬»««»«¿ƒ¬ƒ
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î ˙ÁÈNa ¯‡a˙Â ,È„B„Ï ÁBzÙÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ««¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL27ÔÓ B„È ÁÏL ‰p‰ ,˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ „vÓe ,( ƒ¿»≈∆ƒ«»«¬»»«¿ƒƒ≈»«»ƒ
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ׁשּיהיה  ּבכדי לי, ּפתחי ּדֹופק ּדֹודי קֹול ּכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַעל

הּנ"ל  ּבּמאמר (והּנה ּתּמתי יֹונתי רעיתי ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָאחֹותי

והמׁש וגֹו' יׁשנה ּדאני זה ּפסּוק ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָנתּבאר

הּביאּור  אׁשר וגֹו', ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻהּפסּוקים

על  הּנה ּדֹופק'), ּדֹודי ה'ּקֹול ּדלאחר הּוא ְִִִֵֵֶַַַַָּבהם

איככה  ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי ּכנסתֿיׂשראל עֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזה

ואדמּו"ר  מהר"ׁש אדמּו"ר ּומביא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָאלּבׁשּנה,

(על  הּׁשירים' ל'ׁשיר ּברׁשימֹותיו צדק' ְְִִִִִֶֶֶַַַַָה'צמח

רּבה'18הּפסּוק  ּדב'מדרׁש וגֹו') ידֹו ׁשלח ּדֹודי ְְְִִִַַַַָָָָ

וגֹו', ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי הּפסּוק על ֿ הּׁשירים ְְְִִִִִֶַַַַָָָֻׁשיר

מלכּות  ּובגדי ּכהּונה ּבגדי על ּדקאי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָאיתא

מּובן  אינֹו ּדלכאֹורה ּבּגלּות, מּמּנּו ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּפׁשטּו

ּומבארים, לכאן. וכּו' ּכהּונה ּדבגדי ְְְְְְֲִִֵַַָָָָהּׁשּיכּות

ּדֹודי  ו'קֹול ּבגלּותא, - יׁשנה ׁשאני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדמאחר

זה  על הּתׁשּובה ּכן על מהּׁשינה, לעֹורר ְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָּדֹופק'

ּבגדי  לּה ׁשחסרים ּכּתנּתי, את ּדפׁשטּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻהיא

עבֹודת  ׁשּתהיה איֿאפׁשר ולכן כּו', ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהּכהּונה

ּובפרט  לה', ניחֹוח ריח ׁשּנקראים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות

מעֹורר  והריח הריח, ענין ׁשהּוא הּקטרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמעׂשה

ריח  ואין ּכהּונה ּבגדי ּדפׁשטּתי ּומאחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָמהּׁשינה,

אלּבׁשּנה  איככה אםּֿכן והּקטרת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּקרּבנֹות

זה  ועל כּו', רעיתי אחֹותי ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָלהתעֹורר

את  רחצּתי הּקּב"ה ּבׁשם רּוחֿהּקדׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשיבה

נקרא  ּביתֿהּמקּדׁש ּדהּנה אטּנפם, איככה 19רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

היתה  ּובביתֿהּמקּדׁש הּקּב"ה, ׁשל רגליו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָהדֹום

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשכינה, הּׁשמים 20הׁשראת הּנה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

הּזה, הּבית ּכי אף יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹּוׁשמי

זי האּב אי אז רגלי, את ׁשרחצּתי לאחר א קּימת, ּתמיהה היא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּזֹו

כּו'. איככה אםּֿכן ּבביתֿהּמקּדׁש, מתלּבׁש מּלהיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּפגעוואׁשן

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â קרּבנֹות ּכנגד ּדתפּלֹות הּקרּבנֹות, ענין יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ¿««ƒְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ענין 21ּתּקנּום  ׁשּזהּו הּקטרת, ענין עכׁשו ּגם יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מעלת  הּמבארים ּבּדרּוׁשים וכּמבֹואר קטרת, מנחת ׁשּנקראת מנחה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּתפּלת
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ד.18) ב.19)שם, כח, הימיםֿא כז.20)דברי ח, ב.21)מלכיםֿא כו, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובגלוי, בחיצוניות נראה שהוא כפי ÙBc˜הרוחני È„Bc ÏB˜ Ôk ÏÚ«≈ƒ≈

,ÈÏ ÈÁ˙t קורא ישראל בני של (אוהב) 'דוד' הנקרא הוא ברוך הקדוש ƒ¿ƒƒ
אותם  È‰iL‰ומעורר È„Îa הכתוב È˙BÈכהמשך È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¬ƒ«¿»ƒ»ƒ

È˙nz אפילו הקדושֿברוךֿהוא אל יתקרבו  ישראל בגלות ובני בהיותם «»ƒ
Ï"p‰ ¯Ó‡na ‰p‰Â) דיבור ¿ƒ≈««¬»««

שנאמר "המתחיל  ההוא" בלילה

È‡cבפורים  ‰Ê ˜eÒt ¯‡a˙ƒ¿»≈»∆«¬ƒ
ÌÈ˜eÒt‰ CLÓ‰Â 'B‚Â ‰LÈ¿≈»¿¿∆¿≈«¿ƒ
¯L‡ ,'B‚Â Èzzk ˙‡ ÈzËLt»«¿ƒ∆À»¿ƒ¿¬∆
¯Á‡Ïc ‡e‰ Ì‰a ¯e‡Èa‰«≈»∆ƒ¿««

,'˜ÙBc È„Bc ÏBw'‰ של ה'קול' «ƒ≈
המעורר  בני הקדושֿברוךֿהוא את

BÚ‰ישראל  ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,(ƒ≈«∆»
˙‡ ÈzËLt Ï‡¯NÈŒ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈»«¿ƒ∆
,‰pLaÏ‡ ‰ÎÎÈ‡ ÈzzkÀ»¿ƒ≈»»∆¿»∆»
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Â¿«¿«∆«∆∆
'ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL'Ï ÂÈ˙BÓÈL¯aƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒƒ

˜eÒt‰ ÏÚ)18B„È ÁÏL È„Bc ««»ƒ»«»
Œ¯ÈL '‰a¯ L¯„Ó'·c ('B‚Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
ÈzËLt ˜eÒt‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ««»»«¿ƒ
È‡˜c ‡˙È‡ ,'B‚Â Èzzk ˙‡∆À»¿ƒ¿ƒ»¿»≈

היא  שהכוונה È„‚aמובא ÏÚ«ƒ¿≈
eËLtL ˙eÎÏÓ È„‚·e ‰e‰k¿»ƒ¿≈«¿∆»¿

epnÓישראל בני a,˙eÏbמאיתנו, ƒ∆«»
˙eÎiM‰ Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»««»
Ô‡ÎÏ 'eÎÂ ‰e‰k È„‚·c¿ƒ¿≈¿»¿¿»
השייכות  על המדברים אלו לפסוקים

הקדושֿברוךֿהוא. עם ישראל בני של

È‡L ¯Á‡Óc ,ÌÈ¯‡·Óe כנסת ¿»¬ƒ¿≈««∆¬ƒ
eÏ‚a˙‡,ישראל - ‰LÈ נמצאת ¿≈»¿»»

נחות, רוחני במצב È„Bcבגלות ÏB˜Â¿ƒ
הוא ברוך BÚÏ¯¯הקדוש ˜ÙBc≈¿≈

‰·eLz‰ Ôk ÏÚ ,‰ÈM‰Ó של ≈«≈»«≈«¿»
ישראל ‰È‡כנסת ‰Ê ÏÚ«∆ƒ

ÌÈ¯ÒÁL ,Èzzk ˙‡ ÈzËLÙc¿»«¿ƒ∆À»¿ƒ∆¬≈ƒ
ÔÎÏÂ ,'eÎ ‰e‰k‰ È„‚a dÏ»ƒ¿≈«¿»¿»≈

¯LÙ‡ŒÈ‡ייתכן È‰zL‰לא ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
ÌÈ‡¯˜pL ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»∆ƒ¿»ƒ
Ë¯Ù·e ,'‰Ï ÁBÁÈ ÁÈ≈̄«ƒ««ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ«¬≈«¿…∆∆ƒ¿«
¯¯BÚÓ ÁÈ¯‰Â ,ÁÈ¯‰»≈«¿»≈«¿≈
ÈzËLÙc ¯Á‡Óe ,‰ÈM‰Ó≈«≈»≈««¿»«¿ƒ

‰ÎÎÈ‡ ÔkŒÌ‡ ,˙¯Ëw‰Â ˙Ba¯w‰ ÁÈ¯ ÔÈ‡Â ‰e‰k È„‚aƒ¿≈¿»¿≈≈««»¿»¿«¿…∆ƒ≈≈»»
'eÎ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ˙ÈÁ·a ¯¯BÚ˙‰Ï ‰pLaÏ‡ לא ישראל וכנסת ∆¿»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ

אותה, המעורר הקדושֿברוךֿהוא של מ'הקול' להתעורר Ê‰יכולה ÏÚÂ¿«∆
‰ÎÎÈ‡ ÈÏ‚¯ ˙‡ ÈzˆÁ¯ ‰"aw‰ ÌLa L„w‰ŒÁe¯ ‰·ÈLÓ¿ƒ»««…∆¿≈«»»»«¿ƒ∆«¿«≈»»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰p‰c ,ÌÙpË‡¬«¿≈¿ƒ≈≈«ƒ¿»

‡¯˜19ÏL ÂÈÏ‚¯ ÌB„‰ ƒ¿»¬«¿»∆
Lc˜n‰Œ˙È··e ,‰"aw‰«»»¿≈«ƒ¿»
BÓk ,‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»¿

·e˙kL20ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰ ∆»ƒ≈«»«ƒ¿≈
Èk Û‡ EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ…¿«¿¿«ƒ
‰‰ÈÓz ‡È‰ BfL ,‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆∆ƒ¿ƒ»

,˙Ói˜ נאמר אמנם הפסוק כלומר, «∆∆
אם  היינו ותמיהה, פליאה בדרך

יכולים  לא השמים ושמי השמים

בית  יהיה כיצד השכינה, את להכיל

אבל  השכינה, להשראת מקום המקדש

את  משנה ולא נשארת התמיהה

מקום  הוא המקדש בית שאכן העובדה

השכינה, Á‡Ï¯השראת C‡«¿««
CÈ‡ Ê‡ ,ÈÏ‚¯ ˙‡ ÈzˆÁ¯L∆»«¿ƒ∆«¿««ƒ

ÔL‡ÂÂÚ‚t‡ CÈÊ a‡‰ את רחצתי »ƒ»¿∆«¿
והסתלקתי  התרחקתי היינו עצמי,

Œ˙È·a LaÏ˙Ó ˙BÈ‰lÓƒƒ¿ƒ¿«≈¿≈
kŒÌ‡ ,Lc˜n‰'eÎ ‰ÎÎÈ‡ Ô «ƒ¿»ƒ≈≈»»

הקרבנות  עניין כעת להיות יוכל ואיך

הקטורת. ועניין

˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿««»
ÔÈÚ BLÈעבודת˙Ba¯w‰ ∆¿ƒ¿««»¿»

k‚„ברוחניות, ˙BlÙ˙cƒ¿ƒ¿∆∆
Ìewz ˙Ba¯˜21ÔÎŒBÓÎe , »¿»ƒ¿¿≈
ÂLÎÚ Ìb BLÈ הגלות ÔÈÚבזמן ∆¿««¿»ƒ¿«

e‰fLברוחניות,‰Ëw¯˙עבודת «¿…∆∆∆
˙‡¯˜pL ,‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿≈
¯‡B·nÎÂ ,˙¯Ë˜ ˙ÁÓƒ¿«¿…∆¿«¿»

ÌÈLe¯ca חסידות מאמרי «¿ƒ
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יט 'ebe `yz ik

לא  אלּיהּו ואף הּתפּלֹות, ׁשאר על הּמנחה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹּתפּלת

הּמנחה  ּבתפּלת אּלא ׁשּכתּוב 22נענה ּכמֹו , ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

זֹו ּדׁשּבת ׁשעלֿידי 23ּבהפטרה ההמׁשכה א . ְְְְֵֶַַַַַַַָָָָָ

וידּוע  העֹולמֹות, ּבפנימּיּות רק היא ְְְִִִִִַַַָָָָהּתפּלה

ּבחיצֹונּיּות  ּגם להיֹות צריכה ְְְְִִִִֶַַַָָָׁשההמׁשכה

להיֹות  ׁשּצריכה הּתֹורה ּבענין ּכמבאר ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעֹולמֹות,

ּבּפה  ׁשּמארי24למֹוציאיהם ּוכמֹו ּדוקא, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָ

ּבּתניא  הּזקן להיֹות 25אדמּו"ר צרי ּבמצֹות וכן , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

הּתֹורה  ענין ׁשּכללּות ועד ּדוקא, הּמצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָמעׂשה

ּדלמצרים  ּבעֹולםֿהּזה, למּטה ּדוקא הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָּומצֹות

ׁשעלֿידם 26ירדּתם  הּוא ּכן אמנם ּובקרּבנֹות , ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָ

העֹולמֹות, ּבחיצֹונּיּות ּגם ההמׁשכה ּגילּוי ְְִִִַַַָָָָהּוא

קרּבנֹות  ּדבמקֹום הּתפּלֹות עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָמהּֿׁשאיןּֿכן

העֹולמֹות, ּבפנימּיּות רק היא ההמׁשכה ְְְִִִִִַַַָָָָּתּקנּום,

היא  ההמׁשכה הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַָָולהיֹות

 ֿ ּכנסת עֹונה זה על הּנה העֹולמֹות, ְְִִִֵֶֶֶַָָָּבחיצֹונּיּות

וגֹו ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי '.יׂשראל ְְְְִִִֵֶַָָָֻ

ÏÚÂ מן ידֹו ׁשלח ּדֹודי ּבּפסּוק, ממׁשי זה ¿«ְִִִֶַַַָָָ

מׁשיבה  ּדרּוחֿהּקֹודׁש ׁשהגם והינּו ְְְְֲִֶֶַַַַַָהחֹור,

אבל  גֹו', איככה רגלי את רחצּתי הּקּב"ה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבׁשם

הּוא  'ּדֹודי ' אׁשר ידֹו, ׁשלח ּדדֹודי הענין ְְֲִִִִֶַַָָָָמּצד

לנׁשמֹות  הּקּב"ה ׁשל העצמית האהבה ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָענין

על  ּבּמאמר הּזקן  אדמּו"ר ׁשּמבאר  (ּוכמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָיׂשראל

ּבׂשיחת  ונתּבאר לדֹודי, לפּתֹוח אני קמּתי ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָהּפסּוק

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר ּומּצד 27כ"ק ,( ְְְִִֵֶַַַָָ

ּדחֹור  החֹור, מן ידֹו ׁשלח הּנה העצמית, ְְֲִִִֵַַַַָָָָָהאהבה

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

ב.22) ו, לו.23)ברכות יח, א.24)מלכיםֿא נד, סע"ב.26)פל"ז.25)עירובין פח, ליל 27)שבת שלום תורת בסה"ש

ואילך). 59 (ע' אדמו"ר מו"ח כ"ק בהנחת - תרס"ו שמח"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Û‡Â ,˙BlÙz‰ ¯‡L ÏÚ ‰Án‰ ˙lÙz ˙ÏÚÓ ÌÈ¯‡·n‰«¿»¬ƒ«¬«¿ƒ««ƒ¿»«¿»«¿ƒ¿«

e‰iÏ‡ הבעל נביאי עם הכרמל בהר כשהיה ‡l‡הנביא ‰Ú ‡Ï ≈ƒ»…«¬»∆»
‰Án‰ ˙lÙ˙a22, השמים מן האש ירדה אז e˙kL·ורק BÓk ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿∆»

BÊ ˙aLc ‰¯ËÙ‰a23 עניין את יש הזה בזמן גם לכאורה כן ואם ««¿»»¿«»
הקטורת? ועניין הקרבנות

C‡ יש שעדיין הוא כך על המענה «
הקרבנות  עניין בין גדול הבדל

לעניין  המקדש בית בזמן והקטורת

(ולכן  הזה בזמן והקטורת הקרבנות

בגדי  העדר שבגלל ישראל בני טענת

יכולים  אינם המקדש ועבודת כהונה

כראוי, הזה בזמן לאלוקות להתקרב

כי נכונה), אור ‰‰ÎLÓ‰היא של ««¿»»
למטה  מלמעלה ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLאלוקי

‰lÙz‰ הגלות ¯˜בזמן ‡È‰ «¿ƒ»ƒ«
˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙa היא אבל ƒ¿ƒƒ»»

בגלוי, ניכרת ולא בהעלם נשארת

‰ÎLÓ‰‰L Úe„ÈÂ אלוקי אור של ¿»«∆««¿»»
שתפעל  באופן למטה מלמעלה

בעולם  כראוי למטה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰ותשפיע
˙BÈ‰Ï בגלוי ניכרת Ìbונרגשת ƒ¿«

¯‡·Ók ,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiBˆÈÁa¿ƒƒ»»«¿…»
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ‰¯Bz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»∆¿ƒ»ƒ¿

‰ta Ì‰È‡ÈˆBÓÏ24,‡˜Âc ¿ƒ≈∆«∆«¿»
שמואל  ליה "אמר הגמרא: (ובלשון

קרי, פומיך פתח שיננא, יהודה: לרב

ביך  דתתקיים היכי כי תני, פומיך פתח

פיך  פתח ותקרא, פיך [פתח חיי ותוריך

לחיים  ותזכה בך שיתקיים כדי ותשנה

למצאיהם  הם חיים כי שנאמר ארוכים]

למצאיהם  תקרי אל מרפא, בשרו ולכל

מובן  מזה וגם בפה], למוציאיהם אלא

הדברים  לביטוי ויתרון מעלה שיש

הלימוד  לעומת ובגלוי, בחיצוניות

בלבד. ובפנימיות בלבד במחשבה

Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ CÈ¯‡nL BÓÎe¿∆«¬ƒ«¿«»≈
‡Èza25 המשכת התורה,לעניין עסק ידי על בעולם BˆÓa˙אלוקות ÔÎÂ ««¿»¿≈¿ƒ¿

‡˜Âc ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ עלֿידי בעולם האלוקות והמשכת »ƒƒ¿«¬≈«ƒ¿«¿»
ובגלוי, בחיצוניות הפועל כוח (שהוא המעשה ידי על בעיקר היא המצוות

בפנימיות), שהיא הלב כוונת ידי על מאשר ÔÈÚיותר ˙eÏÏkL „ÚÂ¿«∆¿»ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓÏc ,‰f‰ŒÌÏBÚa ‰hÓÏ ‡˜Âc ‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿«¿»¿«»»»«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ

Ìz„¯È26, מלאכי אמרו למרום, משה שעלה "בשעה הגמרא: (וכסיפור ¿«¿∆

אמר  בינינו? אשה לילוד מה עולם, של ריבונו הוא: ברוך הקדוש לפני השרת

מאות  תשע לך שגנוזה גנוזה חמודה לפניו: אמרו בא. תורה לקבל להן:

לבשרֿודם, ליתנה מבקש אתה העולם שנברא קודם דורות וארבעה ושבעים

הארץ  בכל שמך אדיר מה אדונינו ה' תפקדנו כי אדם ובן תזכרנו כי אנוש מה

לו  אמר השמים? על הודך תנה אשר

להן  החזיר למשה: הקדושֿברוךֿהוא

עולם, של ריבונו לפניו: אמר תשובה...

בה, כתיב מה לי נותן שאתה  תורה

מארץ  הוצאתיך אשר אלוקיך ה' אנכי

ירדתם, למצרים להן: אמר מצרים.

תהא  למה תורה השתעבדתם, לפרעה

 ֿ להקדושֿברוך לו הודו מיד לכם?...

הוא...)

‡e‰ Ôk ÌÓ‡ ˙Ba¯˜·e¿»¿»»¿»≈
ÈeÏÈb ‡e‰ Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ הבא האלוקי האור של ««¿»»
למטה  eiBˆÈÁa˙מלמעלה Ìb«¿ƒƒ

ŒÏÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»«∆≈≈«
˙Ba¯˜ ÌB˜Ó·c ˙BlÙz‰ È„È¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»¿»
˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ,Ìewzƒ¿««¿»»ƒ«

,˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÓÈÙa מבלי ƒ¿ƒƒ»»
גם  ניכרת ובגלוי,שתהיה בחיצוניות

˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿∆«¿≈«ƒ¿
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ גם˙eiBˆÈÁa ««¿»»ƒ¿ƒƒ

‰BÚ ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»ƒ≈«∆»
˙‡ ÈzËLt Ï‡¯NÈŒ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈»«¿ƒ∆

'B‚Â Èzzk ֿ להקדושֿברוך ואומרת À»¿ƒ¿
הזה  בזמן כהונה, בגדי שבהעדר הוא

בגלוי. ההמשכה את לפעול אפשר אי

È„Bc ,˜eÒta CÈLÓÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆«¿ƒ«»ƒ
eÈ‰Â ,¯BÁ‰ ÔÓ B„È ÁÏL»«»ƒ«¿«¿
‰·ÈLÓ L„Bw‰ŒÁe¯c Ì‚‰L∆¬«¿««∆¿ƒ»
˙‡ ÈzˆÁ¯ ‰"aw‰ ÌLa¿≈«»»»«¿ƒ∆

,'B‚ ‰ÎÎÈ‡ ÈÏ‚¯ בזמן ואכן «¿«≈»»
בבית  השכינה השראת חסרה הגלות

הבית  בזמן שהייתה «¬‡·Ïהמקדש
'È„Bc' ¯L‡ ,B„È ÁÏL È„B„c ÔÈÚ‰ „vÓ אוהביÔÈÚ ‡e‰ ƒ«»ƒ¿»¿ƒ»«»¬∆ƒƒ¿«

Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ ‰"aw‰ ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ עצם ‰‡‰·‰ מצד אהבה »«¬»»«¿ƒ∆«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈
נחות  רוחני במצב הם ישראל בני כאשר גם תמיד, שנמצאת ¿(BÓÎeהמהות

È‡ ÈzÓ˜ ˜eÒt‰ ÏÚ ¯Ó‡na Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ¯‡·nL∆¿»≈«¿«»≈««¬»««»«¿ƒ¬ƒ
(·"L¯B‰Ó) ¯"eÓ„‡ ˜"Î ˙ÁÈNa ¯‡a˙Â ,È„B„Ï ÁBzÙÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ««¿¿»«

Ô„ÚŒB˙ÓL27ÔÓ B„È ÁÏL ‰p‰ ,˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ „vÓe ,( ƒ¿»≈∆ƒ«»«¬»»«¿ƒƒ≈»«»ƒ
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g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz t"y

ׁשּיהיה  ּבכדי לי, ּפתחי ּדֹופק ּדֹודי קֹול ּכן ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַעל

הּנ"ל  ּבּמאמר (והּנה ּתּמתי יֹונתי רעיתי ְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָאחֹותי

והמׁש וגֹו' יׁשנה ּדאני זה ּפסּוק ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָנתּבאר

הּביאּור  אׁשר וגֹו', ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֻהּפסּוקים

על  הּנה ּדֹופק'), ּדֹודי ה'ּקֹול ּדלאחר הּוא ְִִִֵֵֶַַַַָּבהם

איככה  ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי ּכנסתֿיׂשראל עֹונה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻזה

ואדמּו"ר  מהר"ׁש אדמּו"ר ּומביא ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָאלּבׁשּנה,

(על  הּׁשירים' ל'ׁשיר ּברׁשימֹותיו צדק' ְְִִִִִֶֶֶַַַַָה'צמח

רּבה'18הּפסּוק  ּדב'מדרׁש וגֹו') ידֹו ׁשלח ּדֹודי ְְְִִִַַַַָָָָ

וגֹו', ּכּתנּתי את ּפׁשטּתי הּפסּוק על ֿ הּׁשירים ְְְִִִִִֶַַַַָָָֻׁשיר

מלכּות  ּובגדי ּכהּונה ּבגדי על ּדקאי ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָאיתא

מּובן  אינֹו ּדלכאֹורה ּבּגלּות, מּמּנּו ְְְִִֵֶֶַָָָָׁשּפׁשטּו

ּומבארים, לכאן. וכּו' ּכהּונה ּדבגדי ְְְְְְֲִִֵַַָָָָהּׁשּיכּות

ּדֹודי  ו'קֹול ּבגלּותא, - יׁשנה ׁשאני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדמאחר

זה  על הּתׁשּובה ּכן על מהּׁשינה, לעֹורר ְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָּדֹופק'

ּבגדי  לּה ׁשחסרים ּכּתנּתי, את ּדפׁשטּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֻהיא

עבֹודת  ׁשּתהיה איֿאפׁשר ולכן כּו', ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָהּכהּונה

ּובפרט  לה', ניחֹוח ריח ׁשּנקראים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות

מעֹורר  והריח הריח, ענין ׁשהּוא הּקטרת ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמעׂשה

ריח  ואין ּכהּונה ּבגדי ּדפׁשטּתי ּומאחר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָמהּׁשינה,

אלּבׁשּנה  איככה אםּֿכן והּקטרת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּקרּבנֹות

זה  ועל כּו', רעיתי אחֹותי ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָלהתעֹורר

את  רחצּתי הּקּב"ה ּבׁשם רּוחֿהּקדׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹמׁשיבה

נקרא  ּביתֿהּמקּדׁש ּדהּנה אטּנפם, איככה 19רגלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

היתה  ּובביתֿהּמקּדׁש הּקּב"ה, ׁשל רגליו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָהדֹום

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּׁשכינה, הּׁשמים 20הׁשראת הּנה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

הּזה, הּבית ּכי אף יכלּכלּו לא הּׁשמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹּוׁשמי

זי האּב אי אז רגלי, את ׁשרחצּתי לאחר א קּימת, ּתמיהה היא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּזֹו

כּו'. איככה אםּֿכן ּבביתֿהּמקּדׁש, מתלּבׁש מּלהיֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאּפגעוואׁשן

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â קרּבנֹות ּכנגד ּדתפּלֹות הּקרּבנֹות, ענין יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ¿««ƒְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ענין 21ּתּקנּום  ׁשּזהּו הּקטרת, ענין עכׁשו ּגם יׁשנֹו ּוכמֹוֿכן , ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

מעלת  הּמבארים ּבּדרּוׁשים וכּמבֹואר קטרת, מנחת ׁשּנקראת מנחה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּתפּלת
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ד.18) ב.19)שם, כח, הימיםֿא כז.20)דברי ח, ב.21)מלכיםֿא כו, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ובגלוי, בחיצוניות נראה שהוא כפי ÙBc˜הרוחני È„Bc ÏB˜ Ôk ÏÚ«≈ƒ≈

,ÈÏ ÈÁ˙t קורא ישראל בני של (אוהב) 'דוד' הנקרא הוא ברוך הקדוש ƒ¿ƒƒ
אותם  È‰iL‰ומעורר È„Îa הכתוב È˙BÈכהמשך È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ƒ¿≈∆ƒ¿∆¬ƒ«¿»ƒ»ƒ

È˙nz אפילו הקדושֿברוךֿהוא אל יתקרבו  ישראל בגלות ובני בהיותם «»ƒ
Ï"p‰ ¯Ó‡na ‰p‰Â) דיבור ¿ƒ≈««¬»««

שנאמר "המתחיל  ההוא" בלילה

È‡cבפורים  ‰Ê ˜eÒt ¯‡a˙ƒ¿»≈»∆«¬ƒ
ÌÈ˜eÒt‰ CLÓ‰Â 'B‚Â ‰LÈ¿≈»¿¿∆¿≈«¿ƒ
¯L‡ ,'B‚Â Èzzk ˙‡ ÈzËLt»«¿ƒ∆À»¿ƒ¿¬∆
¯Á‡Ïc ‡e‰ Ì‰a ¯e‡Èa‰«≈»∆ƒ¿««

,'˜ÙBc È„Bc ÏBw'‰ של ה'קול' «ƒ≈
המעורר  בני הקדושֿברוךֿהוא את

BÚ‰ישראל  ‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,(ƒ≈«∆»
˙‡ ÈzËLt Ï‡¯NÈŒ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈»«¿ƒ∆
,‰pLaÏ‡ ‰ÎÎÈ‡ ÈzzkÀ»¿ƒ≈»»∆¿»∆»
L"¯‰Ó ¯"eÓ„‡ ‡È·Óe≈ƒ«¿«¬»
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡Â¿«¿«∆«∆∆
'ÌÈ¯ÈM‰ ¯ÈL'Ï ÂÈ˙BÓÈL¯aƒ¿ƒ»¿ƒ«ƒƒ

˜eÒt‰ ÏÚ)18B„È ÁÏL È„Bc ««»ƒ»«»
Œ¯ÈL '‰a¯ L¯„Ó'·c ('B‚Â¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
ÈzËLt ˜eÒt‰ ÏÚ ÌÈ¯ÈM‰«ƒƒ««»»«¿ƒ
È‡˜c ‡˙È‡ ,'B‚Â Èzzk ˙‡∆À»¿ƒ¿ƒ»¿»≈

היא  שהכוונה È„‚aמובא ÏÚ«ƒ¿≈
eËLtL ˙eÎÏÓ È„‚·e ‰e‰k¿»ƒ¿≈«¿∆»¿

epnÓישראל בני a,˙eÏbמאיתנו, ƒ∆«»
˙eÎiM‰ Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»««»
Ô‡ÎÏ 'eÎÂ ‰e‰k È„‚·c¿ƒ¿≈¿»¿¿»
השייכות  על המדברים אלו לפסוקים

הקדושֿברוךֿהוא. עם ישראל בני של

È‡L ¯Á‡Óc ,ÌÈ¯‡·Óe כנסת ¿»¬ƒ¿≈««∆¬ƒ
eÏ‚a˙‡,ישראל - ‰LÈ נמצאת ¿≈»¿»»

נחות, רוחני במצב È„Bcבגלות ÏB˜Â¿ƒ
הוא ברוך BÚÏ¯¯הקדוש ˜ÙBc≈¿≈

‰·eLz‰ Ôk ÏÚ ,‰ÈM‰Ó של ≈«≈»«≈«¿»
ישראל ‰È‡כנסת ‰Ê ÏÚ«∆ƒ

ÌÈ¯ÒÁL ,Èzzk ˙‡ ÈzËLÙc¿»«¿ƒ∆À»¿ƒ∆¬≈ƒ
ÔÎÏÂ ,'eÎ ‰e‰k‰ È„‚a dÏ»ƒ¿≈«¿»¿»≈

¯LÙ‡ŒÈ‡ייתכן È‰zL‰לא ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
ÌÈ‡¯˜pL ˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú¬««»¿»∆ƒ¿»ƒ
Ë¯Ù·e ,'‰Ï ÁBÁÈ ÁÈ≈̄«ƒ««ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰L ˙¯Ëw‰ ‰NÚÓ«¬≈«¿…∆∆ƒ¿«
¯¯BÚÓ ÁÈ¯‰Â ,ÁÈ¯‰»≈«¿»≈«¿≈
ÈzËLÙc ¯Á‡Óe ,‰ÈM‰Ó≈«≈»≈««¿»«¿ƒ

‰ÎÎÈ‡ ÔkŒÌ‡ ,˙¯Ëw‰Â ˙Ba¯w‰ ÁÈ¯ ÔÈ‡Â ‰e‰k È„‚aƒ¿≈¿»¿≈≈««»¿»¿«¿…∆ƒ≈≈»»
'eÎ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡ ˙ÈÁ·a ¯¯BÚ˙‰Ï ‰pLaÏ‡ לא ישראל וכנסת ∆¿»∆»¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ«¿»ƒ

אותה, המעורר הקדושֿברוךֿהוא של מ'הקול' להתעורר Ê‰יכולה ÏÚÂ¿«∆
‰ÎÎÈ‡ ÈÏ‚¯ ˙‡ ÈzˆÁ¯ ‰"aw‰ ÌLa L„w‰ŒÁe¯ ‰·ÈLÓ¿ƒ»««…∆¿≈«»»»«¿ƒ∆«¿«≈»»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰p‰c ,ÌÙpË‡¬«¿≈¿ƒ≈≈«ƒ¿»

‡¯˜19ÏL ÂÈÏ‚¯ ÌB„‰ ƒ¿»¬«¿»∆
Lc˜n‰Œ˙È··e ,‰"aw‰«»»¿≈«ƒ¿»
BÓk ,‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰˙È‰»¿»«¿»««¿ƒ»¿

·e˙kL20ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰ ∆»ƒ≈«»«ƒ¿≈
Èk Û‡ EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ…¿«¿¿«ƒ
‰‰ÈÓz ‡È‰ BfL ,‰f‰ ˙Èa‰««ƒ«∆∆ƒ¿ƒ»

,˙Ói˜ נאמר אמנם הפסוק כלומר, «∆∆
אם  היינו ותמיהה, פליאה בדרך

יכולים  לא השמים ושמי השמים

בית  יהיה כיצד השכינה, את להכיל

אבל  השכינה, להשראת מקום המקדש

את  משנה ולא נשארת התמיהה

מקום  הוא המקדש בית שאכן העובדה

השכינה, Á‡Ï¯השראת C‡«¿««
CÈ‡ Ê‡ ,ÈÏ‚¯ ˙‡ ÈzˆÁ¯L∆»«¿ƒ∆«¿««ƒ

ÔL‡ÂÂÚ‚t‡ CÈÊ a‡‰ את רחצתי »ƒ»¿∆«¿
והסתלקתי  התרחקתי היינו עצמי,

Œ˙È·a LaÏ˙Ó ˙BÈ‰lÓƒƒ¿ƒ¿«≈¿≈
kŒÌ‡ ,Lc˜n‰'eÎ ‰ÎÎÈ‡ Ô «ƒ¿»ƒ≈≈»»

הקרבנות  עניין כעת להיות יוכל ואיך

הקטורת. ועניין

˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«ƒ¿««»
ÔÈÚ BLÈעבודת˙Ba¯w‰ ∆¿ƒ¿««»¿»

k‚„ברוחניות, ˙BlÙ˙cƒ¿ƒ¿∆∆
Ìewz ˙Ba¯˜21ÔÎŒBÓÎe , »¿»ƒ¿¿≈
ÂLÎÚ Ìb BLÈ הגלות ÔÈÚבזמן ∆¿««¿»ƒ¿«

e‰fLברוחניות,‰Ëw¯˙עבודת «¿…∆∆∆
˙‡¯˜pL ,‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ¿≈
¯‡B·nÎÂ ,˙¯Ë˜ ˙ÁÓƒ¿«¿…∆¿«¿»

ÌÈLe¯ca חסידות מאמרי «¿ƒ
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ebe'כ `yz ik

ּדכיא  מירא ּב'תֹורה 39ּומתרּגמינן וכּמבאר , ְְְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

ּכּנ"ל,40אֹור' נפׁש' ה'מסירּות ענין הּוא ויהּודי ,ְְִִִִֶֶַַַַ

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה הֹודאה מּלׁשֹון הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָּדיהּודי

נפׁש' ה'מסירּות ענין את ּבכּולם ּפעל וזה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָודעת,

רּבֹותינּו וכבמאמר ּדוקא יהּודים נקראּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּכּולם

ׁשהׁשּתחוּו הּקֹודם מּצבם היפ ׁשּזהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָז"ל,

ּבּגמרא  ּכמסּוּפר נמׁש41לאנּדרטיא ואחרּֿכ , ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ

ועד  וגֹו' וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה הוי', ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' זֹו נפׁש' ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמ'מסירּות

מקרא. ׁשל ּכפׁשּוטֹו טפחים, מעׂשרה למּטה ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָָלאֹורה
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ב.39) קלט, ד.40)חולין צ, א.41)מג"א ג, ע"ז שלא תוד"ה א. יב, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÎc ‡¯ÈÓ ÔÈÓb¯˙Óe39,,וזך טהור B˙'aמור ¯‡·nÎÂ‰¯ ¿«¿¿ƒ»≈»«¿»¿«¿…»¿»

'¯B‡40ÔÈÚ ‡e‰ È„e‰ÈÂ ,ƒƒƒ¿«
,Ï"pk 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆««
‰‡„B‰ ÔBLlÓ ‡e‰ È„e‰Ècƒƒƒ¿»»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL כמו ∆¿«¿»ƒ««»»«
ומסכים  שמודה מסוימת אדם לסברא

וכך  היטב, אותה מבין איננו אם גם

למעלה  הוא הנפש מסירות עניין

וההבנה, ÌÏeÎaמהשכל ÏÚt ‰ÊÂ¿∆»«¿»
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««¿ƒ∆∆

ÌÏekL נס בתקופת ישראל בני כל ∆»
Âc˜‡פורים  ÌÈ„e‰È e‡¯˜ƒ¿¿¿ƒ«¿»

e‰fL ,Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó·ÎÂ¿ƒ¿«¬««≈«∆∆

¯teÒÓk ‡ÈË¯c‡Ï eÂÁzL‰L Ì„Bw‰ Ì·vÓ CÙÈ‰≈∆«»»«≈∆ƒ¿«¬¿«¿«¿¿»ƒ¿»
‡¯Óba41CLÓ CkŒ¯Á‡Â , «¿»»¿««»ƒ¿«

'„a BÊ 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'Óƒ¿ƒ∆∆¿
‰¯B‡ ,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»»
„ÚÂ 'B‚Â ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»¿¿«
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡Ï¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»

,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ קרוב ¿«»≈¬»»¿»ƒ
מוחשית  בצורה היינו לארץ,

.‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»
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ּדכיא  מירא ּב'תֹורה 39ּומתרּגמינן וכּמבאר , ְְְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

ּכּנ"ל,40אֹור' נפׁש' ה'מסירּות ענין הּוא ויהּודי ,ְְִִִִֶֶַַַַ

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה הֹודאה מּלׁשֹון הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָּדיהּודי

נפׁש' ה'מסירּות ענין את ּבכּולם ּפעל וזה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָודעת,

רּבֹותינּו וכבמאמר ּדוקא יהּודים נקראּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּכּולם

ׁשהׁשּתחוּו הּקֹודם מּצבם היפ ׁשּזהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָז"ל,

ּבּגמרא  ּכמסּוּפר נמׁש41לאנּדרטיא ואחרּֿכ , ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ

ועד  וגֹו' וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה הוי', ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' זֹו נפׁש' ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמ'מסירּות

מקרא. ׁשל ּכפׁשּוטֹו טפחים, מעׂשרה למּטה ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָָלאֹורה
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ב.39) קלט, ד.40)חולין צ, א.41)מג"א ג, ע"ז שלא תוד"ה א. יב, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÎc ‡¯ÈÓ ÔÈÓb¯˙Óe39,,וזך טהור B˙'aמור ¯‡·nÎÂ‰¯ ¿«¿¿ƒ»≈»«¿»¿«¿…»¿»

'¯B‡40ÔÈÚ ‡e‰ È„e‰ÈÂ ,ƒƒƒ¿«
,Ï"pk 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆««
‰‡„B‰ ÔBLlÓ ‡e‰ È„e‰Ècƒƒƒ¿»»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL כמו ∆¿«¿»ƒ««»»«
ומסכים  שמודה מסוימת אדם לסברא

וכך  היטב, אותה מבין איננו אם גם

למעלה  הוא הנפש מסירות עניין

וההבנה, ÌÏeÎaמהשכל ÏÚt ‰ÊÂ¿∆»«¿»
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««¿ƒ∆∆

ÌÏekL נס בתקופת ישראל בני כל ∆»
Âc˜‡פורים  ÌÈ„e‰È e‡¯˜ƒ¿¿¿ƒ«¿»

e‰fL ,Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó·ÎÂ¿ƒ¿«¬««≈«∆∆

¯teÒÓk ‡ÈË¯c‡Ï eÂÁzL‰L Ì„Bw‰ Ì·vÓ CÙÈ‰≈∆«»»«≈∆ƒ¿«¬¿«¿«¿¿»ƒ¿»
‡¯Óba41CLÓ CkŒ¯Á‡Â , «¿»»¿««»ƒ¿«

'„a BÊ 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'Óƒ¿ƒ∆∆¿
‰¯B‡ ,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»»
„ÚÂ 'B‚Â ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»¿¿«
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡Ï¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»

,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ קרוב ¿«»≈¬»»¿»ƒ
מוחשית  בצורה היינו לארץ,

.‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz t"y

חרּות  מּלׁשֹון וכן ּכרּפס, חּור מּלׁשֹון ּגם ,28הּוא ְְְְִִֵֵַַַ

ה'ּפתחי  ּולאחר לי', ה'ּפתחי נעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַועלֿידיֿזה

ּתּמתי, יֹונתי רעיתי ּדאחֹותי הּדרגֹות ד' ְְֲִִִִִַַַַָָָָלי'

ּבענין  ּבעבֹודה ּבין מדרגֹות ד' הן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָׁשאּלּו

ּדרחימּותא  ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית ,29האהבה, ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

אּלּו מדרגֹות ּדד' הּמצֹות, ּדקּיּום ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵַַָָּובין

הוי' ּדׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ועלֿידיֿזה 30הן , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה לּיהּודים ְְְְְִִִֵַָָָָָהּנה

ׁשד'31ויקר  לֹומר יׁש אפׁשר' ּב'דר אׁשר , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

ד' ּכנגד הם וגֹו' וׂשמחה  ּדאֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָהענינים

ּתֹורה  זֹו ּדאֹורה הוי', ּדׁשם ּוכמֹו32האֹותּיֹות ְְְֲִֵָָָָָ

ענין 33ׁשּכתּוב  ׁשּזהּו אֹור, ותֹורה מצוה נר ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

מֹועדים  ענין הּוא ׂשמחה החכמה. 32ספירת ְְְְֲִִִִַַַָָָ

זֹו וׂשׂשֹון הּבינה. ספירת ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָלׂשמחה,

עיקר 32מילה  ׁשהּוא הּיסֹוד ספירת ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ

ּתפּלין  אּלּו ויקר  אנּפין'. ּבחינת 32ה'ּזעיר ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ

אֹורה' ּד'ׁשערי ּבסֹוף וכּמבאר ּוכמֹו34הּמלכּות, ְְְְְְֲֵַַַַָָֹ

ּב ּבׁשרׁשּה ּברּוֿהּוא,ׁשהיא איןֿסֹוף עצמּות ְְְְִֵֶַָָָ

חדׁש' ּב'זהר ּׁשּכתּוב מה הם 35ׁשּזהּו ׁשּתפּלין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדדיֹוקנא  עיּלאה, ּדמלּכא ּדחֹותמיּה ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָּדיּוקנאה

 ֿ ׁשעל והינּו הּמלכּות, ספירת ענין הּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָוחֹותם

הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' נמׁש לי' ה'ּפתחי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָידי

וגֹו'. וׂשמחה ּבאֹורה וכן ְְְְְֲִֵָָָָּבעבֹודה,

e‰ÊÂ אֹורה היתה לּיהּודים ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן ¿∆ְְִֵֶַַַָָָָ

ּבּגמרא  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּכֹופר 36וגֹו' ּדכל ְְְְֵֶַַָָָָ

יׁשנֹו ׁשּקֹודם והינּו יהּודי, נקרא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָּבעבֹודהֿזרה

ּבימי  אז עמדּו ׁשּבזה נפׁש' ה'מסירּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

מחט, ׁשל ּכחּודּה לי ּפתחּו ענין וזהּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָהּפּורים,

ד' הן ואחרּֿכ נפׁש', ה'מסירּות ענין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא

ּׁשּכתּוב  מה ּגםּֿכן וזהּו ויקר, וׂשׂשֹון וׂשמחה ּדאֹורה יהּודי 37הּמדרגֹות איׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  מּנין הּתֹורה מן ּדמרּדכי מרּדכי, ּוׁשמֹו הּבירה ּבׁשּוׁשן ּדרֹור,38היה מר ְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
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תקכט).28) ע' ח"ב שה"ש (אוה"ת הצ"צ ג.29)רשימות מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב . נה, ח"ב זהר וכמבואר 30)ראה

ואילך). פב (ע' תרכ"ח דשנת מוהר"ש דאדמו"ר ובמאמר ואילך) א (לד, שה"ש טז.31)בלקו"ת ח, אסתר מגילה 32)מגלת

ב. כג.33)טז, ו, ואילך.34)משלי ב ב.35)מח, עט, רע"א.36)שה"ש יג, ה.37)מגילה ב, כג.38)מג"א ל, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBLlÓ ÔÎÂ ,Òt¯k ¯eÁ ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ¯BÁc ,¯BÁ‰«¿«ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿

˙e¯Á28, ריחוק שמשמעותו ביטוי הוא "חור" פשוטו שלפי אף כלומר, ≈
האמורים  ותכלת" כרפס "חור כמו למעליותא משמעות גם לכך יש והעלם,

ויתרון  מעלה כמובן שהיא "חרות" ולשון והדר, יופי לתאר אסתר במגילת

ÈÁ˙t'‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿ƒ
,'ÈÏ אל ישראל בני של התקרבות ƒ

מצידם, הוא ברוך »»¿Á‡Ïe¯הקדוש
˙B‚¯c‰ '„ 'ÈÏ ÈÁ˙t'‰«ƒ¿ƒƒ«¿»
,È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡c«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ

˙B‚¯„Ó '„ Ô‰ el‡L שונות ∆≈≈«¿≈
ישראל  בבני B·Úa„‰שקיימות ÔÈa≈»¬»
,‰·‰‡‰ ÔÈÚa'ה עבודת שהיא ¿ƒ¿«»«¬»

הזוהר כלשון נעלה, הכי ≈¿ÈÏc˙באופן
‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c29, עבודה שאין ƒ¿ƒ»
האהבה, B·Úa„‰כעבודת ÔÈ·e≈»¬»

˙B‚¯„Ó '„c ,˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿¿«¿≈
ÌLc ˙Bi˙B‡ '„ „‚k Ô‰ el‡≈≈¿∆∆ƒ¿≈

'ÈÂ‰30‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ישראל , שבני ¬»»¿«¿≈∆
ארבעת  בכל עבודתם את עובדים

הללו  ÌÈ„e‰iÏהדרגות ‰p‰ƒ≈«¿ƒ
ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰»¿»»¿ƒ¿»¿»

¯˜ÈÂ31'¯LÙ‡ C¯„'a ¯L‡ , ƒ»¬∆¿∆∆∆¿»
ÌÈÈÚ‰ '„L ¯ÓBÏ LÈ≈«∆»ƒ¿»ƒ
„‚k Ì‰ 'B‚Â ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡c¿»¿ƒ¿»¿≈¿∆∆
,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„»ƒ¿≈¬»»

‰¯Bz BÊ ‰¯B‡c32BÓÎe ¿»»¿
·e˙kL33‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯ Èk ∆»ƒ≈ƒ¿»¿»

˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ e‰fL ,¯B‡∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ שם של יו"ד כנגד שהיא «»¿»

ÔÈÚהוי'. ‡e‰ ‰ÁÓNƒ¿»ƒ¿«
ÌÈ„ÚBÓ32‡e‰L ,‰ÁÓNÏ ¬ƒ¿ƒ¿»∆

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ נאמר עליה ƒ¿«¿ƒ««ƒ»
שמחה' המידות) (מקור הבנים 'אם

הוי'. שם של ראשונה ה' כנגד והיא

‰ÏÈÓ BÊ ÔBNNÂ32ÔÈÚ e‰fL ¿»ƒ»∆∆ƒ¿«
¯˜ÈÚ ‡e‰L „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿∆ƒ«

'ÔÈt‡ ¯ÈÚf'‰ שנקראו) המידות «¿≈«¿ƒ
המאיר  לאור ביחס כי קטנות', 'פנים

שלמעלה  אנפין' וב'אריך במוחין

אור  הוא שבמידות האור מהספירות,

שם  של ו' כנגד הן והמידות מועט),

ÔÈlÙzהוי'. el‡ ¯˜ÈÂ32˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa Ì‰L'ה כנגד שהיא ƒ»≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ«««¿
הוי', שם של ‡B¯‰'אחרונה È¯ÚL'c ÛBÒa ¯‡·nÎÂ34BÓÎe ¿«¿…»¿¿«¬≈»¿

‡È‰L המלכותמ e‰ŒCe¯a‡,ידת ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa dL¯La שם ∆ƒ¿»¿»¿«¿≈»
האחרונה) הספירה היא למטה שבירידתה (אלא ביותר נעלה באופן היא

¯‰Ê'a ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿…«
'L„Á35Ì‰ ÔÈlÙzL »»∆¿ƒƒ≈

‡kÏÓc dÈÓ˙BÁc ‰‡˜eÈc¿¿»»¿»≈¿«¿»
,‰‡lÈÚ המלך של בחותמו הדיוקן ƒ»»

‰e‡העליון Ì˙BÁÂ ‡˜BÈ„cƒ¿¿»¿»
eÈ‰Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««¿¿«¿

'ÈÏ ÈÁ˙t'‰ È„ÈŒÏÚL פעולת ∆«¿≈«ƒ¿ƒƒ
לאלוקות  להתקרב ישראל «¿CLÓƒבני

'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„»ƒ¿≈¬»»
‰ÁÓNÂ ‰¯B‡a ÔÎÂ ,‰„B·Úa»¬»¿≈¿»¿ƒ¿»

.'B‚Â¿
·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
'B‚Â ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»¿
"ליהודים" ואומר מדייק והכתוב

‡¯Óba ·e˙kL BÓÎe36ÏÎc ¿∆»«¿»»¿»
‡¯˜ ‰¯ÊŒ‰„B·Úa ¯ÙBk‰«≈»¬»»»ƒ¿»

Ì„BwL eÈ‰Â ,È„e‰È לפני ¿ƒ¿«¿∆∆
וששון  ושמחה ל"אורה זכו שהיהודים

‰'e¯ÈÒÓ˙ויקר", ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿ƒ
ÈÓÈa Ê‡ e„ÓÚ ‰ÊaL 'LÙ∆∆∆»∆»¿»ƒ≈

ÌÈ¯et‰ שמאז בחסידות כמבואר «ƒ
במשך  הגזירה, ביטול ועד המן גזירת

במסירות  עמדו ישראל בני כל כשנה,

דתם  את ממירים היו אילו (כי נפש

מתייחסת  הגזירה היתה לא חלילה

ÈÏאליהם), eÁ˙t ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,ËÁÓ ÏL d„eÁk¿»∆««∆ƒ¿«

,'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ דוחק מתוך «¿ƒ∆∆
„'וצער, Ô‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈

‰ÁÓNÂ ‰¯B‡c ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»¿ƒ¿»
‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ ,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ¿»ƒ»¿∆«≈«

·e˙kM37‰È‰ È„e‰È LÈ‡ ∆»ƒ¿ƒ»»
,ÈÎc¯Ó BÓLe ‰¯Èa‰ ÔLeLa¿««ƒ»¿»¿¿«
ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÈÎc¯Óc¿»¿¿«ƒ«»ƒ«ƒ

¯Ó‡pL38,¯B¯c ¯Ó ∆∆¡«»¿
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כי 'ebe `yz ik

ּדכיא  מירא ּב'תֹורה 39ּומתרּגמינן וכּמבאר , ְְְְְְְִֵַַַָָָָָֹ

ּכּנ"ל,40אֹור' נפׁש' ה'מסירּות ענין הּוא ויהּודי ,ְְִִִִֶֶַַַַ

 ֿ מּטעם ׁשּלמעלה הֹודאה מּלׁשֹון הּוא ְְְִִִִֶַַַָָָּדיהּודי

נפׁש' ה'מסירּות ענין את ּבכּולם ּפעל וזה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָודעת,

רּבֹותינּו וכבמאמר ּדוקא יהּודים נקראּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּכּולם

ׁשהׁשּתחוּו הּקֹודם מּצבם היפ ׁשּזהּו ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָז"ל,

ּבּגמרא  ּכמסּוּפר נמׁש41לאנּדרטיא ואחרּֿכ , ְְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָ

ועד  וגֹו' וׂשׂשֹון וׂשמחה אֹורה הוי', ּדׁשם האֹותּיֹות ּבד' זֹו נפׁש' ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָמ'מסירּות

מקרא. ׁשל ּכפׁשּוטֹו טפחים, מעׂשרה למּטה ויקר וׂשׂשֹון וׂשמחה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָָָלאֹורה
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ב.39) קלט, ד.40)חולין צ, א.41)מג"א ג, ע"ז שלא תוד"ה א. יב, מגילה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡ÈÎc ‡¯ÈÓ ÔÈÓb¯˙Óe39,,וזך טהור B˙'aמור ¯‡·nÎÂ‰¯ ¿«¿¿ƒ»≈»«¿»¿«¿…»¿»

'¯B‡40ÔÈÚ ‡e‰ È„e‰ÈÂ ,ƒƒƒ¿«
,Ï"pk 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ∆∆««
‰‡„B‰ ÔBLlÓ ‡e‰ È„e‰Ècƒƒƒ¿»»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL כמו ∆¿«¿»ƒ««»»«
ומסכים  שמודה מסוימת אדם לסברא

וכך  היטב, אותה מבין איננו אם גם

למעלה  הוא הנפש מסירות עניין

וההבנה, ÌÏeÎaמהשכל ÏÚt ‰ÊÂ¿∆»«¿»
'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««¿ƒ∆∆

ÌÏekL נס בתקופת ישראל בני כל ∆»
Âc˜‡פורים  ÌÈ„e‰È e‡¯˜ƒ¿¿¿ƒ«¿»

e‰fL ,Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó·ÎÂ¿ƒ¿«¬««≈«∆∆

¯teÒÓk ‡ÈË¯c‡Ï eÂÁzL‰L Ì„Bw‰ Ì·vÓ CÙÈ‰≈∆«»»«≈∆ƒ¿«¬¿«¿«¿¿»ƒ¿»
‡¯Óba41CLÓ CkŒ¯Á‡Â , «¿»»¿««»ƒ¿«

'„a BÊ 'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'Óƒ¿ƒ∆∆¿
‰¯B‡ ,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰»ƒ¿≈¬»»»
„ÚÂ 'B‚Â ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ¿ƒ¿»¿»¿¿«
¯˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡Ï¿»¿ƒ¿»¿»ƒ»

,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ קרוב ¿«»≈¬»»¿»ƒ
מוחשית  בצורה היינו לארץ,

.‡¯˜Ó ÏL BËeLÙkƒ¿∆ƒ¿»
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g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz t"y

חרּות  מּלׁשֹון וכן ּכרּפס, חּור מּלׁשֹון ּגם ,28הּוא ְְְְִִֵֵַַַ

ה'ּפתחי  ּולאחר לי', ה'ּפתחי נעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַועלֿידיֿזה

ּתּמתי, יֹונתי רעיתי ּדאחֹותי הּדרגֹות ד' ְְֲִִִִִַַַַָָָָלי'

ּבענין  ּבעבֹודה ּבין מדרגֹות ד' הן ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָׁשאּלּו

ּדרחימּותא  ּכפּולחנא ּפּולחנא ּדלית ,29האהבה, ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

אּלּו מדרגֹות ּדד' הּמצֹות, ּדקּיּום ּבעבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵַַָָּובין

הוי' ּדׁשם אֹותּיֹות ד' ּכנגד ועלֿידיֿזה 30הן , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה אֹורה היתה לּיהּודים ְְְְְִִִֵַָָָָָהּנה

ׁשד'31ויקר  לֹומר יׁש אפׁשר' ּב'דר אׁשר , ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָ

ד' ּכנגד הם וגֹו' וׂשמחה  ּדאֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָהענינים

ּתֹורה  זֹו ּדאֹורה הוי', ּדׁשם ּוכמֹו32האֹותּיֹות ְְְֲִֵָָָָָ

ענין 33ׁשּכתּוב  ׁשּזהּו אֹור, ותֹורה מצוה נר ּכי ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

מֹועדים  ענין הּוא ׂשמחה החכמה. 32ספירת ְְְְֲִִִִַַַָָָ

זֹו וׂשׂשֹון הּבינה. ספירת ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֶַַַָָָלׂשמחה,

עיקר 32מילה  ׁשהּוא הּיסֹוד ספירת ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָ

ּתפּלין  אּלּו ויקר  אנּפין'. ּבחינת 32ה'ּזעיר ׁשהם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָ

אֹורה' ּד'ׁשערי ּבסֹוף וכּמבאר ּוכמֹו34הּמלכּות, ְְְְְְֲֵַַַַָָֹ

ּב ּבׁשרׁשּה ּברּוֿהּוא,ׁשהיא איןֿסֹוף עצמּות ְְְְִֵֶַָָָ

חדׁש' ּב'זהר ּׁשּכתּוב מה הם 35ׁשּזהּו ׁשּתפּלין ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדדיֹוקנא  עיּלאה, ּדמלּכא ּדחֹותמיּה ְְְְְְְִִֵַָָָָָָָּדיּוקנאה

 ֿ ׁשעל והינּו הּמלכּות, ספירת ענין הּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָוחֹותם

הוי' ּדׁשם האֹותּיֹות ד' נמׁש לי' ה'ּפתחי ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָידי

וגֹו'. וׂשמחה ּבאֹורה וכן ְְְְְֲִֵָָָָּבעבֹודה,

e‰ÊÂ אֹורה היתה לּיהּודים ּׁשּכתּוב מה ּגםּֿכן ¿∆ְְִֵֶַַַָָָָ

ּבּגמרא  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּכֹופר 36וגֹו' ּדכל ְְְְֵֶַַָָָָ

יׁשנֹו ׁשּקֹודם והינּו יהּודי, נקרא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָּבעבֹודהֿזרה

ּבימי  אז עמדּו ׁשּבזה נפׁש' ה'מסירּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָענין

מחט, ׁשל ּכחּודּה לי ּפתחּו ענין וזהּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָהּפּורים,

ד' הן ואחרּֿכ נפׁש', ה'מסירּות ענין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא

ּׁשּכתּוב  מה ּגםּֿכן וזהּו ויקר, וׂשׂשֹון וׂשמחה ּדאֹורה יהּודי 37הּמדרגֹות איׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  מּנין הּתֹורה מן ּדמרּדכי מרּדכי, ּוׁשמֹו הּבירה ּבׁשּוׁשן ּדרֹור,38היה מר ְְְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
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תקכט).28) ע' ח"ב שה"ש (אוה"ת הצ"צ ג.29)רשימות מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב . נה, ח"ב זהר וכמבואר 30)ראה

ואילך). פב (ע' תרכ"ח דשנת מוהר"ש דאדמו"ר ובמאמר ואילך) א (לד, שה"ש טז.31)בלקו"ת ח, אסתר מגילה 32)מגלת

ב. כג.33)טז, ו, ואילך.34)משלי ב ב.35)מח, עט, רע"א.36)שה"ש יג, ה.37)מגילה ב, כג.38)מג"א ל, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBLlÓ ÔÎÂ ,Òt¯k ¯eÁ ÔBLlÓ Ìb ‡e‰ ¯BÁc ,¯BÁ‰«¿«ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿

˙e¯Á28, ריחוק שמשמעותו ביטוי הוא "חור" פשוטו שלפי אף כלומר, ≈
האמורים  ותכלת" כרפס "חור כמו למעליותא משמעות גם לכך יש והעלם,

ויתרון  מעלה כמובן שהיא "חרות" ולשון והדר, יופי לתאר אסתר במגילת

ÈÁ˙t'‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿ƒ
,'ÈÏ אל ישראל בני של התקרבות ƒ

מצידם, הוא ברוך »»¿Á‡Ïe¯הקדוש
˙B‚¯c‰ '„ 'ÈÏ ÈÁ˙t'‰«ƒ¿ƒƒ«¿»
,È˙nz È˙BÈ È˙ÈÚ¯ È˙BÁ‡c«¬ƒ«¿»ƒ»ƒ«»ƒ

˙B‚¯„Ó '„ Ô‰ el‡L שונות ∆≈≈«¿≈
ישראל  בבני B·Úa„‰שקיימות ÔÈa≈»¬»
,‰·‰‡‰ ÔÈÚa'ה עבודת שהיא ¿ƒ¿«»«¬»

הזוהר כלשון נעלה, הכי ≈¿ÈÏc˙באופן
‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c29, עבודה שאין ƒ¿ƒ»
האהבה, B·Úa„‰כעבודת ÔÈ·e≈»¬»

˙B‚¯„Ó '„c ,˙Bˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿¿«¿≈
ÌLc ˙Bi˙B‡ '„ „‚k Ô‰ el‡≈≈¿∆∆ƒ¿≈

'ÈÂ‰30‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ישראל , שבני ¬»»¿«¿≈∆
ארבעת  בכל עבודתם את עובדים

הללו  ÌÈ„e‰iÏהדרגות ‰p‰ƒ≈«¿ƒ
ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡ ‰˙È‰»¿»»¿ƒ¿»¿»

¯˜ÈÂ31'¯LÙ‡ C¯„'a ¯L‡ , ƒ»¬∆¿∆∆∆¿»
ÌÈÈÚ‰ '„L ¯ÓBÏ LÈ≈«∆»ƒ¿»ƒ
„‚k Ì‰ 'B‚Â ‰ÁÓNÂ ‰¯B‡c¿»¿ƒ¿»¿≈¿∆∆
,'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„»ƒ¿≈¬»»

‰¯Bz BÊ ‰¯B‡c32BÓÎe ¿»»¿
·e˙kL33‰¯B˙Â ‰ÂˆÓ ¯ Èk ∆»ƒ≈ƒ¿»¿»

˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ e‰fL ,¯B‡∆∆ƒ¿«¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰ שם של יו"ד כנגד שהיא «»¿»

ÔÈÚהוי'. ‡e‰ ‰ÁÓNƒ¿»ƒ¿«
ÌÈ„ÚBÓ32‡e‰L ,‰ÁÓNÏ ¬ƒ¿ƒ¿»∆

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ נאמר עליה ƒ¿«¿ƒ««ƒ»
שמחה' המידות) (מקור הבנים 'אם

הוי'. שם של ראשונה ה' כנגד והיא

‰ÏÈÓ BÊ ÔBNNÂ32ÔÈÚ e‰fL ¿»ƒ»∆∆ƒ¿«
¯˜ÈÚ ‡e‰L „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿∆ƒ«

'ÔÈt‡ ¯ÈÚf'‰ שנקראו) המידות «¿≈«¿ƒ
המאיר  לאור ביחס כי קטנות', 'פנים

שלמעלה  אנפין' וב'אריך במוחין

אור  הוא שבמידות האור מהספירות,

שם  של ו' כנגד הן והמידות מועט),

ÔÈlÙzהוי'. el‡ ¯˜ÈÂ32˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa Ì‰L'ה כנגד שהיא ƒ»≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ«««¿
הוי', שם של ‡B¯‰'אחרונה È¯ÚL'c ÛBÒa ¯‡·nÎÂ34BÓÎe ¿«¿…»¿¿«¬≈»¿

‡È‰L המלכותמ e‰ŒCe¯a‡,ידת ÛBÒŒÔÈ‡ ˙eÓˆÚa dL¯La שם ∆ƒ¿»¿»¿«¿≈»
האחרונה) הספירה היא למטה שבירידתה (אלא ביותר נעלה באופן היא

¯‰Ê'a ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿…«
'L„Á35Ì‰ ÔÈlÙzL »»∆¿ƒƒ≈

‡kÏÓc dÈÓ˙BÁc ‰‡˜eÈc¿¿»»¿»≈¿«¿»
,‰‡lÈÚ המלך של בחותמו הדיוקן ƒ»»

‰e‡העליון Ì˙BÁÂ ‡˜BÈ„cƒ¿¿»¿»
eÈ‰Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«««¿¿«¿

'ÈÏ ÈÁ˙t'‰ È„ÈŒÏÚL פעולת ∆«¿≈«ƒ¿ƒƒ
לאלוקות  להתקרב ישראל «¿CLÓƒבני

'ÈÂ‰ ÌLc ˙Bi˙B‡‰ '„»ƒ¿≈¬»»
‰ÁÓNÂ ‰¯B‡a ÔÎÂ ,‰„B·Úa»¬»¿≈¿»¿ƒ¿»

.'B‚Â¿
·e˙kM ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
'B‚Â ‰¯B‡ ‰˙È‰ ÌÈ„e‰iÏ«¿ƒ»¿»»¿
"ליהודים" ואומר מדייק והכתוב

‡¯Óba ·e˙kL BÓÎe36ÏÎc ¿∆»«¿»»¿»
‡¯˜ ‰¯ÊŒ‰„B·Úa ¯ÙBk‰«≈»¬»»»ƒ¿»

Ì„BwL eÈ‰Â ,È„e‰È לפני ¿ƒ¿«¿∆∆
וששון  ושמחה ל"אורה זכו שהיהודים

‰'e¯ÈÒÓ˙ויקר", ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿««¿ƒ
ÈÓÈa Ê‡ e„ÓÚ ‰ÊaL 'LÙ∆∆∆»∆»¿»ƒ≈

ÌÈ¯et‰ שמאז בחסידות כמבואר «ƒ
במשך  הגזירה, ביטול ועד המן גזירת

במסירות  עמדו ישראל בני כל כשנה,

דתם  את ממירים היו אילו (כי נפש

מתייחסת  הגזירה היתה לא חלילה

ÈÏאליהם), eÁ˙t ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
ÔÈÚ ‡e‰L ,ËÁÓ ÏL d„eÁk¿»∆««∆ƒ¿«

,'LÙ ˙e¯ÈÒÓ'‰ דוחק מתוך «¿ƒ∆∆
„'וצער, Ô‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»≈

‰ÁÓNÂ ‰¯B‡c ˙B‚¯„n‰««¿≈¿»¿ƒ¿»
‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ ,¯˜ÈÂ ÔBNNÂ¿»ƒ»¿∆«≈«

·e˙kM37‰È‰ È„e‰È LÈ‡ ∆»ƒ¿ƒ»»
,ÈÎc¯Ó BÓLe ‰¯Èa‰ ÔLeLa¿««ƒ»¿»¿¿«
ÔÈpÓ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÈÎc¯Óc¿»¿¿«ƒ«»ƒ«ƒ

¯Ó‡pL38,¯B¯c ¯Ó ∆∆¡«»¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' אד"ר.

בעת רצון אזכיר את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לכתבו, ובודאי כשיהי' לו בשו"ט בזה לא ימנע הטוב מלהודיעני, 

והרי זהו אחד מפרטי המצוה היסודית ואהבת לרעך כמוך, לגרום שמחה לאיש הישראלי, אשר אם 

טוב  של  ענין  שכל  היגון,  ורבת  התלאות,  רבת  זו  בתקופתנו  עאכו"כ  לזה,  נשתוקקו  התקופות  בכל 

ושמחה יקר ביותר.

במה שכותב אודות בנו... שי', - מהנכון הי' שיהי' זהיר בהנחת תפילין בכל יום חול, ושהתפילין 

יהיו בדוקים כשרים לכל פרטיהם, הפרשיות הבתים והרצועות ואופן קשירתן, וכיון שענין התפילין 

הוא לשעבד הלב והמוח שהן השכל והן הרגש מתאימים יהיו לרצון מצוה המצות ובורא העולם )ראה 

תניא ריש פרק מ"א(. בטוחני שזה יביא שינוי לטוב במחשבת בנו ורגש שלו, ויצליח אז הטיפול בדרך 

הטבע ע"י רופא מומחה במקצוע זה.

ובודאי למותר להאריך לדכוותי' אשר כיון שהשגחה העליונה העמידתו בעבודה בשטח החינוך 

בתור מנהל בית ספר, הנה ככל שירבה בהשתדלות לקרב לבן של התלמידים לאבינו שבשמים שיהיו 

תמימים עם הוי' אלקינו בריאים בנפשם, הנה במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה 

פעמים ככה, יתוסף בבריאות בנו ויו"ח הוא.

בברכת הצלחה להעמיד תלמידים ממלאים תפקידם בחיים כדבר משנה )סוף קידושין( אני 

נבראתי לשמש את קוני ולבשו"ט בכל האמור.

המחכה לבשו"ט בהנ"ל.



כב

.g"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הנקודה ‡. ישנה שמחה), של סוגים כמה ישנם ישראל בני אצל (שהרי שמחה ועניני ימי בכל
מזולתו. שחלוק מהם אחד שבכל המיוחד הענין גם וישנו בכולם, ששוה המשותפת

הוראה  מלשון שהיא בתורה, הוא - אמיתית שמחה זוהי אם - שמחה של ענין לכל שהמקור ,1וכיון
לרגע  עד לעולם שבא הראשון מהרגע יהודי, של בהנהגתו להיות שצריכים הענינים כל את ֶָׁשמֹורה

אבות  במסכת המשנה כדברי לאחריֿזה, (וגם שנה ועשרים המאה של הכתוב 2האחרון 3בפירוש

המתים  בתחיית הבא", לעולם - תשיחך היא "והקיצות וגו'": אותך תנחה שגם 4"בהתהלכך מובן, הרי ,(
מזה. זה הם חלוקים ובמה לזה, זה השמחה ימי משתווים במה מהתורה למדים שמחה, לימי בנוגע

בכמה ·. מתבטא זה הרי בשמחה, שבהיותו - בתורה מקומות בכמה מוכח וכן - האדם בטבע והנה,
בריקוד  גם שנמשך ועד ובזמרה, בשירה - יותר גדולה היא השמחה כאשר - והן בדיבור, הן ענינים,
במעלה  גם אלא במקום, רק לא שבגוף, תחתון  היותר החלק הוא שהרגל שאףֿעלֿפי והיינו, ברגלים.
והלב, הראש  את רק (לא חודרת אזי ביותר, גדולה היא השמחה שכאשר רואים מכלֿמקום הרי וחשיבות,
הריקוד, בשעת ואדרבה, שברגל, והעקב הרגל - תחתון היותר לחלק עד הגוף, חלקי כל את גם) אלא

גדול. הכי חלק שברגל העקב נוטל

בכל  שישנו המשותף הענין מצד הנה - השמחה) ענין מתבטא שבה (כאמור, השירה לענין ובנוגע
שמחה  יום לכל מיוחדת שירה גם יש אבל שמחה, ימי לכל משותפות שהן שירות ישנן שמחה, ימי

בפניֿעצמו.

מצרים), דיציאת הענין (ולכללות פסח של לשביעי במיוחד שייכת הים" ש"שירת שמצינו ועלֿדרך
ענ  ולכל בכלל, ענין לכל מיוחדים ניגונים  ישראל של במנהגם ישנם ושמחה ועלֿדרךֿזה שמחה של ין

בפרט.

והראוי  הנכון מן הנה בכלל, שמחה לשירי מקום בו שיש שאףֿעלֿפי לפורים, בנוגע גם מובן ומזה
עם  הקשור בשלום" "פדה הניגון חסידים אצל שיש עלֿדרך – הפורים לימי בפרט המיוחד ניגון שיהיה
הפסח, חג עם הקשורים ניגונים ועלֿדרךֿזה "הקפות", עם הקשורים ניגונים ועלֿדרךֿזה כסלו, י"ט

בזה  .5וכיוצא

חיפשתי ‚. ובכן, שלי... ה"אומנות" זה אין והרי ניגונים, שמחבר מישהו צריכים זה בשביל אמנם,
מצאתי: - יתירה יגיעה בלי - ואכן פורים, עם הקשור ניגון המוכן מן למצוא אוכל אולי בתורה,

מגילה  היתה 6במסכת "ליהודים - ישראל בני כל אצל פורים שפעל מה נתפרש שבו הפסוק בביאור ,
ויקר" וששון ושמחה שנאמר 7אורה טוב', 'יום זה "שמחה איתא: שהניגון 8, מובן, ומזה בחגך". ושמחת

לפורים. מיוחדת שייכות לו יש בחגך" "ושמחת

והרגלים,„. טובים' ה'ימים לג' בהמשך בתורה נאמר בחגך" "ושמחת הרי מובן: אינו לכאורה אך
הסוכות? וחג השבועות חג המצות, חג

בזה  תרכ"ו 9והביאור משנת הידוע במאמרו מהר"ש אדמו"ר מבאר במדרשי 10- המבואר עלֿפי ,
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(בשם 1) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

מ"ט.2) פ"ו
כב.3) ו, משלי
(נעתק 4) תקמז ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

אב). מנחם יג יום" ב"היום
ואילך.5) 82 ס"ע חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.6) טז, מגילה
טז.7) ח, אסתר
יד.8) טז, ראה פ'
(9.8 הערה 189 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה

כט.10) ע' תרכ"ו סה"מ - גו' אורה היתה ליהודים ד"ה

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ז"ל  הרמב"ם 11רבותינו שמפרש (כפי וימי 12שלעתידֿלבוא בטלין, יהיו המועדים "כל המשיח") "לימות :
שכתוב  כמו בתמידות, בקיום ישארו אלא לעולם", נבטלין יהיו לא לא 13הפורים האלה הפורים "וימי

ג' כל על שזהו בחגך דושמחת קרא הביא כי "עם ולכן מזרעם", יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו
פורים". על קאי אםֿכן פורים.. רק ישאר ולא לעתידֿלבוא יתבטלו שכולם מאחר זה, כל עם המועדים,

ני  שיחברו עד הנה בחגך", "ושמחת התיבות על שנתחבר ניגון ישנו שכבר לימי וכיון מיוחד גון
הניגון  עם גו'"), ושמחה אורה היתה "ליהודים בענין בגמרא (המובא בחגך" "ושמחת זה יהיה הפורים,

אלו. תיבות על

שמח". אך והיית בחגך "ושמחת לנגן: שליט"א אדמו"ר כ"ק והתחיל

* * *

בהלכה ‰. לזה יש מקום איזה - בחגך" ב"ושמחת פורים שכוללים מה מובן, אינו :14לכאורה

- לפורים בנוגע ואילו מלאכה; דאיסור הענין - הוא ("חגך") טוב' ל'יום לכאורה, הראשון, הסימן
מגילה  במסכת בגמרא בארוכה במלאכה.15מסופר שאסור טוב' ל'יום פורים את לקבוע רצה שמרדכי ,

כתיב  דמעיקרא עלייהו, קבילו לא מלאכה עלייהו, קבילו ותענית "הספד בפועל, ומשתה 16אבל שמחה
כתיב  ולבסוף כתיב".17ויוםֿטוב, לא טוב' 'יום ואילו ושמחה, משתה ימי אותם לעשות

.Â על הידוע ה"ווערטל" כמו (ולא טוב' 'יום הוא פורים שגם בהלכה מקור לחפש התחלתי ובכן:
הענין  דעה':18היפך ב'יורה והן חיים' ב'אורח הן הלכות, בב' זאת שמצאתי עד ,(

תענית  הלכות - חיים' חנוכה 19ב'אורח אין טובים', מ'ימים חוץ ואמר ימים סך להתענות שנדר "מי :
נדרים  בהלכות - דעה' וב'יורה אחריו". הולכים עליהם, היה שדעתו אמר ואם בכלל, "קבלת 20ופורים :

אףֿעלֿפי  התרה, צריך (ואינו ופורים" חנוכה ולא וראשֿחודש טוב' ו'יום שבת לא דוחה אינו תענית
מדאורייתא). הוא נדר קיום שחיוב

שבלשון ראיה מכאן `mcאבל, ipa בלשון שגם ראיה אין עדיין אבל טוב', 'יום בשם פורים נקרא
minkg"מרפא חכמים "לשון טוב'.21- 'יום בשם פורים נקרא -

של אדם" בני "לשון אודות אמנם l`xyi[מדובר ipa"אדם קרויין "אתם לעליון 22- אדמה שם על ,23,

צורך  יש הבחירה ענין מצד כי אדם", "בני נקראים העולם אומות שגם מזה לכך סתירה ואין -
המבואר  ועלֿדרך ישראל. בני כמו יהיו העולם שהסיבה 24שאומות ישראל, איש של קומה לציור בנוגע

היא  "העולה המוחין, ענין הוא שעיקרה האלקית, שהנפש לפי היא מהגוף, למעלה הוא שהראש לכך
למטה"25למעלה" היא היורדת הבהמה ש"רוח בהמה, כמו ולא דלכאורה,25, - בשוה הם והזנב שהראש ,

שיוכל  שכדי - הוא הענין אך למעלה? הוא הראש האלקית, נפש להם שאין העולם אומות אצל גם הרי
העולם. אומות לגופי בשוה יהיה שלהם שהגוף צורך יש חפשית, בחירה של ענין ישראל בני אצל להיות

בתניא  בחומריותו 26וכמבואר הנדמה החומרי "הגוף על דקאי ולשון", עם מכל בחרת "ובנו בפירוש
- העולם" אומות לגופי
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וראה 11) תתקמד. רמז משלי יל"ש ב. פ"ט, משלי מדרש
ה"ה. פ"א מגילה הי"ב. פ"ב תענית ירושלמי

ס"ח.12) לקמן גם וראה בסופן. מגילה הל'
כח.13) ט, אסתר
בשיחת 14) זה בענין הביאור המשך גם שולב - לקמן בהבא

אדר. ט"ז תשא, ש"פ
ב.15) ה,
יט.16) ט, שם
כב.17) שם,
פורים 18) - מועדים זעווין) (לרש"י חסידים סיפורי ראה

.((279) טו (סיפור
ס"א.19) סתק"ע
ס"ג.20) סרט"ו
וש"נ.21) א. קג, כתובות
וש"נ.22) רע"א. סא, יבמות
ועוד.23) רע"א. ג, של"ה ראה
ובשוה"ג.24) שיט ס"ע תרנ"ו סה"מ ראה
כא.25) ג, קהלת
ואילך).26) סע"ב (סט, פמ"ט



כג

.g"kyz'd ,mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הנקודה ‡. ישנה שמחה), של סוגים כמה ישנם ישראל בני אצל (שהרי שמחה ועניני ימי בכל
מזולתו. שחלוק מהם אחד שבכל המיוחד הענין גם וישנו בכולם, ששוה המשותפת

הוראה  מלשון שהיא בתורה, הוא - אמיתית שמחה זוהי אם - שמחה של ענין לכל שהמקור ,1וכיון
לרגע  עד לעולם שבא הראשון מהרגע יהודי, של בהנהגתו להיות שצריכים הענינים כל את ֶָׁשמֹורה

אבות  במסכת המשנה כדברי לאחריֿזה, (וגם שנה ועשרים המאה של הכתוב 2האחרון 3בפירוש

המתים  בתחיית הבא", לעולם - תשיחך היא "והקיצות וגו'": אותך תנחה שגם 4"בהתהלכך מובן, הרי ,(
מזה. זה הם חלוקים ובמה לזה, זה השמחה ימי משתווים במה מהתורה למדים שמחה, לימי בנוגע

בכמה ·. מתבטא זה הרי בשמחה, שבהיותו - בתורה מקומות בכמה מוכח וכן - האדם בטבע והנה,
בריקוד  גם שנמשך ועד ובזמרה, בשירה - יותר גדולה היא השמחה כאשר - והן בדיבור, הן ענינים,
במעלה  גם אלא במקום, רק לא שבגוף, תחתון  היותר החלק הוא שהרגל שאףֿעלֿפי והיינו, ברגלים.
והלב, הראש  את רק (לא חודרת אזי ביותר, גדולה היא השמחה שכאשר רואים מכלֿמקום הרי וחשיבות,
הריקוד, בשעת ואדרבה, שברגל, והעקב הרגל - תחתון היותר לחלק עד הגוף, חלקי כל את גם) אלא

גדול. הכי חלק שברגל העקב נוטל

בכל  שישנו המשותף הענין מצד הנה - השמחה) ענין מתבטא שבה (כאמור, השירה לענין ובנוגע
שמחה  יום לכל מיוחדת שירה גם יש אבל שמחה, ימי לכל משותפות שהן שירות ישנן שמחה, ימי

בפניֿעצמו.

מצרים), דיציאת הענין (ולכללות פסח של לשביעי במיוחד שייכת הים" ש"שירת שמצינו ועלֿדרך
ענ  ולכל בכלל, ענין לכל מיוחדים ניגונים  ישראל של במנהגם ישנם ושמחה ועלֿדרךֿזה שמחה של ין

בפרט.

והראוי  הנכון מן הנה בכלל, שמחה לשירי מקום בו שיש שאףֿעלֿפי לפורים, בנוגע גם מובן ומזה
עם  הקשור בשלום" "פדה הניגון חסידים אצל שיש עלֿדרך – הפורים לימי בפרט המיוחד ניגון שיהיה
הפסח, חג עם הקשורים ניגונים ועלֿדרךֿזה "הקפות", עם הקשורים ניגונים ועלֿדרךֿזה כסלו, י"ט

בזה  .5וכיוצא

חיפשתי ‚. ובכן, שלי... ה"אומנות" זה אין והרי ניגונים, שמחבר מישהו צריכים זה בשביל אמנם,
מצאתי: - יתירה יגיעה בלי - ואכן פורים, עם הקשור ניגון המוכן מן למצוא אוכל אולי בתורה,

מגילה  היתה 6במסכת "ליהודים - ישראל בני כל אצל פורים שפעל מה נתפרש שבו הפסוק בביאור ,
ויקר" וששון ושמחה שנאמר 7אורה טוב', 'יום זה "שמחה איתא: שהניגון 8, מובן, ומזה בחגך". ושמחת

לפורים. מיוחדת שייכות לו יש בחגך" "ושמחת

והרגלים,„. טובים' ה'ימים לג' בהמשך בתורה נאמר בחגך" "ושמחת הרי מובן: אינו לכאורה אך
הסוכות? וחג השבועות חג המצות, חג

בזה  תרכ"ו 9והביאור משנת הידוע במאמרו מהר"ש אדמו"ר מבאר במדרשי 10- המבואר עלֿפי ,
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(בשם 1) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
ב. נג, זח"ג הרד"ק).

מ"ט.2) פ"ו
כב.3) ו, משלי
(נעתק 4) תקמז ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק גם ראה

אב). מנחם יג יום" ב"היום
ואילך.5) 82 ס"ע חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.6) טז, מגילה
טז.7) ח, אסתר
יד.8) טז, ראה פ'
(9.8 הערה 189 ע' ח"ו לקו"ש גם ראה

כט.10) ע' תרכ"ו סה"מ - גו' אורה היתה ליהודים ד"ה

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ז"ל  הרמב"ם 11רבותינו שמפרש (כפי וימי 12שלעתידֿלבוא בטלין, יהיו המועדים "כל המשיח") "לימות :
שכתוב  כמו בתמידות, בקיום ישארו אלא לעולם", נבטלין יהיו לא לא 13הפורים האלה הפורים "וימי

ג' כל על שזהו בחגך דושמחת קרא הביא כי "עם ולכן מזרעם", יסוף לא וזכרם היהודים מתוך יעברו
פורים". על קאי אםֿכן פורים.. רק ישאר ולא לעתידֿלבוא יתבטלו שכולם מאחר זה, כל עם המועדים,

ני  שיחברו עד הנה בחגך", "ושמחת התיבות על שנתחבר ניגון ישנו שכבר לימי וכיון מיוחד גון
הניגון  עם גו'"), ושמחה אורה היתה "ליהודים בענין בגמרא (המובא בחגך" "ושמחת זה יהיה הפורים,

אלו. תיבות על

שמח". אך והיית בחגך "ושמחת לנגן: שליט"א אדמו"ר כ"ק והתחיל

* * *

בהלכה ‰. לזה יש מקום איזה - בחגך" ב"ושמחת פורים שכוללים מה מובן, אינו :14לכאורה

- לפורים בנוגע ואילו מלאכה; דאיסור הענין - הוא ("חגך") טוב' ל'יום לכאורה, הראשון, הסימן
מגילה  במסכת בגמרא בארוכה במלאכה.15מסופר שאסור טוב' ל'יום פורים את לקבוע רצה שמרדכי ,

כתיב  דמעיקרא עלייהו, קבילו לא מלאכה עלייהו, קבילו ותענית "הספד בפועל, ומשתה 16אבל שמחה
כתיב  ולבסוף כתיב".17ויוםֿטוב, לא טוב' 'יום ואילו ושמחה, משתה ימי אותם לעשות

.Â על הידוע ה"ווערטל" כמו (ולא טוב' 'יום הוא פורים שגם בהלכה מקור לחפש התחלתי ובכן:
הענין  דעה':18היפך ב'יורה והן חיים' ב'אורח הן הלכות, בב' זאת שמצאתי עד ,(

תענית  הלכות - חיים' חנוכה 19ב'אורח אין טובים', מ'ימים חוץ ואמר ימים סך להתענות שנדר "מי :
נדרים  בהלכות - דעה' וב'יורה אחריו". הולכים עליהם, היה שדעתו אמר ואם בכלל, "קבלת 20ופורים :

אףֿעלֿפי  התרה, צריך (ואינו ופורים" חנוכה ולא וראשֿחודש טוב' ו'יום שבת לא דוחה אינו תענית
מדאורייתא). הוא נדר קיום שחיוב

שבלשון ראיה מכאן `mcאבל, ipa בלשון שגם ראיה אין עדיין אבל טוב', 'יום בשם פורים נקרא
minkg"מרפא חכמים "לשון טוב'.21- 'יום בשם פורים נקרא -

של אדם" בני "לשון אודות אמנם l`xyi[מדובר ipa"אדם קרויין "אתם לעליון 22- אדמה שם על ,23,

צורך  יש הבחירה ענין מצד כי אדם", "בני נקראים העולם אומות שגם מזה לכך סתירה ואין -
המבואר  ועלֿדרך ישראל. בני כמו יהיו העולם שהסיבה 24שאומות ישראל, איש של קומה לציור בנוגע

היא  "העולה המוחין, ענין הוא שעיקרה האלקית, שהנפש לפי היא מהגוף, למעלה הוא שהראש לכך
למטה"25למעלה" היא היורדת הבהמה ש"רוח בהמה, כמו ולא דלכאורה,25, - בשוה הם והזנב שהראש ,

שיוכל  שכדי - הוא הענין אך למעלה? הוא הראש האלקית, נפש להם שאין העולם אומות אצל גם הרי
העולם. אומות לגופי בשוה יהיה שלהם שהגוף צורך יש חפשית, בחירה של ענין ישראל בני אצל להיות

בתניא  בחומריותו 26וכמבואר הנדמה החומרי "הגוף על דקאי ולשון", עם מכל בחרת "ובנו בפירוש
- העולם" אומות לגופי
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וראה 11) תתקמד. רמז משלי יל"ש ב. פ"ט, משלי מדרש
ה"ה. פ"א מגילה הי"ב. פ"ב תענית ירושלמי

ס"ח.12) לקמן גם וראה בסופן. מגילה הל'
כח.13) ט, אסתר
בשיחת 14) זה בענין הביאור המשך גם שולב - לקמן בהבא

אדר. ט"ז תשא, ש"פ
ב.15) ה,
יט.16) ט, שם
כב.17) שם,
פורים 18) - מועדים זעווין) (לרש"י חסידים סיפורי ראה

.((279) טו (סיפור
ס"א.19) סתק"ע
ס"ג.20) סרט"ו
וש"נ.21) א. קג, כתובות
וש"נ.22) רע"א. סא, יבמות
ועוד.23) רע"א. ג, של"ה ראה
ובשוה"ג.24) שיט ס"ע תרנ"ו סה"מ ראה
כא.25) ג, קהלת
ואילך).26) סע"ב (סט, פמ"ט



g"kyz'dכד ,mixetd bg zgiy

שנאמר  יבטל, הצרות זכרון שכל ואףֿעלֿפי לעולם. בטלין שאינן שבעלֿפה הצרות 33תורה נשכחו כי
שנאמר  יבטלו, לא הפורים ימי מעיני, נסתרו וכי היהודים 13הראשונות מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי

מזרעם". יסוף לא וזכרם
שבפורים: השמחה ולענין המגילה לענין שנוגע טעם שזהו - בזה והענין

נמחקים  שאינם השמות משבעה שם אין שבמגילה חסֿושלום 34אףֿעלֿפי להקל יכולים זה ומצד ,
וכל  הנביאים ספרי מכל יתירה קדושה במגילה יש אחד בפרט אדרבה, הרי - המגילה לקדושת בנוגע
או  לקריאה בנוגע אם - ש"יבטלו" הענין שיתפרש [כפי המשיח" לימות ליבטל ש"עתידין הכתובים,

הענינים  לשאר שינויים.35בנוגע ללא בקיומה תישאר אסתר מגילת ואילו ,[

כל  משמחת יותר גדולה להיות צריכה פורים שמחת שדוקא בטעם וההשגה ההבנה גם באה ומזה
טובים': ה'ימים

ישראל, כל גאולת שהיתה הראשונה, הגאולה להיותה - מצרים יציאת של בשמחה מעלה יש לכאורה
לאחרי  אפילו הרי בפורים, מהֿשאיןֿכן לגמרי; בניֿחורין נעשו ממצרים היציאה שלאחרי ובאופן

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי .36הגאולה,

יציאת  על השמחה שזוהי הפסח, חג של גם כולל טוב', 'יום לשמחת בנוגע הנה ואףֿעלֿפיֿכן,
הרמב"ם  פסק ישנו - ערוך'37מצרים טוב'38וה'שולחן 'יום בהלכות הזקן' רבינו ערוך ל'שולחן ועד

פורים 38שלו  שמחת ואילו כו'; גבולות תפרוץ לא שהשמחה לשמור שוטרים שולחים היו שביתֿדין ,
ידע" דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב - להיפך דוקא והרי 39היא ידיעה, של מגדר שיוצא היינו, ,

את  שיגביל ממנו לצפות איֿאפשר ידע", ש"לא במצב בהיותו כי ידיעה, עם קשורה והגבלה מדידה כל
הגמרא  שהרי ממנו... יתפעל לא ביתֿדין, של שוטר יראה אם וגם לא 39עצמו, מתפעל שאינו אומרת

פורים. שמחת נערכת כזה באופן ודווקא מרדכי", מ"ברוך ולא המן" מ"ארור

עבדי  ד"אכתי ומצב במעמד שהיה כפי שינויים; ללא היא פורים ששמחת לפי שזהו - הוא הענין אך
שבטלה  (לאחרי בתקפו היה שני ובית מאחשורוש, כשנפטרו לאחריֿזה, שהיה וכפי אנן", אחשורוש

אחשורוש  שבימי שיהיה 40ה"שטנה" וכפי שני, בית חורבן שלאחרי הגלות בימי לאחריֿזה, וכן ,(
שינויים. ללא הזמן, כל במשך מזרעם", יסוף לא ש"זכרם באופן זה הרי - המשיח בימות לאחריֿזה,

בגמרא  שמצינו כפי - שינויים יש המועדים בשאר ֿ כן לימות 41מהֿשאין מצרים יציאת להזכרת בנוגע 
הוא  מצרים שיציאת עכשיו כמו (לא לו" טפל מצרים ויציאת עיקר מלכיות שעבוד "שתהא המשיח,
שאינו  ענין כמו תוקף באותו אינו השינוי, שחל לפני אפילו הנה שינויים, בו ששייך שענין ומובן, עיקר ).

לגמרי. שינוי בגדר

.Ë שאינו ב'מקום' האדם את גם תופסת שלכן משינויים, למעלה שהיא פורים, שמחת מעלת וזוהי
ההילולא  יום במאמרי שנתבאר כמו – שינוי של לגדר ישראל"שזוהי 42שייך "נצח עם הקשורה ,43הדרגא

למעלה  שזהו כיון וכו', ואבותיו הוא שאצר האוצרות כל את מבזבזים שמצדה הנצחון, מדת ענין שזהו
שינוי. מכל ולמעלה חשבון מכל

אנן", אחשורוש ש"עבדי בזמן מאשר יותר עמוקה ובגלות בגלות, עדיין כשנמצאים אפילו ולכן,
שהיתה  עלֿדרך ידע", דלא ד"עד באופן היא השמחה אז גם - דמשיחא דעקבתא ומכופל כפול בחושך
קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא המשיח, לימות הפורים בימי שתהיה ועלֿדרך הראשונים, הפורים בימי
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g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

צורך  יש אלא טוב', 'יום בשם פורים נקרא אדם" בני ש"בלשון בכך להסתפק אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
יותר]. בתוקף זה הרי שאז תורה, לשון - התורה חכמי - חכמים" ב"לשון גם הוא שכן בראיה

ז"ל  רבותינו בלשון המקור הוא זה נבטלין 11ועל יהיו לא הפורים וימי בטלין, יהיו המועדים "כל :
לעולם). יבטל שלא מהם, שחלוק (אלא ה"מועדים" בכלל הוא פורים שגם מוכח, שמזה לעולם",

.Ê.'ו'חג 'מועד' מאשר יותר נעלה ענין שזהו טוב', 'יום בשם נקרא שפורים ראיה אין עדיין אבל

יום  והרי לעולם", יבטל לא הכיפורים יום אף אלעזר) רבי "(אמר מסיים: הנ"ל במדרש ואדרבה:
בשלש  שאומרים הנוסח שבין החילוק התפילה בנוסח גם שרואים וכפי טוב', 'יום אינו בוודאי הכיפורים

ט  'יום אינו פורים שגם לומר אפשר ואםֿכן הכיפורים; ויום בראשֿהשנה שאומרים לנוסח וב'.רגלים

תענית  במגילת - טוב' 'יום בשם נקרא שפורים מצינו ביה,27ובכן, עשר "בארבעה וזהֿלשונה: ,
בגמרא  [וכדאיתא למספד דלא אינון פוריא ימי עשר, ל'יום 15ובחמשה פורים את לקבוע רצה שמרדכי

ועשאום  עלייהו"].. קבילו לא מלאכה עלייהו, קבילו ותענית "הספד בפועל, אבל במלאכה, שאסור טוב'
'aeh mei' שנגזרה ואסתר מרדכי גאולת הזכרים, על אלא גזירה נגזרה שלא מצרים גאולת "ומה ומסיים: ,

אחד  ביום ונשים טף זקן ועד מנער הנקבות, ועל הזכרים על חייבים 28גזירה שאנו עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
אותם aeh'לעשות mei'.*"ושנה שנה בכל

(בדבר  מלאכה בעשיית מותר חולֿהמועד גם הרי - (כנ"ל) מלאכה בעשיית מותר שפורים ואףֿעלֿפי
קודש 30האבד) מקרא שקרוי אלא קודש, מקרא בו נאמר ש"לא (אף מדאורייתא טוב' 'יום הוא ובוודאי ,

שבת  הלכות ריש הזקן' רבינו ל'שולחןֿערוך מקומות' ה'מראי בציוני כמובא בלבד", קרבנות ),31לענין
ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שפוסק שתיית 32כפי לענין התורה, מן בחגך") ("ושמחת שמחה חיוב בו שיש

נקרא  מכלֿמקום האבד, בדבר רק ולא במלאכה, שמותר שאף לפורים, בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה יין;
טוב'. 'יום

ח  בלשון והן אדם בני בלשון שהן בכלל ונמצא, הוא (וחנוכה) פורים הנה - תורה לשון כמים,
טובים". ו"ימים "מועדים"

.Á מקום יש אדם, בני בטבע והרי טובים'. ה'ימים שאר לכל פורים של להשייכות בנוגע - זה וכל
ונוסף  יותר; גדולה היא השמחה אזי בו), שרגיל ניגון (וכמו בו רגיל שכבר דבר ישנו שכאשר לומר,
החידוש  ענין שדוקא בפועל, שרואים וכפי המועדים, שאר לגבי בפורים וחידוש עילוי גם ישנו לזה,

יותר. גדולה שמחה מעורר חדש) ניגון (כמו

מגילה: הלכות בסיום הרמב"ם בדברי מבואר זה וענין

שכתב  (כמו פסקיֿדינים הוא ידֿהחזקה בספר הרמב"ם של ענינו שכללות שאףֿעלֿפי – ובהקדמה
או  וההלכה המצוה בקיום מוסיף הדבר כאשר ההלכות, טעמי גם מביא מקומות בכמה הרי בהקדמתו),

מה'לעומתֿזה'. בשמירה

הכתובים  וכל הנביאים ספרי "כל הרמב"ם: מוסיף שבסיומן מגילה, להלכות בנוגע ועלֿדרךֿזה
של  וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת  היא והרי  אסתר, ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין

איתא  במגילה שגם ואף זה6*) aeh"שמחה mei עלֿפי זה הרי - פורים) על קאי (וכנ"ל "
הנ"ל  שבמאמר ובפרט 10השקלאֿוטריא תענית. במגילת מהֿשאיןֿכן בזה; מהמפרשים כמה על וחולק ,

שם מעצמו xnegeÎlwaשנלמד דן תורה.29שאדם דין ונעשה
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יג.28) ג, אסתר
וש"נ.29) סע"א. סו, פסחים

ואילך.30) סתק"ל או"ח טושו"ע ואילך. פ"ז יו"ט הל' רמב"ם
רמב.31) ר"ס או"ח
ס"וֿז.32) סתקכ"ט או"ח



כה g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שנאמר  יבטל, הצרות זכרון שכל ואףֿעלֿפי לעולם. בטלין שאינן שבעלֿפה הצרות 33תורה נשכחו כי
שנאמר  יבטלו, לא הפורים ימי מעיני, נסתרו וכי היהודים 13הראשונות מתוך יעברו לא האלה הפורים וימי

מזרעם". יסוף לא וזכרם
שבפורים: השמחה ולענין המגילה לענין שנוגע טעם שזהו - בזה והענין

נמחקים  שאינם השמות משבעה שם אין שבמגילה חסֿושלום 34אףֿעלֿפי להקל יכולים זה ומצד ,
וכל  הנביאים ספרי מכל יתירה קדושה במגילה יש אחד בפרט אדרבה, הרי - המגילה לקדושת בנוגע
או  לקריאה בנוגע אם - ש"יבטלו" הענין שיתפרש [כפי המשיח" לימות ליבטל ש"עתידין הכתובים,

הענינים  לשאר שינויים.35בנוגע ללא בקיומה תישאר אסתר מגילת ואילו ,[

כל  משמחת יותר גדולה להיות צריכה פורים שמחת שדוקא בטעם וההשגה ההבנה גם באה ומזה
טובים': ה'ימים

ישראל, כל גאולת שהיתה הראשונה, הגאולה להיותה - מצרים יציאת של בשמחה מעלה יש לכאורה
לאחרי  אפילו הרי בפורים, מהֿשאיןֿכן לגמרי; בניֿחורין נעשו ממצרים היציאה שלאחרי ובאופן

אנן" אחשורוש עבדי "אכתי .36הגאולה,

יציאת  על השמחה שזוהי הפסח, חג של גם כולל טוב', 'יום לשמחת בנוגע הנה ואףֿעלֿפיֿכן,
הרמב"ם  פסק ישנו - ערוך'37מצרים טוב'38וה'שולחן 'יום בהלכות הזקן' רבינו ערוך ל'שולחן ועד

פורים 38שלו  שמחת ואילו כו'; גבולות תפרוץ לא שהשמחה לשמור שוטרים שולחים היו שביתֿדין ,
ידע" דלא עד בפוריא לבסומי איניש "חייב - להיפך דוקא והרי 39היא ידיעה, של מגדר שיוצא היינו, ,

את  שיגביל ממנו לצפות איֿאפשר ידע", ש"לא במצב בהיותו כי ידיעה, עם קשורה והגבלה מדידה כל
הגמרא  שהרי ממנו... יתפעל לא ביתֿדין, של שוטר יראה אם וגם לא 39עצמו, מתפעל שאינו אומרת

פורים. שמחת נערכת כזה באופן ודווקא מרדכי", מ"ברוך ולא המן" מ"ארור

עבדי  ד"אכתי ומצב במעמד שהיה כפי שינויים; ללא היא פורים ששמחת לפי שזהו - הוא הענין אך
שבטלה  (לאחרי בתקפו היה שני ובית מאחשורוש, כשנפטרו לאחריֿזה, שהיה וכפי אנן", אחשורוש

אחשורוש  שבימי שיהיה 40ה"שטנה" וכפי שני, בית חורבן שלאחרי הגלות בימי לאחריֿזה, וכן ,(
שינויים. ללא הזמן, כל במשך מזרעם", יסוף לא ש"זכרם באופן זה הרי - המשיח בימות לאחריֿזה,

בגמרא  שמצינו כפי - שינויים יש המועדים בשאר ֿ כן לימות 41מהֿשאין מצרים יציאת להזכרת בנוגע 
הוא  מצרים שיציאת עכשיו כמו (לא לו" טפל מצרים ויציאת עיקר מלכיות שעבוד "שתהא המשיח,
שאינו  ענין כמו תוקף באותו אינו השינוי, שחל לפני אפילו הנה שינויים, בו ששייך שענין ומובן, עיקר ).

לגמרי. שינוי בגדר

.Ë שאינו ב'מקום' האדם את גם תופסת שלכן משינויים, למעלה שהיא פורים, שמחת מעלת וזוהי
ההילולא  יום במאמרי שנתבאר כמו – שינוי של לגדר ישראל"שזוהי 42שייך "נצח עם הקשורה ,43הדרגא

למעלה  שזהו כיון וכו', ואבותיו הוא שאצר האוצרות כל את מבזבזים שמצדה הנצחון, מדת ענין שזהו
שינוי. מכל ולמעלה חשבון מכל

אנן", אחשורוש ש"עבדי בזמן מאשר יותר עמוקה ובגלות בגלות, עדיין כשנמצאים אפילו ולכן,
שהיתה  עלֿדרך ידע", דלא ד"עד באופן היא השמחה אז גם - דמשיחא דעקבתא ומכופל כפול בחושך
קוממיות  ויוליכנו ויגאלנו יבוא המשיח, לימות הפורים בימי שתהיה ועלֿדרך הראשונים, הפורים בימי
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ובפירש"י.40) א יא, שם
סע"ב.41) יב, ברכות
(42131 ע' תש"י (סה"מ פי"א תש"י לגני באתי המשך
ואילך).
כט.43) טו, שמואלֿא

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

צורך  יש אלא טוב', 'יום בשם פורים נקרא אדם" בני ש"בלשון בכך להסתפק אין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
יותר]. בתוקף זה הרי שאז תורה, לשון - התורה חכמי - חכמים" ב"לשון גם הוא שכן בראיה

ז"ל  רבותינו בלשון המקור הוא זה נבטלין 11ועל יהיו לא הפורים וימי בטלין, יהיו המועדים "כל :
לעולם). יבטל שלא מהם, שחלוק (אלא ה"מועדים" בכלל הוא פורים שגם מוכח, שמזה לעולם",

.Ê.'ו'חג 'מועד' מאשר יותר נעלה ענין שזהו טוב', 'יום בשם נקרא שפורים ראיה אין עדיין אבל

יום  והרי לעולם", יבטל לא הכיפורים יום אף אלעזר) רבי "(אמר מסיים: הנ"ל במדרש ואדרבה:
בשלש  שאומרים הנוסח שבין החילוק התפילה בנוסח גם שרואים וכפי טוב', 'יום אינו בוודאי הכיפורים

ט  'יום אינו פורים שגם לומר אפשר ואםֿכן הכיפורים; ויום בראשֿהשנה שאומרים לנוסח וב'.רגלים

תענית  במגילת - טוב' 'יום בשם נקרא שפורים מצינו ביה,27ובכן, עשר "בארבעה וזהֿלשונה: ,
בגמרא  [וכדאיתא למספד דלא אינון פוריא ימי עשר, ל'יום 15ובחמשה פורים את לקבוע רצה שמרדכי

ועשאום  עלייהו"].. קבילו לא מלאכה עלייהו, קבילו ותענית "הספד בפועל, אבל במלאכה, שאסור טוב'
'aeh mei' שנגזרה ואסתר מרדכי גאולת הזכרים, על אלא גזירה נגזרה שלא מצרים גאולת "ומה ומסיים: ,

אחד  ביום ונשים טף זקן ועד מנער הנקבות, ועל הזכרים על חייבים 28גזירה שאנו עלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
אותם aeh'לעשות mei'.*"ושנה שנה בכל

(בדבר  מלאכה בעשיית מותר חולֿהמועד גם הרי - (כנ"ל) מלאכה בעשיית מותר שפורים ואףֿעלֿפי
קודש 30האבד) מקרא שקרוי אלא קודש, מקרא בו נאמר ש"לא (אף מדאורייתא טוב' 'יום הוא ובוודאי ,

שבת  הלכות ריש הזקן' רבינו ל'שולחןֿערוך מקומות' ה'מראי בציוני כמובא בלבד", קרבנות ),31לענין
ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו שפוסק שתיית 32כפי לענין התורה, מן בחגך") ("ושמחת שמחה חיוב בו שיש

נקרא  מכלֿמקום האבד, בדבר רק ולא במלאכה, שמותר שאף לפורים, בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה יין;
טוב'. 'יום

ח  בלשון והן אדם בני בלשון שהן בכלל ונמצא, הוא (וחנוכה) פורים הנה - תורה לשון כמים,
טובים". ו"ימים "מועדים"

.Á מקום יש אדם, בני בטבע והרי טובים'. ה'ימים שאר לכל פורים של להשייכות בנוגע - זה וכל
ונוסף  יותר; גדולה היא השמחה אזי בו), שרגיל ניגון (וכמו בו רגיל שכבר דבר ישנו שכאשר לומר,
החידוש  ענין שדוקא בפועל, שרואים וכפי המועדים, שאר לגבי בפורים וחידוש עילוי גם ישנו לזה,

יותר. גדולה שמחה מעורר חדש) ניגון (כמו

מגילה: הלכות בסיום הרמב"ם בדברי מבואר זה וענין

שכתב  (כמו פסקיֿדינים הוא ידֿהחזקה בספר הרמב"ם של ענינו שכללות שאףֿעלֿפי – ובהקדמה
או  וההלכה המצוה בקיום מוסיף הדבר כאשר ההלכות, טעמי גם מביא מקומות בכמה הרי בהקדמתו),

מה'לעומתֿזה'. בשמירה

הכתובים  וכל הנביאים ספרי "כל הרמב"ם: מוסיף שבסיומן מגילה, להלכות בנוגע ועלֿדרךֿזה
של  וכהלכות תורה חומשי כחמשה קיימת  היא והרי  אסתר, ממגילת חוץ המשיח, לימות ליבטל עתידין

איתא  במגילה שגם ואף זה6*) aeh"שמחה mei עלֿפי זה הרי - פורים) על קאי (וכנ"ל "
הנ"ל  שבמאמר ובפרט 10השקלאֿוטריא תענית. במגילת מהֿשאיןֿכן בזה; מהמפרשים כמה על וחולק ,

שם מעצמו xnegeÎlwaשנלמד דן תורה.29שאדם דין ונעשה
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פי"ב.27)
יג.28) ג, אסתר
וש"נ.29) סע"א. סו, פסחים

ואילך.30) סתק"ל או"ח טושו"ע ואילך. פ"ז יו"ט הל' רמב"ם
רמב.31) ר"ס או"ח
ס"וֿז.32) סתקכ"ט או"ח
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פסח  בערב היה הנ"ל התענית שהרי הנ"ל), התענית עם קשור שהוא להדיעה (אפילו בעלמא לזכרון
היהודים"51ופסח  כל את כנוס ב"לך שהכוונה בגלל היתה ישראל קטני של שהתענית נוספת הוכחה וזוהי .

לקטנים. גם היתה

גם  התענו ולכן וטף, נשים אנשים על היתה שהגזירה בגלל שזהו בפשטות, לבאר אפשר [לכאורה
קושי  ואדרבה: במצרים, היו הם גם שהרי לטף, בנוגע גם הגאולה היתה מצרים ביציאת גם אבל הטף.

בבנין  תינוקות שהשקיעו בכך התבטא נשים 52השעבוד לאנשים ששייכים ענינים בכמה ועלֿדרךֿזה .
וטף].

.·È:"ידע דלא "עד הוא פורים של שענינו האמור עלֿפי – בזה והביאור

אלא  שבו, והשכל הידיעה מצד זה אין - ברֿמצוה לאחרי בישראל, גדול אצל בפורים שנדרש מה גם
(כדברי  וטף נשים אנשים אצל שהיתה נפש' ה'מסירות ענין שזהו שבו, ידע" דלא ד"עד הענין מצד דוקא

הזקן  ידע"53רבינו ה"לא מצד שדווקא באופן אלא השכל, מצד זה היה לא אנשים אצל שגם והיינו, .(
הקב"ה. עם קשור יהיה - שבו

בנוגע  זה הרי - וגו'" היהודים כל את כנוס "לך למרדכי באמרה זאת לפעול רצתה אסתר כאשר ולכן,
שלמטה  קטנות לא אבל שבהם, והקטנות ה"טף" ענין דרוש היה אנשים אצל גם כי וטף, נשים לאנשים
לגמרי  מתמסר שעלֿידיֿזה נפש', ה'מסירות ענין - ממנו שלמעלה ענין לגבי השכל קטנות אלא מהשכל,

בכיפה  שמולך אחשורוש מהמלך מתפעל ואינו ה"שבע 40להקב"ה, ומכל במלכות, ראשונה שיושב מהמן ,
מדינה" ומאה נגדו.54ועשרים עומדים שכולם

.‚È נאמר המגילה סיפור שבתחילת מה גם -55וזהו מרדכי" ושמו הבירה בשושן היה יהודי "איש
דודו" בת "אסתר של מציאותה באה לזה בעל 56שבהמשך שמסביר כפי - שמה על נקראת שהמגילה ,

דבש' יהודי":57ה'יערות "איש היה הבירה" ש"בשושן מרדכי, של החידוש שזהו הכתוב, דיוק

כשיושב  אחרֿכך וגם ובביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת בהיותו וכן לעצמו, בהיותו יהודי שהוא מי ישנו
יהודי; הוא שהרי ראשו, על "יארמולקע" לובש הוא ארוך, לבן זקן בעל "משולח" אליו ובא ַבמשרד

"יהודי"... שהוא שומעים לא אבל מרדכי, אודות רק שומעים - הבירה" ל"שושן בבואו אבל

שושן  עם להתמודד הבירה, שושן של מהגזירות להנצל יכולים כיצד המגילה: מספרת זה על אך
ש"איש באופן ההתחלה להיות צריכה - למלך" ה"משנה שם להיות שיוכל ועד oyeyaהיהicediהבירה,

dxiad!"

בפשטות, המובן דבר זה הרי - ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת לעצמו, בהיותו יהודי שהוא העובדה
אחרֿכך  ורק "יהודי"!... שהולך ראו הבירה, בשושן בלכתו שגם - הוא החידוש קמשמעֿלן; ומאי
לעינים  נראה שהיה הראשון הדבר אבל פלוני, של ונכדו בנו מרדכי", ש"שמו ונתברר לשאול, התחילו

"יהודי"! היותו - הוא

הציצית  להיות צריכים הבירה בשושן העינים"?! את "לנקר צריך אתה למה תלויים 58לכאורה:
ישראל. בני דרים שבה בשכונה ובלכתך בביתֿהכנסת, בביתך, בהיותך זאת שתעשה בכך די - מבחוץ?!

שכאשר  סברא יש השמחה, היפך של ענינים עם הקשורות שבהלכות - לדבר ראיה גם ומביאים
נעליים  ללבוש מותר העכו"ם, בשכונת "יהודי 59הולכים להיות שמותר התורה מן ראיה יש כן, ואם .

העינים". את "לנקר חייב אינו הגוים בין כשיוצא אבל באהליך",
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ואילך,51) שמח ס"ע חכ"ו אג"ק - בזה השקו"ט ראה
וש"נ. בהערות.

ב,52) שמות עה"פ בתו"ש בהנסמן וראה א. קיא, סנהדרין
קצה). (אות כד

ב.53) צט, א. צז, ב. צא, מג"א תו"א
א.54) א, אסתר

ה.55) ב, שם
ז.56) שם,
ווארשא,57) בדפוס - ואילך יליף וכן (סד"ה ב' דרוש ח"ב

ואילך). ב צב,
סכ"ט.58) לקמן ראה
(הל 59) סתקנ"ד או"ח סי"ז.שו"ע באב) תשעה כות
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ידע", דלא ד"עד ובאופן מזרעם", יסוף לא וזכרם יבטלו.. לא הפורים ש"ימי הפסקֿדין את נקיים ואז
רש"י  כפירוש "לבסומי", רזי 39עלֿידי משיח, של תורתו  תהיה אז שהרי תורה, של יינה הן "ביין", :

טפחים, מעשרה למטה כפשוטו, ביין והן - תורה של יינה שזהו תורה,

ויקר". וששון ושמחה ד"אורה הענין שלימות ויהיה

* * *

.È טובים ב'ימים נכלל הוא אם ספק יש לפורים שבנוגע הטעם אפשר' ב'דרך לבאר יש האמור, עלֿפי
לאו, אם הפורים חג את  גם לכלול דעתו היתה אם לברר שצריך ו) (סעיף לעיל כאמור ומועדים',
קשור  שפורים כיון גופא: טעמא מהאי שזהו - בדבר ספק אין וסוכות ושבועות לפסח בנוגע מהֿשאיןֿכן

במועדים. נכלל הוא אם ברור דבר לומר שייך לא לכן ידע", ד"לא הענין עם

ידע" דלא ד"עד הענין אין שבו אףֿעלֿפי חנוכה, את גם אחריו גורר זה הרי בפורים, הוא שכן וכיון
צוזאמען") ("גייען בזה זה קשורים ופורים שחנוכה כיון שניתוספו 44- טובים' ה'ימים שני להיותם , ַ

מצינו  (שלכן תורה חומשי חמשה שניתנו לענינים 45לאחרי בנוגע מגילה" "מקרא במיוחד שמדגישים
סיני). הר במעמד למשה" הקב"ה ש"הראהו

.‡È ענינים בשאר דוגמתו מצינו שלא לפורים, בהכנות שמצינו פלא דבר גם יובן :46ועלֿפיֿזה

אמרה  שאסתר במגילה מסופר - דפורים טוב' ה'יום הוא זה שבגלל - המן גזירת לביטול בנוגע
ימים  שלשת גו' עלי וצומו גו' היהודים כל את כנוס "לך כהמשך 47"למרדכי כו', הצליחה ועלֿידיֿזה ,

במגילה. הסיפור

הן  מקומות, בכמה שמצינו כפי שבתורה, התעניות לכל משתווה התענית ענין שכללות אף והנה,
שלשת  גו' עלי ("וצומו זה בתענית שמצינו מיוחד ענין ישנו הרי בכתובים, והן בנביאים הן בתורה

ז"ל  חכמינו במדרשי כמסופר - תעניות בשאר דוגמתו מצינו שלא ונשים 48ימים") אנשים רק לא שהתענו
תינוקות. המדרש: ובלשון טף, גם אלא במצוות, המחוייבים

לתענית  בנוגע החינוך ענין שהרי במצוות, לחנכם כדי היה לא התינוקות של שהתענית - ובהקדמה
ושבע ixg`lמתחיל שש מגיל שהתחלתו המצוות, וקיום התורה ללימוד החינוך החינוך 49זמן ואילו ,

לשעות  תענית רק - אז וגם אחרֿכך, מתחיל הגוף, בריאות מצד התינוקות 50לתענית, התענו כאן ואילו ,
במדרש  (כמסופר חייהם את סיכנה שהתענית ועד ימים", של 48"שלושת ב'סליחות' גם שאומרים וכפי ,(

חינוך, של ענין זה היה שלא מובן, ומזה כו'", צמאים שלשה ימים לפניו תינוקות "רבץ אסתר': 'תענית
תענית. לשם תענית אלא

של  קולם גדיים", "קול.. עלֿידי היתה הגזירה את לבטל הפעולה שעיקר במדרש מסופר - ואדרבה
ההלכה  מצד הן - חינוך של ענין היה שהתענית לומר איֿאפשר כן, ואם כו'. שהתענו ישראל קטני
שנפעלו  התוצאות מצד והן המחונך, בבריאות לפגוע יכול לא החינוך שענין כלל ישנו שהרי שבדבר,

הדבר. גוף מאשר יותר פעל בלבד, חינוך לשם שבא שענין יתכן שלא התענית, עלֿידי

בענין החינוך גדר שייך אם להסתפק שיש גם שלושת inrtÎcgומה גו' עלי ד"צומו הענין כמו ,
לקיימו. והתחנך הורגל שכבר כיון חדש, דבר אצלו יהיה לא יגדל שכאשר - הוא החינוך ענין כל ימים":
עלי  "וצומו אסתר, של התענית ואילו כשיגדל. בו מחוייב שיהיה בענין דוקא שייך שחינוך מובן, ומזה

שלו  אלא גו' אינו הזה בזמן אסתר' 'תענית שהרי להתענות, יצטרך יגדל שכאשר  באופן אינו ימים", שת
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שם.44) 2 ובהערה 43 ע' ח"ב תש"נ התוועדויות גם ראה
ועוד.

ב.45) יט, מגילה
קיג).46) ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה שושןֿפורים מכתב גם ראה
טז.47) ד, אסתר

ספ"ט.48) אסת"ר
קסח).49) (ע' ס"ג חנוך ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
וש"נ.50) ס"ה. סתרט"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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פסח  בערב היה הנ"ל התענית שהרי הנ"ל), התענית עם קשור שהוא להדיעה (אפילו בעלמא לזכרון
היהודים"51ופסח  כל את כנוס ב"לך שהכוונה בגלל היתה ישראל קטני של שהתענית נוספת הוכחה וזוהי .

לקטנים. גם היתה

גם  התענו ולכן וטף, נשים אנשים על היתה שהגזירה בגלל שזהו בפשטות, לבאר אפשר [לכאורה
קושי  ואדרבה: במצרים, היו הם גם שהרי לטף, בנוגע גם הגאולה היתה מצרים ביציאת גם אבל הטף.

בבנין  תינוקות שהשקיעו בכך התבטא נשים 52השעבוד לאנשים ששייכים ענינים בכמה ועלֿדרךֿזה .
וטף].

.·È:"ידע דלא "עד הוא פורים של שענינו האמור עלֿפי – בזה והביאור

אלא  שבו, והשכל הידיעה מצד זה אין - ברֿמצוה לאחרי בישראל, גדול אצל בפורים שנדרש מה גם
(כדברי  וטף נשים אנשים אצל שהיתה נפש' ה'מסירות ענין שזהו שבו, ידע" דלא ד"עד הענין מצד דוקא

הזקן  ידע"53רבינו ה"לא מצד שדווקא באופן אלא השכל, מצד זה היה לא אנשים אצל שגם והיינו, .(
הקב"ה. עם קשור יהיה - שבו

בנוגע  זה הרי - וגו'" היהודים כל את כנוס "לך למרדכי באמרה זאת לפעול רצתה אסתר כאשר ולכן,
שלמטה  קטנות לא אבל שבהם, והקטנות ה"טף" ענין דרוש היה אנשים אצל גם כי וטף, נשים לאנשים
לגמרי  מתמסר שעלֿידיֿזה נפש', ה'מסירות ענין - ממנו שלמעלה ענין לגבי השכל קטנות אלא מהשכל,

בכיפה  שמולך אחשורוש מהמלך מתפעל ואינו ה"שבע 40להקב"ה, ומכל במלכות, ראשונה שיושב מהמן ,
מדינה" ומאה נגדו.54ועשרים עומדים שכולם

.‚È נאמר המגילה סיפור שבתחילת מה גם -55וזהו מרדכי" ושמו הבירה בשושן היה יהודי "איש
דודו" בת "אסתר של מציאותה באה לזה בעל 56שבהמשך שמסביר כפי - שמה על נקראת שהמגילה ,

דבש' יהודי":57ה'יערות "איש היה הבירה" ש"בשושן מרדכי, של החידוש שזהו הכתוב, דיוק

כשיושב  אחרֿכך וגם ובביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת בהיותו וכן לעצמו, בהיותו יהודי שהוא מי ישנו
יהודי; הוא שהרי ראשו, על "יארמולקע" לובש הוא ארוך, לבן זקן בעל "משולח" אליו ובא ַבמשרד

"יהודי"... שהוא שומעים לא אבל מרדכי, אודות רק שומעים - הבירה" ל"שושן בבואו אבל

שושן  עם להתמודד הבירה, שושן של מהגזירות להנצל יכולים כיצד המגילה: מספרת זה על אך
ש"איש באופן ההתחלה להיות צריכה - למלך" ה"משנה שם להיות שיוכל ועד oyeyaהיהicediהבירה,

dxiad!"

בפשטות, המובן דבר זה הרי - ובביתֿהמדרש בביתֿהכנסת לעצמו, בהיותו יהודי שהוא העובדה
אחרֿכך  ורק "יהודי"!... שהולך ראו הבירה, בשושן בלכתו שגם - הוא החידוש קמשמעֿלן; ומאי
לעינים  נראה שהיה הראשון הדבר אבל פלוני, של ונכדו בנו מרדכי", ש"שמו ונתברר לשאול, התחילו

"יהודי"! היותו - הוא

הציצית  להיות צריכים הבירה בשושן העינים"?! את "לנקר צריך אתה למה תלויים 58לכאורה:
ישראל. בני דרים שבה בשכונה ובלכתך בביתֿהכנסת, בביתך, בהיותך זאת שתעשה בכך די - מבחוץ?!

שכאשר  סברא יש השמחה, היפך של ענינים עם הקשורות שבהלכות - לדבר ראיה גם ומביאים
נעליים  ללבוש מותר העכו"ם, בשכונת "יהודי 59הולכים להיות שמותר התורה מן ראיה יש כן, ואם .

העינים". את "לנקר חייב אינו הגוים בין כשיוצא אבל באהליך",
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ואילך,51) שמח ס"ע חכ"ו אג"ק - בזה השקו"ט ראה
וש"נ. בהערות.

ב,52) שמות עה"פ בתו"ש בהנסמן וראה א. קיא, סנהדרין
קצה). (אות כד

ב.53) צט, א. צז, ב. צא, מג"א תו"א
א.54) א, אסתר

ה.55) ב, שם
ז.56) שם,
ווארשא,57) בדפוס - ואילך יליף וכן (סד"ה ב' דרוש ח"ב

ואילך). ב צב,
סכ"ט.58) לקמן ראה
(הל 59) סתקנ"ד או"ח סי"ז.שו"ע באב) תשעה כות
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ידע", דלא ד"עד ובאופן מזרעם", יסוף לא וזכרם יבטלו.. לא הפורים ש"ימי הפסקֿדין את נקיים ואז
רש"י  כפירוש "לבסומי", רזי 39עלֿידי משיח, של תורתו  תהיה אז שהרי תורה, של יינה הן "ביין", :

טפחים, מעשרה למטה כפשוטו, ביין והן - תורה של יינה שזהו תורה,

ויקר". וששון ושמחה ד"אורה הענין שלימות ויהיה

* * *

.È טובים ב'ימים נכלל הוא אם ספק יש לפורים שבנוגע הטעם אפשר' ב'דרך לבאר יש האמור, עלֿפי
לאו, אם הפורים חג את  גם לכלול דעתו היתה אם לברר שצריך ו) (סעיף לעיל כאמור ומועדים',
קשור  שפורים כיון גופא: טעמא מהאי שזהו - בדבר ספק אין וסוכות ושבועות לפסח בנוגע מהֿשאיןֿכן

במועדים. נכלל הוא אם ברור דבר לומר שייך לא לכן ידע", ד"לא הענין עם

ידע" דלא ד"עד הענין אין שבו אףֿעלֿפי חנוכה, את גם אחריו גורר זה הרי בפורים, הוא שכן וכיון
צוזאמען") ("גייען בזה זה קשורים ופורים שחנוכה כיון שניתוספו 44- טובים' ה'ימים שני להיותם , ַ

מצינו  (שלכן תורה חומשי חמשה שניתנו לענינים 45לאחרי בנוגע מגילה" "מקרא במיוחד שמדגישים
סיני). הר במעמד למשה" הקב"ה ש"הראהו

.‡È ענינים בשאר דוגמתו מצינו שלא לפורים, בהכנות שמצינו פלא דבר גם יובן :46ועלֿפיֿזה

אמרה  שאסתר במגילה מסופר - דפורים טוב' ה'יום הוא זה שבגלל - המן גזירת לביטול בנוגע
ימים  שלשת גו' עלי וצומו גו' היהודים כל את כנוס "לך כהמשך 47"למרדכי כו', הצליחה ועלֿידיֿזה ,

במגילה. הסיפור

הן  מקומות, בכמה שמצינו כפי שבתורה, התעניות לכל משתווה התענית ענין שכללות אף והנה,
שלשת  גו' עלי ("וצומו זה בתענית שמצינו מיוחד ענין ישנו הרי בכתובים, והן בנביאים הן בתורה

ז"ל  חכמינו במדרשי כמסופר - תעניות בשאר דוגמתו מצינו שלא ונשים 48ימים") אנשים רק לא שהתענו
תינוקות. המדרש: ובלשון טף, גם אלא במצוות, המחוייבים

לתענית  בנוגע החינוך ענין שהרי במצוות, לחנכם כדי היה לא התינוקות של שהתענית - ובהקדמה
ושבע ixg`lמתחיל שש מגיל שהתחלתו המצוות, וקיום התורה ללימוד החינוך החינוך 49זמן ואילו ,

לשעות  תענית רק - אז וגם אחרֿכך, מתחיל הגוף, בריאות מצד התינוקות 50לתענית, התענו כאן ואילו ,
במדרש  (כמסופר חייהם את סיכנה שהתענית ועד ימים", של 48"שלושת ב'סליחות' גם שאומרים וכפי ,(

חינוך, של ענין זה היה שלא מובן, ומזה כו'", צמאים שלשה ימים לפניו תינוקות "רבץ אסתר': 'תענית
תענית. לשם תענית אלא

של  קולם גדיים", "קול.. עלֿידי היתה הגזירה את לבטל הפעולה שעיקר במדרש מסופר - ואדרבה
ההלכה  מצד הן - חינוך של ענין היה שהתענית לומר איֿאפשר כן, ואם כו'. שהתענו ישראל קטני
שנפעלו  התוצאות מצד והן המחונך, בבריאות לפגוע יכול לא החינוך שענין כלל ישנו שהרי שבדבר,

הדבר. גוף מאשר יותר פעל בלבד, חינוך לשם שבא שענין יתכן שלא התענית, עלֿידי

בענין החינוך גדר שייך אם להסתפק שיש גם שלושת inrtÎcgומה גו' עלי ד"צומו הענין כמו ,
לקיימו. והתחנך הורגל שכבר כיון חדש, דבר אצלו יהיה לא יגדל שכאשר - הוא החינוך ענין כל ימים":
עלי  "וצומו אסתר, של התענית ואילו כשיגדל. בו מחוייב שיהיה בענין דוקא שייך שחינוך מובן, ומזה

שלו  אלא גו' אינו הזה בזמן אסתר' 'תענית שהרי להתענות, יצטרך יגדל שכאשר  באופן אינו ימים", שת
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שם.44) 2 ובהערה 43 ע' ח"ב תש"נ התוועדויות גם ראה
ועוד.

ב.45) יט, מגילה
קיג).46) ע' חכ"ה (אג"ק זו שנה שושןֿפורים מכתב גם ראה
טז.47) ד, אסתר

ספ"ט.48) אסת"ר
קסח).49) (ע' ס"ג חנוך ערך טז) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
וש"נ.50) ס"ה. סתרט"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
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.ÂË פעמים כמה נקודה:66וכאמור עוד בזה יש -

למלך", "משנה בתור גם שלו באמינות פוגם זה הרי - יהודי היותו עובדת את ומכחיש מתחבא כאשר
נוסף, בענין יזייף - אחד בענין שמזייף מי המלוכה; להנהגת שנוגעים לענינים גם יתכחש שלבסוף כיון
שאם  שהתיירא כיון דברֿמה, על ('פארבויגן') לוותר הוצרך וכאן משהו, החביא שכאן 'יתפסו' ַולבסוף

לו...יעשה ישתלם לא כך, באופן

הגמרא  (כדברי טיפש מלך שהיה - אחשורוש אפילו רק 67ולכן, למלך" ל"משנה מרדכי את מינה - (
"מרדכי ונשאר מתפעל שאינו לדעת שנוכח על icedidלאחרי ועומד אמיתי, אדם שהוא רואים כאשר ;"

"מושבע  אּפגערעדט"), איז ("אּפגערעדט שסוכם ממה בו חוזר ואינו זיינס"), בא זיך האלט ("ער ַַָָשלו
סיני" מהר למלך".68ועומד ל"משנה אותו ממנה אזי -

.ÊË:הוראה הוא בתורה ענין שכל פעמים, כמה כאמור - בתורה ההוראה וזוהי

– אדרבה אלא אחריהם, שרודפים עלֿידיֿזה לא - היא העמים בין ישראל לבני קיום שיהיה הדרך
ש"איש רוצים icediעלֿידיֿזה כבר [אם גוים אצל אפילו כבוד מקבלים וכיצד הבירה"; בשושן היה

"מרדכי הוא למלך" ה"משנה כאשר  - כבוד] מהם ".icedidלקבל

ידע", דלא ד"עד הענין את בעצמו מעורר שיהודי עלֿידיֿזה – הגזירות כל את מבטלת זו והנהגה
הסנהדרין  ראש שהוא היהודי", ל"מרדכי זאת רבינו 69ומוסר משה עד איש מפי איש סמוכים שהם ,70,

גרונו" מתוך מדברת להקב"ה.71ש"שכינה זאת מוסר שהוא כך ,

הדברים, בין סתירה ואין למלך", "משנה הוא הרי זה, עם וביחד לעמו", טוב "דורש נעשה ואז
לזה. זה מסייעים הם ואדרבה,

הנ"ל  הרמב"ם (כפסקֿדין לשנותה שליטה לו אין ענין ששום כזו שמחה ממשיכים ),12ועלֿידיֿזה
ז"ל  חכמינו בדרשות בזה הפירושים וכל כפשוטו, ויקר", וששון ושמחה "אורה של ,6ובאופן

עלינו  הבאה השנה כל על שיומשך ובאופן האלה, הפורים בימי טפחים, מעשרה למטה לנו , תהיה כן
לטובה.

* * *

.ÊÈ לאח אפילו גזרֿדין לבטל האפשרות - מפורים שלמדים המיוחדים כמסופר מהענינים שנחתם, ר
ז"ל  חכמינו אסתר'48במדרשי לתענית ב'סליחות בפיוטים גם זאת הגזירה 72(ואומרים נחתמה שכבר (

אסתר' ב'מגילת הכתוב ז"ל 73[ובלשון רבותינו ואמרו המלך", בטבעת ונחתום המלך בשם "נכתב :74

להדיא  מפורש זה ובענין עולם", של ל"מלכו היא הכוונה "המלך" במגילה שנאמר מקום שבכל
התפעלו  לא ואףֿעלֿפיֿכן החתימה], לאחרי גם אלא הכתיבה, לאחרי רק לא היתה למעלה שהגזירה

הגזירה. את וביטלו ישראל, בני

"עד  בבחינת שזהו - הענינים בפנימיות והן בנגלה, בהלכה, הן - פלא ודבר חידוש ישנו זה ובענין
מרדכי" לברוך המן ארור בין ידע :39דלא

מ  ישראל בני למדו זה להפר",depip14ענין כעס גזירה לאחר למדו "מנינוה ב'סליחות': שאומרים כפי -
נהפכת" ונינוה יום ארבעים "עוד יונה: שאמר כפי נחתם, שכבר גזרֿדין היה בנינוה ואףֿעלֿפיֿכן 75כי ,
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ואילך.66) 424 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.67) יב, מגילה
וש"נ.68) סע"ב. עג, יומא
(69- מנחם (תורת ס"ד תשכ"ו פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(139 ע' חמ"ו התוועדויות
רפ"ד.70) סנהדרין הל' רמב"ם

(71.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
גזירה".72) לאחר טיט.. "חותם ושם:
ח.73) ח, אסתר
תתרנא.74) רמז אסתר יל"ש רפ"י. אסת"ר סע"ב. טו, מגילה

ועוד. תתרנט. תתרנז.
ד.75) ג, יונה
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ענין  זה הרי - חורבן של ומצב מעמד אודות כשמדובר הסדר!. זהו לא לו: אומרים זה ועל
(אריות) זאבים שבעים בין אחת כבשה וקיום עמידת אודות מדובר כאשר אבל לאחרי 60בפניֿעצמו; הנה ,

הקיסר הוא מי הבירה, שושן אודות המגילה בהתחלת בכיפה שמסופר מולך השרים 40שהיה הם ומי ,
המן" זה "ממוכן כמו ממשיכה 61כו', - המלכה את גם שהדיח עד כלֿכך גדול והיה בראש, קופץ שהיה ,

"איש זאת: לעשות ביכלתו יש וכיצד זה, נגד העומד מיהו לספר "icediהמגילה - והיכן oyeyaהיה",
dxiad!"

תולים  - בחדרו כו', ונזהר מחשב אזי - חשבון עלֿפי הולכים כאשר אחד: בהמשך בא זה וכל
גזירה  לבטל צורך כשיש אבל וכו'; וכו' אותם מחביא - הבירה בשושן בלכתו ואילו מבחוץ, הציציות
ונשים", טף זקן ועד "מנער היהודים", כל את כנוס "לך עלֿידי דוקא זה הרי - וטף נשים אנשים על

אחד" "ביום הענין,62וכולם כל את שמנהיג זה הוא ומי בזה, וההתחלה ומצב, מעמד ובאותו יום באותו ,
הבירה". בשושן היה יהודי "איש - היהודים" כל את "כנוס עלֿידי הגזירה ביטול לידי ומביא

.„Èמרדכי "כי המגילה בסיום שכתוב  מה גם גו'":icedidוזהו למלך משנה

ויחידי, אחד מרדכי רק נזכר המגילה בכל - היהודי " "מרדכי על סימן לתת צריכים מדוע לכאורה:
היהודי" "מרדכי ולהדגיש לחזור הצורך מהו ואםֿכן היהודי", "מרדכי שזהו פעמים כמה נאמר וכבר
אחשורוש  קבע כיצד צדדי, ענין אודות לכאורה מדובר  שבו גם (ומה במגילה האחרון לפסוק כשמגיעים

הכוונה?! למי יודעים היו לא "היהודי", כתוב היה לא אם וכי לאחריֿזה); המדינה הנהגת את

כאן: שנקרא (כפי הסכנה עברה שכבר לאחרי - שעכשיו לומר, מקום יש לכאורה בזה: והביאור
ומכובדת  חשובה בצורה להתנהג ב"כלים", התיישבות כבר להיות יכולה - "עמערדזשענסי")
("בלאז  עצמך את נפח - למלך" ל"משנה אותך מינו המדינה; של ה"פרוטוקול" לפי ַָ("סטאטעטשנע"),

"יהודי"?! שהנך ולהודיע ולהכריז להתעקש לך למה אבל בראש, ושב מצנפת, לבש אן"), ָזיך

אורה  היתה ו"ליהודים הנס, נעשה וכבר מהצרה, נפטרו שכבר שאףֿעלֿפי במגילה, מסופר זה ועל
מזרעם" יסוף לא "וזכרם ונצחי, קיים שיהיה ענין שזהו למרדכי הובטח וכבר ויקר", וששון -ושמחה

רגוע, בזמן גם למלך"; "משנה בתור בהנהגתו דברֿמה חסֿושלום לשנות מרדכי של דעתו על עלה לא
-"מרדכי למלך" ה"משנה הוא "!icedidמי

בארוכה  פעם הפסד;63וכמדובר לידי גורמת כזו שהנהגה מוטעה, חשבון שעורכים אלו כדעת שלא -
לרדוף  מתחילים כאשר כי למלך", "משנה ולהישאר מעמד, להחזיק יכולים שעלֿידה היחידה הדרך זוהי

המגילה  בלשון - לזה והסימן שלו... "משרת" נעשים לבסוף הנה הגוי, לנפול 64אחרי החילות "אם.. -
לאו. שומע אתה הן, ומכלל לפניו". תפול נפול לפניו..

כל  בתורה לו ניתנו כבר כו'; משלו עצות לחפש צריך שאינו באופן היא בזה ההנהגה וכללות
הזה, בעולם להצליח גם אלא הבא, בעולם להצליח רק ולא להצליח, כדי להתנהג עליו כיצד ההוראות

לעמו" טוב "דורש להיות ישראל, בני בעיני חן לישא להצליח רק גוים,65ולא אצל גם להצליח אלא ,
למלך". "משנה אצלם להיות להבדיל,

יבוא  משיח, יהיה - "מלך" ה"מלך"; להיות יכול אינו עדיין, בא לא ומשיח בגלות, שנמצא כיון -
" - הוא לו ליתן שיכולים בגשמיות נעלה היותר הענין הנה ולעתֿעתה כיצד dpynויגאלנו; אבל למלך",

"מרדכי כמו שמתנהג בשעה - למלך" "משנה בתור הגוים אותו ".icedidיקבלו
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- מנחם (תורת סכ"ב תשכ"ה פורים שיחת גם וראה פ"ט.

וש"נ. .(37 ע' חמ"ג התוועדויות
ב.61) יב, מגילה
יג.62) ג, אסתר

(63- מנחם (תורת ואילך סי"ג תש"כ פורים שיחת ראה
ואילך). 429 ע' חכ"ז התוועדויות

יג.64) ו, אסתר
בסופה.65) שם
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.ÂË פעמים כמה נקודה:66וכאמור עוד בזה יש -

למלך", "משנה בתור גם שלו באמינות פוגם זה הרי - יהודי היותו עובדת את ומכחיש מתחבא כאשר
נוסף, בענין יזייף - אחד בענין שמזייף מי המלוכה; להנהגת שנוגעים לענינים גם יתכחש שלבסוף כיון
שאם  שהתיירא כיון דברֿמה, על ('פארבויגן') לוותר הוצרך וכאן משהו, החביא שכאן 'יתפסו' ַולבסוף

לו...יעשה ישתלם לא כך, באופן

הגמרא  (כדברי טיפש מלך שהיה - אחשורוש אפילו רק 67ולכן, למלך" ל"משנה מרדכי את מינה - (
"מרדכי ונשאר מתפעל שאינו לדעת שנוכח על icedidלאחרי ועומד אמיתי, אדם שהוא רואים כאשר ;"

"מושבע  אּפגערעדט"), איז ("אּפגערעדט שסוכם ממה בו חוזר ואינו זיינס"), בא זיך האלט ("ער ַַָָשלו
סיני" מהר למלך".68ועומד ל"משנה אותו ממנה אזי -

.ÊË:הוראה הוא בתורה ענין שכל פעמים, כמה כאמור - בתורה ההוראה וזוהי

– אדרבה אלא אחריהם, שרודפים עלֿידיֿזה לא - היא העמים בין ישראל לבני קיום שיהיה הדרך
ש"איש רוצים icediעלֿידיֿזה כבר [אם גוים אצל אפילו כבוד מקבלים וכיצד הבירה"; בשושן היה

"מרדכי הוא למלך" ה"משנה כאשר  - כבוד] מהם ".icedidלקבל

ידע", דלא ד"עד הענין את בעצמו מעורר שיהודי עלֿידיֿזה – הגזירות כל את מבטלת זו והנהגה
הסנהדרין  ראש שהוא היהודי", ל"מרדכי זאת רבינו 69ומוסר משה עד איש מפי איש סמוכים שהם ,70,

גרונו" מתוך מדברת להקב"ה.71ש"שכינה זאת מוסר שהוא כך ,

הדברים, בין סתירה ואין למלך", "משנה הוא הרי זה, עם וביחד לעמו", טוב "דורש נעשה ואז
לזה. זה מסייעים הם ואדרבה,

הנ"ל  הרמב"ם (כפסקֿדין לשנותה שליטה לו אין ענין ששום כזו שמחה ממשיכים ),12ועלֿידיֿזה
ז"ל  חכמינו בדרשות בזה הפירושים וכל כפשוטו, ויקר", וששון ושמחה "אורה של ,6ובאופן

עלינו  הבאה השנה כל על שיומשך ובאופן האלה, הפורים בימי טפחים, מעשרה למטה לנו , תהיה כן
לטובה.

* * *

.ÊÈ לאח אפילו גזרֿדין לבטל האפשרות - מפורים שלמדים המיוחדים כמסופר מהענינים שנחתם, ר
ז"ל  חכמינו אסתר'48במדרשי לתענית ב'סליחות בפיוטים גם זאת הגזירה 72(ואומרים נחתמה שכבר (

אסתר' ב'מגילת הכתוב ז"ל 73[ובלשון רבותינו ואמרו המלך", בטבעת ונחתום המלך בשם "נכתב :74

להדיא  מפורש זה ובענין עולם", של ל"מלכו היא הכוונה "המלך" במגילה שנאמר מקום שבכל
התפעלו  לא ואףֿעלֿפיֿכן החתימה], לאחרי גם אלא הכתיבה, לאחרי רק לא היתה למעלה שהגזירה

הגזירה. את וביטלו ישראל, בני

"עד  בבחינת שזהו - הענינים בפנימיות והן בנגלה, בהלכה, הן - פלא ודבר חידוש ישנו זה ובענין
מרדכי" לברוך המן ארור בין ידע :39דלא

מ  ישראל בני למדו זה להפר",depip14ענין כעס גזירה לאחר למדו "מנינוה ב'סליחות': שאומרים כפי -
נהפכת" ונינוה יום ארבעים "עוד יונה: שאמר כפי נחתם, שכבר גזרֿדין היה בנינוה ואףֿעלֿפיֿכן 75כי ,

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

ואילך.66) 424 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.67) יב, מגילה
וש"נ.68) סע"ב. עג, יומא
(69- מנחם (תורת ס"ד תשכ"ו פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(139 ע' חמ"ו התוועדויות
רפ"ד.70) סנהדרין הל' רמב"ם

(71.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
גזירה".72) לאחר טיט.. "חותם ושם:
ח.73) ח, אסתר
תתרנא.74) רמז אסתר יל"ש רפ"י. אסת"ר סע"ב. טו, מגילה

ועוד. תתרנט. תתרנז.
ד.75) ג, יונה
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ענין  זה הרי - חורבן של ומצב מעמד אודות כשמדובר הסדר!. זהו לא לו: אומרים זה ועל
(אריות) זאבים שבעים בין אחת כבשה וקיום עמידת אודות מדובר כאשר אבל לאחרי 60בפניֿעצמו; הנה ,

הקיסר הוא מי הבירה, שושן אודות המגילה בהתחלת בכיפה שמסופר מולך השרים 40שהיה הם ומי ,
המן" זה "ממוכן כמו ממשיכה 61כו', - המלכה את גם שהדיח עד כלֿכך גדול והיה בראש, קופץ שהיה ,

"איש זאת: לעשות ביכלתו יש וכיצד זה, נגד העומד מיהו לספר "icediהמגילה - והיכן oyeyaהיה",
dxiad!"

תולים  - בחדרו כו', ונזהר מחשב אזי - חשבון עלֿפי הולכים כאשר אחד: בהמשך בא זה וכל
גזירה  לבטל צורך כשיש אבל וכו'; וכו' אותם מחביא - הבירה בשושן בלכתו ואילו מבחוץ, הציציות
ונשים", טף זקן ועד "מנער היהודים", כל את כנוס "לך עלֿידי דוקא זה הרי - וטף נשים אנשים על

אחד" "ביום הענין,62וכולם כל את שמנהיג זה הוא ומי בזה, וההתחלה ומצב, מעמד ובאותו יום באותו ,
הבירה". בשושן היה יהודי "איש - היהודים" כל את "כנוס עלֿידי הגזירה ביטול לידי ומביא

.„Èמרדכי "כי המגילה בסיום שכתוב  מה גם גו'":icedidוזהו למלך משנה

ויחידי, אחד מרדכי רק נזכר המגילה בכל - היהודי " "מרדכי על סימן לתת צריכים מדוע לכאורה:
היהודי" "מרדכי ולהדגיש לחזור הצורך מהו ואםֿכן היהודי", "מרדכי שזהו פעמים כמה נאמר וכבר
אחשורוש  קבע כיצד צדדי, ענין אודות לכאורה מדובר  שבו גם (ומה במגילה האחרון לפסוק כשמגיעים

הכוונה?! למי יודעים היו לא "היהודי", כתוב היה לא אם וכי לאחריֿזה); המדינה הנהגת את

כאן: שנקרא (כפי הסכנה עברה שכבר לאחרי - שעכשיו לומר, מקום יש לכאורה בזה: והביאור
ומכובדת  חשובה בצורה להתנהג ב"כלים", התיישבות כבר להיות יכולה - "עמערדזשענסי")
("בלאז  עצמך את נפח - למלך" ל"משנה אותך מינו המדינה; של ה"פרוטוקול" לפי ַָ("סטאטעטשנע"),

"יהודי"?! שהנך ולהודיע ולהכריז להתעקש לך למה אבל בראש, ושב מצנפת, לבש אן"), ָזיך

אורה  היתה ו"ליהודים הנס, נעשה וכבר מהצרה, נפטרו שכבר שאףֿעלֿפי במגילה, מסופר זה ועל
מזרעם" יסוף לא "וזכרם ונצחי, קיים שיהיה ענין שזהו למרדכי הובטח וכבר ויקר", וששון -ושמחה

רגוע, בזמן גם למלך"; "משנה בתור בהנהגתו דברֿמה חסֿושלום לשנות מרדכי של דעתו על עלה לא
-"מרדכי למלך" ה"משנה הוא "!icedidמי

בארוכה  פעם הפסד;63וכמדובר לידי גורמת כזו שהנהגה מוטעה, חשבון שעורכים אלו כדעת שלא -
לרדוף  מתחילים כאשר כי למלך", "משנה ולהישאר מעמד, להחזיק יכולים שעלֿידה היחידה הדרך זוהי

המגילה  בלשון - לזה והסימן שלו... "משרת" נעשים לבסוף הנה הגוי, לנפול 64אחרי החילות "אם.. -
לאו. שומע אתה הן, ומכלל לפניו". תפול נפול לפניו..

כל  בתורה לו ניתנו כבר כו'; משלו עצות לחפש צריך שאינו באופן היא בזה ההנהגה וכללות
הזה, בעולם להצליח גם אלא הבא, בעולם להצליח רק ולא להצליח, כדי להתנהג עליו כיצד ההוראות

לעמו" טוב "דורש להיות ישראל, בני בעיני חן לישא להצליח רק גוים,65ולא אצל גם להצליח אלא ,
למלך". "משנה אצלם להיות להבדיל,

יבוא  משיח, יהיה - "מלך" ה"מלך"; להיות יכול אינו עדיין, בא לא ומשיח בגלות, שנמצא כיון -
" - הוא לו ליתן שיכולים בגשמיות נעלה היותר הענין הנה ולעתֿעתה כיצד dpynויגאלנו; אבל למלך",

"מרדכי כמו שמתנהג בשעה - למלך" "משנה בתור הגוים אותו ".icedidיקבלו

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

רבתי 60) פסיקתא וראה יא. פ"י, אסת"ר ה. תולדות תנחומא
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ענינים, ולכמה לעדות בנוגע נאמן שאינו 'רשע', היה לכן שמקודם שאףֿעלֿפי והיינו, צדיק.
אלו. ענינים לכל בנוגע נאמן הוא הרי ולהבא מכאן הנה בתשובה, ששב כיון אףֿעלֿפיֿכן,

מתחלתו" עוונו ש"נעקר - יותר נעלית תשובה ישנה מעיקרו"86אבל הנדר את עוקר "חכם ),87(כמו
כו'" הרבה ששכרו אלא עוד ולא מעולם, חטא לא כאילו הבורא לפני הוא ונחמד ש"אהוב ועד 88ועד ,

בו" לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי עליו 89ש"מקום נשאר שלא מוכח ומזה ;
כו'. כתם שום

מצות - תורה עלֿפי המצוה נקראת שבו מהשם גם מובן זה השבה daeyzdוענין פירושה תשובה כי ,
"ושבת" הכתוב: כלשון זיך"), ומשיבים 90("אומקערן וחוזרים מקומו, את שעזב דבר להיות שצריך כך ,

ענין  אודות שמדובר לומר צריך כרחך ועל עדיין, במציאות אינו העתיד הרי - לעתיד בנוגע ובכן: אותו;
דרך xaraשהיה הדרך, את ועבר ופגם שחטא כיון הקדושה, צד היפך אל שיצא באופן אצלו שהיה ,

למקומו. ולהשיבו משם להוציאו - התשובה פועלת זה ועל עולם, של מלכו

עלֿמנת  האשה את דהמקדש מהדין וכדמוכח ולהבא, מכאן הוא בפשטות התשובה ענין עיקר אמנם,
מקודשת שאנ  גמור צדיק מחוקק'91י ב'חלקת שכתב וכמו עדיין 92, הגזילה רואים "אנו כאשר אפילו שזהו

גו'" הגזילה את "והשיב הציווי קיים לא ועדיין דברים 93בידו", וידוי עדיין היה לא וגם העבר, לתקן ,
הגזילה, את השיב שלא זמן כל העבר, את לתקן מועיל היה לא דברים וידוי גם [ובאמת, העבר לתקן
אחד, ברגע  תשובה הרהור עלֿידי בלבד, להבא על קבלה אלא לחבירו], אדם שבין ענין גם שזהו כיון

ולהבא. מכאן גמור צדיק להקרא התשובה מועילה ואףֿעלֿפיֿכן כו', ההתבוננות אריכות ללא

בתשובה  רק לא - גופא ובזה (כנ"ל), העבר ותיקון לשינוי בנוגע גם התשובה פעולת ישנה לזה, ונוסף
כזכיות" לו נעשו "זדונות שעלֿידה נעשים 94מאהבה, לא שעלֿידה שאף מיראה, בתשובה גם אלא ,

כשגגות" לו נעשו "זדונות מכלֿמקום הרי כזכיות", לשגגות 94"זדונות.. הזדונות הפיכת שגם ומובן, .
העבר. ותיקון שינוי גם) אלא ולהבא, מכאן רק (לא הוא

שתשובת - דוקא ישראל לבני שניתן התשובה לענין נינוה תשובת בין החילוק רק depipוזהו מועילה
`adle o`kn שכבר אלא עוד ולא נהפכת", ונינוה יום ארבעים ש"עוד גזירה שהיתה שלמרות והיינו, ,

שבתשובה, נעלה היותר הענין אבל ולהבא; מכאן הגזירה את לבטל התשובה הועילה הגזירה, נחתמה
שייךxardתיקון זה הרי -l`xyi ipal 95דוקא.

.‡Î אינו ושוב עבר, שעבר מה - העבר את לתקן יכולים איך מובן, אינו לכאורה כי בזה: וההסברה
העבר?! על 'בעלֿהבית'

לדרגא הבעלֿתשובה את מעלה שהתשובה - הוא הענין onfdnאך dlrnly בין חילוק אצלו שאין כך ,
שנע  והיינו, העבר, את לתקן וביכלתו העבר, על גם 'בעלֿהבית' נעשה ולכן ועתיד, הוה שה עבר

כזכיות". לו נעשו "זדונות - מזה ויתירה שוגג, - ממזיד ועושה העבירה, על 'בעלֿהבית'

נברא  הוא הרי שנברא, דבר כל כי נברא, של ביכלתו הדבר אין - מהזמן למעלה להתעלות אמנם,
הכתוב  כלשון הבורא, עם כשמתקשר - וזמן ממקום להתעלות נברא יכול אימתי וזמן; "ואתם 96במקום :

והן  העתיד על הן 'בעלֿהבית' והוא וזמן, ממקום למעלה הוא שהקב"ה וכיון אלקיכם", בה' הדבקים
וביכלתו  העבר, על 'בעלֿהבית' הוא גם נעשה הקב"ה, עם ומחובר דבוק נעשה כשהאדם לכן העבר, על

העבר. את גם לתקן
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סע"א.86) פו, יומא - מאהבה כאן ד"ה פירש"י
ע"ב.87) ריש עד, כתובות
ה"ד.88) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
שם.89) רמב"ם ב. לד, ברכות
ב.90) ל, נצבים ל. ד, ואתחנן
ב.91) מט, קידושין
התוועדויות 92) - מנחם תורת גם וראה סקמ"ד. סל"ח אה"ע

.391 ס"ע חנ"א
כג.93) ה, ויקרא
ב.94) שם, יומא
הערה 95) 205 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .21
ד.96) ד, ואתחנן

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הגזירה; בטלה ועלֿידיֿזה כו', תענית שיקבעו המלך" "דבר והיה גזרֿדין, נחתם שכבר מזה התפעלו לא
הגזירה. את ולבטל תענית, לגזור - הפורים בימי ישראל בני למדו ומזה

.ÁÈ ענין תוכן (שזהו נינוה אנשי של התשובה ענין לכללות בנוגע שקלאֿוטריא מתעוררת וכאן
שכתוב  וכמו כו', לענין 76התענית גוים של שייכותם מהי - ה'") אל ושובו בגדיכם ואל לבבכם "וקרעו

:77התשובה 

התשובה" בפני שעומד דבר לך "אין שהרי ומצוות, מתורה למעלה הוא התשובה והיינו,78ענין ,
יכול  הדבר שתיקון וכיון לאֿתעשה. במצוות או במצוותֿעשה הפגם את ולתקן לכפר מועילה שהתשובה

ש  מוכח הרי שנתקלקל, מהדבר יותר וחזק גדול שהוא מי עלֿידי רק יותר להיות ותוקף כח יש  בתשובה
לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה בסתם מאשר

נאמר  לאֿתעשה, ומצוות למצוותֿעשה בנוגע לישראל",79והרי ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
תורה, שלמד שעכו"ם כך, כדי ועד גוי", לכל כן עשה "לא הכתוב: כהמשך העולם, לאומות לא אבל

החיים  היפך של ענין זהו אדרבה, אלא עבורו, תועלת זו שאין בלבד זו לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 80הנה ;
לאֿתעשה. ומצוות ממצוותֿעשה למעלה שהיא התשובה, לענין בנוגע

נחתמה, שכבר גזירה לבטל גם אלא סתם, גזירה לבטל רק לא נינוה תשובת הועילה ואףֿעלֿפיֿכן,
זאת  למדו הגזירה, שנחתמה לאחרי תקוה יש אם אסתר, בימי ישראל בני נסתפקו שכאשר כך, כדי ועד

נינוה! מתשובת

.ËÈ הכיפורים יום לעבודת נינוה דתשובת השייכות - הוא גדול הכי פלא' :81וה'דבר

אלול, חודש של יום שלושים במשך התשובה עבודת הקדמת לאחרי בא הכיפורים שיום - ובהקדמה
ומתעלים  הולכים שבהם - הכיפורים יום לערב עד תשובה, ימי עשרת וכללות ראשֿהשנה, בא ואחרֿכך

בקודש" ד"מעלין באופן התשובה .82בענין

תפלות  בחמש שנתחייב יום שהוא עצמו, הכיפורים ליום מגיעים דרגות 83ואז חמש שישנן כך ,
אודות  התורה לקריאת בשייכות להזכיר כשצריכים הכיפורים, יום של ובסופו הכיפורים. דיום בתשובה

נינוה! תשובת אודות מזכירים - התשובה ענין

ישנם  - תורה) חומשי מחמשה (לא ההפטרה לקחת צריך שמשם  - בנביאיםֿוכתובים עצמך: והגע
הכיפורים  יום שלפני בשבת ואכן, ישראל. בני של התשובה ענין אודות שמדברים פרקים וכמה כמה

ישראל" "שובה ההפטרה את מתנ"ך תנ"ך 84לוקחים בפסוקי מפטירים בשחרית הכיפורים ביום וכן .85

ישראל. בני של התשובה אודות מדובר שבהם

דוקא  מזכירים - התשובה ענין אודות להזכיר צריך שבה בהפטרה נעלית הכי לדרגא כשבאים ואילו
נינוה! תשובת

יכולים  היו לא ישראל" ד"שובה מהענין הנה - הנ"ל אסתר' לתענית ב'סליחות מהלשון שמשמע וכפי
דוקא. מנינוה זאת ללמוד הוצרכו אלא שנחתם, גזרֿדין שתבטל התשובה לדרגת להגיע

.Î:בזה הביאור לומר ויש

העבר. תיקון (ב) ולהבא, מכאן (א) ענינים: שני ישנם בתשובה

אדם  מזה: ויתירה כשר, אדם עם כמו עמו יתחשבו ולהבא שמכאן שפועל תשובה של ענין ישנו
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יג.76) ב, יואל
וש"נ.77) .114 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ספ"ג.)78 תשובה הל' רמב"ם

יט.79) קמז, תהלים
רע"א.80) נט, סנהדרין

וש"נ.81) .48 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.82) א. כח, ברכות
פינחס.83) ס"פ לקו"ת ראה
ב.84) יד, הושע
ואילך.85) יד נז, ישעי'



לי g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ענינים, ולכמה לעדות בנוגע נאמן שאינו 'רשע', היה לכן שמקודם שאףֿעלֿפי והיינו, צדיק.
אלו. ענינים לכל בנוגע נאמן הוא הרי ולהבא מכאן הנה בתשובה, ששב כיון אףֿעלֿפיֿכן,

מתחלתו" עוונו ש"נעקר - יותר נעלית תשובה ישנה מעיקרו"86אבל הנדר את עוקר "חכם ),87(כמו
כו'" הרבה ששכרו אלא עוד ולא מעולם, חטא לא כאילו הבורא לפני הוא ונחמד ש"אהוב ועד 88ועד ,

בו" לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין, תשובה שבעלי עליו 89ש"מקום נשאר שלא מוכח ומזה ;
כו'. כתם שום

מצות - תורה עלֿפי המצוה נקראת שבו מהשם גם מובן זה השבה daeyzdוענין פירושה תשובה כי ,
"ושבת" הכתוב: כלשון זיך"), ומשיבים 90("אומקערן וחוזרים מקומו, את שעזב דבר להיות שצריך כך ,

ענין  אודות שמדובר לומר צריך כרחך ועל עדיין, במציאות אינו העתיד הרי - לעתיד בנוגע ובכן: אותו;
דרך xaraשהיה הדרך, את ועבר ופגם שחטא כיון הקדושה, צד היפך אל שיצא באופן אצלו שהיה ,

למקומו. ולהשיבו משם להוציאו - התשובה פועלת זה ועל עולם, של מלכו

עלֿמנת  האשה את דהמקדש מהדין וכדמוכח ולהבא, מכאן הוא בפשטות התשובה ענין עיקר אמנם,
מקודשת שאנ  גמור צדיק מחוקק'91י ב'חלקת שכתב וכמו עדיין 92, הגזילה רואים "אנו כאשר אפילו שזהו

גו'" הגזילה את "והשיב הציווי קיים לא ועדיין דברים 93בידו", וידוי עדיין היה לא וגם העבר, לתקן ,
הגזילה, את השיב שלא זמן כל העבר, את לתקן מועיל היה לא דברים וידוי גם [ובאמת, העבר לתקן
אחד, ברגע  תשובה הרהור עלֿידי בלבד, להבא על קבלה אלא לחבירו], אדם שבין ענין גם שזהו כיון

ולהבא. מכאן גמור צדיק להקרא התשובה מועילה ואףֿעלֿפיֿכן כו', ההתבוננות אריכות ללא

בתשובה  רק לא - גופא ובזה (כנ"ל), העבר ותיקון לשינוי בנוגע גם התשובה פעולת ישנה לזה, ונוסף
כזכיות" לו נעשו "זדונות שעלֿידה נעשים 94מאהבה, לא שעלֿידה שאף מיראה, בתשובה גם אלא ,

כשגגות" לו נעשו "זדונות מכלֿמקום הרי כזכיות", לשגגות 94"זדונות.. הזדונות הפיכת שגם ומובן, .
העבר. ותיקון שינוי גם) אלא ולהבא, מכאן רק (לא הוא

שתשובת - דוקא ישראל לבני שניתן התשובה לענין נינוה תשובת בין החילוק רק depipוזהו מועילה
`adle o`kn שכבר אלא עוד ולא נהפכת", ונינוה יום ארבעים ש"עוד גזירה שהיתה שלמרות והיינו, ,

שבתשובה, נעלה היותר הענין אבל ולהבא; מכאן הגזירה את לבטל התשובה הועילה הגזירה, נחתמה
שייךxardתיקון זה הרי -l`xyi ipal 95דוקא.

.‡Î אינו ושוב עבר, שעבר מה - העבר את לתקן יכולים איך מובן, אינו לכאורה כי בזה: וההסברה
העבר?! על 'בעלֿהבית'

לדרגא הבעלֿתשובה את מעלה שהתשובה - הוא הענין onfdnאך dlrnly בין חילוק אצלו שאין כך ,
שנע  והיינו, העבר, את לתקן וביכלתו העבר, על גם 'בעלֿהבית' נעשה ולכן ועתיד, הוה שה עבר

כזכיות". לו נעשו "זדונות - מזה ויתירה שוגג, - ממזיד ועושה העבירה, על 'בעלֿהבית'

נברא  הוא הרי שנברא, דבר כל כי נברא, של ביכלתו הדבר אין - מהזמן למעלה להתעלות אמנם,
הכתוב  כלשון הבורא, עם כשמתקשר - וזמן ממקום להתעלות נברא יכול אימתי וזמן; "ואתם 96במקום :

והן  העתיד על הן 'בעלֿהבית' והוא וזמן, ממקום למעלה הוא שהקב"ה וכיון אלקיכם", בה' הדבקים
וביכלתו  העבר, על 'בעלֿהבית' הוא גם נעשה הקב"ה, עם ומחובר דבוק נעשה כשהאדם לכן העבר, על

העבר. את גם לתקן
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סע"א.86) פו, יומא - מאהבה כאן ד"ה פירש"י
ע"ב.87) ריש עד, כתובות
ה"ד.88) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
שם.89) רמב"ם ב. לד, ברכות
ב.90) ל, נצבים ל. ד, ואתחנן
ב.91) מט, קידושין
התוועדויות 92) - מנחם תורת גם וראה סקמ"ד. סל"ח אה"ע

.391 ס"ע חנ"א
כג.93) ה, ויקרא
ב.94) שם, יומא
הערה 95) 205 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .21
ד.96) ד, ואתחנן

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

הגזירה; בטלה ועלֿידיֿזה כו', תענית שיקבעו המלך" "דבר והיה גזרֿדין, נחתם שכבר מזה התפעלו לא
הגזירה. את ולבטל תענית, לגזור - הפורים בימי ישראל בני למדו ומזה

.ÁÈ ענין תוכן (שזהו נינוה אנשי של התשובה ענין לכללות בנוגע שקלאֿוטריא מתעוררת וכאן
שכתוב  וכמו כו', לענין 76התענית גוים של שייכותם מהי - ה'") אל ושובו בגדיכם ואל לבבכם "וקרעו

:77התשובה 

התשובה" בפני שעומד דבר לך "אין שהרי ומצוות, מתורה למעלה הוא התשובה והיינו,78ענין ,
יכול  הדבר שתיקון וכיון לאֿתעשה. במצוות או במצוותֿעשה הפגם את ולתקן לכפר מועילה שהתשובה

ש  מוכח הרי שנתקלקל, מהדבר יותר וחזק גדול שהוא מי עלֿידי רק יותר להיות ותוקף כח יש  בתשובה
לאֿתעשה. ומצוות מצוותֿעשה בסתם מאשר

נאמר  לאֿתעשה, ומצוות למצוותֿעשה בנוגע לישראל",79והרי ומשפטיו חוקיו ליעקב דבריו "מגיד
תורה, שלמד שעכו"ם כך, כדי ועד גוי", לכל כן עשה "לא הכתוב: כהמשך העולם, לאומות לא אבל

החיים  היפך של ענין זהו אדרבה, אלא עבורו, תועלת זו שאין בלבד זו לא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה 80הנה ;
לאֿתעשה. ומצוות ממצוותֿעשה למעלה שהיא התשובה, לענין בנוגע

נחתמה, שכבר גזירה לבטל גם אלא סתם, גזירה לבטל רק לא נינוה תשובת הועילה ואףֿעלֿפיֿכן,
זאת  למדו הגזירה, שנחתמה לאחרי תקוה יש אם אסתר, בימי ישראל בני נסתפקו שכאשר כך, כדי ועד

נינוה! מתשובת

.ËÈ הכיפורים יום לעבודת נינוה דתשובת השייכות - הוא גדול הכי פלא' :81וה'דבר

אלול, חודש של יום שלושים במשך התשובה עבודת הקדמת לאחרי בא הכיפורים שיום - ובהקדמה
ומתעלים  הולכים שבהם - הכיפורים יום לערב עד תשובה, ימי עשרת וכללות ראשֿהשנה, בא ואחרֿכך

בקודש" ד"מעלין באופן התשובה .82בענין

תפלות  בחמש שנתחייב יום שהוא עצמו, הכיפורים ליום מגיעים דרגות 83ואז חמש שישנן כך ,
אודות  התורה לקריאת בשייכות להזכיר כשצריכים הכיפורים, יום של ובסופו הכיפורים. דיום בתשובה

נינוה! תשובת אודות מזכירים - התשובה ענין

ישנם  - תורה) חומשי מחמשה (לא ההפטרה לקחת צריך שמשם  - בנביאיםֿוכתובים עצמך: והגע
הכיפורים  יום שלפני בשבת ואכן, ישראל. בני של התשובה ענין אודות שמדברים פרקים וכמה כמה

ישראל" "שובה ההפטרה את מתנ"ך תנ"ך 84לוקחים בפסוקי מפטירים בשחרית הכיפורים ביום וכן .85

ישראל. בני של התשובה אודות מדובר שבהם

דוקא  מזכירים - התשובה ענין אודות להזכיר צריך שבה בהפטרה נעלית הכי לדרגא כשבאים ואילו
נינוה! תשובת

יכולים  היו לא ישראל" ד"שובה מהענין הנה - הנ"ל אסתר' לתענית ב'סליחות מהלשון שמשמע וכפי
דוקא. מנינוה זאת ללמוד הוצרכו אלא שנחתם, גזרֿדין שתבטל התשובה לדרגת להגיע

.Î:בזה הביאור לומר ויש

העבר. תיקון (ב) ולהבא, מכאן (א) ענינים: שני ישנם בתשובה

אדם  מזה: ויתירה כשר, אדם עם כמו עמו יתחשבו ולהבא שמכאן שפועל תשובה של ענין ישנו
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יג.76) ב, יואל
וש"נ.77) .114 ע' ח"ל התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ספ"ג.)78 תשובה הל' רמב"ם

יט.79) קמז, תהלים
רע"א.80) נט, סנהדרין

וש"נ.81) .48 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.82) א. כח, ברכות
פינחס.83) ס"פ לקו"ת ראה
ב.84) יד, הושע
ואילך.85) יד נז, ישעי'
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מתשובת  ולא נינוה, מתשובת ללמוד הצורך גם ומובן ואילך); יז סעיף (כנ"ל נינוה תשובת הועילה
לגמרי  לשנות שיכולים ומצב למעמד הגיעו לא שעדיין יהודים לאותם גם לסייע צורך שיש כיון - ישראל

נחתמה. שכבר אףֿעלֿפי הגזירה תחול לא עליהם שגם העבר, את

.‚Î:מזה וההוראה

כיצד  הרוחנית, בעבודה נעלה ומצב במעמד עומדים אינם שעדיין שכיון וטוענים, ששואלים כמה יש
לטובה, הענינים כל יהיו שבוודאי חזק ובטחון תקוה להם ושתהיה להתייאש, שלא מהם לתבוע יכולים
בנפשיה  איניש שידע בשעה בה נגלה, ו"יקר" נגלה "ששון" נגלית, "שמחה" נגלית, "אורה" של באופן

העבר?! את ולשנות לבטל 'בעלֿהבית' להיות שיוכל ומצב במעמד שאינו

הוא  שאחשורוש שמרגיש אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד אפילו לו: אומרים זה ועל
בלבד, קבלתֿעול מצד אפילו היהודי, מרדכי של הציווי את מקיים רק הוא אם הנה - עליו ֿ הבית' 'בעל
במכלֿשכן  אזי - פאלגער") ("א "צייתן" רק הוא אלא נעלה, רוחני ומצב במעמד אינו שעדיין ַָוהיינו,

אם עלֿאחתֿכמהֿוכמהdepipוקלֿוחומר: הרי שנחתמה, גזירה לבטל יכולה לבטלה,edy`היתה יוכל
היהודי. מרדכי של ב"כינוס" שנכלל כיון

עליהם" היהודים פחד "נפל אלא 104ואז הגזירה, גוזר מפני מתפעל שאינו בלבד זו שלא והיינו, ,
מידי  יוצא מקרא  ש"אין כפי ויקר", וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים ממנו, מתפעלים הם - אדרבה

.105פשוטו"

* * *

.„Î הענין כללות הרי - ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים הפורים דימי לפעולה בנוגע
למכה  רפואה הקדים שהקב"ה בכך התחיל ידע"), דלא ("עד מרדכי 106דפורים את שהזמין עלֿידיֿזה

לע  כמבואר הבירה", בשושן היה יהודי ש"איש באופן היתה והנהגתו הבירה, יג).לשושן (סעיף יל

הטבע, דרך עלֿפי ההנהגה אופן ולפי ל"פרוטוקול", מתאים שאינו באופן לכאורה היא זו הנהגה
זה. בכל מרדכי התחשב לא ואףֿעלֿפיֿכן

מפני  - אלא לשם, הלך בעצמו שהוא בגלל לא - היא בגלות, שנמצא לכך שהסיבה ידע, מרדכי
הגלתה" אשר הגולה עם עלֿידי107ש"הגלה.. לשם שהוגלה היינו, ,d"awd הקב"ה של שרצונו ובוודאי ,

יהודה" מלך "יכניה עם בהיותו כמו אופן באותו יתנהג בגלות בהיותו שגם בירושלים.107הוא

אדמו"ר  מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו ענין 108וכדברי אין - לנשמה בנוגע ואילו הגוף, רק נמצא שבגלות ,
גלות. של

בבל" מלך ש"נבוכדנצר כיון - הדבר משהו,107וטעם לעשות כח לו שיש בפניֿעצמו מציאות אינו
אפי" "שבט רק הוא אלא יהודי, של לגופו בנוגע לנשמה,109אפילו כלל שייך זה שאין מובן, הרי ואםֿכן ,

הבירה. בשושן בהיותה אפילו לגלות, הלכה לא שמלכתחילה

ירושלים  כאשר רק לא - הבירה" ב"שושן אפילו הנה לנשמה, השייכים הענינים לכל בנוגע ולכן,
"איש של באופן הוא הרי - הבירה עיר היא שושן כאשר גם אלא הבירה, עיר ".icediהיא

רואה אינו בגלוי מסתכל וכאשר הגלתה", אשר הגולה "עם שם שנמצא אמנם יודע d"awdyהוא
בבל" מלך נבוכדנצר הגלה "אשר אלא כמה 107הגלה, - ברור חשבון ורואה ב"עיתון", מסתכל הוא ;

מלך  נבוכדנצר הגלה "אשר ומצב מעמד היה ולכן השני, בצבא היו חיילים וכמה זה, בצבא היו חיילים
בבל",
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יז.104) ח, אסתר
וש"נ.105) א. סג, שבת
ב.106) יג, מגילה ראה

ו.107) ב, אסתר
וש"נ.108) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
ה.109) יו"ד, ישעי'
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שאצלם  ישראל, בני אצל דוקא אלא גוי", לכל כן עשה "לא - אינםֿיהודים אצל שייך אינו זה וענין
אלקיכם" לה' אתם ש"בנים כיון אלקיכם", בה' "הדבקים של המציאות עם 97שייכת להתחבר יכול והבן ,

העבר. על 'בעלֿהבית' הבן גם נעשה העבר, על 'בעלֿהבית' הוא שהאב כיון ולכן אביו,

שלפניֿזה  בשבתות בארוכה המדרש 98וכמדובר מאמר הפסוק 99אודות ליעקב 79על דבריו "מגיד
אינו  והקב"ה כלום. עושה אינו והוא לעשות לאחרים מורה בשרֿודם, "מדת לישראל", ומשפטיו חוקיו
מתאחדים  ומצוות תורה שעלֿידי (כיון ולשמור" לעשות לישראל אומר הוא - עושה שהוא מה אלא כן,
ועלֿדרךֿזה  תפילין; מניחים ישראל בני גם אזי תפילין, מניח הקב"ה וכאשר הקב"ה), עם ישראל בני

העבר. על 'בעלֿהבית' יהודי גם נעשה כך העבר, על 'בעלֿהבית' הוא שהקב"ה כשם בנידוןֿדידן:

שצריך  הטבע מדרך שלמעלה ענין זה אין הרי - ולהבא מכאן שינוי שפועל התשובה לענין בנוגע אבל
שינויים; בו יש בריאתו מטבע יהודי, אינו והן יהודי הן בןֿאדם, כל אדרבה: מיוחדים; כחות זה בשביל
להטיב  אינםֿיהודים גם יכולים זה ומצד לטוב, נטיה לו יש - ומחר הטוב, להיפך נטיה לו יש - היום
את  בשמעם הנה יונה, נבואת את ששמעו  קודם ומצבם מעמדם שלמרות נינוה, באנשי וכמו דרכם, את

הטיב  וגו'", יום ארבעים ש"עוד הנבואה ולהבא.דברי מכאן דרכם את ו

ענין  של החידוש זהו לא כי - כו' דרכם שהטיבו נינוה מתשובת להקשות שאין מובן ועלֿפיֿזה
ומענין  לזמן מזמן שינויים בעל הוא מטבעו שהאדם כיון מיוחד, בציווי צורך אין זה ועל התשובה,
שנעשה  יהודי, אצל רק שייך זה וענין העבר, את משנה שהאדם - הוא התשובה ענין של החידוש לענין;

כנ"ל. העבר, על 'בעלֿהבית'

.·Î כיון ישראל, לבני בנוגע דוקא ששייך כשלעצמו, התשובה ענין אודות מדובר כאשר - זה וכל
שכבר  הגזירות אפילו הגזירות, כל את לבטל צריכים כאשר אבל העבר; על גם  'בעליֿבתים' נעשים שהם
מנינוה: הלימוד את צריכים אזי - הכיפורים יום של האחרונים שברגעים ומצב המעמד שזהו - נחתמו

עצמו  את מעמיד אזי העבר, על 'בעלֿהבית' נעשה שיהודי דכיון "קונץ", זה אין - ישראל לבני בנוגע
לפני  כמו עצמו את להעמיד יכול שאינו גוי, (מהֿשאיןֿכן הגזירה שנחתמה לפני כמו ומצב במעמד

עבר). שעבר שמה כיון הגזירה, שנחתמה

הדבר: סיבת מהי להסתפק יש - נחתמה שכבר גזירה שביטלו ישראל בני אצל מוצאים כאשר ולכן,
עלֿידיֿזה  נעשה הגזירה שביטול או החותם, שבירת שפעלו עלֿידיֿזה נעשה הגזירה ביטול האם
לא  כאשר אבל העבר. על בעלותם מצד הגזירה, שנחתמה לפני כמו ומצב במעמד עצמם את שהעמידו
את  לבטל אפשרות אין אזי העבר, על 'בעלֿהבית' נעשים שעלֿידה התשובה למדריגת להגיע יכולים

הגזירה.

אלא  העבר, על בעלות להם שתהיה כזו לדרגא הגיעו שלא שאףֿעלֿפי – מנינוה הלימוד בא זה ועל
נחתמה. שכבר גזירה לבטל כח להם היה אףֿעלֿפיֿכן ומקום, זמן של במדידות נשארו

ד"עד  הענין מצד היא המלך בטבעת נחתמה שכבר לאחרי גזירה לבטל שהאפשרות - בזה והענין
נאמר  שעליו למקום שמגיעים והיינו, ידע", כאורה"100דלא הם 101"כחשכה וקליפה שקדושה היינו, .

המקיף  חיצוניות בחינת מצד שזהו "בבואה 102בשוה, אמרו זה שעל המקיף, פנימיות מצד (מהֿשאיןֿכן
להו" לית ).103דבבואה

בני אצל רק שייך התשובה שענין מהידוע סתירה שאין - שפיר אתי ואףֿעלֿפיֿכן ועלֿפיֿזה ישראל,
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א.97) יד, ראה פ'
מש 98) דש"פ המשפטים ואלה מבה"ח ד"ה שקלים, פ' פטים,

ואילך). 85 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת אדר
ט.99) פ"ל, שמו"ר

יב.100) קלט, תהלים

יב,101) צו לקו"ת גם (ראה הדמיון בכ"ף ששניהם ולהעיר
א).

ועוד.102) נז. ע' תרס"ח פד. ע' תרנ"א סה"מ ראה
ואילך.103) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
ובכ"מ.
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מתשובת  ולא נינוה, מתשובת ללמוד הצורך גם ומובן ואילך); יז סעיף (כנ"ל נינוה תשובת הועילה
לגמרי  לשנות שיכולים ומצב למעמד הגיעו לא שעדיין יהודים לאותם גם לסייע צורך שיש כיון - ישראל

נחתמה. שכבר אףֿעלֿפי הגזירה תחול לא עליהם שגם העבר, את

.‚Î:מזה וההוראה

כיצד  הרוחנית, בעבודה נעלה ומצב במעמד עומדים אינם שעדיין שכיון וטוענים, ששואלים כמה יש
לטובה, הענינים כל יהיו שבוודאי חזק ובטחון תקוה להם ושתהיה להתייאש, שלא מהם לתבוע יכולים
בנפשיה  איניש שידע בשעה בה נגלה, ו"יקר" נגלה "ששון" נגלית, "שמחה" נגלית, "אורה" של באופן

העבר?! את ולשנות לבטל 'בעלֿהבית' להיות שיוכל ומצב במעמד שאינו

הוא  שאחשורוש שמרגיש אנן", אחשורוש עבדי ש"אכתי ומצב במעמד אפילו לו: אומרים זה ועל
בלבד, קבלתֿעול מצד אפילו היהודי, מרדכי של הציווי את מקיים רק הוא אם הנה - עליו ֿ הבית' 'בעל
במכלֿשכן  אזי - פאלגער") ("א "צייתן" רק הוא אלא נעלה, רוחני ומצב במעמד אינו שעדיין ַָוהיינו,

אם עלֿאחתֿכמהֿוכמהdepipוקלֿוחומר: הרי שנחתמה, גזירה לבטל יכולה לבטלה,edy`היתה יוכל
היהודי. מרדכי של ב"כינוס" שנכלל כיון

עליהם" היהודים פחד "נפל אלא 104ואז הגזירה, גוזר מפני מתפעל שאינו בלבד זו שלא והיינו, ,
מידי  יוצא מקרא  ש"אין כפי ויקר", וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים ממנו, מתפעלים הם - אדרבה

.105פשוטו"

* * *

.„Î הענין כללות הרי - ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים הפורים דימי לפעולה בנוגע
למכה  רפואה הקדים שהקב"ה בכך התחיל ידע"), דלא ("עד מרדכי 106דפורים את שהזמין עלֿידיֿזה

לע  כמבואר הבירה", בשושן היה יהודי ש"איש באופן היתה והנהגתו הבירה, יג).לשושן (סעיף יל

הטבע, דרך עלֿפי ההנהגה אופן ולפי ל"פרוטוקול", מתאים שאינו באופן לכאורה היא זו הנהגה
זה. בכל מרדכי התחשב לא ואףֿעלֿפיֿכן

מפני  - אלא לשם, הלך בעצמו שהוא בגלל לא - היא בגלות, שנמצא לכך שהסיבה ידע, מרדכי
הגלתה" אשר הגולה עם עלֿידי107ש"הגלה.. לשם שהוגלה היינו, ,d"awd הקב"ה של שרצונו ובוודאי ,

יהודה" מלך "יכניה עם בהיותו כמו אופן באותו יתנהג בגלות בהיותו שגם בירושלים.107הוא

אדמו"ר  מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו ענין 108וכדברי אין - לנשמה בנוגע ואילו הגוף, רק נמצא שבגלות ,
גלות. של

בבל" מלך ש"נבוכדנצר כיון - הדבר משהו,107וטעם לעשות כח לו שיש בפניֿעצמו מציאות אינו
אפי" "שבט רק הוא אלא יהודי, של לגופו בנוגע לנשמה,109אפילו כלל שייך זה שאין מובן, הרי ואםֿכן ,

הבירה. בשושן בהיותה אפילו לגלות, הלכה לא שמלכתחילה

ירושלים  כאשר רק לא - הבירה" ב"שושן אפילו הנה לנשמה, השייכים הענינים לכל בנוגע ולכן,
"איש של באופן הוא הרי - הבירה עיר היא שושן כאשר גם אלא הבירה, עיר ".icediהיא

רואה אינו בגלוי מסתכל וכאשר הגלתה", אשר הגולה "עם שם שנמצא אמנם יודע d"awdyהוא
בבל" מלך נבוכדנצר הגלה "אשר אלא כמה 107הגלה, - ברור חשבון ורואה ב"עיתון", מסתכל הוא ;

מלך  נבוכדנצר הגלה "אשר ומצב מעמד היה ולכן השני, בצבא היו חיילים וכמה זה, בצבא היו חיילים
בבל",
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יז.104) ח, אסתר
וש"נ.105) א. סג, שבת
ב.106) יג, מגילה ראה

ו.107) ב, אסתר
וש"נ.108) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
ה.109) יו"ד, ישעי'
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שאצלם  ישראל, בני אצל דוקא אלא גוי", לכל כן עשה "לא - אינםֿיהודים אצל שייך אינו זה וענין
אלקיכם" לה' אתם ש"בנים כיון אלקיכם", בה' "הדבקים של המציאות עם 97שייכת להתחבר יכול והבן ,

העבר. על 'בעלֿהבית' הבן גם נעשה העבר, על 'בעלֿהבית' הוא שהאב כיון ולכן אביו,

שלפניֿזה  בשבתות בארוכה המדרש 98וכמדובר מאמר הפסוק 99אודות ליעקב 79על דבריו "מגיד
אינו  והקב"ה כלום. עושה אינו והוא לעשות לאחרים מורה בשרֿודם, "מדת לישראל", ומשפטיו חוקיו
מתאחדים  ומצוות תורה שעלֿידי (כיון ולשמור" לעשות לישראל אומר הוא - עושה שהוא מה אלא כן,
ועלֿדרךֿזה  תפילין; מניחים ישראל בני גם אזי תפילין, מניח הקב"ה וכאשר הקב"ה), עם ישראל בני

העבר. על 'בעלֿהבית' יהודי גם נעשה כך העבר, על 'בעלֿהבית' הוא שהקב"ה כשם בנידוןֿדידן:

שצריך  הטבע מדרך שלמעלה ענין זה אין הרי - ולהבא מכאן שינוי שפועל התשובה לענין בנוגע אבל
שינויים; בו יש בריאתו מטבע יהודי, אינו והן יהודי הן בןֿאדם, כל אדרבה: מיוחדים; כחות זה בשביל
להטיב  אינםֿיהודים גם יכולים זה ומצד לטוב, נטיה לו יש - ומחר הטוב, להיפך נטיה לו יש - היום
את  בשמעם הנה יונה, נבואת את ששמעו  קודם ומצבם מעמדם שלמרות נינוה, באנשי וכמו דרכם, את

הטיב  וגו'", יום ארבעים ש"עוד הנבואה ולהבא.דברי מכאן דרכם את ו

ענין  של החידוש זהו לא כי - כו' דרכם שהטיבו נינוה מתשובת להקשות שאין מובן ועלֿפיֿזה
ומענין  לזמן מזמן שינויים בעל הוא מטבעו שהאדם כיון מיוחד, בציווי צורך אין זה ועל התשובה,
שנעשה  יהודי, אצל רק שייך זה וענין העבר, את משנה שהאדם - הוא התשובה ענין של החידוש לענין;

כנ"ל. העבר, על 'בעלֿהבית'

.·Î כיון ישראל, לבני בנוגע דוקא ששייך כשלעצמו, התשובה ענין אודות מדובר כאשר - זה וכל
שכבר  הגזירות אפילו הגזירות, כל את לבטל צריכים כאשר אבל העבר; על גם  'בעליֿבתים' נעשים שהם
מנינוה: הלימוד את צריכים אזי - הכיפורים יום של האחרונים שברגעים ומצב המעמד שזהו - נחתמו

עצמו  את מעמיד אזי העבר, על 'בעלֿהבית' נעשה שיהודי דכיון "קונץ", זה אין - ישראל לבני בנוגע
לפני  כמו עצמו את להעמיד יכול שאינו גוי, (מהֿשאיןֿכן הגזירה שנחתמה לפני כמו ומצב במעמד

עבר). שעבר שמה כיון הגזירה, שנחתמה

הדבר: סיבת מהי להסתפק יש - נחתמה שכבר גזירה שביטלו ישראל בני אצל מוצאים כאשר ולכן,
עלֿידיֿזה  נעשה הגזירה שביטול או החותם, שבירת שפעלו עלֿידיֿזה נעשה הגזירה ביטול האם
לא  כאשר אבל העבר. על בעלותם מצד הגזירה, שנחתמה לפני כמו ומצב במעמד עצמם את שהעמידו
את  לבטל אפשרות אין אזי העבר, על 'בעלֿהבית' נעשים שעלֿידה התשובה למדריגת להגיע יכולים

הגזירה.

אלא  העבר, על בעלות להם שתהיה כזו לדרגא הגיעו שלא שאףֿעלֿפי – מנינוה הלימוד בא זה ועל
נחתמה. שכבר גזירה לבטל כח להם היה אףֿעלֿפיֿכן ומקום, זמן של במדידות נשארו

ד"עד  הענין מצד היא המלך בטבעת נחתמה שכבר לאחרי גזירה לבטל שהאפשרות - בזה והענין
נאמר  שעליו למקום שמגיעים והיינו, ידע", כאורה"100דלא הם 101"כחשכה וקליפה שקדושה היינו, .

המקיף  חיצוניות בחינת מצד שזהו "בבואה 102בשוה, אמרו זה שעל המקיף, פנימיות מצד (מהֿשאיןֿכן
להו" לית ).103דבבואה

בני אצל רק שייך התשובה שענין מהידוע סתירה שאין - שפיר אתי ואףֿעלֿפיֿכן ועלֿפיֿזה ישראל,
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א.97) יד, ראה פ'
מש 98) דש"פ המשפטים ואלה מבה"ח ד"ה שקלים, פ' פטים,

ואילך). 85 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת אדר
ט.99) פ"ל, שמו"ר

יב.100) קלט, תהלים

יב,101) צו לקו"ת גם (ראה הדמיון בכ"ף ששניהם ולהעיר
א).

ועוד.102) נז. ע' תרס"ח פד. ע' תרנ"א סה"מ ראה
ואילך.103) ג לו, תצא לקו"ת וראה וש"נ. א. קכב, יבמות
ובכ"מ.
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שולטות  עשו" ידי (וכשבטלה 115"הידים בתורה" יעסקו שלא המן עליהם "גזר הענינים כל בתחילת ולכן .
תורה"). זו "אורה נעשה אזי - הגזירה

מפרשים  ובשאר במהרש"א כמבואר - טוב' ו'יום לשבת בנוגע (שנכלל 116ועלֿדרךֿזה השבת שענין
וביניכם" ביני "אות.. הוא כנ"ל) טוב', עם 117ב'יום ישראל בני את שמאחד דבר הוא ה"אות" ענין והרי ,

לא  הרי הקב"ה, עם להתמודד יכול שאינו המן שידע וכיון האומות, שאר מכל מובדל באופן הקב"ה
שזהו  וביניכם", (ש)ביני ה"אות.. על גזירה גזר ולכן הקב"ה, עם שמאוחדים אלו עם גם להתמודד יוכל

השבת. ענין

עולם" "ברית היא שמילה - מילה" זו "ששון ב 118ועלֿדרךֿזה "אות וביניכם", ביני "יקר 119רית וכן ;
נאמר  שעלֿזה – תפילין" ענינים 120אלו על המן גזר ולכן עיניך". בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה

לו  אין שאז עצמו, בפני כדבר הקב"ה עם ישראל בני את שמאחד הקשר את חסֿושלום לנתק כדי אלו,
להקב"ה. גישה לו שאין כשם ישראל, לבני גישה

בשם  במגילה נקראים ולכן מהקב"ה, חסֿושלום להיפרד שלא נפשם את ישראל בני מסרו זה ועל
מגילה  במסכת הגמרא כדברי ליהדות,121"יהודים", "זר" שהוא דבר (בכל בעבודהֿזרה הכופר "כל :

כולה" התורה בכל "מודה הוא הרי שחזרו 122ובמילא - וגו'" אורה היתה "ליהודים ולכן יהודי", נקרא (
"ויקר  עד הענינים, שאר כל ועלֿדרךֿזה כפשוטה, "אורה" נעשית ולכן תורה", זו "אורה עם והתקשרו

תפילין". אלו

.ÊÎ:"תפילין אלו ל"יקר בנוגע מיוחד ענין יש גופא ובזה

ויראו  עליך נקרא ה' שם כי שם על ישראל, של כבודן שהוא - תפילין אלו "ויקר מפרש: המהרש"א
שכתוב 123ממך  כמו לזה, שחזרו תפילין,124, הניח שמרדכי שעלֿידיֿזה והיינו, וגו'", מרדכי פחד נפל כי

שבראש" תפילין "אלו ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי  הארץ עמי כל "וראו נאמר אזי 125שעלֿזה ,
עליהם". מרדכי פחד "נפל

זה  ("שמחה טוב' ו'יום לשבת בנוגע ועלֿדרךֿזה תורה"), זו ("אורה התורה פעולת כלומר:
ל  בנוגע רק זה הרי - מילה") זו ("ששון ומילה mnvrיוםֿטוב") l`xyi ipa;'כו בהם לפגוע יוכלו שלא ,

עליהם" היהודים פחד ש"נפל הוכחה שזוהי מתיהדים", הארץ מעמי ש"רבים לפעול כדי אין 104אבל -
נעשה  זה ענין - תורה?! לומד שיהודי מזה להתיירא לגוי יש מה התורה; לימוד עלֿידי שנעשה ענין זה

ש  "תפילין", עלֿידי ממך".דוקא ויראו גו' הארץ עמי כל "וראו נאמר עליהם

כל  "וראו נאמר תפילין שעל אמת הן תפילין?! מניח שיהודי מזה להתיירא לגוי יש מה - לכאורה
של  שמו את מכריז אזי  תורה, לומד יהודי כאשר  גם  אבל ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי  הארץ  עמי 
ש"יראו  פועל זה אין ואףֿעלֿפיֿכן הקדושים, השמות עם ספרֿתורה כותב הוא אם ובפרט הקב"ה,

ממך"?!

ישנן  - ספרֿתורה אוחז יהודי כאשר בתפילין; דוקא לאו לכאורה הוא עליך" נקרא ה' ד"שם הענין
המדרש  נוסח (לפי פרשיות רע"א עוד ישנן לזה ונוסף שבתפילין, הפרשיות ד' כל התורה 126שם ש"כל

ש"יראו  פועלת תפילין הנחת ודוקא ממך"; "ויראו זה על נאמר לא ואףֿעלֿפיֿכן פרשיות"), רע"ה כולה
עליהם". מרדכי פחד "נפל שעלֿידיֿזה תפילין", אלו ד"יקר הענין שזהו - ממך"
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כ.115) פס"ה, ב"ר
(116- מנחם (תורת ס"ב תשכ"ד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(135 ע' חל"ט התוועדויות
יג 117) לא, .תשא
ז.118) יז, לךֿלך
יא.119) שם,
ט.120) יג, בא

רע"א.121) יג,
א.122) מ, קידושין
יו"ד.123) כח, תבוא
ג.124) ט, אסתר
וש"נ.125) א. ו, ברכות
הערה 126) 102 ע' ח"ח לקו"ש  וראה ועוד. ג. פי"ח, במדב"ר
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שמו  את מוצא אינו סופה ועד המגילה מתחילת הנה - הקב"ה של שמו את לחפש מתחיל וכאשר
ויחידה  אחת פעם לא אפילו - הקב"ה ואת 34של בבל, מלך נבוכדנצר את - בגלוי? רואה הוא מי את .

בכיפה  מולך שהוא ורואה אחשורוש, - כסאו על שיושב טיפש 40ממלאֿמקומו ש"מלך כך על הבט מבלי ,
,65היה"

היה ו  ביתֿהמקדש כאשר היתה יכניה גלות [שהרי עדיין קיים שביתֿהמקדש שלמרות כך, כדי עד
ואחרֿכך  לבבל, (תחילה ל"שושן" אותו ולוקח מרדכי, על שליטה לנבוכדנצר יש - בשלימותו] עדיין

הבירה". "עיר היא ש"שושן" ומצב במעמד לשושן),

מסייע  וזה הבירה". בשושן היה יהודי ש"איש עלֿידיֿזה – למכה רפואה הקדמת נעשה זה ענין אך
- היה" יהודי "איש של הנהגתו באופן שמתנהגים בגלל "יהודים" שנקראים אלו - ש"ליהודים" לכך

ויקר". וששון ושמחה אורה "היתה

.‰Î- לראש לכל - הוא ויקר" וששון ושמחה "אורה של הפירוש לסדר eheytkובהקדמה: בהתאם ,
הוא  שהפירוש כך הפשט, בדרך ללימוד רק ששייכים בזמן הפסוק את לומדים שתחילה בזמן, הלימוד

מגילה  במסכת הגמרא פירוש את ללמדו מתחילים אזי מתבגר, כאשר אחרֿכך ורק זו 6כפשוטו, "אורה :
וכו'". תורה

שבכתב, תורה על חסֿושלום חולקת שבעלֿפה שתורה הכוונה אין הרי - הגמרא לפירוש ובנוגע
היא העניןdlbnאלא הענין,iniptdאת תוכן שזהו הפשט, בדרך שמוסתר ויקר" וששון ושמחה שב"אורה

זה  שמחה תורה, זו ש"אורה כיון - ויקר" וששון ושמחה ה"אורה את שמביאה והסיבה וההסברה הטעם
תפילין". אלו ויקר מילה, זו ששון טוב', 'יום

"אורה" היתה שלא לומר כוונתם אין - וכו'" תורה זו "אורה שמפרשים האמוראים אפילו כלומר:
והסברות  טעמים לבאר שענינה שבעלֿפה, תורה אלא מעצמו; המובן דבר זהו כי חסֿושלום, כפשוטה
שישנה  בגלל - היא כפשוטה "אורה" שהיתה לכך שהסיבה מבארת בשר, בעיני שרואים הענינים על
"ששון" ועלֿדרךֿזה יוםֿטוב"; זה "שמחה שישנו כיון - כפשוטה ל"שמחה" הסיבה תורה"; זו "אורה

תפילין". אלו ש"יקר בגלל - כפשוטו "יקר" ועלֿדרךֿזה מילה", זו ש"ששון בגלל - כפשוטו

.ÂÎ המפרשים כקושיית - להבין צריך אזי 110אך המן, גזירת שבטלה שעלֿידי הענינים, קשר מהו -
ותפילין? ומילה טוב' ו'יום דתורה הענין  ניתוסף

רש"י  ו'ימים 6ומבאר שבתות ישמרו שלא גזר", אלה כל על בתורה.. יעסקו שלא המן עליהם "שגזר ,
בתרגום  שכתוב כמו שבת, גם כולל זה הרי יוםֿטוב", זה "שמחה נאמר שבגמרא [דאף וכן 111טובים' ,

"שבתון" שבת: בשם גם נקרא טוב' 'יום שהרי מקרא, של פשוטו עלֿפי בניהם,112הוא את ימולו שלא ,[
תפילין. מצות יקיימו ושלא

דוקא? אלו ענינים על לגזור המן בחר מדוע - הסבר דורש גופא הא אבל

ברכות  במסכת בגמרא איתא שהרי - קושיא זו אין - לתורה בנוגע ישראל 113ובכן: בני שכאשר
הם  הרי הים, מן שפורשים שדגים וכשם חיותם". "במקום שנמצאים דגים כמו הם הרי תורה, לומדים

רחמנאֿליצלן  התורה מן פורש יהודי כאשר חסֿושלום גם הוא כן חיותם, ממקום ולכן,114פורשים .
היהודים" כל את ולאבד להרוג "להשמיד רצה המן "במקום 62כאשר נמצאים ישראל שבני זמן שכל ידע -

אין  אזי ובתיֿמדרשות, בבתיֿכנסיות יעקב" קול "הקול כאשר להם; יוכל לא התורה, עם יחד חיותם",
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שולטות  עשו" ידי (וכשבטלה 115"הידים בתורה" יעסקו שלא המן עליהם "גזר הענינים כל בתחילת ולכן .
תורה"). זו "אורה נעשה אזי - הגזירה

מפרשים  ובשאר במהרש"א כמבואר - טוב' ו'יום לשבת בנוגע (שנכלל 116ועלֿדרךֿזה השבת שענין
וביניכם" ביני "אות.. הוא כנ"ל) טוב', עם 117ב'יום ישראל בני את שמאחד דבר הוא ה"אות" ענין והרי ,

לא  הרי הקב"ה, עם להתמודד יכול שאינו המן שידע וכיון האומות, שאר מכל מובדל באופן הקב"ה
שזהו  וביניכם", (ש)ביני ה"אות.. על גזירה גזר ולכן הקב"ה, עם שמאוחדים אלו עם גם להתמודד יוכל

השבת. ענין

עולם" "ברית היא שמילה - מילה" זו "ששון ב 118ועלֿדרךֿזה "אות וביניכם", ביני "יקר 119רית וכן ;
נאמר  שעלֿזה – תפילין" ענינים 120אלו על המן גזר ולכן עיניך". בין ולזכרון ידך על לאות לך "והיה

לו  אין שאז עצמו, בפני כדבר הקב"ה עם ישראל בני את שמאחד הקשר את חסֿושלום לנתק כדי אלו,
להקב"ה. גישה לו שאין כשם ישראל, לבני גישה

בשם  במגילה נקראים ולכן מהקב"ה, חסֿושלום להיפרד שלא נפשם את ישראל בני מסרו זה ועל
מגילה  במסכת הגמרא כדברי ליהדות,121"יהודים", "זר" שהוא דבר (בכל בעבודהֿזרה הכופר "כל :

כולה" התורה בכל "מודה הוא הרי שחזרו 122ובמילא - וגו'" אורה היתה "ליהודים ולכן יהודי", נקרא (
"ויקר  עד הענינים, שאר כל ועלֿדרךֿזה כפשוטה, "אורה" נעשית ולכן תורה", זו "אורה עם והתקשרו

תפילין". אלו

.ÊÎ:"תפילין אלו ל"יקר בנוגע מיוחד ענין יש גופא ובזה

ויראו  עליך נקרא ה' שם כי שם על ישראל, של כבודן שהוא - תפילין אלו "ויקר מפרש: המהרש"א
שכתוב 123ממך  כמו לזה, שחזרו תפילין,124, הניח שמרדכי שעלֿידיֿזה והיינו, וגו'", מרדכי פחד נפל כי

שבראש" תפילין "אלו ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי  הארץ עמי כל "וראו נאמר אזי 125שעלֿזה ,
עליהם". מרדכי פחד "נפל

זה  ("שמחה טוב' ו'יום לשבת בנוגע ועלֿדרךֿזה תורה"), זו ("אורה התורה פעולת כלומר:
ל  בנוגע רק זה הרי - מילה") זו ("ששון ומילה mnvrיוםֿטוב") l`xyi ipa;'כו בהם לפגוע יוכלו שלא ,

עליהם" היהודים פחד ש"נפל הוכחה שזוהי מתיהדים", הארץ מעמי ש"רבים לפעול כדי אין 104אבל -
נעשה  זה ענין - תורה?! לומד שיהודי מזה להתיירא לגוי יש מה התורה; לימוד עלֿידי שנעשה ענין זה

ש  "תפילין", עלֿידי ממך".דוקא ויראו גו' הארץ עמי כל "וראו נאמר עליהם

כל  "וראו נאמר תפילין שעל אמת הן תפילין?! מניח שיהודי מזה להתיירא לגוי יש מה - לכאורה
של  שמו את מכריז אזי  תורה, לומד יהודי כאשר  גם  אבל ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי  הארץ  עמי 
ש"יראו  פועל זה אין ואףֿעלֿפיֿכן הקדושים, השמות עם ספרֿתורה כותב הוא אם ובפרט הקב"ה,

ממך"?!

ישנן  - ספרֿתורה אוחז יהודי כאשר בתפילין; דוקא לאו לכאורה הוא עליך" נקרא ה' ד"שם הענין
המדרש  נוסח (לפי פרשיות רע"א עוד ישנן לזה ונוסף שבתפילין, הפרשיות ד' כל התורה 126שם ש"כל

ש"יראו  פועלת תפילין הנחת ודוקא ממך"; "ויראו זה על נאמר לא ואףֿעלֿפיֿכן פרשיות"), רע"ה כולה
עליהם". מרדכי פחד "נפל שעלֿידיֿזה תפילין", אלו ד"יקר הענין שזהו - ממך"
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כ.115) פס"ה, ב"ר
(116- מנחם (תורת ס"ב תשכ"ד פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(135 ע' חל"ט התוועדויות
יג 117) לא, .תשא
ז.118) יז, לךֿלך
יא.119) שם,
ט.120) יג, בא

רע"א.121) יג,
א.122) מ, קידושין
יו"ד.123) כח, תבוא
ג.124) ט, אסתר
וש"נ.125) א. ו, ברכות
הערה 126) 102 ע' ח"ח לקו"ש  וראה ועוד. ג. פי"ח, במדב"ר

.2

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שמו  את מוצא אינו סופה ועד המגילה מתחילת הנה - הקב"ה של שמו את לחפש מתחיל וכאשר
ויחידה  אחת פעם לא אפילו - הקב"ה ואת 34של בבל, מלך נבוכדנצר את - בגלוי? רואה הוא מי את .

בכיפה  מולך שהוא ורואה אחשורוש, - כסאו על שיושב טיפש 40ממלאֿמקומו ש"מלך כך על הבט מבלי ,
,65היה"

היה ו  ביתֿהמקדש כאשר היתה יכניה גלות [שהרי עדיין קיים שביתֿהמקדש שלמרות כך, כדי עד
ואחרֿכך  לבבל, (תחילה ל"שושן" אותו ולוקח מרדכי, על שליטה לנבוכדנצר יש - בשלימותו] עדיין

הבירה". "עיר היא ש"שושן" ומצב במעמד לשושן),

מסייע  וזה הבירה". בשושן היה יהודי ש"איש עלֿידיֿזה – למכה רפואה הקדמת נעשה זה ענין אך
- היה" יהודי "איש של הנהגתו באופן שמתנהגים בגלל "יהודים" שנקראים אלו - ש"ליהודים" לכך

ויקר". וששון ושמחה אורה "היתה

.‰Î- לראש לכל - הוא ויקר" וששון ושמחה "אורה של הפירוש לסדר eheytkובהקדמה: בהתאם ,
הוא  שהפירוש כך הפשט, בדרך ללימוד רק ששייכים בזמן הפסוק את לומדים שתחילה בזמן, הלימוד

מגילה  במסכת הגמרא פירוש את ללמדו מתחילים אזי מתבגר, כאשר אחרֿכך ורק זו 6כפשוטו, "אורה :
וכו'". תורה

שבכתב, תורה על חסֿושלום חולקת שבעלֿפה שתורה הכוונה אין הרי - הגמרא לפירוש ובנוגע
היא העניןdlbnאלא הענין,iniptdאת תוכן שזהו הפשט, בדרך שמוסתר ויקר" וששון ושמחה שב"אורה

זה  שמחה תורה, זו ש"אורה כיון - ויקר" וששון ושמחה ה"אורה את שמביאה והסיבה וההסברה הטעם
תפילין". אלו ויקר מילה, זו ששון טוב', 'יום

"אורה" היתה שלא לומר כוונתם אין - וכו'" תורה זו "אורה שמפרשים האמוראים אפילו כלומר:
והסברות  טעמים לבאר שענינה שבעלֿפה, תורה אלא מעצמו; המובן דבר זהו כי חסֿושלום, כפשוטה
שישנה  בגלל - היא כפשוטה "אורה" שהיתה לכך שהסיבה מבארת בשר, בעיני שרואים הענינים על
"ששון" ועלֿדרךֿזה יוםֿטוב"; זה "שמחה שישנו כיון - כפשוטה ל"שמחה" הסיבה תורה"; זו "אורה

תפילין". אלו ש"יקר בגלל - כפשוטו "יקר" ועלֿדרךֿזה מילה", זו ש"ששון בגלל - כפשוטו

.ÂÎ המפרשים כקושיית - להבין צריך אזי 110אך המן, גזירת שבטלה שעלֿידי הענינים, קשר מהו -
ותפילין? ומילה טוב' ו'יום דתורה הענין  ניתוסף

רש"י  ו'ימים 6ומבאר שבתות ישמרו שלא גזר", אלה כל על בתורה.. יעסקו שלא המן עליהם "שגזר ,
בתרגום  שכתוב כמו שבת, גם כולל זה הרי יוםֿטוב", זה "שמחה נאמר שבגמרא [דאף וכן 111טובים' ,

"שבתון" שבת: בשם גם נקרא טוב' 'יום שהרי מקרא, של פשוטו עלֿפי בניהם,112הוא את ימולו שלא ,[
תפילין. מצות יקיימו ושלא

דוקא? אלו ענינים על לגזור המן בחר מדוע - הסבר דורש גופא הא אבל

ברכות  במסכת בגמרא איתא שהרי - קושיא זו אין - לתורה בנוגע ישראל 113ובכן: בני שכאשר
הם  הרי הים, מן שפורשים שדגים וכשם חיותם". "במקום שנמצאים דגים כמו הם הרי תורה, לומדים

רחמנאֿליצלן  התורה מן פורש יהודי כאשר חסֿושלום גם הוא כן חיותם, ממקום ולכן,114פורשים .
היהודים" כל את ולאבד להרוג "להשמיד רצה המן "במקום 62כאשר נמצאים ישראל שבני זמן שכל ידע -

אין  אזי ובתיֿמדרשות, בבתיֿכנסיות יעקב" קול "הקול כאשר להם; יוכל לא התורה, עם יחד חיותם",
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שרואים  באופן גוי, קיסר מלפני יצא זהֿעתה – המלך" מלפני יצא "ומרדכי פלא: דבר רואים כאן אבל
הציצית! - ה"תכלת" אצלו

מבחוץ!... תלויות וציציותיו - הבירה" ב"שושן שנמצא למלך", "משנה אודות מדובר

מחביא  ולא מתפעל לא והוא למלך", "משנה בתור אותו מחזיק אחשורוש ביחד: הם הדברים ושני
הציצית!... את

לפטר  צריך שאחשורוש או ביחד: הדברים שני להיות יכולים איך להבין; יכולים היו לא - כזה דבר
מתפקידו! אחשורוש את לפטר צריך שמרדכי או מתפקידו, מרדכי את

שאינך  והיינו, בחוץ, הציצית עם מתהלך אתה ואם הציצית; את החבא - בגלות הנך אם וממהֿנפשך:
תהיה  למלך", "משנה להיות ובמקום קיסר"), אויס אים ("מאך ממלכותו אחשורוש את הורד - ַבגלות

ה"מלך"! אתה

מרדכי", תכלת יחד "בראותם - היא עליונה הכי  הדרגא ה"קונץ"! הוא זה לא המגילה: אומרת זה ועל
מבחוץ  תלויה זה עם וביחד וארגמן", בוץ ותכריך גדולה זהב "עטרת עם אמנם המלך", מלפני ש"יצא

הציצית. של ה"תכלת"

כסתות" גבי על נגררת "ציצתו נעלית;134כאשר דרגא גם זו הרי - קיים היה שביתֿהמקדש בזמן
בגלות. נמצאים כאשר שבציצית התכלת נראה שיהיה לנסיון מגיע זה אין אבל

בגלות שנמצא היינו, למלך", "משנה להיות יכול שיהודי ראו מעשה,וכאן ובשעת המלך), אינו (שלכן
שלו, המלך שהוא אף בעצמו, מאחשורוש לא גם אחד, מאף מתפעל אינו מצוה, של ענין כשישנו הנה

דינא" דמלכותא בעדה 135ו"דינא והתפללו שמה אתכם הגליתי אשר העיר שלום את "ודרשו ציווי וישנו ,
;136גו'"

בלשון  התפילין של ענינם כי אחשורוש, על פחד שפועלים התפילין, את גם לובש מעשה' ו'בשעת
בולטין  מוחין הוא: וכאשר 137הקבלה בעולם, גם שיומשכו כדי שלמעלה, המוחין ענין ניכר שבהם היינו, ,

מעמי  "רבים - ועלֿידיֿזה ממך", ש"יראו הארץ" עמי "כל על פועל זה הרי - העשיה בעולם נמשכים
תפילין" אלו ש"יקר מהרש"א מדברי כז) (סעיף וכנ"ל עליהם", היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ

עליהם". מרדכי פחד ד"נפל הענין עם קשור

.Ï:'תפילין ל'מבצע הקשר גם וזהו

התפילין  בענין זיך") ("קאך בלהט מתעסק שהנני כיון אצלי: לקשר 138שאלו אמצא היכן - ָ
לפורים?!... זאת ("צוטשעּפען")

גמרא") אלטע ("א עתיקה בגמרא הדבר נדפס כבר תורה"... ל"פורים זקוק אינני זה שבשביל ַַועניתי,
מפרשת: והגמרא ויקר", וגו' אורה היתה "ליהודים מהמגילה: פסוק הובא ובה "מגילה", בשם שנקראת

תפילין". אלו "ויקר

עדיין; מספיק זה אין - "אורה" כשיש גם פורים: של האמיתית השמחה נעשית עלֿידיֿזה ודוקא
- הוא הדברים כל וחותם סיום אלא עדיין; מספיק זה אין - "ששון" עדיין; מספיק זה אין - "שמחה"

תפילין". אלו ד"יקר הענין גם כשיש

ש  - פירושו "אורה" ביניהם: בנוגע `elvומהחילוקים זה הרי וששון" "שמחה וכן מואר, עולם יש
eil`אצל כבוד של ענין פועל מה אבל ;mlek שבענין החידוש ומהו תפילין". "אלו - ה"יקר" ענין שזהו ,

ה  שעבוד - אדרבה אלא גדול, שכל בעל שהוא שמראה בכך לא - להקב"ה התפילין והלב .139מוח
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שם.134) גיטין ראה
וש"נ.135) ב. יו"ד, שם
ז.136) כט, ירמי'

וש"נ.137) נ. ס"ע (בהוצה"ח) תרס"ו המשך ראה
וש"נ.138) .54 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.139) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

.ÁÎ ליהודי מניח בליתֿברירה אזי יהודי, עם להתמודד ביכלתו שאין רואה גוי כאשר בזה: והביאור
כרצונו. עושה והוא כרצונו, לעשות

למרות  טובים' ו'ימים שבתות לשמור רצונך תורה; למד - תורה ללמוד רצונך ליהודי: הגוי אומר וכך
הרמב"ם  (כדברי עצמך את ולמול נזק לגרום רצונך שלך; ('ביזנעס') ה'עסק' זה הרי - בפרנסה 127הנזק

בסכנה; עצמך את תעמיד - סכנה) של ענין הוא שמילה

מה לגוי אין כיון xiizdl`אבל, בו, יפגע לא שהגוי בכך אלא אינו היהודי של נצחונו מהיהודי;
אלקיכם". בה' ד"הדבקים ומצב במעמד שהוא

רואה לפתע yecigאך xac ולוקח (עפצין), מצמחים שנעשה דיו בהמה, של מעור קלף לוקח היהודי :
שגם  באופן להיות צריך שזה ּבאמרֹו הראש, ועל היד על ולובש הקלף, עלֿגבי הדיו עם וכותב ְְָקולמוס
לאחרים  ולא לאות, "לך ידך", על לאות לך "והיה בהם נאמר - יד של תפילין זאת; יראו אחרים

מלכתח 128לאות" היא שהמצוה היינו, הארץ", עמי כל "וראו נאמר ראש של בתפילין אבל באופן , ילה
ux`dש" inr."עליך נקרא ה' שם "כי יראו "

תורה; שלומד איך ישמע שהגוי באופן תורה ללמוד שצריך תנאי מצינו לא לתורה, בנוגע -
שבת  שמחת ואפילו דוקא. מכוסה בצניעות, להיות שצריך ענין שזהו למילה, בנוגע ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת

ומשפחה" "משפחה של באופן להיות שצריכה פורים שמחת ובפרט טוב', משפחות 13ו'יום שמתאספים ,
ענין  - הכלל מן יוצא ישנו אבל גוי; על יפעל  שהדבר להשתדל שצריך נאמר לא הרי - ביחד ושמחים

" נאמר שעליהם ux`dהתפילין, inr lk e`xe."עליך נקרא ה' שם כי

זיין'ס"), זיך באווארנט ("ער שלו על שומר שהיהודי בלבד זו שלא בראותו - פחד עליו נופל ַָוכאן
הגוי!... את לשנות גם רצונו אלא

בנוגע  מהֿשאיןֿכן תפילין"; אלו ד"יקר מהענין דוקא זה הרי - עליהם" מרדכי פחד ש"נפל וזהו
והגוי  הקב"ה, עם התקשרותו על בתוקף לעמוד עצמו על היהודי שומר שבהם - וששון" ושמחה ל"אורה
לא  שבו שהבטיח (לאחרי בעולם שליחותו לקיים מתחיל שהיהודי עד בו; יפגע לא שזה לקוות יכול

לעשות לפגוע), בתחתונים mlerdnיוכלו יתברך לו אלא 129דירה הארץ, עמי את חסֿושלום להרוג לא -
צאנכם" ורעו זרים ש"עמדו אהפוך 130באופן ש"אז אלא הארץ, עמי כל שיהיו המשיח, בימות שיהיה כפי ,

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים .131אל

בא תפילין" אלו ד"יקר שהענין הוא הסדר וששון ixg`lולכן טוב', 'יום זה שמחה תורה, זו "אורה
את להבטיח יהודי צריך שלכלֿלראש כיון - מילה" elyזו zenilyd שאפילו בו), לפגוע יכולים (שלא

יהודי". "איש הוא הרי הבירה" ב"שושן

.ËÎ ל יש יחדעלֿפיֿזה "בראותם - יעקב" ב"שושנת שאומרים מה מרדכי":zlkzבאר

נאמר  ותכריך 132במגילה גדולה זהב ועטרת וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא "ומרדכי :
" דוקא מדגישים הנ"ל ענינים ששה כל שמבין הטעם ומהו וארגמן". מרדכי"?zlkzבוץ

באחרונים  בזה יחד 133ומבואר "בראותם נאמר ועלֿזה הציצית. של התכלת על קאי מרדכי" ש"תכלת ,
רושם! עליהם שפעל הדבר שזהו - מרדכי" תכלת

כתר  יש לאחשורוש שהרי רושם, עושה זה אין - גדולה" זהב "עטרת לובש שמרדכי רואים כאשר
יותר; גדול
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ספ"א.127) מילה הל'
ב.128) לז, מנחות
במדב"ר 129) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ב.130) לה, ברכות וראה ה. סא, ישעי'

ספי"א.131) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
טו.132) ח,
הגר"א 133) פי' א. נו, לגיטין מהר"ל אגדות חידושי ראה

עה"פ.



לז g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שרואים  באופן גוי, קיסר מלפני יצא זהֿעתה – המלך" מלפני יצא "ומרדכי פלא: דבר רואים כאן אבל
הציצית! - ה"תכלת" אצלו

מבחוץ!... תלויות וציציותיו - הבירה" ב"שושן שנמצא למלך", "משנה אודות מדובר

מחביא  ולא מתפעל לא והוא למלך", "משנה בתור אותו מחזיק אחשורוש ביחד: הם הדברים ושני
הציצית!... את

לפטר  צריך שאחשורוש או ביחד: הדברים שני להיות יכולים איך להבין; יכולים היו לא - כזה דבר
מתפקידו! אחשורוש את לפטר צריך שמרדכי או מתפקידו, מרדכי את

שאינך  והיינו, בחוץ, הציצית עם מתהלך אתה ואם הציצית; את החבא - בגלות הנך אם וממהֿנפשך:
תהיה  למלך", "משנה להיות ובמקום קיסר"), אויס אים ("מאך ממלכותו אחשורוש את הורד - ַבגלות

ה"מלך"! אתה

מרדכי", תכלת יחד "בראותם - היא עליונה הכי  הדרגא ה"קונץ"! הוא זה לא המגילה: אומרת זה ועל
מבחוץ  תלויה זה עם וביחד וארגמן", בוץ ותכריך גדולה זהב "עטרת עם אמנם המלך", מלפני ש"יצא

הציצית. של ה"תכלת"

כסתות" גבי על נגררת "ציצתו נעלית;134כאשר דרגא גם זו הרי - קיים היה שביתֿהמקדש בזמן
בגלות. נמצאים כאשר שבציצית התכלת נראה שיהיה לנסיון מגיע זה אין אבל

בגלות שנמצא היינו, למלך", "משנה להיות יכול שיהודי ראו מעשה,וכאן ובשעת המלך), אינו (שלכן
שלו, המלך שהוא אף בעצמו, מאחשורוש לא גם אחד, מאף מתפעל אינו מצוה, של ענין כשישנו הנה

דינא" דמלכותא בעדה 135ו"דינא והתפללו שמה אתכם הגליתי אשר העיר שלום את "ודרשו ציווי וישנו ,
;136גו'"

בלשון  התפילין של ענינם כי אחשורוש, על פחד שפועלים התפילין, את גם לובש מעשה' ו'בשעת
בולטין  מוחין הוא: וכאשר 137הקבלה בעולם, גם שיומשכו כדי שלמעלה, המוחין ענין ניכר שבהם היינו, ,

מעמי  "רבים - ועלֿידיֿזה ממך", ש"יראו הארץ" עמי "כל על פועל זה הרי - העשיה בעולם נמשכים
תפילין" אלו ש"יקר מהרש"א מדברי כז) (סעיף וכנ"ל עליהם", היהודים פחד נפל כי מתיהדים הארץ

עליהם". מרדכי פחד ד"נפל הענין עם קשור

.Ï:'תפילין ל'מבצע הקשר גם וזהו

התפילין  בענין זיך") ("קאך בלהט מתעסק שהנני כיון אצלי: לקשר 138שאלו אמצא היכן - ָ
לפורים?!... זאת ("צוטשעּפען")

גמרא") אלטע ("א עתיקה בגמרא הדבר נדפס כבר תורה"... ל"פורים זקוק אינני זה שבשביל ַַועניתי,
מפרשת: והגמרא ויקר", וגו' אורה היתה "ליהודים מהמגילה: פסוק הובא ובה "מגילה", בשם שנקראת

תפילין". אלו "ויקר

עדיין; מספיק זה אין - "אורה" כשיש גם פורים: של האמיתית השמחה נעשית עלֿידיֿזה ודוקא
- הוא הדברים כל וחותם סיום אלא עדיין; מספיק זה אין - "ששון" עדיין; מספיק זה אין - "שמחה"

תפילין". אלו ד"יקר הענין גם כשיש

ש  - פירושו "אורה" ביניהם: בנוגע `elvומהחילוקים זה הרי וששון" "שמחה וכן מואר, עולם יש
eil`אצל כבוד של ענין פועל מה אבל ;mlek שבענין החידוש ומהו תפילין". "אלו - ה"יקר" ענין שזהו ,

ה  שעבוד - אדרבה אלא גדול, שכל בעל שהוא שמראה בכך לא - להקב"ה התפילין והלב .139מוח
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שם.134) גיטין ראה
וש"נ.135) ב. יו"ד, שם
ז.136) כט, ירמי'

וש"נ.137) נ. ס"ע (בהוצה"ח) תרס"ו המשך ראה
וש"נ.138) .54 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.139) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

.ÁÎ ליהודי מניח בליתֿברירה אזי יהודי, עם להתמודד ביכלתו שאין רואה גוי כאשר בזה: והביאור
כרצונו. עושה והוא כרצונו, לעשות

למרות  טובים' ו'ימים שבתות לשמור רצונך תורה; למד - תורה ללמוד רצונך ליהודי: הגוי אומר וכך
הרמב"ם  (כדברי עצמך את ולמול נזק לגרום רצונך שלך; ('ביזנעס') ה'עסק' זה הרי - בפרנסה 127הנזק

בסכנה; עצמך את תעמיד - סכנה) של ענין הוא שמילה

מה לגוי אין כיון xiizdl`אבל, בו, יפגע לא שהגוי בכך אלא אינו היהודי של נצחונו מהיהודי;
אלקיכם". בה' ד"הדבקים ומצב במעמד שהוא

רואה לפתע yecigאך xac ולוקח (עפצין), מצמחים שנעשה דיו בהמה, של מעור קלף לוקח היהודי :
שגם  באופן להיות צריך שזה ּבאמרֹו הראש, ועל היד על ולובש הקלף, עלֿגבי הדיו עם וכותב ְְָקולמוס
לאחרים  ולא לאות, "לך ידך", על לאות לך "והיה בהם נאמר - יד של תפילין זאת; יראו אחרים

מלכתח 128לאות" היא שהמצוה היינו, הארץ", עמי כל "וראו נאמר ראש של בתפילין אבל באופן , ילה
ux`dש" inr."עליך נקרא ה' שם "כי יראו "

תורה; שלומד איך ישמע שהגוי באופן תורה ללמוד שצריך תנאי מצינו לא לתורה, בנוגע -
שבת  שמחת ואפילו דוקא. מכוסה בצניעות, להיות שצריך ענין שזהו למילה, בנוגע ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת

ומשפחה" "משפחה של באופן להיות שצריכה פורים שמחת ובפרט טוב', משפחות 13ו'יום שמתאספים ,
ענין  - הכלל מן יוצא ישנו אבל גוי; על יפעל  שהדבר להשתדל שצריך נאמר לא הרי - ביחד ושמחים

" נאמר שעליהם ux`dהתפילין, inr lk e`xe."עליך נקרא ה' שם כי

זיין'ס"), זיך באווארנט ("ער שלו על שומר שהיהודי בלבד זו שלא בראותו - פחד עליו נופל ַָוכאן
הגוי!... את לשנות גם רצונו אלא

בנוגע  מהֿשאיןֿכן תפילין"; אלו ד"יקר מהענין דוקא זה הרי - עליהם" מרדכי פחד ש"נפל וזהו
והגוי  הקב"ה, עם התקשרותו על בתוקף לעמוד עצמו על היהודי שומר שבהם - וששון" ושמחה ל"אורה
לא  שבו שהבטיח (לאחרי בעולם שליחותו לקיים מתחיל שהיהודי עד בו; יפגע לא שזה לקוות יכול

לעשות לפגוע), בתחתונים mlerdnיוכלו יתברך לו אלא 129דירה הארץ, עמי את חסֿושלום להרוג לא -
צאנכם" ורעו זרים ש"עמדו אהפוך 130באופן ש"אז אלא הארץ, עמי כל שיהיו המשיח, בימות שיהיה כפי ,

אחד" שכם לעבדו גו' ברורה שפה עמים .131אל

בא תפילין" אלו ד"יקר שהענין הוא הסדר וששון ixg`lולכן טוב', 'יום זה שמחה תורה, זו "אורה
את להבטיח יהודי צריך שלכלֿלראש כיון - מילה" elyזו zenilyd שאפילו בו), לפגוע יכולים (שלא

יהודי". "איש הוא הרי הבירה" ב"שושן

.ËÎ ל יש יחדעלֿפיֿזה "בראותם - יעקב" ב"שושנת שאומרים מה מרדכי":zlkzבאר

נאמר  ותכריך 132במגילה גדולה זהב ועטרת וחור תכלת מלכות בלבוש המלך מלפני יצא "ומרדכי :
" דוקא מדגישים הנ"ל ענינים ששה כל שמבין הטעם ומהו וארגמן". מרדכי"?zlkzבוץ

באחרונים  בזה יחד 133ומבואר "בראותם נאמר ועלֿזה הציצית. של התכלת על קאי מרדכי" ש"תכלת ,
רושם! עליהם שפעל הדבר שזהו - מרדכי" תכלת

כתר  יש לאחשורוש שהרי רושם, עושה זה אין - גדולה" זהב "עטרת לובש שמרדכי רואים כאשר
יותר; גדול
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ספ"א.127) מילה הל'
ב.128) לז, מנחות
במדב"ר 129) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ב.130) לה, ברכות וראה ה. סא, ישעי'

ספי"א.131) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
טו.132) ח,
הגר"א 133) פי' א. נו, לגיטין מהר"ל אגדות חידושי ראה

עה"פ.
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"פרשת  לאחריֿזה, וכן הגזירה, את כשביטלו ותקפו הנס גודל מובן ובמילא הגזירה, קושי היה כמה
המלך" גדלו אשר מרדכי למלך"147גדולת "משנה להיותו מדינות.65, ושבע ועשרים המאה כל על

מדינות  ושבע ועשרים המאה בכל הגיע ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים שהנס וכיון
נזכרים  האלה ל"הימים בנוגע גם להיות צריך כזה שבאופן מובן הרי - אחשורוש מלכות התפשטה שבהם

ודור" דור בכל מזרעם"13ונעשים יסוף לא ש"זכרם לאופן ועד עלֿדרך 13, להיות צריך ושנה שנה שבכל ,
ההם". "בימים שהיה

.‚Ï,אחרונים הכי בדורות נשיאינו רבותינו ובפרט ישראל, גדולי של ההשתדלות מובנת ועלֿפיֿזה
וק  התורה לימוד את להפיץ אדמו"ר, מו"ח לכ"ק נדחת עד הכי לפינה עד תבל, קצוי בכל מצוותיה :148יום

("ערגעץֿוואו  נדח מקום באיזה שנמצא ליהודי להגיע כדי להשקיע שצריכים זו השתדלות
שאם  השתדלות, באותה - בלבד אחדות משפחות או אחת, יהודית משפחה רק יש שבו ַָפארווארפן")
יהודים. של יותר גדול מספר על לפעול יכולים הקרובה, בסביבתו או הסמוכות, במדינות נעשית
או  אחת, משפחה אחד, יהודי על להתרכז למה - יהודים של גדול מספר על לפעול כשיכולים ולכאורה,

בלבד?! אחדות משפחות

ואכול, ד"חטוף הסדר להיות צריך זה שבזמנינו וההוראה ההנחה כללות ישנה - לכלֿלראש ובכן:
ושתי" יהודי 149חטוף של והשתיה האכילה (שזוהי המצוות וקיום התורה הבאה 150בלימוד ש"מצוה כך ,(

תחמיצנה" אל ברא 151לידך ש"לא בוודאי הרי - רחוק במקום שנמצא יהודי אודות ידיעה כשמגיעה ;
לבטלה" (בעולמו) אחד דבר לעסוק 152(הקב"ה) צריך שהוא סימן זה הרי זו, ידיעה אליו שהגיעה וכיון ,

בדבר.

פעמים  כמה לפעול יוכל רחוקה, במדינה להשקיע שצריך יגיעה שבאותה בחשבונו לו נדמה מאי, אלא
את  ימלא שלא לבלבלו, כדי אלא ואינו מכוון, אינו שהחשבון להיות יכול הרי - קרובה במדינה ככה

רחוק. במקום שנמצא יהודי להציל עליו המוטלת השליחות

הענינים  כל את דוחה אחרים, עלֿידי לעשות שאיֿאפשר שמצוה בהלכה כלל ישנו זאת: .153ועוד
נוספים, ליהודים בסמיכות חיים הם הרי - אליו מקום בקירוב שנמצאים יהודים אותם ובנידוןֿדידן:
חוץ  אודותיו יודע אינו אחד שאף הנ"ל יהודי מהֿשאיןֿכן אחרים; מיהודים גם וסיוע עזר לקבל ויוכלו

יצילנו?!... מי לו, יעזור לא הוא אם - ממנו

ז"ל  רבותינו במאמר בזה: ענין אין 154ועוד - האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
ש"אחד  בכך די אלא יהודים, של  גדולה כמות יגלו ומדינה מדינה שבכל הוא  הקב "ה של שרצונו הפירוש

לסרמטיא" גולה מכם ואחד לברבריא גולה המדינה.155מכם כל את לבנות וביכלתו ,

בבחינת  זה יהודי יהיה רחוקה, במדינה אחד יהודי עם שיתעסק שעלֿידיֿזה יתכן הרי שכן, וכיון
להטפיח" עלֿמנת גדול!156"טופח לאור מאפילה ולאורה, לחיים כולה המדינה את יבנה והוא ,

ברוחניות, באיכות, שרחוקים לאלו בנוגע - לעיל כאמור - גדולה הכי ההשתדלות היתה ולכן
הכי  לפינה ועד בגשמיות, כפשוטו רחוקים שהם לאלו בנוגע וגם בגשמיות, קרובים שהם אףֿעלֿפי
ויקר  מילה, זו וששון טוב', 'יום זה ושמחה תורה, זו "אורה לשם להביא - הגשמי הזה בעולם רחוקה

המצוות  כל (עם כולה התורה כל ש"הוקשה תפילין", לתפילין"157אלו (158.
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ב.147) יו"ד, שם
ועוד.148) .323 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'149) ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק וראה א. נד, עירובין

רסו.
וש"נ.150) כד. פ"ב, קה"ר ראה
ו,151) מגילה פירש"י יז. יב, בא ופירש"י מכילתא ראה

סע"ב.

ב.152) עז, שבת
וש"נ.153) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ב.154) פז, פסחים
וש"נ.155) .252 ע' ח"ל לקו"ש וראה (ב). ח פ"ב, שהש"ר
ועוד.156) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל ל'
וש"נ.157) .54 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.158) א. לה, קידושין

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

של  החידוש זה אין עדיין - ונפלאות חדשות ופעל גדול שכל בעל שהוא בגלל אותו מכבדים כאשר
שרואים  הוא התפילין ענין ובפשטות הקבלה, מלשון כנ"ל בולטין, מוחין אמנם הם התפילין תפילין;
בריא, ולב בריא ראש לו שיש  שיהודי שרואים - ה'" "שם פועל מה אבל עליך"; נקרא ה' ש"שם בגלוי
פעם  וכמדובר קדושה. של ענינים עלֿידי להקב"ה, והלב המוח את לשעבד שצריך בכך ומכיר יודע

בהמה:140בארוכה  עלֿידי נעשה שהשעבוד - הוא בזה שה"קונץ"

כשרות  התפילין מתי פסולות; התפילין אזי - מעצמו) שמת (לאחרי אדם של עור על תפילין יכתבו אם
שכלו  את לשעבד עליו פועל זה וענין בהמה, של עור על אותן כשכותבים דוקא - פעולתן ופועלות

להקב"ה.

שכתב  (כמו האדם ובשפלות ה' בגדלות להתבונן עליו - להקב"ה השכל את לשעבד בשביל לכאורה:
להקב"ה?!141הרמ"א  בטל להיות עליו תפעל זו והתבוננות התפילה), קודם להתבוננות בנוגע 

ולאחרי  בטלית, שהתעטף ולאחרי תפילין, שלבש לאחרי להיות צריך זה שכל - הוא הענין אך
כל  ללא אבל עליו; יפעל שזה לכך להגיע יכול אז דוקא - לשמונהֿעשרה עד התפילה כל את שהתפלל

ההיפך! לבוא יכול כשלעצמה, שלו מההתבוננות הנה אלו, ענינים

ועליה  בהמה, של חיות אפילו בה אין שכבר כזו ובהמה בהמה, לקחת שצריך - היא בזה וההתחלה
וראשו, ולבו ידו את קושר ובזה שבתורה, פרשיות ד' בקדושה כותב

אצל  שישנו הטוב החלק את מעורר שזה ועד אותו, מכבד שהגוי כך הגוי, על רושם עושה זה וענין
בספרים  המובא המאמר כידוע - שנתגייר"142הגוי ל"גר אצלו 143בנוגע היה לפניֿזה שכבר סימן שזהו ,

בתוכם, יהודי  של ניצוץ היה שכבר מתיהדים", הארץ  מעמי ל"רבים בנוגע ועלֿדרךֿזה קדושה, של ניצוץ
פועל  אזי היה", יהודי "איש הבירה" "בשושן שגם ועד כדבעי, מתנהג יהודי וכאשר בהעלם, שהיה אלא
מתיהדים", הארץ ש"עמי ועד שבו, ה'יהודי' את הגוי אצל מגלה גם הוא אלא בעצמו, רק לא

על ועלֿא  מלך שנעשה ועד בקרבו, ושולט מושל שיהיה שבו, הטוב החלק את שמגלה חתֿכמהֿוכמה
הגוף" זה קטנה הענין 144ה"עיר את בעולם בחלקו גם פועל ועלֿידיֿזה שבתוכה. האברים כל ועל ,

יתברך,145ד"ושכנתי" לו ומקדש משכן -

לגאולה" גאולה ד"מיסמך להענין ההכנה גם שתהיה 146וזוהי הכללית, לגאולה הפרטית מהגאולה -
שכם  לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך ש"אז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה

צדקנו.131אחד" משיח בביאת ממש, בקרוב ,

דופק"]. דודי "קול הניגון לנגן (והתחיל) צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Ï."המלך שנת נדדה ההוא "בלילה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·Ï נאמר אחשורוש, של גדולתו אודות המגילה בתחילת מיד כוש 54כשמסופר ועד מהודו "המולך :
מדינה". ומאה ועשרים שבע המדינות) מספר ומפרט מוסיף הכתוב אלא בכך, די (ולא

עד  מובן הרי אחשורוש, של גדלותו יודעים שכאשר - כתובים של פשוטם עלֿפי – בזה והכוונה
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(140- מנחם (תורת סנ"ה תשח"י פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(60 ע' חכ"ב התוועדויות

רסצ"ח.141) או"ח
תשובות 142) בספר (הובא מרוטנבורג מהר"ם תשובות ראה

מדבר  סי"ט)). רפו, ע' - תשי"ד יארק (ניו מכת"י התוס' בעלי

ג. אות ג מערכת (להחיד"א) קדמות
ועוד.143) אֿב. סח, שבת
ב.144) לב, נדרים
ח.145) כה, תרומה
סע"ב.146) ו, מגילה



לט g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

"פרשת  לאחריֿזה, וכן הגזירה, את כשביטלו ותקפו הנס גודל מובן ובמילא הגזירה, קושי היה כמה
המלך" גדלו אשר מרדכי למלך"147גדולת "משנה להיותו מדינות.65, ושבע ועשרים המאה כל על

מדינות  ושבע ועשרים המאה בכל הגיע ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים שהנס וכיון
נזכרים  האלה ל"הימים בנוגע גם להיות צריך כזה שבאופן מובן הרי - אחשורוש מלכות התפשטה שבהם

ודור" דור בכל מזרעם"13ונעשים יסוף לא ש"זכרם לאופן ועד עלֿדרך 13, להיות צריך ושנה שנה שבכל ,
ההם". "בימים שהיה

.‚Ï,אחרונים הכי בדורות נשיאינו רבותינו ובפרט ישראל, גדולי של ההשתדלות מובנת ועלֿפיֿזה
וק  התורה לימוד את להפיץ אדמו"ר, מו"ח לכ"ק נדחת עד הכי לפינה עד תבל, קצוי בכל מצוותיה :148יום

("ערגעץֿוואו  נדח מקום באיזה שנמצא ליהודי להגיע כדי להשקיע שצריכים זו השתדלות
שאם  השתדלות, באותה - בלבד אחדות משפחות או אחת, יהודית משפחה רק יש שבו ַָפארווארפן")
יהודים. של יותר גדול מספר על לפעול יכולים הקרובה, בסביבתו או הסמוכות, במדינות נעשית
או  אחת, משפחה אחד, יהודי על להתרכז למה - יהודים של גדול מספר על לפעול כשיכולים ולכאורה,

בלבד?! אחדות משפחות

ואכול, ד"חטוף הסדר להיות צריך זה שבזמנינו וההוראה ההנחה כללות ישנה - לכלֿלראש ובכן:
ושתי" יהודי 149חטוף של והשתיה האכילה (שזוהי המצוות וקיום התורה הבאה 150בלימוד ש"מצוה כך ,(

תחמיצנה" אל ברא 151לידך ש"לא בוודאי הרי - רחוק במקום שנמצא יהודי אודות ידיעה כשמגיעה ;
לבטלה" (בעולמו) אחד דבר לעסוק 152(הקב"ה) צריך שהוא סימן זה הרי זו, ידיעה אליו שהגיעה וכיון ,

בדבר.

פעמים  כמה לפעול יוכל רחוקה, במדינה להשקיע שצריך יגיעה שבאותה בחשבונו לו נדמה מאי, אלא
את  ימלא שלא לבלבלו, כדי אלא ואינו מכוון, אינו שהחשבון להיות יכול הרי - קרובה במדינה ככה

רחוק. במקום שנמצא יהודי להציל עליו המוטלת השליחות

הענינים  כל את דוחה אחרים, עלֿידי לעשות שאיֿאפשר שמצוה בהלכה כלל ישנו זאת: .153ועוד
נוספים, ליהודים בסמיכות חיים הם הרי - אליו מקום בקירוב שנמצאים יהודים אותם ובנידוןֿדידן:
חוץ  אודותיו יודע אינו אחד שאף הנ"ל יהודי מהֿשאיןֿכן אחרים; מיהודים גם וסיוע עזר לקבל ויוכלו

יצילנו?!... מי לו, יעזור לא הוא אם - ממנו

ז"ל  רבותינו במאמר בזה: ענין אין 154ועוד - האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
ש"אחד  בכך די אלא יהודים, של  גדולה כמות יגלו ומדינה מדינה שבכל הוא  הקב "ה של שרצונו הפירוש

לסרמטיא" גולה מכם ואחד לברבריא גולה המדינה.155מכם כל את לבנות וביכלתו ,

בבחינת  זה יהודי יהיה רחוקה, במדינה אחד יהודי עם שיתעסק שעלֿידיֿזה יתכן הרי שכן, וכיון
להטפיח" עלֿמנת גדול!156"טופח לאור מאפילה ולאורה, לחיים כולה המדינה את יבנה והוא ,

ברוחניות, באיכות, שרחוקים לאלו בנוגע - לעיל כאמור - גדולה הכי ההשתדלות היתה ולכן
הכי  לפינה ועד בגשמיות, כפשוטו רחוקים שהם לאלו בנוגע וגם בגשמיות, קרובים שהם אףֿעלֿפי
ויקר  מילה, זו וששון טוב', 'יום זה ושמחה תורה, זו "אורה לשם להביא - הגשמי הזה בעולם רחוקה

המצוות  כל (עם כולה התורה כל ש"הוקשה תפילין", לתפילין"157אלו (158.
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ב.147) יו"ד, שם
ועוד.148) .323 ע' חנ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ע'149) ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק וראה א. נד, עירובין

רסו.
וש"נ.150) כד. פ"ב, קה"ר ראה
ו,151) מגילה פירש"י יז. יב, בא ופירש"י מכילתא ראה

סע"ב.

ב.152) עז, שבת
וש"נ.153) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
ב.154) פז, פסחים
וש"נ.155) .252 ע' ח"ל לקו"ש וראה (ב). ח פ"ב, שהש"ר
ועוד.156) ע"ב. ריש כה, ברכות - חז"ל ל'
וש"נ.157) .54 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.158) א. לה, קידושין

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

של  החידוש זה אין עדיין - ונפלאות חדשות ופעל גדול שכל בעל שהוא בגלל אותו מכבדים כאשר
שרואים  הוא התפילין ענין ובפשטות הקבלה, מלשון כנ"ל בולטין, מוחין אמנם הם התפילין תפילין;
בריא, ולב בריא ראש לו שיש  שיהודי שרואים - ה'" "שם פועל מה אבל עליך"; נקרא ה' ש"שם בגלוי
פעם  וכמדובר קדושה. של ענינים עלֿידי להקב"ה, והלב המוח את לשעבד שצריך בכך ומכיר יודע

בהמה:140בארוכה  עלֿידי נעשה שהשעבוד - הוא בזה שה"קונץ"

כשרות  התפילין מתי פסולות; התפילין אזי - מעצמו) שמת (לאחרי אדם של עור על תפילין יכתבו אם
שכלו  את לשעבד עליו פועל זה וענין בהמה, של עור על אותן כשכותבים דוקא - פעולתן ופועלות

להקב"ה.

שכתב  (כמו האדם ובשפלות ה' בגדלות להתבונן עליו - להקב"ה השכל את לשעבד בשביל לכאורה:
להקב"ה?!141הרמ"א  בטל להיות עליו תפעל זו והתבוננות התפילה), קודם להתבוננות בנוגע 

ולאחרי  בטלית, שהתעטף ולאחרי תפילין, שלבש לאחרי להיות צריך זה שכל - הוא הענין אך
כל  ללא אבל עליו; יפעל שזה לכך להגיע יכול אז דוקא - לשמונהֿעשרה עד התפילה כל את שהתפלל

ההיפך! לבוא יכול כשלעצמה, שלו מההתבוננות הנה אלו, ענינים

ועליה  בהמה, של חיות אפילו בה אין שכבר כזו ובהמה בהמה, לקחת שצריך - היא בזה וההתחלה
וראשו, ולבו ידו את קושר ובזה שבתורה, פרשיות ד' בקדושה כותב

אצל  שישנו הטוב החלק את מעורר שזה ועד אותו, מכבד שהגוי כך הגוי, על רושם עושה זה וענין
בספרים  המובא המאמר כידוע - שנתגייר"142הגוי ל"גר אצלו 143בנוגע היה לפניֿזה שכבר סימן שזהו ,

בתוכם, יהודי  של ניצוץ היה שכבר מתיהדים", הארץ  מעמי ל"רבים בנוגע ועלֿדרךֿזה קדושה, של ניצוץ
פועל  אזי היה", יהודי "איש הבירה" "בשושן שגם ועד כדבעי, מתנהג יהודי וכאשר בהעלם, שהיה אלא
מתיהדים", הארץ ש"עמי ועד שבו, ה'יהודי' את הגוי אצל מגלה גם הוא אלא בעצמו, רק לא

על ועלֿא  מלך שנעשה ועד בקרבו, ושולט מושל שיהיה שבו, הטוב החלק את שמגלה חתֿכמהֿוכמה
הגוף" זה קטנה הענין 144ה"עיר את בעולם בחלקו גם פועל ועלֿידיֿזה שבתוכה. האברים כל ועל ,

יתברך,145ד"ושכנתי" לו ומקדש משכן -

לגאולה" גאולה ד"מיסמך להענין ההכנה גם שתהיה 146וזוהי הכללית, לגאולה הפרטית מהגאולה -
שכם  לעבדו גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך ש"אז צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה

צדקנו.131אחד" משיח בביאת ממש, בקרוב ,

דופק"]. דודי "קול הניגון לנגן (והתחיל) צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Ï."המלך שנת נדדה ההוא "בלילה דיבורֿהמתחיל מאמר ואמר לנגן צוה

***

.·Ï נאמר אחשורוש, של גדולתו אודות המגילה בתחילת מיד כוש 54כשמסופר ועד מהודו "המולך :
מדינה". ומאה ועשרים שבע המדינות) מספר ומפרט מוסיף הכתוב אלא בכך, די (ולא

עד  מובן הרי אחשורוש, של גדלותו יודעים שכאשר - כתובים של פשוטם עלֿפי – בזה והכוונה
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(140- מנחם (תורת סנ"ה תשח"י פורים שיחת גם ראה
וש"נ. .(60 ע' חכ"ב התוועדויות

רסצ"ח.141) או"ח
תשובות 142) בספר (הובא מרוטנבורג מהר"ם תשובות ראה

מדבר  סי"ט)). רפו, ע' - תשי"ד יארק (ניו מכת"י התוס' בעלי

ג. אות ג מערכת (להחיד"א) קדמות
ועוד.143) אֿב. סח, שבת
ב.144) לב, נדרים
ח.145) כה, תרומה
סע"ב.146) ו, מגילה
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שאין  כך פנים", ולא עורף (אבל) אלי "פנו בבחינת זה הרי - דוקא רחוקה במדינה הקב"ה של רצונו
חיים" מלך פני "באור (אשר מלך" פני ד"אור הענין פנים"173אצלו אל "פנים של באופן (174.

הרצון את ממלא הוא המלך; רצון את ממלא אינו שהרי המלך, מאיר לא - כזה כדי elyבמצב תוך ,
ש  במקום להיות elהתעקשות gep"נוח" אמנם -zeipgexa על חסֿושלום מוותר הוא זה בשביל אבל ,

התורה  לימוד - מלכותו גילוי שיהיה ברצונו שעלה הקב"ה, המלכים מלכי מלך המשלח, רצון מילוי
ארץ" ל"ירכתי עד תבל, קצוי בכל - המצוות .175וקיום

נאמר  לבוא, העתידה לגאולה בנוגע אשורmicae`d"ובאו176ולכן, דוקא.migcpdeבארץ מצרים" בארץ
גדול", ה"שופר את לקבל כבר שמוכנים סימן זה הרי כו', והנדחים האובדים חוזרים שכאשר היינו,

בירושלים". הקודש בהר לה' ש"השתחוו ומצב למעמד ולבוא

.ÂÏ לבב,ו וטוב בשמחה חפצה, בנפש השליחות את וממלאים שנוסעים אלה כל של חלקם אשרי

ממקומם  זזים אם וגם ממקומם, לזוז רוצים ולא שמתעקשים ה'נחשלים' את גם יזּכּו הם הרי ְַולבסוף
שהיתה  בגלל כו', שכמם על ויטפחו 'מדליא', 'פרס', להם שיתנו ומבקשים בחזרה, מיד רצים אחד, צעד
תורה  של ענין אודות יהודי עם לדבר כדי שלימות דקות חמש למשך ממקומו שיצא נפש' 'מסירות לו

ומצוות!...

למילוי  מגיע זה אין אבל בקושי... לו עלה זה דבר שגם כיון נפש', 'מסירות של ענין היה מסתמא -
פעלתו" אתה כי פעול כל ש"ידע ובאופן מלכותך", כבוד "גלה הקב"ה: של רצונו המשלח, עד 177רצון ,

ופועלים  כפשוטו, רחוק למקום שנוסעים השלוחים עלֿידי דוקא נעשה זה ענין והרי נדחת, הכי לפינה
הקב"ה, שהמשלח, כיון הטבע, מדרך שלמעלה באופן מצליחים ובוודאי לבב, וטוב שמחה מתוך שם

- שם עמהם נמצא נשיאינו ורבינו שם, עמהם נמצא

חזיתיך" בקודש ש"כן במדינות 178והלוואי השליחות את שממלאים אלו שרואים מה שיראו -
הרחוקות!

.ÊÏ"לו נותנים יד הפושט ש"כל זמן הוא פורים מה 179והנה, להם שיש אלו של בזכותם שזהו אלא ,

ליתן...

מילוי  עם הכרוך גדול הכי הצער עבור ה"אגרא" להם שיש אלו הם - ליתן מה להם שיש אלו ובכן:
רחוקות! במדינות השליחות

נותן" הוא יפה בעין - הנותן באופן 180ו"כל זאת ינצלו ואחרֿכך אלו, של מברכתם יתברכו שכולם ,
המעיינות  להפצת ועד מצוותיה, וקיום וחסידות, נגלה התורה, לימוד להפיץ - יעשו וכן יראו שמהם

לבב. וטוב שמחה מתוך חוצה,

.ÁÏ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

ביחד, כולם "לחיים" יאמרו - כפשוטן רחוקות במדינות שנמצאים אלו כאן שישנם כיון

ב'בוץ' עדיין שמתגלגלים אלו את גם ארויסשלעּפן") מען ("וועט יחלצו לבב וטוב שמחה ַומתוך
ממש. בקרוב צדקנו, משיח פני לקבל - בראשם והם - עמהם יחד וילכו הקרובות, במדינות

"ל  שיאמרו ה"קבוצה" לתלמידי צוה שליט"א אדמו"ר אנו [כ"ק "כי הניגון לנגן צוה אחרֿכך חיים".
עמך"].

***
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טו.173) טז, משלי
ועוד.174) לא. לב, וישלח - הכתוב לשון
ועוד.175) כב. ו, ירמי' - הכתוב לשון
יג.176) כז, ישעי'
הנוראים.177) ימים תפילת נוסח

וש"נ.178) סס"ד. בהוספות טוב שם כתר וראה ג. סג, תהלים
בענין 179) הכוונות שער ס"ג. סתרצ"ד או"ח שו"ע ראה

פ"ו. הפורים שער פע"ח הפורים.
וש"נ.180) רע"א. נג, ב"ב ראה
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.„Ï:לשם ("פארוואגלט") שהוגלו להשלוחים בכפלים" ה"נחמה גם ַָוזוהי

היתכן?! - לחבירו אדם בין או קונם, לבין בינם או עצמם, לבין בינם - טענות להם יש לפעמים
במשפחה" ושנים בעיר "אחד להיות בגורלם נפל אודות 159למה שם להודיע מדינה, או עיר להציל כדי ,

שלעתֿעתה  כיון בתכלית, פשוטים ענינים אודות רק לדבר שיכולים באופן אבל ומצוותיו, ותורתו הקב"ה
ורחבה" טובה ב"ארץ להימצא יכול שהיה בשעה בה - יותר ומזוככים נעלים לענינים שייכים ,160אינם

מעט" "מקדש ובתיֿמדרשות, בתיֿכנסיות כמה שישנם ומצוה,161במקום תורה שומרי של רב וציבור ,
חיל" אל "מחיל שם לתורה 162ולילך סוף שאין כיון הרי - המעיינות והפצת התורה להפצת ובנוגע ;

ים" מיני ורחבה מדה מארץ "ארוכה שם!163ומצוותיה, שנמצאים היהודים עם גם בזה לפעול יוכל ,

כ  לו: אומרים זה בפינה ועל דוקא זו שליחות שימלא בו שבחר הקב"ה, של שליחותו שזוהי יון
שלו  השלימות תכלית היא זו הרי אליו 164רחוקה, להגיע אופן בשום יוכל שלא לענין יגיע ועלֿידיֿזה ,

זה  ובגלל נסיונות, וללא בנקל בא המצוות וקיום התורה לימוד שבו במקום דוקא להיות יתעקש כאשר
ד"ברוב  ההידור להיות יכול לא רחוקה במדינה בהיותו כי הידור, ביתר מצוה ויקיים גמרא, דף עוד ילמד

מלך" הדרת לקיימם 165עם יכול שאינו הידורים כמה ועלֿדרךֿזה עם", "רוב שם אין שלעתֿעתה כיון ,
בו. תלוי הדבר שאין בגלל שם

מהמגילה: ההוראה היא זה על גם - לעיל וכאמור

וכן  מוקפות, ערים שהן בירושלים, רק ולא הבירה, בשושן רק לא - ושמחה" אורה היתה "ליהודים
אחשורוש" המלך מדינות "בכל אלא הפרזות", במדרש 166ב"ערי כמבואר הקב"ה 167- על שקאי

ישנו - שלו" וראשית aeigdש"אחרית eze` ששם הבירה, בשושן התוקף בכל לפעול שצריכים החיוב כמו
מלכותו" כבוד עושר את ו"בהראותו מלכותו, כסא על המלך במדינה 168יושב היא שלו השליחות וכאשר ,

באותו  "שמחה", באותה "אורה", באותה שם לפעול צריך מדינות, ושבע ועשרים מהמאה רחוקה הכי
"יקר". ובאותו "ששון"

אגרא" צערא "לפום - הרי 169ואדרבה - יותר גדולה יגיעה הדורשת יותר קשה שליחות שזוהי כיון :
יותר. גדול הוא שה"אגרא" בוודאי

.‰Ï:"עולם של "מלכו את ימצא שליחותו במקום שדוקא - בזה הענין ונקודת

בחסידות  המבואר הכתוב 170ובהקדים מה 171בפירוש דלכאורה: - פנים" ולא עורף אלי פנו "כי
" שיכול eptשכתוב הוא, הענין אך - פנים"?! ולא "עורף אחרֿכך מיד שכתוב למה סתירה זה הרי אלי",

ומצב  מעמד הפנים להיות את שמחזירים אלא עצמו, למלך ממש בסמיכות ועד מקום, בקירוב שנמצאים
פנים" ולא "עורף - ד"פנו" ההיפך זה הרי שאז העורף, את אליו ּומפנים .172ממנו, ְִַ

בגשמיות, רחוקה במדינה המלכות פנימיות את ולהביא להמשיך הוא המלך של רצונו לעניננו: ובנוגע
המלך. רצון פנימיות נמצא זה ובענין

(והרי  מעט" "מקדש ישנו ששם כיון גשמי, מקום בקירוב דוקא להיות ורוצה מתעקש הוא וכאשר
מילוי  לפעול נפשו, ועצם פנימיות שלו, השליחות את למלא רוצה אינו זה ובגלל תורה), עלֿפי הוא כן
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סקכ"גֿה. סתר"צ

ועוד.166) טז. א, אסתר
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ובכ"מ.170) ד. כו, אחרי לקו"ת
כז.171) ב, ירמי'
(172.90 ע' ריש חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה



מי g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שאין  כך פנים", ולא עורף (אבל) אלי "פנו בבחינת זה הרי - דוקא רחוקה במדינה הקב"ה של רצונו
חיים" מלך פני "באור (אשר מלך" פני ד"אור הענין פנים"173אצלו אל "פנים של באופן (174.

הרצון את ממלא הוא המלך; רצון את ממלא אינו שהרי המלך, מאיר לא - כזה כדי elyבמצב תוך ,
ש  במקום להיות elהתעקשות gep"נוח" אמנם -zeipgexa על חסֿושלום מוותר הוא זה בשביל אבל ,

התורה  לימוד - מלכותו גילוי שיהיה ברצונו שעלה הקב"ה, המלכים מלכי מלך המשלח, רצון מילוי
ארץ" ל"ירכתי עד תבל, קצוי בכל - המצוות .175וקיום

נאמר  לבוא, העתידה לגאולה בנוגע אשורmicae`d"ובאו176ולכן, דוקא.migcpdeבארץ מצרים" בארץ
גדול", ה"שופר את לקבל כבר שמוכנים סימן זה הרי כו', והנדחים האובדים חוזרים שכאשר היינו,

בירושלים". הקודש בהר לה' ש"השתחוו ומצב למעמד ולבוא

.ÂÏ לבב,ו וטוב בשמחה חפצה, בנפש השליחות את וממלאים שנוסעים אלה כל של חלקם אשרי

ממקומם  זזים אם וגם ממקומם, לזוז רוצים ולא שמתעקשים ה'נחשלים' את גם יזּכּו הם הרי ְַולבסוף
שהיתה  בגלל כו', שכמם על ויטפחו 'מדליא', 'פרס', להם שיתנו ומבקשים בחזרה, מיד רצים אחד, צעד
תורה  של ענין אודות יהודי עם לדבר כדי שלימות דקות חמש למשך ממקומו שיצא נפש' 'מסירות לו

ומצוות!...

למילוי  מגיע זה אין אבל בקושי... לו עלה זה דבר שגם כיון נפש', 'מסירות של ענין היה מסתמא -
פעלתו" אתה כי פעול כל ש"ידע ובאופן מלכותך", כבוד "גלה הקב"ה: של רצונו המשלח, עד 177רצון ,

ופועלים  כפשוטו, רחוק למקום שנוסעים השלוחים עלֿידי דוקא נעשה זה ענין והרי נדחת, הכי לפינה
הקב"ה, שהמשלח, כיון הטבע, מדרך שלמעלה באופן מצליחים ובוודאי לבב, וטוב שמחה מתוך שם

- שם עמהם נמצא נשיאינו ורבינו שם, עמהם נמצא

חזיתיך" בקודש ש"כן במדינות 178והלוואי השליחות את שממלאים אלו שרואים מה שיראו -
הרחוקות!

.ÊÏ"לו נותנים יד הפושט ש"כל זמן הוא פורים מה 179והנה, להם שיש אלו של בזכותם שזהו אלא ,

ליתן...

מילוי  עם הכרוך גדול הכי הצער עבור ה"אגרא" להם שיש אלו הם - ליתן מה להם שיש אלו ובכן:
רחוקות! במדינות השליחות

נותן" הוא יפה בעין - הנותן באופן 180ו"כל זאת ינצלו ואחרֿכך אלו, של מברכתם יתברכו שכולם ,
המעיינות  להפצת ועד מצוותיה, וקיום וחסידות, נגלה התורה, לימוד להפיץ - יעשו וכן יראו שמהם

לבב. וטוב שמחה מתוך חוצה,

.ÁÏ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

ביחד, כולם "לחיים" יאמרו - כפשוטן רחוקות במדינות שנמצאים אלו כאן שישנם כיון

ב'בוץ' עדיין שמתגלגלים אלו את גם ארויסשלעּפן") מען ("וועט יחלצו לבב וטוב שמחה ַומתוך
ממש. בקרוב צדקנו, משיח פני לקבל - בראשם והם - עמהם יחד וילכו הקרובות, במדינות

"ל  שיאמרו ה"קבוצה" לתלמידי צוה שליט"א אדמו"ר אנו [כ"ק "כי הניגון לנגן צוה אחרֿכך חיים".
עמך"].

***
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טו.173) טז, משלי
ועוד.174) לא. לב, וישלח - הכתוב לשון
ועוד.175) כב. ו, ירמי' - הכתוב לשון
יג.176) כז, ישעי'
הנוראים.177) ימים תפילת נוסח

וש"נ.178) סס"ד. בהוספות טוב שם כתר וראה ג. סג, תהלים
בענין 179) הכוונות שער ס"ג. סתרצ"ד או"ח שו"ע ראה

פ"ו. הפורים שער פע"ח הפורים.
וש"נ.180) רע"א. נג, ב"ב ראה
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.„Ï:לשם ("פארוואגלט") שהוגלו להשלוחים בכפלים" ה"נחמה גם ַָוזוהי

היתכן?! - לחבירו אדם בין או קונם, לבין בינם או עצמם, לבין בינם - טענות להם יש לפעמים
במשפחה" ושנים בעיר "אחד להיות בגורלם נפל אודות 159למה שם להודיע מדינה, או עיר להציל כדי ,

שלעתֿעתה  כיון בתכלית, פשוטים ענינים אודות רק לדבר שיכולים באופן אבל ומצוותיו, ותורתו הקב"ה
ורחבה" טובה ב"ארץ להימצא יכול שהיה בשעה בה - יותר ומזוככים נעלים לענינים שייכים ,160אינם

מעט" "מקדש ובתיֿמדרשות, בתיֿכנסיות כמה שישנם ומצוה,161במקום תורה שומרי של רב וציבור ,
חיל" אל "מחיל שם לתורה 162ולילך סוף שאין כיון הרי - המעיינות והפצת התורה להפצת ובנוגע ;

ים" מיני ורחבה מדה מארץ "ארוכה שם!163ומצוותיה, שנמצאים היהודים עם גם בזה לפעול יוכל ,

כ  לו: אומרים זה בפינה ועל דוקא זו שליחות שימלא בו שבחר הקב"ה, של שליחותו שזוהי יון
שלו  השלימות תכלית היא זו הרי אליו 164רחוקה, להגיע אופן בשום יוכל שלא לענין יגיע ועלֿידיֿזה ,

זה  ובגלל נסיונות, וללא בנקל בא המצוות וקיום התורה לימוד שבו במקום דוקא להיות יתעקש כאשר
ד"ברוב  ההידור להיות יכול לא רחוקה במדינה בהיותו כי הידור, ביתר מצוה ויקיים גמרא, דף עוד ילמד

מלך" הדרת לקיימם 165עם יכול שאינו הידורים כמה ועלֿדרךֿזה עם", "רוב שם אין שלעתֿעתה כיון ,
בו. תלוי הדבר שאין בגלל שם

מהמגילה: ההוראה היא זה על גם - לעיל וכאמור

וכן  מוקפות, ערים שהן בירושלים, רק ולא הבירה, בשושן רק לא - ושמחה" אורה היתה "ליהודים
אחשורוש" המלך מדינות "בכל אלא הפרזות", במדרש 166ב"ערי כמבואר הקב"ה 167- על שקאי

ישנו - שלו" וראשית aeigdש"אחרית eze` ששם הבירה, בשושן התוקף בכל לפעול שצריכים החיוב כמו
מלכותו" כבוד עושר את ו"בהראותו מלכותו, כסא על המלך במדינה 168יושב היא שלו השליחות וכאשר ,

באותו  "שמחה", באותה "אורה", באותה שם לפעול צריך מדינות, ושבע ועשרים מהמאה רחוקה הכי
"יקר". ובאותו "ששון"

אגרא" צערא "לפום - הרי 169ואדרבה - יותר גדולה יגיעה הדורשת יותר קשה שליחות שזוהי כיון :
יותר. גדול הוא שה"אגרא" בוודאי

.‰Ï:"עולם של "מלכו את ימצא שליחותו במקום שדוקא - בזה הענין ונקודת

בחסידות  המבואר הכתוב 170ובהקדים מה 171בפירוש דלכאורה: - פנים" ולא עורף אלי פנו "כי
" שיכול eptשכתוב הוא, הענין אך - פנים"?! ולא "עורף אחרֿכך מיד שכתוב למה סתירה זה הרי אלי",

ומצב  מעמד הפנים להיות את שמחזירים אלא עצמו, למלך ממש בסמיכות ועד מקום, בקירוב שנמצאים
פנים" ולא "עורף - ד"פנו" ההיפך זה הרי שאז העורף, את אליו ּומפנים .172ממנו, ְִַ

בגשמיות, רחוקה במדינה המלכות פנימיות את ולהביא להמשיך הוא המלך של רצונו לעניננו: ובנוגע
המלך. רצון פנימיות נמצא זה ובענין

(והרי  מעט" "מקדש ישנו ששם כיון גשמי, מקום בקירוב דוקא להיות ורוצה מתעקש הוא וכאשר
מילוי  לפעול נפשו, ועצם פנימיות שלו, השליחות את למלא רוצה אינו זה ובגלל תורה), עלֿפי הוא כן
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סקכ"גֿה. סתר"צ

ועוד.166) טז. א, אסתר
קפב.167) א, במאו"א הובא
ד.168) שם,
סה"ו.169) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה מכ"א. פ"ה אבות
ובכ"מ.170) ד. כו, אחרי לקו"ת
כז.171) ב, ירמי'
(172.90 ע' ריש חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
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שצריך מה שלומד בעתם והיינו, הענינים כל אחרֿכך נעשים ועלֿידיֿזה להתנהג, צריך ואיך לעשות
העולם  שבכל היינו, יתברך, לו דירה שנעשה - כולו העולם בכל שנפעל ועד גדולה, ובהצלחה ובזמנם,

שלו". וראשית "שאחרית אחשורוש, מלכות זיך") ("הערט ונרגשת ניכרת כולו

שנה" שמונים בגבורות ואם שנה שבעים שנותינו.. "ימי - חייו ימי כללות במשך הסדר הוא ,197וכן
שנה" ועשרים מאה ימיו :198"והיו

(שאז  לדבר מתחיל משהתינוק - דקבלתֿעול הענין בו ונוטעים משרישים שבהם השנים באים תחילה
יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה מלמדו אביו בשכל) והשגה להבנה עדיין שייך .199אינו

שנים  עשר "בן למקרא", שנים חמש מ"בן החל - התורה בלימוד עוסק שבהם השנים באות ואחרֿכך
לגמרא" חמשֿעשרה ו"בן הוא 200למשנה" לימוד שכל שלפניֿזה, מהחלוקות (כמובן עשרים גיל עד ,

ההכרחי. הלימוד את מסיימים שאז שנים), חמש במשך

וכפי  שנים, שלש מבן לזה [וההכנה למקרא" שנים חמש מ"בן - תורה" זו ד"אורה ההכנה ולאחרי
בן  ועד שנים], שלש  לפני עוד שזהו לדבר , מתחיל משהתינוק ללמוד מתחילים שהיו פעם נהוג שהיה

לרדוף" עשרים ד"בן הסדר מתחיל - שנה מזונותיו 200עשרים אחר ,201,

גם  בשניהם או בגשמיות, פרנסה או ברוחניות, פרנסה אם ענינו: לפי אחד כל אצל הוא זה שענין -
מי  לו ואוי בסם, שאומנותו מי ש"אשרי כשם אומנתו", שתורתו מי "אשרי אומרים זה ועל יחד.

בורסקי" תורה".202שאומנותו זו ד"אורה ההכנה להיות צריכה שניהם אצל אבל ;

כפשוטו. גם ויקר", וששון ושמחה "אורה של באופן הענינים כל נמשכים  ואחרֿכך

ישראל: עם בכללות גם הוא כן - מישראל פרטי איש כל של לחייו בנוגע אמורים שהדברים וכשם

כולכם" נצבים.. ש"אתם יש 203אף הרי החל - בכתוב, שמפרט כפי דרגות, לעשר החלוקה נה
ז"ל  חכמינו (כפירוש הסנהדרין ראשי והם הדרגות, שאר כל את שמנהיג ה"ראש" שהיו 204מ"ראשיכם", ,(

ו"שואב  עציך" ל"חוטב ועד זקניכם", "שבטיכם את שהנהיגו אלו הם ולכן תורה", זו ה"אורה נושאי
אלקיכם". ה' לפני ד"נצבים.. ומצב במעמד כולם שיהיו מימיך",

.‡Ó:המגילה מלימוד כח' ה'נתינת גם וזוהי

ונמצאים  היפה" ב"חלק שזכו אלו וכן התורה, בלימוד בעיקר לעסוק שצריכים בגיל שנמצאים אלו
תורה", זו "אורה התורה, בלימוד גדולה הכי ושקידה התמדה אצלם להיות צריכה - תורה של אמות בד'
ושמחה  "אורה של באופן - דאתי עלמא על נוסף דין, בעלמא גם - חייהם את מעמידים שעלֿידיֿזה

כפשוטו, ויקר" וששון

ויקר", וששון ושמחה "אורה תהיה ישראל בני כל  שאצל - ישראל כל של "ראשיכם" גם נעשים והם
והנגלה. הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה כפשוטו, וגם ז"ל, חכמינו כדרשת

כה'"]. אדיר "אין הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.·Ó בארוכה פעם הגמרא 205דובר דברי מה 67אודות "מפני - המן דגזירת הענין לכללות בנוגע
רשע": אותו של מסעודתו שנהנו מפני  כליה.. הדור שבאותו ישראל של שונאיהן נתחייבו
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.ËÏ,"ויקר וששון ושמחה ד"אורה הענינים לפרטי בנוגע  ואילך) כה (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
התפילין  ענין ולכן המצוות, כל נכללות [שבזה תפילין" אלו ד"יקר הענין הוא שלהם וחותם שהסיום

ומעשה  דיבור מחשבה ענין שזהו הראש, ועל הלב, וכנגד היד על "לבי 181הוא הלב, רגש גם כולל ,
תורה".182ער" זו מ"אורה היא הענינים כל התחלת הנה - [

ש  ענין אצלו נעשית התורה שכאשר - בזה אינו xi`nוהענין התורה שלימוד והיינו, עניניו, כל את
יעשון  אשר המעשה "את לו להאיר האור' 'עמוד אצלו שנעשה ענין זהו אלא בעלמא, ושכל חכמה בתור

תעשינה" לא אשר של 183ואלה לאופן עד למהוי, כדבעי שלאחריֿזה הענינים שאר גם נעשים אזי -
כפשוטו. "יקר"

כל  עצמן שמסרו נפש', ה'מסירות ענין היתה הפורים דימי שהנקודה י) (סעיף לעיל נתבאר ולהעיר:
אור' ב'תורה הזקן רבינו שמאריך (כפי כולה אורה'53השנה ב'שערי האמצעי אדמו"ר גם ואחרֿכך ,184,

הם  במאמריהם שלאחריֿזה נשיאינו רבותינו ).185וכן

הגולה  עם הגלה.. "אשר היהודי, מרדכי היה - בזה לעשות מה והראה שהודיע מי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
יהודה" מלך יכניה עם אבל) נבוכדנצר, (עלֿידי הגלתה והמסגר"107אשר החרש "כל עם יחד שהיו 186, ,

dxez ilra אינן שוב שסוגרין כיון כחרשין.. הכל נעשו (בתורה) שפותחין ש"בשעה כך כדי עד ,
שהיה187פותחין" מרדכי ובפרט ,oixcdpqa אחיו לרוב (רק) "רצוי שהיה לאחרי שהיה 65"(אפילו ועד ,(

y`x ענין69הסנהדרין שזהו - נס) של תקפו .dxezd(בתחילת

אסתר  גם כי - אחשורוש לפני אסתר בקשת אפילו מרדכי, עלֿידי התנהלו הענינים שכל מה גם וזהו
אסתר  שם על אלא ואסתר, מרדכי שם על לא ואפילו מרדכי, שם על לא - המגילה נקראת שמה [שעל

עושה"188בלבד  אסתר מרדכי מאמר ש"את הוא ענינה עלֿידי 189] היו אסתר שפעלה הענינים שכל כך ,
תורה  ש"קיבל רבינו, משה עד איש מפי איש סמוך שהיה - מרדכי של ענינו והרי מרדכי", "מאמר

גרונו"190מסיני" מתוך מדברת אפילו 71ו"שכינה עניניה, בכל אסתר של עשייתה היתה לכך ובהתאם ,
החיצונה" המלך בית ב"חצר הפנימית"191בהיותה המלך בית .192וב"חצר

תורה". זו ד"אורה הענין היה שלכלֿלראש באופן הגאולה התחלת היתה ֿ כך אחר גם ולכן,

.Ó:מישראל ואחד אחד כל של היום בסדר הוא וכן

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן להיות צריכה היום במשך יהודי של לשם 193עבודתו יהיו מעשיך ו"כל
שלם 194שמים" סימן בו שיש אורחֿחיים ערוך' ב'שולחן לפסקֿדין ועד בארוכה כמבואר לענין 195, בנוגע

זה.

ד"מודה  ההודיה ענין שזהו מסירותֿנפש, מתוך אמנם היא היום תחילת הנה - בזה ההתחלה אבל
מתמסר  הוא לכלֿלראש הנה משנתו, כשניעור תיכף אלא התבוננות, של באופן זה שאין לפניך", אני

לביתֿהמדרש" "מביתֿהכנסת הולך אחרֿכך אבל וקיים"; חי מלך "לפניך מציאותו -196בכל תורה ללמוד
תורה", זו "אורה
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עה"פ.187) בפירש"י הובא וש"נ. סע"א. פח, גיטין
(188- מנחם (תורת סנ"א תשכ"ו פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(184 ע' חמ"ו התוועדויות

כ.189) ב, שם
רפ"א.190) אבות
ד.191) ו, אסתר
א.192) ה, שם
ו.193) ג, משלי
מי"ב.)194 פ"ב אבות

סרל"א.195)
בסופה.196) ברכות



מג g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

שצריך מה שלומד בעתם והיינו, הענינים כל אחרֿכך נעשים ועלֿידיֿזה להתנהג, צריך ואיך לעשות
העולם  שבכל היינו, יתברך, לו דירה שנעשה - כולו העולם בכל שנפעל ועד גדולה, ובהצלחה ובזמנם,

שלו". וראשית "שאחרית אחשורוש, מלכות זיך") ("הערט ונרגשת ניכרת כולו

שנה" שמונים בגבורות ואם שנה שבעים שנותינו.. "ימי - חייו ימי כללות במשך הסדר הוא ,197וכן
שנה" ועשרים מאה ימיו :198"והיו

(שאז  לדבר מתחיל משהתינוק - דקבלתֿעול הענין בו ונוטעים משרישים שבהם השנים באים תחילה
יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה מלמדו אביו בשכל) והשגה להבנה עדיין שייך .199אינו

שנים  עשר "בן למקרא", שנים חמש מ"בן החל - התורה בלימוד עוסק שבהם השנים באות ואחרֿכך
לגמרא" חמשֿעשרה ו"בן הוא 200למשנה" לימוד שכל שלפניֿזה, מהחלוקות (כמובן עשרים גיל עד ,

ההכרחי. הלימוד את מסיימים שאז שנים), חמש במשך

וכפי  שנים, שלש מבן לזה [וההכנה למקרא" שנים חמש מ"בן - תורה" זו ד"אורה ההכנה ולאחרי
בן  ועד שנים], שלש  לפני עוד שזהו לדבר , מתחיל משהתינוק ללמוד מתחילים שהיו פעם נהוג שהיה

לרדוף" עשרים ד"בן הסדר מתחיל - שנה מזונותיו 200עשרים אחר ,201,

גם  בשניהם או בגשמיות, פרנסה או ברוחניות, פרנסה אם ענינו: לפי אחד כל אצל הוא זה שענין -
מי  לו ואוי בסם, שאומנותו מי ש"אשרי כשם אומנתו", שתורתו מי "אשרי אומרים זה ועל יחד.

בורסקי" תורה".202שאומנותו זו ד"אורה ההכנה להיות צריכה שניהם אצל אבל ;

כפשוטו. גם ויקר", וששון ושמחה "אורה של באופן הענינים כל נמשכים  ואחרֿכך

ישראל: עם בכללות גם הוא כן - מישראל פרטי איש כל של לחייו בנוגע אמורים שהדברים וכשם

כולכם" נצבים.. ש"אתם יש 203אף הרי החל - בכתוב, שמפרט כפי דרגות, לעשר החלוקה נה
ז"ל  חכמינו (כפירוש הסנהדרין ראשי והם הדרגות, שאר כל את שמנהיג ה"ראש" שהיו 204מ"ראשיכם", ,(

ו"שואב  עציך" ל"חוטב ועד זקניכם", "שבטיכם את שהנהיגו אלו הם ולכן תורה", זו ה"אורה נושאי
אלקיכם". ה' לפני ד"נצבים.. ומצב במעמד כולם שיהיו מימיך",

.‡Ó:המגילה מלימוד כח' ה'נתינת גם וזוהי

ונמצאים  היפה" ב"חלק שזכו אלו וכן התורה, בלימוד בעיקר לעסוק שצריכים בגיל שנמצאים אלו
תורה", זו "אורה התורה, בלימוד גדולה הכי ושקידה התמדה אצלם להיות צריכה - תורה של אמות בד'
ושמחה  "אורה של באופן - דאתי עלמא על נוסף דין, בעלמא גם - חייהם את מעמידים שעלֿידיֿזה

כפשוטו, ויקר" וששון

ויקר", וששון ושמחה "אורה תהיה ישראל בני כל  שאצל - ישראל כל של "ראשיכם" גם נעשים והם
והנגלה. הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה כפשוטו, וגם ז"ל, חכמינו כדרשת

כה'"]. אדיר "אין הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.·Ó בארוכה פעם הגמרא 205דובר דברי מה 67אודות "מפני - המן דגזירת הענין לכללות בנוגע
רשע": אותו של מסעודתו שנהנו מפני  כליה.. הדור שבאותו ישראל של שונאיהן נתחייבו
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.ËÏ,"ויקר וששון ושמחה ד"אורה הענינים לפרטי בנוגע  ואילך) כה (סעיף לעיל להמדובר בהמשך
התפילין  ענין ולכן המצוות, כל נכללות [שבזה תפילין" אלו ד"יקר הענין הוא שלהם וחותם שהסיום

ומעשה  דיבור מחשבה ענין שזהו הראש, ועל הלב, וכנגד היד על "לבי 181הוא הלב, רגש גם כולל ,
תורה".182ער" זו מ"אורה היא הענינים כל התחלת הנה - [

ש  ענין אצלו נעשית התורה שכאשר - בזה אינו xi`nוהענין התורה שלימוד והיינו, עניניו, כל את
יעשון  אשר המעשה "את לו להאיר האור' 'עמוד אצלו שנעשה ענין זהו אלא בעלמא, ושכל חכמה בתור

תעשינה" לא אשר של 183ואלה לאופן עד למהוי, כדבעי שלאחריֿזה הענינים שאר גם נעשים אזי -
כפשוטו. "יקר"

כל  עצמן שמסרו נפש', ה'מסירות ענין היתה הפורים דימי שהנקודה י) (סעיף לעיל נתבאר ולהעיר:
אור' ב'תורה הזקן רבינו שמאריך (כפי כולה אורה'53השנה ב'שערי האמצעי אדמו"ר גם ואחרֿכך ,184,

הם  במאמריהם שלאחריֿזה נשיאינו רבותינו ).185וכן

הגולה  עם הגלה.. "אשר היהודי, מרדכי היה - בזה לעשות מה והראה שהודיע מי אףֿעלֿפיֿכן, אבל
יהודה" מלך יכניה עם אבל) נבוכדנצר, (עלֿידי הגלתה והמסגר"107אשר החרש "כל עם יחד שהיו 186, ,

dxez ilra אינן שוב שסוגרין כיון כחרשין.. הכל נעשו (בתורה) שפותחין ש"בשעה כך כדי עד ,
שהיה187פותחין" מרדכי ובפרט ,oixcdpqa אחיו לרוב (רק) "רצוי שהיה לאחרי שהיה 65"(אפילו ועד ,(

y`x ענין69הסנהדרין שזהו - נס) של תקפו .dxezd(בתחילת

אסתר  גם כי - אחשורוש לפני אסתר בקשת אפילו מרדכי, עלֿידי התנהלו הענינים שכל מה גם וזהו
אסתר  שם על אלא ואסתר, מרדכי שם על לא ואפילו מרדכי, שם על לא - המגילה נקראת שמה [שעל

עושה"188בלבד  אסתר מרדכי מאמר ש"את הוא ענינה עלֿידי 189] היו אסתר שפעלה הענינים שכל כך ,
תורה  ש"קיבל רבינו, משה עד איש מפי איש סמוך שהיה - מרדכי של ענינו והרי מרדכי", "מאמר

גרונו"190מסיני" מתוך מדברת אפילו 71ו"שכינה עניניה, בכל אסתר של עשייתה היתה לכך ובהתאם ,
החיצונה" המלך בית ב"חצר הפנימית"191בהיותה המלך בית .192וב"חצר

תורה". זו ד"אורה הענין היה שלכלֿלראש באופן הגאולה התחלת היתה ֿ כך אחר גם ולכן,

.Ó:מישראל ואחד אחד כל של היום בסדר הוא וכן

דעהו" דרכיך ש"בכל באופן להיות צריכה היום במשך יהודי של לשם 193עבודתו יהיו מעשיך ו"כל
שלם 194שמים" סימן בו שיש אורחֿחיים ערוך' ב'שולחן לפסקֿדין ועד בארוכה כמבואר לענין 195, בנוגע

זה.

ד"מודה  ההודיה ענין שזהו מסירותֿנפש, מתוך אמנם היא היום תחילת הנה - בזה ההתחלה אבל
מתמסר  הוא לכלֿלראש הנה משנתו, כשניעור תיכף אלא התבוננות, של באופן זה שאין לפניך", אני

לביתֿהמדרש" "מביתֿהכנסת הולך אחרֿכך אבל וקיים"; חי מלך "לפניך מציאותו -196בכל תורה ללמוד
תורה", זו "אורה
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ועוד.183) ב. ד, ויקרא כ. יח, יתרו - הכתוב לשון
ב).184) (צ, פ"ח היהודים וקבל ד"ה הפורים שער
וש"נ.185) פה. ע' אדר סה"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה
יד.186) כד, מלכיםֿב
עה"פ.187) בפירש"י הובא וש"נ. סע"א. פח, גיטין
(188- מנחם (תורת סנ"א תשכ"ו פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(184 ע' חמ"ו התוועדויות

כ.189) ב, שם
רפ"א.190) אבות
ד.191) ו, אסתר
א.192) ה, שם
ו.193) ג, משלי
מי"ב.)194 פ"ב אבות

סרל"א.195)
בסופה.196) ברכות
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להיות  שיכולה דוגמא להביא כדי הקדוש", "כרבינו מוסיף הזקן שאדמו"ר לומר, אפשר לכאורה
הקדוש. רבינו אצל זאת שמצינו - ימיו" כל הזה מעולם נהנה שלא "מי של מציאות

גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אבל,

"רבינו נקרא הוא שרק ואםֿכן,yecwdכיון ביותר. נעלית מדריגה שזוהי מובן, הרי אחרים, ולא ,"
אדם  כל מדת היא הבינוני "מדת אשר בינונים", של "ספר התניא, בספר מבאר הזקן אדמו"ר כאשר

כו'" בינוני להיות יכול אדם שכל ימשוך, אדם כל נהנה 215ואחריה שלא "מי של מציאות להיות שיכולה ,
שקוראו  אלא עוד ולא ביותר, נעלית במדריגה שהיה ממי דוגמא מביא מדוע - ימיו" כל הזה מעולם

"רבינו שש yecwdבשם בזה), וכיוצא הנשיא, יהודה רבי (ולא המיוחדת " מעלתו את מדגיש גופא זה ם
של אדם?dlcadבאופן בני משאר

שהרי  - ימיו" כל הזה מעולם נהנה ש"לא בגלל היא הקדוש" "רבינו שנקרא לכך שהסיבה לומר [ואין
בגמרא  נהנה 216מפורש ש"לא בגלל ולא אבנטו", תחת ידו הכניס ש"לא בגלל הקדוש" "רבינו שנקרא
הזה"]. מעולם

.„Ó:"הזה מעולם נהנה ש"לא הזקן אדמו"ר דברי בפירוש העולם מטעות נובעת זו שאלה ובכן,

שתה. ולא אכל שלא בגלל - הזה" מעולם נהנה ש"לא לפרש הטועים ישנם

ש"הרשימו  לפי הוא הקבר בחיבוט הצורך שכל דכיון דבר, שום הזקן אדמו"ר מחדש לא לפיֿזה, אבל
מובן, מעצמו הרי מבשרו", ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל מכל כי להיות בגוף, דבוק נשאר ממנו

קמשמעֿלן?! ומאי הקבר, לחיבוט צריך אינו שתה, ולא אכל שלא שמי

דברי  בדיוק לעיל שנתבאר מה עלֿדרך – הוא הזה" מעולם נהנה ב"לא שהפירוש לומר, צריך כן ועל
ש" אלא epdpהגמרא ושתה, שאכל - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה ש"אכלו", ולא רשע", אותו של מסעודתו

מזה. נהנה" ש"לא

שיכולה  לכך דוגמא להביא לא - הקדוש" "כרבינו בהוספה הזקן אדמו"ר כוונת לבאר יש ועלֿפיֿזה
- הזה" מעולם נהנה ב"לא כוונתו לבאר אלא ימיו", כל הזה מעולם נהנה שלא "מי של מציאות להיות

ש"לא אלא ושתה, שאכל הקדוש, רבינו אצל שהיתה כפי ההנאה להעדר כדלקמן.dpdpשהכוונה ,"

.‰Ó ובפירוש בגמרא ענין גם להבין יכולים בתניא, המבואר שעלֿפי רואים שכאן - ובהקדמה
שייכות  שאין שונים ענינים אודות מדובר שלכאורה אף וכו', וכו' בחומש רש"י בפירוש וכן ה'תוספות',

ביניהם:

הפסוק  בגמרא 217על איתא בבטנך", גוים רש 218"שני בפירוש והובא תקרי - "אל - התורה על "י
גאים  (כמו גיים אלא מיעקב 219גוים בא וזה מעשו בא (זה ורבי אנטונינוס זה מעל 220), פסקו שלא ,(

ובאותם  זמנים באותם (כי הגשמים" בימות ולא החמה בימות לא צנון, ולא קישות ולא חזרת לא שולחנם
אצלם  ואילו בשנה, קצר זמן במשך כיֿאם השנה, כל במשך אלו מצרכים להשיג יכולים היו לא מדינות
גדולה  הכי בגאות המעלה, ברום שעמדו - והתפשטות ורחבות וגדלות בעשירות ההפלגה כלֿכך גדלה

כולה). השנה כל במשך אלו מצרכים שולחנם מעל פסקו שלא - בעולם

ב'תוספות' באצבע 221והקשה אפילו העולם מן נהנה לא ש"רבי להאמור בסתירה זה הרי שלכאורה ,
צנון  היה לא העולם שלכל בזמנים שגם כך, כדי עד גדולה, הנאה לו שהיתה מצינו כאן ואילו קטנה",

חזרת?! ולא צנון לא שולחנו מעל פסקו לא וחזרת,
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ב.216) קיח, שבת
כג.217) כה, תולדות
(ובפירש"י).218) א יא, ע"ז ב. נז, ברכות

באל"ף,219) "גאים" הגירסא שבכת"י בברכות בדק"ס ראה
ועוד. שם. תולדות ביל"ש וכ"ה

שם.220) פירש"י
שם.221) ע"ז - צנון ד"ה

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

כזו, איומה לגזירה שגרם ענין אודות כשמדובר ובפרט מדוייקים, הם התורה עניני שכל - ובהקדים
אחד" ביום ונשים טף זקן ועד  הם 62"מנער  זה ענין אודות המסופרים הענינים פרטי שכל בוודאי הרי ,

הדיוק. בתכלית

"ש  נאמר לא - "ש `elkובנידוןֿדידן אלא רשע", אותו של לא epdpמסעודתו שהגזירה משמע שמזה ,"
האכילה, בגלל היתה

בארוכה  שנתבאר וכמו במגילה 205- מסופר שהרי כלל, איסור היה לא שבאכילה לומר מקום שיש
אונס" ד"אין באופן היתה ואיש"206שהסעודה איש כרצון "לעשות "כרצון 207, הוא שהפירוש הדעה ולפי ,

והמן" זה 67מרדכי שהיה נאמר אם וגם כשר; מאכל להם ניתן כשר, מאכל שדרשו שאלו מובן, הרי ,
כליה  של ענין מגיע שבגללו איסור לא אבל וכו', חמור איסור לאו, איסור זה הרי האסור, דבר

ש" בגלל אלא - רשע":epdp"רחמנאֿליצלן אותו של מסעודתו

לו  נותן כאשר גם הנה - כו' לידו בראש אותו ומושיב אותו מכבד ש"רשע" מזה נהנה יהודי כאשר
העובדה  עצם הרי גמור, הכי בסדר והכל המזון, ברכת וגם המאכל, על מברך והוא וכו', כשר מאכל

מציאותו. לכל שבניגוד ענין הוא אותו, מכבד ש"רשע" מזה הנאה לו שיש

אין  הטבע בדרך כי הטבע, מדרך שלמעלה באופן היא ישראל בני של שהמציאות לפי - הדבר וטעם
זאבים" שבעים בין העומדת (אחת) "כבשה בבחינת להיותם קיום, בגלל 60להם רק הוא קיומם וכל ,

אפי" "שבט אלא אינם בו"109שה"זאבים" החוצב ביד "כגרזן על 208, שליטה להם שאין יפלא לא ולכן ,
הכבשה; של הרועה ביד כגרזן אלא שאינם כיון להיות, צריך כך כי הכבשה,

ה"כבשה" כאשר ש"אותו daiygnאבל מזה גדולה, והנאה הנאה, ליהודי שיש והיינו, ה"זאב", את
בזה  הקשורים הצדדיים הענינים בכל מתחשב שלא ועד ממנו, ומושפע מקבל והוא אותו, מכבד רשע"
שהוא  בעצמו שמכריז בשעה בה שלו, לקיום מקום יש כיצד שלו; הקיום את מבטל בכך הרי - וכו' וכו'

הסיבה. מן מסובב שהוא עונש אלא סגולי, עונש זה אין - ה"זאב"?!... אל טפל

.‚Ó בתניא ענין לבאר יש התניא"14ועלֿפיֿזה בספר ביאורים "לקוטי נדפס שזהֿעתה לכך בקשר -209

זה) על שמדובר שנים כמה :210(לאחרי

בתניא  ל 211מבואר לחזור שיכול המותרים.. לדברים המתאוה ל"כח "ישוב בנוגע כאשר קדושה",
ה'" לעבודת ויחזור בגוף,212האדם דבוק נשאר ממנו ה'רשימו' לקדושה) שחזר (אחרי אחרֿכך ש"גם ,

לנקותו  הקבר, לחיבוט הגוף צריך ולכן מבשרו, ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל מכל כי להיות
כו'". ותענוגיו הזה עולם בהנאת שקיבל מטומאתו ולטהרו

בספרים  מצינו כזו 213אמנם, מציאות יתכן איך ולכאורה: הקבר, לחיבוט זקוקים שאינם כאלו שישנם
עולם  מעניני ושתה אכל שלא מי לך ואין מבשרו", ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל "מכל הרי -

הזה?!

הקדוש" כרבינו ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא מי "אלאֿאםֿכן הזקן: אדמו"ר ממשיך זה ועל
בגמרא  עולם 214(כדאיתא של רבונו אמר: מעלה, כלפי אצבעותיו עשר זקף רבי, של פטירתו ש"בשעת

קטנה"). באצבע אפילו נהניתי לא לפניך.. וידוע גלוי

לביאור  שנוגע מה הרי - הקדוש" "כרבינו להוסיף הזקן אדמו"ר צריך מדוע מובן: אינו ולכאורה
נפקאֿמינה ולמאי הקבר, לחיבוט זקוק אינו ימיו" כל הזה מעולם נהנה שלא ש"מי אלא אינו inהענין

`ed!?אמוראים או מהתנאים אחר מישהו או הקדוש, רבינו - ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא זה
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יג.206) פ"ב, אסת"ר וראה ח. א, אסתר
שם.207) אסתר
טו.208) יו"ד, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ
קארף.209) ָלהר"י
ע'210) ריש חכ"ה (אג"ק זו שנה טבת כ"ד מכתב גם ראה

עט).
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פ"ז.212) שם
פי"ב).213) היראה שער (ר"ח פ"ג הקבר חיבוט מס' ראה
א.214) קד, כתובות
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להיות  שיכולה דוגמא להביא כדי הקדוש", "כרבינו מוסיף הזקן שאדמו"ר לומר, אפשר לכאורה
הקדוש. רבינו אצל זאת שמצינו - ימיו" כל הזה מעולם נהנה שלא "מי של מציאות

גיסא: לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אבל,

"רבינו נקרא הוא שרק ואםֿכן,yecwdכיון ביותר. נעלית מדריגה שזוהי מובן, הרי אחרים, ולא ,"
אדם  כל מדת היא הבינוני "מדת אשר בינונים", של "ספר התניא, בספר מבאר הזקן אדמו"ר כאשר

כו'" בינוני להיות יכול אדם שכל ימשוך, אדם כל נהנה 215ואחריה שלא "מי של מציאות להיות שיכולה ,
שקוראו  אלא עוד ולא ביותר, נעלית במדריגה שהיה ממי דוגמא מביא מדוע - ימיו" כל הזה מעולם

"רבינו שש yecwdבשם בזה), וכיוצא הנשיא, יהודה רבי (ולא המיוחדת " מעלתו את מדגיש גופא זה ם
של אדם?dlcadבאופן בני משאר

שהרי  - ימיו" כל הזה מעולם נהנה ש"לא בגלל היא הקדוש" "רבינו שנקרא לכך שהסיבה לומר [ואין
בגמרא  נהנה 216מפורש ש"לא בגלל ולא אבנטו", תחת ידו הכניס ש"לא בגלל הקדוש" "רבינו שנקרא
הזה"]. מעולם

.„Ó:"הזה מעולם נהנה ש"לא הזקן אדמו"ר דברי בפירוש העולם מטעות נובעת זו שאלה ובכן,

שתה. ולא אכל שלא בגלל - הזה" מעולם נהנה ש"לא לפרש הטועים ישנם

ש"הרשימו  לפי הוא הקבר בחיבוט הצורך שכל דכיון דבר, שום הזקן אדמו"ר מחדש לא לפיֿזה, אבל
מובן, מעצמו הרי מבשרו", ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל מכל כי להיות בגוף, דבוק נשאר ממנו

קמשמעֿלן?! ומאי הקבר, לחיבוט צריך אינו שתה, ולא אכל שלא שמי

דברי  בדיוק לעיל שנתבאר מה עלֿדרך – הוא הזה" מעולם נהנה ב"לא שהפירוש לומר, צריך כן ועל
ש" אלא epdpהגמרא ושתה, שאכל - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה ש"אכלו", ולא רשע", אותו של מסעודתו

מזה. נהנה" ש"לא

שיכולה  לכך דוגמא להביא לא - הקדוש" "כרבינו בהוספה הזקן אדמו"ר כוונת לבאר יש ועלֿפיֿזה
- הזה" מעולם נהנה ב"לא כוונתו לבאר אלא ימיו", כל הזה מעולם נהנה שלא "מי של מציאות להיות

ש"לא אלא ושתה, שאכל הקדוש, רבינו אצל שהיתה כפי ההנאה להעדר כדלקמן.dpdpשהכוונה ,"

.‰Ó ובפירוש בגמרא ענין גם להבין יכולים בתניא, המבואר שעלֿפי רואים שכאן - ובהקדמה
שייכות  שאין שונים ענינים אודות מדובר שלכאורה אף וכו', וכו' בחומש רש"י בפירוש וכן ה'תוספות',

ביניהם:

הפסוק  בגמרא 217על איתא בבטנך", גוים רש 218"שני בפירוש והובא תקרי - "אל - התורה על "י
גאים  (כמו גיים אלא מיעקב 219גוים בא וזה מעשו בא (זה ורבי אנטונינוס זה מעל 220), פסקו שלא ,(

ובאותם  זמנים באותם (כי הגשמים" בימות ולא החמה בימות לא צנון, ולא קישות ולא חזרת לא שולחנם
אצלם  ואילו בשנה, קצר זמן במשך כיֿאם השנה, כל במשך אלו מצרכים להשיג יכולים היו לא מדינות
גדולה  הכי בגאות המעלה, ברום שעמדו - והתפשטות ורחבות וגדלות בעשירות ההפלגה כלֿכך גדלה

כולה). השנה כל במשך אלו מצרכים שולחנם מעל פסקו שלא - בעולם

ב'תוספות' באצבע 221והקשה אפילו העולם מן נהנה לא ש"רבי להאמור בסתירה זה הרי שלכאורה ,
צנון  היה לא העולם שלכל בזמנים שגם כך, כדי עד גדולה, הנאה לו שהיתה מצינו כאן ואילו קטנה",

חזרת?! ולא צנון לא שולחנו מעל פסקו לא וחזרת,
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רפי"ד.215) תניא
ב.216) קיח, שבת
כג.217) כה, תולדות
(ובפירש"י).218) א יא, ע"ז ב. נז, ברכות

באל"ף,219) "גאים" הגירסא שבכת"י בברכות בדק"ס ראה
ועוד. שם. תולדות ביל"ש וכ"ה

שם.220) פירש"י
שם.221) ע"ז - צנון ד"ה
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כזו, איומה לגזירה שגרם ענין אודות כשמדובר ובפרט מדוייקים, הם התורה עניני שכל - ובהקדים
אחד" ביום ונשים טף זקן ועד  הם 62"מנער  זה ענין אודות המסופרים הענינים פרטי שכל בוודאי הרי ,

הדיוק. בתכלית

"ש  נאמר לא - "ש `elkובנידוןֿדידן אלא רשע", אותו של לא epdpמסעודתו שהגזירה משמע שמזה ,"
האכילה, בגלל היתה

בארוכה  שנתבאר וכמו במגילה 205- מסופר שהרי כלל, איסור היה לא שבאכילה לומר מקום שיש
אונס" ד"אין באופן היתה ואיש"206שהסעודה איש כרצון "לעשות "כרצון 207, הוא שהפירוש הדעה ולפי ,

והמן" זה 67מרדכי שהיה נאמר אם וגם כשר; מאכל להם ניתן כשר, מאכל שדרשו שאלו מובן, הרי ,
כליה  של ענין מגיע שבגללו איסור לא אבל וכו', חמור איסור לאו, איסור זה הרי האסור, דבר

ש" בגלל אלא - רשע":epdp"רחמנאֿליצלן אותו של מסעודתו

לו  נותן כאשר גם הנה - כו' לידו בראש אותו ומושיב אותו מכבד ש"רשע" מזה נהנה יהודי כאשר
העובדה  עצם הרי גמור, הכי בסדר והכל המזון, ברכת וגם המאכל, על מברך והוא וכו', כשר מאכל

מציאותו. לכל שבניגוד ענין הוא אותו, מכבד ש"רשע" מזה הנאה לו שיש

אין  הטבע בדרך כי הטבע, מדרך שלמעלה באופן היא ישראל בני של שהמציאות לפי - הדבר וטעם
זאבים" שבעים בין העומדת (אחת) "כבשה בבחינת להיותם קיום, בגלל 60להם רק הוא קיומם וכל ,

אפי" "שבט אלא אינם בו"109שה"זאבים" החוצב ביד "כגרזן על 208, שליטה להם שאין יפלא לא ולכן ,
הכבשה; של הרועה ביד כגרזן אלא שאינם כיון להיות, צריך כך כי הכבשה,

ה"כבשה" כאשר ש"אותו daiygnאבל מזה גדולה, והנאה הנאה, ליהודי שיש והיינו, ה"זאב", את
בזה  הקשורים הצדדיים הענינים בכל מתחשב שלא ועד ממנו, ומושפע מקבל והוא אותו, מכבד רשע"
שהוא  בעצמו שמכריז בשעה בה שלו, לקיום מקום יש כיצד שלו; הקיום את מבטל בכך הרי - וכו' וכו'

הסיבה. מן מסובב שהוא עונש אלא סגולי, עונש זה אין - ה"זאב"?!... אל טפל

.‚Ó בתניא ענין לבאר יש התניא"14ועלֿפיֿזה בספר ביאורים "לקוטי נדפס שזהֿעתה לכך בקשר -209

זה) על שמדובר שנים כמה :210(לאחרי

בתניא  ל 211מבואר לחזור שיכול המותרים.. לדברים המתאוה ל"כח "ישוב בנוגע כאשר קדושה",
ה'" לעבודת ויחזור בגוף,212האדם דבוק נשאר ממנו ה'רשימו' לקדושה) שחזר (אחרי אחרֿכך ש"גם ,

לנקותו  הקבר, לחיבוט הגוף צריך ולכן מבשרו, ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל מכל כי להיות
כו'". ותענוגיו הזה עולם בהנאת שקיבל מטומאתו ולטהרו

בספרים  מצינו כזו 213אמנם, מציאות יתכן איך ולכאורה: הקבר, לחיבוט זקוקים שאינם כאלו שישנם
עולם  מעניני ושתה אכל שלא מי לך ואין מבשרו", ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל "מכל הרי -

הזה?!

הקדוש" כרבינו ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא מי "אלאֿאםֿכן הזקן: אדמו"ר ממשיך זה ועל
בגמרא  עולם 214(כדאיתא של רבונו אמר: מעלה, כלפי אצבעותיו עשר זקף רבי, של פטירתו ש"בשעת

קטנה"). באצבע אפילו נהניתי לא לפניך.. וידוע גלוי

לביאור  שנוגע מה הרי - הקדוש" "כרבינו להוסיף הזקן אדמו"ר צריך מדוע מובן: אינו ולכאורה
נפקאֿמינה ולמאי הקבר, לחיבוט זקוק אינו ימיו" כל הזה מעולם נהנה שלא ש"מי אלא אינו inהענין

`ed!?אמוראים או מהתנאים אחר מישהו או הקדוש, רבינו - ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא זה

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

יג.206) פ"ב, אסת"ר וראה ח. א, אסתר
שם.207) אסתר
טו.208) יו"ד, ישעי' - הכתוב לשון ע"פ
קארף.209) ָלהר"י
ע'210) ריש חכ"ה (אג"ק זו שנה טבת כ"ד מכתב גם ראה

עט).
פ"ח.211)
פ"ז.212) שם
פי"ב).213) היראה שער (ר"ח פ"ג הקבר חיבוט מס' ראה
א.214) קד, כתובות
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- בגופו" ה' את לעבוד כדי שמים לשם וחיותו.. וקיומו הגוף ל"צורך כשאוכל הקדושה", ומדרגת
אחד. לאף המוכרח דבר ואינם "מותרות", אלא שאינם דברים ישנם שאלה: מתעוררת

להלכה: בנוגע גם זאת שמצינו - יותר ויומתק

בגמרא  מאכל 226איתא שהוא מפני החרדל ואת לצביים, מאכל שהוא מפני החצב את "מטלטלין :
(בנות  לנעמיות" מאכל שהוא מפני זכוכית שברי מטלטלין אף אומר, גמליאל בן שמעון רבן ליונים.

יענה. בנות לגדל הם וראויין הם", מלכים בני ישראל ש"כל כיון יענה),

כן  אינה בפועל ההלכה לא 227אבל הגלות שבזמן לפי והיינו, מותרות, של ענין זה הרי בפשטות כי ,
מרדכי  שאפילו יד) (סעיף לעיל וכמוזכר בפועל, מלכים" "(בני) של ומצב במעמד ישראל בני נמצאים

עתה. הגלות לזמן בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה "מלך", ולא למלך", "משנה רק היה

לקדושה?! ולעלות להתברר יוכלו לא מותרות שהם שהענינים יתכן כיצד ולכאורה,

לקיום  המוכרחים דברים רק (לא שאוכל מי שגם מציאות שיש הזקן, אדמו"ר מוסיף זאת, לתרץ וכדי
ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא "מי - הקבר לחיבוט צריך אינו מותרות, עניני גם) אלא epiaxkהגוף,

yecwd:"

בגמרא  שמצינו ועד הגוף, לבריאות המוכרחים דברים באכילת שמסתפקים כאלו לרבי 228יש בנוגע
חרובין  בקב לו די בני, וחנינא בני. חנינא בשביל נזונין כולו העולם כל אומרת קול.. ש"בת חנינא,

לערבֿשבת". מערבֿשבת

"מותרות", של ענין בוודאי שזהו חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל פסקו לא - הקדוש רבינו אצל אבל
ענין  שזהו ועד וחזרת, צנון זמן באותו להם שהיה אנשים שני רק ישנם כולו העולם שבכל מזה כמובן

אנטונינוס. של הגאוה בדוגמת "גאוה", בשם שנקרא

אכול  וחזרת; צנון גם לאכול לך למה - הגוף בריאות לצורך אוכל הנך אם ממהֿנפשך: – ולכאורה
הרי  זאת, לולי כי הגוף. הנאת לשם בוודאי זה הרי - וחזרת צנון אוכל הנך ואם אוכל; העולם שכל מה

והיפוכו?! דבר זה

צורך  שאין מציאות להיות יכולה מותרות, עניני אוכלים כאשר שגם הזקן, אדמו"ר של החידוש וזהו
ש" אמר ואףֿעלֿפיֿכן וחזרת, צנון שאכל הקדוש", כרבינו נהנה.. "לא אם - הקבר lizipdp`בחיבוט

זו  מאכילה נהנה שלא קטנה", באצבע אחרת.229אפילו כוונה בשביל זאת שעשה כיון ,

.ÊÓ:להבין צריך עדיין אך

שלכן  מישראל, ואחד אחד לכל שייכותו מהי - דוקא הקדוש רבינו אצל שמצינו ענין שזהו כיון
בינונים? של ספר התניא, בספר הזקן אדמו"ר מביאו

"כ  וכותב הזקן אדמו"ר מדייק שלכן לומר, הקדוש":epiaxויש

לדרגתו  רק ששייכים ענינים מצד אינו - להתנהג כיצד אותנו שמלמד שלנו, הרבי - "רבינו" התואר
אלינו. וממשיך שמשפיע ענינים מצד אלא עצמו, מצד שהוא כפי

מלך  מינוי מצות מצוותיך' ב'דרך כמבואר - (רבי) לרב נשיא התואר שבין החילוק בנוגע 230וכידוע ,
זה  מצד - ורב העם, מכל למעלה שהוא המיוחדת דרגתו מצד - מלך רב: וגם מלך שיהיה למשיח,

העם. כל את תורה שילמד
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א.226) קכח, שבת
וש"נ.227) סס"ה. סש"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.228) רטז, זח"ג וש"נ. ב. יז, ברכות
היו 229) שולחנו  ש"אוכלי מהכבוד נהנה שלא לכך נוסף

(ההנאה  זה שענין פשוט, וגם מובן אבל, סמ"ה). (כנ"ל רבים"

רק  הוא בזה שהצורך הקבר, לחיבוט שייך אינו כו') מהכבוד
מכל  כי להיות  בגוף, דבוק נשאר ממנו ש"הרשימו ושתי', באכילה
הגוף  צריך ולכן מבשרו, ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל

כו'". הקבר לחיבוט
ואילך).230) ב (קי, פ"ג
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ב'תוספות' היו 222ומתרץ שולחנו מעל פסקו שלא וחזרת שהצנון והיינו, רבים", היו שולחנו "אוכלי :
מהם. אכל לא בעצמו הוא אבל שולחנו", "אוכלי בשביל

נעמדים: לא פשוטות הכי קושיות על שדווקא פעמים כמה וכמדובר - להקשות יש עדיין אך

גם  הזה עולם מעניני הנאה להיות יכולה - ושתיה אכילה עלֿידי העולם מעניני ההנאה על נוסף
גדול... גביר שהוא חושב שהשכן מזה הנאה אפילו או כבוד, עלֿידי וגם לבושים, עלֿידי

ובלבד  ווערן"), ("אויסגעריסן ולהתייסר להתענות שמוכן מי שיש אדם, בני בטבע שרואים וכפי
מזה  שכתוצאה בידעו בערכו, שאינם דברים ויקנה הלוואות יקח הוא - ל"גביר"! אותו יחשיב ָשחבירו
כדאי, הכל ואףֿעלֿפיֿכן רחמנאֿליצלן, ("באנקראּפסי") רגל" "פשיטת של ומצב למעמד להגיע ַָעלול

בעולמו"! "גאה שהוא יכריז שחבירו ובלבד

לעניננו: ובנוגע

לא  כאשר גם חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל פסק שלא גאות, של ומצב במעמד היה שרבי כיון
ימיו, כל התענה אם ואפילו והחזרת, מהצנון אכל לא בעצמו רבי אם גם הרי - העולם כל יד בהישג היו

לו היתה חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל פסק ולא רבים, היו שולחנו שאוכלי  גופא מזה d`pdikdהנה
dlecb!?ושתיה אכילה של מההנאה יותר עוד ,

גם  נהנה שלא - הוא קטנה" באצבע אפילו נהניתי "לא רבי בדברי שהפירוש לומר, צריך ועלֿכן
רבים. היו שולחנו שאוכלי מזה

ש  נהניתי" ב"לא הכוונה אם `lkואדרבה: `l לזקוף צריך היה לא זה בשביל הנה - וחזרת מהצנון
שבועה  של ענין (שזהו כו' מעלה כלפי רבים)223אצבעותיו (שהיו שולחנו אוכלי כל שהרי ,(e`x שאינו

ש"אוכלי  מזה ישות אצלו וניתוסף הנאה לו יש אם - הוא ידעו שלא מה אמנם, וחזרת; מהצנון אוכל
עשר  "זקף זה ועל דרחמנא. כבשא דליבא, כבשא לבו, שבתעלומות ענין זה שהרי רבים", היו שולחנו

אמר.. מעלה, כלפי izipdpאצבעותיו `l אחרת כוונה בשביל זאת שעשה כיון קטנה", באצבע .224אפילו

.ÂÓ כרבינו נהנה.. שלא מי "אלאֿאםֿכן בתניא הזקן אדמו"ר שכתב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה
:225הקדוש"

ש  למי הכוונה `lkאם `l אוכלי (רק והחזרת מהצנון אכל לא הקדוש שרבינו כמו מותרות, עניני
כאשר  הקבר בחיבוט איֿהצורך הקבר; לחיבוט צריך אינו ככה שהמתנהג בזה הרבותא מהי - שולחנו)

הזקן. אדמו"ר של בחידושו צורך אין זה ועל "קונץ", אינו - אוכל אינו

אם הנה מבשרו, ובשר דם ונעשו מותרות, עניני שאכל מי שגם - הוא הזקן אדמו"ר של l`חידושו
dpdp.הקבר לחיבוט צריך אינו מהם,

בזה: וההסברה

מבי  מה לשם מובן, אינו שלכאורה - לחיבוט ובהקדים צריך אינו כו' נהנה שלא שמי הזקן אדמו"ר א
ממנו  "הרשימו לקדושה, שחזר לאחר שגם להדגיש נוגע הקבר חיבוט של הענין כללות בשלמא הקבר;
התניא  ספר הרי - הקבר לחיבוט צריך אינו כו' נהנה שלא שמי כאן נוגע מה אבל כו'", בגוף דבוק נשאר

בזה?! וכיוצא הגלגולים שער הגלגולים, ספר קבלה, ספרי כמו כאלו, ענינים על שמדבר ספר אינו

הזקן  אדמו"ר של לביאורו שבהמשך הוא, הענין שלש 212אך (ב) קדושה, (א) ענינים: ג' שישנם
בשלש  נכללת שהיא ו"פעמים ביניהם, ממוצעת בחינת שהיא נוגה, קליפת (ג) לגמרי, הטמאות קליפות
בבחינת  ועולה נכללת שהיא ו"פעמים הבהמית", ונפשו גופו תאות "למלאות כשאוכל הטמאות", קליפות
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מז g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

- בגופו" ה' את לעבוד כדי שמים לשם וחיותו.. וקיומו הגוף ל"צורך כשאוכל הקדושה", ומדרגת
אחד. לאף המוכרח דבר ואינם "מותרות", אלא שאינם דברים ישנם שאלה: מתעוררת

להלכה: בנוגע גם זאת שמצינו - יותר ויומתק

בגמרא  מאכל 226איתא שהוא מפני החרדל ואת לצביים, מאכל שהוא מפני החצב את "מטלטלין :
(בנות  לנעמיות" מאכל שהוא מפני זכוכית שברי מטלטלין אף אומר, גמליאל בן שמעון רבן ליונים.

יענה. בנות לגדל הם וראויין הם", מלכים בני ישראל ש"כל כיון יענה),

כן  אינה בפועל ההלכה לא 227אבל הגלות שבזמן לפי והיינו, מותרות, של ענין זה הרי בפשטות כי ,
מרדכי  שאפילו יד) (סעיף לעיל וכמוזכר בפועל, מלכים" "(בני) של ומצב במעמד ישראל בני נמצאים

עתה. הגלות לזמן בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה "מלך", ולא למלך", "משנה רק היה

לקדושה?! ולעלות להתברר יוכלו לא מותרות שהם שהענינים יתכן כיצד ולכאורה,

לקיום  המוכרחים דברים רק (לא שאוכל מי שגם מציאות שיש הזקן, אדמו"ר מוסיף זאת, לתרץ וכדי
ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא "מי - הקבר לחיבוט צריך אינו מותרות, עניני גם) אלא epiaxkהגוף,

yecwd:"

בגמרא  שמצינו ועד הגוף, לבריאות המוכרחים דברים באכילת שמסתפקים כאלו לרבי 228יש בנוגע
חרובין  בקב לו די בני, וחנינא בני. חנינא בשביל נזונין כולו העולם כל אומרת קול.. ש"בת חנינא,

לערבֿשבת". מערבֿשבת

"מותרות", של ענין בוודאי שזהו חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל פסקו לא - הקדוש רבינו אצל אבל
ענין  שזהו ועד וחזרת, צנון זמן באותו להם שהיה אנשים שני רק ישנם כולו העולם שבכל מזה כמובן

אנטונינוס. של הגאוה בדוגמת "גאוה", בשם שנקרא

אכול  וחזרת; צנון גם לאכול לך למה - הגוף בריאות לצורך אוכל הנך אם ממהֿנפשך: – ולכאורה
הרי  זאת, לולי כי הגוף. הנאת לשם בוודאי זה הרי - וחזרת צנון אוכל הנך ואם אוכל; העולם שכל מה

והיפוכו?! דבר זה

צורך  שאין מציאות להיות יכולה מותרות, עניני אוכלים כאשר שגם הזקן, אדמו"ר של החידוש וזהו
ש" אמר ואףֿעלֿפיֿכן וחזרת, צנון שאכל הקדוש", כרבינו נהנה.. "לא אם - הקבר lizipdp`בחיבוט

זו  מאכילה נהנה שלא קטנה", באצבע אחרת.229אפילו כוונה בשביל זאת שעשה כיון ,

.ÊÓ:להבין צריך עדיין אך

שלכן  מישראל, ואחד אחד לכל שייכותו מהי - דוקא הקדוש רבינו אצל שמצינו ענין שזהו כיון
בינונים? של ספר התניא, בספר הזקן אדמו"ר מביאו

"כ  וכותב הזקן אדמו"ר מדייק שלכן לומר, הקדוש":epiaxויש

לדרגתו  רק ששייכים ענינים מצד אינו - להתנהג כיצד אותנו שמלמד שלנו, הרבי - "רבינו" התואר
אלינו. וממשיך שמשפיע ענינים מצד אלא עצמו, מצד שהוא כפי

מלך  מינוי מצות מצוותיך' ב'דרך כמבואר - (רבי) לרב נשיא התואר שבין החילוק בנוגע 230וכידוע ,
זה  מצד - ורב העם, מכל למעלה שהוא המיוחדת דרגתו מצד - מלך רב: וגם מלך שיהיה למשיח,

העם. כל את תורה שילמד
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א.226) קכח, שבת
וש"נ.227) סס"ה. סש"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.228) רטז, זח"ג וש"נ. ב. יז, ברכות
היו 229) שולחנו  ש"אוכלי מהכבוד נהנה שלא לכך נוסף

(ההנאה  זה שענין פשוט, וגם מובן אבל, סמ"ה). (כנ"ל רבים"

רק  הוא בזה שהצורך הקבר, לחיבוט שייך אינו כו') מהכבוד
מכל  כי להיות  בגוף, דבוק נשאר ממנו ש"הרשימו ושתי', באכילה
הגוף  צריך ולכן מבשרו, ובשר דם תיכף נעשה ומשקה מאכל

כו'". הקבר לחיבוט
ואילך).230) ב (קי, פ"ג

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ב'תוספות' היו 222ומתרץ שולחנו מעל פסקו שלא וחזרת שהצנון והיינו, רבים", היו שולחנו "אוכלי :
מהם. אכל לא בעצמו הוא אבל שולחנו", "אוכלי בשביל

נעמדים: לא פשוטות הכי קושיות על שדווקא פעמים כמה וכמדובר - להקשות יש עדיין אך

גם  הזה עולם מעניני הנאה להיות יכולה - ושתיה אכילה עלֿידי העולם מעניני ההנאה על נוסף
גדול... גביר שהוא חושב שהשכן מזה הנאה אפילו או כבוד, עלֿידי וגם לבושים, עלֿידי

ובלבד  ווערן"), ("אויסגעריסן ולהתייסר להתענות שמוכן מי שיש אדם, בני בטבע שרואים וכפי
מזה  שכתוצאה בידעו בערכו, שאינם דברים ויקנה הלוואות יקח הוא - ל"גביר"! אותו יחשיב ָשחבירו
כדאי, הכל ואףֿעלֿפיֿכן רחמנאֿליצלן, ("באנקראּפסי") רגל" "פשיטת של ומצב למעמד להגיע ַָעלול

בעולמו"! "גאה שהוא יכריז שחבירו ובלבד

לעניננו: ובנוגע

לא  כאשר גם חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל פסק שלא גאות, של ומצב במעמד היה שרבי כיון
ימיו, כל התענה אם ואפילו והחזרת, מהצנון אכל לא בעצמו רבי אם גם הרי - העולם כל יד בהישג היו

לו היתה חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל פסק ולא רבים, היו שולחנו שאוכלי  גופא מזה d`pdikdהנה
dlecb!?ושתיה אכילה של מההנאה יותר עוד ,

גם  נהנה שלא - הוא קטנה" באצבע אפילו נהניתי "לא רבי בדברי שהפירוש לומר, צריך ועלֿכן
רבים. היו שולחנו שאוכלי מזה

ש  נהניתי" ב"לא הכוונה אם `lkואדרבה: `l לזקוף צריך היה לא זה בשביל הנה - וחזרת מהצנון
שבועה  של ענין (שזהו כו' מעלה כלפי רבים)223אצבעותיו (שהיו שולחנו אוכלי כל שהרי ,(e`x שאינו

ש"אוכלי  מזה ישות אצלו וניתוסף הנאה לו יש אם - הוא ידעו שלא מה אמנם, וחזרת; מהצנון אוכל
עשר  "זקף זה ועל דרחמנא. כבשא דליבא, כבשא לבו, שבתעלומות ענין זה שהרי רבים", היו שולחנו

אמר.. מעלה, כלפי izipdpאצבעותיו `l אחרת כוונה בשביל זאת שעשה כיון קטנה", באצבע .224אפילו

.ÂÓ כרבינו נהנה.. שלא מי "אלאֿאםֿכן בתניא הזקן אדמו"ר שכתב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה
:225הקדוש"

ש  למי הכוונה `lkאם `l אוכלי (רק והחזרת מהצנון אכל לא הקדוש שרבינו כמו מותרות, עניני
כאשר  הקבר בחיבוט איֿהצורך הקבר; לחיבוט צריך אינו ככה שהמתנהג בזה הרבותא מהי - שולחנו)

הזקן. אדמו"ר של בחידושו צורך אין זה ועל "קונץ", אינו - אוכל אינו

אם הנה מבשרו, ובשר דם ונעשו מותרות, עניני שאכל מי שגם - הוא הזקן אדמו"ר של l`חידושו
dpdp.הקבר לחיבוט צריך אינו מהם,

בזה: וההסברה

מבי  מה לשם מובן, אינו שלכאורה - לחיבוט ובהקדים צריך אינו כו' נהנה שלא שמי הזקן אדמו"ר א
ממנו  "הרשימו לקדושה, שחזר לאחר שגם להדגיש נוגע הקבר חיבוט של הענין כללות בשלמא הקבר;
התניא  ספר הרי - הקבר לחיבוט צריך אינו כו' נהנה שלא שמי כאן נוגע מה אבל כו'", בגוף דבוק נשאר

בזה?! וכיוצא הגלגולים שער הגלגולים, ספר קבלה, ספרי כמו כאלו, ענינים על שמדבר ספר אינו

הזקן  אדמו"ר של לביאורו שבהמשך הוא, הענין שלש 212אך (ב) קדושה, (א) ענינים: ג' שישנם
בשלש  נכללת שהיא ו"פעמים ביניהם, ממוצעת בחינת שהיא נוגה, קליפת (ג) לגמרי, הטמאות קליפות
בבחינת  ועולה נכללת שהיא ו"פעמים הבהמית", ונפשו גופו תאות "למלאות כשאוכל הטמאות", קליפות
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g"kyz'dמח ,mixetd bg zgiy

בעניני  ("בעלֿהבית'שקייט") ובעלות עסק לו שהיה אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו שסיפר כפי -
בזה) סיפורים כמה (כידוע בפטרבורג מזהב.239המלוכה היו תשמישו כלי שכל הסדר אצלו והיה ,

- פעם הסדר שהיה וכפי זהב, שעוני שני לו שהיו אלא עוד ולא מזהב, היה - השעון ולדוגמא:
וכאן  "זשילעט", ברוסית: שנקרא (כפי האפודה בכיס אלא) היד, על - היום כמו (לא מונח היה שהשעון
מחובר  היה שעון וכל השמאלי, בכיס זהב ושעון הימני, בכיס זהב שעון לו היה - "וועסט") נקרא:

זהב... לשרשרת

עבור  זהב קופסת וכן טרייבל"), ("ציגארעטן הסיגריות עבור זהב קופסת לו היתה העישון, לצורך ַוכן
בראשו. זהב גולת עם היה המקל וכן מזהב, והכפיות המזלגות וכן טבק, הרחת

לכל  בנוגע בזה וכיוצא לטייל, נוסע היה שבה למרכבה בנוגע וכן שלו, ללבושים בנוגע ועלֿדרךֿזה
- הענינים

דוקא?! מזהב יהיו הזה עולם שעניני בכך הכרח יש וכי - בזה הסדר מהו הרב! כבוד אותו: ושאלו
בגלות! יהודים שמתקיימים כפי לחץ, ומים צר בלחם ולהסתפק לצדקה, הכסף את לתת יכול היה הרי -

גוים, בשביל או ובשבילך, בשבילי - הזהב נברא מי בשביל וכי ּפעטאח, ּפעטאח, להשואל: ַַוהשיב
- הזהב!eliayaלהבדיל?! נברא

מהר"ש  אדמו"ר של הנהגתו אודות נוסף  סיפור ישנו גיסא, לאידך :240אמנם,

לטייל. ליער נוסע היה ואחרֿכך החול, בימות להתפלל משכים היה מהר"ש שאדמו"ר זמנים היו
ברוסית: נקרא שהיה (כפי בעלֿעגלה עם סוסים, ששה או לארבעה רתומה מרכבה עמדה זה לצורך
דער  צו ("ּפוקנט המדוייק בזמן לסוסים הרתומה העגלה עם מוכן להיות צריך שהיה מיוחד, "קוטשער")
מהיער. חוזר מהר"ש אדמו"ר היה זמן משך ולאחרי היער, אל מהר"ש  אדמו"ר את מוליך והיה מינוט"),

מצאו  - כדרכם - חסידים אבל ליער. הנסיעה מטרת אודות אחד לאף לספר שלא נצטווה בעלֿהעגלה
אופן, בכל אבל אחרת, בצורה או לשכרה הישקוהו אם יודע אינני בעלֿהעגלה, את לדובב איך עצה
"טשודנאי  (ברוסית): ואמר הפטיר שסוףֿכלֿסוף עד כלֿכך יארן") די ("דערגאנגען לחייו ַָָירדו

ומתחיל 241טשעלאוויעק" אילן, תחת מתיישב ליער, מגיע הוא מובנת; שאינה מוזרה הנהגה לו יש - ָ
"מילּבן" ("מוראשקעס"; נמלים עליו ובאים ובוכה,242לבכות, יושב וכך מגרשם, ואינו הצדדים, מכל ( ְְִַ

בחזרה. ונוסע העגלה אל חוזר ואז לבכות, ומפסיק הנמלים, כל בורחים שלפתע עד

יודע  אינני - ּפלאטשיעט"? אן שטא טשעלאוויעק, "טשודנאי בעלֿהעגלה: בוכה...וממשיך הוא מה ַָָָָ
שני  וילדים, אשה בעלֿעגלה, עם מרכבה לו יש - לו?! חסר מה והמשיך:) צחק שליט"א אדמו"ר (כ"ק
מתיישב  וואלד"), ("אינמיטן ליער שלו מהארמון נוסע ואףֿעלֿפיֿכן זהב, של ידית עם מקל זהב, ַשעוני
דיען", ("קאזשדי ביומו יום מידי עושה וכך ובוכה!... עליו, לטפס הסביבה מכל לנמלים מניח עץ, ַתחת

טאג"). ָ"יעדער

לא  הוא הנמלים!... כל ממנו בורחים פתאום לפתע בעלֿהעגלה: ממשיך - מבין אינני דבר ועוד
מעצמם!... בורחים הם אלא כלום, עושה אינו בעצמו וגם דבר, שום להם עושה

הידיעה  מהר"ש לאדמו"ר שהגיעה ועד להתאפק... החסידים יכלו לא דבר של שבסופו כנראה
אלא  "געפאייערט"). כאן: שאומרים (כפי מתפקידו אותו פיטרו ומיד הכל, את סיפר ַשבעלֿהעגלה
אחד  לאף יספר לא ולהבא שמכאן והבטיח ובכה והתחנן ברכיו, על וכרע בעלֿהעגלה בא שאחרֿכך
לעתיד  שבנוגע לנינוה, בנוגע יח) (סעיף לעיל (וכאמור לתפקידו החזירוהו דבר של ובסופו סוד, שום

גוים). אצל גם תשובה מועילה
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שלג.239) ע' רפה. ע' היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה
רט.240) ע' שם ראה

פלאי.241) איש =
עׁש.242) =ַ

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

לרב  בנוגע הוא הוריות וכן במסכת שמצינו כפי נשיא, שהיה יהודה מהו 231י אני, "כגון שאל שרבי
מייתינא  קיים, שביתֿהמקדש בזמן הוינא דאילו מעליא, נשיאות הוי מי דידי נשיא (כלומר, בשעיר"

דוד  בית ממלכות והיה שמשפיע 232שעיר), הענינים מצד אלא "רבינו", נקרא אינו אלו ענינים מצד הנה -
אלינו. וממשיך

כ  נהנה.. שלא מי "אלאֿאםֿכן הזקן אדמו"ר של הדיוק בשם epiaxוזהו שנקרא שכיון הקדוש",
זה. מעין שייך אצלנו גם הנה "רבינו",

.ÁÓ של מסעודתו ש"נהנו בגלל רק הוא בזה שהחסרון - אחשורוש של לסעודתו בנוגע גם הוא וכן
רשע": אותו

כלי  של בזיון גם בזה שהיה [ובפרט מותרות של ענין היתה אחשורוש של שסעודתו אףֿעלֿפי
ז"ל  חכמינו במדרשי כמסופר כהונה, ובגדי אילו233המקדש מכלֿמקום ,[epdp `l באים שהיו זאתֿאומרת ,

כך  המקדש, כלי את לראות ההזדמנות בגלל ולדוגמא: אחרת, כוונה בגלל רשע אותו של לסעודתו
אלאֿאםֿכן  זו, לתכלית לבוא כיצד אחרת ברירה לו שאין אלא חמתו", ועל אפו "על זה הרי שבעצם
ניט  אים גייט ("עס ההנאה היפך אצלו שזה רואים לשם, בבואו גם אבל רשע. אותו של לסעודתו יבוא

המתאים. באופן להיות יכול הדבר היה - איין")

ש" בגלל של epdpורק לקיומה בנוגע שאלה שנתעוררה - ה"מסובב" נגרם רשע", אותו של מסעודתו
מב). סעיף (כנ"ל זאבים" שבעים בין אחת ה"כבשה

.ËÓ:לעניננו בהנוגע גם הוא וכן

נשאלת  ולכאורה הרחבה. של באופן היתה שהנהגתם ישראל, וצדיקי ישראל גדולי כמה אצל מצינו
לתלמיד  לגרום יכולים שעלֿידיֿזה גם ומה - לזה? צריכים היו למה הרחבה, של ענין שזהו כיון השאלה:

שדינו  רבו", אחר "מהרהר שכינה"!234להיות אחר מהרהר "כאילו

פעם  סּופר שכבר מהר"ש,235וכפי אדמו"ר אצל מה"יושבים" היה חתונתו שלאחרי סבי, בשם

המוסגר  [מאמר נוהגים236- היו כך :mrtאבל החתונה. החתונה dzrלאחרי שלאחרי - הוא הסדר
מּון" ל"האני ענינים,237נוסעים בכמה מכשולים כמה לידי שמביא זה, רע מנהג מבטלים היו והלוואי ... ָ

נוסעים  החתונה לאחרי מיד צעיר שזוג מזה, לבוא שיכולים לקלקולים לב שם איש שאין גדול ולפלא
נוסעים  אם אפילו - עצומים בנסיונות עצמם את ומעמידים וכו', וכו' שומר ללא דין, לדעת מבלי לנפשם,
וכו', וכו' מתביישים ולא מקומה, שיודעים כשרה, מקוה עם ויהדות, כשרות עניני כל בה שיש לעיר
ודוקא  ל"מיאמיֿביטש", ודוקא ה"באהאמאס", לאיי דוקא שנוסעים אלו, בימינו ַַַַועלֿאחתֿכמהֿוכמה
מן  וה"מהדרין המשתה, ימי שבעת לאחרי מיד ודוקא וכו', וכו' כשרה מקוה בהם שאין במקומות

החופה... לאחרי מיד לשם בורחים המהדרין"

לב. על שם איש אין - פעמים כמה וכמדובר

היו  החתונה שלאחרי הסדר פעם היה - לעניננו בנוגע הנה שמחה, של בזמן נמצאים עכשיו אבל
חדשים, לששה נסע חתונתו לאחרי שמיד סבי, אצל גם היה וכך הרבי, אצל ללמוד חדשים לכמה נוסעים

מהר"ש], אדמו"ר אצל ה"יושבים" בין והיה לשנה, או

הרחבה  של באופן שהיתה מהר"ש, אדמו"ר של הנהגתו אודות סיפר ,238ובחזרתו,
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(ובפירש"י).231) ב יא,
ועוד.232) א. נו, שבת ראה
ואילך.233) ב יא, מגילה ראה
רפ"ה.234) ת"ת הל' רמב"ם א. קי, סנהדרין
ואילך.235) 378 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
(236.323 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
דבש.237) ירח =
(238.300 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



מט g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

בעניני  ("בעלֿהבית'שקייט") ובעלות עסק לו שהיה אדמו"ר, מו"ח כ"ק נשיאנו, רבינו שסיפר כפי -
בזה) סיפורים כמה (כידוע בפטרבורג מזהב.239המלוכה היו תשמישו כלי שכל הסדר אצלו והיה ,

- פעם הסדר שהיה וכפי זהב, שעוני שני לו שהיו אלא עוד ולא מזהב, היה - השעון ולדוגמא:
וכאן  "זשילעט", ברוסית: שנקרא (כפי האפודה בכיס אלא) היד, על - היום כמו (לא מונח היה שהשעון
מחובר  היה שעון וכל השמאלי, בכיס זהב ושעון הימני, בכיס זהב שעון לו היה - "וועסט") נקרא:

זהב... לשרשרת

עבור  זהב קופסת וכן טרייבל"), ("ציגארעטן הסיגריות עבור זהב קופסת לו היתה העישון, לצורך ַוכן
בראשו. זהב גולת עם היה המקל וכן מזהב, והכפיות המזלגות וכן טבק, הרחת

לכל  בנוגע בזה וכיוצא לטייל, נוסע היה שבה למרכבה בנוגע וכן שלו, ללבושים בנוגע ועלֿדרךֿזה
- הענינים

דוקא?! מזהב יהיו הזה עולם שעניני בכך הכרח יש וכי - בזה הסדר מהו הרב! כבוד אותו: ושאלו
בגלות! יהודים שמתקיימים כפי לחץ, ומים צר בלחם ולהסתפק לצדקה, הכסף את לתת יכול היה הרי -

גוים, בשביל או ובשבילך, בשבילי - הזהב נברא מי בשביל וכי ּפעטאח, ּפעטאח, להשואל: ַַוהשיב
- הזהב!eliayaלהבדיל?! נברא

מהר"ש  אדמו"ר של הנהגתו אודות נוסף  סיפור ישנו גיסא, לאידך :240אמנם,

לטייל. ליער נוסע היה ואחרֿכך החול, בימות להתפלל משכים היה מהר"ש שאדמו"ר זמנים היו
ברוסית: נקרא שהיה (כפי בעלֿעגלה עם סוסים, ששה או לארבעה רתומה מרכבה עמדה זה לצורך
דער  צו ("ּפוקנט המדוייק בזמן לסוסים הרתומה העגלה עם מוכן להיות צריך שהיה מיוחד, "קוטשער")
מהיער. חוזר מהר"ש אדמו"ר היה זמן משך ולאחרי היער, אל מהר"ש  אדמו"ר את מוליך והיה מינוט"),

מצאו  - כדרכם - חסידים אבל ליער. הנסיעה מטרת אודות אחד לאף לספר שלא נצטווה בעלֿהעגלה
אופן, בכל אבל אחרת, בצורה או לשכרה הישקוהו אם יודע אינני בעלֿהעגלה, את לדובב איך עצה
"טשודנאי  (ברוסית): ואמר הפטיר שסוףֿכלֿסוף עד כלֿכך יארן") די ("דערגאנגען לחייו ַָָירדו

ומתחיל 241טשעלאוויעק" אילן, תחת מתיישב ליער, מגיע הוא מובנת; שאינה מוזרה הנהגה לו יש - ָ
"מילּבן" ("מוראשקעס"; נמלים עליו ובאים ובוכה,242לבכות, יושב וכך מגרשם, ואינו הצדדים, מכל ( ְְִַ

בחזרה. ונוסע העגלה אל חוזר ואז לבכות, ומפסיק הנמלים, כל בורחים שלפתע עד

יודע  אינני - ּפלאטשיעט"? אן שטא טשעלאוויעק, "טשודנאי בעלֿהעגלה: בוכה...וממשיך הוא מה ַָָָָ
שני  וילדים, אשה בעלֿעגלה, עם מרכבה לו יש - לו?! חסר מה והמשיך:) צחק שליט"א אדמו"ר (כ"ק
מתיישב  וואלד"), ("אינמיטן ליער שלו מהארמון נוסע ואףֿעלֿפיֿכן זהב, של ידית עם מקל זהב, ַשעוני
דיען", ("קאזשדי ביומו יום מידי עושה וכך ובוכה!... עליו, לטפס הסביבה מכל לנמלים מניח עץ, ַתחת

טאג"). ָ"יעדער

לא  הוא הנמלים!... כל ממנו בורחים פתאום לפתע בעלֿהעגלה: ממשיך - מבין אינני דבר ועוד
מעצמם!... בורחים הם אלא כלום, עושה אינו בעצמו וגם דבר, שום להם עושה

הידיעה  מהר"ש לאדמו"ר שהגיעה ועד להתאפק... החסידים יכלו לא דבר של שבסופו כנראה
אלא  "געפאייערט"). כאן: שאומרים (כפי מתפקידו אותו פיטרו ומיד הכל, את סיפר ַשבעלֿהעגלה
אחד  לאף יספר לא ולהבא שמכאן והבטיח ובכה והתחנן ברכיו, על וכרע בעלֿהעגלה בא שאחרֿכך
לעתיד  שבנוגע לנינוה, בנוגע יח) (סעיף לעיל (וכאמור לתפקידו החזירוהו דבר של ובסופו סוד, שום

גוים). אצל גם תשובה מועילה
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שלג.239) ע' רפה. ע' היומן רשימת - מנחם תורת גם ראה
רט.240) ע' שם ראה

פלאי.241) איש =
עׁש.242) =ַ

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

לרב  בנוגע הוא הוריות וכן במסכת שמצינו כפי נשיא, שהיה יהודה מהו 231י אני, "כגון שאל שרבי
מייתינא  קיים, שביתֿהמקדש בזמן הוינא דאילו מעליא, נשיאות הוי מי דידי נשיא (כלומר, בשעיר"

דוד  בית ממלכות והיה שמשפיע 232שעיר), הענינים מצד אלא "רבינו", נקרא אינו אלו ענינים מצד הנה -
אלינו. וממשיך

כ  נהנה.. שלא מי "אלאֿאםֿכן הזקן אדמו"ר של הדיוק בשם epiaxוזהו שנקרא שכיון הקדוש",
זה. מעין שייך אצלנו גם הנה "רבינו",

.ÁÓ של מסעודתו ש"נהנו בגלל רק הוא בזה שהחסרון - אחשורוש של לסעודתו בנוגע גם הוא וכן
רשע": אותו

כלי  של בזיון גם בזה שהיה [ובפרט מותרות של ענין היתה אחשורוש של שסעודתו אףֿעלֿפי
ז"ל  חכמינו במדרשי כמסופר כהונה, ובגדי אילו233המקדש מכלֿמקום ,[epdp `l באים שהיו זאתֿאומרת ,

כך  המקדש, כלי את לראות ההזדמנות בגלל ולדוגמא: אחרת, כוונה בגלל רשע אותו של לסעודתו
אלאֿאםֿכן  זו, לתכלית לבוא כיצד אחרת ברירה לו שאין אלא חמתו", ועל אפו "על זה הרי שבעצם
ניט  אים גייט ("עס ההנאה היפך אצלו שזה רואים לשם, בבואו גם אבל רשע. אותו של לסעודתו יבוא

המתאים. באופן להיות יכול הדבר היה - איין")

ש" בגלל של epdpורק לקיומה בנוגע שאלה שנתעוררה - ה"מסובב" נגרם רשע", אותו של מסעודתו
מב). סעיף (כנ"ל זאבים" שבעים בין אחת ה"כבשה

.ËÓ:לעניננו בהנוגע גם הוא וכן

נשאלת  ולכאורה הרחבה. של באופן היתה שהנהגתם ישראל, וצדיקי ישראל גדולי כמה אצל מצינו
לתלמיד  לגרום יכולים שעלֿידיֿזה גם ומה - לזה? צריכים היו למה הרחבה, של ענין שזהו כיון השאלה:

שדינו  רבו", אחר "מהרהר שכינה"!234להיות אחר מהרהר "כאילו

פעם  סּופר שכבר מהר"ש,235וכפי אדמו"ר אצל מה"יושבים" היה חתונתו שלאחרי סבי, בשם

המוסגר  [מאמר נוהגים236- היו כך :mrtאבל החתונה. החתונה dzrלאחרי שלאחרי - הוא הסדר
מּון" ל"האני ענינים,237נוסעים בכמה מכשולים כמה לידי שמביא זה, רע מנהג מבטלים היו והלוואי ... ָ

נוסעים  החתונה לאחרי מיד צעיר שזוג מזה, לבוא שיכולים לקלקולים לב שם איש שאין גדול ולפלא
נוסעים  אם אפילו - עצומים בנסיונות עצמם את ומעמידים וכו', וכו' שומר ללא דין, לדעת מבלי לנפשם,
וכו', וכו' מתביישים ולא מקומה, שיודעים כשרה, מקוה עם ויהדות, כשרות עניני כל בה שיש לעיר
ודוקא  ל"מיאמיֿביטש", ודוקא ה"באהאמאס", לאיי דוקא שנוסעים אלו, בימינו ַַַַועלֿאחתֿכמהֿוכמה
מן  וה"מהדרין המשתה, ימי שבעת לאחרי מיד ודוקא וכו', וכו' כשרה מקוה בהם שאין במקומות

החופה... לאחרי מיד לשם בורחים המהדרין"

לב. על שם איש אין - פעמים כמה וכמדובר

היו  החתונה שלאחרי הסדר פעם היה - לעניננו בנוגע הנה שמחה, של בזמן נמצאים עכשיו אבל
חדשים, לששה נסע חתונתו לאחרי שמיד סבי, אצל גם היה וכך הרבי, אצל ללמוד חדשים לכמה נוסעים

מהר"ש], אדמו"ר אצל ה"יושבים" בין והיה לשנה, או

הרחבה  של באופן שהיתה מהר"ש, אדמו"ר של הנהגתו אודות סיפר ,238ובחזרתו,
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(ובפירש"י).231) ב יא,
ועוד.232) א. נו, שבת ראה
ואילך.233) ב יא, מגילה ראה
רפ"ה.234) ת"ת הל' רמב"ם א. קי, סנהדרין
ואילך.235) 378 ע' חמ"ט התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
(236.323 ע' חט"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
דבש.237) ירח =
(238.300 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.



g"kyz'dנ ,mixetd bg zgiy

ברכות  במסכת תמוה במאמר הביאור גם בדח 249וזהו קא דהוה חזייה דרבה, קמיה יתיב הוה "אביי :
הגלות, בזמן כשנמצאים [ובפרט כו' זה על אצלו ושאל ביותר, גדולה בשמחה שהיה מדי), (יותר טובא"

הגמרא  שנאמר 250כדברי הזה, בעולם פיו שחוק שימלא לאדם "אסור גו'"],251: פינו שחוק ימלא אז
אבל  מצוה, של שמחה להיות שצריכה אמת הן מובן: אינו ולכאורה - מנחנא" תפילין "אנא לו: והשיב

היא זו "lkaשמחה נאמר ואףֿעלֿפיֿכן תפילין `fמצוה, שמצות הוא, הענין אך  - פינו"?! שחוק ימלא
השירים' ל'שיר חדש' ב'זהר מהמבואר כמובן המצוות, מכל .252חלוקה

בשמחה": "מרבין - אדר חודש של המיוחד החידוש עם גם מתאים זה וענין

נאמר  כולה השנה כל במשך שהרי אדר, חודש של חידוש אינה - סתם ה'253שמחה את "עבדו
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן להיות צריכה ה' שעבודת וכיון בכל 193בשמחה", בשמחה להיות צריך הרי ,

תמיד" משתה לב "וטוב פורים: הלכות בסוף מסיים שהרמ"א וכפי כולה, השנה כל במשך ;254ענין,
בשמחה". "מרבין יתירה: שמחה להיות שצריכה - הוא אדר חודש של החידוש ואילו

אבל  בשמחה"; ה' את "עבדו - שמחה של ענין להיות צריך המצוות בכל בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
"למחדי", חדש': ה'זהר כלשון גדולה, שמחה להיות שצריכה - נוסף חידוש ישנו תפילין הנחת בשעת

טובא". "בדח ברכות: במסכת הגמרא כדברי בנגלה, הדין הוא וכן

זהר' ב'תיקוני כדאיתא לפורים, גם ששייך - הכיפורים ביום -255וכמו פורים כמו הוא ש"כפורים"
שמחתֿתורה. של לשמחה ועד השואבה בית שמחת שמחתנו", "זמן של הגדולה השמחה באה שלאחריו
מגיע  זה אין הרי יוםֿהכיפורים, ממצוות השמחה ענין להיות צריך ביוםֿהכיפורים שגם שאף והיינו,

שלאחריֿזה. שמחתנו" ב"זמן השמחה לגודל

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  כולה, השנה כל במשך תפילין שבמצות השמחה לגודל בנוגע ועלֿדרךֿזה
"עבדו  מצד המצוות שבכללות השמחה על בהוספה בשמחה", "מרבין שבו אדר, בחודש תפילין הנחת
גדולה  היא השמחה שאז פורים, ושושן הפורים בימי תפילין הנחת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשמחה", ה' את

ידע". דלא "עד - ביותר

***

.·.הוראה ללמוד יכולים בתורה ענין שמכל איך פעמים, כמה דובר

שהגזירה  פורים, לעניני בנוגע הכלל מן יוצא דבר שמצינו יא) (סעיף לעיל להאמור בנוגע ועלֿדרךֿזה
ועד  וטף, נשים אנשים של התענית עלֿידי היתה הגזירה ביטול וגם וטף, נשים אנשים על היתה
- הגזירה את שברה היא שלהם התענית ודוקא עיקרי, ענין בתור אלא חינוך, משום רק ולא לתינוקות,

ז"ל  חכמינו מספרים זה בענין בנינו,48הנה להם, ואומרות ומים, לחם להם מביאות אמותיהם ש"היו ,
כו'", נשתה ולא נאכל לא רבינו מרדכי בחיי ונשבעים, ספריהם על ידיהם מניחין היו "מיד ושתו", אכלו

בתעניתם. והמשיכו

לה  תהיה שלא בישראל מאשה חסֿושלום מצפים לא בוודאי - גיסא מחד ענינים: ב' רואים וכאן
בכלל, יהודים על לרחם שלא האלקית נפש של הטבע היפך זה שהרי רחמנות, של לרגש שייכות

קינד"). אייגענעם ("א שלה לילד בנוגע ַועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ש"עניי  הוא התורה דין שהרי - כולם על שוה רחמנות להיות שצריכה שאומרים אלו כדעת [ולא
קודמין" בתניא 256עירך שכתוב וכמו בזה, כיוצא ענינים לשאר בנוגע גם מובן ומזה שאשתו 257, "רק :
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(ובפירש"י).249) סע"ב ל,
א.250) לא, שם
ב.251) קכו, תהלים
שם.252) ובהערות קטו, ע' ריש חכ"ז אג"ק גם ראה
ב.253) ק, שם

טו.254) טו, משלי
ב).255) (נז, תכ"א
הי"ג.256) פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם רע"א. עא, ב"מ

הלוואה. הל' ריש אדה"ז שו"ע רסצ"ז. חו"מ טושו"ע
א).257) (קיד, ס"ט אגה"ק

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

או  לארבעה רתומה מרכבה שישנה - כזה סדר רואים כאשר ובכן: זה? סיפור מזכיר  הנני מה כלפי
היה  לא הגוי אילו הנה - לטיול יום בכל ונוסעים מיוחד, בעלֿעגלה עם משובחים, הכי סוסים ששה
התברר  הגוי, של פליטתֿהפה ובגלל היום. לרוח טיול של ענין שזהו חושבים היו מילים, כמה פולט
זה  (וענין עוקצות נמלים עלֿידי וסיגופים בכיות של ענין עם קשורה ביומו יום מידי ליער שהנסיעה
באים, הנמלים שכאשר מובן, ומזה מעצמם, בורחים הם הרי הנמלים, את רוצים לא שכאשר באופן הוא

כו'). ההליכה במקום טעו טיולם שבדרך באופן זה אין

צנון  לא משלחנם פסק ש"לא מציאות להיות שיכולה - לעיל האמור הענין בהבנת מוסיף זה וענין
באצבע  אפילו הזה מעולם נהניתי "לא ואףֿעלֿפיֿכן הגשמים", בימות ולא החמה בימות לא חזרת.. ולא

קטנה".

.:לעניננו ובנוגע

בני  בשביל נבראת - גשמית הרחבה גם אלא רוחנית, הרחבה רק לא - בעולם שישנה ההרחבה כל
לעמוד  יכולים שאינם כאלו וישנם בנסיון, לעמוד שיכולים כאלו וישנם גדול, נסיון שזהו אלא ישראל,

סיב  שמצד כאלו או כך.בנסיון, לידי הגיעו לא אחרות ות

אור' ב'תורה הזקן רבינו מביא - לדבר וראיה בעולם, שישנה ההרחבה לכל יהודי ראוי בעצם, 243אבל

העולם  כל על מלוכה לו פסקו השםֿיתברך לכבוד  פסיעות ג' שהלך בשביל בנבוכדנצר, מצינו "שהרי
דורות  ג' עד אחריו כדאי 244ולזרעו הזה עולם טוב וכל בכך, המקום כיבד שלא מישראל אדם לך ואין ,

לו". הוא

- והן ליהודים הן אכזר והיה המקדש, בית את שהחריב זה הוא בבל מלך נבוכדנצר עצמך: והגע
בארוכה  בתנ"ך (כמסופר לאינםֿיהודים - של 245להבדיל לכבודו פסיעות ג' שהלך בגלל ואףֿעלֿפיֿכן ,(

בכיפה" "מלך להיות זכה מישראל,40הקב"ה, ואחד אחד לכל בנוגע וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן ומזה ;
מצוות" "מלא הוא הרי שיהיה, ומצב מעמד באיזה לכבוד 246אשר פסיעות ג' מהליכת בערך שלא ,

לו מגיע ואםֿכן xzeiהשםֿיתברך, jxra `ly לכבוד פסיעות ג' שהלך בשביל לנבוכדנצר שהגיע ממה
השםֿיתברך.

כל  לו שיהיו עבודה, של זה בסוג עצמו ירגיל רק אם יהודי, של בכחו הנה - בתניא המבואר ועלֿפי
הרבים, שולחנו אוכלי עבור חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל יפסקו שלא ועד העולם, עניני

הקדוש". כרבינו הזה.. מעולם נהנה ש"לא ומצב במעמד יהיה ואףֿעלֿפיֿכן

לילדים  שמפרשים כפי פשוט, הכי באופן ויקר", וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים הכתוב: ובלשון
הבורא, לעבודת מאומה יפריע  לא ואףֿעלֿפיֿכן יקר, וריבוי ששון ריבוי שמחה, ריבוי אורה, ריבוי -

כו'. ואדרבה

***

.‡ בשייכות - זה בענין זיך" מ'קאכט "אז ל) (סעיף לעיל כאמור - התפילין לענין בנוגע להוסיף ַָויש
בשמחה" מרבין אדר "משנכנס אדר, שבחודש השמחה :247לענין

השירים' ל'שיר חדש' ב'זהר לפי 248איתא - הטעם ומבאר למחדי", אצטריך תפילין דמנח "מאן :
" בדוגמת הוא התפילין עלמא"שענין דמארי "תפילין של (ההשתקפות דילי" דחותמא ולכן,125דיוקנא ,(

גדולה. בשמחה להיות צריך זה, חותם לובש יהודי כאשר
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ג.243) לא, מקץ
א.244) צו, סנהדרין ראה
ואילך.245) יב ב, דניאל ראה

וש"נ.246) א. נז, ברכות ראה
סע"א.247) כט, תענית
א.248) סה,



ני g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

ברכות  במסכת תמוה במאמר הביאור גם בדח 249וזהו קא דהוה חזייה דרבה, קמיה יתיב הוה "אביי :
הגלות, בזמן כשנמצאים [ובפרט כו' זה על אצלו ושאל ביותר, גדולה בשמחה שהיה מדי), (יותר טובא"

הגמרא  שנאמר 250כדברי הזה, בעולם פיו שחוק שימלא לאדם "אסור גו'"],251: פינו שחוק ימלא אז
אבל  מצוה, של שמחה להיות שצריכה אמת הן מובן: אינו ולכאורה - מנחנא" תפילין "אנא לו: והשיב

היא זו "lkaשמחה נאמר ואףֿעלֿפיֿכן תפילין `fמצוה, שמצות הוא, הענין אך  - פינו"?! שחוק ימלא
השירים' ל'שיר חדש' ב'זהר מהמבואר כמובן המצוות, מכל .252חלוקה

בשמחה": "מרבין - אדר חודש של המיוחד החידוש עם גם מתאים זה וענין

נאמר  כולה השנה כל במשך שהרי אדר, חודש של חידוש אינה - סתם ה'253שמחה את "עבדו
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן להיות צריכה ה' שעבודת וכיון בכל 193בשמחה", בשמחה להיות צריך הרי ,

תמיד" משתה לב "וטוב פורים: הלכות בסוף מסיים שהרמ"א וכפי כולה, השנה כל במשך ;254ענין,
בשמחה". "מרבין יתירה: שמחה להיות שצריכה - הוא אדר חודש של החידוש ואילו

אבל  בשמחה"; ה' את "עבדו - שמחה של ענין להיות צריך המצוות בכל בנידוןֿדידן: ועלֿדרךֿזה
"למחדי", חדש': ה'זהר כלשון גדולה, שמחה להיות שצריכה - נוסף חידוש ישנו תפילין הנחת בשעת

טובא". "בדח ברכות: במסכת הגמרא כדברי בנגלה, הדין הוא וכן

זהר' ב'תיקוני כדאיתא לפורים, גם ששייך - הכיפורים ביום -255וכמו פורים כמו הוא ש"כפורים"
שמחתֿתורה. של לשמחה ועד השואבה בית שמחת שמחתנו", "זמן של הגדולה השמחה באה שלאחריו
מגיע  זה אין הרי יוםֿהכיפורים, ממצוות השמחה ענין להיות צריך ביוםֿהכיפורים שגם שאף והיינו,

שלאחריֿזה. שמחתנו" ב"זמן השמחה לגודל

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  כולה, השנה כל במשך תפילין שבמצות השמחה לגודל בנוגע ועלֿדרךֿזה
"עבדו  מצד המצוות שבכללות השמחה על בהוספה בשמחה", "מרבין שבו אדר, בחודש תפילין הנחת
גדולה  היא השמחה שאז פורים, ושושן הפורים בימי תפילין הנחת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בשמחה", ה' את

ידע". דלא "עד - ביותר

***

.·.הוראה ללמוד יכולים בתורה ענין שמכל איך פעמים, כמה דובר

שהגזירה  פורים, לעניני בנוגע הכלל מן יוצא דבר שמצינו יא) (סעיף לעיל להאמור בנוגע ועלֿדרךֿזה
ועד  וטף, נשים אנשים של התענית עלֿידי היתה הגזירה ביטול וגם וטף, נשים אנשים על היתה
- הגזירה את שברה היא שלהם התענית ודוקא עיקרי, ענין בתור אלא חינוך, משום רק ולא לתינוקות,

ז"ל  חכמינו מספרים זה בענין בנינו,48הנה להם, ואומרות ומים, לחם להם מביאות אמותיהם ש"היו ,
כו'", נשתה ולא נאכל לא רבינו מרדכי בחיי ונשבעים, ספריהם על ידיהם מניחין היו "מיד ושתו", אכלו

בתעניתם. והמשיכו

לה  תהיה שלא בישראל מאשה חסֿושלום מצפים לא בוודאי - גיסא מחד ענינים: ב' רואים וכאן
בכלל, יהודים על לרחם שלא האלקית נפש של הטבע היפך זה שהרי רחמנות, של לרגש שייכות

קינד"). אייגענעם ("א שלה לילד בנוגע ַועלֿאחתֿכמהֿוכמה

ש"עניי  הוא התורה דין שהרי - כולם על שוה רחמנות להיות שצריכה שאומרים אלו כדעת [ולא
קודמין" בתניא 256עירך שכתוב וכמו בזה, כיוצא ענינים לשאר בנוגע גם מובן ומזה שאשתו 257, "רק :
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(ובפירש"י).249) סע"ב ל,
א.250) לא, שם
ב.251) קכו, תהלים
שם.252) ובהערות קטו, ע' ריש חכ"ז אג"ק גם ראה
ב.253) ק, שם

טו.254) טו, משלי
ב).255) (נז, תכ"א
הי"ג.256) פ"ז עניים מתנות הל' רמב"ם רע"א. עא, ב"מ

הלוואה. הל' ריש אדה"ז שו"ע רסצ"ז. חו"מ טושו"ע
א).257) (קיד, ס"ט אגה"ק

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

או  לארבעה רתומה מרכבה שישנה - כזה סדר רואים כאשר ובכן: זה? סיפור מזכיר  הנני מה כלפי
היה  לא הגוי אילו הנה - לטיול יום בכל ונוסעים מיוחד, בעלֿעגלה עם משובחים, הכי סוסים ששה
התברר  הגוי, של פליטתֿהפה ובגלל היום. לרוח טיול של ענין שזהו חושבים היו מילים, כמה פולט
זה  (וענין עוקצות נמלים עלֿידי וסיגופים בכיות של ענין עם קשורה ביומו יום מידי ליער שהנסיעה
באים, הנמלים שכאשר מובן, ומזה מעצמם, בורחים הם הרי הנמלים, את רוצים לא שכאשר באופן הוא

כו'). ההליכה במקום טעו טיולם שבדרך באופן זה אין

צנון  לא משלחנם פסק ש"לא מציאות להיות שיכולה - לעיל האמור הענין בהבנת מוסיף זה וענין
באצבע  אפילו הזה מעולם נהניתי "לא ואףֿעלֿפיֿכן הגשמים", בימות ולא החמה בימות לא חזרת.. ולא

קטנה".

.:לעניננו ובנוגע

בני  בשביל נבראת - גשמית הרחבה גם אלא רוחנית, הרחבה רק לא - בעולם שישנה ההרחבה כל
לעמוד  יכולים שאינם כאלו וישנם בנסיון, לעמוד שיכולים כאלו וישנם גדול, נסיון שזהו אלא ישראל,

סיב  שמצד כאלו או כך.בנסיון, לידי הגיעו לא אחרות ות

אור' ב'תורה הזקן רבינו מביא - לדבר וראיה בעולם, שישנה ההרחבה לכל יהודי ראוי בעצם, 243אבל

העולם  כל על מלוכה לו פסקו השםֿיתברך לכבוד  פסיעות ג' שהלך בשביל בנבוכדנצר, מצינו "שהרי
דורות  ג' עד אחריו כדאי 244ולזרעו הזה עולם טוב וכל בכך, המקום כיבד שלא מישראל אדם לך ואין ,

לו". הוא

- והן ליהודים הן אכזר והיה המקדש, בית את שהחריב זה הוא בבל מלך נבוכדנצר עצמך: והגע
בארוכה  בתנ"ך (כמסופר לאינםֿיהודים - של 245להבדיל לכבודו פסיעות ג' שהלך בגלל ואףֿעלֿפיֿכן ,(

בכיפה" "מלך להיות זכה מישראל,40הקב"ה, ואחד אחד לכל בנוגע וקלֿוחומר במכלֿשכן מובן ומזה ;
מצוות" "מלא הוא הרי שיהיה, ומצב מעמד באיזה לכבוד 246אשר פסיעות ג' מהליכת בערך שלא ,

לו מגיע ואםֿכן xzeiהשםֿיתברך, jxra `ly לכבוד פסיעות ג' שהלך בשביל לנבוכדנצר שהגיע ממה
השםֿיתברך.

כל  לו שיהיו עבודה, של זה בסוג עצמו ירגיל רק אם יהודי, של בכחו הנה - בתניא המבואר ועלֿפי
הרבים, שולחנו אוכלי עבור חזרת, ולא צנון לא שולחנו מעל יפסקו שלא ועד העולם, עניני

הקדוש". כרבינו הזה.. מעולם נהנה ש"לא ומצב במעמד יהיה ואףֿעלֿפיֿכן

לילדים  שמפרשים כפי פשוט, הכי באופן ויקר", וששון ושמחה אורה היתה "ליהודים הכתוב: ובלשון
הבורא, לעבודת מאומה יפריע  לא ואףֿעלֿפיֿכן יקר, וריבוי ששון ריבוי שמחה, ריבוי אורה, ריבוי -

כו'. ואדרבה

***

.‡ בשייכות - זה בענין זיך" מ'קאכט "אז ל) (סעיף לעיל כאמור - התפילין לענין בנוגע להוסיף ַָויש
בשמחה" מרבין אדר "משנכנס אדר, שבחודש השמחה :247לענין

השירים' ל'שיר חדש' ב'זהר לפי 248איתא - הטעם ומבאר למחדי", אצטריך תפילין דמנח "מאן :
" בדוגמת הוא התפילין עלמא"שענין דמארי "תפילין של (ההשתקפות דילי" דחותמא ולכן,125דיוקנא ,(

גדולה. בשמחה להיות צריך זה, חותם לובש יהודי כאשר
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ג.243) לא, מקץ
א.244) צו, סנהדרין ראה
ואילך.245) יב ב, דניאל ראה

וש"נ.246) א. נז, ברכות ראה
סע"א.247) כט, תענית
א.248) סה,



נב

וששון  ושמחה ד"אורה הענינים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בריבוי, הוא מהם אחד שכל ענינים וכמה כמה ועוד
ויקר".

שכבר  אלו על וכן ההם, במדינות ובשביה במצור שנמצאים ישראל בני כל על ה' ברכת תומשך וכן
בארץ" נראו "הנצנים בבחינת משם, שהם 266יצאו מקום ובכל חב"ד ובשיכון חב"ד בכפר  שאצל 267, -

"אורה  וכן תפילין", אלו ויקר מילה, זו וששון יוםֿטוב, זה ושמחה תורה, זו "אורה יהיה מהם אחד כל
כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה

בפוריא" (ביין) לבסומי איניש ד"חייב דאורייתא 39ובאופן רזין ענין הוא בתורה שענינו "ישקני 268, ,
פיהו" חוצה,269מנשיקות המעיינות הפצת -

משיחא" מלכא דא מר, אתי ד"קא הענין את בחסד 270ולהמשיך דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה ,
ממש. בקרוב והנגלה), הנראה טוב שאינם ענינים (ללא וברחמים

פעמים), ג' – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מקומו. על ורקד קומתו מלוא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע ָוהניגון

אמר:] ואחרֿכך

גם התוועדות מסתמא יערכו - לעיל השבת.כאמור ביום אחרֿכך וימשיכו שושןֿפורים, מצד מחר,

הפירושים. וככל כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה "אורה ותהיה

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם

•
.g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

.‡- ונכללים עולים השבת ביום שהרי לפורים, שייכות לו יש פורים, שלאחרי השבתֿקודש יום
פורים,1"ויכולו" של העליה נעשית פורים שלאחרי השבת שביום ונמצא, שלפניו. השבוע ימי כל -

לפורים. שייך זה הרי ובמילא

שנה  בקביעות יותר עוד ניתוסף ובזה השבוע; בתחילת היא פורים של הקביעות כאשר גם - זה וכל
בשבוע) רביעי מיום (החל שבתא" "קמי שנקראים בימים חל שפורים יותר 2זו עוד מודגשת שבהם ,

לכל  בנוגע אלא שבתא", ל"קמי בנוגע רק לא  הוא ד"ויכולו" שהענין (אףֿעלֿפי השבת ליום השייכות
השבוע). מתחילת השבוע, ימי

ב  חל ששושןֿפורים באופן היא גופא שבתא" ב"מעלי דפורים שהקביעות ששייכותו axrובפרט שבת,
ולדוגמא: הלכות, מכמה כמובן חמישי, ויום רביעי יום של השייכות מאשר יותר גדולה השבת ליום
בעת  אלא השמשות, בין דוקא (ולאו השמשות בין שבת בערב שהרץ - לשבת בהכנות לעסק בנוגע

ברשות  שרץ מפני פטור, - והזיק לשבת) .3ההכנה

ישראל  מנהג הרי - חמישי ביום היה עצמו פורים ואילו שושןֿפורים, רק היה שבת שערב 4ואףֿעלֿפי
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יב.266) ב, שה"ש
ואילך.267) 79 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
(268- מנחם (תורת ס"ס תשי"ט פורים שיחת ראה

וש"נ. .(151 ע' חכ"ה התוועדויות
ובפירש"י.269) ב א, שם
ובכ"מ.270) בתחלתו. כש"ט - דהבעש"ט אגה"ק ראה

ובכ"מ.1) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
סע"א.2) קו, פסחים
סכ"ג.3) פ"ג שלמה של ובים א, לב, ב"ק
וש"נ.4) סכ"ג. השו"ת בחלק פורים הל' גבריאל נטעי ראה

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ג תשכ"ד פורים שיחת גם וראה
וש"נ. .(137 ע' חל"ט

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

בזה  הרי אדם, כל על רחמנות להיות שצריכה אמת הן ולכן, התורה". עלֿפי לכל קודמין אדם של ובניו
שלה]. לילד בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הילד, על לרחם האם לרגש בנוגע ועלֿדרךֿזה קדימה. יש גופא

מספיק  זה הרי לעשותו, צוה היהודי שמרדכי ענין שזהו שומעת יהודיה אם כאשר - גיסא לאידך אבל
עבורה!

שאר  מכל יותר אצלה יקר זה הרי - היהודי מרדכי עם יחד להיות רוצה שלה שהילד ָבידעה
תורה. עלֿפי להיות שצריכים כפי שלה, מההרגשים יותר ואפילו החשבונות,

לעופות, בנוגע אפילו - בנים על האם רחמנות של התורה דין את יודע היהודי מרדכי שגם יודעת היא
רחמנים  בטבעם שהם ישראל לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לבניֿאדם, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

רחמנים  ויום"258בני לילה ימים "שלשת לצום שצריך היהודי מרדכי אומר שאףֿעלֿפיֿכן וכיון כולל 47, ,
היא  אם בין מרדכי, עליו שמצווה כפי לעשות לילד ומניחה וקושיות, שאלות שואלת אינה - תינוקות גם

לאו. אם ובין מבינה,

ש"ליהודים  ופועלת כולו, ישראל כלל ואת האב, ואת האם את הילד, את מצילה זו הנהגה ודוקא
ז"ל. חכמינו בדרשות שבזה הפרטים וככל כפשוטו, ויקר", וששון ושמחה אורה היתה

***

.‚"רבינו "קופת עבור מגבית עורכים שבפורים שנים מכמה המנהג .259ישנו

משובח. זה הרי המרבה וכל הטהור, לבו נדבת כפי אחד כל יתן בוודאי - פעמים כמה וכאמור

לאביונים" "מתנות ומצות לרעהו" איש מנות "משלוח למצות בנוגע גם שאמרו 17וכמודגש שאף -
ז"ל  שכתוב 260חכמינו כמו כו'", ושוקל יושב תהא פוסק 261"לא מכלֿמקום תפלס", פן חיים "אורח

שמחה 262הרמב"ם  שם שאין לרעיו, מנות בשלוח מלהרבות.. לאביונים במתנות להרבות לאדם ש"מוטב
שנאמר  לשכינה, דומה האלו האומללים לב שהמשמח כו', עניים לב לשמח אלא ומפוארה 263גדולה

דורות. לדורי פסקֿדין שזהו נדכאים", לב ולהחיות שפלים רוח להחיות

כ"ק  רבינו", "קופת בעל של הציון על להזכירו כדי בפתקא, אמו ושם שמו ירשום - הרוצה וכל
ויקר". וששון ושמחה ב"אורה להתברך אדמו"ר, מו"ח

ל  צוה שליט"א אדמו"ר ביער"[כ"ק "קול הניגון ].264נגן

***

.„ השבת שענין ושלאחריו, שלפניו הימים לג' השבת יום של השייכות אודות פעמים כמה דובר
שבתא" "קמי בשם נקרא שלכן רביעי, מיום כבר ליום 265מתחיל יותר כשמתקרבים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

השבת.

"קמי  שהוא ששי, יום בשושןֿפורים, כבר עומדים ועתה פורים, הוא חמישי יום הרי - ובנידוןֿדידן
השבת. יום גם בא ואחרֿכך הפרטים, ובכל הענינים בכל שבתא"

ויקר" וששון ושמחה ד"אורה הענין יהיה שלאחריהם, השבת ויום האלה הפורים שבימי ויהיֿרצון
השלום", בריבוי הברכה.. "בריבוי בסופה: רבה' ב'אסתר ז"ל חכמינו ובלשון גדול, ריבוי של באופן
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א.258) עט, יבמות ראה
(259- מנחם (תורת סמ"ה דאשתקד פורים שיחת גם ראה

.(224 ע' חמ"ט התוועדויות
ה"א.260) פ"א  פאה  ירושלמי ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא

ועוד.
ו.261) ה, משלי

הי"ז.262) פ"ב מגילה הל'
טו.263) נז, ישעי'
(264- מנחם (תורת סל"ה תשכ"ב פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(209 ע' חל"ג התוועדויות
סע"א.265) קו, פסחים



נג

וששון  ושמחה ד"אורה הענינים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בריבוי, הוא מהם אחד שכל ענינים וכמה כמה ועוד
ויקר".

שכבר  אלו על וכן ההם, במדינות ובשביה במצור שנמצאים ישראל בני כל על ה' ברכת תומשך וכן
בארץ" נראו "הנצנים בבחינת משם, שהם 266יצאו מקום ובכל חב"ד ובשיכון חב"ד בכפר  שאצל 267, -

"אורה  וכן תפילין", אלו ויקר מילה, זו וששון יוםֿטוב, זה ושמחה תורה, זו "אורה יהיה מהם אחד כל
כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה

בפוריא" (ביין) לבסומי איניש ד"חייב דאורייתא 39ובאופן רזין ענין הוא בתורה שענינו "ישקני 268, ,
פיהו" חוצה,269מנשיקות המעיינות הפצת -

משיחא" מלכא דא מר, אתי ד"קא הענין את בחסד 270ולהמשיך דידן, בעגלא טפחים, מעשרה למטה ,
ממש. בקרוב והנגלה), הנראה טוב שאינם ענינים (ללא וברחמים

פעמים), ג' – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מקומו. על ורקד קומתו מלוא ועמד כלאּפצי", זשוריצי "ניע ָוהניגון

אמר:] ואחרֿכך

גם התוועדות מסתמא יערכו - לעיל השבת.כאמור ביום אחרֿכך וימשיכו שושןֿפורים, מצד מחר,

הפירושים. וככל כפשוטו, ויקר" וששון ושמחה "אורה ותהיה

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו [טרם

•
.g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

.‡- ונכללים עולים השבת ביום שהרי לפורים, שייכות לו יש פורים, שלאחרי השבתֿקודש יום
פורים,1"ויכולו" של העליה נעשית פורים שלאחרי השבת שביום ונמצא, שלפניו. השבוע ימי כל -

לפורים. שייך זה הרי ובמילא

שנה  בקביעות יותר עוד ניתוסף ובזה השבוע; בתחילת היא פורים של הקביעות כאשר גם - זה וכל
בשבוע) רביעי מיום (החל שבתא" "קמי שנקראים בימים חל שפורים יותר 2זו עוד מודגשת שבהם ,

לכל  בנוגע אלא שבתא", ל"קמי בנוגע רק לא  הוא ד"ויכולו" שהענין (אףֿעלֿפי השבת ליום השייכות
השבוע). מתחילת השבוע, ימי

ב  חל ששושןֿפורים באופן היא גופא שבתא" ב"מעלי דפורים שהקביעות ששייכותו axrובפרט שבת,
ולדוגמא: הלכות, מכמה כמובן חמישי, ויום רביעי יום של השייכות מאשר יותר גדולה השבת ליום
בעת  אלא השמשות, בין דוקא (ולאו השמשות בין שבת בערב שהרץ - לשבת בהכנות לעסק בנוגע

ברשות  שרץ מפני פטור, - והזיק לשבת) .3ההכנה

ישראל  מנהג הרי - חמישי ביום היה עצמו פורים ואילו שושןֿפורים, רק היה שבת שערב 4ואףֿעלֿפי
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יב.266) ב, שה"ש
ואילך.267) 79 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
(268- מנחם (תורת ס"ס תשי"ט פורים שיחת ראה

וש"נ. .(151 ע' חכ"ה התוועדויות
ובפירש"י.269) ב א, שם
ובכ"מ.270) בתחלתו. כש"ט - דהבעש"ט אגה"ק ראה

ובכ"מ.1) א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
סע"א.2) קו, פסחים
סכ"ג.3) פ"ג שלמה של ובים א, לב, ב"ק
וש"נ.4) סכ"ג. השו"ת בחלק פורים הל' גבריאל נטעי ראה

התוועדויות  - מנחם (תורת ס"ג תשכ"ד פורים שיחת גם וראה
וש"נ. .(137 ע' חל"ט

g"kyz'd ,mixetd bg zgiy

בזה  הרי אדם, כל על רחמנות להיות שצריכה אמת הן ולכן, התורה". עלֿפי לכל קודמין אדם של ובניו
שלה]. לילד בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הילד, על לרחם האם לרגש בנוגע ועלֿדרךֿזה קדימה. יש גופא

מספיק  זה הרי לעשותו, צוה היהודי שמרדכי ענין שזהו שומעת יהודיה אם כאשר - גיסא לאידך אבל
עבורה!

שאר  מכל יותר אצלה יקר זה הרי - היהודי מרדכי עם יחד להיות רוצה שלה שהילד ָבידעה
תורה. עלֿפי להיות שצריכים כפי שלה, מההרגשים יותר ואפילו החשבונות,

לעופות, בנוגע אפילו - בנים על האם רחמנות של התורה דין את יודע היהודי מרדכי שגם יודעת היא
רחמנים  בטבעם שהם ישראל לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לבניֿאדם, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

רחמנים  ויום"258בני לילה ימים "שלשת לצום שצריך היהודי מרדכי אומר שאףֿעלֿפיֿכן וכיון כולל 47, ,
היא  אם בין מרדכי, עליו שמצווה כפי לעשות לילד ומניחה וקושיות, שאלות שואלת אינה - תינוקות גם

לאו. אם ובין מבינה,

ש"ליהודים  ופועלת כולו, ישראל כלל ואת האב, ואת האם את הילד, את מצילה זו הנהגה ודוקא
ז"ל. חכמינו בדרשות שבזה הפרטים וככל כפשוטו, ויקר", וששון ושמחה אורה היתה

***

.‚"רבינו "קופת עבור מגבית עורכים שבפורים שנים מכמה המנהג .259ישנו

משובח. זה הרי המרבה וכל הטהור, לבו נדבת כפי אחד כל יתן בוודאי - פעמים כמה וכאמור

לאביונים" "מתנות ומצות לרעהו" איש מנות "משלוח למצות בנוגע גם שאמרו 17וכמודגש שאף -
ז"ל  שכתוב 260חכמינו כמו כו'", ושוקל יושב תהא פוסק 261"לא מכלֿמקום תפלס", פן חיים "אורח

שמחה 262הרמב"ם  שם שאין לרעיו, מנות בשלוח מלהרבות.. לאביונים במתנות להרבות לאדם ש"מוטב
שנאמר  לשכינה, דומה האלו האומללים לב שהמשמח כו', עניים לב לשמח אלא ומפוארה 263גדולה

דורות. לדורי פסקֿדין שזהו נדכאים", לב ולהחיות שפלים רוח להחיות

כ"ק  רבינו", "קופת בעל של הציון על להזכירו כדי בפתקא, אמו ושם שמו ירשום - הרוצה וכל
ויקר". וששון ושמחה ב"אורה להתברך אדמו"ר, מו"ח

ל  צוה שליט"א אדמו"ר ביער"[כ"ק "קול הניגון ].264נגן

***

.„ השבת שענין ושלאחריו, שלפניו הימים לג' השבת יום של השייכות אודות פעמים כמה דובר
שבתא" "קמי בשם נקרא שלכן רביעי, מיום כבר ליום 265מתחיל יותר כשמתקרבים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

השבת.

"קמי  שהוא ששי, יום בשושןֿפורים, כבר עומדים ועתה פורים, הוא חמישי יום הרי - ובנידוןֿדידן
השבת. יום גם בא ואחרֿכך הפרטים, ובכל הענינים בכל שבתא"

ויקר" וששון ושמחה ד"אורה הענין יהיה שלאחריהם, השבת ויום האלה הפורים שבימי ויהיֿרצון
השלום", בריבוי הברכה.. "בריבוי בסופה: רבה' ב'אסתר ז"ל חכמינו ובלשון גדול, ריבוי של באופן
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א.258) עט, יבמות ראה
(259- מנחם (תורת סמ"ה דאשתקד פורים שיחת גם ראה

.(224 ע' חמ"ט התוועדויות
ה"א.260) פ"א  פאה  ירושלמי ב. פ"ו, דב"ר ב. עקב תנחומא

ועוד.
ו.261) ה, משלי

הי"ז.262) פ"ב מגילה הל'
טו.263) נז, ישעי'
(264- מנחם (תורת סל"ה תשכ"ב פורים שיחת גם ראה

וש"נ. .(209 ע' חל"ג התוועדויות
סע"א.265) קו, פסחים



g"kyz'dנד ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בצערו 17אדמו"ר  שמצטער רואים כאשר היא כמוך" לרעך "ואהבת מצות לקיום ביותר הטובה שההוכחה ,
חבירו  משמחת יותר גדולה שלו שהשמחה (ועד בשמחתו ושמח חבירו ).18של

עלֿפי  החדשים את לקדש יחזרו כאשר כי - הפרזות דערי לפורים גם שייך זה שענין להוסיף, ויש
למחרתו, מנות ומשלוח פורים סעודת יקיימו ואז השבת, ביום לחול באדר) (י"ד פורים יוכל הראיה,

הנ"ל. הירושלמי מדברי שלמדים כפי ט"ו, ביום

השמחה:‚. לענין טעמים וכמה כמה ישנם  הזה, השבתֿקודש שביום - לעיל האמור מכל המורם

השנה בכל העבודה שכללות כיון - שכתוב לכלֿלראש כמו בשמחה, להיות ה'19צריכה את "עבדו
בשמחה".

בשמחה" מרבין אדר "משנכנס - אדר חודש מצד השמחה בענין ההוספה גם .20וישנה

כמובן  - פורים שמחת כמו שמחה של ענין להיות צריך שבו השבת, ענין מצד השמחה ענין גם וישנו
שמחה  עניני שב' ונמצא, בשמחה", שמחה מערבין ש"אין לפי בשבת, פורים שמחת עושים שלא מהטעם

לזה. זה דומים ושבת) (פורים אלו

יום  שמצד השמחה וכן שלאחריֿזה, השבת ביום הפורים עניני עליית מצד השמחה ענין ישנו וכן
קביעות  יש חומה המוקפות שבערים ה'ירושלמי' דברי ומצד תענית, דמגילת טוב' ה'יום מצד - באדר ט"ז

ט"ז. ביום פורים שמחת עורכים שבה

יומין  כולהו מתברכין השבת שמיום על 21וכיון וגם הבא, השבוע כל על זו שמחה להמשיך יש ,
ניסן, חודש - הבא החודש

לגאולה" גאולה להגאל"22ו"מיסמך עתידין ובניסן נגאלו ש"בניסן פסח, לגאולת פורים מגאולת ,23

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת לטובה, עלינו הבא בניסן -

***

בשיחת „. נכלל - טוב" "יום בשם פורים לקריאת המקור אודות דפורים בהתוועדות להמדובר ההמשך
ואילך  ה סעיף .24פורים

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

טוב": "יום של המעלה בביאור לומר ויש

הזקן  רבינו פירוש ז"ל 25ידוע חכמינו לשון בביאור - טובים" "מעשים ומעשים 26בענין "תשובה
טובים  אלא מעשים, סתם (לא ומאירים" "טובים ה"מעשים" נעשים התשובה, שעלֿידי – טובים"

ומאירים).

רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו זה על התשובה שעלֿידי – פורים של ענינו גם שעמדו 27וזהו ועד ,
השנה  כל במשך מסירותֿנפש של -28בתנועה סתם מ"יום" שנעשה פעלו ומאיר., טוב טוב", "יום

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים גם אצלם 29וזהו היו לפניֿזה שגם שאףֿעלֿפי והיינו, .
אורה' ב'שערי (כמבואר יותר נעלה באופן בפורים בהם ניתוסף אלו, "טובים 30ענינים שנעשו - (

ומאירים".
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כו'17) בזח"ג איתא ד"ה גם וראה .73 ע' תש"ה סה"ש ראה
בהוספות). תרנ"ט (סה"מ פ"ד תרצ"ד

(18.157 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ב.19) ק, תהלים
סע"א.20) כט, תענית
א.21) פח, ב. סג, זח"ב
סע"ב.22) ו, מגילה
רע"א.23) יא, ר"ה

ואילך  כב עמ' לעיל כאן הודפסה (24.
שה"ש 25) א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת ראה

ג. יז,
ועוד.26) מי"ז. פ"ד אבות א. יז, ברכות
א.27) יב, מגילה
ובכ"מ.28) א. צז, מג"א תו"א
טז.29) ח, אסתר
ואילך.30) פכ"ט היהודים וקבל ד"ה הפורים שער

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בליל  גם שנמשכת ובאופן היום, חצות לאחר הפורים) ביום להיות (שצריכה פורים סעודת לערוך
ובמילא  שבת, לערב שייך עצמו שפורים כך שבת, ערב התחלת זה הרי זו שנה שבקביעות ֿ פורים, שושן

לפורים. השבתֿקודש יום של השייכות יותר מודגשת

אדר ·. ט"ז יום של המעלה גם ישנה - לפורים שייכותו מצד הזה השבתֿקודש יום מעלת על ונוסף
:5מצדֿעצמו 

תענית  במגילת אויבים,6איתא שסתרוהו ירושלים.. (חומת) שור למבנא שריו ביה, עשר "בשיתא :
יוםֿטוב". עשאוהו היום אותו לבנותו וכשהתחילו

נאמר  שעליה המגילה, קריאת לזמן בנוגע ועוד: להם"7זאת תקנו הרבה "זמנים איתא 8"בזמניהם", -
כתיב".8בגמרא  יעבור "ולא - ומשני ושיבסר", שיתסר "ואימא :

הי"ז, ליום בנוגע גם אלא הט"ז, ליום בנוגע רק לא הוא בגמרא שהקסלקאֿדעתא שאף ולהעיר,
"שיתסר  ימים, שני עוד להוסיף הקסלקאֿדעתא כי: - הי"ז מיום יותר לפורים שייך הט"ז יום מכלֿמקום
של  שהשייכות ונמצא, ט"ו. כנגד וי"ז י"ד, כנגד ט"ז וט"ו. י"ד הפורים, ימי שני כנגד היא ושיבסר",
כמו  חומה, מוקפות בעיירות שדרים אלו רק פורים חוגגים שבו הט"ו, יום עם קשורה לפורים, הי"ז יום
פורים  וחוגגים הפרזות בערי שדרים ישראל בני רוב לגבי אבל העתיקה; ירושלים ובפרט בירושלים,

י"ד). (כנגד שיתסר" "ואימא הקסלקאֿדעתא בעיקר מודגשת י"ד, ביום

פעמים  כמה המדובר קסלקאֿדעתא 9ועלֿפי שיש כיון הרי תורה, הוא בתורה קסלקאֿדעתא שגם
שבנוגע  אלא לפורים, שייכות לו יש הט"ז שיום מובן ("שיתסר"), ט"ז ביום המגילה את לקרוא בגמרא

חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין ועלֿדרך ט"ז. ביום המגילה את לקרוא איֿאפשר שאף 10לפועל ,
חיים". אלקים ו"דברי בתורה, חלק היא השניה הדעה גם הרי אחת, דעה לפי רק היא בפועל שההלכה

תענית  במגילת שגם עשאוהו 6ולהעיר, כו' בו עשר "בשבעה גם) אלא עשר, ששה רק (לא נזכר
ואילו  לפורים, שייך שאינו בפניֿעצמו ענין זהו אבל כו', ישראל חכמי על גזירה בטלה שבו יוםֿטוב",
את  לבנות הניח לא אחשורוש שהרי לפורים, שייך כו', החומה בנין בגלל אדר דט"ז טוב' ה'יום

שכתוב  כמו וגו'".11ביתֿהמקדש, שטנה כתבו גו' אחשורוש "ובמלכות

בגמרא  שאיתא כיון הרי - תענית במגילת שנזכר טוב' ל'יום בנוגע תענית,12אמנם, מגילת שבטלה
שאר  לגבי ולא ותענית, הספד לגבי רק הוא תענית מגילת שביטול ואף ממש. לפועל שייך זה אין אםֿכן
מצינו  אך בפועל; שמחה של ענין שאין נמצא, ותענית, הספד לגבי שבטלה כיון מכלֿמקום הענינים,

בפועל: להלכה בנוגע - לפורים שייך אדר ט"ז שיום בירושלמי

בירושלמי  סעודת 13איתא של הזמן אזי השבת, ביום חל - חומה דמוקפות פורים - אדר ט"ו שכאשר
אחדות  של ענין (שהוא מנות ומשלוח שמחה 14פורים מערבין שאין לפי השבת, ביום (לא הוא (

שמחת 15בשמחה  של הענין להיות יכול עכשיו שגם ונמצא, אדר. ט"ז ראשון, ביום למחרתו, אלא) ,
אדר. ט"ז ביום בפועל פורים

הרי  חומה), מוקפות בערים שדרים (אלו ישראל מבני חלק אצל שמחה של ענין יש שכאשר ומובן
מצותֿעשה  ישנה שהרי - הפרזות) בערי שדרים אלו אצל (גם ישראל בני כל אצל שמחה לפעול צריך זה

כמוך" לרעך "ואהבת התורה: מו"ח 16מן כ"ק וכדברי בשמחתו, כמו רעהו בשמחת לשמוח צריך שלכן ,
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בצערו 17אדמו"ר  שמצטער רואים כאשר היא כמוך" לרעך "ואהבת מצות לקיום ביותר הטובה שההוכחה ,
חבירו  משמחת יותר גדולה שלו שהשמחה (ועד בשמחתו ושמח חבירו ).18של

עלֿפי  החדשים את לקדש יחזרו כאשר כי - הפרזות דערי לפורים גם שייך זה שענין להוסיף, ויש
למחרתו, מנות ומשלוח פורים סעודת יקיימו ואז השבת, ביום לחול באדר) (י"ד פורים יוכל הראיה,

הנ"ל. הירושלמי מדברי שלמדים כפי ט"ו, ביום

השמחה:‚. לענין טעמים וכמה כמה ישנם  הזה, השבתֿקודש שביום - לעיל האמור מכל המורם

השנה בכל העבודה שכללות כיון - שכתוב לכלֿלראש כמו בשמחה, להיות ה'19צריכה את "עבדו
בשמחה".

בשמחה" מרבין אדר "משנכנס - אדר חודש מצד השמחה בענין ההוספה גם .20וישנה

כמובן  - פורים שמחת כמו שמחה של ענין להיות צריך שבו השבת, ענין מצד השמחה ענין גם וישנו
שמחה  עניני שב' ונמצא, בשמחה", שמחה מערבין ש"אין לפי בשבת, פורים שמחת עושים שלא מהטעם

לזה. זה דומים ושבת) (פורים אלו

יום  שמצד השמחה וכן שלאחריֿזה, השבת ביום הפורים עניני עליית מצד השמחה ענין ישנו וכן
קביעות  יש חומה המוקפות שבערים ה'ירושלמי' דברי ומצד תענית, דמגילת טוב' ה'יום מצד - באדר ט"ז

ט"ז. ביום פורים שמחת עורכים שבה

יומין  כולהו מתברכין השבת שמיום על 21וכיון וגם הבא, השבוע כל על זו שמחה להמשיך יש ,
ניסן, חודש - הבא החודש

לגאולה" גאולה להגאל"22ו"מיסמך עתידין ובניסן נגאלו ש"בניסן פסח, לגאולת פורים מגאולת ,23

ממש. בקרוב צדקנו, משיח בביאת לטובה, עלינו הבא בניסן -

***

בשיחת „. נכלל - טוב" "יום בשם פורים לקריאת המקור אודות דפורים בהתוועדות להמדובר ההמשך
ואילך  ה סעיף .24פורים

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

טוב": "יום של המעלה בביאור לומר ויש

הזקן  רבינו פירוש ז"ל 25ידוע חכמינו לשון בביאור - טובים" "מעשים ומעשים 26בענין "תשובה
טובים  אלא מעשים, סתם (לא ומאירים" "טובים ה"מעשים" נעשים התשובה, שעלֿידי – טובים"

ומאירים).

רשע" אותו של מסעודתו ש"נהנו זה על התשובה שעלֿידי – פורים של ענינו גם שעמדו 27וזהו ועד ,
השנה  כל במשך מסירותֿנפש של -28בתנועה סתם מ"יום" שנעשה פעלו ומאיר., טוב טוב", "יום

ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ש"ליהודים גם אצלם 29וזהו היו לפניֿזה שגם שאףֿעלֿפי והיינו, .
אורה' ב'שערי (כמבואר יותר נעלה באופן בפורים בהם ניתוסף אלו, "טובים 30ענינים שנעשו - (

ומאירים".
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כו'17) בזח"ג איתא ד"ה גם וראה .73 ע' תש"ה סה"ש ראה
בהוספות). תרנ"ט (סה"מ פ"ד תרצ"ד

(18.157 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
ב.19) ק, תהלים
סע"א.20) כט, תענית
א.21) פח, ב. סג, זח"ב
סע"ב.22) ו, מגילה
רע"א.23) יא, ר"ה

ואילך  כב עמ' לעיל כאן הודפסה (24.
שה"ש 25) א. פה, שמע"צ דרושי א. פב, מטות לקו"ת ראה

ג. יז,
ועוד.26) מי"ז. פ"ד אבות א. יז, ברכות
א.27) יב, מגילה
ובכ"מ.28) א. צז, מג"א תו"א
טז.29) ח, אסתר
ואילך.30) פכ"ט היהודים וקבל ד"ה הפורים שער

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בליל  גם שנמשכת ובאופן היום, חצות לאחר הפורים) ביום להיות (שצריכה פורים סעודת לערוך
ובמילא  שבת, לערב שייך עצמו שפורים כך שבת, ערב התחלת זה הרי זו שנה שבקביעות ֿ פורים, שושן

לפורים. השבתֿקודש יום של השייכות יותר מודגשת

אדר ·. ט"ז יום של המעלה גם ישנה - לפורים שייכותו מצד הזה השבתֿקודש יום מעלת על ונוסף
:5מצדֿעצמו 

תענית  במגילת אויבים,6איתא שסתרוהו ירושלים.. (חומת) שור למבנא שריו ביה, עשר "בשיתא :
יוםֿטוב". עשאוהו היום אותו לבנותו וכשהתחילו

נאמר  שעליה המגילה, קריאת לזמן בנוגע ועוד: להם"7זאת תקנו הרבה "זמנים איתא 8"בזמניהם", -
כתיב".8בגמרא  יעבור "ולא - ומשני ושיבסר", שיתסר "ואימא :

הי"ז, ליום בנוגע גם אלא הט"ז, ליום בנוגע רק לא הוא בגמרא שהקסלקאֿדעתא שאף ולהעיר,
"שיתסר  ימים, שני עוד להוסיף הקסלקאֿדעתא כי: - הי"ז מיום יותר לפורים שייך הט"ז יום מכלֿמקום
של  שהשייכות ונמצא, ט"ו. כנגד וי"ז י"ד, כנגד ט"ז וט"ו. י"ד הפורים, ימי שני כנגד היא ושיבסר",
כמו  חומה, מוקפות בעיירות שדרים אלו רק פורים חוגגים שבו הט"ו, יום עם קשורה לפורים, הי"ז יום
פורים  וחוגגים הפרזות בערי שדרים ישראל בני רוב לגבי אבל העתיקה; ירושלים ובפרט בירושלים,

י"ד). (כנגד שיתסר" "ואימא הקסלקאֿדעתא בעיקר מודגשת י"ד, ביום

פעמים  כמה המדובר קסלקאֿדעתא 9ועלֿפי שיש כיון הרי תורה, הוא בתורה קסלקאֿדעתא שגם
שבנוגע  אלא לפורים, שייכות לו יש הט"ז שיום מובן ("שיתסר"), ט"ז ביום המגילה את לקרוא בגמרא

חיים" אלקים דברי ואלו ד"אלו הענין ועלֿדרך ט"ז. ביום המגילה את לקרוא איֿאפשר שאף 10לפועל ,
חיים". אלקים ו"דברי בתורה, חלק היא השניה הדעה גם הרי אחת, דעה לפי רק היא בפועל שההלכה

תענית  במגילת שגם עשאוהו 6ולהעיר, כו' בו עשר "בשבעה גם) אלא עשר, ששה רק (לא נזכר
ואילו  לפורים, שייך שאינו בפניֿעצמו ענין זהו אבל כו', ישראל חכמי על גזירה בטלה שבו יוםֿטוב",
את  לבנות הניח לא אחשורוש שהרי לפורים, שייך כו', החומה בנין בגלל אדר דט"ז טוב' ה'יום

שכתוב  כמו וגו'".11ביתֿהמקדש, שטנה כתבו גו' אחשורוש "ובמלכות

בגמרא  שאיתא כיון הרי - תענית במגילת שנזכר טוב' ל'יום בנוגע תענית,12אמנם, מגילת שבטלה
שאר  לגבי ולא ותענית, הספד לגבי רק הוא תענית מגילת שביטול ואף ממש. לפועל שייך זה אין אםֿכן
מצינו  אך בפועל; שמחה של ענין שאין נמצא, ותענית, הספד לגבי שבטלה כיון מכלֿמקום הענינים,

בפועל: להלכה בנוגע - לפורים שייך אדר ט"ז שיום בירושלמי

בירושלמי  סעודת 13איתא של הזמן אזי השבת, ביום חל - חומה דמוקפות פורים - אדר ט"ו שכאשר
אחדות  של ענין (שהוא מנות ומשלוח שמחה 14פורים מערבין שאין לפי השבת, ביום (לא הוא (

שמחת 15בשמחה  של הענין להיות יכול עכשיו שגם ונמצא, אדר. ט"ז ראשון, ביום למחרתו, אלא) ,
אדר. ט"ז ביום בפועל פורים

הרי  חומה), מוקפות בערים שדרים (אלו ישראל מבני חלק אצל שמחה של ענין יש שכאשר ומובן
מצותֿעשה  ישנה שהרי - הפרזות) בערי שדרים אלו אצל (גם ישראל בני כל אצל שמחה לפעול צריך זה

כמוך" לרעך "ואהבת התורה: מו"ח 16מן כ"ק וכדברי בשמחתו, כמו רעהו בשמחת לשמוח צריך שלכן ,
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יח.16) יט, קדושים



g"kyz'dנו ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

" אביו עם שמעון רבי בין דיןֿודברים אודות כאן שמדובר הזקן אדמו"ר ומדייק מוסיף זה epiaxועל
אב) כיבוד בגלל הוא עצמו" "לנקות שהצורך במקרה (גם מלשוןֿהרע" "כלך שההוראה כך הקדוש",

" עלֿידי מישראל.epiaxנאמרת ואחד אחד לכל שייכותה מודגשת  שבזה הקדוש",

.Ëהזקן הלל "וכמאמר  כט: פרק בתניא הזקן רבינו לשון דיוק לבאר יש הולך eicinlzlוכן כשהיה
שאמר  להדגיש נוגע מה דלכאורה, - כו'" גופו הוא ועניה העלובה עם חסד לגמול הולך שהוא לאכול..

"לתלמידיו"? זאת

האדם", הוא האלקית נפש "שבהם.. לצדיקים, השייך ענין אודות כאן מדובר בזה: והביאור
היא  הרי לטוב, נהפך לא הבהמית.. החיונית נפש של ועצמותה שמהותה מאחר "בבינוני, מהֿשאיןֿכן

עצמו". האדם היא

אחד, לכל ששייך ענין שזהו מובן הרי שבעלֿפה, בתורה נקבע הלל של שמאמרו כיון ולכאורה:
לבינונים? ולא לצדיקים, רק שייך זה שענין לומר אפשר ואיך

הזקן הלל "וכמאמר ומדייק הזקן רבינו מוסיף שהם eicinlzlולכן לאלו רק שייך זה ענין שאכן - "
מישראל. ואחד אחד לכל שייך זה ואין הלל, תלמידי בדרגת

***

.È כללות עם - הקדוש" כרבינו ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא "מי בענין המדובר ולקשר להוסיף ויש
דפורים: הענין

פורים  כמו "כפורים", הוא הכפורים" ש"יום עד כלֿכך ונעלה גדול הוא דפורים שהענין .41ידוע

ענינו  עיקר שפורים בשעה בה - ליוםֿהכיפורים פורים בין להשוות אפשר איך מובן: אינו ולכאורה
רק  הוא הכיפורים ביום השמחה ענין וכל ושתיה, באכילה אסור הכיפורים יום ואילו כו', ושמחה משתה

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי ובפרט בשמחה, להיות צריכה מצוה שכל באופן 42בגלל  היא שהשמחה
ברעדה" מצדֿעצמה?43ד"גילו שהיא כפי השמחה ענין זה ואין ,

שיכול  - ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא הקדוש לרבינו בנוגע לעיל האמור עלֿפי יובן הענין אך
שי  ומצב מעמד בתכלית להיות שזהו כיון לעבודתו, בסתירה זה אין ואףֿעלֿפיֿכן עשירות, עניני כל שנם

כו'. נהנה שלא הבירור,

גדולה  שמחה של ענין שישנו זה עם שביחד - דפורים ושמחה למשתה בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
ידע" דלא עד בפוריא כפשוטו) "ביין" רש"י: (כפירוש לבסומי איניש "חייב שצריך 44ביותר, להלכה ועד ,

ממש) לשכרות הכוונה שאין הדעה כפי (ולא ממש  שכרות של ענין ד"לבסומי"45להיות הענין גם ישנו ,
התורה  פנימיות תורה", של .46ב"יינה

ימותו" ושם יתמו הזה ד"במדבר הענין היה [שאצלם מדבר" ל"מתי בנוגע שמצינו :47ועלֿדרך
במאמר  שנתבאר (כמו "תמתי" לבחינת שהגיעו - –48"יתמו" ימותו" "ושם השלימות; ענין שהוא ,(

העולם" מן ועבר ובטל מת כאילו מאה ד"בן הענין כו'49עלֿדרך הענינים כל את בירר שכבר וכמו 50, .
מפאנו  הרמ"ע ז"ל 51שכתב רבותינו מאמר שהוא 52בפירוש הבא", לעולם חלק להם אין המדבר "דור
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א.42) מז, נצבים
יא.43) ב, תהלים
ב.44) ז, מגילה
פורים 45) הל' גבריאל נטעי ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה

וש"נ. רפע"ג.
וש"נ.46) ואילך. 180 ע' חל"א לקו"ש ראה

לה.47) יד, שלח
(48.164 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת
ספ"ה.49) אבות
הערה 50) 420 ע' חמ"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. .16
פ"ח.51) ח"ב חקו"ד מאמר עש"מ
ב.52) קי, (במשנה). א קח, סנהדרין

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

וקבלו" ד"קיימו באופן נעשה זה כבר"31וכל שקיבלו מה "קיימו ו'כן 32, שינוי, ללא נצחי, בקיום ,
לנו'. תהיה

***

שליט"א).‰. אדמו"ר כ"ק עלֿידי (הוגה גו' תשא כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Â בתניא 33ההמשך הזקן רבינו בדברי בביאור (א) דפורים: בהתוועדות מי 34להמדובר "אלאֿאםֿכן
הקדוש" כרבינו ימיו כל הזה מעולם נהנה נינוה 35שלא תשובת בענין (ב) פורים.36, בשיחת נכלל -

.Ê'כו נהנה שלא "מי הזקן אדמו"ר לשון בדיוק לעיל שנתבאר מה שהכוונה epiaxkעלֿפי הקדוש",
דאמר  "הא ל': פרק בתניא הדיוק גם לבאר יש - מישראל ואחד אחד לכל השייכות את להדגיש היא בזה

שמעון epiaxרבי eia`lyecwd"מלשוןֿהרע כלך ליה, ואמר כתביה. חייטא יהודא אלא כתביה, אנא לאו
הקדוש" "רבינו הדיוק מהו וגם, הקדוש". ו"רבינו "אביו", סימנים: ב' ליתן הצורך מהו דלכאורה, -

הנשיא? יהודה רבי ולא דוקא,

הידוע  שעלֿפי – הוא 37ובהקדים הנ"ל כל שגם בוודאי הרי תיבה, ובכל ענין בכל בתניא הדיוק גודל
בדיוק.

אמר  נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק הרי 38ואף - וכו' בתניא דיוקים מאמירת להזהר שיש
ומה  כו'. לדייק אפשר אזי בפועל, לעבודה והתעוררות יראתֿשמים לידי מביא הדבר שאם ואמר, המשיך
בנוגע  לא אבל ושקלאֿוטריא, פלפול של באופן לדיוקים בנוגע הם נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק שדברי גם

תלמודֿתורה  בהלכות הזקן רבינו שפוסק וכפי המוכרח, דבר שזהו ענין, בכל הפשוט הפשט ,39להבנת
הבנת  אודות מדובר ֿ דידן ובנידון כלל", ללימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו אם ֿ פה שבעל ש"בתורה

בפשטות. הזקן רבינו דברי

.Á:בזה והביאור

ואפילו  אמת, שהוא אף מאד, וקל קטן גנאי ואפילו חבירו, בגנות "סיפור שלילת אודות כאן מדובר
כתביה. חייטא יהודא אלא כתביה, אנא לאו שמעון רבי דאמר "מהא ראיה ומביא עצמו", לנקות כדי

מלשוןֿהרע". כלך ליה, ואמר

" זאת אמר שמעון שרבי הזקן אדמו"ר ומדייק מוסיף זה אביו,eia`lועל אודות מדובר כאשר כי - "
אב; כיבוד היפך שזהו צער, לו לגרום שלא כדי כתביה", אנא ש"לאו להודיעו הצורך ביותר נוגע אזי
צריך  אלא לו, ולהאמין דבריו על לסמוך צריך שאז כתביה", אנא "לאו לומר מספיק לא זה ובשביל
יהודא  אצל לברר יכול שהרי לאגלויי, דעבידא מילתא זה הרי שאז כתביה", חייטא ש"יהודא להוסיף

זאת. כתב אכן הוא אם חייטא

חבירו". בגנות מ"סיפור להזהר צריך כזה, במקרה שגם - החידוש וזהו

זה  ואין שמעון, רבי בדרגת שנמצא למי רק שייכת כזו גדולה שזהירות לחשוב מקום יש עדיין אך
אדם" כל "מדת הבינוני", "מדת היא  שמדתו מישראל, ואחד אחד לכל .40שייך
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א.32) פח, שבת
פירוש 33) אודות שידובר שלפני אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

אדמו"ר  מו"ח שכ"ק וכפי מפורים, ה"חוב" להשלים צריך - רש"י
(ראה  הישנים החובות את לשלם צריכים שלכלֿלראש אומר, הי'

וש"נ). .292 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם
פ"ח.34)
(35146 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סמ"ג

ואילך.). מד ע' לעיל כאן הודפסה ואילך,
(36123 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סי"ז

ואילך.). כט ע' לעיל כאן הודפסה ואילך,
חנ"א 37) התוועדויות - מנחם תורת וש"נ.ראה .464 ע'
ע'38) תש"ח סה"ש גם וראה רנו. ע' ח"ב שלו אג"ק ראה

וש"נ. .163
ספ"ב.39)
רפי"ד.40) תניא
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" אביו עם שמעון רבי בין דיןֿודברים אודות כאן שמדובר הזקן אדמו"ר ומדייק מוסיף זה epiaxועל
אב) כיבוד בגלל הוא עצמו" "לנקות שהצורך במקרה (גם מלשוןֿהרע" "כלך שההוראה כך הקדוש",

" עלֿידי מישראל.epiaxנאמרת ואחד אחד לכל שייכותה מודגשת  שבזה הקדוש",

.Ëהזקן הלל "וכמאמר  כט: פרק בתניא הזקן רבינו לשון דיוק לבאר יש הולך eicinlzlוכן כשהיה
שאמר  להדגיש נוגע מה דלכאורה, - כו'" גופו הוא ועניה העלובה עם חסד לגמול הולך שהוא לאכול..

"לתלמידיו"? זאת

האדם", הוא האלקית נפש "שבהם.. לצדיקים, השייך ענין אודות כאן מדובר בזה: והביאור
היא  הרי לטוב, נהפך לא הבהמית.. החיונית נפש של ועצמותה שמהותה מאחר "בבינוני, מהֿשאיןֿכן

עצמו". האדם היא

אחד, לכל ששייך ענין שזהו מובן הרי שבעלֿפה, בתורה נקבע הלל של שמאמרו כיון ולכאורה:
לבינונים? ולא לצדיקים, רק שייך זה שענין לומר אפשר ואיך

הזקן הלל "וכמאמר ומדייק הזקן רבינו מוסיף שהם eicinlzlולכן לאלו רק שייך זה ענין שאכן - "
מישראל. ואחד אחד לכל שייך זה ואין הלל, תלמידי בדרגת

***

.È כללות עם - הקדוש" כרבינו ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא "מי בענין המדובר ולקשר להוסיף ויש
דפורים: הענין

פורים  כמו "כפורים", הוא הכפורים" ש"יום עד כלֿכך ונעלה גדול הוא דפורים שהענין .41ידוע

ענינו  עיקר שפורים בשעה בה - ליוםֿהכיפורים פורים בין להשוות אפשר איך מובן: אינו ולכאורה
רק  הוא הכיפורים ביום השמחה ענין וכל ושתיה, באכילה אסור הכיפורים יום ואילו כו', ושמחה משתה

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי ובפרט בשמחה, להיות צריכה מצוה שכל באופן 42בגלל  היא שהשמחה
ברעדה" מצדֿעצמה?43ד"גילו שהיא כפי השמחה ענין זה ואין ,

שיכול  - ימיו כל הזה מעולם נהנה שלא הקדוש לרבינו בנוגע לעיל האמור עלֿפי יובן הענין אך
שי  ומצב מעמד בתכלית להיות שזהו כיון לעבודתו, בסתירה זה אין ואףֿעלֿפיֿכן עשירות, עניני כל שנם

כו'. נהנה שלא הבירור,

גדולה  שמחה של ענין שישנו זה עם שביחד - דפורים ושמחה למשתה בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה
ידע" דלא עד בפוריא כפשוטו) "ביין" רש"י: (כפירוש לבסומי איניש "חייב שצריך 44ביותר, להלכה ועד ,

ממש) לשכרות הכוונה שאין הדעה כפי (ולא ממש  שכרות של ענין ד"לבסומי"45להיות הענין גם ישנו ,
התורה  פנימיות תורה", של .46ב"יינה

ימותו" ושם יתמו הזה ד"במדבר הענין היה [שאצלם מדבר" ל"מתי בנוגע שמצינו :47ועלֿדרך
במאמר  שנתבאר (כמו "תמתי" לבחינת שהגיעו - –48"יתמו" ימותו" "ושם השלימות; ענין שהוא ,(

העולם" מן ועבר ובטל מת כאילו מאה ד"בן הענין כו'49עלֿדרך הענינים כל את בירר שכבר וכמו 50, .
מפאנו  הרמ"ע ז"ל 51שכתב רבותינו מאמר שהוא 52בפירוש הבא", לעולם חלק להם אין המדבר "דור
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פורים 45) הל' גבריאל נטעי ס"ב. סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה

וש"נ. רפע"ג.
וש"נ.46) ואילך. 180 ע' חל"א לקו"ש ראה

לה.47) יד, שלח
(48.164 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם תורת
ספ"ה.49) אבות
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וקבלו" ד"קיימו באופן נעשה זה כבר"31וכל שקיבלו מה "קיימו ו'כן 32, שינוי, ללא נצחי, בקיום ,
לנו'. תהיה

***

שליט"א).‰. אדמו"ר כ"ק עלֿידי (הוגה גו' תשא כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.Â בתניא 33ההמשך הזקן רבינו בדברי בביאור (א) דפורים: בהתוועדות מי 34להמדובר "אלאֿאםֿכן
הקדוש" כרבינו ימיו כל הזה מעולם נהנה נינוה 35שלא תשובת בענין (ב) פורים.36, בשיחת נכלל -

.Ê'כו נהנה שלא "מי הזקן אדמו"ר לשון בדיוק לעיל שנתבאר מה שהכוונה epiaxkעלֿפי הקדוש",
דאמר  "הא ל': פרק בתניא הדיוק גם לבאר יש - מישראל ואחד אחד לכל השייכות את להדגיש היא בזה

שמעון epiaxרבי eia`lyecwd"מלשוןֿהרע כלך ליה, ואמר כתביה. חייטא יהודא אלא כתביה, אנא לאו
הקדוש" "רבינו הדיוק מהו וגם, הקדוש". ו"רבינו "אביו", סימנים: ב' ליתן הצורך מהו דלכאורה, -

הנשיא? יהודה רבי ולא דוקא,

הידוע  שעלֿפי – הוא 37ובהקדים הנ"ל כל שגם בוודאי הרי תיבה, ובכל ענין בכל בתניא הדיוק גודל
בדיוק.

אמר  נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר שכ"ק הרי 38ואף - וכו' בתניא דיוקים מאמירת להזהר שיש
ומה  כו'. לדייק אפשר אזי בפועל, לעבודה והתעוררות יראתֿשמים לידי מביא הדבר שאם ואמר, המשיך
בנוגע  לא אבל ושקלאֿוטריא, פלפול של באופן לדיוקים בנוגע הם נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק שדברי גם

תלמודֿתורה  בהלכות הזקן רבינו שפוסק וכפי המוכרח, דבר שזהו ענין, בכל הפשוט הפשט ,39להבנת
הבנת  אודות מדובר ֿ דידן ובנידון כלל", ללימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו אם ֿ פה שבעל ש"בתורה

בפשטות. הזקן רבינו דברי

.Á:בזה והביאור

ואפילו  אמת, שהוא אף מאד, וקל קטן גנאי ואפילו חבירו, בגנות "סיפור שלילת אודות כאן מדובר
כתביה. חייטא יהודא אלא כתביה, אנא לאו שמעון רבי דאמר "מהא ראיה ומביא עצמו", לנקות כדי

מלשוןֿהרע". כלך ליה, ואמר

" זאת אמר שמעון שרבי הזקן אדמו"ר ומדייק מוסיף זה אביו,eia`lועל אודות מדובר כאשר כי - "
אב; כיבוד היפך שזהו צער, לו לגרום שלא כדי כתביה", אנא ש"לאו להודיעו הצורך ביותר נוגע אזי
צריך  אלא לו, ולהאמין דבריו על לסמוך צריך שאז כתביה", אנא "לאו לומר מספיק לא זה ובשביל
יהודא  אצל לברר יכול שהרי לאגלויי, דעבידא מילתא זה הרי שאז כתביה", חייטא ש"יהודא להוסיף

זאת. כתב אכן הוא אם חייטא

חבירו". בגנות מ"סיפור להזהר צריך כזה, במקרה שגם - החידוש וזהו

זה  ואין שמעון, רבי בדרגת שנמצא למי רק שייכת כזו גדולה שזהירות לחשוב מקום יש עדיין אך
אדם" כל "מדת הבינוני", "מדת היא  שמדתו מישראל, ואחד אחד לכל .40שייך
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פירוש 33) אודות שידובר שלפני אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

אדמו"ר  מו"ח שכ"ק וכפי מפורים, ה"חוב" להשלים צריך - רש"י
(ראה  הישנים החובות את לשלם צריכים שלכלֿלראש אומר, הי'

וש"נ). .292 ע' חמ"ז התוועדויות - מנחם תורת גם
פ"ח.34)
(35146 ס"ע חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סמ"ג

ואילך.). מד ע' לעיל כאן הודפסה ואילך,
(36123 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם (תורת ואילך סי"ז

ואילך.). כט ע' לעיל כאן הודפסה ואילך,
חנ"א 37) התוועדויות - מנחם תורת וש"נ.ראה .464 ע'
ע'38) תש"ח סה"ש גם וראה רנו. ע' ח"ב שלו אג"ק ראה

וש"נ. .163
ספ"ב.39)
רפי"ד.40) תניא



g"kyz'dנח ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בפרשת  (הביאור ואילך 143 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה
תשא) בפרשת (הביאור ואילך 201 עמוד  הבא).67משפטים), בעמוד כאן (מובא

.·È האכזריות ענין שלילת אודות להוראה הוי 68בהמשך זימני ש"בתלת פעמים, ג' הענין והדגשת ,
שליט"א:69חזקה" אדמו"ר כ"ק אמר -

הרמב"ם  שכתב כמו הרחמנות, ענין מודגש שבו - הפורים ענין עם זה לקשר לאדם 70ויש ש"מוטב
mipeia`l zepzna zeaxdl מעלה שיש שאףֿעלֿפי והיינו, לרעיו", מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות

הלוי' ב'מנות שכתוב (כמו האחדות ענין נעשה שעלֿידיֿזה לרעיו" מנות הפיוט 71"בשלוח מחבר לבעל -
וכפי  לאביונים", במתנות להרבות "מוטב.. מכלֿמקום בדורו), המקובלים ראש שהיה דודי", "לכה

שנאמר  לשכינה, דומה האלו האומללים לב "שהמשמח לב 72שמסיים, ולהחיות שפלים רוח להחיות
נדכאים".

הקודש' ב'אגרת ה'73וכמבואר עבודת עיקר כל היות ("שנפלה "איך משיחא בעקבות הללו בעתים
ז"ל  רבותינו שאמרו כמו הצדקה, עבודת היא כו'") ועקביים רגלים בחינת עד דוד ישראל 74סוכת אין

הכיס" מן פרוטה שתכלה עד בא דוד בן (ו"אין בצדקה" אלא הגאולה"75נגאלין את ש"מקרבת ,(76,
הצדקה  במצוות בעיקר שמצטיינת זו, במדינה יתירה והגבלות 77ובהדגשה מדידות ללא נתינה של ובאופן ,

כו'.

הצדקה" הוי' "לך - הקב"ה אצל הצדקה ענין את פועלים להגלות"78ועלֿידיֿזה ד"צדקתי באופן ,79

שנאמר  כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז עצמו.. ש"הוא בני 80- אחד לאחד תלוקטו ואתם
בירושלים"81ישראל" הקודש בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים "ובאו ,82

יחדיו" לה שחוברה "כעיר השלימה, ירושלים ממש.83- בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי ,
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(תורת 67) סט"ו ויק"פ ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות
ואילך). 196 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם

(68.209 ע' ;151 ע' שם לקו"ש ראה
וש"נ.69) ע"ב. ריש קו, ב"מ
הי"ז.70) פ"ב מגילה הל'
ואילך).71) כ שם, טז. (ט, מג"א על - אלקבץ למהר"ש
טו.72) נז, ישעי'
א).73) (קיד, ס"ט
רפ"י.74) מתנ"ע הל' רמב"ם
סוס"י.75) באגה"ק הובא - א צז, סנהדרין

ב).76) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
(תורת 77) סי"ג תשכ"ה אד"ר י"ח תשא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(292 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם
ז.78) ט, דניאל
א.79) נו, ישעי'
יב.80) כז, שם
ג.81) ל, נצבים פירש"י
יג.82) שם, ישעי'
ג.83) קכב, תהלים

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בפרשת  (הביאור ואילך 143 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה
תשא) בפרשת (הביאור ואילך 201 עמוד  הבא).67משפטים), בעמוד כאן (מובא

.·È האכזריות ענין שלילת אודות להוראה הוי 68בהמשך זימני ש"בתלת פעמים, ג' הענין והדגשת ,
שליט"א:69חזקה" אדמו"ר כ"ק אמר -

הרמב"ם  שכתב כמו הרחמנות, ענין מודגש שבו - הפורים ענין עם זה לקשר לאדם 70ויש ש"מוטב
mipeia`l zepzna zeaxdl מעלה שיש שאףֿעלֿפי והיינו, לרעיו", מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות

הלוי' ב'מנות שכתוב (כמו האחדות ענין נעשה שעלֿידיֿזה לרעיו" מנות הפיוט 71"בשלוח מחבר לבעל -
וכפי  לאביונים", במתנות להרבות "מוטב.. מכלֿמקום בדורו), המקובלים ראש שהיה דודי", "לכה

שנאמר  לשכינה, דומה האלו האומללים לב "שהמשמח לב 72שמסיים, ולהחיות שפלים רוח להחיות
נדכאים".

הקודש' ב'אגרת ה'73וכמבואר עבודת עיקר כל היות ("שנפלה "איך משיחא בעקבות הללו בעתים
ז"ל  רבותינו שאמרו כמו הצדקה, עבודת היא כו'") ועקביים רגלים בחינת עד דוד ישראל 74סוכת אין

הכיס" מן פרוטה שתכלה עד בא דוד בן (ו"אין בצדקה" אלא הגאולה"75נגאלין את ש"מקרבת ,(76,
הצדקה  במצוות בעיקר שמצטיינת זו, במדינה יתירה והגבלות 77ובהדגשה מדידות ללא נתינה של ובאופן ,

כו'.

הצדקה" הוי' "לך - הקב"ה אצל הצדקה ענין את פועלים להגלות"78ועלֿידיֿזה ד"צדקתי באופן ,79

שנאמר  כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז עצמו.. ש"הוא בני 80- אחד לאחד תלוקטו ואתם
בירושלים"81ישראל" הקודש בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים "ובאו ,82

יחדיו" לה שחוברה "כעיר השלימה, ירושלים ממש.83- בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי ,
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(תורת 67) סט"ו ויק"פ ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות
ואילך). 196 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם

(68.209 ע' ;151 ע' שם לקו"ש ראה
וש"נ.69) ע"ב. ריש קו, ב"מ
הי"ז.70) פ"ב מגילה הל'
ואילך).71) כ שם, טז. (ט, מג"א על - אלקבץ למהר"ש
טו.72) נז, ישעי'
א).73) (קיד, ס"ט
רפ"י.74) מתנ"ע הל' רמב"ם
סוס"י.75) באגה"ק הובא - א צז, סנהדרין

ב).76) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
(תורת 77) סי"ג תשכ"ה אד"ר י"ח תשא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(292 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם
ז.78) ט, דניאל
א.79) נו, ישעי'
יב.80) כז, שם
ג.81) ל, נצבים פירש"י
יג.82) שם, ישעי'
ג.83) קכב, תהלים

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

dlrnlכמאן ש"דמי הבא"] יין)inqancמ"עולם (כשתויי בידיעת 53" מעלתם גודל עם קשור זה שענין -
כו'. תורה רזי

וגו'" הארץ ומשמני השמים "מטל יתן שהקב"ה - לנו' תהיה חכמינו 54ו'כן כדרשת והן כפשוטו, הן ,
סתירה 55ז"ל  שאין באופן שזהו לעיל וכאמור וכו'", משנה זו - הארץ ומשמני מקרא, זו - השמים "מטל

ברחבה" ד"ואתהלכה באופן רויחי, ומזוני חיי דבני הענינים כל שישנם והיינו, זה 56ביניהם, עם וביחד ,
ד"ט  הענין זכו"ישנו חיים פיהו"57ועמיה מנשיקות "ישקני דלעתידֿלבוא, התורה פנימיות גילוי מעין ,58,

צדקנו. משיח בביאת שיתגלו תורה רזי

* * *

.‡È רש"י בפירוש בפרשתנו 59הביאור גדי" תבשל  "לא הפסוק על 60על רש"י לפירוש בהשוואה ,
משפטים  בפרשת זה ,61פסוק

החידוש  מצד הוא בפסוק הקושי משפטים: בפרשת עתה 62- עד בתורה מצינו שלא בישול, שבאיסור
אכילה  איסור לאיסור63(מהֿשאיןֿכן "אחד רש"י מפרש ולכן ,(dlik` הרי בישול, בלשון שנקט ומה ,"

קודש "בכל וכמו לאכול, יבוא שלא כדי יבשל שלא היינו, לאכילה. מהאפשרות להתרחק כדי l`זה
rbz"64,הנאה לאיסור "אחד גם שניתוסף לומר צריך כן על בתורה", נכתב מקומות ש"בשלשה כיון אלא .

שלכן  במשמע", וכבש עגל אף סתם, גדי שנאמר מקום "כל רש"י: ומקדים בישול". לאיסור ואחד
להוסיף  שבא לומר צריך עלֿכרחך אלא כו', וכבש עגל גם לאסור כדי הם המקומות שג' לומר איֿאפשר

בישול. ואיסור הנאה איסור

לאיסור  בנוגע והן אכילה לאיסור בנוגע הן בישול, בלשון משתמשת שהתורה כיון תשא: ובפרשת
"אזהרה  - תבשל" ד"לא האיסור בכללות ענין להוסיף היא הכתוב שכוונת לומר, צריך עלֿכרחך הנאה,
"ושלשה  רש"י מוסיף (שלכן ובישול הנאה דאכילה הענינים לג' בנוגע בשר, מיני כל בחלב", לבשר
לבשר, המושאל שם בתור רך", ולד "כל כולל זה הרי - "גדי" שכתוב ומה כו'"). בתורה כתוב פעמים

כל סתם, "שגדי דוקא, "גדי" ונקט הגוף; חלקי לשאר ביחס רך ש"דיבר miwpeiשהוא לפי - במשמע"
משפטים  בפרשת כבר פירש שרש"י (כפי בהוה" ב"יונקים",65הכתוב הוא אמו" "בחלב הבישול ועיקר ,(

האיסור  הרי - אמו" "בחלב נאמר מדוע מובן, אינו עדיין אך אחר. ממקום חלב לחפש צריך  לא שאז
האכזריות  ענין מצד ביונקים, רק "פרט 66אינו אמו", "בחלב רש"י: מפרש ולכן בשר? מיני בכל אלא ,

ל" הסמוכה "אמו" בתיבת לעוף" "פרט המיעוט ונרמז אם"; חלב לו שאין מקום algaלעוף יש שאז ,"
- סופרים" מדברי "איסורו.. על לרמז כדי (עוף), בשר למעט הכוונה שאין לטעות
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(ובפירש"י).53) סע"ב עג, ב"ב
כח.54) כז, תולדות
ג.55) פס"ו, ב"ר
מה.56) קיט, תהלים
וש"נ.57) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ובפירש"י.58) ב א, שה"ש
אפשר 59) זה רש"י שבפירוש אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

והן  רש"י, מפרשי עליהם שעמדו קושיות הן קושיות, כו"כ למנות
כולל  כמ"פ), (כמדובר עליהם נעמד לא א' שאף קושיות" ָ"קלאץֿ

זה. רש"י פירוש על להתעכב שהציע זה - גם
כו.60) לד,
יט.61) כג,
בחלב..62) "בשר ב) מד, (פסחים הגמרא מדברי ולהעיר

הדדי  ובהדי שרי, לחודי' והאי לחודי' דהאי אילימא הוא.. חידוש
לי' בשיל שרי, בחלבא יומא כולי לי' תרו דאי אלא וכו', אסור

אסור". בשולי
תאכלו 63) אשר החי' "זאת ואילך): ב (יא, שמיני בפ' וכמו

בפ' כמ"ש - למקרא' חמש ה'בן למד שכבר - לפנ"ז וגם וגו'".

להיות  "העתידה רש"י: ומפרש הטהורה", הבהמה "מכל ב) (ז, נח
לעשו  יצחק בדברי ג) (כז, תולדות בפ' וכן לישראל"; טהורה
יפה, ושחוט סכינך "חדד רש"י: ומפרש גו'", תליך כליך נא "שא

נבלה". תאכילני שלא
למד 64) שכבר ממה גם דוגמא להביא ויש - ד. יב, תזריע

אלי  יצעק צעק אם כי אותו תענה ענה "אם למקרא': חמש ה'בן
גזם  קצר, מקרא זה "הרי רש"י: ומפרש כב), כב, (משפטים וגו'"
שלך  את ליטול סופך אותו.. תענה ענה אם ענשו.. פירש ולא
יעשה  שלא למקרא' חמש ה'בן את מזהיר שה"מלמד" וכמו וכו'",
על  באצבעו מורה רק אלא ענשו, לפרש מבלי מסויים, דבר

ה"שוט"...
ל.65) שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא,
וכללות 66) כח), כב, (אמור בנו" ואת ד"אותו האיסור כמו

וֿז). כב, (תצא הקן שילוח מצות כמו חיים, בעלי דצער הענין
"למען  יב) (כג, משפטים בפ' כבר למד למקרא' חמש שה'בן וכפי
אלא  אינו או כו' נייח לו "תן רש"י: ופירש וחמורך", שורך ינוח

הבי  בתוך צער".יחבשנו אלא נייח זה אין ת..



נט g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בפרשת  (הביאור ואילך 143 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה
תשא) בפרשת (הביאור ואילך 201 עמוד  הבא).67משפטים), בעמוד כאן (מובא

.·È האכזריות ענין שלילת אודות להוראה הוי 68בהמשך זימני ש"בתלת פעמים, ג' הענין והדגשת ,
שליט"א:69חזקה" אדמו"ר כ"ק אמר -

הרמב"ם  שכתב כמו הרחמנות, ענין מודגש שבו - הפורים ענין עם זה לקשר לאדם 70ויש ש"מוטב
mipeia`l zepzna zeaxdl מעלה שיש שאףֿעלֿפי והיינו, לרעיו", מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות

הלוי' ב'מנות שכתוב (כמו האחדות ענין נעשה שעלֿידיֿזה לרעיו" מנות הפיוט 71"בשלוח מחבר לבעל -
וכפי  לאביונים", במתנות להרבות "מוטב.. מכלֿמקום בדורו), המקובלים ראש שהיה דודי", "לכה

שנאמר  לשכינה, דומה האלו האומללים לב "שהמשמח לב 72שמסיים, ולהחיות שפלים רוח להחיות
נדכאים".

הקודש' ב'אגרת ה'73וכמבואר עבודת עיקר כל היות ("שנפלה "איך משיחא בעקבות הללו בעתים
ז"ל  רבותינו שאמרו כמו הצדקה, עבודת היא כו'") ועקביים רגלים בחינת עד דוד ישראל 74סוכת אין

הכיס" מן פרוטה שתכלה עד בא דוד בן (ו"אין בצדקה" אלא הגאולה"75נגאלין את ש"מקרבת ,(76,
הצדקה  במצוות בעיקר שמצטיינת זו, במדינה יתירה והגבלות 77ובהדגשה מדידות ללא נתינה של ובאופן ,

כו'.

הצדקה" הוי' "לך - הקב"ה אצל הצדקה ענין את פועלים להגלות"78ועלֿידיֿזה ד"צדקתי באופן ,79

שנאמר  כענין ממקומו, איש איש ממש בידיו אוחז עצמו.. ש"הוא בני 80- אחד לאחד תלוקטו ואתם
בירושלים"81ישראל" הקודש בהר לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים "ובאו ,82

יחדיו" לה שחוברה "כעיר השלימה, ירושלים ממש.83- בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי ,
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(תורת 67) סט"ו ויק"פ ש"פ שיחת ראה - הענין לשלימות
ואילך). 196 ע' חנ"ב התוועדויות - מנחם

(68.209 ע' ;151 ע' שם לקו"ש ראה
וש"נ.69) ע"ב. ריש קו, ב"מ
הי"ז.70) פ"ב מגילה הל'
ואילך).71) כ שם, טז. (ט, מג"א על - אלקבץ למהר"ש
טו.72) נז, ישעי'
א).73) (קיד, ס"ט
רפ"י.74) מתנ"ע הל' רמב"ם
סוס"י.75) באגה"ק הובא - א צז, סנהדרין

ב).76) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
(תורת 77) סי"ג תשכ"ה אד"ר י"ח תשא, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(292 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם
ז.78) ט, דניאל
א.79) נו, ישעי'
יב.80) כז, שם
ג.81) ל, נצבים פירש"י
יג.82) שם, ישעי'
ג.83) קכב, תהלים

g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

בפרשת  (הביאור ואילך 143 עמוד ו' חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה
תשא) בפרשת (הביאור ואילך 201 עמוד  הבא).67משפטים), בעמוד כאן (מובא

.·È האכזריות ענין שלילת אודות להוראה הוי 68בהמשך זימני ש"בתלת פעמים, ג' הענין והדגשת ,
שליט"א:69חזקה" אדמו"ר כ"ק אמר -

הרמב"ם  שכתב כמו הרחמנות, ענין מודגש שבו - הפורים ענין עם זה לקשר לאדם 70ויש ש"מוטב
mipeia`l zepzna zeaxdl מעלה שיש שאףֿעלֿפי והיינו, לרעיו", מנות ובשלוח בסעודתו מלהרבות

הלוי' ב'מנות שכתוב (כמו האחדות ענין נעשה שעלֿידיֿזה לרעיו" מנות הפיוט 71"בשלוח מחבר לבעל -
וכפי  לאביונים", במתנות להרבות "מוטב.. מכלֿמקום בדורו), המקובלים ראש שהיה דודי", "לכה

שנאמר  לשכינה, דומה האלו האומללים לב "שהמשמח לב 72שמסיים, ולהחיות שפלים רוח להחיות
נדכאים".

הקודש' ב'אגרת ה'73וכמבואר עבודת עיקר כל היות ("שנפלה "איך משיחא בעקבות הללו בעתים
ז"ל  רבותינו שאמרו כמו הצדקה, עבודת היא כו'") ועקביים רגלים בחינת עד דוד ישראל 74סוכת אין

הכיס" מן פרוטה שתכלה עד בא דוד בן (ו"אין בצדקה" אלא הגאולה"75נגאלין את ש"מקרבת ,(76,
הצדקה  במצוות בעיקר שמצטיינת זו, במדינה יתירה והגבלות 77ובהדגשה מדידות ללא נתינה של ובאופן ,

כו'.

הצדקה" הוי' "לך - הקב"ה אצל הצדקה ענין את פועלים להגלות"78ועלֿידיֿזה ד"צדקתי באופן ,79
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g"kyz'd ,xc` f"h ,`yz zyxt zay zgiy

dlrnlכמאן ש"דמי הבא"] יין)inqancמ"עולם (כשתויי בידיעת 53" מעלתם גודל עם קשור זה שענין -
כו'. תורה רזי

וגו'" הארץ ומשמני השמים "מטל יתן שהקב"ה - לנו' תהיה חכמינו 54ו'כן כדרשת והן כפשוטו, הן ,
סתירה 55ז"ל  שאין באופן שזהו לעיל וכאמור וכו'", משנה זו - הארץ ומשמני מקרא, זו - השמים "מטל

ברחבה" ד"ואתהלכה באופן רויחי, ומזוני חיי דבני הענינים כל שישנם והיינו, זה 56ביניהם, עם וביחד ,
ד"ט  הענין זכו"ישנו חיים פיהו"57ועמיה מנשיקות "ישקני דלעתידֿלבוא, התורה פנימיות גילוי מעין ,58,

צדקנו. משיח בביאת שיתגלו תורה רזי

* * *

.‡È רש"י בפירוש בפרשתנו 59הביאור גדי" תבשל  "לא הפסוק על 60על רש"י לפירוש בהשוואה ,
משפטים  בפרשת זה ,61פסוק

החידוש  מצד הוא בפסוק הקושי משפטים: בפרשת עתה 62- עד בתורה מצינו שלא בישול, שבאיסור
אכילה  איסור לאיסור63(מהֿשאיןֿכן "אחד רש"י מפרש ולכן ,(dlik` הרי בישול, בלשון שנקט ומה ,"

קודש "בכל וכמו לאכול, יבוא שלא כדי יבשל שלא היינו, לאכילה. מהאפשרות להתרחק כדי l`זה
rbz"64,הנאה לאיסור "אחד גם שניתוסף לומר צריך כן על בתורה", נכתב מקומות ש"בשלשה כיון אלא .

שלכן  במשמע", וכבש עגל אף סתם, גדי שנאמר מקום "כל רש"י: ומקדים בישול". לאיסור ואחד
להוסיף  שבא לומר צריך עלֿכרחך אלא כו', וכבש עגל גם לאסור כדי הם המקומות שג' לומר איֿאפשר

בישול. ואיסור הנאה איסור

לאיסור  בנוגע והן אכילה לאיסור בנוגע הן בישול, בלשון משתמשת שהתורה כיון תשא: ובפרשת
"אזהרה  - תבשל" ד"לא האיסור בכללות ענין להוסיף היא הכתוב שכוונת לומר, צריך עלֿכרחך הנאה,
"ושלשה  רש"י מוסיף (שלכן ובישול הנאה דאכילה הענינים לג' בנוגע בשר, מיני כל בחלב", לבשר
לבשר, המושאל שם בתור רך", ולד "כל כולל זה הרי - "גדי" שכתוב ומה כו'"). בתורה כתוב פעמים

כל סתם, "שגדי דוקא, "גדי" ונקט הגוף; חלקי לשאר ביחס רך ש"דיבר miwpeiשהוא לפי - במשמע"
משפטים  בפרשת כבר פירש שרש"י (כפי בהוה" ב"יונקים",65הכתוב הוא אמו" "בחלב הבישול ועיקר ,(

האיסור  הרי - אמו" "בחלב נאמר מדוע מובן, אינו עדיין אך אחר. ממקום חלב לחפש צריך  לא שאז
האכזריות  ענין מצד ביונקים, רק "פרט 66אינו אמו", "בחלב רש"י: מפרש ולכן בשר? מיני בכל אלא ,

ל" הסמוכה "אמו" בתיבת לעוף" "פרט המיעוט ונרמז אם"; חלב לו שאין מקום algaלעוף יש שאז ,"
- סופרים" מדברי "איסורו.. על לרמז כדי (עוף), בשר למעט הכוונה שאין לטעות
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(ובפירש"י).53) סע"ב עג, ב"ב
כח.54) כז, תולדות
ג.55) פס"ו, ב"ר
מה.56) קיט, תהלים
וש"נ.57) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ובפירש"י.58) ב א, שה"ש
אפשר 59) זה רש"י שבפירוש אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

והן  רש"י, מפרשי עליהם שעמדו קושיות הן קושיות, כו"כ למנות
כולל  כמ"פ), (כמדובר עליהם נעמד לא א' שאף קושיות" ָ"קלאץֿ

זה. רש"י פירוש על להתעכב שהציע זה - גם
כו.60) לד,
יט.61) כג,
בחלב..62) "בשר ב) מד, (פסחים הגמרא מדברי ולהעיר

הדדי  ובהדי שרי, לחודי' והאי לחודי' דהאי אילימא הוא.. חידוש
לי' בשיל שרי, בחלבא יומא כולי לי' תרו דאי אלא וכו', אסור

אסור". בשולי
תאכלו 63) אשר החי' "זאת ואילך): ב (יא, שמיני בפ' וכמו

בפ' כמ"ש - למקרא' חמש ה'בן למד שכבר - לפנ"ז וגם וגו'".

להיות  "העתידה רש"י: ומפרש הטהורה", הבהמה "מכל ב) (ז, נח
לעשו  יצחק בדברי ג) (כז, תולדות בפ' וכן לישראל"; טהורה
יפה, ושחוט סכינך "חדד רש"י: ומפרש גו'", תליך כליך נא "שא

נבלה". תאכילני שלא
למד 64) שכבר ממה גם דוגמא להביא ויש - ד. יב, תזריע

אלי  יצעק צעק אם כי אותו תענה ענה "אם למקרא': חמש ה'בן
גזם  קצר, מקרא זה "הרי רש"י: ומפרש כב), כב, (משפטים וגו'"
שלך  את ליטול סופך אותו.. תענה ענה אם ענשו.. פירש ולא
יעשה  שלא למקרא' חמש ה'בן את מזהיר שה"מלמד" וכמו וכו'",
על  באצבעו מורה רק אלא ענשו, לפרש מבלי מסויים, דבר

ה"שוט"...
ל.65) שם, כא. שם, יז. כב, כח. כא,
וכללות 66) כח), כב, (אמור בנו" ואת ד"אותו האיסור כמו

וֿז). כב, (תצא הקן שילוח מצות כמו חיים, בעלי דצער הענין
"למען  יב) (כג, משפטים בפ' כבר למד למקרא' חמש שה'בן וכפי
אלא  אינו או כו' נייח לו "תן רש"י: ופירש וחמורך", שורך ינוח

הבי  בתוך צער".יחבשנו אלא נייח זה אין ת..

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מיכאל שי'

שלום וברכה!

... בשאלתו ע"ד כתיבת תפלין דר"ת - בקסת הסופר סכ"ו ובס' ישמח משה על אגדות הש"ס 

כ' דיש ליזהר שמי שאינו מניח תפלין דר"ת לא יכתבם. באות חיים סל"ד סקי"א מחמיר אף בדיעבד 

)!(. ויל"ע בל' אדה"ז רסל"ט "מפני שאינו חושש עליהם כלל" - וא"כ הנמנע מפני דמיחזי כיוהרא אינו 

בזה, עכ"פ בדיעבד. וכ"כ בס' מאסף לכל המחנות סל"ט סקכ"ו משו"ת פני מבין.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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גדי  תבשל לא אדמתך... בכורי "ראשית הפסוק מן
אמו" השני,1בחלב המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט ,

לבשר  "אזהרה ומפרש: גדי", תבשל "לא המלים את
איסור  זהו אלא "גדי", לגבי רק אינה (שהאזהרה בחלב

"בחלב" בשר כל בישול ושלושה 2על רש"י:) וממשיך .
בתורה  כתוב ואחד 3פעמים להנאה ואחד לאכילה אחד .

בישול" .4לאיסור

בזה: להבין וצריך

שלמרות  מפרש, שרש"י שהסיבה לומר, אין א)
תבשל "לא בפסוק "אזהרה icbשנאמר היא הכוונה ,"

להבדיל  סיבה שאין משום ההגיון, לפי היא לבשר",
הוא, כך אם שהרי, אחר. בשר לבין "גדי" בשר בין
שבה  משפטים, בפרשת כן, לפני זאת אומר רש"י היה

גדי" תבשל "לא האיסור מכך dpey`xlמופיע אך .
משפטים לבשר",`oiשבפרשת "אזהרה אומר רש"י

"גדי" בין ולהבדיל להבחין ניתן ההגיון, שלפי מוכח,
אחר  בשר .5לבין

מכך  נובעת רש"י של שההוכחה לומר, אפוא צריך
בשנית, בפרשתנו מופיע גדי" תבשל "לא שהאיסור

בלאוין" "להרבות רק מתכוונת התורה אין אלא 6ובכך ,
"אזהרה – זה בלאו הכלול ענין עוד ".xyalלהוסיף

שהחידוש  פירוש, באותו מציין בעצמו רש"י אך,
האיסור לעומת כאן הוא שבפסוק משפטים, בפרשת

לומד  הוא מנין הנאה. לאיסור היא הכוונה שכאן בכך,
כאן לחדש שיש לבשר"?mbאפוא "אזהרה

ששלוש  פעמים...", "ושלושה הפירוש את ב)
הן: תבשל..." "לא האיסור בתורה שמופיע הפעמים
איסור  לגבי אחת פעם אכילה, איסור לגבי אחת פעם
אמר  כבר בישול, איסור לגבי אחת ופעם הנאה,

בפעם כן לפני הפעמים,dpey`xdרש"י שלוש של
משפטים  שוב 7בפרשת זאת לפרש רש"י צריך מדוע .

כאן?

.·
"...Í¯ „ÏÂ ÏÎ" Y "È„‚"

ומפרש: "גדי", המלה את רש"י מצטט מכן לאחר
שהוצרך  ממה וכבש. עגל ואף במשמע, רך ולד "כל
כל  סתם שגדי למדת, עזים, גדי מקומות בכמה לפרש

במשמע" .8יונקים

בזה: להבין וצריך

רך", ולד ל"כל היא הכוונה שב"גדי" זה, הסבר א)
מקומות  שבמספר מכך ההוכחה ואף וכבש, עגל כולל

"גדי להדגיש התורה רש"י mifrצריכה אמר כבר ,"
משפטים  בפרשת כן, זאת 7לפני לבאר עליו מדוע .

שוב?

כאן בפסוק אשר9רש"י siqenב) exiaqdענין, `l
ok iptl גדי "שאין רש"י אומר שם משפטים: בפרשת ,

הוא כאן בפסוק ואילו רך", ולד לשון  את siqenאלא
" של כך,miwpeiהענין אם ביותר. צעיר לולד שכוונתו ,"

משפטים, בפרשת מפירושו מובן: פרשתנו,iptlyלא
נכלל  רך ולד שכל מובן, "יונקים", אומר רש"י אין שבו
ההוכחה  ומנין יונק. אינו שכבר ולד אף "גדי", במושג
ל"יונקים"? דוקא היא הכוונה זה שבמושג כאן, בפסוק
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כו.1) לד, פרשתנו
כל..2) אלא דוקא אמו בחלב לא "גם בש"ח): (וכ"ה כאן ברא"ם

היא  רש"י כוונת באם אבל כו'". עצמו של בחלב ואפילו במשמע חלב
התיבות  גם להעתיק הו"ל דוקא, לאו הוא אמו" ש"בחלב כאן לפרש

ש( ומזה אמו", (ואפילו iptl"בחלב גדי" תבשל "לא רק מעתיק פירושו)
תבשל  "לא התיבות רק לפרש שבא מוכח שלפניו), כבפסוק – "וגו'" לא
ל"גדי". רק ולא בשר לכל היא שהאזהרה לחדש שבאים ומבאר – גדי"
"בחלב" תיבת גם הוא מעתיק לבשר" "אזהרה שמפרש לאחר ורק

weqtay– מובן להם אין עצמם בפני לבשר" "אזהרה שהתיבות לפי ,*
עצמו). בשר על (ולא דוקא בחלב בשר על היא האזהרה כי

ע'3) ח"ו לקו"ש וראה כא. יד, ראה כאן. פרשתנו יט. כג, משפטים
ואילך. 143

וכו'.4) ברא"ם הראשון), דפוס (כולל שראיתי רש"י דפוסי בכל כ"ה
לאיסור  וא' הנאה לאיסור וא' אכילה לאיסור אחד ב): (קטו, בחולין אבל

שם. משפטים ברש"י וכ"ה בישול.
ואילך.5) 149 ע' ח"ו לקו"ש גם וראה ז. סעיף וכדלקמן
(6.28 הערה 148 ע' שם ראה
שם.7)
כאן 8) וברש"י ורחל" "פרה שם שבחולין אלא ב. קיג, בחולין וכ"ה

.5 הערה 143 ע' שם וראה וכבש". "עגל
סתם 9) מקומות" "בכמה כותב כאן שרש"י מה להקשות אין אבל

כבר שפירש מה על עצמו סומך כי – משפטים) (כבפ' מפרטם f"ptlואינו
טעם) איזה (מצד כשמפרש שגם בכ"מ, רש"י של (וכדרכו משפטים בפ'

הוא השני' בפעם – פעמים ב' אחד ).xvwnענין

.n"kae (c ,dl) ldwie i"yx f"cr d`x (*
."alga" zaiz (xeacd zlgza) aezkdn wizrdl 'il ied ok m`c ± aezkd 'ita i"yx ixacn `id "alga" zaizc l"t` i`

`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

או  רך בולד מדובר אם ההבדל בכלל מה וכן:
ובמיוחד  מקרא?ביונק, של בפשוטו

.‚
"...ÛÂÚÏ Ë¯Ù" Y "ÂÓ‡ ·ÏÁ·"

אמו", "בחלב המלים את רש"י מצטט מכן לאחר
איסורו  שאין אם, חלב לו שאין לעוף "פרט ומפרש:

סופרים" מדברי אלא התורה, "בחלב 10מן שבמלים –
en`"oi`באיזה (לבאר התורה לבשל algכוונת אסור

איזה להסביר אלא הבשר), לבשל xyaאת אסור
חיים  בעל של בשרו על דוקא חל שהאיסור בחלב,

ובשר אם, חלב לו יש חלב,dfאשר בשום לבשל אסור
אמו  חלב שאינו בחלב עוף,11אף בשר לגבי ואילו .

אלא  חל תבשל" "לא האיסור אין אם, חלב לו שאין
סופרים. מדברי

גדי  תבשל "לא של הפשוטה המשמעות מובן: ואינו
למלה  קשורה "אמו" הנוספת שהמלה היא, אמו" בחלב

"alga,רש"י מסביר ומדוע בשר. לבשל אסור שבו ,"
חלב  באיזה הבדל ואין הבשר, את מתארת זו שמלה

אותו? מבשלים

משפטים  בפרשת גם יותר: קשה אף זו 7שאלה

"בחלב ושם`enנאמר ,"oi` פרט" מפרש רש"י
לעוף...",

]mye"אמו "בחלב שבמלים לומר איֿאפשר אף
תבשל  "לא האזהרה כי "עוף", למעט התורה מתכוונת
רך" "ולד "גדי", לגבי רק היא משפטים שבפרשת גדי"

"לא dnda12של בשנית נאמר כאשר בפרשתנו, (ורק
ז  גדי", "אזהרהתבשל לגבי  הוספה כל xyalוהי ,"

צורך  ואין באיסור, נכלל עוף בשר אין ממילא בשר),
אמו"], "בחלב המלים ידי על למעטו

שבפרשת  אמו" "בחלב המלים שאת מובן, מכך
רש"י מסביר רק oheytkמשפטים שם נאמר שהאיסור ,

הוא  אין ומדוע אחר. חלב על ולא אמו, חלב לגבי

אמו" "בחלב המלים לגבי גם כך מסביר
?13שבפרשתנו 

איסורו  "שאין בסיום רש"י דברי את להבין יש כן
לציין  חשוב מדוע סופרים": מדברי אלא התורה, מן

הפסוק אסור dxezaבהסברת בחלב עוף שבשר ,
?14מדרבנן 

יודע, שהתלמיד כיון זאת: לתרץ אפשר בדוחק
לאכול  אסור עוף בשר שאף הוריו, הנהגת את בראותו
"פרט  רש"י אומר כיצד להתפלא: יכול הוא בחלב,
מציין  לכן בחלב? לאכול מותר עוף שבשר לעוף...",

מדרבנן. אסור הדבר שאכן, רש"י,

איסור מוסיף שרש"י לבאר, ביותר דחוק iccvאך
הפסוק  למשמעות קשור פשוט 15שאינו יותר הרבה .

איסורו  "שאין פירושו, בסיום רש"י דברי שאף לומר,
לעצם  קשורים סופרים", מדברי אלא התורה מן

הפסוק. משמעות

.„
¯˘· ÏÎ ¯ÂÒÈ‡ :Ô‡Î ˙ÙÒÂ˙‰

הוא: לכך ההסבר

שאותו  שבפרשתנו, גדי" תבשל "לא בפסוק הקושי
"אזהרה בפירושו רש"י הוא xyalמבאר כיון 16...", :

אכילה, איננה כאן בפסוק "תבשל" המלה שמשמעות
רש"י  הסביר שכבר כפי הנאה, אלא משפטים, כבפרשת

ok iptl בתורה מופיעה מדוע – משפטים בפרשת ,
מלה? אותה הפעמים בשתי

"לא הניסוח היה מופי lyazאילו בפרשתנו," רק ע
"לא  הביטוי מופיע מדוע השאלה מתעוררת היתה לא

lyaz הגורם הראשון האמצעי הוא שבישול כיון ,"
"לא  הביטוי מדוע לרש"י קשה לא גם ולפיכך להנאה,

lyaz אכילה לגבי הוא משפטים שבפרשת כיון 17" אך .
ואילו  לאכילה, התורה מתכוונת משפטים שבפרשת
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סע"א.10) שם, בחולין הגלילי ר"י כדעת
(באו"א).11) 35 הערה 42 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
(12.17 ובהערה 144ֿ5 ע' שם ראה
"אזהרה 13) לפנ"ז רש"י למ"ש בהמשך בא שזה כאן, וגו"א ברא"ם

אמו"]. "בחלב מ"ש לי' הוקשה אסור, חלב שכל [שמכיון בחלב" לבשר
"אזהרה רק הוא רש"י שחידוש ,2 הערה לעיל ראה ".xyalאבל

הפירוש 14) לפי א), (קטז, שבחולין אימא" ה"איבעית שלפי ובפרט,
מדרבנן  אפילו "עוף – כו'" לעוף פרט אמו "בחלב הגלילי) ר"י (דעת
ריה"ג  של במקומו כו' הכי נמי "תניא שם שאמרו וממה אסור". לא נמי

ריה"ג). (לפי' המסקנא שכ"ה מוכח – בחלב" עוף בשר אוכלין היו
ידעינן 15) – שם רש"י לפירוש – משפטים בפרשת הרי לזה: ונוסף

בשר [וגם עוף [חי',] בשר ששולל ב"גדי" רק "גדי dndaהאיסור שאינה
) משפטים בפ' לפרש לרש"י הו"ל וא"כ בפנים, כנ"ל רך"], ולד –iptly

הוא האיסור ש(מד"ס) בשר.lkaפרשתנו)
כללות 16) הפעם עוד כאן לומר הכתוב שהוזקק מה הטעם אבל

פירש"י  – משפטים בפ' זה נאמר שכבר אף – גדי" תבשל ד"לא האזהרה
הנ"ל. בפ' לעיל כבר

שם.17) לעיל ראה



סי

`yzÎik zyxt zegiy ihewle jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
"È„‚ Ï˘·˙ ‡Ï"

גדי  תבשל לא אדמתך... בכורי "ראשית הפסוק מן
אמו" השני,1בחלב המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט ,

לבשר  "אזהרה ומפרש: גדי", תבשל "לא המלים את
איסור  זהו אלא "גדי", לגבי רק אינה (שהאזהרה בחלב

"בחלב" בשר כל בישול ושלושה 2על רש"י:) וממשיך .
בתורה  כתוב ואחד 3פעמים להנאה ואחד לאכילה אחד .

בישול" .4לאיסור

בזה: להבין וצריך

שלמרות  מפרש, שרש"י שהסיבה לומר, אין א)
תבשל "לא בפסוק "אזהרה icbשנאמר היא הכוונה ,"

להבדיל  סיבה שאין משום ההגיון, לפי היא לבשר",
הוא, כך אם שהרי, אחר. בשר לבין "גדי" בשר בין
שבה  משפטים, בפרשת כן, לפני זאת אומר רש"י היה

גדי" תבשל "לא האיסור מכך dpey`xlמופיע אך .
משפטים לבשר",`oiשבפרשת "אזהרה אומר רש"י

"גדי" בין ולהבדיל להבחין ניתן ההגיון, שלפי מוכח,
אחר  בשר .5לבין

מכך  נובעת רש"י של שההוכחה לומר, אפוא צריך
בשנית, בפרשתנו מופיע גדי" תבשל "לא שהאיסור

בלאוין" "להרבות רק מתכוונת התורה אין אלא 6ובכך ,
"אזהרה – זה בלאו הכלול ענין עוד ".xyalלהוסיף

שהחידוש  פירוש, באותו מציין בעצמו רש"י אך,
האיסור לעומת כאן הוא שבפסוק משפטים, בפרשת

לומד  הוא מנין הנאה. לאיסור היא הכוונה שכאן בכך,
כאן לחדש שיש לבשר"?mbאפוא "אזהרה

ששלוש  פעמים...", "ושלושה הפירוש את ב)
הן: תבשל..." "לא האיסור בתורה שמופיע הפעמים
איסור  לגבי אחת פעם אכילה, איסור לגבי אחת פעם
אמר  כבר בישול, איסור לגבי אחת ופעם הנאה,

בפעם כן לפני הפעמים,dpey`xdרש"י שלוש של
משפטים  שוב 7בפרשת זאת לפרש רש"י צריך מדוע .

כאן?

.·
"...Í¯ „ÏÂ ÏÎ" Y "È„‚"

ומפרש: "גדי", המלה את רש"י מצטט מכן לאחר
שהוצרך  ממה וכבש. עגל ואף במשמע, רך ולד "כל
כל  סתם שגדי למדת, עזים, גדי מקומות בכמה לפרש

במשמע" .8יונקים

בזה: להבין וצריך

רך", ולד ל"כל היא הכוונה שב"גדי" זה, הסבר א)
מקומות  שבמספר מכך ההוכחה ואף וכבש, עגל כולל

"גדי להדגיש התורה רש"י mifrצריכה אמר כבר ,"
משפטים  בפרשת כן, זאת 7לפני לבאר עליו מדוע .

שוב?

כאן בפסוק אשר9רש"י siqenב) exiaqdענין, `l
ok iptl גדי "שאין רש"י אומר שם משפטים: בפרשת ,

הוא כאן בפסוק ואילו רך", ולד לשון  את siqenאלא
" של כך,miwpeiהענין אם ביותר. צעיר לולד שכוונתו ,"

משפטים, בפרשת מפירושו מובן: פרשתנו,iptlyלא
נכלל  רך ולד שכל מובן, "יונקים", אומר רש"י אין שבו
ההוכחה  ומנין יונק. אינו שכבר ולד אף "גדי", במושג
ל"יונקים"? דוקא היא הכוונה זה שבמושג כאן, בפסוק
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כו.1) לד, פרשתנו
כל..2) אלא דוקא אמו בחלב לא "גם בש"ח): (וכ"ה כאן ברא"ם

היא  רש"י כוונת באם אבל כו'". עצמו של בחלב ואפילו במשמע חלב
התיבות  גם להעתיק הו"ל דוקא, לאו הוא אמו" ש"בחלב כאן לפרש

ש( ומזה אמו", (ואפילו iptl"בחלב גדי" תבשל "לא רק מעתיק פירושו)
תבשל  "לא התיבות רק לפרש שבא מוכח שלפניו), כבפסוק – "וגו'" לא
ל"גדי". רק ולא בשר לכל היא שהאזהרה לחדש שבאים ומבאר – גדי"
"בחלב" תיבת גם הוא מעתיק לבשר" "אזהרה שמפרש לאחר ורק

weqtay– מובן להם אין עצמם בפני לבשר" "אזהרה שהתיבות לפי ,*
עצמו). בשר על (ולא דוקא בחלב בשר על היא האזהרה כי

ע'3) ח"ו לקו"ש וראה כא. יד, ראה כאן. פרשתנו יט. כג, משפטים
ואילך. 143

וכו'.4) ברא"ם הראשון), דפוס (כולל שראיתי רש"י דפוסי בכל כ"ה
לאיסור  וא' הנאה לאיסור וא' אכילה לאיסור אחד ב): (קטו, בחולין אבל

שם. משפטים ברש"י וכ"ה בישול.
ואילך.5) 149 ע' ח"ו לקו"ש גם וראה ז. סעיף וכדלקמן
(6.28 הערה 148 ע' שם ראה
שם.7)
כאן 8) וברש"י ורחל" "פרה שם שבחולין אלא ב. קיג, בחולין וכ"ה

.5 הערה 143 ע' שם וראה וכבש". "עגל
סתם 9) מקומות" "בכמה כותב כאן שרש"י מה להקשות אין אבל

כבר שפירש מה על עצמו סומך כי – משפטים) (כבפ' מפרטם f"ptlואינו
טעם) איזה (מצד כשמפרש שגם בכ"מ, רש"י של (וכדרכו משפטים בפ'

הוא השני' בפעם – פעמים ב' אחד ).xvwnענין

.n"kae (c ,dl) ldwie i"yx f"cr d`x (*
."alga" zaiz (xeacd zlgza) aezkdn wizrdl 'il ied ok m`c ± aezkd 'ita i"yx ixacn `id "alga" zaizc l"t` i`

`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

או  רך בולד מדובר אם ההבדל בכלל מה וכן:
ובמיוחד  מקרא?ביונק, של בפשוטו

.‚
"...ÛÂÚÏ Ë¯Ù" Y "ÂÓ‡ ·ÏÁ·"

אמו", "בחלב המלים את רש"י מצטט מכן לאחר
איסורו  שאין אם, חלב לו שאין לעוף "פרט ומפרש:

סופרים" מדברי אלא התורה, "בחלב 10מן שבמלים –
en`"oi`באיזה (לבאר התורה לבשל algכוונת אסור

איזה להסביר אלא הבשר), לבשל xyaאת אסור
חיים  בעל של בשרו על דוקא חל שהאיסור בחלב,

ובשר אם, חלב לו יש חלב,dfאשר בשום לבשל אסור
אמו  חלב שאינו בחלב עוף,11אף בשר לגבי ואילו .

אלא  חל תבשל" "לא האיסור אין אם, חלב לו שאין
סופרים. מדברי

גדי  תבשל "לא של הפשוטה המשמעות מובן: ואינו
למלה  קשורה "אמו" הנוספת שהמלה היא, אמו" בחלב

"alga,רש"י מסביר ומדוע בשר. לבשל אסור שבו ,"
חלב  באיזה הבדל ואין הבשר, את מתארת זו שמלה

אותו? מבשלים

משפטים  בפרשת גם יותר: קשה אף זו 7שאלה

"בחלב ושם`enנאמר ,"oi` פרט" מפרש רש"י
לעוף...",

]mye"אמו "בחלב שבמלים לומר איֿאפשר אף
תבשל  "לא האזהרה כי "עוף", למעט התורה מתכוונת
רך" "ולד "גדי", לגבי רק היא משפטים שבפרשת גדי"

"לא dnda12של בשנית נאמר כאשר בפרשתנו, (ורק
ז  גדי", "אזהרהתבשל לגבי  הוספה כל xyalוהי ,"

צורך  ואין באיסור, נכלל עוף בשר אין ממילא בשר),
אמו"], "בחלב המלים ידי על למעטו

שבפרשת  אמו" "בחלב המלים שאת מובן, מכך
רש"י מסביר רק oheytkמשפטים שם נאמר שהאיסור ,

הוא  אין ומדוע אחר. חלב על ולא אמו, חלב לגבי

אמו" "בחלב המלים לגבי גם כך מסביר
?13שבפרשתנו 

איסורו  "שאין בסיום רש"י דברי את להבין יש כן
לציין  חשוב מדוע סופרים": מדברי אלא התורה, מן

הפסוק אסור dxezaבהסברת בחלב עוף שבשר ,
?14מדרבנן 

יודע, שהתלמיד כיון זאת: לתרץ אפשר בדוחק
לאכול  אסור עוף בשר שאף הוריו, הנהגת את בראותו
"פרט  רש"י אומר כיצד להתפלא: יכול הוא בחלב,
מציין  לכן בחלב? לאכול מותר עוף שבשר לעוף...",

מדרבנן. אסור הדבר שאכן, רש"י,

איסור מוסיף שרש"י לבאר, ביותר דחוק iccvאך
הפסוק  למשמעות קשור פשוט 15שאינו יותר הרבה .

איסורו  "שאין פירושו, בסיום רש"י דברי שאף לומר,
לעצם  קשורים סופרים", מדברי אלא התורה מן

הפסוק. משמעות

.„
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הוא: לכך ההסבר

שאותו  שבפרשתנו, גדי" תבשל "לא בפסוק הקושי
"אזהרה בפירושו רש"י הוא xyalמבאר כיון 16...", :

אכילה, איננה כאן בפסוק "תבשל" המלה שמשמעות
רש"י  הסביר שכבר כפי הנאה, אלא משפטים, כבפרשת

ok iptl בתורה מופיעה מדוע – משפטים בפרשת ,
מלה? אותה הפעמים בשתי

"לא הניסוח היה מופי lyazאילו בפרשתנו," רק ע
"לא  הביטוי מופיע מדוע השאלה מתעוררת היתה לא

lyaz הגורם הראשון האמצעי הוא שבישול כיון ,"
"לא  הביטוי מדוע לרש"י קשה לא גם ולפיכך להנאה,

lyaz אכילה לגבי הוא משפטים שבפרשת כיון 17" אך .
ואילו  לאכילה, התורה מתכוונת משפטים שבפרשת
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סע"א.10) שם, בחולין הגלילי ר"י כדעת
(באו"א).11) 35 הערה 42 ע' חכ"ז לקו"ש ראה
(12.17 ובהערה 144ֿ5 ע' שם ראה
"אזהרה 13) לפנ"ז רש"י למ"ש בהמשך בא שזה כאן, וגו"א ברא"ם

אמו"]. "בחלב מ"ש לי' הוקשה אסור, חלב שכל [שמכיון בחלב" לבשר
"אזהרה רק הוא רש"י שחידוש ,2 הערה לעיל ראה ".xyalאבל

הפירוש 14) לפי א), (קטז, שבחולין אימא" ה"איבעית שלפי ובפרט,
מדרבנן  אפילו "עוף – כו'" לעוף פרט אמו "בחלב הגלילי) ר"י (דעת
ריה"ג  של במקומו כו' הכי נמי "תניא שם שאמרו וממה אסור". לא נמי

ריה"ג). (לפי' המסקנא שכ"ה מוכח – בחלב" עוף בשר אוכלין היו
ידעינן 15) – שם רש"י לפירוש – משפטים בפרשת הרי לזה: ונוסף

בשר [וגם עוף [חי',] בשר ששולל ב"גדי" רק "גדי dndaהאיסור שאינה
) משפטים בפ' לפרש לרש"י הו"ל וא"כ בפנים, כנ"ל רך"], ולד –iptly

הוא האיסור ש(מד"ס) בשר.lkaפרשתנו)
כללות 16) הפעם עוד כאן לומר הכתוב שהוזקק מה הטעם אבל

פירש"י  – משפטים בפ' זה נאמר שכבר אף – גדי" תבשל ד"לא האזהרה
הנ"ל. בפ' לעיל כבר

שם.17) לעיל ראה
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להתבטא  התורה היתה צריכה להנאה, – בפרשתנו
בשני  מופיע ומדוע שונים. בביטויים אלו מקומות בשני

תבשל" "לא הביטוי ?18המקומות

כאן, בפסוק משתמשת שהתורה רש"י, מסביר לכן

"לא בביטוי הנאה, איסור כבשני lyazלגבי בדיוק – "

כאן  בפסוק כי – ובישול אכילה האחרים: האיסורים
אלא הנאה, איסור לגבי רק אינו ענין sqepהחידוש כאן

תבשל" "לא האיסור שלושת llkaלגבי לכל הקשור ,

ובישול. הנאה אכילה, הפרטים:

לגבי  בו להוסיף שאפשר היחיד שהדבר וכיון

לכן ezellkaהאיסור עצמו, המבושל במאכל הוא
"אזהרה רש"י "לא xyalמסביר שהביטוי בחלב",

לגבי  אזהרה ומהווה מוסיף כאן שבפסוק גדי" תבשל

בשר beqכל ועוף 19של חיה בהמה כל שאת 20, אלא ,
מיד  הפסוק כאן שולל אמו",21העוף "בחלב במלים

כאן. רש"י זאת שמפרש כפי

ואחד  לאכילה "אחד ואומר: רש"י ממשיך כך ועל

פירש  שכבר למרות – בישול" לאיסור ואחד להנאה
שה"אזהרה לבאר, כדי – משפטים בפרשת "xyalזאת

אלא  הנאה, איסור לגבי רק אינה כאן, בפסוק שנוספה

תבשל" "לא האיסור שלושת ezellkaלגבי בכל ,
שלושת  שכל – ובישול הנאה אכילה, פרטיו:

בשר. סוג כל לגבי חלים האיסורים

.‰
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בפסוק  כאן נוסף אמנם, לשאול: אפשר לכאורה
הן  לאכילה, הן הקשור המבושל, המאכל לגבי ענין

שני  יש המבושל במאכל אך – לבישול והן להנאה

רש"י  מסיק מנין אמו". ו"בחלב "גדי" מרכיבים:
אזהרה  – "גדי של המרכיב לגבי דוקא היא שהתוספת

xyal בחלב" לגבי להוסיף היא הפסוק כוונת אולי ?"
"אזהרה וזוהי כל alglאמו", לגבי חל שהאיסור ,"

החלב? סוגי

"בחלב  רש"י של מפירושו יותר: קשה אף והשאלה
מסביר, הוא שאכן רואים, לעוף..." פרט – אמו

שלא  חלב, כל לגבי הוא כאן שבפסוק שהאיסור
חלב  לגבי האיסור רק נלמד שמשם משפטים, כבפרשת

החידוש  שזהו להסביר, יכול כבר רש"י כך, ואם אמו.

בכללותו  תבשל" "לא האיסור לגבי ?22והתוספת

" והפעולה המלים הוא: לכך lyazההסבר `l"...
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ללמדנו 18) רק הוא המקומות בשני תבשל" "לא שהלשון לומר ואין
הערה  שם לעיל (ראה דוקא בישול דרך הוא וההנאה האכילה שאיסור

מכיון כי – (8*xwiry והנאה אכילה איסור הכתוב שהוציא למה הטעם
"לא [lyazבלשון הוא "`lהוא וההנאה האכילה שאיסור jxcלפי

על  היא שהאזהרה מורה תבשל" "לא הלשון פשטות שהרי – בישול
ענין על ולא עצמו הבא`xgהבישול ,jxc שהבישול לפי אם] כי – בישול

וההנאה להאכילה בהערה mnvrשייך (כמבואר אליהם הכנה שהיא מכיון
– הנאה איסור גבי תבשל" "לא שמ"ש לומר מוכרח במילא הרי הנ"ל),
בשניהם  שהאיסור לפי רק (לא הוא אכילה, באיסור שנאמר הלשון אותו

איסור jxcהוא גם מרמז תבשל" "לא שבהלשון לפי כ"א) בישול,
בפנים. כדלהלן והבישול, וההנאה האכילה

שהחידוש 19) לפרש מוכרח שרש"י מכיון להקשות: אפשר לכאורה
"אזהרה (גם) הוא שבפרשתנו תבשל" (היינוxyalשב"לא "lk ולא בשר

הנאה? איסור גם זה בפסוק לחדש שבא לפרש מנ"ל "גדי"), רק
תבשל "לא הוא הפסוק שלשון מכיון כי אינו. – א"א icbאבל ,"

xwirלומר lkyאזהרה" לחדש היא הכתוב היינוxyalכוונת – "`l(רק)
הנאה, איסור לחדש היא הכתוב כוונת שעיקר לומר, מוכרח ולכן "גדי".

`abורק jxcay."לבשר "אזהרה גם משמיענו
(20" נאמר שבכתוב מכיון להקשות: אפשר "`enבחלבicbלכאורה

רק כאן מוסיף שהכתוב לכאורה מסתבר jxהרי cle קרוב (א) [כי חי' של
"בחלב  לבשלו שייך (ב) דאכזריות), הטעם קצת בו שייך (וגם ל"גדי" יותר

וחי' בהמה (א) הכולל "בשר" מוסיף שהכתוב לרש"י ומנ"ל mpi`yאמו"],
(אלא כלל אם חלב לו שאין עוף (ב) וגם רך, ע"זולד "בחלב cenilשיש

לעוף)?hxtאמו"
קרובה  היא רכה, כשאינה גם הבהמה מין אדרבה: כי אינו. – אבל

של רך מולד דוקא) הבהמה מין של רך ולד (שהוא ל"גדי" .ig'יותר
שבבהמה דפרשתנו dpi`yומכיון מהכתוב נלמד בודאי שאיסורה – רכה

הכתוב  מלמדנו הרי ז'), סעיף להלן (ראה דאכזריות הטעם שייך אין –

בין  א) לחלק: אין – ובמילא זה, לטעם מקום כשאין גם הוא שהאיסור
כדלקמן  בהוה הכתוב שדיבר לפי רק הוא "גדי" (ומ"ש וחי' בהמה כל
סתם  וחלב אמו חלב בין ב) כח)). כא, משפטים פרש"י (וע"ד ו' סעיף

אסור. עוף בשר גם ובמילא ז'), סעיף (כדלקמן
(יד,21) שם כפרש"י ראה דפ' מהכתוב ילפינן – וכו' חי' ולמעט

ועיי"ש. כא).
(22– לחלב" ו"אזהרה לבשר" "אזהרה – אלו ענינים ששני והגם

זה  את זה מכריחים
ב" רק שייך האכזריות שענין במילא `enבחלבicb[דמכיון הרי ,"

ג"כ  הוא אמו" ש"בחלב מכריח – גדי דוקא לאו לבשר" "אזהרה הפירוש
באם  גיסא: לאידך וכן ז'), סעיף לקמן .20 הערה לעיל (ראה דוקא לאו

"אזהרה לחדש היא הכתוב שכוונת מוכרח alglנפרש יהי' – שיהי' איזה "
דוקא], לאו הוא ש"גדי "

התיבות  על בחלב" לבשר "אזהרה פירושו כותב שרש"י ממה מ"מ,
גדי" תבשל שמפרשepi`e"לא מוכח אמו", "בחלב aezkdמעתיק zpeeky

"אזהרה לחדש [ורק xyal"`leהיא 2 הערה כנ"ל לחלב" "אזהרה
שמעינן לבשר" ועל linn`שמה"אזהרה חלב]. בכל גם הוא שהאיסור

היא  הכתוב שכוונת לפרש לרש"י מנ"ל בשיחה: הקושיא באה זה
ג"כxyal"אזהרה יודעים (ומזה "lkyalg הכתוב שכוונת ולא אסור)

בכל  גם הוא שהאיסור ידעו (ומזה שיהי' איזה לחלב" "אזהרה היא
יל"פ  שבדוחק אף – כאן. יש שקולים פירושים שב' שיכתוב או בשר)?

לבשר". "אזהרה בפי' רש"י בחר – בכתוב קודם שבשר שכיון
גדי) (שאינו לבשר" "אזהרה – הא' לפי' האופנים: ב' בין ונפק"מ

כאיסור –yxetnדפרשתנו תבשל" "לא – (דכנ"ל ללמדנו azkpבתורה
הב'.dfאיסור לפי' – והפכו אמו. חלב שאינו חלב משא"כ ,(

וכן  (ובנ"כ, ה"ג פ"ה שחיטה הל' רמב"ם (ראה בדבר נפק"מ וכמה
ועוד). סקי"ד) זהב משבצות סנ"ז ליו"ד בפרמ"ג
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המלים  שהרי ל"גדי", אלא אמו", ל"חלב קשורות אינן
"aרק מבהירות אמו" "גדי"jezaחלב לבשל אסור מה

"אזהרה  כאן שיש רש"י מסביר לכן אמו". "בחלב –

שהתוספת  לומר, סביר כי לחלב", "אזהרה ולא לבשר"
"לא במלים לה רומז הפסוק אשר ",lyazבאיסור,
תבשל" "לא באזהרה העיקרי למרכיב .23קשורה

.Â
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ב"לא  כאן נכללת לבשר" ה"אזהרה לעיל, כאמור
"גדי"icbתבשל שבמלה משום ,"o`k הכוונה אין
ל"בשר"oinlדוקא המושאל שם זהו אלא 24גדי,

של  האחרים לחלקים יחסית "רך", הוא בשר כי בכלל,
.25הגוף 

מקרא: של פשוטו לפי ובמיוחד קשה, עדיין אך
ה"אזהרה בפסוק מופיעה במלים xyalמדוע דוקא "

תבשל "גדי"icb"לא המלה משמעות כאשר ,"
לומר, אפוא הכרחי "גדי"? של המין היא כשלעצמו

המשמעויות  שתי כאן נכללות "גדי" במלה 26שבמלה :

המושאל  כשם רך", ל"דבר היא הכוונה וכן,27זו ;

גם היא הכוונה אך eheytkובעיקר, גדי. של המין –
כפשוטה, "גדי" המלה את להסביר ניתן כיצד קשה:

הבשר? סוגי כל על היא האזהרה כאשר

במשמע, רך ולד כל – "גדי רש"י מפרש כך על

שהפסוק  כיון במשמע": יונקים כל – וכבש... עגל ואף
להשתמש  יותר ונפוץ אמו", "בחלב בבישול כאן עוסק
(שכאשר  "יונקים", של לבישול בעיקר אמו" ב"חלב

יונק  ולד – ביותר צעירה בהמה של בשר לבשל רוצים
ולא  אמה, בחלב זאת שיבשלו יותר טבעי בחלב, –

אחר  חלב שכבר 28יחפשו רך ולד של לבישול ולא ,(
עם  ביחד כלל, בדרך נמצא, איננו אשר יונק, איננו

"גדי", במלה דוקא התורה משתמשת לכן – "אמו"
"כל "דיבר miwpeiאשר כי הכתוב 29במשמע",

.30בהווה"

המושג  של ההסבר את רש"י כאן מוסיף לפיכך

"יונקים" – רך" מסתפק 31"ולד ואינו "ולד , במלים
המושג  ידי על דוקא כי משפטים, כבפרשת רך",

בפסוק "גדי" הביטוי משמעות מובנת ,df"יונקים"

ה" סוגי כל את כאן שמרבים כדלעיל.xyaלמרות ,"
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כו'"23) לבשר "אזהרה פירושו את כותב שרש"י מה יומתק ועפי"ז
תבשל "לא התיבות היאicbעל שהאזהרה שמפרש אף – "xya lkl–

הוא  ש(גדי) שמפרש מכיון – זו תיבה גם להעתיק שצריך לזה (נוסף כי
מצד  הוא לבשר" "אזהרה פירושו מקומות) בכמה וכדרכו – דוקא לאו

" על הוא תבשל" "לא שהאיסור ".icbזה
מפרש 24) שרש"י מה ה') סעיף להנ"ל (נוסף לתרץ אפשר ועפי"ז

אינו  לבשר" "אזהרה הפירוש כי – לחלב" "אזהרה ולא לבשר" "אזהרה
הפירוש  משא"כ המושאל. שם (גם) הוא כאן ש"גדי" מכיון ל"גדי", סותר
שהאיסור  היא כפשוטו (שהכוונה אמו" ל"בחלב סותר לחלב" "אזהרה

עוף). למעט בא ש"אמו" ולא – דוקא אמו בחלב הוא תבשל לא
הוא  אמו" "בחלב שגם מכריח לבשר" "אזהרה הפירוש שגם ואף
בחלב  האיסור לבשר", "אזהרה הפירוש שלפי מכיון מ"מ, – דוקא לאו

אמו חלב מ"אזהרה yxetnכאיסור`epiשאינו זה שלומדים (ורק בכתוב
שהרי  אמו", "בחלב הלשון על להקשות אין – 22 הערה וכנ"ל לבשר")

נפרש באם משא"כ כו'. לעוף פרט מלמדנו אמו מלמדנו aezkdyבתיבת
ה"ז שיהי', איזה לחלב" zehyt"אזהרה jtidבחלב" ".`enהלשון

שוה"ג 25) 143 ע' ח"ו לקו"ש נעתק – צב מצוה החינוך מ"ש וע"ד
.5 להערה

(26) תבשל" "לא הלשון כנ"ל eayובדוגמת לבשר" "אזהרה נרמז
קאי שכאן ד'), ענין exwiraסעיף על גם שמרמז ורק הנאה; איסור על

ובישול. אכילה גם הכולל תבשל" ד"לא הכללי
הכתוב 27) שדיבר לפי הוא "גדי" כאן שמ"ש להלן המבואר לפי וגם

מכיון כי המושאל. שם בתור גם בא כאן ש"גדי" צ"ל zpeekyבהוה,
aezkd גם סובל גדי" תבשל ש"לא מוכרח לבשר", "אזהרה לחדש היא

כח) כא, (משפטים לעיל למ"ש דומה (ואי"ז בשר". תבשל "לא הפירוש
יגח ועוף.xeyוכי חי' בהמה לשאר שור בין לחלק סברא אין שם כי –

והכתוב  לגדי רק הוא משפטים שבפ' גדי" תבשל ש"לא בנדו"ד משא"כ
לבשר").ycgnכאן "אזהרה

סק"ג.28) פז סי' ביו"ד פרישה יט. כג, משפטים רשב"ם עד"ז ראה
פעמים:29) כמה רש"י הודיעו כבר הכתובים בפי' זה שכלל

ל. כא, יז, כב, כח. כא, משפטים
בפ'30) כבר שכתבה אף – וכבש" עגל "אף עוה"פ כאן כותב ולכן

"גדי רק הוא "גדי" הפירוש באם כי – שנקט mifrמשפטים לומר אין ,"
בישול שגם מכיון – בהוה" הכתוב "דיבר מטעם "גדי" wpeiהכתוב lk

אמו. בחלב הוא וכבש) עגל של (גם
(וכדמוכח 31) יונק* מכלל כשיצא גם רך, ולד כל כולל ש"גדי" ואף

אומר  מ"מ, – עמו) אמו שלח שלא – יהודא ששלח עזים מגדי לכאורה
"יו  כי "גדי", בלשון "יונקים" הם הכתוב רכים עדיין בודאי הרי נקים"

"גדי". ונקראים
מזו רש"י `xytיתירה פירוש לפי – חיים** בבעלי ש"רך" לומר,

יונק  שהוא זמן כל דוקא הוא –
י"ל  אחר וסימן קצבה איזה (ב) במוחש. זה נראה לכאורה (א) [כי
בשר  שרכות פשוט וגם מובן (ג) וממכר). למקח (ונפק"מ הוא שרך לדעת

(ד) המאכלים. באיכות תלוי' ממש"נoirkהבע"ח לדבר "רכים f"ptlראי'
יג)]. לג, (וישלח עלות" גו'

ולכן  (וכבפנים) הכתוב לפירוש נוגע זה אין – משפטים שבפ' אלא
כאן. משא"כ שם, מבארו אינו

.mizy oa jx :f ,gi `xie dnily dxeza `aed ± d"nt a"ep p"xc`a (*
k"b d`xe .[aezka llk exkfed `l ixdy ± awri icar icli lr i`wc xnel wgecc] yy oa (sqei) miclida xirvde ± (bi ,bl glyie) mikx xn`pc `"paa k"`yn (**

.a"eike wfegl rbepa ± `"paae ;dlik`l rbepa (exwira) `ed ± "jx" x`ezd g"raa ik ± dfa weligd mrh l"ie .cere (cp ,gk) mixac
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להתבטא  התורה היתה צריכה להנאה, – בפרשתנו
בשני  מופיע ומדוע שונים. בביטויים אלו מקומות בשני

תבשל" "לא הביטוי ?18המקומות

כאן, בפסוק משתמשת שהתורה רש"י, מסביר לכן

"לא בביטוי הנאה, איסור כבשני lyazלגבי בדיוק – "

כאן  בפסוק כי – ובישול אכילה האחרים: האיסורים
אלא הנאה, איסור לגבי רק אינו ענין sqepהחידוש כאן

תבשל" "לא האיסור שלושת llkaלגבי לכל הקשור ,

ובישול. הנאה אכילה, הפרטים:

לגבי  בו להוסיף שאפשר היחיד שהדבר וכיון

לכן ezellkaהאיסור עצמו, המבושל במאכל הוא
"אזהרה רש"י "לא xyalמסביר שהביטוי בחלב",

לגבי  אזהרה ומהווה מוסיף כאן שבפסוק גדי" תבשל

בשר beqכל ועוף 19של חיה בהמה כל שאת 20, אלא ,
מיד  הפסוק כאן שולל אמו",21העוף "בחלב במלים

כאן. רש"י זאת שמפרש כפי

ואחד  לאכילה "אחד ואומר: רש"י ממשיך כך ועל

פירש  שכבר למרות – בישול" לאיסור ואחד להנאה
שה"אזהרה לבאר, כדי – משפטים בפרשת "xyalזאת

אלא  הנאה, איסור לגבי רק אינה כאן, בפסוק שנוספה

תבשל" "לא האיסור שלושת ezellkaלגבי בכל ,
שלושת  שכל – ובישול הנאה אכילה, פרטיו:

בשר. סוג כל לגבי חלים האיסורים

.‰
¯˘·‰ È·‚Ï ‡˜Â„ ‡Â‰ ˘Â„ÈÁ‰

בפסוק  כאן נוסף אמנם, לשאול: אפשר לכאורה
הן  לאכילה, הן הקשור המבושל, המאכל לגבי ענין

שני  יש המבושל במאכל אך – לבישול והן להנאה

רש"י  מסיק מנין אמו". ו"בחלב "גדי" מרכיבים:
אזהרה  – "גדי של המרכיב לגבי דוקא היא שהתוספת

xyal בחלב" לגבי להוסיף היא הפסוק כוונת אולי ?"
"אזהרה וזוהי כל alglאמו", לגבי חל שהאיסור ,"

החלב? סוגי

"בחלב  רש"י של מפירושו יותר: קשה אף והשאלה
מסביר, הוא שאכן רואים, לעוף..." פרט – אמו

שלא  חלב, כל לגבי הוא כאן שבפסוק שהאיסור
חלב  לגבי האיסור רק נלמד שמשם משפטים, כבפרשת

החידוש  שזהו להסביר, יכול כבר רש"י כך, ואם אמו.

בכללותו  תבשל" "לא האיסור לגבי ?22והתוספת

" והפעולה המלים הוא: לכך lyazההסבר `l"...
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ללמדנו 18) רק הוא המקומות בשני תבשל" "לא שהלשון לומר ואין
הערה  שם לעיל (ראה דוקא בישול דרך הוא וההנאה האכילה שאיסור

מכיון כי – (8*xwiry והנאה אכילה איסור הכתוב שהוציא למה הטעם
"לא [lyazבלשון הוא "`lהוא וההנאה האכילה שאיסור jxcלפי

על  היא שהאזהרה מורה תבשל" "לא הלשון פשטות שהרי – בישול
ענין על ולא עצמו הבא`xgהבישול ,jxc שהבישול לפי אם] כי – בישול

וההנאה להאכילה בהערה mnvrשייך (כמבואר אליהם הכנה שהיא מכיון
– הנאה איסור גבי תבשל" "לא שמ"ש לומר מוכרח במילא הרי הנ"ל),
בשניהם  שהאיסור לפי רק (לא הוא אכילה, באיסור שנאמר הלשון אותו

איסור jxcהוא גם מרמז תבשל" "לא שבהלשון לפי כ"א) בישול,
בפנים. כדלהלן והבישול, וההנאה האכילה

שהחידוש 19) לפרש מוכרח שרש"י מכיון להקשות: אפשר לכאורה
"אזהרה (גם) הוא שבפרשתנו תבשל" (היינוxyalשב"לא "lk ולא בשר

הנאה? איסור גם זה בפסוק לחדש שבא לפרש מנ"ל "גדי"), רק
תבשל "לא הוא הפסוק שלשון מכיון כי אינו. – א"א icbאבל ,"

xwirלומר lkyאזהרה" לחדש היא הכתוב היינוxyalכוונת – "`l(רק)
הנאה, איסור לחדש היא הכתוב כוונת שעיקר לומר, מוכרח ולכן "גדי".

`abורק jxcay."לבשר "אזהרה גם משמיענו
(20" נאמר שבכתוב מכיון להקשות: אפשר "`enבחלבicbלכאורה

רק כאן מוסיף שהכתוב לכאורה מסתבר jxהרי cle קרוב (א) [כי חי' של
"בחלב  לבשלו שייך (ב) דאכזריות), הטעם קצת בו שייך (וגם ל"גדי" יותר

וחי' בהמה (א) הכולל "בשר" מוסיף שהכתוב לרש"י ומנ"ל mpi`yאמו"],
(אלא כלל אם חלב לו שאין עוף (ב) וגם רך, ע"זולד "בחלב cenilשיש

לעוף)?hxtאמו"
קרובה  היא רכה, כשאינה גם הבהמה מין אדרבה: כי אינו. – אבל

של רך מולד דוקא) הבהמה מין של רך ולד (שהוא ל"גדי" .ig'יותר
שבבהמה דפרשתנו dpi`yומכיון מהכתוב נלמד בודאי שאיסורה – רכה

הכתוב  מלמדנו הרי ז'), סעיף להלן (ראה דאכזריות הטעם שייך אין –

בין  א) לחלק: אין – ובמילא זה, לטעם מקום כשאין גם הוא שהאיסור
כדלקמן  בהוה הכתוב שדיבר לפי רק הוא "גדי" (ומ"ש וחי' בהמה כל
סתם  וחלב אמו חלב בין ב) כח)). כא, משפטים פרש"י (וע"ד ו' סעיף

אסור. עוף בשר גם ובמילא ז'), סעיף (כדלקמן
(יד,21) שם כפרש"י ראה דפ' מהכתוב ילפינן – וכו' חי' ולמעט

ועיי"ש. כא).
(22– לחלב" ו"אזהרה לבשר" "אזהרה – אלו ענינים ששני והגם

זה  את זה מכריחים
ב" רק שייך האכזריות שענין במילא `enבחלבicb[דמכיון הרי ,"

ג"כ  הוא אמו" ש"בחלב מכריח – גדי דוקא לאו לבשר" "אזהרה הפירוש
באם  גיסא: לאידך וכן ז'), סעיף לקמן .20 הערה לעיל (ראה דוקא לאו

"אזהרה לחדש היא הכתוב שכוונת מוכרח alglנפרש יהי' – שיהי' איזה "
דוקא], לאו הוא ש"גדי "

התיבות  על בחלב" לבשר "אזהרה פירושו כותב שרש"י ממה מ"מ,
גדי" תבשל שמפרשepi`e"לא מוכח אמו", "בחלב aezkdמעתיק zpeeky

"אזהרה לחדש [ורק xyal"`leהיא 2 הערה כנ"ל לחלב" "אזהרה
שמעינן לבשר" ועל linn`שמה"אזהרה חלב]. בכל גם הוא שהאיסור

היא  הכתוב שכוונת לפרש לרש"י מנ"ל בשיחה: הקושיא באה זה
ג"כxyal"אזהרה יודעים (ומזה "lkyalg הכתוב שכוונת ולא אסור)

בכל  גם הוא שהאיסור ידעו (ומזה שיהי' איזה לחלב" "אזהרה היא
יל"פ  שבדוחק אף – כאן. יש שקולים פירושים שב' שיכתוב או בשר)?

לבשר". "אזהרה בפי' רש"י בחר – בכתוב קודם שבשר שכיון
גדי) (שאינו לבשר" "אזהרה – הא' לפי' האופנים: ב' בין ונפק"מ

כאיסור –yxetnדפרשתנו תבשל" "לא – (דכנ"ל ללמדנו azkpבתורה
הב'.dfאיסור לפי' – והפכו אמו. חלב שאינו חלב משא"כ ,(

וכן  (ובנ"כ, ה"ג פ"ה שחיטה הל' רמב"ם (ראה בדבר נפק"מ וכמה
ועוד). סקי"ד) זהב משבצות סנ"ז ליו"ד בפרמ"ג

`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

המלים  שהרי ל"גדי", אלא אמו", ל"חלב קשורות אינן
"aרק מבהירות אמו" "גדי"jezaחלב לבשל אסור מה

"אזהרה  כאן שיש רש"י מסביר לכן אמו". "בחלב –

שהתוספת  לומר, סביר כי לחלב", "אזהרה ולא לבשר"
"לא במלים לה רומז הפסוק אשר ",lyazבאיסור,
תבשל" "לא באזהרה העיקרי למרכיב .23קשורה

.Â
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ב"לא  כאן נכללת לבשר" ה"אזהרה לעיל, כאמור
"גדי"icbתבשל שבמלה משום ,"o`k הכוונה אין
ל"בשר"oinlדוקא המושאל שם זהו אלא 24גדי,

של  האחרים לחלקים יחסית "רך", הוא בשר כי בכלל,
.25הגוף 

מקרא: של פשוטו לפי ובמיוחד קשה, עדיין אך
ה"אזהרה בפסוק מופיעה במלים xyalמדוע דוקא "

תבשל "גדי"icb"לא המלה משמעות כאשר ,"
לומר, אפוא הכרחי "גדי"? של המין היא כשלעצמו

המשמעויות  שתי כאן נכללות "גדי" במלה 26שבמלה :

המושאל  כשם רך", ל"דבר היא הכוונה וכן,27זו ;

גם היא הכוונה אך eheytkובעיקר, גדי. של המין –
כפשוטה, "גדי" המלה את להסביר ניתן כיצד קשה:

הבשר? סוגי כל על היא האזהרה כאשר

במשמע, רך ולד כל – "גדי רש"י מפרש כך על

שהפסוק  כיון במשמע": יונקים כל – וכבש... עגל ואף
להשתמש  יותר ונפוץ אמו", "בחלב בבישול כאן עוסק
(שכאשר  "יונקים", של לבישול בעיקר אמו" ב"חלב

יונק  ולד – ביותר צעירה בהמה של בשר לבשל רוצים
ולא  אמה, בחלב זאת שיבשלו יותר טבעי בחלב, –

אחר  חלב שכבר 28יחפשו רך ולד של לבישול ולא ,(
עם  ביחד כלל, בדרך נמצא, איננו אשר יונק, איננו

"גדי", במלה דוקא התורה משתמשת לכן – "אמו"
"כל "דיבר miwpeiאשר כי הכתוב 29במשמע",

.30בהווה"

המושג  של ההסבר את רש"י כאן מוסיף לפיכך

"יונקים" – רך" מסתפק 31"ולד ואינו "ולד , במלים
המושג  ידי על דוקא כי משפטים, כבפרשת רך",

בפסוק "גדי" הביטוי משמעות מובנת ,df"יונקים"

ה" סוגי כל את כאן שמרבים כדלעיל.xyaלמרות ,"
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כו'"23) לבשר "אזהרה פירושו את כותב שרש"י מה יומתק ועפי"ז
תבשל "לא התיבות היאicbעל שהאזהרה שמפרש אף – "xya lkl–

הוא  ש(גדי) שמפרש מכיון – זו תיבה גם להעתיק שצריך לזה (נוסף כי
מצד  הוא לבשר" "אזהרה פירושו מקומות) בכמה וכדרכו – דוקא לאו

" על הוא תבשל" "לא שהאיסור ".icbזה
מפרש 24) שרש"י מה ה') סעיף להנ"ל (נוסף לתרץ אפשר ועפי"ז

אינו  לבשר" "אזהרה הפירוש כי – לחלב" "אזהרה ולא לבשר" "אזהרה
הפירוש  משא"כ המושאל. שם (גם) הוא כאן ש"גדי" מכיון ל"גדי", סותר
שהאיסור  היא כפשוטו (שהכוונה אמו" ל"בחלב סותר לחלב" "אזהרה

עוף). למעט בא ש"אמו" ולא – דוקא אמו בחלב הוא תבשל לא
הוא  אמו" "בחלב שגם מכריח לבשר" "אזהרה הפירוש שגם ואף
בחלב  האיסור לבשר", "אזהרה הפירוש שלפי מכיון מ"מ, – דוקא לאו

אמו חלב מ"אזהרה yxetnכאיסור`epiשאינו זה שלומדים (ורק בכתוב
שהרי  אמו", "בחלב הלשון על להקשות אין – 22 הערה וכנ"ל לבשר")

נפרש באם משא"כ כו'. לעוף פרט מלמדנו אמו מלמדנו aezkdyבתיבת
ה"ז שיהי', איזה לחלב" zehyt"אזהרה jtidבחלב" ".`enהלשון

שוה"ג 25) 143 ע' ח"ו לקו"ש נעתק – צב מצוה החינוך מ"ש וע"ד
.5 להערה

(26) תבשל" "לא הלשון כנ"ל eayובדוגמת לבשר" "אזהרה נרמז
קאי שכאן ד'), ענין exwiraסעיף על גם שמרמז ורק הנאה; איסור על

ובישול. אכילה גם הכולל תבשל" ד"לא הכללי
הכתוב 27) שדיבר לפי הוא "גדי" כאן שמ"ש להלן המבואר לפי וגם

מכיון כי המושאל. שם בתור גם בא כאן ש"גדי" צ"ל zpeekyבהוה,
aezkd גם סובל גדי" תבשל ש"לא מוכרח לבשר", "אזהרה לחדש היא

כח) כא, (משפטים לעיל למ"ש דומה (ואי"ז בשר". תבשל "לא הפירוש
יגח ועוף.xeyוכי חי' בהמה לשאר שור בין לחלק סברא אין שם כי –

והכתוב  לגדי רק הוא משפטים שבפ' גדי" תבשל ש"לא בנדו"ד משא"כ
לבשר").ycgnכאן "אזהרה

סק"ג.28) פז סי' ביו"ד פרישה יט. כג, משפטים רשב"ם עד"ז ראה
פעמים:29) כמה רש"י הודיעו כבר הכתובים בפי' זה שכלל

ל. כא, יז, כב, כח. כא, משפטים
בפ'30) כבר שכתבה אף – וכבש" עגל "אף עוה"פ כאן כותב ולכן

"גדי רק הוא "גדי" הפירוש באם כי – שנקט mifrמשפטים לומר אין ,"
בישול שגם מכיון – בהוה" הכתוב "דיבר מטעם "גדי" wpeiהכתוב lk

אמו. בחלב הוא וכבש) עגל של (גם
(וכדמוכח 31) יונק* מכלל כשיצא גם רך, ולד כל כולל ש"גדי" ואף

אומר  מ"מ, – עמו) אמו שלח שלא – יהודא ששלח עזים מגדי לכאורה
"יו  כי "גדי", בלשון "יונקים" הם הכתוב רכים עדיין בודאי הרי נקים"

"גדי". ונקראים
מזו רש"י `xytיתירה פירוש לפי – חיים** בבעלי ש"רך" לומר,

יונק  שהוא זמן כל דוקא הוא –
י"ל  אחר וסימן קצבה איזה (ב) במוחש. זה נראה לכאורה (א) [כי
בשר  שרכות פשוט וגם מובן (ג) וממכר). למקח (ונפק"מ הוא שרך לדעת

(ד) המאכלים. באיכות תלוי' ממש"נoirkהבע"ח לדבר "רכים f"ptlראי'
יג)]. לג, (וישלח עלות" גו'

ולכן  (וכבפנים) הכתוב לפירוש נוגע זה אין – משפטים שבפ' אלא
כאן. משא"כ שם, מבארו אינו

.mizy oa jx :f ,gi `xie dnily dxeza `aed ± d"nt a"ep p"xc`a (*
k"b d`xe .[aezka llk exkfed `l ixdy ± awri icar icli lr i`wc xnel wgecc] yy oa (sqei) miclida xirvde ± (bi ,bl glyie) mikx xn`pc `"paa k"`yn (**

.a"eike wfegl rbepa ± `"paae ;dlik`l rbepa (exwira) `ed ± "jx" x`ezd g"raa ik ± dfa weligd mrh l"ie .cere (cp ,gk) mixac
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אמו": "בחלב – הפסוק סיום מובן לא עדיין אך

לגבי  רק היא האזהרה כאשר משפטים, בפרשת

(אכילה) ה"בישול" איסור מדוע מובן רך", ולד – "גדי
ולד בישול כי אמו: בחלב דוקא הוא jxהוא אמו בחלב

אכזרי  "לא 32מעשה בשנית התורה מזהירה כאשר אך .
בהמה  של בשר כולל בשר, כל לגבי – והפעם תבשל",

בשר  של הבישול שאיסור לומר, הכרחי יותר, בוגרת
dfkהואlka?"אמו "בחלב התורה אומרת ומדוע חלב,

אמו", "בחלב לגבי לתרץ איֿאפשר כבר הפעם

בהווה" הכתוב "דיבר מפני הוא זה אילו 33שניסוח :
לעצמה, שהיא כפי "גדי" המלה משמעות כאן היתה

לומר, היה אפשר תבשל", "לא האיסור חל לגביו שרק
הנפוץ  שהבישול משום מופיע אמו" "בחלב שהביטוי

בהווה, הכתוב דיבר – אמו בחלב הוא בחלב גדי של
מפני  רק כאן מופיעה "גדי" שהמלה מכיון אך

"בחלב נאמר אין `enשבהמשך – ו' בסעיף כדלעיל ,"

לפי  אמו" "בחלב בביטוי השימוש את לבאר אפשרות
"גדי". – הקודמת המלה

שאין  לעוף פרט – אמו "בחלב רש"י מסביר לכן
התורה  ממעטת "אמו" המלה שבהוספת אם", חלב לו
"לא  והאיסור הבדל, אין החלב לגבי אך עוף. בשר

חלב. כל על חל תבשל"

.Á
ÛÂÚ È·‚Ï ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ¯ÂÒÈ‡Ï ÊÓ¯

קשה: עדיין אך

הוספת  שע"י הפסוק, בהמשך הדברים ניסוח א)
למלה  "אמו" לבאר המלה התורה מתכוונת "בחלב"

הבשר, סוג החלב?le`את סוג את

לעוף" "פרט למיעוט התורה רומזת מדוע ב)
לטעות, מקום הנותנת "אמו", המלה באמצעות
ממעטת  היא אין ל"בחלב", קשורה שהמלה שמשום

xya פרט" למיעוט לרמוז צריך היה לכאורה, עוף.
וכדומה? ל"גדי" מלה הוספת ידי על לעוף"

התורה, מן איסורו "שאין ואומר רש"י מוסיף לפיכך
בשר  בישול סופרים, שמדברי סופרים", מדברי אלא

הוא בחלב למיעוט `okעוף התורה רומזת ולכן איסור.
"אמו" המלה ידי על לעוף" שכך 34"פרט מפני דוקא ,

שהיא להסיק מקום כדי `dpiיש עוף, בשר ממעטת
עוף  לגבי גם סופרים מדברי לאיסור בכך .35לרמוז

.Ë
ÌÈË¯Ù‰ ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· Y ·ÏÁ· ÛÂÚ ¯˘· ¯ÂÒÈ‡
ענינים  וכן הלכה, של ענינים ישנם רש"י בפירוש

ההלכה  מעניני התורה. פנימיות בפירוש 36של אשר ,
זה: רש"י

שתי  יש מדרבנן, בחלב עוף בשר איסור לגבי
רק  בחלב עוף בשר חכמים אסרו אחת דעה לפי דעות:

בהנאה 37באכילה  אף זאת אסרו האחרת הדעה ולפי ,
.38ובבישול 

עוף  בשר לאיסור רומזת שהתורה רש"י, פירוש לפי
גדי..." תבשל "לא באזהרה סופרים שמדברי בחלב

באיסורyz`שבפרשת העוסקת ,d`pd שלפי מובן, ,
רק  ולא הנאה, לגבי אף זה איסור חל רש"י, פירוש

אכילה. לגבי
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ואילך.32) 149 ע' ח"ו לקו"ש כמבואר
דוקא 33) הוא בהוה" הכתוב "דבר שהכלל לומר אפשר לכאורה

שור" יגח "וכי [וכמו תיבה איזו להוסיף הכתוב מוכרח בלאה"כ כשגם
ומכיון  יגח", "וכי אחרי תיבה איזו לכתוב שבהכרח כח) כא, (משפטים
שייך  אין אבל שור"], יגח "וכי נאמר לכן בשור יותר מצוי' שהנגיחה

אינו,zxzeinתיבהsiqeiשהכתוב אבל – ב"הוה" לדבר בכדי ("אמו")
כן  בבית "אף רש"י מפרש ל) כב, (שם טריפה" בשדה ב"ובשר גם כי

"שדה" שתיבת אף – בהוה" הכתוב שדבר *.zxzeinאלא
רש"י34) שפירש ממקומו lirlוכמו איש יצא "אל כט) טז, (בשלח

אמה.. אלפים אלו –ixacnexwire mixteq המן לוקטי על מקרא של
נאמר".

לרמז  גם בא ממקומו" איש יצא ש"אל שם לפרש רש"י של ההכרח
.38 להערה שוה"ג 6 ע' חי"ג לקו"ש ראה – שמד"ס ענין

(35) ס"ל עה"ת) (בפירושו דרש"י פיהמ"ש c"rונ"ל הרמב"ם דעת
התורה, מן הם – סופרים" "דברי דגם ב') שרש סהמ"צ מי"ב. פי"ז כלים

זה שאין (בשלח xwirאלא רש"י ל' יומתק (ועפי"ז מקרא של (פשוטו)
ע"ד  והוא "חכמים"). כותב שלפניו שבד"ה אף סופרים", "מדברי שם)
כ"כ  מתיישב אינו הפשט דרך ע"פ שהפירוש – עה"ת בפרש"י – שבכ"מ

לאמרו שייך ג"כ זה שדרש (היינו וכו' הדרש ע"ד פי' רש"י eheytaמוסיף
ג"כ  הוא כן – זה) לפני שהביאו הפשט עיקר שאינו אלא מקרא, של
מקרא  של) (פשוטו של עיקרו שהן בהן שיש שבכתוב, להלכות בנוגע

שמדברי – בפי'mixteqויש כן הזה.xtqשלמדו התורה
(36.22 הערה לעיל ג"כ ראה
פ"ז.37) סי' יו"ד טושו"ע
שם.38) ב"ח

mbe ,(jli`e 130 'r e"g y"ewl ± dkex`a ± d`xe ± f"ptl minrt 'b xak df yxity s`) "deda aezkd xac" my yxtl i"yx jxvedy dn oaen df welig i"tre (*
aezkd xac" llkdl epyi `c oebka mby ycgl jxved ,zxzein "dcy" zaizy oeikn ik ± (`i ,bk) `vz zyxtay "dlil dxwn xedh 'idi `l xy`"n `nbec `iadl
.deda aezkd xacy `l` zexzein k"b "dlil dxwn" zeaizdy "dlil dxwn xedh 'idi `l xy`"n ± "xag el iz`vn" ± dgked `ian ± `ed yecigy oeike ,"deda

`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

דבר  של לאמיתו רש"י אך פירוש לפי – מכך יותר ,
בבישול: אף בחלב עוף בשר אסור

סופרים  שמדברי בחלב עוף בשר שלאיסור כיון
"אזהרה המחדש בפסוק התורה יוצא,xyalרומזת ,"

מהתורה, האיסור ענינים: שני יש זו שבאזהרה
שב"אזהרה  הפסוק מגלה אמו" "בחלב שבמלים

סופרים,l`לבשר", מדברי והאיסור עוף; בשר נכלל
שהפסוק  (כפי עוף בשר גם נכלל לבשר" שב"אזהרה

אמו" "בחלב המלים סופרים, שמדברי רומז, `opiעצמו
עוף), בשר ממעטות

שבפסוק  לבשר" שה"אזהרה שכשם מובן, מכך
כללי, באופן תבשל" "לא האיסור לגבי אמורה כאן
והתורה  ובישול, הנאה אכילה, הפרטים: שלושת כולל
גם  כך – בבישול אף מעוף) (חוץ בשר כל אוסרת

שהיא כפי לבשר", mixteqה"אזהרה ixacn אשר
zxqe`,הפרטים שלושת בכל חלה היא אף עוף, בשר

סופרים. מדברי אסור בחלב עוף בשר בישול וגם

.È
Ï‡¯˘È ˙·‰‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

מביעה  שבפרשתנו בחלב" לבשר ה"אזהרה את
אמנם, אמו". בחלב גדי תבשל "לא במלים התורה

אך  עוף, בשר למעט "אמו": המלה באה הפשט בדרך

לחלוטין, מדויקים שבתורה הענינים שכל כשיודעים
" הענינים שבפנימיות לומר, "`enבחלבicbהכרחי

והגורם השורש מפני lklהוא שהוא בחלב, בשר
האכזריות.

יותר  מדגיש מפני 39הדבר להישמר עלינו כמה עד

עד  ללמוד ניתן ומכך חיים. בעלי צער ומפני אכזריות
אדם, של צערו לגבי הזהירות להיות צריכה גדולה כמה

שהרי  יהודי, של צערו לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בחלב  "גדי שבאכילת כלשהי אכזריות שמפני רואים,

לא  התורה אסרה ובהנאתו, אמו"אמו" בחלב "גדי רק

ובהנאה, באכילה רק ולא בחלב, בשר כל אף אלא בלבד,
העלולים  ממעשים להרחיקנו כדי – בבישול אף אלא

ר"ל. אכזריות לידי להביאנו

הבריות  אהבת יקרה כמה עד מכך לומדים שני מצד

אלקיכם" לה' אתם "בנים – ישראל ואהבת –40בכלל,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.

(g"kyz `yz t"y zgiyn)
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(39.151 ע' ח"ו לקו"ש המבואר על א.40)נוסף יד, ראה

`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

דבר  של לאמיתו רש"י אך פירוש לפי – מכך יותר ,
בבישול: אף בחלב עוף בשר אסור

סופרים  שמדברי בחלב עוף בשר שלאיסור כיון
"אזהרה המחדש בפסוק התורה יוצא,xyalרומזת ,"

מהתורה, האיסור ענינים: שני יש זו שבאזהרה
שב"אזהרה  הפסוק מגלה אמו" "בחלב שבמלים

סופרים,l`לבשר", מדברי והאיסור עוף; בשר נכלל
שהפסוק  (כפי עוף בשר גם נכלל לבשר" שב"אזהרה

אמו" "בחלב המלים סופרים, שמדברי רומז, `opiעצמו
עוף), בשר ממעטות

שבפסוק  לבשר" שה"אזהרה שכשם מובן, מכך
כללי, באופן תבשל" "לא האיסור לגבי אמורה כאן
והתורה  ובישול, הנאה אכילה, הפרטים: שלושת כולל
גם  כך – בבישול אף מעוף) (חוץ בשר כל אוסרת

שהיא כפי לבשר", mixteqה"אזהרה ixacn אשר
zxqe`,הפרטים שלושת בכל חלה היא אף עוף, בשר

סופרים. מדברי אסור בחלב עוף בשר בישול וגם

.È
Ï‡¯˘È ˙·‰‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

מביעה  שבפרשתנו בחלב" לבשר ה"אזהרה את
אמנם, אמו". בחלב גדי תבשל "לא במלים התורה

אך  עוף, בשר למעט "אמו": המלה באה הפשט בדרך

לחלוטין, מדויקים שבתורה הענינים שכל כשיודעים
" הענינים שבפנימיות לומר, "`enבחלבicbהכרחי

והגורם השורש מפני lklהוא שהוא בחלב, בשר
האכזריות.

יותר  מדגיש מפני 39הדבר להישמר עלינו כמה עד

עד  ללמוד ניתן ומכך חיים. בעלי צער ומפני אכזריות
אדם, של צערו לגבי הזהירות להיות צריכה גדולה כמה

שהרי  יהודי, של צערו לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בחלב  "גדי שבאכילת כלשהי אכזריות שמפני רואים,

לא  התורה אסרה ובהנאתו, אמו"אמו" בחלב "גדי רק

ובהנאה, באכילה רק ולא בחלב, בשר כל אף אלא בלבד,
העלולים  ממעשים להרחיקנו כדי – בבישול אף אלא

ר"ל. אכזריות לידי להביאנו

הבריות  אהבת יקרה כמה עד מכך לומדים שני מצד

אלקיכם" לה' אתם "בנים – ישראל ואהבת –40בכלל,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.
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סה `yzÎik zyxt zegiyÎihewl

.Ê
È·‚Ï ‡ÏÂ ,¯˘·‰ È·‚Ï ˘Â„ÈÁ Y "ÂÓ‡ ·ÏÁ·"

·ÏÁ‰
אמו": "בחלב – הפסוק סיום מובן לא עדיין אך

לגבי  רק היא האזהרה כאשר משפטים, בפרשת

(אכילה) ה"בישול" איסור מדוע מובן רך", ולד – "גדי
ולד בישול כי אמו: בחלב דוקא הוא jxהוא אמו בחלב

אכזרי  "לא 32מעשה בשנית התורה מזהירה כאשר אך .
בהמה  של בשר כולל בשר, כל לגבי – והפעם תבשל",

בשר  של הבישול שאיסור לומר, הכרחי יותר, בוגרת
dfkהואlka?"אמו "בחלב התורה אומרת ומדוע חלב,

אמו", "בחלב לגבי לתרץ איֿאפשר כבר הפעם

בהווה" הכתוב "דיבר מפני הוא זה אילו 33שניסוח :
לעצמה, שהיא כפי "גדי" המלה משמעות כאן היתה

לומר, היה אפשר תבשל", "לא האיסור חל לגביו שרק
הנפוץ  שהבישול משום מופיע אמו" "בחלב שהביטוי

בהווה, הכתוב דיבר – אמו בחלב הוא בחלב גדי של
מפני  רק כאן מופיעה "גדי" שהמלה מכיון אך

"בחלב נאמר אין `enשבהמשך – ו' בסעיף כדלעיל ,"

לפי  אמו" "בחלב בביטוי השימוש את לבאר אפשרות
"גדי". – הקודמת המלה

שאין  לעוף פרט – אמו "בחלב רש"י מסביר לכן
התורה  ממעטת "אמו" המלה שבהוספת אם", חלב לו
"לא  והאיסור הבדל, אין החלב לגבי אך עוף. בשר

חלב. כל על חל תבשל"

.Á
ÛÂÚ È·‚Ï ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ¯ÂÒÈ‡Ï ÊÓ¯

קשה: עדיין אך

הוספת  שע"י הפסוק, בהמשך הדברים ניסוח א)
למלה  "אמו" לבאר המלה התורה מתכוונת "בחלב"

הבשר, סוג החלב?le`את סוג את

לעוף" "פרט למיעוט התורה רומזת מדוע ב)
לטעות, מקום הנותנת "אמו", המלה באמצעות
ממעטת  היא אין ל"בחלב", קשורה שהמלה שמשום

xya פרט" למיעוט לרמוז צריך היה לכאורה, עוף.
וכדומה? ל"גדי" מלה הוספת ידי על לעוף"

התורה, מן איסורו "שאין ואומר רש"י מוסיף לפיכך
בשר  בישול סופרים, שמדברי סופרים", מדברי אלא

הוא בחלב למיעוט `okעוף התורה רומזת ולכן איסור.
"אמו" המלה ידי על לעוף" שכך 34"פרט מפני דוקא ,

שהיא להסיק מקום כדי `dpiיש עוף, בשר ממעטת
עוף  לגבי גם סופרים מדברי לאיסור בכך .35לרמוז

.Ë
ÌÈË¯Ù‰ ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· Y ·ÏÁ· ÛÂÚ ¯˘· ¯ÂÒÈ‡
ענינים  וכן הלכה, של ענינים ישנם רש"י בפירוש

ההלכה  מעניני התורה. פנימיות בפירוש 36של אשר ,
זה: רש"י

שתי  יש מדרבנן, בחלב עוף בשר איסור לגבי
רק  בחלב עוף בשר חכמים אסרו אחת דעה לפי דעות:

בהנאה 37באכילה  אף זאת אסרו האחרת הדעה ולפי ,
.38ובבישול 

עוף  בשר לאיסור רומזת שהתורה רש"י, פירוש לפי
גדי..." תבשל "לא באזהרה סופרים שמדברי בחלב

באיסורyz`שבפרשת העוסקת ,d`pd שלפי מובן, ,
רק  ולא הנאה, לגבי אף זה איסור חל רש"י, פירוש

אכילה. לגבי
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ואילך.32) 149 ע' ח"ו לקו"ש כמבואר
דוקא 33) הוא בהוה" הכתוב "דבר שהכלל לומר אפשר לכאורה

שור" יגח "וכי [וכמו תיבה איזו להוסיף הכתוב מוכרח בלאה"כ כשגם
ומכיון  יגח", "וכי אחרי תיבה איזו לכתוב שבהכרח כח) כא, (משפטים
שייך  אין אבל שור"], יגח "וכי נאמר לכן בשור יותר מצוי' שהנגיחה

אינו,zxzeinתיבהsiqeiשהכתוב אבל – ב"הוה" לדבר בכדי ("אמו")
כן  בבית "אף רש"י מפרש ל) כב, (שם טריפה" בשדה ב"ובשר גם כי

"שדה" שתיבת אף – בהוה" הכתוב שדבר *.zxzeinאלא
רש"י34) שפירש ממקומו lirlוכמו איש יצא "אל כט) טז, (בשלח

אמה.. אלפים אלו –ixacnexwire mixteq המן לוקטי על מקרא של
נאמר".

לרמז  גם בא ממקומו" איש יצא ש"אל שם לפרש רש"י של ההכרח
.38 להערה שוה"ג 6 ע' חי"ג לקו"ש ראה – שמד"ס ענין

(35) ס"ל עה"ת) (בפירושו דרש"י פיהמ"ש c"rונ"ל הרמב"ם דעת
התורה, מן הם – סופרים" "דברי דגם ב') שרש סהמ"צ מי"ב. פי"ז כלים

זה שאין (בשלח xwirאלא רש"י ל' יומתק (ועפי"ז מקרא של (פשוטו)
ע"ד  והוא "חכמים"). כותב שלפניו שבד"ה אף סופרים", "מדברי שם)
כ"כ  מתיישב אינו הפשט דרך ע"פ שהפירוש – עה"ת בפרש"י – שבכ"מ

לאמרו שייך ג"כ זה שדרש (היינו וכו' הדרש ע"ד פי' רש"י eheytaמוסיף
ג"כ  הוא כן – זה) לפני שהביאו הפשט עיקר שאינו אלא מקרא, של
מקרא  של) (פשוטו של עיקרו שהן בהן שיש שבכתוב, להלכות בנוגע

שמדברי – בפי'mixteqויש כן הזה.xtqשלמדו התורה
(36.22 הערה לעיל ג"כ ראה
פ"ז.37) סי' יו"ד טושו"ע
שם.38) ב"ח

mbe ,(jli`e 130 'r e"g y"ewl ± dkex`a ± d`xe ± f"ptl minrt 'b xak df yxity s`) "deda aezkd xac" my yxtl i"yx jxvedy dn oaen df welig i"tre (*
aezkd xac" llkdl epyi `c oebka mby ycgl jxved ,zxzein "dcy" zaizy oeikn ik ± (`i ,bk) `vz zyxtay "dlil dxwn xedh 'idi `l xy`"n `nbec `iadl
.deda aezkd xacy `l` zexzein k"b "dlil dxwn" zeaizdy "dlil dxwn xedh 'idi `l xy`"n ± "xag el iz`vn" ± dgked `ian ± `ed yecigy oeike ,"deda

`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

דבר  של לאמיתו רש"י אך פירוש לפי – מכך יותר ,
בבישול: אף בחלב עוף בשר אסור

סופרים  שמדברי בחלב עוף בשר שלאיסור כיון
"אזהרה המחדש בפסוק התורה יוצא,xyalרומזת ,"

מהתורה, האיסור ענינים: שני יש זו שבאזהרה
שב"אזהרה  הפסוק מגלה אמו" "בחלב שבמלים

סופרים,l`לבשר", מדברי והאיסור עוף; בשר נכלל
שהפסוק  (כפי עוף בשר גם נכלל לבשר" שב"אזהרה

אמו" "בחלב המלים סופרים, שמדברי רומז, `opiעצמו
עוף), בשר ממעטות

שבפסוק  לבשר" שה"אזהרה שכשם מובן, מכך
כללי, באופן תבשל" "לא האיסור לגבי אמורה כאן
והתורה  ובישול, הנאה אכילה, הפרטים: שלושת כולל
גם  כך – בבישול אף מעוף) (חוץ בשר כל אוסרת

שהיא כפי לבשר", mixteqה"אזהרה ixacn אשר
zxqe`,הפרטים שלושת בכל חלה היא אף עוף, בשר

סופרים. מדברי אסור בחלב עוף בשר בישול וגם

.È
Ï‡¯˘È ˙·‰‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

מביעה  שבפרשתנו בחלב" לבשר ה"אזהרה את
אמנם, אמו". בחלב גדי תבשל "לא במלים התורה

אך  עוף, בשר למעט "אמו": המלה באה הפשט בדרך

לחלוטין, מדויקים שבתורה הענינים שכל כשיודעים
" הענינים שבפנימיות לומר, "`enבחלבicbהכרחי

והגורם השורש מפני lklהוא שהוא בחלב, בשר
האכזריות.

יותר  מדגיש מפני 39הדבר להישמר עלינו כמה עד

עד  ללמוד ניתן ומכך חיים. בעלי צער ומפני אכזריות
אדם, של צערו לגבי הזהירות להיות צריכה גדולה כמה

שהרי  יהודי, של צערו לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בחלב  "גדי שבאכילת כלשהי אכזריות שמפני רואים,

לא  התורה אסרה ובהנאתו, אמו"אמו" בחלב "גדי רק

ובהנאה, באכילה רק ולא בחלב, בשר כל אף אלא בלבד,
העלולים  ממעשים להרחיקנו כדי – בבישול אף אלא

ר"ל. אכזריות לידי להביאנו

הבריות  אהבת יקרה כמה עד מכך לומדים שני מצד

אלקיכם" לה' אתם "בנים – ישראל ואהבת –40בכלל,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.
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`yzÎik zyxt zegiyÎihewl

דבר  של לאמיתו רש"י אך פירוש לפי – מכך יותר ,
בבישול: אף בחלב עוף בשר אסור

סופרים  שמדברי בחלב עוף בשר שלאיסור כיון
"אזהרה המחדש בפסוק התורה יוצא,xyalרומזת ,"

מהתורה, האיסור ענינים: שני יש זו שבאזהרה
שב"אזהרה  הפסוק מגלה אמו" "בחלב שבמלים

סופרים,l`לבשר", מדברי והאיסור עוף; בשר נכלל
שהפסוק  (כפי עוף בשר גם נכלל לבשר" שב"אזהרה

אמו" "בחלב המלים סופרים, שמדברי רומז, `opiעצמו
עוף), בשר ממעטות

שבפסוק  לבשר" שה"אזהרה שכשם מובן, מכך
כללי, באופן תבשל" "לא האיסור לגבי אמורה כאן
והתורה  ובישול, הנאה אכילה, הפרטים: שלושת כולל
גם  כך – בבישול אף מעוף) (חוץ בשר כל אוסרת

שהיא כפי לבשר", mixteqה"אזהרה ixacn אשר
zxqe`,הפרטים שלושת בכל חלה היא אף עוף, בשר

סופרים. מדברי אסור בחלב עוף בשר בישול וגם

.È
Ï‡¯˘È ˙·‰‡ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰

זה: רש"י שבפירוש תורה" של "יינה של מהענינים

מביעה  שבפרשתנו בחלב" לבשר ה"אזהרה את
אמנם, אמו". בחלב גדי תבשל "לא במלים התורה

אך  עוף, בשר למעט "אמו": המלה באה הפשט בדרך

לחלוטין, מדויקים שבתורה הענינים שכל כשיודעים
" הענינים שבפנימיות לומר, "`enבחלבicbהכרחי

והגורם השורש מפני lklהוא שהוא בחלב, בשר
האכזריות.

יותר  מדגיש מפני 39הדבר להישמר עלינו כמה עד

עד  ללמוד ניתן ומכך חיים. בעלי צער ומפני אכזריות
אדם, של צערו לגבי הזהירות להיות צריכה גדולה כמה

שהרי  יהודי, של צערו לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בחלב  "גדי שבאכילת כלשהי אכזריות שמפני רואים,

לא  התורה אסרה ובהנאתו, אמו"אמו" בחלב "גדי רק

ובהנאה, באכילה רק ולא בחלב, בשר כל אף אלא בלבד,
העלולים  ממעשים להרחיקנו כדי – בבישול אף אלא

ר"ל. אכזריות לידי להביאנו

הבריות  אהבת יקרה כמה עד מכך לומדים שני מצד

אלקיכם" לה' אתם "בנים – ישראל ואהבת –40בכלל,

עלֿאחתֿכמהֿוכמה.
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(39.151 ע' ח"ו לקו"ש המבואר על א.40)נוסף יד, ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש שי' הכהן

וזוגתו היא ש"ב מרת דבורה לאה תחי'

שלום וברכה!

כיון שלא הזדמן להתראות ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אף 

ששואל הנני וגם מקבל הנני פ"ש מהנעשה אתם לעתים קרובות.

הנני מנצל הענין וההזדמנות דפורים קטן, שגם הוא והחדש שלו אדר ראשון נכנסים בציווי 

חז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה, ולאחל אשר השמחה תומשך מחדש וימים אלו על כל השנה כולה, 

וגם שמחת הגוף, שמחה מענינים  ושמחה מתאימה לתורת הבעש"ט תורת החסידות, שמחת הנפש 

הרוחנים ושמחה מענינים הגשמים, שתבוא מתוך בריאות והרחבת הדעת אמיתית, ובצחות הלשון 

דהכתוב זה הקטן גדול יהי', הנה מפורים קטן זה, שגם שמחה קטנה עלי' נאמר שמחה פורץ גדר, יזכו 

כל בני ישראל וכאו"א מאתנו בכללם, לקיום היעוד, תשא את ראש בני ישראל להוציאם מן המיצר 

והגבול - אל המרחב בכל עניניהם.

בכבוד ובברכה.



סו
קנז

ביאור ורמזים במארז"ל )בכורות מד:( שני נקבים יש בו 
באדם וכו', דהוא כנגד עפרן ואברהם, "עפרן" חסר ו' 

)בחי' יסוד( דנדחו ויצאו המותרות – שהוא ה"שתן" בגי' 
"עפרן בן צחר", למקנה אברהם לאחוזת קבר וכו'

ת"ר שני נקבים יש בו באדם, אחד מוציא שתן, ואחד 
מוציא שכבת זרע, ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום, 

בשעה שאדם נצרך, אם נקבו זה לתוך זה נמצא עקר.
בכורות מד, ב

ב' נקבים1 יש ביסוד, מנקב הימיני יוצא הזרע, ומנקב 
חת2  בני  מע'  אור  במאורי  כמ"ש  השתן  יוצא  השמאלי 

ע"ש.
ואין בין זה לזה אלא כקליפת השום, שום הוא3 
במאורי  כמ"ש  הזרע  מרבים  השומים  שראשי  זהו  יסוד, 
הוא  הנקבים  שבין  שהמחיצה  זהו  ע"ש.  שום4  מע'  אור 
כקליפת השום והיא המבדלת בין הקדושה ובין הטומאה, 
עקר  נעשה  זה,  לתוך  זה  נקב  ואם  והטמא.  הטהור  בין 

שמתערב השתן עם הזרע ואינו מזריע ומוליד.
והשתן שהוא המותרות היוצאות מנקב שמאלי שביסוד 
לחיצונים הוא בחי' בני חת שקאי על סיגי המלכים שמתו 

וחתו ונשברו כמ"ש במאו"א מע' בני חת ע"ש.
וידוע שהקליפה דחת הוא לנגד5 גבורה, כי בז' אומות 
שהם ז' מדות דקליפה, חתי הוא השני6, א"כ הוא גבורה 

1( ראה אור התורה פרשת נח סז, ב. ביאורי הזהר להצמח צדק עמוד 
קנ-א. ספר הערכים-חב"ד חלק ב' עמוד רצא.

2( וז"ל: בני חת נק' מותרות יוצאות מנקב שמאלי שביסוד לחיצונים, 
והם סיגי מלכים דמתו יחתו ונשברו.

הוא  שו"ם  היסוד,  נקודת  שהוא  מלופום,  הוא  דשום  "והנקודה   )3
ע"ש".  רצון  מע'  אור  במאורי  כמ"ש  יסוד  הוא  שרצון  רצו"ן  מספר 

)תורת לוי יצחק כאן(.
]במאורי אור שם וז"ל: רצון נק' היסוד של כל פרצוף, המרצה לנוקבא 
היסודות,  מקור  הוא  כי  מקו"ר  בגי'  רצון  וז"ל:  נתיב  וביאיר  ע"ש. 

ע"ש. וכן "רצון" אותיות "צנור"[.
נתיב  ]וביאיר  זרע.  היסוד, ראשי השומים מרבים  נק'  וז"ל: שום   )4
כתב וז"ל: שמענו מרבותינו כי "שם" נק' מלכות, ו' נק' תפארת, ויסוד 

המייחדם נק' שום[.
למעלה,  מלמטה  הח"ת  הספירה  שהיא  בינה  על  רומז  ח"ת  "גם   )5
והכל עולה בקנה ]אחד[, כי שתיה היא* בבינה ובגבורה שהם בקו 
השמאלי  נקב  דרך  לחוץ  יוצא  השתן  שהוא  מהמותרות  השמאל 

שביסוד". )תורת לוי יצחק כאן(.
*( ראה לעיל סימן קטז.

6( )נחמי' ט, ח( "וכרות עמו הברית לתת להם את ארץ הכנעני החתי 
טו,  עמוד  מאחז"ל  על  ליקוטים  יצחק  לוי  בלקוטי  וגו'".  והאמורי 
ע"ש.   19 הערה  קמט  סימן  לעיל  מובא  ח.  מע'  יעקב  לקהלת  מציין 
ראה ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד רכט הערה 39. לקוטי שיחות חלק 

דקליפה, וכמ"ש7 וחתו גבוריך תימן, וכמו8 חושם מארץ 
התימני שהוא המלך דגבורה9 וכו'.

בחי'  הוא  י"ל  חת,  בני  קליפת  הוא  שהשתן  זה  ולפי 
עפרון החתי שכתוב בו ועפרון יושב בתוך בני חת, והוא 
בפום  דאתגלי  הוא החסד10  דאברהם. שאברהם  הלעומת 
והוא  האהל.  פתח12  יושב  והוא  כמ"ש11  דיסוד,   – אמה 
וכמ"ש13  הזרע,  טיפת  יוצא  שמשם  דיסוד  הימני  בנקב 
ממזרח אביא זרעך, מזרח הוא בחי' אברהם שעליו נאמר14 
מי העיר ממזרח צדק. ועפרון שמבני חת הוא השתן היוצא 

מנקב השמאלי שביסוד.
שרה  חיי  בפרשת  כתיב  )וכן  צחר  בן  עפרן15  וסימנך 
והוא  ו'( הוא מספר שת"ן במכוון.  ט'16, עפרן חסר  כ"ה 

כא עמוד 229.
כמו  שבירה  ענין  וחתו,  וציון:  דוד,  מצודות  ]פי'  ט.   א,  עובדי'   )7
מאדום  מחצביך  שמקור  תימן,  לז(.  מט,  )ירמי'  עילם  את  והחתתי 

היושבת בדרומה של א"י, הנה גבוריך יחתו וישברו במלחמה.[
8( בראשית לו, לד.

ולמטה  מדעת  השבירה  כנגד  הם  אדום  מלכי  דהשבעה  פירוש:   )9
)ראה תורה אור עמוד קי, ד – מובא לעיל סימן סה הערה 20(. נמצא 
חשם מתימן – המלך השלישי, הוא המלך דגבורה דקליפה, וזהו ג"כ 

מ"ש "גבוריך תימן".
10( פירוש: חסד דמתגלה בראש ובפי אבר היסוד. ראה זוהר – אדרא 

רבה – ח"ג קמב, א. תורה אור יא, א. ראה לקמן הערה 12. 22.
11( בראשית יח, א. 

אברהם  שמך  והי'  וז"ל:  ג.  פ,  עמוד  בראשית  חיים  תורת  ראה   )12
ה'  זה דאברהם שהוא בחי'  והענין הוא בדרך כלל בה"א  כו'  בה"א 
יסוד  ומתגלה בבחי'  חסדים הראשונים שבעצמות המאציל שנמשך 
האור  גילוי  בחי'  עי"ז  שיהי'  )כמשי"ת(  ופריעה  המילה  ע"י  דוקא 
דעצמות ופנימית מן ההעלם לגילוי בכל ההשתלשלות... והוא בחי' 
ה"א דאברהם שמתחלה נק' אברם בהעלם וסתימות וה"א זה הן ה' 
נקרא  הטעם  שמזה  א"ע  שמל  לאחר  דיסוד  בפומא  הנגלים  חסדים 
וחבור מפנימית העליון בתחתון  הי' התקשרות  ועי"ז  כנ"ל,  אברהם 
והוא  באברהם  וז"ש  במלכות  ז"א  יסוד  בחי'  ע"י  לבי"ע  מאצי'  גם 
יושב פתח האהל כו' שהוא להשפיע במלכות שנק' פתח האהל ומשם 
יבא לידי גילוי אור הפנימית גם בבי"ע כמו בג"ע העליון ותחתון כנ"ל 

וכ"ז מבחי' ה"א דאברהם הנ"ל ע"ש.
)ראה גם לעיל סימן קא(.

13( ישעי' מג, ה. "אל תירא כי אתך אנכי ממזרח אביא זרעך וגו'". 
"ממזרח"  הגליות,  יקבץ  שהקב"ה  לעתיד-לבוא  על  קאי  הפסוק 
הנפוצים שמה ע"ש במפרשים. ומדייק כאן מ"ש "זרעך", דבא מנקב 

הימיני בחי' אברהם.
14( שם מא, ב. "מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו", ופרש"י "מי 
העיר את אברהם להביאו מארם שהוא במזרח, וצדק שהי' עושה היא 
היתה לקראת רגליו בכל אשר הלך". )ראה בראשית רבה פרשה מג, 

ג(.
 ,750  =  )298( צחר   +  ,)52( בן   +  ,  )400 )בגי'  עפרן  פירוש:   )15

כמספר שת"ן.
16( "ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה 

עפרן בן צחר החתי וגו'".

ילקוט לוי יצחק על התורה



סז
בן צחר, צח"ר17 מספרו בינ"ה גבור"ה הו"ד שהם בקו18 

השמאל וכו'.
הנה מתחלה היתה כבושה תחת יד עפרן19 בן צחר, נקב 
השמאלי שביסוד שמשם יוצא השתן, ונתן לו אברהם – 
שהוא20 אבר מה, בחי' נקב הימני שביסוד ששרשו מחכמה 
קו הימין, ועיין בעץ חיים שער הנסירה21 פרק ח'22 בענין 
ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ ע"ש, – בעדה   

ת' שקל23 כסף, ת' דוקא כמנין עפרן.
שהוא  המותרות  נדחו  כסף  שקל  ת'  לו  שנתן  ובזה 
השתן מנקב השמאלי דיסוד, זהו שנעשה אז עפרן חסר ו', 
שחסר בו בחי' ו' שהוא יסוד24. כי נדחו ויצאו המותרות 
שהוא השת"ן )מספר עפר"ן ב"ן צח"ר( מבחי' ו' דיסוד, 
וכמ"ש25 ולא ידע כי חסר יבואנו, שקאי על עפרן )שהוא 

17( צח"ר בגי' 298, וכן בינ"ה )67( + גבור"ה )216( + הו"ד )15( 
.298 =

18( וכידוע, חכמה, חסד, נצח – בקו הימין. בינה, גבורה, הוד – בקו 
פרשת  אור  תורה  ראה  האמצעי,  קו   – יסוד  תפארת,  דעת,  השמאל. 

תולדות עמוד יט, א ואילך.
" והוא מצד שם ב"ן דמלכות שרשו משם ב"ן דתוהו ממלכות   )19
זהו  צח"ר,  ב"ן  מספרו  עכבו"ר  ב"ן  עכבור,  בן  חנן  בעל  המלך 
שמתחלה היתה כבושה תחת יד בן צחר". )תורת לוי יצחק כאן(. עיין 

בפנים הביאור בקבלה.
20( "אברהם" הוא אותיות "אבר מה". ראה הערה 22.

21( שער כט.
22( וז"ל: יסוד הזכר להיות רובו מצד החסדים לכן יש בו ריבוי אור 

ונמשך ממנו תוספת אור אל היסוד שבו והוא בולט...
והנה זה חסד נקרא אברהם וממנו נמשך האור הזה מן הכלי זה אל 
ונקה  נקרא  הי"ג  ומזל  כל,  הנקרא  היסוד  אל  בואו  עד  הספירות  כל 
כנודע, והם אותיות קונה וזהו קונה הכל. וזהו ברוך אברם לאל עליון 
מחדש  שקנה  ע"י  וארץ  שמים  מתקן  אברהם  כי  וארץ  שמים  קונה 
בחי' היסוד המזווג שניהן כמ"ש כי* כל בשמים ובארץ והוא הקונה 
אותם בסוד מזל הנקרא ונקה. וז"ש בפ' בראשית ג"כ דכר אתי אבר 
מאברהם אתהדר ברא ונעשה אבר ואתגלייא האי אבר. והענין כי ע"י 
נתקן האבר הקדוש המזווג עם המלכות  האור ההוא שלקח אברהם 
הנקרא מ"ה לכן כח שניהן נרמז בו אבר מ"ה אברהם כי הוא מתקנם.

*( ראה לעיל סימן ט הערה 33.
23( ראה בפנים בתורת לוי יצחק ביאור הסיפור בבכורות שם, "איתיב 

לך ת' זוזי וזיל הדר עובדא". מספר ת' דוקא.
נצח,  תפארת,  גבורה,  חסד,  השישית:  מדה  הוא  היסוד  24( שמדות 

הוד, יסוד.
25( משלי כח, כב.

ר"ע עי"ן כמספרו עפר"ן( כדאיתא26 במד"ר.
ויצאה מערת המכפלה – מלכות27, מתחת ידו לאברהם 
לאחוזת  הזרע,  טיפת  יוצא  שמשם  שביסוד  הימני  לנקב 
אפשר  אי  כמאמר28  קבר,  נקרא  דנוקבא  יסוד  כי  קבר. 

לפתיחת הקבר כו'.
לאברהם29  למקנה  הוא  המכפלה  שמערת  מה  והיינו 
לאחוזת קבר, הוא כמו היחוד דזו"ן, שצריך להיות מתחלה 
קדושי כסף, הוא הת' שקל כסף שנתן אברהם בעדה. וזהו 
שלמדו רז"ל קדושי כסף ממ"ש כי יקח איש אשה ונלמד 
קיחה קיחה משדה עפרן כדאיתא ברפ"ק30 דקדושין ע"ש.

והנה שם נעשה הדבר בפומבי גלוי לעין כל, כמ"ש31 
ויען אפרון החתי כו' באזני בני חת לכל באי שער עירו, 
וכתיב32 את הכסף אשר דבר באזני בני חת, ואח"כ33 כתיב 
לעיני בני חת. הרי שהי' הדבר בגלוי באזני בני חת, ולעיני 
בני חת, לכל באי שער עירו, בכל באי שער עירו. ועפרון 
זה  שהי'  מה  א"כ  שביסוד,  השמאלי  שבנקב  השתן  הוא 
באזני ולעיני בני חת, הוא כמו מה34 שמשתינין מים בפני 
המותרות,  ויוצאים  שנדחין  מה  והוא  כל,  לעין  רבים, 

השתן, מיסוד לחוץ.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנד

26( )בראשית רבה פרשה נח, ז( וז"ל: )משלי כח, כב( נבהל להון איש 
רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו. נבהל להון איש רע עין, זה עפרן וכו', 
ולא ידע כי חסר יבואנו שחסרתו התורה ואו, הדא הוא דכתיב וישמע 
אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרן עפרן כתיב חסר ואו. ]חסר 

ואו, ונשאר עפרן גימטריא ר"ע עי"ן: מתנות כהונה[.
ההי"ן"  במילוי  הוא  כי  בההי"ן,  כפול  שהוא  ב"ן  שם  "מלכות   )27
)תורת לוי יצחק כאן(. ראה אור התורה ענינים עמוד רנ. שיחות קודש 

ה'תש"מ פרשת האזינו סעיף כט. לעיל סימן קנה.
28( ראה נדה כא, ב. סו, א. כריתות ו, א. ויש להעיר ממאחז"ל )ברכות 

טו:( "מה ענין שאול אצל רחם" ע"ש.
29( "מקנ"ה הוא הג' פעמים שם אדנ"י שביסוד דמלכות, עיין בעץ 

חיים שער מ"ן ומ"ד דרוש י"א" )תורת לוי יצחק כאן(.
30( דף ב, א. ראה גם לעיל סימן קנג. קנד.

31( בראשית כג, י.
32( שם פסוק טז.

33( שם פסוק יח. "לעיני בני חת בכל באי שער עירו".
34( בכורות שם "תניא משתינין מים בפני רבים". והביאור כאן על 

מחז"ל ב' נקבים יש באדם וכו' הוא המשך הנ"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תשאסח
מר  ראש  בשמים  לך  קח  ואתה   – כג  ל, 
מחציתו  בשם  וקנמן  מאות  חמש  דרור 
חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים

א. ראוי שתעורר על מה שנאמר בשמן המשחה )ל, כג( 
ואתה קח לך ולא נסתפק לומר ]ועשית[ כמ"ש )שם פסוק 
יח( בכיור וכנו וברוב כלי המקדש, או )שם פסוק לד( קח לך 

כמ"ש בקטורת, אבל הוסיף לומר ואתה קח לך.

וזה בלא ספק מעיד על אמיתת מה שזכרו חז"ל שלא 
נעשה שמן המשחה כי אם פעם אחת שעשאו משה רבינו 
בידו ולא יעשה עוד בעתיד, אמרו במסכת הוריות )ד' י"א( 
במדבר  משה  שעשה  המשחה  שמן  אותו  אומר  יהודה  ר' 
כמה ניסין נעשו בו מתחלה ועד סוף וכו', ואותו שמן קיים 
לעתיד לבוא שנאמר )שם פסוק לא( שמן משחת קדש יהי' 
זה לי לדורותיכם זה בגמטריא תריסר הוי, ועוד אמרו שם 
משנגנז הארון נגנז עמו צלוחית שמן המשחה וצנצנת המן 
פלשתים  ששלחו  וארגז  ופרחי'  שקדי'  אהרן  של  ומקלו 

דורון לאלקי ישראל.

ומה שחלק הראב"ע על זה, כבר השיב הרמב"ן והוכיח 
משחת  שמן  הכתוב  אמר  לא  מאשר  ז"ל  דעתם  אמתת 
לדורותם כמ"ש בבגדים. אבל  ולבניו  זה לאהרן  יהי'  קדש 
ההוא  העשוי  השמן  שיהי'  מורה  לדורותיכם,  לי  יהי'  אמר 

מתמיד למשוח בו לכל הדורות.

אחרת  טענה  הרמב"ן  טענות  על  להוסיף  לי  ונראה 
לב(  פסוק  )שם  כאן  שנאמר  מה  והיא  חז"ל  דעת  לקיום 
בשמן המשחה ובמתכונתו לא תעשו כמוהו קדש הוא קדש 
יהי' לכם איש אשר יעשה כמוהו וגו'. ואם בא הכתוב לצוות 
שיעשה שמן המשחה תמיד בזה התואר הי' ראוי שתאמר 
בענין  שאמרה  כמו  לצורכנו  כמוהו  נעשה  שלא  התורה 
והקטרת אשר תעשה במתכנתה  לז(  הקטרת )שם פסוק 
שלא  אלא  המשחה  בשמן  כן  אמר  ולא  לכם  תעשו  לא 
רוצה  כמוהו  יעשה  אשר  איש  בהחלט  ואמר  כלל  נעשהו 
לומר לא לה' ולא לכם כי היא אזהרה מוחלטת והוא לאות 
זולתו  המשחה  שמן  בהחלט  יעשה  שלא  תורה  שכיוונה 

בשום דור מהדורות.

ועוד אני עושה על זה טענה שלישית והוא שאם היתה 
לא  אחרות  פעמים  המשחה  שמן  שיעשו  התורה  כוונת 
ההרכבה  יחס  שלא  בלבד  הסמים  כמות  לכתוב  ראוי  הי' 
ולא  יהי'  בבד  בד  לד(  פסוק  )שם  בקטרת  שאמרה  כמו 
יעשו  שפעמים  לפי  מהם  א'  מכל  שיקח  המשקל  ביארה 
הפשוטים  ויחס  ההרכבה  סדר  אבל  פחות,  ופעמים  יותר 
שיעשה  עת  בכל  תמיד  שמור  יהי'  וערכם  בה  הנכנסים 

אותו וכבר זכר זה הרלב"ג. וכל זה מוכיח שקבלת חז"ל היא 
האמת שלא הי' שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה 
הי' כהן משוח בבית  זה תמצא שלא  ומפני  משה במדבר, 
עם  יאשיהו  שגנזו  המשחה  שמן  נגנז  הי'  שכבר  לפי  שני 

שאר הדברים הקדושים ולא הי' להם רשות לעשותו.

ומפני זה נאמר כאן למשה במצות שמן המשחה ואתה 
האלה  הדברים  לך  תקח  בעצמך  אתה  לומר  רוצה  לך  קח 
כל  עוד  אחר  אדם  אותו  יעשה  לא  המשחה  שמן  ותעשה 

ימי הארץ.
אברבנאל

ב. הרמב"ם בהלכות כלי מקדש )ריש פרק א( קחשיב 
מצות עשה לעשות שמן המשחה, ולכאורה קשה שהרי לפי 
הכלל שביאר הרמב"ם בספר המצות )שרש ג'( אין לחשוב 
לדורות,  ולא  במדבר  אז  רק  נהג  שלא  מה  המצות  במנין 
ע"ש שהשיג על הבה"ג, ומטעם זה לא קחשיב בחבורו כל 
המצות הללו, וא"כ איך קחשיב מ"ע דעשיית שמן המשחה 
כיון שזה לא נהג לדורות שהרי לא עשה שמן המשחה רק 
משה אז וזה קיים לדור דורות כדילפינן )הוריות ה:( מקרא 

דיהי' זה לי לדורות, וכן פסק גם הרמב"ם )שם(.

השמן  שישמור  ג"כ  זו  מ"ע  בכלל  דאיכא  כיון  וי"ל 
המשחה ושלא יאבדו דזה הוא בכלל יהי' זה לי, לכן שפיר 
ל"ה(  )מ"ע  המצות  בספר  ולכן  לדורות  שנוהג  מ"ע  הוי 
באמת לא קחשיב מצות עשיי' רק המצות שיהי' לנו שמן 

המשחה ומייתי קרא דיהי' זה לי וזה ג"כ כוונתו בחבורו.

דאיכא  משום  נעשה  וכיצד  הסמנים  דקחשיב  ומה 
נפקותא לדורות לענין במתכונתו לא תעשה כמוהו.

ערוך לנר כריתות ה. ד"ה המפטם את השמן

בשיר  שנאמר  כמו  בשמים1  ראשי  לומר  לו  הי'  ג. 
אנת  נבוכדנצר,  זה  ראש  בשמים  לדרוש,  אלא  השירים2, 
הוא רישא דדהבא3. מר דרור ת"ק שמלך בכיפה4. קנה5 בגי' 
אנטיוכס, על שם שקנה ישראל, שנאמר )יואל ד( מכרתם 
לבני היונים. ר"נ כנגד יון שלא מלכו אלא בירושלים שהוא 
בחצי העולם6. בקנמון וקדה נאמר בשם כנגד פרס ויון שלא 
החריבו הבית. קדה ת"ק כנגד אדום שפשטה מלכותו בכל 
העולם, קדה קרי בי' דקה, הנה קטן נתתיך בגוים7 )עובדי'(.

ג' בפסוק אחד, מר וקנמון וקנה, כנגד בבל מדי יון שהי' 
זה אחר זה, קדה בפסוק שני ששקולה כשלשתן, והי' ריוח 
סמים  בין  ג'  להגן9  כנגד  כן  מכולם,  גלותן  ומשך  ביניהם8 

לסמים10 נטף ושחלת וחלבנה, והרביעי לבד ולבנה זכה.
פירוש הרוקח )מבעלי התוס'(

1( הכוונה בפסוק ל, כג. ואתה קח לך בשמים ראש.

2( ד, טו: נרד וכרכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה מר ואהלות עם כל ראשי בשמים.

3( פסוק: דניאל ב, לח.

4( מגילה י"א א', ור"ל והעולם מהלך ת"ק.

5( הכוונה עם הכולל.

6( יומא נ"ד ב'.

אדום  גלות  וכשראה  גליות,  הד'  בחלום  יעקב  דראה  ויצא  פרשת  תנחומא  עיין   )7

נתירא, וא"ל הקב"ה דלעתיד לבוא אני מורידו.

8( בין השלוש הנ"ל לאדום. עיין ויקרא רבה פי"ג, ה.

9( ר"ל וכן כנגדן בקטרת.

10( פסוק לד.
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âð íäá:íúà ã÷ôa ó ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«
i"yx£‡O˙ Èk∑,קּבלה לּגלּגלת,לׁשֹון ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום לקּבל ּכׁשּתחּפץ ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מנינם אּלא ותדע הּׁשקלים את ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל Û‚.יּתנּו Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט ׁשהּמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְִֵֶַָ
ּדוד  ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין .ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b wlg 'zegiy ihewl')

ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ּכזה חטא ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא זרה, עבֹודה היתה העגל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעׂשּית
ּכמאמר  יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ירידה ׁשּגרם העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּכללית'

ז"ל ז)רּבֹותינּו לב, לקמן רש"י מּגדּלת".(פירוש - רד ל" ְְִֵֵֶַַָֻ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל זכּו מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת (ּכי הּמיתה לענין ּגרם העגל חטא תיקון והּנה, (תיקוני־זהר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם נו) 'מיתה' ׁשל לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ׁשהביא עץ־הּדעת, חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לעיל. הּמדּבר צּדיקים הסּתּלקּות ׁשל לענין הּקׁשר מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

העגל). מעׂשה זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ּתרּום ּבּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוידּבר
- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ּפקדי ּביֹום אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאמר

עם  ּבהר אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא - מׁשה (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
ה').

לפני  חּבתם לגּלֹות אֹותם ּתמּנה ראׁש, את ּתּׂשא - אׁשר על־ידי ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹתּׂשא
ׁשּנאמר  ּכמֹו צדקה, - נפׁשֹו ּכֹופר איׁש ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט קרנם הרמת הּמֹונע החטא על ּולכּפר - ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמקֹום.

ּפרּוק. ּבצדקה ְְְְֲִֶָָוחטא
ּבחינה  ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה מּבחינת ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוכיון
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סט `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

ß xc` 'i oey`x mei ß

ì(àé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(áé)eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú ék¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk Léà¦´¯Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬

âð íäá:íúà ã÷ôa ó ¨¤²¤−¤¦§¬ŸŸ¨«
i"yx£‡O˙ Èk∑,קּבלה לּגלּגלת,לׁשֹון ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום לקּבל ּכׁשּתחּפץ ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

מנינם אּלא ותדע הּׁשקלים את ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל Û‚.יּתנּו Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט ׁשהּמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְִֵֶַָ
ּדוד  ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין .ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b wlg 'zegiy ihewl')

ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ּכזה חטא ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא זרה, עבֹודה היתה העגל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעׂשּית
ּכמאמר  יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ירידה ׁשּגרם העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּכללית'

ז"ל ז)רּבֹותינּו לב, לקמן רש"י מּגדּלת".(פירוש - רד ל" ְְִֵֵֶַַָֻ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל זכּו מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת (ּכי הּמיתה לענין ּגרם העגל חטא תיקון והּנה, (תיקוני־זהר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם נו) 'מיתה' ׁשל לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ׁשהביא עץ־הּדעת, חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לעיל. הּמדּבר צּדיקים הסּתּלקּות ׁשל לענין הּקׁשר מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

העגל). מעׂשה זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ּתרּום ּבּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוידּבר
- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ּפקדי ּביֹום אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאמר

עם  ּבהר אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא - מׁשה (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
ה').

לפני  חּבתם לגּלֹות אֹותם ּתמּנה ראׁש, את ּתּׂשא - אׁשר על־ידי ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹתּׂשא
ׁשּנאמר  ּכמֹו צדקה, - נפׁשֹו ּכֹופר איׁש ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט קרנם הרמת הּמֹונע החטא על ּולכּפר - ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמקֹום.

ּפרּוק. ּבצדקה ְְְְֲִֶָָוחטא
ּבחינה  ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה מּבחינת ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוכיון
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yz`ע ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
אחּזה  ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל b¯‰.ׁשּקצבּתי ÌÈ¯NÚ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ∆¿ƒ≈»

Ï˜M‰∑ הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן∑b¯‰.עכׁשו מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף : לאגֹורת «∆∆ְְֵַַַָָ≈»ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
‰Ï˜M."וכּכרֿלחם  ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' הּׁשלם ּבאּוׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשתּות, עליו לה'והֹוסיפּו ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ּומחצית ּכסף, מעה לׁשׁש .והעלּוהּו ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(529 cenr ,b wlg 'zegiy ihewl')

ליּתן  יּוכל מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ּכיון לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלֹוׁשה
יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד ּכּסא מּתחת אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל פרשה ּכפר־נפׁשֹו?... רבה (במדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

יב)

ּדבר  א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל הּצֹורפּות. מלאכת את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלמה
ׁשּלמד, ּכפי ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש את ּתחּלה להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאחד

ׁשהם. ּכפי נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד מטּבע נתינת ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפיכ
לכּפר  הּמטּבע ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ׁשּנמׁשלה הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמטּבע

הּנפׁש. ֶֶַַעל
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
אלקינּו ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני חּבתֹו יגּלה אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹזֹו,
ּולהמׁשי ּבֹו לדבקה הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים הּפנים ּכּמים מּמילא ׁשאזי כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָכּו'
ׁשהיא  הּצדקה, על־ידי ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו העֹולם ּכל ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאֹור

מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבמיּלּוי - ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות ּבתחּתֹונים.עּקר יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ה'ראש' הרי - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלכאֹורה
ּכל  ׁשל ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן נׁשמתֹו־עדן (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָוידּוע
ּבחי, ׁשּיכלל - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ּתכלית ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻמדרגה
להתעּלֹות  היא ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ׁשּמעלתֹו המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה  הלאה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוכן

ראׁש". את ּד"תּׂשא ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמדרגה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr f"hg y"ewl t"r)

inipR aExiwn d`vFYM zFiUrn zFvn¦§©£¦§¨¨¦¥§¦¦

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשקל קל קל קל  מחציתמחציתמחציתמחצית .... .... ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו |||| זהזהזהזה .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכפרפרפרפר איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹונתנונתנונתנונתנּוּוּוּו ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּתנּו ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו רש"י)הראה ובפירוש יב־יג. (ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהקׁשּו,
ּבחטא  ּדלכאֹורה העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל דמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש

מטּבע? נתינת ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי מהּקּב"ה, רחמנא־לצלן לגמרי על־ידי־זה דנכרתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכזה
קׁשר  ּכזה לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ּדאף ללּמד הּׁשקל, מחצית ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָולכן
ּבכל  להּקּב"ה ׁשּקׁשּורה הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא פייערל") ("א "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעם

ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּצב
הּקּב"ה  עׂשה זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו אׁש" ׁשל "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשר
נמצא  ּגׁשמי, מטּבע ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ּבאֹות האדם ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמׁשקל

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, עם הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה"ּמטּבע

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ezÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית .ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ ¯·Ú‰∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר ּתחת (ויקרא יעבר אׁשר "ּכל : »…≈««¿Àƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
וכן לג)הּׁשבט", מֹונה"(ירמיה עלֿידי הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ הּׁשקל ּבמׁשקל ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְִֶֶַַ

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»
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Edn rcIW oaEn `liOnE ,lwXd©¤¤¦¥¨¨¤¨©©
azM "dcVA x`A"de .zivgn©£¦§©§¥©¨¤¨©
dWnl d`xd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¤§¨§¤
xEriWe Fzipaze lwXd zivgn zxEv©©£¦©¤¤§©§¦§¦

.rcFi did `l df z`W ,Fiare FAgẍ§§¨§¤¤¤Ÿ¨¨¥©
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עי `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
אחּזה  ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל b¯‰.ׁשּקצבּתי ÌÈ¯NÚ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ∆¿ƒ≈»

Ï˜M‰∑ הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן∑b¯‰.עכׁשו מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף : לאגֹורת «∆∆ְְֵַַַָָ≈»ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
‰Ï˜M."וכּכרֿלחם  ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' הּׁשלם ּבאּוׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשתּות, עליו לה'והֹוסיפּו ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ּומחצית ּכסף, מעה לׁשׁש .והעלּוהּו ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(529 cenr ,b wlg 'zegiy ihewl')

ליּתן  יּוכל מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ּכיון לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלֹוׁשה
יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד ּכּסא מּתחת אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל פרשה ּכפר־נפׁשֹו?... רבה (במדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

יב)

ּדבר  א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל הּצֹורפּות. מלאכת את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלמה
ׁשּלמד, ּכפי ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש את ּתחּלה להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאחד

ׁשהם. ּכפי נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד מטּבע נתינת ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפיכ
לכּפר  הּמטּבע ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ׁשּנמׁשלה הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמטּבע

הּנפׁש. ֶֶַַעל
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
אלקינּו ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני חּבתֹו יגּלה אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹזֹו,
ּולהמׁשי ּבֹו לדבקה הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים הּפנים ּכּמים מּמילא ׁשאזי כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָכּו'
ׁשהיא  הּצדקה, על־ידי ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו העֹולם ּכל ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאֹור

מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבמיּלּוי - ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות ּבתחּתֹונים.עּקר יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ה'ראש' הרי - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלכאֹורה
ּכל  ׁשל ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן נׁשמתֹו־עדן (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָוידּוע
ּבחי, ׁשּיכלל - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ּתכלית ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻמדרגה
להתעּלֹות  היא ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ׁשּמעלתֹו המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה  הלאה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוכן

ראׁש". את ּד"תּׂשא ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמדרגה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr f"hg y"ewl t"r)

inipR aExiwn d`vFYM zFiUrn zFvn¦§©£¦§¨¨¦¥§¦¦

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשקל קל קל קל  מחציתמחציתמחציתמחצית .... .... ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו |||| זהזהזהזה .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכפרפרפרפר איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹונתנונתנונתנונתנּוּוּוּו ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּתנּו ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו רש"י)הראה ובפירוש יב־יג. (ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהקׁשּו,
ּבחטא  ּדלכאֹורה העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל דמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש

מטּבע? נתינת ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי מהּקּב"ה, רחמנא־לצלן לגמרי על־ידי־זה דנכרתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכזה
קׁשר  ּכזה לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ּדאף ללּמד הּׁשקל, מחצית ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָולכן
ּבכל  להּקּב"ה ׁשּקׁשּורה הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא פייערל") ("א "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעם

ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּצב
הּקּב"ה  עׂשה זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו אׁש" ׁשל "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשר
נמצא  ּגׁשמי, מטּבע ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ּבאֹות האדם ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמׁשקל

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, עם הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה"ּמטּבע

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ezÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית .ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ ¯·Ú‰∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר ּתחת (ויקרא יעבר אׁשר "ּכל : »…≈««¿Àƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
וכן לג)הּׁשבט", מֹונה"(ירמיה עלֿידי הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ הּׁשקל ּבמׁשקל ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְִֶֶַַ

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)eðzé äæòaèî ïéîk Bì äàøä Y ¤¦§¤§¨§¦©§¥©
Là ìL¯KxvEd mrH dn azFM Fpi` ¤¥¥¥©©©§©

dXwzp" azM `NW dGnE ,FzF`xdl§©§¦¤¤Ÿ¨©¦§©¨
.Ed`xd df llbA `NW rnWn ,"dWn¤©§©¤Ÿ¦§©¤¤§¨
,EazM ` ,hk zFgpnA zFtqFYd K ©̀©¨¦§¨¨§
FA WIW xacA KIW "dXwzp" oFWNW¤§¦§©¨©¨§¨¨¤¥
o`M ENi`e ,DA dXwzOW `N` drici§¦¨¤¨¤¦§©¤¨§¦¨
`lC mEXn" ,dXwzp xnFl KIW `lŸ©¨©¦§©¨¦§¨
did `l m` oipr mEWA rci ded£¨¨©§¦§¨¦Ÿ¨¨
oM Wxtl wgFC dxF`kl la` ."Ed`xn©§¥£¨¦§¨©§¨¥¥
ÎWFcTdW oOwl azFM ixdW ,i"WxA§©¦¤£¥¥§©¨¤©¨
zFcF` dWnl cOil xaM `EdÎKExÄ§¨¦¥§¤

Edn rcIW oaEn `liOnE ,lwXd©¤¤¦¥¨¨¤¨©©
azM "dcVA x`A"de .zivgn©£¦§©§¥©¨¤¨©
dWnl d`xd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¤§¨§¤
xEriWe Fzipaze lwXd zivgn zxEv©©£¦©¤¤§©§¦§¦

.rcFi did `l df z`W ,Fiare FAgẍ§§¨§¤¤¤Ÿ¨¨¥©
ì÷Mä úéöçî dì÷Lîe¯`l m` iM ¦§¨¨©£¦©¤¤¦¦Ÿ

.lwXd zivgn `EdW `HAzn dOA ,oM¥©¤¦§©¥¤©£¦©¤¤
mvr ,qp KFzA qp o`M did ,oMÎm`e§¦¥¨¨¨¥§¥¤¤
did FlwWOWe ,W` lW rAhn zIUr£¦©©§¥©¤¥§¤¦§¨¨¨
oi` rah iR lr ixdW ,lwXd zivgn©£¦©¤¤¤£¥©¦¤©¥

,lwWn W`ldid W` lW rAhOd o`ke ¨¥¦§¨§¨©©§¥©¤¥¨¨
lwXd zivgn FlwWn(mgpn zxez)Kixve . ¦§¨©£¦©¤¤§¨¦

iciÎlrW ,sqFp qp o`M didW xnFl©¤¨¨¨¥¨¤©§¥
lwWn z` dWn cnl calA dI`x§¦¨¦§¨¨©¤¤¦§©
lwWn z` raHd KxcAW s` ,rAhOd©©§¥©©¤§¤¤©¤©¤¦§©
.dliwW iciÎlr wx zrcl oYip rAhOd©©§¥©¦¨¨©©©©§¥§¦¨

:Bì øîàåeðzé äæk¯xEYIn oM cnFl §¨©¨¤¦§¥¥¦¦
xn` xaM ixdW ,"EpYi df" zFaiYd©¥¤¦§¤£¥§¨¨©
"EpYi df"e ."Epzpe" ai wEqR lirl§¥¨§¨§§¤¦§
KIW `l ixdW ,"EpYi dfM" FWExiR¥¨¤¦§¤£¥Ÿ©¨

.Fnvr W` lW rAhOd z` EpYIW¤¦§¤©©§¥©¤¥©§
íéã÷tä ìò øáòäïéðBnä Cøc Y ¨Ÿ¥©©§ª¦¤¤©¦

ïëå .äæ øçà äæ ïéðîpä úà ïéøéáòî©£¦¦¤©¦§¦¤©©¤§¥
"èáMä úçz øáòé øLà ìk"¯`xwIe Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤©¦§¨



yz`עב ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôð©§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו להם ׁשּלא ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. עלֿידי ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבנדבת  ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכאן
ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל וּנתנּו לח)הּמׁשּכן, מאת (לקמן העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמנאן  מנין, עלֿידי היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר האדנים, נעׂשּו ּומהם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּכר",
הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא הּמׁשּכן, א)מּׁשהּוקם הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻונתנּו
ּתרּומת  היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות נפׁשתיכם", על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל

ׁשּנאמר ּכמֹו לה)הּמׁשּכן, מ (לקמן "ּכל איׁש: איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו .מה ְִֶַָ

(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,העגל מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈

Ï‡¯NÈטז  Èa ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È·Ï È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(eh)íëéúLôð ìò øtëìàlL Y §©¥©©§Ÿ¥¤¤Ÿ
ïéðnä éãé-ìò eôâpz¯`idW `le ¦¨§©§¥©¦§¨§Ÿ¤¦

mi`hg lr dxRM(m"`x). ©¨¨©£¨¦
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ׁשּיּתן" עד נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ט)הּדין הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות מׁשה,(רמּב"ם ּתמּה זה ועל . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכיצד

להרימֹו ּוכדי מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל הּׁשקל. מחצית ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלכן
ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹיׁש

ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם 'ּכבד' ּכאׁשר ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ללא הּוא־הּדין ּכפּיה, מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא מאחר אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל להיֹות ּובכדי מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכאׁשר
יהּודי  רק לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת הּמצוה קּיּום וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלהתאחד
אחד  ׁשּכל ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ּתבל. ּבקצוי ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנמצא
ואם־ּכן  - ּבכּלֹו" ּתֹופס אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי מּמׁש", מּמעל אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואחד
יעילה  הכי הּצּורה הרי - ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ואפילּו אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי עליו ׁשּמׁשּפיע על־ידי היא זאת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹלפעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr f"hg y"ewl t"r)

EpYi | df - zFpFr zxRkA mixcb ipW§¥§¨¦§©¨©£¤´¦§À

ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו ּכּכּכּכזהזהזהזה ללללֹוֹוֹוֹו ואמרואמרואמרואמר .... .... אאאאׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשלללל מטמטמטמטּבּבּבּבעעעע ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ללללֹוֹוֹוֹו רש"י)הראההראההראההראה ובפירוש יג. (ל, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא? אׁש ּבדמּות הּמטּבע לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוצרי

יׂשראל. לבני נפׁשֹו" 'ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש
ּכלי  טבילת ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק דהמים ּבּמים, טבילה א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה

חדׁשה. למציאּות הּכלי את מׁשּנה אּלא הּכלי טמאת מסירה רק לא דהאׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבאׁש,
החטא  טמאת ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי על ּכּפרה א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על ּבכּפרה כן ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוּכמֹו

מ  הּנפׁש אּלא החטא ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. ׁשּתּנית.מעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפעלּו וזה הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים העגל, חטא על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָולכן

הּׁשקל. מחצית ידי ְֲִֵֶֶַַַעל
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."dlrne dpW mixUreh dxez ¤§¦¨¨¨©§¨



עג `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôð©§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו להם ׁשּלא ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. עלֿידי ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבנדבת  ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכאן
ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל וּנתנּו לח)הּמׁשּכן, מאת (לקמן העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמנאן  מנין, עלֿידי היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר האדנים, נעׂשּו ּומהם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּכר",
הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא הּמׁשּכן, א)מּׁשהּוקם הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻונתנּו
ּתרּומת  היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות נפׁשתיכם", על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל

ׁשּנאמר ּכמֹו לה)הּמׁשּכן, מ (לקמן "ּכל איׁש: איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו .מה ְִֶַָ

(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,העגל מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr ,fh wlg 'zegiy ihewl')

ׁשּיּתן" עד נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ט)הּדין הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות מׁשה,(רמּב"ם ּתמּה זה ועל . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכיצד

להרימֹו ּוכדי מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל הּׁשקל. מחצית ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלכן
ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹיׁש

ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם 'ּכבד' ּכאׁשר ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ללא הּוא־הּדין ּכפּיה, מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא מאחר אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל להיֹות ּובכדי מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכאׁשר
יהּודי  רק לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת הּמצוה קּיּום וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלהתאחד
אחד  ׁשּכל ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ּתבל. ּבקצוי ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנמצא
ואם־ּכן  - ּבכּלֹו" ּתֹופס אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי מּמׁש", מּמעל אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואחד
יעילה  הכי הּצּורה הרי - ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ואפילּו אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי עליו ׁשּמׁשּפיע על־ידי היא זאת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹלפעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr f"hg y"ewl t"r)

EpYi | df - zFpFr zxRkA mixcb ipW§¥§¨¦§©¨©£¤´¦§À

ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו ּכּכּכּכזהזהזהזה ללללֹוֹוֹוֹו ואמרואמרואמרואמר .... .... אאאאׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשלללל מטמטמטמטּבּבּבּבעעעע ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ללללֹוֹוֹוֹו רש"י)הראההראההראההראה ובפירוש יג. (ל, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא? אׁש ּבדמּות הּמטּבע לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוצרי

יׂשראל. לבני נפׁשֹו" 'ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש
ּכלי  טבילת ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק דהמים ּבּמים, טבילה א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה

חדׁשה. למציאּות הּכלי את מׁשּנה אּלא הּכלי טמאת מסירה רק לא דהאׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבאׁש,
החטא  טמאת ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי על ּכּפרה א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על ּבכּפרה כן ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוּכמֹו

מ  הּנפׁש אּלא החטא ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. ׁשּתּנית.מעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפעלּו וזה הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים העגל, חטא על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָולכן

הּׁשקל. מחצית ידי ְֲִֵֶֶַַַעל

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ אנׁשים ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמד. ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)äìòîå äðL íéøNò ïaîY ¦¤¤§¦¨¨¨¨§¨
íéøNò ïaî úeçt ïéàL ,ïàk Eãnì¦¤§¨¤¥¨¦¤¤§¦

àávì àöBé¯zFaiYd xEYIn oM cnFl ¥©¨¨¥¥¦¦©¥
ExMfp xaMW "micEwRd lr xaFrd lM"Ÿ¨¥©©§¦¤§¨¦§§
FzpEM o`MW WxiR okl ,eiptNW wEqRA©¨¤§¨¨¨¥¥©¤¨©¨¨
,dnglOl cwRdl mixaFrd EN`l§¥¨§¦§¦¨¥©¦§¨¨
dpW mixUr oAn zFidl mikixSW¤§¦¦¦§¦¤¤§¦¨¨

dlrne(cecl likyn)df xaCW s`e . ¨©§¨§©¤¨¨¤
mixUr oAn" :b ,` xAcOAA WxFtn§¨§©¦§¨¦¤¤§¦
,"l`xUiA `av `vFi lM dlrne dpẄ¨¨©§¨¨¥¨¨§¦§¨¥
`aSA `vFi oi`W ciBn" :mW i"WxaE§©¦¨©¦¤¥¥©¨¨

mikixS dn oMÎm`e ,"mixUr oAn zFgR̈¦¤¤§¦§¦¥©§¦¦
?miWxtnd EWwdW itM ,o`Mn cFnll¦§¦¨§¦¤¦§©§¨§¦
ipW oiA lCad WIW xnFl Wi¥©¤¥¤§¥¥§¥
cSn WiBcn aEzMd mW :micEOiNd©¦¦¨©¨©§¦¦©

" mW i"Wx oFWlke ,`aSd xcBoi` ¤¤©¨¨§¦§©¦¨¥
`aSA `vFiENi`e ,"mixUr oAn zFgR ¥©¨¨¨¦¤¤§¦§¦

,mc`d cSn WiBcn aEzMd o`M̈©¨©§¦¦©¨¨¨
" o`M i"Wx oFWlkeoAn zEgR oi` §¦§©¦¨¥¨¦¤

mixUrdpnp" Fpi`W oeiM ,"`aSl `vFi ¤§¦¥©¨¨¥¨¤¥¦§¤
cFr wYnEi ,df iR lre ."miWp` llkA¦§©£¨¦§©¦¤§©
,"`aSA" azM mXW ,i"Wx oFWlA wEIC¦¦§©¦¤¨¨©©¨¨

o`M ENi`e ,"`aSA" zExiXd cSn Epid©§¦©©¥©¨¨§¦¨
KlFdd mc`d cSn Epid ,"`aSl" azM̈©©¨¨©§¦©¨¨¨©¥

."`aSl"©¨¨
íéLðà ììëa äðîðå¯aEzM ixdW §¦§¤¦§©£¨¦¤£¥¨

(ai weqt lirl)Epzpe"Wi`"FWtp xtFM §¨§¦¤©§
(cecl likyn)WxtOW d`xp xzFie .§¥¦§¤¤§¨¥

,oipn oFWNn mB "micEwRd lr xaFrd"¨¥©©§¦©¦§¦§¨
.mipnPd miWp` llkA Fpi`W EpidC§©§¤¥¦§©£¨¦©¦§¦
mixUr oAn" :mW xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¨¦¤¤§¦
oAn mpipn didIW ± dlrne dpẄ¨¨©§¨¤¦§¤¦§¨¨¦¤

."dlrne dpW mixUreh dxez ¤§¦¨¨¨©§¨



yz`עד ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

זה  הרי - ימעיט" לא  והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ּדוקא, הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמנין
וההגּבלה. הּמדידה ְְְְִִַַַַָָָּתכלית

עבֹודת  על־ידי הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות והגּבלה מהּמדידה ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ"לכּפר
חכמינּו לׁשֹון ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, למעלה ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּצּדיקים
ּבמדידה  ׁשהם ּבמעׂשים ׁשּגם הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - הּתׁשּובה ׁשעל־ידי טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָז"ל

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה העיּלּוי נמׁש ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָּובהגּבלה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפלפלפלפל .... .... לצאןלצאןלצאןלצאן טז)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּדהּנה זאביםזאביםזאביםזאביםואּלּו לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נקט  לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבׁשעת
זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּכת

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד מתּקן ∑BpÎÂ.ּכמין מֹוׁשב ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְִֵַַָֻ
הּכּיֹור ∑Á¯Ïˆ‰.לכּיֹור  על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑ אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ְִ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מּׁשּום  ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמֹועד,
מ)ׁשּנאמר ּכּיֹור (לקמן ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח "ואת : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל .לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»
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?mitl`e zF`nl miWp` dGd onGA©§©©¤£¨¦§¥©£¨¦
dzid `l xAcOAW ,m"`xd uxzn§¨¥¨§¥¤©¦§¨Ÿ¨§¨
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.iQp otF`A dzid mW dbdpdd©©§¨¨¨¨§¨§¤¦¦
ãòBî ìäà úãáò ìòíéðãà[ä] ïä Y ©£Ÿ©Ÿ¤¥¥¨£¨¦

Ba eNòpL¯dNibnA i"Wx azM oke ¤©£§¥¨©©¦¦§¦¨
sqM" aEzMA `xwPX dnE .mẄ©¤¦§¨©¨¤¤
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oFW`xd WExiRM Edf ,"mkizFWtp©§¥¤¤©¥¨¦
eh wEqtA i"Wx `iadW(i"gp)WExiRle . ¤¥¦©¦§¨§©¥
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.FPM lr `le§Ÿ©©

çaænä ïéáe,äìBòä çaæî Y ¥©¦§¥©¦§©¨¨
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,ïkLnäå çaænä ïéaL øéåà ãâðk§¤¤£¦¤¥©¦§¥©§©¦§¨

íéúðéa ììk ÷éñôî Bðéàå¯.mdipiA §¥©§¦§¨¥§©¦¥¥¤
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ïkLî çút íN äìòä çaæî úàå"§¥¦§©¨Ÿ¨¨¤©¦§©

éðôì çaæî :øîBìk ,"ãòBî ìäàŸ¤¥§©¦§¥©¦§¥
ìäà éðôì øBik ïéàå ,ãòBî ìäàŸ¤¥§¥¦¦§¥Ÿ¤
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íéçáæa äéeðL Ck ,íBøcä¯Wix ,hp ©¨¨§¨¦§¨¦¥
ipXn Ycnl" :mW i"WxaE .` cEOr©§©¦¨¨©§¨¦§¥
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oFtSd `dIW ,"dpFtv gAfOd Kxi lr"©¤¤©¦§¥©¨¨¤§¥©¨
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.iEpRhi dxez ¨

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס לב)מּפני ׁשּנפל (לקמן ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיא  להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר אפׁשר ואי עליו. א)חביבה "ּבאחד (במדבר : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם והּמׁשּכן הּׁשני", מ)לחדׁש לחדׁש(לקמן ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגֹו'", לח)ּתקים לצקת (לקמן הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּׁשנּיה  ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגֹו'",
ּוׁשלׁשת  אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאּיר,

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש (במדבר אלפים ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
היּו,א) ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹואי
מצרים  ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

ּבמּסכ  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, ׁשנה מֹונין ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, והּוקם ּבראׁשֹונה, הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשנה  הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבאחד

על אחת, ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּיר  ּבאחד והּׁשני ÚBÓ„.הּמׁשּכן, Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְִִִֵֶַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ
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עה `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

זה  הרי - ימעיט" לא  והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ּדוקא, הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמנין
וההגּבלה. הּמדידה ְְְְִִַַַַָָָּתכלית

עבֹודת  על־ידי הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות והגּבלה מהּמדידה ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ"לכּפר
חכמינּו לׁשֹון ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, למעלה ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּצּדיקים
ּבמדידה  ׁשהם ּבמעׂשים ׁשּגם הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - הּתׁשּובה ׁשעל־ידי טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָז"ל

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה העיּלּוי נמׁש ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָּובהגּבלה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפלפלפלפל .... .... לצאןלצאןלצאןלצאן טז)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּדהּנה זאביםזאביםזאביםזאביםואּלּו לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נקט  לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבׁשעת
זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּכת

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה ּדּוד מתּקן ∑BpÎÂ.ּכמין מֹוׁשב ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְִֵַַָֻ
הּכּיֹור ∑Á¯Ïˆ‰.לכּיֹור  על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑ אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ְִ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מּׁשּום  ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמֹועד,
מ)ׁשּנאמר ּכּיֹור (לקמן ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח "ואת : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל .לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס לב)מּפני ׁשּנפל (לקמן ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיא  להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר אפׁשר ואי עליו. א)חביבה "ּבאחד (במדבר : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם והּמׁשּכן הּׁשני", מ)לחדׁש לחדׁש(לקמן ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגֹו'", לח)ּתקים לצקת (לקמן הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּׁשנּיה  ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגֹו'",
ּוׁשלׁשת  אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאּיר,

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש (במדבר אלפים ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
היּו,א) ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹואי
מצרים  ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ׁשּתי היּו מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה האנׁשים ׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

ּבמּסכ  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, ׁשנה מֹונין ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, והּוקם ּבראׁשֹונה, הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשנה  הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבאחד

על אחת, ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּיר  ּבאחד והּׁשני ÚBÓ„.הּמׁשּכן, Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְִִִֵֶַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ
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.eixg`NW ixWY¦§¦¤§©£¨
,úçà äðLa íéðéðnä éðL eàöîð¦§§§¥©¦§¨¦§¨¨©©
íBé øçàì éøLúa äéä ïBLàøä ïéðnä©¦§¨¨¦¨¨§¦§¥§©©
ìàøNéì íB÷nä ävøúpL ,íéøetkä©¦¦¤¦§©¨©¨§¦§¨¥

ïkLnä ìò eeèöðå íäì çìñì¯okle ¦§Ÿ©¨¤§¦§©©©¦§¨§¨¥
,dtbOd ixg` cIn mzF` dpn `lŸ¨¨¨¦©©£¥©©¥¨
l`xUi zEaiag dzid `l oicrW mEXn¦¤£©¦Ÿ¨§¨£¦¦§¨¥
,mixERMd mFi xg`l cr ,mFwOd iptl¦§¥©¨©§©©©¦¦
oMWOd lr EEhvp mB Ff zEaiag KFYnE¦£¦©¦§©©©¦§¨

(mgpn zxez).
øiàa ãçàa éðMäå¯o`pOW mrHde §©¥¦§¤¨§¦¨§©©©¤§¨¨



yz`עו ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר (תורת הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר e˙ÓÈ.מּדם ‡ÏÂ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…»Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ

הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷ç̈¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּטֹוב  מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש ÌÈ˙‡Óe.וטעם, ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑ מחצית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒֲִַ

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)ãòBî ìäà ìà íàáaøéè÷äì Y §Ÿ¨¤Ÿ¤¥§©§¦
[úøè÷]¯.oFW`x qEtcA `Ed oM §Ÿ¤¥¦§¦

xzFi oTEzn gqFp `Ede(mgpn zxez)K` . §©§¨¥©
zixgW xihwdl" :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥§©§¦©£¦

."zxFhw miAxrd oiaE¥¨©§©¦§¤
íéaøòä ïéáe úéøçL¯wxW rnWn ©£¦¥¨©§©¦©§©¤©

aIg cFarl crFn ld`l qpkPWM§¤¦§¨§Ÿ¤¥©£©¨
F` ,zipwix dqipkA `l la` ,dvigxA¦§¦¨£¨Ÿ¦§¦¨¥¨¦
oi`W oeiM ,zFgYWdl qpkPWM ENit £̀¦§¤¦§¨§¦§©£¥¨¤¥
oke .i"gp .cecl liMUn) dcFar `id¦£¨©§¦§¨¦§¥
a ,d `nFi zFtqFYA i"Wx zrC d`aEd§¨©©©¦©¨¨

EAC sFqzrC oke .`iadl ligzOdÎx ¦©©§¦§¨¦§¥©©
migaf d`x ± `xnBA FWExitA i"Wx©¦§¥©§¨¨§¥§¨¦
oi` la` .(i` ligzOdÎxEAC sFq ` ,gi¦©©§¦¦£¨¥
i"Wx zrC z` oM Wxtl gxkd¤§¥©§¨¥¥¤©©©¦
dxn` ixdW ,dxFYd lr FWExitA§¥©©¨¤£¥¨§¨
aEzMd hWtE ,"crFn l` F`FaA" dxFY¨§¤¥§©©¨
aIg cal Fz`iA lr s`W `Ed¤©©¦¨§¨©¨
i"Wx oFWNn rnWn oke ,dvigxA¦§¦¨§¥©§©¦§©¦
`N` ."lkidl qpkPd" :`k wEqtA§¨©¦§¨©¥¨¤¨
odMdW zF`nbEC o`M `ian i"WxW¤©¦¥¦¨§¨¤©Ÿ¥
,zEriawA crFn ld`l qpMdl aIEgn§¨§¦¨¥§Ÿ¤¥¦§¦
aEIg `liOnE ,mFi lkA minrR `EdW¤©£©¦§¨¦¥¨¦
.mFIA minrR (zFgtl) `Ed dvigxd̈§¦¨§¨©£©¦©
oeiM ,zixgW zxFhTd zxhwd xiMfde§¦§¦©§¨©©§¤©£¦¥¨
xwAA dzUrPW dpFW`xd dcFar FGW¤£¨¨¦¨¤¤¤§¨©Ÿ¤

zrcNW ,diptNW zFxPd zahd la`)£¨£¨©©¥¤§¨¤¨¤§©©
z`xwp Dpi` ,oikifAd iETp Ff i"Wx©¦¦©§¦¦¥¨¦§¥
ld`l Fz`iA z` DA zFlzl ,dcFar£¨¦§¨¤¦¨§Ÿ¤
Fz`iA z` dlYW oeike .(crFn¥§¥¨¤¨¨¤¦¨
DA dlY ,zxFhTd zxhwdl zixgWA§©£¦§©§¨©©§¤¨¨¨
s` ,miAxrd oiA lW dqipMd z` mB©¤©§¦¨¤¥¨©§©¦©
oeiM ,dxFpOd zwlcd dzid diptNW¤§¨¤¨¨§¨©§¨©©§¨¥¨
Ff zEkinqA EUrp EN` zFcFar iYXW¤§¥£¥©£¦§¦
mB qpkp wilcdl qpkPWkE ,Ffl̈§¤¦§¨§©§¦¦§¨©

xihwdl(mgpn zxez t"r). §©§¦
çéLnä ïäk øt ícî úBfäì Bà¯ §©¦©©Ÿ¥©¨¦©

odMW ,fÎd ,c `xwIe xtqA xEn`M̈¨§¥¤©¦§¨¤Ÿ¥
Kixv z`Hg xR `iaOWM giWOd©¨¦©§¤¥¦©©¨¨¦
lre zkFxRd lr mCd z` zFGdl§©¤©¨©©¨¤§©

.adGd gAfn zFpxw©§¦§©©¨¨
äøæ-äãBáò éøéòNe¯xtqA xEn`d §¦¥£¨¨¨¨¨§¥¤

oipErh mixirU ozF`e .ck ,eh xAcOA©¦§¨§¨§¦¦§¦
adGd gAfn lre zkFxRd lr diGdi"yx) ©¨¨©©¨¤§©¦§©©¨¨

(a ,fk zegpnz` i"Wx xiMfd dNigYA .©§¦¨¦§¦©¦¤
crFn ld`l dqipkl mirEaTd miPnGd©§©¦©§¦¦§¦¨§Ÿ¤¥
,miAxrd oiaE zixgW Epid ,mFi lkA§¨©§©£¦¥¨©§©¦
`Nd zFqipMd z` xiMfn zrke§¨¥©§¦¤©§¦©Ÿ

crFn ld`l zFrEaw(mgpn zxez).dxez §§Ÿ¤¥
`k

(`k)eúîé àìåeöçøé àì íà àä Y §Ÿ¨ª¨¦Ÿ¦§£
,úBììk eøîàð äøBzaL ,eúeîé Y¨¤©¨¤¤§§¨

ïä òîBL äzà åàì ììkîe¯dxFYde ¦§¨¨©¨¥©¥§©¨
EzEni `le" DazkAENi`M df ixd ," §¨§¨§Ÿ¨£¥¤§¦

`l m`W ,xaCAW "od"d z` dazM̈§¨¤©¥¤©¨¨¤¦Ÿ
`AX dn df ixdW ,EzEni Evgxi¦§£¨¤£¥¤©¤¨

EprinWdl aEzMd(m"`x t"r)mB d`xE . ©¨§©§¦¥§¥©
.dl ,gk lirl i"Wx©¦§¥

çaænä ìàïàk ïéàL ,ïBöéçä Y ¤©¦§¥©©¦¤¥¨
øöça àlà ãòBî ìäà úàéa¯iM ¦©Ÿ¤¥¤¨¤¨¥¦

,"gAfOd l` mYWba F`" oFWNn¦§§¦§¨¤©¦§¥©
crFn ld`l d`iA dzid `NW rnWn©§©¤Ÿ¨§¨¦¨§Ÿ¤¥

(cecl likyn):h ,i `xwIe i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¦§¨
."crFn ld` z`iaM gAfn zWiB dUr"¨¨¦©¦§¥©§¦©Ÿ¤¥

eúîé àìåLnLnä ìò äúéî áiçì Y §Ÿ¨ª§©¥¦¨©©§©¥
,íéìâøå íéãé õeçø Bðéàå çaæna©¦§¥©§¥§¨©¦§©§©¦

äðBLàøä äúénîL¯wEqtA dxEn`d ¤¦¦¨¨¦¨¨£¨§¨
.k

ìëéäì ñðëpä ìò àlà eðòîL àì¯ Ÿ¨©§¤¨©©¦§¨©¥¨
dcFar `ll dqipM lr s`W rnWn©§©¤©©§¦¨§Ÿ£¨

lirlckE ,dvigxA aIg(mgpn zxez).dxez ©¨¦§¦¨§¦§¥
ak

(bk)Làø íéîNa.íéáeLç Y §¨¦Ÿ£¦
íNa ïîp÷åïBîpwäL éôì Y §¦§¨¤¤§¦¤©¦¨

áBè àeäL Lé ,àeä õò útì÷§¦©¥¥¤
Léå ,íòèå áBè çéø Ba Léå§¥¥©§©©§¥
Cøöä Cëì ,õòk àlà BðéàL¤¥¤¨§¥§¨ª§©

áBhä ïî ,"íNa ïîp÷" øîBì¯ ©¦§¨¤¤¦©

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ּכמֹו נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָענין
'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות ּבּמראֹות נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ ידיו מקּדׁש היה אחת ידים ּבבת קּדּוׁש ּכיצד ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח .ורגלים? ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא יח־יט)ּבפרׁשתנּו .(ל, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּב'ראׁשֹונים' ועֹוד)ּומצינּו קצ"א, סימן א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות לפני (ראה ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה
הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה ּדמה (הלכות לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו רֹוחץ "ׁשחרית ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, רגליהם" ואת ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹטעם
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

מׁשּכן  מקֹום הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ׁשֹוכן ורגלים ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור והּׁשמיעה הראּיה חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

וכחֹותיהם  נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. לפני להרחיצה הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
היּו אּלּו ּכֹוחֹות ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא לבּדֹו, לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנעלים

מּמיל  וטהרה.טהֹורים לקּדּוׁש נצרכים היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין התעּסקּו ׁשּבהם ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
האדם  על הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו את ּגם מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן 

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל למען לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות ְְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלטהר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

את  ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם ורחצּו הּמּדֹות, הם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָידיהם
מחׁשבה  ענין והּוא ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם, אבק העלּו ּבענין ּכּידּוע הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָרגליהם
לבּוׁשי  ׁשּגם והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּדּבּור

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים הּבהמית הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)íäéìâø úàå íäéãé úàúáa Y ¤§¥¤§¤©§¥¤§©
åéìâøå åéãé Lc÷î äéä úçà¯d`xp ©©¨¨§©¥¨¨§©§¨¦§¤

zErnWOn df cnFl Fpi` i"WxW¤©¦¥¥¤¦©§¨
EpidC ,oM FWxtn wx `N` aEzMd©¨¤¨©§¨§¥§©§
:FWExiR "mdilbx z`e mdici z`"W¤¤§¥¤§¤©§¥¤¥
x`A"de .mdilbx mre mdici mr¦§¥¤§¦©§¥¤§©§¥
dOn oM cnFl i"WxW azM "dcVA©¨¤¨©¤©¦¥¥¦©

Evgxe" xn`PXz` EPOn eipaE oxd` ¤¤¡©§¨£©£Ÿ¨¨¦¤¤
"EPOn" KnQW ,"mdilbx z`e mdici§¥¤§¤©§¥¤¤¨©¦¤

didW s` ,"mdilbx z`e mdici z`"l§¤§¥¤§¤©§¥¤©¤¨¨
EPOn Evgxe" xzFi aFYkl mi`zn©§¦¦§¥§¨£¦¤
"mdilbx z`e mdici z` eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨¤§¥¤§¤©§¥¤
Epl xnFl ,[`l ,n oOwl aEzMW FnkE]§¤¨§©¨©¨
E`ai miOdW otF`A didY dvigxdW¤¨§¦¨¦§¤§¤¤©©¦¨Ÿ
,"mdilbx z`e mdici" lr cIn "EPOn"¦¤¦¨©§¥¤§¤©§¥¤
.df xg` dfA `le ,zg` zaA xnFlM§©§©©©§Ÿ¨¤©©¤
zdBd itl) a ,hi migaf i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦§¦©¨©
,zg`M eilbxe eici opiraC" :(g"Ad©©§¨¥©¨¨§©§¨§©©

"Evgxi"W EpidC ."Evgxi `xw aizkcM§¦§¦§¨¦§£§©§¤¦§£
dvigxA FrnWn (k wEqtA xEn`d)¨¨§¨©§¨¦§¦¨

.zg ©̀©
Lec÷ ãöék 'íéçáæ'a eðéðL Cëå§¨¨¦¦§¨¦¥©¦
ìò úéðîéä Bãé çépî ?íéìâøå íéãé̈©¦§©§©¦©¦©¨©§¨¦©
ìò úéìàîOä Bãéå ,úéðîéä Bìâø éab©¥©§©§¨¦§¨©§¨¦©

.Lc÷îe ,úéìàîOä Bìâø éab¯,hi ©¥©§©§¨¦§©¥
.(`zixaA) ak dxez §¨©§¨



עז `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר (תורת הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר e˙ÓÈ.מּדם ‡ÏÂ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…»Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ

הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷ç̈¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´
-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥

:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦
i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ טֹוב ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּטֹוב  מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש ÌÈ˙‡Óe.וטעם, ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑ מחצית ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒֲִַ

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»
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:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ
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(bk)Làø íéîNa.íéáeLç Y §¨¦Ÿ£¦
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áBè àeäL Lé ,àeä õò útì÷§¦©¥¥¤
Léå ,íòèå áBè çéø Ba Léå§¥¥©§©©§¥
Cøöä Cëì ,õòk àlà BðéàL¤¥¤¨§¥§¨ª§©

áBhä ïî ,"íNa ïîp÷" øîBì¯ ©¦§¨¤¤¦©

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ּכמֹו נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָענין
'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות ּבּמראֹות נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ ידיו מקּדׁש היה אחת ידים ּבבת קּדּוׁש ּכיצד ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח .ורגלים? ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא יח־יט)ּבפרׁשתנּו .(ל, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּב'ראׁשֹונים' ועֹוד)ּומצינּו קצ"א, סימן א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות לפני (ראה ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה
הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה ּדמה (הלכות לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו רֹוחץ "ׁשחרית ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, רגליהם" ואת ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹטעם
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

מׁשּכן  מקֹום הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ׁשֹוכן ורגלים ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור והּׁשמיעה הראּיה חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

וכחֹותיהם  נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. לפני להרחיצה הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
היּו אּלּו ּכֹוחֹות ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא לבּדֹו, לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנעלים

מּמיל  וטהרה.טהֹורים לקּדּוׁש נצרכים היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין התעּסקּו ׁשּבהם ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
האדם  על הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו את ּגם מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן 

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל למען לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות ְְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלטהר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

את  ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם ורחצּו הּמּדֹות, הם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָידיהם
מחׁשבה  ענין והּוא ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם, אבק העלּו ּבענין ּכּידּוע הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָרגליהם
לבּוׁשי  ׁשּגם והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּדּבּור

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים הּבהמית הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(hi)íäéìâø úàå íäéãé úàúáa Y ¤§¥¤§¤©§¥¤§©
åéìâøå åéãé Lc÷î äéä úçà¯d`xp ©©¨¨§©¥¨¨§©§¨¦§¤

zErnWOn df cnFl Fpi` i"WxW¤©¦¥¥¤¦©§¨
EpidC ,oM FWxtn wx `N` aEzMd©¨¤¨©§¨§¥§©§
:FWExiR "mdilbx z`e mdici z`"W¤¤§¥¤§¤©§¥¤¥
x`A"de .mdilbx mre mdici mr¦§¥¤§¦©§¥¤§©§¥
dOn oM cnFl i"WxW azM "dcVA©¨¤¨©¤©¦¥¥¦©

Evgxe" xn`PXz` EPOn eipaE oxd` ¤¤¡©§¨£©£Ÿ¨¨¦¤¤
"EPOn" KnQW ,"mdilbx z`e mdici§¥¤§¤©§¥¤¤¨©¦¤

didW s` ,"mdilbx z`e mdici z`"l§¤§¥¤§¤©§¥¤©¤¨¨
EPOn Evgxe" xzFi aFYkl mi`zn©§¦¦§¥§¨£¦¤
"mdilbx z`e mdici z` eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨¤§¥¤§¤©§¥¤
Epl xnFl ,[`l ,n oOwl aEzMW FnkE]§¤¨§©¨©¨
E`ai miOdW otF`A didY dvigxdW¤¨§¦¨¦§¤§¤¤©©¦¨Ÿ
,"mdilbx z`e mdici" lr cIn "EPOn"¦¤¦¨©§¥¤§¤©§¥¤
.df xg` dfA `le ,zg` zaA xnFlM§©§©©©§Ÿ¨¤©©¤
zdBd itl) a ,hi migaf i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦§¦©¨©
,zg`M eilbxe eici opiraC" :(g"Ad©©§¨¥©¨¨§©§¨§©©

"Evgxi"W EpidC ."Evgxi `xw aizkcM§¦§¦§¨¦§£§©§¤¦§£
dvigxA FrnWn (k wEqtA xEn`d)¨¨§¨©§¨¦§¦¨

.zg ©̀©
Lec÷ ãöék 'íéçáæ'a eðéðL Cëå§¨¨¦¦§¨¦¥©¦
ìò úéðîéä Bãé çépî ?íéìâøå íéãé̈©¦§©§©¦©¦©¨©§¨¦©
ìò úéìàîOä Bãéå ,úéðîéä Bìâø éab©¥©§©§¨¦§¨©§¨¦©

.Lc÷îe ,úéìàîOä Bìâø éab¯,hi ©¥©§©§¨¦§©¥
.(`zixaA) ak dxez §¨©§¨



yz`עח ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מרקחת מּזה, קרּוי טעם, אֹו ריח Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ ותערֹובֹות אמנּות עלֿידי העׂשּוי NÚÓ‰.רקח ְִִֵֶַַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈

Á˜¯∑ ּבּדבר האמן .ׁשם …≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«

i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזר ּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו הראּוי מׁשיחה ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום  ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻלכלי

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין. אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר כט)אבל "ּכל (לעיל : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאף

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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(oexkfd.

àöBéa ìñtì¯.dxfrl uEgn ¦¨¥§¥¦¨£¨¨

äðéì[á]e¯.dliNd lM axwEd `l m` §¦¨¦Ÿ§©¨©©§¨
íBé ìeáè[á]e¯`l oicre mFIA laHW ¦§¤¨©©©£©¦Ÿ
.WnXd drwẄ§¨©¤¤
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מרּֿדר הבאתֹו ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים חצאין?ּתהא ּבֹו נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּב'כריתֹות'ּגזרת ׁשנּויה וכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ה) ּבׂשם ∑ÌN·Œ‰˜e.(דף לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל ÌÈ˙‡Óe.קנה ÌÈMÓÁ∑ ¿≈…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒ

מׁשקל  ּכּלֹוס. ְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑ קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש מאיר ∑‰ÔÈ.ׁשם רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו ׁשראּום אֹומר: ׁשּלא אּלא ּבמים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ואחרּֿכ הּׁשמן, את העּקרין יבלעּו מעל .לּׁשמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
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i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑,למעלה ׁשהּוא מֹוכיח והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי ואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
נא) ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): קֹופח (שם ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע : ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
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עט `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מרקחת מּזה, קרּוי טעם, אֹו ריח Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ ותערֹובֹות אמנּות עלֿידי העׂשּוי NÚÓ‰.רקח ְִִֵֶַַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈

Á˜¯∑ ּבּדבר האמן .ׁשם …≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«

i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזר ּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו הראּוי מׁשיחה ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום  ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻלכלי

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין. אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר כט)אבל "ּכל (לעיל : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאף

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»
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:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»
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lr dxFOd ,xfp oinM FzF` migWFn§¦§¦¥¤©¤©

zEkln xzM(mgpn zxez)fk dxez ¤¤©§
(hk)íúà zLc÷åBæ äçéLî Y §¦©§¨Ÿ¨§¦¨

ízLc÷î¯zFUrl KixSW `le §©©§¨§Ÿ¤¨¦©£
mWCwl ztqFp dNErR(m"`x). §¨¤¤§©§¨

àéä äîe ."íéLã÷ Lã÷" úBéäì¦§Ÿ¤¨¨¦©¦
?íúMã÷'Bâå òâpä ìkìk Y §ª¨¨¨©Ÿ¥©§¨

úøL éìëì éeàøä¯milM oFbM ¨¨¦§¥¨¥§¥¦
wx ,migl mixaC mdA miccFOW¤§¦¨¤§¨¦©¦©
zFCn oke .mdl miE`x migl mixaC§¨¦©¦§¦¨¤§¥¦
mdl miE`x miWai mixaC wx ,WaId©¨¥©§¨¦§¥¦§¦¨¤

(` ,gt migaf dpyn d`x).
óebä úMã÷ LBã÷ BëBúì ñðëpMî¦¤¦§©§¨§ª©©

¯oFbM ,minC zXEcwA wx Eid ok iptle§¦§¥¥¨©¦§©¨¦§
zF`AW crW ,zxFhwE mikqpE zFgpn§¨§¨¦§¤¤©¤¨

minC zXEcw mzXEcw zxW ilklxtq) ¦§¦¨¥§¨¨§©¨¦
(oexkfd.

àöBéa ìñtì¯.dxfrl uEgn ¦¨¥§¥¦¨£¨¨

äðéì[á]e¯.dliNd lM axwEd `l m` §¦¨¦Ÿ§©¨©©§¨
íBé ìeáè[á]e¯`l oicre mFIA laHW ¦§¤¨©©©£©¦Ÿ
.WnXd drwẄ§¨©¤¤

ìáà ,ïélçì úàöì äcôð Bðéàå§¥¦§¤¨¥§ª¦£¨
íäì éeàø BðéàL øác¯xaC oFbM ¨¨¤¥¨¨¤§¨¨

zFCnA gl xace ,gNd zFCnA Waï¥§¦©©§¨¨©§¦
.WaId©¨¥

äðLî àéä äéeðLe .ïéLc÷î ïéà¥§©§¦§¨¦¦§¨
äîìL¯dpWn mzq(a ,h zegpn i"yx), §¥¨§¨¦§¨

.zwFlgn DA oi`W¤¥¨©£¤
çaæî ìöà¯.a ,bt migaf ¥¤¦§¥©§¨¦

øîàpL CBzî¯.fl ,hk lirl ¦¤¤¡©§¥
òîBL ,"Lc÷é çaæna òâpä ìk"¨©Ÿ¥©©¦§¥©¦§¨¥©
?éeàø BðéàL ïéa éeàø ïéa éðà£¦¥¨¥¤¥¨

"íéNák" øîBì ãeîìz¯,hk lirl ©§©§¨¦§¥
.gl

Nák äîíééeàø íé¯lr aixwdl ©§¨¦§¦§©§¦©
.gAfOd©¦§¥©

éeàø ìk óà¯:mW lirl i"WxA la` ©¨¨£¨§©¦§¥¨
.mW oIr ,"iE`x lM s` diE`x dlFr dn"¨¨§¨©¨¨©¥¨
íéëìîe íéðäëå ïkLî úçéLî ìk̈§¦©¦§¨§Ÿ£¦§¨¦

ì íbøúîéeaø ïBL¯oFWNn ,"iAxY" §ª§¨§¦§©¥¦§
.dNEcB§¨

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מרּֿדר הבאתֹו ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים חצאין?ּתהא ּבֹו נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּב'כריתֹות'ּגזרת ׁשנּויה וכ ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
ה) ּבׂשם ∑ÌN·Œ‰˜e.(דף לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל ÌÈ˙‡Óe.קנה ÌÈMÓÁ∑ ¿≈…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¬ƒƒ»»ƒ

מׁשקל  ּכּלֹוס. ְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑ קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש מאיר ∑‰ÔÈ.ׁשם רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו ׁשראּום אֹומר: ׁשּלא אּלא ּבמים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ואחרּֿכ הּׁשמן, את העּקרין יבלעּו מעל .לּׁשמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑,למעלה ׁשהּוא מֹוכיח והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ּכמֹווהרי ואינֹו …«ƒ¿««ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
נא) ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): קֹופח (שם ׁשּזה עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע : ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,gTil dEhvPX dn `Ed oFnPw ,xnFlM§©¦¨©¤¦§©¨¦©
oFnPw ,oFnPTd aih lr dxFn wx mUaEŸ¤©¤©¦©¦¨¦¨

.aFh gix mr¦¥©
íéúàîe íéMîç BúéöçîY ©£¦£¦¦¨©¦

íéMîç" àäz Búàáä úéöçî©£¦£¨¨§¥£¦¦
"íéúàîe¯Fz`adW EprinWnE ¨¨¦©§¦¥¤£¨¨

,oOwlcM ,oi`vg ipWA zFidl dkixv§¦¨¦§¦§¥£¨¦§¦§©¨
,FxEriW zivgn FGW wx dpEMd m` iM¦¦©©¨¨©¤©£¦¦
z` aFYkl Fl did ?dfA EprinWO dn©©§¦¥¨¤¨¨¦§¤
mbe .zF`n Wng `EdW mlXd xEriXd©¦©¨¥¤£¥¥§©
zivgn `iaIW dpEMdW xnFl oi ¥̀©¤©©¨¨¤¨¦©£¦
f` iM ,zF`n Wng didW xFxCÎxOdn¥©¨§¤¨¨£¥¥¦¨
aFYkl Fl did ,il dOl "Fzivgn"©£¦¨¨¦¨¨¦§
dpwA FnM miz`nE miXing xEriXd©¦£¦¦¨©¦§¦§¥

mUa(`"eb). Ÿ¤
úBàî Lîç Blk àöîð¯milwW ¦§¨ª£¥¥§¨¦

(` ,d zezixk i"yx)Wng lwWnA ,xnFlM .§©§¦§©£¥
.milwW zF`n¥§¨¦

,ïk-íà ."øBøc øî" øeòL Bîk§¦¨§¦¥
úøæb ?ïéàöç Ba øîàð änì̈¨¤¡©£¨¦§¥©

ïéàöçì Bàéáäì àéä áeúkä¯ ©¨¦©£¦©£¨¦
cgiA lMd FzF` milwFW Edi `NW¤Ÿ§§¦©Ÿ§©©

oi`vgl `N`(` ,d zezixk i"yx). ¤¨©£¨¦
úBòøëä ézL Ba úBaøäì¯ §©§§¥©§¨

EUrIW aEzMd zxifB Fnvr df ,xnFlM§©¤©§§¥©©¨¤©£
ÎxnA oM EUr `NX dn ,zFrxkd iYW§¥©§¨©¤Ÿ¨¥§¨

.dCwe xFxC§§¦¨
ïéòa ïéò ïéì÷BL ïéàL¯deW ¤¥§¦©¦§©¦¨¤

.rixkn did mUAd `N` ,deWA§¨¤¤¨©Ÿ¤¨¨©§¦©

úBúéøëa äéeðL Cëå¯` ,d §¨§¨¦§¦
.(`zixaA)§¨©§¨

íNá äð÷e,íNa ìL äð÷ Y §¥Ÿ¤¨¤¤Ÿ¤
,íNa ìL ïðéàL íéð÷ LiL éôì§¦¤¥¨¦¤¥¨¤Ÿ¤

"íNa" øîBì Cøöä¯,xnFlM ª§©©Ÿ¤§©
dpw iM ,dpTd lW FnW `Ed "mUA"Ÿ¤§¤©¨¤¦¨¤
ilaE ,mipw dAxdl illM mW `Ed¥§¨¦§©§¥¨¦§¦
dfi` lr mircFi Eid `l "mUA" ztqFY¤¤Ÿ¤Ÿ¨§¦©¥¤
,"mUA onPw" oMÎoi`XÎdn ,xAEcn dpẅ¤§¨©¤¥¥¦§¨¤¤

.lirl x`FanM©§¨§¥
íéúàîe íéMîçì÷Lî Cñ Y £¦¦¨¨¦©¦§©

Blk¯"A xEn`d "Fzivgn" oi`WonPw ª¤¥©£¦¨¨§¦§¨
mUAÎm`W ,"mUa dpw" lr mB aqEn " ¤¤¨©©§¥Ÿ¤¤¦

:xnFl Kixv did oMmUA onPwdpwE ¥¨¨¨¦©¦§¨¤¤§¥
miz`nE miXng dvgnE dvgn mUaŸ¤¤¡¨¤¡¨£¦¦¨©¦

(` ,d zezixk).ck dxez

(ck)äc÷åìáe ,áNò LøL íL YïBL §¦¨¥Ÿ¤¥¤¦§
íéîëç¯.` ,e zFzixM £¨¦¨¥
.äòéö÷ïéä.ïébì øNò íéðL Y §¦¨¦§¥¨¨ª¦

ìàøNé éîëç Ba e÷ìçðå¯,d zFzixM §¤§§©§¥¦§¨¥¨¥
.`

úà e÷ìL Ba :øîBà øéàî éaø©¦¥¦¥¨§¤
ïéøwòä¯z` ElXiA df zif onWA ¨¦¨¦§¤¤©¦¤¦§¤

.minUAd Epid ,miWxXd©¨¨¦©§©§¨¦
úà Ceñì àìäå :äãeäé éaø Bì øîà̈©©¦§¨©£Ÿ¨¤

÷tñ Bðéà ïéøwòä¯`l onXdW itl ¨¦¨¦¥¦¥§¦¤©¤¤Ÿ
mixTrde ,oiBEl xUr mipW `N` did̈¨¤¨§¥¨¨¦§¨¦¨¦
rlap `Ed dkiqA ENit`e ,miAExn Eid̈§¦©£¦§¦¨¦§©

dwilWA oMWÎlM ,mixTrA,`i zeixed i"yx) ¨¦¨¦¨¤¥¦§¦¨

(a.
íéîa íeàøL àlà¯z` ErlaIW ¤¨§¨§©¦¤¦§§¤

miOd(my zezixk i"yx). ©©¦
Ck øçàå ,ïîMä úà eòìáé àlL¯ ¤Ÿ¦§§¤©¤¤§©©¨

miOd on m`ivFdW xg`lzeixed i"yx) §©©¤¦¨¦©©¦
(my.

éöäèìwL ãò ïîMä íäéìò ó¯ ¥¦£¥¤©¤¤©¤¨©
.onXd©¤¤

ïéøwòä ìòî ïîMì Bçô÷e ,çéøä¯ ¨¥©§¨©¤¤¥©¨¦¨¦
oixTrd lrn xYl`l onXd `ivFnE¦©¤¤§©§©¥©¨¦¨¦

(my zeixed i"yx)zigFlvA FpzpE ,zezixk i"yx) §¨¦§¦
(my.dk dxez

(dk)úç÷øî ç÷øíL "ç÷ø" Y Ÿ©¦§©©Ÿ©¥
àeäL çéëBî íòhäå ,àeä øác̈¨§©©©¦©¤

äìòîì¯ixde ,W"ixd lr `Ed mrHd §©§¨©©©©¨¥©£¥
mW EdGW gikFOX dn ,lirNn Fz`ixw§¦¨¦§¥©¤¦©¤¤¥

.lrFRd mW `le xaC̈¨§Ÿ¥©©
,["ç÷ø"] :Bîk àeä éøäå¯`Ed oM ©£¥§¤©¥

.mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¦¦
K` .a ,g mixiXd xiW iRÎlr `Ede§©¦¦©¦¦©
daiY FfM oi`e .rwx :EpiptNW miqEtCA©§¦¤§¨¥¤©§¥¨¥¨

.`xwOA©¦§¨
âø""ò¯zFnW mdW .d ,bl oOwl ¤©§©¨¤¥§

.x`FY©
"íiä òâø" Bîk Bðéàå¯.eh ,`p dirWi §¥§Ÿ©©¨§©§¨

dUrpe FgiYxnE Fcipn .cl ,`l dinxi¦§§¨§¦©§¦§©£¤
mihnw mihnw(my i"yx)`EdW xnFlM , §¨¦§¨¦§©¤

.lrFR mW¥©
"õøàä ò÷ø" Bîëe¯.d ,an dirWi §Ÿ©¨¨¤§©§¨



yz`פ ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðå§¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑ מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ ּומלכּות ּכהּנה צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
טריאק"ה  ׁשּתרּגם ∑ÏÁLe˙.לֹו וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

'וטּופרא' הּקטרת,∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא עּמנּוללּמדנּו, נמנין .ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÌÈnÒ∑ אחרים.‰kÊ ‰·Ïe∑(ו מעּוט (כריתות ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «ƒֲִֵ¿…»«»ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לרּבֹות  "סּמים", ה'. הרי ג', וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים. הרי "סּמים", ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹי"א,

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øzî¯.FYpMznA Fpi`W oeiM ª¨¥¨¤¥§©§ª§
ïéà Y äæ ìL Búðkúîa éeNòä óàå§©¤¨§©§ª§¤¤¥

áiç epnî Cqä¯,xEQi` s` FA oi`e ©¨¦¤©¨§¥©¦
"FgwFxd" mEXn aIg hwpe(cec ixac). §¨©©¨¦¨§

.Bç÷Bøä àlàBzðkúîáeì YïBL ¤¨¨§§©§ª§§
"íéðálä úðkúî" Bîk ,ïBaLç¯ ¤§§©§Ÿ¤©§¥¦

.mW i"Wx mB d`x .g ,d lirl§¥§¥©©¦¨
úøè÷ ìL "dzðkúîa" ïëå¯oOwl §¥§©§ª§¨¤§Ÿ¤§©¨

dipnnq oipnA .fl wEqR(my i"yx).dxez ¨§¦§©©§¨¤¨
bl

(bl)epnî ïzé øLàåìL BúBàî Y ©£¤¦¥¦¤¥¤
äLî¯.` ,d zFzixkA i"Wx azM oke Ÿ¤§¥¨©©¦§¨¥

aqEn Fpi` ,"EPOn oYi xW`e" ,xnFlM§©©£¤¦¥¦¤¥¨
lr `N` ,"EdFnM gwxi xW`" lr©£¤¦§©¨¤¨©
azke .`l wEqtAW "Wcw zgWn onW"¤¤¦§©Ÿ¤¤§¨§¨©
mEXn oM Wxtn i"WxW ,m"`xd̈§¥¤©¦§¨¥¥¦
`l mc` xUA lr" WxFtn dxdf`AW¤¨©§¨¨§¨©§©¨¨Ÿ
,dWn lW onXn `Ed i`Ce mWe ,"Kqii¦¨§¨©©¦¤¤¤¤

.mW i"Wx WxiRW itM§¦¤¥©©¦¨
øæ ìòúeëìîe äpäk Cøö BðéàL Y ©¨¤¥Ÿ¤§ª¨©§

¯F` odM Fpi`W xf `weC e`l ,xnFlM§©¨©§¨¨¤¥Ÿ¥
mnvr KlOde odMd ENit` `N` ,Kln¤¤¤¨£¦©Ÿ¥§©¤¤©§¨
`NW dgiWn oiprl mixf mi`xwp¦§¨¦¨¦§¦§©§¦¨¤Ÿ

EgWnp xaMWM EpidC ,KxFvl(m"`x). §¤§©§§¤§¨¦§§
.a ,e zFzixkA xi`n iAx zrcM `Ede§§©©©¦¥¦§¨¥
,oFWNd iEPiXn oM cnFNW d`xpe§¦§¤¤¥¥¦¦©¨
`l mc` xUA lr" :xn` dxdf`AW¤¨©§¨¨¨©©§©¨¨Ÿ
,"xf lr" :azM WpFr iAB o`ke ,"Kqii¦¨§¨©¥¤¨©©¨
lMW xnFl `A aEzMdW oaEn dGOW¤¦¤¨¤©¨¨©¤¨

.eiAbl "xf" ied KxFvl `NW dkiqdxez ¦¨¤Ÿ§¤¨¥¨§©¨
cl

(cl)óèðéøö àeä Y¯oFW`x dpnPd ¨¨¢¦©¦§¤¦
.` ,e zFzixkA ,zxFhTd ipnnqA§©§¨¥©§¤§¨¥

óøN àlà Bðéà"L ìòå¯icin Epid §©¤¥¤¨§¨©§¦¥
urd on sHpnCi"yx)(` ,e zezixk. ¦§©¥¦¨¥

"óèwä éöòî óèBpä¯`zixAd oFWl ©¥¥£¥©§¨§©¨©§¨
mnW KM shTd ivr .` ,e zFzixMi"yx) ¨¥£¥©§¨¨§¨

(` ,ek zaydUFr Fpi`W ur oin `Ede ,§¦¥¤¥¤
Edfe ,EPOn shFpe `vFi sxU `N` ,ixR§¦¤¨§¨¥§¥¦¤§¤

FixR(` ,g dcp i"yx). ¦§
"óèð" éeø÷¯ziW`xA i"Wx mB d`x ¨¨¨§¥©©¦§¥¦

,shTd ivrn shFPd sxU ixve" :dk ,fl¨¢¦§¨©¥¥£¥©§¨
."zxFhTd ipOq mr dpnPd shp `Ede§¨¨©¦§¤¦©¨¥©§¤

à"îåâ æòìáe¯gome.sxU , §©©§¨
à"÷ééøéú Bì ïéøB÷ éøväå¯ §©¢¦¦

theriakedtExY oin ,dw`ixY ,xve`) §¦©¨¦§¨
(i"yx ifrl.
úìçLeøéäöîe ÷ìç íNa LøL Y §¥¤Ÿ¤Ÿ¤¨¨©§¦

¯.xdFf©
ïøtök¯dwlg" :mW zFzixM i"WxA §¦Ÿ¤§©¦¨¥¨£¨¨

."oxFRvM§¦¤
ìáeäðLnä ïBL¯.mW zFzixM ¦§©¦§¨¨¥¨

:ñBì÷ðeà íbøzL eäæå ,"ïøtö" éeø÷̈¦Ÿ¤§¤¤¦§¥§§
"àøôeèå"¯.oxFRve §§¨§¦¤

äðaìçåïéøB÷å ,òø BçéøL íNa Y §¤§§¨Ÿ¤¤¥©§¦
à"ðáìâ Bì¯.KlMd sxU§©©¨¨

,úøèwä éðnñ ïéa áeúkä dàðîe§¨¨©¨¥©¨¥©§Ÿ¤
eðéðéòa ì÷é àlL ,eðãnìì¯`NW §©§¥¤Ÿ¥©§¥¥¤Ÿ

.EpOr mtxvp `N` ,df xacA W`x lwp̈¥Ÿ§¨¨¤¤¨§¨§¥¦¨
úcâàa eðnò óøöì¯`id "zxFhw"W §¨¥¦¨©£ª©¤§¤¦

mikixv mNEMW xnFl ,xWw oFWl§¤¤©¤¨§¦¦
mixEWw zFidlzg` dCEb`A(dcya x`a). ¦§§¦©£¨©©

,e zFzixkA iiA` ixacl dfA fnFxW F`¤¥¨¤§¦§¥©©¥§¨¥
wEqRdn oM cnFNW a(e ,h qenr)FzCb`e" ¤¥¥¥©¨©£ª¨

:mW zFzixM i"WxaE ,"Dcqi ux` lr©¤¤§¨¨§©¦¨¥¨
ux` lr f` ,cgi oNEMWrnWn FzCb`e"©£ª¨©§©¤¨©©¨©¤¤

."Dcqi§¨¨
eðéúBlôúe eðéúBiðòz¯dNtYde ©£¦¥§¦¥§©§¦¨
xEn`M ,zxFhwl dnFC(a ,`nw mildz)" ¨¦§¤¨¨

."Liptl zxFhw izNtY oFMY"¦§¦¨¦§¤§¨¤
ïéðîð eéäiL ìàøNé éòLBt úà¤§¥¦§¨¥¤¦§¦§¦

.eðnòíénñíéøçà Y¯ExMfp `NW ¦¨©¦£¥¦¤Ÿ¦§§
.dYr cr©©¨

äkæ äðáìeeðéúBaø eãîì ïàkî Y §Ÿ¨©¨¦¨¨§©¥
¯.mW zFzixM̈¥¨

äLîì Bì eøîàð ïéðînñ øNò ãçà©©¨¨©§¨¦¤¤§§Ÿ¤
éðéña¯"dMf dpFal" aYkPW dGn §¦©¦¤¤¦§©§¨©¨

cg` EidW Ecnl ,ipXd "miOq" xg`l§©©©¦©¥¦¨§¤¨©©
aEzM did m` iM ,x`aIW itM ,xUr̈¨§¦¤§¨¥¦¦¨¨¨
Epiid ,ipXd "miOq" iptl "dMf dpFal"§¨©¨¦§¥©¦©¥¦¨¦
f`e ,mipnnq dXW cFr EPOn miAxn§©¦¦¤¦¨©§¨¦§¨

xUr mipWl miriBn Epiid(my i"yxe `xnb). ¨¦©¦¦¦§¥¨¨
úìçLe óèð" ,íéðL "íénñ" èeòî¦©¦§©¦¨¨§¥¤

ìL "äðaìçå,äMîç éøä ,äL §¤§§¨§Ÿ¨£¥£¦¨
elà Bîk ãBò úBaøì "íénñ"¯`l ©¦§©§¥Ÿ

FnM mipW wx ipXd "miOq"n dAxp§©¤¦©¦©¥¦©§©¦§
did oMÎm`W mEXn ,oFW`xd "miOq"©¦¨¦¦¤¦¥¨¨

"miOq miOq" azFM(my `xnb). ¥©¦©¦
ãçà éøä ,"äðBáìe" ,äøNò éøä£¥£¨¨§¨£¥©©
,ïøtväå ,éøvä :ïä elàå .øNò̈¨§¥¥©¢¦§©¦Ÿ¤

äòéö÷e ,øBî ,äðBáläå ,äðaìçä¯ ©¤§§¨§©§¨§¦¨
,ck wEqR lirl zxMfPd dCw `id¦¦¨©¦§¤¤§¥¨

.mW i"WxA `aEOM©¨§©¦¨

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ו)"ּכי ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑ …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»
עצמֹו הּזה הּׁשמן e‰Ók.מן eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e∑(ה ּכמֹוהּו(כריתות אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְֲִֵַַַָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת לפי הּללּו, סממנין ואף ּבמׁשקל מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו ּכמֹו∑Bzk˙Ó·e.העׂשּוי חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת  ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ."מתּכנת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àlà ïúçéLî Cøö ïéàL éôì§¦¤¥Ÿ¤§¦¨¨¤¨
älãâì¯,`l ziW`xA i"Wx mB d`xE ¦§ª¨§¥©©¦§¥¦

dNEcbE iEAx oFWl ± mW YgWn" :bi¨©§¨¨§¦§¨
mW qFlwpE`A K` ."zEklnl gWnpM§¦§¨§©§©§§§¨
lirl i"Wx d`xE .dgiWn oFWl mBxY¦§¥§§¦¨§¥©¦§¥

.hk ,hk
Cìnä ãqé ïë ék¯,` xYq` iRÎlr ¦¥¦©©¤¤©¦¤§¥

dEiv oM ,xnFlM" :mW i"WxaE .g§©¦¨§©¥¦¨
ÎKExAÎWFcTd xfB KM EppiprlE ."oTize§¦¥§¦§¨¥¨¨©©¨¨
Wi ,`weC Ff oFWlA hwPX dnE .`Ed©¤¨©§¨©§¨¥
lr" `Ed wEqRd KWndW ipRn xnFl©¦§¥¤¤§¥©¨©
aqEOd iEHiA EdGW EpidC ,"FziA ax lM̈©¥§©§¤¤¦©¨
xAEcn dfA ixde ,dxxUE dNEcB oiprl§¦§©§¨§¨¨©£¥¨¤§¨

.o`M mB©¨
úBçéLî øàLe .ïúlãb Cepç äfL¤¤¦§ª¨¨§¨§¦

"ïéçeLî ïé÷é÷ø" ïBâk¯.a ,hk lirl §§¦¦§¦§¥
."gWnA oigiWnC" :mW qFlwpE`aE§§§¨¦§¦¦¦§©

"eçLîé íéðîL úéLàøå"¯,e qFnr §¥¦§¨¦¦§¨¨
oiah oigWn Wixe" :mW mEBxYaE .e©©§¨§¥©§¦¨¦

."oigXnzn¦§©§¦
ììk ïäa úéîøà ïBLúéøáò ïBL¯ §£¨¦¨¤¦§¦§¦

.FhEWtM dgiWn oFWll dxez §§¦¨¦§
(`l)íëéúøãì¯rWFd i"Wx d`x §ŸŸ¥¤§¥©¦¥©

FA `gRHd FA ,minrh ipW cEwp" :e ,`i¨§¥§¨¦©¦§¨

."Fnvr iptA xEAC `EdW itl ,wENiQd©¦§¦¤¦¦§¥©§
øîBì eðéúBaø eãîì ïàkî¯zFixFd ¦¨¨§©¥©¨

.a ,`i
àáì ãéúòì íi÷ BlkL¯qp dUrPW ¤ª©¨¤¨¦¨Ÿ¤©£¨¥

Îs` ,mElM xqgp `le dgWOd onWA§¤¤©¦§¨§Ÿ¤§©§©
dgiWnl FA EWOYWdW iRÎlr(`"eb). ©¦¤¦§©§¦§¦¨

"äæ"¯`id zxYEin dxF`kNWlikyn) ¤¤¦§¨§¤¤¦
(cecl.

Båä ïébì øñéøz äiøèîéâa¯lMW §¦©§¦¨§¥¨ª¦£¤¨
cizrl minIw Eidi oiBEl xUr mipXd©§¥¨¨¦¦§©¨¦¤¨¦
:a ,d zFzixkA i"Wx Wxtn oke .`al̈Ÿ§¥§¨¥©¦§¨¥

il df"a"i EdNEM `nl` ± mkizFxFcl ¤¦§¥¤©§¨§
mipWE ."`al cizrl iniiwC oiBEl¦§¨§¦¤¨¦¨Ÿ§¥
,miviA miYWE miraW md oid xUr̈¨¦¥¦§¦§©¦¥¦

miviA WW `Ed bFNdW(m"`x).al dxez ¤©¥¥¦
(al)Cñéé àìì ,ïéã"eé éðLa YïBL Ÿ¦¨¦§¥¦§

ìòôé àì¯`Ed WxXdW miWxtn Wi Ÿ¦§©¥§¨§¦¤©Ÿ¤
lr dxFn dpFW`xd c"EIde ,"jqi"§©¨¦¨¨©

cizrl dNErRd(zeaegx x`a)WExitlE , ©§¨¤¨¦§¥
dvFxW mc`d lr aqEn "Kqii" df¤¦¨¨©¨¨¨¤¤
`Ed WxXdW miWxtn Wie .KEql̈§¥§¨§¦¤©Ÿ¤
`Ed ixd ,oic"Ei ipWA aYkPWkE ,"jq"§¤¦§¨¦§¥¦£¥
KqEi `l :FWExitE ,lrti zErnWnA§©§¨¦§©¥Ÿ©

(`ikc `xin)lr aqEn Kqii df itlE ,§¦¤¦¨¨©

xUA" lr KqEi `l onXdW ,onXd©¤¤¤©¤¤Ÿ©©§©
."mc`d̈¨¨

"Cì áèéé ïòîì" Bîk¯.eh ,d mixaC §§©©¦©¨§¨¦
c"EIde ,"ahi" `Ed WxFXd o`M mB©¨©¤§©
.cizrA Ll ahii lr dxFn dpFW`xd̈¦¨¨©¦©§¤¨¦
ahEi FrnWnE ,"ah" `Ed WxXdW F`¤©Ÿ¤©§¨©

.k ,` lirl i"Wx zErnWn oke .Ll§§¥©§¨©¦§¥
Cñéé àì íãà øNa ìòïîMä ïî Y ©§©¨¨Ÿ¦¨¦©¤¤

Bîöò äfä¯dWn lW FzF`ni"yx) ©¤©§¥¤¤
(` ,d zezixkdUrIW xg` onXn `le .§Ÿ¦¤¤©¥¤¥¨¤

,Fl KEnqA cIn aYkPW ,FYpMznA§©§ª§¤¦§©¦¨§¨
x`FanM ,dxEq` dIUrd wx dfAW¤¨¤©¨£¦¨£¨©§¨

.cIn i"WxA§©¦¦¨
eäîk eNòú àì BzðkúîáeY §©§ª§Ÿ©£¨Ÿ

åéðînñ íeëña¯WExiR Edf ¦§©§¨¨¤¥
."FYpMznA"§©§ª§

ì÷Lîa ,"eäBîk" øçà "eNòú àì"Ÿ©£©¥¨§¦§©
ïîL ïéä úcî éôì eìlä ïéðînñ¯ ©§¨¦©¨§¦¦©¦¤¤

zCn ode oipnnQd lwWn od ,xnFlM§©¥¦§©©©§¨¦§¥¦©
,dWn lWl midf zFidl mikixv onXd©¤¤§¦¦¦§¥¦§¤¤

"EdFnM" zaiYn micnFl df z`e(`"eb). §¤¤§¦¦¥©¨
éôì ïéðînñ äaø Bà úçt íà ìáà£¨¦¦¥¦¨©§¨¦§¦

ïîL ïéä úcî¯zCnA onXdW ENit` ¦©¦¤¤£¦¤©¤¤§¦©
.oid¦



פי `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðå§¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑ מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ ּומלכּות ּכהּנה צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
טריאק"ה  ׁשּתרּגם ∑ÏÁLe˙.לֹו וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

'וטּופרא' הּקטרת,∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא עּמנּוללּמדנּו, נמנין .ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÌÈnÒ∑ אחרים.‰kÊ ‰·Ïe∑(ו מעּוט (כריתות ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «ƒֲִֵ¿…»«»ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לרּבֹות  "סּמים", ה'. הרי ג', וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים. הרי "סּמים", ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹי"א,

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øzî¯.FYpMznA Fpi`W oeiM ª¨¥¨¤¥§©§ª§
ïéà Y äæ ìL Búðkúîa éeNòä óàå§©¤¨§©§ª§¤¤¥

áiç epnî Cqä¯,xEQi` s` FA oi`e ©¨¦¤©¨§¥©¦
"FgwFxd" mEXn aIg hwpe(cec ixac). §¨©©¨¦¨§

.Bç÷Bøä àlàBzðkúîáeì YïBL ¤¨¨§§©§ª§§
"íéðálä úðkúî" Bîk ,ïBaLç¯ ¤§§©§Ÿ¤©§¥¦

.mW i"Wx mB d`x .g ,d lirl§¥§¥©©¦¨
úøè÷ ìL "dzðkúîa" ïëå¯oOwl §¥§©§ª§¨¤§Ÿ¤§©¨

dipnnq oipnA .fl wEqR(my i"yx).dxez ¨§¦§©©§¨¤¨
bl

(bl)epnî ïzé øLàåìL BúBàî Y ©£¤¦¥¦¤¥¤
äLî¯.` ,d zFzixkA i"Wx azM oke Ÿ¤§¥¨©©¦§¨¥

aqEn Fpi` ,"EPOn oYi xW`e" ,xnFlM§©©£¤¦¥¦¤¥¨
lr `N` ,"EdFnM gwxi xW`" lr©£¤¦§©¨¤¨©
azke .`l wEqtAW "Wcw zgWn onW"¤¤¦§©Ÿ¤¤§¨§¨©
mEXn oM Wxtn i"WxW ,m"`xd̈§¥¤©¦§¨¥¥¦
`l mc` xUA lr" WxFtn dxdf`AW¤¨©§¨¨§¨©§©¨¨Ÿ
,dWn lW onXn `Ed i`Ce mWe ,"Kqii¦¨§¨©©¦¤¤¤¤

.mW i"Wx WxiRW itM§¦¤¥©©¦¨
øæ ìòúeëìîe äpäk Cøö BðéàL Y ©¨¤¥Ÿ¤§ª¨©§

¯F` odM Fpi`W xf `weC e`l ,xnFlM§©¨©§¨¨¤¥Ÿ¥
mnvr KlOde odMd ENit` `N` ,Kln¤¤¤¨£¦©Ÿ¥§©¤¤©§¨
`NW dgiWn oiprl mixf mi`xwp¦§¨¦¨¦§¦§©§¦¨¤Ÿ

EgWnp xaMWM EpidC ,KxFvl(m"`x). §¤§©§§¤§¨¦§§
.a ,e zFzixkA xi`n iAx zrcM `Ede§§©©©¦¥¦§¨¥
,oFWNd iEPiXn oM cnFNW d`xpe§¦§¤¤¥¥¦¦©¨
`l mc` xUA lr" :xn` dxdf`AW¤¨©§¨¨¨©©§©¨¨Ÿ
,"xf lr" :azM WpFr iAB o`ke ,"Kqii¦¨§¨©¥¤¨©©¨
lMW xnFl `A aEzMdW oaEn dGOW¤¦¤¨¤©¨¨©¤¨

.eiAbl "xf" ied KxFvl `NW dkiqdxez ¦¨¤Ÿ§¤¨¥¨§©¨
cl

(cl)óèðéøö àeä Y¯oFW`x dpnPd ¨¨¢¦©¦§¤¦
.` ,e zFzixkA ,zxFhTd ipnnqA§©§¨¥©§¤§¨¥

óøN àlà Bðéà"L ìòå¯icin Epid §©¤¥¤¨§¨©§¦¥
urd on sHpnCi"yx)(` ,e zezixk. ¦§©¥¦¨¥

"óèwä éöòî óèBpä¯`zixAd oFWl ©¥¥£¥©§¨§©¨©§¨
mnW KM shTd ivr .` ,e zFzixMi"yx) ¨¥£¥©§¨¨§¨

(` ,ek zaydUFr Fpi`W ur oin `Ede ,§¦¥¤¥¤
Edfe ,EPOn shFpe `vFi sxU `N` ,ixR§¦¤¨§¨¥§¥¦¤§¤

FixR(` ,g dcp i"yx). ¦§
"óèð" éeø÷¯ziW`xA i"Wx mB d`x ¨¨¨§¥©©¦§¥¦

,shTd ivrn shFPd sxU ixve" :dk ,fl¨¢¦§¨©¥¥£¥©§¨
."zxFhTd ipOq mr dpnPd shp `Ede§¨¨©¦§¤¦©¨¥©§¤

à"îåâ æòìáe¯gome.sxU , §©©§¨
à"÷ééøéú Bì ïéøB÷ éøväå¯ §©¢¦¦

theriakedtExY oin ,dw`ixY ,xve`) §¦©¨¦§¨
(i"yx ifrl.
úìçLeøéäöîe ÷ìç íNa LøL Y §¥¤Ÿ¤Ÿ¤¨¨©§¦

¯.xdFf©
ïøtök¯dwlg" :mW zFzixM i"WxA §¦Ÿ¤§©¦¨¥¨£¨¨

."oxFRvM§¦¤
ìáeäðLnä ïBL¯.mW zFzixM ¦§©¦§¨¨¥¨

:ñBì÷ðeà íbøzL eäæå ,"ïøtö" éeø÷̈¦Ÿ¤§¤¤¦§¥§§
"àøôeèå"¯.oxFRve §§¨§¦¤

äðaìçåïéøB÷å ,òø BçéøL íNa Y §¤§§¨Ÿ¤¤¥©§¦
à"ðáìâ Bì¯.KlMd sxU§©©¨¨

,úøèwä éðnñ ïéa áeúkä dàðîe§¨¨©¨¥©¨¥©§Ÿ¤
eðéðéòa ì÷é àlL ,eðãnìì¯`NW §©§¥¤Ÿ¥©§¥¥¤Ÿ

.EpOr mtxvp `N` ,df xacA W`x lwp̈¥Ÿ§¨¨¤¤¨§¨§¥¦¨
úcâàa eðnò óøöì¯`id "zxFhw"W §¨¥¦¨©£ª©¤§¤¦

mikixv mNEMW xnFl ,xWw oFWl§¤¤©¤¨§¦¦
mixEWw zFidlzg` dCEb`A(dcya x`a). ¦§§¦©£¨©©

,e zFzixkA iiA` ixacl dfA fnFxW F`¤¥¨¤§¦§¥©©¥§¨¥
wEqRdn oM cnFNW a(e ,h qenr)FzCb`e" ¤¥¥¥©¨©£ª¨

:mW zFzixM i"WxaE ,"Dcqi ux` lr©¤¤§¨¨§©¦¨¥¨
ux` lr f` ,cgi oNEMWrnWn FzCb`e"©£ª¨©§©¤¨©©¨©¤¤

."Dcqi§¨¨
eðéúBlôúe eðéúBiðòz¯dNtYde ©£¦¥§¦¥§©§¦¨
xEn`M ,zxFhwl dnFC(a ,`nw mildz)" ¨¦§¤¨¨

."Liptl zxFhw izNtY oFMY"¦§¦¨¦§¤§¨¤
ïéðîð eéäiL ìàøNé éòLBt úà¤§¥¦§¨¥¤¦§¦§¦

.eðnòíénñíéøçà Y¯ExMfp `NW ¦¨©¦£¥¦¤Ÿ¦§§
.dYr cr©©¨

äkæ äðáìeeðéúBaø eãîì ïàkî Y §Ÿ¨©¨¦¨¨§©¥
¯.mW zFzixM̈¥¨

äLîì Bì eøîàð ïéðînñ øNò ãçà©©¨¨©§¨¦¤¤§§Ÿ¤
éðéña¯"dMf dpFal" aYkPW dGn §¦©¦¤¤¦§©§¨©¨

cg` EidW Ecnl ,ipXd "miOq" xg`l§©©©¦©¥¦¨§¤¨©©
aEzM did m` iM ,x`aIW itM ,xUr̈¨§¦¤§¨¥¦¦¨¨¨
Epiid ,ipXd "miOq" iptl "dMf dpFal"§¨©¨¦§¥©¦©¥¦¨¦
f`e ,mipnnq dXW cFr EPOn miAxn§©¦¦¤¦¨©§¨¦§¨

xUr mipWl miriBn Epiid(my i"yxe `xnb). ¨¦©¦¦¦§¥¨¨
úìçLe óèð" ,íéðL "íénñ" èeòî¦©¦§©¦¨¨§¥¤

ìL "äðaìçå,äMîç éøä ,äL §¤§§¨§Ÿ¨£¥£¦¨
elà Bîk ãBò úBaøì "íénñ"¯`l ©¦§©§¥Ÿ

FnM mipW wx ipXd "miOq"n dAxp§©¤¦©¦©¥¦©§©¦§
did oMÎm`W mEXn ,oFW`xd "miOq"©¦¨¦¦¤¦¥¨¨

"miOq miOq" azFM(my `xnb). ¥©¦©¦
ãçà éøä ,"äðBáìe" ,äøNò éøä£¥£¨¨§¨£¥©©
,ïøtväå ,éøvä :ïä elàå .øNò̈¨§¥¥©¢¦§©¦Ÿ¤

äòéö÷e ,øBî ,äðBáläå ,äðaìçä¯ ©¤§§¨§©§¨§¦¨
,ck wEqR lirl zxMfPd dCw `id¦¦¨©¦§¤¤§¥¨

.mW i"WxA `aEOM©¨§©¦¨

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ו)"ּכי ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑ …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»
עצמֹו הּזה הּׁשמן e‰Ók.מן eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e∑(ה ּכמֹוהּו(כריתות אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְֲִֵַַַָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת לפי הּללּו, סממנין ואף ּבמׁשקל מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו ּכמֹו∑Bzk˙Ó·e.העׂשּוי חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת  ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ."מתּכנת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àlà ïúçéLî Cøö ïéàL éôì§¦¤¥Ÿ¤§¦¨¨¤¨
älãâì¯,`l ziW`xA i"Wx mB d`xE ¦§ª¨§¥©©¦§¥¦

dNEcbE iEAx oFWl ± mW YgWn" :bi¨©§¨¨§¦§¨
mW qFlwpE`A K` ."zEklnl gWnpM§¦§¨§©§©§§§¨
lirl i"Wx d`xE .dgiWn oFWl mBxY¦§¥§§¦¨§¥©¦§¥

.hk ,hk
Cìnä ãqé ïë ék¯,` xYq` iRÎlr ¦¥¦©©¤¤©¦¤§¥

dEiv oM ,xnFlM" :mW i"WxaE .g§©¦¨§©¥¦¨
ÎKExAÎWFcTd xfB KM EppiprlE ."oTize§¦¥§¦§¨¥¨¨©©¨¨
Wi ,`weC Ff oFWlA hwPX dnE .`Ed©¤¨©§¨©§¨¥
lr" `Ed wEqRd KWndW ipRn xnFl©¦§¥¤¤§¥©¨©
aqEOd iEHiA EdGW EpidC ,"FziA ax lM̈©¥§©§¤¤¦©¨
xAEcn dfA ixde ,dxxUE dNEcB oiprl§¦§©§¨§¨¨©£¥¨¤§¨

.o`M mB©¨
úBçéLî øàLe .ïúlãb Cepç äfL¤¤¦§ª¨¨§¨§¦

"ïéçeLî ïé÷é÷ø" ïBâk¯.a ,hk lirl §§¦¦§¦§¥
."gWnA oigiWnC" :mW qFlwpE`aE§§§¨¦§¦¦¦§©

"eçLîé íéðîL úéLàøå"¯,e qFnr §¥¦§¨¦¦§¨¨
oiah oigWn Wixe" :mW mEBxYaE .e©©§¨§¥©§¦¨¦

."oigXnzn¦§©§¦
ììk ïäa úéîøà ïBLúéøáò ïBL¯ §£¨¦¨¤¦§¦§¦

.FhEWtM dgiWn oFWll dxez §§¦¨¦§
(`l)íëéúøãì¯rWFd i"Wx d`x §ŸŸ¥¤§¥©¦¥©

FA `gRHd FA ,minrh ipW cEwp" :e ,`i¨§¥§¨¦©¦§¨

."Fnvr iptA xEAC `EdW itl ,wENiQd©¦§¦¤¦¦§¥©§
øîBì eðéúBaø eãîì ïàkî¯zFixFd ¦¨¨§©¥©¨

.a ,`i
àáì ãéúòì íi÷ BlkL¯qp dUrPW ¤ª©¨¤¨¦¨Ÿ¤©£¨¥

Îs` ,mElM xqgp `le dgWOd onWA§¤¤©¦§¨§Ÿ¤§©§©
dgiWnl FA EWOYWdW iRÎlr(`"eb). ©¦¤¦§©§¦§¦¨

"äæ"¯`id zxYEin dxF`kNWlikyn) ¤¤¦§¨§¤¤¦
(cecl.

Båä ïébì øñéøz äiøèîéâa¯lMW §¦©§¦¨§¥¨ª¦£¤¨
cizrl minIw Eidi oiBEl xUr mipXd©§¥¨¨¦¦§©¨¦¤¨¦
:a ,d zFzixkA i"Wx Wxtn oke .`al̈Ÿ§¥§¨¥©¦§¨¥

il df"a"i EdNEM `nl` ± mkizFxFcl ¤¦§¥¤©§¨§
mipWE ."`al cizrl iniiwC oiBEl¦§¨§¦¤¨¦¨Ÿ§¥
,miviA miYWE miraW md oid xUr̈¨¦¥¦§¦§©¦¥¦

miviA WW `Ed bFNdW(m"`x).al dxez ¤©¥¥¦
(al)Cñéé àìì ,ïéã"eé éðLa YïBL Ÿ¦¨¦§¥¦§

ìòôé àì¯`Ed WxXdW miWxtn Wi Ÿ¦§©¥§¨§¦¤©Ÿ¤
lr dxFn dpFW`xd c"EIde ,"jqi"§©¨¦¨¨©

cizrl dNErRd(zeaegx x`a)WExitlE , ©§¨¤¨¦§¥
dvFxW mc`d lr aqEn "Kqii" df¤¦¨¨©¨¨¨¤¤
`Ed WxXdW miWxtn Wie .KEql̈§¥§¨§¦¤©Ÿ¤
`Ed ixd ,oic"Ei ipWA aYkPWkE ,"jq"§¤¦§¨¦§¥¦£¥
KqEi `l :FWExitE ,lrti zErnWnA§©§¨¦§©¥Ÿ©

(`ikc `xin)lr aqEn Kqii df itlE ,§¦¤¦¨¨©

xUA" lr KqEi `l onXdW ,onXd©¤¤¤©¤¤Ÿ©©§©
."mc`d̈¨¨

"Cì áèéé ïòîì" Bîk¯.eh ,d mixaC §§©©¦©¨§¨¦
c"EIde ,"ahi" `Ed WxFXd o`M mB©¨©¤§©
.cizrA Ll ahii lr dxFn dpFW`xd̈¦¨¨©¦©§¤¨¦
ahEi FrnWnE ,"ah" `Ed WxXdW F`¤©Ÿ¤©§¨©

.k ,` lirl i"Wx zErnWn oke .Ll§§¥©§¨©¦§¥
Cñéé àì íãà øNa ìòïîMä ïî Y ©§©¨¨Ÿ¦¨¦©¤¤

Bîöò äfä¯dWn lW FzF`ni"yx) ©¤©§¥¤¤
(` ,d zezixkdUrIW xg` onXn `le .§Ÿ¦¤¤©¥¤¥¨¤

,Fl KEnqA cIn aYkPW ,FYpMznA§©§ª§¤¦§©¦¨§¨
x`FanM ,dxEq` dIUrd wx dfAW¤¨¤©¨£¦¨£¨©§¨

.cIn i"WxA§©¦¦¨
eäîk eNòú àì BzðkúîáeY §©§ª§Ÿ©£¨Ÿ

åéðînñ íeëña¯WExiR Edf ¦§©§¨¨¤¥
."FYpMznA"§©§ª§

ì÷Lîa ,"eäBîk" øçà "eNòú àì"Ÿ©£©¥¨§¦§©
ïîL ïéä úcî éôì eìlä ïéðînñ¯ ©§¨¦©¨§¦¦©¦¤¤

zCn ode oipnnQd lwWn od ,xnFlM§©¥¦§©©©§¨¦§¥¦©
,dWn lWl midf zFidl mikixv onXd©¤¤§¦¦¦§¥¦§¤¤

"EdFnM" zaiYn micnFl df z`e(`"eb). §¤¤§¦¦¥©¨
éôì ïéðînñ äaø Bà úçt íà ìáà£¨¦¦¥¦¨©§¨¦§¦

ïîL ïéä úcî¯zCnA onXdW ENit` ¦©¦¤¤£¦¤©¤¤§¦©
.oid¦



yz`פב ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה .ׁשּלא ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאל לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)dzðkúîaäéðîîñ ïéðîa Y¯ §©§ª§¨§¦§©©§¨¤¨
.al wEqR lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¨

'äì Eì äéäz Lã÷äpNòz àlL Y Ÿ¤¦§¤§©¤Ÿ©£¤¨
ì àlàéîL¯Ll didY Wcw"W rnWn ¤¨¦§¦©§©¤Ÿ¤¦§¤§

,"mkl EUrz `l"l KWnd `Ed "'dl©¤§¥§Ÿ©£¨¤
,inWl `N` "mkl EUrz `l"W¤Ÿ©£¨¤¤¨¦§¦
,'d mWl dUFr Fpi`W iOW rnWnE©§©¤¦¤¥¤§¥
,"mkl EUrz `l" lW e`l lr mB xaFr¥©©¨¤Ÿ©£¨¤
Ll didY Wcw" lW dUr lr mbe§©©£¥¤Ÿ¤¦§¤§

."'dlgl dxez ©
(gl)da çéøäì¯Dripvdl FYrCW §¨¦©¨¤©§§©§¦¨

mipnnQA D`Ure ,DA gixdl FMxvl§¨§§¨¦©¨©£¨¨©©§¨¦
miaEzMd(` ,ek migqt i"yx). ©§¦

ElMî "dzðkúîa" äzà äNBò ìáà£¨¤©¨§©§ª§¨¦¤§
[døñîì] éãk¯ÎiazM dOkA `Ed oM §¥§¨§¨¥§©¨¦§¥

`xnBA `Ed oke ,mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§¥©§¨¨
x`WA la` .` ,e zFzixke mW migqR§¨¦¨§¨¥£¨¦§¨

.Dxknl :miqEtC§¦§¨§¨
øeavì¯gAfOA dPOn ExihwIW ©¦¤©§¦¦¤¨©¦§¥©

mFie mFi lkA inipRd(m"`x)oi`W . ©§¦¦§¨¨¤¥
cigi lXn d`A zxFhwzegpn 'qez d`x) §¤¨¨¦¤¨¦

(leki d"c ` ,plW zxFhwA ± DA gixOde .§©¥¦©¨¦§¤¤
`lC ,z`HgnE zxMn xEhR xEAv¦¨¦¨¥¥©¨§Ÿ

gixdl mHtn `N` dxFY daIgi"yx) ¦§¨¨¤¨§©¥§¨¦©
(my.` dxez

(a)íLá éúàø÷úBNòì Y ¨¨¦§¥©£
"ìàìöa" úà ,ézëàìî¯`xTW `l §©§¦¤§©§¥Ÿ¤¨¨

"mWA" zaiY oMW) l`lvA mWA§¥§©§¥¤¥¥©§¥
`id ixde ,`Ygpz`A znrhEn§¤¤§¤§©§¨©£¥¦
,("l`lvA"l `le "iz`xw"l zxAEgn§¤¤§¨¨¦§Ÿ¦§©§¥
iz`xw :FWExiR "mWa iz`xw" `N ¤̀¨¨¨¦§¥¥¨¨¦
,"iYk`ln zFUrl" cgEin mc` iziPnE¦¦¦¨¨§¨©£§©§¦
d`xE .l`lvA z` ?iz`xw in z`e§¤¦¨¨¦¤§©§¥§¥
:FWExiR "d`x"W ` ,dp zFkxA i"Wx©¦§¨¤§¥¥

."xaCA Lipir oY ,LAlA Wid"b dxez £¥§¦§¥¥¤©¨¨
(b)äîëçaòîBL íãàM äî Y §¨§¨©¤¨¨¥©

íéøác¯oFW`x qEtcE ciÎiazM dOkA §¨¦§©¨¦§¥¨§¦
."mixaC" qxFB `lŸ¥§¨¦

ãîìå íéøçàî¯ilWn i"Wx mB d`x ¥£¥¦§¨¥§¥©©¦¦§¥
."drEnXd lrA df ± mkg" :d ,`¨¨¤©©©§¨

äðeáúáeCBzî Balî øác ïéáî Y ¦§¨¥¦¨¨¦¦¦
ãîlL íéøác¯mixaC i"Wx mB d`x §¨¦¤¨©§¥©©¦§¨¦

± oFape" :mW ilWn i"WxA oke .bi ,`§¥§©¦¦§¥¨§¨
oiadl rcFIW ,mkg zrici lr siqFn¦©§¦©¨¨¤¥©§¨¦
."FzrEnW lr siqFnE xaC KFYn xaC̈¨¦¨¨¦©§¨

úòãáeLãwä çeø Y¯i"Wx d`x §©©©©Ÿ¤§¥©¦
l` lvA ,l`lvA" :a ,gl oOwl§©¨§©§¥§¥¥

."ziidc dxez ¨¦¨
(c)úáLçî áLçìäNòî" úâéøà Y ©§Ÿ©£¨Ÿ£¦©©£¥

"áLç¯` ,ek lirl i"WxA x`FanM Ÿ¥©§¨§©¦§¥
.zcgEin zEpOE` FGWd dxez ¤¨§¤¤

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד,

נאה  ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את È‰È‰.ׁשפין „·a „a∑ מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשבעים  מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמׁשקל,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. זה ׁשבעים ּכמֹו .ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: :(יונה ¿À»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּמּלחים", כז)"וּייראּו את (יחזקאל ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ

יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּספינה,
ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיה ממּלח .וקדׁש ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועד היא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח ‡L¯.ׁשעל ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆

‰nL EÏ „Úe‡∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹום ּכל לאֹותֹו קֹובעם .אני ƒ»≈¿»»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,äðBîL éøä ,íkøëå ,cøð úìaL¦Ÿ¤¥§§§©§Ÿ£¥§¨
äîBc cøpäL ,ãçà cøðå úìaMäL¤©¦Ÿ¤§¥§§¤¨¤©¥§§¤

ìúìaL¯oYWt ilFraB oirMzekxa i"yx) §¦Ÿ¤§¥¦§¥¦§¨
(a ,bn.

éøä ,ïBîpwäå ,äôelwäå ,èLwä©Ÿ§§§©¦¨§©¦¨£¥
äðéLøk úéøBa .øNò ãçà¯zixFA ©©¨¨¦©§¦¨¦

EPOn miUFrW aUr F` ,`piWxMn `Ad©¨¦©§¦¨¥¤¤¦¦¤
zixFA` ,e zezixk i"yx)(. ¦

ïéôL Ba àlà ,øè÷ð Bðéà¯oigWFn ¥¦§¨¤¨¨¦§¦
(my i"yx).

dðaìì ïøtvä úà¯`id dxFgXW ¤©¦Ÿ¤§©§¨¤§¨¦
(my i"yx).

.äàð àäzLäéäé ãáa ãaelà Y ¤§¥¨¨©§©¦§¤¥
ïéåL eéäé ïàk íéøkæpä äòaøàä̈©§¨¨©¦§¨¦¨¦§¨¦
Ck äæ ìL Bì÷Lîk ,ì÷Lîa ì÷Lî¦§¨§¦§¨§¦§¨¤¤¨

eðéðL ïëå .äæ ìL Bì÷Lî¯zFzixM ¦§¨¤¤§¥¨¦¨¥
.` ,e

äðBáläå ,äðaìçä ,ïøtväå ,éøvä¯ ©¢¦§©¦Ÿ¤©¤§§¨§©§¨
.wEqRA o`M mixMfPd EN ¥̀©¦§¨¦¨©¨

ìe .äðî íéòáL íéòáL ì÷LîïBL ¦§©¦§¦¦§¦¨¤§
ì àeäL éðéòa äàøð ,"ãa",ãéçé ïBL ©¦§¤§¥©¤§¨¦

.äæ Bîk äæ ,äéäé ãçàa ãçà¯lM ¤¨§¤¨¦§¤¤§¤¨
xnFlM ,dpn miraW FlwWn mdn cg ¤̀¨¥¤¦§¨¦§¦¨¤§©

.mixpiC mitl` zraWdl dxez ¦§©£¨¦¦¨¦
(dl)çlîîBîebøúk Y¯."axrn" §ª¨§©§§¨©

äæ äôé äôé ïú÷éçL áøòiL ,áøòî§Ÿ̈¤§¨¥§¦¨¨¨¤¨¤¤
äæ íò¯` ,gl `nFi i"Wx mB d`x ¦¤§¥©©¦¨

."dti axFrn"§¨¨¤
,éðà øîBàåeàøéiå" :Bì äîBcL §¥£¦¤¤©¦§

"íéçlnä¯ipA" :mW i"WxA .d ,` dpFi ©©¨¦¨§©¦¨§¥
."dpitQd z` mibidpOd mc`̈¨©©§¦¦¤©§¦¨

éçlî"éìáçå C"C¯.fk ,fk l`wfgi ©¨©¦§Ÿ§¨¦§¤§¥
íénä úà ïéëtänL íL ìò©¥¤§©§¦¤©©¦

äðéôqä úà íéâéäðnLk úBèBLîa¯ ¦§§¤©§¦¦¤©§¦¨
.e ,`p dirWi i"Wx mB d`x§¥©©¦§©§¨

úBôeøè íéöéa óëa Ctäîä íãàk§¨¨©§©¥§©¥¦§
íãàäL øác ìëå ,íénä íò ïáøòì§¨§¨¦©©¦§¨¨¨¤¨¨¨
Bëtäî ,äôé äôé áøòì äöBø¤§¨¥¨¤¨¤§©§

òaöàa¯dfA xnFl dvFxW d`xp §¤§©¦§¤¤¤©¨¤
miaAxrn Eid zxFhTd ipnnq z`W¤¤©§¨¥©§¤¨§©§§¦

.rAv`A§¤§©
æáa BàC¯.skA §¨¨§©

Lã÷ øBäè çlîîäéäé "çlîî" Y¯ §ª¨¨Ÿ¤§ª¨¦§¤
iM ,aEzMA "didi" zaiY dxqg ,xnFlM§©£¥¨¥©¦§¤©¨¦
oMW ,"gNnn" lr aqEn "ziUre" oi ¥̀§¨¦¨¨©§ª¨¤¥
ltFp `le ,FnvrA axFrn rnWn gNnn§ª¨©§©§¨§©§§Ÿ¥

lrFR oFWl eilr(m"`x)xnFl Kixv dide . ¨¨§©§¨¨¨¦©
FYglnde(cec ixac)azMW df KFYnE . §¦§©§¦¤¤¨©

KixSW oaEn ,axFrn didIW KixSW¤¨¦¤¦§¤§¨¨¤¨¦
.FaAxrl§©§§

äéäé "Lã÷"å ,äéäé "øBäè"å¯ §¨¦§¤§Ÿ¤¦§¤
`Ed EN` dWlXdn cg` lM ,xnFlM§©¨¤¨¥©§¨¥
oi`W mEXn ,cgi `le ,Fnvr iptA xaC̈¨¦§¥©§§Ÿ©©¦¤¥
oi`W ,Wcwe xFdhl gNnn oiA xWw¤¤¥§ª¨§¨§Ÿ¤¤¥
dGnE ,dWEcwE dxdh dUFr aExird̈¥¤¨¢¨§¨¦¤
iptA oipr `Ed mdn cg` lMW oaEn¨¤¨¤¨¥¤¦§¨¦§¥

Fnvr(`"eb)`NW Dpipr dxdh , ©§¨¢¨¦§¨¨¤Ÿ
Dpipr dWEcwE ,d`nEhA DA EWOYWi¦§©§¨§§¨§¨¦§¨¨

lFg dUrn DA EUri `NW(m"`x)xn`e . ¤Ÿ©£¨©£¥§¨©
lr aqEn Fpi` iM ,xkf oFWlA "didi"¦§¤¦§¨¨¦¥¨©
xvFYd `EdW ,"gwx" lr `N` zxFhw§¤¤¨©Ÿ©¤©¨
,xaC mW `Ede ,zxFhTd zgiwx lW¤§¦©©§¤§¥¨¨

dk wEqR lirl xMfPM(oexkfd xtq).dxez ©¦§¨§¥¨
el

(el)'Bâå äpnî äzúðåúøè÷ àéä Y §¨©¨¦¤¨§¦§Ÿ¤
éîéðtä çaæî ìòL íBéå íBé ìëaL¤§¨§¤©¦§¥©©§¦¦

¯DzF` zzl zxg` devn `idW `le§Ÿ¤¦¦§¨©¤¤¨¥¨
zEcrd iptl crFn ld`A(m"`x). §Ÿ¤¥¦§¥¨¥

"ãòBî ìäàa" àeäL¯iptl"e ¤§Ÿ¤¥§¦§¥
.WcTd oFx` iptl FWExiR "zEcrd̈¥¥¦§¥£©Ÿ¤

änL Eì ãòeà øLàéãòBî ìk Y £¤¦¨¥§¨¨¨£¥
BúBàì íòáB÷ éðà ,Eì òa÷àL øeac¦¤¤§©§£¦§¨§

íB÷î¯crFn ld` `xwp okle(m"`x). ¨§¨¥¦§¨Ÿ¤¥
i"WxaE an ,hk lirl mB d`xE§¥©§¥§©¦

.mWfl dxez ¨



פג `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה .ׁשּלא ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−
:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«

i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאל לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(fl)dzðkúîaäéðîîñ ïéðîa Y¯ §©§ª§¨§¦§©©§¨¤¨
.al wEqR lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¨

'äì Eì äéäz Lã÷äpNòz àlL Y Ÿ¤¦§¤§©¤Ÿ©£¤¨
ì àlàéîL¯Ll didY Wcw"W rnWn ¤¨¦§¦©§©¤Ÿ¤¦§¤§

,"mkl EUrz `l"l KWnd `Ed "'dl©¤§¥§Ÿ©£¨¤
,inWl `N` "mkl EUrz `l"W¤Ÿ©£¨¤¤¨¦§¦
,'d mWl dUFr Fpi`W iOW rnWnE©§©¤¦¤¥¤§¥
,"mkl EUrz `l" lW e`l lr mB xaFr¥©©¨¤Ÿ©£¨¤
Ll didY Wcw" lW dUr lr mbe§©©£¥¤Ÿ¤¦§¤§

."'dlgl dxez ©
(gl)da çéøäì¯Dripvdl FYrCW §¨¦©¨¤©§§©§¦¨

mipnnQA D`Ure ,DA gixdl FMxvl§¨§§¨¦©¨©£¨¨©©§¨¦
miaEzMd(` ,ek migqt i"yx). ©§¦

ElMî "dzðkúîa" äzà äNBò ìáà£¨¤©¨§©§ª§¨¦¤§
[døñîì] éãk¯ÎiazM dOkA `Ed oM §¥§¨§¨¥§©¨¦§¥

`xnBA `Ed oke ,mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§¥©§¨¨
x`WA la` .` ,e zFzixke mW migqR§¨¦¨§¨¥£¨¦§¨

.Dxknl :miqEtC§¦§¨§¨
øeavì¯gAfOA dPOn ExihwIW ©¦¤©§¦¦¤¨©¦§¥©

mFie mFi lkA inipRd(m"`x)oi`W . ©§¦¦§¨¨¤¥
cigi lXn d`A zxFhwzegpn 'qez d`x) §¤¨¨¦¤¨¦

(leki d"c ` ,plW zxFhwA ± DA gixOde .§©¥¦©¨¦§¤¤
`lC ,z`HgnE zxMn xEhR xEAv¦¨¦¨¥¥©¨§Ÿ

gixdl mHtn `N` dxFY daIgi"yx) ¦§¨¨¤¨§©¥§¨¦©
(my.` dxez

(a)íLá éúàø÷úBNòì Y ¨¨¦§¥©£
"ìàìöa" úà ,ézëàìî¯`xTW `l §©§¦¤§©§¥Ÿ¤¨¨

"mWA" zaiY oMW) l`lvA mWA§¥§©§¥¤¥¥©§¥
`id ixde ,`Ygpz`A znrhEn§¤¤§¤§©§¨©£¥¦
,("l`lvA"l `le "iz`xw"l zxAEgn§¤¤§¨¨¦§Ÿ¦§©§¥
iz`xw :FWExiR "mWa iz`xw" `N ¤̀¨¨¨¦§¥¥¨¨¦
,"iYk`ln zFUrl" cgEin mc` iziPnE¦¦¦¨¨§¨©£§©§¦
d`xE .l`lvA z` ?iz`xw in z`e§¤¦¨¨¦¤§©§¥§¥
:FWExiR "d`x"W ` ,dp zFkxA i"Wx©¦§¨¤§¥¥

."xaCA Lipir oY ,LAlA Wid"b dxez £¥§¦§¥¥¤©¨¨
(b)äîëçaòîBL íãàM äî Y §¨§¨©¤¨¨¥©

íéøác¯oFW`x qEtcE ciÎiazM dOkA §¨¦§©¨¦§¥¨§¦
."mixaC" qxFB `lŸ¥§¨¦

ãîìå íéøçàî¯ilWn i"Wx mB d`x ¥£¥¦§¨¥§¥©©¦¦§¥
."drEnXd lrA df ± mkg" :d ,`¨¨¤©©©§¨

äðeáúáeCBzî Balî øác ïéáî Y ¦§¨¥¦¨¨¦¦¦
ãîlL íéøác¯mixaC i"Wx mB d`x §¨¦¤¨©§¥©©¦§¨¦

± oFape" :mW ilWn i"WxA oke .bi ,`§¥§©¦¦§¥¨§¨
oiadl rcFIW ,mkg zrici lr siqFn¦©§¦©¨¨¤¥©§¨¦
."FzrEnW lr siqFnE xaC KFYn xaC̈¨¦¨¨¦©§¨

úòãáeLãwä çeø Y¯i"Wx d`x §©©©©Ÿ¤§¥©¦
l` lvA ,l`lvA" :a ,gl oOwl§©¨§©§¥§¥¥

."ziidc dxez ¨¦¨
(c)úáLçî áLçìäNòî" úâéøà Y ©§Ÿ©£¨Ÿ£¦©©£¥

"áLç¯` ,ek lirl i"WxA x`FanM Ÿ¥©§¨§©¦§¥
.zcgEin zEpOE` FGWd dxez ¤¨§¤¤

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד,

נאה  ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את È‰È‰.ׁשפין „·a „a∑ מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשבעים  מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמׁשקל,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. זה ׁשבעים ּכמֹו .ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: :(יונה ¿À»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּמּלחים", כז)"וּייראּו את (יחזקאל ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ

יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּספינה,
ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיה ממּלח .וקדׁש ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועד היא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח ‡L¯.ׁשעל ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆

‰nL EÏ „Úe‡∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹום ּכל לאֹותֹו קֹובעם .אני ƒ»≈¿»»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,äðBîL éøä ,íkøëå ,cøð úìaL¦Ÿ¤¥§§§©§Ÿ£¥§¨
äîBc cøpäL ,ãçà cøðå úìaMäL¤©¦Ÿ¤§¥§§¤¨¤©¥§§¤

ìúìaL¯oYWt ilFraB oirMzekxa i"yx) §¦Ÿ¤§¥¦§¥¦§¨
(a ,bn.

éøä ,ïBîpwäå ,äôelwäå ,èLwä©Ÿ§§§©¦¨§©¦¨£¥
äðéLøk úéøBa .øNò ãçà¯zixFA ©©¨¨¦©§¦¨¦

EPOn miUFrW aUr F` ,`piWxMn `Ad©¨¦©§¦¨¥¤¤¦¦¤
zixFA` ,e zezixk i"yx)(. ¦

ïéôL Ba àlà ,øè÷ð Bðéà¯oigWFn ¥¦§¨¤¨¨¦§¦
(my i"yx).

dðaìì ïøtvä úà¯`id dxFgXW ¤©¦Ÿ¤§©§¨¤§¨¦
(my i"yx).

.äàð àäzLäéäé ãáa ãaelà Y ¤§¥¨¨©§©¦§¤¥
ïéåL eéäé ïàk íéøkæpä äòaøàä̈©§¨¨©¦§¨¦¨¦§¨¦
Ck äæ ìL Bì÷Lîk ,ì÷Lîa ì÷Lî¦§¨§¦§¨§¦§¨¤¤¨

eðéðL ïëå .äæ ìL Bì÷Lî¯zFzixM ¦§¨¤¤§¥¨¦¨¥
.` ,e

äðBáläå ,äðaìçä ,ïøtväå ,éøvä¯ ©¢¦§©¦Ÿ¤©¤§§¨§©§¨
.wEqRA o`M mixMfPd EN ¥̀©¦§¨¦¨©¨

ìe .äðî íéòáL íéòáL ì÷LîïBL ¦§©¦§¦¦§¦¨¤§
ì àeäL éðéòa äàøð ,"ãa",ãéçé ïBL ©¦§¤§¥©¤§¨¦

.äæ Bîk äæ ,äéäé ãçàa ãçà¯lM ¤¨§¤¨¦§¤¤§¤¨
xnFlM ,dpn miraW FlwWn mdn cg ¤̀¨¥¤¦§¨¦§¦¨¤§©

.mixpiC mitl` zraWdl dxez ¦§©£¨¦¦¨¦
(dl)çlîîBîebøúk Y¯."axrn" §ª¨§©§§¨©

äæ äôé äôé ïú÷éçL áøòiL ,áøòî§Ÿ̈¤§¨¥§¦¨¨¨¤¨¤¤
äæ íò¯` ,gl `nFi i"Wx mB d`x ¦¤§¥©©¦¨

."dti axFrn"§¨¨¤
,éðà øîBàåeàøéiå" :Bì äîBcL §¥£¦¤¤©¦§

"íéçlnä¯ipA" :mW i"WxA .d ,` dpFi ©©¨¦¨§©¦¨§¥
."dpitQd z` mibidpOd mc`̈¨©©§¦¦¤©§¦¨

éçlî"éìáçå C"C¯.fk ,fk l`wfgi ©¨©¦§Ÿ§¨¦§¤§¥
íénä úà ïéëtänL íL ìò©¥¤§©§¦¤©©¦

äðéôqä úà íéâéäðnLk úBèBLîa¯ ¦§§¤©§¦¦¤©§¦¨
.e ,`p dirWi i"Wx mB d`x§¥©©¦§©§¨

úBôeøè íéöéa óëa Ctäîä íãàk§¨¨©§©¥§©¥¦§
íãàäL øác ìëå ,íénä íò ïáøòì§¨§¨¦©©¦§¨¨¨¤¨¨¨
Bëtäî ,äôé äôé áøòì äöBø¤§¨¥¨¤¨¤§©§

òaöàa¯dfA xnFl dvFxW d`xp §¤§©¦§¤¤¤©¨¤
miaAxrn Eid zxFhTd ipnnq z`W¤¤©§¨¥©§¤¨§©§§¦

.rAv`A§¤§©
æáa BàC¯.skA §¨¨§©

Lã÷ øBäè çlîîäéäé "çlîî" Y¯ §ª¨¨Ÿ¤§ª¨¦§¤
iM ,aEzMA "didi" zaiY dxqg ,xnFlM§©£¥¨¥©¦§¤©¨¦
oMW ,"gNnn" lr aqEn "ziUre" oi ¥̀§¨¦¨¨©§ª¨¤¥
ltFp `le ,FnvrA axFrn rnWn gNnn§ª¨©§©§¨§©§§Ÿ¥

lrFR oFWl eilr(m"`x)xnFl Kixv dide . ¨¨§©§¨¨¨¦©
FYglnde(cec ixac)azMW df KFYnE . §¦§©§¦¤¤¨©

KixSW oaEn ,axFrn didIW KixSW¤¨¦¤¦§¤§¨¨¤¨¦
.FaAxrl§©§§

äéäé "Lã÷"å ,äéäé "øBäè"å¯ §¨¦§¤§Ÿ¤¦§¤
`Ed EN` dWlXdn cg` lM ,xnFlM§©¨¤¨¥©§¨¥
oi`W mEXn ,cgi `le ,Fnvr iptA xaC̈¨¦§¥©§§Ÿ©©¦¤¥
oi`W ,Wcwe xFdhl gNnn oiA xWw¤¤¥§ª¨§¨§Ÿ¤¤¥
dGnE ,dWEcwE dxdh dUFr aExird̈¥¤¨¢¨§¨¦¤
iptA oipr `Ed mdn cg` lMW oaEn¨¤¨¤¨¥¤¦§¨¦§¥

Fnvr(`"eb)`NW Dpipr dxdh , ©§¨¢¨¦§¨¨¤Ÿ
Dpipr dWEcwE ,d`nEhA DA EWOYWi¦§©§¨§§¨§¨¦§¨¨

lFg dUrn DA EUri `NW(m"`x)xn`e . ¤Ÿ©£¨©£¥§¨©
lr aqEn Fpi` iM ,xkf oFWlA "didi"¦§¤¦§¨¨¦¥¨©
xvFYd `EdW ,"gwx" lr `N` zxFhw§¤¤¨©Ÿ©¤©¨
,xaC mW `Ede ,zxFhTd zgiwx lW¤§¦©©§¤§¥¨¨

dk wEqR lirl xMfPM(oexkfd xtq).dxez ©¦§¨§¥¨
el

(el)'Bâå äpnî äzúðåúøè÷ àéä Y §¨©¨¦¤¨§¦§Ÿ¤
éîéðtä çaæî ìòL íBéå íBé ìëaL¤§¨§¤©¦§¥©©§¦¦

¯DzF` zzl zxg` devn `idW `le§Ÿ¤¦¦§¨©¤¤¨¥¨
zEcrd iptl crFn ld`A(m"`x). §Ÿ¤¥¦§¥¨¥

"ãòBî ìäàa" àeäL¯iptl"e ¤§Ÿ¤¥§¦§¥
.WcTd oFx` iptl FWExiR "zEcrd̈¥¥¦§¥£©Ÿ¤

änL Eì ãòeà øLàéãòBî ìk Y £¤¦¨¥§¨¨¨£¥
BúBàì íòáB÷ éðà ,Eì òa÷àL øeac¦¤¤§©§£¦§¨§

íB÷î¯crFn ld` `xwp okle(m"`x). ¨§¨¥¦§¨Ÿ¤¥
i"WxaE an ,hk lirl mB d`xE§¥©§¥§©¦

.mWfl dxez ¨



yz`פד ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבגדי  הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן ד)הּתכלת עליו (במדבר "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", לט)ּבגד ותֹולעת (לקמן והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאחד  מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", לׁשרת ׂשרד ּבגדי עׂשּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהּׁשני
ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן ‰O¯„.מהם È„‚a∑ לבּוׁשי' ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְִֵֵֶַַַָָָֹƒ¿≈«¿»ְְְְְְְֲִֵֵֵַָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמּוׁשא',
ּבלע"ז  לצידי"ן נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
:eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל .הקטרת ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯`xwIe i"Wx mB d`xE .`l ,`k lirl§¥§¥©©¦©¦§¨
EpidC ,"xFdh adf `idW" :c ,ck¤¦¨¨¨§©§
x`W oMÎoi`XÎdn ,xFdh adf DNEMW¤¨¨¨¨©¤¥¥§¨
`le .xFdh adf miREvn wx EidW milM¥¦¤¨©§¦¨¨¨§Ÿ
lMW mEXn ,d`nEHn dxFdHd WxiR¥©©§¨¦§¨¦¤¨

d`nEHn mixFdh Eid milMd(`"eb). ©¥¦¨§¦¦§¨
oglXd" :e wEqR mW `xwIe d`x la £̀¨§¥©¦§¨¨¨©ª§¨
,"xFdh adf lW" :mW i"WxaE ,"xFdHd©¨§©¦¨¤¨¨¨
.adf dREvn wx did oglXd ixde©£¥©ª§¨¨¨©§¤¨¨
eizFUw lr dpEMd mXW xWt`e§¤§¨¤¨©©¨¨©§¨
oglXdn wlg EidW eizFITpnE§©¦¨¤¨¥¤¥©ª§¨
,mipRd mgl z` EgiPd mdilrW¤£¥¤¦¦¤¤¤©¨¦
:oglXd lkl `xFw `Ed ollbaE¦§¨¨¥§¨©ª§¨
mEXOW mB xWt`e ."xFdHd oglXd"©ª§¨©¨§¤§¨©¤¦
Fxdh lr" :sqFp WExiR mW `ian KM̈¥¦¨¥¨©¨¢

."oglW lWh dxez ¤ª§¨
(i)ãøOä éãâa úàå:éðà øîBà Y §¥¦§¥©§¨¥£¦

øLôà éà ,àø÷î ìL BèeLt éôì§¦§¤¦§¨¦¤§¨
éôì ,øaãî äpäk éãâáaL øîBì©¤§¦§¥§ª¨§©¥§¦
Lãwä éãâa úàå" :íìöà øîàpL¤¤¡©¤§¨§¤¦§¥©Ÿ¤
"ïäëì åéðá éãâa úàå ïäkä ïøäàì§©£Ÿ©Ÿ¥§¤¦§¥¨¨§©¥

¯cxVd icbAW rnWncxtpAicbaE , ©§©¤¦§¥©§¨§¦§¨¦§¥
WcTdcxtpA. ©Ÿ¤§¦§¨

éãâa íä "ãøOä éãâa" elà àlà¤¨¥¦§¥©§¨¥¦§¥
éðL úòìBúå ïîbøàäå úìëzä©§¥¤§¨©§¨¨§©©¨¦

eðúðå" :úBòqî úLøôa íéøeîàä̈£¦§¨¨©©¨§¨§
[ìà]¯oke .ipWe oFW`x qEtcA `Ed oM ¤¥¦§¦§¥¦§¥

.wEqRA `EdmiqEtCaE.eilr :EpiptNW ©¨©§¦¤§¨¥¨¨
"úìëz ãâa¯.ai ,c xAcOA ¤¤§¥¤©¦§¨

[eNøôe]"¯oFW`x qEtcA `Ed oM ¨§¥¦§¦
.wEqRA `Ed oke .ipWemiqEtCaE §¥¦§¥©¨©§¦

.Epzpe :EpiptNW¤§¨¥§¨§
"ïîbøà ãâa åéìò¯.bi ,c mW ¨¨¤¤©§¨¨¨

[eNøôe]"¯oFW`x qEtcA `Ed oM ¨§¥¦§¦
.wEqRA `Ed oke .ipWemiqEtCaE §¥¦§¥©¨©§¦

dpEkAW xWt`e .Epzpe :EpiptNW¤§¨¥§¨§§¤§¨¤§©¨¨
miiEPiWA zFpFWNd z` i"Wx wiYrd¤§¦©¦¤©§§¦¦
Eidi miwEqRd zWlW lMW icM ,EN ¥̀§¥¤¨§¤©§¦¦§
."mdilr/eilr" ,"Epzpe" :deW oFWlA§¨¨¨§¨§¨¨£¥¤

"éðL úòìBz ãâa íäéìò¯.g ,c mW £¥¤¤¤©©¨¦¨
øîàpL ,éøác ïéàøðå¯.` ,hl oOwl §¦§¦§¨©¤¤¡©§©¨

úòìBúå ïîbøàäå úìëzä ïîe"¦©§¥¤§¨©§¨¨§©©
ì ãøN éãâá eNò éðMä,"Lãwa úøL ©¨¦¨¦§¥§¨§¨¥©Ÿ¤

éãâáa íàå ,íänò LL økæä àìå§Ÿª§©¥¦¨¤§¦§¦§¥
íäî ãçàa eðéöî àì ,øaãî äpäk§ª¨§©¥Ÿ¨¦§¤¨¥¤

LL àìa éðL úòìBz Bà ïîbøà¯ ©§¨¨©©¨¦§Ÿ¥
ilM mdA miQkOW micbA md `N ¤̀¨¥§¨¦¤§©¦¨¤§¥
dxFpOde oglXde oFx`d] WcTd©Ÿ¤¨¨§©ª§¨§©§¨
[hi ,dl oOwl i"Wx ± zFgAfOde§©¦§§©¦§©¨
mdA did `NW ,zFrQn wENq zrWA¦§©¦©¨¤Ÿ¨¨¨¤

WW(my i"yx). ¥
ãøOä éãâaì :íéLøôî Lé YïBL ¦§¥©§¨¥§¨§¦§

éLeáì" :Bîebøúk ,úeøLå äãBáò£¨§¥§©§§¥
.àø÷na ïBéîc Bì ïéàå ,"àLenL¦¨§¥¦§©¦§¨

ì àeäL ,øîBà éðàå,énøà ïBL ©£¦¥¤§£©¦
"íéòì÷" ìL íebøúk¯:`i ,fk lirl §©§¤§¨¦§¥

."oicxq"§¨¦
"øaëî" ìL íebøúå¯:c ,fk lirl §©§¤¦§¨§¥

."`cxq"§¨¨
èçîa íéâeøà eéäL¯icbA mzF` ¤¨£¦§©©¨¦§¥

.cxVd©§¨
íéá÷ð íéá÷ð íééeNò¯mB d`xE £¦§¨¦§¨¦§¥©

.a ,ar `nFi i"Wx©¦¨
.æòìa õ"éãéöì¯lacediz,.zWxdxez §©©¤¤

`i

(`i)Lãwì íénqä úøè÷ úàåY §¤§Ÿ¤©©¦©Ÿ¤
ìëéää úøè÷ä Cøöì¯z` oXrl §Ÿ¤©§¨©©¥¨§©¥¤
.zxFhTd oWrn lkidd©¥¨¥£©©§¤

Lã÷ àeäL¯:FWExiR "WcTl" ,xnFlM ¤Ÿ¤§©©Ÿ¤¥
"WcTl" lW c"nlW) WcTd KxFvl§¤©Ÿ¤¤¨¤¤©Ÿ¤
x`anE ,lkidd `EdW ,(KxFvl FrnWn©§¨§¤¤©¥¨§¨¥
zxFhw"l xAEgn "WcTl"W dfÄ¤¤©Ÿ¤§¨¦§¤
"dgWOd onW"l `le ,"miOQd©©¦§Ÿ§¤¤©¦§¨

(m"`x).ai dxez

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אבנים (ישעיה ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
נּגר  קרּוי עץ וחרׁש אמן, למּדת ∑lÓÏ‡˙.קרּוי הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת להֹוׁשיבּה ְֵַָָָָָָָ¿«…ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ועביּה האבן .מֹוׁשב ְְֶֶַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)úLøçáeì Yúeðnà ïBL¯d`x ©£Ÿ¤§ª¨§¥
.`i ,gk lirl i"Wx mB©©¦§¥

"íëç Løç" Bîk¯.k ,n dirWi §¨¨¨¨§©§¨
ïLeøôa äpLå Løt ñBì÷ðeàå¯`NW §§§¥©§¦¨§¥¨¤Ÿ

oFWl mdipXW ixard oFWNA FnM§©¨¨¦§¦¤§¥¤§
.zEpOE`¨

ïnà éeø÷ íéðáà ïneàL¯zEpO`aE" ¤¨£¨¦¨¨¨§ª¨
."`ah oa ¤̀¤¨¨

øbð éeø÷ õò Løçå¯."`r` zExBpaE" §¨¨¥¨©¨§©¨¨¨
úàlîìdlL úöaLna dáéLBäì Y §©Ÿ§¦¨©¦§¤¤¤¨
dàelîa¯.D`FlnA :micTpn Wie §¦¨§¥§©§¦¦§¨

áLBî úcîì úöaLnä úBNòì©£©¦§¤¤§¦©©
déáòå ïáàä¯od aqEn iENiOd ,xnFlM ¨¤¤§¨§¨§©©¦¨¥

ode ,zvAWOd`FlnA oa`dzaWFd lr©¨©¨¤¤¦§©¦§¤¤§¥
iM .oa`d zCnl zvAWOd zIUr lr©£¦©©¦§¤¤§¦©¨¤¤¦
oa`d zgPd lr dxFn "zF`Nnl" oFWl§§©¤©©¨©¨¤¤
zF`Nnl xWt` i`W oeike ,zvAWOA©¦§¤¤§¥¨¤¦¤§¨§©
Dpi` zvAWOd m`A oa`A zvAWOd©¦§¤¤§¤¤§¦©¦§¤¤¥¨
dGW gxkdA if` ,oa`d zCnA diEUr£¨§¦©¨¤¤£©§¤§¥©¤¤
zCnM zvAWOd zIUr z` mB llFM¥©¤£¦©©¦§¤¤§¦©
,df oiprA zFvAWOd zIUr lre .oa`d̈¤¤§©£¦©©¦§§§¦§¨¤

,"mzF`ENnA" :k ,gk lirl aEzMd xn`̈©©¨§¥§¦¨
iENin xEriWM" :mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨§¦¦
wnFr didi mipa` lW oiar̈§¨¤£¨¦¦§¤¤

."zFvAWOde dxez ©¦§§
(e)'Bâå áì íëç ìk áìáeãBòå Y §¥¨£©¥§§

,[íëa Lé] áì éîëç øàL¯`Ed oM §¨©§¥¥¥¨¤¥
xEb"aE m"`xA `Ed oke ,oFW`x qEtcA¦§¦§¥¨§¥§
l`lvA caNn ,xnFlM ."dix ©̀§¥§©¦§©§©§¥

al inkg cFr mkA Wi a`ild`e(m"`x). §¨¢¦¨¥¨¤©§¥¥
miqEtCaE.mkAW :EpiptNW ©§¦¤§¨¥¤¨¤

"äîëç" Ba "ézúð" øLà ìëå¯d`xp §¨£¤¨©¦¨§¨¦§¤
mkg lM alaE" zFaiYd Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥©¥§¥¨£©
Ff (` :mipt ipWA "dnkg iYzp al¥¨©¦¨§¨¦§¥¨¦
caNn al inkg cFr WIW drcFd¨¨¤¥©§¥¥¦§©
`A dfe ,dnkg mdA iYzPW a`ild`̈¢¦¨¤¨©¦¨¤¨§¨§¤¨

iYzp dPd ip`e"l KWndAdf (a ."FY` §¤§¥§©£¦¦¥¨©¦¦¤
,"LziEv xW` lM z` EUre" lr aqEn¨©§¨¥¨£¤¦¦¦
zFUrl mikixv EN` al inkgW¤©§¥¥¥§¦¦©£
EN` mipipr ipWE .iEEiSd itM dk`lOA©§¨¨§¦©¦§¥¦§¨¦¥
,mWxiR i"WxWe xESiwA o`M aEzMW¤¨¨§¦§¤©¦¥§¨
:mixg` zFnFwnA aEzMA miWxFtn§¨¦©¨¦§£¥¦

lke" :mrd l` dWn ixacA i ,dl oOwl§©¨§¦§¥¤¤¨¨§¨
xW` lM z` EUrIe E`ai mkA al mkg£©¥¨¤¨Ÿ©©£¥¨£¤
l` dWn `xwIe" :a ,el mW ."'d dEv¦¨¨©¦§¨¤¤
Wi` lM l`e a`ild` l`e l`lvA§©§¥§¤¨¢¦¨§¤¨¦
."FAlA dnkg 'd ozp xW` al mkg£©¥£¤¨©¨§¨§¦
i"Wx azMX dOW ,azM "dix` xEB"de§©©§¥¨©¤©¤¨©©¦
dfA llFM ,"dnkg FA iYzp xW` lke"§¨£¤¨©¦¨§¨¥¨¤
icM ,a`ild` z`e l`lvA z` mB©¤§©§¥§¤¨¢¦¨§¥

.mdilr mB aqEn didi "EUre"W¤§¨¦§¤¨©£¥¤
éúéeö øLà ìk úà eNòå""E¯md §¨¥¨£¤¦¦¦¥

dEiv 'dW itM oMWOd zFcFarA EUri©£©£©¦§¨§¦¤¦¨
,"'eb al mkg lke"W ,xnFlM .dWnl§¤§©¤§¨£©¥
,"FY` iYzp dPd ip`e" lr aqEn Fpi ¥̀¨©©£¦¦¥¨©¦¦
`N` ,calA a`ild` lr aqEn dGW¤¤¨©¨¢¦¨¦§¨¤¨

."LziEv xW` lM z` EUre" lrf dxez ©§¨¥¨£¤¦¦¦
(f)úãòì ïøàä úàåúBçeì Cøöì Y §¤¨¨Ÿ¨¥ª§Ÿ¤

úeãòä¯zEcrl did oFx`d `l iM ¨¥¦Ÿ¨¨¨¨§¥
`A "zcrl" lW c"nNde ,zFgENd `N ¤̀¨©§©¨¤¤¨¥ª¨

KxFvl zaiY mFwnA(m"`x)i"Wx d`xE . ¦§¥©§¤§¥©¦
.fh ,dk lirlg dxez §¥

(g)äøähä"øBäè áäæ" íL ìò Y ©§Ÿ̈©¥¨¨¨



פה `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבגדי  הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן ד)הּתכלת עליו (במדבר "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", לט)ּבגד ותֹולעת (לקמן והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאחד  מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", לׁשרת ׂשרד ּבגדי עׂשּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהּׁשני
ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן ‰O¯„.מהם È„‚a∑ לבּוׁשי' ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְִֵֵֶַַַָָָֹƒ¿≈«¿»ְְְְְְְֲִֵֵֵַָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמּוׁשא',
ּבלע"ז  לצידי"ן נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
:eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל .הקטרת ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

¯`xwIe i"Wx mB d`xE .`l ,`k lirl§¥§¥©©¦©¦§¨
EpidC ,"xFdh adf `idW" :c ,ck¤¦¨¨¨§©§
x`W oMÎoi`XÎdn ,xFdh adf DNEMW¤¨¨¨¨©¤¥¥§¨
`le .xFdh adf miREvn wx EidW milM¥¦¤¨©§¦¨¨¨§Ÿ
lMW mEXn ,d`nEHn dxFdHd WxiR¥©©§¨¦§¨¦¤¨

d`nEHn mixFdh Eid milMd(`"eb). ©¥¦¨§¦¦§¨
oglXd" :e wEqR mW `xwIe d`x la £̀¨§¥©¦§¨¨¨©ª§¨
,"xFdh adf lW" :mW i"WxaE ,"xFdHd©¨§©¦¨¤¨¨¨
.adf dREvn wx did oglXd ixde©£¥©ª§¨¨¨©§¤¨¨
eizFUw lr dpEMd mXW xWt`e§¤§¨¤¨©©¨¨©§¨
oglXdn wlg EidW eizFITpnE§©¦¨¤¨¥¤¥©ª§¨
,mipRd mgl z` EgiPd mdilrW¤£¥¤¦¦¤¤¤©¨¦
:oglXd lkl `xFw `Ed ollbaE¦§¨¨¥§¨©ª§¨
mEXOW mB xWt`e ."xFdHd oglXd"©ª§¨©¨§¤§¨©¤¦
Fxdh lr" :sqFp WExiR mW `ian KM̈¥¦¨¥¨©¨¢

."oglW lWh dxez ¤ª§¨
(i)ãøOä éãâa úàå:éðà øîBà Y §¥¦§¥©§¨¥£¦

øLôà éà ,àø÷î ìL BèeLt éôì§¦§¤¦§¨¦¤§¨
éôì ,øaãî äpäk éãâáaL øîBì©¤§¦§¥§ª¨§©¥§¦
Lãwä éãâa úàå" :íìöà øîàpL¤¤¡©¤§¨§¤¦§¥©Ÿ¤
"ïäëì åéðá éãâa úàå ïäkä ïøäàì§©£Ÿ©Ÿ¥§¤¦§¥¨¨§©¥

¯cxVd icbAW rnWncxtpAicbaE , ©§©¤¦§¥©§¨§¦§¨¦§¥
WcTdcxtpA. ©Ÿ¤§¦§¨

éãâa íä "ãøOä éãâa" elà àlà¤¨¥¦§¥©§¨¥¦§¥
éðL úòìBúå ïîbøàäå úìëzä©§¥¤§¨©§¨¨§©©¨¦

eðúðå" :úBòqî úLøôa íéøeîàä̈£¦§¨¨©©¨§¨§
[ìà]¯oke .ipWe oFW`x qEtcA `Ed oM ¤¥¦§¦§¥¦§¥

.wEqRA `EdmiqEtCaE.eilr :EpiptNW ©¨©§¦¤§¨¥¨¨
"úìëz ãâa¯.ai ,c xAcOA ¤¤§¥¤©¦§¨

[eNøôe]"¯oFW`x qEtcA `Ed oM ¨§¥¦§¦
.wEqRA `Ed oke .ipWemiqEtCaE §¥¦§¥©¨©§¦

.Epzpe :EpiptNW¤§¨¥§¨§
"ïîbøà ãâa åéìò¯.bi ,c mW ¨¨¤¤©§¨¨¨

[eNøôe]"¯oFW`x qEtcA `Ed oM ¨§¥¦§¦
.wEqRA `Ed oke .ipWemiqEtCaE §¥¦§¥©¨©§¦

dpEkAW xWt`e .Epzpe :EpiptNW¤§¨¥§¨§§¤§¨¤§©¨¨
miiEPiWA zFpFWNd z` i"Wx wiYrd¤§¦©¦¤©§§¦¦
Eidi miwEqRd zWlW lMW icM ,EN ¥̀§¥¤¨§¤©§¦¦§
."mdilr/eilr" ,"Epzpe" :deW oFWlA§¨¨¨§¨§¨¨£¥¤

"éðL úòìBz ãâa íäéìò¯.g ,c mW £¥¤¤¤©©¨¦¨
øîàpL ,éøác ïéàøðå¯.` ,hl oOwl §¦§¦§¨©¤¤¡©§©¨

úòìBúå ïîbøàäå úìëzä ïîe"¦©§¥¤§¨©§¨¨§©©
ì ãøN éãâá eNò éðMä,"Lãwa úøL ©¨¦¨¦§¥§¨§¨¥©Ÿ¤

éãâáa íàå ,íänò LL økæä àìå§Ÿª§©¥¦¨¤§¦§¦§¥
íäî ãçàa eðéöî àì ,øaãî äpäk§ª¨§©¥Ÿ¨¦§¤¨¥¤

LL àìa éðL úòìBz Bà ïîbøà¯ ©§¨¨©©¨¦§Ÿ¥
ilM mdA miQkOW micbA md `N ¤̀¨¥§¨¦¤§©¦¨¤§¥
dxFpOde oglXde oFx`d] WcTd©Ÿ¤¨¨§©ª§¨§©§¨
[hi ,dl oOwl i"Wx ± zFgAfOde§©¦§§©¦§©¨
mdA did `NW ,zFrQn wENq zrWA¦§©¦©¨¤Ÿ¨¨¨¤

WW(my i"yx). ¥
ãøOä éãâaì :íéLøôî Lé YïBL ¦§¥©§¨¥§¨§¦§

éLeáì" :Bîebøúk ,úeøLå äãBáò£¨§¥§©§§¥
.àø÷na ïBéîc Bì ïéàå ,"àLenL¦¨§¥¦§©¦§¨

ì àeäL ,øîBà éðàå,énøà ïBL ©£¦¥¤§£©¦
"íéòì÷" ìL íebøúk¯:`i ,fk lirl §©§¤§¨¦§¥

."oicxq"§¨¦
"øaëî" ìL íebøúå¯:c ,fk lirl §©§¤¦§¨§¥

."`cxq"§¨¨
èçîa íéâeøà eéäL¯icbA mzF` ¤¨£¦§©©¨¦§¥

.cxVd©§¨
íéá÷ð íéá÷ð íééeNò¯mB d`xE £¦§¨¦§¨¦§¥©

.a ,ar `nFi i"Wx©¦¨
.æòìa õ"éãéöì¯lacediz,.zWxdxez §©©¤¤

`i

(`i)Lãwì íénqä úøè÷ úàåY §¤§Ÿ¤©©¦©Ÿ¤
ìëéää úøè÷ä Cøöì¯z` oXrl §Ÿ¤©§¨©©¥¨§©¥¤
.zxFhTd oWrn lkidd©¥¨¥£©©§¤

Lã÷ àeäL¯:FWExiR "WcTl" ,xnFlM ¤Ÿ¤§©©Ÿ¤¥
"WcTl" lW c"nlW) WcTd KxFvl§¤©Ÿ¤¤¨¤¤©Ÿ¤
x`anE ,lkidd `EdW ,(KxFvl FrnWn©§¨§¤¤©¥¨§¨¥
zxFhw"l xAEgn "WcTl"W dfÄ¤¤©Ÿ¤§¨¦§¤
"dgWOd onW"l `le ,"miOQd©©¦§Ÿ§¤¤©¦§¨

(m"`x).ai dxez

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אבנים (ישעיה ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
נּגר  קרּוי עץ וחרׁש אמן, למּדת ∑lÓÏ‡˙.קרּוי הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת להֹוׁשיבּה ְֵַָָָָָָָ¿«…ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ועביּה האבן .מֹוׁשב ְְֶֶַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(d)úLøçáeì Yúeðnà ïBL¯d`x ©£Ÿ¤§ª¨§¥
.`i ,gk lirl i"Wx mB©©¦§¥

"íëç Løç" Bîk¯.k ,n dirWi §¨¨¨¨§©§¨
ïLeøôa äpLå Løt ñBì÷ðeàå¯`NW §§§¥©§¦¨§¥¨¤Ÿ

oFWl mdipXW ixard oFWNA FnM§©¨¨¦§¦¤§¥¤§
.zEpOE`¨

ïnà éeø÷ íéðáà ïneàL¯zEpO`aE" ¤¨£¨¦¨¨¨§ª¨
."`ah oa ¤̀¤¨¨

øbð éeø÷ õò Løçå¯."`r` zExBpaE" §¨¨¥¨©¨§©¨¨¨
úàlîìdlL úöaLna dáéLBäì Y §©Ÿ§¦¨©¦§¤¤¤¨
dàelîa¯.D`FlnA :micTpn Wie §¦¨§¥§©§¦¦§¨

áLBî úcîì úöaLnä úBNòì©£©¦§¤¤§¦©©
déáòå ïáàä¯od aqEn iENiOd ,xnFlM ¨¤¤§¨§¨§©©¦¨¥

ode ,zvAWOd`FlnA oa`dzaWFd lr©¨©¨¤¤¦§©¦§¤¤§¥
iM .oa`d zCnl zvAWOd zIUr lr©£¦©©¦§¤¤§¦©¨¤¤¦
oa`d zgPd lr dxFn "zF`Nnl" oFWl§§©¤©©¨©¨¤¤
zF`Nnl xWt` i`W oeike ,zvAWOA©¦§¤¤§¥¨¤¦¤§¨§©
Dpi` zvAWOd m`A oa`A zvAWOd©¦§¤¤§¤¤§¦©¦§¤¤¥¨
dGW gxkdA if` ,oa`d zCnA diEUr£¨§¦©¨¤¤£©§¤§¥©¤¤
zCnM zvAWOd zIUr z` mB llFM¥©¤£¦©©¦§¤¤§¦©
,df oiprA zFvAWOd zIUr lre .oa`d̈¤¤§©£¦©©¦§§§¦§¨¤

,"mzF`ENnA" :k ,gk lirl aEzMd xn`̈©©¨§¥§¦¨
iENin xEriWM" :mW i"Wx WExitkE§¥©¦¨§¦¦
wnFr didi mipa` lW oiar̈§¨¤£¨¦¦§¤¤

."zFvAWOde dxez ©¦§§
(e)'Bâå áì íëç ìk áìáeãBòå Y §¥¨£©¥§§

,[íëa Lé] áì éîëç øàL¯`Ed oM §¨©§¥¥¥¨¤¥
xEb"aE m"`xA `Ed oke ,oFW`x qEtcA¦§¦§¥¨§¥§
l`lvA caNn ,xnFlM ."dix ©̀§¥§©¦§©§©§¥

al inkg cFr mkA Wi a`ild`e(m"`x). §¨¢¦¨¥¨¤©§¥¥
miqEtCaE.mkAW :EpiptNW ©§¦¤§¨¥¤¨¤

"äîëç" Ba "ézúð" øLà ìëå¯d`xp §¨£¤¨©¦¨§¨¦§¤
mkg lM alaE" zFaiYd Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥©¥§¥¨£©
Ff (` :mipt ipWA "dnkg iYzp al¥¨©¦¨§¨¦§¥¨¦
caNn al inkg cFr WIW drcFd¨¨¤¥©§¥¥¦§©
`A dfe ,dnkg mdA iYzPW a`ild`̈¢¦¨¤¨©¦¨¤¨§¨§¤¨

iYzp dPd ip`e"l KWndAdf (a ."FY` §¤§¥§©£¦¦¥¨©¦¦¤
,"LziEv xW` lM z` EUre" lr aqEn¨©§¨¥¨£¤¦¦¦
zFUrl mikixv EN` al inkgW¤©§¥¥¥§¦¦©£
EN` mipipr ipWE .iEEiSd itM dk`lOA©§¨¨§¦©¦§¥¦§¨¦¥
,mWxiR i"WxWe xESiwA o`M aEzMW¤¨¨§¦§¤©¦¥§¨
:mixg` zFnFwnA aEzMA miWxFtn§¨¦©¨¦§£¥¦

lke" :mrd l` dWn ixacA i ,dl oOwl§©¨§¦§¥¤¤¨¨§¨
xW` lM z` EUrIe E`ai mkA al mkg£©¥¨¤¨Ÿ©©£¥¨£¤
l` dWn `xwIe" :a ,el mW ."'d dEv¦¨¨©¦§¨¤¤
Wi` lM l`e a`ild` l`e l`lvA§©§¥§¤¨¢¦¨§¤¨¦
."FAlA dnkg 'd ozp xW` al mkg£©¥£¤¨©¨§¨§¦
i"Wx azMX dOW ,azM "dix` xEB"de§©©§¥¨©¤©¤¨©©¦
dfA llFM ,"dnkg FA iYzp xW` lke"§¨£¤¨©¦¨§¨¥¨¤
icM ,a`ild` z`e l`lvA z` mB©¤§©§¥§¤¨¢¦¨§¥

.mdilr mB aqEn didi "EUre"W¤§¨¦§¤¨©£¥¤
éúéeö øLà ìk úà eNòå""E¯md §¨¥¨£¤¦¦¦¥

dEiv 'dW itM oMWOd zFcFarA EUri©£©£©¦§¨§¦¤¦¨
,"'eb al mkg lke"W ,xnFlM .dWnl§¤§©¤§¨£©¥
,"FY` iYzp dPd ip`e" lr aqEn Fpi ¥̀¨©©£¦¦¥¨©¦¦
`N` ,calA a`ild` lr aqEn dGW¤¤¨©¨¢¦¨¦§¨¤¨

."LziEv xW` lM z` EUre" lrf dxez ©§¨¥¨£¤¦¦¦
(f)úãòì ïøàä úàåúBçeì Cøöì Y §¤¨¨Ÿ¨¥ª§Ÿ¤

úeãòä¯zEcrl did oFx`d `l iM ¨¥¦Ÿ¨¨¨¨§¥
`A "zcrl" lW c"nNde ,zFgENd `N ¤̀¨©§©¨¤¤¨¥ª¨

KxFvl zaiY mFwnA(m"`x)i"Wx d`xE . ¦§¥©§¤§¥©¦
.fh ,dk lirlg dxez §¥

(g)äøähä"øBäè áäæ" íL ìò Y ©§Ÿ̈©¥¨¨¨



yz`פו ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים יׁש התראה ∑ÎÂ¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְֲָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְֶַַָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, כג)ּבכל ּבכל (ויקרא אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ּבֹו נאמר לא יֹוםֿטֹוב אבל אסּורים (שם)מלאכה. , ְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים עבֹודה, מלאכת  Ï‰'.ּבכל L„˜∑ ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה .ׁשמירת ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)úîeé úBîíéãò Lé íà Y ¨¦¥¥¦
äàøúäå¯ai ,ck `xwIe i"Wx d`xE §©§¨¨§¥©¦©¦§¨

,dzin Ffi`A mdl WxFR `l oicrW¤£©¦Ÿ©¨¤§¥¦¨
.dliwqA `EdW mdl WxiR mWe§¨¥©¨¤¤¦§¦¨

äúøëðåäàøúä àìa Y¯oMWÎlM §¦§§¨§Ÿ©§¨¨¨¤¥
.micr `lA§Ÿ¥¦

äéììçîdúMã÷a ìç da âäBpä Y §©§¤¨©¥¨Ÿ¦§ª¨¨
¯± zAWA lFg lW zFk`ln dUFrd̈¤§¨¤§©¨

xcQd KtdX dnE .DzXEcw lNgn§©¥§¨¨©¤¨©©¥¤
ilE` ,sFQal wx "dillgn" z` WxitE¥©¤§©§¤¨©§©©
zaqEn "dillgn"W dfA xnFl dvFx¤©¨¤¤§©§¤¨¤¤
lr ode "znEi zFn" lr od¥©¨§¥©

."dzxkpe"eh dxez §¦§§¨
(eh)ïBúaL úaL,òBbøî úçeðî Y ©©©¨§©©§©

éàøò úçeðî àìå¯zAW" aEzM okle §Ÿ§©£©§¨¥¨©©
dziaW oFWNn "zAW" ,"oFzAW©¨©¨¦§§¦¨
,rFBxn oFWNn "oFzAW"e ,dgEpnE§¨§©¨¦§©§©
zgEpn `ide ,rFBxn DA WIW dgEpn§¨¤¥¨©§©§¦§©
`nFi i"Wx mB d`xE .i`xr `le raw¤©§Ÿ£©§¥©©¦¨
`id rFBxn zgEpn xn`w ikd" :a ,`t¨¦¨¨©§©©§©¦
zgEpn oiA lCadd xE`iaA ."mkl̈¤§¥©¤§¥¥§©
zgEpn :xnFl Wi ,rFBxn zgEpnl i`xr£©¦§©©§©¥©§©
dk`lOd gxFHn ziPnf dgEpn Ff i`xr£©§¨§©¦¦©©§¨¨

DWExiR rFBxn zgEpn ENi`e ,calA¦§¨§¦§©©§©¥¨
aSnl riBOW ,mc`d WtpA aSn iEPiW¦©¨§¤¤¨¨¨¤©¦©§©¨
mFi lW dlrOd Ffe ,ziYn` dgEpn lW¤§¨£¦¦§©©£¨¤
m` s`W ,lFgd iniA Dpi`W zAXd©©¨¤¥¨¦¥©¤©¦
FA lrtY `l lFgd iniA mc`d gEpï©¨¨¨¦¥©Ÿ¦§©
zAXd ,zAWA ENi`e .iEPiW dgEpOd©§¨¦§¦§©¨©©¨
EY`ianE iEPiW FA zlrFR Dnvr©§¨¤¤¦§¦©

ziYn` dgEpnl(mgpn zxez t"r). ¦§¨£¦¦
)ïBúaL úaL¯ciÎiazM dAxdA ©©©¨§©§¥¦§¥¨

df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤
.llM§¨

k CëìøeñàL øîBì ,áeúkä Bìô §¨§¨©¨©¤¨
ïëå ,Lôð ìëà eìéôà ,äëàìî ìëa§¨§¨¨£¦Ÿ¤¤¤§¥

Ba øîàpL ,íéøetkä íBé¯,bk `xwIe ©¦¦¤¤¡©©¦§¨
.al

ìëa øeñà ,"íëì àeä ïBúaL úaL"©©©¨¨¤¨§¨
Ba øîàð àì ,áBè íBé ìáà .äëàìî§¨¨£¨Ÿ¤¡©
íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia" íà-ék¦¦©¨¦©¨©

"ïBúaL éðéîMä¯.mW ©§¦¦©¨¨
"äãBáò úëàìî" ìëa íéøeñà¯ £¦§¨§¤¤£¨

.mW i"WxaE gÎf ,bk `xwIe d`x§¥©¦§¨§©¦¨
("Lôð ìëà" úëàìîa íéøzîe.- ª¨¦¦§¤¤Ÿ¤¤¤

.fh ,ai lirlcM§¦§¥

'äì Lã÷dúMã÷ úøéîL Y¯Edf Ÿ¤©§¦©§ª¨¨¤
."Wcw" WExiRd©¥Ÿ¤

ìéîL¯mWl gEpie zFAWIW `le ¦§¦§Ÿ¤¦§§¨©§¥
,dk `xwIe i"Wx mB d`xE .sEBd zgEpn§©©§¥©©¦©¦§¨
,'d mWl ± 'dl zAW" :dHinW iAB a©¥§¦¨©¨©§¥
d`xE ."ziW`xA zAWA xn`PW mWM§¥¤¤¡©§©¨§¥¦§¥

.xE`iAA mẄ©¥
éúåöîáe¯zAWA gEpie zFAWIW `le §¦§¨¦§Ÿ¤¦§§¨§©¨

FYrCn oiaOW mEXn ,Fnvr cSn¦©©§¦¤¥¦¦©§
Kixve .rEaXA cg` mFi gEpl KixSW¤¨¦¨©¤¨©¨©§¨¦
cSn zAWA gEpIW dpEMd oi`W ,xnFl©¤¥©©¨¨¤¨©§©¨¦©
ixdW ,mrh mEW `lA calA devOd©¦§¨¦§¨§¨©©¤£¥
FnvrA aiYkd" :`i ,k lirl i"Wx azM̈©©¦§¥¦§¦§©§
mc`l xnFgeÎlw EPnid cnll ,dgEpn§¨¦§Ÿ¥¤©¨¤¨¨¨
gp `dIW dribiaE lnrA FYk`lOW¤§©§§¨¨¦¦¨¤§¥¨
zAXd zgEpOW dpEMd `N` ,"zAXA§©¨¤¨©©¨¨¤§©©©¨
cSn `N` ,calA mrHd cSn didY `lŸ¦§¤¦©©©©¦§¨¤¨¦©
`id DAW mrHd mr zAXA dgEpOdW¤©§¨§©¨¦©©©¤¨¦
inWl" mipiprd ipW z` azke .'d zevn¦§©§¨©¤§¥¨¦§¨¦¦§¦
z` zllFM "'dl" zaiY iM ,"izevnaE§¦§¨¦¦¥©©¤¤¤
,mdipW lr xidfdl KxvEde .mdipW§¥¤§§©§©§¦©§¥¤
ipW z` Wi zAXd zxinWAW mEXn¦¤¦§¦©©©¨¥¤§¥

zFWWgdzFxMfPd.lirlfh dxez ©£¨©¦§¨§¥

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי אףֿעלּֿפי יקל ואּתה, אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡∑ רדּופין ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּמלאכת  ׁשּבת למעט מעּוטין, ו"רּק"ין "אּכ"ין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּוזריזין

ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
למנּוחה  מקּדׁשכם ∑Ú„Ï˙.מנּוחתי ה' אני "ּכי ּבּה, ."האּמֹות ְְִִָָ»««ְְֲִִִֶַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)ìàøNé éða ìà øac äzàåY §©¨©¥¤§¥¦§¨¥
"äzàå"¯"dY`e" zaiY dxF`kNW §©¨¤¦§¨¥©§©¨

'd xAcie" xn`p xaMW xg`l zxYEin§¤¤§©©¤§¨¤¡©©§©¥
."xn`l dWn l ¤̀¤¥Ÿ

ézã÷ôäL ét-ìò-óàìò íúBeöì E ©©¦¤¦§©§¦§©¨©
éðéòa ì÷é ìà ,ïkLnä úëàìîE §¤¤©¦§¨©¥©§¥¤

dúBà éðtî úaMä úà úBçãì¦§¤©©¨¦§¥¨
äëàìî¯dWnl dxdf` Ff ,xnFlM §¨¨§©©§¨¨§¤

,zAW zFgcl eipirA lwi `NW Fnvr©§¤Ÿ¥©§¥¨¦§©¨
dkxvEde ."dY`e" oFWlA xn`p okl̈¥¤¡©¦§§©¨§§§¨
cwtEd dWOW mEXn ,dWnl Ff dxdf ©̀§¨¨§¤¦¤¤§©
zk`ln lr l`xUi ipA z` zFEvl§©¤§¥¦§¨¥©§¤¤
ipA lM cnrnA ,zicEgi dxEvA oMWOd©¦§¨§¨¦¦§©£©¨§¥
miiEEiSd x`W KxcM `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ§¤¤§¨©¦¦
oxd`l dNigY ,xCEqn xcqA Exn`PW¤¤¤§§¥¤§¨§¦¨§©£Ÿ
wxe ,mipwGl KMÎxg`e eipal KMÎxg`e§©©¨§¨¨§©©¨©§¥¦§©
lElr dWn dide ,l`xUil KMÎxg ©̀©¨§¦§¨¥§¨¨¤¨
oMWOd zk`ln d`xPMW aFWgl©£¤©¦§¤§¤¤©¦§¨
`liOnE ,zFvOd lMn xzFi daEWg£¨¥¦¨©¦§¦¥¨
KklE ,zAW ixEQi` zvwnA lwdl oYip¦¨§¨¥§¦§¨¦¥©¨§¨
mBW ,"l`xUi ipA l` xAC" Fl xn`p¤¡©©¥¤§¥¦§¨¥¤©
ipA lM cnrnA didi zAXd lr iEEiSd©¦©©©¨¦§¤§©£©¨§¥
WixA `aEOM ,did ok`W itM) l`xUi¦§¨¥§¦¤¨¥¨¨©¨§¥
zAXd zEaiWgW mEXn ,(ldwIe zWxR̈¨©©©§¥¦¤£¦©©¨
oi` `liOnE ,oMWOd lXn dzEgR Dpi ¥̀¨§¨¦¤©¦§¨¦¥¨¥
FllbA zAW ixEQi`A lwdl dAiq mEW¦¨§¨¥§¦¥©¨¦§¨

(mgpn zxez).a ,dl oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨
eøîLz éúúaL úà Cà-ìò-óà Y ©¤©§Ÿ©¦§Ÿ©©

ïéôeãø eéäzL ét¯.mifEtge milEdA ¦¤¦§§¦§¦©£¦
ìà úaL Y äëàìnä úeæéøæa ïéæéøæe§¦¦¦§¦©§¨¨©¨©

äéðtî äçcz¯ipRn ,oM Wxtl KxvEd ¦¨¤¦¨¤¨§©§¨¥¥¦§¥
FWExiRW ,hRWn W`xA "K`" zaiYW¤¥©©§Ÿ¦§¨¤¥

xEAcl KWndA llM KxcA d`A ,la £̀¨¨¨§¤¤§¨§¤§¥§¦
mcTW xEACdn `ivFdl d`aE ,eiptNW¤§¨¨¨¨§¦¥©¦¤¨©

WxiR okle ,FliRÎlrÎs`" :Fl xn`W §¨¥¥©¤¨©©©¦
[la`] ,dk`lOd zEfixfA .. EidYW¤¦§¦§¦©§¨¨£¨
Îlr d`xE ."dipRn dgCY l` zAW©¨©¦¨¤¦¨¤¨§¥©
xAcOA .d ,h ziW`xA i"WxA dfÎKxC¤¤¤§©¦§¥¦©¦§¨
,"mgpn zxFz"A azke .cFre ak ,`l§§¨©§©§©¥
mrW ,`Ed l`xUi ipal dxdf`d okYW¤Ÿ¤¨©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦
zk`ln zIUrA oFfRgde zEfixGd lM̈©§¦§©¦¨©£¦©§¤¤
ipRn ,ixWt`d mCwdA Fniwdl oMWOd©¦§¨©£¦©¤§¥¨¤§¨¦¦§¥
z`xWde oMWOd znwdW ErcIW¤¨§¤£¨©©¦§¨§©§¨©
xYeW l`xUil zEcr `id FA dpikXd©§¦¨¦¥§¦§¨¥¤¦¥
dUrn lr `EdÎKExAÎWFcTd mdl̈¤©¨¨©©£¥
,(`k ,gl oOwl i"Wx ixacM) lbrd̈¥¤§¦§¥©¦§©¨
`iai `l oFfRgdW xdGidl mdilr£¥¤§¦¨¥¤©¦¨Ÿ¨¦
zXEcwA dribtE lEflf icil mzF`¨¦¥¦§§¦¨¦§©

.zAXd©©¨
ïéèeòî ïé"÷ø"å ïé"ëà" ìk¯lM ¨©¦§©¦¦¦¨

.hrnl `A ,"wx" F` "K`" aEzMW mFwn̈¤¨©©¨§©¥
.fk ,bk `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨

ïkLnä úëàìnî úaL èòîì¯ §©¥©¨¦§¤¤©¦§¨
W`xA "K`" azMX dn WxiR dNigY§¦¨¥©©¤¨©©§Ÿ
xEACdn `ivFdl `A dGW ,hRWn¦§¨¤¤¨§¦¥©¦
aEzMW oeiMW Wxtn zrke ,eiptNW¤§¨¨§¨¥§¨¥¤¥¨¤¨
okle ,hErin FWExiR ,"la`" `le "K`"©§Ÿ£¨¥¦§¨¥
,"izFzAW" lr aqEn "K`"W Wxtn§¨¥¤©¨©©§©
,DzxinXn `l ,zAXd z` hrnl `AW¤¨§©¥¤©©¨Ÿ¦§¦¨¨
,Dl mcTW oMWOd zk`lOn `N ¤̀¨¦§¤¤©¦§¨¤¨©¨
,zAXd lr iEEiSd `A Kkl KWndAW¤§¤§¥§¨¨©¦©©©¨

.lirl xMfPM©¦§¨§¥
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék"úBà" Y ¦¦¥¦¥¥¤

äìBãb¯i"WxA K` .dNcB :micTpn Wi §¨¥§©§¦§ª¨©§©¦

`aEdW ai ,k l`wfgidxrdA oOwl §¤§¥¤¨§©¨©¤¨¨
.miptAW cETPM WxFtn§¨©¦¤¦§¦

íëa ézøçaL eðéðéa "àéä"¯FnM ¦¥¥¤¨©§¦¨¤§
."mkWiCwn 'd ip`" xnF`W¤¥£¦§©¦§¤

íëì éìéçðäa¯WExiR Edf §©§¦¦¨¤¤¥
."mkizFxFcl"§¥¤

äçeðîì éúçeðî íBé úà¯zF`d Ffe ¤§¨¦¦§¨§¨
iligpdA" ,"mkipiaE ipiA"mklmFi z` ¥¦¥¥¤§©§¦¦¨¤¤

izgEpn"`id zF`" zFaiYd ,xnFlM ," §¨¦§©©¥¦
oMÎm`W ,"izFzAW" lr zFaqEn opi ¥̀¨¨©©§©¤¦¥
zlgpd lr `N` ,"od" xnFl Kixv did̈¨¨¦©¥¤¨©©§¨©
i"Wx mB d`xE .l`xUil zAXd©©¨§¦§¨¥§¥©©¦
zF` ± zF`l zFidl" :ai ,k l`wfgi§¤§¥¦§§
izgEpn mFi z` iYzPW mdl `Ed lFcB̈¨¤¤¨©¦¤§¨¦
lFcB xMid ixd ,dgEpnl mdl̈¤¦§¨£¥¥¤¨
`l aEzMAW s`e ."il miYWCTW¤¦©§¦¦§©¤©¨Ÿ
,"zF`" mzq `N` "dlFcB zF`" xn`p¤¡©§¨¤¨§¨
oeiM ,"dlFcB zF`" i"Wx siqFd¦©¦§¨¥¨
ip` iM" `id zF`dW xnF` aEzMdW¤©¨¥¤¨¦¦£¦
zF`" FGW oaEn ixd ,"mkWiCwn 'd§©¦§¤£¥¨¤
:` ,ev oiaExir i"Wx d`xE ."dlFcB§¨§¥©¦¥¦
l`xUIW mini ± zF` oikixSW in"¦¤§¦¦¨¦¤¦§¨¥
xiMdl onvr lr zF` cinrdl oikixv§¦¦§©£¦©©§¨§©¦
ÎWFcTd lW FzxFzA miwifgn mdW¤¥©£¦¦§¨¤©¨
,miaFh minie zFzAW E`vi ,`EdÎKExÄ¨§©¨§¨¦¦
`EdÎKExAÎWFcTd oiA zF` onvr odW¤¥©§¨¥©¨¨
ipiA `id zF` iM aizkC ,l`xUil§¦§¨¥¦§¦¦¦¥¦

."mkipiaE¥¥¤
úòãìda úBnàä Y¯.Ff zF`A ¨©©¨ª¨§

"íëLc÷î 'ä éðà ék"¯ipA lr iM ¦£¦§©¦§¤¦©§¥
ipiA `id zF`" :xn` xaM l`xUi¦§¨¥§¨¨©¦¥¦

."mkipiaEci dxez ¥¥¤



פז `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים יׁש התראה ∑ÎÂ¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְֲָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְֶַַָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, כג)ּבכל ּבכל (ויקרא אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ּבֹו נאמר לא יֹוםֿטֹוב אבל אסּורים (שם)מלאכה. , ְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים עבֹודה, מלאכת  Ï‰'.ּבכל L„˜∑ ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה .ׁשמירת ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ci)úîeé úBîíéãò Lé íà Y ¨¦¥¥¦
äàøúäå¯ai ,ck `xwIe i"Wx d`xE §©§¨¨§¥©¦©¦§¨

,dzin Ffi`A mdl WxFR `l oicrW¤£©¦Ÿ©¨¤§¥¦¨
.dliwqA `EdW mdl WxiR mWe§¨¥©¨¤¤¦§¦¨

äúøëðåäàøúä àìa Y¯oMWÎlM §¦§§¨§Ÿ©§¨¨¨¤¥
.micr `lA§Ÿ¥¦

äéììçîdúMã÷a ìç da âäBpä Y §©§¤¨©¥¨Ÿ¦§ª¨¨
¯± zAWA lFg lW zFk`ln dUFrd̈¤§¨¤§©¨

xcQd KtdX dnE .DzXEcw lNgn§©¥§¨¨©¤¨©©¥¤
ilE` ,sFQal wx "dillgn" z` WxitE¥©¤§©§¤¨©§©©
zaqEn "dillgn"W dfA xnFl dvFx¤©¨¤¤§©§¤¨¤¤
lr ode "znEi zFn" lr od¥©¨§¥©

."dzxkpe"eh dxez §¦§§¨
(eh)ïBúaL úaL,òBbøî úçeðî Y ©©©¨§©©§©

éàøò úçeðî àìå¯zAW" aEzM okle §Ÿ§©£©§¨¥¨©©
dziaW oFWNn "zAW" ,"oFzAW©¨©¨¦§§¦¨
,rFBxn oFWNn "oFzAW"e ,dgEpnE§¨§©¨¦§©§©
zgEpn `ide ,rFBxn DA WIW dgEpn§¨¤¥¨©§©§¦§©
`nFi i"Wx mB d`xE .i`xr `le raw¤©§Ÿ£©§¥©©¦¨
`id rFBxn zgEpn xn`w ikd" :a ,`t¨¦¨¨©§©©§©¦
zgEpn oiA lCadd xE`iaA ."mkl̈¤§¥©¤§¥¥§©
zgEpn :xnFl Wi ,rFBxn zgEpnl i`xr£©¦§©©§©¥©§©
dk`lOd gxFHn ziPnf dgEpn Ff i`xr£©§¨§©¦¦©©§¨¨

DWExiR rFBxn zgEpn ENi`e ,calA¦§¨§¦§©©§©¥¨
aSnl riBOW ,mc`d WtpA aSn iEPiW¦©¨§¤¤¨¨¨¤©¦©§©¨
mFi lW dlrOd Ffe ,ziYn` dgEpn lW¤§¨£¦¦§©©£¨¤
m` s`W ,lFgd iniA Dpi`W zAXd©©¨¤¥¨¦¥©¤©¦
FA lrtY `l lFgd iniA mc`d gEpï©¨¨¨¦¥©Ÿ¦§©
zAXd ,zAWA ENi`e .iEPiW dgEpOd©§¨¦§¦§©¨©©¨
EY`ianE iEPiW FA zlrFR Dnvr©§¨¤¤¦§¦©

ziYn` dgEpnl(mgpn zxez t"r). ¦§¨£¦¦
)ïBúaL úaL¯ciÎiazM dAxdA ©©©¨§©§¥¦§¥¨

df rhw miqxFB `l mipFW`x miqEtcE§¦¦¦Ÿ§¦¤©¤
.llM§¨

k CëìøeñàL øîBì ,áeúkä Bìô §¨§¨©¨©¤¨
ïëå ,Lôð ìëà eìéôà ,äëàìî ìëa§¨§¨¨£¦Ÿ¤¤¤§¥

Ba øîàpL ,íéøetkä íBé¯,bk `xwIe ©¦¦¤¤¡©©¦§¨
.al

ìëa øeñà ,"íëì àeä ïBúaL úaL"©©©¨¨¤¨§¨
Ba øîàð àì ,áBè íBé ìáà .äëàìî§¨¨£¨Ÿ¤¡©
íBiáe ïBúaL ïBLàøä íBia" íà-ék¦¦©¨¦©¨©

"ïBúaL éðéîMä¯.mW ©§¦¦©¨¨
"äãBáò úëàìî" ìëa íéøeñà¯ £¦§¨§¤¤£¨

.mW i"WxaE gÎf ,bk `xwIe d`x§¥©¦§¨§©¦¨
("Lôð ìëà" úëàìîa íéøzîe.- ª¨¦¦§¤¤Ÿ¤¤¤

.fh ,ai lirlcM§¦§¥

'äì Lã÷dúMã÷ úøéîL Y¯Edf Ÿ¤©§¦©§ª¨¨¤
."Wcw" WExiRd©¥Ÿ¤

ìéîL¯mWl gEpie zFAWIW `le ¦§¦§Ÿ¤¦§§¨©§¥
,dk `xwIe i"Wx mB d`xE .sEBd zgEpn§©©§¥©©¦©¦§¨
,'d mWl ± 'dl zAW" :dHinW iAB a©¥§¦¨©¨©§¥
d`xE ."ziW`xA zAWA xn`PW mWM§¥¤¤¡©§©¨§¥¦§¥

.xE`iAA mẄ©¥
éúåöîáe¯zAWA gEpie zFAWIW `le §¦§¨¦§Ÿ¤¦§§¨§©¨

FYrCn oiaOW mEXn ,Fnvr cSn¦©©§¦¤¥¦¦©§
Kixve .rEaXA cg` mFi gEpl KixSW¤¨¦¨©¤¨©¨©§¨¦
cSn zAWA gEpIW dpEMd oi`W ,xnFl©¤¥©©¨¨¤¨©§©¨¦©
ixdW ,mrh mEW `lA calA devOd©¦§¨¦§¨§¨©©¤£¥
FnvrA aiYkd" :`i ,k lirl i"Wx azM̈©©¦§¥¦§¦§©§
mc`l xnFgeÎlw EPnid cnll ,dgEpn§¨¦§Ÿ¥¤©¨¤¨¨¨
gp `dIW dribiaE lnrA FYk`lOW¤§©§§¨¨¦¦¨¤§¥¨
zAXd zgEpOW dpEMd `N` ,"zAXA§©¨¤¨©©¨¨¤§©©©¨
cSn `N` ,calA mrHd cSn didY `lŸ¦§¤¦©©©©¦§¨¤¨¦©
`id DAW mrHd mr zAXA dgEpOdW¤©§¨§©¨¦©©©¤¨¦
inWl" mipiprd ipW z` azke .'d zevn¦§©§¨©¤§¥¨¦§¨¦¦§¦
z` zllFM "'dl" zaiY iM ,"izevnaE§¦§¨¦¦¥©©¤¤¤
,mdipW lr xidfdl KxvEde .mdipW§¥¤§§©§©§¦©§¥¤
ipW z` Wi zAXd zxinWAW mEXn¦¤¦§¦©©©¨¥¤§¥

zFWWgdzFxMfPd.lirlfh dxez ©£¨©¦§¨§¥

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i oey`x meil inei xeriy

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ

:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי אףֿעלּֿפי יקל ואּתה, אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡∑ רדּופין ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ
מּמלאכת  ׁשּבת למעט מעּוטין, ו"רּק"ין "אּכ"ין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּוזריזין

ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
למנּוחה  מקּדׁשכם ∑Ú„Ï˙.מנּוחתי ה' אני "ּכי ּבּה, ."האּמֹות ְְִִָָ»««ְְֲִִִֶַָָֻ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(bi)ìàøNé éða ìà øac äzàåY §©¨©¥¤§¥¦§¨¥
"äzàå"¯"dY`e" zaiY dxF`kNW §©¨¤¦§¨¥©§©¨

'd xAcie" xn`p xaMW xg`l zxYEin§¤¤§©©¤§¨¤¡©©§©¥
."xn`l dWn l ¤̀¤¥Ÿ

ézã÷ôäL ét-ìò-óàìò íúBeöì E ©©¦¤¦§©§¦§©¨©
éðéòa ì÷é ìà ,ïkLnä úëàìîE §¤¤©¦§¨©¥©§¥¤

dúBà éðtî úaMä úà úBçãì¦§¤©©¨¦§¥¨
äëàìî¯dWnl dxdf` Ff ,xnFlM §¨¨§©©§¨¨§¤

,zAW zFgcl eipirA lwi `NW Fnvr©§¤Ÿ¥©§¥¨¦§©¨
dkxvEde ."dY`e" oFWlA xn`p okl̈¥¤¡©¦§§©¨§§§¨
cwtEd dWOW mEXn ,dWnl Ff dxdf ©̀§¨¨§¤¦¤¤§©
zk`ln lr l`xUi ipA z` zFEvl§©¤§¥¦§¨¥©§¤¤
ipA lM cnrnA ,zicEgi dxEvA oMWOd©¦§¨§¨¦¦§©£©¨§¥
miiEEiSd x`W KxcM `le ,l`xUi¦§¨¥§Ÿ§¤¤§¨©¦¦
oxd`l dNigY ,xCEqn xcqA Exn`PW¤¤¤§§¥¤§¨§¦¨§©£Ÿ
wxe ,mipwGl KMÎxg`e eipal KMÎxg`e§©©¨§¨¨§©©¨©§¥¦§©
lElr dWn dide ,l`xUil KMÎxg ©̀©¨§¦§¨¥§¨¨¤¨
oMWOd zk`ln d`xPMW aFWgl©£¤©¦§¤§¤¤©¦§¨
`liOnE ,zFvOd lMn xzFi daEWg£¨¥¦¨©¦§¦¥¨
KklE ,zAW ixEQi` zvwnA lwdl oYip¦¨§¨¥§¦§¨¦¥©¨§¨
mBW ,"l`xUi ipA l` xAC" Fl xn`p¤¡©©¥¤§¥¦§¨¥¤©
ipA lM cnrnA didi zAXd lr iEEiSd©¦©©©¨¦§¤§©£©¨§¥
WixA `aEOM ,did ok`W itM) l`xUi¦§¨¥§¦¤¨¥¨¨©¨§¥
zAXd zEaiWgW mEXn ,(ldwIe zWxR̈¨©©©§¥¦¤£¦©©¨
oi` `liOnE ,oMWOd lXn dzEgR Dpi ¥̀¨§¨¦¤©¦§¨¦¥¨¥
FllbA zAW ixEQi`A lwdl dAiq mEW¦¨§¨¥§¦¥©¨¦§¨

(mgpn zxez).a ,dl oOwl i"Wx d`xE .§¥©¦§©¨
eøîLz éúúaL úà Cà-ìò-óà Y ©¤©§Ÿ©¦§Ÿ©©

ïéôeãø eéäzL ét¯.mifEtge milEdA ¦¤¦§§¦§¦©£¦
ìà úaL Y äëàìnä úeæéøæa ïéæéøæe§¦¦¦§¦©§¨¨©¨©

äéðtî äçcz¯ipRn ,oM Wxtl KxvEd ¦¨¤¦¨¤¨§©§¨¥¥¦§¥
FWExiRW ,hRWn W`xA "K`" zaiYW¤¥©©§Ÿ¦§¨¤¥

xEAcl KWndA llM KxcA d`A ,la £̀¨¨¨§¤¤§¨§¤§¥§¦
mcTW xEACdn `ivFdl d`aE ,eiptNW¤§¨¨¨¨§¦¥©¦¤¨©

WxiR okle ,FliRÎlrÎs`" :Fl xn`W §¨¥¥©¤¨©©©¦
[la`] ,dk`lOd zEfixfA .. EidYW¤¦§¦§¦©§¨¨£¨
Îlr d`xE ."dipRn dgCY l` zAW©¨©¦¨¤¦¨¤¨§¥©
xAcOA .d ,h ziW`xA i"WxA dfÎKxC¤¤¤§©¦§¥¦©¦§¨
,"mgpn zxFz"A azke .cFre ak ,`l§§¨©§©§©¥
mrW ,`Ed l`xUi ipal dxdf`d okYW¤Ÿ¤¨©§¨¨¦§¥¦§¨¥¤¦
zk`ln zIUrA oFfRgde zEfixGd lM̈©§¦§©¦¨©£¦©§¤¤
ipRn ,ixWt`d mCwdA Fniwdl oMWOd©¦§¨©£¦©¤§¥¨¤§¨¦¦§¥
z`xWde oMWOd znwdW ErcIW¤¨§¤£¨©©¦§¨§©§¨©
xYeW l`xUil zEcr `id FA dpikXd©§¦¨¦¥§¦§¨¥¤¦¥
dUrn lr `EdÎKExAÎWFcTd mdl̈¤©¨¨©©£¥
,(`k ,gl oOwl i"Wx ixacM) lbrd̈¥¤§¦§¥©¦§©¨
`iai `l oFfRgdW xdGidl mdilr£¥¤§¦¨¥¤©¦¨Ÿ¨¦
zXEcwA dribtE lEflf icil mzF`¨¦¥¦§§¦¨¦§©

.zAXd©©¨
ïéèeòî ïé"÷ø"å ïé"ëà" ìk¯lM ¨©¦§©¦¦¦¨

.hrnl `A ,"wx" F` "K`" aEzMW mFwn̈¤¨©©¨§©¥
.fk ,bk `xwIe i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨

ïkLnä úëàìnî úaL èòîì¯ §©¥©¨¦§¤¤©¦§¨
W`xA "K`" azMX dn WxiR dNigY§¦¨¥©©¤¨©©§Ÿ
xEACdn `ivFdl `A dGW ,hRWn¦§¨¤¤¨§¦¥©¦
aEzMW oeiMW Wxtn zrke ,eiptNW¤§¨¨§¨¥§¨¥¤¥¨¤¨
okle ,hErin FWExiR ,"la`" `le "K`"©§Ÿ£¨¥¦§¨¥
,"izFzAW" lr aqEn "K`"W Wxtn§¨¥¤©¨©©§©
,DzxinXn `l ,zAXd z` hrnl `AW¤¨§©¥¤©©¨Ÿ¦§¦¨¨
,Dl mcTW oMWOd zk`lOn `N ¤̀¨¦§¤¤©¦§¨¤¨©¨
,zAXd lr iEEiSd `A Kkl KWndAW¤§¤§¥§¨¨©¦©©©¨

.lirl xMfPM©¦§¨§¥
íëéðéáe éðéa àåä úBà ék"úBà" Y ¦¦¥¦¥¥¤

äìBãb¯i"WxA K` .dNcB :micTpn Wi §¨¥§©§¦§ª¨©§©¦

`aEdW ai ,k l`wfgidxrdA oOwl §¤§¥¤¨§©¨©¤¨¨
.miptAW cETPM WxFtn§¨©¦¤¦§¦

íëa ézøçaL eðéðéa "àéä"¯FnM ¦¥¥¤¨©§¦¨¤§
."mkWiCwn 'd ip`" xnF`W¤¥£¦§©¦§¤

íëì éìéçðäa¯WExiR Edf §©§¦¦¨¤¤¥
."mkizFxFcl"§¥¤

äçeðîì éúçeðî íBé úà¯zF`d Ffe ¤§¨¦¦§¨§¨
iligpdA" ,"mkipiaE ipiA"mklmFi z` ¥¦¥¥¤§©§¦¦¨¤¤

izgEpn"`id zF`" zFaiYd ,xnFlM ," §¨¦§©©¥¦
oMÎm`W ,"izFzAW" lr zFaqEn opi ¥̀¨¨©©§©¤¦¥
zlgpd lr `N` ,"od" xnFl Kixv did̈¨¨¦©¥¤¨©©§¨©
i"Wx mB d`xE .l`xUil zAXd©©¨§¦§¨¥§¥©©¦
zF` ± zF`l zFidl" :ai ,k l`wfgi§¤§¥¦§§
izgEpn mFi z` iYzPW mdl `Ed lFcB̈¨¤¤¨©¦¤§¨¦
lFcB xMid ixd ,dgEpnl mdl̈¤¦§¨£¥¥¤¨
`l aEzMAW s`e ."il miYWCTW¤¦©§¦¦§©¤©¨Ÿ
,"zF`" mzq `N` "dlFcB zF`" xn`p¤¡©§¨¤¨§¨
oeiM ,"dlFcB zF`" i"Wx siqFd¦©¦§¨¥¨
ip` iM" `id zF`dW xnF` aEzMdW¤©¨¥¤¨¦¦£¦
zF`" FGW oaEn ixd ,"mkWiCwn 'd§©¦§¤£¥¨¤
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yz`פח ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
מרּצים  יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעגל,
"מאת  ּכתיב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּבּצּוּוי  ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

להבין) וקל ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל ּככּלתֹו∑B˙lÎk.אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿«…ְַָ
ללמד  יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, אחר:ּכתיב ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבכ"ד  ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמה
‡Bz.ספרים  ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑ ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין  וחֹוזרין הּגבּורה, יחד מּפי ׁשניהם ההלכה ּכתיב,∑ÁÏ˙.את ׁשוֹות לחת ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את ל "ואּתנה יב)ּבּפסּוק כד, "לחֹות"(משפטים ּכן ּגם ּכתיב ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
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(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

:Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑ מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה, ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב לׂשּבר ּבמאמר, לעצמֹו, ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לׁשמע  יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְִִֶֶַַָָֹֹֹ

ß xc` `"i ipy mei ß

(çé)éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéäìû¡Ÿ¦«
i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ

ליׂשראל, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָרּבים
וצּוּוי  ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולמחרת
את  עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ימים ּבארּבעים היה למׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»
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מרּצים  יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעגל,
"מאת  ּכתיב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּבּצּוּוי  ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

להבין) וקל ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל ּככּלתֹו∑B˙lÎk.אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿«…ְַָ
ללמד  יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, אחר:ּכתיב ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבכ"ד  ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמה
‡Bz.ספרים  ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑ ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין  וחֹוזרין הּגבּורה, יחד מּפי ׁשניהם ההלכה ּכתיב,∑ÁÏ˙.את ׁשוֹות לחת ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את ל "ואּתנה יב)ּבּפסּוק כד, "לחֹות"(משפטים ּכן ּגם ּכתיב ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
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:Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑ מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב נפׁש, לׁשֹון הּוא נֹופׁש לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה, ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב לׂשּבר ּבמאמר, לעצמֹו, ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לׁשמע  יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְִִֶֶַַָָֹֹֹ

ß xc` `"i ipy mei ß
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ליׂשראל, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָרּבים
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הׁשמים  ÌÈ¯ˆÓ.רקיע ı¯‡Ó eÏÚ‰ ¯L‡∑אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ְִִַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר .לאלהּות ְְֱֲֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(341 cenr 'a jxk a"pyz zeiecreezd)

זה  על־ידי ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה "נֹורא הּפסּוק על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ...ּכפי
ׁש"מלמעלה  מּׁשּום זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ּגֹובר ׁש"לפעמים ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁש"עלילה

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָהסיתּו
ּבחסּדֹו ׁשהּקּב"ה זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, החטא לענין ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכן
ירידה  ונעׂשית ּבֹו" נתלה "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ּגדֹולה הכי לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּגדֹול
,ּבער ׁשּלא העלּיה את להביא ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי קטן "ּברגע ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
עֹוד  מתוּספֹות - ואדרּבה ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן "רגע (ּכנגד קטן לרגע עלּיה רק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו קץ, אין עד עלּיה אחר עלּיה ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּיֹות,
לעלּיה  הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - יׂשראל לבני ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנֹוסף

.ּבער ׁשּלא יֹותר ְֲֵֵֶֶֶַֹנעלית
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש - עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻועל־ּדר־זה
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא מעׂשה", לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹון

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".
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עצמן  מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ.e˜¯t∑'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ»¿ְְְְְִִִִֵַָָָ
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`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
("ּכתּובים  הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻחסר,

אלקים אלקים אלקים אלקים  ללּמדנּוּבּבּבּבאצאצאצאצּבּבּבּבעעעע ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹות ת ת ת "), ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן הּמֹוכיח ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּדבר , ְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
" אלקים אלקים אלקים אלקים ׁשהם ּבצמצּום.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ּכל־ּכ לדּיק אי־אפׁשר לאדם ּכי ," ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹ ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ƒ…≈…∆ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעלה  יֹום ׁשאֹות ֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבת ֹו ּבא, אני יֹום אר ּבעים לסֹוף להם: אמר  להר , מׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשעלה
ּבסיון  ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ּבתּמּוז, ּבי"ז מ' יֹום נמצא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹעלה,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי ּבא לֹומר: ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא פט)וכּו', לאחר .(דף ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי eÈÙÏ.חצֹות, eÎÏÈ ¯L‡∑ ְֱֲֲֲֳֳִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
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‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»
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צי `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
הׁשמים  ÌÈ¯ˆÓ.רקיע ı¯‡Ó eÏÚ‰ ¯L‡∑אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ְִִַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לפנינּו ילכּו אׁשר .לאלהּות ְְֱֲֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(341 cenr 'a jxk a"pyz zeiecreezd)

זה  על־ידי ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה "נֹורא הּפסּוק על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ...ּכפי
ׁש"מלמעלה  מּׁשּום זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ּגֹובר ׁש"לפעמים ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁש"עלילה

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָהסיתּו
ּבחסּדֹו ׁשהּקּב"ה זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, החטא לענין ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכן
ירידה  ונעׂשית ּבֹו" נתלה "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ּגדֹולה הכי לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּגדֹול
,ּבער ׁשּלא העלּיה את להביא ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי קטן "ּברגע ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
עֹוד  מתוּספֹות - ואדרּבה ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן "רגע (ּכנגד קטן לרגע עלּיה רק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו קץ, אין עד עלּיה אחר עלּיה ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּיֹות,
לעלּיה  הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - יׂשראל לבני ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנֹוסף

.ּבער ׁשּלא יֹותר ְֲֵֵֶֶֶַֹנעלית
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש - עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻועל־ּדר־זה
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא מעׂשה", לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹון

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".

(á)øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ּובתֹו הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים והילדים 'הּנׁשים ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עצמן  מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ.e˜¯t∑'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ»¿ְְְְְִִִִֵַָָָ

'ּבר' .מּגזרת ְִִֵַָ

„„‰·‡ב  ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙·e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`xnBA `Ed oke ."Lidl` dN`"¥¤¡Ÿ¤§¥©§¨¨
oixcdpq `xnBaE .a ,bp dxfÎdcFar£¨¨¨©§¨¨©§¤§¦
xW`" zFaiYdn oM micnFl ` ,bq§¦¥¥©¥£¤
,miptaM `Ed zEhWtA la` ."LElrd¤¡£¨§©§§¦§¦
dn dGW `HAzn dN` miNinA oMW¤¥§¦¦¥¤¦§©¥¤¤©

."mdl EE`"W¤¦¨¤
ék¯ipRn(` ,v oihib i"yx). ¦¦§¥

äLî úeîc ïéîk Y Léàä äLî äæ¤Ÿ¤¨¦§¦§Ÿ¤
¯`le "dWn zEnC oinM" aFYkl wIC¦¥¦§§¦§¤§Ÿ

Ff dzid `l oMW ,Fnvr dWn zEnC§¤©§¤¥Ÿ¨§¨
zE`ivnziYn`KM mEXn ilE`e . §¦£¦¦§©¦¨

Wi`d" `le "Wi`d dWn" Exn`̈§¤¨¦§Ÿ¨¦
,"dWn zEnC oinM" wx E`x iM ,"dWn¤¦¨©§¦§¤
"dWn Wi`d" `le ,"Wi`"l dnFCW¤¤§¦§Ÿ¨¦¤
oFW`x qEtcAW xirdlE .Fnvr©§§¨¦¤¦§¦
`Ed oke ,(dWn mFwnA) dHn :`qxiBd©¦§¨©¤¦§¤§¥

.` cEOr sFq ,ht zAW `xnBA©§¨¨©¨©
ïèOä íäì äàøä¯"df" Exn` okle ¤§¨¨¤©¨¨§¨¥¨§¤

(m"`x).

òé÷ø øéåàa BúBà íéàNBpL¤§¦©£¦§¦©
.íéîMäíéøöî õøàî eðìòä øLà ©¨©¦£¤¤¡¨¥¤¤¦§©¦

äìòð øLà Cøc eðì äøBî äéäå Y§¨¨¤¨¤¤£¤©£¤
da¯,xnFlM .ak ,` mixaC iRÎlr ¨©¦§¨¦§©

dlrdX dnl dpEMd oi` "Eplrd xW`"£¤¤¡¨¥©©¨¨§©¤¤¡¨
dn mB `N` ,calA mixvOn m`ivFde§¦¨¦¦§©¦¦§¨¤¨©©
z` mdl oiEklE mzFlrdl KiWndX¤¦§¦§©£¨§©¥¨¤¤
m` iM .l`xUi ux`l Elri DAW KxCd©¤¤¤¨©£§¤¤¦§¨¥¦¦
dn ixd ,mixvOn d`ivil wx dpEMd©©¨¨©©§¦¨¦¦§©¦£¥©
zEdl` EWwai dOle ,did didX¤¨¨¨¨§¨¨§©§¡Ÿ

?FnFwnA(`"eb). ¦§
úeäìàì eðà ïéëéøö äzò¯okle ©¨§¦¦¨¤¡Ÿ§¨¥

ixac"aE ."midl` Epl dUr" Exn`̈§£¥¨¡Ÿ¦§¦§¥
x`iA "cec`le zEdl` EWwAX dn ¨¦¥¥©¤¦§¡Ÿ§Ÿ

FA KIW Wi` iM ,dWnM xg` Wi ¦̀©¥§¤¦¦©¨
DA KIW `NW zEdl` Evx mde ,wENiq¦§¥¨¡Ÿ¤Ÿ©¨¨

.wENiq¦
"eðéðôì eëìé øLà"¯EpzF` EbidpIW £¤¥§§¨¥¤©§¦¨
.dWn lW FnFwnAa dxez ¦§¤¤

(a)íëéLð éðæàaïøäà øîà Y §¨§¥§¥¤¨©©£Ÿ
[ìò] íéñç íéãìéäå íéLpä :Baìa¯ §¦©¨¦§©§¨¦¨¦©

.oFW`x qEtcaE ciÎiazM dOkA `Ed oM¥§©¨¦§¥¨¦§¦
miqEtCaE.odihiWkzA :EpiptNW ©§¦¤§¨¥§©§¦¥¤

øácä ákòúé ànL ,ïäéèéLëz©§¦¥¤¤¨¦§©¥©¨¨
àì íäå ,äLî àáé Ck CBúáe§¨¨ŸŸ¤§¥Ÿ

.ïîöò ìòî e÷øôe eðézîäe÷øtY ¦§¦¥§¥©©§¨¨§
ìéeeö ïBL¯cTEpn Fpi`W zFxnl §¦©§¤¥§¨

`N` (iEEiSd zFpFWl lkM) g"YtA§©¨§¨§©¦¤¨
oOwlckE ,u"nwA(zeaegx x`a). §¨©§¦§©¨

ãéçéì "÷øt" úøæbî¯zF`dW oeiMW ¦¦§©¨¥§¨¦¤¥¨¤¨
zlAwn Dpi` W"ix `id zirvn`d̈¤§¨¦¦¥¥¨§©¤¤
WbCdW iEEiSd zFpFWl x`WM) WbC̈¥¦§¨§©¦¤©¨¥
WbCd sxhvi ,(dNErRd wfFg lr dxFn¤©¤©§¨¦§¨¥©¨¥
mdipXn dUrpe z"iAd zgYW g"YRl©©¨¤©©©¥§©£¤¦§¥¤

u"nw(zeaegx x`a). ¨©
"Cøa" úøæbî "eëøa" Bîk¯mBW §¨§¦¦§©¨¥¤©

dAiq DzF` ipRn u"nwA zcTEpn `id¦§¤¤§¨©¦§¥¨¦¨
iEEiv oFWl `ide(zeaegx x`a).b dxez §¦§¦

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
("ּכתּובים  הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻחסר,

אלקים אלקים אלקים אלקים  ללּמדנּוּבּבּבּבאצאצאצאצּבּבּבּבעעעע ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹות ת ת ת "), ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן הּמֹוכיח ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּדבר , ְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
" אלקים אלקים אלקים אלקים ׁשהם ּבצמצּום.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ּכל־ּכ לדּיק אי־אפׁשר לאדם ּכי ," ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹ ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ƒ…≈…∆ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעלה  יֹום ׁשאֹות ֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבת ֹו ּבא, אני יֹום אר ּבעים לסֹוף להם: אמר  להר , מׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשעלה
ּבסיון  ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ּבתּמּוז, ּבי"ז מ' יֹום נמצא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹעלה,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי ּבא לֹומר: ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא פט)וכּו', לאחר .(דף ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי eÈÙÏ.חצֹות, eÎÏÈ ¯L‡∑ ְֱֲֲֲֳֳִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)äLî LLá ékBîebøúk Y¯ ¦Ÿ¥Ÿ¤§©§
."xgF`"©

ìøeçà ïBL¯:` ,n zFkxA i"WxA §¦§©¦§¨
."aEMr"¦

"Baëø LLa" ïëå¯.gk ,d mihtFW §¥Ÿ¥¦§§¦
inrR Exg`" :KWndA WxFtn mWe§¨§¨©¤§¥¤¡©£¥

."eizFaMxn©§§¨
"LBa ãò eìéçiå"¯cr .dk ,b mW ©¨¦©¨©

KFx` onf xnFlM ,aEMir(my i"yx)mrHd . ¦§©§©¨©©©
s` ,df wEqRn dgkFd i"Wx `iadW¤¥¦©¦¨¨¦¨¤©
Wi ,"WWFA" `le ,"WFA" xn`p mXW¤¨¤¡©§Ÿ¥¥
daiYd WxXW xnFl dvx dfAW xnFl©¤¨¤¨¨©¤Ÿ¤©¥¨

e ,"yea" `EdztqFY `id dIpXd o"iXd §©¦©§¦¨¦¤¤
WFxcl oYip okle ,dNiOd WxFWl§¤©¦¨§¨¥¦¨¦§

."WW E`A" ± "WWFA" :KWndA©¤§¥¥¨¥
:íäì øîà ,øäì äLî äìòLk ék¦§¤¨¨Ÿ¤¨¨¨©¨¤

íBé íéòaøà óBñì¯mFiA ,xnFlM §©§¨¦§©§
mirAx`d(`"eb). ¨©§¨¦

íéøeáñk ,úBòL LL CBúa àa éðà£¦¨§¥¨¦§¦
ïéðnä ïî äìòL íBé BúBàL ,íä¥¤¤¨¨¦©¦§¨

àeä¯mFi mirAx` zFpnl Eligzde§¦§¦¦§©§¨¦
xwAA oeiqA 'fA dlrW oeike ,mFi FzF`n¥§¥¨¤¨¨§§¦¨©Ÿ¤
`Ed mirAx`d mFIW ixd ,(oOwlcM)§¦§©¨£¥¤¨©§¨¦
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Bnò Bìéìå íBé¯zrn minlW `l §¥¦Ÿ§¥¦¥¥
mirAx`e mFi mirAx` `N` ,zrl§¥¤¨©§¨¦§©§¨¦

.dlil©§¨
Bnò Bìéì ïéà Búiìò íBéå¯oi` okle §£¦¨¥¥¦§¨¥¥

.mirAx`d oipnA llM FzF` mipFn¦§¨§¦§©¨©§¨¦
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dlre .fh ,ck lirl i"WxA dpFW`xd̈¦¨§©¦§¥§¨¨
,dnMWdA eizFIlr lM iM xwAA©Ÿ¤¦¨£¦¨©©§¨¨

.b ,hi i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦
øNò äòáLa íéòaøà íBé àöîð¦§¨©§¨¦§¦§¨¨¨

æenúa¯liNO `id oipOd zNigY oMW §©¤¥§¦©©¦§¨¦¦¥
mFi `Ed fEOzA f"iW `vnp ,oeiqA 'g§¦¨¦§¨¤§©

.mirAx`d̈©§¨¦
øNò äMLa¯mirAx`d mFi `EdW §¦¨¨¨¤¨©§¨¦

WW ExarW xg`lE ,mpFAWg itl§¦¤§¨§©©¤¨§¥
.xwAdn zFrẄ¥©Ÿ¤

ïèOä àa¯`ihgOd rxd xvi `Ed ¨©¨¨¥¤¨¨©©£¦
oihqnE dlFrd `Ed ,mc`d z`zay i"yx) ¤¨¨¨¨¤©§¦

(` ,ht.
áaøòå¯.lAlA §¦§¥¦§¥

úeîc äàøäå ,íìBòä úà¯,xnFlM ¤¨¨§¤§¨§§©
.calA oFinC¦§¦§¨

äìôàå CLç¯` ,ht zAW i"WxA Ÿ¤©£¥¨§©¦©¨
."ltxre opr zEnC" :siqFd¦§¨¨©£¨¤

,äLî úî éàcå :øîBì ,àéáeaøòå§¦§§¨©©©¥Ÿ¤
øîà .íìBòì àéáeaøò àa Cëì§¨¨¦§§¨¨¨¨©
LL eàa øákL ,äLî úî :íäì̈¤¥Ÿ¤¤§¨¨¥

úBòL¯mkl raTW(` ,ht zay i"yx). ¨¤¨©¨¤
± "WWA" zaiYn oM Ecnl mW `xnBA©§¨¨¨¨§¥¦¥©Ÿ¥

.dfl oEiM i"Wx mBW d`xpe ."WW E`A"¨¥§¦§¤¤©©¦¦¥¨¤
'eëå àa àìå¯,eilr EgiBWd `le" §Ÿ¨§§Ÿ¦§¦¨¨

."FzHn zEnC mdl d`xd¤§¨¨¤§¦¨
úaL úëqîa àúéàãk¯.` ,ht ¦§¦¨§©¤¤©¨

àlà eòè àlL øîBì øLôà éàå§¦¤§¨©¤Ÿ¨¤¨
ïéa úBöç íã÷ ïéa ,ïpònä íBia©©§ª¨¥Ÿ¤£¥

úBöç øçàì¯FzIlr mFi zn`AW §©¥£¤¤¡¤£¦¨
wx Erh mde ,FOr `l FliNWM mB dpnp¦§¤©§¤¥Ÿ¦§¥¨©
oicr Exar `NW ,zFrW WXd lW onGA©§©¤©¥¨¤Ÿ¨§£©¦
,zFvg iptl dide ,xwAdn zFrW WW¥¨¥©Ÿ¤§¨¨¦§¥£
ixg` xaMW EaWg oPErnd mFi llbaE¦§©©§¨¨§¤§¨©£¥

.zFvg£
íBé ãò äLî ãøé àì éøäL¤£¥Ÿ¨©Ÿ¤©

øîàpL ,úøçnä¯.e wEqR ©¨¢¨¤¤¡©¨
"úìò eìòiå úøçnî eîékLiå"¯oke ©©§¦¦¨¢¨©©£ŸŸ§¥

.mW zAW i"WxA `Ed§©¦©¨¨
eðéðôì eëìé øLàäaøä úeäìà Y £¤¥§§¨¥¡Ÿ©§¥

íäì eeà¯mdl EE`zd(a ,gt zay i"yx). ¦¨¤¦§©¨¤
mixg` zEdl`l s` ,xnFlMoixcdpq i"yx) §©©¥Ÿ£¥¦

(` ,bqz` afr `vnPd cg`dW :Exn` .¨§¤¨¤¨©¦§¨¨©¤
miAx zFgke zEdl`l gM ozpe ,ux`d̈¨¤§¨©Ÿ©¥Ÿ§Ÿ©¦
.(my `"Wxdn) ux`A mibidpn EidIW¤¦§©§¦¦¨¨¤©©§¨
EUrIW midl` mEXW ErcIW oeiM F`¥¨¤¨§¤¡Ÿ¦¤©£
EE`zd okl ,dWn zbxcnl riBi `lŸ©¦©§©§¥©¤¨¥¦§©
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yz`צב ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
את  מגּדלים וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ּבריאה האּׁשה ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹואז
ׁשהּכירּו ּדֹור העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" "צבאֹות נעׂשים והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהילדים

ואנוהּו". א־לי "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת
ׁשל ּבידן ּבֹווכאמּור, ויהיה וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל - וילדיהן ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלקּות

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ג) והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב צּורה.(מלכים לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבלּוחֹות  אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחרט

ּכמֹו ח)ּופנקסין, זּיּוף,(ישעיה לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עלֿידֹו ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ÎqÓ‰.חֹותמֹות  Ï‚Ú∑ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש וטס ּבכׁשפים. ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
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`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(â)øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת ּבלע"ז לׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, .מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÈÓÊ ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר (לעיל מן העיר", את "ּכצאתי :. ∆ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(66 'nr ,fh jxk mgpn zxez)

הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאיתא
ׁשּלא  הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב נזמי את "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבדֹור
אליהם". ּוסמּוכין הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו נאמר הּמׁשּכן ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרצּו

קדמּו. ׁשהּנׁשים ְְִֶַַָָהינּו,
ׁשּזהּו האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ׂשכרן... הּקּב"ה להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועל
הּוא), טֹוב (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ּדלא ּדנהיגי "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמה

לקּימֹו. ְְְִִֶַׁשּצריכים
ׁשּבדֹור  ׁשהּנׁשים העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם נׁשמעים ּתלמידי־חכמים ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמדּבר
הֹוראה: מּלׁשֹון - "ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהרי

הם  הענינים ׁשאר וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים הּבעלים, על־ידי להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָיׁשנן
הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ּדֹולרים ־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָטפלים,

לבנֹות  הּוא ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ׁשּדֹורנּו לדעת צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָועל
"ע  עבּור נתינת־מקֹום ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית לעׂשֹות צריכה האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, גל מׁשּכן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ַָָהּזהב".
ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על לוּתר צריכים ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכלֹומר:
אתּגּלה  זה ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ׁשּיּוכל להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולצעק:

יהדּות! ׁשל ענינים על לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעם
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ּופרנסה ּכסף הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
רֹופאים, עבּור ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ּדֹולרים נֹוספים ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוצאֹות
ּדֹולרים  להרויח ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ׁשאר ועבּור ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ּובריאים. ׁשקטים חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את יּתן הּקּב"ה אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ואילּו ועׁשן, לאפר ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל אֹויסּגעפירט") האּבן ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשם
ׁשּנעׂשּו (אף הּמׁשּכן ׁשּקרׁשי ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע הראׁשֹונֹות היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
חכמינּו ּבמדרׁשי (ּכדאיתא לעתיד־לבא עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") סטרא על ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹמאֹותּיֹות

ַז"ל),
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ההּוא, הּדֹור ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכמֹו־כן
ּומקּדׁש מׁשּכן מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים הּכסף את לנּצל ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

הּׁשכינה, ְְְִַַַָָלהׁשראת

Ècג  ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
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wxRzdl xdnl WIW caM `VnM§©¨¨¥¤¥§©¥§¦§¨¥
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צג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
את  מגּדלים וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ּבריאה האּׁשה ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹואז
ׁשהּכירּו ּדֹור העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" "צבאֹות נעׂשים והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהילדים

ואנוהּו". א־לי "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת
ׁשל ּבידן ּבֹווכאמּור, ויהיה וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל - וילדיהן ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלקּות

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ג) והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב צּורה.(מלכים לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבלּוחֹות  אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחרט

ּכמֹו ח)ּופנקסין, זּיּוף,(ישעיה לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עלֿידֹו ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ÎqÓ‰.חֹותמֹות  Ï‚Ú∑ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש וטס ּבכׁשפים. ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ
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i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת ּבלע"ז לׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, .מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÈÓÊ ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר (לעיל מן העיר", את "ּכצאתי :. ∆ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(66 'nr ,fh jxk mgpn zxez)

הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאיתא
ׁשּלא  הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב נזמי את "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבדֹור
אליהם". ּוסמּוכין הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו נאמר הּמׁשּכן ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרצּו

קדמּו. ׁשהּנׁשים ְְִֶַַָָהינּו,
ׁשּזהּו האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ׂשכרן... הּקּב"ה להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועל
הּוא), טֹוב (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ּדלא ּדנהיגי "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמה

לקּימֹו. ְְְִִֶַׁשּצריכים
ׁשּבדֹור  ׁשהּנׁשים העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם נׁשמעים ּתלמידי־חכמים ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמדּבר
הֹוראה: מּלׁשֹון - "ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהרי

הם  הענינים ׁשאר וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים הּבעלים, על־ידי להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָיׁשנן
הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ּדֹולרים ־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָטפלים,

לבנֹות  הּוא ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ׁשּדֹורנּו לדעת צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָועל
"ע  עבּור נתינת־מקֹום ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית לעׂשֹות צריכה האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, גל מׁשּכן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ַָָהּזהב".
ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על לוּתר צריכים ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכלֹומר:
אתּגּלה  זה ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ׁשּיּוכל להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולצעק:

יהדּות! ׁשל ענינים על לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעם
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ּופרנסה ּכסף הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
רֹופאים, עבּור ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ּדֹולרים נֹוספים ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוצאֹות
ּדֹולרים  להרויח ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ׁשאר ועבּור ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ּובריאים. ׁשקטים חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את יּתן הּקּב"ה אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ואילּו ועׁשן, לאפר ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל אֹויסּגעפירט") האּבן ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשם
ׁשּנעׂשּו (אף הּמׁשּכן ׁשּקרׁשי ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע הראׁשֹונֹות היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
חכמינּו ּבמדרׁשי (ּכדאיתא לעתיד־לבא עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") סטרא על ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹמאֹותּיֹות

ַז"ל),
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ההּוא, הּדֹור ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכמֹו־כן
ּומקּדׁש מׁשּכן מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים הּכסף את לנּצל ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

הּׁשכינה, ְְְִַַַָָלהׁשראת
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לפניו לפניו לפניו לפניו  מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ווווּיּיּיּיבןבןבןבן אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּירארארארא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש (לב,ה. ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ב)וקׁשה, קט, ּבפֹועל (מנחות א לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ּכן ואם , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבמׁשּכן? לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֻהרי

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש מלאכת (בפרשת ׁשּתגמר לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן את  אלי הקרב "ואּתה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן.

ּבמקּדׁש, יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. אהרן היה לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹועל־ּפי־זה,
.ּבכ נפסל אינֹו לעבֹודה־זרה, ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע (בראשית יׁש ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמרלט) ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק ב): ב נהרג (שמואל ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו : ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

.חּור 

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב לא (ברכות ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְִֵָֹֻ

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)eîékLiåíæøæ ïèOä Y¯miMWdl ©©§¦©¨¨¥§¨§©§¦
'dl bg" Fxn`A oxd` la` ,mCwEn§¨£¨©£Ÿ§¨§©©
`le ,mFId KWnl oiEMzd ,"xgn̈¨¦§©¥§¤¤©§Ÿ

.xwAA EniMWIW¤©§¦©Ÿ¤
eàèçiL éãk¯iptl `Fhgl EwiRqIW §¥¤¤¤§¤©§¦©£¦§¥
.riBi dWOW¤¤©¦©

÷çöìéelb äfä òîLîa Lé Y §©¥¥©©§¨©¤¦
úBéøò¯dhEWRd zErnWOd caNn £¨¦§©©©§¨©§¨

i"WxA oOwlcM ,mignUE miwgFv EidW¤¨£¦§¥¦§¦§©¨§©¦
wFgv oFWl zErnWn caNnE ,fi wEqR̈¦§©©§¨§§
xAEcn dfAW dxfÎdcFarl dpEMdW¤©©¨¨©£¨¨¨¤¨¤§¨

.fi ,hl ziW`xA i"Wx d`x ,aEzMA©¨§¥©¦§¥¦
øîàpL Bîk¯.fi ,hl ziW`xA §¤¤¡©§¥¦

Bîk ,íéîc úeëéôLe ,"éa ÷çöì"§©¤¦§¦¨¦§
øîàpL¯.ci ,a a l`EnW ¤¤¡©§¥

"eðéðôì e÷çNéå íéøòpä àð eîe÷é"¨¨©§¨¦¦©£§¨¥
¯.mixrPd Ebxdp mWe§¨¤¤§©§¨¦

øeç âøäð ïàk óà¯ixdW oEIr Kixv ©¨¤¡©¨¦¦¤£¥
x`FanM okl mcFw mFi Ebxd xEg z ¤̀¨§¤¨¥©§¨
EnEwIe" aEzM o`ke ,lirlC i"WxA§©¦¦§¥§¨¨©¨
KM mEXn ilE`e .cizr oFWlA ,"wgvl§©¥¦§¨¦§©¦¨
z` Ebxd" `le "xEg bxdp" i"Wx azFM¥©¦¤¡©§Ÿ¨§¤
'minC zEkitX'd oiprW xnFlM ,"xEg§©¤¦§©©§¦¨¦
fnx lW otF`A wx `Ed "wgvl" zaizA§¥©§©¥©§¤¤¤¤

mB did dGd lbrd dUrnAW ,illM§¨¦¤§©£¥¨¥¤©¤¨¨©
bxdp ixdW ,minC zEkitW lW oipr¦§¨¤§¦¨¦¤£¥¤¡©
z` Ebxd xwA FzF`AW `weC e`le ,xEg§¨©§¨¤§Ÿ¤¨§¤

.xEgf dxez

(f)øaãéåì Yàeä éL÷ ïBL¯,xnFlM ©§©¥§Ÿ¦§©
`A `le "xAcie" xn`PW mFwn lkA§¨¨¤¤¡©©§©¥§Ÿ¨
`vFIke "xn`l") dxin` oFWl eixg ©̀£¨§£¦¨¥Ÿ§©¥
dxin` oFWl eixg` `A m` la` ,(dfÄ¤£¨¦¨©£¨§£¦¨
dxFn `Ed `N` ,iWFw oFWl Fpi` if £̀©¥§¦¤¨¤
dixg`NW dxin`de ,illM xEAC lr©¦§¨¦§¨£¦¨¤§©£¤¨
KM "xn`l" ,mixaCd hExiR lr dxFn¨©¥©§¨¦¥Ÿ¨

Kke(m"`x)FzpEM oi`W ,xnFl Wi cFre . §¨§¥©¤¥©¨¨
oFWl `Ed "xAcie" aEzMW mFwn lkAW¤§¨¨¤¨©§©¥§
mixaC xnFl dvFxWMW `N` ,iWFw¦¤¨¤§¤¤©§¨¦
mbe .`weC "xAcie" oFWlA xnF` miWẅ¦¥¦§©§©¥©§¨§©
xMfp miWw mixaC Fl xn`W oeiM o`M̈¥¨¤¨©§¨¦¨¦¦§©
z` Wxtl Kixv oke ."xAcie" oFWl§©§©¥§¥¨¦§¨¥¤
xEAC oi`" :` ,ai xAcOA i"Wx ixaC¦§¥©¦©¦§¨¥¦
oFWl oke ."dWw oFWl `N` mFwn lkA§¨¨¤¨¨¨¤§¥§
`N` xEAC oFWl oi`" :hi ,i `xwIe i"Wx©¦©¦§¨¥§¦¤¨
xAcie" :a ,e lirl i"Wx d`xE ."fr©§¥©¦§¥©§©¥
mW K` ."hRWn FY` xAC ± miwl ¡̀Ÿ¦¦¥¦¦§¨©¨
`le "miwl`" aEzMW dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ
okl ,"'d xAcie" xn`p o`M ENi`e ,"'d"§¦¨¤¡©©§©¥¨¥

DCal "xAcie" zaiYn WFxcl KxvEd§©¦§¦¥©©§©¥§©¨
.iWFw oFWl `idW¤¦§¦

"úBL÷ ízà øaãéå" Bîk¯ziW`xA §©§©¥¦¨¨§¥¦
mixaCdWMW `id dgkFdd .f ,an©¨¨¦¤§¤©§¨¦
oFWl mW xMfp ,miWw md mixn`Pd©¤¡¨¦¥¨¦¦§©¨§
xAcOA i"WxAW ,xirdlE .`weC xEAC¦©§¨§¨¦¤§©¦©¦§¨

wEqRdn dgkFd `ian mW(l ,an ziy`xa): ¨¥¦¨¨¥©¨
."zFWw EpY` ux`d ipFc` Wi`d xAC"¦¤¨¦£¥¨¨¤¦¨¨

ãø-Cìbî "ãø" YEúlã¯m` iM ¤¥¥¦§ª¨§¦¦
Edn oaEn `l ,xdd on cxIW FhEWtM¦§¤¥¥¦¨¨Ÿ¨©
dUrI dn Fl xn` `l ixdW ,"cx Kl"¤¥¤£¥Ÿ¨©©©£¤

.` ,al zFkxA `"Wxdn) FYcxAoke §¦§©©§¨§¨§¥
,ck ,hi lirl i"Wx WExiRn oaEn¨¦¥©¦§¥

y"rwx xnFl Fl did ,oMÎm`W F` .(¤¦¥¨¨©©
`N` ?"Kl" Fl siqFdW EdnE "cx"¥©¤¦¤¤¨

LzNEcBn cxe o`Mn Kl :FWExiRx`a) ¥¥¦¨§¥¦§¨§
(dcyax`an "mgpn zxFz"aE .dn §©§©¥§¨¥©

wxW mEXn ,"Kl" dNigY Fl xn`X¤¨©§¦¨¤¦¤©
riRWi ipiq xdn wNYqie KlIW xg`l§©©¤¥¥§¦§©¥¥©¦©©§¦©
cxi `liOnE lbrd dUrn eilr̈¨©£¥¨¥¤¦¥¨¥¥
FzFidA oMÎoi`XÎdn ,("cx") FzNEcBn¦§¨¥©¤¥¥¦§
zEInWBn oihElgl hWtEn did xdÄ¨¨¨§¨©£¦¦©§¦

`NW crriRWddUrPdn llM eilr ©¤Ÿ¦§¦¨¨§¨¥©©£¤
.mlFrÄ¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ויצא ׁשּכתב ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

קא)העגל מּסכה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. ‡l‰.לׁשֹון ֵֶָ«≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ≈∆
EÈ‰Ï‡∑ והם אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ׁשעׂשאּוהּו,ולא ¡…∆ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ. ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית מעׂשה : ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הי ׂשטן, לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶַָֹ

ּבן  חּור ראה אהרן, ראה הר ּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיבא
"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם ׁשהיה בינה)אחֹותֹו לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מביא  וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה וע ֹוד ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּוטב
מׁשה  ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו אחת. ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבן,

Ï‰'.ּבא  ‚Á∑ הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח לּׁשמים, היה .ּבלּבֹו ָ««ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.qEliPd xdp KFzA§§©©¦
ìâòä àöéå øekä CBúì BëéìLäå¯iM §¦§¦§©§¨¨¨¥¤¦

"xFW dlr" eilr aEzM did(g"ty). ¨¨¨¨¨£¥
äëqîì Yúëzî ïBL¯i"Wx mB d`x ©¥¨§©¤¤§¥©©¦

.ap ,bl xAcOA©¦§¨
øçà øác¯didW ,"dkQn" xn` dOl ¨¨©¥¨¨¨©©¥¨¤¨¨

"lbr EdUrIe" xn`X dnA iC(yeal). ©§©¤¨©©©£¥¥¤
ïéøèð÷ ä"ë÷¯ziW`xA i"Wx d`x ©§¨¦§¥©¦§¥¦

."oixhpw odW milFcB milwW" :fh ,bk§¨¦§¦¤¥©§§¦
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úà eòèä Ck-øçàå ,eäeàNòL¤£¨§©©¨¦§¤

åéøçà ìàøNé¯dN`" Exn`X dn Edfe ¦§¨¥©£¨§¤©¤¨§¥¤
Exn` ax axrdW ,"'ebe l`xUi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¨¥¤¨¥¤©¨§

l`xUil oM(g"ty).d dxez ¥§¦§¨¥
(d)ïøäà àøiåçeø Ba äéäL Y ©©§©£Ÿ¤¨¨©

íéiç¯.mipird zI`x Ff ©¦§¦©¨¥©¦
øîàpL¯wEqRd zNigzE .k ,ew miNdY ¤¤¡©§¦¦§¦©©¨

aFI` i"Wx d`xE ."mcFaM z` ExinIe"©¨¦¤§¨§¥©¦¦
`N` ,"icFaM" xnFl Kixv didW b ,al¤¨¨¨¦©§¦¤¨
cFaM ipRn oFWNd z` EpTY mixtFQdW¤©§¦¦§¤©¨¦§¥¨

.dlrn lW¤©§¨
"áNò ìëà øBL úéðáúa"¯,xnFlM §©§¦Ÿ¥¥¤§©

lFk`l lkIW cr miIg gEx FA dzidW¤¨§¨©©¦©¤¨©¤¡
arFzn Ll oi`" :mW i"Wx d`xE .aUr¥¤§¥©¦¨¥§§¨

lkF` `EdW drWA xFXd on uTEWnE§¨¦©§¨¨¤¥
`Ede dAx WxR `ivFn `EdW ,aUr¥¤¤¦¤¤©¨§

."DA KlkEln§§¨¨
äàøå¯.oiad xnFlM ,lkVd zI`x Ff §¨¨§¦©©¥¤§©¥¦

ïèN äNòî çéìöäL¯z` aAxrW ¤¦§¦©©£¥¨¨¤¦§¥¤
gilvde ,(` wEqR lirlcM) 'eke mlFrd̈¨§¦§¥¨§¦§¦©

lbrd zFUrl mzFrhdl(g"ty)F` . §©§¨©£¨¥¤
dGW ,xEMdn xvFp lbrdX dn dpEMdW¤©©¨¨©¤¨¥¤¨¥©¤¤
i"Wx azMW FnM ,ohU dUrn did̈¨©£¥¨¨§¤¨©©¦

."mitWkA EdE`Ur"W lirl§¥¤£¨¦§¨¦
éøîâì íúBçãì ät Bì äéä àìå¯ §Ÿ¨¨¤¦§¨§©§¥

.gAfn dpA okle§¨¥¨¨¦§¥©
çaæî ïáiåíúBçãì Y¯Ecari `NW ©¦¤¦§¥©¦§¨¤Ÿ©©§

gAfOd zIpA ixg`l `N` cIn lbrd. ¨¥¤¦¨¤¨§©£¥§¦©©¦§¥©
.df ixg`NW xEACA i"Wx d`xE§¥©¦©¦¤§©£¥¤

øçî 'äì âç øîàiå,íBiä àìå Y ©Ÿ©©©¨¨§Ÿ©
,eäeãáòiL íã÷ äLî àáé ànL¤¨¨ŸŸ¤Ÿ¤¤©©§
äaø àø÷iåa BLøãîe .BèeLt eäæ¤§¦§¨§©¦§¨©¨

¯.b ,i
äàø ,ïøäà äàø äaøä íéøác¯ §¨¦©§¥¨¨©£Ÿ¨¨

.eipirA§¥¨
íçéëBî äéäL BúBçà ïa øeç¤£¤¨¨¦¨

eäeâøäå¯e wEqR oOwl i"Wx d`xE ©£¨§¥©¦§©¨¨
lirl d`xE .FhEWt itl mB `Ed oMW¤¥©§¦§§¥§¥
s` ,xEg z` xiMfOW gi ,gi i"Wx©¦¤©§¦¤©
.lbrd `hg xg`l ax onf xAEcOW¤§¨§©©§©©¥§¨¥¤

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥

ïáiå Y "åéðôì çaæî ïáiå" eäæå§¤©¦¤¦§¥©§¨¨©¨¤
åéðôì çeáfî¯,eiptl gEaGdn oiad ¦¨©§¨¨¥¦¥©¨©§¨¨

K` .` ,f oixcdpq i"Wx) xEg z` EbxdW¤¨§¤©¦©§¤§¦©
mdl dUr `NW lr" siqFd mẄ¦©¤Ÿ¨¨¨¤
EdEbxd o`M i"Wx WExitl K` ,"[lbrd]¨¥¤©§¥©¦¨£¨
`xi oxd` okle ,mgikFdW lr©¤¦¨§¨¥©£Ÿ¨¥

.(mgikFdl§¦¨
äàø ãBòå¯.oiad §¨¨¥¦

ïBçøqä éa äìziL áèeî :øîàå§¨©¨¤¦¨¤¦©¦§
íäa àìå¯.lbrd z` `Ed dUr okle §Ÿ¨¤§¨¥¨¨¤¨¥¤
äàø ãBòå¯.oiad §¨¨¥¦

,çaænä úà íéðBa íä íà :øîàå§¨©¦¥¦¤©¦§¥©
øBøö àéáî äæ¯.dPhw oa` ¤¥¦§¤¤§©¨

ïzëàìî úàöîðå ,ïáà àéáî äæå§¤¥¦¤¤§¦§¥§©§¨
éðàL CBzî ,úçà úáa äéeNò£¨§©©©¦¤£¦
Y ézëàìîa ìvòúîe BúBà äðBa¤¦§©¥¦§©§¦

àa äLî Ck ïéáe Ck ïéa¯okle ¥¨¥¨Ÿ¤¨§¨¥
.gAfn dpAW `Ed oxd ©̀£Ÿ¤¨¨¦§¥©

'äì âçíéîMì äéä Baìa Y¯ ©©§¦¨¨©¨©¦
dzid lrFtA gAfOd zIpAW s` xnFlM§©©¤§¦©©¦§¥©§©¨§¨
,minXl did FAlAW ixd ,dxfÎdcFarl©£¨¨¨£¥¤§¦¨¨©¨©¦
`EdW) "'dl bg" xn`X dOn gkEn dfe§¤¨¦©¤¨©©©¤
f`W ,"midl`l" xn` `le ,Wcw mW¥Ÿ¤§Ÿ¨©¨¡Ÿ¦¤¨

.(lbrl dpEMdW rnWnA did̈¨§©§©¤©©¨¨¨¥¤
úà eãáòéå äLî àáiL äéä çeèä©¨¨¤¨ŸŸ¤§©©§¤

íB÷nä¯zFpAxw gAfOd lr EaixwIW ©¨¤©§¦©©¦§¥©¨§¨
.'dle dxez ©



צה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 176 'nr e"g y"ewl t"r)

oMWnA WnWl oxd` xYid¥¤©£Ÿ§©¥©¦§¨

לפניו לפניו לפניו לפניו  מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ווווּיּיּיּיבןבןבןבן אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּירארארארא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש (לב,ה. ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ב)וקׁשה, קט, ּבפֹועל (מנחות א לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ּכן ואם , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבמׁשּכן? לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֻהרי

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש מלאכת (בפרשת ׁשּתגמר לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן את  אלי הקרב "ואּתה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן.

ּבמקּדׁש, יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. אהרן היה לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹועל־ּפי־זה,
.ּבכ נפסל אינֹו לעבֹודה־זרה, ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע (בראשית יׁש ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמרלט) ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק ב): ב נהרג (שמואל ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו : ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

.חּור 

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב לא (ברכות ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְִֵָֹֻ

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(e)eîékLiåíæøæ ïèOä Y¯miMWdl ©©§¦©¨¨¥§¨§©§¦
'dl bg" Fxn`A oxd` la` ,mCwEn§¨£¨©£Ÿ§¨§©©
`le ,mFId KWnl oiEMzd ,"xgn̈¨¦§©¥§¤¤©§Ÿ

.xwAA EniMWIW¤©§¦©Ÿ¤
eàèçiL éãk¯iptl `Fhgl EwiRqIW §¥¤¤¤§¤©§¦©£¦§¥
.riBi dWOW¤¤©¦©

÷çöìéelb äfä òîLîa Lé Y §©¥¥©©§¨©¤¦
úBéøò¯dhEWRd zErnWOd caNn £¨¦§©©©§¨©§¨

i"WxA oOwlcM ,mignUE miwgFv EidW¤¨£¦§¥¦§¦§©¨§©¦
wFgv oFWl zErnWn caNnE ,fi wEqR̈¦§©©§¨§§
xAEcn dfAW dxfÎdcFarl dpEMdW¤©©¨¨©£¨¨¨¤¨¤§¨

.fi ,hl ziW`xA i"Wx d`x ,aEzMA©¨§¥©¦§¥¦
øîàpL Bîk¯.fi ,hl ziW`xA §¤¤¡©§¥¦

Bîk ,íéîc úeëéôLe ,"éa ÷çöì"§©¤¦§¦¨¦§
øîàpL¯.ci ,a a l`EnW ¤¤¡©§¥

"eðéðôì e÷çNéå íéøòpä àð eîe÷é"¨¨©§¨¦¦©£§¨¥
¯.mixrPd Ebxdp mWe§¨¤¤§©§¨¦

øeç âøäð ïàk óà¯ixdW oEIr Kixv ©¨¤¡©¨¦¦¤£¥
x`FanM okl mcFw mFi Ebxd xEg z ¤̀¨§¤¨¥©§¨
EnEwIe" aEzM o`ke ,lirlC i"WxA§©¦¦§¥§¨¨©¨
KM mEXn ilE`e .cizr oFWlA ,"wgvl§©¥¦§¨¦§©¦¨
z` Ebxd" `le "xEg bxdp" i"Wx azFM¥©¦¤¡©§Ÿ¨§¤
'minC zEkitX'd oiprW xnFlM ,"xEg§©¤¦§©©§¦¨¦
fnx lW otF`A wx `Ed "wgvl" zaizA§¥©§©¥©§¤¤¤¤

mB did dGd lbrd dUrnAW ,illM§¨¦¤§©£¥¨¥¤©¤¨¨©
bxdp ixdW ,minC zEkitW lW oipr¦§¨¤§¦¨¦¤£¥¤¡©
z` Ebxd xwA FzF`AW `weC e`le ,xEg§¨©§¨¤§Ÿ¤¨§¤

.xEgf dxez

(f)øaãéåì Yàeä éL÷ ïBL¯,xnFlM ©§©¥§Ÿ¦§©
`A `le "xAcie" xn`PW mFwn lkA§¨¨¤¤¡©©§©¥§Ÿ¨
`vFIke "xn`l") dxin` oFWl eixg ©̀£¨§£¦¨¥Ÿ§©¥
dxin` oFWl eixg` `A m` la` ,(dfÄ¤£¨¦¨©£¨§£¦¨
dxFn `Ed `N` ,iWFw oFWl Fpi` if £̀©¥§¦¤¨¤
dixg`NW dxin`de ,illM xEAC lr©¦§¨¦§¨£¦¨¤§©£¤¨
KM "xn`l" ,mixaCd hExiR lr dxFn¨©¥©§¨¦¥Ÿ¨

Kke(m"`x)FzpEM oi`W ,xnFl Wi cFre . §¨§¥©¤¥©¨¨
oFWl `Ed "xAcie" aEzMW mFwn lkAW¤§¨¨¤¨©§©¥§
mixaC xnFl dvFxWMW `N` ,iWFw¦¤¨¤§¤¤©§¨¦
mbe .`weC "xAcie" oFWlA xnF` miWẅ¦¥¦§©§©¥©§¨§©
xMfp miWw mixaC Fl xn`W oeiM o`M̈¥¨¤¨©§¨¦¨¦¦§©
z` Wxtl Kixv oke ."xAcie" oFWl§©§©¥§¥¨¦§¨¥¤
xEAC oi`" :` ,ai xAcOA i"Wx ixaC¦§¥©¦©¦§¨¥¦
oFWl oke ."dWw oFWl `N` mFwn lkA§¨¨¤¨¨¨¤§¥§
`N` xEAC oFWl oi`" :hi ,i `xwIe i"Wx©¦©¦§¨¥§¦¤¨
xAcie" :a ,e lirl i"Wx d`xE ."fr©§¥©¦§¥©§©¥
mW K` ."hRWn FY` xAC ± miwl ¡̀Ÿ¦¦¥¦¦§¨©¨
`le "miwl`" aEzMW dGn `Ed cEOiNd©¦¦¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ
okl ,"'d xAcie" xn`p o`M ENi`e ,"'d"§¦¨¤¡©©§©¥¨¥

DCal "xAcie" zaiYn WFxcl KxvEd§©¦§¦¥©©§©¥§©¨
.iWFw oFWl `idW¤¦§¦

"úBL÷ ízà øaãéå" Bîk¯ziW`xA §©§©¥¦¨¨§¥¦
mixaCdWMW `id dgkFdd .f ,an©¨¨¦¤§¤©§¨¦
oFWl mW xMfp ,miWw md mixn`Pd©¤¡¨¦¥¨¦¦§©¨§
xAcOA i"WxAW ,xirdlE .`weC xEAC¦©§¨§¨¦¤§©¦©¦§¨

wEqRdn dgkFd `ian mW(l ,an ziy`xa): ¨¥¦¨¨¥©¨
."zFWw EpY` ux`d ipFc` Wi`d xAC"¦¤¨¦£¥¨¨¤¦¨¨

ãø-Cìbî "ãø" YEúlã¯m` iM ¤¥¥¦§ª¨§¦¦
Edn oaEn `l ,xdd on cxIW FhEWtM¦§¤¥¥¦¨¨Ÿ¨©
dUrI dn Fl xn` `l ixdW ,"cx Kl"¤¥¤£¥Ÿ¨©©©£¤

.` ,al zFkxA `"Wxdn) FYcxAoke §¦§©©§¨§¨§¥
,ck ,hi lirl i"Wx WExiRn oaEn¨¦¥©¦§¥

y"rwx xnFl Fl did ,oMÎm`W F` .(¤¦¥¨¨©©
`N` ?"Kl" Fl siqFdW EdnE "cx"¥©¤¦¤¤¨

LzNEcBn cxe o`Mn Kl :FWExiRx`a) ¥¥¦¨§¥¦§¨§
(dcyax`an "mgpn zxFz"aE .dn §©§©¥§¨¥©

wxW mEXn ,"Kl" dNigY Fl xn`X¤¨©§¦¨¤¦¤©
riRWi ipiq xdn wNYqie KlIW xg`l§©©¤¥¥§¦§©¥¥©¦©©§¦©
cxi `liOnE lbrd dUrn eilr̈¨©£¥¨¥¤¦¥¨¥¥
FzFidA oMÎoi`XÎdn ,("cx") FzNEcBn¦§¨¥©¤¥¥¦§
zEInWBn oihElgl hWtEn did xdÄ¨¨¨§¨©£¦¦©§¦

`NW crriRWddUrPdn llM eilr ©¤Ÿ¦§¦¨¨§¨¥©©£¤
.mlFrÄ¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ויצא ׁשּכתב ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

קא)העגל מּסכה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. ‡l‰.לׁשֹון ֵֶָ«≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ≈∆
EÈ‰Ï‡∑ והם אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ׁשעׂשאּוהּו,ולא ¡…∆ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ. ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית מעׂשה : ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הי ׂשטן, לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶַָֹ

ּבן  חּור ראה אהרן, ראה הר ּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיבא
"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם ׁשהיה בינה)אחֹותֹו לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מביא  וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה וע ֹוד ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּוטב
מׁשה  ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו אחת. ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבן,

Ï‰'.ּבא  ‚Á∑ הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח לּׁשמים, היה .ּבלּבֹו ָ««ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

.qEliPd xdp KFzA§§©©¦
ìâòä àöéå øekä CBúì BëéìLäå¯iM §¦§¦§©§¨¨¨¥¤¦

"xFW dlr" eilr aEzM did(g"ty). ¨¨¨¨¨£¥
äëqîì Yúëzî ïBL¯i"Wx mB d`x ©¥¨§©¤¤§¥©©¦

.ap ,bl xAcOA©¦§¨
øçà øác¯didW ,"dkQn" xn` dOl ¨¨©¥¨¨¨©©¥¨¤¨¨

"lbr EdUrIe" xn`X dnA iC(yeal). ©§©¤¨©©©£¥¥¤
ïéøèð÷ ä"ë÷¯ziW`xA i"Wx d`x ©§¨¦§¥©¦§¥¦

."oixhpw odW milFcB milwW" :fh ,bk§¨¦§¦¤¥©§§¦
."äëqî" ìL àiøèîéâk ,Ba äéä áäæ̈¨¨¨§¦©§¦¨¤©¥¨

éäìà älàEälà" øîàð àìå Y ¥¤¡Ÿ¤§Ÿ¤¡©¥¤
eìòL áø áøòL ïàkî ,"eðéäìà¡Ÿ¥¦¨¤¥¤©¤¨
íäå ïøäà ìò eìä÷pL íä íéøönî¦¦§©¦¥¤¦§£©©£Ÿ§¥
úà eòèä Ck-øçàå ,eäeàNòL¤£¨§©©¨¦§¤

åéøçà ìàøNé¯dN`" Exn`X dn Edfe ¦§¨¥©£¨§¤©¤¨§¥¤
Exn` ax axrdW ,"'ebe l`xUi Lidl ¡̀Ÿ¤¦§¨¥¤¨¥¤©¨§

l`xUil oM(g"ty).d dxez ¥§¦§¨¥
(d)ïøäà àøiåçeø Ba äéäL Y ©©§©£Ÿ¤¨¨©

íéiç¯.mipird zI`x Ff ©¦§¦©¨¥©¦
øîàpL¯wEqRd zNigzE .k ,ew miNdY ¤¤¡©§¦¦§¦©©¨

aFI` i"Wx d`xE ."mcFaM z` ExinIe"©¨¦¤§¨§¥©¦¦
`N` ,"icFaM" xnFl Kixv didW b ,al¤¨¨¨¦©§¦¤¨
cFaM ipRn oFWNd z` EpTY mixtFQdW¤©§¦¦§¤©¨¦§¥¨

.dlrn lW¤©§¨
"áNò ìëà øBL úéðáúa"¯,xnFlM §©§¦Ÿ¥¥¤§©

lFk`l lkIW cr miIg gEx FA dzidW¤¨§¨©©¦©¤¨©¤¡
arFzn Ll oi`" :mW i"Wx d`xE .aUr¥¤§¥©¦¨¥§§¨

lkF` `EdW drWA xFXd on uTEWnE§¨¦©§¨¨¤¥
`Ede dAx WxR `ivFn `EdW ,aUr¥¤¤¦¤¤©¨§

."DA KlkEln§§¨¨
äàøå¯.oiad xnFlM ,lkVd zI`x Ff §¨¨§¦©©¥¤§©¥¦

ïèN äNòî çéìöäL¯z` aAxrW ¤¦§¦©©£¥¨¨¤¦§¥¤
gilvde ,(` wEqR lirlcM) 'eke mlFrd̈¨§¦§¥¨§¦§¦©

lbrd zFUrl mzFrhdl(g"ty)F` . §©§¨©£¨¥¤
dGW ,xEMdn xvFp lbrdX dn dpEMdW¤©©¨¨©¤¨¥¤¨¥©¤¤
i"Wx azMW FnM ,ohU dUrn did̈¨©£¥¨¨§¤¨©©¦

."mitWkA EdE`Ur"W lirl§¥¤£¨¦§¨¦
éøîâì íúBçãì ät Bì äéä àìå¯ §Ÿ¨¨¤¦§¨§©§¥

.gAfn dpA okle§¨¥¨¨¦§¥©
çaæî ïáiåíúBçãì Y¯Ecari `NW ©¦¤¦§¥©¦§¨¤Ÿ©©§

gAfOd zIpA ixg`l `N` cIn lbrd. ¨¥¤¦¨¤¨§©£¥§¦©©¦§¥©
.df ixg`NW xEACA i"Wx d`xE§¥©¦©¦¤§©£¥¤

øçî 'äì âç øîàiå,íBiä àìå Y ©Ÿ©©©¨¨§Ÿ©
,eäeãáòiL íã÷ äLî àáé ànL¤¨¨ŸŸ¤Ÿ¤¤©©§
äaø àø÷iåa BLøãîe .BèeLt eäæ¤§¦§¨§©¦§¨©¨

¯.b ,i
äàø ,ïøäà äàø äaøä íéøác¯ §¨¦©§¥¨¨©£Ÿ¨¨

.eipirA§¥¨
íçéëBî äéäL BúBçà ïa øeç¤£¤¨¨¦¨

eäeâøäå¯e wEqR oOwl i"Wx d`xE ©£¨§¥©¦§©¨¨
lirl d`xE .FhEWt itl mB `Ed oMW¤¥©§¦§§¥§¥
s` ,xEg z` xiMfOW gi ,gi i"Wx©¦¤©§¦¤©
.lbrd `hg xg`l ax onf xAEcOW¤§¨§©©§©©¥§¨¥¤

.xE`iAA mW d`xE§¥¨©¥

ïáiå Y "åéðôì çaæî ïáiå" eäæå§¤©¦¤¦§¥©§¨¨©¨¤
åéðôì çeáfî¯,eiptl gEaGdn oiad ¦¨©§¨¨¥¦¥©¨©§¨¨

K` .` ,f oixcdpq i"Wx) xEg z` EbxdW¤¨§¤©¦©§¤§¦©
mdl dUr `NW lr" siqFd mẄ¦©¤Ÿ¨¨¨¤
EdEbxd o`M i"Wx WExitl K` ,"[lbrd]¨¥¤©§¥©¦¨£¨
`xi oxd` okle ,mgikFdW lr©¤¦¨§¨¥©£Ÿ¨¥

.(mgikFdl§¦¨
äàø ãBòå¯.oiad §¨¨¥¦

ïBçøqä éa äìziL áèeî :øîàå§¨©¨¤¦¨¤¦©¦§
íäa àìå¯.lbrd z` `Ed dUr okle §Ÿ¨¤§¨¥¨¨¤¨¥¤
äàø ãBòå¯.oiad §¨¨¥¦

,çaænä úà íéðBa íä íà :øîàå§¨©¦¥¦¤©¦§¥©
øBøö àéáî äæ¯.dPhw oa` ¤¥¦§¤¤§©¨

ïzëàìî úàöîðå ,ïáà àéáî äæå§¤¥¦¤¤§¦§¥§©§¨
éðàL CBzî ,úçà úáa äéeNò£¨§©©©¦¤£¦
Y ézëàìîa ìvòúîe BúBà äðBa¤¦§©¥¦§©§¦

àa äLî Ck ïéáe Ck ïéa¯okle ¥¨¥¨Ÿ¤¨§¨¥
.gAfn dpAW `Ed oxd ©̀£Ÿ¤¨¨¦§¥©

'äì âçíéîMì äéä Baìa Y¯ ©©§¦¨¨©¨©¦
dzid lrFtA gAfOd zIpAW s` xnFlM§©©¤§¦©©¦§¥©§©¨§¨
,minXl did FAlAW ixd ,dxfÎdcFarl©£¨¨¨£¥¤§¦¨¨©¨©¦
`EdW) "'dl bg" xn`X dOn gkEn dfe§¤¨¦©¤¨©©©¤
f`W ,"midl`l" xn` `le ,Wcw mW¥Ÿ¤§Ÿ¨©¨¡Ÿ¦¤¨

.(lbrl dpEMdW rnWnA did̈¨§©§©¤©©¨¨¨¥¤
úà eãáòéå äLî àáiL äéä çeèä©¨¨¤¨ŸŸ¤§©©§¤

íB÷nä¯zFpAxw gAfOd lr EaixwIW ©¨¤©§¦©©¦§¥©¨§¨
.'dle dxez ©



yz`צו ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ להם להטיב אחרת מחׁשבה להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה ועדין (שמות נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעׂשר  עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל Ï‡¯NÈÏe.לא ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה זכר (שמות הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְִִֵֵָֹ
אם לאברהם  לעקדה. צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øBaâa¯`iadW a ,k lirl i"Wx d`x §¦§¥©¦§¥¤¥¦
'd dOl" dWn zprhA xg` xE`iA¥©¥§©£©¤¨¨
`l ziEv mdl `l" ± "LOrA LR` dxgi¤¡¤©§§©¤Ÿ¨¤¦¦¨Ÿ
il `N` ,mixg` midl` Ll didi¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦¤¨¦
.xg` xE`iA `iad o`M ENi`e ."iCal§©¦§¦¨¥¦¥©¥
lr wx `Ed xE`iAd mXW xnFl Wie§¥©¤¨©¥©©

LR` dxgi 'd dOl"LOrAmdW oeiM ," ¨¨¤¡¤©§§©¤¥¨¤¥
mdl `l ixdW ,iEEiSd lr Exar `lŸ¨§©©¦¤£¥Ÿ¨¤
,mW mi`zn df WExitE ,il `N` ziEv¦¦¨¤¨¦¥¤©§¦¨

xWwdAdidi `l" mW oFWNd wEIcl §¤§¥§¦©¨¨Ÿ¦§¤
m`zdA i"Wx Wxtn o`M K` ."Ll§©¨§¨¥©¦§¤§¥
dxgi 'd dOl" dWn hwPW oFWNl©¨¤¨©¤¨¨¤¡¤
oFWlA Fnvr WpFrd lr orh `le ,"LR ©̀§§Ÿ¨©©¨¤©§¦§
dzid dprHdW xnFlM ,"mNkY dOl"¨¨§©¥§©¤©©£¨¨§¨
WpFrd lr `le ,s`d oFxg lr xTirA§¦¨©£©©§Ÿ©¨¤
iR lrW mEXn ,lbrd icaFrl riBOd©©¦©§§¥¨¥¤¦¤©¦
`N` ,lbrd icaFrlWpFr riBn ok` oiC¦¨¥©¦©¤§§¥¨¥¤¤¨
oFxgl mxFB df `hg dOl :DnY dWOW¤¤¨©¨¨¥§¤¥©£
dvFx `Ed df llbAW cr lFcB dfM s ©̀¨¤¨©¤¦§©¤¤
df mbe ,dpgad ilA mNEM z` zFNkl§©¤¨§¦©§¨¨§©¤
dWn z` wx xi`WdlE ,cInE skiY¥¤¦©§©§¦©¤¤
iFbl LzF` dUr`e" xEn`M) miIgA©©¦¨¨§¤¡¤§§
s` oFxg llbA `N` df oi` ,("lFcB̈¥¤¤¨¦§©£©

pwedxfÎdcFar cSn zFraFPd d` §¦§¨©§¦©£¨¨¨
dn dfe ,(mi`hFgd cSn `le) Dnvr©§¨§Ÿ¦©©§¦§¤©
orh KM lre .caM dM WpFrl mxFBX¤¥§¤Ÿ¨¥§©¨¨©
oi` `liOnE ,"'eke `Pwzn mElM" :dWn¤§¦§©¥¦¥¨¥
hwPX dnE .lFcB dfM s` oFxgl mFwn̈©£©¨¤¨©¤¨©
xFAB mkgA mkg" lW zF`nbECd `weC©§¨©§¨¤¨¨§¨¨¦
s`d oFxgW mEXn xnFl Wi ,"xFAbA§¦¥©¦¤£¨©

lbrd lr Exn` l`xUi ipAW dGn rap̈©¦¤¤§¥¦§¨¥¨§©¨¥¤
LElrd xW` l`xUi Lidl` dN`"¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥£¤¤¡
KxFv Wi KM mWl ixde ,"mixvn ux`n¥¤¤¦§¨¦©£¥§¥¨¥¤
zFpEkY ,dxEabE dnkg lW zFpEkzA¦§¤¨§¨§¨§
,okle .oaEOM ,adGd lbrA zFnIw opi`W¤¥¨©¨§¥¤©¨¨©¨§¨¥
ÎKExAÎWFcTdW dAiq oi` ,dWn orḧ©¤¥¦¨¤©¨¨
Edfe ,lbrd zIUr lr KMÎlM `Pwi `Ed§©¥¨¨©£¦©¨¥¤§¤
:eixaC KWndA dWn siqFdX dn mB©©¤¦¤§¤§¥§¨¨
lFcB gkA mixvn ux`n z`vFd xW`"£¤¥¨¥¤¤¦§©¦§Ÿ©¨
`id zn`d ixdW ,"dwfg ciaE§¨£¨¨¤£¥¨¡¤¦
`le m`ivFd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦¨§Ÿ
mEWe dnkg mEW oi` lbrl oMW ,lbrd̈¥¤¤¥¨¥¤¥¨§¨§
,FA `Pwzdl llM KIW oi` okle ,dxEaB§¨§¨¥¥©¨§¨§¦§©¥

s`d oFxgl mB mFwn oi` `liOnEzxez) ¦¥¨¥¨©©£¨©
(mgpn.ai dxez

(ai)íçpäåúMòúä Y¯oFWl §¦¨¥¦§©¥§
daWgn(e ,` dpei i"yx). ©£¨¨

úøçà äáLçî¯`xwOAW mEgp lMW ©£¨¨©¤¤¤¨¦¤©¦§¨
`Ed zxg` daWgn oFWl,e ziy`xa i"yx) §©£¨¨©¤¤

(e.
øLà "äòøä ìò" íäì áéèéäì§¥¦¨¤©¨¨¨£¤

íäì záLç¯YaWgW drxd mFwnA ¨©§¨¨¤¦§¨¨¨¤¨©§¨
zFUrl`l o`MW s`e .("LOrl") mdl ©£¨¤§©§§©¤¨Ÿ

Wi ,xEAC mB `N` daWgn wx dzid̈§¨©©£¨¨¤¨©¦¥
WxitE ,"iN dgiPd" xn`W oeiMW xnFl©¤¥¨¤¨©©¦¨¦¥©
,"mNki `l mdilr lNRzi m`W" :i"Wx©¦¤¦¦§©¥£¥¤Ÿ§©¥
xcbA df oi` "mNk`e" xn`X dn okl̈¥©¤¨©©£©¥¥¤§¤¤

calA daWgn lW iEHiA `N` xEACt"r) ¦¤¨¦¤©£¨¨¦§¨
(dcya x`a.bi dxez

(bi)íäøáàì øëæìò eøáò íà Y §Ÿ§©§¨¨¦¨§©

úBøacä úøNò¯lr Exar `NW s`e £¤¤©¦§§©¤Ÿ¨§©
oeiMW xnFl Wi ,zFxACd zxUr lM̈£¤¤©¦§¥©¤¥¨
zFpFW`xd zFxACd iYW lr ExarW¤¨§©§¥©¦§¨¦
ixd ,xTird mdW (Ll didi `le ikp`)¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¤¥¨¦¨£¥
Ff `le ,xUrd lM lr Exar ENi`M df¤§¦¨§©¨¨¤¤§Ÿ
,dxFYd lM lr Exar ENi`M `N` calA¦§¨¤¨§¦¨§©¨©¨
oicrW ipRn ,dxFYd lM hwp `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¨©¨©¨¦§¥¤£©¦

dilr EEhvp `l(dcya x`a)i"Wx d`xE . Ÿ¦§©¨¤¨§¥©¦
md dxfÎdcFar caNOW ,e wEqR lirl§¥¨¤¦§©£¨¨¨¥
(s`pY `l) zFixr iENiB lr mB Exar̈§©©¦£¨Ÿ¦§©

.(gvxz `l) minC zEkitW lre§©§¦¨¦Ÿ¦§©
äøNòa äqðúð íäéáà íäøáà©§¨¨£¦¤¦§©¨©£¨¨
,BøëN ìa÷ àì ïéãòå úBðBéñð¦§©£©¦Ÿ¦¥§¨
.øNòa øNò eàöéå ,Bì eäðz§¥§¥§¤¤§¤¤

ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàìíà Y §©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥¦
"íäøáàì øëæ" Y íä äôøNì¯ ¦§¥¨¥§Ÿ§©§¨¨

xFkf" xn`PX dn WxiR mcFTd xEACA©¦©¥¥©©¤¤¡©§
Licarl xFkf" `le ,"mdxa`l§©§¨¨§Ÿ§©£¨¤

"'ebe mdxa`l(fk ,h mixac xtqak)rnWn , §©§¨¨©§©
mdxa`l dNigY xFMfIW xnFl dvxW¤¨¨©¤¦§§¦¨§©§¨¨
x`WA oi`W xaC FA WIW ,Fnvr cSn¦©©§¤¥¨¨¤¥¦§¨

zFpFiqp dxUrd mde ,zFa`d(`"eb)K` . ¨¨§¥¨£¨¨¦§©
,zFa`d zWlW z` hxiRW oeiM Kci`n¥¦¨¥¨¤¥©¤§¤¨¨
lW zFIEkGA mB KxFv WIW rnWn©§©¤¥¤©©§¤

cg` lM zFa`d zWlWcxtpA, §¤¨¨¨¤¨§¦§¨
oiprl ,deWA `id mdA dxikGdWe§¤©§¦¨¨¤¦§¨¤§¦§©

ihxR WpFrn lvPdl(cec ixac). §¦¨¥¥¤§¨¦
éìò óøOì Bîöò øñnLøeàa E ¤¨©©§¦¨¥¨¤§

íécNk¯.gk ,`i ziW`xA i"Wx d`x ©§¦§¥©¦§¥¦
èLtL ÷çöéì øëæ Y äâéøäì íà¦©£¦¨§Ÿ§¦§¨¤¨©

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל EnÚ.נתּתי ˙ÁL∑ ׁשחת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ִֵ

ּגרים  ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת: ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ אּלא נאמר, לא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהעם
והׁשחיתּו ׁשחתּו הם .ּבּׁשכינה, ְְְֲִִִִֵַָ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו רבה)ּפתח .(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתק ּנא .ּכלּום »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àìíìéáLa àlà älãb Eì ézúð¯ Ÿ¨©¦§§ª¨¤¨¦§¦¨
KxvEdW dWn `hg dn ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¤¨¨¤¤§©
x`A" mB d`xE .FzNEcBn FcixFdl§¦¦§¨§¥©§¥

."dcVA©¨¤
äcðúð äòL dúBàa¯.iECip oFWl §¨¨¨¦§©¨§¦

,"drW DzF`A" aFYkl i"Wx wIce§¦¥©¦¦§§¨¨¨
xnFlM ,drW DzF`l wx did iECiPdW¤©¦¨¨©§¨¨¨§©
WExiRA oOwl i"Wx d`xE .xvw onfl¦§©¨¨§¥©¦§©¨©¥

wEqRd lr ipXd(` ,bl)"dGn dlr Kl" : ©¥¦©©¨¥£¥¦¤
Kl qrMd zrWA Fl xn`W iRlM" ±§©¥¤¨©¦§©©©©¤

."dlr Kl oFvx zrWA Fl xn` ,cx¥¨©¦§©§¥£¥
.äìòî ìL ïéc-úéa étî äLîúçL Ÿ¤¦¦¥¦¤©§¨¦¥

Enòàlà ,øîàð àì "íòä úçL" Y ©§¦¥¨¨Ÿ¤¡©¤¨
"Enò"¯:mW oOwl i"Wx mB d`xE ©§§¥©©¦§©¨¨

."LOre xn`p `l o`M ± mrde dY`"©¨§¨¨¨Ÿ¤¡©§©§
Eîöòî zìawL áø áøò¯Edfe ¥¤©¤¦©§¨¥©§§§¤

zilrdW ,"zilrd xW`" WExiR¥£¤¤¡¥¨¤¤¡¥¨
.Lnvrn YlAwe§¦©§¨¥©§§

ízøiâå¯xW`" xn` dfNW okYie §¦©§¨§¦¨¥¤¨¤¨©£¤
:gl ,ai lirl oFWNd `Ed oke] "zilrd¤¡¥¨§¥©¨§¥

ax axr mbe"dlrxW`" `le ,["mY` §©¥¤©¨¨¦¨§Ÿ£¤

mzF` zilrdW xnFl dvFxW ,"z`vFd¥¨¤¤©¤¤¡¥¨¨
wACdlE xIBzdl dlFcB dlrnl§©£¨§¨§¦§©¥§¦©¥

dpikXA(dngd xe`). ©§¦¨
e÷áciL áBè :zøîàå ,éa zëìîð àìå§Ÿ¦§©§¨¦§¨©§¨¤¦¨§

eúçL íä ,äðéëMa íéøb¯.mnvr ¥¦©§¦¨¥¦£©§¨
eúéçLäå¯i"WxA lirlcM ,mixg` §¦§¦£¥¦§¦§¥§©¦

`le) mzq "zgW" xn`W dGn .c wEqR̈¦¤¤¨©¦¥§¨§Ÿ
:Wxtn okl ,(eiUrn F` FMxC zgW¦¥©§©£¨¨¥§¨¥

mixg` mbe mnvr EzgiWx`a) ¦£©§¨§©£¥¦
(dcya.g dxez

(h)óøò äL÷ítøò éL÷ ïéøéæçî Y §¥Ÿ¤©§¦¦§¦¨§¨
¯,dWw mRxrW FrnWnM WxiR `lŸ¥©§©§¨¤¨§¨¨¤

.dWw `Ed sxFr lMW ipRn¦§¥¤¨¤¨¤
ì íéðàîîe íäéçéëBî ãâðìòîL¯ §¤¤¦¥¤§¨£¦¦§Ÿ©

lW ixFg`d wlgd) sxrd ziptd©§¨©¨Ÿ¤©¥¤¨£¦¤
i` lr d`xn (dWw wlg `EdW x`ESd©©¨¤¥¤¨¤©§¤©¦
izi`x" zErnWOd Ffe .rFnWl zEpFkp§¦§©§©©§¨¨¦¦
± "sxFr dWw mr dPde dGd mrd z ¤̀¨¨©¤§¦¥©§¥¤
,mRxr lW dWTd wlgd z` izi`ẍ¦¦¤©¥¤©¨¤¤¨§¨
ixaC z` rFnWl dvFx Fpi`W mc`M§¨¨¤¥¤¦§©¤¦§¥
o`M s` ,FRxr z` eil` dptnE Fxag£¥©§¤¥¨¤¨§©¨

`le ,xEg lW FYgkFzl rFnWl Ep`in¥£¦§©§©§¤§Ÿ
oFWl d`xE .EdEbxd s` `N` calA Ff¦§¨¤¨©£¨§¥§
± sxr dWwn" :` ,hk ilWn i"Wx©¦¦§¥©§¤Ÿ¤

."rFnWNni dxez ¦¦§©
(i)él äçépäeðòîL àì ïéãò Y ©¦¨¦£©¦Ÿ¨©§

:øîBà àeäå ,íäéìò äLî ìltúäL¤¦§©¥Ÿ¤£¥¤§¥
"él äçépä"¯i"WxA:ai ,b mixaC ©¦¨¦§©¦§¨¦

mixaC mB d`xE ."LA iziid qtFY ike"§¦¥¨¦¦§§¥©§¨¦
,al zFkxA i"WxaE ,"iPOn sxd" :ci ,h¤¤¦¤¦§©¦§¨
iciÎlr lFgnl FciA gM WIW F`xd" :`¤§¤¥Ÿ©§¨¦§©§¥

."dNtY§¦¨
BòéãBäå ,çút Bì çút ïàk àlà¤¨¨¨©¤©§¦
ìltúé íàL ,Ba éeìz øácäL¤©¨¨¨¤¦¦§©¥

ílëé àì íäéìò¯zEhWR ,xnFlM £¥¤Ÿ§©¥§©©§
zFNkl Fl giPi m`W `Ed aEzMd©¨¤¦©¦©§©

lFcB iFbl FzF` dUri if` ,mzF`d`x) ¨£©©£¤§¨
cec ixac(ai ,ci xacnafnx Fnvr dfA la` ,£¨¨¤©§¨©

,Fl giPdl `NW zExWt` Fl WIW Fl¤¥¤§¨¤Ÿ§©¦©
.mNki `le`i dxez §Ÿ§©¥

(`i)Età äøçé 'ä äîìíeìk Y ¨¨¤¡¤©§§
øBab ,íëça íëç àlà àp÷úî¦§©¥¤¨¨¨§¨¨¦



צז `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ להם להטיב אחרת מחׁשבה להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה ועדין (שמות נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעׂשר  עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל Ï‡¯NÈÏe.לא ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה זכר (שמות הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְִִֵֵָֹ
אם לאברהם  לעקדה. צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øBaâa¯`iadW a ,k lirl i"Wx d`x §¦§¥©¦§¥¤¥¦
'd dOl" dWn zprhA xg` xE`iA¥©¥§©£©¤¨¨
`l ziEv mdl `l" ± "LOrA LR` dxgi¤¡¤©§§©¤Ÿ¨¤¦¦¨Ÿ
il `N` ,mixg` midl` Ll didi¦§¤§¡Ÿ¦£¥¦¤¨¦
.xg` xE`iA `iad o`M ENi`e ."iCal§©¦§¦¨¥¦¥©¥
lr wx `Ed xE`iAd mXW xnFl Wie§¥©¤¨©¥©©

LR` dxgi 'd dOl"LOrAmdW oeiM ," ¨¨¤¡¤©§§©¤¥¨¤¥
mdl `l ixdW ,iEEiSd lr Exar `lŸ¨§©©¦¤£¥Ÿ¨¤
,mW mi`zn df WExitE ,il `N` ziEv¦¦¨¤¨¦¥¤©§¦¨

xWwdAdidi `l" mW oFWNd wEIcl §¤§¥§¦©¨¨Ÿ¦§¤
m`zdA i"Wx Wxtn o`M K` ."Ll§©¨§¨¥©¦§¤§¥
dxgi 'd dOl" dWn hwPW oFWNl©¨¤¨©¤¨¨¤¡¤
oFWlA Fnvr WpFrd lr orh `le ,"LR ©̀§§Ÿ¨©©¨¤©§¦§
dzid dprHdW xnFlM ,"mNkY dOl"¨¨§©¥§©¤©©£¨¨§¨
WpFrd lr `le ,s`d oFxg lr xTirA§¦¨©£©©§Ÿ©¨¤
iR lrW mEXn ,lbrd icaFrl riBOd©©¦©§§¥¨¥¤¦¤©¦
`N` ,lbrd icaFrlWpFr riBn ok` oiC¦¨¥©¦©¤§§¥¨¥¤¤¨
oFxgl mxFB df `hg dOl :DnY dWOW¤¤¨©¨¨¥§¤¥©£
dvFx `Ed df llbAW cr lFcB dfM s ©̀¨¤¨©¤¦§©¤¤
df mbe ,dpgad ilA mNEM z` zFNkl§©¤¨§¦©§¨¨§©¤
dWn z` wx xi`WdlE ,cInE skiY¥¤¦©§©§¦©¤¤
iFbl LzF` dUr`e" xEn`M) miIgA©©¦¨¨§¤¡¤§§
s` oFxg llbA `N` df oi` ,("lFcB̈¥¤¤¨¦§©£©

pwedxfÎdcFar cSn zFraFPd d` §¦§¨©§¦©£¨¨¨
dn dfe ,(mi`hFgd cSn `le) Dnvr©§¨§Ÿ¦©©§¦§¤©
orh KM lre .caM dM WpFrl mxFBX¤¥§¤Ÿ¨¥§©¨¨©
oi` `liOnE ,"'eke `Pwzn mElM" :dWn¤§¦§©¥¦¥¨¥
hwPX dnE .lFcB dfM s` oFxgl mFwn̈©£©¨¤¨©¤¨©
xFAB mkgA mkg" lW zF`nbECd `weC©§¨©§¨¤¨¨§¨¨¦
s`d oFxgW mEXn xnFl Wi ,"xFAbA§¦¥©¦¤£¨©

lbrd lr Exn` l`xUi ipAW dGn rap̈©¦¤¤§¥¦§¨¥¨§©¨¥¤
LElrd xW` l`xUi Lidl` dN`"¥¤¡Ÿ¤¦§¨¥£¤¤¡
KxFv Wi KM mWl ixde ,"mixvn ux`n¥¤¤¦§¨¦©£¥§¥¨¥¤
zFpEkY ,dxEabE dnkg lW zFpEkzA¦§¤¨§¨§¨§
,okle .oaEOM ,adGd lbrA zFnIw opi`W¤¥¨©¨§¥¤©¨¨©¨§¨¥
ÎKExAÎWFcTdW dAiq oi` ,dWn orḧ©¤¥¦¨¤©¨¨
Edfe ,lbrd zIUr lr KMÎlM `Pwi `Ed§©¥¨¨©£¦©¨¥¤§¤
:eixaC KWndA dWn siqFdX dn mB©©¤¦¤§¤§¥§¨¨
lFcB gkA mixvn ux`n z`vFd xW`"£¤¥¨¥¤¤¦§©¦§Ÿ©¨
`id zn`d ixdW ,"dwfg ciaE§¨£¨¨¤£¥¨¡¤¦
`le m`ivFd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦¨§Ÿ
mEWe dnkg mEW oi` lbrl oMW ,lbrd̈¥¤¤¥¨¥¤¥¨§¨§
,FA `Pwzdl llM KIW oi` okle ,dxEaB§¨§¨¥¥©¨§¨§¦§©¥

s`d oFxgl mB mFwn oi` `liOnEzxez) ¦¥¨¥¨©©£¨©
(mgpn.ai dxez

(ai)íçpäåúMòúä Y¯oFWl §¦¨¥¦§©¥§
daWgn(e ,` dpei i"yx). ©£¨¨

úøçà äáLçî¯`xwOAW mEgp lMW ©£¨¨©¤¤¤¨¦¤©¦§¨
`Ed zxg` daWgn oFWl,e ziy`xa i"yx) §©£¨¨©¤¤

(e.
øLà "äòøä ìò" íäì áéèéäì§¥¦¨¤©¨¨¨£¤

íäì záLç¯YaWgW drxd mFwnA ¨©§¨¨¤¦§¨¨¨¤¨©§¨
zFUrl`l o`MW s`e .("LOrl") mdl ©£¨¤§©§§©¤¨Ÿ

Wi ,xEAC mB `N` daWgn wx dzid̈§¨©©£¨¨¤¨©¦¥
WxitE ,"iN dgiPd" xn`W oeiMW xnFl©¤¥¨¤¨©©¦¨¦¥©
,"mNki `l mdilr lNRzi m`W" :i"Wx©¦¤¦¦§©¥£¥¤Ÿ§©¥
xcbA df oi` "mNk`e" xn`X dn okl̈¥©¤¨©©£©¥¥¤§¤¤

calA daWgn lW iEHiA `N` xEACt"r) ¦¤¨¦¤©£¨¨¦§¨
(dcya x`a.bi dxez

(bi)íäøáàì øëæìò eøáò íà Y §Ÿ§©§¨¨¦¨§©

úBøacä úøNò¯lr Exar `NW s`e £¤¤©¦§§©¤Ÿ¨§©
oeiMW xnFl Wi ,zFxACd zxUr lM̈£¤¤©¦§¥©¤¥¨
zFpFW`xd zFxACd iYW lr ExarW¤¨§©§¥©¦§¨¦
ixd ,xTird mdW (Ll didi `le ikp`)¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¤¥¨¦¨£¥
Ff `le ,xUrd lM lr Exar ENi`M df¤§¦¨§©¨¨¤¤§Ÿ
,dxFYd lM lr Exar ENi`M `N` calA¦§¨¤¨§¦¨§©¨©¨
oicrW ipRn ,dxFYd lM hwp `NW `N ¤̀¨¤Ÿ¨©¨©¨¦§¥¤£©¦

dilr EEhvp `l(dcya x`a)i"Wx d`xE . Ÿ¦§©¨¤¨§¥©¦
md dxfÎdcFar caNOW ,e wEqR lirl§¥¨¤¦§©£¨¨¨¥
(s`pY `l) zFixr iENiB lr mB Exar̈§©©¦£¨Ÿ¦§©

.(gvxz `l) minC zEkitW lre§©§¦¨¦Ÿ¦§©
äøNòa äqðúð íäéáà íäøáà©§¨¨£¦¤¦§©¨©£¨¨
,BøëN ìa÷ àì ïéãòå úBðBéñð¦§©£©¦Ÿ¦¥§¨
.øNòa øNò eàöéå ,Bì eäðz§¥§¥§¤¤§¤¤

ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàìíà Y §©§¨¨§¦§¨§¦§¨¥¦
"íäøáàì øëæ" Y íä äôøNì¯ ¦§¥¨¥§Ÿ§©§¨¨

xFkf" xn`PX dn WxiR mcFTd xEACA©¦©¥¥©©¤¤¡©§
Licarl xFkf" `le ,"mdxa`l§©§¨¨§Ÿ§©£¨¤

"'ebe mdxa`l(fk ,h mixac xtqak)rnWn , §©§¨¨©§©
mdxa`l dNigY xFMfIW xnFl dvxW¤¨¨©¤¦§§¦¨§©§¨¨
x`WA oi`W xaC FA WIW ,Fnvr cSn¦©©§¤¥¨¨¤¥¦§¨

zFpFiqp dxUrd mde ,zFa`d(`"eb)K` . ¨¨§¥¨£¨¨¦§©
,zFa`d zWlW z` hxiRW oeiM Kci`n¥¦¨¥¨¤¥©¤§¤¨¨
lW zFIEkGA mB KxFv WIW rnWn©§©¤¥¤©©§¤

cg` lM zFa`d zWlWcxtpA, §¤¨¨¨¤¨§¦§¨
oiprl ,deWA `id mdA dxikGdWe§¤©§¦¨¨¤¦§¨¤§¦§©

ihxR WpFrn lvPdl(cec ixac). §¦¨¥¥¤§¨¦
éìò óøOì Bîöò øñnLøeàa E ¤¨©©§¦¨¥¨¤§

íécNk¯.gk ,`i ziW`xA i"Wx d`x ©§¦§¥©¦§¥¦
èLtL ÷çöéì øëæ Y äâéøäì íà¦©£¦¨§Ÿ§¦§¨¤¨©

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל EnÚ.נתּתי ˙ÁL∑ ׁשחת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ִֵ

ּגרים  ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת: ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,עּמ אּלא נאמר, לא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהעם
והׁשחיתּו ׁשחתּו הם .ּבּׁשכינה, ְְְֲִִִִֵַָ

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦

(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו רבה)ּפתח .(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתק ּנא .ּכלּום »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

àìíìéáLa àlà älãb Eì ézúð¯ Ÿ¨©¦§§ª¨¤¨¦§¦¨
KxvEdW dWn `hg dn ,oM `l m` iM¦¦Ÿ¥¤¨¨¤¤§©
x`A" mB d`xE .FzNEcBn FcixFdl§¦¦§¨§¥©§¥

."dcVA©¨¤
äcðúð äòL dúBàa¯.iECip oFWl §¨¨¨¦§©¨§¦

,"drW DzF`A" aFYkl i"Wx wIce§¦¥©¦¦§§¨¨¨
xnFlM ,drW DzF`l wx did iECiPdW¤©¦¨¨©§¨¨¨§©
WExiRA oOwl i"Wx d`xE .xvw onfl¦§©¨¨§¥©¦§©¨©¥

wEqRd lr ipXd(` ,bl)"dGn dlr Kl" : ©¥¦©©¨¥£¥¦¤
Kl qrMd zrWA Fl xn`W iRlM" ±§©¥¤¨©¦§©©©©¤

."dlr Kl oFvx zrWA Fl xn` ,cx¥¨©¦§©§¥£¥
.äìòî ìL ïéc-úéa étî äLîúçL Ÿ¤¦¦¥¦¤©§¨¦¥

Enòàlà ,øîàð àì "íòä úçL" Y ©§¦¥¨¨Ÿ¤¡©¤¨
"Enò"¯:mW oOwl i"Wx mB d`xE ©§§¥©©¦§©¨¨

."LOre xn`p `l o`M ± mrde dY`"©¨§¨¨¨Ÿ¤¡©§©§
Eîöòî zìawL áø áøò¯Edfe ¥¤©¤¦©§¨¥©§§§¤

zilrdW ,"zilrd xW`" WExiR¥£¤¤¡¥¨¤¤¡¥¨
.Lnvrn YlAwe§¦©§¨¥©§§

ízøiâå¯xW`" xn` dfNW okYie §¦©§¨§¦¨¥¤¨¤¨©£¤
:gl ,ai lirl oFWNd `Ed oke] "zilrd¤¡¥¨§¥©¨§¥

ax axr mbe"dlrxW`" `le ,["mY` §©¥¤©¨¨¦¨§Ÿ£¤

mzF` zilrdW xnFl dvFxW ,"z`vFd¥¨¤¤©¤¤¡¥¨¨
wACdlE xIBzdl dlFcB dlrnl§©£¨§¨§¦§©¥§¦©¥

dpikXA(dngd xe`). ©§¦¨
e÷áciL áBè :zøîàå ,éa zëìîð àìå§Ÿ¦§©§¨¦§¨©§¨¤¦¨§

eúçL íä ,äðéëMa íéøb¯.mnvr ¥¦©§¦¨¥¦£©§¨
eúéçLäå¯i"WxA lirlcM ,mixg` §¦§¦£¥¦§¦§¥§©¦

`le) mzq "zgW" xn`W dGn .c wEqR̈¦¤¤¨©¦¥§¨§Ÿ
:Wxtn okl ,(eiUrn F` FMxC zgW¦¥©§©£¨¨¥§¨¥

mixg` mbe mnvr EzgiWx`a) ¦£©§¨§©£¥¦
(dcya.g dxez

(h)óøò äL÷ítøò éL÷ ïéøéæçî Y §¥Ÿ¤©§¦¦§¦¨§¨
¯,dWw mRxrW FrnWnM WxiR `lŸ¥©§©§¨¤¨§¨¨¤

.dWw `Ed sxFr lMW ipRn¦§¥¤¨¤¨¤
ì íéðàîîe íäéçéëBî ãâðìòîL¯ §¤¤¦¥¤§¨£¦¦§Ÿ©

lW ixFg`d wlgd) sxrd ziptd©§¨©¨Ÿ¤©¥¤¨£¦¤
i` lr d`xn (dWw wlg `EdW x`ESd©©¨¤¥¤¨¤©§¤©¦
izi`x" zErnWOd Ffe .rFnWl zEpFkp§¦§©§©©§¨¨¦¦
± "sxFr dWw mr dPde dGd mrd z ¤̀¨¨©¤§¦¥©§¥¤
,mRxr lW dWTd wlgd z` izi`ẍ¦¦¤©¥¤©¨¤¤¨§¨
ixaC z` rFnWl dvFx Fpi`W mc`M§¨¨¤¥¤¦§©¤¦§¥
o`M s` ,FRxr z` eil` dptnE Fxag£¥©§¤¥¨¤¨§©¨

`le ,xEg lW FYgkFzl rFnWl Ep`in¥£¦§©§©§¤§Ÿ
oFWl d`xE .EdEbxd s` `N` calA Ff¦§¨¤¨©£¨§¥§
± sxr dWwn" :` ,hk ilWn i"Wx©¦¦§¥©§¤Ÿ¤

."rFnWNni dxez ¦¦§©
(i)él äçépäeðòîL àì ïéãò Y ©¦¨¦£©¦Ÿ¨©§

:øîBà àeäå ,íäéìò äLî ìltúäL¤¦§©¥Ÿ¤£¥¤§¥
"él äçépä"¯i"WxA:ai ,b mixaC ©¦¨¦§©¦§¨¦

mixaC mB d`xE ."LA iziid qtFY ike"§¦¥¨¦¦§§¥©§¨¦
,al zFkxA i"WxaE ,"iPOn sxd" :ci ,h¤¤¦¤¦§©¦§¨
iciÎlr lFgnl FciA gM WIW F`xd" :`¤§¤¥Ÿ©§¨¦§©§¥

."dNtY§¦¨
BòéãBäå ,çút Bì çút ïàk àlà¤¨¨¨©¤©§¦
ìltúé íàL ,Ba éeìz øácäL¤©¨¨¨¤¦¦§©¥

ílëé àì íäéìò¯zEhWR ,xnFlM £¥¤Ÿ§©¥§©©§
zFNkl Fl giPi m`W `Ed aEzMd©¨¤¦©¦©§©

lFcB iFbl FzF` dUri if` ,mzF`d`x) ¨£©©£¤§¨
cec ixac(ai ,ci xacnafnx Fnvr dfA la` ,£¨¨¤©§¨©

,Fl giPdl `NW zExWt` Fl WIW Fl¤¥¤§¨¤Ÿ§©¦©
.mNki `le`i dxez §Ÿ§©¥

(`i)Età äøçé 'ä äîìíeìk Y ¨¨¤¡¤©§§
øBab ,íëça íëç àlà àp÷úî¦§©¥¤¨¨¨§¨¨¦



yz`צח ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני וחרט ∑e¯Á˙.ׁשל חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, .אחד ְְְִֵֶֶַַָ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ניסה  אֹו וי, לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין .קֹול ֲִִֶַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז לאֿיאכל (שבת "ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ׁשהּוא ּפסח מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

להם'? ואּתנּנה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ‰‰¯.ּבֹו", ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,úéðBìt äëàìîa éðBìt ìL åé÷ñò£¨¨¤§¦¦§¨¨§¦
åéòeLòL ìk Ck¯eiwqri"yx d`x) ¨¨©£¨£¨¨

(ck ,hiw mildz.
äøBza àeä-Ceøa-LBãwä ìL¯d`x ¤©¨¨©¨§¥

mFi mFi mirWrW did`e" :l ,g ilWn¦§¥§¤§¤©£ª¦
."zr lkA eiptl zwgUn§©¤¤§¨¨§¨¥

úeøçì Yèøçå úøç ïBL¯d`x ¨§¤¤§¤¤§¥
.ipXd WExiR mW i"WxaE c wEqR lirl§¥¨§©¦¨¥©¥¦

ì íäéðL ,àeä ãçà÷ewç ïBL¯d`x ¤¨§¥¤§¦§¥
.` ,cp oiaExir i"Wx mB©©¦¥¦

.æòìa ø"ééìééèðà¯enteilierKFzgl ,, §©©©£
.lFqtlfi dxez ¦§

(fi)äòøaíéòéøî eéäL ,Bòéøäa Y §¥Ÿ©£¦¤¨§¦¦
íé÷çBöå íéçîNe¯.e wEqR lirlcM §¥¦§£¦§¦§¥¨

mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkaE§©¨¦§¥¨§¦¦¦
miwrFve :`qxiBdwEqR i"Wx d`xE . ©¦§¨§£¦§¥©¦¨

.gigi dxez

(gi)äøeáb úBðò ìB÷ ïéà"ïéà" Y ¥£§¨¥
äàøð äfä ìBw[ä]¯"d`xp" hwp ©©¤¦§¤¨©¦§¤

o`M xAEcOW ipRn ,"rnWp" `le§Ÿ¦§¨¦§¥¤§¨¨
zI`xl dpEMde ,zFlFTd oiA dpgadA§©§¨¨¥©§©©¨¨¦§¦©

.lkVd©¥¤
,ïBçvð íé÷òBvä íéøBab úiðò "ìB÷"£¦©¦¦©£¦¦¨

lç "ìB÷" àìåíéL¯lFw" :WExiR Edf §Ÿ©¨¦¤¥
hinWd dOl oEIr Kixve ."dWElg zFpr££¨§¨¦¦¨¨¦§¦
o`MW mEXn ilE`e ."zIpr" zaiY o`M̈¥©£¦©§©¦¤¨

FnkE ,xrv oFWNn `Ed "zFpr" WExiR¥£¦§©©§
la` ."ie miwrFSd" KWndA xnF`W¤¥©¤§¥©£¦©£¨

.alw dxrdA oOwl d`x§¥§©¨§¤¨¨
éå íé÷òBvL¯miltFPW EN` .iF` ¤£¦©¥¤§¦

.dnglOA©¦§¨¨
äñéð Bà¯Ex`WPW EN` .gFxal ¦¨¦§©¥¤¦§£

.miIgA©©¦
úBpò ìB÷ïéôecâå ïéôeøç "ìB÷" Y ©¥¦§¦¦

ïépòîä¯oFWNn "zFPr" Wxtn o`M ©§©¦¨§¨¥©¦§
oFWl `Ede zWBcEn o"EPdW oeiM ,iEPir¦¥¨¤©§¤¤§§
iYW oMÎoi`XÎdn ,caMd oipAn xFwn̈¦¦§¨©¨¥©¤¥¥§¥
zWBcEn o"EPd oi` zFpFW`xd "zFpr"£¨¦¥©§¤¤

dIpr lW lTd oipAn xFwn ode ,odAt"r) ¨¤§¥¨¦¦§¨©©¤£¦¨
(`ikc `xine `xwpd zpad.

Bì ïéøîàpLk ïòîBL Lôð úà¯Edfe ¤¤¤§¨§¤¤¡¨¦§¤
`EdW oeiMW ,"rnFW ikp`" xn`X dn©¤¨©¨Ÿ¦¥©¤¥¨¤
mirnWPd zFlFTd okFY z` rnFW¥©¤¤©©¦§¨¦
oitExig" lW zFlFw mdW ,dpgOA©©£¤¤¥¤¥¦
,"zFPr lFw" dGW rcFi okl ,"oitECbe§¦¦¨¥¥©¤¤©
Fpi`W in la` ,ornFWWtp z` oiPrOW¤§©¦¤¤¤§¨£¨¦¤¥
ozF`A mixn`Pd mixaCd z` rnFW¥©¤©§¨¦©¤¡¨¦§¨
dfA oigadl lFki Fpi` ,zFlFTd©¥¨§©§¦¨¤

calA lFTd zrinXn(cec ixac).hi dxez ¦§¦©©¦§¨
(hi)'Bâå åéãiî CìLiåäî :øîà Y ©©§¥¦¨¨§¨©©

Y úBönä ïî ãçà àeäL çñt¤©¤¤¨¦©¦§
äøBz äøîà¯.bn ,ai lirl ¨§¨¨§¥

"Ba ìëàé àì øëð ïa ìk"¯dfe ¨¤¥¨ŸŸ©§¤
eiUrn ExMpzPW xnEn l`xUi llFM¥¦§¨¥¨¤¦§©§©£¨
.mW i"WxA lirlcM ,minXAW eia`l§¨¦¤©¨©¦§¦§¥§©¦¨

ïàk dlk äøBzä¯zFgENA diElY ©¨ª¨¨§¨©
ElNd(` ,ft zay i"yx). ©¨

ìàøNé ìëå¯"l`xUi lM" oFWNd §¨¦§¨¥©¨¨¦§¨¥
ipAn miHrn wx ixdW ,oEIr Kixv̈¦¦¤£¥©§©¦¦§¥
ilE`e ,lbrd `hgA ElWkp l`xUi¦§¨¥¦§§§¥§¨¥¤§©
`hg in oicr rci `l dWOW mEXn¦¤¤Ÿ¨©£©¦¦¨¨

lrFtA(mgpn zxez)ÎiazM dOkA mpn` . §©¨§¨§©¨¦§¥
zaiY miqxFB `l cg` qEtcaE cï¦§¤¨Ÿ§¦¥©
i"Wx d`xE .mW zAWA `Ed oke ."lke"§¨§¥§©¨¨§¥©¦
xg` mrh `iaOW ` ,cl oOwl§©¨¤¥¦©©©¥
ipWl mikixvE ,zFgENd zxiaWl¦§¦©©§¦¦¦§¥

.xE`iAA mW oIr ,minrHd©§¨¦©¥¨©¥
íéøîeî¯qEtcaE ciÎiazM dOkA ¨¦§©¨¦§¥¨¦§

.micOEWn :oFW`x¦§¨¦
íäì äpðzàå¯Dl miE`x mpi`Wt"r) §¤§¤¨¨¤¤¥¨§¦¨

(my zay i"yx:ai ,cl mixaC i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¦
,zFgENd z` xFAWl FAl F`UPW"¤§¨¦¦§¤©
`EdÎKExAÎWFcTd zrC dniMqde§¦§¦¨©©©¨¨

xn`PW ,FYrcl(` ,cl onwl)xW` §©§¤¤¡©£¤
."YxAXW LgM xWii ,YxAW¦©§¨¦©Ÿ£¤¦©§¨

øää úçzøää éìâøì Y¯`le ©©¨¨§©§¥¨¨§Ÿ
xdl zgYn(m"`x)lirl i"Wx d`xE . ¦©©¨¨§¥©¦§¥

.fi ,hik dxez

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלגלּות,

אחד רגל ׁשל לכּסא קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד אינֹו רגלים ג' ׁשל ּכּסא לב)ואם ‡L¯.(ברכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¬∆
Ca Ì‰Ï zÚaL∑,ּבגבעֹות ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת לא ƒ¿«¿»»∆»ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ׁשּנאמר לעֹולם, ק ּימת ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב טז)אּלא כב נאמר (בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ג) כו נאמר(שם ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי יא): לה ּפרה (שם ׁשּדי אל "אני : ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּדי" ּב"אל לֹו נׁשּבע .ּורבה", ְְְִֵֵַַַ

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå: ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«

(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

:íéáúk§ª¦«
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øëæ Y úeìâì íà .äã÷òì Bøàeö©¨©£¥¨¦§¨§Ÿ
ïøçì äìbL á÷òéì¯itl xcQd hwp §©£Ÿ¤¨¨§¨¨¨©©¥¤§¦

lM lW zEkGd lcFB itlE WpFrd zxnEg§©¨¤§¦¤©§¤¨
i"Wx d`xE .cxFi xcqA zFa`dn cg ¤̀¨¥¨¨§¥¤¥§¥©¦

an ,ek `xwIe(mgpn zxez). ©¦§¨
äzà äî ,ïúeëæa ïéìBvð ïðéà íàå§¦¥¨¦¦¦§¨¨©¨
"ìBãb éBâì EúBà äNòàå" :éì øîBà¥¦§¤¡¤§§¨

¯.i wEqR̈
ìL ìL àqk íàåíéìâø L¯mdxa` §¦¦¥¤¨Ÿ©§©¦©§¨¨

awrie wgvi(` ,al zekxa i"yx). ¦§¨§©£Ÿ
éðôì ãîBò BðéàEñòk úòLa E¯ ¥¥§¨¤¦§©©©§

.Liptl cnFr mzEkf oi` ,xnFlM§©¥§¨¥§¨¤
úçà ìâø ìL àqëì øîçå-ì÷¯ ©¨Ÿ¤§¦¥¤¤¤¤¨

,ci xAcOA i"Wx d`xE .dWn lW FzEkf§¤¤§¥©¦©¦§¨
dY`W ± lFcB iFbl LzF` dUr`e" :ai§¤¡¤§§¨¤©¨

.xE`iAA mW d`xE ."mrxGn¦©§¨§¥¨©¥
Ca íäì zòaLð øLààì Y £¤¦§©§¨¨¤¨Ÿ

àì ,äìk àeäL øáãa íäì zòaLð¦§©§¨¨¤§¨¨¤¨¤Ÿ
õøàa àìå íéîMa¯,`p dirWi d`x ©¨©¦§Ÿ¨¨¤§¥§©§¨

cbAM ux`de Eglnp oWrM minW iM" :`¦¨©¦¤¨¨¦§¨§¨¨¤©¤¤
` ,al mixaC i"Wx d`x la` ."dlaY¦§¤£¨§¥©¦§¨¦
md"W oeiM ux`e minW mdA cirdW¤¥¦¨¤¨©¦¨¨¤¥¨¤¥
mXW xnFl Wie ,"mlFrl minIw©¨¦§¨§¥©¤¨
`le ,mceÎxUal qgiA dpEMd "mlFrl"§¨©©¨¨§©©§¨¨¨¨§Ÿ

.WOn mlFrl§¨©¨
úBòába àìå íéøäa àì¯d`x Ÿ¤¨¦§Ÿ©§¨§¥

EWEni mixdd iM" :i ,cp dirWi§©§¨¦¤¨¦¨

."dphEnY zFraBde§©§¨§¤¨
EúòeáLe íi÷ äzàL ,"Ca" àlà¤¨¨¤©¨©¨§¨§

øîàpL ,íìBòì úîi÷¯,ak ziW`xA ©¤¤§¨¤¤¡©§¥¦
.fh

:[íäøáàa]¯.ciÎiazM dOkA `Ed oM §©§¨¨¥§©¨¦§¥¨
rnWn oke .zFidl Kixv KM dxF`kle§¦§¨¨¨¦¦§§¥©§©
miqEtCd lkA K` .i"Wx oFWl KWndn¥¤§¥§©¦©§¨©§¦
:` ,al zFkxA `"Wxdn mB d`xE .Fpi ¥̀§¥©©©§¨§¨
aizM mdxa`A ,WOEgA i"Wx WExiRn"¦¥©¦©¨§©§¨¨§¦
,f dkin i"Wx d`xE ."'ebe iYrAWp iA¦¦§©§¦§¥©¦¦¨
,wgvi lW FzcwrA ± YrAWp xW`" :k£¤¦§©§¨©£¥¨¤¦§¨
ziUr xW` ori 'd m`p iYrAWp iA¦¦§©§¦§ª©©£¤¨¦¨
xW`" :` ,al zFkxA i"WxaE ."'ebe§©¦§¨£¤
iA ,wgvi zciwrA ± KA mdl YrAWp¦§©§¨¨¤¨©£¥©¦§¨¦

."iYrAWp¦§©§¦
øîàð ÷çöéìe ,"'ä íàð ézòaLð éa"¦¦§©§¦§ª§¦§¨¤¡©

¯.b ,ek mẄ
ézòaLð øLà äòáMä úà éúî÷äå"©£¦Ÿ¦¤©§ª¨£¤¦§©§¦

éáà íäøáàì"E¯zrEaWAW s`e §©§¨¨¨¦§©¤¦§©
Fnvr mdxa`(fh ,ak my):i"Wx WxiR ©§¨¨©§¥©©¦

.oAl zg`e a`l zg` ± Lkxa` KxA"¨¥£¨¤§©©¨¨§©©©¥

."oAl zg`e a`l zg` ± dAx` dAxde§©§¨©§¤©©¨¨§©©©¥
,aEzMA WxFtndn `iadl i"Wx sicrd¤¡¦©¦§¨¦¥©§¨©¨

.WExitl KixSW mFwOn xW`n¥£¤¦¨¤¨¦§¥
øîàð á÷òéìe¯.`i ,dl mW §©£Ÿ¤¡©¨

Bì òaLð ,"äáøe äøt écL ìà éðà"£¦¤©©§¥§¥¦§©
"écL ìà"a¯i`cM ip`W" :mW i"WxaE §¥©©§©¦¨¤£¦§©

."iNW zFkxAdW ,Kxalci dxez §¨¥¤©§¨¤¦
(eh)íäéøáò éðMîúBiúBàä eéä Y ¦§¥¤§¥¤¨¨¦

úBàø÷ð¯ipXn" EaYkPW `le ¦§¨§Ÿ¤¦§§¦§¥
KM dzUrp daizMd `N` ,"mdixar¤§¥¤¤¨©§¦¨¤¤§¨¨

.mdixar ipXn mi`xwp EidIW¤¦§¦§¨¦¦§¥¤§¥¤
äéä íéqð äNòîe¯azMdW xnFlM ©£¥¦¦¨¨§©¤©§¨

dide ,ipXd xarl df xarn wEwg did̈¨¨¥¥¤¤¨¥¤©¥¦§¨¨
`le ddf otF`A miccSd ipXn `xwp¦§¨¦§¥©§¨¦§¤¥¤§Ÿ
dUrn did dfe ,zFIzF`d KERidA§¦¨¦§¤¨¨©£¥
xEYIn oM cnFNW xWt`e .miQp¦¦§¤§¨¤¥¥¦¦
dfe ."miaEzM md dGnE dGn" zFaiYd©¥¦¤¦¤¥§¦§¤
,cw zAWA Fnvr i"Wx azMW FnM `lŸ§¤¨©©¦©§§©¨
ipXd xarn `xwp did `l azMdW `¤©§¨Ÿ¨¨¦§¨¥¥¤©¥¦
zFkEtd zFIzF`d" `N` ,xWi otF`A§¤¨¨¤¨¨¦£
`N` opirEnW` `le ,dkEtd daiYde§©¥¨£¨§Ÿ©§¦©¤¨

z` awFp wwgd didWdGnE ."gENd lM ¤¨¨©£¨¥¤¨©©¦¤
oFWl "miQp dUrn" o`M i"Wx hwPW¤¨©©¦¨©£¥¦¦§
didW sqFp qpl fnFxW xWt` ,miAx©¦¤§¨¤¥§¥¨¤¨¨
m"n" mW `xnBA Exn`W FnM ,zFgENA©§¤¨§©§¨¨¨¥
Eid qpA zFgENAW K"nqe [dnEzq]§¨§¨¤¤©§¥¨
li`FdC" mW i"Wx WExitkE ,"micnFr§¦§¥©¦¨§¦
did ,mdixar ipXn d`xp did azMde§©§¨¨¨¦§¤¦§¥¤§¥¤¨¨
did qpAW `l m` ,lFRil Dl̈¦¦Ÿ¤§¥¨¨

."cnFrfh dxez ¥
(fh)änä íéäìà äNòîY ©£¥¡Ÿ¦¥¨

øác .ïàNò BãBáëa àeä ,BòîLîk§©§¨¦§£¨¨¨¨
ìk :Bøáçì øîBàä íãàk ,øçà©¥§¨¨¨¥©£¥¨



צט `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני וחרט ∑e¯Á˙.ׁשל חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, .אחד ְְְִֵֶֶַַָ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ניסה  אֹו וי, לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין .קֹול ֲִִֶַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז לאֿיאכל (שבת "ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ׁשהּוא ּפסח מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

להם'? ואּתנּנה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ‰‰¯.ּבֹו", ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,úéðBìt äëàìîa éðBìt ìL åé÷ñò£¨¨¤§¦¦§¨¨§¦
åéòeLòL ìk Ck¯eiwqri"yx d`x) ¨¨©£¨£¨¨

(ck ,hiw mildz.
äøBza àeä-Ceøa-LBãwä ìL¯d`x ¤©¨¨©¨§¥

mFi mFi mirWrW did`e" :l ,g ilWn¦§¥§¤§¤©£ª¦
."zr lkA eiptl zwgUn§©¤¤§¨¨§¨¥

úeøçì Yèøçå úøç ïBL¯d`x ¨§¤¤§¤¤§¥
.ipXd WExiR mW i"WxaE c wEqR lirl§¥¨§©¦¨¥©¥¦

ì íäéðL ,àeä ãçà÷ewç ïBL¯d`x ¤¨§¥¤§¦§¥
.` ,cp oiaExir i"Wx mB©©¦¥¦

.æòìa ø"ééìééèðà¯enteilierKFzgl ,, §©©©£
.lFqtlfi dxez ¦§

(fi)äòøaíéòéøî eéäL ,Bòéøäa Y §¥Ÿ©£¦¤¨§¦¦
íé÷çBöå íéçîNe¯.e wEqR lirlcM §¥¦§£¦§¦§¥¨

mipFW`x miqEtcE ciÎiazM dOkaE§©¨¦§¥¨§¦¦¦
miwrFve :`qxiBdwEqR i"Wx d`xE . ©¦§¨§£¦§¥©¦¨

.gigi dxez

(gi)äøeáb úBðò ìB÷ ïéà"ïéà" Y ¥£§¨¥
äàøð äfä ìBw[ä]¯"d`xp" hwp ©©¤¦§¤¨©¦§¤

o`M xAEcOW ipRn ,"rnWp" `le§Ÿ¦§¨¦§¥¤§¨¨
zI`xl dpEMde ,zFlFTd oiA dpgadA§©§¨¨¥©§©©¨¨¦§¦©

.lkVd©¥¤
,ïBçvð íé÷òBvä íéøBab úiðò "ìB÷"£¦©¦¦©£¦¦¨

lç "ìB÷" àìåíéL¯lFw" :WExiR Edf §Ÿ©¨¦¤¥
hinWd dOl oEIr Kixve ."dWElg zFpr££¨§¨¦¦¨¨¦§¦
o`MW mEXn ilE`e ."zIpr" zaiY o`M̈¥©£¦©§©¦¤¨

FnkE ,xrv oFWNn `Ed "zFpr" WExiR¥£¦§©©§
la` ."ie miwrFSd" KWndA xnF`W¤¥©¤§¥©£¦©£¨

.alw dxrdA oOwl d`x§¥§©¨§¤¨¨
éå íé÷òBvL¯miltFPW EN` .iF` ¤£¦©¥¤§¦

.dnglOA©¦§¨¨
äñéð Bà¯Ex`WPW EN` .gFxal ¦¨¦§©¥¤¦§£

.miIgA©©¦
úBpò ìB÷ïéôecâå ïéôeøç "ìB÷" Y ©¥¦§¦¦

ïépòîä¯oFWNn "zFPr" Wxtn o`M ©§©¦¨§¨¥©¦§
oFWl `Ede zWBcEn o"EPdW oeiM ,iEPir¦¥¨¤©§¤¤§§
iYW oMÎoi`XÎdn ,caMd oipAn xFwn̈¦¦§¨©¨¥©¤¥¥§¥
zWBcEn o"EPd oi` zFpFW`xd "zFpr"£¨¦¥©§¤¤

dIpr lW lTd oipAn xFwn ode ,odAt"r) ¨¤§¥¨¦¦§¨©©¤£¦¨
(`ikc `xine `xwpd zpad.

Bì ïéøîàpLk ïòîBL Lôð úà¯Edfe ¤¤¤§¨§¤¤¡¨¦§¤
`EdW oeiMW ,"rnFW ikp`" xn`X dn©¤¨©¨Ÿ¦¥©¤¥¨¤
mirnWPd zFlFTd okFY z` rnFW¥©¤¤©©¦§¨¦
oitExig" lW zFlFw mdW ,dpgOA©©£¤¤¥¤¥¦
,"zFPr lFw" dGW rcFi okl ,"oitECbe§¦¦¨¥¥©¤¤©
Fpi`W in la` ,ornFWWtp z` oiPrOW¤§©¦¤¤¤§¨£¨¦¤¥
ozF`A mixn`Pd mixaCd z` rnFW¥©¤©§¨¦©¤¡¨¦§¨
dfA oigadl lFki Fpi` ,zFlFTd©¥¨§©§¦¨¤

calA lFTd zrinXn(cec ixac).hi dxez ¦§¦©©¦§¨
(hi)'Bâå åéãiî CìLiåäî :øîà Y ©©§¥¦¨¨§¨©©

Y úBönä ïî ãçà àeäL çñt¤©¤¤¨¦©¦§
äøBz äøîà¯.bn ,ai lirl ¨§¨¨§¥

"Ba ìëàé àì øëð ïa ìk"¯dfe ¨¤¥¨ŸŸ©§¤
eiUrn ExMpzPW xnEn l`xUi llFM¥¦§¨¥¨¤¦§©§©£¨
.mW i"WxA lirlcM ,minXAW eia`l§¨¦¤©¨©¦§¦§¥§©¦¨

ïàk dlk äøBzä¯zFgENA diElY ©¨ª¨¨§¨©
ElNd(` ,ft zay i"yx). ©¨

ìàøNé ìëå¯"l`xUi lM" oFWNd §¨¦§¨¥©¨¨¦§¨¥
ipAn miHrn wx ixdW ,oEIr Kixv̈¦¦¤£¥©§©¦¦§¥
ilE`e ,lbrd `hgA ElWkp l`xUi¦§¨¥¦§§§¥§¨¥¤§©
`hg in oicr rci `l dWOW mEXn¦¤¤Ÿ¨©£©¦¦¨¨

lrFtA(mgpn zxez)ÎiazM dOkA mpn` . §©¨§¨§©¨¦§¥
zaiY miqxFB `l cg` qEtcaE cï¦§¤¨Ÿ§¦¥©
i"Wx d`xE .mW zAWA `Ed oke ."lke"§¨§¥§©¨¨§¥©¦
xg` mrh `iaOW ` ,cl oOwl§©¨¤¥¦©©©¥
ipWl mikixvE ,zFgENd zxiaWl¦§¦©©§¦¦¦§¥

.xE`iAA mW oIr ,minrHd©§¨¦©¥¨©¥
íéøîeî¯qEtcaE ciÎiazM dOkA ¨¦§©¨¦§¥¨¦§

.micOEWn :oFW`x¦§¨¦
íäì äpðzàå¯Dl miE`x mpi`Wt"r) §¤§¤¨¨¤¤¥¨§¦¨

(my zay i"yx:ai ,cl mixaC i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¦
,zFgENd z` xFAWl FAl F`UPW"¤§¨¦¦§¤©
`EdÎKExAÎWFcTd zrC dniMqde§¦§¦¨©©©¨¨

xn`PW ,FYrcl(` ,cl onwl)xW` §©§¤¤¡©£¤
."YxAXW LgM xWii ,YxAW¦©§¨¦©Ÿ£¤¦©§¨

øää úçzøää éìâøì Y¯`le ©©¨¨§©§¥¨¨§Ÿ
xdl zgYn(m"`x)lirl i"Wx d`xE . ¦©©¨¨§¥©¦§¥

.fi ,hik dxez

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלגלּות,

אחד רגל ׁשל לכּסא קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד אינֹו רגלים ג' ׁשל ּכּסא לב)ואם ‡L¯.(ברכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¬∆
Ca Ì‰Ï zÚaL∑,ּבגבעֹות ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת לא ƒ¿«¿»»∆»ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ׁשּנאמר לעֹולם, ק ּימת ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב טז)אּלא כב נאמר (בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ג) כו נאמר(שם ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי יא): לה ּפרה (שם ׁשּדי אל "אני : ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ׁשּדי" ּב"אל לֹו נׁשּבע .ּורבה", ְְְִֵֵַַַ

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå: ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«

(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−
íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬

:íéáúk§ª¦«
i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øëæ Y úeìâì íà .äã÷òì Bøàeö©¨©£¥¨¦§¨§Ÿ
ïøçì äìbL á÷òéì¯itl xcQd hwp §©£Ÿ¤¨¨§¨¨¨©©¥¤§¦

lM lW zEkGd lcFB itlE WpFrd zxnEg§©¨¤§¦¤©§¤¨
i"Wx d`xE .cxFi xcqA zFa`dn cg ¤̀¨¥¨¨§¥¤¥§¥©¦

an ,ek `xwIe(mgpn zxez). ©¦§¨
äzà äî ,ïúeëæa ïéìBvð ïðéà íàå§¦¥¨¦¦¦§¨¨©¨
"ìBãb éBâì EúBà äNòàå" :éì øîBà¥¦§¤¡¤§§¨

¯.i wEqR̈
ìL ìL àqk íàåíéìâø L¯mdxa` §¦¦¥¤¨Ÿ©§©¦©§¨¨

awrie wgvi(` ,al zekxa i"yx). ¦§¨§©£Ÿ
éðôì ãîBò BðéàEñòk úòLa E¯ ¥¥§¨¤¦§©©©§

.Liptl cnFr mzEkf oi` ,xnFlM§©¥§¨¥§¨¤
úçà ìâø ìL àqëì øîçå-ì÷¯ ©¨Ÿ¤§¦¥¤¤¤¤¨

,ci xAcOA i"Wx d`xE .dWn lW FzEkf§¤¤§¥©¦©¦§¨
dY`W ± lFcB iFbl LzF` dUr`e" :ai§¤¡¤§§¨¤©¨

.xE`iAA mW d`xE ."mrxGn¦©§¨§¥¨©¥
Ca íäì zòaLð øLààì Y £¤¦§©§¨¨¤¨Ÿ

àì ,äìk àeäL øáãa íäì zòaLð¦§©§¨¨¤§¨¨¤¨¤Ÿ
õøàa àìå íéîMa¯,`p dirWi d`x ©¨©¦§Ÿ¨¨¤§¥§©§¨

cbAM ux`de Eglnp oWrM minW iM" :`¦¨©¦¤¨¨¦§¨§¨¨¤©¤¤
` ,al mixaC i"Wx d`x la` ."dlaY¦§¤£¨§¥©¦§¨¦
md"W oeiM ux`e minW mdA cirdW¤¥¦¨¤¨©¦¨¨¤¥¨¤¥
mXW xnFl Wie ,"mlFrl minIw©¨¦§¨§¥©¤¨
`le ,mceÎxUal qgiA dpEMd "mlFrl"§¨©©¨¨§©©§¨¨¨¨§Ÿ

.WOn mlFrl§¨©¨
úBòába àìå íéøäa àì¯d`x Ÿ¤¨¦§Ÿ©§¨§¥

EWEni mixdd iM" :i ,cp dirWi§©§¨¦¤¨¦¨

."dphEnY zFraBde§©§¨§¤¨
EúòeáLe íi÷ äzàL ,"Ca" àlà¤¨¨¤©¨©¨§¨§

øîàpL ,íìBòì úîi÷¯,ak ziW`xA ©¤¤§¨¤¤¡©§¥¦
.fh

:[íäøáàa]¯.ciÎiazM dOkA `Ed oM §©§¨¨¥§©¨¦§¥¨
rnWn oke .zFidl Kixv KM dxF`kle§¦§¨¨¨¦¦§§¥©§©
miqEtCd lkA K` .i"Wx oFWl KWndn¥¤§¥§©¦©§¨©§¦
:` ,al zFkxA `"Wxdn mB d`xE .Fpi ¥̀§¥©©©§¨§¨
aizM mdxa`A ,WOEgA i"Wx WExiRn"¦¥©¦©¨§©§¨¨§¦
,f dkin i"Wx d`xE ."'ebe iYrAWp iA¦¦§©§¦§¥©¦¦¨
,wgvi lW FzcwrA ± YrAWp xW`" :k£¤¦§©§¨©£¥¨¤¦§¨
ziUr xW` ori 'd m`p iYrAWp iA¦¦§©§¦§ª©©£¤¨¦¨
xW`" :` ,al zFkxA i"WxaE ."'ebe§©¦§¨£¤
iA ,wgvi zciwrA ± KA mdl YrAWp¦§©§¨¨¤¨©£¥©¦§¨¦

."iYrAWp¦§©§¦
øîàð ÷çöéìe ,"'ä íàð ézòaLð éa"¦¦§©§¦§ª§¦§¨¤¡©

¯.b ,ek mẄ
ézòaLð øLà äòáMä úà éúî÷äå"©£¦Ÿ¦¤©§ª¨£¤¦§©§¦

éáà íäøáàì"E¯zrEaWAW s`e §©§¨¨¨¦§©¤¦§©
Fnvr mdxa`(fh ,ak my):i"Wx WxiR ©§¨¨©§¥©©¦

.oAl zg`e a`l zg` ± Lkxa` KxA"¨¥£¨¤§©©¨¨§©©©¥

."oAl zg`e a`l zg` ± dAx` dAxde§©§¨©§¤©©¨¨§©©©¥
,aEzMA WxFtndn `iadl i"Wx sicrd¤¡¦©¦§¨¦¥©§¨©¨

.WExitl KixSW mFwOn xW`n¥£¤¦¨¤¨¦§¥
øîàð á÷òéìe¯.`i ,dl mW §©£Ÿ¤¡©¨

Bì òaLð ,"äáøe äøt écL ìà éðà"£¦¤©©§¥§¥¦§©
"écL ìà"a¯i`cM ip`W" :mW i"WxaE §¥©©§©¦¨¤£¦§©

."iNW zFkxAdW ,Kxalci dxez §¨¥¤©§¨¤¦
(eh)íäéøáò éðMîúBiúBàä eéä Y ¦§¥¤§¥¤¨¨¦

úBàø÷ð¯ipXn" EaYkPW `le ¦§¨§Ÿ¤¦§§¦§¥
KM dzUrp daizMd `N` ,"mdixar¤§¥¤¤¨©§¦¨¤¤§¨¨

.mdixar ipXn mi`xwp EidIW¤¦§¦§¨¦¦§¥¤§¥¤
äéä íéqð äNòîe¯azMdW xnFlM ©£¥¦¦¨¨§©¤©§¨

dide ,ipXd xarl df xarn wEwg did̈¨¨¥¥¤¤¨¥¤©¥¦§¨¨
`le ddf otF`A miccSd ipXn `xwp¦§¨¦§¥©§¨¦§¤¥¤§Ÿ
dUrn did dfe ,zFIzF`d KERidA§¦¨¦§¤¨¨©£¥
xEYIn oM cnFNW xWt`e .miQp¦¦§¤§¨¤¥¥¦¦
dfe ."miaEzM md dGnE dGn" zFaiYd©¥¦¤¦¤¥§¦§¤
,cw zAWA Fnvr i"Wx azMW FnM `lŸ§¤¨©©¦©§§©¨
ipXd xarn `xwp did `l azMdW `¤©§¨Ÿ¨¨¦§¨¥¥¤©¥¦
zFkEtd zFIzF`d" `N` ,xWi otF`A§¤¨¨¤¨¨¦£
`N` opirEnW` `le ,dkEtd daiYde§©¥¨£¨§Ÿ©§¦©¤¨

z` awFp wwgd didWdGnE ."gENd lM ¤¨¨©£¨¥¤¨©©¦¤
oFWl "miQp dUrn" o`M i"Wx hwPW¤¨©©¦¨©£¥¦¦§
didW sqFp qpl fnFxW xWt` ,miAx©¦¤§¨¤¥§¥¨¤¨¨
m"n" mW `xnBA Exn`W FnM ,zFgENA©§¤¨§©§¨¨¨¥
Eid qpA zFgENAW K"nqe [dnEzq]§¨§¨¤¤©§¥¨
li`FdC" mW i"Wx WExitkE ,"micnFr§¦§¥©¦¨§¦
did ,mdixar ipXn d`xp did azMde§©§¨¨¨¦§¤¦§¥¤§¥¤¨¨
did qpAW `l m` ,lFRil Dl̈¦¦Ÿ¤§¥¨¨

."cnFrfh dxez ¥
(fh)änä íéäìà äNòîY ©£¥¡Ÿ¦¥¨

øác .ïàNò BãBáëa àeä ,BòîLîk§©§¨¦§£¨¨¨¨
ìk :Bøáçì øîBàä íãàk ,øçà©¥§¨¨¨¥©£¥¨



yz`ק ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים .ּכּמה ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם .רע ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: לי ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)äfä íòä Eì äNò äîänk Y ¤¨¨§¨¨©¤©¨
àlL ãò EeøqiL zìáñ íéøeqé¦¦¨©§¨¤¦§©¤Ÿ

àéáz¯WExiRd Edfe .z`adW mcFw ¨¦¤¤¥¥¨§¤©¥
."z`ad iM"¦¥¥¨

äæ àèç íäéìò¯oixEQI dn ,xnFlM £¥¤¥§¤§©©¦¦
mdd oixEQId zngOW cr ,YlAw¦©§¨©¤¥£©©¦¦¨¥

mdilr df `hg z`ad(m"`x)dWnE . ¥¥¨¥§¤£¥¤¤
milFcB mixEQi Fl EUr mdW aWg̈©¤¥¨¦¦§¦
iM ,lbrd zFUrl oxd` gxkEd okNW¤¨¥§©©£Ÿ©£¨¥¤¦
lbrd z` dUFr did `l oM `l m ¦̀Ÿ¥Ÿ¨¨¤¤¨¥¤

(`"eb).ak dxez

(ak)àeä òøá ékòø Cøãa Y¯ ¦§¨§¤¤¨
m` iM ,"rx KxcA" ± "rxA" Wxtn§¨¥§¨§¤¤¨¦¦
rx iM" xnFl Kixv did ,mrd lr dpEMd©©¨¨©¨¨¨¨¨¦©¦¨

"`Ed(m"`x).
ãéîz íéëìBä íä¯WExiR Edfe ¥§¦¨¦§¤¥

.rx KxcA miklFd md cinYW ,"`Ed"¤¨¦¥§¦§¤¤¨
íB÷nä éðôì úBðBéñðáe¯Wxtn o`M §¦§¦§¥©¨¨§¨¥

.DA miklFd mdW "rx KxC"d Edndxez ©©¤¤¨¤¥§¦¨
bk

(ck)íäì øîàåéîì" :ãçà øác Y ¨Ÿ©¨¤¨¨¤¨§¦
ãáì "áäæ¯mdl zFUrl mzWTA lr ¨¨§¨©©¨¨¨©£¨¤

`N` ,iYnMqd `l ,mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦Ÿ¦§©§¦¤¨
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dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההרההרההרההר:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת אתםאתםאתםאתם ויויויויׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר אתאתאתאת־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ממממּיּיּיּידודודודו יט)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלללל (לב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי א)לּוחֹות עמוד סוף צט, מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ

לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני להיֹות צריכים הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
היה  ואי־אפׁשר האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ׁשהאֹותּיֹות ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּצד
מּמׁש, לאחדים יהיּו והּתֹורה ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ּולהּׂשיג להבין האדם על כן ּכמֹו ּביניהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלהפריד
הרי  הּתֹורה, את ּבׂשכלֹו ּכׁשּמבין ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו עדין ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָדכׁשמאמין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא ְֵֵָהּוא
"להּׁשבר". האדם ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל לּוחֹות", "ּׁשברי ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָא
ויּׂשיג  יבין ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה האדם, מּׂשכל ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכי

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו ְֲִִֶַָָָָאמּתית
ׁשּיתעּלה  הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו לגמרי ּומתּבּטל לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק
ּכעפר  "ונפׁשי נּצר אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל אמיּתתּה להּׂשיג מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻׂשכלֹו

."ּבתֹורת לּבי "ּפתח להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכל

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון וכן(איוב ּגפרית", נוהּו על א)"יזרה ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : «ƒ∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם יׁשנתּכּון אם ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הּנּדחת  עיר אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה ׁשּנאמר:עדים ּבמּגפה, - התראה ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, - התראה ולא עדים לא העם". את ה' ."וּיּגף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)øæiåì Yõetð ïBL¯.xEGR ©¦¤§¦¦
"úéøôb eäåð ìò äøæé" ïëå¯aFI` §¥§Ÿ¤©¨¥¨§¦¦
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(cecl likyn)a ,eq `nFi i"Wx d`xE .§¥©¦¨
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gp ipA llMn l`xUi E`vilikyn d`x) ¨§¦§¨¥¦§©§¥Ÿ©
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,äôbîa Y äàøúä àìa íéãò¥¦§Ÿ©§¨¨§©¥¨
øîàpL¯.dl wEqR ¤¤¡©¨

biå"àìå íéãò àì ."íòä úà 'ä ó ©¦Ÿ¤¨¨Ÿ¥¦§Ÿ
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קי `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים .ּכּמה ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם .רע ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: לי ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)äfä íòä Eì äNò äîänk Y ¤¨¨§¨¨©¤©¨
àlL ãò EeøqiL zìáñ íéøeqé¦¦¨©§¨¤¦§©¤Ÿ

àéáz¯WExiRd Edfe .z`adW mcFw ¨¦¤¤¥¥¨§¤©¥
."z`ad iM"¦¥¥¨

äæ àèç íäéìò¯oixEQI dn ,xnFlM £¥¤¥§¤§©©¦¦
mdd oixEQId zngOW cr ,YlAw¦©§¨©¤¥£©©¦¦¨¥

mdilr df `hg z`ad(m"`x)dWnE . ¥¥¨¥§¤£¥¤¤
milFcB mixEQi Fl EUr mdW aWg̈©¤¥¨¦¦§¦
iM ,lbrd zFUrl oxd` gxkEd okNW¤¨¥§©©£Ÿ©£¨¥¤¦
lbrd z` dUFr did `l oM `l m ¦̀Ÿ¥Ÿ¨¨¤¤¨¥¤

(`"eb).ak dxez

(ak)àeä òøá ékòø Cøãa Y¯ ¦§¨§¤¤¨
m` iM ,"rx KxcA" ± "rxA" Wxtn§¨¥§¨§¤¤¨¦¦
rx iM" xnFl Kixv did ,mrd lr dpEMd©©¨¨©¨¨¨¨¨¦©¦¨

"`Ed(m"`x).
ãéîz íéëìBä íä¯WExiR Edfe ¥§¦¨¦§¤¥

.rx KxcA miklFd md cinYW ,"`Ed"¤¨¦¥§¦§¤¤¨
íB÷nä éðôì úBðBéñðáe¯Wxtn o`M §¦§¦§¥©¨¨§¨¥

.DA miklFd mdW "rx KxC"d Edndxez ©©¤¤¨¤¥§¦¨
bk

(ck)íäì øîàåéîì" :ãçà øác Y ¨Ÿ©¨¤¨¨¤¨§¦
ãáì "áäæ¯mdl zFUrl mzWTA lr ¨¨§¨©©¨¨¨©£¨¤

`N` ,iYnMqd `l ,mixg` midl ¡̀Ÿ¦£¥¦Ÿ¦§©§¦¤¨
icM ,"adf inl" wx mdl iYxn`̈©§¦¨¤©§¦¨¨§¥

adf inl EWwaIW cr maMrl(dcya x`a). §©§¨©¤§©§§¦¨¨
xn`W WxFtn a wEqR lirlC s`e§©¦§¥¨§¨¤¨©
ipf`A xW` adGd infp EwxR" :mdl̈¤¨§¦§¥©¨¨£¤§¨§¥
i"Wx zpEMW xnFl Wi ,"'ebe mkiWp§¥¤¥©¤©¨©©¦
xn`W FWExiR oi` "adf inl"W ,xnFl©¤§¦¨¨¥¥¤¨©
,Fl E`iaIW adf WIW mMn inl :mdl̈¤§¦¦¤¤¥¨¨¤¨¦
,adGd z` E`iai okidn mdl xn` `N ¤̀¨¨©¨¤¥¥¨¨¦¤©¨¨
.adf Wi mdNW ,miclide miWPdn Epid©§¥©¨¦§©§¨¦¤¨¤¥¨¨
oeiMW ,x`an "l`tx zx`tY" xtqaE§¥¤¦§¤¤§¨¥§¨¥¤¥¨
miWPdn EwxtIW WTiA oxd`W¤©£Ÿ¦¥¤¦§§¥©¨¦
zzl Eaxiq mde ,maMrl icM miclide§©§¨¦§¥§©§¨§¥¥§¨¥
dlHAzdW `vnp ,dRiv oxd`W itM§¦¤©£Ÿ¦¨¦§¨¤¦§©§¨

dx`Wpe ,"adGd infp EwxR" Fzxin £̀¦¨¨§¦§¥©¨¨§¦§£¨
"adf inl" lW dxin`d wx oMÎm ¦̀¥©¨£¦¨¤§¦¨¨

.calA¦§¨
e÷øtúä"å eøäî íäå¯.mnvrn §¥¦£§¦§¨¨¥©§¨

éì eðziå¯`Ed "EwxRzd" ,xnFlM ©¦§¦§©¦§¨¨
`le ,"il EpYIe" lr aqEnE xar oFWl§¨¨¨©©¦§¦§Ÿ
inl" lr aqEOd oxd` lW iEEiv oFWl§¦¤©£Ÿ©¨©§¦

."adf̈¨
Làá eäëìLàåàöiL ézòãé àìå Y ¨©§¦¥¨¥§Ÿ¨©§¦¤¥¥

"äfä ìâòä"¯ipXd WExiRl s`e ¨¥¤©¤§©©¥©¥¦
lirl i"WxAW(c weqt)zxEv xv oxd`W ¤§©¦§¥¤©£Ÿ¨©

lbrd" `vIW rci `l ± hxgA lbrd̈¥¤©¤¤Ÿ¨©¤¥¥¨¥¤
,miIg gEx mr xnFlM ,ig lbr ,"dGd©¤¥¤©§©¦©©¦

d wEqR i"WxA lirlcM(`"eb). §¦§¥§©¦¨
àöéå¯xnFlM ,"dGd lbrd `vIe" Edfe §¨¨§¤©¥¥¨¥¤©¤§©

.`vIW iYrYtEddk dxez §©§¦¤¨¨
(dk)òøôälâî Y¯lirl i"Wx d`xE ¨ª©§ª¤§¥©¦§¥

."arzpe wgxp" :c ,d¦§¨§¦§¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr e"kg y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההרההרההרההר:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת אתםאתםאתםאתם ויויויויׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר אתאתאתאת־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ממממּיּיּיּידודודודו יט)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלללל (לב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי א)לּוחֹות עמוד סוף צט, מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ

לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני להיֹות צריכים הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
היה  ואי־אפׁשר האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ׁשהאֹותּיֹות ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּצד
מּמׁש, לאחדים יהיּו והּתֹורה ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ּולהּׂשיג להבין האדם על כן ּכמֹו ּביניהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלהפריד
הרי  הּתֹורה, את ּבׂשכלֹו ּכׁשּמבין ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו עדין ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָדכׁשמאמין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא ְֵֵָהּוא
"להּׁשבר". האדם ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל לּוחֹות", "ּׁשברי ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָא
ויּׂשיג  יבין ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה האדם, מּׂשכל ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכי

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו ְֲִִֶַָָָָאמּתית
ׁשּיתעּלה  הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו לגמרי ּומתּבּטל לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק
ּכעפר  "ונפׁשי נּצר אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל אמיּתתּה להּׂשיג מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻׂשכלֹו

."ּבתֹורת לּבי "ּפתח להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכל

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון וכן(איוב ּגפרית", נוהּו על א)"יזרה ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : «ƒ∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם יׁשנתּכּון אם ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הּנּדחת  עיר אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה ׁשּנאמר:עדים ּבמּגפה, - התראה ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, - התראה ולא עדים לא העם". את ה' ."וּיּגף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(k)øæiåì Yõetð ïBL¯.xEGR ©¦¤§¦¦
"úéøôb eäåð ìò äøæé" ïëå¯aFI` §¥§Ÿ¤©¨¥¨§¦¦

.eh ,gi
"úLøä äøæî ípç ék" ïëå¯ilWn §¥¦¦¨§Ÿ̈¨¨¤¦§¥

.fi ,`
úéðè÷å ïâc da ïéøBfL¯mB d`x ¤¦¨¨¨§¦§¦§¥©
.a ,gl dhFq .mW i"Wx©¦¨¨

ìàøNé éða úà ÷Liåïekúð Y ©©§§¤§¥¦§¨¥¦§©¥
úBèBñk í÷ãáì¯xiW i"Wx d`x §¨§¨§§¥©¦¦

ÎdcFar xg` dpFGdW" :d ,c mixiXd©¦¦¤©¤©©£¨
zgY zt`pnd dX` KxcM ,dxf̈¨§¤¤¦¨©§¨¤¤©©
`aEOd lWOd iR lr `Ed oke ."DWi ¦̀¨§¥©¦©¨¨©¨
itNW xirdl Wie .` ,cl oOwl i"WxA§©¦§©¨§¥§¨¦¤§¦
dn mB oaEn ,mW `aEOd lWOd©¨¨©¨¨¨©©
xnFlM ,"l`xUi ipA z` wWIe" aEzMX¤¨©©§§¤§¥¦§¨¥§©
z` `le ,`weC ,"l`xUi ipA z`"¤§¥¦§¨¥©§¨§Ÿ¤
md l`xUi ipA oMW ,ax axrd̈¥¤©¤¥§¥¦§¨¥¥

ENi`e ,`EdÎKExAÎWFcTd lW FzqEx £̀¨¤©¨¨§¦
zFgtXd EN` ax axrdd`xe .mgpn zxez) ¨¥¤©¥©§¨

(` ,bl onwl cer.
ìLíL eðBcð úBúéî L¯mB d`x ¨Ÿ¦¦¨§¥©

.a ,eq `nFi i"Wx©¦¨
éña Y äàøúäå íéãò Lé íàó¯ ¦¥¥¦§©§¨¨§©¦

."FAxg Wi` EniU" :fk wEqR oOwlcM§¦§©¨¨¦¦©§
úçcpä øéò éLðà ètLîk¯d`x §¦§©©§¥¦©¦©©§¥

.fh ,bi mixaC§¨¦
íéaøî ïäL¯xird on miAxW ¤¥§ª¦¤©¦¦¨¦

,siqA mzzin f`e ,dxfÎdcFar Ecar̈§£¨¨¨§¨¦¨¨§©¦
ÎdcFar EcarW micigi oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¦¦¤¨§£¨
mixaC d`x ± dliwqA mzzin dxf̈¨¦¨¨¦§¦¨§¥§¨¦
haXd aFx m` oiCd `Ede .d ,fi§©¦¦©¥¤
dliwqA mpiCW dxfÎdcFar Ecar̈§£¨¨¨¤¦¨¦§¦¨

(c ,dk xacna d`x)o`MW xnFl Kixve ,§¨¦©¤¨
siqA wx EpFCip okle ,oM did `lŸ¨¨¥§¨¥¦©§©¦

(cecl likyn)a ,eq `nFi i"Wx d`xE .§¥©¦¨
`l oicrW" :siqA xg` mrh `iaOW¤¥¦©©©¥§©¦¤£©¦Ÿ
,oiC ziA zFzin rAx` odl EWxRzp¦§¨§¨¤©§©¦¥¦
ozzin lMW gp ipA zzinA EpFCipe§¦§¦©§¥Ÿ©¤¨¦¨¨
,oM FWxtn `l o`M la` ."siqA§©¦£¨¨Ÿ§¨§¥
dxFYÎoYnAW xaFQW ipRn d`xPM©¦§¤¦§¥¤¥¤§©©¨

gp ipA llMn l`xUi E`vilikyn d`x) ¨§¦§¨¥¦§©§¥Ÿ©
(cecl.

,äôbîa Y äàøúä àìa íéãò¥¦§Ÿ©§¨¨§©¥¨
øîàpL¯.dl wEqR ¤¤¡©¨

biå"àìå íéãò àì ."íòä úà 'ä ó ©¦Ÿ¤¨¨Ÿ¥¦§Ÿ
äàøúä¯wFCal KxvEd mzF`e ©§¨¨§¨§©¦§
.zFhFqM§
ï÷Bøãäa¯.mirn ilg §¦§¨¢¦¥©¦

.íäéðèa eáöå íénä íe÷ãaL¯ ¤§¨©©¦§¨¦§¥¤
.EgRpzd`k dxez ¦§©§



yz`קב ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר .אׂשים ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה ׁשּלא : ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבית  ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיחטאּו?

יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה .זֹונֹות. ֱֲֵֶֶֶַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
לב)∑E¯ÙqÓ.הרּבה  רחמים (ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל :. ְֵַƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h ,bl mixac.l dxez

(l)íëúàhç ãòa äøtëàíéNà Y £©§¨§©©©§¤¨¦
øôk¯."dxRk`" WExiR Edf Ÿ¤¤¥£©§¨

çep÷å¯d`x ."xtFM" lW WExiR Edf §¦©¤¥¤¤§¥
dxRM lMW" :`k ,al ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦¤¨©¨¨
gEPw oFWl oNEM .. `hge oFr lv`W¤¥¤¨¨¥§¨§¦©

."od dxarde§©£¨¨¥
äîéúñe¯KkA `HAzi gEPiTd ,xnFlM §¦¨§©©¦©¦§©¥§¨

oial mkipiA dlCade dnizq miU`W¤¨¦§¦¨§©§¨¨¥¥¤§¥
liaWA `Ed ,Kkl KxvEdW dnE .`hgd©¥§©¤§©§¨¦§¦
cbpl" zFaiYd mr Fni`zdl§©§¦¦©¥§¤¤
lr oM xnFl KIW `NW ,"mkz`Hg©©§¤¤Ÿ©¨©¥©

gEPiw(miig min x`a). ¦©
íëéðéa ìécáäì ,"íëúàhç" ãâðì§¤¤©©§¤§©§¦¥¥¤

.àèçä ïéáe¯oke ."crA" WExiR Edf ¥©¥§¤¥§©§¥
crA lM"W fh ,f ziW`xaA i"Wx azM̈©©¦¦§¥¦¤¨§©

."`Ed cbp oFWl `xwOAW`l dxez ¤©¦§¨§¤¤
(`l)áäæ éäìàzîøbL àeä äzà Y ¡Ÿ¥¨¨©¨¤¨©§¨
íäì¯,Fhrnl `N` oFrd xiMfd `l ¨¤Ÿ¦§¦¤¨¤¨§©£

mdl YnxB dY` :xnFle(a ,et `nei i"yx). §©©¨¨©§¨¨¤
zEkIXd z` oihwdl `A dWn ,xnFlM§©¤¨§©§¦¤©©¨
dcFn `EdW s`) `hgl l`xUi ipA lW¤§¥¦§¨¥©¥§©¤¤
okle ,("dlFcB d`hg" E`hg mdW¤¥¨§£¨¨§¨§¨¥
m` dYre" `EdÎKExAÎWFcTdn WTan§©¥¥©¨¨§©¨¦

"mz`Hg `VY(mgpn zxez). ¦¨©¨¨
"áäæ" íäì zòtLäL¯WiBcd okle ¤¦§©§¨¨¤¨¨§¨¥¦§¦

mzq xn` `le ,"adf idl`" dWn¤¡Ÿ¥¨¨§Ÿ¨©§¨
"[mixg`] midl`"(m"`x). ¡Ÿ¦£¥¦

íöôç ìëå¯,dfA siqFOW d`xp §¨¤§¨¦§¤¤¦¨¤
,adf mdl dAxdW llbA `weC e`NW¤¨©§¨¦§©¤¦§¨¨¤¨¨
miUFr Eid adf mdl did `l m` ixdW¤£¥¦Ÿ¨¨¨¤¨¨¨¦
mdl riRWdW dGn `N` ,oa`n F` urn¥¥¥¤¤¤¨¦¤¤¦§¦©¨¤
,lbrd zFUrl mdl mxB df ,mMxv lM̈¨§¨¤¨©¨¤©£¨¥¤
lMd mdl WIW oeiM ,KlOd oA lWnke§¦§©¤©¤¤¥¨¤¥¨¤©Ÿ
mdl WIW ixd ,mMxvA micExh mpi`e§¥¨§¦§¨§¨£¥¤¥¨¤

.lbr zIUrl i`ptE oFnn iC¥¨§©©£¦©¥¤
eàèçé àlL eNòi äî¯`P`" :xnFlM ©©£¤Ÿ¤¤§§©¨¨

idl` mdl EUrIe .. dGd mrd `hg̈¨¨¨©¤©©£¨¤¡Ÿ¥
lbr z` EUre E`hgW FWExiR ,"adf̈¨¥¤¨§§¨¤¥¤
`le ,mdl didW adf aFx llbA adGd©¨¨¦§©¨¨¤¨¨¨¤§Ÿ
zEkfl dprh FGW Epide .mznW`A§©§¨¨§©§¤©£¨¦§
,"`P`" dNigY siqFn okle ,l`xUi¦§¨¥§¨¥¦§¦¨¨¨
,FhEWtM m` iM .mz`Hg `VIW WTanE§©¥¤¦¨©¨¨¦¦¦§

dprH dn.mz`Hg `VIW icM dfA Wi ©©£¨¥¨¤§¥¤¦¨©¨¨
xirdlEi"Wxn,mixaC zWxR Wix §¨¦¥©¦¥¨¨©§¨¦

`Ed l`xUi ipA z` gikFn dWOWMW¤§¤¤¦©¤§¥¦§¨¥
liCbdl icM Fnvr df oErihA WOYWn¦§©¥§¦¤©§§¥§©§¦
i"Wx oFWlaE ,mdiUrn zxnEg z ¤̀§©©£¥¤¦§©¦
EUrW lbrd lr ogikFd ± adf ice" :mẄ§¦¨¨¦¨©¨¥¤¤¨

."mdl didW adf aFx liaWA¦§¦¨¨¤¨¨¨¤
Cìîì ìLî¯lWn" :mW `nFi i"WxA ¨¨§¤¤§©¦¨¨¨¨

."mc`l§¨¨

Bða úà ä÷Lîe ìéëàî äéäL¤¨¨©£¦©§¤¤§
ñék Bì äìBúå BèM÷îe¯oixpiC lW §©§§¤¦¤¦¨¦

(my i"yx).
úBðBæ úéa çúôa Bãéîòîe Bøàeöa§©¨©£¦§¤©¥

.àèçé àlL ïaä äNòi äî¯lWnPaE ©©£¤©¥¤Ÿ¤¡¨©¦§¨
ÎWFcTdW dOl dpEMdW xnFl Wi¥©¤©©¨¨§©¤©¨
gilvdl ohU dUrnl mxB `EdÎKExÄ¨©§©£¥¨¨§©§¦©
,oM l`xUi ipA zF`xAW ,ig lbr xFvil¦¥¤©¤¦§§¥¦§¨¥¥
zFgYWdl `N` dxixA mdl dzid `lŸ¨§¨¨¤§¥¨¤¨§¦§©£

.Fl gFAfle Flal dxez §¦§©
(al)íúàhç àOz íà äzòåéøä Y §©¨¦¦¨©¨¨£¥

íàå" ,"éðçî" Eì øîBà éðéà ,áBè¥¦¥§§¥¦§¦
ïëå .øö÷ àø÷î äæå ,"éðçî Y ïéà©¦§¥¦§¤¦§¨¨¨§¥

.äaøäEøôqîdlk äøBzä ìkî Y ©§¥¦¦§§¦¨©¨ª¨
¯f`n eiptl daEzMd dxFYl dpEMd©©¨¨©¨©§¨§¨¨¥¨

dpal W` iAB lr dxFgW W`Ad`x) §¥§¨©©¥¥§¨¨
(a ,bl mixac i"yxxW`" xn` okle ,§¨¥¨©£¤

iciÎlr dpYiPW dxFYd la` ,"YazM̈¨§¨£¨©¨¤¦§¨©§¥
`N` Fci lr daYkp `l oicr ixd dWn¤£¥£©¦Ÿ¦§§¨©¨¤¨

eini sFqA(`"eb)lMn dpEMdW F` . §¨¨¤©©¨¨¦¨
,iciÎlr azMdl dcizrd dxFYd©¨¨£¦¨§¦¨¥©¨¦
xdA FzFidA Dazkl dEhvp xaMW¤§¨¦§©¨§¨§¨¦§§©

ipiq(m"`x). ¦©
éàãk éúééä àlL éìò eøîàé àlL¤ŸŸ§¨©¤Ÿ¨¦¦§©

.íéîçø íäéìò Lwáì¯.iE`xbl dxez §©¥£¥¤©£¦¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ּבבנֹו ידֹו .ּובאחיו ימּלא ְְְִִֵַָָ

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

BðBì÷e BöîL älbúð¯aEzMW FnM ¦§©¨¦§§§¤¨
."dvnWl" KWndA©¤§¥§¦§¨

"äMàä Làø úà òøôe" Bîk¯ §¨©¤Ÿ¨¦¨
mB d`x .mW i"WxaE gi ,d xAcOA©¦§¨§©¦¨§¥©
mFwn lkA ,rxtE" :` ,g dhFq i"Wx©¦¨¨©§¨¨

."`Ed iENiB oFWl§¦
ìíäéî÷a äöîLíäì úBéäì Y §¦§¨§¨¥¤¦§¨¤

úeðâì äfä øácä¯WExiR Edf ©¨¨©¤¦§¤¥
.ci ,ek aFI` i"Wx mB d`xE ."dvnWl"§¦§¨§¥©©¦¦

íäéìò íéîwä ìk éôa¯lM ExAcIW §¦¨©¨¦£¥¤¤§©§¨
zIUr lW df zEpbA l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥¦§¤¤£¦©

.lbrdek dxez ¨¥¤
(ek)éìà 'äì éî"éìà" àáé Y¯Epid ¦©¥¨¨Ÿ¥¨©§

FnkE ,aEzMA "`ai" zaiY dxqgW¤£¥¨¥©¨Ÿ©¨§
"iel ipA lM eil` Etq`Ie" :cIn azFMW¤¥¦¨©¥¨¥¥¨¨§¥¥¦

(m"`x).
éåì éða ìkèáMä ìkL ïàkî Y ¨§¥¥¦¦¨¤¨©¥¤

øLk¯mdn cg` `hg `NWmixac i"yx) ¨¥¤Ÿ¨¨¤¨¥¤
(h ,bllM" :a ,eq `nFi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¨¨

llkA oNEMW ± iel ipA."dffk dxez §¥¥¦¤¨¦§¨¤
(fk)'Bâå øîà äkøîà ïëéäå Y¯ Ÿ¨©§§¥¨¨©

xn` `EdÎKExAÎWFcTdW xnFl oi`e§¥©¤©¨¨¨©

Epivn `l ixdW ,oM zFUrl eiWkr Fl©§¨©£¥¤£¥Ÿ¨¦
KldOn mbe .o`M z`fM d`xFd¨¨¨Ÿ¨§©¦©£©
oMW ,oM xnFl oYip `l mipiprd̈¦§¨¦Ÿ¦¨©¥¤¥
`EdÎKExAÎWFcTd xn` dNigYA©§¦¨¨©©¨¨
`EdW Epid ,"mNk`e mdA iR` xgie"§¦©©¦¨¤©£©¥©§¤
iciÎlr `le ,mzF` dNki FnvrA§©§§©¤¨§Ÿ©§¥
lr 'd mgPIe"W xg`l ENi`e .mIeld©§¦¦§¦§©©¤©¦¨¥©
zrWAW xAYqn df oi` ,"drxd̈¨¨¥¤¦§©¥¤¦§©
`EdÎKExAÎWFcTd dxFd Ff mingx©£¦¨©¨¨

mi`hFgd z` bFxdl dWnl(mgpn zxez). §¤©£¤©§¦
"íøçé íéäìàì çáæ"¯.hi ,ak lirl Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨§¥

znEi(my i"yx)`Ed WpFrd mXW `N` . ©¤¨¤¨¨¤
,mW i"Wx ixaCn rnWncM dliwqA¦§¦¨¦§©§©¦¦§¥©¦¨
lirlcM ,siqA WpFrd o`M ENi`e§¦¨¨¤§©¦§¦§¥
oIvn KM mEXn ilE`e .k wEqR i"WxA§©¦¨§©¦¨§©¥

.`YlikOl i"Wx o`M̈©¦©§¦§¨
àzìéëîa äéeðL Ck¯.ai dWxR `A ¨§¨©§¦§¨Ÿ¨¨¨

åéçàìàøNiî àeäå ,Bnàî Y¯i`e ¨¦¥¦§¦¦§¨¥§¦
mIel ixdW ,eia`n eig` Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¨¦¥¨¦¤£¥§¦¦

`l iel haXnE ,mdmdn cg` `hg ¥¦¥¤¥¦Ÿ¨¨¤¨¥¤
(h ,bl mixac i"yx).gk dxez

(hk)íëãé eàìîíéâøBää ízà Y ¦§¤§¤©¤©§¦

íúBà¯iel haW lM `NW rnWn ¨©§©¤Ÿ¨¥¤¥¦
ipa EUrIe" oFWNn rnWncke ,Ebxd̈§§¦§©§©¦§©©£§¥

"iel ipA lM" `le ,"ielr"a`x d`x) ¥¦§Ÿ¨§¥¥¦
(g"de`e.

íéðäk úBéäì eëpçúz äæ øáãa§¨¨¤¦§©§¦§Ÿ£¦
íB÷nì¯:ai ,b xAcOA i"Wx d`x ©¨§¥©¦©¦§¨

,zFxFkAA dcFard dzidW itl"§¦¤¨§¨¨£¨©§
`NW mIelde ,Elqtp lbrA E`hgWkE§¤¨§¨¥¤¦§§§©§¦¦¤Ÿ
."mdiYgY Exgap dxfÎdcFar Ecar̈§£¨¨¨¦§£©§¥¤
dpXA" :g ,i mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦©¨¨
mzirhE mixvOn mkz`vl dpFW`xd̈¦¨§¥§¤¦¦§©¦§¦¤
mliCad ,Erh `l iel ipaE lbrÄ¥¤§¥¥¦Ÿ¨¦§¦¨
zNErR iciÎlr okle ."mMn mFwOd©¨¦¤§¨¥©§¥§©
EkPgzp md lbrA mi`hFgd zbixd£¦©©§¦¨¥¤¥¦§©§
oMWOd zFcFarl mIelE mipdM zFidl¦§Ÿ£¦§¦¦©£©¦§¨
,`n ,gk i"WxA lirlckE ,mwEIWkl¦§¤©§¦§¥§©¦
.xacl KEPig oipr `Ed - ci iENiOW¤¦¨¦§©¦§¨¨

Léà ékíkî Y¯.mibxFddn ¦¦¦¤¥©§¦
"åéçàáe Bðáa" Bãé àlîé¯zbixdA §©¥¨¦§§¨¦©£¦©

eig`e Fpal dpEMd oi`e .eig`e FpA§§¨¦§¥©©¨¨¦§§¨¦
,l`xUIn eia`W FYA oA `N` ,WOn©¨¤¨¤¦¤¨¦¦¦§¨¥

`A`n `le `O`n mig`lEi"yx d`x) §©¦¥¦¨§Ÿ¥©¨



קג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר .אׂשים ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה ׁשּלא : ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבית  ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיחטאּו?

יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה .זֹונֹות. ֱֲֵֶֶֶַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
לב)∑E¯ÙqÓ.הרּבה  רחמים (ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל :. ְֵַƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h ,bl mixac.l dxez

(l)íëúàhç ãòa äøtëàíéNà Y £©§¨§©©©§¤¨¦
øôk¯."dxRk`" WExiR Edf Ÿ¤¤¥£©§¨

çep÷å¯d`x ."xtFM" lW WExiR Edf §¦©¤¥¤¤§¥
dxRM lMW" :`k ,al ziW`xA i"Wx mB©©¦§¥¦¤¨©¨¨
gEPw oFWl oNEM .. `hge oFr lv`W¤¥¤¨¨¥§¨§¦©

."od dxarde§©£¨¨¥
äîéúñe¯KkA `HAzi gEPiTd ,xnFlM §¦¨§©©¦©¦§©¥§¨

oial mkipiA dlCade dnizq miU`W¤¨¦§¦¨§©§¨¨¥¥¤§¥
liaWA `Ed ,Kkl KxvEdW dnE .`hgd©¥§©¤§©§¨¦§¦
cbpl" zFaiYd mr Fni`zdl§©§¦¦©¥§¤¤
lr oM xnFl KIW `NW ,"mkz`Hg©©§¤¤Ÿ©¨©¥©

gEPiw(miig min x`a). ¦©
íëéðéa ìécáäì ,"íëúàhç" ãâðì§¤¤©©§¤§©§¦¥¥¤

.àèçä ïéáe¯oke ."crA" WExiR Edf ¥©¥§¤¥§©§¥
crA lM"W fh ,f ziW`xaA i"Wx azM̈©©¦¦§¥¦¤¨§©

."`Ed cbp oFWl `xwOAW`l dxez ¤©¦§¨§¤¤
(`l)áäæ éäìàzîøbL àeä äzà Y ¡Ÿ¥¨¨©¨¤¨©§¨
íäì¯,Fhrnl `N` oFrd xiMfd `l ¨¤Ÿ¦§¦¤¨¤¨§©£

mdl YnxB dY` :xnFle(a ,et `nei i"yx). §©©¨¨©§¨¨¤
zEkIXd z` oihwdl `A dWn ,xnFlM§©¤¨§©§¦¤©©¨
dcFn `EdW s`) `hgl l`xUi ipA lW¤§¥¦§¨¥©¥§©¤¤
okle ,("dlFcB d`hg" E`hg mdW¤¥¨§£¨¨§¨§¨¥
m` dYre" `EdÎKExAÎWFcTdn WTan§©¥¥©¨¨§©¨¦

"mz`Hg `VY(mgpn zxez). ¦¨©¨¨
"áäæ" íäì zòtLäL¯WiBcd okle ¤¦§©§¨¨¤¨¨§¨¥¦§¦

mzq xn` `le ,"adf idl`" dWn¤¡Ÿ¥¨¨§Ÿ¨©§¨
"[mixg`] midl`"(m"`x). ¡Ÿ¦£¥¦

íöôç ìëå¯,dfA siqFOW d`xp §¨¤§¨¦§¤¤¦¨¤
,adf mdl dAxdW llbA `weC e`NW¤¨©§¨¦§©¤¦§¨¨¤¨¨
miUFr Eid adf mdl did `l m` ixdW¤£¥¦Ÿ¨¨¨¤¨¨¨¦
mdl riRWdW dGn `N` ,oa`n F` urn¥¥¥¤¤¤¨¦¤¤¦§¦©¨¤
,lbrd zFUrl mdl mxB df ,mMxv lM̈¨§¨¤¨©¨¤©£¨¥¤
lMd mdl WIW oeiM ,KlOd oA lWnke§¦§©¤©¤¤¥¨¤¥¨¤©Ÿ
mdl WIW ixd ,mMxvA micExh mpi`e§¥¨§¦§¨§¨£¥¤¥¨¤

.lbr zIUrl i`ptE oFnn iC¥¨§©©£¦©¥¤
eàèçé àlL eNòi äî¯`P`" :xnFlM ©©£¤Ÿ¤¤§§©¨¨

idl` mdl EUrIe .. dGd mrd `hg̈¨¨¨©¤©©£¨¤¡Ÿ¥
lbr z` EUre E`hgW FWExiR ,"adf̈¨¥¤¨§§¨¤¥¤
`le ,mdl didW adf aFx llbA adGd©¨¨¦§©¨¨¤¨¨¨¤§Ÿ
zEkfl dprh FGW Epide .mznW`A§©§¨¨§©§¤©£¨¦§
,"`P`" dNigY siqFn okle ,l`xUi¦§¨¥§¨¥¦§¦¨¨¨
,FhEWtM m` iM .mz`Hg `VIW WTanE§©¥¤¦¨©¨¨¦¦¦§

dprH dn.mz`Hg `VIW icM dfA Wi ©©£¨¥¨¤§¥¤¦¨©¨¨
xirdlEi"Wxn,mixaC zWxR Wix §¨¦¥©¦¥¨¨©§¨¦

`Ed l`xUi ipA z` gikFn dWOWMW¤§¤¤¦©¤§¥¦§¨¥
liCbdl icM Fnvr df oErihA WOYWn¦§©¥§¦¤©§§¥§©§¦
i"Wx oFWlaE ,mdiUrn zxnEg z ¤̀§©©£¥¤¦§©¦
EUrW lbrd lr ogikFd ± adf ice" :mẄ§¦¨¨¦¨©¨¥¤¤¨

."mdl didW adf aFx liaWA¦§¦¨¨¤¨¨¨¤
Cìîì ìLî¯lWn" :mW `nFi i"WxA ¨¨§¤¤§©¦¨¨¨¨

."mc`l§¨¨

Bða úà ä÷Lîe ìéëàî äéäL¤¨¨©£¦©§¤¤§
ñék Bì äìBúå BèM÷îe¯oixpiC lW §©§§¤¦¤¦¨¦

(my i"yx).
úBðBæ úéa çúôa Bãéîòîe Bøàeöa§©¨©£¦§¤©¥

.àèçé àlL ïaä äNòi äî¯lWnPaE ©©£¤©¥¤Ÿ¤¡¨©¦§¨
ÎWFcTdW dOl dpEMdW xnFl Wi¥©¤©©¨¨§©¤©¨
gilvdl ohU dUrnl mxB `EdÎKExÄ¨©§©£¥¨¨§©§¦©
,oM l`xUi ipA zF`xAW ,ig lbr xFvil¦¥¤©¤¦§§¥¦§¨¥¥
zFgYWdl `N` dxixA mdl dzid `lŸ¨§¨¨¤§¥¨¤¨§¦§©£

.Fl gFAfle Flal dxez §¦§©
(al)íúàhç àOz íà äzòåéøä Y §©¨¦¦¨©¨¨£¥

íàå" ,"éðçî" Eì øîBà éðéà ,áBè¥¦¥§§¥¦§¦
ïëå .øö÷ àø÷î äæå ,"éðçî Y ïéà©¦§¥¦§¤¦§¨¨¨§¥

.äaøäEøôqîdlk äøBzä ìkî Y ©§¥¦¦§§¦¨©¨ª¨
¯f`n eiptl daEzMd dxFYl dpEMd©©¨¨©¨©§¨§¨¨¥¨

dpal W` iAB lr dxFgW W`Ad`x) §¥§¨©©¥¥§¨¨
(a ,bl mixac i"yxxW`" xn` okle ,§¨¥¨©£¤

iciÎlr dpYiPW dxFYd la` ,"YazM̈¨§¨£¨©¨¤¦§¨©§¥
`N` Fci lr daYkp `l oicr ixd dWn¤£¥£©¦Ÿ¦§§¨©¨¤¨

eini sFqA(`"eb)lMn dpEMdW F` . §¨¨¤©©¨¨¦¨
,iciÎlr azMdl dcizrd dxFYd©¨¨£¦¨§¦¨¥©¨¦
xdA FzFidA Dazkl dEhvp xaMW¤§¨¦§©¨§¨§¨¦§§©

ipiq(m"`x). ¦©
éàãk éúééä àlL éìò eøîàé àlL¤ŸŸ§¨©¤Ÿ¨¦¦§©

.íéîçø íäéìò Lwáì¯.iE`xbl dxez §©¥£¥¤©£¦¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ּבבנֹו ידֹו .ּובאחיו ימּלא ְְְִִֵַָָ

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

BðBì÷e BöîL älbúð¯aEzMW FnM ¦§©¨¦§§§¤¨
."dvnWl" KWndA©¤§¥§¦§¨

"äMàä Làø úà òøôe" Bîk¯ §¨©¤Ÿ¨¦¨
mB d`x .mW i"WxaE gi ,d xAcOA©¦§¨§©¦¨§¥©
mFwn lkA ,rxtE" :` ,g dhFq i"Wx©¦¨¨©§¨¨

."`Ed iENiB oFWl§¦
ìíäéî÷a äöîLíäì úBéäì Y §¦§¨§¨¥¤¦§¨¤

úeðâì äfä øácä¯WExiR Edf ©¨¨©¤¦§¤¥
.ci ,ek aFI` i"Wx mB d`xE ."dvnWl"§¦§¨§¥©©¦¦

íäéìò íéîwä ìk éôa¯lM ExAcIW §¦¨©¨¦£¥¤¤§©§¨
zIUr lW df zEpbA l`xUi i`pFU§¥¦§¨¥¦§¤¤£¦©

.lbrdek dxez ¨¥¤
(ek)éìà 'äì éî"éìà" àáé Y¯Epid ¦©¥¨¨Ÿ¥¨©§

FnkE ,aEzMA "`ai" zaiY dxqgW¤£¥¨¥©¨Ÿ©¨§
"iel ipA lM eil` Etq`Ie" :cIn azFMW¤¥¦¨©¥¨¥¥¨¨§¥¥¦

(m"`x).
éåì éða ìkèáMä ìkL ïàkî Y ¨§¥¥¦¦¨¤¨©¥¤

øLk¯mdn cg` `hg `NWmixac i"yx) ¨¥¤Ÿ¨¨¤¨¥¤
(h ,bllM" :a ,eq `nFi i"Wx mB d`xE .§¥©©¦¨¨

llkA oNEMW ± iel ipA."dffk dxez §¥¥¦¤¨¦§¨¤
(fk)'Bâå øîà äkøîà ïëéäå Y¯ Ÿ¨©§§¥¨¨©

xn` `EdÎKExAÎWFcTdW xnFl oi`e§¥©¤©¨¨¨©

Epivn `l ixdW ,oM zFUrl eiWkr Fl©§¨©£¥¤£¥Ÿ¨¦
KldOn mbe .o`M z`fM d`xFd¨¨¨Ÿ¨§©¦©£©
oMW ,oM xnFl oYip `l mipiprd̈¦§¨¦Ÿ¦¨©¥¤¥
`EdÎKExAÎWFcTd xn` dNigYA©§¦¨¨©©¨¨
`EdW Epid ,"mNk`e mdA iR` xgie"§¦©©¦¨¤©£©¥©§¤
iciÎlr `le ,mzF` dNki FnvrA§©§§©¤¨§Ÿ©§¥
lr 'd mgPIe"W xg`l ENi`e .mIeld©§¦¦§¦§©©¤©¦¨¥©
zrWAW xAYqn df oi` ,"drxd̈¨¨¥¤¦§©¥¤¦§©
`EdÎKExAÎWFcTd dxFd Ff mingx©£¦¨©¨¨

mi`hFgd z` bFxdl dWnl(mgpn zxez). §¤©£¤©§¦
"íøçé íéäìàì çáæ"¯.hi ,ak lirl Ÿ¥©¨¡Ÿ¦¨¢¨§¥

znEi(my i"yx)`Ed WpFrd mXW `N` . ©¤¨¤¨¨¤
,mW i"Wx ixaCn rnWncM dliwqA¦§¦¨¦§©§©¦¦§¥©¦¨
lirlcM ,siqA WpFrd o`M ENi`e§¦¨¨¤§©¦§¦§¥
oIvn KM mEXn ilE`e .k wEqR i"WxA§©¦¨§©¦¨§©¥

.`YlikOl i"Wx o`M̈©¦©§¦§¨
àzìéëîa äéeðL Ck¯.ai dWxR `A ¨§¨©§¦§¨Ÿ¨¨¨

åéçàìàøNiî àeäå ,Bnàî Y¯i`e ¨¦¥¦§¦¦§¨¥§¦
mIel ixdW ,eia`n eig` Wxtl xWt ¤̀§¨§¨¥¨¦¥¨¦¤£¥§¦¦

`l iel haXnE ,mdmdn cg` `hg ¥¦¥¤¥¦Ÿ¨¨¤¨¥¤
(h ,bl mixac i"yx).gk dxez

(hk)íëãé eàìîíéâøBää ízà Y ¦§¤§¤©¤©§¦

íúBà¯iel haW lM `NW rnWn ¨©§©¤Ÿ¨¥¤¥¦
ipa EUrIe" oFWNn rnWncke ,Ebxd̈§§¦§©§©¦§©©£§¥

"iel ipA lM" `le ,"ielr"a`x d`x) ¥¦§Ÿ¨§¥¥¦
(g"de`e.

íéðäk úBéäì eëpçúz äæ øáãa§¨¨¤¦§©§¦§Ÿ£¦
íB÷nì¯:ai ,b xAcOA i"Wx d`x ©¨§¥©¦©¦§¨

,zFxFkAA dcFard dzidW itl"§¦¤¨§¨¨£¨©§
`NW mIelde ,Elqtp lbrA E`hgWkE§¤¨§¨¥¤¦§§§©§¦¦¤Ÿ
."mdiYgY Exgap dxfÎdcFar Ecar̈§£¨¨¨¦§£©§¥¤
dpXA" :g ,i mixaC i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¦©¨¨
mzirhE mixvOn mkz`vl dpFW`xd̈¦¨§¥§¤¦¦§©¦§¦¤
mliCad ,Erh `l iel ipaE lbrÄ¥¤§¥¥¦Ÿ¨¦§¦¨
zNErR iciÎlr okle ."mMn mFwOd©¨¦¤§¨¥©§¥§©
EkPgzp md lbrA mi`hFgd zbixd£¦©©§¦¨¥¤¥¦§©§
oMWOd zFcFarl mIelE mipdM zFidl¦§Ÿ£¦§¦¦©£©¦§¨
,`n ,gk i"WxA lirlckE ,mwEIWkl¦§¤©§¦§¥§©¦
.xacl KEPig oipr `Ed - ci iENiOW¤¦¨¦§©¦§¨¨

Léà ékíkî Y¯.mibxFddn ¦¦¦¤¥©§¦
"åéçàáe Bðáa" Bãé àlîé¯zbixdA §©¥¨¦§§¨¦©£¦©

eig`e Fpal dpEMd oi`e .eig`e FpA§§¨¦§¥©©¨¨¦§§¨¦
,l`xUIn eia`W FYA oA `N` ,WOn©¨¤¨¤¦¤¨¦¦¦§¨¥

`A`n `le `O`n mig`lEi"yx d`x) §©¦¥¦¨§Ÿ¥©¨



yz`קד ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותם אני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני לכ ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְֲִֵָ
"מלא לפני ‡z‰."וׁשלחּתי Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑ אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי ְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָ

זעם  ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.עליכם .לׁשֹון ֲֵֶַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

okle ,ux`l zFlrl KMÎxg` wxe§©©©¨©£¨¨¤§¨¥
,"dGn dlr Kl" Fl xn`X dOW Wxtn§¨¥¤©¤¨©¥£¥¦¤
lMn ddFaB l`xUi ux`W mEXn Edf¤¦¤¤¤¦§¨¥§¨¦¨
mFwn lMn dil` dkildde ,zFvx`d̈£¨§©£¦¨¥¤¨¦¨¨
DFaB mFwOn ENit` ,miklFd EPOOW¤¦¤§¦£¦¦¨¨©

dIlr mWA z`xwp ,dfM(mgpn zxez). ¨¤¦§¥§¥£¦¨
étìk :øçà øác¯.zOErl ,cbpM ¨¨©¥§©¥§¤¤§©

.itl zErnWnA mB Wxtl xWt`e§¤§¨§¨¥©§©§¨§¦
"ãø Cì" :ñòkä úòLa Bì øîàL¯ ¤¨©¦§©©©©¤¥

"LzNEcBn cx" :FWExiRW .f ,al zFnW§¤¥¥¦§¨§
(my i"yx).

"äìò Cì" :ïBöø úòLa Bì øîà¯ ¨©¦§©¨¥£¥
WExitlEmB Fl xn`X dn oaEn df §¥¤¨©¤¨©©

oFW`xd WExiRl oMÎoi`XÎdn ,"Kl"¥©¤¥¥©¥¨¦
(cecl likyn)dcixidn FWExiR "dGn"E .¦¤¥¥©§¦¨

xiYd o`MW ,xnFlM .lbrd `hg lW¤¥§¨¥¤§©¤¨¦¦
.FiECp Fl¦

íòäå äzàøîàð àì ïàk Y ©¨§¨¨¨Ÿ¤¡©
"Enòå"¯rnWn .f ,al lirlcM §©§§¦§¥©§©

`Ed o`M xEn`d "mrde"W eixaCn¦§¨¨¤§¨¨¨¨¨
mFwO dn oM `l m`W ,"ax axrd"¨¥¤©¤¦Ÿ¥©¨
Wxtl KxvEde ."LOre" xnFl Fl did̈¨©§©§§§©§¨¥
Fl xnF` rECn Fl dWwEdW mEXn ,oM¥¦¤§¨©©¥
,"mrde dY` dGn dlr Kl" :o`M̈¥£¥¦¤©¨§¨¨

lirl Fl xn` xaMW xg`l(cl ,al)Kl" : §©©¤§¨¨©§¥¥
i"Wx Wxtn okl ?"mrd z` dgp§¥¤¨¨¨¥§¨¥©¦

z` dgpIW Fl xn` lirlCipA mr ¦§¥¨©¤©§¤¤©§¥

l`xUiz` dlrIW Fl xnF` zrke ,mr ¦§¨¥§¨¥¥¤©£¤¤©
ax axrditkE ,WiBcOW:Fl xnFl ¨¥¤©§¦¤©§¦©

,"mixvn ux`n zilrd xW` mrde"§¨¨£¤¤¡¦¨¥¤¤¦§¨¦
lirl Fl xn`W oFWl FzF`A wEIcA,al) §¦§¨¤¨©§¥

(fux`n zilrd xW` LOr zgW iM" :¦¦¥©§£¤¤¡¥¨¥¤¤
'ax axr'd EN`A xAEcnE ."mixvn¦§¨¦§¨§¥¨¥¤©
`laE micr `lA lbrA E`hgW¤¨§¨¥¤§Ÿ¥¦§Ÿ
Îlr EwCap `l 'ax axr'dW ,d`xzd©§¨¨¤¨¥¤©Ÿ¦§§©
oM lre ,k ,al lirl x`FanM miOd ici§¥©©¦©§¨§¥§©¥
,"LOre" Fl xn` `l o`MW i"Wx xnF`¥©¦¤¨Ÿ¨©§©§
,mz`Hg lr daEWY EUrW oeiM¥¨¤¨§¨©©¨¨
"mrde" E`xwPW dzid mdNW dIlrde§¨£¦¨¤¨¤¨§¨¤¦§§§¨¨

(mgpn zxez).a dxez

(a)'Bâå éðòðkä úà ézLøâåLL Y §¥©§¦¤©§©£¦§¥
äðôe ãîò éLbøbäå ,ïä úBnàª¥§©¦§¨¦¨©¨¨

åéìàî íäéðtî¯.FWxbl Kixv `le ¦§¥¤¥¥¨§Ÿ¨¦§¨§
oOwl i"Wx azM okemW K` .`i ,cl §¥¨©©¦§©¨©¨

xAcn mXW mEXn ,"eil`n" hinWd¦§¦¥¥¨¦¤¨§©¥
oiprl `le ,zixA zzixM xEQi` oiprA§¦§©¦§¦©§¦§Ÿ§¦§©

ux`dn FWExiB(mgpn zxez)d`x la` . ¥¥¨¨¤£¨§¥
± LEv xW`M" :fi ,k mixaC i"Wx©¦§¨¦©£¤¦§
mW d`xE ."iWBxBd z` zFAxl§©¤©¦§¨¦§¥¨

.xE`iAAb dxez ©¥
(b)Láãe áìç úáæ õøà ìàéðà Y ¤¤¤¨©¨¨§¨£¦

íúBìòäì Eì øîBà¯aqEn ,xnFlM ¥§§©£¨§©¨
wEqtA xEn`d "'ebe dGn dlr Kl" lr©¥£¥¦¤¨¨§¨
"'ebe iprpMd z` iYWxbe" lr `le ,`§Ÿ©§¥©§¦¤©§©£¦

.a wEqtA xEn`d̈¨§¨
Eaø÷a äìòà àì ékéðà Cëì Y ¦Ÿ¤¡¤§¦§§§¨£¦

éðôì ézçìLå" :Eì øîBà"Càìî E¯ ¥§§¨©§¦§¨¤©§¨
`le ,a wEqR zNigY lr aqEn ,xnFlM§©¨©§¦©¨§Ÿ
.` wEqtA xEn`d "dGn dlr Kl" lr©¥£¥¦¤¨¨§¨
ikp` dPd" :k ,bk lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¥¨Ÿ¦
oicizrW ExVAzp o`M ± K`ln glFW¥©©§¨¨¦§©§¤£¦¦
`l iM mdl zxnF` dpikWE ,`Fhgl©£§¦¨¤¤¨¤¦Ÿ

."LAxwA dlr ¤̀¡¤§¦§§
äzà óøò äL÷ íò ékY ¦©§¥Ÿ¤©¨

íëaø÷a éúðéëMLëe¯oipr EdGW §¤§¦¨¦§¦§§¤¤¤¦§©
."LAxwA dlr`"¤¡¤§¦§§
éa íéøîî ízàå¯zEiWw oipr EdGW §©¤©§¦¦¤¤¦§©©§

.h ,al i"WxA lirlcM ,sxrd̈Ÿ¤§¦§¥§©¦
íòæ íëéìò éðà äaøî¯xnF`W itkE ©§¤£¦£¥¤©©§¦¤¥

mkzaFhl ,xnFlM ."KxCA Llk` oR"¤£¤§©¨¤§©§©§¤
i"Wx ."LAxwA dlr` `l"W xaCd©¨¨¤Ÿ¤¡¤§¦§§©¦

" aFYkl wIcndAxn,"mrf mkilr ip` §©¥¦§©§¤£¦£¥¤©©
mkAxwA Dpi` dpikXdWM mBW mEXn¦¤©§¤©§¦¨¥¨§¦§§¤
FA xOY l`" :xn`p f` mB ,K`ln `N ¤̀¨©§¨©¨¤¡©©©¥
,bk lirlcM ,"mkrWtl `Vi `l iM¦Ÿ¦¨§¦§£¤§¦§¥
o`M WiBcn okl ,mW i"WxaE `kÎk§©¦¨¨¥©§¦¨
mixnn mY`e mkAxwA dpikXdWMW¤§¤©§¦¨§¦§§¤§©¤©§¦

.xzFi ax `Ed mrGd ± iA¦©©©©¥
Eìëàì YïBélk ïBL¯oFWl `le £¤§§¦¨§Ÿ§
.dlik`c dxez £¦¨

(c)òøä øácääðéëMä ïéàL Y ©¨¨¨¨¤¥©§¦¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑וכן ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן ב)יׁש א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :. ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰∑ אני ולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑ ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל, על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי עונֹותיהם, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻעליהם

העגל  עון מּפרעֹון קצת ּבּה .ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLà£¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ÌÚ‰Â.ּבׁשעת ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא .ּכאן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)Cì ézøac øLà ìàïàk Lé Y ¤£¤¦©§¦¨¥¨
éìà" íB÷îa øeac ìöà "Cì""E¯ ¨¥¤¦¦§¥¤

lv` xEn`d "Ll" lM :llM KxcAW s ©̀¤§¤¤§¨¨§¨¨¥¤
[Lilr=] "lr" oFWNn `Ed xEACd`x) ¦¦§©¨¤

(eh ,gk ziy`xa i"yx,"Lil`" FWExiR o`M ,¨¥¥¤
lr xg` mc` mr xACW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¦¥¦¨¨©¥©

dWn(g"ty). ¤
"eäiðãà ìò Bì øaãì" ïëå¯mikln §¥§©¤©£Ÿ¦¨§¨¦

`Ed ,"Fl xAcl" WExiRW .hi ,a `¤¥§©¤
Fl xAcl" :mW i"WxA K` ."eil` xAcl"§©¥¥¨©§©¦¨§©¤

."EdIpc` liaWA FliaWA xAcl ±§©¥¦§¦¦§¦£Ÿ¦¨
éëàìî äpäéðà àìå Y¯oi` xnFlM ¦¥©§¨¦§Ÿ£¦§©¥

Ktidl `N` daFh Ff(`"eb). ¨¤¨§¥¤
'Bâå éã÷t íBéáeézòîL äzò Y §¨§¦§©¨¨©§¦

éìàãçé íúBlëlî E¯lirl d`x ¥¤¦§©¨©©§¥§¥
.ai wEqR̈

íäéìò ã÷ôàLk ãéîz ãéîúå§¨¦¨¦§¤¤§Ÿ£¥¤
íäéúBðBò¯,"icwR mFiaE" WExiRd Edf £¥¤¤©¥§¨§¦

.cFwt`W onf lkA§¨§©¤¤§
äfä ïBòä ïî èòî "íäìò ézã÷ôe"¨©§¦£¥¤§©¦¤¨©¤

¯."mz`Hg" WExiRd Edf¤©¥©¨¨
äàa úeðòøt ïéàå ,úBðBòä øàL íò¦§¨¨£§¥ª§¨¨¨
ïBòøtî úö÷ da ïéàL ìàøNé ìò©¦§¨¥¤¥¨§¨¦¦§

ìâòä ïBò¯,hi xAcOA i"Wx mB d`x £¨¥¤§¥©©¦©¦§¨
zCwRn DA oi`W dCwR Ll oi`W" :ak¤¥§§ª¨¤¥¨¦§ª©

iaE xn`PW ,lbrdiYcwtE icwR mF ¨¥¤¤¤¡©§¨§¦¨©§¦
lr" :ak ,a dinxiA i"Wx azM oke ."'ebe§¥¨©©¦§¦§§¨©
FnM ,mlFrl mIw `EdW xn`p lbrd oFr£¨¥¤¤¡©¤©¨§¨§
lM ,mdilr iYcwtE icwR mFiaE xn`PW¤¤¡©§¨§¦¨©§¦£¥¤¨
zvwn didi l`xUi lr zF`Ad zFciwR§¦©¨©¦§¨¥¦§¤¦§¨
i"Wx d`x la` ."mdA lbrd oFr£¨¥¤¨¤£¨§¥©¦
EUrXOW" :xg` otF`A bl ,ci xAcOA©¦§¨§¤©¥¤¦¤¨
daWgnA Ff dxifB dzlr lbrd z ¤̀¨¥¤¨§¨§¥¨§©£¨¨
mdl oiYndW `N` ,[xAcOA mzindl]©£¦¨©¦§¨¤¨¤¦§¦¨¤
xn`PW Edfe ,mz`q `NnzYW cr©¤¦§©¥§¨¨§¤¤¤¡©
mdilr iYcwtE ,milBxOA icwR mFiaE§¨§¦©§©§¦¨©§¦£¥¤

."mz`Hgdl dxez ©¨¨
(dl)biåíòä úà 'ä óéãéa äúéî Y ©¦Ÿ¤¨¨¦¨¦¥

äàøúä àìa íéãòì ,íéîL¯ ¨©¦§¥¦§Ÿ©§¨¨
KxvEd `le .k wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§Ÿ§©
ixdW ,minW iciA dzin liaWA micrl§¥¦¦§¦¦¨¦¥¨©¦¤£¥
WIW EN`W ipRn `N` ,eiptl iElB lMd©Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¥¤¥¤¥
oicM minA owcal lki `l micr mdl̈¤¥¦Ÿ¨©§¨§¨§©¦§¦
.minW iciA zEnl EkxvEd okl ,dhFq¨¨¥§§¨¦¥¨©¦
Ezn dxwnAW Exn`i `NW icM mbe§©§¥¤ŸŸ§¤§¦§¤¥
la` ,`hgd llbA `le dtbOd iciÎlr©§¥©©¥¨§Ÿ¦§©©¥§£¨
if` ,micr mdl EidW EN` wx EzOWM§¤¥©¥¤¨¨¤¥¦£©

Ezn m`hg iciÎlrW Erci(`"eb).` dxez ¥§¤©§¥¤§¨¥
(`)äfî äìò CììàøNé õøà Y ¥£¥¦¤¤¤¦§¨¥

øîàð Cëì ,úBöøàä ìkî [ä]äBáb§¨¦¨¨£¨§¨¤¡©
"äìò"¯dWOW oeiMW dWwEd i"Wxl £¥§©¦§¨¤¥¨¤¤

Edn ,ipiq xd FnM DFaB mFwnA `vnp¦§¨§¨¨©§©¦©©
?(df mFwOn) "dGn dlr Kl" :Fl xnF`W¤¥¥£¥¦¤¦¨¤
xdd on zcxl eilr did dNigY ixdW¤£¥§¦¨¨¨¨¨¨¤¤¦¨¨



קה `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותם אני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני לכ ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְֲִֵָ
"מלא לפני ‡z‰."וׁשלחּתי Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑ אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי ְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָ

זעם  ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.עליכם .לׁשֹון ֲֵֶַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

okle ,ux`l zFlrl KMÎxg` wxe§©©©¨©£¨¨¤§¨¥
,"dGn dlr Kl" Fl xn`X dOW Wxtn§¨¥¤©¤¨©¥£¥¦¤
lMn ddFaB l`xUi ux`W mEXn Edf¤¦¤¤¤¦§¨¥§¨¦¨
mFwn lMn dil` dkildde ,zFvx`d̈£¨§©£¦¨¥¤¨¦¨¨
DFaB mFwOn ENit` ,miklFd EPOOW¤¦¤§¦£¦¦¨¨©

dIlr mWA z`xwp ,dfM(mgpn zxez). ¨¤¦§¥§¥£¦¨
étìk :øçà øác¯.zOErl ,cbpM ¨¨©¥§©¥§¤¤§©

.itl zErnWnA mB Wxtl xWt`e§¤§¨§¨¥©§©§¨§¦
"ãø Cì" :ñòkä úòLa Bì øîàL¯ ¤¨©¦§©©©©¤¥

"LzNEcBn cx" :FWExiRW .f ,al zFnW§¤¥¥¦§¨§
(my i"yx).

"äìò Cì" :ïBöø úòLa Bì øîà¯ ¨©¦§©¨¥£¥
WExitlEmB Fl xn`X dn oaEn df §¥¤¨©¤¨©©

oFW`xd WExiRl oMÎoi`XÎdn ,"Kl"¥©¤¥¥©¥¨¦
(cecl likyn)dcixidn FWExiR "dGn"E .¦¤¥¥©§¦¨

xiYd o`MW ,xnFlM .lbrd `hg lW¤¥§¨¥¤§©¤¨¦¦
.FiECp Fl¦

íòäå äzàøîàð àì ïàk Y ©¨§¨¨¨Ÿ¤¡©
"Enòå"¯rnWn .f ,al lirlcM §©§§¦§¥©§©

`Ed o`M xEn`d "mrde"W eixaCn¦§¨¨¤§¨¨¨¨¨
mFwO dn oM `l m`W ,"ax axrd"¨¥¤©¤¦Ÿ¥©¨
Wxtl KxvEde ."LOre" xnFl Fl did̈¨©§©§§§©§¨¥
Fl xnF` rECn Fl dWwEdW mEXn ,oM¥¦¤§¨©©¥
,"mrde dY` dGn dlr Kl" :o`M̈¥£¥¦¤©¨§¨¨

lirl Fl xn` xaMW xg`l(cl ,al)Kl" : §©©¤§¨¨©§¥¥
i"Wx Wxtn okl ?"mrd z` dgp§¥¤¨¨¨¥§¨¥©¦

z` dgpIW Fl xn` lirlCipA mr ¦§¥¨©¤©§¤¤©§¥

l`xUiz` dlrIW Fl xnF` zrke ,mr ¦§¨¥§¨¥¥¤©£¤¤©
ax axrditkE ,WiBcOW:Fl xnFl ¨¥¤©§¦¤©§¦©

,"mixvn ux`n zilrd xW` mrde"§¨¨£¤¤¡¦¨¥¤¤¦§¨¦
lirl Fl xn`W oFWl FzF`A wEIcA,al) §¦§¨¤¨©§¥

(fux`n zilrd xW` LOr zgW iM" :¦¦¥©§£¤¤¡¥¨¥¤¤
'ax axr'd EN`A xAEcnE ."mixvn¦§¨¦§¨§¥¨¥¤©
`laE micr `lA lbrA E`hgW¤¨§¨¥¤§Ÿ¥¦§Ÿ
Îlr EwCap `l 'ax axr'dW ,d`xzd©§¨¨¤¨¥¤©Ÿ¦§§©
oM lre ,k ,al lirl x`FanM miOd ici§¥©©¦©§¨§¥§©¥
,"LOre" Fl xn` `l o`MW i"Wx xnF`¥©¦¤¨Ÿ¨©§©§
,mz`Hg lr daEWY EUrW oeiM¥¨¤¨§¨©©¨¨
"mrde" E`xwPW dzid mdNW dIlrde§¨£¦¨¤¨¤¨§¨¤¦§§§¨¨

(mgpn zxez).a dxez

(a)'Bâå éðòðkä úà ézLøâåLL Y §¥©§¦¤©§©£¦§¥
äðôe ãîò éLbøbäå ,ïä úBnàª¥§©¦§¨¦¨©¨¨

åéìàî íäéðtî¯.FWxbl Kixv `le ¦§¥¤¥¥¨§Ÿ¨¦§¨§
oOwl i"Wx azM okemW K` .`i ,cl §¥¨©©¦§©¨©¨

xAcn mXW mEXn ,"eil`n" hinWd¦§¦¥¥¨¦¤¨§©¥
oiprl `le ,zixA zzixM xEQi` oiprA§¦§©¦§¦©§¦§Ÿ§¦§©

ux`dn FWExiB(mgpn zxez)d`x la` . ¥¥¨¨¤£¨§¥
± LEv xW`M" :fi ,k mixaC i"Wx©¦§¨¦©£¤¦§
mW d`xE ."iWBxBd z` zFAxl§©¤©¦§¨¦§¥¨

.xE`iAAb dxez ©¥
(b)Láãe áìç úáæ õøà ìàéðà Y ¤¤¤¨©¨¨§¨£¦

íúBìòäì Eì øîBà¯aqEn ,xnFlM ¥§§©£¨§©¨
wEqtA xEn`d "'ebe dGn dlr Kl" lr©¥£¥¦¤¨¨§¨
"'ebe iprpMd z` iYWxbe" lr `le ,`§Ÿ©§¥©§¦¤©§©£¦

.a wEqtA xEn`d̈¨§¨
Eaø÷a äìòà àì ékéðà Cëì Y ¦Ÿ¤¡¤§¦§§§¨£¦

éðôì ézçìLå" :Eì øîBà"Càìî E¯ ¥§§¨©§¦§¨¤©§¨
`le ,a wEqR zNigY lr aqEn ,xnFlM§©¨©§¦©¨§Ÿ
.` wEqtA xEn`d "dGn dlr Kl" lr©¥£¥¦¤¨¨§¨
ikp` dPd" :k ,bk lirl i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¥¦¥¨Ÿ¦
oicizrW ExVAzp o`M ± K`ln glFW¥©©§¨¨¦§©§¤£¦¦
`l iM mdl zxnF` dpikWE ,`Fhgl©£§¦¨¤¤¨¤¦Ÿ

."LAxwA dlr ¤̀¡¤§¦§§
äzà óøò äL÷ íò ékY ¦©§¥Ÿ¤©¨

íëaø÷a éúðéëMLëe¯oipr EdGW §¤§¦¨¦§¦§§¤¤¤¦§©
."LAxwA dlr`"¤¡¤§¦§§
éa íéøîî ízàå¯zEiWw oipr EdGW §©¤©§¦¦¤¤¦§©©§

.h ,al i"WxA lirlcM ,sxrd̈Ÿ¤§¦§¥§©¦
íòæ íëéìò éðà äaøî¯xnF`W itkE ©§¤£¦£¥¤©©§¦¤¥

mkzaFhl ,xnFlM ."KxCA Llk` oR"¤£¤§©¨¤§©§©§¤
i"Wx ."LAxwA dlr` `l"W xaCd©¨¨¤Ÿ¤¡¤§¦§§©¦

" aFYkl wIcndAxn,"mrf mkilr ip` §©¥¦§©§¤£¦£¥¤©©
mkAxwA Dpi` dpikXdWM mBW mEXn¦¤©§¤©§¦¨¥¨§¦§§¤
FA xOY l`" :xn`p f` mB ,K`ln `N ¤̀¨©§¨©¨¤¡©©©¥
,bk lirlcM ,"mkrWtl `Vi `l iM¦Ÿ¦¨§¦§£¤§¦§¥
o`M WiBcn okl ,mW i"WxaE `kÎk§©¦¨¨¥©§¦¨
mixnn mY`e mkAxwA dpikXdWMW¤§¤©§¦¨§¦§§¤§©¤©§¦

.xzFi ax `Ed mrGd ± iA¦©©©©¥
Eìëàì YïBélk ïBL¯oFWl `le £¤§§¦¨§Ÿ§
.dlik`c dxez £¦¨

(c)òøä øácääðéëMä ïéàL Y ©¨¨¨¨¤¥©§¦¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑וכן ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן ב)יׁש א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :. ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰∑ אני ולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑ ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל, על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי עונֹותיהם, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻעליהם

העגל  עון מּפרעֹון קצת ּבּה .ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLà£¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ÌÚ‰Â.ּבׁשעת ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא .ּכאן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(cl)Cì ézøac øLà ìàïàk Lé Y ¤£¤¦©§¦¨¥¨
éìà" íB÷îa øeac ìöà "Cì""E¯ ¨¥¤¦¦§¥¤

lv` xEn`d "Ll" lM :llM KxcAW s ©̀¤§¤¤§¨¨§¨¨¥¤
[Lilr=] "lr" oFWNn `Ed xEACd`x) ¦¦§©¨¤

(eh ,gk ziy`xa i"yx,"Lil`" FWExiR o`M ,¨¥¥¤
lr xg` mc` mr xACW Epivn `NW¤Ÿ¨¦¤¦¥¦¨¨©¥©

dWn(g"ty). ¤
"eäiðãà ìò Bì øaãì" ïëå¯mikln §¥§©¤©£Ÿ¦¨§¨¦

`Ed ,"Fl xAcl" WExiRW .hi ,a `¤¥§©¤
Fl xAcl" :mW i"WxA K` ."eil` xAcl"§©¥¥¨©§©¦¨§©¤

."EdIpc` liaWA FliaWA xAcl ±§©¥¦§¦¦§¦£Ÿ¦¨
éëàìî äpäéðà àìå Y¯oi` xnFlM ¦¥©§¨¦§Ÿ£¦§©¥

Ktidl `N` daFh Ff(`"eb). ¨¤¨§¥¤
'Bâå éã÷t íBéáeézòîL äzò Y §¨§¦§©¨¨©§¦

éìàãçé íúBlëlî E¯lirl d`x ¥¤¦§©¨©©§¥§¥
.ai wEqR̈

íäéìò ã÷ôàLk ãéîz ãéîúå§¨¦¨¦§¤¤§Ÿ£¥¤
íäéúBðBò¯,"icwR mFiaE" WExiRd Edf £¥¤¤©¥§¨§¦

.cFwt`W onf lkA§¨§©¤¤§
äfä ïBòä ïî èòî "íäìò ézã÷ôe"¨©§¦£¥¤§©¦¤¨©¤

¯."mz`Hg" WExiRd Edf¤©¥©¨¨
äàa úeðòøt ïéàå ,úBðBòä øàL íò¦§¨¨£§¥ª§¨¨¨
ïBòøtî úö÷ da ïéàL ìàøNé ìò©¦§¨¥¤¥¨§¨¦¦§

ìâòä ïBò¯,hi xAcOA i"Wx mB d`x £¨¥¤§¥©©¦©¦§¨
zCwRn DA oi`W dCwR Ll oi`W" :ak¤¥§§ª¨¤¥¨¦§ª©

iaE xn`PW ,lbrdiYcwtE icwR mF ¨¥¤¤¤¡©§¨§¦¨©§¦
lr" :ak ,a dinxiA i"Wx azM oke ."'ebe§¥¨©©¦§¦§§¨©
FnM ,mlFrl mIw `EdW xn`p lbrd oFr£¨¥¤¤¡©¤©¨§¨§
lM ,mdilr iYcwtE icwR mFiaE xn`PW¤¤¡©§¨§¦¨©§¦£¥¤¨
zvwn didi l`xUi lr zF`Ad zFciwR§¦©¨©¦§¨¥¦§¤¦§¨
i"Wx d`x la` ."mdA lbrd oFr£¨¥¤¨¤£¨§¥©¦
EUrXOW" :xg` otF`A bl ,ci xAcOA©¦§¨§¤©¥¤¦¤¨
daWgnA Ff dxifB dzlr lbrd z ¤̀¨¥¤¨§¨§¥¨§©£¨¨
mdl oiYndW `N` ,[xAcOA mzindl]©£¦¨©¦§¨¤¨¤¦§¦¨¤
xn`PW Edfe ,mz`q `NnzYW cr©¤¦§©¥§¨¨§¤¤¤¡©
mdilr iYcwtE ,milBxOA icwR mFiaE§¨§¦©§©§¦¨©§¦£¥¤

."mz`Hgdl dxez ©¨¨
(dl)biåíòä úà 'ä óéãéa äúéî Y ©¦Ÿ¤¨¨¦¨¦¥

äàøúä àìa íéãòì ,íéîL¯ ¨©¦§¥¦§Ÿ©§¨¨
KxvEd `le .k wEqR i"WxA lirlcM§¦§¥§©¦¨§Ÿ§©
ixdW ,minW iciA dzin liaWA micrl§¥¦¦§¦¦¨¦¥¨©¦¤£¥
WIW EN`W ipRn `N` ,eiptl iElB lMd©Ÿ¨§¨¨¤¨¦§¥¤¥¤¥
oicM minA owcal lki `l micr mdl̈¤¥¦Ÿ¨©§¨§¨§©¦§¦
.minW iciA zEnl EkxvEd okl ,dhFq¨¨¥§§¨¦¥¨©¦
Ezn dxwnAW Exn`i `NW icM mbe§©§¥¤ŸŸ§¤§¦§¤¥
la` ,`hgd llbA `le dtbOd iciÎlr©§¥©©¥¨§Ÿ¦§©©¥§£¨
if` ,micr mdl EidW EN` wx EzOWM§¤¥©¥¤¨¨¤¥¦£©

Ezn m`hg iciÎlrW Erci(`"eb).` dxez ¥§¤©§¥¤§¨¥
(`)äfî äìò CììàøNé õøà Y ¥£¥¦¤¤¤¦§¨¥

øîàð Cëì ,úBöøàä ìkî [ä]äBáb§¨¦¨¨£¨§¨¤¡©
"äìò"¯dWOW oeiMW dWwEd i"Wxl £¥§©¦§¨¤¥¨¤¤

Edn ,ipiq xd FnM DFaB mFwnA `vnp¦§¨§¨¨©§©¦©©
?(df mFwOn) "dGn dlr Kl" :Fl xnF`W¤¥¥£¥¦¤¦¨¤
xdd on zcxl eilr did dNigY ixdW¤£¥§¦¨¨¨¨¨¨¤¤¦¨¨



yz`קו ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑.לּמחנה מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון  …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹ

לרב, מנּדה לּתלמיד אמר: ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא .והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש ÚBÓ„.מּכאן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ ּדבר יֹוצא. ּכמֹו »¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ
הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה להם:אחר: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו הּוא .הרי ְֲֳֵֶֶָֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ האהל אל ללכת הּמחנה, ÌÚ‰ŒÏk.מן eÓe˜È∑ מּפניו עֹומדים ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»ְִִָָ

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äLîeïBò BúBàî Y¯`hg lW Ÿ¤¥¨¤¥§
.lbrd̈¥¤

äàìäå¯wx df did dUrnNW `N` ¨¨§¨¤¨¤§©£¤¨¨¤©
cr xaCd KWnpe ,mixERMd mFi xg`l§©©©¦¦§¦§©©¨¨©
wEqR i"WxA oOwlcM ,oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨§¦§©¨§©¦¨
oFr FzF`n" azFM i"WxX dnE .`i©¤©¦¥¥¨
.xaCl mxB oFrdW xnFl Edf ,"d`ldë¨§¨¤©¤¤¨¨©©¨¨

ìäàä úà çwéì Yàeä äåä ïBL¯ ¦©¤¨Ÿ¤§Ÿ¤
deFdd xaC lr iM .dUFr did KMW¤¨¨¨¤¦©¨¨©¤
oFWlA minrtl miWOYWn cinŸ¦¦§©§¦¦§¨¦¦§

"aFI` dUri dkM" FnM ,cizri"yx d`x) ¨¦§¨¨©£¤¦
(` ,eh lirl.

eäèBðå Bìäà ç÷Bì¯aEzMAW s` ¥©¨¢§¥©¤©¨
FrnWn ,xar oFWlA "dhpe" `Ed§¨¨¦§¨¨©§¨
ÎxEAC i"WxA oOwlckE ,deFd oFWlA¦§¤§¦§©¨§©¦¦

.`xwe ligzOd©©§¦§¨¨
"äðçnì õeçî"¯did mFi lMW rnWn ¦©©£¤©§©¤¨¨¨

,oM Wxtl wgFce ,Wcgn Fld` dhFp¤¨¢¥¨¨§©§¨¥¥
z`vM dide" xn`p g wEqtA ixdW¤£¥§¨¤¡©§¨¨§¥
did ld`dW xnFlM ,"ld`d l` dWn¤¤¨Ÿ¤§©¤¨Ÿ¤¨¨
,dpgOd l` aW didWM mB cnFre iEhp̈§¥©§¤¨¨¨¤©©£¤
iEhPd ld`d l` `vFi did dpgOdnE¥©©£¤¨¨¥¤¨Ÿ¤©¨
`l ld`d zIhPW ,xnFl Wie .xaM§¨§¥©¤§¦©¨Ÿ¤Ÿ
iciÎlr `N` dWn iciÎlr dzUrp¤¤§¨©§¥¤¤¨©§¥
,iEhp xaM did ld`dWkE ,eizxWn§¨§¨§¤¨Ÿ¤¨¨§¨¨
Wi mB .ld`d l` `vFi dWn did̈¨¤¥¤¨Ÿ¤©¥

iEhp x`Wp did ld`dW oeiMW ,Wxtl§¨¥¤¥¨¤¨Ÿ¤¨¨¦§¨¨
,dpFW`xd mrRd f`n dpgOl uEgn¦©©£¤¥¨©©©¨¦¨
cinY EdhFp `EdW ENi`M df ixd£¥¤§¦¤¥¨¦

.oEIr Kixv oicre .mFi lkA Wcgn¥¨¨§¨©£©¦¨¦¦
ãéîìzì äcðî Y áøì äcðî :øîà¯ ¨©§ª¤¨©§ª¤©©§¦

ÎKExAÎWFcTdl miCEpn l`xUIW oeiM¥¨¤¦§¨¥§¦§©¨¨
.FcinlY ip`W il miCEpn Eidi KM ,`Ed¨¦§§¦¦¤£¦©§¦
ÎziAn dCpzp dWn mBW iRÎlrÎs`e§©©¦¤©¤¦§©¨¦¥
lirl i"WxA x`FanM ,dlrn lW oiC¦¤©§¨©§¨§©¦§¥
oFWlM "drW DzF`A" wx did df ,f ,al¤¨¨©§¨¨¨¦§
Kl" Fl xn` ixd KMÎxg` ENi`e ,i"Wx©¦§¦©©¨£¥¨©¥

.` wEqR i"WxA lirlcM ,"dGn dlr£¥¦¤§¦§¥§©¦¨
÷çøäänà íétìà Y¯ElkEIW icM ©§¥©§©¦©¨§¥¤§

zAWA eil` `al.c ,b ryedi .a ,a xacna i"yx) ¨Ÿ¥¨§©¨
(a ,d oixcdpq i"yx d`xe.

øîàpL ïéðòk¯dxF`kl .c ,b rWFdi ¨¦§¨¤¤¡©§ª©¦§¨
miRl` Epid "wgxd"W gikFdl `Ä§¦©¤©§¥©§©§©¦

.a ,a xAcOA i"Wx mB d`xE .dO ©̀¨§¥©©¦©¦§¨
Bðéáe íëéðéa äéäé ÷Bçø Cà"¯oFx` ©¨¦§¤¥¥¤¥£

.zixAd©§¦
"äcna änà íétìàk¯:mW i"WxaE §©§©¦©¨©¦¨§©¦¨

lNRzdlE Klil oilFki EidYW icM"§¥¤¦§§¦¥¥§¦§©¥
."zAWA eiptl§¨¨§©¨

Bì àø÷åàøB÷ äéäå Y¯lr oMW §¨¨§¨¨¥¤¥©
FA miWOYWn cinY deFdd xaC̈¨©¤¨¦¦§©§¦

xar oFWlA minrtl,ck ziy`xa i"yx d`x) ¦§¨¦¦§¨¨

(` ,eh lirl .dn.
ãòå úéa àeä ,"ãòBî ìäà Bì"¯ Ÿ¤¥¥©©

zEcrezd mFwn(` ,fv oixcdpq i"yx d`x). §¦§©£
.äøBz éL÷áîì'ä Lwáî ìkY ¦§©§¥¨¨§©¥

ïàkî¯"aizM oi` "dWn WTaOW lM ¦¨¨¤§©¥¤¥§¦
"'d WTan lM" `N` ,o`M(fk ze` `negpz). ¨¤¨¨§©¥

ï÷æ éðt Lwáîì¯ipR" :o`M `nEgpzA ¦§©¥§¥¨¥§©§¨¨§¥
mB FGW xnFl Kixve ."dxFY `ln owf̈¥¨¥¨§¨¦©¤©
`N` owf oi`" ixdW ,o`M i"Wx zpEM©¨©©¦¨¤£¥¥¨¥¤¨

"dnkg dpTW(al ,hi `xwie i"yx). ¤¨¨¨§¨
.äðéëMä éðt ìa÷îkìäà ìà àöé ¦§©¥§¥©§¦¨¥¥¤Ÿ¤

ãòBîàöBé Bîk Y¯.deFd oFWl ¥§¥§¤
"'ä Lwáî ìk äéäå" :øçà øác¯ ¨¨©¥§¨¨¨§©¥

" xn`p dOllM."'d WTan ¨¨¤¡©¨§©¥
eéäLk úøMä éëàìî eìéôà£¦©§£¥©¨¥§¤¨
íäéøáç ,äðéëL íB÷î íéìàBL£¦§§¦¨©§¥¤
ìL Bìäàa àeä éøä :íäì íéøîBà§¦¨¤£¥§¨¢¤

äLî¯,"crFn ld` l` `vi" ,df itlE Ÿ¤§¦¤¥¥¤Ÿ¤¥
,mdixagl mik`lOd zaEWY `id¦§©©©§¨¦§©§¥¤
FnM `Ed "`vi"e ,dpikXd lr dpEMde§©©¨¨©©§¦¨§¥¥§
Fld`l o`Mn `vi ,(xar oFWlA) "`vi"¨¨¦§¨¨¨¨¦¨§¨¢

dWn lW(`ikc `xin).g dxez ¤¤
(g)äéäåì Yäåä ïBL¯did oMW §¨¨§Ÿ¤¤¥¨¨

mixaC xERiq oFWl `le ,cinY deFd¤¨¦§Ÿ§¦§¨¦
.calA zg` mrR rxi`W¤¥©©©©©¦§¨

Y äLî úàökäðçnä ïî¯oi` iM §¥Ÿ¤¦©©£¤¦¥

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים וא ּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע כו)עליכם אתכם.(ישעיה ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ.‰zÚÂ∑ מעליכם עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו Ó‰.ּפרענּות ‰Ú„‡Â ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»
ClŒ‰NÚ‡∑ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, ׁשאר .ּבפקּדת ∆¡∆»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי .את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ínò úëläîe äøBL¯lW mEI`d `le ¨§©¤¤¦¨§Ÿ¨¦¤
oR"KxCA Llk`." ¤£¤§©¨¤

Béãò Léàíäì eðzpL íéøúk Y ¦¤§§¨¦¤¦§¨¤
eøîàLk ,áøBça¯.f ,ck lirl §¥§¤¨§§¥
"òîLðå äNòð"¯`xnBA `zi`cM ©£¤§¦§¨¦§¦¨©§¨¨

l`xUi EniCwdW drWA" :` ,gt zAW©¨§¨¨¤¦§¦¦§¨¥
lW `FAx miXW E`A ,rnWpl dUrp©£¤§¦§©¨¦¦¦¤
cg`e cg` lkl ,zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§¨¤¨§¤¨
cg` ,mixzk ipW Fl ExWw l`xUIn¦¦§¨¥¨§§¥§¨¦¤¨
la` ."rnWp cbpM cg`e dUrp cbpM§¤¤©£¤§¤¨§¤¤¦§©£¨
azFM Fpi` dxFYd lr FWExitA i"Wx©¦§¥©©¨¥¥
mdl didW rnWnE ,mixzk ipW EidW¤¨§¥§¨¦©§©¤¨¨¨¤
i"Wx oFWNn rnWn oke ,cg` xzM wx©¤¤¤¨§¥©§©¦§©¦
mB rnWnE ."icrd" :e wEqR oOwl§©¨¨¨£¦©§©©
ENi`e ,WOn mixzM dN` EidW xaFQW¤¥¤¨¥¤§¨¦©¨§¦
Eid mixzMdW azFM mW `xnBA i"Wx©¦©§¨¨¨¥¤©§¨¦¨
mixzM xnFlM ,"dpikW eiGn"¦¦§¦¨§©§¨¦

.miIpgExd dxez ¨¦¦
(d)Eaø÷á äìòà ãçà òâø¤©¤¨¤¡¤§¦§§

éúélëåE"Eaø÷á äìòà" íà Y¯ §¦¦¦¦¤¡¤§¦§§
.miWwan mY`W itM§¦¤©¤§©§¦

"ízà"å¯mY`WkE ,xnFlM(m"`x). §©¤§©§¤©¤
íòæà Y íëtøò úeéL÷a éa íéøîî©§¦¦§©§¨§§¤¤§Ÿ
øeòL àeäL "ãçà òâø" íëéìò£¥¤¤©¤¨¤¦

øîàpL ,éîòæ¯.k ,ek dirWi ©§¦¤¤¡©§©§¨
,"íòæ øáòé ãò òâø èòîë éáç"£¦¦§©¤©©©£¨¨©

íëúà älëàå¯xEriW KM ,df itlE ©£©¤¤§¤§¦¤¨¦

mY`"e ,"LAxwa dlr`" m` :aEzMd©¨¦¤¡¤§¦§§§©¤
rbx" mkilr mFrf` ± "sxFr dWw mr©§¥¤¤§£¥¤¤©

."LiziNke" ,"cg ¤̀¨§¦¦¦
.Càìî çìLàL íëì áBè Cëéôì§¦¨¨¤¤¤§©©§¨

äzòåãiî e÷ìz Bæ úeðòøt Y¯lr §©¨ª§¨¦§¦¨©
,"dYre" WExiR Edfe .lbrd zIUr oFr££¦©¨¥¤§¤¥§©¨
xEn`l KWnd EdGW `le ,cInE eiWkr©§¨¦¨§Ÿ¤¤¤§¥¨¨
ixdW ,"LAxwA dlr` `l" okl mcFw¤¨¥Ÿ¤¡¤§¦§§¤£¥
Edf o`ke l`xUi mr zaFhl df mẄ¤§©©¦§¨¥§¨¤

WpFr(m"`x). ¤
íëéìòî íëéãò eãéøBzL¯oFWlaE ¤¦¤§§¤¥£¥¤¦§

s`e ."Lilrn Licr cxFd" aEzMd©¨¥¤§§¥¨¤§©
Wi` EzW `le" :xn`p ok iptl xaMW¤§¨¦§¥¥¤¡©§Ÿ¨¦
df did f`W xnFl Wi ,"eilr Ficr¤§¨¨¥©¤¨¨¨¤
oFWlM) zElia` KxC iPnf otF`A§¤§©¦¤¤£¥¦§
xFzA `Ed zrke ,("ElA`zIe" aEzMd©¨©¦§©¨§¨¥§

rEaw otF`A WpFr(g"ty)rnWn oke . ¤§¤¨©§¥©§©
" :e wEqR aEzMd oFWNnElSpzIeipa ¦§©¨¨©¦§©§§¥

xnFlM ,"axFg xdn micr z` l`xUi¦§¨¥¤¤§¨¥©¥§©
.ixnbl mdn ExqEdW¤§¥¤§©§¦

Cl äNòà äî äòãàåúc÷ôa Y §¥§¨¨¤¡¤¨¦§ª©
ïBòä øàL¯zcxFd WpFr ,xnFlM §¨¤¨§©¤¨©

(icInE) iwlg WpFr wx Edf mixzMd©§¨¦¤©¤¤§¦¦¨¦
zIUr oFrA mcwti cFrW WpFrdn¥¨¤¤¦§§¥©££¦©

.lbrd̈¥¤
òãBé éðà¯oFWlA ,"drc`e" Wxtn £¦¥©§¨¥§¥§¨¦§

lv` oMW ,cizr oFWlA `le ,deFd¤§Ÿ¦§¨¦¤¥¥¤

md cizre ded xar `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨Ÿ¤§¨¦¥
.cizrA rcIW xnFl KIW `le ,deWA§¨¤§Ÿ©¨©¤¥©¤¨¦

"Cì" úBNòì éaìaM "äî"¯oeiM ©¤§¦¦©£¨¥¨
"rcFi ip`" oFWlA "drc`e" WxtOW¤§¨¥§¥§¨¦§£¦¥©
,"iAlAX dn" siqFdl KxvEd ,(deFdA)©¤§©§¦©¤§¦¦
zrM "iAlAX dn rcFi ip`" ,xnFlM§©£¦¥©©¤§¦¦¨¥
i"Wx d`x la` ."cizrA Ll zFUrl"©£§¤¨¦£¨§¥©¦
rnWn dxF`kNW `k ,gi ziW`xA§¥¦¤¦§¨©§©
Licr cxFd dYre" :o`M WxtOW¤§¨¥¨§©¨¥¤§§
dUr` dn drc`" ± `l m`e ,"Lilrn¥¨¤§¦Ÿ¥§¨¨¤¡¤
zFaizl wx mW FzpEMW xWt` K` ."KN̈©¤§¨¤©¨¨¨©§¥

drc`e":FWExiRW ,"KN dUr` dn §¥§¨¨¤¡¤¨¤¥
dNk` `le oixEQiA odn rxRdl"§¦¨©¥¤§¦¦§Ÿ£©¤

.oEIr Kixv oicre ."ozF`e dxez ¨©£©¦¨¦¦
(e)áøBç øäî íéãò úà"úà" Y ¤¤§¨¥©¥¤

"áøBç øäî" íãéa äéäL éãòä¯ ¨£¦¤¨¨§¨¨¥©¥
"axFg xdnW micr z`" aEzM ENi`kE§¦¨¤¤§¨¤¥©¥

(m"`x):` ,gt zAW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¨
i"Wx wIce ."axFg xdn mdl Eid xW`"£¤¨¨¤¥©¥§¦¥©¦
`le "mciA didW" o`M aFYkl¦§¨¤¨¨§¨¨§Ÿ
xaM l`xUi ipAW mEXn ,"mdilr"£¥¤¦¤§¥¦§¨¥§¨
lirl xEn`M mdilrn FzF` Exiqd¥¦¥£¥¤¨¨§¥
iPnf otF`A df didW `N` ,c wEqR̈¤¨¤¨¨¤§¤§©¦
,mciA did oicr K` zElia`l oniqM§¦¨©£¥©£©¦¨¨§¨¨
mdn ExqEdW `Ed WpFrd o`ke§¨¨¤¤§¥¤

.ixnblf dxez §©§¦



קז `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑.לּמחנה מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון  …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹ

לרב, מנּדה לּתלמיד אמר: ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא .והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש ÚBÓ„.מּכאן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ ּדבר יֹוצא. ּכמֹו »¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ
הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה להם:אחר: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו הּוא .הרי ְֲֳֵֶֶָֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ האהל אל ללכת הּמחנה, ÌÚ‰ŒÏk.מן eÓe˜È∑ מּפניו עֹומדים ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»ְִִָָ

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)äLîeïBò BúBàî Y¯`hg lW Ÿ¤¥¨¤¥§
.lbrd̈¥¤

äàìäå¯wx df did dUrnNW `N` ¨¨§¨¤¨¤§©£¤¨¨¤©
cr xaCd KWnpe ,mixERMd mFi xg`l§©©©¦¦§¦§©©¨¨©
wEqR i"WxA oOwlcM ,oqip Wcg W`xŸŸ¤¦¨§¦§©¨§©¦¨
oFr FzF`n" azFM i"WxX dnE .`i©¤©¦¥¥¨
.xaCl mxB oFrdW xnFl Edf ,"d`ldë¨§¨¤©¤¤¨¨©©¨¨

ìäàä úà çwéì Yàeä äåä ïBL¯ ¦©¤¨Ÿ¤§Ÿ¤
deFdd xaC lr iM .dUFr did KMW¤¨¨¨¤¦©¨¨©¤
oFWlA minrtl miWOYWn cinŸ¦¦§©§¦¦§¨¦¦§

"aFI` dUri dkM" FnM ,cizri"yx d`x) ¨¦§¨¨©£¤¦
(` ,eh lirl.

eäèBðå Bìäà ç÷Bì¯aEzMAW s` ¥©¨¢§¥©¤©¨
FrnWn ,xar oFWlA "dhpe" `Ed§¨¨¦§¨¨©§¨
ÎxEAC i"WxA oOwlckE ,deFd oFWlA¦§¤§¦§©¨§©¦¦

.`xwe ligzOd©©§¦§¨¨
"äðçnì õeçî"¯did mFi lMW rnWn ¦©©£¤©§©¤¨¨¨

,oM Wxtl wgFce ,Wcgn Fld` dhFp¤¨¢¥¨¨§©§¨¥¥
z`vM dide" xn`p g wEqtA ixdW¤£¥§¨¤¡©§¨¨§¥
did ld`dW xnFlM ,"ld`d l` dWn¤¤¨Ÿ¤§©¤¨Ÿ¤¨¨
,dpgOd l` aW didWM mB cnFre iEhp̈§¥©§¤¨¨¨¤©©£¤
iEhPd ld`d l` `vFi did dpgOdnE¥©©£¤¨¨¥¤¨Ÿ¤©¨
`l ld`d zIhPW ,xnFl Wie .xaM§¨§¥©¤§¦©¨Ÿ¤Ÿ
iciÎlr `N` dWn iciÎlr dzUrp¤¤§¨©§¥¤¤¨©§¥
,iEhp xaM did ld`dWkE ,eizxWn§¨§¨§¤¨Ÿ¤¨¨§¨¨
Wi mB .ld`d l` `vFi dWn did̈¨¤¥¤¨Ÿ¤©¥

iEhp x`Wp did ld`dW oeiMW ,Wxtl§¨¥¤¥¨¤¨Ÿ¤¨¨¦§¨¨
,dpFW`xd mrRd f`n dpgOl uEgn¦©©£¤¥¨©©©¨¦¨
cinY EdhFp `EdW ENi`M df ixd£¥¤§¦¤¥¨¦

.oEIr Kixv oicre .mFi lkA Wcgn¥¨¨§¨©£©¦¨¦¦
ãéîìzì äcðî Y áøì äcðî :øîà¯ ¨©§ª¤¨©§ª¤©©§¦

ÎKExAÎWFcTdl miCEpn l`xUIW oeiM¥¨¤¦§¨¥§¦§©¨¨
.FcinlY ip`W il miCEpn Eidi KM ,`Ed¨¦§§¦¦¤£¦©§¦
ÎziAn dCpzp dWn mBW iRÎlrÎs`e§©©¦¤©¤¦§©¨¦¥
lirl i"WxA x`FanM ,dlrn lW oiC¦¤©§¨©§¨§©¦§¥
oFWlM "drW DzF`A" wx did df ,f ,al¤¨¨©§¨¨¨¦§
Kl" Fl xn` ixd KMÎxg` ENi`e ,i"Wx©¦§¦©©¨£¥¨©¥

.` wEqR i"WxA lirlcM ,"dGn dlr£¥¦¤§¦§¥§©¦¨
÷çøäänà íétìà Y¯ElkEIW icM ©§¥©§©¦©¨§¥¤§

zAWA eil` `al.c ,b ryedi .a ,a xacna i"yx) ¨Ÿ¥¨§©¨
(a ,d oixcdpq i"yx d`xe.

øîàpL ïéðòk¯dxF`kl .c ,b rWFdi ¨¦§¨¤¤¡©§ª©¦§¨
miRl` Epid "wgxd"W gikFdl `Ä§¦©¤©§¥©§©§©¦

.a ,a xAcOA i"Wx mB d`xE .dO ©̀¨§¥©©¦©¦§¨
Bðéáe íëéðéa äéäé ÷Bçø Cà"¯oFx` ©¨¦§¤¥¥¤¥£

.zixAd©§¦
"äcna änà íétìàk¯:mW i"WxaE §©§©¦©¨©¦¨§©¦¨

lNRzdlE Klil oilFki EidYW icM"§¥¤¦§§¦¥¥§¦§©¥
."zAWA eiptl§¨¨§©¨

Bì àø÷åàøB÷ äéäå Y¯lr oMW §¨¨§¨¨¥¤¥©
FA miWOYWn cinY deFdd xaC̈¨©¤¨¦¦§©§¦

xar oFWlA minrtl,ck ziy`xa i"yx d`x) ¦§¨¦¦§¨¨

(` ,eh lirl .dn.
ãòå úéa àeä ,"ãòBî ìäà Bì"¯ Ÿ¤¥¥©©

zEcrezd mFwn(` ,fv oixcdpq i"yx d`x). §¦§©£
.äøBz éL÷áîì'ä Lwáî ìkY ¦§©§¥¨¨§©¥

ïàkî¯"aizM oi` "dWn WTaOW lM ¦¨¨¤§©¥¤¥§¦
"'d WTan lM" `N` ,o`M(fk ze` `negpz). ¨¤¨¨§©¥

ï÷æ éðt Lwáîì¯ipR" :o`M `nEgpzA ¦§©¥§¥¨¥§©§¨¨§¥
mB FGW xnFl Kixve ."dxFY `ln owf̈¥¨¥¨§¨¦©¤©
`N` owf oi`" ixdW ,o`M i"Wx zpEM©¨©©¦¨¤£¥¥¨¥¤¨

"dnkg dpTW(al ,hi `xwie i"yx). ¤¨¨¨§¨
.äðéëMä éðt ìa÷îkìäà ìà àöé ¦§©¥§¥©§¦¨¥¥¤Ÿ¤

ãòBîàöBé Bîk Y¯.deFd oFWl ¥§¥§¤
"'ä Lwáî ìk äéäå" :øçà øác¯ ¨¨©¥§¨¨¨§©¥

" xn`p dOllM."'d WTan ¨¨¤¡©¨§©¥
eéäLk úøMä éëàìî eìéôà£¦©§£¥©¨¥§¤¨
íäéøáç ,äðéëL íB÷î íéìàBL£¦§§¦¨©§¥¤
ìL Bìäàa àeä éøä :íäì íéøîBà§¦¨¤£¥§¨¢¤

äLî¯,"crFn ld` l` `vi" ,df itlE Ÿ¤§¦¤¥¥¤Ÿ¤¥
,mdixagl mik`lOd zaEWY `id¦§©©©§¨¦§©§¥¤
FnM `Ed "`vi"e ,dpikXd lr dpEMde§©©¨¨©©§¦¨§¥¥§
Fld`l o`Mn `vi ,(xar oFWlA) "`vi"¨¨¦§¨¨¨¨¦¨§¨¢

dWn lW(`ikc `xin).g dxez ¤¤
(g)äéäåì Yäåä ïBL¯did oMW §¨¨§Ÿ¤¤¥¨¨

mixaC xERiq oFWl `le ,cinY deFd¤¨¦§Ÿ§¦§¨¦
.calA zg` mrR rxi`W¤¥©©©©©¦§¨

Y äLî úàökäðçnä ïî¯oi` iM §¥Ÿ¤¦©©£¤¦¥

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים וא ּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע כו)עליכם אתכם.(ישעיה ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ.‰zÚÂ∑ מעליכם עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו Ó‰.ּפרענּות ‰Ú„‡Â ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»
ClŒ‰NÚ‡∑ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, ׁשאר .ּבפקּדת ∆¡∆»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי .את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ínò úëläîe äøBL¯lW mEI`d `le ¨§©¤¤¦¨§Ÿ¨¦¤
oR"KxCA Llk`." ¤£¤§©¨¤

Béãò Léàíäì eðzpL íéøúk Y ¦¤§§¨¦¤¦§¨¤
eøîàLk ,áøBça¯.f ,ck lirl §¥§¤¨§§¥
"òîLðå äNòð"¯`xnBA `zi`cM ©£¤§¦§¨¦§¦¨©§¨¨

l`xUi EniCwdW drWA" :` ,gt zAW©¨§¨¨¤¦§¦¦§¨¥
lW `FAx miXW E`A ,rnWpl dUrp©£¤§¦§©¨¦¦¦¤
cg`e cg` lkl ,zxXd ik`ln©§£¥©¨¥§¨¤¨§¤¨
cg` ,mixzk ipW Fl ExWw l`xUIn¦¦§¨¥¨§§¥§¨¦¤¨
la` ."rnWp cbpM cg`e dUrp cbpM§¤¤©£¤§¤¨§¤¤¦§©£¨
azFM Fpi` dxFYd lr FWExitA i"Wx©¦§¥©©¨¥¥
mdl didW rnWnE ,mixzk ipW EidW¤¨§¥§¨¦©§©¤¨¨¨¤
i"Wx oFWNn rnWn oke ,cg` xzM wx©¤¤¤¨§¥©§©¦§©¦
mB rnWnE ."icrd" :e wEqR oOwl§©¨¨¨£¦©§©©
ENi`e ,WOn mixzM dN` EidW xaFQW¤¥¤¨¥¤§¨¦©¨§¦
Eid mixzMdW azFM mW `xnBA i"Wx©¦©§¨¨¨¥¤©§¨¦¨
mixzM xnFlM ,"dpikW eiGn"¦¦§¦¨§©§¨¦

.miIpgExd dxez ¨¦¦
(d)Eaø÷á äìòà ãçà òâø¤©¤¨¤¡¤§¦§§

éúélëåE"Eaø÷á äìòà" íà Y¯ §¦¦¦¦¤¡¤§¦§§
.miWwan mY`W itM§¦¤©¤§©§¦

"ízà"å¯mY`WkE ,xnFlM(m"`x). §©¤§©§¤©¤
íòæà Y íëtøò úeéL÷a éa íéøîî©§¦¦§©§¨§§¤¤§Ÿ
øeòL àeäL "ãçà òâø" íëéìò£¥¤¤©¤¨¤¦

øîàpL ,éîòæ¯.k ,ek dirWi ©§¦¤¤¡©§©§¨
,"íòæ øáòé ãò òâø èòîë éáç"£¦¦§©¤©©©£¨¨©

íëúà älëàå¯xEriW KM ,df itlE ©£©¤¤§¤§¦¤¨¦

mY`"e ,"LAxwa dlr`" m` :aEzMd©¨¦¤¡¤§¦§§§©¤
rbx" mkilr mFrf` ± "sxFr dWw mr©§¥¤¤§£¥¤¤©

."LiziNke" ,"cg ¤̀¨§¦¦¦
.Càìî çìLàL íëì áBè Cëéôì§¦¨¨¤¤¤§©©§¨

äzòåãiî e÷ìz Bæ úeðòøt Y¯lr §©¨ª§¨¦§¦¨©
,"dYre" WExiR Edfe .lbrd zIUr oFr££¦©¨¥¤§¤¥§©¨
xEn`l KWnd EdGW `le ,cInE eiWkr©§¨¦¨§Ÿ¤¤¤§¥¨¨
ixdW ,"LAxwA dlr` `l" okl mcFw¤¨¥Ÿ¤¡¤§¦§§¤£¥
Edf o`ke l`xUi mr zaFhl df mẄ¤§©©¦§¨¥§¨¤

WpFr(m"`x). ¤
íëéìòî íëéãò eãéøBzL¯oFWlaE ¤¦¤§§¤¥£¥¤¦§

s`e ."Lilrn Licr cxFd" aEzMd©¨¥¤§§¥¨¤§©
Wi` EzW `le" :xn`p ok iptl xaMW¤§¨¦§¥¥¤¡©§Ÿ¨¦
df did f`W xnFl Wi ,"eilr Ficr¤§¨¨¥©¤¨¨¨¤
oFWlM) zElia` KxC iPnf otF`A§¤§©¦¤¤£¥¦§
xFzA `Ed zrke ,("ElA`zIe" aEzMd©¨©¦§©¨§¨¥§

rEaw otF`A WpFr(g"ty)rnWn oke . ¤§¤¨©§¥©§©
" :e wEqR aEzMd oFWNnElSpzIeipa ¦§©¨¨©¦§©§§¥

xnFlM ,"axFg xdn micr z` l`xUi¦§¨¥¤¤§¨¥©¥§©
.ixnbl mdn ExqEdW¤§¥¤§©§¦

Cl äNòà äî äòãàåúc÷ôa Y §¥§¨¨¤¡¤¨¦§ª©
ïBòä øàL¯zcxFd WpFr ,xnFlM §¨¤¨§©¤¨©

(icInE) iwlg WpFr wx Edf mixzMd©§¨¦¤©¤¤§¦¦¨¦
zIUr oFrA mcwti cFrW WpFrdn¥¨¤¤¦§§¥©££¦©

.lbrd̈¥¤
òãBé éðà¯oFWlA ,"drc`e" Wxtn £¦¥©§¨¥§¥§¨¦§

lv` oMW ,cizr oFWlA `le ,deFd¤§Ÿ¦§¨¦¤¥¥¤

md cizre ded xar `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¨¨Ÿ¤§¨¦¥
.cizrA rcIW xnFl KIW `le ,deWA§¨¤§Ÿ©¨©¤¥©¤¨¦

"Cì" úBNòì éaìaM "äî"¯oeiM ©¤§¦¦©£¨¥¨
"rcFi ip`" oFWlA "drc`e" WxtOW¤§¨¥§¥§¨¦§£¦¥©
,"iAlAX dn" siqFdl KxvEd ,(deFdA)©¤§©§¦©¤§¦¦
zrM "iAlAX dn rcFi ip`" ,xnFlM§©£¦¥©©¤§¦¦¨¥
i"Wx d`x la` ."cizrA Ll zFUrl"©£§¤¨¦£¨§¥©¦
rnWn dxF`kNW `k ,gi ziW`xA§¥¦¤¦§¨©§©
Licr cxFd dYre" :o`M WxtOW¤§¨¥¨§©¨¥¤§§
dUr` dn drc`" ± `l m`e ,"Lilrn¥¨¤§¦Ÿ¥§¨¨¤¡¤
zFaizl wx mW FzpEMW xWt` K` ."KN̈©¤§¨¤©¨¨¨©§¥

drc`e":FWExiRW ,"KN dUr` dn §¥§¨¨¤¡¤¨¤¥
dNk` `le oixEQiA odn rxRdl"§¦¨©¥¤§¦¦§Ÿ£©¤

.oEIr Kixv oicre ."ozF`e dxez ¨©£©¦¨¦¦
(e)áøBç øäî íéãò úà"úà" Y ¤¤§¨¥©¥¤

"áøBç øäî" íãéa äéäL éãòä¯ ¨£¦¤¨¨§¨¨¥©¥
"axFg xdnW micr z`" aEzM ENi`kE§¦¨¤¤§¨¤¥©¥

(m"`x):` ,gt zAW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦©¨
i"Wx wIce ."axFg xdn mdl Eid xW`"£¤¨¨¤¥©¥§¦¥©¦
`le "mciA didW" o`M aFYkl¦§¨¤¨¨§¨¨§Ÿ
xaM l`xUi ipAW mEXn ,"mdilr"£¥¤¦¤§¥¦§¨¥§¨
lirl xEn`M mdilrn FzF` Exiqd¥¦¥£¥¤¨¨§¥
iPnf otF`A df didW `N` ,c wEqR̈¤¨¤¨¨¤§¤§©¦
,mciA did oicr K` zElia`l oniqM§¦¨©£¥©£©¦¨¨§¨¨
mdn ExqEdW `Ed WpFrd o`ke§¨¨¤¤§¥¤

.ixnblf dxez §©§¦



yz`קח ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ׁשּנאמר עלה, לב)ּובי"ט ּובּקׁש(לעיל יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי : ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר ט)רחמים, ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל סיני": הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות י)לקּבל וגֹו'",(שם הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמה
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי  למׁשה: לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרֹונֹות,

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד, Ï‡ ·LÂ∑ ּכל וכן הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּומדרׁשֹו: וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָהענין.

יקרבם'? מי אםּֿכן ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' ."ודּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ixacM lbrd `hg xg`l cIn dzid̈§¨¦©§©©¥§¨¥¤§¦§¥
oFWl zEhWR la` .f wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨£¨©§§
dbdpdd lM lr aqEn dGW rnWn i"Wx©¦©§©¤¤¨©¨©©§¨¨

.ld`d zIhPn lgd ,z`Gd©Ÿ¨¥¦§¦©¨Ÿ¤
í÷eäL ãò íéøetkä íBiî äLî âäð̈©Ÿ¤¦©¦¦©¤©
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xg`l FaiWdW" :a ,bq zFkxA§¨¤¡¦§©©
l`xUil `EdÎKExAÎWFcTd dSxzPW¤¦§©¨©¨¨§¦§¨¥

mwEde."oMWOd §©©¦§¨
eøazLð æenúa øNò äòáLa éøäL¤£¥§¦§¨¨¨§©¦§©§
úà óøN øNò äðBîLáe ,úBçelä©¦§¨¨¨¨©¤
äòLúáe ,íéàèBçä úà ïãå ìâòä̈¥¤§¨¤©§¦§¦§¨

äìò øNò¯d`x la` .a`A 'lA cxie ¨¨¨¨§¨©§§¨£¨§¥
gi ,h mixacaE bi ,gi lirl i"Wx©¦§¥¦§¨¦
.a`A h"kA cxie fEOzA g"iA dlrW¤¨¨§§©§¨©§§¨

øîàpL¯zFtqFY d`xE .l ,al lirl ¤¤¡©§¥§¥¨
.icM ligzOd xEAC ` ,at `Ow `aÄ¨©¨¦©©§¦§¥

íòä ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå"©§¦¦¨¢¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨
"'Bâå¯."'ebe 'd l` dlr` dYre" §§©¨¤¡¤¤

,íéîçø Lwáe íBé íéòaøà íL äNò̈¨¨©§¨¦¦¥©£¦
øîàpL¯.gi ,h mixaC ¤¤¡©§¨¦

"'Bâå 'ä éðôì ìtðúàå"¯dpFW`xM" ¨¤§©©¦§¥§¨¦¨
."dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨

ìeìà Lãç Làøáe¯.lEl`A '` §ŸŸ¤¡¤¡
Bì øîàð¯.a ,cl oOwl ¤¡©§©¨

ìa÷ì ,"éðéñ øä ìà ø÷aá úéìòå"§¨¦¨©Ÿ¤¤©¦©§©¥
íL äNòå ,úBðBøçàä úBçeì¨©£§¨¨¨

íBé íéòaøà¯itlE .mixERMd mFi cr ©§¨¦©©¦¦§¦
,xAErn did dpW DzF` lW lEl` ,df¤¡¤¨¨¨¨¨§¨
'` mFIW s`e .mirAx`d mFIA cxie§¨©©¨©§¨¦§©¤
oi` dxF`kle FOr Flil oi` lEl`A¤¡¥¥¦§¦§¨¥
zFtqFY d`x ,oFAWgA FzF` zFpnl¦§©¤§§¥¨
mFi mirAx`AW ` ,at `Ow `aÄ¨©¨¤§©§¨¦
wIcnE ,FOr Flil oi` ok` mipFxg`d̈©£¦¨¥¥¥¦§©¥
,"mipFW`xd minIM" aEzMd oFWNn¦§©¨©¨¦¨¦¦

.mipFW`xd zFliNM `le§Ÿ©¥¨¦¦
íäa øîàpL¯.i ,i mixaC ¤¤¡©¨¤§¨¦

íéîik øäá ézãîò éëðàå"§¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©¨¦
íéðBLàøä äî ,"'Bâå íéðBLàøä̈¦¦§¨¨¦¦

ïBöøa¯xUr draW cr dxFY oYOn §¨¦©©¨©¦§¨¨¨
.lbrd `hg iptl ,fEOzA§©¦§¥¥§¨¥¤

:äzòî øîà ,ïBöøa íéðBøçàä óà©¨©£¦§¨¡Ÿ¥©¨
íéiòöîà¯lNRzdl mW iYcnrW ¤§¨¦¦¤¨©§¦¨§¦§©¥

mkilr(my i"yx). £¥¤
ävøúð éøLúa äøNòa ,ñòëa eéä̈§©©©£¨¨§¦§¥¦§©¨
äçîNa ìàøNéì àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦§¨¥§¦§¨

íìL áìáe¯alaE dgnUA" wIcn §¥¨¥§©¥§¦§¨§¥
dSxzp mB a`A h"kAW mEXn ,"mlẄ¥¦¤§§¨©¦§©¨
x`FanM ,l`xUil `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦§¨¥©§¨
did `NW `N` ,gi ,h mixaC i"WxA§©¦§¨¦¤¨¤Ÿ¨¨
dgnUA" df did zrke ,mlW alA df¤§¥¨¥§¨¥¨¨¤§¦§¨
Kkl" :siqFd mW i"Wxe ."mlW alaE§¥¨¥§©¦¨¦§¨

."dgilqE dlign lW mFil rAwEd§©§¤§¦¨§¦¨
"Eøáãk ézçìñ" :äLîì Bì øîàå¯ §¨©§Ÿ¤¨©§¦¦§¨¤

lr xAEcn mW mpn` .k ,ci xAcOA©¦§¨¨§¨¨§¨©
oiprl o`M l`WEde ,milBxnd `hg¥§©§©§¦§§©¨§¦§©

.lbrd `hg¥§¨¥¤
ãøéå ,úBðBøçà úBçeì Bì øñîe¨©©£§¨©

BúBeöì ìéçúäå¯`EdÎKExAÎWFcTd §¦§¦§©©¨¨
:`qxiBd mixtq dOkA K` .dWnl§¤©§©¨§¨¦©¦§¨
.l`xUi ipal dWn dpEMde ,ozFEvl§©¨§©©¨¨¤¦§¥¦§¨¥
:i"Wx oFWl zErnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§¨§©¦
dWOW EpidC ,"'eke ligzde cxie"§¨©§¦§¦§©§¤¤
z` zFEvl ligzd xddn cxIW xg`l§©©¤¨©¥¨¨¦§¦§©¤
.xdA dEhvPX dn z` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¤¦§©¨¨¨
:gi ,`l lirl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§¥

mcFw lbrd dUrn"zk`ln iEEvl ©£¥¨¥¤¤§¦§¤¤
oMWOddraWA ixdW ,did miAx mini ©¦§¨¨¦©¦¨¨¤£¥§¦§¨

mFiaE ,zFgENd ExAYWp fEOzA xUr̈¨§©¦§©§©§
`EdÎKExAÎWFcTd dSxzp mixERMd©¦¦¦§©¨©¨¨

Eligzd zxgOle ,l`xUilzacpA §¦§¨¥§©¨¢¨¦§¦§¦§©
oMWOd."oqipA cg`A mwEde , ©¦§¨§©§¤¨§¦¨

ãò eäeàNòå ,ïkLnä úëàìî ìò©§¤¤©¦§¨©£¨©
ïñéða ãçà¯dkWnp dcFardW EpidC ¤¨§¦¨§©§¤¨£¨¦§§¨

oFWl d`xE .oqip Wcg W`x cr svxA§¤¤©ŸŸ¤¦¨§¥§
xirdl Wie .gi ,`l lirl i"Wx©¦§¥§¥§¨¦
EdE`Ure" :i"WxA qxFB o"AnxdW¤¨©§©¥§©¦©£¨
.oMWOd znwdl dpEMde ,"oqipA cg`A§¤¨§¦¨§©©¨¨©£¨©©¦§¨
àlà ãBò Bnò øaãð àì í÷eäMîe¦¤©Ÿ¦§©¦¤¨

.ãòBî ìäàîäðçnä ìà áLåY ¥Ÿ¤¥§¨¤©©£¤
éôì ,"àúéøLîì áúå" :Bîebøz©§§¨§©§¦¨§¦

ì àeäLïéðòä ìk ïëå .äåä ïBL ¤§Ÿ¤§¥¨¨¦§¨
"íòä ìë äàøå"¯.i wEqR §¨¨¨¨¨¨
"eávðå" ,"ïæçå"¯.g wEqR ©©¨§¦§¨

,"ïéìkzñîe" Y "eèéaäå" ,"ïéîé÷å"§¨§¦§¦¦¦§©§¦
BLøãîe ."ïéãâñå" Y "eåçzLäå"¯ §¦§©£§¨§¦¦§¨

,xnFlM .a ,bq zFkxA .fk zF` `nEgpY©§¨§¨§©
l` 'd xAce" aEW xfFgW df Edn©¤¤¥§¦¤¤
wEqR lirl xn`p xaMW xg`l ,"dWn¤§©©¤§¨¤¡©§¥¨

?"dWn mr xAce" h§¦¤¦¤
ìà áeLiL ,"äLî ìà 'ä øaãå"§¦¤¤Ÿ¤¤¨¤

äðçnä¯:a ,bq zFkxA `xnBaE ©©£¤©§¨¨§¨
,"dpgOd l` aWe aizkC Epide"§©§¦§¦§¨¤©©£¤
.. dpgOl ld`d aWd" :mW i"WxaE§©¦¨¨¥¨Ÿ¤©©£¤
ÎWFcTd dSxzPW xg`l FaiWd[e]¤¡¦§©©¤¦§©¨©¨
."oMWOd mwEde l`xUil `EdÎKExÄ§¦§¨¥§©©¦§¨

ñòëa éðà :Bì øîà¯mEXn mdilr ¨©£¦§©©£¥¤¦
lbrd dUrn(my i"yx). ©£¥¨¥¤

?íáø÷é éî ïk-íà ,ñòëa äzàå¯ §©¨§©©¦¥¦§¨§¥
YwgxdW qrM mdl d`xn dY` mbe§©©¨©§¤¨¤©©¤¦§©§¨

dpgOdn Lld`(my i"yx)xnFl Wie . ¨¢§¥©©£¤§¥©
xn`W ,"mipR l` mipR" WExiRd EdGW¤¤©¥¨¦¤¨¦¤¨©
dY`e qrM lW miptA ip` m` :Fl¦£¦§¨¦¤©©§©¨

?maxwi in ± qrM lW miptA(i"gp).dxez §¨¦¤©©¦§¨§¥
ai

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין LÓ‰.ואין È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ְְְִִֵֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

אהלֹו לפתח אחריו .ּתּכנס ְֲֳִֵֶַַָָָ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ז) (ּבחיריק),(במדבר 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את "וּיׁשמע :ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מדּבר  ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּפתרֹונֹו
ההדיֹוט  .עם ְִֶַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäé§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר לאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַ

הּזה  והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה ׁשהּוקם היה עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא כח)הּמׁשּכן החֹוטאים,(תענית את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`le ,`vi EPOOW mFwOn `N` d`ivi§¦¨¤¨¦¨¤¦¤¨¨§Ÿ
KlFd eil`W mFwnl(m"`x). §¨¤¥¨¥

"ìäàä ìà" úëìì¯oi`W oeiM ¨¤¤¤¨Ÿ¤¥¨¤¥
,"ld`d l`" mr zxAgzn d`ivid©§¦¨¦§©¤¤¦¤¨Ÿ¤

"zkll" siqFdl KxvEd(m"`x)FnkE , §©§¦¨¤¤§
."dpxg KlIe raW x`An awri `vIe"©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨

íòä ìk eîe÷é,åéðtî íéãîBò Y ¨¨¨¨§¦¦¨¨
íäî äqkúpL ãò ïéáLBé ïéàå¯FnM §¥§¦©¤¦§©¨¥¤§

F`FA cr dWn ixg` EhiAde" aEzMW¤¨§¦¦©£¥¤©
."dld`d̈Ÿ¤¨

äLî éøçà eèéaäåì YçáL¯oeiM §¦¦©£¥Ÿ¤§¤©¥¨
oFWl mzq `le dhAd oFWl xn`PW¤¤¡©§©¨¨§Ÿ§¨§
.znIEqn dpEkA dhAd FrnWn ,dI`x§¦¨©§¨©¨¨§©¨¨§¤¤
`le gaWl dhAd Ff dzidW WxtnE§¨¥¤¨§¨©¨¨§¤©§Ÿ
xAcn o`M oiprd lMW ipRn ,i`pbl¦§©¦§¥¤¨¨¦§¨¨§©¥

dWn lW FgaWA(m"`x). §¦§¤¤
,çèáî CkL äMà ãeìé éøLà©§¥§¦¨¤¨ª§¨

åéøçà ñðkz äðéëMäL¯WExiR Edfe ¤©§¦¨¦¨¥©£¨§¤¥
."dWn ixg`"©£¥¤

Bìäà çúôì¯F`FA cr" WExiR Edfe §¤©¨¢§¤¥©
."dld`dh dxez ¨Ÿ¤¨

(h)äLî íò øaãåøaãîe Bîk Y §¦¤¦Ÿ¤§§©¥
"äLî íò"¯deFd oFWl(m"`x). ¦Ÿ¤§¤

ìlîúîe" :Bîebøzå¯.xACznE §©§¦§©¥¦§©¥
Bîk ,äðéëL ãBák àeäL ,"äLî íò¦Ÿ¤¤§§¦¨§

"åéìà øacî ìBwä úà òîLiå"¯ ©¦§©¤©¦©¥¥¨
.ht ,f xAcOA©¦§¨

àeäLk ."åéìà øaãî" àøB÷ Bðéàå§¥¥§©¥¥¨§¤
øaãî ìBwä :BðBøút ,"øacî" àøB÷¥¦©¥¦§©§©¥
òîBL èBéãääå ,Bîöò ïéáì Bðéa¥§¥©§§©¤§¥©

åéìàî¯± xAcn" :mW i"Wx mB d`x ¥¥¨§¥©©¦¨§©¥
,oM xnFl dlrn lW FcFaM ,xACzn FnM§¦§©¥§¤©§¨©¥
rnFW dWnE Fnvr oial FpiA xAcn§©¥¥§¥©§¤¥©
.b ,bl mixaC i"Wx mB d`xE ."eil`n¥¥¨§¥©©¦§¨¦

.a ,a l`wfgi§¤§¥
òîLî ,"øaãî" àøB÷ àeäLëe§¤¥§©¥©§¨

èBéãää íò øaãî CìnäL¯df oi`e ¤©¤¤§©¥¦©¤§§¥¤
.dpikW cFaMi dxez §§¦¨

(i)eåçzLäåäðéëMì Y¯,xnFlM §¦§©£©§¦¨§©
`le ,oprd cEOr mr d`AW dpikXl©§¦¨¤¨¨¦©¤¨¨§Ÿ

Fnvr oprd cEOrl(iiga epax).`i dxez §©¤¨¨©§
(`i)íéðt ìà íéðt äLî ìà 'ä øaãå§¦¤¤Ÿ¤¨¦¤¨¦

äLî íò ìlîúîe Y¯oM ,i"Wx zrcl ¦§©¥¦Ÿ¤§©©©¦¥
,"xAce" lW mEBxYd zFidl Kixv̈¦¦§©©§¤§¦¤
la`] .lirlckE ,"xACznE" xnFlM§©¦§©¥§¦§¥£¨

EpiptNW qFlwpE`AFhEWtM `Ed §§§¤§¨¥¦§
l` mipR" xn`PX dnE .["liNnE"©¥©¤¤¡©¨¦¤
oFWlA" :fh ,a mixaC i"Wx d`x ,"mipR̈¦§¥©¦§¨¦¦§
:i ,cl mW i"WxaE ."zrCd aEXie dAg¦¨§¦©©©§©¦¨
zr lkA eil` xAcnE qB FAl didW"¤¨¨¦©§©¥¥¨§¨¥

."dvFxW¤¤
äðçnä ìà áLåøaãpL øçàì Y §¨¤©©£¤§©©¤¦§©

"äðçnä ìà áL" äLî äéä ,Bnò¦¨¨Ÿ¤¨¤©©£¤
øácäå .ãîlM äî íéð÷fì ãnìîe§©¥©§¥¦©¤¨©§©¨¨

äfä¯dnl dpEMdW azM m"`xd ©¤¨§¥¨©¤©©¨¨§©
dn mipwGl cOll dpgOd l` aW didX¤¨¨¨¤©©£¤§©¥©§¥¦©
dpgOl uEgn ld`d zIhp la` ,cnNX¤¨©£¨§¦©¨Ÿ¤¦©©£¤



קט `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
ׁשּנאמר עלה, לב)ּובי"ט ּובּקׁש(לעיל יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי : ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר ט)רחמים, ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל סיני": הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
ּבהם ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות י)לקּבל וגֹו'",(שם הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמה
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי  למׁשה: לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרֹונֹות,

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד, Ï‡ ·LÂ∑ ּכל וכן הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּומדרׁשֹו: וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָהענין.

יקרבם'? מי אםּֿכן ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' ."ודּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ixacM lbrd `hg xg`l cIn dzid̈§¨¦©§©©¥§¨¥¤§¦§¥
oFWl zEhWR la` .f wEqR lirl i"Wx©¦§¥¨£¨©§§
dbdpdd lM lr aqEn dGW rnWn i"Wx©¦©§©¤¤¨©¨©©§¨¨

.ld`d zIhPn lgd ,z`Gd©Ÿ¨¥¦§¦©¨Ÿ¤
í÷eäL ãò íéøetkä íBiî äLî âäð̈©Ÿ¤¦©¦¦©¤©

øúBé àìå ïkLnä¯i"Wx mB d`x ©¦§¨§Ÿ¥§¥©©¦
xg`l FaiWdW" :a ,bq zFkxA§¨¤¡¦§©©
l`xUil `EdÎKExAÎWFcTd dSxzPW¤¦§©¨©¨¨§¦§¨¥

mwEde."oMWOd §©©¦§¨
eøazLð æenúa øNò äòáLa éøäL¤£¥§¦§¨¨¨§©¦§©§
úà óøN øNò äðBîLáe ,úBçelä©¦§¨¨¨¨©¤
äòLúáe ,íéàèBçä úà ïãå ìâòä̈¥¤§¨¤©§¦§¦§¨

äìò øNò¯d`x la` .a`A 'lA cxie ¨¨¨¨§¨©§§¨£¨§¥
gi ,h mixacaE bi ,gi lirl i"Wx©¦§¥¦§¨¦
.a`A h"kA cxie fEOzA g"iA dlrW¤¨¨§§©§¨©§§¨

øîàpL¯zFtqFY d`xE .l ,al lirl ¤¤¡©§¥§¥¨
.icM ligzOd xEAC ` ,at `Ow `aÄ¨©¨¦©©§¦§¥

íòä ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå"©§¦¦¨¢¨©Ÿ¤Ÿ¤¤¨¨
"'Bâå¯."'ebe 'd l` dlr` dYre" §§©¨¤¡¤¤

,íéîçø Lwáe íBé íéòaøà íL äNò̈¨¨©§¨¦¦¥©£¦
øîàpL¯.gi ,h mixaC ¤¤¡©§¨¦

"'Bâå 'ä éðôì ìtðúàå"¯dpFW`xM" ¨¤§©©¦§¥§¨¦¨
."dlil mirAx`e mFi mirAx ©̀§¨¦§©§¨¦©§¨

ìeìà Lãç Làøáe¯.lEl`A '` §ŸŸ¤¡¤¡
Bì øîàð¯.a ,cl oOwl ¤¡©§©¨

ìa÷ì ,"éðéñ øä ìà ø÷aá úéìòå"§¨¦¨©Ÿ¤¤©¦©§©¥
íL äNòå ,úBðBøçàä úBçeì¨©£§¨¨¨

íBé íéòaøà¯itlE .mixERMd mFi cr ©§¨¦©©¦¦§¦
,xAErn did dpW DzF` lW lEl` ,df¤¡¤¨¨¨¨¨§¨
'` mFIW s`e .mirAx`d mFIA cxie§¨©©¨©§¨¦§©¤
oi` dxF`kle FOr Flil oi` lEl`A¤¡¥¥¦§¦§¨¥
zFtqFY d`x ,oFAWgA FzF` zFpnl¦§©¤§§¥¨
mFi mirAx`AW ` ,at `Ow `aÄ¨©¨¤§©§¨¦
wIcnE ,FOr Flil oi` ok` mipFxg`d̈©£¦¨¥¥¥¦§©¥
,"mipFW`xd minIM" aEzMd oFWNn¦§©¨©¨¦¨¦¦

.mipFW`xd zFliNM `le§Ÿ©¥¨¦¦
íäa øîàpL¯.i ,i mixaC ¤¤¡©¨¤§¨¦

íéîik øäá ézãîò éëðàå"§¨Ÿ¦¨©§¦¨¨©¨¦
íéðBLàøä äî ,"'Bâå íéðBLàøä̈¦¦§¨¨¦¦

ïBöøa¯xUr draW cr dxFY oYOn §¨¦©©¨©¦§¨¨¨
.lbrd `hg iptl ,fEOzA§©¦§¥¥§¨¥¤

:äzòî øîà ,ïBöøa íéðBøçàä óà©¨©£¦§¨¡Ÿ¥©¨
íéiòöîà¯lNRzdl mW iYcnrW ¤§¨¦¦¤¨©§¦¨§¦§©¥

mkilr(my i"yx). £¥¤
ävøúð éøLúa äøNòa ,ñòëa eéä̈§©©©£¨¨§¦§¥¦§©¨
äçîNa ìàøNéì àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¦§¨¥§¦§¨

íìL áìáe¯alaE dgnUA" wIcn §¥¨¥§©¥§¦§¨§¥
dSxzp mB a`A h"kAW mEXn ,"mlẄ¥¦¤§§¨©¦§©¨
x`FanM ,l`xUil `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§¦§¨¥©§¨
did `NW `N` ,gi ,h mixaC i"WxA§©¦§¨¦¤¨¤Ÿ¨¨
dgnUA" df did zrke ,mlW alA df¤§¥¨¥§¨¥¨¨¤§¦§¨
Kkl" :siqFd mW i"Wxe ."mlW alaE§¥¨¥§©¦¨¦§¨

."dgilqE dlign lW mFil rAwEd§©§¤§¦¨§¦¨
"Eøáãk ézçìñ" :äLîì Bì øîàå¯ §¨©§Ÿ¤¨©§¦¦§¨¤

lr xAEcn mW mpn` .k ,ci xAcOA©¦§¨¨§¨¨§¨©
oiprl o`M l`WEde ,milBxnd `hg¥§©§©§¦§§©¨§¦§©

.lbrd `hg¥§¨¥¤
ãøéå ,úBðBøçà úBçeì Bì øñîe¨©©£§¨©

BúBeöì ìéçúäå¯`EdÎKExAÎWFcTd §¦§¦§©©¨¨
:`qxiBd mixtq dOkA K` .dWnl§¤©§©¨§¨¦©¦§¨
.l`xUi ipal dWn dpEMde ,ozFEvl§©¨§©©¨¨¤¦§¥¦§¨¥
:i"Wx oFWl zErnWn oM dxF`kle§¦§¨¥©§¨§©¦
dWOW EpidC ,"'eke ligzde cxie"§¨©§¦§¦§©§¤¤
z` zFEvl ligzd xddn cxIW xg`l§©©¤¨©¥¨¨¦§¦§©¤
.xdA dEhvPX dn z` l`xUi ipA§¥¦§¨¥¤©¤¦§©¨¨¨
:gi ,`l lirl i"Wx oFWl d`xE§¥§©¦§¥

mcFw lbrd dUrn"zk`ln iEEvl ©£¥¨¥¤¤§¦§¤¤
oMWOddraWA ixdW ,did miAx mini ©¦§¨¨¦©¦¨¨¤£¥§¦§¨

mFiaE ,zFgENd ExAYWp fEOzA xUr̈¨§©¦§©§©§
`EdÎKExAÎWFcTd dSxzp mixERMd©¦¦¦§©¨©¨¨

Eligzd zxgOle ,l`xUilzacpA §¦§¨¥§©¨¢¨¦§¦§¦§©
oMWOd."oqipA cg`A mwEde , ©¦§¨§©§¤¨§¦¨

ãò eäeàNòå ,ïkLnä úëàìî ìò©§¤¤©¦§¨©£¨©
ïñéða ãçà¯dkWnp dcFardW EpidC ¤¨§¦¨§©§¤¨£¨¦§§¨

oFWl d`xE .oqip Wcg W`x cr svxA§¤¤©ŸŸ¤¦¨§¥§
xirdl Wie .gi ,`l lirl i"Wx©¦§¥§¥§¨¦
EdE`Ure" :i"WxA qxFB o"AnxdW¤¨©§©¥§©¦©£¨
.oMWOd znwdl dpEMde ,"oqipA cg`A§¤¨§¦¨§©©¨¨©£¨©©¦§¨
àlà ãBò Bnò øaãð àì í÷eäMîe¦¤©Ÿ¦§©¦¤¨

.ãòBî ìäàîäðçnä ìà áLåY ¥Ÿ¤¥§¨¤©©£¤
éôì ,"àúéøLîì áúå" :Bîebøz©§§¨§©§¦¨§¦

ì àeäLïéðòä ìk ïëå .äåä ïBL ¤§Ÿ¤§¥¨¨¦§¨
"íòä ìë äàøå"¯.i wEqR §¨¨¨¨¨¨
"eávðå" ,"ïæçå"¯.g wEqR ©©¨§¦§¨

,"ïéìkzñîe" Y "eèéaäå" ,"ïéîé÷å"§¨§¦§¦¦¦§©§¦
BLøãîe ."ïéãâñå" Y "eåçzLäå"¯ §¦§©£§¨§¦¦§¨

,xnFlM .a ,bq zFkxA .fk zF` `nEgpY©§¨§¨§©
l` 'd xAce" aEW xfFgW df Edn©¤¤¥§¦¤¤
wEqR lirl xn`p xaMW xg`l ,"dWn¤§©©¤§¨¤¡©§¥¨

?"dWn mr xAce" h§¦¤¦¤
ìà áeLiL ,"äLî ìà 'ä øaãå"§¦¤¤Ÿ¤¤¨¤

äðçnä¯:a ,bq zFkxA `xnBaE ©©£¤©§¨¨§¨
,"dpgOd l` aWe aizkC Epide"§©§¦§¦§¨¤©©£¤
.. dpgOl ld`d aWd" :mW i"WxaE§©¦¨¨¥¨Ÿ¤©©£¤
ÎWFcTd dSxzPW xg`l FaiWd[e]¤¡¦§©©¤¦§©¨©¨
."oMWOd mwEde l`xUil `EdÎKExÄ§¦§¨¥§©©¦§¨

ñòëa éðà :Bì øîà¯mEXn mdilr ¨©£¦§©©£¥¤¦
lbrd dUrn(my i"yx). ©£¥¨¥¤

?íáø÷é éî ïk-íà ,ñòëa äzàå¯ §©¨§©©¦¥¦§¨§¥
YwgxdW qrM mdl d`xn dY` mbe§©©¨©§¤¨¤©©¤¦§©§¨

dpgOdn Lld`(my i"yx)xnFl Wie . ¨¢§¥©©£¤§¥©
xn`W ,"mipR l` mipR" WExiRd EdGW¤¤©¥¨¦¤¨¦¤¨©
dY`e qrM lW miptA ip` m` :Fl¦£¦§¨¦¤©©§©¨

?maxwi in ± qrM lW miptA(i"gp).dxez §¨¦¤©©¦§¨§¥
ai

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i ipy meil inei xeriy
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין LÓ‰.ואין È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ְְְִִֵֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

אהלֹו לפתח אחריו .ּתּכנס ְֲֳִֵֶַַָָָ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ז) (ּבחיריק),(במדבר 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את "וּיׁשמע :ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מדּבר  ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּפתרֹונֹו
ההדיֹוט  .עם ְִֶַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäé§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר לאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַ

הּזה  והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה ׁשהּוקם היה עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא כח)הּמׁשּכן החֹוטאים,(תענית את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`le ,`vi EPOOW mFwOn `N` d`ivi§¦¨¤¨¦¨¤¦¤¨¨§Ÿ
KlFd eil`W mFwnl(m"`x). §¨¤¥¨¥

"ìäàä ìà" úëìì¯oi`W oeiM ¨¤¤¤¨Ÿ¤¥¨¤¥
,"ld`d l`" mr zxAgzn d`ivid©§¦¨¦§©¤¤¦¤¨Ÿ¤

"zkll" siqFdl KxvEd(m"`x)FnkE , §©§¦¨¤¤§
."dpxg KlIe raW x`An awri `vIe"©¥¥©£Ÿ¦§¥¨©©¥¤¨¨¨

íòä ìk eîe÷é,åéðtî íéãîBò Y ¨¨¨¨§¦¦¨¨
íäî äqkúpL ãò ïéáLBé ïéàå¯FnM §¥§¦©¤¦§©¨¥¤§

F`FA cr dWn ixg` EhiAde" aEzMW¤¨§¦¦©£¥¤©
."dld`d̈Ÿ¤¨

äLî éøçà eèéaäåì YçáL¯oeiM §¦¦©£¥Ÿ¤§¤©¥¨
oFWl mzq `le dhAd oFWl xn`PW¤¤¡©§©¨¨§Ÿ§¨§
.znIEqn dpEkA dhAd FrnWn ,dI`x§¦¨©§¨©¨¨§©¨¨§¤¤
`le gaWl dhAd Ff dzidW WxtnE§¨¥¤¨§¨©¨¨§¤©§Ÿ
xAcn o`M oiprd lMW ipRn ,i`pbl¦§©¦§¥¤¨¨¦§¨¨§©¥

dWn lW FgaWA(m"`x). §¦§¤¤
,çèáî CkL äMà ãeìé éøLà©§¥§¦¨¤¨ª§¨

åéøçà ñðkz äðéëMäL¯WExiR Edfe ¤©§¦¨¦¨¥©£¨§¤¥
."dWn ixg`"©£¥¤

Bìäà çúôì¯F`FA cr" WExiR Edfe §¤©¨¢§¤¥©
."dld`dh dxez ¨Ÿ¤¨

(h)äLî íò øaãåøaãîe Bîk Y §¦¤¦Ÿ¤§§©¥
"äLî íò"¯deFd oFWl(m"`x). ¦Ÿ¤§¤

ìlîúîe" :Bîebøzå¯.xACznE §©§¦§©¥¦§©¥
Bîk ,äðéëL ãBák àeäL ,"äLî íò¦Ÿ¤¤§§¦¨§

"åéìà øacî ìBwä úà òîLiå"¯ ©¦§©¤©¦©¥¥¨
.ht ,f xAcOA©¦§¨

àeäLk ."åéìà øaãî" àøB÷ Bðéàå§¥¥§©¥¥¨§¤
øaãî ìBwä :BðBøút ,"øacî" àøB÷¥¦©¥¦§©§©¥
òîBL èBéãääå ,Bîöò ïéáì Bðéa¥§¥©§§©¤§¥©

åéìàî¯± xAcn" :mW i"Wx mB d`x ¥¥¨§¥©©¦¨§©¥
,oM xnFl dlrn lW FcFaM ,xACzn FnM§¦§©¥§¤©§¨©¥
rnFW dWnE Fnvr oial FpiA xAcn§©¥¥§¥©§¤¥©
.b ,bl mixaC i"Wx mB d`xE ."eil`n¥¥¨§¥©©¦§¨¦

.a ,a l`wfgi§¤§¥
òîLî ,"øaãî" àøB÷ àeäLëe§¤¥§©¥©§¨

èBéãää íò øaãî CìnäL¯df oi`e ¤©¤¤§©¥¦©¤§§¥¤
.dpikW cFaMi dxez §§¦¨

(i)eåçzLäåäðéëMì Y¯,xnFlM §¦§©£©§¦¨§©
`le ,oprd cEOr mr d`AW dpikXl©§¦¨¤¨¨¦©¤¨¨§Ÿ

Fnvr oprd cEOrl(iiga epax).`i dxez §©¤¨¨©§
(`i)íéðt ìà íéðt äLî ìà 'ä øaãå§¦¤¤Ÿ¤¨¦¤¨¦

äLî íò ìlîúîe Y¯oM ,i"Wx zrcl ¦§©¥¦Ÿ¤§©©©¦¥
,"xAce" lW mEBxYd zFidl Kixv̈¦¦§©©§¤§¦¤
la`] .lirlckE ,"xACznE" xnFlM§©¦§©¥§¦§¥£¨

EpiptNW qFlwpE`AFhEWtM `Ed §§§¤§¨¥¦§
l` mipR" xn`PX dnE .["liNnE"©¥©¤¤¡©¨¦¤
oFWlA" :fh ,a mixaC i"Wx d`x ,"mipR̈¦§¥©¦§¨¦¦§
:i ,cl mW i"WxaE ."zrCd aEXie dAg¦¨§¦©©©§©¦¨
zr lkA eil` xAcnE qB FAl didW"¤¨¨¦©§©¥¥¨§¨¥

."dvFxW¤¤
äðçnä ìà áLåøaãpL øçàì Y §¨¤©©£¤§©©¤¦§©

"äðçnä ìà áL" äLî äéä ,Bnò¦¨¨Ÿ¤¨¤©©£¤
øácäå .ãîlM äî íéð÷fì ãnìîe§©¥©§¥¦©¤¨©§©¨¨

äfä¯dnl dpEMdW azM m"`xd ©¤¨§¥¨©¤©©¨¨§©
dn mipwGl cOll dpgOd l` aW didX¤¨¨¨¤©©£¤§©¥©§¥¦©
dpgOl uEgn ld`d zIhp la` ,cnNX¤¨©£¨§¦©¨Ÿ¤¦©©£¤



yz`קי ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyily meil inei xeriy
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ּברכֹות על ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ז) ּבאתי (דף סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני ,. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מּזה ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי חפץ, אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkî¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È‡ eÈÏÙÂ∑,העם מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ט)ּכמֹו וגֹו'(לעיל יׂשראל מקנה ּבין ה' "והפלה :". ְְְְְְִִִֵֵֵָָ

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,íãwî íä "Enò ék äàø" ,áæòz©£Ÿ§¥¦©§¥¦¤¤
ìò CîBñ éðéà ,ñàîz íäa íàå§¦¨¤¦§©¥¦¥©
úàå ,eîi÷úiL éöìçî íéàöBiä©§¦¥£¨©¤¦§©§§¤

élL øëOä íeìLz¯.ogd z`ivn lr ©§©¨¨¤¦©§¦©©¥
éðòéãBz äfä íòa¯ztlgdA `le ¨¨©¤¦¥¦§Ÿ§©§¨©

.dGd mrd̈¨©¤
eäeLøc eðéúBaøå¯wEqRd z` §©¥§¨¤©¨

."LikxC z` `p ipricFd"¦¥¦¨¤§¨¤
úBëøa úëqîa¯FricFdl WTA" :` ,f §©¤¤§¨¦¥§¦

bdpn] `EdÎKExAÎWFcTd lW eikxC§¨¨¤©¨¨¦§©
:eiptl xn` .[i"yx ± eihRWn zCn¦©¦§¨¨¨©§¨¨
wiCv Wi dn ipRn ,mlFr lW FpFAx¦¤¨¦§¥¨¥©¦
rWx Wi ,Fl rxe wiCv Wie Fl aFhe§§¥©¦§¨¥¨¨
mB d`xE ."Fl rxe rWx Wie Fl aFhe§§¥¨¨§¨§¥©

.fi ,g zldw i"WxáMéì éðàå ©¦Ÿ¤¤©£¦§©¥
íøãñ ìòå íäéðôà ìò úBàø÷nä©¦§¨©¨§¥¤§©¦§¨

.éúàaci dxez ¨¦
(ci)eëìé éðt øîàiåBîebøúk Y¯ ©Ÿ©¨©¥¥§©§

."KdY izpikW"§¦¨¦¥©
Càìî ãBò çìLà àì¯azMX dn Ÿ¤§©©§¨©¤¨©

xnFl Kixv ,glW `l oicrW s` "cFr"©¤£©¦Ÿ¨©¨¦©
oicr glW` `l xnFlM ,oicr :FWExiRW¤¥£©¦§©Ÿ¤§©£©¦
rWFdi iniA glWIW Fl fnxe ,K`ln©§¨§¨©¤¦§©¦¥§ª©

(dcya x`a)ip`" :ci ,d rWFdiA xEn`ke .§¨¨¦ª©£¦

:mW i"WxaE ,"iz`a dYr 'd `av xU©§¨©¨¨¦§©¦¨
utg `le iz`A LAx dWn iniA la`"£¨¦¥¤©§¨¦§Ÿ¨©
."'ebe miklFd LipR oi` m` xn`PW ,iA¦¤¤¡©¦¥¨¤§¦

Cìà éîöòa éðà¯ipR" WExiR Edf £¦§©§¦¥¥¤¥¨©
mEBxzM `NW Edf dxF`kle ."Ekli¥¥§¦§¨¤¤Ÿ§©§
lr `le) dpikXd lr FnBxYW qFlwpE`§§¤¦§§©©§¦¨§Ÿ©
lW cFaMd ipRn ,(KxAzi FzEnvr©§¦§¨¥¦§¥©¨¤
.dnWbdn wigxdl icM F` ,dlrn©§¨§¥§©§¦¥©§¨¨
"ipR" WxtOW a ,ck dNibn i"Wx d`xE§¥©¦§¦¨¤§¨¥¨©
o`M oi`e .qrM oFWNn o`M xEn`d̈¨¨¦§©©§¥¨

.FnFwn§
Bîk¯:FWExiR "ipR" minrtNW gikFn §¦©¤¦§¨¦¨©¥

.invrA ip £̀¦§©§¦
éðôe""áø÷a íéëìä E¯,fi a l`EnW ¨¤Ÿ§¦©§¨§¥

WixA lif` idY Y`e" :mW i"WxaE .`i§©¦¨§©§§¥¨¥§¥
."`pNEMeh dxez ¨¨

(eh)åéìà øîàiå[äæa] Y¯`Ed oM ©Ÿ¤¥¨¨¤¥
.mipFW`x miqEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦¦¦

miqEtCaE.FfA :EpiptNW ©§¦¤§¨¥¨
õôç éðà¯ipi` K`ln iciÎlr la` £¦¨¥£¨©§¥©§¨¥¦

wEqR i"WxA lirlckE ,utg.ai ¨¥§¦§¥§©¦¨
Càìî éãé-ìò ék¯m`" WExiR Edfe ¦©§¥©§¨§¤¥¦

.K`ln iciÎlr `N` ,"miklFd LipR oi ¥̀¨¤§¦¤¨©§¥©§¨
"äfî eðìòz ìà"¯xidan EpAx dWn ©©£¥¦¤¤©¥©§¦

:ci wEqtA Fl gihad xaMW s`) dfÄ¤©¤§¨¦§¦©§¨
cFr glW` `l" mW i"WxaE ,"Ekli ipR"¨©¥¥§©¦¨Ÿ¤§©
lW oipr wx `l `Ed df xaCW ,("K`ln©§¨¤¨¨¤Ÿ©¦§¨¤
`N` ,dWnl gEx zgp ,"Kl izgpde"©£¦Ÿ¦¨©©©§¤¤¨
df ilAW ,mrd xEar igxkd xaC `Ed¨¨¤§¥¦£¨¨¤§¦¤

llM zFlrl mipkEn md oi`ixac) ¥¥¨¦©£§¨
(cec.fh dxez

(fh)àBôà òãeé änáe"òãeé" Y ©¤¦¨©¥¦¨©
ïçä úàéöî¯dOA"W dfA x`an §¦©©¥§¨¥¨¤¤©¤

lr `N` ,"`Ft`" lr aqEn Fpi` "rcEi¦¨©¥¨©¥¤¨©
."LipirA og iz`vn iM"¦¨¨¦¥§¥¤
"eðnò Ezëìa àBìä"¯dY` KlYW £§¤§§¦¨¤¥¥©¨

.K`ln `le ,EpOr¦¨§Ÿ©§¨
Enî ìàBL éðà øçà øác ãBòå¯ §¨¨©¥£¦¥¦§

azM "EpOr LYklA" lW dWTAl sqFpA§¨©©¨¨¤§¤§§¦¨¨©
"Epiltpe" oi`W xnFl ,"xg` xaC"¨¨©¥©¤¥§¦§¦
itM ,dpFW`xd dWTAdn d`vFY¨¨¥©©¨¨¨¦¨§¦
dWTA Ff `N` ,wEqRdn rOYWOW¤¦§©¥©¥©¨¤¨©¨¨
xaCd z` mB" :Fl aiWdW FnkE ,zxg ©̀¤¤§¤¥¦©¤©¨¨

."dUr` dGd©¤¤¡¤
ãBò EúðéëL äøLz àlL¯dOkA ¤Ÿ©§¤§¦¨§§©¨

."cFr" miqxFB `l miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦Ÿ§¦
íìBòä úBnà ìò¯i"Wx mB d`x ©ª¨¨§¥©©¦

ip` Epiltpe zWTA `id Ff" :h ,cl oOwl§©¨¦©¨©§¦§¦£¦

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyily meil inei xeriy

ß xc` a"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ הֹודעּתני ∑¯‡‰ לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לי אמרּת ואׁשר כג)וגֹו'". מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו ‡z¯Ó.אין ‰z‡Â ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»

ÌL· EÈzÚ„È∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי ּבעב (לעיל אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿«¿ƒ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעֹולם  יאמינּו ּב וגם וגֹו' ."הענן ְְְְֲִֶַַָָָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

?ּבעיני.EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .החן ּבעיני מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ

סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּתאמר

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)éìà øîà äzà äàø,"äàø" Y §¥©¨Ÿ¥¥©§¥
éðéò ïzéøác ìò Eaìå EE¯,xnFlM ¥¥¤§¦§©§¨¤§©

.LixacA opFAzY¦§¥¦§¨¤
àì äzàå ,'Bâå éìà øîà äzà"©¨Ÿ¥¥©§§©¨Ÿ

"'Bâå éðzòãBä¯glWY xW` z`" ©§©¦§¥£¤¦§©
."iOr¦¦

éì zøîà øLàå¯d`xE .k ,bk lirl ©£¤¨©§¨¦§¥§¥
.mW i"Wx©¦¨

Bæ ïéà Y "Càìî çìL éëðà äpä"¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨¥
äòãBä¯."ipYrcFd `l" xn` okle ¨¨§¨¥¨©Ÿ©§©¦

da õôç éðà ïéàL¯oFW`x qEtcA ¤¥£¦¨¥¨¦§¦
.K`lOA Epid ,"FA" :o"AnxAW i"WxaE§©¦¤¨©§©©§©©§¨

.eh wEqR oOwlckE§¦§©¨¨
ézòãé zøîà äzàåíLa EY §©¨¨©§¨§©§¦§¥

ézøkäE¯oFWNn "LiYrci" Wxtn ¦©§¦§¨¥§©§¦¦§
hi ,gi ziW`xA i"Wx d`xE .dxMd©¨¨§¥©¦§¥¦
miNdY i"WxaE .dAig oFWNn mB `EdW¤©¦§¦¨§©¦§¦¦
`EdW mEBxYd WExiR z` `iad ci ,dp¥¦¤¥©©§¤

.dNEcB oFWNn¦§§¨
,úeáéLç "íLa" íãà éða øàMî¦§¨§¥¨¨§¥£¦
éìà àa éëðà äpä" éì zøîà éøäLE ¤£¥¨©§¨¦¦¥¨Ÿ¦¨¥¤

eðéîàé Ea íâå 'Bâå ïðòä áòa§©¤¨¨§§©§©£¦
."íìBòì¯.h ,hi lirlbi dxez §¨§¥

(bi)äzòåéúàön"L úîà "íà" Y §©¨¦¡¤¤¨¨¦
éðéòa ïç"E¯siqFdzNn,"zn`" ¥§¥¤¦¦©¡¤

ÎWFcTdW dWn xnF` ok iptNW mEXn¦¤¦§¥¥¥¤¤©¨
og z`vn mbe" Fl xn` `EdÎKExÄ¨©§©¨¨¨¥
:o`M dWn xnF`W Edn oMÎm`e ,"ipirA§¥©§¦¥©¤¥¤¨
oFWlA "LipirA og iz`vn `p m`"¦¨¨¨¦¥§¥¤¦§
itM `Ed zn` m` :WxiR okl ?wtq̈¥¨¥¥©¦¡¤§¦

Yxn`W(`"eb)Ff oi`W xnFl Wie . ¤¨©§¨§¥©¤¥
,aEzMd oFWl lr i"Wx oFWl ztqFd¨©§©¦©§©¨
`NW ,"`p" zaiY z` Wxtn oM `N ¤̀¨¥§¨¥¤¥©¨¤Ÿ
Îm`W) dWTA oFWNn DzF` Wxtl KIW©¨§¨¥¨¦§©¨¨¤¦
`l mbe ,("m` `p" xnFl Fl did oM¥¨¨©¨¦§©Ÿ

ixdW) eiWkr oFWNnxaM xn` ¦§©§¨¤£¥¨©§¨
dpEMd oi`W xnFl Kixve .("dYre"§©¨§¨¦©¤¥©©¨¨

wRYqd dWOWzn`AeixaC zEYn`A ¤¤¦§©¥¤¡¤©£¦§¨¨
`N` ,dlilg `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¨¦¨¤¨
m`W ,mc` ipA oFWlM Fl xn` dWn¤¨©¦§§¥¨¨¤¦
`p ipricFd" if` ,Yxn`W FnM zn ¡̀¤§¤¨©§¨£©¦¥¦¨
zpEM mB FGW xWt`e ."LikxC z ¤̀§¨¤§¤§¨¤©©¨©

."mc` ipA KxcM" azMX dnA m"`xd̈§¥§©¤¨©§¤¤§¥¨¨
Eëøc úà àð éðòãBäøëO äî Y ¦¥¦¨¤§¨¤©¨¨

éðéòa ïç éàöBîì ïúBð äzàE¯d`xE ©¨¥§§¥¥§¥¤§¥
.xg` otF`A FWxiRW fi ,g zldw i"Wx©¦Ÿ¤¤¤¥§§¤©¥

éðéòa ïç àöîà ïòîì EòãàåEY §¥¨£§©©¤§¨¥§¥¤
Eìeîâz úcî Bæa òãàå¯WExiR Edf §¥©§¦©©§§¤¥

."Lrc`e"§¥¨£
éðéòa éúàönL ïç úàéöî àéä äîE ©¦§¦©¥¤¨¨¦§¥¤

¯`Ed dn ipricFY xW`M ,xnFlM§©©£¤¦¥¦©
± LipirA og i`vFnl ozFp dY`W xkVd©¨¨¤©¨¥§§¥¥§¥¤
og z`ivn DzF` idn rc` if £̀©¥©©¦¨§¦©¥

LipirA iz`vOW(m"`x). ¤¨¨¦§¥¤
ïòîì ,"ïç àöîà ïòîì" ïBøúôe¦§§©©¤§¨¥§©©

ïçä úàéöî øëN änk øékà¯`le ©¦©¨§©§¦©©¥§Ÿ
xaM ixdW ,eipirA og `vni zrMW¤¨¥¦§¨¥§¥¨¤£¥§¨

.eipirA og `vOW Fl xn`̈©¤¨¨¥§¥¨
äfä éBbä Enò ék äàøeàlL Y §¥¦©§©©¤¤Ÿ

"ìBãb éBâì EúBà äNòàå" :øîàz¯ Ÿ©§¤¡¤§§¨
z`ivn lr xkVd EdGW .i ,al lirl§¥¤¤©¨¨©§¦©

ogd(cec ixac). ©¥
älà úàå¯.mrd z` §¤¥¤¤¨¨



קיי `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyily meil inei xeriy
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ּברכֹות על ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ז) ּבאתי (דף סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני ,. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מּזה ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי חפץ, אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkî¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È‡ eÈÏÙÂ∑,העם מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ט)ּכמֹו וגֹו'(לעיל יׂשראל מקנה ּבין ה' "והפלה :". ְְְְְְִִִֵֵֵָָ

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,íãwî íä "Enò ék äàø" ,áæòz©£Ÿ§¥¦©§¥¦¤¤
ìò CîBñ éðéà ,ñàîz íäa íàå§¦¨¤¦§©¥¦¥©
úàå ,eîi÷úiL éöìçî íéàöBiä©§¦¥£¨©¤¦§©§§¤

élL øëOä íeìLz¯.ogd z`ivn lr ©§©¨¨¤¦©§¦©©¥
éðòéãBz äfä íòa¯ztlgdA `le ¨¨©¤¦¥¦§Ÿ§©§¨©

.dGd mrd̈¨©¤
eäeLøc eðéúBaøå¯wEqRd z` §©¥§¨¤©¨

."LikxC z` `p ipricFd"¦¥¦¨¤§¨¤
úBëøa úëqîa¯FricFdl WTA" :` ,f §©¤¤§¨¦¥§¦

bdpn] `EdÎKExAÎWFcTd lW eikxC§¨¨¤©¨¨¦§©
:eiptl xn` .[i"yx ± eihRWn zCn¦©¦§¨¨¨©§¨¨
wiCv Wi dn ipRn ,mlFr lW FpFAx¦¤¨¦§¥¨¥©¦
rWx Wi ,Fl rxe wiCv Wie Fl aFhe§§¥©¦§¨¥¨¨
mB d`xE ."Fl rxe rWx Wie Fl aFhe§§¥¨¨§¨§¥©

.fi ,g zldw i"WxáMéì éðàå ©¦Ÿ¤¤©£¦§©¥
íøãñ ìòå íäéðôà ìò úBàø÷nä©¦§¨©¨§¥¤§©¦§¨

.éúàaci dxez ¨¦
(ci)eëìé éðt øîàiåBîebøúk Y¯ ©Ÿ©¨©¥¥§©§

."KdY izpikW"§¦¨¦¥©
Càìî ãBò çìLà àì¯azMX dn Ÿ¤§©©§¨©¤¨©

xnFl Kixv ,glW `l oicrW s` "cFr"©¤£©¦Ÿ¨©¨¦©
oicr glW` `l xnFlM ,oicr :FWExiRW¤¥£©¦§©Ÿ¤§©£©¦
rWFdi iniA glWIW Fl fnxe ,K`ln©§¨§¨©¤¦§©¦¥§ª©

(dcya x`a)ip`" :ci ,d rWFdiA xEn`ke .§¨¨¦ª©£¦

:mW i"WxaE ,"iz`a dYr 'd `av xU©§¨©¨¨¦§©¦¨
utg `le iz`A LAx dWn iniA la`"£¨¦¥¤©§¨¦§Ÿ¨©
."'ebe miklFd LipR oi` m` xn`PW ,iA¦¤¤¡©¦¥¨¤§¦

Cìà éîöòa éðà¯ipR" WExiR Edf £¦§©§¦¥¥¤¥¨©
mEBxzM `NW Edf dxF`kle ."Ekli¥¥§¦§¨¤¤Ÿ§©§
lr `le) dpikXd lr FnBxYW qFlwpE`§§¤¦§§©©§¦¨§Ÿ©
lW cFaMd ipRn ,(KxAzi FzEnvr©§¦§¨¥¦§¥©¨¤
.dnWbdn wigxdl icM F` ,dlrn©§¨§¥§©§¦¥©§¨¨
"ipR" WxtOW a ,ck dNibn i"Wx d`xE§¥©¦§¦¨¤§¨¥¨©
o`M oi`e .qrM oFWNn o`M xEn`d̈¨¨¦§©©§¥¨

.FnFwn§
Bîk¯:FWExiR "ipR" minrtNW gikFn §¦©¤¦§¨¦¨©¥

.invrA ip £̀¦§©§¦
éðôe""áø÷a íéëìä E¯,fi a l`EnW ¨¤Ÿ§¦©§¨§¥

WixA lif` idY Y`e" :mW i"WxaE .`i§©¦¨§©§§¥¨¥§¥
."`pNEMeh dxez ¨¨

(eh)åéìà øîàiå[äæa] Y¯`Ed oM ©Ÿ¤¥¨¨¤¥
.mipFW`x miqEtcaE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦§¦¦¦

miqEtCaE.FfA :EpiptNW ©§¦¤§¨¥¨
õôç éðà¯ipi` K`ln iciÎlr la` £¦¨¥£¨©§¥©§¨¥¦

wEqR i"WxA lirlckE ,utg.ai ¨¥§¦§¥§©¦¨
Càìî éãé-ìò ék¯m`" WExiR Edfe ¦©§¥©§¨§¤¥¦

.K`ln iciÎlr `N` ,"miklFd LipR oi ¥̀¨¤§¦¤¨©§¥©§¨
"äfî eðìòz ìà"¯xidan EpAx dWn ©©£¥¦¤¤©¥©§¦

:ci wEqtA Fl gihad xaMW s`) dfÄ¤©¤§¨¦§¦©§¨
cFr glW` `l" mW i"WxaE ,"Ekli ipR"¨©¥¥§©¦¨Ÿ¤§©
lW oipr wx `l `Ed df xaCW ,("K`ln©§¨¤¨¨¤Ÿ©¦§¨¤
`N` ,dWnl gEx zgp ,"Kl izgpde"©£¦Ÿ¦¨©©©§¤¤¨
df ilAW ,mrd xEar igxkd xaC `Ed¨¨¤§¥¦£¨¨¤§¦¤

llM zFlrl mipkEn md oi`ixac) ¥¥¨¦©£§¨
(cec.fh dxez

(fh)àBôà òãeé änáe"òãeé" Y ©¤¦¨©¥¦¨©
ïçä úàéöî¯dOA"W dfA x`an §¦©©¥§¨¥¨¤¤©¤

lr `N` ,"`Ft`" lr aqEn Fpi` "rcEi¦¨©¥¨©¥¤¨©
."LipirA og iz`vn iM"¦¨¨¦¥§¥¤
"eðnò Ezëìa àBìä"¯dY` KlYW £§¤§§¦¨¤¥¥©¨

.K`ln `le ,EpOr¦¨§Ÿ©§¨
Enî ìàBL éðà øçà øác ãBòå¯ §¨¨©¥£¦¥¦§

azM "EpOr LYklA" lW dWTAl sqFpA§¨©©¨¨¤§¤§§¦¨¨©
"Epiltpe" oi`W xnFl ,"xg` xaC"¨¨©¥©¤¥§¦§¦
itM ,dpFW`xd dWTAdn d`vFY¨¨¥©©¨¨¨¦¨§¦
dWTA Ff `N` ,wEqRdn rOYWOW¤¦§©¥©¥©¨¤¨©¨¨
xaCd z` mB" :Fl aiWdW FnkE ,zxg ©̀¤¤§¤¥¦©¤©¨¨

."dUr` dGd©¤¤¡¤
ãBò EúðéëL äøLz àlL¯dOkA ¤Ÿ©§¤§¦¨§§©¨

."cFr" miqxFB `l miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦Ÿ§¦
íìBòä úBnà ìò¯i"Wx mB d`x ©ª¨¨§¥©©¦

ip` Epiltpe zWTA `id Ff" :h ,cl oOwl§©¨¦©¨©§¦§¦£¦

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyily meil inei xeriy

ß xc` a"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ הֹודעּתני ∑¯‡‰ לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
לי אמרּת ואׁשר כג)וגֹו'". מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו ‡z¯Ó.אין ‰z‡Â ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»

ÌL· EÈzÚ„È∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי ּבעב (לעיל אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿«¿ƒ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעֹולם  יאמינּו ּב וגם וגֹו' ."הענן ְְְְֲִֶַַָָָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

?ּבעיני.EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .החן ּבעיני מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ

סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּתאמר

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(ai)éìà øîà äzà äàø,"äàø" Y §¥©¨Ÿ¥¥©§¥
éðéò ïzéøác ìò Eaìå EE¯,xnFlM ¥¥¤§¦§©§¨¤§©

.LixacA opFAzY¦§¥¦§¨¤
àì äzàå ,'Bâå éìà øîà äzà"©¨Ÿ¥¥©§§©¨Ÿ

"'Bâå éðzòãBä¯glWY xW` z`" ©§©¦§¥£¤¦§©
."iOr¦¦

éì zøîà øLàå¯d`xE .k ,bk lirl ©£¤¨©§¨¦§¥§¥
.mW i"Wx©¦¨

Bæ ïéà Y "Càìî çìL éëðà äpä"¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©©§¨¥
äòãBä¯."ipYrcFd `l" xn` okle ¨¨§¨¥¨©Ÿ©§©¦

da õôç éðà ïéàL¯oFW`x qEtcA ¤¥£¦¨¥¨¦§¦
.K`lOA Epid ,"FA" :o"AnxAW i"WxaE§©¦¤¨©§©©§©©§¨

.eh wEqR oOwlckE§¦§©¨¨
ézòãé zøîà äzàåíLa EY §©¨¨©§¨§©§¦§¥

ézøkäE¯oFWNn "LiYrci" Wxtn ¦©§¦§¨¥§©§¦¦§
hi ,gi ziW`xA i"Wx d`xE .dxMd©¨¨§¥©¦§¥¦
miNdY i"WxaE .dAig oFWNn mB `EdW¤©¦§¦¨§©¦§¦¦
`EdW mEBxYd WExiR z` `iad ci ,dp¥¦¤¥©©§¤

.dNEcB oFWNn¦§§¨
,úeáéLç "íLa" íãà éða øàMî¦§¨§¥¨¨§¥£¦
éìà àa éëðà äpä" éì zøîà éøäLE ¤£¥¨©§¨¦¦¥¨Ÿ¦¨¥¤

eðéîàé Ea íâå 'Bâå ïðòä áòa§©¤¨¨§§©§©£¦
."íìBòì¯.h ,hi lirlbi dxez §¨§¥

(bi)äzòåéúàön"L úîà "íà" Y §©¨¦¡¤¤¨¨¦
éðéòa ïç"E¯siqFdzNn,"zn`" ¥§¥¤¦¦©¡¤

ÎWFcTdW dWn xnF` ok iptNW mEXn¦¤¦§¥¥¥¤¤©¨
og z`vn mbe" Fl xn` `EdÎKExÄ¨©§©¨¨¨¥
:o`M dWn xnF`W Edn oMÎm`e ,"ipirA§¥©§¦¥©¤¥¤¨
oFWlA "LipirA og iz`vn `p m`"¦¨¨¨¦¥§¥¤¦§
itM `Ed zn` m` :WxiR okl ?wtq̈¥¨¥¥©¦¡¤§¦

Yxn`W(`"eb)Ff oi`W xnFl Wie . ¤¨©§¨§¥©¤¥
,aEzMd oFWl lr i"Wx oFWl ztqFd¨©§©¦©§©¨
`NW ,"`p" zaiY z` Wxtn oM `N ¤̀¨¥§¨¥¤¥©¨¤Ÿ
Îm`W) dWTA oFWNn DzF` Wxtl KIW©¨§¨¥¨¦§©¨¨¤¦
`l mbe ,("m` `p" xnFl Fl did oM¥¨¨©¨¦§©Ÿ

ixdW) eiWkr oFWNnxaM xn` ¦§©§¨¤£¥¨©§¨
dpEMd oi`W xnFl Kixve .("dYre"§©¨§¨¦©¤¥©©¨¨

wRYqd dWOWzn`AeixaC zEYn`A ¤¤¦§©¥¤¡¤©£¦§¨¨
`N` ,dlilg `EdÎKExAÎWFcTd lW¤©¨¨¨¦¨¤¨
m`W ,mc` ipA oFWlM Fl xn` dWn¤¨©¦§§¥¨¨¤¦
`p ipricFd" if` ,Yxn`W FnM zn ¡̀¤§¤¨©§¨£©¦¥¦¨
zpEM mB FGW xWt`e ."LikxC z ¤̀§¨¤§¤§¨¤©©¨©

."mc` ipA KxcM" azMX dnA m"`xd̈§¥§©¤¨©§¤¤§¥¨¨
Eëøc úà àð éðòãBäøëO äî Y ¦¥¦¨¤§¨¤©¨¨

éðéòa ïç éàöBîì ïúBð äzàE¯d`xE ©¨¥§§¥¥§¥¤§¥
.xg` otF`A FWxiRW fi ,g zldw i"Wx©¦Ÿ¤¤¤¥§§¤©¥

éðéòa ïç àöîà ïòîì EòãàåEY §¥¨£§©©¤§¨¥§¥¤
Eìeîâz úcî Bæa òãàå¯WExiR Edf §¥©§¦©©§§¤¥

."Lrc`e"§¥¨£
éðéòa éúàönL ïç úàéöî àéä äîE ©¦§¦©¥¤¨¨¦§¥¤

¯`Ed dn ipricFY xW`M ,xnFlM§©©£¤¦¥¦©
± LipirA og i`vFnl ozFp dY`W xkVd©¨¨¤©¨¥§§¥¥§¥¤
og z`ivn DzF` idn rc` if £̀©¥©©¦¨§¦©¥

LipirA iz`vOW(m"`x). ¤¨¨¦§¥¤
ïòîì ,"ïç àöîà ïòîì" ïBøúôe¦§§©©¤§¨¥§©©

ïçä úàéöî øëN änk øékà¯`le ©¦©¨§©§¦©©¥§Ÿ
xaM ixdW ,eipirA og `vni zrMW¤¨¥¦§¨¥§¥¨¤£¥§¨

.eipirA og `vOW Fl xn`̈©¤¨¨¥§¥¨
äfä éBbä Enò ék äàøeàlL Y §¥¦©§©©¤¤Ÿ

"ìBãb éBâì EúBà äNòàå" :øîàz¯ Ÿ©§¤¡¤§§¨
z`ivn lr xkVd EdGW .i ,al lirl§¥¤¤©¨¨©§¦©

ogd(cec ixac). ©¥
älà úàå¯.mrd z` §¤¥¤¤¨¨



yz`קיב ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy
ׁשאם  אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוצרי

ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות È˙‡¯˜Â.ּתּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿»»ƒ
EÈÙÏ '‰ ÌL·∑אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר יז)ללּמד השנה ׁשאּתה (ראש זה ּוכסדר , ¿≈¿»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻרֹואה
רחמי  ּכי נענין, ּכלים יהיּו ‡ÔÁ.לא ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ∑ ּפעמים לחֹון אֹותן עת ∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

"הּנה  לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשאחּפץ 
ריקם חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת שם)אנכי השנה .(ראש ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zF`xl dWn zWTA oipr dn i"Wx©¦¨¦§©©¨©¤¦§
,dNtY xcq cEOill FcFaM zi`xn©§¦§§¦¥¤§¦¨
iciÎlr dNtY xcq cEOilAW x`anE§¨¥¤§¦¥¤§¦¨©§¥
lkEi ok` ,eiptl FaEh zCn lM xiarIW¤©£¦¨¦©§¨¨¨¥©
iwlg otF`A 'd lW FcFakA zF`xl¦§¦§¤§¤¤§¦

(`"eb).
àL éôìéøöå äöBø éðC¯xn` okle §¦¤£¦¤§¨¦§¨¥¨©

"ip`"xiar`(mixt` my)ÎiazM dOkaE . £¦©£¦§©¨¦§¥
:m"`xA oke mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§¥¨§¥

.Kixv ip`W¤£¦¨¦
zëøöpLkL ,älôz øãñ Eãnìì§©¤§¥¤§¦¨¤§¤¦§©§¨
éì zøkæä ìàøNé ìò íéîçø Lwáì§©¥©£¦©¦§¨¥¦§©§¨¦
änz íàL äzà øeáñk ,úBáà úeëæ§¨§¨©¨¤¦©¨

äå÷z ãBò ïéà úBáà úeëæ¯la` §¨¥¦§¨£¨
E`hgWM" :giÎfi ,ci xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨§¤¨§
dWn lNRzd ,milBxOaE lbrA l`xUi¦§¨¥¨¥¤©§©§¦¦§©¥¤
mW d`xE ."miR` Kx`A eiptl§¨¨§¤¤©©¦§¥¨

.xE`iAA©¥
"éáeè" úcî "ìk øéáòà éðà"¯lM £¦©£¦¨¦©¦¨

.mingxd zFCn b"i¦¨©£¦
éðôìE¯."LipR lr" WExiR Edf §¨¤¤¥©¨¤

"øevä ìò"¯,xESd lr cnFr dY`WM ©©§¤©¨¥©©
.`k wEqR oOwlcM§¦§©¨¨

äøòna ïeôö äzàå¯xFar`WM §©¨¨©§¨¨§¤¤¡
.ak wEqR oOwlcM ,Liptl§¨¤§¦§©¨¨
éðôì 'ä íLá éúàø÷åEEãnìì Y §¨¨¦§¥§¨¤§©¤§

äìëz íà óà íéîçø úLwa øãñ¥¤©¨©©£¦©¦¦§¤
äàBø äzàL äæ øãñëe ,úBáà úeëæ§¨§¥¤¤¤©¨¤

óhòî éúBà¯.ziNhA ¦§ª¨§©¦
úà ãnìî éåä ,úBcî â"é àøB÷å§¥¦¡¥§©¥¤
eøékæiL éãé-ìòå ,ïk úBNòì ìàøNé¦§¨¥©£¥§©§¥¤©§¦
ék ,ïéðòð eéäé Y "ïepçå íeçø" éðôì§¨©©§©¦§©£¦¦

íéìë àì éîçø¯aEzMW FnkE,b dki`) ©£©Ÿ¨¦§¤¨
(akmWM iM ."eingx Elk `l iM"¦Ÿ¨©£¨¦§¥

KM ,lEaB ilA `Ed `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨§¦§¨
zFa` zEkf ENi`e .lEaB ilA eingx©£¨§¦§§¦§¨
,xEriW FA WIW mc` iciÎlr d`AW¤¨¨©§¥¨¨¤¥¦

zEkGd dlkYW WEgl Wi(cec ixac). ¥¨¤¦§¤©§
ïçà øLà úà éúpçå¯i"Wx d`x §©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¥©¦

lkA oEPg oi`" :oPgz`e zWxR Wix¥¨¨©¨¤§©©¥¦§¨
izPge .. mPg zpYn oFWl `N` mFwn̈¤¨§©§©¦¨§©Ÿ¦

."og` xW` z ¤̀£¤¨Ÿ
ïBçì äöøàL íéîòt ïúBà¯Wxtn ¨§¨¦¤¤§¤¨§¨¥

xW`M zErnWnA "og` xW` z`"¤£¤¨Ÿ§©§¨©£¤
minrtNW oaEn dGOW ,oFgl dvx ¤̀§¤¨¤¦¤¨¤¦§¨¦
zErnWnA WxiR `le .oFgl dvFx Fpi ¥̀¤¨§Ÿ¥©§©§¨
dvxIW in z` iM ,oFgl dvx`W in z ¤̀¦¤¤§¤¨¦¤¦¤¦§¤
EpricFO dnE ,FzF` oFgIW i`CeA oFgl̈§©©¤¨©¦¥

?dfA(`"eb)WIW rnWn f`W mEXn F` . ¨¤¦¤¨©§©¤¥
inl oFgIW ,e"g eiptl mipR `FVn©¨¦§¨¨¤¨§¦
dOle ,oEbd `l oiaE oEbd oiA dvxIW¤¦§¤¥¨¥Ÿ¨§¨¨

?ipXd z` oFgi `le df z` oFgIWx`a) ¤¨¤¤§Ÿ¨¤©¥¦
(dcyaz`" :a ,f zFkxA i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¤

ingx ExnMi xW` z` ± oFg` xW £̀¤¨¤£¤¦¨§©£©
."i`cM Fpi`W iRÎlrÎs`e ,drWl eilr̈¨§¨¨§©©¦¤¥§©
lr ode zrd lr od WxtOW rnWn©§©¤§¨¥¥©¨¥§¥©

.mc`d̈¨¨
ézîçøåíçøì õtçàL úò Y¯Edf §¦©§¦¥¤¤§Ÿ§©¥¤

,xirdl ."mgx` xW` z`" WExiR¥¤£¤£©¥§¨¦
ozF`" (` :i"Wx azM dpipg iAbNW¤§©¥£¦¨¨©©¦¨
o`M ENi`e ,"oFgl dvx`W" (a ,"minrR§¨¦¤¤§¤¨§¦¨
(a ,"zr" (` :azM mingx iAbl§©¥©£¦¨©¥
dpipgW ,xnFl Wie ."mgxl uFRg`W"¤¤§§©¥§¥©¤£¦¨
oFvxn zraEp `ide ipFvig oipr `id¦¦§¨¦¦§¦©©¥§
,oFvxd zFIpFvig lr dxFOd ,`xFAd©¥©¤©¦¦¨¨
EdGW EpidC ,"minrR ozF`" hwp okle§¨¥¨©¨§¨¦§©§¤¤
ENi`e ,zFaFxw miYrl dxFTW xaC̈¨¤¤§¦¦§§¦
raFPd inipR oipr `Ed mingx©£¦¦§¨§¦¦©¥©

oFWlA hwp okle ,oFvxd zEInipRn¦§¦¦¨¨§¨¥¨©¦§
,`xFAd oFvx zEInipR lr dxFOd ,utg¥¤©¤©§¦¦§©¥
,zFwFgx xzFi miYrl dxFw df xace§¨¨¤¤§¦¦¥§

."uFRg`W zr" oFWlA hwp okl̈¥¨©¦§¥¤¤§
íézò àlà Bçéèáä àì ïàk ãò©¨Ÿ¦§¦¤¨¦¦
úòLa ìáà ,äðòà àì íézò äðòà¤¡¤¦¦Ÿ¤¡¤£¨¦§©

:Bì øîà äNòî-d`xE .i ,cl oOwl ©£¥¨©§©¨§¥
.mW i"Wx©¦¨

Bçéèáä ,"úéøa úøk éëðà äpä"¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¦¦§¦
í÷éø úBøæBç ïðéàL¯i"Wx mB d`x ¤¥¨§¥¨§¥©©¦

dzExM zixA" :a ,fi dpXd W`xŸ©¨¨§¦§¨
m`W ,ElNd zFCn dxUr WlWl¦§¤§¥¦©¨¤¦
opi` mziprY zNtzA l`xUi mExiMfi©§¦¦§¨¥¦§¦©©£¦¨¥¨

."mwix zFxfFgk dxez §¥¨
(k)'Bâå ìëeú àì øîàiåóà Y ©Ÿ¤Ÿ©§©

éðt ìò éáeè ìk øéáòà"Lk"E¯ §¤©£¦¨¦©¨¤
xWTd dfA x`anE .hi wEqR lirlcM§¦§¥¨§¨¥¨¤©¤¤
dfaE .mcFTd wEqRl df wEqR lW¤¨¤©¨©¥¨¤
mrR aEW xn`p dOl mB x`Fan§¨©¨¨¤¡©©©
i"WxW dGn oaEOW itM) "xn`Ie"©Ÿ¤§¦¤¨¦¤¤©¦
zaiY z` ligzOdÎxEACA wiYrn©§¦©¦©©§¦¤¥©
lW) zxg` dxin` FGW ipRn ,("xn`Ie"©Ÿ¤¦§¥¤£¦¨©¤¤¤

,(dlilWcEBpAzncFTd dxin`l §¦¨§¦¨£¦¨©¤¤
`Ad wEqRA mB okle .(aEIg lW `idW)¤¦¤¦§¨¥©©¨©¨
`id mB iM ,"xn`Ie" mrR aEW xnF`¥©©©Ÿ¤¦©¦

,(aEIg lW) zxg` dxin`cEBpA £¦¨©¤¤¤¦§¦
.(dlilW lW `idW) Ff dxin`l©£¦¨¤¦¤§¦¨

úeLø Eì ïúBð éðéà¯`l" Wxtn ¥¦¥§§§¨¥Ÿ
d`xE .zEWx Ll oi` zErnWnA ,"lkEz©§©§¨¥§§§¥
,`l mW .fi ,ai mixaC i"Wx df KxC lr©¤¤¤©¦§¨¦¨
Fl oi`W ,FhEWtMWxiR `NW mrHde .a§©©©¤Ÿ¥©¦§¤¥
f`W mEXn ,xnFl Wi ,zF`xl zlFki§¤¦§¥©¦¤¨
ÎKExAÎWFcTd ixde ?KkA dnE ,dWwEi§¤©§¨©£¥©¨¨
dWnl oYil FgkaE ,lFki lM `Ed `EdŸ¨§Ÿ¦¥§¤

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

מּמׁש. עצמּותֹו המׁשכת ענין ׁשהּוא סֹובב, מּבחינת ּגם והּמפלא ממּלא, מּבחינת הּמפלא האלקּות ּבחינת ימׁש ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּביׂשראל

ß xc` b"i iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)עלֿידי ׁשליח (איוב עלֿידי ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lr LzpikW dxWY `NW ,LOre§©§¤Ÿ©§¤§¦¨§©
."zFOE`d̈

Enòå éðà eðéìôðåíéìcáî äéäðå Y §¦§¦£¦§©§§¦§¤ª§¨¦
äfä øáca¯`le .dpikXd z`xWdA ©¨¨©¤§©§¨©©§¦¨§Ÿ

,xaC mEW ilA mzq milCaEn didPW¤¦§¤§¨¦§¨§¦¨¨
.wEqRd oFWl zErnWnM§©§¨§©¨

"íòä ìkî"¯oOwl i"Wx mB d`x ¦¨¨¨§¥©©¦§©¨
lMn FfA milCaEn EidYW" :i ,cl¤¦§§¨¦¨¦¨
izpikW dxWY `NW ,zFOE`d̈¤Ÿ¦§¤§¦¨¦
:a ,eh `xzA `aA i"Wx d`xE ."mdilr£¥¤§¥©¦¨¨©§¨
lMn EpOr LYklA EplCape ± Epiltpe"§¦§¦§¦§©§§¤§§¦¨¦¨

."zFOE`d̈
ìàøNé äð÷î ïéa 'ä äìôäå" Bîk§§¦§¨¥¦§¥¦§¨¥

"'Bâå¯liCade .c ,h lirl(my i"yx). §§¥§¦§¦
oFWl" :gi ,ek dirWi i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§©§¨§

."`lR .. Epiltpefi dxez §¦§¦¤¤
(fi)äfä øácä úà íbàlL Y ©¤©¨¨©¤¤Ÿ

ãBò éúðéëL äøLz¯ciÎiazM dOkA ¦§¤§¦¨¦§©¨¦§¥¨
."cFr" miqxFB `l miqEtcE§¦Ÿ§¦

ïéàå ."äNòà" ,íìBòä úBnà ìò©ª¨¨¤¡¤§¥
úiøL éãé-ìò íòìa ìL åéøác§¨¨¤¦§¨©§¥§¦©

äðéëL¯,ak xAcOA i"Wx d`x la` §¦¨£¨§¥©¦©¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd dxWd dn ipRn" :d¦§¥¨¦§¨©¨¨
`di `NW icM ,rWx iFB lr FzpikW§¦¨©¨¨§¥¤Ÿ§¥

Epl Eid ENi` :xnFl zFOE`l dR oFgzR¦§¤¨©¦¨¨
xnFl Kixve ."ahEOl Epxfg mi`iap§¦¦¨©§©¨§¨¦©
z`xWd lW dkEnp dBxC FGW¤©§¨§¨¤©§¨©
:KWndA xnF`W itkE ,dpikXd©§¦¨§¦¤¥©¤§¥

."gilW iciÎlr oirnFW"§¦©§¥¨¦©
"íéðéò éeìâe ìôð" àlà¯,ck xAcOA ¤¨Ÿ¥§¥¨¦©¦§¨

:oFW`xd WExiRd itl mW i"WxaE .c§©¦¨§¦©¥¨¦
`EdWM dliNA `N` eil` dlbp oi`W"¤¥¦§¤¥¨¤¨©©§¨§¤
`N` iENibA `NW xnFlM ,"akFW¥§©¤Ÿ§¦¤¨

.xzQA©¥¤
-ìò ïéòîBL ,"ápâé øác éìàå" ïBâk§§¥©¨¨§ª¨§¦©

.çéìL éãé¯:mW i"WxaE .ai ,c aFI` §¥¨¦©¦§©¦¨
itl ,aPbi d`Eap xaC il`"gEx oi`W ¥©§©§¨§ª¨§¦¤¥©

mlFrd zFOE` i`iap lr dlbp WcFTd©¤¦§¤©§¦¥¨¨
Fl dzidW Klnl lWn ,`iqdxtA§©§¤§¨¨¨§¤¤¤¨§¨
`A FYW` lv` `AWM ,WbltE dX ¦̀¨¦¤¤§¤¨¥¤¦§¨
xzqA `A FWblR lv`e ,iElbA§¨§¥¤¦©§¨§¥¤
`EdÎKExAÎWFcTd KM ,daipbaE¦§¥¨¨©¨¨
i`iapA la` . . mlFrd zFOE` i`iapl¦§¦¥¨¨£¨¦§¦¥
FA xAc` dR l` dR :aizM l`xUi¦§¨¥§¦¤¤¤£©¥
oEIr Kixve ."zFciga `le d`xnA§©§¤§Ÿ§¦§¨¦¦
lr `le dWn lr wx xn`p dGW ,zvw§¨¤¤¤¡©©©¤§Ÿ©

.mi`iaPd x`Wgi dxez §¨©§¦¦
(gi)Eãák úà àð éðàøä øîàiåY ©Ÿ©©§¥¦¨¤§Ÿ¤

åéøáãe ïBöø úò äéäL äLî äàø̈¨Ÿ¤¤¨¨¥¨§¨¨
íéìa÷î¯dWTA oipr dn oM `l m`W §ª¨¦¤¦Ÿ¥¨¦§©©¨¨

dxEWw Dpi`W dWTA `idW ,o`kl Ff§¨¤¦©¨¨¤¥¨§¨
odW ,zFncFTd zFWTAd iYWl llM§¨¦§¥©©¨©§¤¥
mY` Kli 'dW ,dWTA lW bEq FzF`n¥¤©¨¨¤¥¥¦¨

zFOE`d lr FzpikW dxWi `NWe(`"eb). §¤Ÿ©§¤§¦¨©¨
lW ozaFhl zFrbFPd zFWTA ode§¥©¨©§§¨¨¤
`id Ff dWTA oMÎoi`XÎdn ,l`xUi¦§¨¥©¤¥¥©¨¨¦
zrbFp Dpi`W dWn lW zihxR dWTA©¨¨§¨¦¤¤¤¥¨©©

l`xUil(cecl likyn). §¦§¨¥
éñBäåì óúéàøî BúBàøäì ìàL §¦¦§Ÿ§©§©§¦
BãBák¯ÎWFcTdX dn itM ,xnFlM §§©§¦©¤©¨

iRlM Fnvr d`xn `EdÎKExÄ©§¤©§§©¥
`EdW itM `le mi`xaPd©¦§¨¦§Ÿ§¦¤

.FzEnvrAhi dxez §©§
(hi)'Bâå øéáòà éðà øîàiåäòébä Y ©Ÿ¤£¦©£¦§¦¦¨

éãBáëa äàøzL äòL¯mB rnWn ¨¨¤¦§¤¦§¦©§©©
miMqdW ipRn `le ,FzWTA `lEl¥©¨¨§Ÿ¦§¥¤¦§¦

FzWTal(m"`x)oM wICW ,xnFl Wie . §©¨¨§¥©¤¦¥¥
EpidC ,"(xiar`) ip`" oFWNd xEYIn¦¦©¨£¦©£¦§©§
xiardl okEn LzWTA `lA "ip`"W¤£¦§Ÿ©¨¨§¨§©£¦

iaEh lM""LipR lr(cec ixac). ¨¦©¨¤
EúBà äLøàM äîúBàøì¯itkE ©¤©§¤§¦§§¦

x`an Ff dnCwdA .k wEqtA x`aOW¤§¨¥§¨§©§¨¨§¨¥



קיג `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy
ׁשאם  אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוצרי

ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות È˙‡¯˜Â.ּתּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿»»ƒ
EÈÙÏ '‰ ÌL·∑אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר יז)ללּמד השנה ׁשאּתה (ראש זה ּוכסדר , ¿≈¿»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻרֹואה
רחמי  ּכי נענין, ּכלים יהיּו ‡ÔÁ.לא ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ∑ ּפעמים לחֹון אֹותן עת ∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

"הּנה  לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשאחּפץ 
ריקם חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת שם)אנכי השנה .(ראש ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zF`xl dWn zWTA oipr dn i"Wx©¦¨¦§©©¨©¤¦§
,dNtY xcq cEOill FcFaM zi`xn©§¦§§¦¥¤§¦¨
iciÎlr dNtY xcq cEOilAW x`anE§¨¥¤§¦¥¤§¦¨©§¥
lkEi ok` ,eiptl FaEh zCn lM xiarIW¤©£¦¨¦©§¨¨¨¥©
iwlg otF`A 'd lW FcFakA zF`xl¦§¦§¤§¤¤§¦

(`"eb).
àL éôìéøöå äöBø éðC¯xn` okle §¦¤£¦¤§¨¦§¨¥¨©

"ip`"xiar`(mixt` my)ÎiazM dOkaE . £¦©£¦§©¨¦§¥
:m"`xA oke mipFW`x miqEtcE cï§¦¦¦§¥¨§¥

.Kixv ip`W¤£¦¨¦
zëøöpLkL ,älôz øãñ Eãnìì§©¤§¥¤§¦¨¤§¤¦§©§¨
éì zøkæä ìàøNé ìò íéîçø Lwáì§©¥©£¦©¦§¨¥¦§©§¨¦
änz íàL äzà øeáñk ,úBáà úeëæ§¨§¨©¨¤¦©¨

äå÷z ãBò ïéà úBáà úeëæ¯la` §¨¥¦§¨£¨
E`hgWM" :giÎfi ,ci xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨§¤¨§
dWn lNRzd ,milBxOaE lbrA l`xUi¦§¨¥¨¥¤©§©§¦¦§©¥¤
mW d`xE ."miR` Kx`A eiptl§¨¨§¤¤©©¦§¥¨

.xE`iAA©¥
"éáeè" úcî "ìk øéáòà éðà"¯lM £¦©£¦¨¦©¦¨

.mingxd zFCn b"i¦¨©£¦
éðôìE¯."LipR lr" WExiR Edf §¨¤¤¥©¨¤

"øevä ìò"¯,xESd lr cnFr dY`WM ©©§¤©¨¥©©
.`k wEqR oOwlcM§¦§©¨¨

äøòna ïeôö äzàå¯xFar`WM §©¨¨©§¨¨§¤¤¡
.ak wEqR oOwlcM ,Liptl§¨¤§¦§©¨¨
éðôì 'ä íLá éúàø÷åEEãnìì Y §¨¨¦§¥§¨¤§©¤§

äìëz íà óà íéîçø úLwa øãñ¥¤©¨©©£¦©¦¦§¤
äàBø äzàL äæ øãñëe ,úBáà úeëæ§¨§¥¤¤¤©¨¤

óhòî éúBà¯.ziNhA ¦§ª¨§©¦
úà ãnìî éåä ,úBcî â"é àøB÷å§¥¦¡¥§©¥¤
eøékæiL éãé-ìòå ,ïk úBNòì ìàøNé¦§¨¥©£¥§©§¥¤©§¦
ék ,ïéðòð eéäé Y "ïepçå íeçø" éðôì§¨©©§©¦§©£¦¦

íéìë àì éîçø¯aEzMW FnkE,b dki`) ©£©Ÿ¨¦§¤¨
(akmWM iM ."eingx Elk `l iM"¦Ÿ¨©£¨¦§¥

KM ,lEaB ilA `Ed `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨§¦§¨
zFa` zEkf ENi`e .lEaB ilA eingx©£¨§¦§§¦§¨
,xEriW FA WIW mc` iciÎlr d`AW¤¨¨©§¥¨¨¤¥¦

zEkGd dlkYW WEgl Wi(cec ixac). ¥¨¤¦§¤©§
ïçà øLà úà éúpçå¯i"Wx d`x §©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¥©¦

lkA oEPg oi`" :oPgz`e zWxR Wix¥¨¨©¨¤§©©¥¦§¨
izPge .. mPg zpYn oFWl `N` mFwn̈¤¨§©§©¦¨§©Ÿ¦

."og` xW` z ¤̀£¤¨Ÿ
ïBçì äöøàL íéîòt ïúBà¯Wxtn ¨§¨¦¤¤§¤¨§¨¥

xW`M zErnWnA "og` xW` z`"¤£¤¨Ÿ§©§¨©£¤
minrtNW oaEn dGOW ,oFgl dvx ¤̀§¤¨¤¦¤¨¤¦§¨¦
zErnWnA WxiR `le .oFgl dvFx Fpi ¥̀¤¨§Ÿ¥©§©§¨
dvxIW in z` iM ,oFgl dvx`W in z ¤̀¦¤¤§¤¨¦¤¦¤¦§¤
EpricFO dnE ,FzF` oFgIW i`CeA oFgl̈§©©¤¨©¦¥

?dfA(`"eb)WIW rnWn f`W mEXn F` . ¨¤¦¤¨©§©¤¥
inl oFgIW ,e"g eiptl mipR `FVn©¨¦§¨¨¤¨§¦
dOle ,oEbd `l oiaE oEbd oiA dvxIW¤¦§¤¥¨¥Ÿ¨§¨¨

?ipXd z` oFgi `le df z` oFgIWx`a) ¤¨¤¤§Ÿ¨¤©¥¦
(dcyaz`" :a ,f zFkxA i"Wx d`xE .§¥©¦§¨¤

ingx ExnMi xW` z` ± oFg` xW £̀¤¨¤£¤¦¨§©£©
."i`cM Fpi`W iRÎlrÎs`e ,drWl eilr̈¨§¨¨§©©¦¤¥§©
lr ode zrd lr od WxtOW rnWn©§©¤§¨¥¥©¨¥§¥©

.mc`d̈¨¨
ézîçøåíçøì õtçàL úò Y¯Edf §¦©§¦¥¤¤§Ÿ§©¥¤

,xirdl ."mgx` xW` z`" WExiR¥¤£¤£©¥§¨¦
ozF`" (` :i"Wx azM dpipg iAbNW¤§©¥£¦¨¨©©¦¨
o`M ENi`e ,"oFgl dvx`W" (a ,"minrR§¨¦¤¤§¤¨§¦¨
(a ,"zr" (` :azM mingx iAbl§©¥©£¦¨©¥
dpipgW ,xnFl Wie ."mgxl uFRg`W"¤¤§§©¥§¥©¤£¦¨
oFvxn zraEp `ide ipFvig oipr `id¦¦§¨¦¦§¦©©¥§
,oFvxd zFIpFvig lr dxFOd ,`xFAd©¥©¤©¦¦¨¨
EdGW EpidC ,"minrR ozF`" hwp okle§¨¥¨©¨§¨¦§©§¤¤
ENi`e ,zFaFxw miYrl dxFTW xaC̈¨¤¤§¦¦§§¦
raFPd inipR oipr `Ed mingx©£¦¦§¨§¦¦©¥©

oFWlA hwp okle ,oFvxd zEInipRn¦§¦¦¨¨§¨¥¨©¦§
,`xFAd oFvx zEInipR lr dxFOd ,utg¥¤©¤©§¦¦§©¥
,zFwFgx xzFi miYrl dxFw df xace§¨¨¤¤§¦¦¥§

."uFRg`W zr" oFWlA hwp okl̈¥¨©¦§¥¤¤§
íézò àlà Bçéèáä àì ïàk ãò©¨Ÿ¦§¦¤¨¦¦
úòLa ìáà ,äðòà àì íézò äðòà¤¡¤¦¦Ÿ¤¡¤£¨¦§©

:Bì øîà äNòî-d`xE .i ,cl oOwl ©£¥¨©§©¨§¥
.mW i"Wx©¦¨

Bçéèáä ,"úéøa úøk éëðà äpä"¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥§¦¦§¦
í÷éø úBøæBç ïðéàL¯i"Wx mB d`x ¤¥¨§¥¨§¥©©¦

dzExM zixA" :a ,fi dpXd W`xŸ©¨¨§¦§¨
m`W ,ElNd zFCn dxUr WlWl¦§¤§¥¦©¨¤¦
opi` mziprY zNtzA l`xUi mExiMfi©§¦¦§¨¥¦§¦©©£¦¨¥¨

."mwix zFxfFgk dxez §¥¨
(k)'Bâå ìëeú àì øîàiåóà Y ©Ÿ¤Ÿ©§©

éðt ìò éáeè ìk øéáòà"Lk"E¯ §¤©£¦¨¦©¨¤
xWTd dfA x`anE .hi wEqR lirlcM§¦§¥¨§¨¥¨¤©¤¤
dfaE .mcFTd wEqRl df wEqR lW¤¨¤©¨©¥¨¤
mrR aEW xn`p dOl mB x`Fan§¨©¨¨¤¡©©©
i"WxW dGn oaEOW itM) "xn`Ie"©Ÿ¤§¦¤¨¦¤¤©¦
zaiY z` ligzOdÎxEACA wiYrn©§¦©¦©©§¦¤¥©
lW) zxg` dxin` FGW ipRn ,("xn`Ie"©Ÿ¤¦§¥¤£¦¨©¤¤¤

,(dlilWcEBpAzncFTd dxin`l §¦¨§¦¨£¦¨©¤¤
`Ad wEqRA mB okle .(aEIg lW `idW)¤¦¤¦§¨¥©©¨©¨
`id mB iM ,"xn`Ie" mrR aEW xnF`¥©©©Ÿ¤¦©¦

,(aEIg lW) zxg` dxin`cEBpA £¦¨©¤¤¤¦§¦
.(dlilW lW `idW) Ff dxin`l©£¦¨¤¦¤§¦¨

úeLø Eì ïúBð éðéà¯`l" Wxtn ¥¦¥§§§¨¥Ÿ
d`xE .zEWx Ll oi` zErnWnA ,"lkEz©§©§¨¥§§§¥
,`l mW .fi ,ai mixaC i"Wx df KxC lr©¤¤¤©¦§¨¦¨
Fl oi`W ,FhEWtMWxiR `NW mrHde .a§©©©¤Ÿ¥©¦§¤¥
f`W mEXn ,xnFl Wi ,zF`xl zlFki§¤¦§¥©¦¤¨
ÎKExAÎWFcTd ixde ?KkA dnE ,dWwEi§¤©§¨©£¥©¨¨
dWnl oYil FgkaE ,lFki lM `Ed `EdŸ¨§Ÿ¦¥§¤

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

מּמׁש. עצמּותֹו המׁשכת ענין ׁשהּוא סֹובב, מּבחינת ּגם והּמפלא ממּלא, מּבחינת הּמפלא האלקּות ּבחינת ימׁש ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּביׂשראל

ß xc` b"i iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)עלֿידי ׁשליח (איוב עלֿידי ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

lr LzpikW dxWY `NW ,LOre§©§¤Ÿ©§¤§¦¨§©
."zFOE`d̈

Enòå éðà eðéìôðåíéìcáî äéäðå Y §¦§¦£¦§©§§¦§¤ª§¨¦
äfä øáca¯`le .dpikXd z`xWdA ©¨¨©¤§©§¨©©§¦¨§Ÿ

,xaC mEW ilA mzq milCaEn didPW¤¦§¤§¨¦§¨§¦¨¨
.wEqRd oFWl zErnWnM§©§¨§©¨

"íòä ìkî"¯oOwl i"Wx mB d`x ¦¨¨¨§¥©©¦§©¨
lMn FfA milCaEn EidYW" :i ,cl¤¦§§¨¦¨¦¨
izpikW dxWY `NW ,zFOE`d̈¤Ÿ¦§¤§¦¨¦
:a ,eh `xzA `aA i"Wx d`xE ."mdilr£¥¤§¥©¦¨¨©§¨
lMn EpOr LYklA EplCape ± Epiltpe"§¦§¦§¦§©§§¤§§¦¨¦¨

."zFOE`d̈
ìàøNé äð÷î ïéa 'ä äìôäå" Bîk§§¦§¨¥¦§¥¦§¨¥

"'Bâå¯liCade .c ,h lirl(my i"yx). §§¥§¦§¦
oFWl" :gi ,ek dirWi i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§©§¨§

."`lR .. Epiltpefi dxez §¦§¦¤¤
(fi)äfä øácä úà íbàlL Y ©¤©¨¨©¤¤Ÿ

ãBò éúðéëL äøLz¯ciÎiazM dOkA ¦§¤§¦¨¦§©¨¦§¥¨
."cFr" miqxFB `l miqEtcE§¦Ÿ§¦

ïéàå ."äNòà" ,íìBòä úBnà ìò©ª¨¨¤¡¤§¥
úiøL éãé-ìò íòìa ìL åéøác§¨¨¤¦§¨©§¥§¦©

äðéëL¯,ak xAcOA i"Wx d`x la` §¦¨£¨§¥©¦©¦§¨
`EdÎKExAÎWFcTd dxWd dn ipRn" :d¦§¥¨¦§¨©¨¨
`di `NW icM ,rWx iFB lr FzpikW§¦¨©¨¨§¥¤Ÿ§¥

Epl Eid ENi` :xnFl zFOE`l dR oFgzR¦§¤¨©¦¨¨
xnFl Kixve ."ahEOl Epxfg mi`iap§¦¦¨©§©¨§¨¦©
z`xWd lW dkEnp dBxC FGW¤©§¨§¨¤©§¨©
:KWndA xnF`W itkE ,dpikXd©§¦¨§¦¤¥©¤§¥

."gilW iciÎlr oirnFW"§¦©§¥¨¦©
"íéðéò éeìâe ìôð" àlà¯,ck xAcOA ¤¨Ÿ¥§¥¨¦©¦§¨

:oFW`xd WExiRd itl mW i"WxaE .c§©¦¨§¦©¥¨¦
`EdWM dliNA `N` eil` dlbp oi`W"¤¥¦§¤¥¨¤¨©©§¨§¤
`N` iENibA `NW xnFlM ,"akFW¥§©¤Ÿ§¦¤¨

.xzQA©¥¤
-ìò ïéòîBL ,"ápâé øác éìàå" ïBâk§§¥©¨¨§ª¨§¦©

.çéìL éãé¯:mW i"WxaE .ai ,c aFI` §¥¨¦©¦§©¦¨
itl ,aPbi d`Eap xaC il`"gEx oi`W ¥©§©§¨§ª¨§¦¤¥©

mlFrd zFOE` i`iap lr dlbp WcFTd©¤¦§¤©§¦¥¨¨
Fl dzidW Klnl lWn ,`iqdxtA§©§¤§¨¨¨§¤¤¤¨§¨
`A FYW` lv` `AWM ,WbltE dX ¦̀¨¦¤¤§¤¨¥¤¦§¨
xzqA `A FWblR lv`e ,iElbA§¨§¥¤¦©§¨§¥¤
`EdÎKExAÎWFcTd KM ,daipbaE¦§¥¨¨©¨¨
i`iapA la` . . mlFrd zFOE` i`iapl¦§¦¥¨¨£¨¦§¦¥
FA xAc` dR l` dR :aizM l`xUi¦§¨¥§¦¤¤¤£©¥
oEIr Kixve ."zFciga `le d`xnA§©§¤§Ÿ§¦§¨¦¦
lr `le dWn lr wx xn`p dGW ,zvw§¨¤¤¤¡©©©¤§Ÿ©

.mi`iaPd x`Wgi dxez §¨©§¦¦
(gi)Eãák úà àð éðàøä øîàiåY ©Ÿ©©§¥¦¨¤§Ÿ¤

åéøáãe ïBöø úò äéäL äLî äàø̈¨Ÿ¤¤¨¨¥¨§¨¨
íéìa÷î¯dWTA oipr dn oM `l m`W §ª¨¦¤¦Ÿ¥¨¦§©©¨¨

dxEWw Dpi`W dWTA `idW ,o`kl Ff§¨¤¦©¨¨¤¥¨§¨
odW ,zFncFTd zFWTAd iYWl llM§¨¦§¥©©¨©§¤¥
mY` Kli 'dW ,dWTA lW bEq FzF`n¥¤©¨¨¤¥¥¦¨

zFOE`d lr FzpikW dxWi `NWe(`"eb). §¤Ÿ©§¤§¦¨©¨
lW ozaFhl zFrbFPd zFWTA ode§¥©¨©§§¨¨¤
`id Ff dWTA oMÎoi`XÎdn ,l`xUi¦§¨¥©¤¥¥©¨¨¦
zrbFp Dpi`W dWn lW zihxR dWTA©¨¨§¨¦¤¤¤¥¨©©

l`xUil(cecl likyn). §¦§¨¥
éñBäåì óúéàøî BúBàøäì ìàL §¦¦§Ÿ§©§©§¦
BãBák¯ÎWFcTdX dn itM ,xnFlM §§©§¦©¤©¨

iRlM Fnvr d`xn `EdÎKExÄ©§¤©§§©¥
`EdW itM `le mi`xaPd©¦§¨¦§Ÿ§¦¤

.FzEnvrAhi dxez §©§
(hi)'Bâå øéáòà éðà øîàiåäòébä Y ©Ÿ¤£¦©£¦§¦¦¨

éãBáëa äàøzL äòL¯mB rnWn ¨¨¤¦§¤¦§¦©§©©
miMqdW ipRn `le ,FzWTA `lEl¥©¨¨§Ÿ¦§¥¤¦§¦

FzWTal(m"`x)oM wICW ,xnFl Wie . §©¨¨§¥©¤¦¥¥
EpidC ,"(xiar`) ip`" oFWNd xEYIn¦¦©¨£¦©£¦§©§
xiardl okEn LzWTA `lA "ip`"W¤£¦§Ÿ©¨¨§¨§©£¦

iaEh lM""LipR lr(cec ixac). ¨¦©¨¤
EúBà äLøàM äîúBàøì¯itkE ©¤©§¤§¦§§¦

x`an Ff dnCwdA .k wEqtA x`aOW¤§¨¥§¨§©§¨¨§¨¥



yz`קיד ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøé¥«̈«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק .יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ׁשׁשׁשׁשלללל קקקקׁשׁשׁשׁשרררר כג)הראההראההראההראהּוּוּוּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹראה
למׁשה  והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהּקּב"ה

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַֹאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `"kg y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§©§¥¤¤¤§¦¦

אתאתאתאת־־־־אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
ׁש קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ּוקריאת רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּצינּו
ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּתפּלין".(רש"י ׁשל קׁשר "הראהּו – ּבתפּלין ּומעּטר , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֻֻ

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ּומחילה סליחה לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָויׁש
מאמינים" ּבני "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו על יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש

א) צז, זה (שבת ׁשּברגע ּבידעֹו ואם־ּכן ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ׁשהּקּב"ה ׁשלימה ּבאמּונה הּוא ּומאמין ,ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
?יתּבר רצֹונֹו על לעבר רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחּייו

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äìòî ìL ãBák Cøãì àeä éepk¯ ¦§¤¤¨¤©§¨
oFWNn .c ,hi lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥¦§
wx oM dUr qFlwpE`W rnWn i"Wx©¦©§©¤§§¨¨¥©
,miWxtnd itl K` .cFaM KxC¤¤¨©§¦©§¨§¦
wigxn qFlwpE`W ,m"Anxd mW`xaE§Ÿ¨¨©§©¤§§©§¦
ixd ,'d iRlM dnWbd FA WIW xaC lM̈¨¨¤¥©§¨¨§©¥£¥
mBxYW mrHd Edf o`M mBW¤©¨¤©©©¤¦§¥

."ixninA"§¥§¦
éøö BðéàLCëBñì C¯WExiR Edf ¤¥¨¦§¥¤¥

:` ,ek `xwIe i"WxA K` ."izFMUe"§©¦©§©¦©¦§¨
hk ,dk lirl i"Wx d`xE ."iEQiM oFWl"§¦§¥©¦§¥
DzF` `id iEQike Kkq oFWNW¤§§¨§¦¦¨

.zErnWn©§¨
Lnî óëa åéìò¯ÎWFcTd ,xnFlM ¨¨§©©¨§©©¨

liaWA WOn skl wwfp Fpi` `EdÎKExÄ¥¦§¨§©©¨¦§¦
K` .xEAcA KM mWl iC `N` ,obdl§¨¥¤¨©§¥¨§¦©
oOwl FpFWlke ,Kkl Wg `l Fnvr i"Wx©¦©§Ÿ¨§¨§¦§§©¨
Fci `EdÎKExAÎWFcTd ozPW" :hk ,cl¤¨©©¨¨¨
`l" :`k ,bi aFI` i"Wx d`xE ."eipR lr©¨¨§¥©¦¦Ÿ
FnM ,obdl m` iM drxl sM Epivn̈¦©§¨¨¦¦§¨¥§

."iRM izFMUebk dxez §©¦©¦
(bk)étk úà éúøñäåúé écòàå" Y ©£¦Ÿ¦¤©¦§©§¥¨

"éø÷é úøác¯xiq`e .qFlwpE` mEBxY ¦§©§¨¦©§§§©£¦

xE`iAA d`xE .icFaM zbdpd z ¤̀©§¨©§¦§¥©¥
.qFlwpE`l§§§
÷lzñzLk¯:miqEtC dOkA §¤¦§©¥§©¨§¦
.wNq`WM§¤£©¥

éðt ãâpî éãBák úâäðäúëìì E ©§¨©§¦¦¤¤¨¤¨¤¤
ïläìe íMî¯WxtOW xWt` ¦¨§©¨¤§¨¤§¨¥

od ,mipipr ipWl "iRM izFxiqde"©£¦¦©¦¦§¥¦§¨¦¥
zxqdl ode ,FcFaM zbdpd wENiql§¦©§¨©§§¥©£¨©
K`) zF`xl lkEIW icM eipR lrn eiRM©¨¥©¨¨§¥¤©¦§©
d`x ± dxinXd zxqd oiprl `lŸ§¦§©£¨©©§¦¨§¥
hwp okle ,(mcFTd wEqRA xE`iAA©¥©¨©¥§¨¥¨©

" oFWlAwNYqYWM"icFaM zbdpd ¦§§¤¦§©¥©§¨©§¦
EPOn eiRM xiqi f`W ,("wNq`e" `le)§Ÿ©£©¥¤¨¨¦©¨¦¤
hwPW xWt` K` .zF`xl lkEIW icM§¥¤©¦§©¤§¨¤¨©
mr FxAgl icM "wNYqYWM" oFWlA¦§§¤¦§©¥§¥§©§¦
oicre ."ixFg` z` zi`xe" zFaiYd©¥§¨¦¨¤£¨©£©¦

.oEIr Kixv̈¦¦
éøçà úà úéàøåìL øL÷ eäàøä Y §¨¦¨¤£Ÿ̈¤§¨¤¤¤

ïélôz¯`EdÎKExAÎWFcTd ixdW §¦¦¤£¥©¨¨
oiNitY giPn(` ,e zekxa d`x)lW xWwe . ©¦©§¦¦§¤¤¤

`Ed eixFg`n oiNitY(` ,f my i"yx), §¦¦¥£¨
sxFrd ixFg`n xnFlM(a ,dl zegpn i"yx). §©¥£¥¨¤

WxiR hi wEqR lirl :oiprd xE`iA¥¨¦§¨§¥¨¥©

sHrn izF` d`Fx dY`W" :i"Wx©¦¤©¨¤¦§ª¨
z` zi`xe"W `vnp ,"zFCn b"i `xFwe§¥¦¦§¨¤§¨¦¨¤
ÎWFcTd zI`xl KWnd `Ed "ixFg £̀¨¤§¥¦§¦©©¨
o`ke ,ziNhA sHrn `EdWM `EdÎKExÄ§¤§ª¨§©¦§¨
lW xWw Ed`xd" :i"Wx siqFn¦©¦¤§¨¤¤¤

oiNitY`EdÎKExAÎWFcTdW EpidC ," §¦¦§©§¤©¨¨
ziNhA sHrn `EdWM dWnl dNBzd¦§©¨§¤§¤§ª¨§©¦
lki `l Fnvr dWnE ,oiNitzA xYkEnE§¨¦§¦¦¤©§Ÿ¨©
oeiM ,oiNitY lW xWTd z` zF`xl¦§¤©¤¤¤§¦¦¥¨
,oiNitY lW xWTd lr dQkn ziNHdW¤©©¦§©¨©©¤¤¤§¦¦
ÎKExAÎWFcTd xiqd lFkiaMW `N ¤̀¨¤¦§¨¥¦©¨¨
"Ed`xd"e df mFwOn ziNHd z` `Ed¤©©¦¦¨¤§¤§¨
lW xWw zI`xW oaEnE .xWTd z ¤̀©¤¤¨¤§¦©¤¤¤
,dpikXd cFaM zI`x oipr `id oiNitY§¦¦¦¦§©§¦©§©§¦¨
,xzkl minFC W`x lW oiNitYd oMW¤¥©§¦¦¤Ÿ¦§¤¤
,dpikXd cFakE xwi mdA `HAznE¦§©¥¨¤§¨§©§¦¨
miwCEdn xWTd iciÎlrW oeike§¥¨¤©§¥©¤¤§¨¦
Ed`xd okl ,xzkM W`xd lr oiNitYd©§¦¦©¨Ÿ§¤¤¨¥¤§¨

`weC oiNitY lW xWw(mgpn zxez). ¤¤¤§¦¦©§¨
'd zpnzE" :g ,ai xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨§ª©
oiprM ,mixFg` d`xn df ± hiAi©¦¤©§¥£©¦§¦§¨

."ixFg` z` zi`xe xn`PW` dxez ¤¤¡©§¨¦¨¤£¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ׁשּלא ּבהר ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתּוזק,
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבּמקֹום, אני אֹומר .ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): :(משלי «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
נחל", עֹורבי לז)"יּקרּוה ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני È˙kNÂ.הּצּור : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ¿«…ƒ

ÈtÎ∑(ויקרא פרשת כהנים, לדר(תורת הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבכף  עליו לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל .מּמׁשּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøé¥«̈«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק .יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k zegiy ihewl)

ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ׁשׁשׁשׁשלללל קקקקׁשׁשׁשׁשרררר כג)הראההראההראההראהּוּוּוּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹראה
למׁשה  והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהּקּב"ה

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַֹאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `"kg y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§©§¥¤¤¤§¦¦

אתאתאתאת־־־־אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
ׁש קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ּוקריאת רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּצינּו
ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּתפּלין".(רש"י ׁשל קׁשר "הראהּו – ּבתפּלין ּומעּטר , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֻֻ

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ּומחילה סליחה לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָויׁש
מאמינים" ּבני "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו על יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש

א) צז, זה (שבת ׁשּברגע ּבידעֹו ואם־ּכן ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ׁשהּקּב"ה ׁשלימה ּבאמּונה הּוא ּומאמין ,ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
?יתּבר רצֹונֹו על לעבר רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחּייו

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬
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mr FxAgl icM "wNYqYWM" oFWlA¦§§¤¦§©¥§¥§©§¦
oicre ."ixFg` z` zi`xe" zFaiYd©¥§¨¦¨¤£¨©£©¦

.oEIr Kixv̈¦¦
éøçà úà úéàøåìL øL÷ eäàøä Y §¨¦¨¤£Ÿ̈¤§¨¤¤¤

ïélôz¯`EdÎKExAÎWFcTd ixdW §¦¦¤£¥©¨¨
oiNitY giPn(` ,e zekxa d`x)lW xWwe . ©¦©§¦¦§¤¤¤

`Ed eixFg`n oiNitY(` ,f my i"yx), §¦¦¥£¨
sxFrd ixFg`n xnFlM(a ,dl zegpn i"yx). §©¥£¥¨¤

WxiR hi wEqR lirl :oiprd xE`iA¥¨¦§¨§¥¨¥©

sHrn izF` d`Fx dY`W" :i"Wx©¦¤©¨¤¦§ª¨
z` zi`xe"W `vnp ,"zFCn b"i `xFwe§¥¦¦§¨¤§¨¦¨¤
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,dpikXd cFaM zI`x oipr `id oiNitY§¦¦¦¦§©§¦©§©§¦¨
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miwCEdn xWTd iciÎlrW oeike§¥¨¤©§¥©¤¤§¨¦
Ed`xd okl ,xzkM W`xd lr oiNitYd©§¦¦©¨Ÿ§¤¤¨¥¤§¨

`weC oiNitY lW xWw(mgpn zxez). ¤¤¤§¦¦©§¨
'd zpnzE" :g ,ai xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨§ª©
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`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ׁשּלא ּבהר ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתּוזק,
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבּמקֹום, אני אֹומר .ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
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i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): :(משלי «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
נחל", עֹורבי לז)"יּקרּוה ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני È˙kNÂ.הּצּור : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ¿«…ƒ

ÈtÎ∑(ויקרא פרשת כהנים, לדר(תורת הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבכף  עליו לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל .מּמׁשּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
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`vnp mFwOdW ,"xESd lr YaSpe"§¦©§¨©©¤©¨¦§¨
xAcn ip`e mW aSp dY`W xd FzF`A§¨¤©¨¦¨¨©£¦§©¥

.cinY LOr¦§¨¦
éì ïëeî "íB÷î" Lé¯dPd" WExiR Edf ¥¨¨¦¤¥¦¥

mr `vnp mFwOdW `le ."iY` mFwn̈¦¦§Ÿ¤©¨¦§¨¦
`EdÎKExAÎWFcTd(`"eb). ©¨¨

Ekøöì¯."xESd lr YaSpe" Edf §¨§§¤§¦©§¨©©
ðéîèàLE¯"LiYnUe" WExiR Edf ¤©§¦§¤¥§©§¦

.`Ad wEqRAW¤©¨©¨

÷Bfz àlL íL¯ak wEqR oOwlcM ¨¤Ÿ¦§¦§©¨¨
.mW i"WxaE§©¦¨

äàøzM äî äàøz íMîe¯dn ¦¨¦§¤©¤¦§¤©
mIqOW FnkE ,zF`xl Ll dWx`Xweqt) ¤©§¤§¦§§¤§©¥

(bk."ixFg` z` zi`xe"§¨¦¨¤£¨
BLøãîe .BèeLt eäæ¯dAx ziW`xA ¤§¦§¨§¥¦©¨

.h ,gq
øaãî íL äðéëMäL íB÷î ìò¯ ©¨¤©§¦¨¨§©¥

.dpikXd mFwn lr o`M xAEcn ,xnFlM§©§¨¨©§©§¦¨
øîBàå¯.xnF` df lre §¥§©¤¥

íB÷n"ä¯mFwn ,rEcId mFwOd ©¨©¨©¨©§
.dpikXd©§¦¨

,"íB÷na éðà" øîBà Bðéàå ,"ézà¦¦§¥¥£¦©¨
ìL BîB÷î àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨§¤

BîB÷î BîìBò ïéàå ,íìBò¯oi`W ¨§¥¨§¤¥
sEBd zEnC `le sEB `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§Ÿ§©

mFwn xcbA Fpi`e(ziy`xa t"x xe` dxez). §¥§¤¤¨
xnF` ied :i ,v (xAEA) miNdY WxcOaE©¦§¨§¦¦¤¡¥¥
.mlFrl lth `Ed oi`e Fl lth mlFrd̈¨¨¥§¥¨¥¨¨
iM :wEqRd lr (xAEA) dcB` WxcOaE©¦§¨©¨¨¤©©¨¦

.mIwzn mlFrd izEWxAak dxez ¦§¦¨¨¦§©¥
(ak)éãák øáòaøáòàLk Y¯Wxtn ©£Ÿ§Ÿ¦§¤¤¡Ÿ§¨¥

azFM oMW ,KxAzi Fnvr lr "icFaM"§¦©©§¦§¨¥¤¥¥
"ixar cr" wEqRd sFqA(m"`x)WxtnE , §©¨©¨§¦§¨¥

xg` `le) xFar`W onfA "xFarA"©£¦§©¤¤¡§Ÿ©©
cr" oFWNn rnWn oMW ,(xFar`W¤¤¡¤¥©§©¦§©

"ixar(mgpn zxez). ¨§¦
éðôìE¯zxwpA FniUdl Kixv f` wxW §¨¤¤©¨¨¦©£¦§¦§©
xESd(`"eb). ©

øevä úø÷ðaíéLðàä éðéòä" Bîk Y §¦§©©§©¥¥¨£¨¦
"øwðz íää¯.ci ,fh xAcOA ¨¥§©¥©¦§¨

"ìçð éáøò äeøwé"¯oFWl .fi ,l ilWn ¦§¨Ÿ§¥©©¦§¥§
xTpY(my i"yx). §©¥

"íéî éúéúLå ézø÷ éðà"¯a mikln £¦©§¦§¨¦¦©¦§¨¦
min `vFnE xFA dxFMd dfM .ck ,hii"yx) §¤©¤¥©¦

(my.
Y "øevä úø÷ð" ,íäì úçà äøæb¦§¨©©¨¤¦§©©

øevä úiøk¯wEqR lirl i"Wx d`xE §¦©©§¥©¦§¥¨
.dxrn dzid FGW hk ,cl oOwlE hi§©¨¤¨§¨§¨¨

étë éúkNåúeLø äðzpL ïàkî Y §©Ÿ¦©¦¦¨¤¦§¨§
ìaçì íéìaçîì¯drWA oMW ©§©§¦§©¥¤¥§¨¨

FOr mixaFr xaFr `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥§¦¦
dpYipe ,dlrn lW `ilntE mik`ln©§¨¦¨©§¨¤©§¨§¦§¨
dWn KxvEd okle ,wiGdl zEWx mdl̈¤§§©¦§¨¥§©¤

dpbdl(bk ,ai lirl o"anx d`x).oi` la` ©£¨¨£¨¥
eilr Kkq `EdÎKExAÎWFcTdW xnFl©¤©¨¨¨©¨¨
ixdW ,xaFr FzF` d`xi `NW icM FRkA§©§¥¤Ÿ¦§¤¥¤£¥
ozFp ipi`" `EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`̈©©¨¨¥¦¥
dWn i`CeaE ,"ipR z` zF`xl zEWx Ll§§¦§¤¨©§©©¤

'd ixaC lr xaFr did `l(dcya x`a). Ÿ¨¨¥©¦§¥
dGn `Ed cEOiNdW xnFl mB xWt`e§¤§¨©©¤©¦¦¤
oFWNn) "izFMUe" oFWlA xn`PW¤¤¡©¦§§©¦¦§
`NW oiprl wx m`W ,(dpbde KEMiq¦©£¨¨¤¦©§¦§©¤Ÿ

itlE ."iYnUe" xnFl iC did ,d`xidf ¦§¤¨¨©©§©§¦§¦¤
od ,mipiprd ipW xEar did "izFMUe"§©¦¨¨£§¥¨¦§¨¦¥
mB d`xE .wGEi `NW ode d`xi `NW¤Ÿ¦§¤§¥¤Ÿ©§¥©
dxrOA xIYWp ilnl`" :a ,hi dNibn§¦¨¦§¨¥¦§©¥©§¨¨
awp `lnM EdIl`e dWn DA cnrW¤¨©¨¤§¥¦¨¦§Ÿ¤¤
cFnrl oilFki Eid `l ± ziwcq hgn©©¦§¦Ÿ¨§¦©£
ilnl`" :mW i"WxaE ,"dxF`d ipRn¦§¥¨¨§©¦¨¦§¨¥
xarWM ,hgn itM awp DA xIYWp¦§©¥¨¤¤§¦©©§¤¨©
xn`PW FnM ,`EdÎKExAÎWFcTd odilr£¥¤©¨¨§¤¤¡©
d`xE ."ixar cr Lilr iRM izFMUe§©¦©¦¨¤©¨§¦§¥

.`Ad wEqRl xE`iAA©¥©¨©¨
"éøîéîa ïâàå" :Bîebøúå¯ob`e §©§§¨¥§¥§¦§¨¥

.ixn`nA§©£¨¦
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:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéaçõa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬
:åéöa÷ðì åéìò̈−̈§¦§¨¨«

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáäîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé øîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§¨®§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäúBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®

:äéúáçøa íé÷çNîåíää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé øîà äk §©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íbæçøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈

:LîMä àBáî õøàîeçíäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúà éúàáäå ¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàìèúà älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà-äk ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤¥−
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éö÷äa íëì òøäì ézîîæ øLàk:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézáL ïk ©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîia ézîîææèøLà íéøácä älà ¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøac eNòzæéúòø-úà | Léàå ©«£®©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà eäòø¥¥À©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡®̈¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«

çé:øîàì éìà úBàáö äåäé-øác éäéåèééLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé øîà-äk ©§¦²§©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä íBöå§¸©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåë:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLà ãò úBàáö ýåýé øîà äkàëeëìäå §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ£¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿

äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLéŸ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈

:éðà-íbáëéðt-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤§¥¬

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i iriax meil inei xeriy
ּבלּבֹו לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו על הּוא "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא דּברגע ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא,

.הּׁשם־יתּבר רצֹון על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹּפנימה,
ּבּטּלית  עטּוף להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ואֹומר החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו

ה'" מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ּדמצות ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי טו,ּותפּלין, (שלח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
עיני"לט) ּבין לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ט), יג, .(בא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

å:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬¨−¤
:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçîçàì ék ©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

:ýåýé íàð éëøc íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçîèõøàî íéîL eäáâ-ék ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤
:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïkéâìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤

òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ
:ìëàì íçìå òøfìàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàáéíBìLáe eàöú äçîNá-ék ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−
:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáezâéúçz «¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpäíìBò úBàì íL ©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈
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:òø-ìk úBNòî Bãé øîLåâìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå §Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáéãäåäé øîà | äë-ék ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈
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קיז
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:dì éúàp÷ äìBãââíìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà ézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦¤¦½§¨©§¦−§´§«¨®̈¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãúBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

:íéîé áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøaäúBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®
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:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íbæçøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk ©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§®̈
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:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácäééðôì ék ©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ

çlLàå øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬©§¥−̈¥¤®̈§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈©£©©¬

:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéì éðà íéðLàøä íéîië àì äzòåýåýé íàð äfä íòä úéøàL ¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®§ª−§Ÿ̈¬

:úBàáöáéézìçðäå ílè eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt ïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §¨«¦«¤©́©¨À©¤¹¤¦¥³¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´©¨®§¦§©§¦À

:älà-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úàâéúéáe äãeäé úéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³§¨Æ¥´

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøa íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNéãéúBàáö ýåýé øîà äë ék ¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−§¨®̈©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼

éö÷äa íëì òøäì ézîîæ øLàk:ézîçð àìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà óåèézáL ïk ©£¤̧¨©§¹¦§¨©´¨¤À§©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ¦¨«§¦¥´©³§¦

:eàøéz-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì älàä íéîia ézîîææèøLà íéøácä älà ¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´

:íëéøòLa eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà eøac eNòzæéúòø-úà | Léàå ©«£®©§³¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−§©£¥¤«§¦´¤¨©´

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úà ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz-ìà eäòø¥¥À©«©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡®̈¦¯¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«
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:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïkéâìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤

òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ
:ìëàì íçìå òøfìàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàáéíBìLáe eàöú äçîNá-ék ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−
:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáezâéúçz «¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©

ì ýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpäíìBò úBàì íL ©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈
:úøké àìààBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk ¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½

:úBìbäì éú÷ãöåáBìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf-äNòé LBðà éøLà §¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨−©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
:òø-ìk úBNòî Bãé øîLåâìcáä øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàå §Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ©§¥¯

:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáéãäåäé øîà | äë-ék ©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´§À̈
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«

äBì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½
:úøké àì øLàåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeýåýé íL-úà äáäàìe BúøL £¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½

:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäìæøä-ìà íéúBàéáäå ¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´
ò ïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷éúéá ék éçaæî-ì ¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½



yz`קיח ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(fenz fi ,mei meid)

האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ז"ל רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ּפסל־ל הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן נד,ּבלחֹות (ערּובין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

זהמתן,א) ּפסקה סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות - יׂשראל ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּוא
חזרּו ולא מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה נּתן ּבמּתן־ּתֹורה - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּׁשנּיֹות
הלכֹות  ּגם־ּכן ׁשּנּתן הּׁשנּיֹות לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבלּוחֹות 
מו], ּפרׁשה ּתחּלת רּבה' 'ׁשמֹות [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לתּוׁשּיה ּכפלים כּו', אּגדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָמדרׁש

מׁשה. ּפני עֹור ְְִֵֶֹוקירּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl zegiy ihewl)

ּכּכּכּכתתתתּבּבּבּבתתתתּהּהּהּה וקרעוקרעוקרעוקרע ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבינבינבינבינּהּהּהּה א)עמדעמדעמדעמד לד, יט)ּולעיל(רש"י ואּתננה (לב, מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש נתן להם". ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, והּטעם איאיאיאי־־־־נתינתנתינתנתינתנתינתאֹותם הּלּוחֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
את מסּביר .ׁשׁשׁשׁשבירתם בירתם בירתם בירתם הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr e"kg y"ewl t"r)

YxAiWW LgM xWii¦©Ÿ£¤¦©§¨

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת:::: אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת היהיהיהיּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת א)וכתבוכתבוכתבוכתבּתּתּתּתיייי (לד, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת א)אׁשר פז, (שבת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשּׁשבר  מּיד ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום מ' לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּב'ּפנים
הּלּוחֹות? ֶַאת

הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה אּלא (שמות־רבה היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, לֹו "אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיהא ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעׂשרת

הּׁשנּיֹות  ללּוחֹות יׂשראל זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, הּׁשבירה מעׂשה על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹונמצא,
ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ְְֲִֶֶַָָָָָׁשהיּו

הּלּוחֹות  לנתינת הביא הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות על לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולכן
טֹוב. מעׂשה היתה הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיֹות,

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו עלֿידי אין הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)ïBëðïnæî Y¯oFWNn `le .okEn ¨§ª¨¨§Ÿ¦§
oEEkn(m"`x)ziW`xA i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦§¥¦

.cl ,`nb dxez

(b)Cnò äìòé àì LéàåY §¦Ÿ©£¤¦¨
úBàeLúa eéäL éãé-ìò ,úBðBLàøä̈¦©§¥¤¨¦§

¯.dNEnde WrxA§©©©£¨
úBlä÷e úBìB÷å¯lke" eh ,k lirlcM §§¦§¦§¥§¨

oYn mFie ."zFlFTd z` mi`Fx mrd̈¨¦¤©§©©
± "ldTd mFi" mixaC xtqA `xwp dxFY¨¦§¨§¥¤§¨¦©¨¨

.fh ,gi .c ,i .i ,h .i ,c mW d`x§¥¨

äôé Eì ïéà .äòø ïéò ïäa äèìL¯ ¨§¨¨¤©¦¨¨¥§¨¤
.dti dCn :ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦¨¨¨
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`xi l` Wi` mbe" wEqRd KWndn `Ed¥¤§¥©¨§©¦©¥¨
,FOr Elri `NW wx `NW ,"xdd lkA§¨¨¨¤Ÿ©¤Ÿ©£¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

ß xc` c"i iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑ מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

מׁשל∑EÏŒÏÒt.הרּבה  אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת והּניח אּתה הּים למדינת ׁשהל למל ְֵַ¿»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻארּוסתֹו
מן  א ּלא הּקלקּול היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"אם
:הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"אּתה
נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשפחֹות,
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קיט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(fenz fi ,mei meid)

האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ז"ל רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ּפסל־ל הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן נד,ּבלחֹות (ערּובין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

זהמתן,א) ּפסקה סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות - יׂשראל ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּוא
חזרּו ולא מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה נּתן ּבמּתן־ּתֹורה - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּׁשנּיֹות
הלכֹות  ּגם־ּכן ׁשּנּתן הּׁשנּיֹות לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבלּוחֹות 
מו], ּפרׁשה ּתחּלת רּבה' 'ׁשמֹות [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לתּוׁשּיה ּכפלים כּו', אּגדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָמדרׁש

מׁשה. ּפני עֹור ְְִֵֶֹוקירּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl zegiy ihewl)

ּכּכּכּכתתתתּבּבּבּבתתתתּהּהּהּה וקרעוקרעוקרעוקרע ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבינבינבינבינּהּהּהּה א)עמדעמדעמדעמד לד, יט)ּולעיל(רש"י ואּתננה (לב, מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש נתן להם". ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, והּטעם איאיאיאי־־־־נתינתנתינתנתינתנתינתאֹותם הּלּוחֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
את מסּביר .ׁשׁשׁשׁשבירתם בירתם בירתם בירתם הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr e"kg y"ewl t"r)

YxAiWW LgM xWii¦©Ÿ£¤¦©§¨

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת:::: אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת היהיהיהיּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת א)וכתבוכתבוכתבוכתבּתּתּתּתיייי (לד, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת א)אׁשר פז, (שבת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשּׁשבר  מּיד ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום מ' לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּב'ּפנים
הּלּוחֹות? ֶַאת

הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה אּלא (שמות־רבה היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, לֹו "אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיהא ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעׂשרת

הּׁשנּיֹות  ללּוחֹות יׂשראל זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, הּׁשבירה מעׂשה על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹונמצא,
ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ְְֲִֶֶַָָָָָׁשהיּו

הּלּוחֹות  לנתינת הביא הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות על לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולכן
טֹוב. מעׂשה היתה הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיֹות,

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«
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i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו עלֿידי אין הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(a)ïBëðïnæî Y¯oFWNn `le .okEn ¨§ª¨¨§Ÿ¦§
oEEkn(m"`x)ziW`xA i"Wx mB d`xE . §¨§¥©©¦§¥¦

.cl ,`nb dxez

(b)Cnò äìòé àì LéàåY §¦Ÿ©£¤¦¨
úBàeLúa eéäL éãé-ìò ,úBðBLàøä̈¦©§¥¤¨¦§

¯.dNEnde WrxA§©©©£¨
úBlä÷e úBìB÷å¯lke" eh ,k lirlcM §§¦§¦§¥§¨

oYn mFie ."zFlFTd z` mi`Fx mrd̈¨¦¤©§©©
± "ldTd mFi" mixaC xtqA `xwp dxFY¨¦§¨§¥¤§¨¦©¨¨

.fh ,gi .c ,i .i ,h .i ,c mW d`x§¥¨

äôé Eì ïéà .äòø ïéò ïäa äèìL¯ ¨§¨¨¤©¦¨¨¥§¨¤
.dti dCn :ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨¦¨¨¨

úeòéðvä ïî¯cEOiNd xTirW d`xp ¦©§¦¦§¤¤¦©©¦
`xi l` Wi` mbe" wEqRd KWndn `Ed¥¤§¥©¨§©¦©¥¨
,FOr Elri `NW wx `NW ,"xdd lkA§¨¨¨¤Ÿ©¤Ÿ©£¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

ß xc` c"i iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑ מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

מׁשל∑EÏŒÏÒt.הרּבה  אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת והּניח אּתה הּים למדינת ׁשהל למל ְֵַ¿»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻארּוסתֹו
מן  א ּלא הּקלקּול היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"אם
:הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"אּתה
נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשפחֹות,

ל .""ּפסל ְְָ

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»

:ýåýéâëì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé øîà äkíéBbä úBðL §Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®

ðëa e÷éæçäå:íënò íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ó §«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`)Eì ìñtáöçî eäàøä Y §¨§¤§¨©§©
ïBðéøétðñ¯i"Wx d`xE .daFh oa` §©¦¦¤¤¨§¥©¦
.e ,fi lirl§¥

äéäé úìñtä :Bì øîàå ,Bìäà CBzî¦¨¢§¨©©§Ÿ¤¦§¤
ElL¯lqR" xn`PX dOn oM cnFl ¤§¥¥¦©¤¤¡©§¨

mB `Ed "lqR"E ,"Ll dUr" `le ,"Ll§§Ÿ£¥§§¨©
.LNW FWExiR "Ll"E ,zlFqR oFWNn¦§§¤§¥¤§
oFpixiRpq avgnlW FxTirW oaEn dGnE¦¤¨¤¦¨¤©§©§©¦¦
wxe ,zixAd zFgEl zIUr mWl did̈¨§¥£¦©©§¦§©
did ,ltHd wlgd ,avgOd lWzlFqRd©§¤¤©©§¨©¥¤©¨¥¨¨

dWn xEar(mgpn zxez). £¤
äaøä äLî øMòúð íMîe¯siqFd ¦¨¦§©¥Ÿ¤©§¥¦

xiWr did xaM iM ,"dAxd" zaiY¥©©§¥¦§¨¨¨¨¦
mIw i`CeAW ,mixvn zGAn ok iptNn¦¦§¥¥¦¦©¦§©¦¤§©©¦¥
ilM mixvOdn lF`Wl 'd iEEiv z ¤̀¦¦§¥©¦§¦§¥

.adfe sqk¤¤§¨¨
Eì ìñt"zøaL" äzà Y §¨§©¨¦©§¨
úBðBLàøä¯:Fl xnF`X dn Edfe ¨¦§¤©¤¥

mipFW`xd zFgENd"."YxAW xW` ©¨¦¦£¤¦©§¨
,YxAW xW`" :mixaC sFq i"Wx d`xE§¥©¦§¨¦£¤¦©§¨
WxiR `l o`M K` ."YxAXW LgM xXi¦©Ÿ£¤¦©§¨©¨Ÿ¥©
lW FhEWR mr mi`zn df oi` iM ,oM¥¦¥¤©§¦¦§¤

.o`M `xwn¦§¨¨
úBøçà "Eì ìñt" äzà¯ok iptl ©¨§¨§£¥¦§¥¥

" oFWlA `weC hwp dOl WxiRlqR ¥©¨¨¨©©§¨¦§§¨
dWOn WTiA dOl Wxtn zrke ,"Ll§§¨¥§¨¥¨¨¦¥¦¤
FnvrA lqR `le ,zFgENd lFqtl¦§©§Ÿ¨©§©§

.dNigYaM§©§¦¨
íiä úðéãîì CìäL Cìîì ìLî̈¨§¤¤¤¨©¦§¦©©¨
CBzî ,úBçôMä íò Búñeøà çépäå§¦¦©£¨¦©§¨¦
,òø íL äéìò àöé úBçôMä ìe÷ì÷¦§©§¨¨¨¨¤¨¥¨

dðéáLBL ãîò¯mc` .DNW oiaWFW ¨©§¦¨§¦¤¨¨¨
DbEEfaE DzREgA lCYWOdi"yx t"r) ©¦§©¥§¨¨§¦¨

(` ,`q zekxa.
øîàé íà :øîà ,dúaúk òø÷å§¨©§ª¨¨¨©¦Ÿ©
dðéà ïéãò Bì øîà ,dâøäì Cìnä©¤¤§¨§¨Ÿ©£©¦¥¨
äéä àlL ,àöîe Cìnä ÷ãa .EzLà¦§§¨©©¤¤¨¨¤Ÿ¨¨
ävøúð ,úBçôMä ïî àlà ìe÷ìwä©¦§¤¨¦©§¨¦§©¨
dì áúk :dðéáLBL Bì øîà ,dì̈¨©§¦¨§Ÿ¨
.äðBLàøä äòø÷pL ,úøçà äaúk§ª¨©¤¤¤¦§§¨¨¦¨
,dúBà zòø÷ äzà :Cìnä Bì øîà̈©©¤¤©¨¨©§¨¨

[Eì] äð÷ äzà¯qEtcA `Ed oM ©¨§¥§¥¦§
."Dl" :miqEtC x`WA K` .oFW`x¦©¦§¨§¦¨

.éãé áúëa dì ázëà éðàå ,øçà øéð§¨©¥©£¦¤§Ÿ¨¦§©¨¦
,àeä-Ceøa-LBãwä äæ ¯ Cìnä ,ïk¥©¤¤¤©¨¨
äæ ïéáLBMäå ,áø áøò elà úBçôMä©§¨¥¥¤©§©§¦¤
-Ceøa-LBãwä ìL Búñeøà ,äLîŸ¤£¨¤©¨¨

ìàøNé elà àeä¯zFgENd zxiaWE ¥¦§¨¥§¦©©

dAEzMd zrixwM `Ed dWn iciÎlr©§¥¤¦§¦©©§¨
hi ,al lirl i"Wx d`xE .lWOAW¤©¨¨§¥©¦§¥
:zFgENd zxiaWl xg` mrh `iadW¤¥¦©©©¥¦§¦©©
,zFvOd on cg` `EdW gqR dn"©¤©¤¤¨¦©¦§
,FA lk`i `l xkp oA lM dxFY dxn`̈§¨¨¨¤¥¨ŸŸ©
mixnEn l`xUi lke o`M DNEM dxFYd©¨¨¨§¨¦§¨¥¨¦
ipWA KxFv Wie ?"mdl dPpY`e§¤§¤¨¨¤§¥¤¦§¥
xTirA x`an lirlC mrHd :minrHd©§¨¦©©©¦§¥§¨¥§¦¨
,l`xUil zFgENd EpYip `l rECn©©Ÿ¦§©§¦§¨¥
z` xiAqdl wiRqn mrh Fpi` la £̀¨¥©©©§¦§©§¦¤
mrHd Kixv KklE ,zFgENd zxiaW§¦©©§¨¨¦©©©
`l miptAW mrHdn ,Kci`lE .miptAW¤¦§¦§¦¨¥©©©¤¦§¦Ÿ
mIwl `l dWnl xYEd Ki` oaEn¨¥©§¤Ÿ§©¥
zFgENd xFqnl 'd lW FzEgilW§¦¤¦§©
.lirlC mrhl Kixv KklE ,l`xUil§¦§¨¥§¨¨¦§©©¦§¥
dpwqnl dWn riBd dNigYW ,`vnp¦§¨¤§¦¨¦¦©¤§©§¨¨
z` xFqnl Fl xEq` df aSnAW¤§©¨¤¨¦§¤

zFgENdeilr xq`PW oeike ,l`xUil ©§¦§¨¥§¥¨¤¤¡©¨¨
mzF` xFAWl hilgd ,zFgENd xFqnl¦§©¤§¦¦§¨

(mgpn zxez).
"Eì ìñt" øîàð Cëì¯lFqR ,xnFlM §¨¤¡©§¨§§©§

zFgENd z` YxAW dY` iM .LNXn¦¤§¦©¨¦©§¨¤©
zFgENd z` lFqtY dY`e ,zFpFW`xd̈¦§©¨¦§¤©

.LNXn zFIpXda dxez ©§¦¦¤§



yz`קכ ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑עֹוׂשה ּדֹורֹות ∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניו ׁשהאדם אלפים ּפׁשעים,∑BÂÚ˙.לׁשני הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ»¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵַָ

להכעיס  עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים wÈ‰.אּלּו ‡Ï ‰wÂ∑,לגמרי העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְִִֵֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמּנּו נפרע ׁשביםאּלא לׁשאינן ינּקה פו)ולא t˜„.(יומא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ…≈

ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ ÔÂÚ∑ לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ÏÚÂ.ּכׁשאֹוחזים ¬…»«»ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. הּוא ּדֹור טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ƒ≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

לאלפים  חסד "נצר ."אֹומר: ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)ãñç øöðåéðôì äNBò íãàäL Y Ÿ¥¤¤¤¨¨¨¤§¨¨
¯dUFrd mc`d lr aqEn cqg ,xnFlM§©¤¤¨©¨¨¨¨¤

,`EdÎKExAÎWFcTd lW cqgd lr `le§Ÿ©©¤¤¤©¨¨
cqgd lr `N` KIW `l "xvFp" oFWl iM¦§¥Ÿ©¨¤¨©©¤¤

xaM iEUrd(m"`x)zEhWtA dPde . ¤¨§¨§¦¥§©§
EpidC ,cqgd zIUr lr aqEn "eiptl"§¨¨¨©£¦©©¤¤§©§
ÎWFcTd iptl dUFr mc`dW cqgd©¤¤¤¨¨¨¤¦§¥©¨
azM "dcVA x`A"d K` .`EdÎKExÄ©©§¥©¨¤¨©
EpidC ,"xvFp" lr aqEn "eiptl"W¤§¨¨¨©¥§©§
z` eiptl xvFp `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥§¨¨¤
cqgdW xnFlM ,dUFr mc`dW cqgd©¤¤¤¨¨¨¤§©¤©¤¤
FzF` mNWl icM ,eiptl cinY `vnp¦§¨¨¦§¨¨§¥§©¥
d`xE .xFC miRl`l cr drW DzF`n¥¨¨¨©§©§©¦§¥
cqg xvFp" :d ,k lirl i"Wx oFWl§©¦§¥¥¤¤
miRl`l cr xkU mNWl ,dUFr mc`W¤¨¨¤§©¥¨¨©§©§©¦

."xFC
íéôìàìì YúBøBc íéôìà éðL¯ ¨£¨¦¦§¥£¨¦

ipXn zFgR Fpi` mitl`l hErin¦¨£¨¦¥¨¦§¥
mitl`(` ,bk zekn i"yx). £¨¦
úBðBòúBðBãfä elà Y¯Fpi` la` £¥©§£¨¥

.oFa`izl `N` qirkdl dUFr¤§©§¦¤¨§¥¨
íéòLtíãàL íéãønä elà Y §¨¦¥©§¨¦¤¨¨

ñéòëäì äNBò¯liMUn"A azke ¤§©§¦§¨©§©§¦
zaiY WxiR `l i"WxW dGOW ,"cecl§¨¦¤¦¤¤©¦Ÿ¥©¥©
b"in Dpi`W xaFQW rnWn ,"d`Hge"§©¨¨©§©¤¥¤¥¨¦

i"Wx WxiRW itM `N` ,zFCn`nFiA ¦¤¨§¦¤¥©©¦§¨
."bbFW z`HgM rWte oFr `UFp" :a ,el¥¨¨¤©§©©¥

äwðé àì äwðåBèeLt éôì Y §©¥Ÿ§©¤§¦§
ïBòä ìò øzåî BðéàL ,òîLî©§¨¤¥§©¥©¤¨
èòî èòî epnî òøôð àlà ,éøîâì§©§¥¤¨¦§¨¦¤§©§©

¯`l dTpe" dxF`kl df WExiR itlE§¦¥¤¦§¨§©¥Ÿ
.mingxd zFCn b"iA dpnp Fpi` "dTpi§©¤¥¦§¤§¦¨©£¦

FadF`" :` ,c dxfÎdcFar d`x la £̀¨§¥£¨¨¨£
rxtp F`pFU ,hrn hrn EPOn rxtp¦§¨¦¤§©§©§¦§¨

."zg` zaA EPOn¦¤§©©©
eLøc eðéúBaøå¯d`xE .` ,et `nFi §©¥¨§¨§¥

:`iad mW K` .gi ,ci xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨©¨¥¦
WExiRd xFzA (a ,df WExiR wx (`©¥¤§©¥

.hEWRd©¨
íéáMì àeä äwðî¯lr Fl xYen §©¤©¨¦§©¥©

`l EN`M ixnbl FzF` dTpnE oFrd¤¨§©¤§©§¦§¦Ÿ
F`Ur(m"`x)`Ed "dTpe" ,df itlE . £¨§¦¤§©¥

xtq d`xE .mingxd zFCn b"i oipOn¦¦§©¦¨©£¦§¥¥¤
qCxRdi"Wxl(ky 'r)zFzixA b"i : ©©§¥§©¦§¦

EN`e ,xdA dWnl Fl zFxEn`d zFaiY¥¨£§¤¨¨§¥
miR` Kx` oEPge mEgx l` 'd 'd :od¥¥©§©¤¤©©¦
mitl`l cqg xvFp zn`e cqg axe§©¤¤¤¡¤¥¤¤¨£¨¦
Fpi` "dTpe" ,d`Hge rWte oFr `UFp¥¨¨¤©§©¨¨§©¥¥
aFh mEIq `EdW `N` ,oipOd on¦©¦§¨¤¨¤¦
cqg xvFp" oiaXgnE ,mW oiwiqtn©§¦¦¨§©§¦¥¤¤
mixnF` Wie .zFzixa iYW "mitl`l̈£¨¦§¥§¦§¥§¦
cqg xvFp" oiaXgnE ,oipOd on "dTpe"§©¥¦©¦§¨§©§¦¥¤¤

.zg` zixA "mitl`l̈£¨¦§¦©©
ì "äwðé àì"åíéáL ïðéàL¯`N` §Ÿ§©¤§¤¥¨¨¦¤¨

.mdn rxtp¦§¨¥¤
íéða ìò úBáà ïBò ã÷tY Ÿ¥£¨©¨¦

,íäéãéa íäéúBáà äNòî íéæçBàLk§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤
øçà àø÷îa Løt øákL¯,k lirl ¤§¨¥©§¦§¨©¥§¥

.mW i"Wx mB d`xE .c§¥©©¦¨
."éàðNì"íéòaø ìòå.éòéáø øBc Y §Ÿ§¨§©¦¥¦§¦¦

äaøî äáBè äcî úàöîð¯i"WxA ¦§¥¦¨¨§ª¨§©¦
."dxzi" :d ,k lirl§¥§¥¨

Lîçì úçà úeðòøt úcî ìò©¦©ª§¨©©©£¥
:øîBà àeä äáBè äcîaL ,úBàî¥¤§¦¨¨¥

"íéôìàì ãñç øöð"¯i"Wx mB d`x Ÿ¥¤¤¨£¨¦§¥©©¦
.mW lirlg dxez §¥¨

(g)äLî øäîéåäLî äàøLk Y ©§©¥Ÿ¤§¤¨¨Ÿ¤
úøáBò äðéëL¯azM "mgpn zxFz"A §¦¨¤¤§©§©¥¨©

dligzn dpikXdW d`xW dpEMdW¤©©¨¨¤¨¨¤©§¦¨©§¦¨
dxar dpikXdW drWA iM ,xFarl©£¦§¨¨¤©§¦¨¨§¨
lirlcM ,zF`xl lki `l `Ed lrFtA§©Ÿ¨©¦§§¦§¥

k ,blazM "dcVA x`A"aE .bkÎa¦§¥©¨¤¨©
.dxar dpikXdW ixg`l dpEMdW¤©©¨¨§©£¥¤©§¦¨¨§¨

äàéøwä ìB÷ òîLå¯"mgpn zxFz"A §¨©©§¦¨§©§©¥
lFw" i"Wx oFWl wEICOW azM̈©¤¦¦§©¦
rnWn ,("d`ixTd" `le) "d`ixTd©§¦¨§Ÿ©§¦¨©§©
'd lFw z` rnXW cIn degYWdW¤¦§©£¨¦¨¤¨©¤
z` rnXW iptl cFr ,`Fxwl ligzn©§¦¦§¦§¥¤¨©¤
azM "dcVA x`A"de .Dnvr d`ixTd©§¦¨©§¨§©§¥©¨¤¨©
wx degYWd dWOW i"Wx zpEMW¤©¨©©¦¤¤¦§©£¨©
lW lFTd lM z` rnXW xg`l§©©¤¨©¤¨©¤
zFegYWdl dvx `l iM ,d`ixTd©§¦¨¦Ÿ¨¨§¦§©£

.d`ixTd z` rnFW EPcFrA§¤¥©¤©§¦¨
"eçzLiå" ãiî¯"mgpn zxFz"A ¦¨©¦§¨§©§©¥

zFaiYd hinWd i"WxX dOW x`an§¨¥¤©¤©¦¦§¦©¥
`Ed dCTd oiprW ,"dvx` cTIe"©¦Ÿ©§¨¤¦§©©¦¨
,calA "EgYWIe" azke ,cFwcw ztitM§¦©¨§§¨©©¦§¨¦§¨
siqFde ,ux`l zEghYWd DpiprW¤¦§¨¨¦§©§¨¨¤§¦
dfA xnFl dvFxW mEXn ,"cIn" zaiY¥©¦¨¦¤¤©¨¤
dlFcB zExidnA dzid diegYWddW¤©¦§©£¨¨¨§¨¦§¦§¨
iptA oipr dzid `l dCTdW cr KM lM̈¨©¤©¦¨Ÿ¨§¨¦§¨¦§¥
.diegYWddn wlgM `N` Fnvr©§¤¨§¥¤¥©¦§©£¨¨
i"Wx zpEMW azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤©¨©©¦
iptl zFegYWdl xdn dWOW xnFl©¤¤¦¥§¦§©£¦§¥

.EPOn dpikXd dQMzYWh dxez ¤¦§©¤©§¦¨¦¤

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא .'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם :(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטא מּדת לאחר ואחת זֹו∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ַ
אֹומר הּוא וכן רחמים, כב)מּדת עז (תהלים למה אלי, "אלי, :ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' ‡ÌÈt.מצאתי C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה : יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר .ואינֹו ְְִִַָָָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
„ÒÁŒ·¯Â∑להם ׁשאין חסד, ּכלּֿכלּצריכים יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ¿«∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h zegiy ihewl)

ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא,,,, קדםקדםקדםקדם ו)אחתאחתאחתאחת לד, ויׁש(רש"י ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ידּועה ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטאלֹומר: מּלכּתחּלה.קדםקדםקדםקדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב– ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא –לאחרלאחרלאחרלאחר ַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָּגם

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFaiaqA migkFp Eidi `l mBW `N ¤̀¨¤©Ÿ¦§§¦¦§¦
ÎxEACA wiYrn i"WxX dnE .xdd̈¨©¤©¦©§¦©¦

gzOdWi ,"KOr dlri `l Wi`e" li ©©§¦§¦Ÿ©£¤¦¨¥
dvw z` x`al `A dfAW xnFl©¤¨¤¨§¨¥¤§¥
acp oxd` ENit`W ,"zEripSd"©§¦¤£¦©£Ÿ¨¨
xdl FOr ElrW mipwGde `Edia`e©£¦§©§¥¦¤¨¦¨¨
FOr Elri `l ,mipFW`xd zFgENA©¨¦¦Ÿ©£¦

.o`Mc dxez ¨
(d)'ä íLá àø÷iå:ïðéîbøúî Y ©¦§¨§¥§©§§¦©

"'äc àîLá àø÷e"¯lW mXA `xwe §¨¦§¨©§¨¨©¥¤
'd lW FnWA `xw dWn ,xnFlM .'d§©¤¨¨¦§¤

(m"`x)xMfp `l dWn lW FnXW s`e .§©¤§¤¤Ÿ¦§¨
,"FOr" zaizA fnxp `Ed ixd ,wEqRA©¨£¥¦§¨§¥©¦
o"Anxd WExitM) dWnl dpEMdW¤©©¨¨§¤§¥¨©§©
,"`xwIe" aqEn eilre ,(m"AWxde§¨©§©§¨¨¨©¦§¨
,dWn mr aSizd 'dW ixg`W FWExitE¥¤©£¥¤¦§©¥¦¤
`AW "aSizIe" la` .'d mWA dWn`xẅ¨¤§¥£¨©¦§©¥¤¨
zErnWOd ,"oprA 'd cxIe"l KWndA§¤§¥§©¥¤¤¨¨©©§¨
,`EdÎKExAÎWFcTd lr `id dhEWRd©§¨¦©©¨¨
,dWn `le aSizd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§©¥§Ÿ¤
.wEqRA fnxp `l oicr dWOW mEXn¦¤¤£©¦Ÿ¦§¨©¨
`le wzW i"WxW dGn mB rnWn oke§¥©§©©¦¤¤©¦¨©§Ÿ
itM ,dWnl dpEMdW Wxtl gxḧ©§¨¥¤©©¨¨§¤§¦

o`M WxiRW."`xwIe" iABe dxez ¤¥©¨©¥©¦§¨
(e)'ä 'äàéä íéîçøä úcî Y¯mW ¦©¨©£¦¦¥

iYW od ixd ,minrR xiMfdW oeike .'d§¥¨¤¦§¦©£©¦£¥¥§¥
zg` :x`aOW itkE ,mingx lW zFCn¦¤©£¦§¦¤§¨¥©©

`hgd xg`l zg`e `hgd iptlt"r) ¦§¥©¥§§©©§©©©¥§
(m"`xdGOW ,azM "cecl liMUn"A K` .©§©§¦§¨¦¨©¤¦¤

`N` ,"od mingx zFCn" azM `NW¤Ÿ¨©¦©£¦¥¤¨
ipXW rnWn ,"`id mingx zCn"¦©©£¦¦©§©¤§¥
lW zg` dCn md "'d 'd" zFnXd©¥¥¦¨©©¤
zFpnl Kxhvi ,df itNW `N` .mingx©£¦¤¨¤§¦¤¦§¨¥¦§
,zFCn iYWl "mitl`l cqg xvFp" z ¤̀¥¤¤¨£¨¦¦§¥¦
.zFCn b"iA "dTpe" z` lFlkl mbe§©¦§¤§©¥§¦

.xE`iAaE f wEqR i"Wx d`xE§¥©¦¨©¥
àèçiL íã÷ úçà¯iElBW iR lr s` ©©Ÿ¤¤¤¡¨©©¦¤¨
`Fhgl FtFQW eiptl(m"`x). §¨¨¤©£

áeLéå àèçiL øçà úçàå¯mB d`x §©©©©¤¤¡¨§¨§¥©
,mingx zCn" :a ,fi dpXd W`x i"Wx©¦Ÿ©¨¨¦©©£¦
mgxn ip`e ,`hgIW mcFw mgxn ip £̀¦§©¥¤¤¤¡¨©£¦§©¥

"aEWi m` `hgIW xg`. ©©¤¤¡¨¦¨
ìàíéîçø úcî Bæ óà Y¯mXW s` ¥©¦©©£¦©¤¥

zCn `id "lÎ`" ,oiC `Ed miwl ¡̀Ÿ¦¦¥¦¦©
mingxd(dcya x`a)deW Dpi`W `N` . ¨©£¦¤¨¤¥¨¨¨

'd mWlWmingxdzCnzbxcnl(m"`x). §©§¥©¦©¨©£¦¤¥

øîBà àeä ïëå¯.a ,ak miNdY §¥¥§¦¦
øîBì ïéàå ,"éðzáæò änì éìà éìà"¥¦¥¦¨¨£©§¨¦§¥©
Ck ."éðzáæò äîì" ïécä úcîì§¦©©¦¨¨£©§¨¦¨

àzìéëîa éúàöî¯dxiW gNWA ¨¨¦©§¦§¨§©©¦¨
.b wxR¤¤

íétà Cøàéøàî YBðéàå Btà C ¤¤©©¦©£¦©§¥
òøtì øäîî¯`aA i"Wx mB d`x §©¥¦¨©§¥©©¦¨¨

oiYnnE Ffbx Kix`n" :a ,p `Ow©¨©£¦¨§©§¦
:gi ,c xAcOA i"Wx d`xE ."rxRdNn¦§¦¨©§¥©¦©¦§¨
."mirWxle miwiCSl ± miR` Kx`"¤¤©©¦©©¦¦§¨§¨¦
.miAx oFWl "miR`" xn`p okl ,xnFlM§©¨¥¤¡©©©¦§©¦

.mW `Ow `aA i"Wx d`xE§¥©¦¨¨©¨¨
äáeLz äNòé ànL¯i"Wx mB d`xE ¤¨©£¤§¨§¥©©¦

oivw dYti miR` Kx`A" :eh ,dk ilWn¦§¥§Ÿ¤©©¦§ª¤¨¦
Kix`n `EdÎKExAÎWFcTdW cFrA ±§¤©¨¨©£¦
mi`hFgd al EpYi ,rxtp Fpi`e FR ©̀§¥¦§¨¦§¥©§¦

."dNtzE daEWzA FzFYtl§©¦§¨§¦¨
ãñç áøåïéàL ,ãñç íéëéøvì Y §©¤¤©§¦¦¤¤¤¥

Ck-ìk úBiëæ íäì¯,hrn `N` ¨¤§ª¨¨¤¨§©
if` ,`hFgWM eilr obdl milFki mpi`e§¥¨§¦§¨¥¨¨§¤¥£©

cqg iRlM dHn `Ed(m"`x). ©¤§©¥¤¤
úîàåì YéLBòì áBè øëN ílL ¤¡¤§©¥¨¨§¥
BðBöø¯.gihadW itMf dxez §§¦¤¦§¦©



קכי `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑עֹוׂשה ּדֹורֹות ∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניו ׁשהאדם אלפים ּפׁשעים,∑BÂÚ˙.לׁשני הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ»¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵַָ

להכעיס  עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים wÈ‰.אּלּו ‡Ï ‰wÂ∑,לגמרי העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְִִֵֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמּנּו נפרע ׁשביםאּלא לׁשאינן ינּקה פו)ולא t˜„.(יומא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ…≈

ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ ÔÂÚ∑ לׂשֹונאי אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ÏÚÂ.ּכׁשאֹוחזים ¬…»«»ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. הּוא ּדֹור טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ƒ≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

לאלפים  חסד "נצר ."אֹומר: ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(f)ãñç øöðåéðôì äNBò íãàäL Y Ÿ¥¤¤¤¨¨¨¤§¨¨
¯dUFrd mc`d lr aqEn cqg ,xnFlM§©¤¤¨©¨¨¨¨¤

,`EdÎKExAÎWFcTd lW cqgd lr `le§Ÿ©©¤¤¤©¨¨
cqgd lr `N` KIW `l "xvFp" oFWl iM¦§¥Ÿ©¨¤¨©©¤¤

xaM iEUrd(m"`x)zEhWtA dPde . ¤¨§¨§¦¥§©§
EpidC ,cqgd zIUr lr aqEn "eiptl"§¨¨¨©£¦©©¤¤§©§
ÎWFcTd iptl dUFr mc`dW cqgd©¤¤¤¨¨¨¤¦§¥©¨
azM "dcVA x`A"d K` .`EdÎKExÄ©©§¥©¨¤¨©
EpidC ,"xvFp" lr aqEn "eiptl"W¤§¨¨¨©¥§©§
z` eiptl xvFp `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¥§¨¨¤
cqgdW xnFlM ,dUFr mc`dW cqgd©¤¤¤¨¨¨¤§©¤©¤¤
FzF` mNWl icM ,eiptl cinY `vnp¦§¨¨¦§¨¨§¥§©¥
d`xE .xFC miRl`l cr drW DzF`n¥¨¨¨©§©§©¦§¥
cqg xvFp" :d ,k lirl i"Wx oFWl§©¦§¥¥¤¤
miRl`l cr xkU mNWl ,dUFr mc`W¤¨¨¤§©¥¨¨©§©§©¦

."xFC
íéôìàìì YúBøBc íéôìà éðL¯ ¨£¨¦¦§¥£¨¦

ipXn zFgR Fpi` mitl`l hErin¦¨£¨¦¥¨¦§¥
mitl`(` ,bk zekn i"yx). £¨¦
úBðBòúBðBãfä elà Y¯Fpi` la` £¥©§£¨¥

.oFa`izl `N` qirkdl dUFr¤§©§¦¤¨§¥¨
íéòLtíãàL íéãønä elà Y §¨¦¥©§¨¦¤¨¨

ñéòëäì äNBò¯liMUn"A azke ¤§©§¦§¨©§©§¦
zaiY WxiR `l i"WxW dGOW ,"cecl§¨¦¤¦¤¤©¦Ÿ¥©¥©
b"in Dpi`W xaFQW rnWn ,"d`Hge"§©¨¨©§©¤¥¤¥¨¦

i"Wx WxiRW itM `N` ,zFCn`nFiA ¦¤¨§¦¤¥©©¦§¨
."bbFW z`HgM rWte oFr `UFp" :a ,el¥¨¨¤©§©©¥

äwðé àì äwðåBèeLt éôì Y §©¥Ÿ§©¤§¦§
ïBòä ìò øzåî BðéàL ,òîLî©§¨¤¥§©¥©¤¨
èòî èòî epnî òøôð àlà ,éøîâì§©§¥¤¨¦§¨¦¤§©§©

¯`l dTpe" dxF`kl df WExiR itlE§¦¥¤¦§¨§©¥Ÿ
.mingxd zFCn b"iA dpnp Fpi` "dTpi§©¤¥¦§¤§¦¨©£¦

FadF`" :` ,c dxfÎdcFar d`x la £̀¨§¥£¨¨¨£
rxtp F`pFU ,hrn hrn EPOn rxtp¦§¨¦¤§©§©§¦§¨

."zg` zaA EPOn¦¤§©©©
eLøc eðéúBaøå¯d`xE .` ,et `nFi §©¥¨§¨§¥

:`iad mW K` .gi ,ci xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨©¨¥¦
WExiRd xFzA (a ,df WExiR wx (`©¥¤§©¥

.hEWRd©¨
íéáMì àeä äwðî¯lr Fl xYen §©¤©¨¦§©¥©

`l EN`M ixnbl FzF` dTpnE oFrd¤¨§©¤§©§¦§¦Ÿ
F`Ur(m"`x)`Ed "dTpe" ,df itlE . £¨§¦¤§©¥

xtq d`xE .mingxd zFCn b"i oipOn¦¦§©¦¨©£¦§¥¥¤
qCxRdi"Wxl(ky 'r)zFzixA b"i : ©©§¥§©¦§¦

EN`e ,xdA dWnl Fl zFxEn`d zFaiY¥¨£§¤¨¨§¥
miR` Kx` oEPge mEgx l` 'd 'd :od¥¥©§©¤¤©©¦
mitl`l cqg xvFp zn`e cqg axe§©¤¤¤¡¤¥¤¤¨£¨¦
Fpi` "dTpe" ,d`Hge rWte oFr `UFp¥¨¨¤©§©¨¨§©¥¥
aFh mEIq `EdW `N` ,oipOd on¦©¦§¨¤¨¤¦
cqg xvFp" oiaXgnE ,mW oiwiqtn©§¦¦¨§©§¦¥¤¤
mixnF` Wie .zFzixa iYW "mitl`l̈£¨¦§¥§¦§¥§¦
cqg xvFp" oiaXgnE ,oipOd on "dTpe"§©¥¦©¦§¨§©§¦¥¤¤

.zg` zixA "mitl`l̈£¨¦§¦©©
ì "äwðé àì"åíéáL ïðéàL¯`N` §Ÿ§©¤§¤¥¨¨¦¤¨

.mdn rxtp¦§¨¥¤
íéða ìò úBáà ïBò ã÷tY Ÿ¥£¨©¨¦

,íäéãéa íäéúBáà äNòî íéæçBàLk§¤£¦©£¥£¥¤¦¥¤
øçà àø÷îa Løt øákL¯,k lirl ¤§¨¥©§¦§¨©¥§¥

.mW i"Wx mB d`xE .c§¥©©¦¨
."éàðNì"íéòaø ìòå.éòéáø øBc Y §Ÿ§¨§©¦¥¦§¦¦

äaøî äáBè äcî úàöîð¯i"WxA ¦§¥¦¨¨§ª¨§©¦
."dxzi" :d ,k lirl§¥§¥¨

Lîçì úçà úeðòøt úcî ìò©¦©ª§¨©©©£¥
:øîBà àeä äáBè äcîaL ,úBàî¥¤§¦¨¨¥

"íéôìàì ãñç øöð"¯i"Wx mB d`x Ÿ¥¤¤¨£¨¦§¥©©¦
.mW lirlg dxez §¥¨

(g)äLî øäîéåäLî äàøLk Y ©§©¥Ÿ¤§¤¨¨Ÿ¤
úøáBò äðéëL¯azM "mgpn zxFz"A §¦¨¤¤§©§©¥¨©

dligzn dpikXdW d`xW dpEMdW¤©©¨¨¤¨¨¤©§¦¨©§¦¨
dxar dpikXdW drWA iM ,xFarl©£¦§¨¨¤©§¦¨¨§¨
lirlcM ,zF`xl lki `l `Ed lrFtA§©Ÿ¨©¦§§¦§¥

k ,blazM "dcVA x`A"aE .bkÎa¦§¥©¨¤¨©
.dxar dpikXdW ixg`l dpEMdW¤©©¨¨§©£¥¤©§¦¨¨§¨

äàéøwä ìB÷ òîLå¯"mgpn zxFz"A §¨©©§¦¨§©§©¥
lFw" i"Wx oFWl wEICOW azM̈©¤¦¦§©¦
rnWn ,("d`ixTd" `le) "d`ixTd©§¦¨§Ÿ©§¦¨©§©
'd lFw z` rnXW cIn degYWdW¤¦§©£¨¦¨¤¨©¤
z` rnXW iptl cFr ,`Fxwl ligzn©§¦¦§¦§¥¤¨©¤
azM "dcVA x`A"de .Dnvr d`ixTd©§¦¨©§¨§©§¥©¨¤¨©
wx degYWd dWOW i"Wx zpEMW¤©¨©©¦¤¤¦§©£¨©
lW lFTd lM z` rnXW xg`l§©©¤¨©¤¨©¤
zFegYWdl dvx `l iM ,d`ixTd©§¦¨¦Ÿ¨¨§¦§©£

.d`ixTd z` rnFW EPcFrA§¤¥©¤©§¦¨
"eçzLiå" ãiî¯"mgpn zxFz"A ¦¨©¦§¨§©§©¥

zFaiYd hinWd i"WxX dOW x`an§¨¥¤©¤©¦¦§¦©¥
`Ed dCTd oiprW ,"dvx` cTIe"©¦Ÿ©§¨¤¦§©©¦¨
,calA "EgYWIe" azke ,cFwcw ztitM§¦©¨§§¨©©¦§¨¦§¨
siqFde ,ux`l zEghYWd DpiprW¤¦§¨¨¦§©§¨¨¤§¦
dfA xnFl dvFxW mEXn ,"cIn" zaiY¥©¦¨¦¤¤©¨¤
dlFcB zExidnA dzid diegYWddW¤©¦§©£¨¨¨§¨¦§¦§¨
iptA oipr dzid `l dCTdW cr KM lM̈¨©¤©¦¨Ÿ¨§¨¦§¨¦§¥
.diegYWddn wlgM `N` Fnvr©§¤¨§¥¤¥©¦§©£¨¨
i"Wx zpEMW azM "dcVA x`A"de§©§¥©¨¤¨©¤©¨©©¦
iptl zFegYWdl xdn dWOW xnFl©¤¤¦¥§¦§©£¦§¥

.EPOn dpikXd dQMzYWh dxez ¤¦§©¤©§¦¨¦¤

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` c"i iying meil inei xeriy

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא .'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם :(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטא מּדת לאחר ואחת זֹו∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ַ
אֹומר הּוא וכן רחמים, כב)מּדת עז (תהלים למה אלי, "אלי, :ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' ‡ÌÈt.מצאתי C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה : יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר .ואינֹו ְְִִַָָָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
„ÒÁŒ·¯Â∑להם ׁשאין חסד, ּכלּֿכלּצריכים יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ¿«∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h zegiy ihewl)

ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא,,,, קדםקדםקדםקדם ו)אחתאחתאחתאחת לד, ויׁש(רש"י ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ידּועה ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטאלֹומר: מּלכּתחּלה.קדםקדםקדםקדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב– ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא –לאחרלאחרלאחרלאחר ַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָּגם

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFaiaqA migkFp Eidi `l mBW `N ¤̀¨¤©Ÿ¦§§¦¦§¦
ÎxEACA wiYrn i"WxX dnE .xdd̈¨©¤©¦©§¦©¦

gzOdWi ,"KOr dlri `l Wi`e" li ©©§¦§¦Ÿ©£¤¦¨¥
dvw z` x`al `A dfAW xnFl©¤¨¤¨§¨¥¤§¥
acp oxd` ENit`W ,"zEripSd"©§¦¤£¦©£Ÿ¨¨
xdl FOr ElrW mipwGde `Edia`e©£¦§©§¥¦¤¨¦¨¨
FOr Elri `l ,mipFW`xd zFgENA©¨¦¦Ÿ©£¦

.o`Mc dxez ¨
(d)'ä íLá àø÷iå:ïðéîbøúî Y ©¦§¨§¥§©§§¦©

"'äc àîLá àø÷e"¯lW mXA `xwe §¨¦§¨©§¨¨©¥¤
'd lW FnWA `xw dWn ,xnFlM .'d§©¤¨¨¦§¤

(m"`x)xMfp `l dWn lW FnXW s`e .§©¤§¤¤Ÿ¦§¨
,"FOr" zaizA fnxp `Ed ixd ,wEqRA©¨£¥¦§¨§¥©¦
o"Anxd WExitM) dWnl dpEMdW¤©©¨¨§¤§¥¨©§©
,"`xwIe" aqEn eilre ,(m"AWxde§¨©§©§¨¨¨©¦§¨
,dWn mr aSizd 'dW ixg`W FWExitE¥¤©£¥¤¦§©¥¦¤
`AW "aSizIe" la` .'d mWA dWn`xẅ¨¤§¥£¨©¦§©¥¤¨
zErnWOd ,"oprA 'd cxIe"l KWndA§¤§¥§©¥¤¤¨¨©©§¨
,`EdÎKExAÎWFcTd lr `id dhEWRd©§¨¦©©¨¨
,dWn `le aSizd `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨¦§©¥§Ÿ¤
.wEqRA fnxp `l oicr dWOW mEXn¦¤¤£©¦Ÿ¦§¨©¨
`le wzW i"WxW dGn mB rnWn oke§¥©§©©¦¤¤©¦¨©§Ÿ
itM ,dWnl dpEMdW Wxtl gxḧ©§¨¥¤©©¨¨§¤§¦

o`M WxiRW."`xwIe" iABe dxez ¤¥©¨©¥©¦§¨
(e)'ä 'äàéä íéîçøä úcî Y¯mW ¦©¨©£¦¦¥

iYW od ixd ,minrR xiMfdW oeike .'d§¥¨¤¦§¦©£©¦£¥¥§¥
zg` :x`aOW itkE ,mingx lW zFCn¦¤©£¦§¦¤§¨¥©©

`hgd xg`l zg`e `hgd iptlt"r) ¦§¥©¥§§©©§©©©¥§
(m"`xdGOW ,azM "cecl liMUn"A K` .©§©§¦§¨¦¨©¤¦¤

`N` ,"od mingx zFCn" azM `NW¤Ÿ¨©¦©£¦¥¤¨
ipXW rnWn ,"`id mingx zCn"¦©©£¦¦©§©¤§¥
lW zg` dCn md "'d 'd" zFnXd©¥¥¦¨©©¤
zFpnl Kxhvi ,df itNW `N` .mingx©£¦¤¨¤§¦¤¦§¨¥¦§
,zFCn iYWl "mitl`l cqg xvFp" z ¤̀¥¤¤¨£¨¦¦§¥¦
.zFCn b"iA "dTpe" z` lFlkl mbe§©¦§¤§©¥§¦

.xE`iAaE f wEqR i"Wx d`xE§¥©¦¨©¥
àèçiL íã÷ úçà¯iElBW iR lr s` ©©Ÿ¤¤¤¡¨©©¦¤¨
`Fhgl FtFQW eiptl(m"`x). §¨¨¤©£

áeLéå àèçiL øçà úçàå¯mB d`x §©©©©¤¤¡¨§¨§¥©
,mingx zCn" :a ,fi dpXd W`x i"Wx©¦Ÿ©¨¨¦©©£¦
mgxn ip`e ,`hgIW mcFw mgxn ip £̀¦§©¥¤¤¤¡¨©£¦§©¥

"aEWi m` `hgIW xg`. ©©¤¤¡¨¦¨
ìàíéîçø úcî Bæ óà Y¯mXW s` ¥©¦©©£¦©¤¥

zCn `id "lÎ`" ,oiC `Ed miwl ¡̀Ÿ¦¦¥¦¦©
mingxd(dcya x`a)deW Dpi`W `N` . ¨©£¦¤¨¤¥¨¨¨

'd mWlWmingxdzCnzbxcnl(m"`x). §©§¥©¦©¨©£¦¤¥

øîBà àeä ïëå¯.a ,ak miNdY §¥¥§¦¦
øîBì ïéàå ,"éðzáæò änì éìà éìà"¥¦¥¦¨¨£©§¨¦§¥©
Ck ."éðzáæò äîì" ïécä úcîì§¦©©¦¨¨£©§¨¦¨

àzìéëîa éúàöî¯dxiW gNWA ¨¨¦©§¦§¨§©©¦¨
.b wxR¤¤

íétà Cøàéøàî YBðéàå Btà C ¤¤©©¦©£¦©§¥
òøtì øäîî¯`aA i"Wx mB d`x §©¥¦¨©§¥©©¦¨¨

oiYnnE Ffbx Kix`n" :a ,p `Ow©¨©£¦¨§©§¦
:gi ,c xAcOA i"Wx d`xE ."rxRdNn¦§¦¨©§¥©¦©¦§¨
."mirWxle miwiCSl ± miR` Kx`"¤¤©©¦©©¦¦§¨§¨¦
.miAx oFWl "miR`" xn`p okl ,xnFlM§©¨¥¤¡©©©¦§©¦

.mW `Ow `aA i"Wx d`xE§¥©¦¨¨©¨¨
äáeLz äNòé ànL¯i"Wx mB d`xE ¤¨©£¤§¨§¥©©¦

oivw dYti miR` Kx`A" :eh ,dk ilWn¦§¥§Ÿ¤©©¦§ª¤¨¦
Kix`n `EdÎKExAÎWFcTdW cFrA ±§¤©¨¨©£¦
mi`hFgd al EpYi ,rxtp Fpi`e FR ©̀§¥¦§¨¦§¥©§¦

."dNtzE daEWzA FzFYtl§©¦§¨§¦¨
ãñç áøåïéàL ,ãñç íéëéøvì Y §©¤¤©§¦¦¤¤¤¥

Ck-ìk úBiëæ íäì¯,hrn `N` ¨¤§ª¨¨¤¨§©
if` ,`hFgWM eilr obdl milFki mpi`e§¥¨§¦§¨¥¨¨§¤¥£©

cqg iRlM dHn `Ed(m"`x). ©¤§©¥¤¤
úîàåì YéLBòì áBè øëN ílL ¤¡¤§©¥¨¨§¥
BðBöø¯.gihadW itMf dxez §§¦¤¦§¦©



yz`קכב ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ו' ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)'Bâå éøîàä úàúBnà LL Y ¤¨¡Ÿ¦§¥ª
äðôe ãîò éLbøbä ék ,ïàk Lé¥¨¦©¦§¨¦¨©¨¨

¯ íäéðtîxfge .a ,bl i"WxA lirlcM ¦§¥¤§¦§¥§©¦§¨©
,ztqFp mrR o`M df xaC azke i"Wx©¦§¨©¨¨¤¨©©¤¤
z` aFYkl mFwn did o`MW mEXn¦¤¨¨¨¨¦§¤
wx `Ed df wEqR ixdW ,iWBxBd©¦§¨¦¤£¥¨¤©
xidfOd ,eixg`NW miwEqRl dnCwd©§¨¨©§¦¤§©£¨©©§¦
iaWFil zixA zFxkl `NW l`xUi z ¤̀¦§¨¥¤Ÿ¦§§¦§§¥
aFYkl Kixv did oMÎm`e ,'eke ux`d̈¨¤§¦¥¨¨¨¦¦§
mWExiB oiprNW s`W ,iWBxBd z` mB©¤©¦§¨¦¤©¤§¦§©¥¨
E`vIW oeiM mazkl Kixv `l ux`dn¥¨¨¤Ÿ¨¦§¨§¨¥¨¤¨§
l`xUi z` xidfdl mFwn Wi ,mdil`n¥£¥¤¥¨§©§¦¤¦§¨¥
azFM oM lre ,zixA mdl Ezxki `NW¤Ÿ¦§§¨¤§¦§©¥¥
EpR" iWBxBdW ztqFp mrR i"Wx©¦©©¤¤¤©¦§¨¦¨
l`xUi ipAW drWA xnFlM ,"mdipRn¦§¥¤§©§¨¨¤§¥¦§¨¥

,ux`l EqpkpEid `l xaM iWBxBd ¦§§¨¨¤©¦§¨¦§¨Ÿ¨

IW WWg did `l okle ,ux`AEzxk ¨¨¤§¨¥Ÿ¨¨£¨¤¦§§
dn EdGW xnFl Wie .'eke zixA mdl̈¤§¦§¥©¤¤©

zFOE` WW" :aFYkl i"Wx wIcOXWi ¤§©¥©¦¦§¥¥
o`MWxFB") WExiBd zrWAW xnFl ," ¨©¤¦§©©¥¥

iM ,zFOE` WW wx Eid ("LipRn¦¨¤¨©¥¦
,okl mcFw xaM mdipRn dpR iWBxBd©¦§¨¦¨¨¦§¥¤§¨¤¨¥
,mdOr llM dpnp `l iWBxBd okle§¨¥©¦§¨¦Ÿ¦§¨§¨¦¨¤
zFxdf`d oiprl ExMfp `l mB okle§¨¥©Ÿ¦§§§¦§©¨©§¨

zFxMfPdmB oiprd cSOW s` ,o`M ©¦§¨¨©¤¦©¨¦§¨©
WxFtnM ,EN` zFxdf` llkA iWBxBd©¦§¨¦¦§©©§¨¥©§¨
,k mixaC i"Wx mB d`xE .a ,f mixacA¦§¨¦§¥©©¦§¨¦
z` zFAxl" ± "LEv xW`M" :fi©£¤¦§§©¤

"iWBxBda ,bl lirl d`xe .mgpn zxez t"r) ©¦§¨¦
(xe`iaa.ai dxez

(bi)åéøLàíéãáBòL ïìéà àeä Y £¥¨¦¨¤§¦
.BúBàci dxez

(ci)BîL àp÷Bðéàå òøtäì àp÷î Y ©¨§§©¥§¦¨©§¥
ì ìk eäæå .øzåîäàð÷ ïBL¯d`x §©¥§¤¨§¦§¨§¥

.ck ,c mixaC .c ,k lirl i"Wx mB©©¦§¥§¨¦
åéáæBòî òøBôe BðBçöð æçBà¯ ¥¦§¥©¥§¨

ÎdcFar icaFr Epide ,FzF` miafFrdn¥¨§¦§©§§¥£¨
.mWe mW i"WxA `Ed oke .dxfeh dxez ¨¨§¥§©¦¨§¨

(eh)Bçáfî zìëàåäzà øeáñk Y §¨©§¨¦¦§§¨©¨
Búìéëàa Lðò ïéàL¯,oM `l m` iM ¤¥Ÿ¤©£¦¨¦¦Ÿ¥

wIce .FgaGn lk`IW WWg Wi dOl̈¨¥£¨¤Ÿ©¦¦§§¦¥
,"Fzlik`A WpFr oi`W" aFYkl i"Wx©¦¦§¤¥¤©£¦¨
iM ,"Fzlik`A xEQi` oi`W" hwp `le§Ÿ¨©¤¥¦©£¦¨¦
wEqRA `aEOd WpFrl wx dpEMd©©¨¨©¨¤©¨©¨
,dxfÎdcFarl degYWOW inl mcFTd©¥§¦¤¦§©£¤©£¨¨¨
cSn Fzlik`A xEQi` Wi i`CeA la £̀¨§©©¥¦©£¦¨¦©
aEzMd wIC okle ,mixEq` zFlk`n©£¨£¦§¨¥¦¥©¨
,"eidl` igaGn" `le "FgaGn" xnFl©¦¦§§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב.ezÏÁe∑ותּתננּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְִֵ
אחר  (ספרים לנחלה ל,"ועּמ אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן תׁשרה ים: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אלילים  עֹובדי האּמֹות על ׁשכינת. ְְְֱִִִֵַָָֻ

ß xc` e"h iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)eðaø÷a 'ä àð CìéBîk Y ¥¤¨§¦§¥§
zçèáäL¯."Ekli ipR" :ci ,bl lirl ¤¦§©§¨§¥¨©¥¥

lr xfFg `N` ,dWcg dWTA Ff oi`W¤¥©¨¨£¨¨¤¨¥©
dnCwd xFzA ,Fl ghaEd xaMX dn©¤§¨§©§©§¨¨
"EppFrl Yglqe" oiprd sFqAW dWTAl©©¨¨¤§¨¦§¨§¨©§¨©£¥

(`"ebe m"`x d`x)azM "dcVA x`A"de .§©§¥©¨¤¨©
dWTAd lr o`M xfFg `l dWOW¤¤Ÿ¥¨©©©¨¨
dWTal dnCwd Ff `N` ,zncFTd©¤¤¤¨©§¨¨§©¨¨
"EpAxwA 'd `p Kli"W oeiMn ,zxg ©̀¤¤¦¥¨¤¥¤¨§¦§¥
EPOn WTan `Ed if` ,gihadW itM§¦¤¦§¦©£©§©¥¦¤

.mNki `NW¤Ÿ§©¥
"ïBò àNBð" äzàL øçàî¯lirlcM ¥©©¤©¨¥¨§¦§¥

lr dWn ztqFd FGW d`xpe .f wEqR̈§¦§¤¤¨©¤©
WFcTdW ,`EdÎKExAÎWFcTd zghad©§¨©©¨¨¤©¨
mdOr KlIW dWnl gihad `Ed KExÄ¦§¦©§¤¤¥¥¦¨¤
KlIW WTan dWn ENi`e ,oFrd s` lr©©¤¨§¦¤§©¥¤¥¥
oFr `UFp" `EdW llbA mdOr," ¦¨¤¦§©¤¥¨

ipRn Kkl KxvEdedWTAd.ztqFPd §§©§¨¦§¥©©¨¨©¤¤
Ea eøîéå "àeä óøò äL÷ íò" íàå§¦©§¥Ÿ¤§©§§

¯.b ,bl lirl ,Yxn`W FnM§¤¨©§¨§¥
úàæ ìò zøîàå¯.b ,bl lirl §¨©§¨©Ÿ§¥

çìñz äzà Y "Cøca Eìëà ït"¯ ¤£¤§©¨¤©¨¦§©
lW e"`Ed oMW ,"Yglqe" WExiRd Edf¤©¥§¨©§¨¤¥©¨¤

KRdOW ,KERidd e"`e `id "Yglqe"§¨©§¨¦¨©¦¤§©¥
.cizrl xarn dNiOd©¦¨¥¨¨§¨¦

"eððBòì"¯zNigzA xn` df lre ©£¥§©¤¨©¦§¦©
"LipirA og iz`vn `p m`" :eixaCx`a) §¨¨¦¨¨¨¦¥§¥¤

(dcya.
"íà" íB÷îa "ék" Lé¯WOWn "iM"W ¥¦¦§¦¤¦§©¥

."m`" mdn cg`e ,zFpFWl drAx`A§©§¨¨§§¤¨¥¤¦
:FWExiR ,"`Ed sxFr dWw mr iM" okle§¨¥¦©§¥¤¥
`EdW `le .`Ed sxFr dWw mr m ¦̀©§¥¤§Ÿ¤
lirl ixdW ,"EpAxwA 'd `p Kli"l mrh©©§¥¤¨§¦§¥¤£¥§¥
dlr` `l"W mrh EdGW azM mẄ¨©¤¤©©¤Ÿ¤¡¤

"LAxwA(m"`x). §¦§§
eðzìçðeäìçðì Eì eððzúå Y §©§¨§¦§¥§§©£¨
úãçéî¯dlgpl Ll didp Epgp`W §ª¤¤¤£©§¦§¤§§©£¨

.zicrlA¦§¨¦
"Enòå éðà eðéìôðå" úLwa àéä Bæ¯ ¦©¨©§¦§¦£¦§©§

.fh ,bl lirl§¥
úBnàä ìò EúðéëL äøLz àlL¯ ¤Ÿ©§¤§¦¨§©¨ª

dWTA `idW `le .i"WxA mW lirlcM§¦§¥¨§©¦§Ÿ¤¦©¨¨
FzWTA z` xiMfdW oeiM `N` .dWcg£¨¨¤¨¥¨¤¦§¦¤©¨¨

dpFW`xdxWwdA,"sxFr dWw mr"l ¨¦¨§¤§¥§©§¥¤
d`AW "Epiltpe"d zWTA z` mB xiMfd¦§¦©¤©¨©©§¦§¦¤¨¨

.dpFW`xd FzWTal KWndAi dxez §¤§¥§©¨¨¨¦¨

(i)úéøa úøkúàæ ìò Y¯lr Ÿ¥§¦©Ÿ©
aEzMd KiWnOW itkE ,"Epiltpe" zWTA©¨©§¦§¦§¦¤©§¦©¨

"zF`ltp dUr` LOr lM cbp"(m"`x). ¤¤¨©§¤¡¤¦§¨
Kli" lr mB zixA zzixM Wi `liOnE¦¥¨¥§¦©§¦©©¥¤
milCap df xacA ixdW ,"EpAxwA 'd `p̈§¦§¥¤£¥§¨¨¤¦§¨¦
dxFW 'dW ,zFOE`d x`Xn l`xUi¦§¨¥¦§¨¨¤¤
dnE .mlFrd zFOE`A `le EpkFzA§¥§Ÿ§¨¨©
mEXn ,xnFl Wi ,zixal KxvEdX¤§©¦§¦¥©¦
KMW ,cinzl dWTA Ff "Epiltpe" oiprW¤¦§©§¦§¦©¨¨§¨¦¤¨
KM lre ,mlFrlE icinY otF`A didi¦§¤§¤§¦¦§¨§©¨
,bl lirl i"Wx d`x la` .zixA KxvEd§©§¦£¨§¥©¦§¥
ikp` dPd Fl xn` dUrn zrWA" :hi¦§©©£¤¨©¦¥¨Ÿ¦
zFxfFg opi`W Fgihad ,zixA zxFM¥§¦¦§¦¤¥¨§
.zFCn b"i lr aqEn dGW Epid ,"mwix¥¨©§¤¤¨©¦
:mW i"WxaE a ,fi dpXd W`x mB d`xE§¥©Ÿ©¨¨§©¦¨
xEn`d lr ± zixA zxFM ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦¥§¦©¨¨

."dlrnl§©§¨
úàìôð äNòàì Y"eðéìôðå" ïBL ¤¡¤¦§¨Ÿ§§¦§¦

¯.fh ,bl lirl§¥
úBnàä ìkî Bæa íéìcáî eéäzL¤¦§ª§¨¦§¦¨¨ª

.íäéìò éúðéëL äøLz àlL¯ ¤Ÿ¦§¤§¦¨¦£¥¤
.mW i"Wx mB d`x`i dxez §¥©©¦¨



קכג `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ו' ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`i)'Bâå éøîàä úàúBnà LL Y ¤¨¡Ÿ¦§¥ª
äðôe ãîò éLbøbä ék ,ïàk Lé¥¨¦©¦§¨¦¨©¨¨

¯ íäéðtîxfge .a ,bl i"WxA lirlcM ¦§¥¤§¦§¥§©¦§¨©
,ztqFp mrR o`M df xaC azke i"Wx©¦§¨©¨¨¤¨©©¤¤
z` aFYkl mFwn did o`MW mEXn¦¤¨¨¨¨¦§¤
wx `Ed df wEqR ixdW ,iWBxBd©¦§¨¦¤£¥¨¤©
xidfOd ,eixg`NW miwEqRl dnCwd©§¨¨©§¦¤§©£¨©©§¦
iaWFil zixA zFxkl `NW l`xUi z ¤̀¦§¨¥¤Ÿ¦§§¦§§¥
aFYkl Kixv did oMÎm`e ,'eke ux`d̈¨¤§¦¥¨¨¨¦¦§
mWExiB oiprNW s`W ,iWBxBd z` mB©¤©¦§¨¦¤©¤§¦§©¥¨
E`vIW oeiM mazkl Kixv `l ux`dn¥¨¨¤Ÿ¨¦§¨§¨¥¨¤¨§
l`xUi z` xidfdl mFwn Wi ,mdil`n¥£¥¤¥¨§©§¦¤¦§¨¥
azFM oM lre ,zixA mdl Ezxki `NW¤Ÿ¦§§¨¤§¦§©¥¥
EpR" iWBxBdW ztqFp mrR i"Wx©¦©©¤¤¤©¦§¨¦¨
l`xUi ipAW drWA xnFlM ,"mdipRn¦§¥¤§©§¨¨¤§¥¦§¨¥

,ux`l EqpkpEid `l xaM iWBxBd ¦§§¨¨¤©¦§¨¦§¨Ÿ¨

IW WWg did `l okle ,ux`AEzxk ¨¨¤§¨¥Ÿ¨¨£¨¤¦§§
dn EdGW xnFl Wie .'eke zixA mdl̈¤§¦§¥©¤¤©

zFOE` WW" :aFYkl i"Wx wIcOXWi ¤§©¥©¦¦§¥¥
o`MWxFB") WExiBd zrWAW xnFl ," ¨©¤¦§©©¥¥

iM ,zFOE` WW wx Eid ("LipRn¦¨¤¨©¥¦
,okl mcFw xaM mdipRn dpR iWBxBd©¦§¨¦¨¨¦§¥¤§¨¤¨¥
,mdOr llM dpnp `l iWBxBd okle§¨¥©¦§¨¦Ÿ¦§¨§¨¦¨¤
zFxdf`d oiprl ExMfp `l mB okle§¨¥©Ÿ¦§§§¦§©¨©§¨

zFxMfPdmB oiprd cSOW s` ,o`M ©¦§¨¨©¤¦©¨¦§¨©
WxFtnM ,EN` zFxdf` llkA iWBxBd©¦§¨¦¦§©©§¨¥©§¨
,k mixaC i"Wx mB d`xE .a ,f mixacA¦§¨¦§¥©©¦§¨¦
z` zFAxl" ± "LEv xW`M" :fi©£¤¦§§©¤

"iWBxBda ,bl lirl d`xe .mgpn zxez t"r) ©¦§¨¦
(xe`iaa.ai dxez

(bi)åéøLàíéãáBòL ïìéà àeä Y £¥¨¦¨¤§¦
.BúBàci dxez

(ci)BîL àp÷Bðéàå òøtäì àp÷î Y ©¨§§©¥§¦¨©§¥
ì ìk eäæå .øzåîäàð÷ ïBL¯d`x §©¥§¤¨§¦§¨§¥

.ck ,c mixaC .c ,k lirl i"Wx mB©©¦§¥§¨¦
åéáæBòî òøBôe BðBçöð æçBà¯ ¥¦§¥©¥§¨

ÎdcFar icaFr Epide ,FzF` miafFrdn¥¨§¦§©§§¥£¨
.mWe mW i"WxA `Ed oke .dxfeh dxez ¨¨§¥§©¦¨§¨

(eh)Bçáfî zìëàåäzà øeáñk Y §¨©§¨¦¦§§¨©¨
Búìéëàa Lðò ïéàL¯,oM `l m` iM ¤¥Ÿ¤©£¦¨¦¦Ÿ¥

wIce .FgaGn lk`IW WWg Wi dOl̈¨¥£¨¤Ÿ©¦¦§§¦¥
,"Fzlik`A WpFr oi`W" aFYkl i"Wx©¦¦§¤¥¤©£¦¨
iM ,"Fzlik`A xEQi` oi`W" hwp `le§Ÿ¨©¤¥¦©£¦¨¦
wEqRA `aEOd WpFrl wx dpEMd©©¨¨©¨¤©¨©¨
,dxfÎdcFarl degYWOW inl mcFTd©¥§¦¤¦§©£¤©£¨¨¨
cSn Fzlik`A xEQi` Wi i`CeA la £̀¨§©©¥¦©£¦¨¦©
aEzMd wIC okle ,mixEq` zFlk`n©£¨£¦§¨¥¦¥©¨
,"eidl` igaGn" `le "FgaGn" xnFl©¦¦§§Ÿ¦¦§¥¡Ÿ¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב.ezÏÁe∑ותּתננּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְִֵ
אחר  (ספרים לנחלה ל,"ועּמ אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן תׁשרה ים: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אלילים  עֹובדי האּמֹות על ׁשכינת. ְְְֱִִִֵַָָֻ

ß xc` e"h iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(h)eðaø÷a 'ä àð CìéBîk Y ¥¤¨§¦§¥§
zçèáäL¯."Ekli ipR" :ci ,bl lirl ¤¦§©§¨§¥¨©¥¥

lr xfFg `N` ,dWcg dWTA Ff oi`W¤¥©¨¨£¨¨¤¨¥©
dnCwd xFzA ,Fl ghaEd xaMX dn©¤§¨§©§©§¨¨
"EppFrl Yglqe" oiprd sFqAW dWTAl©©¨¨¤§¨¦§¨§¨©§¨©£¥

(`"ebe m"`x d`x)azM "dcVA x`A"de .§©§¥©¨¤¨©
dWTAd lr o`M xfFg `l dWOW¤¤Ÿ¥¨©©©¨¨
dWTal dnCwd Ff `N` ,zncFTd©¤¤¤¨©§¨¨§©¨¨
"EpAxwA 'd `p Kli"W oeiMn ,zxg ©̀¤¤¦¥¨¤¥¤¨§¦§¥
EPOn WTan `Ed if` ,gihadW itM§¦¤¦§¦©£©§©¥¦¤

.mNki `NW¤Ÿ§©¥
"ïBò àNBð" äzàL øçàî¯lirlcM ¥©©¤©¨¥¨§¦§¥

lr dWn ztqFd FGW d`xpe .f wEqR̈§¦§¤¤¨©¤©
WFcTdW ,`EdÎKExAÎWFcTd zghad©§¨©©¨¨¤©¨
mdOr KlIW dWnl gihad `Ed KExÄ¦§¦©§¤¤¥¥¦¨¤
KlIW WTan dWn ENi`e ,oFrd s` lr©©¤¨§¦¤§©¥¤¥¥
oFr `UFp" `EdW llbA mdOr," ¦¨¤¦§©¤¥¨

ipRn Kkl KxvEdedWTAd.ztqFPd §§©§¨¦§¥©©¨¨©¤¤
Ea eøîéå "àeä óøò äL÷ íò" íàå§¦©§¥Ÿ¤§©§§

¯.b ,bl lirl ,Yxn`W FnM§¤¨©§¨§¥
úàæ ìò zøîàå¯.b ,bl lirl §¨©§¨©Ÿ§¥

çìñz äzà Y "Cøca Eìëà ït"¯ ¤£¤§©¨¤©¨¦§©
lW e"`Ed oMW ,"Yglqe" WExiRd Edf¤©¥§¨©§¨¤¥©¨¤

KRdOW ,KERidd e"`e `id "Yglqe"§¨©§¨¦¨©¦¤§©¥
.cizrl xarn dNiOd©¦¨¥¨¨§¨¦

"eððBòì"¯zNigzA xn` df lre ©£¥§©¤¨©¦§¦©
"LipirA og iz`vn `p m`" :eixaCx`a) §¨¨¦¨¨¨¦¥§¥¤

(dcya.
"íà" íB÷îa "ék" Lé¯WOWn "iM"W ¥¦¦§¦¤¦§©¥

."m`" mdn cg`e ,zFpFWl drAx`A§©§¨¨§§¤¨¥¤¦
:FWExiR ,"`Ed sxFr dWw mr iM" okle§¨¥¦©§¥¤¥
`EdW `le .`Ed sxFr dWw mr m ¦̀©§¥¤§Ÿ¤
lirl ixdW ,"EpAxwA 'd `p Kli"l mrh©©§¥¤¨§¦§¥¤£¥§¥
dlr` `l"W mrh EdGW azM mẄ¨©¤¤©©¤Ÿ¤¡¤

"LAxwA(m"`x). §¦§§
eðzìçðeäìçðì Eì eððzúå Y §©§¨§¦§¥§§©£¨
úãçéî¯dlgpl Ll didp Epgp`W §ª¤¤¤£©§¦§¤§§©£¨

.zicrlA¦§¨¦
"Enòå éðà eðéìôðå" úLwa àéä Bæ¯ ¦©¨©§¦§¦£¦§©§

.fh ,bl lirl§¥
úBnàä ìò EúðéëL äøLz àlL¯ ¤Ÿ©§¤§¦¨§©¨ª

dWTA `idW `le .i"WxA mW lirlcM§¦§¥¨§©¦§Ÿ¤¦©¨¨
FzWTA z` xiMfdW oeiM `N` .dWcg£¨¨¤¨¥¨¤¦§¦¤©¨¨

dpFW`xdxWwdA,"sxFr dWw mr"l ¨¦¨§¤§¥§©§¥¤
d`AW "Epiltpe"d zWTA z` mB xiMfd¦§¦©¤©¨©©§¦§¦¤¨¨

.dpFW`xd FzWTal KWndAi dxez §¤§¥§©¨¨¨¦¨

(i)úéøa úøkúàæ ìò Y¯lr Ÿ¥§¦©Ÿ©
aEzMd KiWnOW itkE ,"Epiltpe" zWTA©¨©§¦§¦§¦¤©§¦©¨

"zF`ltp dUr` LOr lM cbp"(m"`x). ¤¤¨©§¤¡¤¦§¨
Kli" lr mB zixA zzixM Wi `liOnE¦¥¨¥§¦©§¦©©¥¤
milCap df xacA ixdW ,"EpAxwA 'd `p̈§¦§¥¤£¥§¨¨¤¦§¨¦
dxFW 'dW ,zFOE`d x`Xn l`xUi¦§¨¥¦§¨¨¤¤
dnE .mlFrd zFOE`A `le EpkFzA§¥§Ÿ§¨¨©
mEXn ,xnFl Wi ,zixal KxvEdX¤§©¦§¦¥©¦
KMW ,cinzl dWTA Ff "Epiltpe" oiprW¤¦§©§¦§¦©¨¨§¨¦¤¨
KM lre ,mlFrlE icinY otF`A didi¦§¤§¤§¦¦§¨§©¨
,bl lirl i"Wx d`x la` .zixA KxvEd§©§¦£¨§¥©¦§¥
ikp` dPd Fl xn` dUrn zrWA" :hi¦§©©£¤¨©¦¥¨Ÿ¦
zFxfFg opi`W Fgihad ,zixA zxFM¥§¦¦§¦¤¥¨§
.zFCn b"i lr aqEn dGW Epid ,"mwix¥¨©§¤¤¨©¦
:mW i"WxaE a ,fi dpXd W`x mB d`xE§¥©Ÿ©¨¨§©¦¨
xEn`d lr ± zixA zxFM ikp` dPd"¦¥¨Ÿ¦¥§¦©¨¨

."dlrnl§©§¨
úàìôð äNòàì Y"eðéìôðå" ïBL ¤¡¤¦§¨Ÿ§§¦§¦

¯.fh ,bl lirl§¥
úBnàä ìkî Bæa íéìcáî eéäzL¤¦§ª§¨¦§¦¨¨ª

.íäéìò éúðéëL äøLz àlL¯ ¤Ÿ¦§¤§¦¨¦£¥¤
.mW i"Wx mB d`x`i dxez §¥©©¦¨



yz`קכד ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy
לּבעלים  ּבעבֹודה מּתר ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. Ïk.עֹורפֹו ְֲֲִַַָָָֻ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…

‰cÙz EÈa ¯BÎa∑ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.e‡¯ÈŒ‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿∆ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»
Ì˜È¯ ÈÙ∑ ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי »«≈»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ראּית  עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפנים,
ׁשהּוא  עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּפנים.

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים יז)חמּׁשה .(דף ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàîè¯mWe b ,bi lirl i"Wx mB d`x §¥¨§¥©©¦§¥§¨
xfgX dnE .mrHd x`iAaEW o`M azke ¥¥©©©©¤¨©§¨©¨

lr xnFl Wi ,d`nh dndA x`W hrnl§©¥§¨§¥¨§¥¨¥©©
:a ,d zFxFkaA `ziixAd ixaC iRÎ¦¦§¥©¨©§¨¦§

xn`PW KFYn"(eh ,gi xacna)xFkA z`e ¦¤¤¡©§¤§
ip` rnFW ,dCtY d`nHd dndAd©§¥¨©§¥¨¦§¤¥©£¦
cEnlY ,miNnbE miqEq ixhR ENit £̀¦¦§¥¦§©¦©§
iYxn` xFng xhR ± xFng xhR :xnFl©¤¤£¤¤£¨©§¦
ip` oicre .miNnbE miqEq ixhR `le ,Ll§§Ÿ¦§¥¦§©¦©£©¦£¦
xacA `le] dUA xFng xhR :xnF`¥¤¤£§¤§Ÿ§¨¨
lkA miNnbE miqEq ixhR ,[i"yx ± xg ©̀¥¦§¥¦§©¦§¨
± dxFkaA miWFcw mlFrlE] xaC̈¨§¨§¦¦§¨
xhR xFng xhR :xnFl cEnlY ,[i"yx©§©¤¤£¤¤
mixFng ixhR ± minrt ipW xFng£§¥§¨¦¦§¥£¦
."miNnbE miqEq ixhR `le ,Ll iYxn`̈©§¦§§Ÿ¦§¥¦§©¦
xg` `xwn xnFl cEnlY" :mW i"WxaE§©¦¨©§©¦§¨©¥
oipr Fpi` m` ,dUa dCtY xFng xhtE¤¤£¦§¤§¤¦¥¦§¨
ixdW ,dVn d`nh dndA x`W hrnl§©¥§¨§¥¨§¥¨¦¤¤£¥
ohrnl oipr EdpY ,oFW`x wEqtA ohrin¦£¨§¨¦§¥¦§¨§©£¨

."xFkA zXEcw lMn¦¨§©§
äNá äcôzàeäå ,ïäkì äN ïúBð Y ¦§¤§¤¥¤©Ÿ¥§

ïäk ãéa ïélç¯odMl oEzPd dVdW ª¦§©Ÿ¥¤©¤©¨©Ÿ¥
xq`il xFng xhR mFwnA qpkp Fpi ¥̀¦§¨¦§¤¤£¥¨¥
m`W ,oiNEgM `Ed ixd `N` ,d`pdA©£¨¨¤¨£¥§¦¤¦
F` FxkFn F` ,mFwn lkA FlkF` dvẍ¨§§¨¨§

iFbl ENit` ,dvxIW inl Flik`n(m"`x). ©£¦§¦¤¦§¤£¦§
íéìòaì äãBáòa øzî øBîç øèôe¯ ¤¤£ª¨©£¨©§¨¦

mixEq` ECtPW miWcw x`XW s`W¤©¤§¨¢¨¦¤¦§£¦
dcFarA xYEn o`M ,dcFare dGibAm"`x) §¦¨©£¨¨¨©£¨

(`"ebei"Wx siqFOX dn EdGW xnFl Wie .§¥©¤¤©¤¦©¦
xFng xhtE" :bi ,bi lirl eixaC lr o`M̈©§¨¨§¥¤¤£
micnFl mW wEqRdOW ,"d`pdA xYEn¨©£¨¨¤¥©¨¨§¦
iziid oicre ,d`pdA xYEn `EdW wx©¤¨©£¨¨©£©¦¨¦¦
x`WM dcFarA xEq` `EdW xnF`¥¤¨©£¨¦§¨
okle ,ECtPW miWCwEOd ilEqR§¥©§¨¦¤¦§§¨¥
mB xYEn `EdW df wEqR EprinWn©§¦¥¨¤¤¨©
dn oEIr Kixv oicrW `N` .dcFarA©£¨¤¨¤£©¦¨¦¦©
xFng xhtE" dNigY azM mW i"WxX¤©¦¨¨©§¦¨¤¤£
dVd"W KMÎxg` wxe ,"d`pdA xYEn¨©£¨¨§©©©¨¤©¤
,xcQd dPiW o`M ENi`e ,"odM ciA oiNEg¦§©Ÿ¥§¦¨¦¨©¥¤

dVdW azM dNigY,"odM ciA oiNEg" §¦¨¨©¤©¤¦§©Ÿ¥
xYEn xFng xhtE" siqFd KMÎxg` wxe§©©©¨¦¤¤£¨

,xnFl Wi ilE`e ."milrAl dcFarA©£¨©§¨¦§©¥©
xFng xhR"W mrHd dfA x`an o`MW¤¨§¨¥¨¤©©©¤¤¤£

dcFarA xYEnmilrAldVdW FnMW ," ¨©£¨©§¨¦¤§¤©¤
oiNEg"odM ciAxFng xhR"d KM ," ¦§©Ÿ¥¨©¤¤£

dcFarA xYEnmilrAloMÎoi`XÎdn ." ¨©£¨©§¨¦©¤¥¥
lW hxRd xiMfd `l mW lirl§¥¨Ÿ¦§¦©§¨¤
oiCd mvr z` wx `N` ,milrAd©§¨¦¤¨©¤¤¤©¦
df xaCW ,"d`pdA xYEn xFng xhR"W¤¤¤£¨©£¨¨¤¨¨¤
Îxg` wxe ,dUA FzIcR mr cIn dUrp©£¤¦¨¦§¦¨§¤§©©©
ciA oiNEg `EdW dVd oiC z` siqFd KM̈¦¤¦©¤¤¦§©

.odMŸ¥
BzôøòåõéôB÷a BôøBò Y¯z` KzFg ©£©§§§¦¥¤

.dlFcB oiMqA FRxr̈§§©¦§¨
ïäk ïBîî ãéñôä àeä¯F`cR `NW ¦§¦§Ÿ¥¤Ÿ§¨

odMl EPpYie dUA(a ,i zexeka i"yx). §¤§¦§¤©Ÿ¥
BðBîî ãñôé Cëéôì¯oiC ziA EdERki §¦¨ª§©¨¦§¥¦

d`pdA xq`ie miWlW xg`l Ftxrl§¨§§©©§¦§¥¨¥©£¨¨
(my i"yx)siqFOX dn EdGW xnFl Wie .§¥©¤¤©¤¦

`Ed" :bi ,bi lirl eixaC lr o`M i"Wx©¦¨©§¨¨§¥
ciqti Kkitl odM lW FpFnn ciqtd¦§¦¨¤Ÿ¥§¦¨©§¦
,"FpFnn ciqti" azM mXW ,"FpFnn̈¤¨¨©©§¦¨
Ftxrl Kixv Fnvr cSn `EdW¤¦©©§¨¦§¨§
aFYkl wIC o`ke ,FpFnn z` ciqtdlE§©§¦¤¨§¨¦¥¦§
ziA zItM iciÎlr Epide ,"FpFnn cqtEi"§©¨§©§©§¥§¦©¥
Edfe .FnvrA Ftxrl dvFx Fpi` m` oiC¦¦¥¤§¨§§©§§¤
aEW o`M FltkA WCgn aEzMdX dn©¤©¨§©¥§¨§¨
lr FzF` mitFMW ,"FYtxre" oiC z ¤̀¦©£©§¤¦©

E .KM.xE`iAaE mW lirl d`x ¨§¥§¥¨©¥
éða øBëa ìkäcôz EäMîç Y ¨§¨¤¦§¤£¦¨

áeö÷ BðBéãt íéòìñ¯i"Wx azM oke §¨¦¦§¨§¥¨©©¦
siqFd mXW `N` .bi ,bi lirl mB©§¥¤¨¤¨¦
o`ke ,"xg` mFwnA aEvw FpFicR"¦§¨§¨©¥§¨
d`xpe ,"xg` mFwnA" zFaiYd hinWd¦§¦©¥§¨©¥§¦§¤
FpFicR"W oeiMW dfA xnFl dvFxW¤¤©¨¤¤¥¨¤¦§
o`M oM aYkp ENi`M df ixd ,"aEvẅ£¥¤§¦¦§©¥¨
KWndA o`M `iaOW wEqRde ,WxFtnA¦§¨§©¨¤¥¦¨©¤§¥
mrHde .`Ed oMW `zNin iENiB wx Edf¤©¦¦§¨¤¥§©©©
xnFl Wi ,o`M `weC df Wxtl wwfEdW¤§©§¨¥¤©§¨¨¥©
`iaOW "`zixAd Wxcn" ipRn EdGW¤¤¦§¥¦§©©¨©§¨¤¥¦

.mW oIr ,`Ad xEACd sFqA§©¦©¨©¥¨
øîàpL¯.fh ,gi xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

.["'Bâå] äcôz Lãç ïaî åéeãôe"¯oM §¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¥

ixdW ,d`xp oke .oFW`x qEtcA `Ed¦§¦§¥¦§¤¤£¥
LMxrA" aEzMd KWndn `id dgkFdd©¨¨¦¥¤§¥©¨§¤§§

."milwW zWng sqM¤¤£¥¤§¨¦
í÷éø éðô eàøé àìåBèeLt éôì Y §Ÿ¥¨¨©¥¨§¦§

,àeä Bîöò éðôa øác :àø÷î ìL¤¦§¨¨¨¦§¥©§
ïéàL ,øBëaä ìò áñeî Bðéàå§¥¨©©§¤¥
àlà ,íéðt úiàø øBëa úåöîa§¦§©§§¦©¨¦¤¨

eìòzLëe :àéä úøçà äøäæà¯azM ©§¨¨©¤¤¦§¤©£¨©
wEqRA `Ed oMW ,e"ieA "ElrYWkE"§¤©£§¨¤¥©¨
Îxg` hinWd okle) e"ieA "E`xi `le"§Ÿ¥¨§¨§¨¥¦§¦©©
oMW ,"d`xi `l" zaiYn e"iEd z` KM̈¤©¨¦¥©Ÿ¥¨¤¤¥
,("ElrYWkE" zaizA DA WOYWd xaM§¨¦§©¥¨§¥©§¤©£
iptA cnFrd sqFp oipr EdGW Epide§©§¤¤¦§¨¨¨¥¦§¥
.eiptNX dnl xEAigd e"ie `le ,Fnvr©§§Ÿ¨©¦§©¤§¨¨

éðô eàøé àì" Y úBàøì ìâøì̈¤¤¥¨Ÿ¥¨¨©
úìBò àéáäì íëéìò äåöî ,"í÷éø¥¨¦§¨£¥¤§¨¦©

íéðt úiàø¯,bk lirl i"Wx mB d`x §¦©¨¦§¥©©¦§¥
milbxA ipR zF`xl E`aYWM" :eh§¤¨Ÿ¦§¨©¨§¨¦

."zFlFr il E`iaŸ¦¦
àeä øúé àø÷î :àúéøa Løãî éôìe§¦¦§©¨©§¨¦§¨¨¥

¯xaM dGW ,dI`x zlFr lr aqEn Fpi`e§¥¨©©§¦¨¤¤§¨
lr aqEn `Ed `N` ,mW lirl xMfp¦§©§¥¨¤¨¨©
mB K` ,"mwix" didi `NW xFkA oFicR¦§§¤Ÿ¦§¤¥¨©©
Fpi` xFkA oFicRW rEci ixdW xYEin df¤§¨¤£¥¨©¤¦§§¥
didIW `N` df aYkp `l `N` ,mwix¥¨¤¨Ÿ¦§©¤¤¨¤¦§¤
df itlE .oOwlcM ,'deW dxfb'l dptEn§¤¦§¥¨¨¨§¦§©¨§¦¤
WOn mipR e`l" ,"ipR" aEzMX dn©¤¨¨©¨¨¦©¨
`N` dxfrA F`ian Fpi` ixdW ,xn`ẅ¨©¤£¥¥§¦¨£¨¨¤¨

"odMl `ian(a ,`p zexeka i"yx). ¥¦©Ÿ¥
'äåL äøæâ'ì äðôîe¯o`M xn`p ª§¤¦§¥¨¨¨¤¡©¨

ixar car zwprdA xn`pe ,"mwix"¥¨§¤¡©§©£¨©¤¤¦§¦
(bi ,eh mixac)EPgNWz `l"mwix." Ÿ§©§¤¥¨

éøáò ãáò ìL Bú÷ðòä ìò ãnìì§©¥©©£¨¨¤¤¤¦§¦
ïéîå ïéî ìkî íéòìñ äMîç àeäL¤£¦¨§¨¦¦¨¦¨¦

¯mixMfPd ,"LawInE LpxBnE Lp`Sn"¦Ÿ§¦¨§§¦¦§¤©¦§¨¦
.ci wEqtA mẄ§¨
øBëa ïBéãôk¯`NW s`e .o`M xMfPd §¦§§©¦§¨¨§©¤Ÿ

i"Wx d`x ± dXng FpFicRW o`M xMfp¦§¨¨¤¦§£¦¨§¥©¦
,xFkA lM ligzOdÎxEAcA lirl§¥§¦©©§¦¨§

.mW xE`iAaE©¥¨
ïéLec÷ úëqîa¯.` ,fi`k dxez §©¤¤¦¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר וכל »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ
רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, יז)לׁשֹון לׁשֹון (משלי ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

הּיֹולדת  על מּוסב היא, .נקבה ְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּופטר נֹותן ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֻ

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dfl oi`e "Fgaf" wx EdGW aWFg LPdW¤¦§¥¤¤©¦§§¥¨¤
zEkIW.eidl` mr ©¨¦¡Ÿ¨

éìò äìòî éðàåBúãBáòa äãBîk E¯ ©£¦©£¤¨¤§¤©£¨
qEtcaE ."DzcFarA" :o"Anxd gqFp©¨©§©©£¨¨¦§
WExiR Edfe ."mzcFarA" :oFW`x¦©£¨¨§¤¥
aWFil zixA zFxkY oR" aEzMd©¨¤¦§§¦§¥
LYrC lr dlrY `OW ,xnFlM ,"ux`d̈¨¤§©¤¨©£¤©©§§
zixA mY` zFxkl xEQi` oi`W xnFl©¤¥¦¦§¦¨§¦
oFbM ,calA mdNW zFcFarA `N ¤̀¨©£¤¨¤¦§¨§
la` ,mdixW`e mzFaSnE mzFgAfn¦§§¨©¥¨©£¥¥¤£¨
mdOr lFk`l zixA mdl zFxkl¦§¨¤§¦¤¡¦¨¤
KkA oi`W xEaq dY` mdidl` igaGn¦¦§¥¡Ÿ¥¤©¨¨¤¥§¨
lr dlri l` :xn`e xfg Kkitl ,mElM§§¦¨¨©§¨©©©£¤©
ip` dlrn ,df dUrY m`W ,df LYrC©§§¤¤¦©£¤¤©£¤£¦

mzcFarA dcFnM Lilr(m"`x). ¨¤§¤©£¨¨
ç÷Bìå àa äzà Ck CBznL¤¦¨©¨¨§¥©

éðáì åéúBðaî""E¯LipA z` Epfde" ¦§¨§¨¤§¦§¤¨¤
Ygwle" ,xnFlM ."odidl` ixg ©̀£¥¡Ÿ¥¤§©§¨©§¨
wEqRA xEn`d "'ebe Lipal eizFpAn¦§¨§¨¤¨¨©¨
lW xEQi`l mrh Edf ,df ixg`NW¤§©£¥¤¤©©§¦¤

."FgaGn Ylk`e"fh dxez §¨©§¨¦¦§
(gi)áéáàä Lãç,øekaä Lãç Y Ÿ¤¨¨¦Ÿ¤©¦

úøkaúî äàeázäL¯d`EaY ziidp ¤©§¨¦§©¤¤¦§¥§¨
.dpFW`x¦¨
dìeMáa¯:eh ,bk lirl i"Wx d`x §¦¨§¥©¦§¥

z`Nnzn d`EaYdW ± aia`d Wcg"Ÿ¤¨¨¦¤©§¨¦§©¥
oFWl ,aia` [xg` oFWl] .diA`A FA§¦¤¨¨©¥¨¦§
."zFxiR lXal oFW`xe xFkA ,a`̈§§¦§©¥¥
,ipXd WExiRM i"Wx hwFp o`MW d`xpe§¦§¤¤¨¥©¦©¥©¥¦
mrHde .oM `xwp Fnvr WcgdW¤©Ÿ¤©§¦§¨¥§©©©
ltFM Fnvr aEzMdW mEXn ,oM WxiRW¤¥©¥¦¤©¨©§¥
iM aia`d Wcg crFnl" :WiBcnE o`M̈©§¦§¥Ÿ¤¨¨¦¦
mW lirl oMÎoi`XÎdn ,"aia`d WcgA§Ÿ¤¨¨¦©¤¥¥§¥¨

Wcg crFnl" wx aEzM"aia`dd`x) ¨©§¥Ÿ¤¨¨¦
(mgpn zxez.hi dxez

(hi)éì íçø øèt ìk.íãàa Yìëå ¨¤¤¤¤¦¨¨¨§¨
ð÷î'Bâå øëfz Eð÷î ìëå" Y"E ¦§§¦¨¨§§¨¦§§

"äNå øBL øèô"a "øëfz" øLà¯ £¤¦¨¨§¤¤¨¤
dpFkPd d`ixTd z` Wxtn dNigY§¦¨§¨¥¤©§¦¨©§¨
iptl "xW`" zaiY ztqFdA) wEqRA©¨§¨©¥©£¤¦§¥

,("xhR" zaizl z"iA zF`e "xkGY"¦¨¨§¥§¥©¤¤
z` KMÎxg`e ,DzErnWn z` KMÎxg`e§©©¨¤©§¨¨§©©¨¤

.miNOd WExiR¥©¦¦
øèôé øLà¯.gYti £¤¦§Ÿ¦§©

dîçø úà øëæ¯."xkGY" WExiR Edf ¨¨¤©§¨¤¥¦¨¨
Lpwn lke" :` ,b zFxFkA i"Wx d`xE§¥©¦§§¨¦§§
,EPWiCwY xkf didi m` ± xkGY¦¨¨¦¦§¤¨¨©§¦¤

."WiCwY oixkC :opinBxzncM§¦§©§§¦©¦§¦©§¦
ì ,"øèt"äçéút ïBL¯i"Wx mB d`x ¤¤§§¦¨§¥©©¦

z` gzRW" :siqFd mW K` .a ,bi lirl§¥©¨¦¤¨©¤
mgxddNigY." ¨¤¤§¦¨

"ïBãî úéLàø íéî øèBt" ïëå¯ §¥¥©¦¥¦¨
`Ed daixOA ligzOd .ci ,fi ilWn¦§¥©©§¦©§¦¨
miOd zO` iRb` ixcbA xFg gzFtM§¥©§¦§¥£©¥©©©©¦
,aigxnE KlFd xFgde FA oi`vFi miOde§©©¦§¦§©¥©§¦

cinY lcbe KlFd oFcOd oM(my i"yx). ¥©¨¥§¨¥¨¦
ì "øëfz" ìL å"éz,àéä äá÷ð ïBL ¨¤¦¨¨§§¥¨¦

úãìBiä ìò áñeî¯hilnYW ¨©©¤¤¤©§¦
.xkfk dxez ¨¨
(k)øBîç øèôeäîäa øàL àìå Y ¤¤£§Ÿ§¨§¥¨



קכה `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy
לּבעלים  ּבעבֹודה מּתר ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. Ïk.עֹורפֹו ְֲֲִַַָָָֻ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…

‰cÙz EÈa ¯BÎa∑ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.e‡¯ÈŒ‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿∆ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»
Ì˜È¯ ÈÙ∑ ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי »«≈»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ראּית  עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפנים,
ׁשהּוא  עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּפנים.

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים יז)חמּׁשה .(דף ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äàîè¯mWe b ,bi lirl i"Wx mB d`x §¥¨§¥©©¦§¥§¨
xfgX dnE .mrHd x`iAaEW o`M azke ¥¥©©©©¤¨©§¨©¨

lr xnFl Wi ,d`nh dndA x`W hrnl§©¥§¨§¥¨§¥¨¥©©
:a ,d zFxFkaA `ziixAd ixaC iRÎ¦¦§¥©¨©§¨¦§

xn`PW KFYn"(eh ,gi xacna)xFkA z`e ¦¤¤¡©§¤§
ip` rnFW ,dCtY d`nHd dndAd©§¥¨©§¥¨¦§¤¥©£¦
cEnlY ,miNnbE miqEq ixhR ENit £̀¦¦§¥¦§©¦©§
iYxn` xFng xhR ± xFng xhR :xnFl©¤¤£¤¤£¨©§¦
ip` oicre .miNnbE miqEq ixhR `le ,Ll§§Ÿ¦§¥¦§©¦©£©¦£¦
xacA `le] dUA xFng xhR :xnF`¥¤¤£§¤§Ÿ§¨¨
lkA miNnbE miqEq ixhR ,[i"yx ± xg ©̀¥¦§¥¦§©¦§¨
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xhR xFng xhR :xnFl cEnlY ,[i"yx©§©¤¤£¤¤
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mixEq` ECtPW miWcw x`XW s`W¤©¤§¨¢¨¦¤¦§£¦
dcFarA xYEn o`M ,dcFare dGibAm"`x) §¦¨©£¨¨¨©£¨

(`"ebei"Wx siqFOX dn EdGW xnFl Wie .§¥©¤¤©¤¦©¦
xFng xhtE" :bi ,bi lirl eixaC lr o`M̈©§¨¨§¥¤¤£
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oiCd mvr z` wx `N` ,milrAd©§¨¦¤¨©¤¤¤©¦
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.odMŸ¥
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Edfe .FnvrA Ftxrl dvFx Fpi` m` oiC¦¦¥¤§¨§§©§§¤
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E .KM.xE`iAaE mW lirl d`x ¨§¥§¥¨©¥
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øîàpL¯.fh ,gi xAcOA ¤¤¡©©¦§¨

.["'Bâå] äcôz Lãç ïaî åéeãôe"¯oM §¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¥
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oMW ,"d`xi `l" zaiYn e"iEd z` KM̈¤©¨¦¥©Ÿ¥¨¤¤¥
,("ElrYWkE" zaizA DA WOYWd xaM§¨¦§©¥¨§¥©§¤©£
iptA cnFrd sqFp oipr EdGW Epide§©§¤¤¦§¨¨¨¥¦§¥
.eiptNX dnl xEAigd e"ie `le ,Fnvr©§§Ÿ¨©¦§©¤§¨¨

éðô eàøé àì" Y úBàøì ìâøì̈¤¤¥¨Ÿ¥¨¨©
úìBò àéáäì íëéìò äåöî ,"í÷éø¥¨¦§¨£¥¤§¨¦©

íéðt úiàø¯,bk lirl i"Wx mB d`x §¦©¨¦§¥©©¦§¥
milbxA ipR zF`xl E`aYWM" :eh§¤¨Ÿ¦§¨©¨§¨¦

."zFlFr il E`iaŸ¦¦
àeä øúé àø÷î :àúéøa Løãî éôìe§¦¦§©¨©§¨¦§¨¨¥

¯xaM dGW ,dI`x zlFr lr aqEn Fpi`e§¥¨©©§¦¨¤¤§¨
lr aqEn `Ed `N` ,mW lirl xMfp¦§©§¥¨¤¨¨©
mB K` ,"mwix" didi `NW xFkA oFicR¦§§¤Ÿ¦§¤¥¨©©
Fpi` xFkA oFicRW rEci ixdW xYEin df¤§¨¤£¥¨©¤¦§§¥
didIW `N` df aYkp `l `N` ,mwix¥¨¤¨Ÿ¦§©¤¤¨¤¦§¤
df itlE .oOwlcM ,'deW dxfb'l dptEn§¤¦§¥¨¨¨§¦§©¨§¦¤
WOn mipR e`l" ,"ipR" aEzMX dn©¤¨¨©¨¨¦©¨
`N` dxfrA F`ian Fpi` ixdW ,xn`ẅ¨©¤£¥¥§¦¨£¨¨¤¨

"odMl `ian(a ,`p zexeka i"yx). ¥¦©Ÿ¥
'äåL äøæâ'ì äðôîe¯o`M xn`p ª§¤¦§¥¨¨¨¤¡©¨

ixar car zwprdA xn`pe ,"mwix"¥¨§¤¡©§©£¨©¤¤¦§¦
(bi ,eh mixac)EPgNWz `l"mwix." Ÿ§©§¤¥¨

éøáò ãáò ìL Bú÷ðòä ìò ãnìì§©¥©©£¨¨¤¤¤¦§¦
ïéîå ïéî ìkî íéòìñ äMîç àeäL¤£¦¨§¨¦¦¨¦¨¦

¯mixMfPd ,"LawInE LpxBnE Lp`Sn"¦Ÿ§¦¨§§¦¦§¤©¦§¨¦
.ci wEqtA mẄ§¨
øBëa ïBéãôk¯`NW s`e .o`M xMfPd §¦§§©¦§¨¨§©¤Ÿ

i"Wx d`x ± dXng FpFicRW o`M xMfp¦§¨¨¤¦§£¦¨§¥©¦
,xFkA lM ligzOdÎxEAcA lirl§¥§¦©©§¦¨§

.mW xE`iAaE©¥¨
ïéLec÷ úëqîa¯.` ,fi`k dxez §©¤¤¦¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«

(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³
Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦
i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר וכל »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ
רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, יז)לׁשֹון לׁשֹון (משלי ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

הּיֹולדת  על מּוסב היא, .נקבה ְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּופטר נֹותן ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֻ

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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mW lirl oMÎoi`XÎdn ,"aia`d WcgA§Ÿ¤¨¨¦©¤¥¥§¥¨
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iptl "xW`" zaiY ztqFdA) wEqRA©¨§¨©¥©£¤¦§¥

,("xhR" zaizl z"iA zF`e "xkGY"¦¨¨§¥§¥©¤¤
z` KMÎxg`e ,DzErnWn z` KMÎxg`e§©©¨¤©§¨¨§©©¨¤

.miNOd WExiR¥©¦¦
øèôé øLà¯.gYti £¤¦§Ÿ¦§©

dîçø úà øëæ¯."xkGY" WExiR Edf ¨¨¤©§¨¤¥¦¨¨
Lpwn lke" :` ,b zFxFkA i"Wx d`xE§¥©¦§§¨¦§§
,EPWiCwY xkf didi m` ± xkGY¦¨¨¦¦§¤¨¨©§¦¤

."WiCwY oixkC :opinBxzncM§¦§©§§¦©¦§¦©§¦
ì ,"øèt"äçéút ïBL¯i"Wx mB d`x ¤¤§§¦¨§¥©©¦

z` gzRW" :siqFd mW K` .a ,bi lirl§¥©¨¦¤¨©¤
mgxddNigY." ¨¤¤§¦¨

"ïBãî úéLàø íéî øèBt" ïëå¯ §¥¥©¦¥¦¨
`Ed daixOA ligzOd .ci ,fi ilWn¦§¥©©§¦©§¦¨
miOd zO` iRb` ixcbA xFg gzFtM§¥©§¦§¥£©¥©©©©¦
,aigxnE KlFd xFgde FA oi`vFi miOde§©©¦§¦§©¥©§¦

cinY lcbe KlFd oFcOd oM(my i"yx). ¥©¨¥§¨¥¨¦
ì "øëfz" ìL å"éz,àéä äá÷ð ïBL ¨¤¦¨¨§§¥¨¦

úãìBiä ìò áñeî¯hilnYW ¨©©¤¤¤©§¦
.xkfk dxez ¨¨
(k)øBîç øèôeäîäa øàL àìå Y ¤¤£§Ÿ§¨§¥¨



yz`קכו ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy
ÛÈÒ‡‰∑ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה כב)ּבזמן :(דברים »»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת לׁשֹון ∑Ùe˜z˙.ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְ
והּקפה  .מסּבה ְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים וארּבע,ׁשּב.ּכל ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם  עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש .לחּיב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין (במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק  ׁשלׁשה ואּתה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
הּללּו .רגלים ְִַָָ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éñàä âçåóóñBà äzàL ïîæa Y §©¨¨¦¦§©¤©¨¥
úéaì äãOä ïî Eúàeáz¯bg `Ed §¨§¦©¨¤©©¦©

d`EaYd dOgd zFni lMW ,zFMEQd©¤¨§©©¨©§¨
DzF` mitqF` bgaE ,zFcVA zWAizn¦§©¤¤©¨¤¨§¦¨

d ipRn ziAd l`minWB(ek ,bk lirl i"yx). ¤©©¦¦§¥©§¨¦
ì Bæ äôéñàúéaì äñðëä ïBL¯`le £¦¨§©§¨¨©©¦§Ÿ

i"Wx mB d`x .xGEtnd xaC ztiq £̀¦©¨¨©§¨§¥©©¦
xAcOA .hk ,hn ziW`xA .i ,bk lirl§¥§¥¦©¦§¨

.l ,`i
"Eúéa CBz ìà Bzôñàå" Bîk¯ §©£©§¤¥¤

.a ,ak mixaC§¨¦
äðMä úôe÷zúøæça àéäL Y §©©¨¨¤¦©£¨©

.äàaä äðMä úlçúa ,äðMä©¨¨¦§¦©©¨¨©¨¨
úôe÷zì Y.äôwäå äañî ïBL¯ §©§§¦¨§©¨¨
.aEAqbk dxez ¦
(bk)Eøeëæ ìkíéøëfä ìk Y¯ ¨§§¨©§¨¦

lW oiOd mW `Ed "xEkf" ,xnFlM§©¨¥©¦¤
lM FWExiR "LxEkf lM" okle ,mixkGd©§¨¦§¨¥¨§§¥¨
,"mixkGd lM" WxiR okle ,mixkGd oin¦©§¨¦§¨¥¥©¨©§¨¦
,"xkf" lW hxR mW "xEkf" did ENi`e§¦¨¨¨¥§¨¤¨¨
FnM ,"LxEkf lM" xnFl KIW did `lŸ¨¨©¨©¨§§§
"LpA lM" F` "Lxkf lM" xnFl KIW `NW¤Ÿ©¨©¨§¨§¨¦§

(oexkfd xtq)i"Wx xfg okNW xnFl Wie .§¥©¤¨¥¨©©¦
xirdlE .FWExitA "lM" zaiY azke§¨©¥©¨§¥§¨¦
"LAW mixkGd" wx azM fi ,bk lirNW¤§¥¨©©©§¨¦¤§

."lM" zaiY `lA§¨¥©¨
EaL¯l`xUi ipaAW mixkGd lM(`"eb). ¤§¨©§¨¦¤¦§¥¦§¨¥

,LNW mixkGd lM :WExiRd oi`e§¥©¥¨©§¨¦¤§
f` iM ,Ll WIW mixkGd lM FrnWOW¤©§¨¨©§¨¦¤¥§¦¨

dWwEi,Fnvr FzF` xiMfd `l dOl §¤¨¨Ÿ¦§¦©§
miWxtOWM la` ,aIg `Ed mB ixdW¤£¥©©¨£¨§¤§¨§¦
lM z` llFM df ,"LAW mixkGd lM"¨©§¨¦¤§¤¥¤¨

l`xUi ipAn cg`e cg`(cec ixac). ¤¨§¤¨¦§¥¦§¨¥
,bk lirl i"Wx oM WxiR xaMW xirdlE§¨¦¤§¨¥©¥©¦§¥
EWxitE xfg dOl oEIr Kixv oMÎm`e ,fi§¦¥¨¦¦¨¨¨©¥§
oirn FGW xnFl Wi ilE`e .aEW o`M̈§©¥©¤¥¥
,KWndA azFMX dnl dnCwd©§¨¨§©¤¥©¤§¥
ElRkpe Exn`p dxFYA zFvn dAxd"W¤©§¥¦§©¨¤¤§§¦§§
df oipr azM mrH dn dxF`kNW ,"'ek¤¦§¨©©©¨©¦§¨¤
ExMfp lirl xaM ixde ,o`M `weC©§¨¨©£¥§¨§¥¦§§
,dxFYA okl mcFw ExMfp xaMW zFevn¦§¤§¨¦§§¤¨¥©¨
z` i"Wx WxiR dYr crW mEXn `N ¤̀¨¦¤©©¨¥©©¦¤
miwEqRA WECig WIW otF`A miwEqRd©§¦§¤¤¥¦©§¦

dxFYA ElRkpe ExfgWdf wEqtA la` , ¤¨§§¦§§©¨£¨§¨¤
`aEOd wEqRd lr WECig mEW oi ¥̀¦©©¨©¨
"LxEkf lM" o`M mB oMW ,mW lirl§¥¨¤¥©¨¨§§
o`M aYkp `le ,"LAW mixkGd" FWExiR¥©§¨¦¤§§Ÿ¦§©¨

.oiprd zElitkl `N ¤̀¨¦§¦¨¦§¨
,eìtëðå eøîàð äøBza úBöî äaøä©§¥¦§©¨¤¤§§¦§§

ìL íäî Léåíéîòt L¯devOd FnM §¥¥¤¨Ÿ§¨¦§©¦§¨
minrR WlW" df wEqtA dxEn`d̈£¨§¨¤¨§¨¦
`Ed o`MW ,"LxEkf lM d`xi dpXA©¨¨¥¨¤¨§§¤¨
ziWilXd mrRaE ,dIpW mrR aYkp¦§©©©§¦¨©©©©§¦¦

.fh ,fh mixacA¦§¨¦

ïéåàì ïéðî ìò Lðòìå áiçì ,òaøàå§©§©§©¥§©£Ÿ©¦§©¨¦
íäaL¯:cn ,`i `xwIe i"Wx mB d`x ¤¨¤§¥©©¦©¦§¨

,dAxd oie`lA mdilr xFarl"e`l lke ©££¥¤§¨¦©§¥§¨¨
zFwln` ,ck migqtA i"Wx azM oke ." ©§§¥¨©©¦¦§¨¦

o"Anxd zrC oke .a ,fh zFMnaE§©§¥©©¨©§©
,h WxW zFevOd xtqA zFbVdA©©¨§¥¤©¦§Ÿ¤
oipnM cg` mXn e`l lr miwFNW¤¦©¨¦¥¤¨§¦§©
mW m"Anxd zrC la` .FAW zFxdf`d̈©§¨¤£¨©©¨©§©¨
e`l lrW ,hrw dUrzÎ`l zevnaE§¦§©Ÿ©£¤¤©¨
s` zg` mrR wx miwFl cg` mXn¦¥¤¨¦©©©©©©
`l iM ,minrR dOM dxFYA ElRkPW¤¦§§©¨©¨§¨¦¦Ÿ
xnFl ,xEQi`d wEGigl `N` ElRkp¦§§¤¨§¦¨¦©
e`l lr xaFr mdilr xaFrdW¤¨¥£¥¤¥©¨
Kke KM dxFYA Fzxdf` daYkPW¤¦§§¨©§¨¨©¨¨§¨

.WpFr oiprl `l K` ,minrR§¨¦©Ÿ§¦§©¤
íäaL äNò ïéðî ìòå¯i"Wx mB d`x §©¦§©£¥¤¨¤§¥©©¦

Î`le dUrA eilr xFarl" :b ,`i `xwIe©¦§¨©£¨¨©£¥§Ÿ
azMX dn oEIr Kixv K` ."dUrz©£¤©¨¦¦©¤¨©
?dUrA Wi WpFr dfi` ,"WFprle aIgl"§©¥§©£¥¤¤¥©£¥
minW iciA WpFrl dpEMdW d`xpe§¦§¤¤©©¨¨§¤¦¥¨©¦

(xgyd zlii`)mEXOW ,xnFl xWt` mB .©¤§¨©¤¦
,"WFprle aIgl" FpFWlA i"Wx ltM KM̈¨©©¦¦§§©¥§©£
zevnA "WFprle" ,dUr zevnA "aIgl"§©¥§¦§©£¥§©£§¦§©

.dUrzÎ`lck dxez Ÿ©£¤
(ck)LéøBà"Cøúà" :Bîebøúk Y¯ ¦§©§£¨¥

.Wxb £̀¨¥
"Lø ìçä" ïëå¯.`l ,a mixaC §¥¨¥¨§¨¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה ּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר כ)ּוּוּוּופטרפטרפטרפטר החמרּיּות,חמחמחמחמֹוֹוֹוֹור ר ר ר (לד, את ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה– ּבאּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן (יב,- ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
איׁשו) להם "ויקחּו הּצּוּוי מצוה").ׂשׂשׂשׂשההההלגּבי ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר ׁשביעית לּמה ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, (ראשֿהשנה הּנכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשנה ט) יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר כה)ׁשהחריׁש לא (ויקרא ׂשד" : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁשּות, - חריׁש מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻתזרע
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, - קציר .אף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑ הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִֶָ
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ÁÂ‚.ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ¿«

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)úaLz øéöwáe Léøçaänì Y ¤¨¦©¨¦¦§Ÿ¨¨
øéö÷å Léøç økæð¯lr dpEMd m`W ¦§¨¨¦§¨¦¤¦©©¨¨©

,xivwe Wixg wx ExMfp dOl ,zAXd mFi©©¨¨¨¦§§©¨¦§¨¦
zAWA zFxEq` zFk`lOd lM ixdt"r) £¥¨©§¨£§©¨

(a ,g zekn i"yx.
íéøîBà eðéúBaøî Lé¯`aiwr iAx ¥¥©¥§¦©¦£¦¨

.` ,h dpXd W`xŸ©¨¨
ñðëpä úéòéáL áøò ìL Léøç ìò©¨¦¤¤¤§¦¦©¦§¨

úéòéáMì¯ziXXA WFxgi `NW ©§¦¦¤Ÿ©£©¦¦
ziriaXl zlrFOd dWixg(my i"yx). £¦¨©¤¤©§¦¦

éàöBîì àöBiä úéòéáL ìL øéö÷å§¨¦¤§¦¦©¥§¨¥
úéòéáL¯WilW d`iad m`W §¦¦¤¦¥¦¨§¦

,xvTdl diE`x `id f`n ,ziriaXA©§¦¦¥¨¦§¨§¦¨¥
DA bFdpl Kixv zipinXA Dxvw m`e§¦§¨¨©§¦¦¨¦¦§¨

ziriaW zXEcw(my i"yx). §©§¦¦
Lãwä ìò ìçî ïéôéñBnL Eãnìì¯ §©¤§¤¦¦¥Ÿ©©Ÿ¤

i"Wx d`xE .eixg`l ode eiptl od¥§¨¨§¥§©£¨§¥©¦
.a ,a ziW`xA§¥¦

ãáòz íéîé úLL" :BòîLî Cëå§¨©§¨¥¤¨¦©£Ÿ
úãBáòå ,"úaLz éòéáMä íBiáe©©§¦¦¦§Ÿ©£©
äðL Lé ,Eì ézøzäL íéîiä úLL¥¤©¨¦¤¦©§¦§¥¨¨

LéøçäL¯,ziXW dpW sFq lW ¤¤¨¦¤¨¨¦¦
.lirlcM§¦§¥
øéöwäå¯,zipinW dpW zNigzA §©¨¦¦§¦©¨¨§¦¦

.lirlcM§¦§¥
éøö ïéàå .øeñàøéö÷å Léøç øîBì C ¨§¥¨¦©¨¦§¨¦

úéòéáL ìL¯xnFl oi` ,xnFlM ¤§¦¦§©¥©
lW xivwe WixgA xAcn wEqRdW¤©¨§©¥§¨¦§¨¦¤

.ziriaW§¦¦
øîàð øák éøäL¯.c ,dk `xwIe ¤£¥§¨¤¡©©¦§¨

"'Bâå òøæú àì EãN"¯Fpi`W oeike ¨§Ÿ¦§¨§§¥¨¤¥
EdpY ,ziriaW lW xivwe Wixgl Kixv̈¦§¨¦§¨¦¤§¦¦§¥
lW xivwlE ziriaW axr Wixgl§¨¦¤¤§¦¦§¨¦¤

ziriaW i`vFn(i"zk a ,b w"en i"yx t"r). ¨¥§¦¦
[íäî] Léå¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §¥¥¤¥§©¨¦§¥¨

.oFW`x qEtcaE¦§¦
íéøîBà¯dpXd W`x l`rnWi iAx §¦©¦¦§¨¥Ÿ©¨¨

.mẄ
Léøçå ,úaLa àlà øaãî BðéàL¤¥§©¥¤¨§©¨§¨¦
äî :Eì øîBì ,Ba økæäL øéö÷å§¨¦¤ª§©©§©

úeLø Léøç¯xqF` ip`W Wixgd dn ¨¦§©¤¨¦¤£¦¥
oi`W ,`Ed zEWx lW Wixg zAWA Ll§§©¨¨¦¤§¤¥

devn lW Wixg Epl(my i"yx)ENit`e . ¨¨¦¤¦§¨©£¦
ixdW ,mgNd iYWE xnFr KxFvl rFxfl¦§©§¤¤§¥©¤¤¤£¥

WxFg Fpi` WExg `vn m`(my d"x i"yx). ¦¨¨¨¥¥
úeLø øéö÷ óà¯`N` Ll xqF` ipi` ©¨¦§¥¦¥§¤¨

zEWx lW(my i"yx). ¤§
äåöî àeäL øîòä øéö÷ àöé¯ ¨¨§¦¨Ÿ¤¤¦§¨

ENit`WxFvwl devn xEvw `vn ¤£¦¨¨¨¦§¨¦§
aizkC ,DnWl(i ,bk `xwie).. mYxvwE" ¦§¨¦§¦§©§¤

"'ebe xnFr z` mz`ade(my zekn i"yx). ©£¥¤¤¤
úaMä úà äçBãå¯cFnll Ll Wi §¤¤©©¨¥§¦§

zAXd z` dgFCW o`Mnd"x i"yx) ¦¨¤¤¤©©¨
(my.ak dxez

(ak)íéhç øéö÷ éøekaäzàL Y ¦¥§¦¦¦¤©¨
.íéhçä ïî íçlä ézL Ba àéáî¥¦§¥©¤¤¦©¦¦

éøekaäðBLàø äçðî àéäL Y ¦¥¤¦¦§¨¦¨
Lc÷nì íéhç ìL Lãçä ïî äàaä©¨¨¦¤¨¨¤¦¦©¦§¨

¯bg" :ek ,gk xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨©
lr miHg xivw ixEMA iExw zFrEaXd©¨¨¦¥§¦¦¦©
zgpnl mipFW`x mdW ,mgNd iYW mW¥§¥©¤¤¤¥¦¦§¦§©
i"Wx d`xE ."Wcgd on mi`Ad miHg¦¦©¨¦¦¤¨¨§¥©¦
z`xwp KM mEXOW fh ,bk `xwIe©¦§¨¤¦¨¦§¥
fh ,bk lirl d`xE ."dWcg dgpn"¦§¨£¨¨§¥§¥
,"LiUrn ixEMA" mB `xwp zFrEaXW¤¨¦§¨©¦¥©£¤
,mixEMA z`ad onf `EdW" :mW i"WxaE§©¦¨¤§©£¨©¦¦
Eid zxvrA mi`Ad mgNd iYXW¤§¥©¤¤©¨¦©£¤¤¨
mixEMA `iadlE zFgpnlWcgd oixiYn©¦¦¤¨¨¦§¨§¨¦¦¦

."WCwOl©¦§¨
ïî ,çñôa äàaä øîòä úçðî ék¦¦§©¨Ÿ¤©¨¨§¤©¦

àéä íéøBòOä¯`xwIe i"Wx mB d`x ©§¦¦§¥©©¦©¦§¨
.fh ,bk



קכז `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy
ÛÈÒ‡‰∑ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה כב)ּבזמן :(דברים »»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת לׁשֹון ∑Ùe˜z˙.ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְ
והּקפה  .מסּבה ְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים וארּבע,ׁשּב.ּכל ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם  עׂשה מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש .לחּיב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין (במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק  ׁשלׁשה ואּתה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
הּללּו .רגלים ְִַָָ

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

éñàä âçåóóñBà äzàL ïîæa Y §©¨¨¦¦§©¤©¨¥
úéaì äãOä ïî Eúàeáz¯bg `Ed §¨§¦©¨¤©©¦©

d`EaYd dOgd zFni lMW ,zFMEQd©¤¨§©©¨©§¨
DzF` mitqF` bgaE ,zFcVA zWAizn¦§©¤¤©¨¤¨§¦¨

d ipRn ziAd l`minWB(ek ,bk lirl i"yx). ¤©©¦¦§¥©§¨¦
ì Bæ äôéñàúéaì äñðëä ïBL¯`le £¦¨§©§¨¨©©¦§Ÿ

i"Wx mB d`x .xGEtnd xaC ztiq £̀¦©¨¨©§¨§¥©©¦
xAcOA .hk ,hn ziW`xA .i ,bk lirl§¥§¥¦©¦§¨

.l ,`i
"Eúéa CBz ìà Bzôñàå" Bîk¯ §©£©§¤¥¤

.a ,ak mixaC§¨¦
äðMä úôe÷zúøæça àéäL Y §©©¨¨¤¦©£¨©

.äàaä äðMä úlçúa ,äðMä©¨¨¦§¦©©¨¨©¨¨
úôe÷zì Y.äôwäå äañî ïBL¯ §©§§¦¨§©¨¨
.aEAqbk dxez ¦
(bk)Eøeëæ ìkíéøëfä ìk Y¯ ¨§§¨©§¨¦

lW oiOd mW `Ed "xEkf" ,xnFlM§©¨¥©¦¤
lM FWExiR "LxEkf lM" okle ,mixkGd©§¨¦§¨¥¨§§¥¨
,"mixkGd lM" WxiR okle ,mixkGd oin¦©§¨¦§¨¥¥©¨©§¨¦
,"xkf" lW hxR mW "xEkf" did ENi`e§¦¨¨¨¥§¨¤¨¨
FnM ,"LxEkf lM" xnFl KIW did `lŸ¨¨©¨©¨§§§
"LpA lM" F` "Lxkf lM" xnFl KIW `NW¤Ÿ©¨©¨§¨§¨¦§

(oexkfd xtq)i"Wx xfg okNW xnFl Wie .§¥©¤¨¥¨©©¦
xirdlE .FWExitA "lM" zaiY azke§¨©¥©¨§¥§¨¦
"LAW mixkGd" wx azM fi ,bk lirNW¤§¥¨©©©§¨¦¤§

."lM" zaiY `lA§¨¥©¨
EaL¯l`xUi ipaAW mixkGd lM(`"eb). ¤§¨©§¨¦¤¦§¥¦§¨¥

,LNW mixkGd lM :WExiRd oi`e§¥©¥¨©§¨¦¤§
f` iM ,Ll WIW mixkGd lM FrnWOW¤©§¨¨©§¨¦¤¥§¦¨

dWwEi,Fnvr FzF` xiMfd `l dOl §¤¨¨Ÿ¦§¦©§
miWxtOWM la` ,aIg `Ed mB ixdW¤£¥©©¨£¨§¤§¨§¦
lM z` llFM df ,"LAW mixkGd lM"¨©§¨¦¤§¤¥¤¨

l`xUi ipAn cg`e cg`(cec ixac). ¤¨§¤¨¦§¥¦§¨¥
,bk lirl i"Wx oM WxiR xaMW xirdlE§¨¦¤§¨¥©¥©¦§¥
EWxitE xfg dOl oEIr Kixv oMÎm`e ,fi§¦¥¨¦¦¨¨¨©¥§
oirn FGW xnFl Wi ilE`e .aEW o`M̈§©¥©¤¥¥
,KWndA azFMX dnl dnCwd©§¨¨§©¤¥©¤§¥
ElRkpe Exn`p dxFYA zFvn dAxd"W¤©§¥¦§©¨¤¤§§¦§§
df oipr azM mrH dn dxF`kNW ,"'ek¤¦§¨©©©¨©¦§¨¤
ExMfp lirl xaM ixde ,o`M `weC©§¨¨©£¥§¨§¥¦§§
,dxFYA okl mcFw ExMfp xaMW zFevn¦§¤§¨¦§§¤¨¥©¨
z` i"Wx WxiR dYr crW mEXn `N ¤̀¨¦¤©©¨¥©©¦¤
miwEqRA WECig WIW otF`A miwEqRd©§¦§¤¤¥¦©§¦

dxFYA ElRkpe ExfgWdf wEqtA la` , ¤¨§§¦§§©¨£¨§¨¤
`aEOd wEqRd lr WECig mEW oi ¥̀¦©©¨©¨
"LxEkf lM" o`M mB oMW ,mW lirl§¥¨¤¥©¨¨§§
o`M aYkp `le ,"LAW mixkGd" FWExiR¥©§¨¦¤§§Ÿ¦§©¨

.oiprd zElitkl `N ¤̀¨¦§¦¨¦§¨
,eìtëðå eøîàð äøBza úBöî äaøä©§¥¦§©¨¤¤§§¦§§

ìL íäî Léåíéîòt L¯devOd FnM §¥¥¤¨Ÿ§¨¦§©¦§¨
minrR WlW" df wEqtA dxEn`d̈£¨§¨¤¨§¨¦
`Ed o`MW ,"LxEkf lM d`xi dpXA©¨¨¥¨¤¨§§¤¨
ziWilXd mrRaE ,dIpW mrR aYkp¦§©©©§¦¨©©©©§¦¦

.fh ,fh mixacA¦§¨¦

ïéåàì ïéðî ìò Lðòìå áiçì ,òaøàå§©§©§©¥§©£Ÿ©¦§©¨¦
íäaL¯:cn ,`i `xwIe i"Wx mB d`x ¤¨¤§¥©©¦©¦§¨

,dAxd oie`lA mdilr xFarl"e`l lke ©££¥¤§¨¦©§¥§¨¨
zFwln` ,ck migqtA i"Wx azM oke ." ©§§¥¨©©¦¦§¨¦

o"Anxd zrC oke .a ,fh zFMnaE§©§¥©©¨©§©
,h WxW zFevOd xtqA zFbVdA©©¨§¥¤©¦§Ÿ¤
oipnM cg` mXn e`l lr miwFNW¤¦©¨¦¥¤¨§¦§©
mW m"Anxd zrC la` .FAW zFxdf`d̈©§¨¤£¨©©¨©§©¨
e`l lrW ,hrw dUrzÎ`l zevnaE§¦§©Ÿ©£¤¤©¨
s` zg` mrR wx miwFl cg` mXn¦¥¤¨¦©©©©©©
`l iM ,minrR dOM dxFYA ElRkPW¤¦§§©¨©¨§¨¦¦Ÿ
xnFl ,xEQi`d wEGigl `N` ElRkp¦§§¤¨§¦¨¦©
e`l lr xaFr mdilr xaFrdW¤¨¥£¥¤¥©¨
Kke KM dxFYA Fzxdf` daYkPW¤¦§§¨©§¨¨©¨¨§¨

.WpFr oiprl `l K` ,minrR§¨¦©Ÿ§¦§©¤
íäaL äNò ïéðî ìòå¯i"Wx mB d`x §©¦§©£¥¤¨¤§¥©©¦

Î`le dUrA eilr xFarl" :b ,`i `xwIe©¦§¨©£¨¨©£¥§Ÿ
azMX dn oEIr Kixv K` ."dUrz©£¤©¨¦¦©¤¨©
?dUrA Wi WpFr dfi` ,"WFprle aIgl"§©¥§©£¥¤¤¥©£¥
minW iciA WpFrl dpEMdW d`xpe§¦§¤¤©©¨¨§¤¦¥¨©¦

(xgyd zlii`)mEXOW ,xnFl xWt` mB .©¤§¨©¤¦
,"WFprle aIgl" FpFWlA i"Wx ltM KM̈¨©©¦¦§§©¥§©£
zevnA "WFprle" ,dUr zevnA "aIgl"§©¥§¦§©£¥§©£§¦§©

.dUrzÎ`lck dxez Ÿ©£¤
(ck)LéøBà"Cøúà" :Bîebøúk Y¯ ¦§©§£¨¥

.Wxb £̀¨¥
"Lø ìçä" ïëå¯.`l ,a mixaC §¥¨¥¨§¨¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה ּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר כ)ּוּוּוּופטרפטרפטרפטר החמרּיּות,חמחמחמחמֹוֹוֹוֹור ר ר ר (לד, את ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה– ּבאּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן (יב,- ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
איׁשו) להם "ויקחּו הּצּוּוי מצוה").ׂשׂשׂשׂשההההלגּבי ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר ׁשביעית לּמה ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, (ראשֿהשנה הּנכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשנה ט) יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר כה)ׁשהחריׁש לא (ויקרא ׂשד" : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁשּות, - חריׁש מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻתזרע
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, - קציר .אף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑ הּלחם ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִֶָ
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ÁÂ‚.ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ¿«

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

(`k)úaLz øéöwáe Léøçaänì Y ¤¨¦©¨¦¦§Ÿ¨¨
øéö÷å Léøç økæð¯lr dpEMd m`W ¦§¨¨¦§¨¦¤¦©©¨¨©

,xivwe Wixg wx ExMfp dOl ,zAXd mFi©©¨¨¨¦§§©¨¦§¨¦
zAWA zFxEq` zFk`lOd lM ixdt"r) £¥¨©§¨£§©¨

(a ,g zekn i"yx.
íéøîBà eðéúBaøî Lé¯`aiwr iAx ¥¥©¥§¦©¦£¦¨

.` ,h dpXd W`xŸ©¨¨
ñðëpä úéòéáL áøò ìL Léøç ìò©¨¦¤¤¤§¦¦©¦§¨

úéòéáMì¯ziXXA WFxgi `NW ©§¦¦¤Ÿ©£©¦¦
ziriaXl zlrFOd dWixg(my i"yx). £¦¨©¤¤©§¦¦

éàöBîì àöBiä úéòéáL ìL øéö÷å§¨¦¤§¦¦©¥§¨¥
úéòéáL¯WilW d`iad m`W §¦¦¤¦¥¦¨§¦

,xvTdl diE`x `id f`n ,ziriaXA©§¦¦¥¨¦§¨§¦¨¥
DA bFdpl Kixv zipinXA Dxvw m`e§¦§¨¨©§¦¦¨¦¦§¨

ziriaW zXEcw(my i"yx). §©§¦¦
Lãwä ìò ìçî ïéôéñBnL Eãnìì¯ §©¤§¤¦¦¥Ÿ©©Ÿ¤

i"Wx d`xE .eixg`l ode eiptl od¥§¨¨§¥§©£¨§¥©¦
.a ,a ziW`xA§¥¦

ãáòz íéîé úLL" :BòîLî Cëå§¨©§¨¥¤¨¦©£Ÿ
úãBáòå ,"úaLz éòéáMä íBiáe©©§¦¦¦§Ÿ©£©
äðL Lé ,Eì ézøzäL íéîiä úLL¥¤©¨¦¤¦©§¦§¥¨¨

LéøçäL¯,ziXW dpW sFq lW ¤¤¨¦¤¨¨¦¦
.lirlcM§¦§¥
øéöwäå¯,zipinW dpW zNigzA §©¨¦¦§¦©¨¨§¦¦

.lirlcM§¦§¥
éøö ïéàå .øeñàøéö÷å Léøç øîBì C ¨§¥¨¦©¨¦§¨¦

úéòéáL ìL¯xnFl oi` ,xnFlM ¤§¦¦§©¥©
lW xivwe WixgA xAcn wEqRdW¤©¨§©¥§¨¦§¨¦¤

.ziriaW§¦¦
øîàð øák éøäL¯.c ,dk `xwIe ¤£¥§¨¤¡©©¦§¨

"'Bâå òøæú àì EãN"¯Fpi`W oeike ¨§Ÿ¦§¨§§¥¨¤¥
EdpY ,ziriaW lW xivwe Wixgl Kixv̈¦§¨¦§¨¦¤§¦¦§¥
lW xivwlE ziriaW axr Wixgl§¨¦¤¤§¦¦§¨¦¤

ziriaW i`vFn(i"zk a ,b w"en i"yx t"r). ¨¥§¦¦
[íäî] Léå¯ciÎiazM dOkA `Ed oM §¥¥¤¥§©¨¦§¥¨

.oFW`x qEtcaE¦§¦
íéøîBà¯dpXd W`x l`rnWi iAx §¦©¦¦§¨¥Ÿ©¨¨

.mẄ
Léøçå ,úaLa àlà øaãî BðéàL¤¥§©¥¤¨§©¨§¨¦
äî :Eì øîBì ,Ba økæäL øéö÷å§¨¦¤ª§©©§©

úeLø Léøç¯xqF` ip`W Wixgd dn ¨¦§©¤¨¦¤£¦¥
oi`W ,`Ed zEWx lW Wixg zAWA Ll§§©¨¨¦¤§¤¥

devn lW Wixg Epl(my i"yx)ENit`e . ¨¨¦¤¦§¨©£¦
ixdW ,mgNd iYWE xnFr KxFvl rFxfl¦§©§¤¤§¥©¤¤¤£¥

WxFg Fpi` WExg `vn m`(my d"x i"yx). ¦¨¨¨¥¥
úeLø øéö÷ óà¯`N` Ll xqF` ipi` ©¨¦§¥¦¥§¤¨

zEWx lW(my i"yx). ¤§
äåöî àeäL øîòä øéö÷ àöé¯ ¨¨§¦¨Ÿ¤¤¦§¨

ENit`WxFvwl devn xEvw `vn ¤£¦¨¨¨¦§¨¦§
aizkC ,DnWl(i ,bk `xwie).. mYxvwE" ¦§¨¦§¦§©§¤

"'ebe xnFr z` mz`ade(my zekn i"yx). ©£¥¤¤¤
úaMä úà äçBãå¯cFnll Ll Wi §¤¤©©¨¥§¦§

zAXd z` dgFCW o`Mnd"x i"yx) ¦¨¤¤¤©©¨
(my.ak dxez

(ak)íéhç øéö÷ éøekaäzàL Y ¦¥§¦¦¦¤©¨
.íéhçä ïî íçlä ézL Ba àéáî¥¦§¥©¤¤¦©¦¦

éøekaäðBLàø äçðî àéäL Y ¦¥¤¦¦§¨¦¨
Lc÷nì íéhç ìL Lãçä ïî äàaä©¨¨¦¤¨¨¤¦¦©¦§¨

¯bg" :ek ,gk xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨©
lr miHg xivw ixEMA iExw zFrEaXd©¨¨¦¥§¦¦¦©
zgpnl mipFW`x mdW ,mgNd iYW mW¥§¥©¤¤¤¥¦¦§¦§©
i"Wx d`xE ."Wcgd on mi`Ad miHg¦¦©¨¦¦¤¨¨§¥©¦
z`xwp KM mEXOW fh ,bk `xwIe©¦§¨¤¦¨¦§¥
fh ,bk lirl d`xE ."dWcg dgpn"¦§¨£¨¨§¥§¥
,"LiUrn ixEMA" mB `xwp zFrEaXW¤¨¦§¨©¦¥©£¤
,mixEMA z`ad onf `EdW" :mW i"WxaE§©¦¨¤§©£¨©¦¦
Eid zxvrA mi`Ad mgNd iYXW¤§¥©¤¤©¨¦©£¤¤¨
mixEMA `iadlE zFgpnlWcgd oixiYn©¦¦¤¨¨¦§¨§¨¦¦¦

."WCwOl©¦§¨
ïî ,çñôa äàaä øîòä úçðî ék¦¦§©¨Ÿ¤©¨¨§¤©¦

àéä íéøBòOä¯`xwIe i"Wx mB d`x ©§¦¦§¥©©¦©¦§¨
.fh ,bk



yz`קכח ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

ß xc` f"h ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה ׁשּבעלּֿפה ולא .ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכלאכלאכלאכל לאלאלאלא לחםלחםלחםלחם .... .... ייייֹוֹוֹוֹוםםםם ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם כח)ויהיויהיויהיויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצרי העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהיּו

ּברצֹון. ְֶָָׁשהיּו

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובֹולט ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּפניו, על לג)ידֹו כּפי (לעיל "וׂשּכתי :". ְֱִִֶֶַַַַָָָֹ

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dIgl hxR ,minrR WlW ± icB lXaz§©¥§¦¨§¨¦§¨§©¨
dndale zFtFrlEmW d`xE ."d`nh §§¦§¥¨§¥¨§¥¨

.xE`iAA©¥
éãbìâò óàå ,òîLîa Cø ãìå ìk Y §¦¨¨¨©©©§¨§©¥¤

Náëå¯.hi ,bk lirl i"Wx mB d`x §¤¤§¥©©¦§¥
mEXn ,xcQd KERidA `Ed mXW `N ¤̀¨¤¨§¦©¥¤¦
,"icB lXaz `l" wEqRdn wiYrn mXW¤¨©§¦¥©¨Ÿ§©¥§¦
Wxtn okle ,xEQi`d z` x`aOW Epid©§¤§¨¥¤¨¦§¨¥§¨¥
`NW siqFn KMÎxg`e ,"Uake lbr s`"©¥¤§¤¤§©©¨¦¤Ÿ
,Kx cle oFWl `Ed icB iM ,icBn dWẅ¤¦§¦¦§¦§¨¨©
okle ,icB Edn wx Wxtn o`M ENi`e§¦¨§¨¥©©§¦§¨¥
KMÎxg` wxe ,Kx cle lM EdGW Wxtn§¨¥¤¤¨¨¨©§©©©¨

Uake lbr mB llFM dGW azFMzxez) ¥¤¤¥©¥¤§¤¤
(mgpn.

úBîB÷î änëa Løôì CøöäM änî¦©¤ª§©§¨¥§©¨§
¯.k ,fi ,gl ziW`xA d`x§¥§¥¦

ìk ,íúñ "éãb"L zãîì ,"íéfò éãb"§¦¦¦¨©§¨¤§¦§¨¨
òîLîa íé÷ðBé¯lirl i"Wx mB d`xE §¦©©§¨§¥©©¦§¥

aFYkl wIC o`MW `N` .hi ,bk¤¨¤¨¦¥¦§
xWTd WiBcdl dvxW mEXn ,"miwpFi"§¦¦¤¨¨§©§¦©¤¤
,"icB" dxFYd dazM okNW ,mO` algl©£¥¦¨¤¨¥¨§¨©¨§¦
`liOnE ,FO` algn wpFi `EdW mEXn¦¤¥¥£¥¦¦¥¨
xAce ,df llkA miwpFi lMW oaEn¨¤¨§¦¦§©¤§¦¥
`Ed iraHW mEXn ,deFdA aEzMd©¨§¤¦¤¦§¦
xg` wpFi lM F` icBd z` ElXaIW¤§©§¤©§¦¨¥©¥
K` .xg` alg EURgi `le ,FO` algA©£¥¦§Ÿ§©§¨¨©¥©
lkaE xUA lkA `Ed xEQi`d zn`A¤¡¤¨¦§¨¨¨§¨

dNigY azMW FnM ,alg(mgpn zxez). ¨¨§¤¨©§¦¨
Bnà áìçaBì ïéàL óBòì èøt Y ©£¥¦§¨§¤¥

äøBzä ïî Bøeqà ïéàL ,[íà] áìç£¥¥¤¥¦¦©¨
.íéøôBñ éøácî àlà¯dOkA `Ed oM ¤¨¦¦§¥§¦¥§©¨

`Ed oke .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§¥
i"WxA `Ed oke .` ,biw oiNEg dpWOA©¦§¨¦§¥§©¦
xnFl oi`e .` ,fhw oiNEg .` ,ci zFnai§¨¦§¥©
,icB aYkp okle deFdA aEzMd xACW¤¦¥©¨§¤§¨¥¦§©§¦
mEXn ,sFr dGn hrnl oi` `liOnE¦¥¨¥§©¥¦¤¦

zaizkl dAiQd `Ed "FO` algA"W¤©£¥¦©¦¨¦§¦©
dzid `l dxFYd ENi`e ,icBzazFM §¦§¦©¨Ÿ¨§¨¤¤

aFYkl dkixv dzid `l ,"FO` algA"©£¥¦Ÿ¨§¨§¦¨¦§
hrnl `A "FO` algA" i`Ce `N` ,icB§¦¤¨©©©£¥¦¨§©¥

sFr(mgpn zxez).fk dxez

(fk)[Eì áúk]¯qEtcA `Ed oM §¨§¥¦§
.oFW`x¦

äzà àìå Y älàä íéøácä úà¤©§¨¦¨¥¤§Ÿ©¨
ät-ìòaL äøBz ázëì éàMø¯cnFl ©©¦§Ÿ¨¤§©¤¥

`Ed oke ."dN`d" zaiY xEYIn oM¥¦¦¥©¨¥¤§¥
,azFM dY` dN`" :a ,q oiHiB `xnBA©§¨¨¦¦¥¤©¨¥
,Kkl mrHde ."zFkld azFM dY` i`e§¦©¨¥£¨§©©©§¨
dRÎlrAW dxFYl sFqe uw oi`W ipRn¦§¥¤¥¥§©¨¤§©¤

(a ,`k oiaexir t"r `"eb).gk dxez

(hk)äLî úãøa éäéåàéáäLk Y ©§¦§¤¤Ÿ¤§¤¥¦
íéøetkä íBéa úBðBøçà úBçeì¯ ©£§©¦¦

f`W ,zFpFW`x zFgEl `iadWM `le§Ÿ§¤¥¦¦¤¨
mipR xFr oExiw Fl did `l(`"eb). Ÿ¨¨¥¨¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לאחד לא אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה …ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
סג)חבּורה מֹועלת ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּׁשחר ּכתרּגּומֹו. ּבעּמּוד אּלא לינה ואין הּמזּבח, .ּבראׁש ֲָ¿…»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ÁÒt‰ ‚Á Á·Ê∑,ואברים אמּוריו חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ∆«««»«ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýé:Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגפן (דברים ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא  ּודבׁש, ּתמרים וגֹו'". È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר אחד אזהרה ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה ואחד קטו)לאכילה, מּמה ∑È„b.(חולין וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, עּזים" "ּגדי מקֹומֹות ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר.Bn‡ ·ÏÁa∑ ּפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ«¬≈ƒְָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן אּסּור ֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין .לעֹוף, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"éøîàä úà LøBiå" ïëå¯xAcOA §¥©¤¤¨¡Ÿ¦©¦§¨
.al ,`k

ìïéLeøb ïBL¯d`xE .dXExi oFWl `le §¥¦§Ÿ§§¨§¥
,Kixze FnEBxzM" :mW xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨¨§©§§¨¥
:zFwElg iYW zWOWn W"ix zaiYW¤¥©¥§©¤¤§¥£
`EdW ,dWxFd oFWlE dXExi oFWl§§¨§¨¨¤

."KExize cExih¥§¥
Eìáb úà ézáçøäå÷Bçø äzàå Y §¦§©§¦¤§ª¤§©¨¨
ðéàå äøéçaä úéaîúBàøì ìBëé E ¦¥©§¦¨§¥§¨¥¨

ìL Eì òáB÷ éðà Cëì ,ãéîz éðôìL §¨©¨¦§¨£¦¥©§¨Ÿ
eìlä íéìâø¯z` iYagxde" ,xnFlM §¨¦©¨§©§¦§©§¦¤

minrR WlW"l mrh `Ed ,"LlEaB§¤©©§¨§¨¦
aYkp okle ,"LxEkf lM d`xi dpXA©¨¨¥¨¤¨§§§¨¥¦§©
.. WixF` iM" :mrh zpizp lW oFWlA§¨¤§¦©©©¦¦

."'ebe iYagxdedk dxez §¦§©§¦
(dk)'Bâå èçLú àì"èçLú àì" Y Ÿ¦§©§Ÿ¦§©

çñtä úà¯."igaf mC" Edf ¤©¤©¤©¦§¦
íi÷ õîç ïéãòå¯d`x ."ung lr" Edf ©£©¦¨¥©¨¤©¨¥§¥

z` hgWY `l" :gi ,bk lirl i"Wx©¦§¥Ÿ¦§©¤
."ungd xraYW cr oqipA c"iA gqRd©¤©§§¦¨©¤§©¥¤¨¥
hgFXd lW ungd lr `Ed WbCdW¤©¨¥©¤¨¥¤©¥
iptl ungd z` xraIW KixSW¤¨¦¤§©¥¤¤¨¥¦§¥
oicre" aFYkl wIC o`M la` ,dhigXd©§¦¨£¨¨¦¥¦§©£©¦
,hgFXd lv` `weC e`l ,"mIw ung̈¥©¨¨©§¨¥¤©¥
ipAn cg`l F` wxFGd lv` ENit` `N ¤̀¨£¦¥¤©¥§¤¨¦§¥
dn Edfe ,cIn azFMW itM dxEag£¨§¦¤¥¦¨§¤©
.mW lirl aEzMd lr df wEqtA sqFPX¤¨§¨¤©©¨§¥¨

÷øBfì Bà èçBMì äøäæà¯dwixf ©§¨¨©¥©¥§¦¨
"mC"n `zlikOA `iAxzn,bq migqt i"yx) ¦§©§¨©§¦§¨¦¨

(a.

äøeáçä éðaî ãçàì Bà¯mB d`xE §¤¨¦§¥©£¨§¥©
aizkC aBÎlrÎs`" :` ,bq migqR i"Wx©¦§¨¦©©©¦§¦
cg`l ung did m` ,`nzq ung lr©¨¥§¨¨¦¨¨¨¥§¤¨
,oixaFr oi` ± dxEagd ipAn Fpi`W¤¥¦§¥©£¨¥§¦
lM ,oili `le hgWz `l aizkCn¦¦§¦Ÿ¦§©§Ÿ¨¦¨
Wi m`e ,dhigWA FpWi ± dpldA FpWIW¤¤§©£¨¨¤§¦§¦¨§¦¥

."oixaFr oNEM ± odn cg`l§¤¨¥¤¨§¦
ïéìé àìåBîebøúk Y¯oEziai `le" §Ÿ¨¦§©§§Ÿ§¦

Epili `le ± "`gAcOn xA `xtvl§©§¨©¦©§§¨§Ÿ¨¦
i"Wx mB d`x .gAfOl uEgn xwAl©Ÿ¤¦©¦§¥©§¥©©¦
uEgn ± iBg alg oili `le" :gi ,bk lirl§¥§Ÿ¨¦¥¤©¦¦

."gAfOl©¦§¥©
úìòBî äðéì ïéà¯.lFqtl ¥¦¨¤¤¦§

çaænä Làøa¯ligzd m`W Epide §Ÿ©¦§¥©§©§¤¦¦§¦
milFki ,dliNA gAfOd lr sxVdl§¦¨¥©©¦§¥©©©§¨§¦
d`xE .mFId KWnA FztixU KiWndl§©§¦§¥¨§¤¤©§¥
lr s` lFki" :gi ,bk lirl i"Wx mB©©¦§¥¨©©
xnFl cEnlY ,dpilA lqRi dkxrOd©©£¨¨¦¨¥§¦¨©§©

(a ,e `xwie)lM gAfOd lr dcwFn lr©§¨©©¦§¥©¨
."dliNd©©§¨

øçMä ãenòa àlà äðéì ïéàå¯ §¥¦¨¤¨§©©©©
lFki dliNd lM la` ,"xwAl" xn`PW¤¤¡©©Ÿ¤£¨¨©©§¨¨

gAfOl dRvxdn ozFlrdl(my lirl i"yx). §©£¨¥¨¦§¨©¦§¥©
çñtä âç çáæåéøeîà Y¯mixa`d ¤©©©¨©¥¨¨¥¨¦

gAfOd lr mitxUPd. ©¦§¨¦©©¦§¥©
íéáìç øè÷ä ìëì ãîì äzà ïàkîe¦¨©¨¨¥§¨¤§¥£¨¦

íéøáàå¯.xwAd cr mpildl oi`W §¥¨¦¤¥©£¦¨©©Ÿ¤
xhwd" :` ,a zFkxA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¤§¥
wxfPW zFpAxw lW mixa`e mialg£¨¦§¥¨¦¤¨§¨¤¦§©
,dliNd lM ozFlrdl ozevn ,mFIA mnC̈¨©¦§¨¨§©£¨¨©©§¨

cEOr dlrIW cr dpilA oilqtp opi`e§¥¨¦§¨¦§¦¨©¤©£¤©
`l aizkC ,gAfOd on dHnl ode xgXd©©©§¥§©¨¦©¦§¥©¦§¦Ÿ

."xwAl oiliek dxez ¨¦©Ÿ¤
(ek)Eúîãà éøeka úéLàøY ¥¦¦¥©§¨§

çáLa íéøeîàä ïéðénä úòáMî¦¦§©©¦¦¨£¦§¤©
Eöøà¯zaiY wEICn oM cnFl ©§§¥¥¦¦¥©

,Lznc` gaW mdW zFxiR ,"Lznc`"©§¨§¥¤¥¤©©§¨§
l`xUi ux` `id(m"`x)i"Wx mB d`xE . ¦¤¤¦§¨¥§¥©©¦

,ek mixaC i"Wx d`x la` .hi ,bk lirl§¥£¨§¥©¦§¨¦
,"ux`" deW dxfBn z`f cnFNW a¤¥Ÿ¦§¥¨¨¨¤¤
mEXn Kkl KxvEdW xnFl Wie ."ux`"¤¤§¥©¤§©§¨¦
Îoi`XÎdn ,mzq "dnc`d" xn`p mXW¤¨¤¡©¨£¨¨§¨©¤¥
KxFv oi` "Lznc`" xn`PW o`M oM¥¨¤¤¡©©§¨§¥¤

.'deW dxfB'A©§¥¨¨¨
"'Bâå ïôâå äøòNe ähç õøà"¯ ¤¤¦¨§Ÿ̈§¤¤§

.g ,g mixaC§¨¦
íéøîz Láã àeä Y "Láãe"¯`le §¨§©§¨¦§Ÿ

ixEMA" llkA md okle .mixFaC WaC§©§¦§¨¥¥¦§©¦¥
"Lznc`(cec ixac)i"Wx mB d`xE . ©§¨§§¥©©¦

.` ,bp migqR .a ,ek mixaC§¨¦§¨¦
éãb ìMáú àìøNáì äøäæà Y Ÿ§©¥§¦©§¨¨§¨¨

áìça¯,icB wx `le ,xUA ibEq lkl §¨¨§¨¥¨¨§Ÿ©§¦
FO` alg wx `le ,alg ibEq lklE(m"`x). §¨¥¨¨§Ÿ©£¥¦

ìLåãçà :äøBza áeúk íéîòt L §¨Ÿ§¨¦¨©¨¤¨
ãçàå ,äàðäì ãçàå ,äìéëàì©£¦¨§¤¨©£¨¨§¤¨

ìeMa øeqàì¯,bk lirl i"Wx mB d`x §¦¦§¥©©¦§¥
dWlWaE" :mWe ,hizFnFwnaYkp §¨¦§¨§¦§©

cg` ,dxFYAxEQi`lcg`e ,dlik` ©¨¤¨§¦£¦¨§¤¨
xEQi`l."lEXiA xEQi`l cg`e ,d`pd §¦£¨¨§¤¨§¦¦

`le" :`k ,ci mixaC i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¨¦§Ÿ



קכט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

ß xc` f"h ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה ׁשּבעלּֿפה ולא .ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el zegiy ihewl)

אכלאכלאכלאכל לאלאלאלא לחםלחםלחםלחם .... .... ייייֹוֹוֹוֹוםםםם ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם כח)ויהיויהיויהיויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצרי העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהיּו

ּברצֹון. ְֶָָׁשהיּו

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובֹולט ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּפניו, על לג)ידֹו כּפי (לעיל "וׂשּכתי :". ְֱִִֶֶַַַַָָָֹ

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dIgl hxR ,minrR WlW ± icB lXaz§©¥§¦¨§¨¦§¨§©¨
dndale zFtFrlEmW d`xE ."d`nh §§¦§¥¨§¥¨§¥¨

.xE`iAA©¥
éãbìâò óàå ,òîLîa Cø ãìå ìk Y §¦¨¨¨©©©§¨§©¥¤

Náëå¯.hi ,bk lirl i"Wx mB d`x §¤¤§¥©©¦§¥
mEXn ,xcQd KERidA `Ed mXW `N ¤̀¨¤¨§¦©¥¤¦
,"icB lXaz `l" wEqRdn wiYrn mXW¤¨©§¦¥©¨Ÿ§©¥§¦
Wxtn okle ,xEQi`d z` x`aOW Epid©§¤§¨¥¤¨¦§¨¥§¨¥
`NW siqFn KMÎxg`e ,"Uake lbr s`"©¥¤§¤¤§©©¨¦¤Ÿ
,Kx cle oFWl `Ed icB iM ,icBn dWẅ¤¦§¦¦§¦§¨¨©
okle ,icB Edn wx Wxtn o`M ENi`e§¦¨§¨¥©©§¦§¨¥
KMÎxg` wxe ,Kx cle lM EdGW Wxtn§¨¥¤¤¨¨¨©§©©©¨

Uake lbr mB llFM dGW azFMzxez) ¥¤¤¥©¥¤§¤¤
(mgpn.

úBîB÷î änëa Løôì CøöäM änî¦©¤ª§©§¨¥§©¨§
¯.k ,fi ,gl ziW`xA d`x§¥§¥¦

ìk ,íúñ "éãb"L zãîì ,"íéfò éãb"§¦¦¦¨©§¨¤§¦§¨¨
òîLîa íé÷ðBé¯lirl i"Wx mB d`xE §¦©©§¨§¥©©¦§¥

aFYkl wIC o`MW `N` .hi ,bk¤¨¤¨¦¥¦§
xWTd WiBcdl dvxW mEXn ,"miwpFi"§¦¦¤¨¨§©§¦©¤¤
,"icB" dxFYd dazM okNW ,mO` algl©£¥¦¨¤¨¥¨§¨©¨§¦
`liOnE ,FO` algn wpFi `EdW mEXn¦¤¥¥£¥¦¦¥¨
xAce ,df llkA miwpFi lMW oaEn¨¤¨§¦¦§©¤§¦¥
`Ed iraHW mEXn ,deFdA aEzMd©¨§¤¦¤¦§¦
xg` wpFi lM F` icBd z` ElXaIW¤§©§¤©§¦¨¥©¥
K` .xg` alg EURgi `le ,FO` algA©£¥¦§Ÿ§©§¨¨©¥©
lkaE xUA lkA `Ed xEQi`d zn`A¤¡¤¨¦§¨¨¨§¨

dNigY azMW FnM ,alg(mgpn zxez). ¨¨§¤¨©§¦¨
Bnà áìçaBì ïéàL óBòì èøt Y ©£¥¦§¨§¤¥

äøBzä ïî Bøeqà ïéàL ,[íà] áìç£¥¥¤¥¦¦©¨
.íéøôBñ éøácî àlà¯dOkA `Ed oM ¤¨¦¦§¥§¦¥§©¨

`Ed oke .mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦§¥
i"WxA `Ed oke .` ,biw oiNEg dpWOA©¦§¨¦§¥§©¦
xnFl oi`e .` ,fhw oiNEg .` ,ci zFnai§¨¦§¥©
,icB aYkp okle deFdA aEzMd xACW¤¦¥©¨§¤§¨¥¦§©§¦
mEXn ,sFr dGn hrnl oi` `liOnE¦¥¨¥§©¥¦¤¦

zaizkl dAiQd `Ed "FO` algA"W¤©£¥¦©¦¨¦§¦©
dzid `l dxFYd ENi`e ,icBzazFM §¦§¦©¨Ÿ¨§¨¤¤

aFYkl dkixv dzid `l ,"FO` algA"©£¥¦Ÿ¨§¨§¦¨¦§
hrnl `A "FO` algA" i`Ce `N` ,icB§¦¤¨©©©£¥¦¨§©¥

sFr(mgpn zxez).fk dxez

(fk)[Eì áúk]¯qEtcA `Ed oM §¨§¥¦§
.oFW`x¦

äzà àìå Y älàä íéøácä úà¤©§¨¦¨¥¤§Ÿ©¨
ät-ìòaL äøBz ázëì éàMø¯cnFl ©©¦§Ÿ¨¤§©¤¥

`Ed oke ."dN`d" zaiY xEYIn oM¥¦¦¥©¨¥¤§¥
,azFM dY` dN`" :a ,q oiHiB `xnBA©§¨¨¦¦¥¤©¨¥
,Kkl mrHde ."zFkld azFM dY` i`e§¦©¨¥£¨§©©©§¨
dRÎlrAW dxFYl sFqe uw oi`W ipRn¦§¥¤¥¥§©¨¤§©¤

(a ,`k oiaexir t"r `"eb).gk dxez

(hk)äLî úãøa éäéåàéáäLk Y ©§¦§¤¤Ÿ¤§¤¥¦
íéøetkä íBéa úBðBøçà úBçeì¯ ©£§©¦¦

f`W ,zFpFW`x zFgEl `iadWM `le§Ÿ§¤¥¦¦¤¨
mipR xFr oExiw Fl did `l(`"eb). Ÿ¨¨¥¨¦

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` e"h iyiy meil inei xeriy

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לאחד לא אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה …ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
סג)חבּורה מֹועלת ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּׁשחר ּכתרּגּומֹו. ּבעּמּוד אּלא לינה ואין הּמזּבח, .ּבראׁש ֲָ¿…»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ÁÒt‰ ‚Á Á·Ê∑,ואברים אמּוריו חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ∆«««»«ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýé:Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגפן (דברים ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא  ּודבׁש, ּתמרים וגֹו'". È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר אחד אזהרה ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה ואחד קטו)לאכילה, מּמה ∑È„b.(חולין וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, עּזים" "ּגדי מקֹומֹות ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר.Bn‡ ·ÏÁa∑ ּפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ«¬≈ƒְָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן אּסּור ֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין .לעֹוף, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"éøîàä úà LøBiå" ïëå¯xAcOA §¥©¤¤¨¡Ÿ¦©¦§¨
.al ,`k

ìïéLeøb ïBL¯d`xE .dXExi oFWl `le §¥¦§Ÿ§§¨§¥
,Kixze FnEBxzM" :mW xAcOA i"Wx mB©©¦©¦§¨¨§©§§¨¥
:zFwElg iYW zWOWn W"ix zaiYW¤¥©¥§©¤¤§¥£
`EdW ,dWxFd oFWlE dXExi oFWl§§¨§¨¨¤

."KExize cExih¥§¥
Eìáb úà ézáçøäå÷Bçø äzàå Y §¦§©§¦¤§ª¤§©¨¨
ðéàå äøéçaä úéaîúBàøì ìBëé E ¦¥©§¦¨§¥§¨¥¨

ìL Eì òáB÷ éðà Cëì ,ãéîz éðôìL §¨©¨¦§¨£¦¥©§¨Ÿ
eìlä íéìâø¯z` iYagxde" ,xnFlM §¨¦©¨§©§¦§©§¦¤

minrR WlW"l mrh `Ed ,"LlEaB§¤©©§¨§¨¦
aYkp okle ,"LxEkf lM d`xi dpXA©¨¨¥¨¤¨§§§¨¥¦§©
.. WixF` iM" :mrh zpizp lW oFWlA§¨¤§¦©©©¦¦

."'ebe iYagxdedk dxez §¦§©§¦
(dk)'Bâå èçLú àì"èçLú àì" Y Ÿ¦§©§Ÿ¦§©

çñtä úà¯."igaf mC" Edf ¤©¤©¤©¦§¦
íi÷ õîç ïéãòå¯d`x ."ung lr" Edf ©£©¦¨¥©¨¤©¨¥§¥

z` hgWY `l" :gi ,bk lirl i"Wx©¦§¥Ÿ¦§©¤
."ungd xraYW cr oqipA c"iA gqRd©¤©§§¦¨©¤§©¥¤¨¥
hgFXd lW ungd lr `Ed WbCdW¤©¨¥©¤¨¥¤©¥
iptl ungd z` xraIW KixSW¤¨¦¤§©¥¤¤¨¥¦§¥
oicre" aFYkl wIC o`M la` ,dhigXd©§¦¨£¨¨¦¥¦§©£©¦
,hgFXd lv` `weC e`l ,"mIw ung̈¥©¨¨©§¨¥¤©¥
ipAn cg`l F` wxFGd lv` ENit` `N ¤̀¨£¦¥¤©¥§¤¨¦§¥
dn Edfe ,cIn azFMW itM dxEag£¨§¦¤¥¦¨§¤©
.mW lirl aEzMd lr df wEqtA sqFPX¤¨§¨¤©©¨§¥¨

÷øBfì Bà èçBMì äøäæà¯dwixf ©§¨¨©¥©¥§¦¨
"mC"n `zlikOA `iAxzn,bq migqt i"yx) ¦§©§¨©§¦§¨¦¨

(a.

äøeáçä éðaî ãçàì Bà¯mB d`xE §¤¨¦§¥©£¨§¥©
aizkC aBÎlrÎs`" :` ,bq migqR i"Wx©¦§¨¦©©©¦§¦
cg`l ung did m` ,`nzq ung lr©¨¥§¨¨¦¨¨¨¥§¤¨
,oixaFr oi` ± dxEagd ipAn Fpi`W¤¥¦§¥©£¨¥§¦
lM ,oili `le hgWz `l aizkCn¦¦§¦Ÿ¦§©§Ÿ¨¦¨
Wi m`e ,dhigWA FpWi ± dpldA FpWIW¤¤§©£¨¨¤§¦§¦¨§¦¥

."oixaFr oNEM ± odn cg`l§¤¨¥¤¨§¦
ïéìé àìåBîebøúk Y¯oEziai `le" §Ÿ¨¦§©§§Ÿ§¦

Epili `le ± "`gAcOn xA `xtvl§©§¨©¦©§§¨§Ÿ¨¦
i"Wx mB d`x .gAfOl uEgn xwAl©Ÿ¤¦©¦§¥©§¥©©¦
uEgn ± iBg alg oili `le" :gi ,bk lirl§¥§Ÿ¨¦¥¤©¦¦

."gAfOl©¦§¥©
úìòBî äðéì ïéà¯.lFqtl ¥¦¨¤¤¦§

çaænä Làøa¯ligzd m`W Epide §Ÿ©¦§¥©§©§¤¦¦§¦
milFki ,dliNA gAfOd lr sxVdl§¦¨¥©©¦§¥©©©§¨§¦
d`xE .mFId KWnA FztixU KiWndl§©§¦§¥¨§¤¤©§¥
lr s` lFki" :gi ,bk lirl i"Wx mB©©¦§¥¨©©
xnFl cEnlY ,dpilA lqRi dkxrOd©©£¨¨¦¨¥§¦¨©§©

(a ,e `xwie)lM gAfOd lr dcwFn lr©§¨©©¦§¥©¨
."dliNd©©§¨

øçMä ãenòa àlà äðéì ïéàå¯ §¥¦¨¤¨§©©©©
lFki dliNd lM la` ,"xwAl" xn`PW¤¤¡©©Ÿ¤£¨¨©©§¨¨

gAfOl dRvxdn ozFlrdl(my lirl i"yx). §©£¨¥¨¦§¨©¦§¥©
çñtä âç çáæåéøeîà Y¯mixa`d ¤©©©¨©¥¨¨¥¨¦

gAfOd lr mitxUPd. ©¦§¨¦©©¦§¥©
íéáìç øè÷ä ìëì ãîì äzà ïàkîe¦¨©¨¨¥§¨¤§¥£¨¦

íéøáàå¯.xwAd cr mpildl oi`W §¥¨¦¤¥©£¦¨©©Ÿ¤
xhwd" :` ,a zFkxA i"Wx mB d`xE§¥©©¦§¨¤§¥
wxfPW zFpAxw lW mixa`e mialg£¨¦§¥¨¦¤¨§¨¤¦§©
,dliNd lM ozFlrdl ozevn ,mFIA mnC̈¨©¦§¨¨§©£¨¨©©§¨

cEOr dlrIW cr dpilA oilqtp opi`e§¥¨¦§¨¦§¦¨©¤©£¤©
`l aizkC ,gAfOd on dHnl ode xgXd©©©§¥§©¨¦©¦§¥©¦§¦Ÿ

."xwAl oiliek dxez ¨¦©Ÿ¤
(ek)Eúîãà éøeka úéLàøY ¥¦¦¥©§¨§

çáLa íéøeîàä ïéðénä úòáMî¦¦§©©¦¦¨£¦§¤©
Eöøà¯zaiY wEICn oM cnFl ©§§¥¥¦¦¥©

,Lznc` gaW mdW zFxiR ,"Lznc`"©§¨§¥¤¥¤©©§¨§
l`xUi ux` `id(m"`x)i"Wx mB d`xE . ¦¤¤¦§¨¥§¥©©¦

,ek mixaC i"Wx d`x la` .hi ,bk lirl§¥£¨§¥©¦§¨¦
,"ux`" deW dxfBn z`f cnFNW a¤¥Ÿ¦§¥¨¨¨¤¤
mEXn Kkl KxvEdW xnFl Wie ."ux`"¤¤§¥©¤§©§¨¦
Îoi`XÎdn ,mzq "dnc`d" xn`p mXW¤¨¤¡©¨£¨¨§¨©¤¥
KxFv oi` "Lznc`" xn`PW o`M oM¥¨¤¤¡©©§¨§¥¤

.'deW dxfB'A©§¥¨¨¨
"'Bâå ïôâå äøòNe ähç õøà"¯ ¤¤¦¨§Ÿ̈§¤¤§

.g ,g mixaC§¨¦
íéøîz Láã àeä Y "Láãe"¯`le §¨§©§¨¦§Ÿ

ixEMA" llkA md okle .mixFaC WaC§©§¦§¨¥¥¦§©¦¥
"Lznc`(cec ixac)i"Wx mB d`xE . ©§¨§§¥©©¦

.` ,bp migqR .a ,ek mixaC§¨¦§¨¦
éãb ìMáú àìøNáì äøäæà Y Ÿ§©¥§¦©§¨¨§¨¨

áìça¯,icB wx `le ,xUA ibEq lkl §¨¨§¨¥¨¨§Ÿ©§¦
FO` alg wx `le ,alg ibEq lklE(m"`x). §¨¥¨¨§Ÿ©£¥¦

ìLåãçà :äøBza áeúk íéîòt L §¨Ÿ§¨¦¨©¨¤¨
ãçàå ,äàðäì ãçàå ,äìéëàì©£¦¨§¤¨©£¨¨§¤¨

ìeMa øeqàì¯,bk lirl i"Wx mB d`x §¦¦§¥©©¦§¥
dWlWaE" :mWe ,hizFnFwnaYkp §¨¦§¨§¦§©

cg` ,dxFYAxEQi`lcg`e ,dlik` ©¨¤¨§¦£¦¨§¤¨
xEQi`l."lEXiA xEQi`l cg`e ,d`pd §¦£¨¨§¤¨§¦¦

`le" :`k ,ci mixaC i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦§¨¦§Ÿ



yz`קל ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy
(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑ּבּגמרא הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית סב)ּכתרּגּומֹו: ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : «ƒ≈«»»«¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּפרצּוף  ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּב'כתּבֹות ':
ׁשהיה  ּבׁשעה ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובית

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה י ׂשראל עם .מדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãì§©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

äòø 'îòá äñôãð àùú éë úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Îdn ,(oqip Wcg W`x cr mixERMd©¦¦©ŸŸ¤¦¨©
lM oM Ecnl xnzi`e xfrl` oMÎoi`X¤¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨§¥¨

.dpW mirAx`d̈©§¨¦¨¨
í÷øt äLî íäì äðL¯wxR FzF` ¨¨¨¤Ÿ¤¦§¨¤¤

oxd`l dpXW Fnvr(my i"yx). ©§¤¨¨§©£Ÿ
ïéîéì øæòìà áLé ,íä e÷lzñð¦§©§¥¨©¤§¨¨¦¦
,ïøäà ìàîNì øîúéàå äLîŸ¤§¦¨¨¦§Ÿ©£Ÿ
äLî íäì äðL ,íéð÷æ eñðëð¦§§§¥¦¨¨¨¤Ÿ¤
eáLé íéð÷æ e÷lzñð ,í÷øt¦§¨¦§©§§¥¦¨§

ïéããvì¯cvl wlge oini cvl wlg ©§¨¦¥¤§©¨¦§¥¤§©
.l`nU§Ÿ

äLî íäì äðL ,íòä ìk eñðëð¦§§¨¨¨¨¨¨¤Ÿ¤
,ãçà íòä ìk ãéa àöîð .í÷øt¦§¨¦§¨§©¨¨¨¤¨
ïøäà éða ãéa ,íéðL íéð÷fä ãéa§©©§¥¦§©¦§©§¥©£Ÿ

ìL'eëå äòaøà ïøäà ãéa ,äL¯ §Ÿ¨§©©£Ÿ©§¨¨§
,FwxR oxd` odl dpWe dWn wNYqp"¦§©¥¤§¨¨¨¤©£Ÿ¦§
,owxR eipA odl EpW oxd` wNYqp¦§©¥©£Ÿ¨¨¤¨¨¦§¨
,owxR mipwf mdl EpW eipA EwNYqp¦§©§¨¨¨¨¤§¥¦¦§¨

."drAx` lMd ciA `vnp¦§¨§©©Ÿ©§¨¨
ïéáeøòa àúéàãk¯.a ,cpbl dxez ¦§¦¨§¥¦

(dlÎbl)äåñî åéðt ìò ïziåY ©¦¥©¨¨©§¤

"étà úéa" :Bîebøúk¯.mipR ziA §©§¥©¥¥¨¦
ìàeä énøà ïBL¯.deqn §£©¦©§¤

àøîba¯.a ,aq zFAEzM ©§¨¨§
"àaì éåñ"¯DAl d`x(my i"yx). §¥¦¨¨¨¦¨

úBaúëa ãBòå¯.` ,q §¦§ª
äåñî à÷ äåä"¯hiAni"yx)(my. £¨¨©§¤©¦

ì ,"dtàììkzñî äéä ,äèaä ïBL §©¨§©¨¨¨¨¦§©¥
ãâðk ïzpä ãâa "äåñî" ïàk óà ,dä©¨©§¤¤¤©¦¨§¤¤

íéðéòä úéáe óeöøtä¯mixFg FA Eide ©©§¥¨¥©¦§¨¦
okle ,hiAdl lkEIW icM mipird cbpM§¤¤¨¥©¦§¥¤©§©¦§¨¥

.dhAd oFWl ,"deqn" `xwp¦§¨©§¤§©¨¨
ìkä eðBfé àlL ãBää éðø÷ ãBáëìå§¦§©§¥©¤Ÿ¦©Ÿ

äåñnä ïúBð äéä íäî¯.eipR lr ¥¤¨¨¥©©§¤©¨¨
BìèBðå ,ïcâðk¯xnFl Kixve .eipR lrn §¤§¨§§¥©¨¨§¨¦©

`vIWM ixdW ,`weC e`l "FlhFp"W¤§¨©§¨¤£¥§¤¨¨
,deqn `lA did l`xUi ipA mr xAcl§©¥¦§¥¦§¨¥¨¨§Ÿ©§¤
`ll x`WPW dpEMd `N` ,oOwlcM§¦§©¨¤¨©©¨¨¤¦§©§Ÿ

deqn(cecl likyn)xACWM dpEMdW F` . ©§¤¤©©¨¨§¤¦¥
d`ivi zrWA `NW l`xUi ipA mr¦§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§©§¦¨

.crFn ld`n¥Ÿ¤¥
ìàøNé íò øaãî äéäL äòLa¯ §¨¨¤¨¨§©¥¦¦§¨¥

mikixv dxFY micnFNW drWA oMW¤¥§¨¨¤§¦¨§¦¦
i"Wx d`x ,axd ipR z` zF`xl¦§¤§¥¨©§¥©¦

.a ,cp oiaexir
øaãî íB÷näL äòLáe¯inFx qEtcA §¨¨¤©¨§©¥¦§¦

.h ,bl i"Wx WExiR iR lr `Ede ,"xAcp"¦§¨§©¦¥©¦
àìa àöé Búàöáe ,"Búàö ãò" ,Bnò¦©¥§¥¨¨§Ÿ

äåñî¯"cr"e "Fz`v cr" xnFlM ©§¤§©©¥§©
Fz`v llFM ,llMA(cecl likyn)Wie . ©§¨¥¥§¥

cr" oFWNd ltMn oM cnFNW ,xnFl©¤¥¥¦¤¤©¨©
drWA mBW rnWOW ,"`vie Fz`v¥§¨¨¤©§©¤©§¨¨
wEIC mB Edfe ,deqn `lA did `vIW¤¨¨¨¨§Ÿ©§¤§¤©¦

."`vi Fz`vaE" i"Wx oFWl§©¦§¥¨¨
éðø÷ "eàøå" ,"ìàøNé éða ìà øaãå"§¦¤¤§¥¦§¨¥§¨©§¥
íäî ÷lzñî àeäLëe åéðôa ãBää©§¨¨§¤¦§©¥¥¤
åéðt ìò äåñnä úà äLî áéLäå" Y§¥¦Ÿ¤¤©©§¤©¨¨
øaãì" àaLëe ,"Bzà øaãì Bàa ãò©Ÿ§©¥¦§¤¨§©¥

.åéðt ìòî BìèBð Y "Bzà¯xnFlM ¦§¥©¨¨§©
,"'ebe dWn ipR z` l`xUi ipA E`xe"§¨§¥¦§¨¥¤§¥¤
ipA l` xAC"W drWA lr aqEn¨©§¨¨¤¦¤¤§¥

."l`xUi¦§¨¥

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑מהּוּב ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד)אֹומר מזּדעזעים.(לעיל ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף העגל, את .ּומּׁשעׂשּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹסדר
לׂשמאל  ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹלׂשמאל
מׁשה  להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה זקנים, נכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹאהרן.

נמצ  ּכדאיתא ּפרקם. וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד א', העם ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
.(נד)ּב'ערּובין' ְִֵ

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ïø÷ ékì Yíéðø÷ ïBL¯cg`A ¦¨©§©§©¦§¤¨
,"Fl FcIn mipxw oFWl" :cIdÎiazMn¦¦§¥©¨§©§©¦¦¨
mW i"WxaE ,c ,b wEwagA wEqR `Ede§¨©£©§©¦¨

."xF`n oFWl"§¨
ïø÷ ïéîk èìBáe ÷éäáî øBàäL¯ ¤¨©§¦¥§¦¤¤

gxFfe awFp `EdWM" :mW wEwag i"WxA§©¦£©¨§¤¥§¥©
,oihlFA mipxw oinM d`xp awPd KxC¤¤©¤¤¦§¤§¦©§©¦§¦

."eipR xFr oxw iM oke§¥¦¨©¨¨
ãBää éðø÷ì äLî äëæ ïëéäîe¯ ¥¥¨¨¨Ÿ¤§©§¥©

cFdd ipxwl dkf okidn ,xnFlM§©¥¥¨¨¨§©§¥©
dkf `NX dn ,zFpFxg`d zFgENA©¨©£©¤Ÿ¨¨

zFpFW`x zFgElA(`"eb)xnFl oi`W . §¦¤¥©
FOr FzFidA dpikXd eiGn dfA dkGW¤¨¨¨¤¦¦©§¦¨¦§¦
zFgElA mB oMÎm`W ,mFi mirAx` mẄ©§¨¦¤¦¥©§

oM zFidl Kixv did zFpFW`x(m"`x). ¦¨¨¨¦¦§¥
eøîà eðéúBaø¯zF` `VY `nEgpY ©¥¨§©§¨¦¨

.fl
àeä-Ceøa-LBãwä ïúpL ,äøònä ïî¦©§¨¨¤¨©©¨¨
."étë éúkNå" øîàpL ,åéðt ìò Bãé̈©¨¨¤¤¡©§©Ÿ¦©¦

¯.ak ,bl lirll dxez §¥
(l)åéìà úLbî eàøéiåäàøe àa Y ©¦§¦¤¤¥¨Ÿ§¥

ãòL ,äøáò ìL dçk äìBãb änk©¨§¨Ÿ¨¤£¥¨¤©
eäî ,äøáòa íäéãé eèLt àlL¤Ÿ¨§§¥¤¨£¥¨©

úìëBà Làk 'ä ãBák äàøîe" øîBà¥©§¥§§¥¤¤
àìå ,"ìàøNé éða éðéòì øää Làøa§Ÿ¨¨§¥¥§¥¦§¨¥§Ÿ
úà eNòMîe ,íéòæòcæî àìå íéàøé§¥¦§Ÿ¦§©§§¦¦¤¨¤
eéä äLî ìL BãBä éðøwî óà Y ìâòä̈¥¤©¦©§¥¤Ÿ¤¨

.íéòæòcæîe íéòézøî¯,ck lirl ©§¦¦¦§©§§¦§¥
.fi`l dxez

(`l)äãòa íéàNpäéàéNð Bîk Y ©§¦¦¨¥¨§§¦¥
.äãòäíäéìà äLî øaãéåY ¨¥¨©§©¥Ÿ¤£¥¤

ìe ,íB÷î ìL BúeçéìLàeä äåä ïBL §¦¤¨§Ÿ¤
äfä ïéðòä ìk¯.dWxRd sFq cr ¨¨¦§¨©¤©©¨¨¨

azke .cinY xcQd did KMW ,xnFlM§©¤¨¨¨©¥¤¨¦§¨©
mEXn ,(mzq) "mFwn lW FzEgilW"§¦¤¨§¨¦
cgEin oipr dfi` miptA xMfp `NW¤Ÿ¦§©¦§¦¥¤¦§¨§¨
,l`xUi ipal xFqnl xEn` did dWOW¤¤¨¨¨¦§¦§¥¦§¨¥
mzF` cOlIW zEgilXl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨©§¦¤§©¥¨
,mFi lkA did df xace ,DNEM dxFYd lM̈©¨¨§¨¨¤¨¨§¨
zFvnE dxFY mcOln did mFi lkAW¤§¨¨¨§©§¨¨¦§

(m"`x).al dxez

(al)eLbð ïë éøçàåãnlL øçà Y §©£¥¥¦§©©¤¦¥
Bà äLøtä ãnìîe øæBç ,íéð÷fì©§¥¦¥§©¥©¨¨¨

ìàøNéì äëìää¯cFaM wlge ©£¨¨§¦§¨¥§¨©¨
KMÎxg`e dNigY mcOll mi`iUPl©§¦¦§©§¨§¦¨§©©¨

l`xUi ipA lkl(a ,l xacna i"yx). §¨§¥¦§¨¥

äðLnä øãñ ãöék :ïðaø eðz¯cviM ¨©¨¨¥©¥¤©¦§¨¥©
dRÎlrAW dxFY l`xUi Ecnli"yx) ¨§¦§¨¥¨¤§©¤

exir(a ,cp oia.
ñðëð ,äøeábä étî ãîBì äéä äLîŸ¤¨¨¥¦¦©§¨¦§©

ïøäà¯aizkcM ,dWn iptl aWiediryi) ©£Ÿ§¨©¦§¥¤§¦§¦
(k ,loke ,"LixFn z` zF`Fx Lipir Eide"§¨¥¤¤¤§¥

eiptl oiaWFi ozrEnW zrWA mNEMi"yx) ¨¦§©§¨¨§¦§¨¨
(my.

ïøäà ÷lzñð ,B÷øt äLî Bì äðL̈¨Ÿ¤¦§¦§©¥©£Ÿ
äLî ìàîNì Bì áLéå¯`ipzCoileg) §¨©¦§ŸŸ¤§©§¨

(a ,`v,xEA df ixd ± FAx oinil KNdnd :©§©¥¦¦©£¥¤
aWil ipW oi`W onfA ,aWFi oMWÎlke§¨¤¥¥¦§©¤¥¥¦¥¥

l`nUA(my i"yx). ¦§Ÿ
åéða eñðëð¯xfrl` ,oxd` lW ¦§§¨¨¤©£Ÿ¤§¨¨

acp z` xiMfd `NX dnE .xnzi`e§¦¨¨©¤Ÿ¦§¦¤¨¨
dAxd rxi` df rExi`W s` ,`Edia`e©£¦©¤¥©¤¥©©§¥
Wi ,Ezn f`W oqip Wcg W`x iptl¦§¥ŸŸ¤¦¨¤¨¥¥
lr xAcn dGd oiprd lMW mEXn ,xnFl©¦¤¨¨¦§¨©¤§©¥©
mirAx`d lM) cinY libx didW xaC̈¨¤¨¨¨¦¨¦¨¨©§¨¦
i"Wx azMW FnM ,(xAcOA EidW dpẄ¨¤¨©¦§¨§¤¨©©¦
acp z` xiMfd `l okl ,`l wEqR lirl§¥¨¨¥Ÿ¦§¦¤¨¨
lM KWnp mlv`W mEXn `Edia`e©£¦¦¤¤§¨¦§¨¨
mFi zxgOn) calA dpW ivg wx oiprd̈¦§¨©£¦¨¨¦§¨¦¨¢©



קלי `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy
(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑ּבּגמרא הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית סב)ּכתרּגּומֹו: ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : «ƒ≈«»»«¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּפרצּוף  ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּב'כתּבֹות ':
ׁשהיה  ּבׁשעה ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובית

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה י ׂשראל עם .מדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãì§©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

äòø 'îòá äñôãð àùú éë úùøôì äøèôä

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Îdn ,(oqip Wcg W`x cr mixERMd©¦¦©ŸŸ¤¦¨©
lM oM Ecnl xnzi`e xfrl` oMÎoi`X¤¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨§¥¨

.dpW mirAx`d̈©§¨¦¨¨
í÷øt äLî íäì äðL¯wxR FzF` ¨¨¨¤Ÿ¤¦§¨¤¤

oxd`l dpXW Fnvr(my i"yx). ©§¤¨¨§©£Ÿ
ïéîéì øæòìà áLé ,íä e÷lzñð¦§©§¥¨©¤§¨¨¦¦
,ïøäà ìàîNì øîúéàå äLîŸ¤§¦¨¨¦§Ÿ©£Ÿ
äLî íäì äðL ,íéð÷æ eñðëð¦§§§¥¦¨¨¨¤Ÿ¤
eáLé íéð÷æ e÷lzñð ,í÷øt¦§¨¦§©§§¥¦¨§

ïéããvì¯cvl wlge oini cvl wlg ©§¨¦¥¤§©¨¦§¥¤§©
.l`nU§Ÿ

äLî íäì äðL ,íòä ìk eñðëð¦§§¨¨¨¨¨¨¤Ÿ¤
,ãçà íòä ìk ãéa àöîð .í÷øt¦§¨¦§¨§©¨¨¨¤¨
ïøäà éða ãéa ,íéðL íéð÷fä ãéa§©©§¥¦§©¦§©§¥©£Ÿ

ìL'eëå äòaøà ïøäà ãéa ,äL¯ §Ÿ¨§©©£Ÿ©§¨¨§
,FwxR oxd` odl dpWe dWn wNYqp"¦§©¥¤§¨¨¨¤©£Ÿ¦§
,owxR eipA odl EpW oxd` wNYqp¦§©¥©£Ÿ¨¨¤¨¨¦§¨
,owxR mipwf mdl EpW eipA EwNYqp¦§©§¨¨¨¨¤§¥¦¦§¨

."drAx` lMd ciA `vnp¦§¨§©©Ÿ©§¨¨
ïéáeøòa àúéàãk¯.a ,cpbl dxez ¦§¦¨§¥¦

(dlÎbl)äåñî åéðt ìò ïziåY ©¦¥©¨¨©§¤

"étà úéa" :Bîebøúk¯.mipR ziA §©§¥©¥¥¨¦
ìàeä énøà ïBL¯.deqn §£©¦©§¤

àøîba¯.a ,aq zFAEzM ©§¨¨§
"àaì éåñ"¯DAl d`x(my i"yx). §¥¦¨¨¨¦¨

úBaúëa ãBòå¯.` ,q §¦§ª
äåñî à÷ äåä"¯hiAni"yx)(my. £¨¨©§¤©¦

ì ,"dtàììkzñî äéä ,äèaä ïBL §©¨§©¨¨¨¨¦§©¥
ãâðk ïzpä ãâa "äåñî" ïàk óà ,dä©¨©§¤¤¤©¦¨§¤¤

íéðéòä úéáe óeöøtä¯mixFg FA Eide ©©§¥¨¥©¦§¨¦
okle ,hiAdl lkEIW icM mipird cbpM§¤¤¨¥©¦§¥¤©§©¦§¨¥

.dhAd oFWl ,"deqn" `xwp¦§¨©§¤§©¨¨
ìkä eðBfé àlL ãBää éðø÷ ãBáëìå§¦§©§¥©¤Ÿ¦©Ÿ

äåñnä ïúBð äéä íäî¯.eipR lr ¥¤¨¨¥©©§¤©¨¨
BìèBðå ,ïcâðk¯xnFl Kixve .eipR lrn §¤§¨§§¥©¨¨§¨¦©

`vIWM ixdW ,`weC e`l "FlhFp"W¤§¨©§¨¤£¥§¤¨¨
,deqn `lA did l`xUi ipA mr xAcl§©¥¦§¥¦§¨¥¨¨§Ÿ©§¤
`ll x`WPW dpEMd `N` ,oOwlcM§¦§©¨¤¨©©¨¨¤¦§©§Ÿ

deqn(cecl likyn)xACWM dpEMdW F` . ©§¤¤©©¨¨§¤¦¥
d`ivi zrWA `NW l`xUi ipA mr¦§¥¦§¨¥¤Ÿ¦§©§¦¨

.crFn ld`n¥Ÿ¤¥
ìàøNé íò øaãî äéäL äòLa¯ §¨¨¤¨¨§©¥¦¦§¨¥

mikixv dxFY micnFNW drWA oMW¤¥§¨¨¤§¦¨§¦¦
i"Wx d`x ,axd ipR z` zF`xl¦§¤§¥¨©§¥©¦

.a ,cp oiaexir
øaãî íB÷näL äòLáe¯inFx qEtcA §¨¨¤©¨§©¥¦§¦

.h ,bl i"Wx WExiR iR lr `Ede ,"xAcp"¦§¨§©¦¥©¦
àìa àöé Búàöáe ,"Búàö ãò" ,Bnò¦©¥§¥¨¨§Ÿ

äåñî¯"cr"e "Fz`v cr" xnFlM ©§¤§©©¥§©
Fz`v llFM ,llMA(cecl likyn)Wie . ©§¨¥¥§¥

cr" oFWNd ltMn oM cnFNW ,xnFl©¤¥¥¦¤¤©¨©
drWA mBW rnWOW ,"`vie Fz`v¥§¨¨¤©§©¤©§¨¨
wEIC mB Edfe ,deqn `lA did `vIW¤¨¨¨¨§Ÿ©§¤§¤©¦

."`vi Fz`vaE" i"Wx oFWl§©¦§¥¨¨
éðø÷ "eàøå" ,"ìàøNé éða ìà øaãå"§¦¤¤§¥¦§¨¥§¨©§¥
íäî ÷lzñî àeäLëe åéðôa ãBää©§¨¨§¤¦§©¥¥¤
åéðt ìò äåñnä úà äLî áéLäå" Y§¥¦Ÿ¤¤©©§¤©¨¨
øaãì" àaLëe ,"Bzà øaãì Bàa ãò©Ÿ§©¥¦§¤¨§©¥

.åéðt ìòî BìèBð Y "Bzà¯xnFlM ¦§¥©¨¨§©
,"'ebe dWn ipR z` l`xUi ipA E`xe"§¨§¥¦§¨¥¤§¥¤
ipA l` xAC"W drWA lr aqEn¨©§¨¨¤¦¤¤§¥

."l`xUi¦§¨¥

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑מהּוּב ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד)אֹומר מזּדעזעים.(לעיל ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף העגל, את .ּומּׁשעׂשּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹסדר
לׂשמאל  ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹלׂשמאל
מׁשה  להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה זקנים, נכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹאהרן.

נמצ  ּכדאיתא ּפרקם. וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד א', העם ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
.(נד)ּב'ערּובין' ְִֵ

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»
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.äãòäíäéìà äLî øaãéåY ¨¥¨©§©¥Ÿ¤£¥¤

ìe ,íB÷î ìL BúeçéìLàeä äåä ïBL §¦¤¨§Ÿ¤
äfä ïéðòä ìk¯.dWxRd sFq cr ¨¨¦§¨©¤©©¨¨¨

azke .cinY xcQd did KMW ,xnFlM§©¤¨¨¨©¥¤¨¦§¨©
mEXn ,(mzq) "mFwn lW FzEgilW"§¦¤¨§¨¦
cgEin oipr dfi` miptA xMfp `NW¤Ÿ¦§©¦§¦¥¤¦§¨§¨
,l`xUi ipal xFqnl xEn` did dWOW¤¤¨¨¨¦§¦§¥¦§¨¥
mzF` cOlIW zEgilXl dpEMd `N ¤̀¨©©¨¨©§¦¤§©¥¨
,mFi lkA did df xace ,DNEM dxFYd lM̈©¨¨§¨¨¤¨¨§¨
zFvnE dxFY mcOln did mFi lkAW¤§¨¨¨§©§¨¨¦§

(m"`x).al dxez

(al)eLbð ïë éøçàåãnlL øçà Y §©£¥¥¦§©©¤¦¥
Bà äLøtä ãnìîe øæBç ,íéð÷fì©§¥¦¥§©¥©¨¨¨

ìàøNéì äëìää¯cFaM wlge ©£¨¨§¦§¨¥§¨©¨
KMÎxg`e dNigY mcOll mi`iUPl©§¦¦§©§¨§¦¨§©©¨

l`xUi ipA lkl(a ,l xacna i"yx). §¨§¥¦§¨¥

äðLnä øãñ ãöék :ïðaø eðz¯cviM ¨©¨¨¥©¥¤©¦§¨¥©
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות

יום ראשון - י' אדר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג אדר
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א אדר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד אדר
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב אדר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו אדר
פרק כ

מפרק עז 
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז אדר
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת כי-תשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

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   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 
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áì÷øô
אדר  י' ראשון יום

,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîù 'îâá ù"îå,82 'nr cr:[úáùã
àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨

eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥
`epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef `l

ixd ,lirl epcnly dn itle ;eze`"jenk jrxl zad`e" zevny
`idlkl?l`xyin cg`

,ef dl`yl daeyzd -
:`ideðéäxn`py dn - ©§

,eze`pyl devny `xnba
df ixdäøBúa Bøáça©£¥§¨
,úBöîe`ed zlefdy - ¦§

edenky df oaena "exag"
dxez xney `ed mb
"hxt"ay `l` ,zeevne
xaere lykp `ed miieqn

- dxiarepiax w"ke
xiaqn8`linae" :dxrda

dler cenlz zbby elit`
`wec :xnelk ,"oecf
,"exag" `ed `hegdyk
,zeevne dxez xney
llba eze` `epyl devn

,dfk `hg mb el aygp ,(zeevne) dxez oa ezeida ik ,e`hg
ef dxiar ."oecf"k - "cenlz zbby" zngn ea lykp `edy

- efk dxnega zaygpexagadler'e" - ,cala zeevne dxeza
z` gikez gked zevn ea miiw xake `wec `"k witqn epi` 'oecf

) "jzinrepiax w"k oeyle`hgy zexnl ,"exiag"a mb :xnelk ,(
`epyl ick witqn df oi` ,oecfl aygp - "oecf dler" bbeya

:sqep i`pz o`k didiy gxkdd on `l` ,eze`Ba íi÷ øáëe§¨¦¥
"Eúéîò úà çéëBz çëBä" úåöî9mixne` l"f epinkge -10 ¦§©¥©¦©¤£¦¤

:"jzinr" lrEzàL íò,jil` deey -úBöîáe äøBúa- ¦¤¦§§¨§¦§
,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnleàì ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥Ÿ

,Bàèçî áL) "yexita oecf f"de" -epiax w"k oeyl,(Bîk ¨¥¤§§
.'íéãøç øôñ'a áeúkL.eze`pyl devn eze` -éî ìáà ¤¨§¥¤£¥¦£¨¦

Bøáç BðéàL] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl`linae" : ¤¥£¥
exiag" epi`y in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf
mixne` eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza

m`zdae ,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f epinkg
`epyl daiq jka oi` - oecfa dxiar xaer `ed m` mb jkl
,('l wxt seq lirl d`x) dbbyk aygp e`hgy oeikn ,eze`

mb `ed ,zeevnae dxeza exiag epi` `edy dn lr sqepeBðéàå§¥
,Bìöà áø÷î-dfi`a §Ÿ̈¤§

oi`y jk ,didiy oipr
,epnn cnli `edy dpkq
ìlä øîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©¦¥

ï÷fä11åéãéîìzî éåä" : ©¨¥¡¥¦©§¦¨
íBìL áäBà ,ïøäà ìL¤©£Ÿ¥¨

,'eëå,mely scexe - §
úBiøaä úà áäBà¥¤©§¦

,"äøBzì ïáø÷îes` - §¨§¨©¨
zece` xacn lldy
x`zn `ed oi` ,miyp`
"mc` ipa" x`eza mze`
x`eza `l` "miyp`" e`

,"zeixa"óàL ,øîBì©¤©
'ä úøBzî íé÷Bçøä̈§¦¦©
íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå©£¨§¨¥¦§¨¦

àîìòa "úBiøa" íLa- §¥§¦§©§¨
`xa d"awdy ,jka z`hazn dcigid mzlrn ,mzq "zeixa"

,dl`k mb - mze`éøöïëLîì C,mze` "jeynl" -éìáça ¨¦§¨§¨§¤§¥
éàä élëå ,äáäà úBúBáò,df lk iciÎlr -ìëeé éìeàå £©£¨§ª¥©§©©

àì ïäå ;'ä úãBáòå äøBúì ïáø÷ìmb :xnelk ,`l m` mbe - §¨§¨§¨©£©§¥Ÿ
,'d zcearle dxezl dlilg eaxwzi `l mde ,gilvi `l m`àìŸ

.íéòø úáäà úåöî øëN ãéñôäade` `edy xacd mvra - ¦§¦§©¦§©©£©¥¦
miiw xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde mze`

.mirx zad` zevníçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâålr - §©©§Ÿ̈¦¥¨§¦¨
,drxd mzbdpdòî eáL àìåíäéúBðBxen`ky -äåönL §Ÿ¨¥£¥¤¤¦§¨

íúàðNìzevn zniiw oi` aey mdiably ,oiicr xne` df oi` - ¦§Ÿ¨
,`l` ,"jenk jrxl zad`e".ïk íb íáäàì äåöî,mxa - ¦§¨§©£¨©¥

jk mr cgie ,mze` `epyl ,cgi mixacd ipy eidiy ixyt` cvik
aed`ld`pydy xg`ny oldl "`ipz"d xiaqn - ,mze`

,mday rxdn - d`pyd :zecxtp zeaiq izyn zeraep dad`de
zg` zexzeq od oi` - mday xzqend aehdn - dad`de
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íéøîà éèå÷éì
éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù
íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå
øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå íéòéø úáäà úåöî øëù
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים הזקן:8.ראה רבנו של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
- וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו "היינו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם אותו? לשנוא ˘ËÈÏ"‡:אסור ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ על) הטעם כאן לומר קשה
ביחס החטא בגלל הזדמנות Â¯È·ÁÏהשנאה כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

החשש  (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן חברו, של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה
ÔÈÚבחבירו ‰ÊÈ‡· לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - מספיק (2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'

מפני ‰˘ÈÂ‡לא ˙ÂÎ˙לשמור שנאתו)ÂÓˆÚכ"א (ע"י מזיק ה"ז - חסידות ע"פ משום·È‡„Âמתקלה! - חבירו עצמו ÙÒ˜את הצלת
באם רק לבוא שיוכל תתחברÏ‡מנזק אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כנ"ל, שיש, אלא כדבעי! ביצרו דוקא Ú˘¯Ïילחם (ולאו

כאן". קאי לא שבזה אלא ועמיתו), יז.9.חברו יט, א.10.ויקרא ל, יב.11.שבועות א, אבות
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Búðéáe BìëNa øiöéåea xaeciy oipra - dpaddy ,xnelk - ¦©¥§¦§¦¨
xeiva opeazn `ed eli`k ,zexidaa elkya lawzz - oldl

- eiptl gpend,ézîàä Cøaúé Bãeçé ïéðòizin`d dpipr - ¦§©¦¦§¨¥¨£¦¦
z` `xay ,cigi dwl` `ed d"awdy ,wx epi` ,"'d zecg`" ly

"yi"d `edy `l` ,mlerd
ze`ivnd ,cigid
ik ,dcigid zizin`d
mey miiw `l - ecrla
:oldl xaqeiy itke ,xac

éààeä C,d"awd - ¥
ïéîìò ìk àlîî- §©¥¨¨§¦

,zenlerd lk z` `lnn
,íéðBzçúå íéðBéìò- ¤§¦§©§¦

zniiw xac lkay :xnelk
ziwl` zinipt zeig
dnypd enk ,eze` dignd
.sebd z` d`lnne dignd

zeigefzn`zene zlaben
`xapd ly eleaiw gekl
,ziwl`d zeigd z`
`le eneiwa x`yiy
df oipra ;ze`ivna lhazi
oiay zeiga lcad miiw
oial mipeilrd zenlerd
:mipezgzd zenlerd
zeigd mipeilrd zenlera

,mipezgzd zenlera xy`n xzei dielbõøàä ìk àìî elôàå©£¦§Ÿ¨¨¨¤
,Cøaúé BãBák àeä Bælä"zeig" ly zxg` dxevl dpeekd -1 ©¥§¦§¨¥

"ceak") oinlr lk aaeq zpigaa zenlerd z` dignd "zeig" -
;zenlerd lk z` siwn `edy ote`a ,(aaeqe siwn zpiga `ed -
`l` ,mi`xapl m`zda zlabene znvnevn dpi` ,ef "zeig"
,mi`xapdn daxda zilrp dzeida - `xapa drityn `id
oial mipeilrd zenlerd oia lcad mey oi` ,ef zeig iable
- "eceak `ln" - inybd mlera mby cr ,mipezgzd zenlerd

,Lnî áéLç àìk dén÷ àlëå`lk aeyg - eiabl lkde - §ª¨©¥§¨¨¦©¨
,melkBîk ,Lnî íéðBzçúå íéðBéìòa àeä Bcáì àeäå§§©¨¤§¦§©§¦©¨§

,úéLàøa éîé úLL íã÷ Bcáì äéäLmey miiw did `l ,f` - ¤¨¨§©Ÿ¤¥¤§¥§¥¦
- mi`xapde zenlerd e`xapy ixg` mb jk ,d"awd caln xac

epi` eli`k eiabl lkd - oky ,cala `ed miiw,miiwíB÷na íâå§©©¨
,íàáö ìëå õøàäå íéîMä ,äfä íìBò Ba àøápL äfä- ©¤¤¦§¨¨©¤©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨

,ux`d `ave minyd `av,äfä íB÷nä àlîî Bcáì àeä äéä̈¨§©§©¥©¨©¤
,e`xap mdy iptl -äzò íâådl` lky ixg` -,e`xapïk §©©¨¥

íéìèa íéàøápä ìkL éðtî ,ììk éepL íeL éìa Bcáì àeä§©§¦¦§¨¦§¥¤¨©¦§¨¦§¥¦
,Lnî úeàéöna Bìöàlha lkd d"awd iably xg`ne - ¤§©§¦©¨

ick .e`xapy iptl eidy enk eiabl mdy ixd ,ynn ze`ivna
- d"awd iabl ze`ivna milha mi`xapd lk cvik oiadl

:ytpdn lyna xacd z` owfd epax xiaqnúBiúBà ìehák§¦¦
Lôpä úeäî àeä ,ïLøLå ïøB÷îa äáLçnäå øeacä©¦§©©£¨¨¦§¨§¨§¨¨©¤¤

,'eë úòãå äðéa äîëç :äéúBðéça øNò ïäL ,dúeîöòå- §©§¨¤¥¤¤§¦¤¨¨§¨¦¨¨©©
zeize` yxeye xewn ody 'eke zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd
,ixdy) daygnde xeaicd
mipipr xacne ayeg mc`
ly mipipr e` lky ly
lkyd zegek ,mde (zecn
zedn : mi`xwp ,zecnde
qgia ,ytpd zenvre
xeaicd iyeall

,daygndeíäa ïéàL- ¤¥¨¤
,zecnae lkyaúðéça§¦©

íã÷ ïéãò úBiúBà¦£©¦Ÿ¤
Leáìa úBLaìúnL¤¦§©§¦§
Bîk] äáLçnä©©£¨¨§
àëå ë ÷øôa øàaúpL¤¦§¨¥§¤¤§

.[íL ïiò ,úeëéøàa- ©£¦©¥¨
ligzn zeize`d oipry
xak mc`yk ,daygna
z` rval ji` ayeg
,ald ze`z z` e` lkyd
,lcadd miiw o`ky
xacne ayeg cg` mc`y
ipy mc`e ,dl` zeize`a
,eli`e .zexg` zeize`a -
ybx ea ybxenyk e` ,envr "lky"a wnrzn `edy drya
dee`zne oian cg`dy ,xnel oi` - miieqn xacl de`zd
zeybxen `l f` ,oky .zexg` zeize`a - ipyde ,dl` zeize`a
,ixd .dnvr dcnd ielibe envr lkyd ielib `l` ,zeize` oiicr
iabl jxr mey odl oi` ,daygnd e` xeaicd zeize`y myk

ize`n dlrnly ytpd ielibzeize`a enlbzd ody iptle ;ze
- oyxeye oxewna zelelk oiicr odyk ,daygnd e` xeaicd
,ixnbl ze`ivna opi` my ixd ,zelha od ,"zecn"d e` "lky"d
mi`xapd lk ,jk - zeize` ly ze`ivn mey zybxen `ly
iabl milha (dlrnly daygnde xeaicd zeize`n e`xapy)
lyn `ed xen`d .`edÎjexa seqÎoi` xe` - myxeye mxewn
:inyb oiprn sqep lyn owfd epax `iai oldle .ytpd megzn

øçà íB÷îa ïk íb øàaúpL Bîëe2ïéðòî ,äæì éîLb ìLî §¤¦§¨¥©¥§¨©¥¨¨©§¦¨¤¥¦§©
LîMä øeck óeb àeä ,BøB÷îa LîMä øBàå åéæ ìeha¦¦§©¤¤¦§©©¤¤

íL íbL ,òé÷øaL,ynyd xeck seba -èMtúîe øéàî ¤¨¨¦©¤©¨¥¦¦§©¥
,BøBàå Båéæ éàcå,ynyd ly -BúeèMtúäî úàN øúéáe ©©¦§§¤¤§¥¥¦§©§

,íìBòä ììça Búøàäåxzei aexw ynyd eify lkk ,oky - §¤¨¨©£©¨¨
,xzei xi`n i`ce `ed ,ynylíML àlà,ynyd xeck seba - ¤¨¤¨

àeä,xe`de eifd -Bðéà elàëe BøB÷îa úeàéöna ìèä¥©§¦¦§§¦¥
:ììk úeàéönaybxen ,ynyd xeck seba ,oky - ©§¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
'úé åãåçé ïéðò åúðéáå åìëùá øééöéå åúáùçî ÷éîòé
íéðåúçúå íéðåéìò ïéîìò ìë àìîî àåä êéà éúéîàä
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`xcקלו b"i iriax mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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xc` a"i iyily mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ב שלישי יום
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א.3. כ, בראשית זוהר ראה ב. ס, ˘ËÈÏ"‡:4.חולין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ קורא [הוא מיוסד איז דאס ווייל - אמונה אן עס רופט "ער
האמונה על מיוסד] שזה מפני - אמונה הוא˘·„·¯לכך האמיתית השם דאחדות הענין שאפילו ועוד גו' נעשו שמים אצל ·‡ÂÓ‰ה'

‡"Â‡Î."'וכו שהוא י"ל ועוד ב), קמא, ב. ס, ל"ו.5.(עיין כא.6.פרק ל, ירמי'



`xcקלח e"h iyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ו שישי יום
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,äøBz ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëì äðzpäcr - ©¦§¨§¨¤¨§¤¨§¦§©§¨
dkldd it lr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg` lky dnk
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Bãé,el dpzipy zexyt`d itk -:Bì 'ä áéçøä øLàz` - ¨£¤¦§¦

.dxez cenll onfd

íàåenvrl ayeg `ed - §¦
:hilgneãBò Bì 'ä áéçøé©§¦

i`pt xzei el didie -
,dxez cenlløBäè" éæà£©§
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íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
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נג.5. ב.6.פרק צט, ט.7.מנחות יז, איוב

xc` c"i iying mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ד חמישי יום
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zelhazda mlek ecnr
oeinca ,d"awdl ze`ivna
zelhazdl edylk
zea`d ly ze`ivna
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ì"æø3øeac ìk ìòL,zexaicd zxyr ly -ïúîLð äçøt ©©¤©¨¦¨§¨¦§¨¨
,'eëziigz ly "lh"a zenypd z` mdl xifgd d"awdy `l` -
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.ìéòì økæpä.lirl xaqend -ïëì"leaql" elki `ly iptn - ©¦§¨§¥¨¥
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øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
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ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
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ב.12. קמט, כג.1.תהלים פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, שבת
לו.4. בפרק להלן שיוסבר כפי



קלט xc` e"h iyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ו שישי יום
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epyi dxezay ixd ;ez` cg` xac md ,d"awd ly eznkge

.'d cegi ly ielibdBzáLçî íãàä ÷éîòiL øçà ,ïëìå§¨¥©©¤©£¦¨¨¨©£©§
:Baì ìà áéLé úàæ ,Bzìëé éôk ìéòì økæpä ìeha ïéðòa§¦§©¦©¦§¨§¥§¦§¨§Ÿ¨¦¤¦

:mi`ad mixaca opeazi -LøLå éìëN ïè÷ úBéäî ék¦¦§¨¨¦§¦§Ÿ¤
,ìéëäî éúîLðyxeye ilky zephw llba ,lbeqn ippi` - ¦§¨¦¥¨¦

,iznypúîàa Cøaúé Bãeçéì ïkLîe äákøî úBéäì¦§¤§¨¨¦§¨§¦¦§¨¥¤¡¤
Ba úâOîe àñéôz élc äáLçî úéìc øçàî ,Bzîàì©£¦¥©©§¥©£¨¨¦¦§¦¨©¤¤

ììëe ììk Cøaúé,llke llk izaygne ilky geka oi` - ¦§¨¥§¨§¨
,d"awd z` biydle "qetzl"õîL àìå ,íìBòa äâOä íeL©¨¨¨¨§Ÿ¤¤

eäpî,edyn `le - ¦§
úBáàä úâOäî¥©¨©¨¨

,íéàéápäåiciÎlr - §©§¦¦
did ,zewl`a mzbyd
mi`iapde zea`d geka
"okyn"e "dakxn" zeidl
eli`e ;'d cegi zelbzdl
elit` ia oi`yk ,ip`
xyt` i` ,mzbydn uny
,izbyd iciÎlr ,ribdl il
"dakxn" ly ze`ivnl

;"okyn"eúàæì éà- ¦¨Ÿ
,jky oeiknBì äNòà- ¤¡¤

,d"awdlïBëîe ïkLî¦§¨¨
ì,BzáLdxev dze`a - §¦§

,izlkia `idyàeä
äøBz ãeîìúa ÷ñòä- ¨¥¤§©§¨

ixd `id dxez ,xen`ky
ezayl oekne okyn"

,"jxaziéàðtä éôk§¦©§©
íézò úeòéá÷a ,élL,dxezd cenill -úãk ,äìéláe íBia ¤¦¦§¦¦¦©©©§¨§¨

,äøBz ãeîìz úBëìäa ãçàå ãçà ìëì äðzpäcr - ©¦§¨§¨¤¨§¤¨§¦§©§¨
dkldd it lr aiiegn ,eavne ezbyd itl cg` lky dnk

,dxez cenllì"æø øîàîëe6úéøçL ãçà ÷øt elôà" : §©£©©©£¦¤¤¤¨©£¦
."'eëxzei cenll ezexyt`a oi` m` ,ziaxr cg` wxte -

elv` zkynpy ely dxez cenlz zevn ef ixd - miwxt ipyn
.jxazi ezayl oekne okyn jk ici lr dyrp `ede ,cinzäæáe¨¤

áeèáe äçîNa B÷ìç ìò äàãBä ïzéå ,ìéâéå Baì çîNé¦§©¦§¨¦§¦¥¨¨©¤§§¦§¨§
ïëéætLà úBéäì äëfL ìò ,ááì,gx`n -äøeábì- ¥¨©¤¨¨¦§ª§©¦¨©§¨
itn "dpzip"y dxezd iciÎlr ,d"awdl"dxeabd,ìëa íéîòt©£©¦§¨

,BlL éàðtäå úòä éôk ,íBé,dxez cenll el yiy -úqîk §¦¨¥§©§©¤§¦©
Bãé,el dpzipy zexyt`d itk -:Bì 'ä áéçøä øLàz` - ¨£¤¦§¦

.dxez cenll onfd

íàåenvrl ayeg `ed - §¦
:hilgneãBò Bì 'ä áéçøé©§¦

i`pt xzei el didie -
,dxez cenlløBäè" éæà£©§

éñBé íéãé"õîà ó7,,f` - ¨©¦¦Ÿ¤

xzei yicwi ,hilgn `ed
cenill epnfn xzeie

,dxezäáBè äáLçî"e©£¨¨¨
."'eëdaygn dze` -

hilgdy ,daeh
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éåìéâ àåäù åúðéëù úàøùäì íéùã÷ä éùã÷ åáå
ä"á÷äì ïéà ÷"îäá áøçùîå ïî÷ì ù"îë 'úé åãåçé
òáøà àìà 'úé åãåçé àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åîìåòá
íéùáåìîä åúîëçå 'úé åðåöø àåäù äëìä ìù úåîà
íãàä ÷éîòéù øçà ïëìå åðéðôì úåëåøòä úåëìäá
ìà áéùé úàæ åúìëé éôë ì"ðä ìåèéá ïéðòá åúáùçî
úåéäì ìéëäî éúîùð ùøùå éìëù ïè÷ úåéäî éë åáì
úéìã øçàî åúéîàì úîàá 'úé åãåçéì ïëùîå äáëøî
íåù ììëå ììë 'úé åá úâùîå àñéôú éìéã äáùçî
íéàéáðäå 'åáàä úâùäî åäðî õîù àìå íìåòá äâùä
÷ñòä àåä åúáùì ïåëîå ïëùî åì äùòà úàæì éà
äìéìáå íåéá íéúò úåòéá÷á éìù éàðôä éôë ú"úá
äøåú ãåîìú úåëìäá ãçàå ãçà ìëì äðúéðä úãë
çîùé äæáå 'åë úéøçù ãçà ÷øô 'éôà ì"æø øîàîëå
ìò ááì áåèáå äçîùá å÷ìç ìò äàãåä ïúéå ìéâéå åáì
éôë íåé ìëá íéîòô äøåáâì ïëéæôùåà úåéäì äëæù

:åì 'ä áéçøä øùà åãé úñîë åìù éàðôäå úòä

íàå
éñåé íéãé øåäè éæà ãåò åì 'ä áéçøéäáùçîå õîåà ó
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נג.5. ב.6.פרק צט, ט.7.מנחות יז, איוב

xc` c"i iying mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ד חמישי יום
פרק לד  ,bn 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå ãì ÷øô,86 'nr cr:åì 'ä

dlecb dgny znixb meyn jka yi ,"'d zecg`" oipr ea hlwp
xzei lecby lkky ,`linn oaen ,jkl m`zda .dlrnl zcgein
dlrnl 'gex zgp'd xzei dlecb jk - mewna xxeyd jyegd
mewn eze`a `vnpd icediy "'d zecg`"a dpen`dn zraepd

dgnydy ,ixd .oin`n
ytpd zgny :dletk `id
,d"awdl dzaxw lr
znixb lr dgnyde
dgnyde 'gex zgp'd

.lekiak d"awdleäæå§¤
áeúkL12çîNé" : ¤¨¦§©

,"åéNBòa ìàøNé- ¦§¨¥§¨
"eiyera"éî ìkL ,Leøt¥¤¨¦

øLà ,'ä úçîNa çîNì Bì Lé ¯ ìàøNé òøfî àeäL- ¤¦¤©¦§¨¥¥¦§Ÿ©§¦§©£¤
,d"awdíäL ,íéðBzçza Búøéãa çîNå NNmi`xapd - ¨§¨¥©§¦¨©©§¦¤¥

,mleray.Lnî úéîLb äiNò úðéçadxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨
" xn`p okle .d"awdleiyeradgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "

jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dnn xzeia dlecb `id
.diyrd mleray mi`xapdì "åéNBòa" áeúkL eäæåïBL §¤¤¨§¨§

,íéaø-dl`gnyi" xnel jixv did dxe`kl) eze` miyery ©¦
(cigi oeyl - "eyera l`xyiàìnä éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦©¨¥

"íéaøä úeLø" àø÷pL ,àøçà-àøèñå úBtì÷`le - §¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¨§¨©¦
ody ,zetilw ly zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx

zeax,"àãeøôc éøeè"å§¥¦¥¨
cg` lky ,cexitd ixd -
cxtp xd `ed envrl
yi mdn cg` lke ,deab
'd `ed - eze` dyry in
oeyl "eiyer" xn`p okl)

,(miaxïëtäúàå§¦§©§¨
,àøBäðìmiktdp mde - ¦§¨

,xe`lúeLø" íéNòðå§©£¦§
:Bæ äðeîàa ,Cøaúé Bãeçéì "ãéçiäly ezpen` iciÎlr - ©¨¦§¦¦§¨¥¤¡¨

"cigid zeyx" dyrp df lk - zizin`d "'d zecg`"a icedi
dgnydy ,miax oeyl "eiyera" xn`p okle ,"mler ly ecigi"l
miktdp micxtpd diyrd ipipr lky jkn cgeina `id dlrnl

."'d zecg`" oipra dpen`d iciÎlr dyecwd xe`l

.ãì ÷øtlr ,zeniieqn mizrly ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
ezeppeazd iciÎlr ,ald zgnya dze` xi`dle eytp z` jkfl mc`d

dlha d`ixad lke ,cgeine cigi d"awdy ji` ,izin`d 'd cegi oipra

.llk zniiw dpi` eli`k ,eiabl ze`ivna

úàæ úòãeî ,äpäå- §¦¥©©Ÿ
,xacd reciïä úBáàä"L¤¨¨¥

"äákønä ïä1,- ¥©¤§¨¨
byend fnex ,xen`k
lhay xacl ,"dakxn"
el oi`e ,edyinl ixnbl
`l` ,xg` oevx mey
lha `edy in ly epevx
"dakxn" enk ,eil`
oevxl ixnbl dpezpy

.da bdepdíäéîé ìkL¤¨§¥¤
e÷éñôä àì íìBòì§¨Ÿ¦§¦
úçà äòL elôà£¦¨¨©©

økæpä ìehaa íéîìBòä ïBaøì íúîLðå ízòc øM÷lî¦§©¥©§¨§¦§¨¨§¦¨¨¦©¦©¦§¨
.Cøaúé Bãeçéì ìéòìze`ivna lehiaa cinz ecnr zea`d - §¥§¦¦§¨¥

;izin`d ecegii z` zicinzd mzybxda ,d"awdlíäéøçàå- §©£¥¤
,dl` eidBúîLð úâøãî éôì ãçà ìk ,íéàéápä ìk̈©§¦¦¨¤¨§¦©§¥©¦§¨
,BúâOäåm`zda did ,`iap lk ly ze`ivna ezelhazd - §©¨¨

,ezbyd lceble eznyp zbixcn mexleðaø äLî úâøãîe©§¥©Ÿ¤©¥
,äðlk ìò äìBòä àéä íBìMä-åéìòzebixcn lk lr - ¨¨©¨¦¨¨©ª¨¨

,mi`iapdeøîàL2ìL BðBøb CBzî úøaãî äðéëL :åéìò ¤¨§¨¨§¦¨§©¤¤¦§¤
,äLî,efk dxeva d"awdl ze`ivna lha did epax dyn - Ÿ¤

ly xeaic did exeaicy
zelhazdke .dpikyd
,exeaicl mc`d ly epexb
ly epexb lehia did jk

,dpikyl dynäæ ïéòîe¥¥¤
zelhazdn edyna -

,mi`iapde zea`deëæ- ¨
,lkøä ãîòîa ìàøNé¦§¨¥§©£©©

,éðéñ,cnrn eze`a - ¦©
zelhazda mlek ecnr
oeinca ,d"awdl ze`ivna
zelhazdl edylk
zea`d ly ze`ivna

.mi`iapde,ìañì eìëé àlL ÷ø,dfk ax lehia -øîàîk ©¤Ÿ¨§¦§Ÿ§©£©
ì"æø3øeac ìk ìòL,zexaicd zxyr ly -ïúîLð äçøt ©©¤©¨¦¨§¨¦§¨¨
,'eëziigz ly "lh"a zenypd z` mdl xifgd d"awdy `l` -

miznd4,àeäL,"oznyp dgxt" -úeàéöna ìeha ïéðò ¤¦§©¦©§¦
.ìéòì økæpä.lirl xaqend -ïëì"leaql" elki `ly iptn - ©¦§¨§¥¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî
úééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá

äðäå ãì ÷øôïä ïä úåáàäù úàæ úòãåî
íìåòì íäéîé ìëù äáëøîä
íúîùðå íúòã øù÷ìî úçà äòù 'éôà å÷éñôä àì
ìë íäéøçàå 'úé åãåçéì ì"ðä ìåèéáá íéîìåòä ïåáøì
úâøãîå åúâùäå åúîùð úâøãî éôì ãçà ìë íéàéáðä
äðéëù åéìò åøîàù äðìåë ìò äìåòä àéä ä"òøùî
ìàøùé åëæ äæ ïéòîå äùî ìù åðåøâ êåúî úøáãî
ì"æø øîàîë ìåáñì åìëé àìù ÷ø éðéñ øä ãîòîá
ìåèéá ïéðò àåäù 'åë ïúîùð äçøô øåáéã ìë ìòù
ïëùî åì úåùòì íäì øîà ãéî ïëì ì"ðä úåàéöîá
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ב.12. קמט, כג.1.תהלים פרק לעיל ג.2.ראה פרשה סוף רבה שמות על רד"ל א; רלב, דף פנחס פרשת זהר ב.3.ראה פח, שבת
לו.4. בפרק להלן שיוסבר כפי



`xcקמ f"h ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ז קודש שבת יום
פרק לה  ,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.ì"ëò

øäfa àúéà13::"xdef"a xn`p dfl dneca -àòé÷z äiëa" ¦¨©Ÿ©§¦¨§¦¨
:"àc àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
.xg` cvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika -
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax -
zryay ,xn` - ycwnd zia oaxeg oipra dxezd zeceq ,(i`gei

dzr wxy ,ycwnd zia oaxegn - aevr mb eal did dyrn
zeceqn ,eal ly ipyd cva ,gny mbe ,oaxegd lceb el rcep
zeleki - zecxtp zeaiq izy opyiyk ,ixd .el elbzpy dxezd
iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz" izy

.onf eze`a

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

iybx lr mb "jaala" dlnd

d`xie dad` - miiniptd ald

wxta l`y jk lr .d"awdl

yegd cbp edf dxe`kly ,f"i

jkÎlk lw xacd oi` ik ,eply

dad` ly `ln ybxl ribdl

- epnn d`xi lye 'dl

"c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd lk itlk zxacn ixd dxezde

xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl

beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy ,my

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly dfk

dyrnaegena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba

ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley

ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde

ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l

cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l`

,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly

mixiaqnd miwxt xtqn mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr

;'d zceara zerxtdd ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z`

zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike

,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d

,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry

.zeiyrn zeevna dpyiy zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta

,einin dxiar xar `ly in `xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on]

miiniptd zegeka wxe ;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l

mixacl mb zee`z el dpiidzy xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay

"ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd mb ea zelrl mileki jkn - mixeq`

eizepeirx z` revial `iadl el xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel

.[mda xdxdle aeygl `l s`e

øeàa úôñBzì ,äpäå§¦¥§¤¤¥
,"BúBNòì" úáz- ¥©©£

jil` aexw ik" :weqtay
jaalae jita c`n xacd
,xen`d itky ,"ezeyrl
"ezeyrl" dlnd dxen
zcgeine dlecb dlrn lr

,dyrna zeevn meiwaíâå§©
øéòfî èòî ïéáäìoke - §¨¦§©¦§¥

,zvwna zegtl ,oiadl
z`úàéøa úéìëz©§¦§¦©

íéðBðéaä" -e`xapy ©¥¦
ote`aex`yiy'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia

zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "(c"it)
dlnd zybcda - "mipepiad z`ixaz`ixa-e`xapyote`a

x`yidl- efk dcina dxigad el yi cg` lk `ly ,mipepia
cinz x`yidl mdilre ,mipepiad zbxcn dlrnl zelrzdl

,c"i wxta xaqedy itk ,mipepiad zbixcnaíäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤
,äfä íìBòì,dfd mlerl mdizenyp zcixi zilkz idne - ¨¨©¤

ote`aly-àøèñå ätìwänL úéîäaä Lôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¦§¨
,àøçà;dnypdn jtidd `idy -ì eìëeé àlL øçàîdçlL ¨¢¨¥©©¤Ÿ§§©§¨

,zindad ytpd on xxgzydl -,íäéîé ìk,`l s`e - ¨§¥¤
álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìåote`a -àlL §¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥¤Ÿ

äpnî eìòé,zindad ytpdn -,çnä ìà íéøeäøäxac mb - ©£¦¤¨¦§¦¤©Ÿ©
,rval mcia didi `l dfLôð ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤¤¤

íìöà dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨¤§¨
,dzãìBúklr drtyd dl oi` zindad ytpa mznglne - §©§¨

,zindad ytpd mvr÷øbiydl gilvn `edy lke - ©
wx `id eznglnaøkæpk íôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨©¦§¨

òì,ìéytpd iyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - §¥
dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad

;xeq`yïk-íàåea x`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥
:dl`yd zl`yp ,etwezaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
åìëåé àìù øçàî à"ñå äôéì÷äîù úéîäáä ùôðá
éìàîùä ììçî äîå÷îî äúåçãìå íäéîé ìë äçìùì
äúåäî éë çåîä ìà íéøåäøä äðîî åìòé àìù áìáù
äô÷úá àéä äôéì÷äîù úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå
íðéà äéùåáìù ÷ø äúãìåúë íìöà äúøåáâáå
íäéúåîùð åãøé äæ äîì ë"àå ì"ðë íôåâá íéùáìúî
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק

xc` e"h iyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

meid lkl cr) xzeie xzei dxez cnli "aigxiykl"y ,ezaygna
ok` eli`k zaygp ,(elekdyrl"f epinkg xn`nk) jk8:

("dyrnl dtxvn d"awd daeh daygn"9,Blk íBiä øàL íâå§©§¨©ª
ì ïBëî äéäé ,ïzîe àOîa ÷ñBòL,Cøaúé BzáL,iciÎlr - ¤¥§©¨©¨¦§¤¨§¦§¦§¨¥

ïziL ä÷ãvä úðéúða¦§¦©©§¨¨¤¦¥
,Bòéâéî,ezqpxtn - ¦¦
àéäL,dwcvd zpizp - ¤¦

-LBãwä ìL åéúBcnî¦¦¨¤©¨
àeä-Ceøajixv oda - ¨

oze`e ,waczdl icedi
,zeyrl jixv `edäî"©

"'eëå íeçø àeä10,s` - ©§
,megx dz`áeúkL Bîëe§¤¨
'íéðewz'a11ãñç" : ©¦¦¤¤

."àðéîé àòBøccqg - §¨§¦¨
ly "zipnid ci"d `id
:xnelk ,lekiak d"awd
zebdpzdd iciÎlry
dyrp ,cqgd zcna
"oekn"e ilk mc`d
ecqgl ,"`pini `rexc"l

.d"awd lyBðéàL óàå§©¤¥
Lîç àlà ïúBð- ¥¤¨Ÿ¤

xeriyd edf ,ezqpxtn
- dwcv zpizpl iaxind

ezcear zeryn iyingd wlgd wx dwcvl ycwen `linn
,meid iwlg zrax` x`ya leki `ed ,`eti` ,cvik .meid jyna
daeyzd - ?"jxazi ezayl oekn" zeidl ,eikxvl yicwn `edy

:`idLîçä éøä,dwcvl ozep `edy -ìk Bnò äìòî- £¥©Ÿ¤©£¤¦¨
,x`yì ïBëî úBéäì ,'äì úBãé òaøàä,Cøaúé BzáL ¨©§©¨©¦§¨§¦§¦§¨¥

àî òãBpkì"æø øî12ìk ãâðk äìe÷L ä÷ãö úåönL ©©©£©©©¤¦§©§¨¨§¨§¤¤¨
éçä ìk äéä úBðaø÷áe ,úBðaøwä,miigd ilra lk -äìBò ©¨§¨§¨§¨¨¨¨©©¤

,úçà äîäa éãé-ìò 'äì,oaxwl e`iady -çîBvä ìëå- ©©§¥§¥¨©©§¨©¥©
,dler did.'eë "ïîMa ìeìa ãçà úìñ ïBøOò" éãé-ìò- ©§¥¦¨Ÿ¤¤¨¨©¤¤

zpizp iciÎlr :dwcv ozna mb jk .dgpn oaxwl mi`ian eidy
.miwlgd x`y z` mb dlrn - dwcvl ezqpxtn cg` wlg
äî ìk 'äì äìBò älôzäå äøBzä úòLa éøä ,äæ ãálîe¦§©¤£¥¦§©©¨§©§¦¨¤©¨©
Bîk ,Bôeb úeàéøáì úBãiä òaøàî äðäðå äúLå ìëàM¤¨©§¨¨§¤¡¨¥©§©©¨¦§¦§

.ïn÷ì øàaúiLmze` yicwdy ,epnf x`y mby ixd - ¤¦§¨¥§©¨

eikxvl miwlgd zrax` z` gieexdl`edokynl miyrp -
lirl xen`a .ezlitze ezxez iciÎlr ,jxazi ezayl oeknle
iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl ribn mc`y ixg`y xaqed
mc`d lczyi - zeidl jixvy enk epi`y ,ipgexd eavn oeayg
dgnyl okn xg`l ribdl
mipey mihxte ;zizin`
lr dgnyd - :ef dgnya
ziwl`d eytp z`ivi
ytpde sebd zelbn
ezelrzde ,zindad
Îlr iwl`d xewnl eaeye
- :zeevne dxez ici
zaxw lr dgnyd
zrya miwl`d
'd cegi" oipra ezewnrzd
ezeecge - ;"izin`d
dgnyd on dlecbd
iciÎlr ,dlrnl zxxeyd
z` ripkde xay `edy
oldl ;"`xg` `xhq"d
mihxtd lky ,xaqei
mpi` ,dgnya dl`d
cgiy ,dcaerl mixzeq
zexixna oezp didi jk mr
avn llba xayp alae
zerepz izy od dgnye zexixny s` ,oky ;zindad eytpe eteb
ipyn zeraep ody xg`n ,ixd - dipyd z` zg` zecbepd
dl` micbepn gex ikld ipy zexyt`a yi ,mipey minxeb

.mc`d ly eytpa cgi leynlúçîN éðéî éèøt ìëa ,äpäå§¦¥§¨§¨¥¦¥¦§©
åéðéòa äæáð" úBéäì äòéðî ïäî ïéà ¯ ìéòì íéøkæpä Lôpä©¤¤©¦§¨¦§¥¥¥¤§¦¨¦§¦§¤§¥¨

,"ñàîð,el eidiye -áì"åúòLa ¯ äëeîð çeøå ,"øaLð ¦§¨§¥¦§¨§©§¨¦§©
,Lnî äçîOäleki ,dgnya iexy `edy ynn onf eze`a - ©¦§¨©¨

.dnecke xayp ale zexixn mb el didzyBúBéä ék øçàî¥©©¦¡
,úéîäaä Lôðå óebä ãvî àeä ¯ 'eëå åéðéòa äæáð- ¦§¤§¥¨§¦©©§¤¤©§¥¦

,zindad eytpe eteb zelty z` el mi`xnd zepeaygdn
úeäìà õBöéðå úéäìàä Lôð ãvî àeä ¯ äçîNa BúBéäå¤¡§¦§¨¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦¡Ÿ

da Laìîä,ziwl`d ytpa -÷øôa] ìéòì økæpk ,dúBéçäì ©§ª¨¨§©£¨©¦§¨§¥§¤¤
.[àìzg` zerixtne zexzeq dgnyde zexixnd oi` ,okle -

.zxg` daiqn zraep odn zg` lk ik ,dipylàðåb éàäëe§©©§¨
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íéøîà éèå÷éì
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú
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א.8. מ, שיחליט 9.קידושין שמוסיף במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
לשבתו, ומכון משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם
זמן  יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא
אחרים  על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי,
אמור  זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך
ומכון  משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי
ש"מחשבה  מפני זה הרי - הצדקה ענין  על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו.

" רק היא במעשה ÂÏÈ‡Îטובה" לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין על-ידי ב.10.בפועל קלג, א.11.שבת תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה



קמי xc` f"h ycew zay mei Ð dl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט"ז קודש שבת יום
פרק לה  ,86 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .äì ÷øô,cn 'nr cr.ì"ëò

øäfa àúéà13::"xdef"a xn`p dfl dneca -àòé÷z äiëa" ¦¨©Ÿ©§¦¨§¦¨
:"àc àøèqî éàaìa àòé÷z äåãçå ,àc àøèqî éàaìa§¦¨¥¦¦§¨¨§¤§¨§¦¨§¦¨¥¦¦§¨¨
.xg` cvn iala drewz decge ,cg` cvn iala drewz dika -
xa) oerny iax ,eia`n ernya ,oerny iaxa xfrl` iax -
zryay ,xn` - ycwnd zia oaxeg oipra dxezd zeceq ,(i`gei

dzr wxy ,ycwnd zia oaxegn - aevr mb eal did dyrn
zeceqn ,eal ly ipyd cva ,gny mbe ,oaxegd lceb el rcep
zeleki - zecxtp zeaiq izy opyiyk ,ixd .el elbzpy dxezd
iehia icil `eal ,dgnye dika enk ,zecbepn "zerepz" izy

.onf eze`a

.äì ÷øt- aey xikfdl i`ck ,d"l wxt cenll miligzn ep`y iptl ¤¤
(xrydÎsca aezky itk) "`ipz"d xtqy - f"i wxta xeviwa xn`py itk

,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" weqtd lr cqein

zegek zylya ,xnelk ,"jaalae jita" zeevne dxez miiwl c`n lwy

;"miyeal" mi`xwpd reviad

,xeaicd geka - "jita"

,daygnd geka - "jaala"

;dyrnd geka "ezeyrl"e

zfnex ,xzei wenr oaenae

iybx lr mb "jaala" dlnd

d`xie dad` - miiniptd ald

wxta l`y jk lr .d"awdl

yegd cbp edf dxe`kly ,f"i

jkÎlk lw xacd oi` ik ,eply

dad` ly `ln ybxl ribdl

- epnn d`xi lye 'dl

"c`n xacd aexw" ,`eti` ,cvik - zexecd lk itlk zxacn ixd dxezde

xiaqde !?'d z`xiae 'd zad`a ,"jaala" ly ote`a zeevne dxez miiwl

beqa xaecn ,xnelk ,"jaala" ly eyexit `id "ezeyrl" dlndy ,my

zeevne dxez meiwl ,"ezeyrl"l d`iand ,efk dad` ,"jaala" ly dfk

dyrnaegena wnrziy ixg` ,xnelk ."c`n aexw" `ed dfk ybx -

xacd `iai ,ald lr eraha hley ixd gende ,d"awd ly ezelcba

ixd alde ;zeevn miiwle dxez cenll dhlgde oevx eala xxerziy

epevx z` mc`d rvan mci lry milk mdy ,mixa`d x`y lk lr hley

ezelcba drici el oi`y in mby ,owfd epax xiaqd okn xg`l .ezhlgde

ribdl ezlkia `ed mb - jka opeazdl ezexyt`a oi`e d"awd ly

"zxzeqnd dad`"d z` ekeza xxeriy ici lr ,'d z`xile 'd zad`l

cgtd ,d`xi mb dkeza zllekde ,icedi al lka z`vnpd ,d"awd l`

,"jaala" zeevne dxez miiwl ezlkia `ed mb ,d"awdn wzpidl `ly

mixiaqnd miwxt xtqn mi`a jynda .'d z`xiae 'd dad`a ,ald mr

;'d zceara zerxtdd ly zeiexyt`d z` wigxdl cvik mikxcd z`

zceara lecb xwir `idy ,dgnya z"iyd z` cearl cinz lkei cvike

,gken ,"ezeyrl" dlna "aexw ik" weqtd z` miiqny dnn ,mxa .'d

,xaqez jkl m`zda .dyrna zeevn meiw `ed lkd zilkze xwiry

.zeiyrn zeevna dpyiy zilrpde zcgeind dlebqd ,mi`ad miwxta

,einin dxiar xar `ly in `xwp "ipepia"y ,epcnly dn xekfl oiprd on]

miiniptd zegeka wxe ;daygna `l s`e xeaica `l ,dyrna `l

mixacl mb zee`z el dpiidzy xyt` okle rxd xvid oiicr wfg ,ealay

"ipepia"dy `l` ,dxiar ixedxd mb ea zelrl mileki jkn - mixeq`

eizepeirx z` revial `iadl el xyt`n epi`e ,rxd exvi mr cin mgel

.[mda xdxdle aeygl `l s`e

øeàa úôñBzì ,äpäå§¦¥§¤¤¥
,"BúBNòì" úáz- ¥©©£

jil` aexw ik" :weqtay
jaalae jita c`n xacd
,xen`d itky ,"ezeyrl
"ezeyrl" dlnd dxen
zcgeine dlecb dlrn lr

,dyrna zeevn meiwaíâå§©
øéòfî èòî ïéáäìoke - §¨¦§©¦§¥

,zvwna zegtl ,oiadl
z`úàéøa úéìëz©§¦§¦©

íéðBðéaä" -e`xapy ©¥¦
ote`aex`yiy'ek jk lk dfa dxigad mc`l oi`y ,mipepia

zilkz" idn :xnelk .`"hily x"enc` w"k oeyl - "(c"it)
dlnd zybcda - "mipepiad z`ixaz`ixa-e`xapyote`a

x`yidl- efk dcina dxigad el yi cg` lk `ly ,mipepia
cinz x`yidl mdilre ,mipepiad zbxcn dlrnl zelrzdl

,c"i wxta xaqedy itk ,mipepiad zbixcnaíäéúBîLð úãéøéå¦¦©¦§¥¤
,äfä íìBòì,dfd mlerl mdizenyp zcixi zilkz idne - ¨¨©¤

ote`aly-àøèñå ätìwänL úéîäaä Lôpa Laìúäì§¦§©¥©¤¤©§¥¦¤¥©§¦¨§¦§¨
,àøçà;dnypdn jtidd `idy -ì eìëeé àlL øçàîdçlL ¨¢¨¥©©¤Ÿ§§©§¨

,zindad ytpd on xxgzydl -,íäéîé ìk,`l s`e - ¨§¥¤
álaL éìàîOä ììçî dîB÷nî dúBçãìåote`a -àlL §¦§¨¦§¨¥¨¨©§¨¦¤©¥¤Ÿ

äpnî eìòé,zindad ytpdn -,çnä ìà íéøeäøäxac mb - ©£¦¤¨¦§¦¤©Ÿ©
,rval mcia didi `l dfLôð ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤¤¤

íìöà dúøeáâáe dt÷úa àéä ätìwänL úéîäaä©§¥¦¤¥©§¦¨¦§¨§¨¦§¨¨¤§¨
,dzãìBúklr drtyd dl oi` zindad ytpa mznglne - §©§¨

,zindad ytpd mvr÷øbiydl gilvn `edy lke - ©
wx `id eznglnaøkæpk íôeâa íéLaìúî íðéà äéLeálL¤§¤¨¥¨¦§©§¦§¨©¦§¨

òì,ìéytpd iyeall xyt`n "ipepia"d oi`y ,(a"i wxta) - §¥
dna aeygle xacl ,zeyrl - eteba yalzdl zindad

;xeq`yïk-íàåea x`yp zindad ytpd mvry xg`n - §¦¥
:dl`yd zl`yp ,etwezaíäéúBîLð eãøé äæ änìly - ¨¨¤¨§¦§¥¤
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íéøîà éèå÷éì
äðäå äì ÷øôåúåùòì úáéú øåàéá úôñåúì

úéìëú øéòæî èòî ïéáäì íâå
ùáìúäì æä"åòì íäéúåîùð úãéøéå íéðåðéáä úàéøá
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א.13. עה, דף ג. חלק א; קנה, דף ב. חלק

xc` e"h iyiy mei Ð cl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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íéøîà éèå÷éì
ïúîå àùîá ÷ñåòù åìåë íåéä øàù íâå 'åë äáåè
åòéâéî ïúéù ä÷ãöä úðéúðá 'úé åúáùì ïåëî äéäé
ù"îëå 'åëå íåçø àåä äî ä"á÷ä ìù åéúåãîî àéäù
ùîåç àìà ïúåð åðéàù óàå àðéîé àòåøã ãñç íéðå÷éúá
úåéäì 'äì úåãé òáøàä ìë åîò äìòî ùîåçä éøä
ä÷ãö úåöîù ì"æø øîàî òãåðë 'úé åúáùì ïåëî
äìåò éçä ìë äéä úåðáø÷áå 'åðáø÷ä ìë ãâðë äìå÷ù
ãçà úìñ ïåøùò é"ò çîåöä ìëå úçà äîäá é"ò 'äì
äìôúäå äøåúä úòùá éøä äæ ãáìîå 'åë ïîùá ìåìá
úåãéä òáøàî äðäðå äúùå ìëàù äî ìë 'äì äìåò
éðéî éèøô ìëá äðäå .ïî÷ì ù"îë åôåâ úåàéøáì
åéðéòá äæáð úåéäì äòéðî ïäî ïéà ì"ðä ùôðä úåçîù
ùîî äçîùä úòùá äëåîð çåøå øáùð áìå ñàîð
ùôðå óåâä ãöî àåä 'åëå åéðéòá äæáð åúåéä éë øçàî
õåöéðå úéäìàä ùôð ãöî àåä äçîùá åúåéäå úéîäáä
â"äëå [à"ì 'ôá] ì"ðë äúåéçäì äá ùáåìîä úåäìà
äåãçå àã àøèñî éàáìá àòé÷ú äéëá øäæá àúéà

:àã àøèñî éàáìá àòé÷ú
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א.8. מ, שיחליט 9.קידושין שמוסיף במה הכוונה הקדושות, משיחותיו באחת שליט"א אדמו"ר כ"ק של הנרחב להסברו בהתאם
לשבתו, ומכון משכן היום כל במשך שיהיה כדי היא: - למעשה זו טובה מחשבה מצרף והקב"ה יותר, ילמד - זמן יותר לו יהיה באם
זמן  יותר לו ויהיה השי"ת לו שכשיעזור החלטתו על-ידי זה הרי - ערבית אחד ופרק שחרית אחד פרק לומד שהוא בשעה רק לא
אחרים  על-ידי נעשית מלאכתו שתהיה היום", "כל זה שיהיה ולהתברך לקוות הרי יכול הוא - יותר הרב הפנוי בזמן יותר, ילמד פנוי,
אמור  זה הרי כ"מעשה", ונחשבת מצורפת - מחשבה אותה - כשהיא היום. כל ילמד שאז זו, החלטה היום. כל ללמוד זמן לו ויהיה
ירחיב", "ואם המלים לפני (:) נקודותיים הזקן רבנו הכניס ולכן יתברך; לשבתו ומכון משכן יהיה היום כל שבמשך היום, כל למשך
ומכון  משכן היום כל להיות איך עצות מחפש שהוא להלן, אומר שהוא למה שייכות יותר לכך שיש ולהראות זה ענין להפריד כדי
ש"מחשבה  מפני זה הרי - הצדקה ענין  על-ידי - בו לומד הוא שאין מהיום הנותר הזמן על עצות להלן מחפש שהוא אלא לשבתו.

" רק היא במעשה ÂÏÈ‡Îטובה" לשבתו ומכון משכן להיות שביכלתו ואומר הזקן רבנו בא - בפועל נעשה לא הרי הדבר ברם. עשאה",
הצדקה. ענין על-ידי ב.10.בפועל קלג, א.11.שבת תיקון זהר, א.12.תיקוני ט, בתרא בבא ב; מט, סוכה
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,"mipepia"dòâéì äfä íìBòì,rbizdl -,íBìLå-ñç ÷éøì ¨¨©¤¦©¨¦©§¨
?Bì eìëé àìå ,øöiä íò íäéîé ìk íçläìs`e - §¦¨¥¨§¥¤¦©¥¤§Ÿ¨§

ly ef eznglny ,owfd epax xiaqd mincewd miwxtay
dzehlzyd zeyxdl `ly - zindad ytpa "ipepia"d

dyrne xeaic ,daygna
gex zgp dlrnl znxeb -
df oi` ok m`e ,dax
okÎitÎlrÎs` - !"wixl"
dkixv `l jk myl"

zeidl oiicrzeyalzdd
,zindad ytpadaxc`-

miccv ipy zeidl mdilr
'eke mi`peye micbep
ziwl`d ytpdyke
ila lrtie dyri ,zgvpn
- "'ek zindad ytpd
x"enc` w"k oeyl
xg`n :xnelk .`"hily
ytpd ly dyecigy
z` stekl" ziwl`d
lr d`a "`xg`Î`xhqd

izyy ote`a `le - zindad ytpd jeza zeyalzdd ici
,dxen df ixd - zecxtpd odizecnra zexvazn zeytpd
,jkn z`veid gexÎzgple "`xg`Î`xhq `itkz`"l sqepay
- dnvr zindad ytpd jeza lertl ,ztqep dpeek o`k zniiw

hxta :`iyewd `lina zx`ypedf,zindad ytpd lr lertl ,
?melyeÎqg `eyl eiig ini lk lnr "ipepia"dy xacd `vei

:`l`,äiLeúì íéìôëa íîçðì ,íúîçð úàæ éäúe§¦Ÿ¤¨¨¨§©£¨§¦§©¦§¦¨
.íúãBáòå íúøBz CBúa ízà ïëBMä 'äa íaì çnNìe§©¥©¦¨©©¥¦¨§¨¨©£¨¨

iwl`d xe`a didz ,"mipepia"d ly mzgnye mzngp ,xnelk -
.'d zceara miwqere dxez micnel mdy drya mz` okeyd

íéc÷äa ,àeäåhehiv dligz micwp -ìøäfa] à÷eðiä ïBL §§©§¦§©¨¨©Ÿ©
÷ìa úLøt1÷eñt ìò [2éëå" ¯ "BLàøa åéðéò íëçä" : ¨¨©¨¨©¨¤¨¨¥¨§Ÿ§¦

àa,'eë Lð øác éBðéò øúà ïze`vnp mewn dfi`a ike - §¨£©¥§©©

,`wec ,mkgdy xne`y ,xg` mewna md m`d .mc` ly eipir
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íéøîà éèå÷éì
àìå øöéä íò íäéîé ìë íçìäì å"ç ÷éøì òâéì æä"åòì
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א.1. יד.2.קפז, ב, ח.3.קהלת ט, קהלת
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אגרות קודש

]יו"ד אד"ר, תשי"ז[

ובנקודה הפנימית הפצת המעינות  ... ת"ח על כתבו עכ"פ ראשי פרקים מהתעסקותו בצ"צ 

חוצה. ובודאי לא יסתפק בהנעשה עד עתה, והרי ציווי התורה היא מעלין בקדש, וציווי התורה ה"ז 

)נוסף על הכחות הבאים בתולדה והנפש האלקית(, אלא שעל האדם לנצלם ככל הדרוש.  נתינת כח 

ושכר התעסקותו בזה אין די באר. ועיקר השכר הוא - כמאמר המשנה - שכר מצוה מצוה, זאת אומרת 

תוספת הצלחה ופעולות חדשות...



קמג היום יום . . . 

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

ר ַהְיִדיָעה אֹו  ֵני ֶהְעּדֵ ן, ִמּפְ ם ָיָפה ְלַכּוֵ ְעּתָ ֵאין ּדַ ר ֵאּלּו ׁשֶ ה, ֲאׁשֶ ִפּלָ ּתְ ּבַ נֹות ׁשֶ ּוָ ִעְנַין ַהּכַ ל ּבְ ָידּוַע ּוְמֻקּבָ
תֹו  ִפּלָ ָלִלית: ִלְהיֹות ּתְ ָנה ּכְ ּוָ נּו ּכַ ַכּוְ ּיְ יק ׁשֶ ה, ַמְסּפִ ִפּלָ ֵעת ַהּתְ ָרִטּיֹות ּבְ נֹות ַהּפְ ּוָ ֹכָחם ִלְזּכֹר ּכַ ֵאין ּבְ ֵני ׁשֶ ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ל־ָמקֹום  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ
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היום יום . . . קמד

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קמה היום יום . . . 

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 

יום 
חמישי



היום יום . . . קמו
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיֹום  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבְ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ ֶאֶבן   " תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה – ַאֶלף ּבֵ ְוׁשַ

יום 
שישי



קמז היום יום . . . 

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

דודי היקר וו"ח אי"א נו"נ מו"ה בן ציון שי'

שלום וברכה!

בשמחה קבלתי מכתבו מז' באד"ר, בו כותב אודות הטבת בריאותו ואשר כבר הסתדרו בדירה, 

ויהי רצון אשר ההסתדרות בכלל בהנוגע לעניני פרנסה תתגשם ג"כ בקרוב ממש מתאים לרצונו.

במה שכותב אשר כמה ענינים באה"ק ת"ו בכדי להשיגם צריך להזקק להיכירות ופראטעקציע, 

בטוחני אשר אנ"ש שם בודאי יסייעו בידו ככל אשר יציע להם, ומובן ופשוט שאם ביכולתי לעשות מה 

בזה אעשה בחפץ לב, ובלבד שיודיעני הפרטים למי, ואודות מה.

ומ"ש בהנוגע להשפה, בטח רוב העולים ידיעתם בשפה קלה מאד ובכל זה סו"ס מסתדרים, 

וכפי הנשמע כאן גם במשרדים השונים ובאחרית השנים מתחשבים עם זה שאי אפשר לעולה בזמן 

האחרון שתהי' לו ידיעה רחבה בשפה, שהרי זה דורש כמה זמן, ואם במדינתנו לפנים בה היו קישוים 

מבהילים ובכ"ז הזן ומפרנס לכל המציא הפרנסה מחיתו ומחית ביתו, בודאי שאין מקום כלל לדאגה 

ג"כ  מתקדמת  ובמילא  המרץ,  ג"כ  גדל  הבטחון  מדת  שתתגדל  ככל  במוחש,  שראינו  וכפי  זה,  בענין 

ההסתדרות.

ת"ח על הפ"ש מכמה אנ"ש שמזכירם בסיום מכתבו, ואם לפי דעתו רצונם ומותר ע"פ המצב 

שם לשלוח להם חבילות, אולי יהי' בטובו להודיעני הכתובת על שמה תושלחנה החבילות, ואשתדל 

לעשות בזה.

המחכה לבשו"ט בכל האמור, ויה"ר שכמו שראה הוא וזוגתו תי' חסדי השי"ת עד עתה, כן 

ימצאם אך טוב וחסד במקומם העכשוי להסתדרות טובה מתוך בריאות והרחבת הדעת.

החותם בכבוד ובברכה.



v"ndqeקמח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

הריטב"א דברי פי על ליישב יש ב)מביתו, לא, ,(סוכה
מגופו  כשנהנה אלא אינו הנאה מאיסורי ליהנות שהאיסור
והנאה  רווח לו גורם האיסור כאשר ולא האיסור, של
מותר  ממעיין ליהנות שלא שנדר אדם ולכן, אחר. ממקום
מגוף  נהנה אינו כאשר הגשמים בימות בו לטבול לו
מרוויח  והוא מטומאה נטהר זו שבטבילה למרות המים,

עוד  שכל לכהן, תרומה אכילת (כגון דברים כמה בכך
ישירה  הנאה זו אין כי עליו), אסור הדבר טמא הוא
שמגרש  מכך שההנאה בענייננו, הדין והוא עצמם. מהמים
ולכן  הגט מגוף ישירה הנאה אינה בה חפץ שאינו אשה

בהנאה אסור דבר על גט לכתוב כ,מותר גיטין אהרן (בית

.א)

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום בגירושין  תנאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éøä :dì øîà íà¦¨©¨£¥
íi÷úiLk ...Cëå Ck éàðz ìò íBiäî Bà åéLëòî úLøâî zà©§§Ÿ¤¤¥©§¨¥©©§©¨¨¨§¤¦§©¥
dì Léå ...dãéì èbä úðéúð úòMî úLøâî äéäz ,éàðzä©§©¦§¤§Ÿ¤¤¦§©§¦©©¥§¨¨§¥¨

.éàðzä íi÷úð àì ïéãòL ét ìò óà älçzëì àOpäì§¦¨¥§©§¦¨©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥©§©
הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, (גיטין

התנאי  יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את שהמגרש
אף  מיד להינשא מותרת האשה הרי למפרע, מגורשת תהיה

התנאי  נתקיים לא משנה)שעדיין .(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)ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא מותרת
jkl sqepae 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 .המקיליו)(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"ה  אדר י"ד חמישי יום קול  כנגד קול

:Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰dîL àöé íà ìáà£¨¦¨¨§¨
ïúBàî äLøbúpL ìB÷ äéìò àöé Ck øçàå . .úLc÷î øéòä¦§ª¤¤§©©¨¨¨¨¤¨¤¦§¨§¨¥¨

.døézä ìBwäå døñà ìBwä Z ïéLecwä©¦¦©£¨¨§©¦¦¨
אלא  בגמרא, כן נראה 'לא הרמב"ם: על משיג והראב"ד
עמו'. ושוברו קול שהוא מפני יחד, הקולות ב' כשיצאו
אם  שרק היא הגמרא משמעות הראב"ד, לדברי כלומר:
כי  מותרת, היא והתגרשה שהתקדשה קול יצא מלכתחילה
כמקודשת, להחזיקה כדי מסתמכים אנו שעליו קול אותו
אם  אך אלו. מקידושין שהתגרשה 'טוען' עצמו הוא
מוחזקת  היא הרי שהתקדשה, קול יצא מלכתחילה

להתירה. כדי אחר קול יועיל לא ושוב כמקודשת,
לתמוה: ויש

אישות בהלכות כתב עצמו כבֿכג)הרמב"ם שאם (פ"ט, ,
פי  על וגם מאחר תנאי, על שהתקדשה קול אשה על יצא
לא  שהתנאי יתכן (כי הקידושין שחלו וודאות אין הקול
מלכתחילה  כאשר רק זהו אבל נאסרת, היא אין התקיים)

קול  יצא תחילה אם אך בתנאי, שהתקדשה הקול יצא
על  נעשו שהקידושין נוסף קול יצא מכן ולאחר שהתקדשה
סובר  עצמו הרמב"ם שגם הרי מועיל. השני הקול אין תנאי,
יצא  כאשר רק הראשון הקול את לבטל יכול השני שהקול
שהקול  כאן כתב מדוע כן, ואם הראב"ד. כדברי עמו, יחד
זמן? לאחר אפילו הקידושין את לבטל מועיל הגירושין על

משנה': ה'מגיד ומבאר
קול  יצא כך ואחר שהתקדשה קול יצא מלכתחילה כאשר
הקול  את לסתור בא השני הקול תנאי, על נעשו שהקידושין
ללא  גמורים קידושין נעשו הראשון הקול לפי כי הראשון,
זמן, לאחר שיצא השני הקול על סומכים אין ולכן תנאי,
קול  יצא כך ואחר שהתקדשה קול יצא בתחילה כאשר אבל
של  הקול את סותר אינו השני הקול הרי שהתגרשה,
מלבד  שארע נוסף מעשה על לספר בא אלא הקידושין,

הראשון הקידושי  הקול את מבטל השני הקול כזה ובאופן ן,
זמן. לאחר יצא כאשר אף
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ה'תשע"ה  אדר י' ראשון יום מזכויותיו? להסתלק הבעל יכול מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò úéðúäL äMàä̈¦¨¤¦§¥©
dì áúk íà :ìòaä ïäa äëBfL íéøácî úeëæ ìháì dìòa©§¨§©¥§¦§¨¦¤¤¨¤©©©¦¨©¨
áúk íàå ;íi÷ dì áúkM äî ìk ...ïéàeOpä íã÷ äñeøà dãBòå§¨£¨Ÿ¤©¦¦¨©¤¨©¨©¨§¦¨©

éøö Z ïéàeOpä øçà dì.Bãiî úBð÷ì C ¨©©©¦¦¨¦¦§¦¨
ויורש  האשה, של הנכסים (רווח) מ'פירות' אוכל הבעל

בחייו  מתה אם אלו ה"ג)נכסים פי"ב בגמרא (לעיל ומבואר .
א) עג, בעודה (כתובות אלו זכויות על לאשתו לוותר שיכול

שבנכסיה, בזכויות שזוכה לפני הנישואין, קודם ארוסה,
כשותף  הוא "הרי בהן זכה שכבר כיון הנישואין, לאחר אבל

לשון צריך שלו, שנכסים וכיון שם)"dpznבהן. ואינו (רש"י
בלבד. בוויתור מהן להסתלק יכול

הבעל  רוצה הנישואין לאחר שאם הרמב"ם ומוסיף
אלו בנכסים מזכויותיו מתנה)להסתלק בלשון ולא בלבד, (בוויתור

שמקורו  משנה' ה'מגיד וכתב ממנו. יקנו אם רק הדבר יועיל
בגמרא א)מהנאמר מג, בתרא רוצה (בבא השותפים אחד שאם

לקנות  השני השותף צריך משותפת, בבעלות מנכס להסתלק
בו  שותף שהוא מנכס להסתלק יכול הבעל גם וכך מידו,

זכויותיו. את קנתה אשתו אם רק

הרמב"ם: בשיטת נאמרו דעות ושתי
והב"ח משנה' ה'מגיד סק"ד)לדעת צב סי' מועיל (אהע"ז

להסתלק הנישואין אחר הבעל מיד אף lknהקנין זכויותיו,
או  למכור האשה שיכולה רק ולא ב'פירות', זכותו לענין

הנכס את כתובות לתת רש"י - בטל המכר מלוג, מנכסי שמכרה האשה (כי

כל) ד"ה ב מהשותפות עג, המסתלק שותף כמו ממנו), ,(כשקנו
ב'פירותיו'. ולא הנכס בגוף לא זכות לו שאין

ה'טור' לדעת שם)אבל משנה'(אהע"ז הרמב"ם (כאן)וה'כסף
לענין  רק מועיל הנישואין לאחר הבעל שעשה שהקנין סובר
את  מבטל אינו אבל אחר, לאדם הנכס נתינת או מכירת
ויתור  על קנין עשה אם ואף ה'פירות', אכילת לענין זכותו

מהנכס. הרווחים את מקבל זכויותיו,
הט"ז סק"ב)וגם ומבאר (שם הרמב"ם בשיטת כן סובר

היה מהנכס חלק zhlgendשבשותף ezelraa ולכן
אבל  בנכס, זכויותיו מכל הוא הסילוק מבעלותו, כשמסתלק
אלא  האשה, בנכס בעלות כל עצמו מצד לו אין הבעל
אחת  מזכות להסתלק ויכול בנכס, זכויות לו נתנו חכמים

מהאחרת. ולא

ה'תשע"ה  אדר י"א שני יום ראיה? מהווים סימנים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïîéñ èba íéãòì eéä̈¨¥¦©¥¦¨
äæ éøä . . éðBìt úBà ãöa Ba Lé á÷ð :eøîàL ïBâk ,÷äáîª§¨§¤¨§¤¤¥§©§¦£¥¤

.Ba Løbúúå Bú÷æça§¤§¨§¦§¨¥
מוסרים  עדים כאשר שדווקא משמע הרמב"ם מדברי
ממנו  נפל שהגט יטען אדם אם אך נאמנים, הם הרי סימן
כי  וכתב כך על השיג והראב"ד נאמן. אינו סימן וימסור

ממנו. נפל שהגט ראיה זו הרי סימן, מוסר והוא מאחר
מהווה  הסימן אין מדוע הרמב"ם, בדעת להבין ויש

ממנו? נפל אכן שהגט הוכחה
החושן' ה'קצות סק"ב)ומבאר רנט, :(סי'

מידיו, שנפל הטוען לאדם הגט את להחזיר באים כאשר
לא  וכלל משקר הוא שמא א) חששות: שני מצד לדון יש
שזהו  לנו מנין – גט ממנו נפל אם אף ב) גט. ממנו נפל

אחר. בגט מדובר ואולי בידינו, הנמצא הגט
אין  - משקר הוא שמא – הראשון החשש לגבי והנה,
אינו  אמנם שהגט לחשוש יש כי הסימנים, מסירת מועילה
פי  ועל שנפל, קודם בעליו אצל הגט את שראה אלא שלו
על  הגט את לו לתת אין ולכן סימניו, את למסור ידע זה

הסימנים. נתינת סמך
אין  הרי ממנו, נפל שהגט טוענים עדים שני כאשר אך
אלא  אמת, כדוברי מוחזקים עדים שני שהרי לשקר לחשוש
מועילה  ולכך שנפל הגט זה אין שמא לחשוש יש שעדיין
זה  שמאדם לעדים מאמינים ואנו מאחר כי הסימנים, מסירת
גט  שקיים לומר מסתבר אין שוב פלוני, סימן עם גט נפל
בידינו  הנמצא זה שגט ומסתבר לבעליו, הוא אף שאבד זהה
פיהם. על הגט את מחזירים ולכן ממנו, שנפל הגט אכן הוא

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום בהנאה  אסור דבר על גט כתיבת

:· ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰úà ïéáúBk ìkä ìò©©Ÿ§¦¤
.äàðä éøeqà ìò elôàå ,èbä©¥©£¦©¦¥£¨¨

א)בגמרא כ, כשר',(גיטין – הנאה איסורי על 'כתבו נאמר:
התוספות ב)וכתבו כ, כשר(שם שהגט כן `xeqשאף לעשות

בהנאה. האסור מדבר נהנה שהרי
מחוקק' א)וה'חלקת קכד, סי' כי (אהע"ז ומבאר, מוסיף

ממונית  הנאה זו א) סיבות: משתי הנאה נחשבת הגט כתיבת
קלף  עבור לשלם צריך שהיה הממון את חוסך בכך שהרי
חפץ  שאינו אישה מביתו שמגרש העובדה מעצם ב) אחר.

בה.

הרמב"ם מלשון hbdאך z` oiazek lkd lr' על ואפילו
וסובר  התוספות, שיטת על שחולק משמע הנאה' איסורי
לומר  וצריך הנאה. איסורי על גט לכתוב מותר שלכתחילה

כהנאה. נחשב זה אין הרמב"ם שלדעת
הדבר: וטעם

קלף  דוקא צריך לא גט לכתוב כדי הראשון: הטעם לגבי
הגדלים  ועלים עשבים על אפילו לכתוב אפשר אלא נייר או
יכול  היה בלאוֿהכי כי כלום חוסך שאינו ונמצא מההפקר,

פרוטה. כך על להוציא בלא הגט את לכתוב
רעה  אשה שמגרש מזה שנהנה השני, הטעם ולגבי
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הריטב"א דברי פי על ליישב יש ב)מביתו, לא, ,(סוכה
מגופו  כשנהנה אלא אינו הנאה מאיסורי ליהנות שהאיסור
והנאה  רווח לו גורם האיסור כאשר ולא האיסור, של
מותר  ממעיין ליהנות שלא שנדר אדם ולכן, אחר. ממקום
מגוף  נהנה אינו כאשר הגשמים בימות בו לטבול לו
מרוויח  והוא מטומאה נטהר זו שבטבילה למרות המים,

עוד  שכל לכהן, תרומה אכילת (כגון דברים כמה בכך
ישירה  הנאה זו אין כי עליו), אסור הדבר טמא הוא
שמגרש  מכך שההנאה בענייננו, הדין והוא עצמם. מהמים
ולכן  הגט מגוף ישירה הנאה אינה בה חפץ שאינו אשה

בהנאה אסור דבר על גט לכתוב כ,מותר גיטין אהרן (בית

.א)

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום בגירושין  תנאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰éøä :dì øîà íà¦¨©¨£¥
íi÷úiLk ...Cëå Ck éàðz ìò íBiäî Bà åéLëòî úLøâî zà©§§Ÿ¤¤¥©§¨¥©©§©¨¨¨§¤¦§©¥
dì Léå ...dãéì èbä úðéúð úòMî úLøâî äéäz ,éàðzä©§©¦§¤§Ÿ¤¤¦§©§¦©©¥§¨¨§¥¨

.éàðzä íi÷úð àì ïéãòL ét ìò óà älçzëì àOpäì§¦¨¥§©§¦¨©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥©§©
הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, (גיטין

התנאי  יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את שהמגרש
אף  מיד להינשא מותרת האשה הרי למפרע, מגורשת תהיה

התנאי  נתקיים לא משנה)שעדיין .(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)ולדעת קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא מותרת
jkl sqepae 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 .המקיליו)(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"ה  אדר י"ד חמישי יום קול  כנגד קול

:Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰dîL àöé íà ìáà£¨¦¨¨§¨
ïúBàî äLøbúpL ìB÷ äéìò àöé Ck øçàå . .úLc÷î øéòä¦§ª¤¤§©©¨¨¨¨¤¨¤¦§¨§¨¥¨

.døézä ìBwäå døñà ìBwä Z ïéLecwä©¦¦©£¨¨§©¦¦¨
אלא  בגמרא, כן נראה 'לא הרמב"ם: על משיג והראב"ד
עמו'. ושוברו קול שהוא מפני יחד, הקולות ב' כשיצאו
אם  שרק היא הגמרא משמעות הראב"ד, לדברי כלומר:
כי  מותרת, היא והתגרשה שהתקדשה קול יצא מלכתחילה
כמקודשת, להחזיקה כדי מסתמכים אנו שעליו קול אותו
אם  אך אלו. מקידושין שהתגרשה 'טוען' עצמו הוא
מוחזקת  היא הרי שהתקדשה, קול יצא מלכתחילה

להתירה. כדי אחר קול יועיל לא ושוב כמקודשת,
לתמוה: ויש

אישות בהלכות כתב עצמו כבֿכג)הרמב"ם שאם (פ"ט, ,
פי  על וגם מאחר תנאי, על שהתקדשה קול אשה על יצא
לא  שהתנאי יתכן (כי הקידושין שחלו וודאות אין הקול
מלכתחילה  כאשר רק זהו אבל נאסרת, היא אין התקיים)

קול  יצא תחילה אם אך בתנאי, שהתקדשה הקול יצא
על  נעשו שהקידושין נוסף קול יצא מכן ולאחר שהתקדשה
סובר  עצמו הרמב"ם שגם הרי מועיל. השני הקול אין תנאי,
יצא  כאשר רק הראשון הקול את לבטל יכול השני שהקול
שהקול  כאן כתב מדוע כן, ואם הראב"ד. כדברי עמו, יחד
זמן? לאחר אפילו הקידושין את לבטל מועיל הגירושין על

משנה': ה'מגיד ומבאר
קול  יצא כך ואחר שהתקדשה קול יצא מלכתחילה כאשר
הקול  את לסתור בא השני הקול תנאי, על נעשו שהקידושין
ללא  גמורים קידושין נעשו הראשון הקול לפי כי הראשון,
זמן, לאחר שיצא השני הקול על סומכים אין ולכן תנאי,
קול  יצא כך ואחר שהתקדשה קול יצא בתחילה כאשר אבל
של  הקול את סותר אינו השני הקול הרי שהתגרשה,
מלבד  שארע נוסף מעשה על לספר בא אלא הקידושין,

הראשון הקידושי  הקול את מבטל השני הקול כזה ובאופן ן,
זמן. לאחר יצא כאשר אף

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  אדר י' ראשון יום מזכויותיו? להסתלק הבעל יכול מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ìò úéðúäL äMàä̈¦¨¤¦§¥©
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éøö Z ïéàeOpä øçà dì.Bãiî úBð÷ì C ¨©©©¦¦¨¦¦§¦¨
ויורש  האשה, של הנכסים (רווח) מ'פירות' אוכל הבעל

בחייו  מתה אם אלו ה"ג)נכסים פי"ב בגמרא (לעיל ומבואר .
א) עג, בעודה (כתובות אלו זכויות על לאשתו לוותר שיכול

שבנכסיה, בזכויות שזוכה לפני הנישואין, קודם ארוסה,
כשותף  הוא "הרי בהן זכה שכבר כיון הנישואין, לאחר אבל

לשון צריך שלו, שנכסים וכיון שם)"dpznבהן. ואינו (רש"י
בלבד. בוויתור מהן להסתלק יכול

הבעל  רוצה הנישואין לאחר שאם הרמב"ם ומוסיף
אלו בנכסים מזכויותיו מתנה)להסתלק בלשון ולא בלבד, (בוויתור

שמקורו  משנה' ה'מגיד וכתב ממנו. יקנו אם רק הדבר יועיל
בגמרא א)מהנאמר מג, בתרא רוצה (בבא השותפים אחד שאם

לקנות  השני השותף צריך משותפת, בבעלות מנכס להסתלק
בו  שותף שהוא מנכס להסתלק יכול הבעל גם וכך מידו,

זכויותיו. את קנתה אשתו אם רק

הרמב"ם: בשיטת נאמרו דעות ושתי
והב"ח משנה' ה'מגיד סק"ד)לדעת צב סי' מועיל (אהע"ז

להסתלק הנישואין אחר הבעל מיד אף lknהקנין זכויותיו,
או  למכור האשה שיכולה רק ולא ב'פירות', זכותו לענין

הנכס את כתובות לתת רש"י - בטל המכר מלוג, מנכסי שמכרה האשה (כי

כל) ד"ה ב מהשותפות עג, המסתלק שותף כמו ממנו), ,(כשקנו
ב'פירותיו'. ולא הנכס בגוף לא זכות לו שאין

ה'טור' לדעת שם)אבל משנה'(אהע"ז הרמב"ם (כאן)וה'כסף
לענין  רק מועיל הנישואין לאחר הבעל שעשה שהקנין סובר
את  מבטל אינו אבל אחר, לאדם הנכס נתינת או מכירת
ויתור  על קנין עשה אם ואף ה'פירות', אכילת לענין זכותו

מהנכס. הרווחים את מקבל זכויותיו,
הט"ז סק"ב)וגם ומבאר (שם הרמב"ם בשיטת כן סובר

היה מהנכס חלק zhlgendשבשותף ezelraa ולכן
אבל  בנכס, זכויותיו מכל הוא הסילוק מבעלותו, כשמסתלק
אלא  האשה, בנכס בעלות כל עצמו מצד לו אין הבעל
אחת  מזכות להסתלק ויכול בנכס, זכויות לו נתנו חכמים

מהאחרת. ולא

ה'תשע"ה  אדר י"א שני יום ראיה? מהווים סימנים

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïîéñ èba íéãòì eéä̈¨¥¦©¥¦¨
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מוסרים  עדים כאשר שדווקא משמע הרמב"ם מדברי
ממנו  נפל שהגט יטען אדם אם אך נאמנים, הם הרי סימן
כי  וכתב כך על השיג והראב"ד נאמן. אינו סימן וימסור

ממנו. נפל שהגט ראיה זו הרי סימן, מוסר והוא מאחר
מהווה  הסימן אין מדוע הרמב"ם, בדעת להבין ויש

ממנו? נפל אכן שהגט הוכחה
החושן' ה'קצות סק"ב)ומבאר רנט, :(סי'

מידיו, שנפל הטוען לאדם הגט את להחזיר באים כאשר
לא  וכלל משקר הוא שמא א) חששות: שני מצד לדון יש
שזהו  לנו מנין – גט ממנו נפל אם אף ב) גט. ממנו נפל

אחר. בגט מדובר ואולי בידינו, הנמצא הגט
אין  - משקר הוא שמא – הראשון החשש לגבי והנה,
אינו  אמנם שהגט לחשוש יש כי הסימנים, מסירת מועילה
פי  ועל שנפל, קודם בעליו אצל הגט את שראה אלא שלו
על  הגט את לו לתת אין ולכן סימניו, את למסור ידע זה

הסימנים. נתינת סמך
אין  הרי ממנו, נפל שהגט טוענים עדים שני כאשר אך
אלא  אמת, כדוברי מוחזקים עדים שני שהרי לשקר לחשוש
מועילה  ולכך שנפל הגט זה אין שמא לחשוש יש שעדיין
זה  שמאדם לעדים מאמינים ואנו מאחר כי הסימנים, מסירת
גט  שקיים לומר מסתבר אין שוב פלוני, סימן עם גט נפל
בידינו  הנמצא זה שגט ומסתבר לבעליו, הוא אף שאבד זהה
פיהם. על הגט את מחזירים ולכן ממנו, שנפל הגט אכן הוא

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום בהנאה  אסור דבר על גט כתיבת
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א)בגמרא כ, כשר',(גיטין – הנאה איסורי על 'כתבו נאמר:
התוספות ב)וכתבו כ, כשר(שם שהגט כן `xeqשאף לעשות

בהנאה. האסור מדבר נהנה שהרי
מחוקק' א)וה'חלקת קכד, סי' כי (אהע"ז ומבאר, מוסיף

ממונית  הנאה זו א) סיבות: משתי הנאה נחשבת הגט כתיבת
קלף  עבור לשלם צריך שהיה הממון את חוסך בכך שהרי
חפץ  שאינו אישה מביתו שמגרש העובדה מעצם ב) אחר.

בה.

הרמב"ם מלשון hbdאך z` oiazek lkd lr' על ואפילו
וסובר  התוספות, שיטת על שחולק משמע הנאה' איסורי
לומר  וצריך הנאה. איסורי על גט לכתוב מותר שלכתחילה

כהנאה. נחשב זה אין הרמב"ם שלדעת
הדבר: וטעם

קלף  דוקא צריך לא גט לכתוב כדי הראשון: הטעם לגבי
הגדלים  ועלים עשבים על אפילו לכתוב אפשר אלא נייר או
יכול  היה בלאוֿהכי כי כלום חוסך שאינו ונמצא מההפקר,

פרוטה. כך על להוציא בלא הגט את לכתוב
רעה  אשה שמגרש מזה שנהנה השני, הטעם ולגבי
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כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הּנּׂשּואין  קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי אינֹו סודר]- קנין כך על ּכל [לעשות אּלא , ְִִִֵֶָָָָ

צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
מּידֹו .לקנֹות ְִִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן אֹוכל מּידֹואבל קנּו ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
סּלק  הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ארּוסה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכׁשהיא
ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין הּקרקע, מּגּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
ּפרֹות  לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: קנינֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נֹוׂשא  אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם אּלא זה, קנין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - נכסים' ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאּׁשה

הּקרקע. ְִַַַמּגּוף
אינֹו‚. זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

ּפרֹותיהן  ּבהן אֹוכל ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
מּפרֹות  אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

ּבלבד. אּלּו ְְִִֵַָנכסים
.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה  קרקע ּבהן ּפרי וקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

יהיה  ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ּבחּייה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפרֹות,
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפר ֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
נכסים  יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם התנה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

קּים. הּכל - אביה ְִֵַַָָָֹלבית
.Â;ׁשּתּנׂשא קדם עּמּה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּמה

עליה  מתנה - מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּנחלה
יירׁשּנה  עּמּהׁשּלא התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
.Ê ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

- ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
יירׁשּנה  מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ּכמֹוהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

ׁשהֹוציא  ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ּפרֹות מעט ואכל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו שולחן]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשאכל ּכבֹוד[שווה]אֹו ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ,[ברחוב]ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
גפן]זמֹורֹות אכל.[ענפי ּׁשאכל ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ְִִֶֶַַַַָָ

.Ë עליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
ּׁשהֹוציא  מה - ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע, ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח

אכל  ּׁשאכל ּומה ּפחֹות הֹוציא, ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמּכּׁשעּור

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח [תפיסת אם ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] ההֹוצאה חפץ ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְִִֵַַַָָָָָּכּמה

הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּׁשבח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָּובׁשבּועה.

.È.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים על ּבּמה ׁשּמרדה האּׁשה אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו ּופֹוחת אכל, ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָּבעלּה,
ונֹוטלֹו; ׁשּיּׁשבע, אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמה
הּמֹוציא  וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
אכל  ּכּמה רֹואין - ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהֹוצאֹות

ּכארי  לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא או סוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה אֹוׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

וכֹותבין  מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, אֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבחמׁש
העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהכניסה
מקֹומֹות  ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה לא לגּבֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּוכׁשּתבֹוא
ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ואם ּבפחֹות, לכּתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּנהגּו
וכֹותבין  וחמּׁשים, מאה אֹו ועׂשרים מאה ׁשוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותנת
ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מאה. לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

לפי מעֹות האיׁש ׁשּיּתן ׁשּנהגּו מקֹומֹות הּנדּוניא [ערך]ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצּוב מסויים]ּדבר ּבֹו,[אחוז ותקנה הּכּלה ּבֹו ׁשּתתקּׁשט ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשמים
מטלטלין]ׁשּום להתנאֹות [- לנדּוניתּה יצטרף לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמּׁשּלֹו

ּבֹו.
.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן [לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ

ּכמנהג  נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
מה  לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּמדינה;
וכּיֹוצא  האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּׁשּבכתּבתּה

ׁשּיהיה ּבהן, והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר הּמדינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפׁשּוט מנהג  הּמדינה.[נפוץ]אֹותֹו ּבכל ְְְִִַָָָָ

.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
ׁשּפסק  האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן אּתה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּכּמה

ידי 'ּכ[בשביל]על ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
- וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה 'וכּמה ,'ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ
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ה'תשע"ה  אדר ט"ו שישי יום הטבע  שמעל ונס מצוי נס

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰áâì ìôpL eäeàø̈¤¨©§Ÿ
àlL øLôà ,åéìò ïéãéòî ïéà Z ïäa àöBiëå íéøîðe úBéøà£¨§¥¦§©¥¨¤¥§¦¦¨¨¤§¨¤Ÿ
éàceL ,únL åéìò ïéãéòî ...Làä ïLák CBúì ...ìôð ...eäeìëàéŸ§¨©§¦§©¨¥§¦¦¨¨¤¥¤©©

.úeîì BôBñ¨
את  מתירים האש כבשן לתוך הבעל שנפל שהעידו עדים
שמא  חוששים ואין למות', סופו 'שוודאי להינשא אשתו

וניצל נס לו ב)אירע קכא, התוספות (יבמות וכתבו אין . ד"ה (שם

הירושלמימזכירין) כדעת זה ה"ג)שאין "נפל האומר:(פט"ז
נסים  לו נעשה אני אומר עליו, מעידין אין האש לכבשן
כי  להינשא אסורה שאשתו היינו ועזריה", מישאל כחנניה

בחיים. ונותר ניצל אולי
הב"ח נפל)אבל ד"ה יז סי' בין (אהע"ז סתירה שאין כתב

האש  לכבשן שהנופל בבבלי האמור כי והירושלמי, הבבלי
שאיֿאפשר  עמוק בכבשן מדובר שמת, עליו מעידים
לכבשן  כשנפל מדובר בירושלמי ואילו ממנו. להימלט

לעלות. שהצליח ויתכן כלֿכך עמוק שאינו
משנה' ה'מגיד הביא שמעידים (כאן)וכן הרשב"א בשם

עמוק, בכבשן נפל אם דוקא שמת האש בכבשן הנופל על
האשה  אין ממנה לצאת שאפשר אש למדורת נפל אם אבל
להישרף  שיוכל כדי העדים שם שהו אלאֿאםֿכן מותרת,

יצא. שלא וראו

מחוקק' ה'חלקת סקנ"ו)ותמה הירושלמי (שם לדברי :
חוששים  כי שמת עליו מעידים אין האש לכבשן שהנופל
גם  והרי הכבשן, עומק נפקאֿמינה למאי נס, לו שאירע

ולהינצל? נס לו להיעשות יכול עמוק בכבשן
ארזים' ה'עצי קכג)ומבאר ס"ק :(שם

לעתים  כי (אף לפעמים המתרחש נס בין לחלק יש
אין  אריות לגוב שנפל מי הטבע: שמעל לנס רחוקות)
שהוא  ואף יאכלוהו', שלא ש'אפשר כיון שמת עליו מעידים
וכך  שניצל. יתכן ולכן לפעמים, מתרחש זה הרי נס, בגדר
ניצל, שלבסוף יתכן כי מותרת אשתו אין האש לתוך בנופל
והצליח  נס לו אירע אולי כך, כל מצוי הדבר שאין ואף
מעידים  שאין בירושלמי נאמר זה מסוג דבר ועל להימלט.
אפשרות  שאין עמוק לכבשן כשנפל אבל שמת, עליו
עלֿטבעי  נס לו התרחש אולי אומרים אין משם להמילט

אותו. שרפה לא והאש
נאמן  בעלה שמת לאשה המעיד עד כל הרי לדבר: וראיה

הט"ו) פי"ב איך (לעיל עלֿטבעי לנס גם לחשוש יש ואם ,
לחיים  וחזר נס לו נעשה שמא אומרים ולא העדות מתקבלת
אלא  המת, את והחיו ולאלישע לאליהו נס שנעשה כמו
אולי  לומר מקום יש הטבע מעל שאינם בניסים שרק וודאי

נס. לו נעשה

ה'תשע"ה  אדר ט"ז קודש שבת שמאל  ברגל חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
.ïéîia BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦

היתה  ואם בימין להיות צריכה חליצה רבנן, לדעת
כשרה אלעזר לרבי ואילו פסולה א)בשמאל קד, 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,ח leqtlלהוכיח ליצה

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
dleqt dzvilg כי) בשמאל שחולץ משום הפסול אין ,"

משום  אלא שם), רק זה דין וכתב המתין מדוע אםֿכן
בעמידה להיות צריכה ז)שחליצה רגל (הל' על בעיקר שהיא

שבדיעבד  ואף חתוכה. ימנית ברגל לעמוד אפשר ואי ימין,
בישיבה גם כשרה שם)החליצה משנה שיהיה(מגיד ie`xצריך

dcinrl(א עג, נדרים - מעכבת" בילה לבילה, ראוי שאינו "כל דרך ,(על
חליצה  זו הדעות לכל כי בימין, שיחלוץ הרמב"ם כתב וכאן

שבגמרא כיון בדיעבד, לפסול אין אבל שם)כשרה, אין (יבמות
פסולה.. בשמאל שחליצה הלכה האם הכרעה

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"אl`nyaפסולה כתב וכן (חולין .

ב) התורה.צב, מן היא בימין שחליצה
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כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

הּנּׂשּואין  קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי אינֹו סודר]- קנין כך על ּכל [לעשות אּלא , ְִִִֵֶָָָָ

צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
מּידֹו .לקנֹות ְִִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן אֹוכל מּידֹואבל קנּו ואם . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
סּלק  הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ארּוסה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכׁשהיא
ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין הּקרקע, מּגּוף ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
ּפרֹות  לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: קנינֹו על ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹערער
נֹוׂשא  אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם אּלא זה, קנין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּפני
עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - נכסים' ּבלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹאּׁשה

הּקרקע. ְִַַַמּגּוף
אינֹו‚. זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

ּפרֹותיהן  ּבהן אֹוכל ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
מּפרֹות  אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

ּבלבד. אּלּו ְְִִֵַָנכסים
.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה

זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ׁשנּיה  קרקע ּבהן ּפרי וקֹונין ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

יהיה  ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ּבחּייה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפרֹות,
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפר ֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹוכל
נכסים  יחזרּו ּבנים ּבלא מתה ׁשאם התנה אם וכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנכסיה,

קּים. הּכל - אביה ְִֵַַָָָֹלבית
.Â;ׁשּתּנׂשא קדם עּמּה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּבּמה

עליה  מתנה - מּמׁשּפחּתֹו ׁשּלא לאדם לֹו הּבאה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּנחלה
יירׁשּנה  עּמּהׁשּלא התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
.Ê ּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

- ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
יירׁשּנה  מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ּכמֹוהרי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Á ׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

ׁשהֹוציא  ּבין הרּבה, ּפרֹות ואכל ּפרֹות מעט ואכל הרּבה ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו שולחן]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשאכל ּכבֹוד[שווה]אֹו ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ,[ברחוב]ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשל  חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
גפן]זמֹורֹות אכל.[ענפי ּׁשאכל ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ְִִֶֶַַַַָָ

.Ë עליהן והֹוציא רחֹוק, ּבמקֹום ּכספים לּה נפלּו אם ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָוכן
אצלֹו, ׁשהיּו מי מּיד ׁשהֹוציאן עד אֹו ׁשהביאן, עד ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהֹוצאֹות
ּׁשהֹוציא  מה - ּכּׁשעּור ּפרֹותיה ואכל קרקע, ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָולקח

אכל  ּׁשאכל ּומה ּפחֹות הֹוציא, ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא . ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
הֹוציא: ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִִַַַַָָָמּכּׁשעּור

חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח [תפיסת אם ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
קדוש] ההֹוצאה חפץ ואם ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְִִֵַַַָָָָָּכּמה

הּׁשבח, ּכׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּׁשבח על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיתרה
ְִָּובׁשבּועה.

.È.ּבמגרׁש אמּורים? ּדברים על ּבּמה ׁשּמרדה האּׁשה אבל ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹותֹו ּופֹוחת אכל, ּכּמה לֹו ׁשמין הרּבה, אכל אפּלּו ְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָּבעלּה,
ונֹוטלֹו; ׁשּיּׁשבע, אחר ההֹוצאה מן לֹו לּתן ּׁשראּוי ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּמה
הּמֹוציא  וכן מעצמּה. ותצא ׁשּתּטל ּכדי לּה הקנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
אכל  ּכּמה רֹואין - ּומאנה קטּנה, אׁשּתֹו נכסי על ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָהֹוצאֹות

ּכארי  לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא או סוכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר הּנדּוניא ּבּכתּבה אֹוׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

וכֹותבין  מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, אֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבחמׁש
העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהכניסה
מקֹומֹות  ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה לא לגּבֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּוכׁשּתבֹוא
ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ואם ּבפחֹות, לכּתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּנהגּו
וכֹותבין  וחמּׁשים, מאה אֹו ועׂשרים מאה ׁשוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותנת
ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מאה. לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

לפי מעֹות האיׁש ׁשּיּתן ׁשּנהגּו מקֹומֹות הּנדּוניא [ערך]ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
קצּוב מסויים]ּדבר ּבֹו,[אחוז ותקנה הּכּלה ּבֹו ׁשּתתקּׁשט ְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשמים
מטלטלין]ׁשּום להתנאֹות [- לנדּוניתּה יצטרף לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמּׁשּלֹו

ּבֹו.
.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן [לא ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ

ּכמנהג  נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
מה  לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּמדינה;
וכּיֹוצא  האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּׁשּבכתּבתּה

ׁשּיהיה ּבהן, והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר הּמדינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּפׁשּוט מנהג  הּמדינה.[נפוץ]אֹותֹו ּבכל ְְְִִַָָָָ

.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
ׁשּפסק  האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן אּתה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּכּמה

ידי 'ּכ[בשביל]על ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
- וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה 'וכּמה ,'ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ
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ה'תשע"ה  אדר ט"ו שישי יום הטבע  שמעל ונס מצוי נס

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰áâì ìôpL eäeàø̈¤¨©§Ÿ
àlL øLôà ,åéìò ïéãéòî ïéà Z ïäa àöBiëå íéøîðe úBéøà£¨§¥¦§©¥¨¤¥§¦¦¨¨¤§¨¤Ÿ
éàceL ,únL åéìò ïéãéòî ...Làä ïLák CBúì ...ìôð ...eäeìëàéŸ§¨©§¦§©¨¥§¦¦¨¨¤¥¤©©

.úeîì BôBñ¨
את  מתירים האש כבשן לתוך הבעל שנפל שהעידו עדים
שמא  חוששים ואין למות', סופו 'שוודאי להינשא אשתו

וניצל נס לו ב)אירע קכא, התוספות (יבמות וכתבו אין . ד"ה (שם

הירושלמימזכירין) כדעת זה ה"ג)שאין "נפל האומר:(פט"ז
נסים  לו נעשה אני אומר עליו, מעידין אין האש לכבשן
כי  להינשא אסורה שאשתו היינו ועזריה", מישאל כחנניה

בחיים. ונותר ניצל אולי
הב"ח נפל)אבל ד"ה יז סי' בין (אהע"ז סתירה שאין כתב

האש  לכבשן שהנופל בבבלי האמור כי והירושלמי, הבבלי
שאיֿאפשר  עמוק בכבשן מדובר שמת, עליו מעידים
לכבשן  כשנפל מדובר בירושלמי ואילו ממנו. להימלט

לעלות. שהצליח ויתכן כלֿכך עמוק שאינו
משנה' ה'מגיד הביא שמעידים (כאן)וכן הרשב"א בשם

עמוק, בכבשן נפל אם דוקא שמת האש בכבשן הנופל על
האשה  אין ממנה לצאת שאפשר אש למדורת נפל אם אבל
להישרף  שיוכל כדי העדים שם שהו אלאֿאםֿכן מותרת,

יצא. שלא וראו

מחוקק' ה'חלקת סקנ"ו)ותמה הירושלמי (שם לדברי :
חוששים  כי שמת עליו מעידים אין האש לכבשן שהנופל
גם  והרי הכבשן, עומק נפקאֿמינה למאי נס, לו שאירע

ולהינצל? נס לו להיעשות יכול עמוק בכבשן
ארזים' ה'עצי קכג)ומבאר ס"ק :(שם

לעתים  כי (אף לפעמים המתרחש נס בין לחלק יש
אין  אריות לגוב שנפל מי הטבע: שמעל לנס רחוקות)
שהוא  ואף יאכלוהו', שלא ש'אפשר כיון שמת עליו מעידים
וכך  שניצל. יתכן ולכן לפעמים, מתרחש זה הרי נס, בגדר
ניצל, שלבסוף יתכן כי מותרת אשתו אין האש לתוך בנופל
והצליח  נס לו אירע אולי כך, כל מצוי הדבר שאין ואף
מעידים  שאין בירושלמי נאמר זה מסוג דבר ועל להימלט.
אפשרות  שאין עמוק לכבשן כשנפל אבל שמת, עליו
עלֿטבעי  נס לו התרחש אולי אומרים אין משם להמילט

אותו. שרפה לא והאש
נאמן  בעלה שמת לאשה המעיד עד כל הרי לדבר: וראיה

הט"ו) פי"ב איך (לעיל עלֿטבעי לנס גם לחשוש יש ואם ,
לחיים  וחזר נס לו נעשה שמא אומרים ולא העדות מתקבלת
אלא  המת, את והחיו ולאלישע לאליהו נס שנעשה כמו
אולי  לומר מקום יש הטבע מעל שאינם בניסים שרק וודאי

נס. לו נעשה

ה'תשע"ה  אדר ט"ז קודש שבת שמאל  ברגל חליצה

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰?ïéöìBç ãöék¥©§¦
.ïéîia BLáBìå ...øBò ìL ìòðî Bì ïéàéáî§¦¦¦§¨¤§§§¨¦

היתה  ואם בימין להיות צריכה חליצה רבנן, לדעת
כשרה אלעזר לרבי ואילו פסולה א)בשמאל קד, 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,ח leqtlלהוכיח ליצה

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
dleqt dzvilg כי) בשמאל שחולץ משום הפסול אין ,"

משום  אלא שם), רק זה דין וכתב המתין מדוע אםֿכן
בעמידה להיות צריכה ז)שחליצה רגל (הל' על בעיקר שהיא

שבדיעבד  ואף חתוכה. ימנית ברגל לעמוד אפשר ואי ימין,
בישיבה גם כשרה שם)החליצה משנה שיהיה(מגיד ie`xצריך

dcinrl(א עג, נדרים - מעכבת" בילה לבילה, ראוי שאינו "כל דרך ,(על
חליצה  זו הדעות לכל כי בימין, שיחלוץ הרמב"ם כתב וכאן

שבגמרא כיון בדיעבד, לפסול אין אבל שם)כשרה, אין (יבמות
פסולה.. בשמאל שחליצה הלכה האם הכרעה

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"אl`nyaפסולה כתב וכן (חולין .

ב) התורה.צב, מן היא בימין שחליצה
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ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה הּכיר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
נתנה  היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות  ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
.Ëּכלל ּבליֹות לּה אין על והממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמה נכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא נֹוטלת ְְְִֶֶֶַָָָָאּלא
.È ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב ּתֹוספת  אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת  על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
לא  ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַַָָֹֻיהּודית,
מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם  חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡È ּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה - ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנׁשּבעת

קֹוצה ּבעלּה[מפרישה]ׁשאינּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; לּה ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
ּכגֹון  זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשאמרה
הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפלֹוני

בבגדה] או בגופה שנמצא ּבא [האדום, אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶַַַָָ
מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,

ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם נידות]וכן בגדי ואמרה [שלבשה , ְְְְְְִִִֵֶָָָָָֻ
עליה. ּובא אני, טהֹורה ְְֲֲִֶַָָָָָלבעלּה

.·Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו
מהן  אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יׂשראל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹות

למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על פתוח עברה [רחוב ְְְְִַַַָָָָ
רדידלרה"ר] עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש [צעיף ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻ

אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף הּנׁשים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשאר
על  ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה

הּגֹויֹות [מצחה]ּפּדחּתּה ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על אֹו ְְְֶֶֶֶַַַַָָ
אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ּבּׁשּוק, ׁשּטֹווה אֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּפרּוצֹות;
ּתֹובעת  ׁשהיתה אֹו הּבחּורים; עם מׂשחקת ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה עד רם, ּבקֹול מּבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש; עסקי על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמדּברת

בעלּה. ְֲִֵַָּבפני
.‚Èּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד [חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

עֹוברת  אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע  ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה  ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על  עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען  הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
עברּתי  'לא אֹומרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
נֹותן  זה הרי להֹוציא, רצה אם - ּבי' התרּו 'לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּכלל',
אחר  ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה, ׁשּלא ׁשּתּׁשבע אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבה

ּכלּום. לּה אין ְְֵַָָָהתראה
.ÂË ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשהיתה  מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ׁשעׂשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדים
ּבזנּות  ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף עברה, .ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ּכגֹון בשמים]ּכיצד? [מוכר ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעל  עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת מּיד ונכנסּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא,
אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים לֹובׁשת והיא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּמּטה

הּכּלה מן למעלה לח רק המיטה]ׁשּמצאּו ׁשהיּו[וילון אֹו ; ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
הּבֹור  מן זה את זה מעלין אֹו אפל מּמקֹום יֹוצאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשניהן
ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ּפי על מנּׁשק אֹותֹו ׁשראּו אֹו ּבֹו; ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

מגּפפין אֹו זה, את זה מנּׁשקין זה,[מחבקים]אֹותן את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ
והגיפּו זה אחר זה ׁשּנכנסּו וכּיֹוצא [סגרו]אֹו הּדלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לּה ואין ּתצא, - להֹוציאּה ּבעלּה רצה אם אּלּו. ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּבדברים
התראה. צריכה זֹו ואין ְְְְִֵַָָָָֻּכתּבה;

.ÊË יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ׁשעׂשת עֹוברת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
רצה  אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף יֹוציא. ְְִִִֵֶַַָָֹֹֻלא
ּבעיניו  קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכתּבה
הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלהֹוציאּה,
קּלה  ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

להֹוציאּה. ְְִַָָוקּלה
.ÊÈ אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי

ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ּבין  איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזנת ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל - אּׁשה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא חּיב זה ;הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ׁשּזנת, לֹו הֹודת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻואם
חפץ קדוש]ּבנקיטת חפץ ראה [תפיסת אם ּתחּתיו, זנת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ ואחר ּבעצמֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאֹותּה
פלוני] של ּגלּגּול [עדות ידי על אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לו] שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה
.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחין אמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻּבדבריה,
הּבליֹות ואּבדה ותֹוספת, מה עּקר על תביעה זכות לה [אין ְְְְִִֶֶַָָָ

מנדוניתה] נגנב או היה שאבד ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲִִֵֶָָָ
להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו וסֹומכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינּה
ּבדבר  אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
זה  אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּדברים

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר לרצֹונּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפניהן
.ËÈ ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא [נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
וכל  ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה
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ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנּו
ּבאמירה. ׁשּנקנין הּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָהן

.„È ּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין  ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר אח [בליבו]הראׁשֹונים אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
ׁשאר  וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו לאחֹותֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּפסק
- ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק האב  אֹו ְְְְְִִִִִִִֶַָָָקרֹובים,
ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד הּדברים, אֹותן  קנּו ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

.ְָוכ
.ÂËידי על ׁשּפסק הּבת [בשביל]האב קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

עד  קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמּתנה
לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיכנס;
ונפלה  ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, מעֹות הּפֹוסק ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ
הייתי  לאחי' לּיבם: לֹומר האב יכֹול - ליּבּום אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
עם  הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', רֹוצה איני ּול לּתן, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי על ואף חכם; והּׁשני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארץ
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

מה  עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, יכֹולה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה אם -[השיגה]אבל ידּה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר לא בו]ולּמה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא  לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹורדת
ׁשּתּתן  עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל רֹוצה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה
לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָהּנדּוניא
אבל  ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטר'. אֹו ּכנס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'אֹו
יכנס  אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה

נדּוניא. ְְְָֹּבלא
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים וכ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת  ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ׁשּיתנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּוא

מּידֹו ׁשּיקנּו עד - קנין]קּדּוׁשין ע"כ ּבׁשטר [יעשו ׁשּיכּתב אֹו , ְְְִִִִִִֶֶַָָֹ
נתּגרׁשה  ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא
ונּׂשאת  ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבתֹו
ׁשנים  וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלאחר,
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: יאמר לא -ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
נֹותן  ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ּדמי ְְֵָלּה
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה .ּובעלי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשחּיב  אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ּבׁשטר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן [המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן אין הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד  ¤¤ּפרק
האילֹונית‡. את ולא [עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּכֹופין  ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּוׁשאר  ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ּומֹוציא, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻאֹותֹו
הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ּכתּבה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּתנאי

אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּתנאי  ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּה
מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻמּתנאי
אין  ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין מֹותֹו. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפּלּו

ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ִִִֵֶַַַַָמֹוציאין
ׁשהּוא ‚. העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
עּקר  לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ׁשהּוא הֹואיל ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה עצמֹו נשואה חּיב [תהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי לו] הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ּבּתנאי עמדה הרי ,ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היא  ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה אבל עֹומדת, ְֲִִֶֶַַָָָָָָָהיא
הם  מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה יׁש לפיכ לעׂשֹות, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיכֹולה
היתה  אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, אחר להאסר לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגֹורמין

ִֶֹמּקדם.
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין [ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא  אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין  עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוין  ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלך לׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאין למדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
רצון הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ

לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
לותה  ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין  אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Â ולא עּקר לא ּכתּבה, ל ּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Ê אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם  והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו קּימת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנדּוניתּה
הּכיר  לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי  - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבּה,

הּנׁשים  ּככל ּבנדּוניתּה :היא ְְְִִִַָָָָ
.Á מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, אֹו לאוין,ּׁשּנגנב מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
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ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה הּכיר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
נתנה  היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות  ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
.Ëּכלל ּבליֹות לּה אין על והממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמה נכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא נֹוטלת ְְְִֶֶֶַָָָָאּלא
.È ולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב ּתֹוספת  אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ולא  מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת  על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
לא  ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַַָָֹֻיהּודית,
מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם  חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡È ּדת על עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואּלּו

אֹו ׁשּנֹודרת אֹו ּגלּוי, ראׁשּה ּוׂשער ּבּׁשּוק יֹוצאה - ְְֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
אֹו נּדה, והיא מּטתּה ׁשּׁשּמׁשה אֹו מקּימת, ואינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנׁשּבעת

קֹוצה ּבעלּה[מפרישה]ׁשאינּה את ׁשהאכילה אֹו חּלה; לּה ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָּדברים
ּכגֹון  זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ּדברים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻאּלא
זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹׁשאמרה
הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפלֹוני

בבגדה] או בגופה שנמצא ּבא [האדום, אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶַַַָָ
מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,

ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם נידות]וכן בגדי ואמרה [שלבשה , ְְְְְְִִִֵֶָָָָָֻ
עליה. ּובא אני, טהֹורה ְְֲֲִֶַָָָָָלבעלּה

.·Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו
מהן  אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יׂשראל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹות

למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על פתוח עברה [רחוב ְְְְִַַַָָָָ
רדידלרה"ר] עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש [צעיף ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻ

אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף הּנׁשים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשאר
על  ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה

הּגֹויֹות [מצחה]ּפּדחּתּה ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על אֹו ְְְֶֶֶֶַַַַָָ
אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ּבּׁשּוק, ׁשּטֹווה אֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּפרּוצֹות;
ּתֹובעת  ׁשהיתה אֹו הּבחּורים; עם מׂשחקת ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה עד רם, ּבקֹול מּבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש; עסקי על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמדּברת

בעלּה. ְֲִֵַָּבפני
.‚Èּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד [חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

עֹוברת  אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע  ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה  ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על  עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען  הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
עברּתי  'לא אֹומרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
נֹותן  זה הרי להֹוציא, רצה אם - ּבי' התרּו 'לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּכלל',
אחר  ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה, ׁשּלא ׁשּתּׁשבע אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבה

ּכלּום. לּה אין ְְֵַָָָהתראה
.ÂË ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשהיתה  מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ׁשעׂשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדים
ּבזנּות  ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף עברה, .ׁשם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ּכגֹון בשמים]ּכיצד? [מוכר ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מעל  עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת מּיד ונכנסּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיֹוצא,
אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים לֹובׁשת והיא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָהּמּטה

הּכּלה מן למעלה לח רק המיטה]ׁשּמצאּו ׁשהיּו[וילון אֹו ; ְְְִִֶֶַַַָָָָֹ
הּבֹור  מן זה את זה מעלין אֹו אפל מּמקֹום יֹוצאין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשניהן
ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ּפי על מנּׁשק אֹותֹו ׁשראּו אֹו ּבֹו; ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָוכּיֹוצא

מגּפפין אֹו זה, את זה מנּׁשקין זה,[מחבקים]אֹותן את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ
והגיפּו זה אחר זה ׁשּנכנסּו וכּיֹוצא [סגרו]אֹו הּדלת, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לּה ואין ּתצא, - להֹוציאּה ּבעלּה רצה אם אּלּו. ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָּבדברים
התראה. צריכה זֹו ואין ְְְְִֵַָָָָֻּכתּבה;

.ÊË יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ׁשעׂשת עֹוברת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
רצה  אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף יֹוציא. ְְִִִֵֶַַָָֹֹֻלא
ּבעיניו  קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ּתּקנת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשהּכתּבה
הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלהֹוציאּה,
קּלה  ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

להֹוציאּה. ְְִַָָוקּלה
.ÊÈ אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי

ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ּבין  איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזנת ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל - אּׁשה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא חּיב זה ;הרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ׁשּזנת, לֹו הֹודת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻואם
חפץ קדוש]ּבנקיטת חפץ ראה [תפיסת אם ּתחּתיו, זנת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

אחר  ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ ואחר ּבעצמֹו, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻאֹותּה
פלוני] של ּגלּגּול [עדות ידי על אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו ,ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לו] שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה
.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחין אמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻּבדבריה,
הּבליֹות ואּבדה ותֹוספת, מה עּקר על תביעה זכות לה [אין ְְְְִִֶֶַָָָ

מנדוניתה] נגנב או היה שאבד ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲִִֵֶָָָ
להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו וסֹומכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינּה
ּבדבר  אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
זה  אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּדברים

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר לרצֹונּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפניהן
.ËÈ ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא [נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
וכל  ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zeyi` zekld - miyp xtq - xc` 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנּו
ּבאמירה. ׁשּנקנין הּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָהן

.„È ּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין  ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר אח [בליבו]הראׁשֹונים אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
ׁשאר  וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו לאחֹותֹו, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּפסק
- ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק האב  אֹו ְְְְְִִִִִִִֶַָָָקרֹובים,
ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד הּדברים, אֹותן  קנּו ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

.ְָוכ
.ÂËידי על ׁשּפסק הּבת [בשביל]האב קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ

עד  קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמּתנה
לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיכנס;
ונפלה  ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, מעֹות הּפֹוסק ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ
הייתי  לאחי' לּיבם: לֹומר האב יכֹול - ליּבּום אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
עם  הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', רֹוצה איני ּול לּתן, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי על ואף חכם; והּׁשני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארץ
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

מה  עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, יכֹולה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה אם -[השיגה]אבל ידּה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר לא בו]ולּמה רוצה איני [שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא  לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹורדת
ׁשּתּתן  עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל רֹוצה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה
לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָהּנדּוניא
אבל  ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטר'. אֹו ּכנס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'אֹו
יכנס  אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה

נדּוניא. ְְְָֹּבלא
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים וכ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת  ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ׁשּיתנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּוא

מּידֹו ׁשּיקנּו עד - קנין]קּדּוׁשין ע"כ ּבׁשטר [יעשו ׁשּיכּתב אֹו , ְְְִִִִִִֶֶַָָֹ
נתּגרׁשה  ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָוכּיֹוצא
ונּׂשאת  ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבתֹו
ׁשנים  וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלאחר,
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: יאמר לא -ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
נֹותן  ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ּדמי ְְֵָלּה
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה .ּובעלי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשחּיב  אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ּבׁשטר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן [המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן אין הרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד  ¤¤ּפרק
האילֹונית‡. את ולא [עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

ׁשּכֹופין  ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּוׁשאר  ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ּומֹוציא, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻאֹותֹו
הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ּכתּבה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּתנאי

אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּתנאי  ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּה
מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻמּתנאי
אין  ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין מֹותֹו. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפּלּו

ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ִִִֵֶַַַַָמֹוציאין
ׁשהּוא ‚. העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
עּקר  לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ׁשהּוא הֹואיל ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה עצמֹו נשואה חּיב [תהיה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
והרי לו] הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ּבּתנאי עמדה הרי ,ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היא  ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה אבל עֹומדת, ְֲִִֶֶַַָָָָָָָהיא
הם  מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה יׁש לפיכ לעׂשֹות, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיכֹולה
היתה  אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, אחר להאסר לּה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּגֹורמין

ִֶֹמּקדם.
ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ּבין [ערוה ּבּה הּכיר ּבין ְְְִִִֵֵַָָָָָֹ

מקֹום'? ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר ְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֻלא
נׂשא  אם אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא ְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָמּפני
ּבין  עׂשה מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי ְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָאחת
לאוין  ׁשחּיבי ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה ְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻהּכיר
ויׁש קל. אּסּורן עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָׁשהּכיר

ואכלה לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות הלך לׁשּתיהן [אם ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
הים] מֹוציאין למדינת להֹוציא, אֹותן ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. ְְְִִִִֵֶַַָָחּיב

נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמן
רצון הממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ

לבטלם] כדי יׁשבנישואין ּתֹוספת אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֵֶֶַָָָֻ
לותה  ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלּה;
מֹוציאין  אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Â ולא עּקר לא ּכתּבה, ל ּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Ê אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם  והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו קּימת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנדּוניתּה
הּכיר  לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי  - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבּה,

הּנׁשים  ּככל ּבנדּוניתּה :היא ְְְִִִַָָָָ
.Á מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, אֹו לאוין,ּׁשּנגנב מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
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ּבכֹוס  ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָהרגל
ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה ּבֹודקֹו ּכן אם .[הסכים]אּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
- נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרי
העד  מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש לפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ִָּביאה.
.Á,ּכלּום הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְִִִֶֶַַָָֹואף

ּומׁשּמׁשת  ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת עצמּהׁשהרי ׁשּבדקה הרי . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
עד  על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונבעלה,
ׁשלׁשה  ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו עד על אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלּה
ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָּפעמים
ּתנאי  לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻותצא
ולא  ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ּכתּבה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמּתנאי
לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא לעֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיחזיר
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנׂשא ּומּתרת ּגרּוׁשין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבׁשעת

ִַָהּנּדה.
.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אחר  זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה
ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם [מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכל  דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֻעת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èאפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחין  מּכת יּתן נעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡È נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאיׁש
עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹידֹו
רצת  אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין -ְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּכל [הסכימה] ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ּתׁשב; ,ְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹֻ
החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם אבל מֹורדת. ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאּׁשה

ׁשחזר נחׁשת [הפך]אֹו לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת ללקט ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ
באדמה]מעּקרֹו מוצאו אֹותֹו[ממקום ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו , ְִִֵֵַָ

ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ּכתּבה; ולּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻלהֹוציא
.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה

לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.
ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן מפריׁשין [נמק אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

תשמיש] מחמת ּכדי בשרו ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ
לּה. ׁשֹומעין - עליה' יבֹוא ְִֶֶָָָָֹׁשּלא

.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי
ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום אֹותֹו ְְְֲִִֶַַָָָָָּבֹו
ויּתן  ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, יכֹולה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

ישראל (.ּכתּבה  על שלום לבניך בנים ).וראה ְָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
יחזיר  ׁשּלא והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּגרּוׁשתֹו

א  ¤¤ּפרק
זה ‡. ּוכתב לּה, ׁשּיּגיע בּכתב אּלא מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

מן  הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועׂשרה 'ּגט'; הּנקרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
וׁשּיגרׁש ּברצֹונֹו, אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא הן: ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ענין וׁשּיהיה אחר, ּבדבר ולא הּכתב [משמעות]ּבכתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה מּקנינֹו, והסירּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּגרׁשּה
מעׂשה  מחּסר יהיה וׁשּלא לׁשמּה, נכּתב וׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלבינּה,
לּה וׁשּיּתנּנּו לּה, וׁשּיּתנּנּו לּה, נתינתֹו אּלא ּכתיבתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר

וׁשּי עדים, אֹוּבפני הּבעל וׁשּיהיה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לּה ּתנּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון  - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשלּוחֹו
סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּזמן,

"והיה ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם

מּביתֹו" מלּמד וׁשּלחּה - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא מגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו
וׁשּלא  לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל מגרׁשת. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאינּה

ְִָלרצֹונּה.
ּבכתב ‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - "לּה""וכתב" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלא  לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר לׁשמּה. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא  ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
"וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
ׁשּיׁשּלח  לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ׁשּיהיה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מּמּנה. ְִֶַָעצמֹו
מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

'לעצמ אּת ּכּיֹוצא 'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבזה
'איני  ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתרת
"וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש 'איני ,'ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָארּוסי
אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינֹו - חֹורין' ִֵֵַּבת
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלא זה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּגמרּו
ולא  ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.
ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי מּביתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהֹוציאּה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשני, ּגט מּמּנּו צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין
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ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Îלסטים אֹותן ׁשּגנבּו ּכׁשבּויֹות,[שודדים]נׁשים הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות  אנּוסֹות, הּניחּוםׁשהן ואם [שחררום]לבעליהן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֻ

ואסּורֹות [חזרו]והלכּו ּברצֹון, אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשהּׁשגגה  הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליהן.

ּבּה. יׁש אנס ֵֶַָֹצד
.‡Î אבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי  - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה  אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבאר נעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד

את  וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,
ּולגרׁשּה ּכתּבתּה לּה לּתן .הּכהן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Î ׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה  עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא  אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא - ּדבריו על סֹומ. ְְְִִֵֵַָָָֻ
.„Î,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי [שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
- ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ׁשאין  מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, לּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין

מּזה יֹותר מכער ּדבר החשוד]ל עם ׁשאין [שנסתרה והּיֹום, . ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּבלא  ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, מי ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשם
ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּכתּבה,

להאסר. ְֵֵָָלּה
.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אסּורה  זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן  להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא  ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכתּבה.

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה;

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה כרצונו]ולא בכתובה שמוסיף .[הסכום ְֶֶֹ

יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבאּלּו
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא לׁשאר [בגדי]אֹו הּדין והּוא צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

ּבהן.[בגדים]הּמינים להתקּׁשט הּמקֹום אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הפסידה  לא מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ְּכלּום.
נׁשים ·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן

ּבארנּום  ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הסכמה]ורצה הביע לא לא [- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ

קרֹובים  לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר

מּומין  ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ
ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה [שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ
טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ

הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי [בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ
לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ׁשּׁשמע  וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן ר ֹואין הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
ּבאֹותן  אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונתּפּיס.
ּופניהן  ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני  ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל  הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני', ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ואם  ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת מתנּכרה[בחושך]ּתצא ּתצא [בהחבא], ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
טֹוען  זה הרי - מּקרֹובֹותיה חּוץ אדם אֹותּה יראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹולא

ידע] ׁשם [שלא יהיה ׁשּלא והּוא ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִֶֶֶַַָָֹאף
ׁשם  היה אבל ּבּה. לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹמרחץ,
מגּלֹות, ּופניהן ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמרחץ
אֹותּה רֹואין הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹויׁש
ּבּמרחץ, אף ּולהתנּכר להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻערּמה

ּבבית אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת קטן [חדר]וׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוען  זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּמרחץ
הן, טעם ׁשל ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינן
'מּפני ‚. חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָהֹורּו

אּלא  ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ּבֹודק ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֻמיּדעיו;
רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו מרחץ, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשם
על  אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואֹומר
ּדין  לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפלֹונית;
אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ּכל ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי  אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד לקרֹוביו, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלּכל

ּביֹותר.קרֹו ביו ְְֵָ
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
הּבעל  ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ּכתּבה ורצה  ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
אם  - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכלל.
להביא  הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצאּו
טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה  להביא האב על אביה, ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָואם

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין שדהו,ׁשאחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גרם] מזלו .כלומר:

אֹו‰. ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת

ּבּכתּבה  חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.Â לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא

ּבכף  אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד לֹו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָנראה
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ּבכֹוס  ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָהרגל
ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה ּבֹודקֹו ּכן אם .[הסכים]אּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
- נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהרי
העד  מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש לפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאחד
אּסּורי  ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח איׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשל

ִָּביאה.
.Á,ּכלּום הפסידה לא זה, הּוא ּגדֹול ׁשּמּום ּפי על ְְְִִִֶֶַַָָֹואף

ּומׁשּמׁשת  ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת עצמּהׁשהרי ׁשּבדקה הרי . ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
עד  על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָונבעלה,
ׁשלׁשה  ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו עד על אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּלּה
ּבעלּה, עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו סמּוכֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָּפעמים
ּתנאי  לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֻותצא
ולא  ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ּכתּבה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמּתנאי
לגרׁשּה ּגמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא לעֹולם, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹיחזיר
ּבענין  ׁשּיתּבאר ּכמֹו לאחר, להּנׂשא ּומּתרת ּגרּוׁשין. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּבׁשעת

ִַָהּנּדה.
.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אחר  זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּומּבעילה
ׂשדהּו נסּתחפה גרם]ׁשּנּׂשאת, ּפעם [מזלו ּבעל אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכל  דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֹאחת
ּכמֹו עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּתׁשמיׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹֻעת

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Èאפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכן

ׁשחין  מּכת יּתן נעׂשית להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
ְָֻּכתּבה.

.‡È נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָהאיׁש
עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָֹידֹו
רצת  אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין אין -ְְְִִִִֵֵֶָָָָֻ

ּכל [הסכימה] ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ּתׁשב; ,ְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹֻ
החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם אבל מֹורדת. ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹאּׁשה

ׁשחזר נחׁשת [הפך]אֹו לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת ללקט ְְְְִִֶֶַַַָָֹֹֹ
באדמה]מעּקרֹו מוצאו אֹותֹו[ממקום ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו , ְִִֵֵַָ

ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ּכתּבה; ולּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֻלהֹוציא
.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה

לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.
ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן מפריׁשין [נמק אּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

תשמיש] מחמת ּכדי בשרו ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ
לּה. ׁשֹומעין - עליה' יבֹוא ְִֶֶָָָָֹׁשּלא

.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי
ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום אֹותֹו ְְְֲִִֶַַָָָָָּבֹו
ויּתן  ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, יכֹולה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהייתי

ישראל (.ּכתּבה  על שלום לבניך בנים ).וראה ְָֻ
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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ׁשּיגרׁש והּוא עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשּתי ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָיׁש
יחזיר  ׁשּלא והּוא תעׂשה, לא מצות ׁשנּיה ּבספר; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהמגרׁש
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ׁשּתי ּובאּור מּׁשּנּׂשאת. ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָּגרּוׁשתֹו

א  ¤¤ּפרק
זה ‡. ּוכתב לּה, ׁשּיּגיע בּכתב אּלא מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאין

מן  הּגרּוׁשין עּקר הן דברים ועׂשרה 'ּגט'; הּנקרא ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָהּוא
וׁשּיגרׁש ּברצֹונֹו, אּלא האיׁש יגרׁש ׁשּלא הן: ואּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,

ענין וׁשּיהיה אחר, ּבדבר ולא הּכתב [משמעות]ּבכתב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו וׁשּיהיה מּקנינֹו, והסירּה ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּגרׁשּה
מעׂשה  מחּסר יהיה וׁשּלא לׁשמּה, נכּתב וׁשּיהיה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻלבינּה,
לּה וׁשּיּתנּנּו לּה, וׁשּיּתנּנּו לּה, נתינתֹו אּלא ּכתיבתֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאחר

וׁשּי עדים, אֹוּבפני הּבעל וׁשּיהיה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לּה ּתנּנּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכגֹון  - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשלּוחֹו
סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּזמן,

"והיה ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם

מּביתֹו" מלּמד וׁשּלחּה - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא מגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשאינֹו
וׁשּלא  לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל מגרׁשת. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹאינּה

ְִָלרצֹונּה.
ּבכתב ‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - "לּה""וכתב" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ׁשּלא  לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר לׁשמּה. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא  ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
"וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
ׁשּיׁשּלח  לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ׁשּיהיה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מּמּנה. ְִֶַָעצמֹו
מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

'לעצמ אּת ּכּיֹוצא 'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבזה
'איני  ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתרת
"וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש 'איני ,'ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָארּוסי
אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינֹו - חֹורין' ִֵֵַּבת
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלא זה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּגמרּו
ולא  ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.
ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי מּביתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהֹוציאּה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשני, ּגט מּמּנּו צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין
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ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Îלסטים אֹותן ׁשּגנבּו ּכׁשבּויֹות,[שודדים]נׁשים הן הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
ּומּתרֹות  אנּוסֹות, הּניחּוםׁשהן ואם [שחררום]לבעליהן; ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָֻ

ואסּורֹות [חזרו]והלכּו ּברצֹון, אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשהּׁשגגה  הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלבעליהן.

ּבּה. יׁש אנס ֵֶַָֹצד
.‡Î אבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי  - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ּבזֹונה  אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ׁשּיתּבאר נעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד

את  וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,
ּולגרׁשּה ּכתּבתּה לּה לּתן .הּכהן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻ

.‚Î ׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה  עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא  אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה  ויּתן יֹוציא - ּדבריו על סֹומ. ְְְִִֵֵַָָָֻ
.„Î,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי [שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
- ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ׁשאין  מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, לּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין

מּזה יֹותר מכער ּדבר החשוד]ל עם ׁשאין [שנסתרה והּיֹום, . ְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּבלא  ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, מי ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹׁשם
ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּכתּבה,

להאסר. ְֵֵָָלּה
.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

אסּורה  זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן  להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא  ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכתּבה.

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה;

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה כרצונו]ולא בכתובה שמוסיף .[הסכום ְֶֶֹ

יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבאּלּו
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא לׁשאר [בגדי]אֹו הּדין והּוא צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹ

ּבהן.[בגדים]הּמינים להתקּׁשט הּמקֹום אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הפסידה  לא מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ְּכלּום.
נׁשים ·. מּמּומי מּום ּבּה ונמצא סתם, אּׁשה הּכֹונס ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָוכן

ּבארנּום  ּבֹוׁשּכבר ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא , ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
הסכמה]ורצה הביע לא לא [- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ

קרֹובים  לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר

מּומין  ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ
ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה [שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ
טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ

הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים הרי [בזמנים , ְְְְֲִִִִֵֶ
לטען, יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהּוא
ׁשּׁשמע  וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן ר ֹואין הּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהרי
ּבאֹותן  אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונתּפּיס.
ּופניהן  ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני  ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל  הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני', ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ואם  ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּבּנׁשף לּמרחץ הּבת מתנּכרה[בחושך]ּתצא ּתצא [בהחבא], ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
טֹוען  זה הרי - מּקרֹובֹותיה חּוץ אדם אֹותּה יראה ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹולא

ידע] ׁשם [שלא יהיה ׁשּלא והּוא ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִֶֶֶַַָָֹאף
ׁשם  היה אבל ּבּה. לבּדק קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹמרחץ,
מגּלֹות, ּופניהן ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמרחץ
אֹותּה רֹואין הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹויׁש
ּבּמרחץ, אף ּולהתנּכר להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻערּמה

ּבבית אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת קטן [חדר]וׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוען  זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּמרחץ
הן, טעם ׁשל ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינן
'מּפני ‚. חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָהֹורּו

אּלא  ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ּבֹודק ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֻמיּדעיו;
רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו מרחץ, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשם
על  אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואֹומר
ּדין  לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפלֹונית;
אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ּכל ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי  אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד לקרֹוביו, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלּכל

ּביֹותר.קרֹו ביו ְְֵָ
ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד

יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
הּבעל  ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ּכתּבה ורצה  ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו אֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
אם  - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכלל.
להביא  הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצאּו
טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה  להביא האב על אביה, ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָואם

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין שדהו,ׁשאחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גרם] מזלו .כלומר:

אֹו‰. ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת

ּבּכתּבה  חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו .אֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
.Â לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹּבא

ּבכף  אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד לֹו ְְְְֲִִִַַַַָָָָָנראה
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.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
ּבּגט  ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא  זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
זמן ּבפני ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּומקֹום אׁשּתֹוּבּגט ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לֹומר  יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם

.‰Î זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה [תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], אֹו[מזמן , ְְָָֻֻ

ׁשעֹוסקין  ּפי על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנכּתב
ּבלֹוד  וכתב וטעה ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאֹותֹו

אּלּו ּכל ּובמקֹום - ּכתיבתֹו ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ְִָּכתיבתֹו.

.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת
'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש
'ּבׁשבּוע ּכתב ּכתב [שמיטה]אפּלּו אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' 'הּיֹום ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבֹו:
ֵַהּגט.

.ÊÎ,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן
אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול  זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא [לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ּבּמדינה  זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ּבּה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
ּבטל  הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים ה ּדבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ל ּה לכּתב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוהצרכּו

הּכתיבה,ׁשּיתּבאר  ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ׁשאמר הּזמן ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ּבירּוׁשלים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד?
מּניסן  הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ניסן עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחרּו

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַַָָָּובלֹוד,

ב  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

הּנֹותן  ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב אחד -ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אּלא  "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח  ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו·. הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו  הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם והם הגט שלוחי אם [הם וכן ;ְִֵ

- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר

עת  ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵָָּכֹותבין
ְִֶֶׁשּירצה.

עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ויֹודעין  מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו

ּפלֹונית  היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא מקֹום ׁשּזה ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְִִִִִֶֶָָ
מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשנים
ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגרׁשּנה חברֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָלאׁשת
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ונֹותנין [כגון ּכֹותבין - ְְְְִִִַַַָָ

ּבכל  הּסֹופר ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ָמקֹום.

ולעדים:‰. 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט  'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
ּבֹו, וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

ּכׁשר  זה ולעדים הרי וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
זה  ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף - ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשּלא  מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלאׁשּתֹו

לכתבֹו. הּבעל לֹו ְְַַַַָָאמר
.Â ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר

וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ואמרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלאׁשּתי,
ּגט  ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו וחתמּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּולעדים
ּבדבר  ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - חתֹומּו' ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלאׁשּתי,

ּב ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא מּפני הרּבה, .טל זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
.Ê ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר  מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי - ולחּתם לאׁשּתי' ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבטל  הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ולּתנֹו ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָּבֹו
ׁשּיּגיע  עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי - ּפסּול ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט ְֵֵָָָלידּה
.Ëלהֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר

אין  - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָלּה',
אֹותן  עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכֹותבין

לגרּוׁשין לשליח]ׁשלּוחין למוסרו אּלא [אלא רצה לא וׁשּמא , ְְְִִֵֶֶָָָָֹ
מעׂשה  ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ויּתנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיכּתבּו
ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ּכתבּו והרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹאחר,
ספק  זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ּונתנּוהּו ּכׁשר, אחר ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Èּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', 'ּגרׁשּוה', ,[גרשוה]לאׁשּתי', ְְְְְְִִַַַַָָָָ
לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ּותנ ּו אּגרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ'ּכתבּו
לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', 'ּפּטרּוה', להם: ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָאמר
ּגט  ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' לּה 'עׂשּו ְְְֲִִֵַַָָָָָֹּכּנימּוס',

ל  ּבטל.ונתנּו זה הרי ּה, ְְֲֵֵֶָָָ
.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר

הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
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ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהּגט

ק  על הּגט ּכתב אם הּפרה;לפיכ את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אם  וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר הּקרן חת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף - ּבמחּבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכתב

גט. אינֹו - לּה ְֵֵָָּונתנֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין של אין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחר הטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב את ּכ וכולל ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים האּׁשה,הפרטים וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי  - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Á על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא ּכֹותב .אבל ְְְֲִֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר "ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אבל ְְְְֲִִֶַַָָָּכריתּות.
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ׁשּנתנֹו אֹו ּבידּהמזּוזה, הּוא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

זה  הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ואם ּגט; אינֹו -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ֵּגט.

.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
את  הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכנסי
חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ׁשּנתנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים

מּמּנה  ׁשּנכלם .מּפני ְְִִִֵֶֶָָ
.‡È זה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש

אמר  ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה; וכּיֹוצא ,'ּגּט 'הּוא אֹו ,'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
על  עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמדּבר
זה  הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר  .ּגט ֵֵָ
.·È מעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט הּוא לא 'הרי , ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשּתּקח

הרּכין אם ׁשּׁשלפה [הטה]אבל עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגט

.‚È ּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר  יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשר ׁשני ואי ," ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּולמחר  ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתהיה
לבינּה, ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּתהי

אחד  ּבעד גט.ואפּלּו אינֹו - ְֲִֵֵֵֶַָ
.„È;סֹופר ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - לּה .ּונתנֹו ְֲֵֵֶָָָ

.ÂË- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת

ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפני ׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשנים  ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר - מסירת אחרים על [שמעידים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
.הגט]

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו [ללא חתמּו ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר,עדים] זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו אֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ועדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהֹואיל
ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ׁשהֹורה ְִִִֶֶַָָמי

.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד [חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ
הרי  - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול

מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ
.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשיטין ׁשּתי העדים [שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
נקראין  ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן

בו]עּמֹו הכתוב על שחתומים ניכר ּדברים [שיהיה ּבּמה . ְִִֶַָ
עדי  ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמּורים?
ׁשהן  ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמסירה;
חתּום  ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ואין הרּבה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמרחקין
מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה הרי - ּכלל עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.ËÈואחר העדים לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וקֹוראין  חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; יּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּכ
ּביד  אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָאֹותֹו
ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ְְְְְְְְִִִֶַָָָׁשלּוחֹו

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין - .לּה ְְְִִָ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְִִִֵֶֶָָֹמגרׁשת
אחר  'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחליפֹו;
היא  והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' הּגט היה ולא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה,

.מגרׁשת  ְֶֶֹ
.‡Î ל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר  'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינה ּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ

ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות

מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,
.‚Î יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

והן  ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות
לחּתם חֹותמין  יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

להן רֹוׁשמין על]- האותיות מּדבר [צורת ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ּכן  עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין
יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל  - ׁשטרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּבׁשאר
מּדבריהן, ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבנֹות

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף
ּבּגט  ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ּבעדי ׁשּיהיּו התקינּו וכן . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלא  זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
זמן ּבפני ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּומקֹום אׁשּתֹוּבּגט ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה לּה[בעודה ויכּתב , ְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ

לֹומר  יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹּגט
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹקדם

.‰Î זמן ּבֹו ואין עדים עליו ׁשּיׁש ׁשהיה [תאריך]ּגט אֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
הכתיבה]מקּדם[תאריכו] מאחר[מזמן אֹו הכתיבה], אֹו[מזמן , ְְָָֻֻ

ׁשעֹוסקין  ּפי על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּנכּתב
ּבלֹוד  וכתב וטעה ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּבאֹותֹו

אּלּו ּכל ּובמקֹום - ּכתיבתֹו ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
ְִָּכתיבתֹו.

.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת
'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש
'ּבׁשבּוע ּכתב ּכתב [שמיטה]אפּלּו אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' 'הּיֹום ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבֹו:
ֵַהּגט.

.ÊÎ,הּזמן אֹותֹו למלכּות ּבּגּטין מֹונין ׁשּיהיּו ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַוכן
אֹותּה מלכּות ׁשאינּה למלכּות ּכתב מלכּות. ׁשלֹום ְְְְְִֵֶַַַַָָָמּׁשּום
אֹותֹו ּדר אם - הּבית לחרּבן אֹו הּבית, לבנין אֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָֻהּמדינה,
ּבֹו, למנֹות ּדרּכם אין ואם ּכׁשר; זה הרי ּבֹו, למנֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָמקֹום

ּפסּול  זה אֹוהרי ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ׁשהּוא [לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ּבּמדינה  זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ּבּה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
ּבטל  הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים ה ּדבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט ל ּה לכּתב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוהצרכּו

הּכתיבה,ׁשּיתּבאר  ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ׁשאמר הּזמן ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ּבירּוׁשלים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד?
מּניסן  הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ניסן עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחרּו

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַַָָָּובלֹוד,

ב  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה

הּנֹותן  ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב אחד -ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
אּלא  "וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבידֹו,
ּתּקח  ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלהֹודיע

ְֵַָמעצמּה.
אּלּו·. הרי - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָאמר

עדיו  הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָּכֹותבין
שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם והם הגט שלוחי אם [הם וכן ;ְִֵ

- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר

עת  ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְִִִֵֵָָּכֹותבין
ְִֶֶׁשּירצה.

עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ויֹודעין  מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו

ּפלֹונית  היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא מקֹום ׁשּזה ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְִִִִִֶֶָָ
מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשנים
ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגרׁשּנה חברֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָלאׁשת
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ונֹותנין [כגון ּכֹותבין - ְְְְִִִַַַָָ

ּבכל  הּסֹופר ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאף
ָמקֹום.

ולעדים:‰. 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט  'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
ּבֹו, וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

ּכׁשר  זה ולעדים הרי וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
זה  ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף - ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשּלא  מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ּבפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלאׁשּתֹו

לכתבֹו. הּבעל לֹו ְְַַַַָָאמר
.Â ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר

וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ואמרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלאׁשּתי,
ּגט  ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו וחתמּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּולעדים
ּבדבר  ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - חתֹומּו' ואּתם ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלאׁשּתי,

ּב ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא מּפני הרּבה, .טל זה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
.Ê ּבגט זה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה

ׁשּנאמר  מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא
סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',

.Á זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי - ולחּתם לאׁשּתי' ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּבטל  הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ולּתנֹו ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָּבֹו
ׁשּיּגיע  עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי - ּפסּול ְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹו

ּכׁשר. ּגט ְֵֵָָָלידּה
.Ëלהֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר

אין  - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָלּה',
אֹותן  עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכֹותבין

לגרּוׁשין לשליח]ׁשלּוחין למוסרו אּלא [אלא רצה לא וׁשּמא , ְְְִִֵֶֶָָָָֹ
מעׂשה  ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ויּתנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיכּתבּו
ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ּכתבּו והרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֹאחר,
ספק  זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ּונתנּוהּו ּכׁשר, אחר ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.Èּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', 'ּגרׁשּוה', ,[גרשוה]לאׁשּתי', ְְְְְְִִַַַַָָָָ
לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ּותנ ּו אּגרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ'ּכתבּו
לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', 'ּפּטרּוה', להם: ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָאמר
ּגט  ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' לּה 'עׂשּו ְְְֲִִֵַַָָָָָֹּכּנימּוס',

ל  ּבטל.ונתנּו זה הרי ּה, ְְֲֵֵֶָָָ
.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר

הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
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ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהּגט

ק  על הּגט ּכתב אם הּפרה;לפיכ את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
אם  וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר הּקרן חת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף - ּבמחּבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכתב

גט. אינֹו - לּה ְֵֵָָּונתנֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין של אין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחר הטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב את ּכ וכולל ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים האּׁשה,הפרטים וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי  - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Á על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא ּכֹותב .אבל ְְְֲִֵֶַַָָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר "ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם אבל ְְְְֲִִֶַַָָָּכריתּות.
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ׁשּנתנֹו אֹו ּבידּהמזּוזה, הּוא ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

זה  הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ואם ּגט; אינֹו -ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ֵּגט.

.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
את  הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכנסי
חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ׁשּנתנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים

מּמּנה  ׁשּנכלם .מּפני ְְִִִֵֶֶָָ
.‡È זה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש

אמר  ולא ּבידּה נתן ואם ּבזה; וכּיֹוצא ,'ּגּט 'הּוא אֹו ,'ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
היה  ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
על  עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמדּבר
זה  הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר  .ּגט ֵֵָ
.·È מעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט הּוא לא 'הרי , ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה; היא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשּתּקח

הרּכין אם ׁשּׁשלפה [הטה]אבל עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר מעליו, ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּגט

.‚È ּפי "על אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ּדבר  יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים אפׁשר ׁשני ואי ," ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

ּולמחר  ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּתהיה
לבינּה, ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּתהי

אחד  ּבעד גט.ואפּלּו אינֹו - ְֲִֵֵֵֶַָ
.„È;סֹופר ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - לּה .ּונתנֹו ְֲֵֵֶָָָ

.ÂË- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת

ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש

מּתֹוכֹו ּבפני ׁשּיעידּו לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשנים  ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר - מסירת אחרים על [שמעידים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
.הגט]

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו [ללא חתמּו ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר,עדים] זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו אֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ועדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָהֹואיל
ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ׁשהֹורה ְִִִֶֶַָָמי

.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אחד [חתומים אפּלּו , ְֲִִִִֵֶָ
הרי  - ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּפסּול

מּתֹוכֹוזה ּכמזּיף ׁשּנמצא העדים]ּפסּול, חתימת זייף .[כאילו ְְִִִֶֶָָָֻ
.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ

ׁשיטין ׁשּתי העדים [שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
נקראין  ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן

בו]עּמֹו הכתוב על שחתומים ניכר ּדברים [שיהיה ּבּמה . ְִִֶַָ
עדי  ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמּורים?
ׁשהן  ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמסירה;
חתּום  ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ואין הרּבה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמרחקין
מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה הרי - ּכלל עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.ËÈואחר העדים לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
וקֹוראין  חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; יּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּכ
ּביד  אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָאֹותֹו
ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ְְְְְְְְִִִֶַָָָׁשלּוחֹו

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין - .לּה ְְְִִָ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְִִִֵֶֶָָֹמגרׁשת
אחר  'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ולא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהחליפֹו;
היא  והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' הּגט היה ולא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה,

.מגרׁשת  ְֶֶֹ
.‡Î ל ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ּבפניהם,הרי ּגט ּה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ּכׁשר  'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת.היה' ספק זֹו הרי , ְֲֵֵֶֶָָָֹ

.·Îּובּקׁשּו עדים, ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
לּה[חיפשו] חֹוׁשׁשין אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה [אינה ּומצאּו ְְְְִֵֵַָָָָ

ׁשלׁשמגורשת] ׁשּתים ׁשם נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה ,ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּגררּוהּו ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָמזּוזֹות

מגרׁשת. ספק זֹו והרי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹעכּברים,
.‚Î יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

והן  ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות
לחּתם חֹותמין  יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

להן רֹוׁשמין על]- האותיות מּדבר [צורת ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
ּכן  עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשאין
יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל  - ׁשטרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹֹּבׁשאר
מּדבריהן, ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבנֹות

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
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עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם לׁשמּה,[קנה ְְֱִִֶֶָָָ
גט. ֵֵאינֹו

ּגרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט  ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן  הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ונמצא  זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹּכנכּתב

ּבֹו', אגרׁשּנה לכׁשאּׂשאּנה -לארּוסתי, ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ספק  זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ּכתבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה הֹואיל .ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ

ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ,[הנוסח ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
חלק]ויּניח הּזמן,[ישאיר ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָ

לׁשם  ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומקֹום
העדים  יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאיׁש

ולׁשמּה. ְְְִִָלׁשמֹו
.Áוחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט  ׁשּכתב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָסֹופר

זה  הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדים
מּפני [מדרבנן]ּפסּול  אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹולם עגונה]ּתּקּון תישאר ׁשאם [שלא ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְִִִֵֵֶֶָָ
הרי  מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא העדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֻחתמּו
עד  ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל; ּגט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה
ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
והֹואיל  וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי יראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻולא

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ּבעדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבד
הּוא  מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻלאחר
מצּויֹות  ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש הּנמצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט
אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, מצאֹו אם -ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו ּבּכלי הגט ׁשּמצאֹו [הכרת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ּכרּובמראהו] ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הרי [קשור]ּבארּכֹו - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, ְְְְִֵֶָָהּוא
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואם  ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהֹואיל
אדם  עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנתּגרׁשה
ׁשנים  ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם

ׁשוין  .ׁשּׁשמֹותיהן ְִֵֶֶָ
.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה

על  חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֶַַַָָָֹּבֹו

ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש אחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּגט
ּובמקֹום  מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש

ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות, .ׁשהּׁשּירֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי  מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל  .הּׁשני ִֵֵַָ

.‚È ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ּכׁשּמגרׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

אּׁשה ּביֹותר  ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ
וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש ׁשם וכל [שם ּפלֹונית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ושלה] שלו ּכׁשר.לווי ,ֵָ
.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב

זה הרי - ּגרּוׁשין לֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
וכל  לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ֵֵֵֵֶָׁשם
.ÂË,ּגֹוי - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּכל

ּכֹותבת  עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, וחרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
ׁשּלּה הּגט ׁשהּוא את אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל
.ÊËׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָולּמה

האּׁשה  ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם לכּתב ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּכֹותב
וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על - והּגֹוי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמתּגרׁשת,

ּגּטין ׁשֹוט  ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ּבני אינן - וקטן ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכתב  ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול הּוא ּולפיכ ְְְְְְִִִִַָָָָָָוקּדּוׁשין,
ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - אּלּו מחמּׁשה אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּגט

ּבכׁשרים  לּה ונמסר ּכׁשרים .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵַָ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח  ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּגדֹול 'הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּכׁשר. ּגט זה הרי - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָהּיׂשראלי
.ÁÈ הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

הּגֹוי  אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
על  יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכּתחּלה  לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּגּבן;

סֹופר  ּתּקנת מּפני ׁשּבארנּו.אּלא ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
.ËÈּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּכֹותב

ּבזדֹון  טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי - ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹלּה
מן  ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּונתנּוהּו
עדים  ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ּביֹום ּכתבֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּתֹורה;

ּפסּול  זה הרי - טֹוב ּביֹום .ּכׁשרים ְְֲִֵֵֶָ

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשרּׁשּומֹו‡. ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד [כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר [מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
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אחר  ּדבר ונתנּואֹו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֶֶָָֹלּה,

.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
להם  ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין

גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם לּה; אמּורים?לּתן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבמהרה  החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, אבל ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻּבבריא;

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו להתדיין והכּביד בצווארו [בשלשלת ְְְְִִִֵַַָָָ
המלך] והּיֹוצא לפני ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבׁשּירה,
לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר ל ּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹויּתנּו

.‚È והרג לּה, ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבריא
לּים  עצמֹו הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָעצמֹו
גט  אינֹו - ומת הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי -; ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפיל עד ספק ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבּבֹור  מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּיּודע
יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע 'ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹואמר:

אֹותֹו ׁשּידעּו והּוא בעלה]ויּתנּו; שהוא ּפי [יכירוהו על ואף . ְְְְְִִֵֶַַ
הּסּכנה  ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
מי  וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַהּוא,
נׁשחט  אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנפלּו

הּסימנין ׁשני רב וושט]ּבֹו ּגט [קנה 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אף  הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלאׁשּתי'

למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי ִֶַָעל
.„È ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין  מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
ּומיּׁשבת  נכֹונה ׁשל ּדעּתֹו לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, לא ואם ְֲִִִֵֵֶַָֹלֹוט;
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

לּה,[חלה]נבעת ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואין

ּפסּול. זה הרי ׁשּיבריא, קדם ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנּו
.ÊËׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ׁשלׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
הרי  - 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפעמים
נטרפה  ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּדעּתֹו.
ּדין  ׁשאין עליו; מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכֹותבין

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק ְְִִִֵֵֵֶַַמי
.ÊÈ לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

על  סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה  ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹרמיזת
- ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּומיּׁשבת.

הּתֹורה  מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ּוכׁשם ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָׁשּכֹונס

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה וגרׁשּה[נתן , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ליד  הּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשהיא
לידּה הּגט הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהאב,

ׁשליח  עֹוׂשה מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹאֹו
ׁשליח  עֹוׂשה האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלקּבל

נערה  ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט .לקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם - ומת קטּנה ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקּדׁשּה

לאו, ואם לידּה. הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגרׁשת  אינּה ּגרׁשּה, ואם ׁשּתבחין; עד מתּגרׁשת .אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Îלגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין רצה מי ולא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם  וכן ּכׁשר. ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני ', 'רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן  והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא  ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה  מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה  עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות  רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן  ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותן ואמר  ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל  ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא

ג  ¤¤ּפרק
האּׁשה ‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

ללּמד  ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
להתלּמד[תלמידיו] ׁשם [בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ

וׁשם  אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

עירֹו·. ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁש .מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
- הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכּתב  לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה זֹו .לׁשם ְְְִֵֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב הרי ּבֹו', - ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
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עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם לׁשמּה,[קנה ְְֱִִֶֶָָָ
גט. ֵֵאינֹו

ּגרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט  ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן  הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ונמצא  זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹּכנכּתב

ּבֹו', אגרׁשּנה לכׁשאּׂשאּנה -לארּוסתי, ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ספק  זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ּכתבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשר.

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה הֹואיל .ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Êסֹופר ּתּקנת מוכנים]מּפני גיטין בידו שיהיו מעליו, ,[להקל ְִֵֵַַָ

ּגּטין טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הכללי]הּתירּו ,[הנוסח ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
חלק]ויּניח הּזמן,[ישאיר ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִִַַַַָָָ

לׁשם  ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּומקֹום
העדים  יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאיׁש

ולׁשמּה. ְְְִִָלׁשמֹו
.Áוחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט  ׁשּכתב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָסֹופר

זה  הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדים
מּפני [מדרבנן]ּפסּול  אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹולם עגונה]ּתּקּון תישאר ׁשאם [שלא ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְִִִֵֵֶֶָָ
הרי  מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא העדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֻחתמּו
עד  ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל; ּגט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה
ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
והֹואיל  וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי יראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻולא

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ּבעדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבד
הּוא  מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻלאחר
מצּויֹות  ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש הּנמצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט
אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, מצאֹו אם -ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו ּבּכלי הגט ׁשּמצאֹו [הכרת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ
ּכרּובמראהו] ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הרי [קשור]ּבארּכֹו - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, ְְְְִֵֶָָהּוא
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואם  ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהֹואיל
אדם  עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנתּגרׁשה
ׁשנים  ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם

ׁשוין  .ׁשּׁשמֹותיהן ְִֵֶֶָ
.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה

על  חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֶַַַָָָֹּבֹו

ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש אחר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּגט
ּובמקֹום  מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש

ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות, .ׁשהּׁשּירֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים

הרי  מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן
ּבטל  .הּׁשני ִֵֵַָ

.‚È ׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי
ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ּכׁשּמגרׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ

אּׁשה ּביֹותר  ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ
וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש ׁשם וכל [שם ּפלֹונית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ושלה] שלו ּכׁשר.לווי ,ֵָ
.„Èׁשּיׁש ׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכתב

זה הרי - ּגרּוׁשין לֹו' עירֹוספק וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָ
וכל  לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאֹו

גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ֵֵֵֵֶָׁשם
.ÂË,ּגֹוי - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּכל

ּכֹותבת  עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, וחרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
ׁשּלּה הּגט ׁשהּוא את אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל . ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל
.ÊËׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָולּמה

האּׁשה  ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם לכּתב ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹהּכֹותב
וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על - והּגֹוי ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָהּמתּגרׁשת,

ּגּטין ׁשֹוט  ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ּבני אינן - וקטן ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכתב  ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול הּוא ּולפיכ ְְְְְְִִִִַָָָָָָוקּדּוׁשין,
ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - אּלּו מחמּׁשה אחד ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּגט

ּבכׁשרים  לּה ונמסר ּכׁשרים .ּבֹו ְְְְִִִִֵֵַָ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח  ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּגדֹול 'הרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ּכׁשר. ּגט זה הרי - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָהּיׂשראלי
.ÁÈ הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

הּגֹוי  אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
על  יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכּתחּלה  לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּגּבן;

סֹופר  ּתּקנת מּפני ׁשּבארנּו.אּלא ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
.ËÈּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּכֹותב

ּבזדֹון  טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי - ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹלּה
מן  ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּונתנּוהּו
עדים  ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ּביֹום ּכתבֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּתֹורה;

ּפסּול  זה הרי - טֹוב ּביֹום .ּכׁשרים ְְֲִֵֵֶָ

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ׁשרּׁשּומֹו‡. ּבדבר אּלא הּגט את ּכֹותבין עֹומד [כתבו]אין ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

וסקרא[מתקיים] ּדיֹו ּכגֹון אדום], אילן]וקּמֹוס[טיט [שרף ְְְְְִָֻ
גפרית]וקלקנּתֹוס ּבדבר [מין ּכתבֹו אם אבל ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
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אחר  ּדבר ונתנּואֹו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֶֶָָֹלּה,

.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:
להם  ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין

גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם לּה; אמּורים?לּתן ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּבמהרה  החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, אבל ְְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻּבבריא;

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו להתדיין והכּביד בצווארו [בשלשלת ְְְְִִִֵַַָָָ
המלך] והּיֹוצא לפני ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ

ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבׁשּירה,
לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר ל ּה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹויּתנּו

.‚È והרג לּה, ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָּבריא
לּים  עצמֹו הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָעצמֹו
גט  אינֹו - ומת הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי -; ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

עצמֹו הּפיל עד ספק ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבּבֹור  מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּיּודע
יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע 'ּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹואמר:

אֹותֹו ׁשּידעּו והּוא בעלה]ויּתנּו; שהוא ּפי [יכירוהו על ואף . ְְְְְִִֵֶַַ
הּסּכנה  ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
מי  וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַהּוא,
נׁשחט  אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּנפלּו

הּסימנין ׁשני רב וושט]ּבֹו ּגט [קנה 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ
אף  הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָלאׁשּתי'

למּות. ׁשּסֹופֹו ּפי ִֶַָעל
.„È ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין  מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
ּומיּׁשבת  נכֹונה ׁשל ּדעּתֹו לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, לא ואם ְֲִִִֵֵֶַָֹלֹוט;
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

לּה,[חלה]נבעת ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹואין

ּפסּול. זה הרי ׁשּיבריא, קדם ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנּו
.ÊËׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ׁשלׁשה  אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
הרי  - 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָּפעמים
נטרפה  ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָאּלּו
אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָּדעּתֹו.
ּדין  ׁשאין עליו; מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּכֹותבין

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק ְְִִִֵֵֵֶַַמי
.ÊÈ לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

על  סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה  ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹרמיזת
- ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּומיּׁשבת.

הּתֹורה  מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ּוכׁשם ׁשאין ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָׁשּכֹונס

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה וגרׁשּה[נתן , ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָ
ליד  הּגט ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּכׁשהיא
לידּה הּגט הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהאב,

ׁשליח  עֹוׂשה מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָָֹאֹו
ׁשליח  עֹוׂשה האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָלקּבל

נערה  ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט .לקּבל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
.ËÈּגּטּה ּבין מבחנת אם - ומת קטּנה ּכׁשהיא אביה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָקּדׁשּה

לאו, ואם לידּה. הּגט מּׁשּיּגיע מתּגרׁשת זֹו הרי אחר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלדבר
מגרׁשת  אינּה ּגרׁשּה, ואם ׁשּתבחין; עד מתּגרׁשת .אינּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

.Îלגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין רצה מי ולא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אֹותֹו מּכין זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָלגרׁש
אם  וכן ּכׁשר. ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני ', 'רֹוצה ׁשּיאמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹעד
,'ל אֹומרין ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָהּכּוהּו
ּכׁשר; זה הרי - ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד יׂשראל אֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָולחצּו
נֹותן  והּדין הֹואיל - ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָואם
הּוא  ׁשהרי זה, ּגט ּבטל לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשּיכּתב,
'אנּוס' אֹומרין ׁשאין יׂשראל? ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאנּוס,
הּתֹורה  מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר לעׂשֹות ונדחק ׁשּנלחץ למי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ׁשהּכה מי ּכגֹון ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻלעׂשֹותֹו,
ׁשעׂשה  עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו מצוה לבּטל הרע ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻיצרֹו
לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו לעׂשֹותֹו, ׁשחּיב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדבר
הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, אנּוס זה אין -ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
להיֹות  רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ׁשאינֹו זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפיכ
מן  ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא רֹוצה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָמּיׂשראל,
יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ויצרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהעברֹות,

הּד היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' 'רֹוצה נֹותן ואמר  ין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָׁשּכֹופין
הֹואיל  ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ואנסּוהּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהדיֹוטֹות,
לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר אנסּוהּו, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹויׂשראל
אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו - ּכּדין ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָואמר

גט. אינֹו אנסּוהּו, והּגֹויים ְְֲִִֵֵַָלהֹוציא

ג  ¤¤ּפרק
האּׁשה ‡. ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ׁשּלא ׁשּנכּתב ּגט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל

ללּמד  ּגט ׁשּכתב סֹופר ּכיצד? גט. אינֹו - ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּמתּגרׁשת
להתלּמד[תלמידיו] ׁשם [בעצמו]אֹו ּומצא הּבעל ּובא , ְְִֵֵַַַַָָָ

וׁשם  אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

עירֹו·. ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁש .מּמּנּו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַ

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
- הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכּתב  לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה זֹו .לׁשם ְְְִֵֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב הרי ּבֹו', - ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה
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לׁשֹון  ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה הרי  - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּכתבּו
ּפסּול  -. ָ

.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי הרי [הנוסח , ֲִִֵֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. והפרטים זה העיקרי ,המשתנים][נוסח ְִִֵֶֶַָֹ
ּפלֹונית  ׁשאֹות הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַאינֹו
ּכׁשאר  ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּתלּויה
ׁשל  קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם  אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע,
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו -[מחורר]נּמֹוק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו נמחק הכתב]ּכׁשר. קּימת [רושם ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, יכֹול אם -ְְִִִֵֵֵָָָָ

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
ׁשם  יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ׁשּנמסר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעדים
הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאף

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע ׁשהיה .אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈאם חמּׁשה - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבכלל לכולן]ּכתבּוהּו אחד ּבׁשּבת [נוסח ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְְִֶַָָָָָ
אחד  ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ּפלֹוני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָּגרׁש

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי לאׁשּתֹו, עדים מהן ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבעדי  מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
אחר  ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים לפלֹונית' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני
ּפלֹוני  ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: מגּלה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי  מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֹֻמסירה,
היתה  אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו מגּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהיתה
מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה הּמגּלה היתה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָואם

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
מתּגרׁשֹות  נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - אחד חזר ּבגט ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּופרטן
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַּפלֹונית

.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד [טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
עדים  ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
מּתחת  זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ּגט ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבסֹוף

מגרׁשת. ְֶֶָָֹידּה,
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה -[שחתימתן
ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא חתימתם]אם נקראין [תחילת ְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשנּיה  יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשאין

ְִֵּבעדים.
.·Î והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

הּׁשני  מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא היה אם -ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
למעלה  ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת. זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהרי
אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים מגרׁשת; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאינּה
- ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָמּצּדֹו,

.ּכׁשר  ֵָ
.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גט זה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ

מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין [חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Î מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא  ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אבל  הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
ספק  זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגרׁשת;

הּדף  מראׁש הּׁשני .ּומקצת ְִִֵֵַַַָֹ
.‰Îׁשאלּו' ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשלֹום
- ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, העדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשאילת  על אּלא חתמּו לא ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'וׁשלֹום  אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָׁשלֹום.

לּוה ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא רעי' על [צירף]עלי אּלּו ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר  ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ׁשניהן ועל הּגט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבעדים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָלּה

ה  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּכתּוב זה ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ׁשּיּגיע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ׁשעׂשת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלּוחּה
הּכל  - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה אֹו לּה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקנּויה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ּומּׁשּיּגיע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרׁשּותּה
היתה·. אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשם הּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד  עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
נתּגרׁשה  - לּגג סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ׁשּינּוח אֹו ּובלבד , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הגג] אף [על - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר  אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ׁשּנמחק ּפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הרּוח  ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּגיע
אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעלּתּו

נתּגרׁשה. ולא ְְְִֵָָֹגט
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אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּכתבֹו ּובׁשיחֹור[עופרת]גט. וגחלים]ּבׁשחֹור ברזל ,[כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכּתחּלה. ּבהן ּכֹותבין ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָּכׁשר;
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי הּניר [מי ּגּבי על לכּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

עפּוצה מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא [מעובדת והעֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עפצין] נּכרבמי ׁשאינֹו מּפני שוים], והדיו הקלף ואם [צבע ; ְְִִִֵֵֶָ

הּגט, את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּכתב,
להזּדּיף, ׁשּיכֹול ּדבר על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל [שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ועל [חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ
העבד  לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלין,
עדים. ּבפני ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּפרה

והיה „. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
-[נמצא]יֹוצא ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשהרי  מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו להזּדּיף. יכֹול ׁשּלֹו,אין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ

אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, על חקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'ּבעדים

ׁשהּגֹודרֹות לּה, חיים]נכנס חזקה[בעלי להן [אין אין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאותם

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא [לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה [נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותר ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] ׁשם לה אין אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּגּטּה,

מסירה. ְִֵֵָעדי
.Â מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם -[גופי]- הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר  ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָהרי

כותב] הכתוב וקראו מאחֹורי [חורט. הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַָ
עד  האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד  ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהּטס

ּגבֹוהֹות הירכֹות ּדינרי [בולטות]ׁשּיראּו ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו - ְֵֵֵֶֶַָָָהּזהב

.Êּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את  ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם
הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון  מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
.Á לׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר  - ּבלׁשֹון אחרת ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו .אחת, ְְִֶֶַַַָָָ

.Ë ּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא  ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
אּלא  ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיּו

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָענין

.È הּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,

סכלים ולא נבֹונים לא אּלא [טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
אֹות  ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;

מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,
.‡È עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה

הֹואיל  - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה  הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
ארּמי  ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל נהגּו ּכבר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּפסּול.
לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, .ּובנּסח ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ

.·È הּגט נּסח הּוא ּפלֹוני וזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ
רגילנא  ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת

ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים אי[למנין ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְִִֵֵַָ
וחניכה אנא  אחרן ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֲֳִִִִִֶַָָָָָָ

ּדאבהתי ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי שם ּדאית [וכל ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ
אבותי] ולמקום ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי צביתי אחר ,ְִִ

אניסנא לא ּכיד נפׁשי אונס]ּברעּות בלא נפשי, ברצון ,[רציתי ְְְֲִִִִַָֹ
אנּתתי אנּת ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית [פטרתי ּופטרית ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָ

לנפשך] אותך וגרשתי ּדמּמתאועזבתי ּפלֹוני ּבת [מעיר]ּפלֹונית ְְְִִִַָָ
ולאבהתיכי  ליכי ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְְֲֲֳִִִִִִִַַָָָָָָּפלֹונית

ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון לך ּולאתריכי שיש וכינוי אחר שם [וכל ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
אבותיך] ולמקום ולמקומך מּקדמת ולאבותיך אנּתתי הוית ּדי ,ְְְֲִִִִֵַַ

מכבר]ּדנא אישתי ותרֹוכית [שהיית ּוׁשבקית ּפטרית וכּדּו , ְְְְְִִִַָָָָ
למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָָיתיכי
מן  ּבידיכי ימחה לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלהתנסבא

ּולעלם ּדנן יֹומא מן אותך ׁשמי וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְְִִַַָָ
אדם  לכל ולהנשא לילך בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך

עולם] ועד זה מיום בידך, ימחה לא ואיש מּתרת שתרצי, אּת והרי ,ְֲֵֶֶַַֻ
ּתרֹוכין ספר מּני ליכי ּדיהוי ודן אדם, ממני לכל לך יהיה [וזה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

גירושין] ׁשבּוקיןספר ואּגרת ּפּטּורין מׁשה [עזובין]וגט ּכדת ְְְְִִִִֵֶֶֶַֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו למּטה, חֹותמין והעדים .ויׂשראל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.‚È'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב
ּביני  יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּוד
'ואי  הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ולא ;ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובינ

זנית  אם ּכלֹומר ׁשּמא ּגרּת', - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ
יכּתב  ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי הּקֹורא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹיקרא
הּקֹורא  יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ו'תצּביין' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ'ּתהויין'
נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ו'תצּביין', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ּתהויין'
יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצא
'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ּד'וכּדּו' ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלויו
ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות אפטר זה ּבתנאי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכלֹומר
'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּו'ׁשבּוקין'
וגרׁשה  ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין',
ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשני מׁשמע ּבֹו יהיה ׁשּלא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיכּתב
.„È לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻהרי

ׁשּלא  ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, הּיּודין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכתב
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לׁשֹון  ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה הרי  - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּכתבּו
ּפסּול  -. ָ

.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי הרי [הנוסח , ֲִִֵֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. והפרטים זה העיקרי ,המשתנים][נוסח ְִִֵֶֶַָֹ
ּפלֹונית  ׁשאֹות הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַאינֹו
ּכׁשאר  ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּתלּויה
ׁשל  קרע ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשטרֹות.
אם  אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָּבית

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָנקרע,
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו -[מחורר]נּמֹוק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו נמחק הכתב]ּכׁשר. קּימת [רושם ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, יכֹול אם -ְְִִִֵֵֵָָָָ

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
ׁשם  יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ׁשּנמסר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעדים
הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹאף

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע ׁשהיה .אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈאם חמּׁשה - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

ּבכלל לכולן]ּכתבּוהּו אחד ּבׁשּבת [נוסח ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְְִֶַָָָָָ
אחד  ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ּפלֹוני ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָּגרׁש

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי לאׁשּתֹו, עדים מהן ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבעדי  מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
אחר  ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים לפלֹונית' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני
ּפלֹוני  ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: מגּלה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי  מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֹֻמסירה,
היתה  אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו מגּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהיתה
מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה הּמגּלה היתה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָואם

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
מתּגרׁשֹות  נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - אחד חזר ּבגט ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ּבתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָּופרטן
ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַּפלֹונית

.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד [טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
עדים  ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
מּתחת  זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ּגט ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבסֹוף

מגרׁשת. ְֶֶָָֹידּה,
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה -[שחתימתן
ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא חתימתם]אם נקראין [תחילת ְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ

הּׁשנּיה  יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשאין

ְִֵּבעדים.
.·Î והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

הּׁשני  מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא היה אם -ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
למעלה  ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת. זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהרי
אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים מגרׁשת; ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹאינּה
- ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָמּצּדֹו,

.ּכׁשר  ֵָ
.‚Îּדף[חיבר]הּקיף זה[גט]ראׁש ּדף לראׁש גט זה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ

מעלה] לכיוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין [חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Î מּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא  ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אבל  הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
ספק  זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגרׁשת;

הּדף  מראׁש הּׁשני .ּומקצת ְִִֵֵַַַָֹ
.‰Îׁשאלּו' ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשלֹום
- ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, העדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשאילת  על אּלא חתמּו לא ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'וׁשלֹום  אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָׁשלֹום.

לּוה ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא רעי' על [צירף]עלי אּלּו ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר  ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ׁשניהן ועל הּגט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבעדים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָלּה

ה  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר הּכתּוב זה ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ׁשּיּגיע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ׁשעׂשת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלּוחּה
הּכל  - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה אֹו לּה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקנּויה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ּומּׁשּיּגיע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרׁשּותּה
היתה·. אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ׁשם הּזֹורק עֹומדת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּתעמד  עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
חצרּה ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
נתּגרׁשה  - לּגג סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ׁשּינּוח אֹו ּובלבד , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

הגג] אף [על - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר  אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ׁשּנמחק ּפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הרּוח  ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּגיע
אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעלּתּו

נתּגרׁשה. ולא ְְְִֵָָֹגט
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אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּכתבֹו ּובׁשיחֹור[עופרת]גט. וגחלים]ּבׁשחֹור ברזל ,[כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכּתחּלה. ּבהן ּכֹותבין ואין ְְְְִִֵֵֶַָָָּכׁשר;
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי הּניר [מי ּגּבי על לכּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָ

עפּוצה מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא [מעובדת והעֹור ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹ
עפצין] נּכרבמי ׁשאינֹו מּפני שוים], והדיו הקלף ואם [צבע ; ְְִִִֵֵֶָ

הּגט, את ּכֹותבין הּכל על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹּכתב,
להזּדּיף, ׁשּיכֹול ּדבר על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָאפּלּו

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו ְְְְִִֵֵֶָָוהּוא
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל [שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ועל [חרס], , ְְְְִֶֶַַַַָ
העבד  לּה ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלין,
עדים. ּבפני ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהּפרה

והיה „. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
-[נמצא]יֹוצא ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשהרי  מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו להזּדּיף. יכֹול ׁשּלֹו,אין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ

אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, על חקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'ּבעדים

ׁשהּגֹודרֹות לּה, חיים]נכנס חזקה[בעלי להן [אין אין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאותם

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא [לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה [נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותר ׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] ׁשם לה אין אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּגּטּה,

מסירה. ְִֵֵָעדי
.Â מּתכת ׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם -[גופי]- הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר  ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: הּוא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָהרי

כותב] הכתוב וקראו מאחֹורי [חורט. הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַָ
עד  האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד  ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָהּטס

ּגבֹוהֹות הירכֹות ּדינרי [בולטות]ׁשּיראּו ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו - ְֵֵֵֶֶַָָָהּזהב

.Êּכתב[חורט]המקרע ּתבנית העֹור דיו]על אֹו[ללא , ְְְִֵַַַַָָָ
את  ּכֹותבין ּכׁשר. זה הרי - ּכתב ּתבנית העֹור על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשרׁשם
הּלׁשֹונֹות, מן ּבכתב ׁשּכתּוב ּגט לׁשֹון. ּובכל ּכתב ּבכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהּגט
לׁשֹון  מּכירין ׁשּיהּו והּוא ּכׁשר, - אחר ּבכתב חֹותמין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָועדיו

ּוכתבּה. ְְַָָָהּכתב
.Á לׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד

ּכׁשר  - ּבלׁשֹון אחרת ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו .אחת, ְְִֶֶַַַָָָ

.Ë ּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
הּקֹורא  ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
אּלא  ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ּדברים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיּו

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָענין

.È הּכתב ּבאֹותֹו היטב מבאר הּכתב ׁשּיהיה צרי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכן
ּכתב, אֹותֹו ׁשּמּכירין הּקטּנים לקרֹותֹו ׁשּידעּו עד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיכּתב,

סכלים ולא נבֹונים לא אּלא [טפשים]ׁשאינן ּבּקטּנים, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
אֹות  ּתדמה ׁשּמא ּומבלּבל, מעּקם ּכתב יהיה ולא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻּבינֹונּיים;

מׁשּתּנה. הענין ונמצא ְְְְְִִִֶַָָָלאֹות,
.‡È עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה

הֹואיל  - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה  הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
ארּמי  ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל נהגּו ּכבר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּפסּול.
לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, .ּובנּסח ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ

.·È הּגט נּסח הּוא ּפלֹוני וזה לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ : ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻ
רגילנא  ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת

ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים אי[למנין ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְִִֵֵַָ
וחניכה אנא  אחרן ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ְְְְְֲֲֳִִִִִֶַָָָָָָ

ּדאבהתי ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי שם ּדאית [וכל ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָ
אבותי] ולמקום ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי צביתי אחר ,ְִִ

אניסנא לא ּכיד נפׁשי אונס]ּברעּות בלא נפשי, ברצון ,[רציתי ְְְֲִִִִַָֹ
אנּתתי אנּת ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית [פטרתי ּופטרית ְְְְְְְִִִִִִִִִַָָָָ

לנפשך] אותך וגרשתי ּדמּמתאועזבתי ּפלֹוני ּבת [מעיר]ּפלֹונית ְְְִִִַָָ
ולאבהתיכי  ליכי ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְְֲֲֳִִִִִִִַַָָָָָָּפלֹונית

ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון לך ּולאתריכי שיש וכינוי אחר שם [וכל ְְְְֲִִִִֵַַַָָ
אבותיך] ולמקום ולמקומך מּקדמת ולאבותיך אנּתתי הוית ּדי ,ְְְֲִִִִֵַַ

מכבר]ּדנא אישתי ותרֹוכית [שהיית ּוׁשבקית ּפטרית וכּדּו , ְְְְְִִִַָָָָ
למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, ְְְְְְְִִִִִִִִִִַַַָָָָָָיתיכי
מן  ּבידיכי ימחה לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹלהתנסבא

ּולעלם ּדנן יֹומא מן אותך ׁשמי וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְְִִַַָָ
אדם  לכל ולהנשא לילך בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך

עולם] ועד זה מיום בידך, ימחה לא ואיש מּתרת שתרצי, אּת והרי ,ְֲֵֶֶַַֻ
ּתרֹוכין ספר מּני ליכי ּדיהוי ודן אדם, ממני לכל לך יהיה [וזה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

גירושין] ׁשבּוקיןספר ואּגרת ּפּטּורין מׁשה [עזובין]וגט ּכדת ְְְְִִִִֵֶֶֶַֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו למּטה, חֹותמין והעדים .ויׂשראל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

.‚È'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב
ּביני  יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּוד
'ואי  הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ולא ;ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובינ

זנית  אם ּכלֹומר ׁשּמא ּגרּת', - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹ
יכּתב  ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי הּקֹורא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹיקרא
הּקֹורא  יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ו'תצּביין' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ'ּתהויין'
נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ו'תצּביין', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ּתהויין'
יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצא
'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ּד'וכּדּו' ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלויו
ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות אפטר זה ּבתנאי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹּכלֹומר
'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּו'ׁשבּוקין'
וגרׁשה  ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין',
ּכתב  ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשני מׁשמע ּבֹו יהיה ׁשּלא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיכּתב
.„È לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֻהרי

ׁשּלא  ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, הּיּודין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכתב
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ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
ׁשהביא ‰. אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואין

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ׁשליח ׁשּנאמר לּה מקֹום וכל . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשליח  אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' הּגּטין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבענין

ֲָָהבאה.
.Â הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליח הּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Ê הּנׁשים מּדברי אבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה  הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה  הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו  הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו על [העדים אּלא ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶַָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ְֲִִֵֵֵֵַַָָָּדברי

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד [חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח  והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר  ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני  ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לקּבל  קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התקּבל
ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ּגּטּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ּדעת ְֶַַָּבן
.È אין' הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

- לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ׁשּתקּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצֹוני
ׁשליח  לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהרׁשּות

אֹוקּבלה  לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר אם אבל ; ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא - 'ל ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא
אמר  אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר -ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - לּה' ותן הֹול' ְְִֵֵַַַָָָָלֹו:
.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשליח

ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', קּבלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'ׁשליח
ׁשעׂשת  ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ּכלֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאמרה',

ׁשל  אֹו קּבלה ׁשליח ּכמה אֹות אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אּלא  ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאמרה',
מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט הּגיע אפּלּו - הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשליח
לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה הּׁשליחּות הּׁשליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

לּה' הבאה ׁשליח נעׂשיתי לא .'מעֹולם ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

ואמרה  הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:

לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה 'ׁשליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגרׁשת;

הגט] בקבלת רק להתגרש לקּבלה,[הטריחה אֹומרת היא ׁשהרי ,ְֲִֵֶֶֶַָָ
ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר ְְֲִֵַַַַַָָוהּוא

.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'הרי אצל - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, מגרׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזֹו

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„È ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשליח

לּהׁשנים  יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם;

ל  קם. הּוא ולא ׁשּתחּתיו לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, עדי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָקראּוהּו

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר

יֹוצא  והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר
ּבחֹותמיו ּומקּים ידּה שחתימותיהם מּתחת מעידים [העדים ְְְִַַָָָָֻ

ּכׁשר.נכונות] זה הרי -ֲֵֵֶָ
.ÊË חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח

ואמר  ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר  ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל  וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ׁשהּגיע  אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ואף  לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו לידּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָּגט

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי ׁשהּגיע על ואחר הֹואיל , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלידּה

ּכׁשר. ּגט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי
.ÊÈ ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ורֹודף  מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ׁשנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמבּקׁש
ּפי  על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר לידּה, הּגט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגיע

לידּה ׁשּיּגיע קדם לבּטלֹו מחּזר .ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטל אמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

הּגט  ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּביד

הּגט  ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו עׂשרה, .היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

- אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן  אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
וכן  הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'ּכל  אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאם
'ּכל  אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ׁשאכּתב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּגט
ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ׁשאכּתב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגט
ּבטל  אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
וכתב  ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהּוא,
קדם  הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

ּבטל  הּגט הרי הּגט, .ׁשּיכּתב ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ
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ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה
הּגג  מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה,

ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה למחיצֹות החצר]והּגיע -], ְְְִִִִִֶֶֶַָ
ְְִָָנתּגרׁשה.

ואבד ‰. הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו
אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגט  זה הרי  - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ
.Â גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

ּבמקֹו ׁשּינּוח עד לפנים - זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החיצֹונה  וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה הּפנימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּזֹו,
אויר  לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון הּפנימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּגבֹוהֹות
החיצֹונה  ּבכתלי ׁשהּפנימית נתּגרׁשה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצֹונה,

ּבקּפֹות  ּכאן ּׁשאין מה .מׁשּתּמרת, ְְִֵֶֶֶַַָֻ
.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

לאויר  הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ּבקרקעיתּה,[תחתית]ׁשּולים נח אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
קֹונה  אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, ְְִִֵֵֵֶַַַָָלּה
.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק

מן  לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית  ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה [סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל  ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקום הׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיא מדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

קֹורה  ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק סלע ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאֹו
לוי  ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא [נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] דברים [האשה מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשני  לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּגט. לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמקֹומֹות

.È עֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק
מּׁשלׁשה  ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּה,

ּברׁשּותּה ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èסמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה

על  ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו
ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי חלּוקין [בגג]חלּוקין ׁשהם ּכׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ּכּיֹוצא [בדירתם]למּטה מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
ֶָּבזה.

.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ
זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
- מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;

לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ׁשהיתה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
עֹומד. היה לאּבּוד נפילתֹו ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּתחּלת

.‚È ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו
למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב -ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה

ּפסּול,מגרׁשת  זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה קרֹוב היה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר לידּה, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעד

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא

אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - לּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת,
מחצה  ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה  הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד .ּפסּול, ְִֵֶַַַָָָ
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת [חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו במשיכת הּמׁשיחה מידה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
ׁשּתּפסקהחבל] עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו [תיחתך]ּולהביאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

מגרׁשת. זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈ אם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות  עֹומדת היה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן  והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÁÈ- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם  ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט  ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ו  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני  ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן  ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן [אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם ·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף

עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו
אבל ‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא  הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ
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ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
ׁשהביא ‰. אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואין

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ׁשליח ׁשּנאמר לּה מקֹום וכל . ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשליח  אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' הּגּטין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבענין

ֲָָהבאה.
.Â הּגט לׁשליחּות ּכׁשרים ׁשליח הּכל ּבין קּבלה ׁשליח ּבין , ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹ

והעבד, והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהֹולכה
אינֹו ּגט, מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוהּׁשֹוטה,

ֵגט.
.Ê הּנׁשים מּדברי אבל הּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָ

ּבעברה  הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָסֹופרים
זה  הרי הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמּדברי
ּבחֹותמיו  הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּפסּול.

חתימותיהם] על העידו על [העדים אּלא ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶַָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ְֲִִֵֵֵֵַַָָָּדברי

.Áחרׁש ּכׁשהביאֹו, וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה דעתו]ונתּפּקח, עבד [חזרה ונתּגּיר, נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

ּפּקח  והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָונׁשּתחרר
וחזר  ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָונתחרׁש
מּפני  ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָונׁשּתּפה

ּבדעת. וסֹופֹו ְְְִֶַַָׁשּתחּלתֹו
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

'ּביד לי לֹו:יהא אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לקּבל  קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התקּבל
ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ּגּטּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָלּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ּדעת ְֶַַָּבן
.È אין' הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

- לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ׁשּתקּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצֹוני
ׁשליח  לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהרׁשּות

אֹוקּבלה  לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר אם אבל ; ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָ
לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא - 'ל ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא
אמר  אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר -ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - לּה' ותן הֹול' ְְִֵֵַַַָָָָלֹו:
.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשליח

ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', קּבלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'ׁשליח
ׁשעׂשת  ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ּכלֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאמרה',

ׁשל  אֹו קּבלה ׁשליח ּכמה אֹות אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אּלא  ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאמרה',
מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט הּגיע אפּלּו - הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשליח
לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה הּׁשליחּות הּׁשליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

לּה' הבאה ׁשליח נעׂשיתי לא .'מעֹולם ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

ואמרה  הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:

לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה 'ׁשליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגרׁשת;

הגט] בקבלת רק להתגרש לקּבלה,[הטריחה אֹומרת היא ׁשהרי ,ְֲִֵֶֶֶַָָ
ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר ְְֲִֵַַַַַָָוהּוא

.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'הרי אצל - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, מגרׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזֹו

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„È ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשליח

לּהׁשנים  יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן , ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם;

ל  קם. הּוא ולא ׁשּתחּתיו לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, עדי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָקראּוהּו

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר

יֹוצא  והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר
ּבחֹותמיו ּומקּים ידּה שחתימותיהם מּתחת מעידים [העדים ְְְִַַָָָָֻ

ּכׁשר.נכונות] זה הרי -ֲֵֵֶָ
.ÊË חזר האּׁשה ליד ׁשּיּגיע וקדם הּגט, את ׁשּנטל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשליח

ואמר  ׁשּקדם אֹו ּבטל', עּמ ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לֹו: ואמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל
אחר  ׁשליח ׁשּׁשלח אֹו ּבטל', ל ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלאּׁשה:
- ּבטל' לאׁשּתי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט לאחרים: ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלבּטלֹו,
המבּטל  וכל לידּה. ּגט ׁשהּגיע ּפי על ואף ּבטל, זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהרי
ׁשהּגיע  אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ואף  לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו לידּה ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָּגט

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ּפי ׁשהּגיע על ואחר הֹואיל , ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלידּה

ּכׁשר. ּגט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי
.ÊÈ ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ורֹודף  מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ׁשנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמבּקׁש
ּפי  על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר לידּה, הּגט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגיע

לידּה ׁשּיּגיע קדם לבּטלֹו מחּזר .ׁשהיה ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטל אמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

הּגט  ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּביד

הּגט  ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו עׂשרה, .היּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

- אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן  אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
וכן  הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'ּכל  אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאם
'ּכל  אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ׁשאכּתב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּגט
ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ׁשאכּתב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגט
ּבטל  אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
וכתב  ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהּוא,
קדם  הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

ּבטל  הּגט הרי הּגט, .ׁשּיכּתב ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹ
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ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה
הּגג  מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה,

ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה למחיצֹות החצר]והּגיע -], ְְְִִִִִֶֶֶַָ
ְְִָָנתּגרׁשה.

ואבד ‰. הּמים לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָזרקֹו
אׁש ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו -ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגט  זה הרי  - .ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֶַָ
.Â גט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

ּבמקֹו ׁשּינּוח עד לפנים - זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החיצֹונה  וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה הּפנימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּזֹו,
אויר  לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון הּפנימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּגבֹוהֹות
החיצֹונה  ּבכתלי ׁשהּפנימית נתּגרׁשה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצֹונה,

ּבקּפֹות  ּכאן ּׁשאין מה .מׁשּתּמרת, ְְִֵֶֶֶַַָֻ
.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

לאויר  הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

ּבקרקעיתּה,[תחתית]ׁשּולים נח אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
קֹונה  אינֹו הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאינּה

מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, ְְִִֵֵֵֶַַַָָלּה
.Áאינּה - חצרֹו ּבתֹו אֹו ּביתֹו ּבתֹו והיא ּגּטּה לּה ְְְֲִִֵֵֵַָָָָזרק

מן  לכלי אֹו לחיקּה, אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמתּגרׁשת
צלֹוחית  ּכגֹון מקֹומן, על מקּפיד הּבעל ׁשאין ׁשּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָהּכלים

קפיפה לּמּטה [סל]אֹו הּגיע אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא קטּנה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא -ׁשּלּה טפחים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָ

הּבעל  ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי
הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד

.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקום הׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ
ׁשהיא מדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

קֹורה  ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק סלע ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאֹו
לוי  ׁשם לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות

והּוא [נוסף] היא ּוכאּלּו לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי -ְְְְְֲִִֵֶַַָֹ
והגט] דברים [האשה מּׁשלׁשה אחד ׁשם יׁש ואם אחד. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹּבמקֹום

ׁשני  לּה, הׁשאיל אחד ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות חלק - ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאּלּו
הּגט. לּה ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹמקֹומֹות

.È עֹומדת ׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָזרק
מּׁשלׁשה  ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל  ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹּבּה,

ּברׁשּותּה ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו. ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
.‡Èסמּו אחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיתה

על  ׁשאף מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלֹו
ׁשּדיֹורין למעלה[שכנים]ּפי חלּוקין [בגג]חלּוקין ׁשהם ּכׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ּכּיֹוצא [בדירתם]למּטה מקֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ
ֶָּבזה.

.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ
זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
- מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;

לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ׁשהיתה ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא
עֹומד. היה לאּבּוד נפילתֹו ְְְִִִִֵֶַָָָׁשּמּתחּלת

.‚È ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו
למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב -ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק  זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה

ּפסּול,מגרׁשת  זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה קרֹוב היה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר לידּה, ּגט ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעד

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
אֹו לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה

למחצה' 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין .ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא

אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - לּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת,
מחצה  ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה  הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד .ּפסּול, ְִֵֶַַַָָָ
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת [חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו במשיכת הּמׁשיחה מידה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
ׁשּתּפסקהחבל] עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו [תיחתך]ּולהביאֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

מגרׁשת. זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈ אם - מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ּכפּות  עֹומדת היה ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי , ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
יׁשן  והּוא העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבצּדּה;
זֹו הרי ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָוהיא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÁÈ- עליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ואם  ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָּכיון
הּגט  ׁשּיּגיע עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו

לּהלידּה נתנּה אֹו החצר לּה ּומכר ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
נתּגרׁשה. ּבחזקה, אֹו ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

ו  ¤¤ּפרק
הּוא ‡. ּבעלּה, מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

ּכאּלּו ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנקרא
ׁשני  ּוצריכה עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָהּגיע
הן  ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָעדים

השליח]הראׁשֹונים בפניהם שמינתה מן [אותם אחד אֹו , ִִִֶָָ
ואחד ּגמּורה.[אחר]הראׁשֹונים עדּות זֹו הרי - ְְֲִִֵֵֶָָָ

אם ·. אבל נקרע. אֹו הּגט ּבׁשאבד אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּבּמה
עדים, צרי אינֹו הּקּבלה, ׁשליח ידי מּתחת יֹוצא הּגט ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהיה
- לבינֹו ּבינֹו הּבעל לֹו ׁשּנתנֹו ּבין ּבעדים, לֹו ׁשּנמסר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָּבין

האּׁשה.[הימצאותו]יציאתֹו ידי מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִִֵַַַַָָָָָ
מסירה, ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואף

עצמּה. האּׁשה ְְִַָָָּכמֹו
אבל ‚. לאׁשּתֹו; ּגט לקּבל ׁשליח לעׂשֹות יכֹול אינֹו ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּבעל

הּנקרא  הּוא וזה לאׁשּתֹו, הּגט להֹולי לׁשליח הּגט ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנֹותן
הֹולכה' .'ׁשליח ְִַָָ
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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 להיֹות [מותר]; לּׁשליח ְְִִֵַַָ

ונתן  נתקּים לא ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּכלל
וערער  הּבעל ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלּה
ספק  זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.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 , ְְְִִִִֵַַַַָָָ

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 ונסּתּמא [כשהיה , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּובפני [נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

חּוצה  ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ׁשהּׁשליח  ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹנחּתם'
מּכלל  ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשר

ׁשּקּי ּבדבר הּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ

.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
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.Î קדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם
ׁשּגֹורמין  ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן  ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
ׁשּלא  ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;

ויבּטלֹו מֹודע יצא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין א . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
קנין [סודר]צרי. ְִִָָ

.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח
אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגר ׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי  ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Î אי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה

רצוני]אפׁשי 'לא [אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ
הּוא  'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה  הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
.‚Îאינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון  אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'

כן ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת [שאינו מֹודיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
על נכון] אֹו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַַָָָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּוא ֵֶַָָהּטמא
.„Î ׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Î לא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין  ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטל ּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא  ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',
.ÂÎ ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

מּכת  אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי וכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחרים,
מדרבנן]מרּדּות ממזרים,[מלקות הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

העדים  יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט יּגיע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּטל

הּולד עימו]ונמצא שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְְְִֵַַָָָ
.ÊÎ ׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מסר  ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמֹודעא

.ּבֹו
.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא ׁשהיה [השליח]וכן אֹו חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזקן
ספק  זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
החיל  ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והּיֹוצא [מיטלטלת]והיא ּבּים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפשות]לּדֹון ּגט [בדיני היה ואם חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבחזקת  ותהיה לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחד
ְֶֶֹמגרׁשת.

.ËÎ ׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת  עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמרי אֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹואם
.Ï ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל

ׁשליח  ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּובכל
ַָָקּבלה.

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
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 על ׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
הרי  הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
את  זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹזֹו
ׁשּמא  - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות אינן ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָזֹו,
על  ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון הּוא, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמזּיף

ֲַָּבעלּה.
חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו

וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה היתה [אשתו אפּלּו , ְְֲֲִַָָָָָָ
נׂשּואה ויבמּתּה[כעת]הּצרה בעלה]לאחר; אחי אפּלּו[אשת , ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ּכׁשרֹות. הּנׁשים ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָהיתה
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',
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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 להיֹות [מותר]; לּׁשליח ְְִִֵַַָ

ונתן  נתקּים לא ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּכלל
וערער  הּבעל ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָלּה
ספק  זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹולא

ְֶֶֹמגרׁשת.
.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 , ְְְִִִִֵַַַַָָָ

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 ונסּתּמא [כשהיה , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּובפני [נתעוור] נכּתב 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

חּוצה  ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָנחּתם',
ּובפני  נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלארץ,
ׁשהּׁשליח  ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹנחּתם'
מּכלל  ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּכׁשר

ׁשּקּי ּבדבר הּׁשלׁשה ּדּין נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט מּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדבריהם .[מדרבנן]ׁשהּוא ְִִֵֶֶ

.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
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.Î קדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם
ׁשּגֹורמין  ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן  ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
ׁשּלא  ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;

ויבּטלֹו מֹודע יצא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין א . ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
קנין [סודר]צרי. ְִִָָ

.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח
אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגר ׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹחֹוזר
ּובּטלֹו, הּבעל ּביד הּגט היה אם לפיכ ׁשליחּות. ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָמּתֹורת
לעֹולם, ּבֹו מגרׁש אינֹו - הּוא' ּבטל זה 'ּגט ׁשאמר: ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָּכגֹון

ּכחרׂש הּוא ּפרׁשוהרי אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
הרי  ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Î אי' הּוא', 'ּבטל אמר: הּגט? מבּטל לׁשֹונֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָּבאיזה

רצוני]אפׁשי 'לא [אין יעזב', 'לא יֹועיל', לא זה 'ּגט ּבֹו', ְֲִִֵֶֶַֹֹֹֹ
הּוא  'הרי חרׂש', 'יהא ּכחרׂש', 'יהא יגרׁש', 'לא ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיׁשּלח',
זה  הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ְִּבּטלֹו.
.‚Îאינֹו' הּוא', 'ּפסּול גט', אינֹו זה 'ּגט אמר: אם ֲִֵֵֵֵֶַָָָאבל

'חרׂש מגרׁש', 'אינֹו מׁשּלח', 'אינֹו מּתיר', 'אינֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָמֹועיל',
לׁשֹון  אּלא מבּטל, לׁשֹון זה ׁשאין ּכלּום; אמר לא - ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּוא'

כן ׁשאינֹו ּדבר לנּו הֹודיע והרי הּדבר; אמּתת [שאינו מֹודיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
על נכון] אֹו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַַָָָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּוא ֵֶַָָהּטמא
.„Î ׁשעבר ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ּכגֹון:אמר: , ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

עבר" זה,"חמק ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Î לא' לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹמי
ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין  ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב

- הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ּבטל ּבדעּתֹו לא ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
'לא  ּבפרּוׁש לֹו ׁשּיאמר עד מגרׁשת, ותהיה יּתן אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹהּגט,

ּבפרּוׁש. יבּטל אֹו ְְִֵֵֵַתּתן',
.ÂÎ ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

מּכת  אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי וכן ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחרים,
מדרבנן]מרּדּות ממזרים,[מלקות הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

העדים  יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט יּגיע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ּבפניהן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּבּטל

הּולד עימו]ונמצא שהתחתנה ממי ממזר.[שנולד ְְְִֵַַָָָ
.ÊÎ ׁשּמא אֹומרין אין - לאּׁשה ּונתנֹו ּגט ׁשהביא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשליח

ּכׁשר, ׁשהּוא ּבחזקת לּה אֹותֹו נֹותנין אּלא הּבעל, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּבּטלֹו
ממזר. והּולד ּתצא ׁשּבּטלֹו, ּכן אחר נמצא ואם ּבֹו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָותּנׂשא
מסר  ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן
ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמֹודעא

.ּבֹו
.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא ׁשהיה [השליח]וכן אֹו חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּגֹוסס, הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָזקן
ספק  זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹרב
החיל  ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּגרּוׁשין,

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והּיֹוצא [מיטלטלת]והיא ּבּים, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפשות]לּדֹון ּגט [בדיני היה ואם חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

ּבחזקת  ותהיה לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחד
ְֶֶֹמגרׁשת.

.ËÎ ׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,

מּפלת  עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו חמרי אֹו עליהן נֹותנין - ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹואם
.Ï ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּבעל

ׁשליח  ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ּתנאי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻּובכל
ַָָקּבלה.

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
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 על ׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
הרי  הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
את  זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ספק ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹזֹו
ׁשּמא  - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות אינן ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָזֹו,
על  ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון הּוא, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֻמזּיף

ֲַָּבעלּה.
חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו

וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה היתה [אשתו אפּלּו , ְְֲֲִַָָָָָָ
נׂשּואה ויבמּתּה[כעת]הּצרה בעלה]לאחר; אחי אפּלּו[אשת , ְְְֲִִִֵַַָָָָ

ּכׁשרֹות. הּנׁשים ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָהיתה
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',
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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 אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא

.‡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
ּ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 [על הראׁשֹונים[העדים]מׁשּמׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשון] האחרֹוניםהתנאי מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ

תנ מצטרפין כאן שהיה עליה אי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ
לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן
לּתן  ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש
.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
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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
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 ּבין הגט; ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
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
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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 אֹו[ניתוק חּיי', ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

לבינּה, ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ'ּכל
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ְְְְִִֵֶֶָָָָֹולא

.‡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
ּ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 [על הראׁשֹונים[העדים]מׁשּמׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
הראשון] האחרֹוניםהתנאי מן השני]ואחד התנאי על [העדים ְֲִִֶַָָ

תנ מצטרפין כאן שהיה עליה אי][להעיד התנה אם אבל . ְְְֲִִִִֶָָָָָ
לֹו ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּתּתן
לּתן  ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ְְֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁש
.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

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

oiyexib zekld - miyp xtq - xc` b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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
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 ּבין הגט; ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
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

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



oiyexibקסח zekld - miyp xtq - xc` b"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.·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 ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ

מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה

.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 לחלי [עבר]הרי מחלי ְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
עמד אמד [התהלך]ולא צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - ּבּׁשּוק  ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מת] 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 הּבעל [שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשרב  מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם

ּ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
.·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 שמינית]- ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
מּׁשנה  חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר
הּׁשּבת  לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן אמר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשנּיה;
יֹום  מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ׁשני; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמחדׁש
לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף עד ְְְִִִֶַַַַָָָָהּׁשּבת
ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת' ְְְִִִִִִֶַַַָֹקדם

לּה. ְְִָונֹותנין
.„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;

מהן [בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד  מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן
.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 העּקר.[שרואים הם ְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
.ÁÎ,לחּתם אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו
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ׁ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 ותתגרשי המגרׁש גיטך ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' והרי לאחר ׁשּקבע. הּזמן ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשהיא  - לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על  ׁשהמגרׁש - ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמתּגרׁשת

ּגרׁש הרי גירושין]ּתנאי, בתורת לה ּגרׁש[נתן לא עדין וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָעד

ּתנאֹו התנאי]לכּפל דיני כל בו לכּפל [שיהיו צרי אינֹו - וזה ; ְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּדברֹו,

ּ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
ּ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 ּובא [ורואה הֹול ְְִֵֵָָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹולא
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 אבל [אינו ; ֲִִִֶַַָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, מן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּמתּגרׁשת

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד [מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשאין  ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ּבני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
ּפי  על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרי
ּבמקֹום  ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאי

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים אחר עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיבם
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.·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 ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ

מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ
מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה

.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 לחלי [עבר]הרי מחלי ְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
עמד אמד [התהלך]ולא צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - ּבּׁשּוק  ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מת] 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 הּבעל [שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשרב  מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם

ּ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
.·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 שמינית]- ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
מּׁשנה  חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹאמר
הּׁשּבת  לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן אמר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשנּיה;
יֹום  מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ׁשני; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמחדׁש
לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף עד ְְְִִִֶַַַַָָָָהּׁשּבת
ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת' ְְְִִִִִִֶַַַָֹקדם

לּה. ְְִָונֹותנין
.„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;

מהן [בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד  מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן
.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 העּקר.[שרואים הם ְְִִִֵֵֵֵֶָָָ
.ÁÎ,לחּתם אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו
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ׁ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 ותתגרשי המגרׁש גיטך ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ

יום"] ל' והרי לאחר ׁשּקבע. הּזמן ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ׁשהיא  - לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַזה
על  ׁשהמגרׁש - ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמתּגרׁשת

ּגרׁש הרי גירושין]ּתנאי, בתורת לה ּגרׁש[נתן לא עדין וזה , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָעד

ּתנאֹו התנאי]לכּפל דיני כל בו לכּפל [שיהיו צרי אינֹו - וזה ; ְְְְִִִֵֶָָֹֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּדברֹו,

ּ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
ּ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 ּובא [ורואה הֹול ְְִֵֵָָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹולא
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 אבל [אינו ; ֲִִִֶַַָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, מן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּמתּגרׁשת

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד [מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשאין  ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ּבני ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּדר
ּפי  על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרי
ּבמקֹום  ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, אפׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשאי

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים אחר עד ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיבם
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והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה וכֹותבין בעודה]ּכׁשר. -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּבעלּה הּבעל [השני]ּתחת והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

מידות]ותיק[השני] ובעל מׁשּבח,[ישר זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָֻ
מּפני  יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו אין ְֲִִִִִִֵֵֵָָָֹאם

לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, רע]ּפסּול ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ְִֵֶַַַַָָָ
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 אֹותן [נכסי מֹוציאין אין -ִִֵָ

עליה  ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא מּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהראׁשֹון
אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ונטלה הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּגרׁשּה
מן  לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין - ּבטל הּגט ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנמצא

הּכתּבה. מן ולא ְְְִַַָֹֻהּמזֹונֹות
.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

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 מּׁשּום , ְְְִִִִִֵֶַַ

לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּמא
- מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹויאמר:
לא  והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ּבטל הּגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹונמצא

ִיֹוציא.
.„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 ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו [גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להם  להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאת
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'ּ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 ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
שם] דווקא לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום אמר [מציין .ַָ

'אל  ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
ּביֹום  לּה 'ּתנהּו ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּתּתנהּו

ּבתֹוּפלֹוני', לּה ּתּתנהּו[לפני]ּונתנֹו 'אל גט; אינֹו - הּזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
אינֹו - מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹגט,

.„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
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"ה  אדר י"ד חמישי 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.

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



קעי oiyexib zekld - miyp xtq - xc` c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה וכֹותבין בעודה]ּכׁשר. -] ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ
ּבעלּה הּבעל [השני]ּתחת והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

מידות]ותיק[השני] ובעל מׁשּבח,[ישר זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָֻ
מּפני  יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו אין ְֲִִִִִִֵֵֵָָָֹאם

לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, רע]ּפסּול ּבניו[שם ממזרים]על .[שהם ְִֵֶַַַַָָָ
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 אֹותן [נכסי מֹוציאין אין -ִִֵָ

עליה  ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא מּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהראׁשֹון
אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ונטלה הּׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּגרׁשּה
מן  לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין - ּבטל הּגט ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹנמצא

הּכתּבה. מן ולא ְְְִַַָֹֻהּמזֹונֹות
.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

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 מּׁשּום , ְְְִִִִִֵֶַַ

לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּמא
- מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹויאמר:
לא  והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ּבטל הּגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹונמצא

ִיֹוציא.
.„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 ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו [גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

להם  להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ּבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאת
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'ּ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 ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
שם] דווקא לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום אמר [מציין .ַָ

'אל  ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
ּביֹום  לּה 'ּתנהּו ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹּתּתנהּו

ּבתֹוּפלֹוני', לּה ּתּתנהּו[לפני]ּונתנֹו 'אל גט; אינֹו - הּזמן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָ
אינֹו - מאחריו אֹו מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָלּה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹגט,

.„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
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"ה  אדר י"ד חמישי 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.
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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

המיאון] .[תיעוד
.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 [שאיני ּדלא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו ּדארוצה ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא [והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָ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: ּבעל [שהתרה אם -ִַָ
אחר  והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאֹותּה,

ּבגט. יֹוציא ְְִֵֵֶָׁשּגרׁשּה,
.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 ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלא כ"גרושה"] מי עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מּתרת היא מעֹולם: מּתר [להינשא]קּדׁשּה והּוא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻֻ

לאחר, נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרֹובֹותיה;
לחזר  מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

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
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לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכּתחּלה;
נתּגרׁשּו אֹו השניים]ונתאלמנּו מּתרֹות [מנישואיהן אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָָֻ

לכּתחּלה. להן ְְְִִֵֶַָָָלהּנׂשא
.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
נישואיה]מאּוניה לבטל במיאון לה שדי אחיה שהשיאו ,[קטנה ֵֶָ

ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד ׁשאין [היבמה]אֹו - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מעדּות  אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחֹוׁשׁשין

מיאונה]מאּון 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 ּכ[אם ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא - ְְְְִִִֵֶַַָָָ
אדם  ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש עליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבא

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;

ׁ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 ּכבנֹות [מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
ראּוי  אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה מדֹון". ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָויצא
וזה  מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלאדם

ּביתֹו. לתֹו ְְִֵַָמכניסּה
.‚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 ואין [על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדעת  ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין
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 הּבעל לה עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אם  אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
מן  קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהּגיעה
צריכה  ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה

למאּון שערות]ּבדיקה ב' הביאה ׁשהביאה [אם ׁשחזקתּה , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
ִִָסימנין.
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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

המיאון] .[תיעוד
.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 [שאיני ּדלא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו ּדארוצה ּפלֹונית ּובדקינן אותה]. [ובדקנו ְְִִַָָ
לנא לנו]ואתּברר ּוכתבנא [והוברר היא, קטּנה דעדין ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא לזכות]וחתמנא לה ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְֲִִִַַַָָ
ּברּורה'. ְְְִָָָ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: ּבעל [שהתרה אם -ִַָ
אחר  והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאֹותּה,

ּבגט. יֹוציא ְְִֵֵֶָׁשּגרׁשּה,
.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 ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ׁשּלא כ"גרושה"] מי עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹ
מּתרת היא מעֹולם: מּתר [להינשא]קּדׁשּה והּוא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶָָָָֻֻ

לאחר, נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבקרֹובֹותיה;
לחזר  מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

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
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לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכּתחּלה;
נתּגרׁשּו אֹו השניים]ונתאלמנּו מּתרֹות [מנישואיהן אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָָֻ

לכּתחּלה. להן ְְְִִֵֶַָָָלהּנׂשא
.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
נישואיה]מאּוניה לבטל במיאון לה שדי אחיה שהשיאו ,[קטנה ֵֶָ

ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד ׁשאין [היבמה]אֹו - ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מעדּות  אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחֹוׁשׁשין

מיאונה]מאּון 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 ּכ[אם ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא - ְְְְִִִֵֶַַָָָ
אדם  ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש עליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבא

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;

ׁ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 ּכבנֹות [מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
ראּוי  אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה מדֹון". ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָויצא
וזה  מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ּכׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָלאדם

ּביתֹו. לתֹו ְְִֵַָמכניסּה
.‚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 ואין [על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדעת  ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹמחּיבין
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 הּבעל לה עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹ

אם  אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעׂשית ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
מן  קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָהּגיעה
צריכה  ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה

למאּון שערות]ּבדיקה ב' הביאה ׁשהביאה [אם ׁשחזקתּה , ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָ
ִִָסימנין.

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



oiyexibקעד zekld - miyp xtq - xc` c"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

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 ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי מּתחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.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 חזקה [לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה

ּבדבר  ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד
לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

וכן  חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין  - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי  ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד

ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר
.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 לפי [אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.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 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹ
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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, ּבעלּה[עקרה ואפּלּו , ְֲֲִִַַַָ
אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו הּים, ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּבמדינת

יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַָָּבתּולה
.‡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 אף [שבוית - ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי [עד על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס יֹום שתחפוץ ּתׁשעים להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹלתּקנת

.·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 [יזדהם]ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּמֹועילין  ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחלב,
ּכׁשּיתעּכר. ְְִֵֶֶַָָלחלב

.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 ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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 מתיּבמת [לאחי ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
היא] 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 ּכתבּתיו [או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי [אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא [עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה  אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּבהֹודאת  עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמן

אּסּור  ׁשל ּכחתיכה עצמּה ועׂשתה .ּפיה, ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
ּ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 שתינשא אינֹו [להכשילה; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש ותצטרך והיא לאחר ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵָָ

מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו יֹודעת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת אינּה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהיא
ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי הּדבר, אמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ'אם

.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
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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 ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי מּתחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]יֹודעת נשלח נתקּים,[ממי לא ואם ידעּו; העדים הרי , ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹ
מגרׁשת. ְֵֶֶָֹאינּה

.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 חזקה [לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה

ּבדבר  ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד
לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ

וכן  חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין  - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי  ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד

ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר
.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 לפי [אשת הּמסיח ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְְֲֲִִִִִֵַַַַָָ

בכוונה]ּתּמֹו שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְֱִִִֶַַָֻ
נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.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 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹ
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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, ּבעלּה[עקרה ואפּלּו , ְֲֲִִַַַָ
אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו הּים, ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּבמדינת

יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - הארּוסין מן ְְְְְִִִִִִֵַָָּבתּולה
.‡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 אף [שבוית - ְְְְִִֵֶַַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי [עד על ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס יֹום שתחפוץ ּתׁשעים להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹלתּקנת

.·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 [יזדהם]ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּמֹועילין  ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחלב,
ּכׁשּיתעּכר. ְְִֵֶֶַָָלחלב

.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 ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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 מתיּבמת [לאחי ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ
היא] 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 ּכתבּתיו [או]'ּפּקדֹון לא 'מעֹולם ְְְִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' החתימות]ּומזּיף יזוהו ּבעדי [אם אֹו ְְְְְִֵֵֵַָָֻ
הגט]מסירה מסירת שראו לא [עדים ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִִֵֶַָֹ

נפסלה  אבל לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻנתקּים,
ּבהֹודאת  עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמן

אּסּור  ׁשל ּכחתיכה עצמּה ועׂשתה .ּפיה, ְְְֲִִִֶַַָָָָָ
ּ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 שתינשא אינֹו [להכשילה; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש ותצטרך והיא לאחר ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵָָ

מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו יֹודעת, ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאינּה
לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת אינּה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹוהיא
ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי הּדבר, אמת ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ'אם

.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
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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 ׁשּמת;[קנה עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
אפׁשר  ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּות. סֹופֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּוּדאי
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ימּות אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיחיה,

.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 ואבד [בשיעור , ְְֵֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ונׁשּתּקע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹזכרֹו,
הּוא  הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו;
ּ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 - ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ

ּ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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מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשל ׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
(ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לחלץ;לא ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹ

הּיבם  רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ(ג)
'זקּוקה  נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא והאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעליה.
אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת הּיבם ּורׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵַָָָליּבּום';
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- ׁ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"ה  אדר ט"ו שישי 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 ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
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 אֹו[הציתוהו , ְְִִֵַָָָ

ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'מערה',
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,
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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 ׁשּמת;[קנה עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
אפׁשר  ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּות. סֹופֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּוּדאי
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ימּות אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיחיה,

.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 ואבד [בשיעור , ְְֵֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ונׁשּתּקע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹזכרֹו,
הּוא  הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו;
ּ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 - ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָ

ּ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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מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשל ׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
(ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לחלץ;לא ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹ

הּיבם  רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ(ג)
'זקּוקה  נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא והאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעליה.
אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת הּיבם ּורׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵַָָָליּבּום';

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים
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- ׁ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"ה  אדר ט"ו שישי 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 ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָ
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 אֹו[הציתוהו , ְְִִֵַָָָ

ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'מערה',
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,
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.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 ּכתּוב [אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה

קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת אין ּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לזר נּתרת אֹו[בגט]יבמּתֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, ְְְִֵֶֶַַָֹעד
.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

.·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 קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
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: 'עד [האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ
'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא [האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ

אֹו[האח] איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונ ּמלך ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹהחרׁש,
מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹאחלץ'

חלץ'. אֹו יּבם ֲֵַֹאֹו
.Ë הּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
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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 ּומצות , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה
לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ואחד זה הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבת זרע אֹו הּבן זרע אֹו זרע [נכדים]הּבת, לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
זה  הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין מקֹום, ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּכל
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
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 [הרי עׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] החלּוצה הוא נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.

וכּלן  האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻהיא
ּכׁשנּיֹות ס ֹופרים מּדברי עליהן שאיסורן אסּורֹות [עריות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶ

ערוה מדרבנן] אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ׁשּמאחר ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ נׁשיו; ּכל ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמעל

.‚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 ּבקרֹובֹותיה,זיקה אסּור -ְִֶָָ

- האּלּו האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
ּוׁשאר  חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻמּדבריהן.

ְֶָקרֹובֹותיה.
.„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.
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.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 ּכתּוב [אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה

קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת אין ּביאה. לפיכ ּגמּור; ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
לזר נּתרת אֹו[בגט]יבמּתֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד , ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשּתחלץ, ְְְִֵֶֶַַָֹעד
.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

.·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 קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
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: 'עד [האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ
'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא [האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ

אֹו[האח] איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונ ּמלך ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָֹהחרׁש,
מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹאחלץ'

חלץ'. אֹו יּבם ֲֵַֹאֹו
.Ë הּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
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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 ּומצות , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעׂשה

חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה
לֹו"‚. אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ואחד זה הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבת זרע אֹו הּבן זרע אֹו זרע [נכדים]הּבת, לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַ
זה  הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין מקֹום, ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמּכל
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
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 [הרי עׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] החלּוצה הוא נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.

וכּלן  האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, וכל ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻהיא
ּכׁשנּיֹות ס ֹופרים מּדברי עליהן שאיסורן אסּורֹות [עריות ְְְֲֲִִִִִֵֵֶ

ערוה מדרבנן] אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ׁשּמאחר ,ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ נׁשיו; ּכל ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָמעל

.‚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 ּבקרֹובֹותיה,זיקה אסּור -ְִֶָָ

- האּלּו האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
ּוׁשאר  חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻמּדבריהן.

ְֶָקרֹובֹותיה.
.„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.
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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] איׁשכוונת לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,

.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 זֹו[הנשואות הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּורה  זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹומרת:
זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני  מּפני ,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ

ׁשּמת  לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבעלּה
ׁ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
ּ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 ּבני [שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וחֹוׁשׁשין  להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.„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 לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מת אֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמא ראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל  ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידּמה  לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹויראה
ׁ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 למדינת [אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּתחלץ  לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא  אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
מּמיתת  חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָֹֹילדה.
צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר מּתרת ותהיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּבעל,
ׁשּמא  ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ואם זֹו, נפטרה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהרי
ונמצאת  קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה אחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיּודע
ויאמר  ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא חליצה, ׁשאינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו
לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהרֹואה
לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת אֹותּה ׁשראה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻויעיד
לאחר  חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה אס ּורה היתה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאם

לזר. ותּנׂשא ּבעלּהּתׁשעה, עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכׁשּמת

האחרת  ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא הֹואיל ּתתיּבם; , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּמדינה. עּמּה ּבעלּה היה ְְֲִִַַָָָָָֹולא

.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
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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
.ÂË ׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

הּיהּודים  מּכל ותּטל הניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם מיבום]ּכתּבתּה. להיפטר ,[כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ

מֹורדת. זֹו הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמבּקׁשין
ייּבם  ׁשּלא ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ותצא  מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹותּה

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
.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], לא [שחייב אם אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָֹ
מחלה  אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֻֻּכתב
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.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 על [שלא נאסרה לא - ְְֶֶַָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה אּלא ְְֵֵֶַָָָָָָָיבמּה;
.‡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"ה  אדר ט"ז קודש שבת 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
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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] איׁשכוונת לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,

.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 זֹו[הנשואות הּים, מּמדינת ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַַָָָ

אסּורה  זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', 'מת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאֹומרת:
זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני  מּפני ,[שהיא אסּורה וזֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ

ׁשּמת  לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבעלּה
ׁ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
ּ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 ּבני [שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וחֹוׁשׁשין  להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,
.„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 לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מת אֹו מי ידוע [ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמא ראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל  ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידּמה  לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹויראה
ׁ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 למדינת [אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

ּתחלץ  לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹהּים,
לא  אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ּתתיּבם ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹולא
מּמיתת  חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ולּמה ְְְְֳִִִִַַַַָָָָָָֹֹילדה.
צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר מּתרת ותהיה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּבעל,
ׁשּמא  ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ואם זֹו, נפטרה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹהרי
ונמצאת  קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה החליצה אחר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָיּודע
ויאמר  ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא חליצה, ׁשאינּה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו
לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ידע ׁשּלא ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהרֹואה
לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת אֹותּה ׁשראה ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֻויעיד
לאחר  חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה אס ּורה היתה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאם

לזר. ותּנׂשא ּבעלּהּתׁשעה, עם ׁשהיתה הּצרה זֹו אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ּתׁשעים ּתמּתין - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹּכׁשּמת

האחרת  ׁשּבּמדינה לצרתּה ּתחּוׁש ולא הֹואיל ּתתיּבם; , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבּמדינה. עּמּה ּבעלּה היה ְְֲִִַַָָָָָֹולא

.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
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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
.ÂË ׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה

הּיהּודים  מּכל ותּטל הניה לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם מיבום]ּכתּבתּה. להיפטר ,[כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ

מֹורדת. זֹו הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹמבּקׁשין
ייּבם  ׁשּלא ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
ותצא  מרדה, ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹאֹותּה

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא
.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], לא [שחייב אם אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָֹ
מחלה  אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֻֻּכתב
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.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 על [שלא נאסרה לא - ְְֶֶַָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה אּלא ְְֵֵֶַָָָָָָָיבמּה;
.‡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"ה  אדר ט"ז קודש שבת 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
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,ּ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 אֹו[עץ עץ, ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ
ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

ּ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 לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל  סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר [מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡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 -[מרבים]מּדברים מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד ּכלּום, .["וירקה"]אינֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚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 ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁ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 שהוא הּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
לבּטל אנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עד הּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם  ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.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 ּתלתא [אנו ּבמֹותב , ְְְַַָָָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא היינו ּכחדא כאחד שלושה [במושב ְְֲֲִִֵֵַָָָָ

דין] בבית לקדמנאיושבים ּוסליקת לפנינו], ּבת [ועלתה ּפלֹונית ְְֳִִַַַָָָ
ארמלת חד [אלמנת]ּפלֹוני ּגּוברא לקדמנא ואקריבת ּפלֹוני, ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשמיּה ששמו]ּדי אחד אדם לפנינו וכן [והביאה ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני ְְְְִִִֵֵֶ
לנא ּדא[לנו]אמרה ּדנא[זו]ּפלֹונית ּפלֹוני ּבר 'ּפלֹוני [זה]: ְְְְְִִִַָָָָָָ

נסיב  ּדהוינא הּוא מאבּוּהי ּדפלֹוני ּוׁשכיב אחּוהי ליּה, נא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ומת] לו נשואה שהייתי מאבא, פלוני של ּולכל [אחיו לרּבנן וחּיי ,ְְְֵַַָָָ

ׁשבק ׁשמא [השאיר]יׂשראל ּומֹוקים ּומחסין ירית ּוברת ּובר , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשבק לא לא ּביׂשראל בישראל שם ומקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְְְִֵַָָ

יתיהשאיר] ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין אחיו , פלוני [וזה ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
אותי] לייבם יתי ראוי ליּבֹומי צבי אי ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָ

אותי] לייבם היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים ואי [כעת ייּבם, -ְְִֵַ
מעל  סיניּה ואׁשרי ּדיּמינא רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלא

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגלו רגליּה את לפניכם לעברי יצדד לא, [ואם ְְְְִֵֵַַ
בפניו] וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר ואׁשּתמֹודענּוהי הימנית .ְְְְִִַ

הּוא מאבּוהי מיתנא ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, [ונתברר לפלֹוני ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָ
הוא] מאביו המת פלוני של אחיו זה שפלוני ליּה:לנו ואמרנא ,ְֲֵַַָ

קדמנא  לּה אטלע - לא ואי יּבם, - יתּה ליּבֹומי צבית ְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ'אי
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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] ּכגֹון הם - לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

- ילד והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
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 הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Â עקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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 ׁשהיה [לדון אֹו , ְְִֵֶֶֶָָָָָָ

וׁשמטה  הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻהּמנעל
ולא  היא ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹהיא,
קטּנה  וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון
ּבפני  חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָׁשחלצה
ּפסּולה; חליצה זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָיחיד,
ׁשהיא  למי החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאבל

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ְֲֲִִִִִֵַַָָָָּפטּורה
.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

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



קפג dvilge meai zekld - miyp xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

,ּ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 אֹו[עץ עץ, ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ
ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשהיה

ּ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 לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ

הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ
הּצּורה חליצתּה[פסל]ּברגלי - חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹֹ

ׁשל  סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
זרה עבֹודה לע"ז]ּתקרבת שהוקרבה בהמה עיר [מעור וׁשל , ְְֲִִֶֶָָָֹ

ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנּדחת,
ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡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 -[מרבים]מּדברים מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ
מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד ּכלּום, .["וירקה"]אינֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚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 ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁ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 שהוא הּמֹוסר החליצה לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
לבּטל אנוס] לֹו לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָ
עד הּמֹו והּכּוהּו יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר דעא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּכּדין, ׁשּלא ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשחלץ
ואם  ּפסּולה. חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָּכגֹון
ׁשּיחלץ, נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּגֹויים

חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹחליצתֹו
.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 ּתלתא [אנו ּבמֹותב , ְְְַַָָָ
ּדינא ּבבי יתבין הוינא היינו ּכחדא כאחד שלושה [במושב ְְֲֲִִֵֵַָָָָ

דין] בבית לקדמנאיושבים ּוסליקת לפנינו], ּבת [ועלתה ּפלֹונית ְְֳִִַַַָָָ
ארמלת חד [אלמנת]ּפלֹוני ּגּוברא לקדמנא ואקריבת ּפלֹוני, ְְְְְְֳִִֵַַַַַַָָָָָ

ׁשמיּה ששמו]ּדי אחד אדם לפנינו וכן [והביאה ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני ְְְְִִִֵֵֶ
לנא ּדא[לנו]אמרה ּדנא[זו]ּפלֹונית ּפלֹוני ּבר 'ּפלֹוני [זה]: ְְְְְִִִַָָָָָָ

נסיב  ּדהוינא הּוא מאבּוּהי ּדפלֹוני ּוׁשכיב אחּוהי ליּה, נא ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָָ
ומת] לו נשואה שהייתי מאבא, פלוני של ּולכל [אחיו לרּבנן וחּיי ,ְְְֵַַָָָ

ׁשבק ׁשמא [השאיר]יׂשראל ּומֹוקים ּומחסין ירית ּוברת ּובר , ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
ׁשבק לא לא ּביׂשראל בישראל שם ומקים ומנחיל יורש ובת [ובן ְְְִֵַָָ

יתיהשאיר] ליּבֹומי חזי אחּוהי ּפלֹוני והדין אחיו , פלוני [וזה ְְְֲֲִִִִֵֵַָָ
אותי] לייבם יתי ראוי ליּבֹומי צבי אי ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען .ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָ

אותי] לייבם היבם רוצה אם לו: אימרו חכמים ואי [כעת ייּבם, -ְְִֵַ
מעל  סיניּה ואׁשרי ּדיּמינא רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלא

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק רגלו רגליּה את לפניכם לעברי יצדד לא, [ואם ְְְְִֵֵַַ
בפניו] וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר ואׁשּתמֹודענּוהי הימנית .ְְְְִִַ

הּוא מאבּוהי מיתנא ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, [ונתברר לפלֹוני ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָ
הוא] מאביו המת פלוני של אחיו זה שפלוני ליּה:לנו ואמרנא ,ְֲֵַַָ

קדמנא  לּה אטלע - לא ואי יּבם, - יתּה ליּבֹומי צבית ְְְֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ'אי
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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] ּכגֹון הם - לחלץ טֹובה עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ

- ילד והּוא זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיתה
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 הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Â עקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ,ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ
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 ׁשהיה [לדון אֹו , ְְִֵֶֶֶָָָָָָ

וׁשמטה  הּוא ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֻהּמנעל
ולא  היא ׁשּנתּכּונה אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹהיא,
קטּנה  וכן היא, נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹנתּכּון
ּבפני  חלצה אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָָׁשחלצה
ּפסּולה; חליצה זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָיחיד,
ׁשהיא  למי החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאבל

חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ְֲֲִִִִִֵַַָָָָּפטּורה
.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
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.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלף ּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ
ל-] ישרים ּתבֹות קוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום

ּביֹום  להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּבלא
יֹום  ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחליצתּה,

בעלה] .[ממות

ה  ¤¤ּפרק
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן [מלהתייבם היבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נעׂשה לו] ׁשהרי האחין; ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּופסל

מּדבריהן, אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמי
מן  אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ו  יבמּתֹו; את ּפֹוסל לּה.הּכהּנה, ׁשּיחלץ עד לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
פי הּמאמר·. על - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ

חכמים] ּגמּור מאמר קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
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 ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

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.

אחר [כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ  ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצה חליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.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
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'ּבאנּפ ותרֹוק רגל מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא ואמרנו רגל] ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
רגלך  את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם, – אותה לייבם רצונך אם לו

בפניך] ותירוק רגלך מעל נעלך ותתיר 'לית הימנית ואמר: ועני .ְְֵֵַָָ
יתּה' ליּבֹומי צבי לייבם אנא רוצה אני אין לנו ואמר [וענה ְֲֵֵַַָָָ

ּדאאותה] לפלֹונית אקרינּוהא מּיד  זו]. לפלונית הקרינו :[מיד ְְִִִִַָָָ
ואף  יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ'מאן

ליּה אקרינא ּפלֹוני לו]להאיי הקרינו זה לפלוני 'לא [וגם : ְְְִִֵַַָֹ
סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע לקחּתּה', ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחפצּתי
על  מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת רגליּה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמעל

ורקקה ארעא רגלו, מעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְַָ
הארץ] על מפיה לנו, הנראה רוק אקרינּוהאבפניו ותּוב [ושוב . ְְִַָ

לה] אחיו,הקרינו ּבית את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה 'ּככה :ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
וכל  ּדּיני ואנחנא הּנעל'. חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָונקרא

ּבתרּה ענינא קדמנא יתבין שהיו ּדהוֹו אלה וכל הדיינים, [ואנו ְְֲֲֳִֵַַַָָָָָ
אחריה:] ענינו לפנינו, חלּוץ יושבים הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ :ֲֲֲַַַַַַ

זמני ּתלתא פעמים]הּנעל' ּדא [שלוש עֹובדא ּומּדאיתעביד . ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
מאן  לכל להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא ְְְְְְְֳִִִִִַַָָָָָָָָקדמנא,
ּולעלם  ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחא לא ואנׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹּדתצּבי,
לכל  ולהינשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה

עולם] ועד זה מיום בידה ימחה לא ואיש שתרצה, מּננא מי  ּובעית .ִִַָָ
לזכּו לּה ויהבנא ּוכתבנא ּדא, דחליצּותא ּגּטא ּדא ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָּפלֹונית
לזכות] לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה

ויׂשראל". 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

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 לחודש ּפלֹוני פלוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

למנות] רגילים שבו השנים למנין ּפלֹוני פלוני ּבן ּפלֹוני אי ,ְְִִֵֶ
לקדמנא לפנינו]אתא בא לנא[פלוני אמר וכן לנו], אמר :[וכך ְֲֳֵַַָָָָָָָ

ּולכל  לרּבנן וחּיי ׁשכיב, אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ'ּדפלֹוני
ׁשבק ישראל]יׂשראל ולכל לרבנן חיים' ו'הותיר מת מאב ,[אחי ְְִֵַָ

ׁשבק  לא ּביׂשראל ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ּומֹורית ּוברת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּובר
בישראל] שם ומקים ונוחל יורש ובת בן אחריו הותיר ּוׁשבק [לא ,ְַ

ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית ׁשמּה ּדי ההיא ושמה אּתתא אשה [השאיר ְְְְִִִִִַַַָ
פלוני] בת יתּהפלונית ליּבֹומי אֹוריתא מן לי וחאזי [ואני , ְְֲִִֵֵַַַָָָ

תורה] מדין אותה לייבם ּדמׁשה ראוי אֹוריתא ּבספר ּכדכתיב ,ְְְְְִִֵֶֶָָֹ
לפלֹוני  ואתיּבמת ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה'. יבא ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹיבמּה

ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני זו ּבר פלונית [והסכימה ְְְְְְִִֵֵַַָָָ
בישראל] שם להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם ּכדכתיב להתייבם ,ְְִִ

ולא  הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ'והיה
מּיׂשראל' ׁשמֹו לפלֹונית יּמחה יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף לה]יבמּתיּה הראויים זוז [מאתיים ְְְֲִֵֵַַַַָ
קדמאה, ּ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 אפלח [במאמר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ואכבד]ואיּקר ואפרנס [ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ואיזּון ְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַַַ
יתיכי ּדפלחין [אלבישה]ואכּסי יהּודאין ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ

נׁשיהֹון  ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ּומסֹוברין ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָּומייקרין
נשותיהם ּבקׁשֹוט ומלבישים ומפרנסים שמוקירים יהודים [כמנהג ְִ
מאתן באמונה] זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהרי ליכי ויהבנא ,ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

זּוזי וחמׁשה זּוזין עׂשרין טבא כסּפא מּזּוזי [ואביא ּדאיּנּון ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
מכסף  זוזים וחמשה לעשרים ששווים כסף, זוז מאתיים מוהר לך

ליכיטהור] לך]ּדחאזּו ּוכסּותיכי [הראויים ּומזֹוניכי , ְְְְֲִִִִַַַ
ארעא ּכל ּכאֹורח עליכי ּומעל ומלבושך וסיּפּוקיכי [ומזונותיך ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

הארץ] כל כדרך עלייך ולבוא ּפלֹונית וסיפוקייך ּכּלתא ּוצביאת .ְְְִִַַָ
לאנּתּו ליּה והות לאשה]ּדא, לו להיות פלונית כלה .[ורצתה ְְֲִֵַָָ

ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת לּה והֹוסיף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻורצה
וכ ּכ ליּה ּדהנעלת נדּוניא ודא .הנדוניה וכ 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 [כל ועל ְְְֲַַַַָָ
נחמד] ּתחֹותהנראה לי ּדאית וקנינין ׁשמּיא,[תחת]נכסין ּכל ְְְְְְִִִִִִַָָָ

מּטלטלי  ּומּטלטלי, מּקרקעי למקני, אנא ודעתיד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּדקניתי
ּדא  לכתּבה וערבאין אחראין יהֹון ּכּלהֹון מּקרקעי, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻֻאּגב

ותֹוספת ּונדּוניא עּקר והנדוניה,ּכּלּה והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָָֻ
יוכלו] ואפּלּוכולם מֹותי ּובתר ּבחּיי מּנהֹון ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאתּפרעא

ּדאּכתפאי' כתפי]מּגלימא שעל ּדנן [מגלימה מּפלֹוני וקנינּו . ְְְְְְִִִִִַַַַָָ
קנין] ׁשלם [נעשה קנין לעיל ּומפרׁש ּדכתיב מאי ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָעל

ּכאסמכּתא סתמית]ּדלא דׁשטרי[הבטחה ּכטפסי [לא ּודלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ
משמעות] חסר מצוי ּכתּבֹות כטופס ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר אּלא ,ְְְִֵֶֶֶָָֹֹֻ

על  וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ּוכתּקּון וכהגן ּביׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנֹוהגֹות
וּבריר  ׁשריר והּכל למעלה, הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹֻׁשטר

ְַָוקּים.
.„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
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.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט [בקלף ּכׁשּכֹותבין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻ
ל-] ישרים ּתבֹות קוים ׁשלׁש לכּתב ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֵֶַָָֹֹמקֹום

ּביֹום  להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּבלא
יֹום  ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָחליצתּה,

בעלה] .[ממות

ה  ¤¤ּפרק
ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן [מלהתייבם היבמה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָ
נעׂשה לו] ׁשהרי האחין; ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָּופסל

מּדבריהן, אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכמי
מן  אׁשּתֹו ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהֹואיל

ו  יבמּתֹו; את ּפֹוסל לּה.הּכהּנה, ׁשּיחלץ עד לזר נּתרת אינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ
פי הּמאמר·. על - וכו'" את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ

חכמים] ּגמּור מאמר קנין ּביבמה קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְְִִֵֶֶַַַָָָָ
ּגמּורה[מהתורה] איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה בביאה,, [אלא ְְֲִֵֵֵֶַָָ

ּבחליצה.אעפ"כ] אּלא לזר נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
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 ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻ

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.

אחר [כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
וכ  ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - חליצה חליצה אֹו ּגט ן ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.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
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'ּבאנּפ ותרֹוק רגל מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא ואמרנו רגל] ְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
רגלך  את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם, – אותה לייבם רצונך אם לו

בפניך] ותירוק רגלך מעל נעלך ותתיר 'לית הימנית ואמר: ועני .ְְֵֵַָָ
יתּה' ליּבֹומי צבי לייבם אנא רוצה אני אין לנו ואמר [וענה ְֲֵֵַַָָָ

ּדאאותה] לפלֹונית אקרינּוהא מּיד  זו]. לפלונית הקרינו :[מיד ְְִִִִַָָָ
ואף  יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו להקים יבמי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹ'מאן

ליּה אקרינא ּפלֹוני לו]להאיי הקרינו זה לפלוני 'לא [וגם : ְְְִִֵַַָֹ
סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע לקחּתּה', ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחפצּתי
על  מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת רגליּה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָמעל

ורקקה ארעא רגלו, מעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְַָ
הארץ] על מפיה לנו, הנראה רוק אקרינּוהאבפניו ותּוב [ושוב . ְְִַָ

לה] אחיו,הקרינו ּבית את יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה 'ּככה :ְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
וכל  ּדּיני ואנחנא הּנעל'. חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָונקרא

ּבתרּה ענינא קדמנא יתבין שהיו ּדהוֹו אלה וכל הדיינים, [ואנו ְְֲֲֳִֵַַַָָָָָ
אחריה:] ענינו לפנינו, חלּוץ יושבים הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ :ֲֲֲַַַַַַ

זמני ּתלתא פעמים]הּנעל' ּדא [שלוש עֹובדא ּומּדאיתעביד . ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
מאן  לכל להתנסבא למה ּדא לפלֹונית ׁשרינּוהא ְְְְְְְֳִִִִִַַָָָָָָָָקדמנא,
ּולעלם  ּדנן יֹומא מן ּבידּה ימחא לא ואנׁש ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹּדתצּבי,
לכל  ולהינשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה [ומשנעשה

עולם] ועד זה מיום בידה ימחה לא ואיש שתרצה, מּננא מי  ּובעית .ִִַָָ
לזכּו לּה ויהבנא ּוכתבנא ּדא, דחליצּותא ּגּטא ּדא ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָּפלֹונית
לזכות] לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה

ויׂשראל". 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

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 לחודש ּפלֹוני פלוני [בתאריך ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ

למנות] רגילים שבו השנים למנין ּפלֹוני פלוני ּבן ּפלֹוני אי ,ְְִִֵֶ
לקדמנא לפנינו]אתא בא לנא[פלוני אמר וכן לנו], אמר :[וכך ְֲֳֵַַָָָָָָָ

ּולכל  לרּבנן וחּיי ׁשכיב, אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ'ּדפלֹוני
ׁשבק ישראל]יׂשראל ולכל לרבנן חיים' ו'הותיר מת מאב ,[אחי ְְִֵַָ

ׁשבק  לא ּביׂשראל ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ּומֹורית ּוברת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹּובר
בישראל] שם ומקים ונוחל יורש ובת בן אחריו הותיר ּוׁשבק [לא ,ְַ

ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית ׁשמּה ּדי ההיא ושמה אּתתא אשה [השאיר ְְְְִִִִִַַַָ
פלוני] בת יתּהפלונית ליּבֹומי אֹוריתא מן לי וחאזי [ואני , ְְֲִִֵֵַַַָָָ

תורה] מדין אותה לייבם ּדמׁשה ראוי אֹוריתא ּבספר ּכדכתיב ,ְְְְְִִֵֶֶָָֹ
לפלֹוני  ואתיּבמת ּדא ּפלֹונית ּוצביאת עליה'. יבא ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֹיבמּה

ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי יבמּה ּפלֹוני זו ּבר פלונית [והסכימה ְְְְְְִִֵֵַַָָָ
בישראל] שם להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם ּכדכתיב להתייבם ,ְְִִ

ולא  הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ'והיה
מּיׂשראל' ׁשמֹו לפלֹונית יּמחה יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף לה]יבמּתיּה הראויים זוז [מאתיים ְְְֲִֵֵַַַַָ
קדמאה, ּ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 אפלח [במאמר ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ

ואכבד]ואיּקר ואפרנס [ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ואיזּון ְֱֲֲֲֵֵֵֶַַַַַ
יתיכי ּדפלחין [אלבישה]ואכּסי יהּודאין ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ

נׁשיהֹון  ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ּומסֹוברין ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָּומייקרין
נשותיהם ּבקׁשֹוט ומלבישים ומפרנסים שמוקירים יהודים [כמנהג ְִ
מאתן באמונה] זּוזי ּכסף ּבתּוליכי מּוהרי ליכי ויהבנא ,ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָ

זּוזי וחמׁשה זּוזין עׂשרין טבא כסּפא מּזּוזי [ואביא ּדאיּנּון ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
מכסף  זוזים וחמשה לעשרים ששווים כסף, זוז מאתיים מוהר לך

ליכיטהור] לך]ּדחאזּו ּוכסּותיכי [הראויים ּומזֹוניכי , ְְְְֲִִִִַַַ
ארעא ּכל ּכאֹורח עליכי ּומעל ומלבושך וסיּפּוקיכי [ומזונותיך ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָ

הארץ] כל כדרך עלייך ולבוא ּפלֹונית וסיפוקייך ּכּלתא ּוצביאת .ְְְִִַַָ
לאנּתּו ליּה והות לאשה]ּדא, לו להיות פלונית כלה .[ורצתה ְְֲִֵַָָ

ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ּתֹוספת לּה והֹוסיף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻורצה
וכ ּכ ליּה ּדהנעלת נדּוניא ודא .הנדוניה וכ 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 [כל ועל ְְְֲַַַַָָ
נחמד] ּתחֹותהנראה לי ּדאית וקנינין ׁשמּיא,[תחת]נכסין ּכל ְְְְְְִִִִִִַָָָ

מּטלטלי  ּומּטלטלי, מּקרקעי למקני, אנא ודעתיד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּדקניתי
ּדא  לכתּבה וערבאין אחראין יהֹון ּכּלהֹון מּקרקעי, ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻֻאּגב

ותֹוספת ּונדּוניא עּקר והנדוניה,ּכּלּה והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָָֻ
יוכלו] ואפּלּוכולם מֹותי ּובתר ּבחּיי מּנהֹון ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאתּפרעא

ּדאּכתפאי' כתפי]מּגלימא שעל ּדנן [מגלימה מּפלֹוני וקנינּו . ְְְְְְִִִִִַַַַָָ
קנין] ׁשלם [נעשה קנין לעיל ּומפרׁש ּדכתיב מאי ּכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָעל

ּכאסמכּתא סתמית]ּדלא דׁשטרי[הבטחה ּכטפסי [לא ּודלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ
משמעות] חסר מצוי ּכתּבֹות כטופס ׁשטרי ּכל חזק ּכחמר אּלא ,ְְְִֵֶֶֶָָֹֹֻ

על  וחתמנּו ז"ל. רּבֹותינּו ּוכתּקּון וכהגן ּביׂשראל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹהּנֹוהגֹות
וּבריר  ׁשריר והּכל למעלה, הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ְְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָֹֻׁשטר

ְַָוקּים.
.„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
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טו  ¤¤ּפרק
מֹונעין ‡. ּדברים ּכּפים`zׁשּׁשה eaנׂשיאּות yiy odky - ְְְִִִִִַַָָ

:md el`e ,eitk z` `yep epi` el` mixac[`] הּלׁשֹון,[a] ַָ
וטמאת [e],והּיין [d],והּׁשנים [c],והעברה [b],והּמּומין  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֻ

oldlהּידים. ex`azi el` mixac lke(אֿה idy`הּלׁשֹון.(הלכות ִַַַָָ
,eitk z` `yil odkdn zrpenּכיצד,zlqet `id mipte` el`a - ֵַ

`miypהעּלגין, mdyמֹוציאין mibed]ׁשאין האֹותּיֹות [- את ְִִִִִֵֶֶָָ
mdizeztyaּכתקנן,dpekp dibda עינין - לאלפין ׁשּקֹורין ּכגֹון ְְְְְִִִִֶַַָָ

,'r ze`d z` zebdl jixv da dxeva '` ze`d z` mibedy okו - ְ
אלפין `',לעינין ze`d ly dibdd zxeva 'r ze`d z` mibedy ְְִִַַָ

mixewyאֹו miyp`סּבלת [mrלּׁשּבלת 'y ze`d z` mibedy - ִִֶֶַֹֹ
[oini cva dcewp,'q ze`d ly dibdd zxeva וlk ok ּבהן ּכּיֹוצא ְֵֶַָ

'd ze`d z` mibed md 'g ze`d mewnay oebke -el` lk ֵאין ,
ּכּפיהם  את mixacndנֹוׂשאין - oFWl icake dR icaM Kke . ְִֵֶֶַ§¨¦§¥¤§¦§¥¨

oeyl jezig `lle zecakaנּכרין ּדבריהם mipaenׁשאין לּכל,- ְִִִֵֵֶֶַָֹ
md mb.ּכּפיהם את נֹוׂשאין ְִֵֵֶֶַאין

eitkהּמּומין·. z` `yil odkd z` mirpenyּכיצדel` -md ִֵַַ
,milqetd minendׁשּיׁש אֹוelּכהן ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ְְִֵֵֶָָָָֹ

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון zetetkּברגליו, עקּוׁשֹות - אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
odicvl zenewr ּבהקנּיֹות- ידיו ׁשהיּו zecewpaאֹו zexnepn - ֲִֶַָָָָ

zepal ּכּפיו את יּׂשא ׁשהעםmrhde,לא `zלפי rneyd ְִִֶֶַָָָָֹ
dkxadּבֹו dkxadn.מסּתּכלין mzrc z` md migiqn ok ici lre ְְִִַ

מדּבר ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ׁשהיה odkמי - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
,exeaic zra epwf lr lfep ewexyוכן`edy odkסּומא[xeeir] ְֵָ

מעיניו, dfּבאחת odky `ed oicd,ּכּפיו את יּׂשא mbyלא ְִֵֵֶַַַָָָֹ
meyn miitkd z`iyp z` mirpend minend llka md el` mixac

.ea milkzqn mrdy ּדׁשואם libx]היה הּכל ,ּבעירֹו[- והיּו ְְְִִַָָָָֹ
ּבאחת הּסּומא ּבזה זבeipirnרגילין ׁשרירֹו ּבזה odkyאֹו - ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

,el` minen zii`xa milbxen eid xird iyp`e ,exira xken did df

eitk,מּתר z` `yil odkdּבֹו מסּתּכלין העם ׁשאין xg`nלפי ְְְִִִֵֶַָָָֻ
.jkl elbxzdyּופּואה אסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי -וכן ְְְִִִֵֶָָָָ

mirav ipin mdyּכּפיו את יּׂשא lreלא ,oda milkzqny oeikn - ִֶַָָֹ
.dkxadn mzrc gqez jk ici העיר אֹותּה אנׁשי  רב ְְִִֵַָָֹואם

 ּבכ d`ete,מלאכּתן  qihq` irava mwqr xird iyp` aexy - ְְְַָָ
eitkמּתר z` `yil el,[exira yc epi` df odk m` mb] ׁשאין לפי ְִֵֶָֻ

ּבֹו. ְְִִַמסּתּכלין
eitk,העברה‚. z` `yil odkdn zrpen `idyּכיצד`id efi` - ֲֵֵַָָ

,zlqetd dxiardאפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג bxdּכהן m` ֲִֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשעׂשה ּפי על ואף ef,ּתׁשּובהodkdּבׁשגגה, dxiar lr לא ְְְִִֶַַָָָָָֹ

ּכּפיו. את meynיּׂשא ,eitk z` `yep epi`y mrhde ׁשּנאמר ֱִֶֶֶַַָָ
טו) א, ּוכתיב'(ישעיה מלאּו' ּדמים weqtdידיכם zligza ְְִִֵֵֶָָ

וכּו' ּכּפיכם `iPpi'ּובפרׂשכם dNtz EAxz iM mB mMn ipir milr` ְְְִֵֶֶַָ©§¦¥©¦¤©¦©§§¦¨¥¤¦

m` dievx dpi` ,miitk z`iyp `idy 'mkitk mkyxt'y ixde ,'rnWŸ¥©

.[ytp mzgvx m` ,xnelk] e`ln minc mkici וok ׁשעבד ּכהן ְֵֶַָֹ
ּבין זרה jkl,ּבאנסcaryעבֹודה edeqp`y caryּבין- ְֲֵֵֶָָָֹ

dxf,ּבׁשגגה dcear xeqi` dfa xaery drici `la ּפי על אף ְִִַַָָ
ef,ּתׁשּובהodkdׁשעׂשה dxiar lry `ed oicd את נֹוׂשא אינֹו ְֵֵֶֶָָָ

ׁשּנאמר ּכּפיו  ט)לעֹולם, כג, ב' ziaa(מלכים mipdkd zcear oipra ְֱֶֶַַָָ
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dkld ipipt

א  עינין.:הלכה לאלפין שקורין (סי'כגון הרב בשו"ע וכתבו

בני  שרוב שבזמננו ק"כ), ס"ק (שם ברורה ובמשנה סמ"ח) קכח

א', האות להברת ע' האות הברת בין להבחין יודעים אינם עמנו

עינין. לאלפין קורא שהוא אף כפיו את לישא לכהן מותר

ב  מנת :הלכה על בעיר שבא שכל כתב ס"ל) קכח (סי' השו"ע

וכבר  שנה, חצי למשך סופר או מלמד בה להיות או בה לגור

בעירו  לדש חשוב הוא יום, שלושים בה בא .שהה הוא אם אמנם

בעירו. לדש חשוב זה אין יום שלושים למשך באקראי לעיר

הוא  מספיק זה שאין שהטעם קיב), (ס''ק ברורה המשנה וביאר

מורגלים  ואינם אתו להתעסק רגילים אינם העיר שאנשי משום

שהכהנים .במומו  המקום מנהג שאם כתב סל"א) (שם השו"ע

בעלי  גם כפיהם את לישא מותרים בטלית, פניהם את מכסים

שהכהנים  מה מועיל לא שבידיו שלמומים הרמ"א וכתב מומים.

שיש  לכהן מותר ידיהם את גם מכסים אם ורק פניהם, את מכסים

כפיו. את לישא בידיו מום כתב,לו קטו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

שיש  יידעו אם כי בטלית, פניהם את מכסים העם אם מועיל שלא

בו  להסתכל יבואו מום מנהג .לכהן שאם קיד) (ס''ק כתב עוד

פניו, את לכסות לכהן יועיל לא פניהם, את מכסים שאינם הכהנים

יסתכלו  מקום מכל שהרי פניהם, את יכסו הכהנים כל אם גם

פניהם. את וכיסו מנהגם את ששינו על הקהל

ג  כפיו.:הלכה את ישא לא תשובה שעשה והרמ"א ואע "פ

כדי  כפיו את נושא תשובה שעשה שרוצח פסק סל"ה) קכח (סי'

סל"ה  (שם הלכה ובביאור תשובה. בעלי בפני דלת לנעול שלא

שאפילו  היא, השו"ע שדעת אומרים שיש כתב, עשה) אפילו ד"ה

לא  שהשו''ע אומרים ויש כפיו. את נושא אינו תשובה עשה אם

באריכות  ראה דעות. שתי בזה שיש מודה אלא זה בעניין הכריע

(שם) הלכה שאף .בביאור משמע הרמ''א שמדברי שם כתב עוד

אמנם  תשובתו. לו תועיל במזיד זרה עבודה עבד או רצח אם

כפיו. לישא לו להקל אין במזיד רצח שאם כתבו שאחרים הביא

ירד  לא עלה אם מקום ומכל למעשה, עיון שצריך השו"ע .וסיים

ובמשנה  כפיו, את נושא ומת, תינוק שהמל כתב סל''ו) קכח (סי'

לשם  שהתכוון משום הוא, שהטעם כתב קלב) ס"ק (שם ברורה

dvilge meai zekld - miyp xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁ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
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 ׁשּקּדּוׁשי בבעלה ּפי על אף - והחרׁשת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

קּדּוׁשין  מיני ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
מנהג  ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהן:

ּתלּויין וקּדּוׁשיה -[בספק]הפקר, וחרׁשת ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
לעֹולם ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי נּׂשּואין לּה [וקידושיה ּתּקנּו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ

בלבד] מּבית מדרבנן הּבאֹות היבמֹות ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִִִַַַָָָָָ
ּפֹוטרת  מהן אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו קטּנֹות ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחד

ּכּלן. ֶָֻאת

.„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 מקודשת החרׁשת, תהיה [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתחּלה.מדאורייתא] ׁ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
הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את מלּמדין - הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּגמּור  קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ
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קפז mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd xc` f"h - 'i -

ה'תשע"ה  אדר י' ראשון יום

-dad̀xtq
mipdM zMxaE dNtY zFkld¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦

טו  ¤¤ּפרק
מֹונעין ‡. ּדברים ּכּפים`zׁשּׁשה eaנׂשיאּות yiy odky - ְְְִִִִִַַָָ

:md el`e ,eitk z` `yep epi` el` mixac[`] הּלׁשֹון,[a] ַָ
וטמאת [e],והּיין [d],והּׁשנים [c],והעברה [b],והּמּומין  ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֻ

oldlהּידים. ex`azi el` mixac lke(אֿה idy`הּלׁשֹון.(הלכות ִַַַָָ
,eitk z` `yil odkdn zrpenּכיצד,zlqet `id mipte` el`a - ֵַ

`miypהעּלגין, mdyמֹוציאין mibed]ׁשאין האֹותּיֹות [- את ְִִִִִֵֶֶָָ
mdizeztyaּכתקנן,dpekp dibda עינין - לאלפין ׁשּקֹורין ּכגֹון ְְְְְִִִִֶַַָָ

,'r ze`d z` zebdl jixv da dxeva '` ze`d z` mibedy okו - ְ
אלפין `',לעינין ze`d ly dibdd zxeva 'r ze`d z` mibedy ְְִִַַָ

mixewyאֹו miyp`סּבלת [mrלּׁשּבלת 'y ze`d z` mibedy - ִִֶֶַֹֹ
[oini cva dcewp,'q ze`d ly dibdd zxeva וlk ok ּבהן ּכּיֹוצא ְֵֶַָ

'd ze`d z` mibed md 'g ze`d mewnay oebke -el` lk ֵאין ,
ּכּפיהם  את mixacndנֹוׂשאין - oFWl icake dR icaM Kke . ְִֵֶֶַ§¨¦§¥¤§¦§¥¨

oeyl jezig `lle zecakaנּכרין ּדבריהם mipaenׁשאין לּכל,- ְִִִֵֵֶֶַָֹ
md mb.ּכּפיהם את נֹוׂשאין ְִֵֵֶֶַאין

eitkהּמּומין·. z` `yil odkd z` mirpenyּכיצדel` -md ִֵַַ
,milqetd minendׁשּיׁש אֹוelּכהן ּבפניו אֹו ּבידיו מּומין ְְִֵֵֶָָָָֹ

עקּמֹות  אצּבעֹותיו ׁשהיּו ּכגֹון zetetkּברגליו, עקּוׁשֹות - אֹו ְְְְְֲֲֶֶַָָָֻ
odicvl zenewr ּבהקנּיֹות- ידיו ׁשהיּו zecewpaאֹו zexnepn - ֲִֶַָָָָ

zepal ּכּפיו את יּׂשא ׁשהעםmrhde,לא `zלפי rneyd ְִִֶֶַָָָָֹ
dkxadּבֹו dkxadn.מסּתּכלין mzrc z` md migiqn ok ici lre ְְִִַ

מדּבר ׁשהּוא ּבׁשעה זקנֹו על יֹורד רירֹו ׁשהיה odkמי - ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
,exeaic zra epwf lr lfep ewexyוכן`edy odkסּומא[xeeir] ְֵָ

מעיניו, dfּבאחת odky `ed oicd,ּכּפיו את יּׂשא mbyלא ְִֵֵֶַַַָָָֹ
meyn miitkd z`iyp z` mirpend minend llka md el` mixac

.ea milkzqn mrdy ּדׁשואם libx]היה הּכל ,ּבעירֹו[- והיּו ְְְִִַָָָָֹ
ּבאחת הּסּומא ּבזה זבeipirnרגילין ׁשרירֹו ּבזה odkyאֹו - ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

,el` minen zii`xa milbxen eid xird iyp`e ,exira xken did df

eitk,מּתר z` `yil odkdּבֹו מסּתּכלין העם ׁשאין xg`nלפי ְְְִִִֵֶַָָָֻ
.jkl elbxzdyּופּואה אסטיס צבּועֹות ידיו ׁשהיּו מי -וכן ְְְִִִֵֶָָָָ

mirav ipin mdyּכּפיו את יּׂשא lreלא ,oda milkzqny oeikn - ִֶַָָֹ
.dkxadn mzrc gqez jk ici העיר אֹותּה אנׁשי  רב ְְִִֵַָָֹואם

 ּבכ d`ete,מלאכּתן  qihq` irava mwqr xird iyp` aexy - ְְְַָָ
eitkמּתר z` `yil el,[exira yc epi` df odk m` mb] ׁשאין לפי ְִֵֶָֻ

ּבֹו. ְְִִַמסּתּכלין
eitk,העברה‚. z` `yil odkdn zrpen `idyּכיצד`id efi` - ֲֵֵַָָ

,zlqetd dxiardאפּלּו הּנפׁש, את ׁשהרג bxdּכהן m` ֲִֵֶֶֶֶַַָֹ
ׁשעׂשה ּפי על ואף ef,ּתׁשּובהodkdּבׁשגגה, dxiar lr לא ְְְִִֶַַָָָָָֹ

ּכּפיו. את meynיּׂשא ,eitk z` `yep epi`y mrhde ׁשּנאמר ֱִֶֶֶַַָָ
טו) א, ּוכתיב'(ישעיה מלאּו' ּדמים weqtdידיכם zligza ְְִִֵֵֶָָ

וכּו' ּכּפיכם `iPpi'ּובפרׂשכם dNtz EAxz iM mB mMn ipir milr` ְְְִֵֶֶַָ©§¦¥©¦¤©¦©§§¦¨¥¤¦

m` dievx dpi` ,miitk z`iyp `idy 'mkitk mkyxt'y ixde ,'rnWŸ¥©

.[ytp mzgvx m` ,xnelk] e`ln minc mkici וok ׁשעבד ּכהן ְֵֶַָֹ
ּבין זרה jkl,ּבאנסcaryעבֹודה edeqp`y caryּבין- ְֲֵֵֶָָָֹ

dxf,ּבׁשגגה dcear xeqi` dfa xaery drici `la ּפי על אף ְִִַַָָ
ef,ּתׁשּובהodkdׁשעׂשה dxiar lry `ed oicd את נֹוׂשא אינֹו ְֵֵֶֶָָָ

ׁשּנאמר ּכּפיו  ט)לעֹולם, כג, ב' ziaa(מלכים mipdkd zcear oipra ְֱֶֶַַָָ
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א  עינין.:הלכה לאלפין שקורין (סי'כגון הרב בשו"ע וכתבו

בני  שרוב שבזמננו ק"כ), ס"ק (שם ברורה ובמשנה סמ"ח) קכח

א', האות להברת ע' האות הברת בין להבחין יודעים אינם עמנו

עינין. לאלפין קורא שהוא אף כפיו את לישא לכהן מותר

ב  מנת :הלכה על בעיר שבא שכל כתב ס"ל) קכח (סי' השו"ע

וכבר  שנה, חצי למשך סופר או מלמד בה להיות או בה לגור

בעירו  לדש חשוב הוא יום, שלושים בה בא .שהה הוא אם אמנם

בעירו. לדש חשוב זה אין יום שלושים למשך באקראי לעיר

הוא  מספיק זה שאין שהטעם קיב), (ס''ק ברורה המשנה וביאר

מורגלים  ואינם אתו להתעסק רגילים אינם העיר שאנשי משום

שהכהנים .במומו  המקום מנהג שאם כתב סל"א) (שם השו"ע

בעלי  גם כפיהם את לישא מותרים בטלית, פניהם את מכסים

שהכהנים  מה מועיל לא שבידיו שלמומים הרמ"א וכתב מומים.

שיש  לכהן מותר ידיהם את גם מכסים אם ורק פניהם, את מכסים

כפיו. את לישא בידיו מום כתב,לו קטו) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

שיש  יידעו אם כי בטלית, פניהם את מכסים העם אם מועיל שלא

בו  להסתכל יבואו מום מנהג .לכהן שאם קיד) (ס''ק כתב עוד

פניו, את לכסות לכהן יועיל לא פניהם, את מכסים שאינם הכהנים

יסתכלו  מקום מכל שהרי פניהם, את יכסו הכהנים כל אם גם

פניהם. את וכיסו מנהגם את ששינו על הקהל

ג  כפיו.:הלכה את ישא לא תשובה שעשה והרמ"א ואע "פ

כדי  כפיו את נושא תשובה שעשה שרוצח פסק סל"ה) קכח (סי'

סל"ה  (שם הלכה ובביאור תשובה. בעלי בפני דלת לנעול שלא

שאפילו  היא, השו"ע שדעת אומרים שיש כתב, עשה) אפילו ד"ה

לא  שהשו''ע אומרים ויש כפיו. את נושא אינו תשובה עשה אם

באריכות  ראה דעות. שתי בזה שיש מודה אלא זה בעניין הכריע

(שם) הלכה שאף .בביאור משמע הרמ''א שמדברי שם כתב עוד

אמנם  תשובתו. לו תועיל במזיד זרה עבודה עבד או רצח אם

כפיו. לישא לו להקל אין במזיד רצח שאם כתבו שאחרים הביא

ירד  לא עלה אם מקום ומכל למעשה, עיון שצריך השו"ע .וסיים

ובמשנה  כפיו, את נושא ומת, תינוק שהמל כתב סל''ו) קכח (סי'

לשם  שהתכוון משום הוא, שהטעם כתב קלב) ס"ק (שם ברורה

dvilge meai zekld - miyp xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁ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
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 ׁשּקּדּוׁשי בבעלה ּפי על אף - והחרׁשת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

קּדּוׁשין  מיני ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
מנהג  ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - קטּנה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהן:

ּתלּויין וקּדּוׁשיה -[בספק]הפקר, וחרׁשת ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
לעֹולם ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי נּׂשּואין לּה [וקידושיה ּתּקנּו ְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ

בלבד] מּבית מדרבנן הּבאֹות היבמֹות ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִִִַַַָָָָָ
ּפֹוטרת  מהן אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו קטּנֹות ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחד

ּכּלן. ֶָֻאת

.„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 מקודשת החרׁשת, תהיה [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתחּלה.מדאורייתא] ׁ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
הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את מלּמדין - הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּגמּור  קנין קֹונה .ׁשּבעילתּה ְְִִֶָָָָָ
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ׁש dfּפי odkחכם dxeza,אינֹו iwad ּבמצוֹות ± מדקּדק ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

,zeevnd z` miiwl citwn epi`y מרּננין - הּברּיֹות ׁשהיּו ְְְִִֶַַָאֹו

caerאחריו e` minc jtey `edy df odk lr mixacn miyp`y - ֲַָ

,dxf dcearּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ׁשּלא mrאֹו eiwqry - ְֶֶֶַַָָָָֹ

zeixadel` mixacn cg` ea yiy it lr s` ,xyeia eid `l ֲֵהרי

אֹותֹוodkdזה מֹונעין ואין ּכּפיו את `eנֹוׂשא ,eiyrn llba ְְִֵֵֶֶַָ

,mrhde .eilr oepixdׁשּזֹו id`לפי miitk z`iyp zeevn מצות - ְְִִֶַ

ּכּפיםdlgdעׂשה לנׂשיאת ׁשראּוי וכהן ּכהן ּכל eaעל oi`y ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

lirl mihxetnd mixacd zyy z`(שם),miitk z`iyp mirpend

רׁשע, לאדם אֹומרין jzeryx,ואין llbaהֹוסיףcer רׁשע ְְְִִֵֶַָָָָ

הּמצוֹות מן odaוהּמנע aiegn dz`y. ְְִִִַַָ

.Êּתֹועיל ּומה ותאמר, ּתתמּה dּברּכתjlואל odkd הדיֹוט ְְְְְִִִֶַַַַַֹ

[zcgein dlrn lra epi`y -]d.זהoeikn ,dnzz `ly mrhde ֶ

הּברכה קּבּול l`xyiׁשאין lv`ּב ּכהנים zlrndּתלּוי ְְֲִִֵֶַָָָֹ

,mikxandׁשּנאמר הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש כז)אּלא ו, (במדבר ְֱֶֶֶַַָָָ

אברכם' ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי את weqtn'וׂשמּו micnle ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

dfyהּכהניםwxעֹוׂשיםd z`והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

ּברחמיו הּוא ּברּוd `edמברz`.ּכחפצֹו יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Áעםk dkxad z` mirneydׁשהןmicnerאחֹוריly mab ֲֵֵֶַ

הּברכה ּבכלל אינן mdilr,הּכהנים, dlg `l dkxad mrdו - ְְְֲִִֵַַַָָָֹ

מּצּדיהן mipdkd,העֹומדין ly הּברכה ּבכלל הן `mzeהרי ik , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.mipdkd iptl micnerk miaygp miccvd on micnery וelit` ok ְ

מחּצה היתה zvvegyאם mipdkd iptl ּובין הּכהנים ּבין ְְֲִִִֵֵַָָָֹ

dvigndאפּלּוeהּמתּברכין, m`,ּברזל ׁשל חֹומה dfהיא oi` ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

,mdilr legl dkxadn rpenyּופניהן mdהֹואיל mikxaznd ly ְִֵֶ

cbpk]למּול ּבכלל [- הן הרי הּכהנים, .הּברכה ּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹ

.Ëzeevnּכּפים wxנׂשיאת zniiwznּבעׂשרהly oipn yiyk - ְֲִִַַַַָָ
,miyp` dxyrוכהניםwlg zeidl mileki.הּמנין מן ְְֲִִִַָֹ

ׁשּכּלֹו הּכנסת mdּבית ea milltznd lk ed`ּכהנים,- oicd ְֲִֵֶֶֶַֹֻ
y ּכּפיהן את נֹוׂשאין xeaivּכּלן oi`y xg`n - oikxan od inlE . ְִֵֶֶַָֻ§¦¥§¨§¦

,dkxad z` rneydלאחיהםmil`xyid ולאחיהם ׁשּבּצפֹון ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָ
mil`xyidאחריהם עֹונה ּומי dkxaׁשּבּדרֹום. lk xg` - ֲִֵֶֶֶַַָ

dkxae והּטף אמן הּנׁשים ,.miphw ׁשם- נׁשאר ziaaואם - ְְְִִִֵַַַַָָָ
zqpkdלּדּוכן ׁשעלּו אּלּו על יתר ּכהנים `mעׂשרה mby - ֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

`ed oicd ,mipdk dxyr cer my ex`yii ,okecl elri mipdkdn wlg

y אמן עֹונין dxyrוהּׁשארהעׂשרה lr mixzid .מברכין - ְְְְֲִִֵַָָָָָָ
.Èצּבּורmilltzn lyּבהן היה odipia]ׁשּלא אּלא [- ּכהן ִֵֶֶֶָָָָֹֹ
d,לבּדֹו צּבּור  dfׁשליח odky `ed oicd ּכּפיו את יּׂשא לא ְְִִִֶַַַָָֹ

.ezlitzl xefgl rcii `l dkxad xg`e lalazi `ny ְִואם
היא ed`הבטחתֹו ebdpn m` וחֹוזר - ּכּפיו את נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַָָָ

cinלתפּלתֹו,lalazdl ilaרּׁשאי.eitk z` `yil אין ואם ְְִִִֵַַָ
- milltzndלהן xeaivlּכׁשּיּגיע ּכלל, צּבּור dּכהן ׁשליח ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

l`xyid לzkxaאֹומר ׁשלֹום, ef:ׂשים dlitz ואלהי 'אלהינּו ְֱִֵֵֵֵָֹֹ
המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו zekxa]אבֹותינּו ylyl zwlgpd -] ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֻ

ּכאמּור  קדֹוׁשי עם ּכהנים ּולבניו לאהרן האמּורה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָֹֹּבּתֹורה,
כז) - כד ו, וכו'(במדבר ה' יאר ,ויׁשמר ה' יברכ'Lil` eipR ְְְְְִֵֶֶָָ¨¨¥¤

,JPgie'וכו ה' mFlW,יּׂשא Ll mUie Lil` eipR ׁשמי את וׂשמּו ¦ª¤¨ִָ¨¨¥¤§¨¥§¨ְְִֶָ
`mkxa'.וכו' ip`e l`xUi ipA lrאמן עֹונין העם lkואין xg` ©§¥¦§¨¥©£¦£¨£¥ְִֵֵָָָ

,mipdkd zkxa lr mipery jxck weqte weqt ואֹומרּומתחיל- ְְִֵַ
zkxa z` [ef dlitz miiqy xg`l] xeaiv gilyd.'וכּו ׁשלֹום ְִָׂשים

.‡Èׁש הּכנסת`zנׂשאxakּכהן ּבבית והלcg`,ּכּפיו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומצא אחר הּכנסת ipydלבית zqpkd ziaa ׁשּמתּפּללין צּבּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

miitk z`iyp da yiy dlitzהּגיעּו mzlitzaולא oiicr לברּכת ְְְִִִַֹ
dfּכהנים, odky `ed oicdנֹוׂשאz`להן zkxalידיו eribiyk ֲִֵֶָָָֹ

mipdkּבּיֹום ּפעמים ּכּמה ואפּלּו izalּומברכם, jld m`y - ְְְֲִִַַַָָָָ
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dkld ipipt

ח  הברכה.:הלכה בכלל אינן הכהנים אחורי שהן וכתב עם

לפני  לעמוד יכולים שאינם שאנוסים סכ"ד), קכח (סי' השו"ע

יכולים  ואינם במלאכתם טרודים שהם שבשדות העם [כגון הכהנים

הברכה  בכלל הם הרי בכלל .לבוא], הן הרי מצדיהן והעומדין
מקום הברכה. שמכל כתב, אבל) ד"ה סכ"ד (שם הלכה ובביאור

כלפי  פניהם את לצדד צריכים הכהנים מצדי העומדים שהעם נראה

מצדיהם  עומדים והעם מזרח, בצד עומדים הכהנים שאם הכהנים,

דרום. לצד הכהנים לכיוון פניהם את לצדד צריכים צפון, בצד

ט  והטף.:הלכה הנשים אמן אחריהם עונה במשנה ומי וכתב

נושאים  כן גם וטף נשים שכשאין צט) ס"ק קכח (סי' ברורה

מעכבת. אינה אמן עניית כי כפיהם, את הכהנים

י  לבדו :הלכה ציבור שליח אלא כהן בהן היה שלא ציבור
כפיו. את ישא יאמרו לא שלא ס"כ) קכח (סי' הרמ"א וכתב

[קודם  לעלות לו אמרו אם אבל [לדוכן]. לעלות הציבור לשליח

הוא  שהרי לעלות, חייב עד)], (ס"ק ברורה משנה רצה. ברכת סיום

עולה  אינו אם ב'עשה' רשאי..עובר וכו' הבטחתו וכתב ואם
שמובטח  כהן ציבור לשליח מתירים שיש סל"ג), (שם הרב בשו"ע
כהנים  הכנסת בבית כשיש גם לדוכן לעלות לתפילתו, שיחזור לו

ראה  אמנם זו. כדעה לנהוג אפשר כך המקום וכשמנהג אחרים,
שחולק  עו) ס"ק (שם ברורה (שם).במשנה ברורה במשנה וכתב

לו  כמובטח זה הרי הסידור, מתוך מתפללים שכולם שבזמננו
לתפילתו  שהוא .שיחזור ציבור ששליח ס"כ), (שם השו"ע כתב

נאה  ולך שמך 'הטוב שאומר ואחר בעבודה, מעט רגליו עוקר כהן
לדוכן  יעלה סי"ח).להודות' כג (סי' השולחן בקצות עיין אמנם

ולסובב  במקומו להשאר רשאי כהן שהוא ציבור ששליח שכתב,

אל  פניו יהפוך מכן ולאחר כהנים, ברכת בשעת לציבור פניו
כיום. הכהנים מנהג שכן לט), הערה (שם עוד וכתב התיבה.

יא  ומברכם.:הלכה להן ידיו נושא וכו' כפיו שנשא כהן
'אשר  ברכת מברך שהכהן הוסיף סמ"א) קכח (סי' הרב בשו"ע

חובתו  ידי יצא שכבר פי על אף אהרן', של בקדושתו קדשנו
הראשונה. כפיים בנשיאת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

j`' ,ycwnd'וכּו הּבמֹות ּכהני יעלּו d'לא gAfn l` ְֲֲֵַַָֹֹ¤¦§©

zenaa exihwdy mipdkl `id dpeekd 'zenad ipdk'e ,'milWExiA¦¨¨¦

ziaa cer eynyi `l aeyy aezkd xne` mdilre ,dxf dcearl

,ycwndּוברכה`id ixd mipdk zkxa ycwnd,ּכעבֹודה- ziaa ְֲַָָָ
ח)ׁשּנאמר י, ּבׁשמֹו'(דברים ּולבר dpeekd'לׁשרתֹו 'ezxyl'y ְְְְֱִֵֶֶַָָ

,mipdk zkxal `id dpeekd 'enya jxale' ,ycwnd zia zcear `id

cary odkl xeq`y myk ok m`e ,dfl df aezkd myiwd ixde

zkxa jxal el xeq` ok enk ,ycwnd ziaa ynyl dxf dcear

.mipdkזרה לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד ּכהן `zוכן envr lr laiwy - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
dxf dcear car `l oiicr m` mb ,mdidel` z` cearle miiebd zc

ּבֹו ׁשחזר ּפי על aeyyאף `ed oicd ,cneyn epi` xakeאינֹו ִֵֶַַַָ
העברֹות ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו את dceareנֹוׂשא dgivx caln ְְֲֵֵֶַָָָָ

,dxfמֹונעין eitk.אין z` `yiln odkd z` ְִֵ
eitkהּׁשנים„. z` `yil odkd z` mirpen odyּכיצדel`a - ִֵַַָ

,eitk z` `yep epi` odk mipyנער ezexrp,ּכהן zepya odk לא - ֵַַֹֹ
זקנֹו ׁשּיתמּלא עד ּכּפיו את epwf.יּׂשא zginv mlyezy והּיין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

eitk z` `yil odkd z` rpen `edyּכיצד`ed ote` dfi`a - ֵַ
,lqet ׁשּׁשתה lyמי xeriyחי יין min]רביעית ztqez `ll -] ְִִִִֶַַָָ

אחת  y,ּבבת `ed oicdיינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
oiid,-מעליו zrtyd epnn xeqzy,`ed oicd xewne לפי ְִֵָָ

ּברכה mipdkׁשהּוקׁשה zkxa mykeלעבֹודה- ,ycwnd ziaa ְְֲֶָָָָָ
ok enk ,oii ziriax dzyy inl dxeq` ycwnd ziaa dceardy

.oii ziriax dzeyl dxeq` miitk z`iypׁשתהodkdרביעיתoii ְִִָָ
ּפעמים milydּבׁשּתי jk xg`e ,wiqtde ziriaxdn zvw dzyy - ְְִִֵָ

,ziriaxlׁשּנתן ziriaxd]לתֹוכּהodkdאֹו jezlÎ],מים מעט ְְִֶַַַָָ

y `ed oicdּמּתרodkd.eitk z` `yilׁשתה יתר odkdואם ְִֵָָָָֻ

ׁשהיהoii,מרביעית ּפי על min,מזּוגoiidאף mr ּפי על ואף ְְִִִִֵֶַַַַָָָ

oiid]ׁשּׁשתהּו z` ּפעמים[- mipte`ayּבכּמה ,zg` zaa `le ְְִֶַָָָָ

dzyy oeikn mewn lkn ,eitk z` `yil leki ziriax dzeyd el`

y `ed oicd ,ziriaxn xzeiיּׂשא ׁשּיסּור odkdלא עד ּכּפיו את ִֶֶַַָָָֹ

מעליו oiid.יינֹו zrtyd epnn xeqzy רביעית- היא -וכּמה ְְִִִֵֵַָָָ

,eitk z` `yil odkd lr xeq`l ziriax xeriy edn ְִֶַָאצּבעים

zerav` izy agexעלjxe` וחצי אצּבעים רּום על אצּבעים, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָ

אצּבע וחמׁש zeixiyrאצּבע ray cere zerav` izy daeba - ְְְֶֶֶַַֹ

.rav`ׁשּמֹוׁשחין האצּבע ּכּלּהmiccen-וזה הּתֹורה ּבכל ּבֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָֻ

dxez ixeriy lka הּגּודל - '`lceb'.הּוא z`xwpd rav`d - ַָ

הּידlceb'd'ו  ּבהן  הּנקרא dxezd.הּוא oeyla ְְִֶַַָָֹ

הּידים‰. eitkטמאת z` `yil odkd z` zrpen `idy,ּכיצד ְִֵַַַַָֻ

lkנטל ׁשּלא dlitzdידיו`zּכהן mcew xweaa את יּׂשא לא ִֵֶֶַָָָָֹֹֹ

נֹוטל אּלא הּפרק `zּכּפיו, עד ּבמים cidידיו xeaig mewn ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

rexfd mrׁש ּכדרmipdkdמקּדׁשיןiptl mdilbxe mdici z` ְְְִֶֶֶַ

miybipyלעבֹודהeid ycwnd ziaay myky ,ycwnd ziaa ֲָָ

z` lehil mipdkd mikixv ok enk ,wxtd cr mdici z` miycwn

.wxtd cr miitk z`iyp mcew mdiciּכ `zואחר lhepy xg` - ְַַָ

eiciמברmipdk zkxaב)ׁשּנאמר קלד, ידכם (תהילים 'ׂשאּו ְְְֱֵֵֶֶֶַָ

ּוברכּו zkxalה'[`z]קדׁש mkici z` e`yizyky ,xnelk - ְֶָֹ¤

.miicid zlihp ici lr dligz mze` eycw ,mipdkוהחללclepd - ְֶָָ

odkl dxeq`d d`ian,ּכּפיו את נֹוׂשא ׁשאינֹוmrhdeאינֹו לפי ְִֵֵֵֶֶַָ

odk.ּבכהּונֹו aeyg epi`y - ְִ
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רציחתו, על חייבים ואין חודשיו לו כלו שלא שייתכן ועוד מצוה,
מת  הוא ומחמתה כך, אחר התינוק את הרוח בלבלה שמא .ועוד

ל  שנשתמד כהן נושא וכן אינו בו שחזר פי על אף זרה עבודה
לעולם. כפיו לעבודת את שמומר סל"ז) (שם בשו"ע וכתב

את  נושא תשובה עשה שאם אומרים ויש כפיו, ישא לא אלילים
כפיו. את נושא הדעות לכל באונס כן עשה ואם כפיו.

ד  זקנו.:הלכה שיתמלא עד כפיו את ישא לא נער וכתב כהן
זה: בענין דינים חילוקי שלשה שיש סל"ד), קכח (סי' :השו"ע

עצמו  בפני כפיו את נושא אינו שערות, שתי הביא שלא קטן א.
(שו"ע  קטן לברכת כפופים להיות הציבור כבוד זה שאין [משום
כדי  כפיו את לישא יכול אחרים כהנים עם אבל סמ"ט)], הרב

כפיים  לנשיאת לישא .להתחנך יכול שערות, שתי שהביא כהן ב.
בשו"ע  כתב לכך והטעם בקביעות, לא אבל לבדו, אפילו כפיו את
לבדו  שיברכם הציבור כבוד אינו זה שגם משום (שם), הרב
המנהג  אודות עב) אות קכח (סי' תשובות בפסקי [וראה בקביעות

שהגיע .בזה] מכיון התמלא לא אם גם או זקנו, שנתמלא כהן ג.
הרב  (שו''ע עשרים בן כשהוא [היינו להתמלא ראוי שכבר לגיל
קכו) (ס''ק ברורה המשנה וכתב בקביעות. כפיו את נושא שם)]
נקרא  מועט זקן רק לו היה אם אף עשרה שמונה לגיל שמשהגיע

ממש. זקן מילוי צריך לכן וקודם זקנו, ברורה נתמלא המשנה כתב

אחד, ויום שנה עשרה שלש לו שמלאו שכהן קכא), ס"ק (שם

שתי  הביא הוא הסתם שמן תולים כהנים ברכת שלענין הוא הדין

בקביעות. שלא עצמו בפני כפיו את לישא ויכול שערות,

ה  כפיו.:הלכה את ישא לא ידיו נטל שלא (סי'כהן ובשו"ע

שחרית, ידיהם את הכהנים שנטלו פי על שאף פסק, ס"ו) קכח

(תהילים  שמהפסוק [משום ידיהם את וליטול לחזור הם צריכים

צריכה  שהנטילה משמע ה'' את וברכו קודש ידיכם 'שאו ב) קלד,

יט)] ס"ק (שם ברורה משנה לברכה. בסמוך הפרק .להיות עד
לעבודה. שמקדשין כא)כדרך ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תהיה  שהנטילה שצריך ייתכן זה טעם שלפי האחרונים, בשם

לכל  בהם ויהיה מברייתם, המים ישתנו ושלא גברא, ומכח מכלי

מים  רביעית נטל .הפחות הכהן שאם ס"ז), קכח (סי' השו"ע כתב

ויברך  יחזור לא שחרית, של ידים נטילת על ובירך ידיו את

מחלוקת  הביא ברורה ובמשנה כפיים. לנשיאת ידיו כשנוטל

ב  שנגע או ידיו משמירת דעתו שהסיח באופן מקום האחרונים

לברך. שלא שנהגו והביא ולברך, לחזור צריך האם מטונף,

נטילת  משעת ידיו את ישמור וחרד, ירא כהן כל שלכן והוסיף

ייכנס  שלא כדי המלוכלך, במקום ליגע שלא שחרית של ידיים

ברכה. בספק



קפט mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.Âlkהּדברים אּלּו מּכל ּדבר לֹו היה ׁשּלא miaezkdּכהן ְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ

lirl(אֿה על mipdkdnהּמֹונעין(הלכה אף ּכּפים, נׂשיאּות את ְְִִִֶַַַַַ

ׁש dfּפי odkחכם dxeza,אינֹו iwad ּבמצוֹות ± מדקּדק ואינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

,zeevnd z` miiwl citwn epi`y מרּננין - הּברּיֹות ׁשהיּו ְְְִִֶַַָאֹו

caerאחריו e` minc jtey `edy df odk lr mixacn miyp`y - ֲַָ

,dxf dcearּבצדק ּומּתנֹו מּׂשאֹו היה ׁשּלא mrאֹו eiwqry - ְֶֶֶַַָָָָֹ

zeixadel` mixacn cg` ea yiy it lr s` ,xyeia eid `l ֲֵהרי

אֹותֹוodkdזה מֹונעין ואין ּכּפיו את `eנֹוׂשא ,eiyrn llba ְְִֵֵֶֶַָ

,mrhde .eilr oepixdׁשּזֹו id`לפי miitk z`iyp zeevn מצות - ְְִִֶַ

ּכּפיםdlgdעׂשה לנׂשיאת ׁשראּוי וכהן ּכהן ּכל eaעל oi`y ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

lirl mihxetnd mixacd zyy z`(שם),miitk z`iyp mirpend

רׁשע, לאדם אֹומרין jzeryx,ואין llbaהֹוסיףcer רׁשע ְְְִִֵֶַָָָָ

הּמצוֹות מן odaוהּמנע aiegn dz`y. ְְִִִַַָ

.Êּתֹועיל ּומה ותאמר, ּתתמּה dּברּכתjlואל odkd הדיֹוט ְְְְְִִִֶַַַַַֹ

[zcgein dlrn lra epi`y -]d.זהoeikn ,dnzz `ly mrhde ֶ

הּברכה קּבּול l`xyiׁשאין lv`ּב ּכהנים zlrndּתלּוי ְְֲִִֵֶַָָָֹ

,mikxandׁשּנאמר הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש כז)אּלא ו, (במדבר ְֱֶֶֶַַָָָ

אברכם' ואני יׂשראל ּבני על ׁשמי את weqtn'וׂשמּו micnle ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

dfyהּכהניםwxעֹוׂשיםd z`והּקדֹוׁש ּבּה, ׁשּנצטּוּו מצוה ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹ

ּברחמיו הּוא ּברּוd `edמברz`.ּכחפצֹו יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָ

.Áעםk dkxad z` mirneydׁשהןmicnerאחֹוריly mab ֲֵֵֶַ

הּברכה ּבכלל אינן mdilr,הּכהנים, dlg `l dkxad mrdו - ְְְֲִִֵַַַָָָֹ

מּצּדיהן mipdkd,העֹומדין ly הּברכה ּבכלל הן `mzeהרי ik , ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

.mipdkd iptl micnerk miaygp miccvd on micnery וelit` ok ְ

מחּצה היתה zvvegyאם mipdkd iptl ּובין הּכהנים ּבין ְְֲִִִֵֵַָָָֹ

dvigndאפּלּוeהּמתּברכין, m`,ּברזל ׁשל חֹומה dfהיא oi` ְְְֲִִִִֶֶַַָָ

,mdilr legl dkxadn rpenyּופניהן mdהֹואיל mikxaznd ly ְִֵֶ

cbpk]למּול ּבכלל [- הן הרי הּכהנים, .הּברכה ּפני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָֹ

.Ëzeevnּכּפים wxנׂשיאת zniiwznּבעׂשרהly oipn yiyk - ְֲִִַַַַָָ
,miyp` dxyrוכהניםwlg zeidl mileki.הּמנין מן ְְֲִִִַָֹ

ׁשּכּלֹו הּכנסת mdּבית ea milltznd lk ed`ּכהנים,- oicd ְֲִֵֶֶֶַֹֻ
y ּכּפיהן את נֹוׂשאין xeaivּכּלן oi`y xg`n - oikxan od inlE . ְִֵֶֶַָֻ§¦¥§¨§¦

,dkxad z` rneydלאחיהםmil`xyid ולאחיהם ׁשּבּצפֹון ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָ
mil`xyidאחריהם עֹונה ּומי dkxaׁשּבּדרֹום. lk xg` - ֲִֵֶֶֶַַָ

dkxae והּטף אמן הּנׁשים ,.miphw ׁשם- נׁשאר ziaaואם - ְְְִִִֵַַַַָָָ
zqpkdלּדּוכן ׁשעלּו אּלּו על יתר ּכהנים `mעׂשרה mby - ֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

`ed oicd ,mipdk dxyr cer my ex`yii ,okecl elri mipdkdn wlg

y אמן עֹונין dxyrוהּׁשארהעׂשרה lr mixzid .מברכין - ְְְְֲִִֵַָָָָָָ
.Èצּבּורmilltzn lyּבהן היה odipia]ׁשּלא אּלא [- ּכהן ִֵֶֶֶָָָָֹֹ
d,לבּדֹו צּבּור  dfׁשליח odky `ed oicd ּכּפיו את יּׂשא לא ְְִִִֶַַַָָֹ

.ezlitzl xefgl rcii `l dkxad xg`e lalazi `ny ְִואם
היא ed`הבטחתֹו ebdpn m` וחֹוזר - ּכּפיו את נֹוׂשא ׁשהּוא ְְִֵֵֶֶַַָָָ

cinלתפּלתֹו,lalazdl ilaרּׁשאי.eitk z` `yil אין ואם ְְִִִֵַַָ
- milltzndלהן xeaivlּכׁשּיּגיע ּכלל, צּבּור dּכהן ׁשליח ְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ

l`xyid לzkxaאֹומר ׁשלֹום, ef:ׂשים dlitz ואלהי 'אלהינּו ְֱִֵֵֵֵָֹֹ
המׁשּלׁשת ּבּברכה ּברכנּו zekxa]אבֹותינּו ylyl zwlgpd -] ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֻ

ּכאמּור  קדֹוׁשי עם ּכהנים ּולבניו לאהרן האמּורה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָֹֹּבּתֹורה,
כז) - כד ו, וכו'(במדבר ה' יאר ,ויׁשמר ה' יברכ'Lil` eipR ְְְְְִֵֶֶָָ¨¨¥¤

,JPgie'וכו ה' mFlW,יּׂשא Ll mUie Lil` eipR ׁשמי את וׂשמּו ¦ª¤¨ִָ¨¨¥¤§¨¥§¨ְְִֶָ
`mkxa'.וכו' ip`e l`xUi ipA lrאמן עֹונין העם lkואין xg` ©§¥¦§¨¥©£¦£¨£¥ְִֵֵָָָ

,mipdkd zkxa lr mipery jxck weqte weqt ואֹומרּומתחיל- ְְִֵַ
zkxa z` [ef dlitz miiqy xg`l] xeaiv gilyd.'וכּו ׁשלֹום ְִָׂשים

.‡Èׁש הּכנסת`zנׂשאxakּכהן ּבבית והלcg`,ּכּפיו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּומצא אחר הּכנסת ipydלבית zqpkd ziaa ׁשּמתּפּללין צּבּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

miitk z`iyp da yiy dlitzהּגיעּו mzlitzaולא oiicr לברּכת ְְְִִִַֹ
dfּכהנים, odky `ed oicdנֹוׂשאz`להן zkxalידיו eribiyk ֲִֵֶָָָֹ

mipdkּבּיֹום ּפעמים ּכּמה ואפּלּו izalּומברכם, jld m`y - ְְְֲִִַַַָָָָ
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ח  הברכה.:הלכה בכלל אינן הכהנים אחורי שהן וכתב עם

לפני  לעמוד יכולים שאינם שאנוסים סכ"ד), קכח (סי' השו"ע

יכולים  ואינם במלאכתם טרודים שהם שבשדות העם [כגון הכהנים

הברכה  בכלל הם הרי בכלל .לבוא], הן הרי מצדיהן והעומדין
מקום הברכה. שמכל כתב, אבל) ד"ה סכ"ד (שם הלכה ובביאור

כלפי  פניהם את לצדד צריכים הכהנים מצדי העומדים שהעם נראה

מצדיהם  עומדים והעם מזרח, בצד עומדים הכהנים שאם הכהנים,

דרום. לצד הכהנים לכיוון פניהם את לצדד צריכים צפון, בצד

ט  והטף.:הלכה הנשים אמן אחריהם עונה במשנה ומי וכתב

נושאים  כן גם וטף נשים שכשאין צט) ס"ק קכח (סי' ברורה

מעכבת. אינה אמן עניית כי כפיהם, את הכהנים

י  לבדו :הלכה ציבור שליח אלא כהן בהן היה שלא ציבור
כפיו. את ישא יאמרו לא שלא ס"כ) קכח (סי' הרמ"א וכתב

[קודם  לעלות לו אמרו אם אבל [לדוכן]. לעלות הציבור לשליח

הוא  שהרי לעלות, חייב עד)], (ס"ק ברורה משנה רצה. ברכת סיום

עולה  אינו אם ב'עשה' רשאי..עובר וכו' הבטחתו וכתב ואם
שמובטח  כהן ציבור לשליח מתירים שיש סל"ג), (שם הרב בשו"ע
כהנים  הכנסת בבית כשיש גם לדוכן לעלות לתפילתו, שיחזור לו

ראה  אמנם זו. כדעה לנהוג אפשר כך המקום וכשמנהג אחרים,
שחולק  עו) ס"ק (שם ברורה (שם).במשנה ברורה במשנה וכתב

לו  כמובטח זה הרי הסידור, מתוך מתפללים שכולם שבזמננו
לתפילתו  שהוא .שיחזור ציבור ששליח ס"כ), (שם השו"ע כתב

נאה  ולך שמך 'הטוב שאומר ואחר בעבודה, מעט רגליו עוקר כהן
לדוכן  יעלה סי"ח).להודות' כג (סי' השולחן בקצות עיין אמנם

ולסובב  במקומו להשאר רשאי כהן שהוא ציבור ששליח שכתב,

אל  פניו יהפוך מכן ולאחר כהנים, ברכת בשעת לציבור פניו
כיום. הכהנים מנהג שכן לט), הערה (שם עוד וכתב התיבה.

יא  ומברכם.:הלכה להן ידיו נושא וכו' כפיו שנשא כהן
'אשר  ברכת מברך שהכהן הוסיף סמ"א) קכח (סי' הרב בשו"ע

חובתו  ידי יצא שכבר פי על אף אהרן', של בקדושתו קדשנו
הראשונה. כפיים בנשיאת

mipdk zkxae dltz zekld - dad` xtq - xc` 'i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

j`' ,ycwnd'וכּו הּבמֹות ּכהני יעלּו d'לא gAfn l` ְֲֲֵַַָֹֹ¤¦§©

zenaa exihwdy mipdkl `id dpeekd 'zenad ipdk'e ,'milWExiA¦¨¨¦

ziaa cer eynyi `l aeyy aezkd xne` mdilre ,dxf dcearl

,ycwndּוברכה`id ixd mipdk zkxa ycwnd,ּכעבֹודה- ziaa ְֲַָָָ
ח)ׁשּנאמר י, ּבׁשמֹו'(דברים ּולבר dpeekd'לׁשרתֹו 'ezxyl'y ְְְְֱִֵֶֶַָָ

,mipdk zkxal `id dpeekd 'enya jxale' ,ycwnd zia zcear `id

cary odkl xeq`y myk ok m`e ,dfl df aezkd myiwd ixde

zkxa jxal el xeq` ok enk ,ycwnd ziaa ynyl dxf dcear

.mipdkזרה לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד ּכהן `zוכן envr lr laiwy - ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
dxf dcear car `l oiicr m` mb ,mdidel` z` cearle miiebd zc

ּבֹו ׁשחזר ּפי על aeyyאף `ed oicd ,cneyn epi` xakeאינֹו ִֵֶַַַָ
העברֹות ּוׁשאר לעֹולם. ּכּפיו את dceareנֹוׂשא dgivx caln ְְֲֵֵֶַָָָָ

,dxfמֹונעין eitk.אין z` `yiln odkd z` ְִֵ
eitkהּׁשנים„. z` `yil odkd z` mirpen odyּכיצדel`a - ִֵַַָ

,eitk z` `yep epi` odk mipyנער ezexrp,ּכהן zepya odk לא - ֵַַֹֹ
זקנֹו ׁשּיתמּלא עד ּכּפיו את epwf.יּׂשא zginv mlyezy והּיין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

eitk z` `yil odkd z` rpen `edyּכיצד`ed ote` dfi`a - ֵַ
,lqet ׁשּׁשתה lyמי xeriyחי יין min]רביעית ztqez `ll -] ְִִִִֶַַָָ

אחת  y,ּבבת `ed oicdיינֹו ׁשּיסּור עד ּכּפיו את נֹוׂשא אינֹו ְֵֵֵֶֶַַַַַָָ
oiid,-מעליו zrtyd epnn xeqzy,`ed oicd xewne לפי ְִֵָָ

ּברכה mipdkׁשהּוקׁשה zkxa mykeלעבֹודה- ,ycwnd ziaa ְְֲֶָָָָָ
ok enk ,oii ziriax dzyy inl dxeq` ycwnd ziaa dceardy

.oii ziriax dzeyl dxeq` miitk z`iypׁשתהodkdרביעיתoii ְִִָָ
ּפעמים milydּבׁשּתי jk xg`e ,wiqtde ziriaxdn zvw dzyy - ְְִִֵָ

,ziriaxlׁשּנתן ziriaxd]לתֹוכּהodkdאֹו jezlÎ],מים מעט ְְִֶַַַָָ

y `ed oicdּמּתרodkd.eitk z` `yilׁשתה יתר odkdואם ְִֵָָָָֻ

ׁשהיהoii,מרביעית ּפי על min,מזּוגoiidאף mr ּפי על ואף ְְִִִִֵֶַַַַָָָ

oiid]ׁשּׁשתהּו z` ּפעמים[- mipte`ayּבכּמה ,zg` zaa `le ְְִֶַָָָָ

dzyy oeikn mewn lkn ,eitk z` `yil leki ziriax dzeyd el`

y `ed oicd ,ziriaxn xzeiיּׂשא ׁשּיסּור odkdלא עד ּכּפיו את ִֶֶַַָָָֹ

מעליו oiid.יינֹו zrtyd epnn xeqzy רביעית- היא -וכּמה ְְִִִֵֵַָָָ

,eitk z` `yil odkd lr xeq`l ziriax xeriy edn ְִֶַָאצּבעים

zerav` izy agexעלjxe` וחצי אצּבעים רּום על אצּבעים, ְְֲִִִֶֶַַַַַָָ

אצּבע וחמׁש zeixiyrאצּבע ray cere zerav` izy daeba - ְְְֶֶֶַַֹ

.rav`ׁשּמֹוׁשחין האצּבע ּכּלּהmiccen-וזה הּתֹורה ּבכל ּבֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָֻ

dxez ixeriy lka הּגּודל - '`lceb'.הּוא z`xwpd rav`d - ַָ

הּידlceb'd'ו  ּבהן  הּנקרא dxezd.הּוא oeyla ְְִֶַַָָֹ

הּידים‰. eitkטמאת z` `yil odkd z` zrpen `idy,ּכיצד ְִֵַַַַָֻ

lkנטל ׁשּלא dlitzdידיו`zּכהן mcew xweaa את יּׂשא לא ִֵֶֶַָָָָֹֹֹ

נֹוטל אּלא הּפרק `zּכּפיו, עד ּבמים cidידיו xeaig mewn ְִֵֶֶֶַַַַָָָָ

rexfd mrׁש ּכדרmipdkdמקּדׁשיןiptl mdilbxe mdici z` ְְְִֶֶֶַ

miybipyלעבֹודהeid ycwnd ziaay myky ,ycwnd ziaa ֲָָ

z` lehil mipdkd mikixv ok enk ,wxtd cr mdici z` miycwn

.wxtd cr miitk z`iyp mcew mdiciּכ `zואחר lhepy xg` - ְַַָ

eiciמברmipdk zkxaב)ׁשּנאמר קלד, ידכם (תהילים 'ׂשאּו ְְְֱֵֵֶֶֶַָ

ּוברכּו zkxalה'[`z]קדׁש mkici z` e`yizyky ,xnelk - ְֶָֹ¤

.miicid zlihp ici lr dligz mze` eycw ,mipdkוהחללclepd - ְֶָָ

odkl dxeq`d d`ian,ּכּפיו את נֹוׂשא ׁשאינֹוmrhdeאינֹו לפי ְִֵֵֵֶֶַָ

odk.ּבכהּונֹו aeyg epi`y - ְִ
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dkld ipipt

רציחתו, על חייבים ואין חודשיו לו כלו שלא שייתכן ועוד מצוה,
מת  הוא ומחמתה כך, אחר התינוק את הרוח בלבלה שמא .ועוד

ל  שנשתמד כהן נושא וכן אינו בו שחזר פי על אף זרה עבודה
לעולם. כפיו לעבודת את שמומר סל"ז) (שם בשו"ע וכתב

את  נושא תשובה עשה שאם אומרים ויש כפיו, ישא לא אלילים
כפיו. את נושא הדעות לכל באונס כן עשה ואם כפיו.

ד  זקנו.:הלכה שיתמלא עד כפיו את ישא לא נער וכתב כהן
זה: בענין דינים חילוקי שלשה שיש סל"ד), קכח (סי' :השו"ע

עצמו  בפני כפיו את נושא אינו שערות, שתי הביא שלא קטן א.
(שו"ע  קטן לברכת כפופים להיות הציבור כבוד זה שאין [משום
כדי  כפיו את לישא יכול אחרים כהנים עם אבל סמ"ט)], הרב

כפיים  לנשיאת לישא .להתחנך יכול שערות, שתי שהביא כהן ב.
בשו"ע  כתב לכך והטעם בקביעות, לא אבל לבדו, אפילו כפיו את
לבדו  שיברכם הציבור כבוד אינו זה שגם משום (שם), הרב
המנהג  אודות עב) אות קכח (סי' תשובות בפסקי [וראה בקביעות

שהגיע .בזה] מכיון התמלא לא אם גם או זקנו, שנתמלא כהן ג.
הרב  (שו''ע עשרים בן כשהוא [היינו להתמלא ראוי שכבר לגיל
קכו) (ס''ק ברורה המשנה וכתב בקביעות. כפיו את נושא שם)]
נקרא  מועט זקן רק לו היה אם אף עשרה שמונה לגיל שמשהגיע

ממש. זקן מילוי צריך לכן וקודם זקנו, ברורה נתמלא המשנה כתב

אחד, ויום שנה עשרה שלש לו שמלאו שכהן קכא), ס"ק (שם

שתי  הביא הוא הסתם שמן תולים כהנים ברכת שלענין הוא הדין

בקביעות. שלא עצמו בפני כפיו את לישא ויכול שערות,

ה  כפיו.:הלכה את ישא לא ידיו נטל שלא (סי'כהן ובשו"ע

שחרית, ידיהם את הכהנים שנטלו פי על שאף פסק, ס"ו) קכח

(תהילים  שמהפסוק [משום ידיהם את וליטול לחזור הם צריכים

צריכה  שהנטילה משמע ה'' את וברכו קודש ידיכם 'שאו ב) קלד,

יט)] ס"ק (שם ברורה משנה לברכה. בסמוך הפרק .להיות עד
לעבודה. שמקדשין כא)כדרך ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תהיה  שהנטילה שצריך ייתכן זה טעם שלפי האחרונים, בשם

לכל  בהם ויהיה מברייתם, המים ישתנו ושלא גברא, ומכח מכלי

מים  רביעית נטל .הפחות הכהן שאם ס"ז), קכח (סי' השו"ע כתב

ויברך  יחזור לא שחרית, של ידים נטילת על ובירך ידיו את

מחלוקת  הביא ברורה ובמשנה כפיים. לנשיאת ידיו כשנוטל

ב  שנגע או ידיו משמירת דעתו שהסיח באופן מקום האחרונים

לברך. שלא שנהגו והביא ולברך, לחזור צריך האם מטונף,

נטילת  משעת ידיו את ישמור וחרד, ירא כהן כל שלכן והוסיף

ייכנס  שלא כדי המלוכלך, במקום ליגע שלא שחרית של ידיים

ברכה. בספק



z"qeקצ dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ספרים  ּבֹו dxez,לכּתב ixtq ּומזּוזֹות.- ּכתבּתפּלין `zואם ְְְְְִִִִִַָָֹ
zefefne,ׁשלׁשּתן  oilitz dxez ixtq עפצא - [-וקלקנּתֹוסּבמי ְְְְְְְֵַַָָָֹ

mr cgi `vtr ind z` axiry [lfxa ly zixtebn ieyrd

,qezpewlwdׁשdf eic עֹומד slwdהּוא lr miiwzn ואינֹו- ְֵֵֶ
mdנמחק  ixd ,epnn.ּכׁשרים ְְִִֵָ

ּכן ‰. xwp`אם df ixd qezpewlw mr mivtr in axir m` mby - ִֵ
z` ,zncewd dklda x`eank daizkl xyke eic ּמעטה ֲִַָמה

ּכֹותבין  ׁשּיהיּו מּסיני למׁשה ׁשּנאמרה ixtqdההלכה z` ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
zefefnde oilitzd z`e dxezּבדיֹו?`weec`a df `l` למעט ְְִֵַ

מיני xegy,צבעֹונים miravׁשאר rava mpi`y ravּכגֹון- ְְְִִִֵָ
ו  ו ravהאדם miravהּירק, ipin x`y ok ׁשאם ּבהן, ּכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּבספרים  dxez]ּכתב ixtqa אפּלּו[- ּבמזּוזֹות אֹו ּבתפּלין אֹו ְְְֲִִִִִִִַָָ
אחת, אֹואֹות צבעֹונין, מיני mazkּבׁשאר m` elit` ּבזהב ְְְִִִִֵַַָָָ

,zeaiyge iepl.ּפסּולין אּלּו ְֲִֵֵהרי
.Âׁשלׁשהipin,ודּוכססטֹוס ּוקלף ּגויל הן, itkעֹורֹות ְְְְְְִֵָָֹֻ

.jynda x`eaiy ּכיצד,lieebd ly eziiyre ezpkd `id לֹוקחין ְִֵַ
עֹור אֹו הּבהמה ּתחּלה עֹור מּמּנּו ׂשער ּומעבירין -החּיה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

xyepy cr mini dpeny eicgi mine ciqa xerd z` mipzepy ici lr

,oikqa xriyd z` mixiqn minrtle ,xriyd מֹולחין ּכ ְְִַַָואחר
ּבמלח  mini,אֹותֹו dpeny min mrאֹותֹו מעּבדין ּכ ואחר ְְְְִֶַַַַָ

ּכ ואחר oirkּבעפצא `micarnezeּבקמח, ur lecib oin -] ְְְְֶַַַַָָ
,[ixtּבֹו ciq]וכּיֹוצא oebk] ו העֹור את ׁשּמקּבצין okמּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

md.ּגויל הּנקרא הּוא וזה אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַָמחּזקין
.Êלקחּו ׁשהעבירּו`zואם אחר mixacaׂשערֹו`zהעֹור ְְְֱִִֶֶַַָָָ

,zncewd dklda x`eank ,xriyd z` mixiyn mdyאֹותֹו ְְִוחּלקּו
לׁשנים  miwlg,ּבעביֹו ipyl eiaer lk jxe`l eze` ecixtdy - ְְְִִַָ

ׁשהעּבדנין  slwl]ּכמֹו zexer icarn ׁשּיעׂשה[- עד lrעֹוׂשין, ְְִִֵֶֶֶַַָָָ
jk ici עֹורֹות dfn,ׁשני df micxtpxer אחד`ed והּוא ּדק, ְְֵֶַָ

xerd ly wlgd הּׂשער wlgdׁשּמּמּול xnelk ,dndad ly ִֵֶַָ
,xerd ly ipevigd וxerאחד`edוהּוא xerdעבה, ly wlgd ְְֶֶָָ
הּבׂשר  xerd,ׁשּמּמּול ly iniptd wlgd xnelk ,dndad ly ִֶַָָ

jkו  xg`ּבמלח אֹותן mini,עּבדּו dpeny min mrּכ ואחר ְְְְִֶַַַָָ
eze` ecairּכ ואחר `ezeּבקמח, ecair ּבֹוּבעפצא וכּיֹוצא ְְְְְֵֶַַַַַָָ
,ciq oebk החלק- xerdזה ly wcd נקרא הּׂשער ׁשּמּמּול ְִִֵֵֶֶֶַַָָ
xerdוזהּדּוכססטֹוס  ly dard wlgd נקרא הּבׂשר ׁשּמּמּול ְְְְִִֶֶַָָָֻ

ְָקלף.
.Ádkld מּסיני ּתֹורה jixvyלמׁשה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָֹ

xgaend on devnl,lieBd lr וeidiy ok ּכֹותבין`weec eze` ©©§¦ְְִ
.xyad ly cva `le xrVd cvl dpetd mFwnA ּכֹותבין וׁשּיהיּו ¦§©¥¨ְְְִִֶ

z` ו הּקלף, על eidiyהּתפּלין jixv ּכֹותבין`weec oze` ְְְְִִִַַַָ
cvlּבמקֹום  dpetd הּבׂשר.xerd ly oald wlgd `edyוׁשּיהיּו ְְְִִֶַָָ
xgaendהּמזּוזה`zּכֹותבין on devnl ּדּוכססטֹוס edy`על - ְְְְִַַָֻ

,zexerd lkn xzei ylgd xer וeidiy jixvּכֹותביןdze` ּבמקֹום ְְְִִ
cvl dpetd.הּכֹותב הּׂשער ּבמקֹום וכל cvlּבקלף, dpetd ְְְִִֵֵַַָָָ

dׂשער,xyad cvl dpetd mewna `le ּבגויל ׁשּכתב אֹו ְִִֵֶַָָ
ּבמקֹום dּובדּוכססטֹוס cvl dpetd ּבׂשרcvl dpetd mewna `le ְְְְִָָֻ

,xerddf ixd ּפסל.oze` ַָ
.Ë ּפי על zncewdאף dklda x`azpy הלכה היא ׁשּכ ֲִִֶַַָָָ

מּסיני el,למׁשה ie`xd xerd beq lr dligzkl cg` lk aezkl ְִִֶַֹ
הּקלף על ּתֹורה ספר ּכתב xyad,אם cvl dpet xerdy mewna ְִֵֶַַַָָָ

`ed ixd ,lieebd lr eazekl yiy oicdn dpiye ּכׁשרoeik ,carica ֵָ
,wfg xer `edyנאמר aezklולא jixvy ipiqn dynl dkldd ְֱֶַֹ

lr dxez xtqd z`,למעט ּגויל ּכתב הּדּוכססטֹוס,אּלא ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
ed`הּספר`zעליו ixd ,dxez ּפסּול.carica mb ּכתב אם וכן ְִֵֵֶַַָָָָ

הּגויל על אֹו הּקלף על הּמזּוזה id`את ixd,ּכׁשרהixdy ְְְְִֵֶַַַַַָָָ
נאמרה dfefndלא z` aezkl yiy ipiqn dynl dkldd על ְֶֶַָֹ

למצוה  אּלא dxn`pּדּוכססטֹוס `le ,dligzkl xgaend on ְְְְִֶָָֻ
mixg` xer ibeq lr aezkl oi`y hrnl.

.È ּכֹותבין dxez]ספרים אין ixtq ּגּבי [- על ּומזּוזֹות ּותפּלין ְְְְִִִִֵֵַַָ
ו lyעֹור טמאה, lyּבהמה xer iab lr `l ok ועֹוף חּיה ְְְְֵֵַָָָ

ּכֹותביןהּטמאין, עֹור`mzeאבל ּגּבי וחּיה lyעל ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ואפּלּו הּטהֹורים, iabועֹוף lrנבלֹותe` ,ehgyp `le ezny -] ְְְֲִִֵַַ
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עפצים. במי אותם לשרות חובה שאין פסק, ס"ג) לב סי' (או"ח
וראה  עפצים. במי הדיו לשרות יחמיר שלכתחילה כתב, והרמ"א
השו"ע  מחלוקת בביאור שהאריך שיש) בין (ד"ה הלכה בביאור

והרמ"א.

ה  בספרים :הלכה כתב שאם וכו' צבעונים מיני שאר למעט
במזוזות. או בתפילין שתי או הביא ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מיני  בשאר ולא בדיו לכתבו צריך תורה בספר דווקא האם שיטות,
כן. הדין וכתובים בנביאים שגם או צבעים,

ז  דוכססטוס :הלכה נקרא השער שממול החלק וזה זה
קלף. נקרא הבשר פסק,שממול ס"ז) לב סי' (או"ח והשו"ע

העור  של והחלק קלף, נקרא השיער ממול שהוא העור של שהחלק
דוכסוסטוס  נקרא הבשר ממול שהעורות .שהוא השו"ע והוסיף

דין  להם ויש עושים, היו שהם כמו לשניים חלוקים אינם שלנו
הבשר. כלפי הפונה לצד דווקא עליהם לכתוב שצריך קלף

ח  לנו :הלכה שיש שהקלפים ס"ו), רפח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

רעא  סי' (שם הש"ך וביאר ומזוזות. תפילין תורה לספרי כשרים

שהוא  העור, של העליונה קליפתו את ומסירים שמגרדים סק"ח),

אלא  נשאר שלא עד הרבה מגרדים הבשר מצד וגם השיער, צד

בלבד  האמצעי הגויל..הקלף על תורה ספר כותבין שיהיו
ספר  כותבים לא הזה שבזמן פסק, ס"ג) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מגוויל, יותר טובים הם לנו שיש הקלפים אלא גוויל, על תורה

כתבם  ואם דווקא, הבשר כלפי פונה שהוא לצד עליהם וכותבים

אלא  לכתחילה, פסול זה הרי השיער כלפי פונה שהוא הצד על

בזה. מקילים שיש

ט  כשר.:הלכה הקלף על תורה ספר כתב (יו"ד אם והשו"ע

פונה  שהוא בצד העור על לכתבו שצריך הוסיף, ס"ג) רעא סי'

דווקא  הבשר כתב .כלפי שאם ס"ז), לב סי' (או"ח השו"ע כתב

פסולות. הן הרי הגוויל על תפילין

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,mipdk zkxal eribd `l oiicry xeaiv mda `vne mitqep zqpk

.mipdk zkxa onf `ed meid lky itl mrhde ,mkxal leki ֵֹּכהן
עקר מּמקֹומֹו`zׁשּלא ּבׁשעה ickרגליו לּדּוכן [-לעלֹות ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

[onfaׁשאמרdצּבּור ed`,רצה zkxaׁשליח oicdyאינֹו ׁשּוב ְְִִֵֵֶַַָ
ּתפּלהokeclעֹולה eitk.-ּבאֹותּה z` `yep epi` אם אבל ְְֲִִֶָָָ
`zעקר odkdרגליוickלעלֹות,okecl הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

אּלא zkxaלאחרwxלּדּוכן z` xeaiv gilyd miiqy,העבֹודה ְֲֶַַַָָָָ
זה mipdkּומברokeclעֹולהodkdהרי zkxa. ְֲֵֵֶֶָ

.·Èלּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו ּכהן el,ּכל e`xwy xg`l על אף ֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁש אחתwxּבּטלed`ּפי עׂשה zeevnמצות `idy'ekxaz dk' ְֲִִִֵֵֶַַַ

כג) ו, mewn(במדבר lkn הּוא, okecl]הרי dlr `ly odkd -] ֲֵ
ׁשלׁשה על -zeevnּכעֹובר zeevnעׂשה yly lr xar eli`k ְְֲֵֵַָֹ

,dyr.` :od el`e'תברכּו להם'a.,(שם)'ּכה b.,(שם)'אמֹור ְְֶָָָֹ
ׁשמי' את כז)'וׂשמּו dyr(שם lr `l` xaer epi` mewn lkne] ְְִֶָ

`l ,'iny z` eny'e 'mdl xen`' el` miweqt ipy ik ,xenb cg`

.[ieeiv oeyla exn`pמבר ׁשאינֹו ּכהן mipdkוכל zkxaאינֹו ְְֵֵֵֵֶָָֹ
מתּבר,d"awd itnהמבר ּכהן mipdkוכל zkxaמתּברitn ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ

d"awdג)ׁשּנאמר יב, מברכי'(בראשית ixd'ואברכה - ְְְֱֲֶֶֶַַָָָ
.l`xyi enr z` jxany in z` jxan d"awdy

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ה  אדר י"א שני יום

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe
z"qedfefneoilitzzekld-dad̀xtq

§¥¤¨
להיֹות א. ּפרטן הּוא וזה עׂשה מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש

הראׁש על מזּוזה ּתפּלין לקּבע ג. הּיד. על לקׁשרן ב. . ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ
ה. לעצמֹו. ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב ד. הּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי  ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו ּבפרקים האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. ּפרׁשּיֹות dxeza,ארּבע zexen`dׁשהןzyxtקּדׁש' ְִֵֵֶֶַַַָָ
י)לי' - א יג, יבאzyxt'ּו,(שמות ּכי טז)'והיה - יא ׁשּבספר (שם, ְְְֲִִִֵֶֶָָ

ׁשמֹות  a`,אּלה zyxta zeaezkdּוzyxt'דֿט)'ׁשמע ו, ,(דברים ְְֵֶַ
ׁשמע'zyxtּו אם כא)'והיה - יג יא, zeiyxtdהן,(דברים ְִֵַָָָֹ

עצמן  ּבפני dxezd,ׁשּנכּתבֹות lkn cxtpa miqkne]ּומחּפין- -] ְְְְִִִֵֶַַָָ
zeiyxtdאֹותן  rax` z` -,zexen`dּבעֹורe` dig e` dnda ְָ

,zeiyxtl miza enk miieyr mde ,mixedh ser וmd נקראין ְְִִָ
הראׁש, על אֹותן ּומניחין aezkyּתפּלין, enk(ח ו, 'Eide(שם ְְִִִִַָָֹ§¨

,'Lipir oiA zthhl וok הּיד על אֹותן aezkyקֹוׁשרין enk(שם) §Ÿ¨Ÿ¥¥¤ְְִַַָָ
.'Lci lr zF`l mYxWwE'אחת ואפּלּו אֹות ׁשל uewdקּצֹו oebk , §©§¨§©¨¤ֲִֶַַַֻ
zg`n ,'i ze`d iab lry הּפרׁשּיֹות exqigמארּבע m` ,zexkfpd ְִֵַַַָָ

`ed ixdמעּכבlqete ּכּלן zeiyxtd]את rax` lk z` מן [- ְִֵֶַָֻ
נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד ּכתקנן.zeize`dהּתֹורה, ׁשלמֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁש·. ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ׁשהןmiazekוכן 'ׁשמע'zyxtּבמזּוזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
דֿט) ו, ׁשמע'zyxtּו,(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, אפּלּו,(דברים ְֲִִַָָָֹ

הּפרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת חסרel`dאֹות `elitאם odaקּצֹו ְִִִֵֵַַַָָָֻ
,zg` ze` lydf ixd הּתֹורה מן dfefnd,עּכב zexyk z` עד ִִֵַַָ

lyׁשּיהיּו zeize`d ׁשלמֹות נכּתבֹות ixnbl.ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶָ
ׁשחסר ּתֹורה ספר אחת,eaוכן אֹות ּפסּול.אפּלּו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבּתפּלין ‚. יׁש ּדברים oldl,עׂשרה ex`aziy itk mdּכּלן- ְְֲִִִֵַָָָָֻ
מּסיני למׁשה ipiq,הלכה xda epiax dynl exn`py mipic - ְֲִִֶַָָֹ

מעּכבין  carica,וכּלם mb oilitzd zexyk z` ׁשּנה אם לפיכ ְְְְִִִִַָָָֻ
מהן  dkldd,ּבאחת it lr zeidl mikixv mdy dnn הרי ְֲֵֵֶַַ

מהן ׁשנים ּפסּולֹות. dfi`aּכתיבתן oicּבmdהּתפּלין ,xnelk - ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
,mze` miazek xac dfi` lre ,mze` miazek xacּוׁשמֹונהmd odn ְָ

zeiyxtחּפּוייןoicּב z` ea miqkny mizad xer `ede ,mieqik -] ְִָ
[oilitzdּוoica רצּועֹותיהן oilitzd.קׁשירת ly ְְִֵֶַ

ׁש הּׁשנים הן ּכֹותבין eidiׁש[`]ּכתיבתן:oicּבexn`pואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבדיֹו [a]אֹותן הּקלף., על נכּתבֹות וׁשּיהיּו ְְְְְִִִֶַַָָָ

ziiyr]מעׂשה `oteּכיצד„. okeהּדיֹו[- ,oilitzl jixvy ְֲֵֵַַַ
.dxez xtqe dfefnlמקּבציןz` [mitqe` ׁשמנים [- ׁשל העׁשן ְְְִִֶֶַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא וׁשעוה זפת ׁשל `eאֹו mipny mitxeyy ,xnelk ± ְְֲֵֶֶֶֶַַָָ
mdyk dnecke zikekf ilk mdilrn micinrne ,dnecke deerye ztf

,mdilr uawzny xegyd gitd z` micxbne ,mdit lr miketd

miaxrne]וגֹובלין  miyl האילן,[- ּבׂשרף lfepאֹותֹו oink `edy ְְְִִִַָָ
,urd ly zipevigd dtilwd zxqd ici lr urdn shepd wven

`ezeּו miaxrnולֹותתין ּדבׁש, mixeye]ּבמעט הרּבה [- אֹותֹו ְְְְְִִֵַַַ
,mci lr aehx didiy cr ,mda וxg` ּדכין miwgeyכך -] ְִָ

[miwqxne רקיקין ׁשּיעׂשה עד milrk,אֹותֹו wc jkו - xg` ְְִִֵֶֶַָ
אֹותֹו אֹותֹו.ynyaמיּבׁשין ּכתיבהּומצניעין egwelּובׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָ

e xteqd עפצא ּבמי mivtrׁשֹורהּו mda exyy min ּבֹו,- וכּיֹוצא ְְְֵֵֵַַָ
jkו  xg`.ּבֹו ickּכֹותב ,df ote`a `weec ieyr zeidl jixv eicde ְֵ

jkׁש ici lrּתמחקּנּו ed`אם ,eicl יּמחק`le xerdn ixnbl ְֲִִִֵֶֶָ
.eicdn oniq xera x`yii הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא ְְְְִִֶֶַַָָֻוזה
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ד  ושעוה :הלכה זפת של או שמנים של העשן מקבצין
בו. תורה,וכיוצא ספר לגבי פסק ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מן  הבאים דברים של מעשן דווקא הדיו את יעשה שלכתחילה

שלכתחילה  תפילין, לגבי ס"ג) לב סי' (או"ח כתב עוד העץ.

[וראה  עפצים במי השרויים משמנים או עצים, מעשן הדיו יעשה

ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב שיש)]. בין ד"ה (שם הלכה ביאור

המובחר  מן מצווה הוא זית שמן של הדיו .שעשן הוא וזה
וכו'. המובחר מן סק"ח)שמצוה לב (סי' ברורה ובמשנה

מי  של מתערובת הדיו את לעשות הוא המנהג שכיום הוסיף,

ובביאור  שם וראה אותם. ומבשלים וקנקנתום וקומא עפצים

העשוי  דיו של הדין מה שהאריך שלא) בין (ד"ה הלכה

שונות  עפצא..מתערובות במי שורהו כתיבה והשו"ע ובשעת



קצי z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ספרים  ּבֹו dxez,לכּתב ixtq ּומזּוזֹות.- ּכתבּתפּלין `zואם ְְְְְִִִִִַָָֹ
zefefne,ׁשלׁשּתן  oilitz dxez ixtq עפצא - [-וקלקנּתֹוסּבמי ְְְְְְְֵַַָָָֹ

mr cgi `vtr ind z` axiry [lfxa ly zixtebn ieyrd

,qezpewlwdׁשdf eic עֹומד slwdהּוא lr miiwzn ואינֹו- ְֵֵֶ
mdנמחק  ixd ,epnn.ּכׁשרים ְְִִֵָ

ּכן ‰. xwp`אם df ixd qezpewlw mr mivtr in axir m` mby - ִֵ
z` ,zncewd dklda x`eank daizkl xyke eic ּמעטה ֲִַָמה

ּכֹותבין  ׁשּיהיּו מּסיני למׁשה ׁשּנאמרה ixtqdההלכה z` ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
zefefnde oilitzd z`e dxezּבדיֹו?`weec`a df `l` למעט ְְִֵַ

מיני xegy,צבעֹונים miravׁשאר rava mpi`y ravּכגֹון- ְְְִִִֵָ
ו  ו ravהאדם miravהּירק, ipin x`y ok ׁשאם ּבהן, ּכּיֹוצא ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ּבספרים  dxez]ּכתב ixtqa אפּלּו[- ּבמזּוזֹות אֹו ּבתפּלין אֹו ְְְֲִִִִִִִַָָ
אחת, אֹואֹות צבעֹונין, מיני mazkּבׁשאר m` elit` ּבזהב ְְְִִִִֵַַָָָ

,zeaiyge iepl.ּפסּולין אּלּו ְֲִֵֵהרי
.Âׁשלׁשהipin,ודּוכססטֹוס ּוקלף ּגויל הן, itkעֹורֹות ְְְְְְִֵָָֹֻ

.jynda x`eaiy ּכיצד,lieebd ly eziiyre ezpkd `id לֹוקחין ְִֵַ
עֹור אֹו הּבהמה ּתחּלה עֹור מּמּנּו ׂשער ּומעבירין -החּיה, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ

xyepy cr mini dpeny eicgi mine ciqa xerd z` mipzepy ici lr

,oikqa xriyd z` mixiqn minrtle ,xriyd מֹולחין ּכ ְְִַַָואחר
ּבמלח  mini,אֹותֹו dpeny min mrאֹותֹו מעּבדין ּכ ואחר ְְְְִֶַַַַָ

ּכ ואחר oirkּבעפצא `micarnezeּבקמח, ur lecib oin -] ְְְְֶַַַַָָ
,[ixtּבֹו ciq]וכּיֹוצא oebk] ו העֹור את ׁשּמקּבצין okמּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

md.ּגויל הּנקרא הּוא וזה אֹותֹו, ְְְְְִִִֶַַָמחּזקין
.Êלקחּו ׁשהעבירּו`zואם אחר mixacaׂשערֹו`zהעֹור ְְְֱִִֶֶַַָָָ

,zncewd dklda x`eank ,xriyd z` mixiyn mdyאֹותֹו ְְִוחּלקּו
לׁשנים  miwlg,ּבעביֹו ipyl eiaer lk jxe`l eze` ecixtdy - ְְְִִַָ

ׁשהעּבדנין  slwl]ּכמֹו zexer icarn ׁשּיעׂשה[- עד lrעֹוׂשין, ְְִִֵֶֶֶַַָָָ
jk ici עֹורֹות dfn,ׁשני df micxtpxer אחד`ed והּוא ּדק, ְְֵֶַָ

xerd ly wlgd הּׂשער wlgdׁשּמּמּול xnelk ,dndad ly ִֵֶַָ
,xerd ly ipevigd וxerאחד`edוהּוא xerdעבה, ly wlgd ְְֶֶָָ
הּבׂשר  xerd,ׁשּמּמּול ly iniptd wlgd xnelk ,dndad ly ִֶַָָ

jkו  xg`ּבמלח אֹותן mini,עּבדּו dpeny min mrּכ ואחר ְְְְִֶַַַָָ
eze` ecairּכ ואחר `ezeּבקמח, ecair ּבֹוּבעפצא וכּיֹוצא ְְְְְֵֶַַַַַָָ
,ciq oebk החלק- xerdזה ly wcd נקרא הּׂשער ׁשּמּמּול ְִִֵֵֶֶֶַַָָ
xerdוזהּדּוכססטֹוס  ly dard wlgd נקרא הּבׂשר ׁשּמּמּול ְְְְִִֶֶַָָָֻ

ְָקלף.
.Ádkld מּסיני ּתֹורה jixvyלמׁשה ספר ּכֹותבין ׁשּיהיּו ְְְִִִִֵֶֶֶַָֹ

xgaend on devnl,lieBd lr וeidiy ok ּכֹותבין`weec eze` ©©§¦ְְִ
.xyad ly cva `le xrVd cvl dpetd mFwnA ּכֹותבין וׁשּיהיּו ¦§©¥¨ְְְִִֶ

z` ו הּקלף, על eidiyהּתפּלין jixv ּכֹותבין`weec oze` ְְְְִִִַַַָ
cvlּבמקֹום  dpetd הּבׂשר.xerd ly oald wlgd `edyוׁשּיהיּו ְְְִִֶַָָ
xgaendהּמזּוזה`zּכֹותבין on devnl ּדּוכססטֹוס edy`על - ְְְְִַַָֻ

,zexerd lkn xzei ylgd xer וeidiy jixvּכֹותביןdze` ּבמקֹום ְְְִִ
cvl dpetd.הּכֹותב הּׂשער ּבמקֹום וכל cvlּבקלף, dpetd ְְְִִֵֵַַָָָ

dׂשער,xyad cvl dpetd mewna `le ּבגויל ׁשּכתב אֹו ְִִֵֶַָָ
ּבמקֹום dּובדּוכססטֹוס cvl dpetd ּבׂשרcvl dpetd mewna `le ְְְְִָָֻ

,xerddf ixd ּפסל.oze` ַָ
.Ë ּפי על zncewdאף dklda x`azpy הלכה היא ׁשּכ ֲִִֶַַָָָ

מּסיני el,למׁשה ie`xd xerd beq lr dligzkl cg` lk aezkl ְִִֶַֹ
הּקלף על ּתֹורה ספר ּכתב xyad,אם cvl dpet xerdy mewna ְִֵֶַַַָָָ

`ed ixd ,lieebd lr eazekl yiy oicdn dpiye ּכׁשרoeik ,carica ֵָ
,wfg xer `edyנאמר aezklולא jixvy ipiqn dynl dkldd ְֱֶַֹ

lr dxez xtqd z`,למעט ּגויל ּכתב הּדּוכססטֹוס,אּלא ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַָָֻ
ed`הּספר`zעליו ixd ,dxez ּפסּול.carica mb ּכתב אם וכן ְִֵֵֶַַָָָָ

הּגויל על אֹו הּקלף על הּמזּוזה id`את ixd,ּכׁשרהixdy ְְְְִֵֶַַַַַָָָ
נאמרה dfefndלא z` aezkl yiy ipiqn dynl dkldd על ְֶֶַָֹ

למצוה  אּלא dxn`pּדּוכססטֹוס `le ,dligzkl xgaend on ְְְְִֶָָֻ
mixg` xer ibeq lr aezkl oi`y hrnl.

.È ּכֹותבין dxez]ספרים אין ixtq ּגּבי [- על ּומזּוזֹות ּותפּלין ְְְְִִִִֵֵַַָ
ו lyעֹור טמאה, lyּבהמה xer iab lr `l ok ועֹוף חּיה ְְְְֵֵַָָָ

ּכֹותביןהּטמאין, עֹור`mzeאבל ּגּבי וחּיה lyעל ּבהמה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ואפּלּו הּטהֹורים, iabועֹוף lrנבלֹותe` ,ehgyp `le ezny -] ְְְֲִִֵַַ
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עפצים. במי אותם לשרות חובה שאין פסק, ס"ג) לב סי' (או"ח
וראה  עפצים. במי הדיו לשרות יחמיר שלכתחילה כתב, והרמ"א
השו"ע  מחלוקת בביאור שהאריך שיש) בין (ד"ה הלכה בביאור

והרמ"א.

ה  בספרים :הלכה כתב שאם וכו' צבעונים מיני שאר למעט
במזוזות. או בתפילין שתי או הביא ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מיני  בשאר ולא בדיו לכתבו צריך תורה בספר דווקא האם שיטות,
כן. הדין וכתובים בנביאים שגם או צבעים,

ז  דוכססטוס :הלכה נקרא השער שממול החלק וזה זה
קלף. נקרא הבשר פסק,שממול ס"ז) לב סי' (או"ח והשו"ע

העור  של והחלק קלף, נקרא השיער ממול שהוא העור של שהחלק
דוכסוסטוס  נקרא הבשר ממול שהעורות .שהוא השו"ע והוסיף

דין  להם ויש עושים, היו שהם כמו לשניים חלוקים אינם שלנו
הבשר. כלפי הפונה לצד דווקא עליהם לכתוב שצריך קלף

ח  לנו :הלכה שיש שהקלפים ס"ו), רפח סי' (יו"ד הרמ"א כתב

רעא  סי' (שם הש"ך וביאר ומזוזות. תפילין תורה לספרי כשרים

שהוא  העור, של העליונה קליפתו את ומסירים שמגרדים סק"ח),

אלא  נשאר שלא עד הרבה מגרדים הבשר מצד וגם השיער, צד

בלבד  האמצעי הגויל..הקלף על תורה ספר כותבין שיהיו
ספר  כותבים לא הזה שבזמן פסק, ס"ג) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מגוויל, יותר טובים הם לנו שיש הקלפים אלא גוויל, על תורה

כתבם  ואם דווקא, הבשר כלפי פונה שהוא לצד עליהם וכותבים

אלא  לכתחילה, פסול זה הרי השיער כלפי פונה שהוא הצד על

בזה. מקילים שיש

ט  כשר.:הלכה הקלף על תורה ספר כתב (יו"ד אם והשו"ע

פונה  שהוא בצד העור על לכתבו שצריך הוסיף, ס"ג) רעא סי'

דווקא  הבשר כתב .כלפי שאם ס"ז), לב סי' (או"ח השו"ע כתב

פסולות. הן הרי הגוויל על תפילין

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,mipdk zkxal eribd `l oiicry xeaiv mda `vne mitqep zqpk

.mipdk zkxa onf `ed meid lky itl mrhde ,mkxal leki ֵֹּכהן
עקר מּמקֹומֹו`zׁשּלא ּבׁשעה ickרגליו לּדּוכן [-לעלֹות ְְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

[onfaׁשאמרdצּבּור ed`,רצה zkxaׁשליח oicdyאינֹו ׁשּוב ְְִִֵֵֶַַָ
ּתפּלהokeclעֹולה eitk.-ּבאֹותּה z` `yep epi` אם אבל ְְֲִִֶָָָ
`zעקר odkdרגליוickלעלֹות,okecl הּגיע ׁשּלא ּפי על אף ְֲִִִֶַַַַַַָָֹ

אּלא zkxaלאחרwxלּדּוכן z` xeaiv gilyd miiqy,העבֹודה ְֲֶַַַָָָָ
זה mipdkּומברokeclעֹולהodkdהרי zkxa. ְֲֵֵֶֶָ

.·Èלּדּוכן עֹולה ׁשאינֹו ּכהן el,ּכל e`xwy xg`l על אף ֵֵֶֶַַַָָֹ
ׁש אחתwxּבּטלed`ּפי עׂשה zeevnמצות `idy'ekxaz dk' ְֲִִִֵֵֶַַַ

כג) ו, mewn(במדבר lkn הּוא, okecl]הרי dlr `ly odkd -] ֲֵ
ׁשלׁשה על -zeevnּכעֹובר zeevnעׂשה yly lr xar eli`k ְְֲֵֵַָֹ

,dyr.` :od el`e'תברכּו להם'a.,(שם)'ּכה b.,(שם)'אמֹור ְְֶָָָֹ
ׁשמי' את כז)'וׂשמּו dyr(שם lr `l` xaer epi` mewn lkne] ְְִֶָ

`l ,'iny z` eny'e 'mdl xen`' el` miweqt ipy ik ,xenb cg`

.[ieeiv oeyla exn`pמבר ׁשאינֹו ּכהן mipdkוכל zkxaאינֹו ְְֵֵֵֵֶָָֹ
מתּבר,d"awd itnהמבר ּכהן mipdkוכל zkxaמתּברitn ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ

d"awdג)ׁשּנאמר יב, מברכי'(בראשית ixd'ואברכה - ְְְֱֲֶֶֶַַָָָ
.l`xyi enr z` jxany in z` jxan d"awdy

דסּייען  רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

ה'תשע"ה  אדר י"א שני יום

dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨
dxFY xtqe
z"qedfefneoilitzzekld-dad̀xtq

§¥¤¨
להיֹות א. ּפרטן הּוא וזה עׂשה מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָיׁש

הראׁש על מזּוזה ּתפּלין לקּבע ג. הּיד. על לקׁשרן ב. . ְְְְְִִִַַַַָָָָָֹֹ
ה. לעצמֹו. ּתֹורה ספר איׁש ּכל לכּתב ד. הּׁשערים. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹּבפתחי
ספרי  ׁשני לֹו ׁשּיהיּו ּכדי לעצמֹו ׁשני ספר הּמל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹלכּתב

אּלּו ּבפרקים האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור ְְִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה.

א  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. ּפרׁשּיֹות dxeza,ארּבע zexen`dׁשהןzyxtקּדׁש' ְִֵֵֶֶַַַָָ
י)לי' - א יג, יבאzyxt'ּו,(שמות ּכי טז)'והיה - יא ׁשּבספר (שם, ְְְֲִִִֵֶֶָָ

ׁשמֹות  a`,אּלה zyxta zeaezkdּוzyxt'דֿט)'ׁשמע ו, ,(דברים ְְֵֶַ
ׁשמע'zyxtּו אם כא)'והיה - יג יא, zeiyxtdהן,(דברים ְִֵַָָָֹ

עצמן  ּבפני dxezd,ׁשּנכּתבֹות lkn cxtpa miqkne]ּומחּפין- -] ְְְְִִִֵֶַַָָ
zeiyxtdאֹותן  rax` z` -,zexen`dּבעֹורe` dig e` dnda ְָ

,zeiyxtl miza enk miieyr mde ,mixedh ser וmd נקראין ְְִִָ
הראׁש, על אֹותן ּומניחין aezkyּתפּלין, enk(ח ו, 'Eide(שם ְְִִִִַָָֹ§¨

,'Lipir oiA zthhl וok הּיד על אֹותן aezkyקֹוׁשרין enk(שם) §Ÿ¨Ÿ¥¥¤ְְִַַָָ
.'Lci lr zF`l mYxWwE'אחת ואפּלּו אֹות ׁשל uewdקּצֹו oebk , §©§¨§©¨¤ֲִֶַַַֻ
zg`n ,'i ze`d iab lry הּפרׁשּיֹות exqigמארּבע m` ,zexkfpd ְִֵַַַָָ

`ed ixdמעּכבlqete ּכּלן zeiyxtd]את rax` lk z` מן [- ְִֵֶַָֻ
נכּתבֹות ׁשּיהיּו עד ּכתקנן.zeize`dהּתֹורה, ׁשלמֹות ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁש·. ּפרׁשּיֹות ׁשּתי ׁשהןmiazekוכן 'ׁשמע'zyxtּבמזּוזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
דֿט) ו, ׁשמע'zyxtּו,(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, אפּלּו,(דברים ְֲִִַָָָֹ

הּפרׁשּיֹות מּׁשּתי אחת חסרel`dאֹות `elitאם odaקּצֹו ְִִִֵֵַַַָָָֻ
,zg` ze` lydf ixd הּתֹורה מן dfefnd,עּכב zexyk z` עד ִִֵַַָ

lyׁשּיהיּו zeize`d ׁשלמֹות נכּתבֹות ixnbl.ׁשּתיהן ְְְְִִֵֵֶֶָ
ׁשחסר ּתֹורה ספר אחת,eaוכן אֹות ּפסּול.אפּלּו ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבּתפּלין ‚. יׁש ּדברים oldl,עׂשרה ex`aziy itk mdּכּלן- ְְֲִִִֵַָָָָֻ
מּסיני למׁשה ipiq,הלכה xda epiax dynl exn`py mipic - ְֲִִֶַָָֹ

מעּכבין  carica,וכּלם mb oilitzd zexyk z` ׁשּנה אם לפיכ ְְְְִִִִַָָָֻ
מהן  dkldd,ּבאחת it lr zeidl mikixv mdy dnn הרי ְֲֵֵֶַַ

מהן ׁשנים ּפסּולֹות. dfi`aּכתיבתן oicּבmdהּתפּלין ,xnelk - ְְְְְִִִִֵֶַַָָ
,mze` miazek xac dfi` lre ,mze` miazek xacּוׁשמֹונהmd odn ְָ

zeiyxtחּפּוייןoicּב z` ea miqkny mizad xer `ede ,mieqik -] ְִָ
[oilitzdּוoica רצּועֹותיהן oilitzd.קׁשירת ly ְְִֵֶַ

ׁש הּׁשנים הן ּכֹותבין eidiׁש[`]ּכתיבתן:oicּבexn`pואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבדיֹו [a]אֹותן הּקלף., על נכּתבֹות וׁשּיהיּו ְְְְְִִִֶַַָָָ

ziiyr]מעׂשה `oteּכיצד„. okeהּדיֹו[- ,oilitzl jixvy ְֲֵֵַַַ
.dxez xtqe dfefnlמקּבציןz` [mitqe` ׁשמנים [- ׁשל העׁשן ְְְִִֶֶַָָָ

ּבהן  וכּיֹוצא וׁשעוה זפת ׁשל `eאֹו mipny mitxeyy ,xnelk ± ְְֲֵֶֶֶֶַַָָ
mdyk dnecke zikekf ilk mdilrn micinrne ,dnecke deerye ztf

,mdilr uawzny xegyd gitd z` micxbne ,mdit lr miketd

miaxrne]וגֹובלין  miyl האילן,[- ּבׂשרף lfepאֹותֹו oink `edy ְְְִִִַָָ
,urd ly zipevigd dtilwd zxqd ici lr urdn shepd wven

`ezeּו miaxrnולֹותתין ּדבׁש, mixeye]ּבמעט הרּבה [- אֹותֹו ְְְְְִִֵַַַ
,mci lr aehx didiy cr ,mda וxg` ּדכין miwgeyכך -] ְִָ

[miwqxne רקיקין ׁשּיעׂשה עד milrk,אֹותֹו wc jkו - xg` ְְִִֵֶֶַָ
אֹותֹו אֹותֹו.ynyaמיּבׁשין ּכתיבהּומצניעין egwelּובׁשעת ְְְְְִִִִִַַַָ

e xteqd עפצא ּבמי mivtrׁשֹורהּו mda exyy min ּבֹו,- וכּיֹוצא ְְְֵֵֵַַָ
jkו  xg`.ּבֹו ickּכֹותב ,df ote`a `weec ieyr zeidl jixv eicde ְֵ

jkׁש ici lrּתמחקּנּו ed`אם ,eicl יּמחק`le xerdn ixnbl ְֲִִִֵֶֶָ
.eicdn oniq xera x`yii הּמבחר מן ׁשּמצוה הּדיֹו הּוא ְְְְִִֶֶַַָָֻוזה
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ד  ושעוה :הלכה זפת של או שמנים של העשן מקבצין
בו. תורה,וכיוצא ספר לגבי פסק ס"ו) רעא סי' (יו"ד והרמ"א

מן  הבאים דברים של מעשן דווקא הדיו את יעשה שלכתחילה

שלכתחילה  תפילין, לגבי ס"ג) לב סי' (או"ח כתב עוד העץ.

[וראה  עפצים במי השרויים משמנים או עצים, מעשן הדיו יעשה

ס"ד), (שם הרב בשו"ע וכתב שיש)]. בין ד"ה (שם הלכה ביאור

המובחר  מן מצווה הוא זית שמן של הדיו .שעשן הוא וזה
וכו'. המובחר מן סק"ח)שמצוה לב (סי' ברורה ובמשנה

מי  של מתערובת הדיו את לעשות הוא המנהג שכיום הוסיף,

ובביאור  שם וראה אותם. ומבשלים וקנקנתום וקומא עפצים

העשוי  דיו של הדין מה שהאריך שלא) בין (ד"ה הלכה

שונות  עפצא..מתערובות במי שורהו כתיבה והשו"ע ובשעת



z"qeקצב dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

mpi`e zeevn ler mdilrn ewxty xqene cneyn ieb oke ,mda

.dfefne oilitza mipin`n ּכתבן מי ידּוע ואין מין ּביד ְְְְְִִִֵַַָָָנמצאּו
,envra oind mazk m` wtq yiy mdיּגנזּו- m` la` .etxyi `le ְִָ

ּגֹוי, ּביד mdנמצאּו ixd.לֹוקחין ּכׁשרים mipew]ואין ספרים [- ְְְְְְְִִִִֵֵַָ
[dxez ixtq ּדמיהן [- על ּביתר הּגֹויים מן ּומזּוזֹות -ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָ

,mieey itkn xzei xwi melyzaick לגנבם אֹותם להרּגיל ׁשּלא ¨ְְְְִֶַָָָֹ
xweia.ּולגזלם  mxknl liaya ְְָָ

.„Èּתפּלים ּתֹורה, oilitz]ספר ּגּבי [- על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּטמאיםlyעֹור ועֹוף וחּיה x`eankּבהמה ,mc` zlik`l - ְְְְִֵֵַַָָ

lirl(י ׁשmazkyאֹו,(הלכה עֹורֹות ּגּבי מעּבדין mdעל אינן ְִֵֵֶַַָָֻ
x`eank ,mzaizkl zeyxcpd ceaird zek`ln xera eyrp `ly -

lirl(וֿח על,(הלכה ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר ׁשּכתב עֹור iabאֹו ְִִֵֶֶַַָָ
לׁשמן  עּבדֹו lirlׁשּלא x`eank ,mzeevn myl `ly mcairy - ְְִִֶָֹ

יא) ּפסּולין lkהרי,(הלכה carica.אּלּו elit` ְֲִֵֵ
.ÂËּתֹורה ספר ּכתיבה `eהּכֹותב ּובׁשעת ּומזּוזה, ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

mdlyּכּונה לֹו היתה azek,לא `edy dn myl zyxetn וכתב ְְַַָָָָָֹ
elit` אזּכרהzg` האזּכרֹות zenynׁשּבהןמן cg` my -] ְְִֶֶַַָָָָָ

myd[לׁשמן miyecwd,ׁשּלא zenyd zyecw myl `ly -ixd ְִֶָֹ
mdלפיכ dnylּפסּולין. `ly zg` dxkf` azk m`y oeik - ְְִִָ

mc` ,elqtp mdאת אפּלּוmyהּכֹותב יׂשראל `mהּׁשם, מל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ
didׁשֹואלdaizkd rvn`a eze`,יׁשיבּנּו לא ickּבׁשלֹומֹו, ְְִִֵֶֹ

.lqtiie dpeekdn ezrc giqi `lym` la`,ׁשנים ּכֹותב `eהיה ְִֵַָָ

oky lk ׁשמֹות zetivxa,ׁשלׁשה miyecwd zenyn זה הרי ְֲֵֵֶָֹ
ּומׁשיב ּביניהן, ipydמפסיק my zaizkl cg` my zaizk oia el ְִִֵֵֵֶַ

.iyilyd e`

.ÊË הּקלמֹוס את micreindהּטֹובל milelg dvep e` dpw -] ְֵֶַַֻ

[daizklick eicaאת oilitzהּׁשם myלכּתב dxez xtqay ְִֵֶַֹ
,ycewd iazk x`yae zefefneיתחיל myמאֹותֹוaezklלא ְִֵַֹ

ׁשּלפניו envr,הּׁשם  מאֹות הּוא מתחיל myאבל iptly - ְְֲִֵֵֶַַָָָ
'l`xyi rny' ly 'l ze` enk ,myd(ד ו, iptl(דברים ze` `edy ,

m` .myd myאת לכּתב ּתֹולה myׁשכח azekאֹותֹוהּׁשם, - ְִֵֶֶַַָֹ
diilzk zi`xpd dxeva eze`ּביןizyהּׁשטֹות,[zexeyd אבל [- ֲִֵַָ

azek m`מקצתmy lyּב ּתלּוי jezdהּׁשם ּומקצתֹו ׁשטה ְְְִִִֵַָָָָ
df ixd ,dxeydn dlrnl ּפסּול.carica elit` הּתבֹות ּובׁשאר ְִֵַָָ

ׁשכח  `zg,אם daiz aezklּב הּתבה מקצת jezּכֹותב ְְִִֵֵַַָָָ
d למעלה ּומקצתּה אמּורים dxeydn.ׁשיטה ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ּתֹורה  zekex`eּבספר zelecb dxez xtqd ly zeiyxtdy oeiky ְֵֶָ
,elqtl jk lk eilr exingd `l אין ּותפּלין ּבמזּוזֹות ְְֲִִִֵָאבל

ּבהן  dxeylּתֹולין dxey oia llk אחת אֹות odyאפּלּו oeik ֲִִֶַַָ
eilr exingd oda wcwcl leki did `ede zexvwe zephw zeiyxt

,olqtlׁשכח אם אחתodaאּלא אֹות ed`אפּלּו ixd ּגֹונזz` ֲִִֵֶַַַָָ
אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב, אתמה לכּתב על myּומּתר הּׁשם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

הּגרד  myd,מקֹום my mewna zxg` daiz azke drh m`y - ְֶֶַ
z` azeke ,azky dn z` oikqa slwn `ed ixd ,yaiizd xak eicde

,seliwd mewn lr myd my וaezkl xzen ok הּמחק מקֹום על ְְְַַָ
dilr erav` z` xiardy ici lr zeaiz x`yn cg` wgn m`y -

myd my z` aezkl leki `ed ixd ,gl oiicr did eicdy drya

,dwignd mewna ּבכּלםzefefne oilitza oiae dxez xtqa oia -. ְָֻ
.ÊÈספרים dxez]ּכֹותבי ixtq ּומזּוזֹות[- miyyegyּתפּלין ְְְְִִִֵָ

y zeize`d lr wa` dlri `ny,slwd lr eazk להם ֶָָאסּור

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

dkld ipipt

משומד  בכלל הוא הרי זרה לעבודה מומר שגם ס"א), לט סי'

אינו  אם אפילו שזה מומר), או (ד"ה הלכה בביאור והוסיף ופסול.

ביותר. בה לחלל שקוע מומר הוא שאם (שם), הרב בשו"ע וכתב

סק"ו) לט (סי' ברורה ובמשנה פסול. הוא הרי רבים, בפני שבת

מדרבנן, שהוא באיסור רק שבת מחלל הוא אם שאפילו הוסיף,

בדיעבד  גם פסול יהיה הוא האם בזה ומסתפק פסול, כן גם .הוא

דמיהן. על ביתר וכו' לוקחין רפא ואין סי' (יו"ד השו"ע וכתב

לקנות  חייבים דמיהם מכדי יותר מעט או דמיהם כדי שעד ס"א),

ישראל, מיד זה תורה ספר גנבו שהגויים יודעים ואם ולגנזם. מהם

בו  לקרוא גם יז),.יכולים ס"ק לט (סי' ברורה במשנה וכתב

לקנות  שחייבים עצמו מחמת נפסל תורה הספר שאם הוא שפשוט

בדעת  שכתב מה אין) (ד"ה הלכה בביאור וראה לגנזם. כדי מהם

רבינו.

טו  וכו'.:הלכה אזכרה וכתב וכו' תפילין וכו' וכתב הכותב

בפיו  שיאמר שצריך תפילין, לגבי סי"ט) לב סי' (או"ח השו"ע

כותב  שהוא הקדושים מהשמות אחד שכותב פעם בכל בפירוש

ס"ב) רעו סי' (יו"ד תורה ספר לגבי כתב וכן השם. קדושת .לשם

המחשבה  בפיו, הוציא לא שאם צה), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

לכתחילה, הדין הוא שכן הרמ"א, וכתב בדיעבד. גם מועילה אינה

כך  ואחר הכתיבה בתחילת רק כן אמר אם גם כשר בדיעבד אבל

בפירוש  שיאמר צריך ואין במחשבתו, כן השו"ע .חשב כתב

רק  ולא לשמה שתהיה צריכה הכתיבה שכל סי"ט), לב סי' (או"ח

אלא  בפירוש, בפיו זאת שיאמר צריך וכן הקדושים. השמות

ברורה  במשנה וכתב הכתיבה. בתחילת רק כן שיאמר שמספיק

הפרשיות, כל כתיבת בתחילת זאת שיאמר שהכוונה צב), (ס"ק

ופרשה  פרשה כל בתחילת כך שיאמר טוב יותר וכו'.אך וכתב
פסולין. לשמן שצריך שלא סל"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו'..לגנזם  מפסיק זה הרי וכו' כותב (יו"ד היה השו"ע וכתב

למלך, לענות כדי שמות שני בין הפסיק שאם ס"ג), רעו סי'

כותבו  שהוא ולומר לחזור לו יש השני השם את וכותב כשחוזר

השם. קדושת לשם

טז  המחק.:הלכה מקום ועל וכו' סי'ומותר (או"ח ובשו"ע

לח, עדיין שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא הוסיף סכ"ד), לב

סימן  שום יישאר ולא בקלות יגררו ואז שיתייבש ימתין אלא

במה  השו"ע שכוונת קיג), (ס"ק ברורה במשנה וביאר מהדיו.

והביא  טובה. לעצה לח, שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא שכתב

המחיקה, במקום דיו של רושם נשאר שאם מגדים, הפרי בשם

ה'. שם שאינן תיבות שאר גם עליו לכתוב אסור

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

[dkldk `ly ehgypy וok טרפֹות`l` dkldk ehgypy -] ְְֵ

[dze` milqet mde ,zenl dl minxeb eidy minen mteba e`vnpy

mixedhd.ׁשּלהן  zeterde zeigd zendad ly ּכֹותבין okו - אין ְְִֵֶֶָ

mze`עֹור ּגּבי הּזהמה lyעל מּפני הּטהֹור oegxq],הּדג -] ְֲִֵֵַַַַַָָָֻ

oeikזהמּתֹו xerdׁשאין ly ּפֹוסקתmbּבעּבדּהceaird xg`l - ְְִֵֶֶֶַָֻֻ

.devnl qe`n df ixde ,dly

.‡Èxer ו ּתֹורה, ספר ׁשל xerּגויל okאֹו ּתפּלין ׁשל קלף ְְְְִִִֵֶֶֶָָ

לׁשמן אֹותן לעּבד צרי ּתֹורה, ספר zligzayׁשל ,xnelk - ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

zexerdn zeyrl ick ceaird z` dyery yexita xn`i mceair

.dyecw ly xacלׁשמן ׁשּלא עּבדן mdואם ixd.ּפסּולין ְְְְִִִִֶָָֹ
לפיכ,dnyl ceair jixvy oeik הּגֹוי- עּבדן zligznאם - ְְִִִַָָ

md ixd ,ceaird seq cre ceairdׁשאמרנּו ּפי על ואף ְְְִִֶַַַָּפסּולין,
הּספרyexitaלֹו לׁשם זה עֹור הּתפּלין,dxezלעּבד ל ׁשם אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

oeik עֹוׂשה הּוא עצמֹו ּדעת על ceaird,ׁשהּגֹוי z`e על לא ְֶֶַַַַַַֹ
אֹותֹו הּׂשֹוכר mzeevn.ּדעת myl myriy ּדבר - ּכל לפיכ ְִֵַַַָָָָ

לׁשמ  מעׂשה ֹוׁשּצרי,ezeevn myl הּגֹוי- עׂשהּו ed`אם ixd ְֲִִִֶֶַַָָָ
eilr.ּפסּול, gibyne cner eze` xkyy l`xyid m` elit`e ָ

עּבדּה צריכה אינּה ceair]ּומזּוזה `mלׁשמּה,[- mb jkitle ְְְִִִֵָָָָָֻ
.dxyk `id ixd ,ceaird z` iebd dyr

.·Èdkld ולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹלמׁשה

ּבׂשרטּוט  אּלא dneckeמזּוזה oikqa hrn mivxege mihxeyy - ְְְִֶָָ

xyi azkd didiy ick ,dxeye dxey lka mixyi mieew xerd jeza

,d`pe מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן ּתפּלין -אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻ
onf lka oze` `exwl leki epi`y dfk ote`a zexetze zeqekn ody

hehxy mikixv opi` jkitle ,oze` rxwiy ici lr `l m` dvxiy

.daizkd iepl לכּתב מן dligzklּומּתר ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין ְְְִִִִֶָֹֹֻ

oeikהּכתב  אּלּו, ּפרׁשּיֹות ּגֹורסין milibxׁשהּכל mleky - ְְִִֵֶַַָָָֹ
.zeierh `ll dt lra oze` mirceie el` zeiyxta ספר ֲֵֶָאבל

אסּור  מן dligzklּתֹורה ׁשּלא אחת אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב ְֲִִִֶַַָָֹֹ

aizkaהּכתב, zeaezk ody zeize`a drhi `ny miyyegy oeik ְַָ
jtidl e` ,`ln aizka oazki `ede xqg.

.‚È מין ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה dcearספר caerd - ְְְִִִֵֶֶָָָ
,mixnkd enk xzeia da rewye dxf.יּׂשרפּוm`eאֹו ּגֹוי, ּכתבן ְְִָָָ

mazky מׁשּמד ickיׂשראל zeevn ler epnn wxty ,xnen -] ְְִֵָָֻ
,dlek dxezd lkl cnzyde ,[iebk zeyridl מֹוסר oiylnאֹו -] ֵ

,[miiebd zepehlylאֹוmazky,קטן אֹו אּׁשה אֹו אּלּועבד הרי ֲִֵֵֶֶָָָ

oeikויּגנזּו.mzeevnlּפסּולין ,el` oilitz leqtl daiqde ׁשּנאמר ְְְֱִִֶֶַָ
חֿט) ו, eke'','ּוקׁשרּתם(דברים jci lr ze`lּוכתבּתם'zefefn lr ְְְְַַָָ

,'jziay oiprl ,dfl df miweqtd zekinq z` miyxeceּכלin ָ
הּקׁשירה  על oilitzׁשּמזהר ly ו`ed,ּבּה הּוא מאמין ְְְֲִִֶַַַָָָֻ

jkaׁשּכֹותב  mihrnzne .mzaizkl xyk `ed wx -ohwe car dy` ֵֶ
miaiig mpi`y oeik oilitz zeevnl mikiiy mpi`e ,mixdfen mpi`y
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יא  לשמן.:הלכה אותן לעבד צריך וכו' השו"ע תפילין וכתב

שלהם  העיבוד בתחילת בפיו לומר שטוב ס"ח), לב סי' (או"ח
במשנה  וכתב תורה. ספר לשם או תפילין לשם מעבדו שהוא

כן  שיוציא צריך ואין מחשבה מספיק כד),שבדיעבד (ס"ק ברורה

שלא  במי הדין פרטי בתחילת) (ד"ה הלכה בביאור וראה בפיו.
(ד"ה  הלכה בביאור עוד וראה לשמה. העיבוד בתחילת חישב

לשמה  עיבוד דיני בפרטי שהאריך הגוי .וצריך) עבדן אם לפיכך
ואם פסולין. לחלוק, הרא"ש שדעת ס"ט), (שם השו"ע וכתב

שהכוונה  הרמ"א, והוסיף כשר. ומסייעו הגוי ליד עומד ישראל
הרא"ש. כדעת הרמ"א והכריע העור, בעיבוד קצת מסייעו שהוא

בתחילת  יהיה שהסיוע ס"א), רעא סי' (יו"ד הרמ"א כתב ועוד

לשם  זאת עושה שהוא ויאמר הסיד, לתוך כשנותנו העיבוד
תורה  ספר לדעת .קדושת סי"ב), לב סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

לכתחילה, דין רק הוא הסיוע לגבי שכתב במה שכוונתו הרמ"א,

ברורה  במשנה והוסיף כשר. כלל סייעו לא אם גם בדיעבד אבל
רק  סייעו הוא אם מספיק לכתחילה סיוע בדין שגם כט), (ס"ק

להרמב" (ד"ה הלכה בביאור וראה כשר, שהוא העיבוד ם)בסוף

הסיוע  דין בפרטי לשמה..שהאריך עבדה צריכה אינה ומזוזה
לכתחילה  צריכה שמזוזה פסק, ס"ה) רפח סי' (יו"ד והשו"ע
יתבטל  מעובד לעור ימתין שאם במקרה אבל לשמה, עיבוד

אחר  ויחפש מעובד, שאינו עור על מיד אותה יכתוב מהמצווה,

פוסלים  הפוסקים שרוב כתב, סק"ד) (שם והש"ך מעובד. עור
ימתין  שאם במקרה אך לשמה. מעובד שאינו בעור בדיעבד אפילו

להמציא  וישתדל ברכה, בלא יקבענה המצוה, תבטל זה לעור

יברך. שלא סק"ב) (שם הט"ז כתב וכן כשרה. אחרת מזוזה

יב  שרטוט.:הלכה צריכין אינן תפילין השו"ע אבל וכתב

והוסיף  הראשונה. השורה את לשרטט שצריך ס"ו), לב סי' (או"ח

צריך  שרטוט, בלי ישר לכתוב יודע אינו שאם (שם), השו"ע

שאם  כא), (ס"ק ברורה במשנה כך על וכתב השורות. כל לשרטט

כשר  בדיעבד עקומות, השורות את וכתב שרטט בשו"ע .לא וכתב

אלא  שרטוט בלי ישר לכתוב יודע הוא אם שאפילו (שם), הרב

כל  את לשרטט רוצה הוא ולפיכך יותר, ונאה ישר שיהיה שרוצה

מותר  בלי .השורות, ישר לכתוב יודע אם שגם כתב, והרמ"א

וכן  והאחרונה הראשונה בשורה לשרטט צריך הוא הרי שרטוט,

שרטט. לא אם הדין מה אין) (ד"ה הלכה בביאור [וראה מהצדדים

שמעיקר  כתב, (ס"ח) הרב ובשו"ע ויש)]. (ד"ה שם עוד וראה

רק  אלא ומהצדדים ולמטה למעלה לשרטט צריך אינו הדין

לשרטט. בתפילין שהמנהג אלא (ד"ה מלמעלה, הלכה ובביאור

השורות  בכל לשרטט הוא המנהג שכיום כתב, ומותר .וכן)
הכתב. מן שלא וכו' תפילין לב לכתוב סי' (או"ח השו"ע וכתב

מתוך  לכתוב צריך בפיו, שגורות הפרשיות אין שאם סכ"ט),

המובחר  מן שמצווה קלד), (ס"ק ברורה במשנה וכתב הכתב.

הכתב. מתוך האופנים בכל לכתוב

יג  קטן.:הלכה שאפילו או ס"א) לט סי' (או"ח השו"ע וכתב

(שם), הרב בשו"ע וכתב פסול. הוא הרי חינוך לגיל כבר הגיע אם

יש  עשרה שמונה גיל עד שנים עשרה שלוש בן שהוא גדול שגם

שתי הביא לא שעדיין לתלות שיש כיון שאם לפסול, אלא שערות,

וראה  שערות. שתי הביא שכבר לתלות יש עשרה שמונה בן הוא

בזה  שהאריך קטן) או (ד"ה הלכה (או"ח .בביאור השו"ע כתב



קצג z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

mpi`e zeevn ler mdilrn ewxty xqene cneyn ieb oke ,mda

.dfefne oilitza mipin`n ּכתבן מי ידּוע ואין מין ּביד ְְְְְִִִֵַַָָָנמצאּו
,envra oind mazk m` wtq yiy mdיּגנזּו- m` la` .etxyi `le ְִָ

ּגֹוי, ּביד mdנמצאּו ixd.לֹוקחין ּכׁשרים mipew]ואין ספרים [- ְְְְְְְִִִִֵֵַָ
[dxez ixtq ּדמיהן [- על ּביתר הּגֹויים מן ּומזּוזֹות -ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָ

,mieey itkn xzei xwi melyzaick לגנבם אֹותם להרּגיל ׁשּלא ¨ְְְְִֶַָָָֹ
xweia.ּולגזלם  mxknl liaya ְְָָ

.„Èּתפּלים ּתֹורה, oilitz]ספר ּגּבי [- על ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
הּטמאיםlyעֹור ועֹוף וחּיה x`eankּבהמה ,mc` zlik`l - ְְְְִֵֵַַָָ

lirl(י ׁשmazkyאֹו,(הלכה עֹורֹות ּגּבי מעּבדין mdעל אינן ְִֵֵֶַַָָֻ
x`eank ,mzaizkl zeyxcpd ceaird zek`ln xera eyrp `ly -

lirl(וֿח על,(הלכה ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר ׁשּכתב עֹור iabאֹו ְִִֵֶֶַַָָ
לׁשמן  עּבדֹו lirlׁשּלא x`eank ,mzeevn myl `ly mcairy - ְְִִֶָֹ

יא) ּפסּולין lkהרי,(הלכה carica.אּלּו elit` ְֲִֵֵ
.ÂËּתֹורה ספר ּכתיבה `eהּכֹותב ּובׁשעת ּומזּוזה, ּתפּלין ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ

mdlyּכּונה לֹו היתה azek,לא `edy dn myl zyxetn וכתב ְְַַָָָָָֹ
elit` אזּכרהzg` האזּכרֹות zenynׁשּבהןמן cg` my -] ְְִֶֶַַָָָָָ

myd[לׁשמן miyecwd,ׁשּלא zenyd zyecw myl `ly -ixd ְִֶָֹ
mdלפיכ dnylּפסּולין. `ly zg` dxkf` azk m`y oeik - ְְִִָ

mc` ,elqtp mdאת אפּלּוmyהּכֹותב יׂשראל `mהּׁשם, מל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָ
didׁשֹואלdaizkd rvn`a eze`,יׁשיבּנּו לא ickּבׁשלֹומֹו, ְְִִֵֶֹ

.lqtiie dpeekdn ezrc giqi `lym` la`,ׁשנים ּכֹותב `eהיה ְִֵַָָ

oky lk ׁשמֹות zetivxa,ׁשלׁשה miyecwd zenyn זה הרי ְֲֵֵֶָֹ
ּומׁשיב ּביניהן, ipydמפסיק my zaizkl cg` my zaizk oia el ְִִֵֵֵֶַ

.iyilyd e`

.ÊË הּקלמֹוס את micreindהּטֹובל milelg dvep e` dpw -] ְֵֶַַֻ

[daizklick eicaאת oilitzהּׁשם myלכּתב dxez xtqay ְִֵֶַֹ
,ycewd iazk x`yae zefefneיתחיל myמאֹותֹוaezklלא ְִֵַֹ

ׁשּלפניו envr,הּׁשם  מאֹות הּוא מתחיל myאבל iptly - ְְֲִֵֵֶַַָָָ
'l`xyi rny' ly 'l ze` enk ,myd(ד ו, iptl(דברים ze` `edy ,

m` .myd myאת לכּתב ּתֹולה myׁשכח azekאֹותֹוהּׁשם, - ְִֵֶֶַַָֹ
diilzk zi`xpd dxeva eze`ּביןizyהּׁשטֹות,[zexeyd אבל [- ֲִֵַָ

azek m`מקצתmy lyּב ּתלּוי jezdהּׁשם ּומקצתֹו ׁשטה ְְְִִִֵַָָָָ
df ixd ,dxeydn dlrnl ּפסּול.carica elit` הּתבֹות ּובׁשאר ְִֵַָָ

ׁשכח  `zg,אם daiz aezklּב הּתבה מקצת jezּכֹותב ְְִִֵֵַַָָָ
d למעלה ּומקצתּה אמּורים dxeydn.ׁשיטה ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ

ּתֹורה  zekex`eּבספר zelecb dxez xtqd ly zeiyxtdy oeiky ְֵֶָ
,elqtl jk lk eilr exingd `l אין ּותפּלין ּבמזּוזֹות ְְֲִִִֵָאבל

ּבהן  dxeylּתֹולין dxey oia llk אחת אֹות odyאפּלּו oeik ֲִִֶַַָ
eilr exingd oda wcwcl leki did `ede zexvwe zephw zeiyxt

,olqtlׁשכח אם אחתodaאּלא אֹות ed`אפּלּו ixd ּגֹונזz` ֲִִֵֶַַַָָ
אחרת. וכֹותב ּׁשּכתב, אתמה לכּתב על myּומּתר הּׁשם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

הּגרד  myd,מקֹום my mewna zxg` daiz azke drh m`y - ְֶֶַ
z` azeke ,azky dn z` oikqa slwn `ed ixd ,yaiizd xak eicde

,seliwd mewn lr myd my וaezkl xzen ok הּמחק מקֹום על ְְְַַָ
dilr erav` z` xiardy ici lr zeaiz x`yn cg` wgn m`y -

myd my z` aezkl leki `ed ixd ,gl oiicr did eicdy drya

,dwignd mewna ּבכּלםzefefne oilitza oiae dxez xtqa oia -. ְָֻ
.ÊÈספרים dxez]ּכֹותבי ixtq ּומזּוזֹות[- miyyegyּתפּלין ְְְְִִִֵָ

y zeize`d lr wa` dlri `ny,slwd lr eazk להם ֶָָאסּור
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משומד  בכלל הוא הרי זרה לעבודה מומר שגם ס"א), לט סי'

אינו  אם אפילו שזה מומר), או (ד"ה הלכה בביאור והוסיף ופסול.

ביותר. בה לחלל שקוע מומר הוא שאם (שם), הרב בשו"ע וכתב

סק"ו) לט (סי' ברורה ובמשנה פסול. הוא הרי רבים, בפני שבת

מדרבנן, שהוא באיסור רק שבת מחלל הוא אם שאפילו הוסיף,

בדיעבד  גם פסול יהיה הוא האם בזה ומסתפק פסול, כן גם .הוא

דמיהן. על ביתר וכו' לוקחין רפא ואין סי' (יו"ד השו"ע וכתב

לקנות  חייבים דמיהם מכדי יותר מעט או דמיהם כדי שעד ס"א),

ישראל, מיד זה תורה ספר גנבו שהגויים יודעים ואם ולגנזם. מהם

בו  לקרוא גם יז),.יכולים ס"ק לט (סי' ברורה במשנה וכתב

לקנות  שחייבים עצמו מחמת נפסל תורה הספר שאם הוא שפשוט

בדעת  שכתב מה אין) (ד"ה הלכה בביאור וראה לגנזם. כדי מהם

רבינו.

טו  וכו'.:הלכה אזכרה וכתב וכו' תפילין וכו' וכתב הכותב

בפיו  שיאמר שצריך תפילין, לגבי סי"ט) לב סי' (או"ח השו"ע

כותב  שהוא הקדושים מהשמות אחד שכותב פעם בכל בפירוש

ס"ב) רעו סי' (יו"ד תורה ספר לגבי כתב וכן השם. קדושת .לשם

המחשבה  בפיו, הוציא לא שאם צה), (ס"ק ברורה במשנה וכתב

לכתחילה, הדין הוא שכן הרמ"א, וכתב בדיעבד. גם מועילה אינה

כך  ואחר הכתיבה בתחילת רק כן אמר אם גם כשר בדיעבד אבל

בפירוש  שיאמר צריך ואין במחשבתו, כן השו"ע .חשב כתב

רק  ולא לשמה שתהיה צריכה הכתיבה שכל סי"ט), לב סי' (או"ח

אלא  בפירוש, בפיו זאת שיאמר צריך וכן הקדושים. השמות

ברורה  במשנה וכתב הכתיבה. בתחילת רק כן שיאמר שמספיק

הפרשיות, כל כתיבת בתחילת זאת שיאמר שהכוונה צב), (ס"ק

ופרשה  פרשה כל בתחילת כך שיאמר טוב יותר וכו'.אך וכתב
פסולין. לשמן שצריך שלא סל"א) (שם הרב בשו"ע וכתב

וכו'..לגנזם  מפסיק זה הרי וכו' כותב (יו"ד היה השו"ע וכתב

למלך, לענות כדי שמות שני בין הפסיק שאם ס"ג), רעו סי'

כותבו  שהוא ולומר לחזור לו יש השני השם את וכותב כשחוזר

השם. קדושת לשם

טז  המחק.:הלכה מקום ועל וכו' סי'ומותר (או"ח ובשו"ע

לח, עדיין שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא הוסיף סכ"ד), לב

סימן  שום יישאר ולא בקלות יגררו ואז שיתייבש ימתין אלא

במה  השו"ע שכוונת קיג), (ס"ק ברורה במשנה וביאר מהדיו.

והביא  טובה. לעצה לח, שהוא בזמן הדיו את ימחק שלא שכתב

המחיקה, במקום דיו של רושם נשאר שאם מגדים, הפרי בשם

ה'. שם שאינן תיבות שאר גם עליו לכתוב אסור

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

[dkldk `ly ehgypy וok טרפֹות`l` dkldk ehgypy -] ְְֵ

[dze` milqet mde ,zenl dl minxeb eidy minen mteba e`vnpy

mixedhd.ׁשּלהן  zeterde zeigd zendad ly ּכֹותבין okו - אין ְְִֵֶֶָ

mze`עֹור ּגּבי הּזהמה lyעל מּפני הּטהֹור oegxq],הּדג -] ְֲִֵֵַַַַַָָָֻ

oeikזהמּתֹו xerdׁשאין ly ּפֹוסקתmbּבעּבדּהceaird xg`l - ְְִֵֶֶֶַָֻֻ

.devnl qe`n df ixde ,dly

.‡Èxer ו ּתֹורה, ספר ׁשל xerּגויל okאֹו ּתפּלין ׁשל קלף ְְְְִִִֵֶֶֶָָ

לׁשמן אֹותן לעּבד צרי ּתֹורה, ספר zligzayׁשל ,xnelk - ְְִִֵֵֶֶַָָָָ

zexerdn zeyrl ick ceaird z` dyery yexita xn`i mceair

.dyecw ly xacלׁשמן ׁשּלא עּבדן mdואם ixd.ּפסּולין ְְְְִִִִֶָָֹ
לפיכ,dnyl ceair jixvy oeik הּגֹוי- עּבדן zligznאם - ְְִִִַָָ

md ixd ,ceaird seq cre ceairdׁשאמרנּו ּפי על ואף ְְְִִֶַַַָּפסּולין,
הּספרyexitaלֹו לׁשם זה עֹור הּתפּלין,dxezלעּבד ל ׁשם אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַ

oeik עֹוׂשה הּוא עצמֹו ּדעת על ceaird,ׁשהּגֹוי z`e על לא ְֶֶַַַַַַֹ
אֹותֹו הּׂשֹוכר mzeevn.ּדעת myl myriy ּדבר - ּכל לפיכ ְִֵַַַָָָָ

לׁשמ  מעׂשה ֹוׁשּצרי,ezeevn myl הּגֹוי- עׂשהּו ed`אם ixd ְֲִִִֶֶַַָָָ
eilr.ּפסּול, gibyne cner eze` xkyy l`xyid m` elit`e ָ

עּבדּה צריכה אינּה ceair]ּומזּוזה `mלׁשמּה,[- mb jkitle ְְְִִִֵָָָָָֻ
.dxyk `id ixd ,ceaird z` iebd dyr

.·Èdkld ולא ּתֹורה ספר ּכֹותבין ׁשאין מּסיני, ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹלמׁשה

ּבׂשרטּוט  אּלא dneckeמזּוזה oikqa hrn mivxege mihxeyy - ְְְִֶָָ

xyi azkd didiy ick ,dxeye dxey lka mixyi mieew xerd jeza

,d`pe מחּפין ׁשהן לפי ׂשרטּוט, צריכין אינן ּתפּלין -אבל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָֻ
onf lka oze` `exwl leki epi`y dfk ote`a zexetze zeqekn ody

hehxy mikixv opi` jkitle ,oze` rxwiy ici lr `l m` dvxiy

.daizkd iepl לכּתב מן dligzklּומּתר ׁשּלא ּומזּוזֹות ּתפּלין ְְְִִִִֶָֹֹֻ

oeikהּכתב  אּלּו, ּפרׁשּיֹות ּגֹורסין milibxׁשהּכל mleky - ְְִִֵֶַַָָָֹ
.zeierh `ll dt lra oze` mirceie el` zeiyxta ספר ֲֵֶָאבל

אסּור  מן dligzklּתֹורה ׁשּלא אחת אֹות אפּלּו ּבֹו לכּתב ְֲִִִֶַַָָֹֹ

aizkaהּכתב, zeaezk ody zeize`a drhi `ny miyyegy oeik ְַָ
jtidl e` ,`ln aizka oazki `ede xqg.

.‚È מין ׁשּכתבן ּומזּוזֹות ּתפּלין ּתֹורה dcearספר caerd - ְְְִִִֵֶֶָָָ
,mixnkd enk xzeia da rewye dxf.יּׂשרפּוm`eאֹו ּגֹוי, ּכתבן ְְִָָָ

mazky מׁשּמד ickיׂשראל zeevn ler epnn wxty ,xnen -] ְְִֵָָֻ
,dlek dxezd lkl cnzyde ,[iebk zeyridl מֹוסר oiylnאֹו -] ֵ

,[miiebd zepehlylאֹוmazky,קטן אֹו אּׁשה אֹו אּלּועבד הרי ֲִֵֵֶֶָָָ

oeikויּגנזּו.mzeevnlּפסּולין ,el` oilitz leqtl daiqde ׁשּנאמר ְְְֱִִֶֶַָ
חֿט) ו, eke'','ּוקׁשרּתם(דברים jci lr ze`lּוכתבּתם'zefefn lr ְְְְַַָָ

,'jziay oiprl ,dfl df miweqtd zekinq z` miyxeceּכלin ָ
הּקׁשירה  על oilitzׁשּמזהר ly ו`ed,ּבּה הּוא מאמין ְְְֲִִֶַַַָָָֻ

jkaׁשּכֹותב  mihrnzne .mzaizkl xyk `ed wx -ohwe car dy` ֵֶ
miaiig mpi`y oeik oilitz zeevnl mikiiy mpi`e ,mixdfen mpi`y
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יא  לשמן.:הלכה אותן לעבד צריך וכו' השו"ע תפילין וכתב

שלהם  העיבוד בתחילת בפיו לומר שטוב ס"ח), לב סי' (או"ח
במשנה  וכתב תורה. ספר לשם או תפילין לשם מעבדו שהוא

כן  שיוציא צריך ואין מחשבה מספיק כד),שבדיעבד (ס"ק ברורה

שלא  במי הדין פרטי בתחילת) (ד"ה הלכה בביאור וראה בפיו.
(ד"ה  הלכה בביאור עוד וראה לשמה. העיבוד בתחילת חישב

לשמה  עיבוד דיני בפרטי שהאריך הגוי .וצריך) עבדן אם לפיכך
ואם פסולין. לחלוק, הרא"ש שדעת ס"ט), (שם השו"ע וכתב

שהכוונה  הרמ"א, והוסיף כשר. ומסייעו הגוי ליד עומד ישראל
הרא"ש. כדעת הרמ"א והכריע העור, בעיבוד קצת מסייעו שהוא

בתחילת  יהיה שהסיוע ס"א), רעא סי' (יו"ד הרמ"א כתב ועוד

לשם  זאת עושה שהוא ויאמר הסיד, לתוך כשנותנו העיבוד
תורה  ספר לדעת .קדושת סי"ב), לב סי' (או"ח הרב בשו"ע וכתב

לכתחילה, דין רק הוא הסיוע לגבי שכתב במה שכוונתו הרמ"א,

ברורה  במשנה והוסיף כשר. כלל סייעו לא אם גם בדיעבד אבל
רק  סייעו הוא אם מספיק לכתחילה סיוע בדין שגם כט), (ס"ק

להרמב" (ד"ה הלכה בביאור וראה כשר, שהוא העיבוד ם)בסוף

הסיוע  דין בפרטי לשמה..שהאריך עבדה צריכה אינה ומזוזה
לכתחילה  צריכה שמזוזה פסק, ס"ה) רפח סי' (יו"ד והשו"ע
יתבטל  מעובד לעור ימתין שאם במקרה אבל לשמה, עיבוד

אחר  ויחפש מעובד, שאינו עור על מיד אותה יכתוב מהמצווה,

פוסלים  הפוסקים שרוב כתב, סק"ד) (שם והש"ך מעובד. עור
ימתין  שאם במקרה אך לשמה. מעובד שאינו בעור בדיעבד אפילו

להמציא  וישתדל ברכה, בלא יקבענה המצוה, תבטל זה לעור

יברך. שלא סק"ב) (שם הט"ז כתב וכן כשרה. אחרת מזוזה

יב  שרטוט.:הלכה צריכין אינן תפילין השו"ע אבל וכתב

והוסיף  הראשונה. השורה את לשרטט שצריך ס"ו), לב סי' (או"ח

צריך  שרטוט, בלי ישר לכתוב יודע אינו שאם (שם), השו"ע

שאם  כא), (ס"ק ברורה במשנה כך על וכתב השורות. כל לשרטט

כשר  בדיעבד עקומות, השורות את וכתב שרטט בשו"ע .לא וכתב

אלא  שרטוט בלי ישר לכתוב יודע הוא אם שאפילו (שם), הרב

כל  את לשרטט רוצה הוא ולפיכך יותר, ונאה ישר שיהיה שרוצה

מותר  בלי .השורות, ישר לכתוב יודע אם שגם כתב, והרמ"א

וכן  והאחרונה הראשונה בשורה לשרטט צריך הוא הרי שרטוט,

שרטט. לא אם הדין מה אין) (ד"ה הלכה בביאור [וראה מהצדדים

שמעיקר  כתב, (ס"ח) הרב ובשו"ע ויש)]. (ד"ה שם עוד וראה

רק  אלא ומהצדדים ולמטה למעלה לשרטט צריך אינו הדין

לשרטט. בתפילין שהמנהג אלא (ד"ה מלמעלה, הלכה ובביאור

השורות  בכל לשרטט הוא המנהג שכיום כתב, ומותר .וכן)
הכתב. מן שלא וכו' תפילין לב לכתוב סי' (או"ח השו"ע וכתב

מתוך  לכתוב צריך בפיו, שגורות הפרשיות אין שאם סכ"ט),

המובחר  מן שמצווה קלד), (ס"ק ברורה במשנה וכתב הכתב.

הכתב. מתוך האופנים בכל לכתוב

יג  קטן.:הלכה שאפילו או ס"א) לט סי' (או"ח השו"ע וכתב

(שם), הרב בשו"ע וכתב פסול. הוא הרי חינוך לגיל כבר הגיע אם

יש  עשרה שמונה גיל עד שנים עשרה שלוש בן שהוא גדול שגם

שתי הביא לא שעדיין לתלות שיש כיון שאם לפסול, אלא שערות,

וראה  שערות. שתי הביא שכבר לתלות יש עשרה שמונה בן הוא

בזה  שהאריך קטן) או (ד"ה הלכה (או"ח .בביאור השו"ע כתב



z"qeקצד dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

העֹוף  zhixnׁשּנתעּבד עֹור ici lr miawp ea yiy elit`y - ְִֵֶַָ
ici lr exvepy miawpd minzqp ceaird ici lr ,ely zevepd

.dilr xaer eicdy `vnpe ,zevepdׁש אחר העֹור נכּתבּוxakנּקב ְְִִֶַַַָ
,zefefnde oilitzd e` dxez xtqdנּקב yאם slwd,האֹות ּבתֹו ְִִַָ

ּתֹו 'ּכגֹון ze`dאֹו m"n],'מים'ze`dּתֹוהא' ּבׁשאר [- וכן ְְְִֵֵֵָ
dfאֹותּיֹות  ixd ,okeza llg yie zeptc yely odl yiy ּכׁשר.- ִֵָ
m` la`ּביר lbxdנּקב jeza xeg xvep עד dnvr,אֹות dׁשל- ְִֶֶַַָ

dkzgp],נפסקה id`ׁש מּמּנה[- נׁשּתּיר awpdאם mewn cr ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ly xeriyk קטּנה אֹות i',מלֹוא ze`d -df ixd והּוא ּכׁשר, ְְְֵַָָ

i`pzaׁש`id ּתדמה dfלא ici lr,אחרת didלאֹות m`y oebk ְְִֶֶֶֶַֹ
ici lr didz `ly jixv ,'e ze`a enk jez odl oi`y zeize`a awpd

,dnecke 'i ze` `idy dzr eaygi `ly ,ce`n dphw 'e ze`d df

מּמּנה נׁשּתּיר לא `elitואם awpd mewn crly xeriy מלא ְְְִִִֵֶַָֹֹ
קטּנה, id`אֹות ixd.ּפסּולה ְְַָָ

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּתפּלין?‡. את ּכֹותבין ּכֹותבין oilitzּכיצד ראׁש, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַֹ

z`הּפרׁשּיֹות il'ארּבע ycw' ody אֿי)- יג, ik(שמות dide' , ְִַַַָָ
'j`iai(יאֿטז 'rny'(שם דֿט), ו, reny'(דברים m` dide' יא , (שם

קלפים,יגֿכא) ארּבעה ואחד micxtp,על אחד ּכל וגֹוללין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
mitlwdn ּבּתים ּבארּבעה אֹותן ּומּניחין zenewnלבּדֹו, -] ְְְִִִַַַָָָָ

ayen[mitlwl אחד ּבעֹור מחּברין zrax`yׁשהן ,xnelk - ְְִֵֶֶָָֻ
.zg` xer zkizgn miieyr mizadּוoilitz את ּכֹותבין יד, ְִֶֶָׁשל

ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות micenr]ארּבע אחד[- קלף -על ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
,zg` slw zkizgaוגֹוללֹוslwd z` lleb ּתֹורה- ספר -ּכמן ְְְִֵֶָ

,dxez xtq milleby jxck מcv ל seqnּתחּלתֹוcvסֹופֹו - ְְִִָ
zeiyxtd zligzl zeiyxtd, אחד ּבבית `zּומּניחֹו gipne - ְִִֶַַָ

.cala cg` ziaa ci ly oilitzd

.·וצריxteqdּב `l`ּפרׁשּיֹות zaizkdלהּזהר oazki `ly ְְִִִִֵָָָָ
,dxez xtqa oazkl yiy ote`a עׂשה azk]ׁשאם -]z` הdyxt ִֶַָָ

`idyסתּומה[dxeyd rvn`n dligzny dazkyּפתּוחה [- -] ְְָָ
,[dxey zligzaאֹוz` הdyxt`idyּפתּוחה- dxeza ְַָ
ּפסלן zeleqt.סתּומה, oilitzd ixd הּפרׁשּיֹות - וׁשלׁש ְְְִַָָָָָָֹ

rny'e',הראׁשֹונֹות 'j`iai ik dide' ,'ycw' ody oilitzaּכּלןoic ִָָֻ
zeiyxtk ozaizk אם 'והיה ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ְְֲִִֶַָָָָָָּפתּוחֹות,

dyxtkׁשמע' dzaizk oic.סתּומה ְַָָֹ
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בירך .השמאלית] וכו'.נקב תדמה שלא והוא והשו"ע וכו'

כלומר  פשוטות, שאינן באותיות שדווקא פסק, סט"וֿטז) (או"ח

הדין  וכדומה, מ' או ה' אות כמו בתוכן מילוי להן שיש באותיות

אבל  כשר, זה הרי קטנה אות של כשיעור שם נשאר שאם הוא

כמו  בתוכן מילוי להן שאין באותיות כלומר הפשוטות, באותיות

שם  נשאר אם ידי על לבדקן אפשר אי וכדומה, ז' י' ו' אות

לקרוא  יכול אם קטן בדיקת ידי על אלא קטנה, אות של כשיעור

נכון. זאת

א  ארבעה :הלכה על הפרשיות ארבע כותבין ראש, של
ארבעת קלפים. כל את כתב שאם סמ"ז), לב (סי' השו"ע וכתב

בין  רווח שאין ואף כשרות, התפילין אחד, בקלף הפרשיות

כל  שייתן [ובלבד מזו זו ולהפרידן לחתכן יכול שאינו הפרשיות,

יש  כיצד שם וראה סע"א). (שם הרב שו"ע שלה. בבית פרשה

הפרשיות  את משיחה להניח או חוט להעביר צריך אך בבתים].

(שם)] הרב שו"ע מזה, זה להבדילם [כדי לבית בית כתב .בין

או  יחד, התפורות עור שחתיכות סנ"ח), לב (סי' הרב בשו"ע

אך  לתפילין. וכשרות אחד, כעור נחשבות בדבק, יחד הדבוקות

התפילין  בתי ארבעת את לעשות ונכון טוב מקום שמכל כתב

קעב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה כתב וכן ממש. אחד מעור

מועיל  שאין וסוברים מחמירים שיש משום לעשות, שנכון

יחד  התפורות שבתפילין .חתיכות (שם), ברורה במשנה כתב ועוד

מזה  זה נפרדים יהיו עצמם שהבתים להיזהר יש בדבק, המחוברות

שהרי  בתיתורא], חיבורם במקום [מלבד בדבק דבוקים יהיו ולא

עם  אחד בית אלא כאן אין כן ואם אחד, לעור מחשיבם הדבק

ממש  אחד מעור העשויות בתפילין ואף שפסול. מחיצות ארבע

לחשוש  שיש בדבק, דבוקים ולא מופרדים הבתים שיהיו טוב

חריץ), ד"ה ס"מ (שם הלכה בביאור [וראה מחברם הדבק שמא

בין  להפריד שצריכים השיעור הוא כמה הפוסקים דעות שהביא

בדיעבד]. הבתים

ב  סתומה :הלכה הפתוחה או פתוחה הסתומה עשה שאם
את פסלן. עשה אם מכשירים שיש כתב סל"ו) לב (סי' והרמ"א

ס"נ)]. (שם הרב שו"ע [בדיעבד. פתוחות התפילין פרשיות כל

'והיה  פרשת את אף לעשות אלו, במדינות נהגו שכך עוד וכתב

פתוחות  שהן הפרשיות כשאר השיטה, בתחילת שמוע' ומכל .אם

אחת  את ועשה שינה שאם (שם), הרב בשו"ע כתב מקום

ואף  המקילים, לדעת אף פסולות לסתומות, הפתוחות מהפרשיות

סמוכה  אינה 'שמע' שפרשת מה בזה מועיל ואין 'שמע', בפרשת

שלפניה  לפרשה לכתוב .בתורה שיש כתב, סל"ו) לב (סי' השו"ע

השורה, בתחילת ו'שמע' יביאך' כי 'והיה 'קדש', פרשיות את

חלק  מקום להניח יש יביאך' כי ו'והיה 'קדש' פרשיות ובסוף

שיש  הרווח שיעור [שהוא אותיות תשע לכתוב כדי בשיעור

'שמע' פרשת ובסוף להלן]. בזה וראה לפרשה, פרשה בין להניח

מכד  פחות ובדיעבד לכתחילה, כלל חלק מקום להניח תשע אין י

השורה  באמצע להתחיל יש שמוע' אם 'והיה ופרשת אותיות,

שלושת  זה ובאופן אותיות. תשע כשיעור בה שהניח לאחר

האחרונה  והפרשה הדעות, לכל פתוחות הן הראשונות הפרשיות

רבינו  לדעת סתומה שנוהגים .היא כתב סנ"ג) (שם הרב ובשו"ע

להלכה, העיקר הוא שכן השו"ע, כדברי לעשות מדינות בהרבה

פרשת  את אף לעשות לעיל] [הובא הרמ"א מנהג את גם הביא אך

שלא  דבריו על האחרונים שסמכו וכתב פתוחה, שמוע' אם 'והיה

ובקונטרס  הראשונים. על לעז להוציא שלא כדי המנהג לבטל

תשע  כדי רווח להניח שהנהיג כתב יב) ס"ק סנ"ב (שם אחרון

אם  'והיה פרשת בתחילת וגם 'שמע' פרשת בסוף גם אותיות

והוא .שמוע' נוסף, מנהג הביא קסד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

היריעה  את להפ[slwd ּפניה [- lreעל ,icbpd cvl xnelk - ְֲִֶֶַַַָָָֹ
wixd ixeg`d cvde ,d`xp epi`e oezgz `ed azkdy `vnp df ici

,oeifa ly bdpn dfy oeik ,eitlk `ed slwd ly עליה ּפֹורס ֵֶֶָָָאּלא
אֹו slwd.ּכֹופלּהּבגד, lr yextl ick cba el oi`yk ,miipyl ְֶֶָ

.ÁÈׁשאמר ּומזּוזה ּתפּלין ּתֹורה אחר mdilrספר הּסֹופר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ידֹוmdׁש מּתחת gwell,יצאּו mxqne mazkl miiqy xg`l - ְִֶַַָָ

ּכתבּתי miyecwd]האזּכרֹות `zלא zeny לׁשמן yiׁש[- ּבהן ְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
,mileqt mde [miyecwd zenyd zyecw myl נאמן [- ֱֵֶָאינֹו

[ezxin`a]לפסלן,mzexyk zwfgnנאמן ezxin`aאבל ְְֱֲֶָָָָ
ׂשכרֹו`zלהפסיד dxez.ּכל xtqd zaizk lrולּמה`edאינֹו ְְְְִֵַָָָָ

לפסלן  ixdנאמן exky lk z` jka ciqtn `edy oeik ixde - ְְֱֶָָָ
`ed mrhd ,mlqtl on`p epi` recne xwyn epi`y zpzep `xaqd

miyyegyנתּכּון לא efׁשּמא dxin`aלהפסיד `zאּלא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
mzexykׁשּׂשכרֹו זה על  אֹו הּלֹוקח oeekzdeעל ,exear mazkl ְֵֶֶַַַַָ

,mqirkdl eixacaודּמה[ayge ּבאמירה [- מפסיד הּוא ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶַַָָ
אּלא האזּכרֹות `zזֹו `epiׂשכר jkitle ,exky lk z` `le ,cala ְְֶַַָָָ

.xwyl yyegלפיכiptn `id on`p epi`y jkl daiqdy oeik - ְִָ
epi` okle ,miyecwd zenyd xky z` wx ciqtn epi`y aygy

,xwyl yyegאמר אּלּוdxezספרxteqdאם ּתפּלין אֹו -זה ְִִִֵֵֶֶַָ
,dnecke gwell mizxqny לׁשמן מעּבדֹות אינן ׁשּלהן ְְִֵֶֶָָָָֻעֹורֹות

ly mixac zexerdn zeyrl ick mceair z` eyr `ly xnelk -

,dyecwׁש מּתֹו`edלהפסיד ed`,ׂשכרֹו`zנאמן ixd נאמן ְְְֱֱִִֶֶֶַָָָ
ok mb,לפסלןz` e` gweld z` qirkdl dfa oeekzdy milez `le ְְָָ

,exkyy inoeikיֹודעין הּכל העֹורֹות xexiaaׁשהרי אין ׁשאם ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
mdly ׂשכר לכּלֹו אין ל ׁשמן xkyמעּבדים el oi`y xnelk - ְְְִִֵָָָָֻֻ

lk z` ciqtiy xexiaa rciy oeike ,oazky slwd zerixi lk lr

ef ixd ,daexn cqtd envrl mxbe eixac z` xn` z`f lkae ,exky

.xwiy `le zn` xaicy dgked

.ËÈ ּתפּלים ּכֹותבין oilitz]אין ּבכתב [- אּלא ּומזּוזֹות ְְְְִִִִֵֶָָ
zefefne.אּׁשּורי, oilitza meid epl yiy azkd `edeוהּתירּו ְִִִַ

minkg ּבספרים[dxez ixtqa ּב[- אף oeylלכתבן ly azk יוני ְְְְִִִִַָָָָ
נׁשּתּקע oeikyו ּבלבד, mlrp]ּכבר ,gkyp -]azke oeyl eze` יוני ְְְְְִִִַַַָָ

dpynd inkg inia ea exaicy ו העֹולם ואבד,ed`מן נׁשּתּבׁש ְְְִִֵַַָָָ
ׁשלׁשּתן  הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכzefefne oilitz dxez xtq - ְְְְִִֵַָָָ

ּבכתיבתןcala.אּׁשּורי azkaאּלא להּזהר וצריxtq ly ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
zefefne oilitz dxezּתדּבק ׁשּלא lyּכדי eicאֹותzg` לאֹות ְְְִֵֶַֹ

,dipydהעֹור ׁשאין אֹות eilrׁשּכל miazekyלּה מּקיף ִֵֶֶַָָָ
רּוחֹותיה  diccv]מארּבע -]`id ixd אֹות וכל ׁשאין ּפסּולה. ְְְֵֵֶֶַַָָָ

ohwd]הּתינֹוק חכם [- לא ecalׁשאינֹו ezrcn `exwl rceid -] ִֵֶַָָֹ
[dxfr ila סכל llk],ולא `exwl rcei epi`y ytih יכֹול [- ְָָָֹ
dxfr,לקרֹותּה mr mb ze`d z` `exwl leki `l `edy -`id ixd ְִָ

ּתדמה  ׁשּלא האֹותּיֹות ּבצּורֹות להּזהר צרי לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹּפסּולה.
icn,'ואו'`zeל 'יּוד'`zeה  dkex` 'i ze`d z` dyriy ici lr - ָָָ

e''יּוד'`zeל dnec'ואו'`zeולא ze`d z` dyriy ici lr - ְָָֹ
,icn dxvw וokלאdnec didzze` ל ולא`ze'ּכף' `ze'ּבית' ְְֵָָֹֹ

ו `zeל dnec'ּבית' `zeלאok'ּכף', dnec didz'ּדאל'-] ְֵָָָֹ
[z"ilc לze`ולא ''ריׁש' ze` ל ּכל `zeריׁש' וכן 'ּדאל', ְְֵֵֵָָָָֹ

ּבהן, xexaּכּיֹוצא ote`a aezkie ׁשּירּוץ ּבהן lkעד הּקֹורא ֵֵֶֶֶַַַָָָ
dpad i` zngn ez`ixwa xvridl ul`iiy `ll.

.Î,הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה ze`dyעֹור oeik ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.miipyl dwelg didz `l` dnly didz `lׁשהּדיֹו נקב ְְֶֶֶַָוכל

עליו  hgnd,עֹוברת ly eceg enk ce`n ohw awpdy xnelk - ֶֶָָ
epi`e aekir ila slwd lr eicd z` jilen ea azek `edy qenlewde

,awp eze` lr ezaizka akrznאינֹוaeyg לכּתב ּומּתר נקב, ְִֵֶֶָֹֻ
qenlewdnעליו  lfep eicd ixdy ,miipyl zwqtp dpi` ze`dy oeik ָָ

.dnly ze`d ixdy ze`d lka ea azeke על לכּתב מּתר ְְִִַָָֹֻלפיכ
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יח  שכר.:הלכה לכולו אין וכו' רפא לפיכך סי' (יו"ד והרמ"א
חומש  בשבילו שכתב מי כמו שכרו לו לשלם שחייב פסק, ס"ה)

בלבד. בו לקרוא

יט  וכו'.:הלכה תדבק שלא וכו' להזהר בשו"ע וצריך וכתב
ונדבקה  מדי גדולה אות כתב הוא שאם ס"ה), לב סי' (או"ח הרב
מה  את יקלף הוא שאם באופן השניה, לאות בסופה זה ידי על
אפילו  הדין וכן ולקלפה. להחמיר יש האות, צורת תישאר שנדבק
בתג  דבוקה זו אות של התג אלא דבוקה בעצמה האות אין אם
ועיין  בזה. זה נדבקו אחת אות של תגים ששני או אחרת, אות של

צריך) ד"ה ס"ג (שם הלכה בביאור שלא .עוד וכו' צריך לפיכך
בזה. כיוצא כל וכן וכו' לו תדמה (סי' ברורה במשנה כתב

זה  הרי אחרת לאות דומה האות מקצת רק אם שאפילו סק"ג),
חולקים. שיש והביא שצריך פסול, ס"א), (שם בשו"ע וכתב

מהן, אחת צורת שום תשתנה שלא האותיות בכתיבת לדקדק
האות, במקצת אפילו הוא בזה שדין (סק"ב), ברורה במשנה וכתב
שאין  עוד וכתב י'. של הקוץ או א' האות של הראש שחסר כגון
צורת  שאין יודעים שאנו מכיון תינוק, של קריאתו לזה מועיל

כראוי. האות

כ  נקב.:הלכה אינו עליו עוברת שהדיו נקב בשו"ע וכל וכתב

דרך  נראה השמש אור אם שאפילו סי'"ז), לב סי' (או"ח הרב

כשר  זה הרי בדיו, אותו שמילא לאחר גם נקב העור .אותו נקב
כשר. וכו' האות בתוך נקב אם סט"ו)וכו' לב (סי' ובשו"ע

כשר, זה הרי האות חלל כל את ממלא הנקב אם שאפילו הוסיף

מוקפת  להיות צריכה מבפנים שהאות משמע שבירושלמי כתב אך

כדעת  לכתחילה להחמיר שנכון (סי"ט), הרב בשו"ע וכתב קלף.

הנקב .הירושלמי  אם שאפילו לו), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

שריטה  אפילו מהאות נשאר עוד כל עצמה, באות נגע שבחלל

האותיות  לעובי שיעור שאין מפני כשר, זה הרי מבחוץ, נקב .דקה
וכו'. אות של שאם בירך פסק, סט"ו) לב סי' (או"ח והשו"ע

של  כשיעור שם שיישאר צריך ה' האות של  הימנית הרגל ניקב

אפילו  ה', האות של השמאלית הרגל ניקב אם אבל קטנה, אות

הרא"ש. לדעת כשר זה הרי שהוא, כל שיעור רק שם נשאר אם

קטנה, אות של שיעור מצריכים הפוסקים ששאר כתב, והרמ"א

שהמחלוקת  לח), ס"ק (שם ברורה במשנה [והוסיף ההלכה וכן

אותיות  בשאר אבל ה', באות רק היא הפוסקים לשאר הרא"ש  בין

לרגל  הימנית הרגל בין חילוק שאין סובר הרא"ש גם ח', אות כמו



קצה z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

העֹוף  zhixnׁשּנתעּבד עֹור ici lr miawp ea yiy elit`y - ְִֵֶַָ
ici lr exvepy miawpd minzqp ceaird ici lr ,ely zevepd

.dilr xaer eicdy `vnpe ,zevepdׁש אחר העֹור נכּתבּוxakנּקב ְְִִֶַַַָ
,zefefnde oilitzd e` dxez xtqdנּקב yאם slwd,האֹות ּבתֹו ְִִַָ

ּתֹו 'ּכגֹון ze`dאֹו m"n],'מים'ze`dּתֹוהא' ּבׁשאר [- וכן ְְְִֵֵֵָ
dfאֹותּיֹות  ixd ,okeza llg yie zeptc yely odl yiy ּכׁשר.- ִֵָ
m` la`ּביר lbxdנּקב jeza xeg xvep עד dnvr,אֹות dׁשל- ְִֶֶַַָ

dkzgp],נפסקה id`ׁש מּמּנה[- נׁשּתּיר awpdאם mewn cr ְְְִִִִֵֶֶַָָ
ly xeriyk קטּנה אֹות i',מלֹוא ze`d -df ixd והּוא ּכׁשר, ְְְֵַָָ

i`pzaׁש`id ּתדמה dfלא ici lr,אחרת didלאֹות m`y oebk ְְִֶֶֶֶַֹ
ici lr didz `ly jixv ,'e ze`a enk jez odl oi`y zeize`a awpd

,dnecke 'i ze` `idy dzr eaygi `ly ,ce`n dphw 'e ze`d df

מּמּנה נׁשּתּיר לא `elitואם awpd mewn crly xeriy מלא ְְְִִִֵֶַָֹֹ
קטּנה, id`אֹות ixd.ּפסּולה ְְַָָ

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
הּתפּלין?‡. את ּכֹותבין ּכֹותבין oilitzּכיצד ראׁש, ׁשל ְְְִִִִֵֶֶַַֹ

z`הּפרׁשּיֹות il'ארּבע ycw' ody אֿי)- יג, ik(שמות dide' , ְִַַַָָ
'j`iai(יאֿטז 'rny'(שם דֿט), ו, reny'(דברים m` dide' יא , (שם

קלפים,יגֿכא) ארּבעה ואחד micxtp,על אחד ּכל וגֹוללין ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָ
mitlwdn ּבּתים ּבארּבעה אֹותן ּומּניחין zenewnלבּדֹו, -] ְְְִִִַַַָָָָ

ayen[mitlwl אחד ּבעֹור מחּברין zrax`yׁשהן ,xnelk - ְְִֵֶֶָָֻ
.zg` xer zkizgn miieyr mizadּוoilitz את ּכֹותבין יד, ְִֶֶָׁשל

ּדּפין ּבארּבעה הּפרׁשּיֹות micenr]ארּבע אחד[- קלף -על ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
,zg` slw zkizgaוגֹוללֹוslwd z` lleb ּתֹורה- ספר -ּכמן ְְְִֵֶָ

,dxez xtq milleby jxck מcv ל seqnּתחּלתֹוcvסֹופֹו - ְְִִָ
zeiyxtd zligzl zeiyxtd, אחד ּבבית `zּומּניחֹו gipne - ְִִֶַַָ

.cala cg` ziaa ci ly oilitzd

.·וצריxteqdּב `l`ּפרׁשּיֹות zaizkdלהּזהר oazki `ly ְְִִִִֵָָָָ
,dxez xtqa oazkl yiy ote`a עׂשה azk]ׁשאם -]z` הdyxt ִֶַָָ

`idyסתּומה[dxeyd rvn`n dligzny dazkyּפתּוחה [- -] ְְָָ
,[dxey zligzaאֹוz` הdyxt`idyּפתּוחה- dxeza ְַָ
ּפסלן zeleqt.סתּומה, oilitzd ixd הּפרׁשּיֹות - וׁשלׁש ְְְִַָָָָָָֹ

rny'e',הראׁשֹונֹות 'j`iai ik dide' ,'ycw' ody oilitzaּכּלןoic ִָָֻ
zeiyxtk ozaizk אם 'והיה ׁשהיא אחרֹונה ּופרׁשה ְְֲִִֶַָָָָָָּפתּוחֹות,

dyxtkׁשמע' dzaizk oic.סתּומה ְַָָֹ
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dkld ipipt

בירך .השמאלית] וכו'.נקב תדמה שלא והוא והשו"ע וכו'

כלומר  פשוטות, שאינן באותיות שדווקא פסק, סט"וֿטז) (או"ח

הדין  וכדומה, מ' או ה' אות כמו בתוכן מילוי להן שיש באותיות

אבל  כשר, זה הרי קטנה אות של כשיעור שם נשאר שאם הוא

כמו  בתוכן מילוי להן שאין באותיות כלומר הפשוטות, באותיות

שם  נשאר אם ידי על לבדקן אפשר אי וכדומה, ז' י' ו' אות

לקרוא  יכול אם קטן בדיקת ידי על אלא קטנה, אות של כשיעור

נכון. זאת

א  ארבעה :הלכה על הפרשיות ארבע כותבין ראש, של
ארבעת קלפים. כל את כתב שאם סמ"ז), לב (סי' השו"ע וכתב

בין  רווח שאין ואף כשרות, התפילין אחד, בקלף הפרשיות

כל  שייתן [ובלבד מזו זו ולהפרידן לחתכן יכול שאינו הפרשיות,

יש  כיצד שם וראה סע"א). (שם הרב שו"ע שלה. בבית פרשה

הפרשיות  את משיחה להניח או חוט להעביר צריך אך בבתים].

(שם)] הרב שו"ע מזה, זה להבדילם [כדי לבית בית כתב .בין

או  יחד, התפורות עור שחתיכות סנ"ח), לב (סי' הרב בשו"ע

אך  לתפילין. וכשרות אחד, כעור נחשבות בדבק, יחד הדבוקות

התפילין  בתי ארבעת את לעשות ונכון טוב מקום שמכל כתב

קעב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה כתב וכן ממש. אחד מעור

מועיל  שאין וסוברים מחמירים שיש משום לעשות, שנכון

יחד  התפורות שבתפילין .חתיכות (שם), ברורה במשנה כתב ועוד

מזה  זה נפרדים יהיו עצמם שהבתים להיזהר יש בדבק, המחוברות

שהרי  בתיתורא], חיבורם במקום [מלבד בדבק דבוקים יהיו ולא

עם  אחד בית אלא כאן אין כן ואם אחד, לעור מחשיבם הדבק

ממש  אחד מעור העשויות בתפילין ואף שפסול. מחיצות ארבע

לחשוש  שיש בדבק, דבוקים ולא מופרדים הבתים שיהיו טוב

חריץ), ד"ה ס"מ (שם הלכה בביאור [וראה מחברם הדבק שמא

בין  להפריד שצריכים השיעור הוא כמה הפוסקים דעות שהביא

בדיעבד]. הבתים

ב  סתומה :הלכה הפתוחה או פתוחה הסתומה עשה שאם
את פסלן. עשה אם מכשירים שיש כתב סל"ו) לב (סי' והרמ"א

ס"נ)]. (שם הרב שו"ע [בדיעבד. פתוחות התפילין פרשיות כל

'והיה  פרשת את אף לעשות אלו, במדינות נהגו שכך עוד וכתב

פתוחות  שהן הפרשיות כשאר השיטה, בתחילת שמוע' ומכל .אם

אחת  את ועשה שינה שאם (שם), הרב בשו"ע כתב מקום

ואף  המקילים, לדעת אף פסולות לסתומות, הפתוחות מהפרשיות

סמוכה  אינה 'שמע' שפרשת מה בזה מועיל ואין 'שמע', בפרשת

שלפניה  לפרשה לכתוב .בתורה שיש כתב, סל"ו) לב (סי' השו"ע

השורה, בתחילת ו'שמע' יביאך' כי 'והיה 'קדש', פרשיות את

חלק  מקום להניח יש יביאך' כי ו'והיה 'קדש' פרשיות ובסוף

שיש  הרווח שיעור [שהוא אותיות תשע לכתוב כדי בשיעור

'שמע' פרשת ובסוף להלן]. בזה וראה לפרשה, פרשה בין להניח

מכד  פחות ובדיעבד לכתחילה, כלל חלק מקום להניח תשע אין י

השורה  באמצע להתחיל יש שמוע' אם 'והיה ופרשת אותיות,

שלושת  זה ובאופן אותיות. תשע כשיעור בה שהניח לאחר

האחרונה  והפרשה הדעות, לכל פתוחות הן הראשונות הפרשיות

רבינו  לדעת סתומה שנוהגים .היא כתב סנ"ג) (שם הרב ובשו"ע

להלכה, העיקר הוא שכן השו"ע, כדברי לעשות מדינות בהרבה

פרשת  את אף לעשות לעיל] [הובא הרמ"א מנהג את גם הביא אך

שלא  דבריו על האחרונים שסמכו וכתב פתוחה, שמוע' אם 'והיה

ובקונטרס  הראשונים. על לעז להוציא שלא כדי המנהג לבטל

תשע  כדי רווח להניח שהנהיג כתב יב) ס"ק סנ"ב (שם אחרון

אם  'והיה פרשת בתחילת וגם 'שמע' פרשת בסוף גם אותיות

והוא .שמוע' נוסף, מנהג הביא קסד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

היריעה  את להפ[slwd ּפניה [- lreעל ,icbpd cvl xnelk - ְֲִֶֶַַַָָָֹ
wixd ixeg`d cvde ,d`xp epi`e oezgz `ed azkdy `vnp df ici

,oeifa ly bdpn dfy oeik ,eitlk `ed slwd ly עליה ּפֹורס ֵֶֶָָָאּלא
אֹו slwd.ּכֹופלּהּבגד, lr yextl ick cba el oi`yk ,miipyl ְֶֶָ

.ÁÈׁשאמר ּומזּוזה ּתפּלין ּתֹורה אחר mdilrספר הּסֹופר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ידֹוmdׁש מּתחת gwell,יצאּו mxqne mazkl miiqy xg`l - ְִֶַַָָ

ּכתבּתי miyecwd]האזּכרֹות `zלא zeny לׁשמן yiׁש[- ּבהן ְְְִִֶֶַַָָָָָֹ
,mileqt mde [miyecwd zenyd zyecw myl נאמן [- ֱֵֶָאינֹו

[ezxin`a]לפסלן,mzexyk zwfgnנאמן ezxin`aאבל ְְֱֲֶָָָָ
ׂשכרֹו`zלהפסיד dxez.ּכל xtqd zaizk lrולּמה`edאינֹו ְְְְִֵַָָָָ

לפסלן  ixdנאמן exky lk z` jka ciqtn `edy oeik ixde - ְְֱֶָָָ
`ed mrhd ,mlqtl on`p epi` recne xwyn epi`y zpzep `xaqd

miyyegyנתּכּון לא efׁשּמא dxin`aלהפסיד `zאּלא ְְְִִֵֶֶַַָָֹ
mzexykׁשּׂשכרֹו זה על  אֹו הּלֹוקח oeekzdeעל ,exear mazkl ְֵֶֶַַַַָ

,mqirkdl eixacaודּמה[ayge ּבאמירה [- מפסיד הּוא ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶַַָָ
אּלא האזּכרֹות `zזֹו `epiׂשכר jkitle ,exky lk z` `le ,cala ְְֶַַָָָ

.xwyl yyegלפיכiptn `id on`p epi`y jkl daiqdy oeik - ְִָ
epi` okle ,miyecwd zenyd xky z` wx ciqtn epi`y aygy

,xwyl yyegאמר אּלּוdxezספרxteqdאם ּתפּלין אֹו -זה ְִִִֵֵֶֶַָ
,dnecke gwell mizxqny לׁשמן מעּבדֹות אינן ׁשּלהן ְְִֵֶֶָָָָֻעֹורֹות

ly mixac zexerdn zeyrl ick mceair z` eyr `ly xnelk -

,dyecwׁש מּתֹו`edלהפסיד ed`,ׂשכרֹו`zנאמן ixd נאמן ְְְֱֱִִֶֶֶַָָָ
ok mb,לפסלןz` e` gweld z` qirkdl dfa oeekzdy milez `le ְְָָ

,exkyy inoeikיֹודעין הּכל העֹורֹות xexiaaׁשהרי אין ׁשאם ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
mdly ׂשכר לכּלֹו אין ל ׁשמן xkyמעּבדים el oi`y xnelk - ְְְִִֵָָָָֻֻ

lk z` ciqtiy xexiaa rciy oeike ,oazky slwd zerixi lk lr

ef ixd ,daexn cqtd envrl mxbe eixac z` xn` z`f lkae ,exky

.xwiy `le zn` xaicy dgked

.ËÈ ּתפּלים ּכֹותבין oilitz]אין ּבכתב [- אּלא ּומזּוזֹות ְְְְִִִִֵֶָָ
zefefne.אּׁשּורי, oilitza meid epl yiy azkd `edeוהּתירּו ְִִִַ

minkg ּבספרים[dxez ixtqa ּב[- אף oeylלכתבן ly azk יוני ְְְְִִִִַָָָָ
נׁשּתּקע oeikyו ּבלבד, mlrp]ּכבר ,gkyp -]azke oeyl eze` יוני ְְְְְִִִַַַָָ

dpynd inkg inia ea exaicy ו העֹולם ואבד,ed`מן נׁשּתּבׁש ְְְִִֵַַָָָ
ׁשלׁשּתן  הּיֹום ּכֹותבין אין לפיכzefefne oilitz dxez xtq - ְְְְִִֵַָָָ

ּבכתיבתןcala.אּׁשּורי azkaאּלא להּזהר וצריxtq ly ְְְִִִִִֵֶַָָָָָ
zefefne oilitz dxezּתדּבק ׁשּלא lyּכדי eicאֹותzg` לאֹות ְְְִֵֶַֹ

,dipydהעֹור ׁשאין אֹות eilrׁשּכל miazekyלּה מּקיף ִֵֶֶַָָָ
רּוחֹותיה  diccv]מארּבע -]`id ixd אֹות וכל ׁשאין ּפסּולה. ְְְֵֵֶֶַַָָָ

ohwd]הּתינֹוק חכם [- לא ecalׁשאינֹו ezrcn `exwl rceid -] ִֵֶַָָֹ
[dxfr ila סכל llk],ולא `exwl rcei epi`y ytih יכֹול [- ְָָָֹ
dxfr,לקרֹותּה mr mb ze`d z` `exwl leki `l `edy -`id ixd ְִָ

ּתדמה  ׁשּלא האֹותּיֹות ּבצּורֹות להּזהר צרי לפיכ ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹּפסּולה.
icn,'ואו'`zeל 'יּוד'`zeה  dkex` 'i ze`d z` dyriy ici lr - ָָָ

e''יּוד'`zeל dnec'ואו'`zeולא ze`d z` dyriy ici lr - ְָָֹ
,icn dxvw וokלאdnec didzze` ל ולא`ze'ּכף' `ze'ּבית' ְְֵָָֹֹ

ו `zeל dnec'ּבית' `zeלאok'ּכף', dnec didz'ּדאל'-] ְֵָָָֹ
[z"ilc לze`ולא ''ריׁש' ze` ל ּכל `zeריׁש' וכן 'ּדאל', ְְֵֵֵָָָָֹ

ּבהן, xexaּכּיֹוצא ote`a aezkie ׁשּירּוץ ּבהן lkעד הּקֹורא ֵֵֶֶֶַַַָָָ
dpad i` zngn ez`ixwa xvridl ul`iiy `ll.

.Î,הּנקב ּגּבי על יכּתב לא נקּוב, ׁשהיה ze`dyעֹור oeik ְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.miipyl dwelg didz `l` dnly didz `lׁשהּדיֹו נקב ְְֶֶֶַָוכל

עליו  hgnd,עֹוברת ly eceg enk ce`n ohw awpdy xnelk - ֶֶָָ
epi`e aekir ila slwd lr eicd z` jilen ea azek `edy qenlewde

,awp eze` lr ezaizka akrznאינֹוaeyg לכּתב ּומּתר נקב, ְִֵֶֶָֹֻ
qenlewdnעליו  lfep eicd ixdy ,miipyl zwqtp dpi` ze`dy oeik ָָ

.dnly ze`d ixdy ze`d lka ea azeke על לכּתב מּתר ְְִִַָָֹֻלפיכ
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יח  שכר.:הלכה לכולו אין וכו' רפא לפיכך סי' (יו"ד והרמ"א
חומש  בשבילו שכתב מי כמו שכרו לו לשלם שחייב פסק, ס"ה)

בלבד. בו לקרוא

יט  וכו'.:הלכה תדבק שלא וכו' להזהר בשו"ע וצריך וכתב
ונדבקה  מדי גדולה אות כתב הוא שאם ס"ה), לב סי' (או"ח הרב
מה  את יקלף הוא שאם באופן השניה, לאות בסופה זה ידי על
אפילו  הדין וכן ולקלפה. להחמיר יש האות, צורת תישאר שנדבק
בתג  דבוקה זו אות של התג אלא דבוקה בעצמה האות אין אם
ועיין  בזה. זה נדבקו אחת אות של תגים ששני או אחרת, אות של

צריך) ד"ה ס"ג (שם הלכה בביאור שלא .עוד וכו' צריך לפיכך
בזה. כיוצא כל וכן וכו' לו תדמה (סי' ברורה במשנה כתב

זה  הרי אחרת לאות דומה האות מקצת רק אם שאפילו סק"ג),
חולקים. שיש והביא שצריך פסול, ס"א), (שם בשו"ע וכתב

מהן, אחת צורת שום תשתנה שלא האותיות בכתיבת לדקדק
האות, במקצת אפילו הוא בזה שדין (סק"ב), ברורה במשנה וכתב
שאין  עוד וכתב י'. של הקוץ או א' האות של הראש שחסר כגון
צורת  שאין יודעים שאנו מכיון תינוק, של קריאתו לזה מועיל

כראוי. האות

כ  נקב.:הלכה אינו עליו עוברת שהדיו נקב בשו"ע וכל וכתב

דרך  נראה השמש אור אם שאפילו סי'"ז), לב סי' (או"ח הרב

כשר  זה הרי בדיו, אותו שמילא לאחר גם נקב העור .אותו נקב
כשר. וכו' האות בתוך נקב אם סט"ו)וכו' לב (סי' ובשו"ע

כשר, זה הרי האות חלל כל את ממלא הנקב אם שאפילו הוסיף

מוקפת  להיות צריכה מבפנים שהאות משמע שבירושלמי כתב אך

כדעת  לכתחילה להחמיר שנכון (סי"ט), הרב בשו"ע וכתב קלף.

הנקב .הירושלמי  אם שאפילו לו), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

שריטה  אפילו מהאות נשאר עוד כל עצמה, באות נגע שבחלל

האותיות  לעובי שיעור שאין מפני כשר, זה הרי מבחוץ, נקב .דקה
וכו'. אות של שאם בירך פסק, סט"ו) לב סי' (או"ח והשו"ע

של  כשיעור שם שיישאר צריך ה' האות של  הימנית הרגל ניקב

אפילו  ה', האות של השמאלית הרגל ניקב אם אבל קטנה, אות

הרא"ש. לדעת כשר זה הרי שהוא, כל שיעור רק שם נשאר אם

קטנה, אות של שיעור מצריכים הפוסקים ששאר כתב, והרמ"א

שהמחלוקת  לח), ס"ק (שם ברורה במשנה [והוסיף ההלכה וכן

אותיות  בשאר אבל ה', באות רק היא הפוסקים לשאר הרא"ש  בין

לרגל  הימנית הרגל בין חילוק שאין סובר הרא"ש גם ח', אות כמו



z"qeקצו dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zaiz ,e"`e'אתם'g"i weqtay(שם) חסרzaiz ,e"`e'לאֹות' ְֵָָֹ
zaizמלא  ,e"`e,ׁשנּיה וא"ו חסר 'עיניכם'zaiz'לטֹוטפת' ְְִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
zaizמלא  ,c"ei'אתם'h"i weqtay(שם) חסרzaiz ,e"`e ֵֵָָָֹ

ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'ּבבית'zaizמלא 'ּובקּומ'zaiz ,e"`e ְְְְִֵֵֶֶָָֹ
מלא  zaiz'מזּוזֹות' ,o"ie`e izy,ׁשנּיה יּו"ד ּבלא 'ּבית' ְְְִֵֵֶָָֹ

zaizמלא 'ּובׁשערי'zaiz ,c"ei.וא"ו חסר 'לאבתיכם' ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Áוצריxteqdּב ו zaizkdלהּזהר אֹותּיֹות, ׁשל zxevּתגין ְְְִִִִִֵֶָָָ

oibzdּכמֹו ּתג,ז `zeizeהן לּה ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות יני"ן ְְְִֵֵֶַַָָָ
enk]ּכמה האֹותּיֹות [- הן ואּלּו ּתֹורה. ּבספר ּכתּובין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

האּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע ְְְִֵֶַַַָָָָֻהמתּיגֹות
.Ë ראׁשֹונה il'ּפרׁשה ycw' `idy אֿי)- יג, אֹות ,(שמות ּבּה יׁש ִֵָָָָָ

והיא zbieznאחת ׁשל ze`dּבלבד, סתּומה daizdמי"ם ְְְִִֵֶַַַָ
עליה ׁשנּיה yi'מּימים', ּפרׁשה זיני"ן. 'dideׁשלׁשה `idy - ְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹ

'j`iai ik(יאֿטז יג, אֹותּיֹות ,(שם חמׁש ּבּה וכל zebiezn,יׁש ְִֵֵָָָ
מהן  ze`dאחת `idמחמׁשּתן ה"א ּכל ועל mpyiה"א, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָ

ו  זיני"ן, ׁשלzeize`d:הן `elארּבעה 'ּונתנּה',zaizה"א ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל ואחרֹונה ראׁשֹונה ׁשל zaizוה"א וה"א הקׁשה', 'ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

zaizׁשל וה"א ׁשליׁשית 'ידכה'.|zaiz'וּיהרג', -ּפרׁשה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
'rny' `idy(דֿט ו, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה ואּלּוzebiezn,יׁש ְִֵֵֵָָ

ׁשלzeize`d:הן  ׁשלׁשה zaizקּו"ף עליה יׁש 'ּובקּומ' ְְֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל וקּו"ף זיני"ן,zaizזיני"ן, ׁשלׁשה עליה יׁש 'ּוקׁשרּתם' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשל ּפ"א טי"ת אֹות zaizוטי"ת ּכל על - 'לטטפת' ְְֵֵֵֶַָָֹֹ
זיני"ן.|mpyiמּׁשלׁשּתן ארּבעה רביעיתארּבעה -ּפרׁשה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

'reny m` dide' `idy(יגֿכא יא, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה ִֵֵָָיׁש
,zebieznהן ׁשלzeize`d:ואּלּו עליה zaizּפ"א יׁש 'ואספּת' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל ותא"ו זיני"ן, זי"ן zaizׁשלׁשה עליה יׁש 'ואספּת' ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשל ּפ"א טי"ת וטי"ת אחת zaizאחד, ּכל על 'לטֹוטפת', ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

זיני"ן.mpyiמּׁשלׁשּתן  ארּבעה האֹותּיֹות mekqארּבעה ּכל ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
עׂשה לא ואם עׂשרה. ׁשׁש הֹוסיף `zהמתּיגֹות, אֹו הּתגין, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ּבהן  dxez,וגרע xtqa aezky dnn oibz zegt e` xzei dyry - ְֶַָָ
ּפסל  oilitzd.לא z` ַָֹ

.Èהּלֹוקח[dpewd ממחה [- ׁשאינֹו מּמי iwaּתפּלין epi`y - ְְִִִִֵֵֶֶַַֻ
,oilitzay zexzie zexqga לבדקן צריzeaezk od m` - ְְִָָָ

.zexzie zexqga ozkldkm` :dwicad oic `ed jkeמּמּנּו ִֶַָלקח
קציצֹות  oilitz],מאה iza קציצֹות [- ׁשלׁש מהן ּבֹודק ְְִִֵֵֵֶָָֹ

:oldlck oilitzd llkn wecal jixve ,[mizaÎ]ׁשּתים izanאֹו ְִַ
oilitzdואחת ראׁש oilitzdׁשל izanׁשּתים אֹו יד, izanׁשל ְְִֶֶַַַָֹ
oilitzdואחת יד oilitzdׁשל izan מצאן אם ראׁש. ׁשל ְְִֶֶַַָָָֹ
xqge,ּכׁשרים `lna ozkldk zeaezky האיׁש- זה -החזק ְְִִֵֶַָֻ

,od zexyk xkeny eilitzy ,xkendּכּלם oilitzkוהרי mpic ֲֵַָֻ
הּׁשאר ואין oilitzdּכׁשרים, iza x`y ואם - ּבדיקה. צרי ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

צבתים צבתים oilitz[-לקחן zebef dnk ly zeceb` zeceb` ְְְִִָָָָ
,[cgiּכּלןdceb`e dceb` lk ּבדיקה,- ׁשחזקת meynצריכֹות ְְְִִֶֶַָָֻ

לקּוחים  הרּבה מאנׁשים lkyהּצבתים `ed xazqn xac - ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ick zg` dceb` zwicaa oi`e ,xg` xteq zaizkn `id dceb`

zxg`d dceb`d zexyk lr cnll.
.‡Èידֹו ּבכתב ּתפּלין zexykyהּכֹותב rceie envra oazky - ְְִִִֵַַָ

,od הּממחה מן ׁשּלקחן ozkldk,אֹו oilitzd zaizka iwad - ְְִֶֶַָָֻ
oilitzאֹו gwly אדם mi`iwaמּׁשאר mpi`y ּובדקםenvra ְְִָָָָָ

לעֹורן  xern,והחזירם ieyrd odly zial לבדקן - צרי אינֹו ְְְְֱִִֵֶָָָָָ
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ח  אותיות.:הלכה של בתגין להזהר הרב וצריך בשו"ע וכתב
אחד  וכל האותיות, בגוף ייגעו שהתגים שצריך ס"ה), לו (סי'

האות  בגוף נוגעים אינם ואם בו. ייגע ולא מחברו נפרד יהיה מהם
ברורה  במשנה [וראה לתקנם וצריך פסולים, בזה, זה שנוגעים או

התיקון] אופן יג) ס"ק להיזהר .(שם שיש ס"ו), (שם כתב עוד

מחמת  האות צורת תתקלקל שלא כדי דקים, שיהיו אלו בתגים
ויו  וא"ו אותיות בתגי ובפרט להתקלקל התגים, יכולה שבהם "ד,

התגים  מחמת בקלות האות המתויגות .צורת האותיות הן ואלו
אלו. פרשיות לתייג שבארבע שצריך כתב, ס"ג) לו (סי' ובשו"ע

כפופה, צד"י ואות פשוטה נו"ן אות [וכן ג"ץ שעטנ"ז אותיות

אותיות  לתייג נהגו שהסופרים והוסיף ס"ה )]. (שם הרב שו"ע

הסופרים .אחרות  שנהגו שמה יד), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב
והן  ג"ץ. שעטנ"ז אותיות מלבד היינו אחרות, אותיות לתייג

שהובאו  נוספות אותיות וכן רבינו, בדברי המוזכרות האותיות

אותיות  תגי בין הבדל ויש רבא. שימושא בשם לו) (סי' בטור
קטנים, תגים הם ג"ץ שעטנ"ז שתגי אלו, לתגים ג"ץ שעטנ"ז

גדולים. תגים הם האחרות האותיות תגי ואילו

ט  פסל.:הלכה לא בהן וגרע הוסיף או התגין עשה לא ואם
אותיות  את אפילו תייג לא שאם הוסיף, ס"ג) לו (סי' והשו"ע

שיש  כתב, ס"ה) (שם הרב בשו"ע אך פסל. לא ג"ץ, שעטנ"ז

לדבריהם  לחוש ויש ג"ץ, שעטנ"ז אותיות את תייג לא אם פוסלים

(סי' ברורה במשנה עוד וראה כראוי. בתיוג התפילין את ולתקן

בזה. שכתב מה טו) ס"ק לו

י  אלא :הלכה תפילין לקחת שאין ס"ח), לט (סי' השו"ע כתב

הרב  בשו"ע וכתב ויתירות. בחסרות שבקי בהן, המומחה מן

בעצמו, התפילין את לבדוק רוצה שהלוקח פי על שאף (שם),

ולא  הקונה יתעצל שמא שחוששים משום לקנותן, חכמים אסרו

ולשוב  התפילין תפירות את להסיר הוא שטורח מפני יבדקן,

סופר .ולתפרן  שהוא מי שכל יט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תפילין. ממנו לקחת שמותר מומחה בכלל הוא לרבים, קבוע

יא  פעם :הלכה לבדקן צריך אינו וכו' ידו בכתב תפילין הכותב
בכל אחר. אלו תפילין מניח אינו שאם ס"י), לט (סי' השו"ע כתב

שנים  שבע בכל פעמים שתי בדיקה צריכים לפרקים, אלא יום

וכתב  סי"א)]. (שם הרב שו"ע נתעפשו. שמא לחשוש [שיש

התפילין  את לבדוק שיוכל מי מוצא אינו שאם (שם), הרמ"א

במשנה  כתב - ברכה ולענין בדיקה. בלא כך יניחן ולתפרן, ולחזור

לברך, שצריך אדם חיי מספר שמשמע כח) ס"ק (שם ברורה

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‚וצריxteqd'ּב'מלא aizkaלהּזהר dxeza daezkd daiz - ְְְִִֵֵָָָ
,`ln'ו'חסר,xqg aizka dxeza daezkd daiz -itk oazkiy ְֵָ

,dxeza zeaezky ארּבעּתן ׁשּיהיּו oilitzd]עד zeiyxt rax` -] ְְְִֶַַַָ
ּכמה  enk]ּכתּובֹות, הּבדּוק [- ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות -ׁשהן ְְְְֵֵֶֶַָָָ

.ezkldk azkp m` wcapy dxez xtq,dfa xdfidl jixvy mrhde

meynּכתב aizkaה `zׁשאם dxeza daezkd daiz,חסר ִֵֶַַָָ
aizka ּפסל oilitzd,מלא, z` הּיתר ׁשּימחק ze`d-עד z` ְִֵֵֶַַַָָָֹ

.azky dxizidּכתב aizkaה `zואם dxeza daezkd daiz ְִַַָ
ּפסל aizkaמלא, oilitzd,חסר, z` ּתּקנה לֹו `oiואין - ְֵֵֵַַָָָָָ

.df leqt owzl zexyt` הן והּמלאֹות zeaizdואּלּו החסרֹות ְְְֲֵֵֵֵַַ
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ְְִֵֵֶַַָָׁשּיׁש

zyxtראׁשֹונה „. `idy dpey`x dyxt לי'- יג,'קּדׁש (שמות ִִֶַָ
מלא zaiz:אֿי) מלא e"`ezaiz,'ּבכֹור' e"`ezaiz,'זכֹור' ְֵֵָָָ

חסר  zaiz'ּבחזק' ,e"`e מלא c"eie,'הֹוציא' e"`ezaiz ְִֵֵֶָָֹ
וא"ו, חסר מלא zaiz'יצאים' 'יביא',c"eizaiz'והאמרי' ְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹֹ

zaizחסר  ,e"`e מלא zaiz'והיבּוסי' ,e"`e חסר 'לאבתי' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
חסר zaizוא"ו, zaiz'העבדה' ,e"`e''מּצת'e weqtay (שם)- ֲֵַָָָָֹֹ
zaizחסר  ,e"`e מלא zaiz'הּׁשביעי' ,c"ei'מּצֹות'weqtay - ְִִֵֵַַָָ

'f(שם) מלאzaiz ,e"`e חסר zaiz'ׂשאר' ,e"`e חסר 'ּגבל' ְְֵֵֵֶָָָֹֻ
zaiz ,e"`e מלא zaiz'ּבעבּור' ,e"`e מלא zaiz'לאֹות' ,e"`e ְֲֵֵַָָ

מלא  zaiz'ּולזּכרֹון' ,e"`e מלא 'עיני'zaiz ,c"ei'ּתֹורת' ְִֵֵֵֶַָָָ
zaizמלא  ,e"`e,יּו"ד חסר 'הֹוצא'zaiz חסר e"`e,'החּקה' ֲִֵֵֵַָָָָֻ

zaiz מלא .e"`e'למֹועדּה' ְֲֵָָ

ׁשנּיה ‰. zyxtּפרׁשה `idy -'יבא ּכי יאֿטז)'והיה יג, :(שם ְְְֲִִִָָָָָָ
'j`ai' zaiz חסרzaiz ,c"ei,וא"ו חסר 'ולאבתי'zaiz ְֲֵֵֶַָָָֹ
חסר  zaiz'חמר' ,e"`e'ּבכֹור'b"i weqtay(שם) מלאzaiz ,e"`e ְֲֵֵָָֹ

חסר  zaiz'ּבחזק' ,e"`e מלא zaiz'הֹוציאנּו' ,c"eie e"`e ְִֵֵֶָָָֹ
חסר  zaiz'וּיהרג' ,e"`e'ּבכֹור'e"h weqtay dpey`xd(שם) ְֲֵַַָֹ

zaizמלא  ,e"`eחסר ּבכֹור'e"`e,'מּבכר' 'xeka''ועד zaiz - ְְְִֵֵַָָֹ
zaizמלא  ,e"`e חסר ּבכֹור'e"`e,'זבח' 'xeka''וכל zaiz - ְְֵֵֵַָָָֹ
zaizמלא ,e"`e מלא zaiz'לאֹות' ,e"`e ּכתּוב 'ידכה' ְְֵֵָָָָָ

ze`dּב ztqez ה"אzaiz ,s"k ze`d xg`l חסר 'ּולטֹוטפת' ְְֵֵָָֹ
אחרֹונה, מלא zaizוא"ו 'עיני'zaiz ,c"ei חסר 'ּבחזק' ְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹ

zaiz ,e"`e מלא c"eie'הֹוציאנּו' e"`e. ִֵָָ
.Â ׁשליׁשית zyxtּפרׁשה `idy וכּו'- דֿט)'ׁשמע' ו, :(דברים ְְְִִַָָָ

zaiz חסר 'מאד'zaiz ,e"`e מלא 'לבני'zaiz ,c"ei ְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'ּבבית'zaiz מלא 'ּובקּומ'zaiz ,e"`e ְְְְִֵֵֶֶָָֹ

מלא  zaiz'לאֹות' ,e"`e,ׁשנּיה יּו"ד ּבלא 'יד'zaiz ְְְִֵֶָָָֹ
ואוי"ן, ׁשני חסר מלא zaiz'לטטפת' 'עיני'zaiz ,c"ei ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ
ראׁשֹונה, וא"ו חסר ׁשנּיה,zaiz'מזזֹות' יּו"ד ּבלא 'ּבית' ְְְִִֵֵֶָָָָֹֻ

zaiz מלא 'ּובׁשערי'c"ei. ְִֵֶָָ
.Ê רביעית zyxtּפרׁשה `idy ׁשמע'- אם יא,'והיה (דברים ְְִִִַָָָָָָֹ

'rny'יגֿכא) zaiz zaizחסר : ,e"`e'מצֹותי'zazkp ּבוא"ו ְְִֵַָָ
מלא zaizאחת, zaiz'יֹורה' ,e"`e מלא zaiz'ּומלקֹוׁש' ,e"`e ְֵֵֶַַַָָ

וא"ו, חסר 'ותירׁש'zaiz מלא c"eizaiz,'והׁשּתחויתם' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
מלא zaiz'יבּולה' ,e"`e חסר zaiz'הּטבה' ,e"`e חסר 'נתן' ְֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
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וכן  אותיות, מתשע פחות בשיעור רווח 'שמע' פרשת בסוף להניח

מתשע  פחות רווח להניח שמוע' אם 'והיה פרשת בתחילת

אותיות  תשע כשיעור יהיה הרווחים שני צירוף ידי ועל אותיות,

שהדבר  [כלומר, ופשטיה' נהרא 'נהרא בזה וסיים הט"ז]. [כדעת

הקהילות] במנהג לדעת),.תלוי ד"ה (שם הלכה בביאור וראה

תם. רבינו של בתפילין לעשות יש (סי'כיצד הרב בשו"ע כתב

הוא  וסתומות, בפתוחות להיזהר שצריך מה שכל סנ"ד), לב

בתפילין  אך אחד, בקלף שכתובות כיון דווקא, יד של בתפילין

בהן  להקפיד אין נפרד, בקלף נכתבת פרשה שכל ראש של

אף  בזה להקפיד שנהגו כתב, מקום ומכל וסתומות, בפתוחות

כתב, יעשה) ד"ה ס"ו (שם הלכה ובביאור ראש. של בתפילין

היא  [שכך שורה באמצע יתחיל אם מגדים, הפרי דברי שלפי

אפילו  בזה להחמיר שיש אפשר לרמב"ם], סתומה פרשה צורת

בדיעבד.

ג  וחסר.:הלכה במלא להזהר ס"כ)וצריך לב (סי' ובשו"ע

פסולות, התפילין הרי אחת, אות ייתר או חיסר שאם הוסיף,

וגם  לבטלה, ברכה יום בכל מברכים אותן המניחים ונמצאו

[מלבד  מרובה הסופר עונש ונמצא תפילין, מצוות בלא שרויים

צריך  ולכן קב)]. ס"ק (שם ברורה משנה החמור. גזל עוון

וחרד  שמים ירא מאד להיות ותיקונן התפילין בכתיבת המתעסק

ה'. לאחר לדבר פרשה שכל סכ"א), (שם השו"ע כתב עוד

לבדקה  ושלוש, פעמיים ודקדוק בכוונה היטב יקראנה שיכתבנה,

ויתירות  (שם .מחסרות אות השו"ע ייתר שאם כתב, סכ"ג)

האות  את שיגרור ידי על תקנה לה יש בסופה, או תיבה בתחילת

לה  אין תיבה, באמצע היתירה האות את כתב אם אך היתירה.

תיבות  כשתי נראית התיבה תהיה יגררנה שאם כיון .תקנה,

אם  תיקון מועיל אין שלפעמים כתב, סל"ה) (שם הרב ובשו"ע

אות  לאחר נכתבה היתירה האות אם כגון תיבה, באמצע אות ייתר

האות  וכן אל"ף], האות [כגון לפניה להמשיכה אפשר שאי

בלא  לאחוריה להמשיכה אפשר אי היתירה האות שלאחר

אין  זה ובאופן רי"ש]. האות [כגון מקודם צורתה ויבטל שיגררנה

ידי  על החלק המקום את למלאות יכול כן אם אלא תקנה, לה

ישנה  שלא באופן ומאחריה שמלפניה האותיות את קצת שיעבה

צורתן  האות .את שלפני האות את [להאריך] למשוך יכול אם אך

התיבה  תיראה ולא מקומה את שתמלא באופן לפניה היתירה

לה  יש ורי"ש], כ"ף דל"ת בי"ת באותיות [וכגון לשתיים חלוקה

את  ולהמשיך היתירה האות את לגרור ויכול זה, באופן תקנה

שלפניה  (שם .האות הרב בשו"ע כתב וצד"י, נו"ן האותיות ולגבי

שלמטה  האות חלק את להאריך מועיל האם להסתפק שיש סל"ו)

אופן  בכל מקום ומכל אחת. לתיבה התיבה שתיחשב בכדי

פסולה  היא הרי תיבות, כשתי התיבה אות .שנראית כתב אם

תיבה  לשום מחוברת אינה האות אך התפילין, בפרשיות יתירה

לב  (סי' הלכה בביאור כתב השורות, בין או התיבות בין ועומדת

ביהודה  הנודע ולדעת בזה, האחרונים שנחלקו או) ד"ה ס"כ

שאף  סוברים אפרים והשער המהרש"ל אך כשרות, התפילין

פסולות. התפילין זה באופן



קצז z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zaiz ,e"`e'אתם'g"i weqtay(שם) חסרzaiz ,e"`e'לאֹות' ְֵָָֹ
zaizמלא  ,e"`e,ׁשנּיה וא"ו חסר 'עיניכם'zaiz'לטֹוטפת' ְְִֵֵֵֵֶָָָָָֹ
zaizמלא  ,c"ei'אתם'h"i weqtay(שם) חסרzaiz ,e"`e ֵֵָָָֹ

ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'ּבבית'zaizמלא 'ּובקּומ'zaiz ,e"`e ְְְְִֵֵֶֶָָֹ
מלא  zaiz'מזּוזֹות' ,o"ie`e izy,ׁשנּיה יּו"ד ּבלא 'ּבית' ְְְִֵֵֶָָֹ

zaizמלא 'ּובׁשערי'zaiz ,c"ei.וא"ו חסר 'לאבתיכם' ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Áוצריxteqdּב ו zaizkdלהּזהר אֹותּיֹות, ׁשל zxevּתגין ְְְִִִִִֵֶָָָ

oibzdּכמֹו ּתג,ז `zeizeהן לּה ׁשּיׁש האֹות על זקּופֹות יני"ן ְְְִֵֵֶַַָָָ
enk]ּכמה האֹותּיֹות [- הן ואּלּו ּתֹורה. ּבספר ּכתּובין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

האּלּו: ּפרׁשּיֹות ׁשּבארּבע ְְְִֵֶַַַָָָָֻהמתּיגֹות
.Ë ראׁשֹונה il'ּפרׁשה ycw' `idy אֿי)- יג, אֹות ,(שמות ּבּה יׁש ִֵָָָָָ

והיא zbieznאחת ׁשל ze`dּבלבד, סתּומה daizdמי"ם ְְְִִֵֶַַַָ
עליה ׁשנּיה yi'מּימים', ּפרׁשה זיני"ן. 'dideׁשלׁשה `idy - ְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹ

'j`iai ik(יאֿטז יג, אֹותּיֹות ,(שם חמׁש ּבּה וכל zebiezn,יׁש ְִֵֵָָָ
מהן  ze`dאחת `idמחמׁשּתן ה"א ּכל ועל mpyiה"א, ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָ

ו  זיני"ן, ׁשלzeize`d:הן `elארּבעה 'ּונתנּה',zaizה"א ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
ׁשל ואחרֹונה ראׁשֹונה ׁשל zaizוה"א וה"א הקׁשה', 'ּכי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

zaizׁשל וה"א ׁשליׁשית 'ידכה'.|zaiz'וּיהרג', -ּפרׁשה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
'rny' `idy(דֿט ו, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה ואּלּוzebiezn,יׁש ְִֵֵֵָָ

ׁשלzeize`d:הן  ׁשלׁשה zaizקּו"ף עליה יׁש 'ּובקּומ' ְְֵֵֶֶֶָָָֹ
ׁשל וקּו"ף זיני"ן,zaizזיני"ן, ׁשלׁשה עליה יׁש 'ּוקׁשרּתם' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשל ּפ"א טי"ת אֹות zaizוטי"ת ּכל על - 'לטטפת' ְְֵֵֵֶַָָֹֹ
זיני"ן.|mpyiמּׁשלׁשּתן ארּבעה רביעיתארּבעה -ּפרׁשה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָָ

'reny m` dide' `idy(יגֿכא יא, אֹותּיֹות ,(דברים חמׁש ּבּה ִֵֵָָיׁש
,zebieznהן ׁשלzeize`d:ואּלּו עליה zaizּפ"א יׁש 'ואספּת' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשל ותא"ו זיני"ן, זי"ן zaizׁשלׁשה עליה יׁש 'ואספּת' ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשל ּפ"א טי"ת וטי"ת אחת zaizאחד, ּכל על 'לטֹוטפת', ְְֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

זיני"ן.mpyiמּׁשלׁשּתן  ארּבעה האֹותּיֹות mekqארּבעה ּכל ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
עׂשה לא ואם עׂשרה. ׁשׁש הֹוסיף `zהמתּיגֹות, אֹו הּתגין, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ּבהן  dxez,וגרע xtqa aezky dnn oibz zegt e` xzei dyry - ְֶַָָ
ּפסל  oilitzd.לא z` ַָֹ

.Èהּלֹוקח[dpewd ממחה [- ׁשאינֹו מּמי iwaּתפּלין epi`y - ְְִִִִֵֵֶֶַַֻ
,oilitzay zexzie zexqga לבדקן צריzeaezk od m` - ְְִָָָ

.zexzie zexqga ozkldkm` :dwicad oic `ed jkeמּמּנּו ִֶַָלקח
קציצֹות  oilitz],מאה iza קציצֹות [- ׁשלׁש מהן ּבֹודק ְְִִֵֵֵֶָָֹ

:oldlck oilitzd llkn wecal jixve ,[mizaÎ]ׁשּתים izanאֹו ְִַ
oilitzdואחת ראׁש oilitzdׁשל izanׁשּתים אֹו יד, izanׁשל ְְִֶֶַַַָֹ
oilitzdואחת יד oilitzdׁשל izan מצאן אם ראׁש. ׁשל ְְִֶֶַַָָָֹ
xqge,ּכׁשרים `lna ozkldk zeaezky האיׁש- זה -החזק ְְִִֵֶַָֻ

,od zexyk xkeny eilitzy ,xkendּכּלם oilitzkוהרי mpic ֲֵַָֻ
הּׁשאר ואין oilitzdּכׁשרים, iza x`y ואם - ּבדיקה. צרי ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

צבתים צבתים oilitz[-לקחן zebef dnk ly zeceb` zeceb` ְְְִִָָָָ
,[cgiּכּלןdceb`e dceb` lk ּבדיקה,- ׁשחזקת meynצריכֹות ְְְִִֶֶַָָֻ

לקּוחים  הרּבה מאנׁשים lkyהּצבתים `ed xazqn xac - ְְְֲִִִֵֵַַָָ
ick zg` dceb` zwicaa oi`e ,xg` xteq zaizkn `id dceb`

zxg`d dceb`d zexyk lr cnll.
.‡Èידֹו ּבכתב ּתפּלין zexykyהּכֹותב rceie envra oazky - ְְִִִֵַַָ

,od הּממחה מן ׁשּלקחן ozkldk,אֹו oilitzd zaizka iwad - ְְִֶֶַָָֻ
oilitzאֹו gwly אדם mi`iwaמּׁשאר mpi`y ּובדקםenvra ְְִָָָָָ

לעֹורן  xern,והחזירם ieyrd odly zial לבדקן - צרי אינֹו ְְְְֱִִֵֶָָָָָ
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ח  אותיות.:הלכה של בתגין להזהר הרב וצריך בשו"ע וכתב
אחד  וכל האותיות, בגוף ייגעו שהתגים שצריך ס"ה), לו (סי'

האות  בגוף נוגעים אינם ואם בו. ייגע ולא מחברו נפרד יהיה מהם
ברורה  במשנה [וראה לתקנם וצריך פסולים, בזה, זה שנוגעים או

התיקון] אופן יג) ס"ק להיזהר .(שם שיש ס"ו), (שם כתב עוד

מחמת  האות צורת תתקלקל שלא כדי דקים, שיהיו אלו בתגים
ויו  וא"ו אותיות בתגי ובפרט להתקלקל התגים, יכולה שבהם "ד,

התגים  מחמת בקלות האות המתויגות .צורת האותיות הן ואלו
אלו. פרשיות לתייג שבארבע שצריך כתב, ס"ג) לו (סי' ובשו"ע

כפופה, צד"י ואות פשוטה נו"ן אות [וכן ג"ץ שעטנ"ז אותיות

אותיות  לתייג נהגו שהסופרים והוסיף ס"ה )]. (שם הרב שו"ע

הסופרים .אחרות  שנהגו שמה יד), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב
והן  ג"ץ. שעטנ"ז אותיות מלבד היינו אחרות, אותיות לתייג

שהובאו  נוספות אותיות וכן רבינו, בדברי המוזכרות האותיות

אותיות  תגי בין הבדל ויש רבא. שימושא בשם לו) (סי' בטור
קטנים, תגים הם ג"ץ שעטנ"ז שתגי אלו, לתגים ג"ץ שעטנ"ז

גדולים. תגים הם האחרות האותיות תגי ואילו

ט  פסל.:הלכה לא בהן וגרע הוסיף או התגין עשה לא ואם
אותיות  את אפילו תייג לא שאם הוסיף, ס"ג) לו (סי' והשו"ע

שיש  כתב, ס"ה) (שם הרב בשו"ע אך פסל. לא ג"ץ, שעטנ"ז

לדבריהם  לחוש ויש ג"ץ, שעטנ"ז אותיות את תייג לא אם פוסלים

(סי' ברורה במשנה עוד וראה כראוי. בתיוג התפילין את ולתקן

בזה. שכתב מה טו) ס"ק לו

י  אלא :הלכה תפילין לקחת שאין ס"ח), לט (סי' השו"ע כתב

הרב  בשו"ע וכתב ויתירות. בחסרות שבקי בהן, המומחה מן

בעצמו, התפילין את לבדוק רוצה שהלוקח פי על שאף (שם),

ולא  הקונה יתעצל שמא שחוששים משום לקנותן, חכמים אסרו

ולשוב  התפילין תפירות את להסיר הוא שטורח מפני יבדקן,

סופר .ולתפרן  שהוא מי שכל יט), ס"ק (שם ברורה במשנה וכתב

תפילין. ממנו לקחת שמותר מומחה בכלל הוא לרבים, קבוע

יא  פעם :הלכה לבדקן צריך אינו וכו' ידו בכתב תפילין הכותב
בכל אחר. אלו תפילין מניח אינו שאם ס"י), לט (סי' השו"ע כתב

שנים  שבע בכל פעמים שתי בדיקה צריכים לפרקים, אלא יום

וכתב  סי"א)]. (שם הרב שו"ע נתעפשו. שמא לחשוש [שיש

התפילין  את לבדוק שיוכל מי מוצא אינו שאם (שם), הרמ"א

במשנה  כתב - ברכה ולענין בדיקה. בלא כך יניחן ולתפרן, ולחזור

לברך, שצריך אדם חיי מספר שמשמע כח) ס"ק (שם ברורה

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.‚וצריxteqd'ּב'מלא aizkaלהּזהר dxeza daezkd daiz - ְְְִִֵֵָָָ
,`ln'ו'חסר,xqg aizka dxeza daezkd daiz -itk oazkiy ְֵָ

,dxeza zeaezky ארּבעּתן ׁשּיהיּו oilitzd]עד zeiyxt rax` -] ְְְִֶַַַָ
ּכמה  enk]ּכתּובֹות, הּבדּוק [- ּתֹורה ּבספר ּכתּובֹות -ׁשהן ְְְְֵֵֶֶַָָָ

.ezkldk azkp m` wcapy dxez xtq,dfa xdfidl jixvy mrhde

meynּכתב aizkaה `zׁשאם dxeza daezkd daiz,חסר ִֵֶַַָָ
aizka ּפסל oilitzd,מלא, z` הּיתר ׁשּימחק ze`d-עד z` ְִֵֵֶַַַָָָֹ

.azky dxizidּכתב aizkaה `zואם dxeza daezkd daiz ְִַַָ
ּפסל aizkaמלא, oilitzd,חסר, z` ּתּקנה לֹו `oiואין - ְֵֵֵַַָָָָָ

.df leqt owzl zexyt` הן והּמלאֹות zeaizdואּלּו החסרֹות ְְְֲֵֵֵֵַַ
אּלּו: ּפרׁשּיֹות ּבארּבע ְְִֵֵֶַַָָׁשּיׁש

zyxtראׁשֹונה „. `idy dpey`x dyxt לי'- יג,'קּדׁש (שמות ִִֶַָ
מלא zaiz:אֿי) מלא e"`ezaiz,'ּבכֹור' e"`ezaiz,'זכֹור' ְֵֵָָָ

חסר  zaiz'ּבחזק' ,e"`e מלא c"eie,'הֹוציא' e"`ezaiz ְִֵֵֶָָֹ
וא"ו, חסר מלא zaiz'יצאים' 'יביא',c"eizaiz'והאמרי' ְְְֱֲִִִֵֵָָָָֹֹ

zaizחסר  ,e"`e מלא zaiz'והיבּוסי' ,e"`e חסר 'לאבתי' ְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
חסר zaizוא"ו, zaiz'העבדה' ,e"`e''מּצת'e weqtay (שם)- ֲֵַָָָָֹֹ
zaizחסר  ,e"`e מלא zaiz'הּׁשביעי' ,c"ei'מּצֹות'weqtay - ְִִֵֵַַָָ

'f(שם) מלאzaiz ,e"`e חסר zaiz'ׂשאר' ,e"`e חסר 'ּגבל' ְְֵֵֵֶָָָֹֻ
zaiz ,e"`e מלא zaiz'ּבעבּור' ,e"`e מלא zaiz'לאֹות' ,e"`e ְֲֵֵַָָ

מלא  zaiz'ּולזּכרֹון' ,e"`e מלא 'עיני'zaiz ,c"ei'ּתֹורת' ְִֵֵֵֶַָָָ
zaizמלא  ,e"`e,יּו"ד חסר 'הֹוצא'zaiz חסר e"`e,'החּקה' ֲִֵֵֵַָָָָֻ

zaiz מלא .e"`e'למֹועדּה' ְֲֵָָ

ׁשנּיה ‰. zyxtּפרׁשה `idy -'יבא ּכי יאֿטז)'והיה יג, :(שם ְְְֲִִִָָָָָָ
'j`ai' zaiz חסרzaiz ,c"ei,וא"ו חסר 'ולאבתי'zaiz ְֲֵֵֶַָָָֹ
חסר  zaiz'חמר' ,e"`e'ּבכֹור'b"i weqtay(שם) מלאzaiz ,e"`e ְֲֵֵָָֹ

חסר  zaiz'ּבחזק' ,e"`e מלא zaiz'הֹוציאנּו' ,c"eie e"`e ְִֵֵֶָָָֹ
חסר  zaiz'וּיהרג' ,e"`e'ּבכֹור'e"h weqtay dpey`xd(שם) ְֲֵַַָֹ

zaizמלא  ,e"`eחסר ּבכֹור'e"`e,'מּבכר' 'xeka''ועד zaiz - ְְְִֵֵַָָֹ
zaizמלא  ,e"`e חסר ּבכֹור'e"`e,'זבח' 'xeka''וכל zaiz - ְְֵֵֵַָָָֹ
zaizמלא ,e"`e מלא zaiz'לאֹות' ,e"`e ּכתּוב 'ידכה' ְְֵֵָָָָָ

ze`dּב ztqez ה"אzaiz ,s"k ze`d xg`l חסר 'ּולטֹוטפת' ְְֵֵָָֹ
אחרֹונה, מלא zaizוא"ו 'עיני'zaiz ,c"ei חסר 'ּבחזק' ְֲֵֵֵֶֶַָָָָֹ

zaiz ,e"`e מלא c"eie'הֹוציאנּו' e"`e. ִֵָָ
.Â ׁשליׁשית zyxtּפרׁשה `idy וכּו'- דֿט)'ׁשמע' ו, :(דברים ְְְִִַָָָ

zaiz חסר 'מאד'zaiz ,e"`e מלא 'לבני'zaiz ,c"ei ְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשנּיה, יּו"ד ּבלא 'ּבבית'zaiz מלא 'ּובקּומ'zaiz ,e"`e ְְְְִֵֵֶֶָָֹ

מלא  zaiz'לאֹות' ,e"`e,ׁשנּיה יּו"ד ּבלא 'יד'zaiz ְְְִֵֶָָָֹ
ואוי"ן, ׁשני חסר מלא zaiz'לטטפת' 'עיני'zaiz ,c"ei ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ
ראׁשֹונה, וא"ו חסר ׁשנּיה,zaiz'מזזֹות' יּו"ד ּבלא 'ּבית' ְְְִִֵֵֶָָָָֹֻ

zaiz מלא 'ּובׁשערי'c"ei. ְִֵֶָָ
.Ê רביעית zyxtּפרׁשה `idy ׁשמע'- אם יא,'והיה (דברים ְְִִִַָָָָָָֹ

'rny'יגֿכא) zaiz zaizחסר : ,e"`e'מצֹותי'zazkp ּבוא"ו ְְִֵַָָ
מלא zaizאחת, zaiz'יֹורה' ,e"`e מלא zaiz'ּומלקֹוׁש' ,e"`e ְֵֵֶַַַָָ

וא"ו, חסר 'ותירׁש'zaiz מלא c"eizaiz,'והׁשּתחויתם' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ
מלא zaiz'יבּולה' ,e"`e חסר zaiz'הּטבה' ,e"`e חסר 'נתן' ְֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
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וכן  אותיות, מתשע פחות בשיעור רווח 'שמע' פרשת בסוף להניח

מתשע  פחות רווח להניח שמוע' אם 'והיה פרשת בתחילת

אותיות  תשע כשיעור יהיה הרווחים שני צירוף ידי ועל אותיות,

שהדבר  [כלומר, ופשטיה' נהרא 'נהרא בזה וסיים הט"ז]. [כדעת

הקהילות] במנהג לדעת),.תלוי ד"ה (שם הלכה בביאור וראה

תם. רבינו של בתפילין לעשות יש (סי'כיצד הרב בשו"ע כתב

הוא  וסתומות, בפתוחות להיזהר שצריך מה שכל סנ"ד), לב

בתפילין  אך אחד, בקלף שכתובות כיון דווקא, יד של בתפילין

בהן  להקפיד אין נפרד, בקלף נכתבת פרשה שכל ראש של

אף  בזה להקפיד שנהגו כתב, מקום ומכל וסתומות, בפתוחות

כתב, יעשה) ד"ה ס"ו (שם הלכה ובביאור ראש. של בתפילין

היא  [שכך שורה באמצע יתחיל אם מגדים, הפרי דברי שלפי

אפילו  בזה להחמיר שיש אפשר לרמב"ם], סתומה פרשה צורת

בדיעבד.

ג  וחסר.:הלכה במלא להזהר ס"כ)וצריך לב (סי' ובשו"ע

פסולות, התפילין הרי אחת, אות ייתר או חיסר שאם הוסיף,

וגם  לבטלה, ברכה יום בכל מברכים אותן המניחים ונמצאו

[מלבד  מרובה הסופר עונש ונמצא תפילין, מצוות בלא שרויים

צריך  ולכן קב)]. ס"ק (שם ברורה משנה החמור. גזל עוון

וחרד  שמים ירא מאד להיות ותיקונן התפילין בכתיבת המתעסק

ה'. לאחר לדבר פרשה שכל סכ"א), (שם השו"ע כתב עוד

לבדקה  ושלוש, פעמיים ודקדוק בכוונה היטב יקראנה שיכתבנה,

ויתירות  (שם .מחסרות אות השו"ע ייתר שאם כתב, סכ"ג)

האות  את שיגרור ידי על תקנה לה יש בסופה, או תיבה בתחילת

לה  אין תיבה, באמצע היתירה האות את כתב אם אך היתירה.

תיבות  כשתי נראית התיבה תהיה יגררנה שאם כיון .תקנה,

אם  תיקון מועיל אין שלפעמים כתב, סל"ה) (שם הרב ובשו"ע

אות  לאחר נכתבה היתירה האות אם כגון תיבה, באמצע אות ייתר

האות  וכן אל"ף], האות [כגון לפניה להמשיכה אפשר שאי

בלא  לאחוריה להמשיכה אפשר אי היתירה האות שלאחר

אין  זה ובאופן רי"ש]. האות [כגון מקודם צורתה ויבטל שיגררנה

ידי  על החלק המקום את למלאות יכול כן אם אלא תקנה, לה

ישנה  שלא באופן ומאחריה שמלפניה האותיות את קצת שיעבה

צורתן  האות .את שלפני האות את [להאריך] למשוך יכול אם אך

התיבה  תיראה ולא מקומה את שתמלא באופן לפניה היתירה

לה  יש ורי"ש], כ"ף דל"ת בי"ת באותיות [וכגון לשתיים חלוקה

את  ולהמשיך היתירה האות את לגרור ויכול זה, באופן תקנה

שלפניה  (שם .האות הרב בשו"ע כתב וצד"י, נו"ן האותיות ולגבי

שלמטה  האות חלק את להאריך מועיל האם להסתפק שיש סל"ו)

אופן  בכל מקום ומכל אחת. לתיבה התיבה שתיחשב בכדי

פסולה  היא הרי תיבות, כשתי התיבה אות .שנראית כתב אם

תיבה  לשום מחוברת אינה האות אך התפילין, בפרשיות יתירה

לב  (סי' הלכה בביאור כתב השורות, בין או התיבות בין ועומדת

ביהודה  הנודע ולדעת בזה, האחרונים שנחלקו או) ד"ה ס"כ

שאף  סוברים אפרים והשער המהרש"ל אך כשרות, התפילין

פסולות. התפילין זה באופן



z"qeקצח dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשנים. ּכּמה אחר ואפּלּו אחר, yּפעם `ed llkde זמן ּכל ְֲִִֵַַַַַַַַָָָ
zeiyxtd]ׁשחּפּוין  z` ea miqipkny ziad rxwpׁשלם [- `ly - ִֵֶָָ

,iela dyrp `le ּבחזקתן הן zexyk,הרי zwfga ואין - ְְְֲֵֵֵֶָָ
נּקבה  אֹו מּתֹוכן, אֹות נמחקה ׁשּמא להן dyrpחֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֶֶָָָָָ

lqetd ote`a ze`a awpzewfgend oilitza minkg bdpn did jke .

:zexyka,אֹומר היה הּזקן אּמא oilitzהּלל אבי מּׁשל אּלּו ֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
izkxved `le zenly od ixde ,xnelk [iaq - in` ly eia` -]

owcal.

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבמעׂשה ‡. יׁש הלכֹות ziiyra]ׁשמֹונה וּכּלן [- הּתפּלים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֻ

dxn`py dkld od מּסיני d'.למׁשה itnלפיכzekldy oeikn - ְְִִִֶַָֹ
ipiqn dynl dkld od el` מעּכבֹות `elּכּלן zekldn zg` lk - ְְַָֻ

,oilitz zeevn meiw z` zakrn מהן ּבאחת ׁשּנה le`ואם ְְִִֵֶַַָ
`ed ,dzkldk d`yr ּפסלmeiwl zexyk opi` aeye ,oilitzd z` ַָ
.oilitz zgpd zeevn הן ziiyraואּלּו exn`py zekldd dpeny ְֵֵ

,[`] :oilitzdׁשּיהיּוoilitzd מרּבעֹותel yiy reaix zxeva - ְְִֶָֻ
,zeieef rax` וכןy ּתפירתןdidz ּברּבּועz` xtezyky - ְְְִִֵַָָ

xdfidl jixv ,okezl zeiyxtd z` qipkn `edy ixg` oilitzd

.raexnd zxev dpzyz `l dxitzd heg zkiyn ici lry וok ְ
y ׁשוֹות זוּיֹות ארּבע להם ׁשּיהיה עד ּברּבּוע ewyאלכסֹונן - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

raexn ly oeqkl` ew ly ekxe`k didi ,oilitzd ly oeqkl`d

zeiying izya jex` oeqkl`d ew df ote`ay ,zeey eizeieef lky

lky `ceen dfe ,reaixd ly agexde jxe`d ly okxe`n xzei

[a] ,oagexk okxe`e ixnbl zexyi zeieefd zrax` ּבעֹור ְְִֶֶָוׁשּיהיה
lyׁשל  oilitzdראׁשz` צּורתze`d מּימין gipnd,'ׁשין' ִִִֶַָֹ

'oiy'ו  ze` zxev מּׂשמאל.[b] ,gipndוׁשּיכרz` הּפרׁשּיֹותiptl ְְְְִִִֶַָָֹֹ
odly zial oqipkn `edy ּבמטליתcbaa e` caa -[c] ,וׁשּיכר ְְְְִִֶַֹ

ּבׂשער  dxedhאֹותן dig e` dnda ly ו הּמטלית אחר wxעל ְְְִֵַַַַַָָ
ּבבּתיהן  מכניסן ּכ[d] אֹותם , ּתֹופרין izaוׁשּיהיּו z` - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

zeiyxtd z` mkezl eqipkdy ixg` oilitzd ּבגידיןe` dnda ly ְִִ
e [e] ,dxedh dig להן xarnl]מעּברת oilitzlׁשעֹוׂשין mewn -] ְְִֶֶֶַָֹ

החּפּוי  ick-מעֹור ,zeiyxtd z` dqknd xerdnּבּה ׁשּתּכנס ִִֵֵֶַָָ
oilitzd,הרצּועה  z` dnr mikxeky עֹוברת ׁשּתהא עד ְְֵֶֶֶַָָ

ּבתֹו dוהֹולכת lk ּתֹובר[d`leldÎ]ׁשּלּה.[f] וׁשּיהיּו, ְְְְִֶֶֶֶָָ
ׁשחרֹות  [g]הרצּועֹות ,odly ipevigd cva ׁשּלהן קׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָֹ

y`x ly oilitza zerevxdn miyery ּכצּורת ידּוע ze`dקׁשר ְֶֶַַָ
'zlc'.ּדאל  - ָ

מרּבע ·. עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹוyּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ו  dligzklyּכגבהֹוmbּכרחּבֹו, ,df xeriya didi edaeb mby - ְְְְְָָ

odaeba mb zeraexn eidi oilitzdy xgand on devn, היה ְִָָואם
רחּבֹו על יֹותר ּכלּום ekxe`eּגבהֹו ּבכ אין מּמּנּו ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָ

ziiyr z` akrn df oi`y -

oilitzd ו אּלא , מקּפידין ְִִֵֶַָאין
ּכרחּבֹו. ׁשּיהא ארּכֹו ְְְְֵֶַָָעל

ּבֹו uraוחֹופרין ׁשלׁשה - ְְְִָֹ
לֹו ׁשיעׂשה ּכדי iciחריצין, lr] ְֲִִֵֵֶֶָ

[mivixgd ziiyr.ראׁשים ְִַַָארּבע
זה: עֹורּכגֹון lyולֹוקחין ְְְִֶ

mixedh ser e` dig e` dnda

ּומחּפין  ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִַַַּומרטיבין
[miqkne העץ,[- את ֵֶָּבֹו

וחריץ  חריץ ּכל ּבין העֹור את xerdnּומכניסין xvep jke ְְִִִִֵֶַָָָָ
.zeiyxtd zrax`l miza drax` zeynynd ,zehila rax`

ּומּכאן מּכאן רטב והּוא אֹותֹו xerdּומכּמׁשין z` mihnwn - ְְְִִִַָָָֹ
,eiccv ipyn aehx `edykּדמּות העֹור מן ׁשעֹוׂשין ׁשין lyעד ְִִִֶַָ

מ  ראׁשים ׁשלׁשה לּה ּודמּות cvׁשּיׁש ּתפּלין, הּמניח ימין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמניח  מּׂשמאל ראׁשים ארּבעה לּה ׁשּיׁש .ׁשין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
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dkld ipipt

עיון  צריך אף .ולמעשה מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע
מן בתפיל  שמתקלקלות מפני לבדקן נכון יום, בכל שמניחן ין
שאינו .הזיעה  ממי תפילין לקח שאם ס"ט), (שם השו"ע כתב

נאמן  גדול, אדם של היו שהתפילין אומר המוכר אך מומחה,
על  [שחזקה כלל התפילין את לבדוק צריך ואין בדבריו, המוכר
(שם  הרב שו"ע מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא חבר

בזה  דינים פרטי כד) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כתב .ס"י)].
שנשרו  או הבתים, עור חיפוי נקרע שאם סי"א), (שם הרב ִבשו"ע
נמחק  שמא לחשוש [שיש מיד בדיקה צריכות במים, התפילין
הענין. לפי והכל לח, במקום מונחות אם וכן נתקלקל. או הכתב

כו)] ס"ק (שם ברורה שבכל .משנה (שם), ברורה במשנה וכתב
ויחזור  שיבדוק מי ואין הדין מן לתפילין בדיקה שצריך מקום
בתפילין, קלקול שחל שמאחר ברכה, בלא מניחן אותן, ויתפור

כשרות. בחזקת אותן להעמיד אין שוב

א  את :הלכה שכורכים כתב, סמ"ד) לב סי' (או"ח בשו"ע
דווקא  כשר בקלף לכורכן שהקפידו ויש בקלף, .הפרשיות

במטלית. הפרשיות שיש ושיכרוך הביא, סס"ח) (שם הרב ובשו"ע
הפרשיות  את לכרוך מסיני למשה הלכה שאין וסוברים חולקים
השו"ע  לדעת שגם כתב, רה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה במטלית.

כרך  לא אם גם מקום מכל הפרשיות, את לכרוך שצריך הסובר
מחלוקת  הביא וכורכם) ד''ה (שם הלכה ובביאור כשרות. התפילין
מי  ויש עליהן לברך גם שאפשר אומרים שיש הברכה, לגבי

לברך. אפשר אם שהסתפק

ב  כגובהו.:הלכה כרוחבו אורכו מרבע עץ רבינו לוקחין מדברי
והרמ"א  כאורכן. להיות צריך התפילין גובה שלכתחילה מדויק

כך  על להקפיד שאין כתב, סל"ט) לב והוא .(סי' אותו ומכמשין
שישרטוב. סס"ה), (שם הרב בשו"ע שצריך וכתב אומרים

יצא, לא בדפוס עשאה ואם העור מקמטי השין צורת את לעשות

שטוב  וסיים, בדפוס. גם לעשותה שאפשר וסוברים חולקים ויש
העור. קימוט ידי על לעשותה שיש הסוברים לדברי לחוש
מהודר  שיותר אומרים שיש הביא, קצג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
דפוס  גבי על העור את שמותחים ידי על השין צורת את לעשות

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּייבׁש‚. עד העץ על העֹור את ּכxerdּומּניחין ואחר , ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמּום ּגּבי מעל העֹור qetc]חֹולץ ונמצא dׁשל[- עץ, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּפנּויין ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש eהעֹור .milelg מכניסין - ְְְִִִִֵֶַַָָָָ
zeiyxtdּפרׁשה zrax`n zg`ּבית ּומחזירין ziae.ּבכל ְֲִִִַַָָָָ

מּלמּטה העֹור cvaמקצת xzepy xerd zvwn z` miltwn - ְְִִַָָָ
oilitzl ieqike ayen ynyiy ick ,dhn itlk oilitzd ly ixeg`d

,dhnlnּפּנֹותיו מארּבע אֹותֹו ewlgותֹופרין z` mixteze - ְְְִִֵַַָ
oezgzd ewlgl xerd ly oeilrd

.eizeieef zrax` lka מן ִִִַּומּניחין
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה ְִֵֶֶַָָָָהעֹור

ּתֹובר ּכמֹו d`lel]הרצּועה -] ְְָָָ
drevxdוהּוא zqpkp ea mewnd מעּברת- x`eankהּנקרא - ְְְִֶַַָֹ

lirl(א .(הלכה
יד „. ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹו?וכיצד מרּבע עץ לֹוקחין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

ּכאצּבע  ּגבהֹו ויהיה ּפחּות ּכרחּבֹו, אֹו מעט, זה על יתר אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
rav`n העֹור .מעט את ּומּניחין רטב ּבעֹור אֹותֹו ּומחּפין ְְְִִִֶַַַָָֹ

האּמּום qetcd]על ׁשּייבׁש[- ziaעד xerdn xevil ick ,xerd ִִֶַַַָ
.zeiyxtl zia ynyiy leaiwוחֹולץz`העֹור,qetcdn ּומכניס ְְִֵַָ

z`ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות didארּבע eay.מקצת העץ ּומחזיר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
מּלמּטה lyהעֹור ixeg`d cva xzepy xerd zvw z` miltwn - ְִַָָ

dhnln oilitzl ieqike ayen ynyiy ick ,dhn itlk oilitzd

מ  ּפּנֹותיוותֹופרֹו xerdארּבע ly oeilrd ewlg z` mixteze - ְְְִֵַַָ
.eizeieef zrax` lka oezgzd ewlglהעֹור מן ltewndּומּניחין ִִִַָ

dhn itlkּתֹוברa [d`lel .zxaerהרצּועהeaמקֹום[- ְְָָָ
סּדּור‰. ראׁשzqpkdּכיצד ׁשל ּבתפּלה מכניס ?הּפרׁשּיֹות ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

d z`ּפרׁשהdaezkd אחרֹונה ֲַָָָָ
zeiyxt rax` jezn] dxeza

,[oilitzayׁשהיאzyxt אם 'והיה ְִִֶָָ
drax`nּבביתׁשמע' oey`xd ְִַַָֹ

,xera exvepy mizad על ֶַׁשהּוא
הּמניח lyימין ipinid ecivn - ְִִֵַַ

gipnd ו .z`zyxtלּה סמּוכה jenqd'ׁשמע' ipyd ziaa - ְְְַָָ
.ipinid zialzyxt z`eּבבית 'יביא כי ׁשליׁשי d'והיה ְְְְֲִִִִִַָָ

ל  ו zyxtסמּוכה zyxt'ׁשמע'. z` רביעי ּבבית לי' 'קּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַַָ
ּתפּלין. הּמניח לׂשמאל xacdׁשהּוא mrhe הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

zeiyxtd xcq z`ׁשote`a cneryּכנגד ּפני len][-ּפניו, ְְֵֶֶֶָָ
הּסדר על קֹורא il'הּמניח, ycw' zyxt dligz `xewy - ] ִֵֵֵֶַַַַ

miiqne ,elen cnerd oinin z`vnpe ,dpey`xd dyxtd `idy

z`vnpe ,dpexg`d dyxtd `idy 'reny m` dide' zyxta

.[el`nyn:זה החליףּכגֹון dpiy]ואם זה,[- oilitzdסּדּור ְְֱִִִֶֶֶ
ְּפסּולֹות.

.Âly zeiyxtּדּפין ּבארּבעה ּכֹותבן יד ׁשל [micenrÎ]ּתפּלה ְְְְִִֶַַָָָָָ
ּכ אר אחד ּבּתֹורהenּבעֹור סּדּורן על ּתֹורה, xcqkספר - ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

reny m` dide rny ,j`iai ik dide ,ycw :dxeza zeiyxtd zaizk

זה  א :ּכגֹון על ּכתבן עֹורֹותואם ּבבית micxtpרּבעה והּניחן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
יצא ezaeg,אחד, ici `vei ogipnde ,zexyk oilitzd ואינֹו- ְֵֶָָָ

לדּבקן צריel`l el` zexerd zrax` z` wiacdl -. ְְִַָָ

.Êּבין הּפרׁשּיֹות ּגֹולל lyּכׁשהּוא zeiyxtd z` llebyk ְִֵֵֶַָָ
oilitz,ראׁש oilitzּביןeׁשל ly zeiyxtd z` llebyk,יד ׁשל ֵֶֶָֹ

לתחּלתן מּסֹופן אֹותן slwdּגֹולל z` lelbl ligzn `ed - ְִִִֵָָָָ
.ezligz l` eteqnׁש dfעד ote`a,ּתמצאyּכׁשּתפּתחz` ְְְִִֶֶַַָ

ׁשיטה ּכל ּתקרא dxey]הּפרׁשה, לסֹופּה[- mryמּתחּלתּה - ְְְִִִִַָָָָָָָָָ
zgizt jynde ,dxeyd zligz z` `xewd d`xi dlilbd zgizt

dxeyd seql eze` liaez dlilbd.
.Á,ׁשּלהן ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את oklּוכׁשּמכניסין mcew ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמטלית אֹותן ca]ּכֹורכין הּמטלית[- ועל ,mikxek ׂשער, ְְְְְִִִֵַַַַָָ
זהwxו  וׂשער ּבבּתיהם. אֹותן מכניסין ּכ mikxekyאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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נוהגים. שכן וכתב שין, צורת בו שבולטת

ג  מלמטה.:הלכה העור מקצת סמ"ד)ומחזירין לב (סי' ובשו"ע

מאותו  להיות צריך אינו מלמטה הפרשיות שתחת שהעור משמע,

מדבריו]. רא) ס"ק (שם ברורה המשנה דייק [כן הבתים של העור

כדעת  להחמיר אפשרי שאם (שם), ברורה המשנה וכתב

להדר  טוב תיתורא)], ד"ה א לה, (מנחות רש"י [רבינו, המחמירים

בזה.

ד  מעט.:הלכה פחות או מעט זה על יתר או כאצבע גבהו ויהיה
התפילין. לגובה שיעור שאין כתב סמ"א) לב (סי' ובשו"ע

ה  פסולות.:הלכה זה סידור החליף כדעת ואם היא רבינו דעת

את  לעשות העולם ומנהג והקורא), ד"ה ב, לד, (מנחות רש"י

רש"י] של תפילין נקראות אלו [ותפילין כשיטתם וירא .התפילין

בחסידות, מפורסם והוא בעיונים] [ראה ר"ת לדעת שחש שמים
אחד  ביחד, התפילין זוגות שני את שיניח ידי על שניהם ידי יצא
בתפילין  רק חובה ידי לצאת ויכוון ר"ת, כדעת ואחד רש"י כדעת
התפילין  זוגות שני את להניח יכול אינו ואם כהלכתן. שעשויות
את  יניח התפילה ואחרי עליהן, ויברך רש"י של את יניח ביחד,
תפילין  יניח לא בחסידות מפורסם אינו אם אמנם ר"ת. של התפילין
שנראה  משום והטעם, ס"אֿג). לד סי' (או"ח שו"ע ר"ת. של

טז) ס''ק (שם ברורה משנה במעשיו. הרב .כמתייהר בשו"ע אמנם
של  תפילין להניח אין רואים, שיש במקום שרק כתב, ס"ו) (שם
שאינו  מי אפילו רואים, כשאין [אבל כמתייהר. שנראה משום ר"ת

ר"ת]. של תפילין להניח יכול בחסידות מנהג מוחזק ואודות
בספר  ראה נישאו, שטרם בחורים ע"י והנחתם בזמנינו הנחתן

.(17 ,15 הע' ושם ב אות לד (סי' תשובות פסקי

ח  הרמ"א כורכיןאותןבמטליתועלהמטליתשיער.:הלכה וכתב



קצט z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשנים. ּכּמה אחר ואפּלּו אחר, yּפעם `ed llkde זמן ּכל ְֲִִֵַַַַַַַַָָָ
zeiyxtd]ׁשחּפּוין  z` ea miqipkny ziad rxwpׁשלם [- `ly - ִֵֶָָ

,iela dyrp `le ּבחזקתן הן zexyk,הרי zwfga ואין - ְְְֲֵֵֵֶָָ
נּקבה  אֹו מּתֹוכן, אֹות נמחקה ׁשּמא להן dyrpחֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֶֶָָָָָ

lqetd ote`a ze`a awpzewfgend oilitza minkg bdpn did jke .

:zexyka,אֹומר היה הּזקן אּמא oilitzהּלל אבי מּׁשל אּלּו ֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
izkxved `le zenly od ixde ,xnelk [iaq - in` ly eia` -]

owcal.

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
ּבמעׂשה ‡. יׁש הלכֹות ziiyra]ׁשמֹונה וּכּלן [- הּתפּלים, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֻ

dxn`py dkld od מּסיני d'.למׁשה itnלפיכzekldy oeikn - ְְִִִֶַָֹ
ipiqn dynl dkld od el` מעּכבֹות `elּכּלן zekldn zg` lk - ְְַָֻ

,oilitz zeevn meiw z` zakrn מהן ּבאחת ׁשּנה le`ואם ְְִִֵֶַַָ
`ed ,dzkldk d`yr ּפסלmeiwl zexyk opi` aeye ,oilitzd z` ַָ
.oilitz zgpd zeevn הן ziiyraואּלּו exn`py zekldd dpeny ְֵֵ

,[`] :oilitzdׁשּיהיּוoilitzd מרּבעֹותel yiy reaix zxeva - ְְִֶָֻ
,zeieef rax` וכןy ּתפירתןdidz ּברּבּועz` xtezyky - ְְְִִֵַָָ

xdfidl jixv ,okezl zeiyxtd z` qipkn `edy ixg` oilitzd

.raexnd zxev dpzyz `l dxitzd heg zkiyn ici lry וok ְ
y ׁשוֹות זוּיֹות ארּבע להם ׁשּיהיה עד ּברּבּוע ewyאלכסֹונן - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָ

raexn ly oeqkl` ew ly ekxe`k didi ,oilitzd ly oeqkl`d

zeiying izya jex` oeqkl`d ew df ote`ay ,zeey eizeieef lky

lky `ceen dfe ,reaixd ly agexde jxe`d ly okxe`n xzei

[a] ,oagexk okxe`e ixnbl zexyi zeieefd zrax` ּבעֹור ְְִֶֶָוׁשּיהיה
lyׁשל  oilitzdראׁשz` צּורתze`d מּימין gipnd,'ׁשין' ִִִֶַָֹ

'oiy'ו  ze` zxev מּׂשמאל.[b] ,gipndוׁשּיכרz` הּפרׁשּיֹותiptl ְְְְִִִֶַָָֹֹ
odly zial oqipkn `edy ּבמטליתcbaa e` caa -[c] ,וׁשּיכר ְְְְִִֶַֹ

ּבׂשער  dxedhאֹותן dig e` dnda ly ו הּמטלית אחר wxעל ְְְִֵַַַַַָָ
ּבבּתיהן  מכניסן ּכ[d] אֹותם , ּתֹופרין izaוׁשּיהיּו z` - ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

zeiyxtd z` mkezl eqipkdy ixg` oilitzd ּבגידיןe` dnda ly ְִִ
e [e] ,dxedh dig להן xarnl]מעּברת oilitzlׁשעֹוׂשין mewn -] ְְִֶֶֶַָֹ

החּפּוי  ick-מעֹור ,zeiyxtd z` dqknd xerdnּבּה ׁשּתּכנס ִִֵֵֶַָָ
oilitzd,הרצּועה  z` dnr mikxeky עֹוברת ׁשּתהא עד ְְֵֶֶֶַָָ

ּבתֹו dוהֹולכת lk ּתֹובר[d`leldÎ]ׁשּלּה.[f] וׁשּיהיּו, ְְְְִֶֶֶֶָָ
ׁשחרֹות  [g]הרצּועֹות ,odly ipevigd cva ׁשּלהן קׁשר וׁשּיהיה ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָֹ

y`x ly oilitza zerevxdn miyery ּכצּורת ידּוע ze`dקׁשר ְֶֶַַָ
'zlc'.ּדאל  - ָ

מרּבע ·. עץ לֹוקחין ראׁש? ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹוyּכיצד ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻ
ו  dligzklyּכגבהֹוmbּכרחּבֹו, ,df xeriya didi edaeb mby - ְְְְְָָ

odaeba mb zeraexn eidi oilitzdy xgand on devn, היה ְִָָואם
רחּבֹו על יֹותר ּכלּום ekxe`eּגבהֹו ּבכ אין מּמּנּו ּפחֹות אֹו ְְְְִֵֵֶַָָָָ

ziiyr z` akrn df oi`y -

oilitzd ו אּלא , מקּפידין ְִִֵֶַָאין
ּכרחּבֹו. ׁשּיהא ארּכֹו ְְְְֵֶַָָעל

ּבֹו uraוחֹופרין ׁשלׁשה - ְְְִָֹ
לֹו ׁשיעׂשה ּכדי iciחריצין, lr] ְֲִִֵֵֶֶָ

[mivixgd ziiyr.ראׁשים ְִַַָארּבע
זה: עֹורּכגֹון lyולֹוקחין ְְְִֶ

mixedh ser e` dig e` dnda

ּומחּפין  ּבמים אֹותֹו ְְְִִִִַַַּומרטיבין
[miqkne העץ,[- את ֵֶָּבֹו

וחריץ  חריץ ּכל ּבין העֹור את xerdnּומכניסין xvep jke ְְִִִִֵֶַָָָָ
.zeiyxtd zrax`l miza drax` zeynynd ,zehila rax`

ּומּכאן מּכאן רטב והּוא אֹותֹו xerdּומכּמׁשין z` mihnwn - ְְְִִִַָָָֹ
,eiccv ipyn aehx `edykּדמּות העֹור מן ׁשעֹוׂשין ׁשין lyעד ְִִִֶַָ

מ  ראׁשים ׁשלׁשה לּה ּודמּות cvׁשּיׁש ּתפּלין, הּמניח ימין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הּמניח  מּׂשמאל ראׁשים ארּבעה לּה ׁשּיׁש .ׁשין ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
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עיון  צריך אף .ולמעשה מקום שמכל כתב, (שם) הרב ובשו"ע
מן בתפיל  שמתקלקלות מפני לבדקן נכון יום, בכל שמניחן ין
שאינו .הזיעה  ממי תפילין לקח שאם ס"ט), (שם השו"ע כתב

נאמן  גדול, אדם של היו שהתפילין אומר המוכר אך מומחה,
על  [שחזקה כלל התפילין את לבדוק צריך ואין בדבריו, המוכר
(שם  הרב שו"ע מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת הוציא שלא חבר

בזה  דינים פרטי כד) ס"ק (שם ברורה במשנה וראה כתב .ס"י)].
שנשרו  או הבתים, עור חיפוי נקרע שאם סי"א), (שם הרב ִבשו"ע
נמחק  שמא לחשוש [שיש מיד בדיקה צריכות במים, התפילין
הענין. לפי והכל לח, במקום מונחות אם וכן נתקלקל. או הכתב

כו)] ס"ק (שם ברורה שבכל .משנה (שם), ברורה במשנה וכתב
ויחזור  שיבדוק מי ואין הדין מן לתפילין בדיקה שצריך מקום
בתפילין, קלקול שחל שמאחר ברכה, בלא מניחן אותן, ויתפור

כשרות. בחזקת אותן להעמיד אין שוב

א  את :הלכה שכורכים כתב, סמ"ד) לב סי' (או"ח בשו"ע
דווקא  כשר בקלף לכורכן שהקפידו ויש בקלף, .הפרשיות

במטלית. הפרשיות שיש ושיכרוך הביא, סס"ח) (שם הרב ובשו"ע
הפרשיות  את לכרוך מסיני למשה הלכה שאין וסוברים חולקים
השו"ע  לדעת שגם כתב, רה) ס"ק (שם ברורה ובמשנה במטלית.

כרך  לא אם גם מקום מכל הפרשיות, את לכרוך שצריך הסובר
מחלוקת  הביא וכורכם) ד''ה (שם הלכה ובביאור כשרות. התפילין
מי  ויש עליהן לברך גם שאפשר אומרים שיש הברכה, לגבי

לברך. אפשר אם שהסתפק

ב  כגובהו.:הלכה כרוחבו אורכו מרבע עץ רבינו לוקחין מדברי
והרמ"א  כאורכן. להיות צריך התפילין גובה שלכתחילה מדויק

כך  על להקפיד שאין כתב, סל"ט) לב והוא .(סי' אותו ומכמשין
שישרטוב. סס"ה), (שם הרב בשו"ע שצריך וכתב אומרים

יצא, לא בדפוס עשאה ואם העור מקמטי השין צורת את לעשות

שטוב  וסיים, בדפוס. גם לעשותה שאפשר וסוברים חולקים ויש
העור. קימוט ידי על לעשותה שיש הסוברים לדברי לחוש
מהודר  שיותר אומרים שיש הביא, קצג) ס"ק (שם ברורה ובמשנה
דפוס  גבי על העור את שמותחים ידי על השין צורת את לעשות

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ׁשּייבׁש‚. עד העץ על העֹור את ּכxerdּומּניחין ואחר , ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
האּמּום ּגּבי מעל העֹור qetc]חֹולץ ונמצא dׁשל[- עץ, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּפנּויין ּבּתים ארּבעה ּבֹו ׁשּיׁש eהעֹור .milelg מכניסין - ְְְִִִִֵֶַַָָָָ
zeiyxtdּפרׁשה zrax`n zg`ּבית ּומחזירין ziae.ּבכל ְֲִִִַַָָָָ

מּלמּטה העֹור cvaמקצת xzepy xerd zvwn z` miltwn - ְְִִַָָָ
oilitzl ieqike ayen ynyiy ick ,dhn itlk oilitzd ly ixeg`d

,dhnlnּפּנֹותיו מארּבע אֹותֹו ewlgותֹופרין z` mixteze - ְְְִִֵַַָ
oezgzd ewlgl xerd ly oeilrd

.eizeieef zrax` lka מן ִִִַּומּניחין
ּבֹו ׁשּתּכנס מקֹום ׁשּלמּטה ְִֵֶֶַָָָָהעֹור

ּתֹובר ּכמֹו d`lel]הרצּועה -] ְְָָָ
drevxdוהּוא zqpkp ea mewnd מעּברת- x`eankהּנקרא - ְְְִֶַַָֹ

lirl(א .(הלכה
יד „. ׁשל ּתפּלין עֹוׂשין ארּכֹו?וכיצד מרּבע עץ לֹוקחין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֻ

ּכאצּבע  ּגבהֹו ויהיה ּפחּות ּכרחּבֹו, אֹו מעט, זה על יתר אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
rav`n העֹור .מעט את ּומּניחין רטב ּבעֹור אֹותֹו ּומחּפין ְְְִִִֶַַַָָֹ

האּמּום qetcd]על ׁשּייבׁש[- ziaעד xerdn xevil ick ,xerd ִִֶַַַָ
.zeiyxtl zia ynyiy leaiwוחֹולץz`העֹור,qetcdn ּומכניס ְְִֵַָ

z`ּבמקֹום הּפרׁשּיֹות didארּבע eay.מקצת העץ ּומחזיר ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָ
מּלמּטה lyהעֹור ixeg`d cva xzepy xerd zvw z` miltwn - ְִַָָ

dhnln oilitzl ieqike ayen ynyiy ick ,dhn itlk oilitzd

מ  ּפּנֹותיוותֹופרֹו xerdארּבע ly oeilrd ewlg z` mixteze - ְְְִֵַַָ
.eizeieef zrax` lka oezgzd ewlglהעֹור מן ltewndּומּניחין ִִִַָ

dhn itlkּתֹוברa [d`lel .zxaerהרצּועהeaמקֹום[- ְְָָָ
סּדּור‰. ראׁשzqpkdּכיצד ׁשל ּבתפּלה מכניס ?הּפרׁשּיֹות ְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

d z`ּפרׁשהdaezkd אחרֹונה ֲַָָָָ
zeiyxt rax` jezn] dxeza

,[oilitzayׁשהיאzyxt אם 'והיה ְִִֶָָ
drax`nּבביתׁשמע' oey`xd ְִַַָֹ

,xera exvepy mizad על ֶַׁשהּוא
הּמניח lyימין ipinid ecivn - ְִִֵַַ

gipnd ו .z`zyxtלּה סמּוכה jenqd'ׁשמע' ipyd ziaa - ְְְַָָ
.ipinid zialzyxt z`eּבבית 'יביא כי ׁשליׁשי d'והיה ְְְְֲִִִִִַָָ

ל  ו zyxtסמּוכה zyxt'ׁשמע'. z` רביעי ּבבית לי' 'קּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַַָ
ּתפּלין. הּמניח לׂשמאל xacdׁשהּוא mrhe הּקֹורא ׁשּיהא ּכדי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹ

zeiyxtd xcq z`ׁשote`a cneryּכנגד ּפני len][-ּפניו, ְְֵֶֶֶָָ
הּסדר על קֹורא il'הּמניח, ycw' zyxt dligz `xewy - ] ִֵֵֵֶַַַַ

miiqne ,elen cnerd oinin z`vnpe ,dpey`xd dyxtd `idy

z`vnpe ,dpexg`d dyxtd `idy 'reny m` dide' zyxta

.[el`nyn:זה החליףּכגֹון dpiy]ואם זה,[- oilitzdסּדּור ְְֱִִִֶֶֶ
ְּפסּולֹות.

.Âly zeiyxtּדּפין ּבארּבעה ּכֹותבן יד ׁשל [micenrÎ]ּתפּלה ְְְְִִֶַַָָָָָ
ּכ אר אחד ּבּתֹורהenּבעֹור סּדּורן על ּתֹורה, xcqkספר - ְְִֵֶֶַַָָָָָֹ

reny m` dide rny ,j`iai ik dide ,ycw :dxeza zeiyxtd zaizk

זה  א :ּכגֹון על ּכתבן עֹורֹותואם ּבבית micxtpרּבעה והּניחן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
יצא ezaeg,אחד, ici `vei ogipnde ,zexyk oilitzd ואינֹו- ְֵֶָָָ

לדּבקן צריel`l el` zexerd zrax` z` wiacdl -. ְְִַָָ

.Êּבין הּפרׁשּיֹות ּגֹולל lyּכׁשהּוא zeiyxtd z` llebyk ְִֵֵֶַָָ
oilitz,ראׁש oilitzּביןeׁשל ly zeiyxtd z` llebyk,יד ׁשל ֵֶֶָֹ

לתחּלתן מּסֹופן אֹותן slwdּגֹולל z` lelbl ligzn `ed - ְִִִֵָָָָ
.ezligz l` eteqnׁש dfעד ote`a,ּתמצאyּכׁשּתפּתחz` ְְְִִֶֶַַָ

ׁשיטה ּכל ּתקרא dxey]הּפרׁשה, לסֹופּה[- mryמּתחּלתּה - ְְְִִִִַָָָָָָָָָ
zgizt jynde ,dxeyd zligz z` `xewd d`xi dlilbd zgizt

dxeyd seql eze` liaez dlilbd.
.Á,ׁשּלהן ּבּבּתים הּפרׁשּיֹות את oklּוכׁשּמכניסין mcew ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבמטלית אֹותן ca]ּכֹורכין הּמטלית[- ועל ,mikxek ׂשער, ְְְְְִִִֵַַַַָָ
זהwxו  וׂשער ּבבּתיהם. אֹותן מכניסין ּכ mikxekyאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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נוהגים. שכן וכתב שין, צורת בו שבולטת

ג  מלמטה.:הלכה העור מקצת סמ"ד)ומחזירין לב (סי' ובשו"ע

מאותו  להיות צריך אינו מלמטה הפרשיות שתחת שהעור משמע,

מדבריו]. רא) ס"ק (שם ברורה המשנה דייק [כן הבתים של העור

כדעת  להחמיר אפשרי שאם (שם), ברורה המשנה וכתב

להדר  טוב תיתורא)], ד"ה א לה, (מנחות רש"י [רבינו, המחמירים

בזה.

ד  מעט.:הלכה פחות או מעט זה על יתר או כאצבע גבהו ויהיה
התפילין. לגובה שיעור שאין כתב סמ"א) לב (סי' ובשו"ע

ה  פסולות.:הלכה זה סידור החליף כדעת ואם היא רבינו דעת

את  לעשות העולם ומנהג והקורא), ד"ה ב, לד, (מנחות רש"י

רש"י] של תפילין נקראות אלו [ותפילין כשיטתם וירא .התפילין

בחסידות, מפורסם והוא בעיונים] [ראה ר"ת לדעת שחש שמים
אחד  ביחד, התפילין זוגות שני את שיניח ידי על שניהם ידי יצא
בתפילין  רק חובה ידי לצאת ויכוון ר"ת, כדעת ואחד רש"י כדעת
התפילין  זוגות שני את להניח יכול אינו ואם כהלכתן. שעשויות
את  יניח התפילה ואחרי עליהן, ויברך רש"י של את יניח ביחד,
תפילין  יניח לא בחסידות מפורסם אינו אם אמנם ר"ת. של התפילין
שנראה  משום והטעם, ס"אֿג). לד סי' (או"ח שו"ע ר"ת. של

טז) ס''ק (שם ברורה משנה במעשיו. הרב .כמתייהר בשו"ע אמנם
של  תפילין להניח אין רואים, שיש במקום שרק כתב, ס"ו) (שם
שאינו  מי אפילו רואים, כשאין [אבל כמתייהר. שנראה משום ר"ת

ר"ת]. של תפילין להניח יכול בחסידות מנהג מוחזק ואודות
בספר  ראה נישאו, שטרם בחורים ע"י והנחתם בזמנינו הנחתן

.(17 ,15 הע' ושם ב אות לד (סי' תשובות פסקי

ח  הרמ"א כורכיןאותןבמטליתועלהמטליתשיער.:הלכה וכתב



z"qeר dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

oilitzd zeiyxt z` ez`ׂשער להיֹות צריlyאֹו lyּבהמה ְְִִֵֵָָָ
ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה `eחּיה zenda ly - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

.zexedh zeigּבׂשער לכרכן העם ּכל נהגּו זנב lyּוכבר ְְְְְֲִַַָָָָָָָ
meynהעגלים, ,mrhde.dxiywl gpe jex` epid apf ly xriyy ֲִָָ

.`hgi `le lbrd oeer z` xekfiy ick ,lbr ly apfe

.Ëהּתפּלין את ziadּכׁשּתֹופרין ly oezgzd ewlg z` - ְְְִִִֶֶַ
,oeilrd ewlgl ּבגידין אּלא ּתֹופרין miieyrdאין mihega -] ְְִִִֵֶָ

[micibn מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשל
ׁשּלהן e-ּוטרפֹות .dxedh dig e` dnda lyלֹוקחיןz` הּגידין ְְִִִֵֶֶַָ

ּבעקב lyׁשּיׁש lbxd קׁשים לבנים והם החּיה אֹו הּבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
eאֹותן mdilrמרּככין miwtecy ici lrּבהן וכּיֹוצא -ּבאבנים ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

,micak mixac x`yaׁשּיעׂשּו אֹותן mikxעד וטֹווין  ּכפׁשּתן. ְְְִִֵֶַָָָ
mihegl miyrpy cr dfa df micibd z` mikxek אֹותן,- וׁשֹוזרין ,ְְִָ

ּתֹופרין ו `zּובהן dיריעֹותz`dהּתפּלין ly.ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֶֶַָָ
.Èּכׁשּתֹופריןz`ּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין ote`aהּתפּלין - ְְְְְִִִִִֶַַָ

.mkxe`a mieey eidi miccvd zrax`yרֹווחת [Îוהלכה ֲַַַָָ
,[l`xyia dhytzdyצד ּבכל oilitzdׁשּיהיּו lyׁשלׁש ְְִֶַָָֹ

הּכל ׁשּיהיּו עד miccvdּתפירֹות zrax` lka עׂשרה - ׁשּתים ְְְְִִֵֵֶֶַַֹ
ּב ּבין ידoilitzּתפירֹות, ּבeׁשל ראׁשoilitzּבין m`eׁשל . ְִִִֵֵֶֶָֹ§¦

z` dUrעֹוׂשה עׂשרה, ארּבע אֹו עׂשר ed`הּתפירֹות i`yx - ¨¨ְְְִֵֶֶֶֶַַַ

.zexyk oilitzde ,zeyrl ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות ְְְִִֶֶֶַַָָוכל
הרּוחֹות מּׁשּתי hegסֹובב - ְִֵֵָ

lk oia xearl jixv dxitzd

mb ,oilitzd icv ipyn miawpd

(xeiv d`x) .dhnln mbe dlrnln

.‡Èהחרץ ׁשּיּגיע וצריzial zia oia licand uixgd ׁשל - ְִִֶֶֶֶַַַָ
ראׁש, ׁשל lעדּתפּלין dhnlהּתפר ayenמקֹום mewn `edy ְְִִֶֶֶַַֹ

.oilitzd ראׁשים ארּבעה ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָואם
לּכל miy`x,נראין drax` el yiy lkl d`xpy ote`a על - אף ְִִַַַֹ

הּתפר, למקֹום מּגיע החריץ ׁשאין oilitzdyּפי `ed oicd ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
נּכר חרצן אין ואם להעביר ּפסּולֹות.oilitzdּכׁשרֹות. וצרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

העֹור ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹוziad ly ipevigd ecvn - ְְִִֵַַָָָָ
מׁשיחה אֹו ickחּוט [lag ּומנהג [- לבית. ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

ה ed`ּפׁשּוט מּגידי ּגיד חריץלהעביר ּבכל uixgeּתפירה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
mivixgdמּׁשלׁשּתן zyelyn -. ְְִָָ

.·Èעֹוׂשין עֹור ?הרצּועֹות `zוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין ְְְְִִֵֶַָָ
- ed`רחבה dagexy רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה, ּכאר ְְְְְְִֶַָָָָָָָֹ

הּׁשעּור  dxerydמּזה jxe`n agx did dagexy ּכׁשרה.- ְִִֵֶַָ
ראׁש, ׁשל רצּועה ואר`ed exeriyׁשּתּקיף את drevxdּכדי ְְְִֵֶֶֶֶַָֹֹ

הּקׁשר מּמּנה ויקׁשר oldlהראׁש x`eand(הי"ג) ותּמתח , ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
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גם  בשיער הפרשיות את לכרוך שנוהגים סמ"ד), לב סי' (או"ח
לאחריה  וגם המטלית כריכת שיש .לפני הביא, (שם) בשו"ע

הדבר  ובטעם כשר. בקלף הפרשיות את לכרוך שצריך אומרים
היא  התפילין שכריכת שמכיון סס"ח), (שם הרב בשו"ע כתב
ממין  להיות שצריכים ורצועות כבתים דינה מסיני למשה הלכה

לאכילה  כשר,.המותר יהיה שהקלף שצריך לסוברים שגם והוסיף,
כורך  כשהוא ורק במטלית, הפרשיות את לכרוך יכול מקום מכל

באכילה. המותר ממין להיות צריך הקלף (שם)בקלף בשו"ע
צריך  ראש, של התפילין פרשיות את כורכים שבו שהשיער כתב,
ריא), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לבית. מחוץ להיראות
(שם  כתב ועוד שעורה. מאורך פחות יהיה היוצא השיער שאורך
שמוע' אם 'והיה מפרשת לחוץ השיער שיצא שטוב ריב), ס"ק

לי'. 'קדש לפרשת הפונה בצד

ט  טהורה.:הלכה חיה של או בהמה של בגידין אלא תופרין אין
שור  בגידי לתפור שטוב הוסיף, סמ"ט) לב (סי' המשנה .ובשו"ע

גידי  טוויית שאת אומרים שיש כתב, רכב) ס"ק (שם ברורה
בזה. שפקפקו ויש תפילין. מצוות לשם לעשות צריך התפירה

י  שכל :הלכה שאומר מי שיש כתב, סנ"א) לב (סי' השו"ע
אחד. בחוט להיעשות צריכות התפירות עשרה שתים

יא  פסולות.:הלכה ניכר חרצן אין לב ואם (סי' ברורה והמשנה
החריץ  במקום שריטה רק בהן שיש שתפילין הוסיף, קפח) ס"ק

או .פסולות  חוט העור גבי על וחריץ חריץ כל בתוך להעביר וצריך
התפילין משיחה. את שכשתופרים סנ"א), לב (סי' השו"ע וכתב

מדבריו, ומשמע ובית. בית כל בין התפירה חוטי את להעביר יש

בארבעה  התפילין את כשכתב אף כן לעשות יש אופן שבכל

השו"ע  מדברי דייק ריז) (ס''ק ברורה ובמשנה נפרדים. קלפים
של  הפרשיות שארבעת באופן שרק סמ"ז), (שם אחר במקום
בתוך  חוט להעביר צריך אחד קלף על נכתבו ראש של התפילין

על  נכתבו ראש של התפילין פרשיות אם אבל וחריץ, חריץ כל
חוט  להעביר צריך לא נפרדים קלפים (שם .ארבעה הרב והשו"ע

אם  הדין שמעיקר שאף והכריע הדעות, שתי את הביא סע"א)

בין  חוט להעביר צריך לא קלפים ארבעה על כתובות הפרשיות
הבתים. בין התפירה חוט את להעביר נוהגים מקום מכל הבתים,

יב  השעורה.:הלכה כאורך כז רחבה (סי' כתב ברורה ובמשנה
קצר  שאורכה החיטה, כאורך ברוחב דדי אומרים שיש מב), ס"ק

השעורה  אמצעית..מאורך אצבע עד אחת רצועה וכתב ותמתח

שש  הזרוע על לכרוך העולם שנוהגים ס"ח), כז סי' (או"ח השו"ע
שבע  לכרוך כתב סי"ב) (שם הרב והשו"ע כריכות. שבע או

תלויות .כריכות  ויהיו הרצועות שישלשל כתב סי"א) כז (סי' בשו"ע

מא) ס"ק (שם ברורה והמשנה מעט. ממנו למעלה או הטבור עד
ראש  של תפילין של הימנית הרצועה שאורך אומרים שיש כתב,
אומרים  ויש החזה. עד השמאלית הרצועה ואורך הטבור, עד הוא

הרצועה  ואורך המילה, מקום עד הוא הימנית הרצועה שאורך
הטבור  עד הוא פיחת .השמאלית שאם כתב, סי"א) (שם השו"ע

יכול  אחרות, תפילין מוצא ואינו רוחבן או הרצועות אורך משיעור

מפני  שהוא סכ"א), (שם הרב השו"ע כתב הדבר ובטעם להניחן.
בגמרא  נזכרו לא האלו השיעורים ס"ק .שכל (שם ברורה והמשנה

ואם  ברכה. בלא יניחן הרצועות מרוחב פיחת שאם כתב, מד)

מגיעה  אינה שהרצועה עד יד של התפילין רצועות מאורך פיחת

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

[egznieÎ]הרצּועֹות ּומּכאןze`veidׁשּתי icivמּכאן ipyn - ְְִִֵָָָ
xywd.מעט מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ׁשּיּגיעּו וארעד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹ

יד, ׁשל ed`רצּועה exeriyׁשּתּקיף הּזרֹוע,drevxdּכדי את ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
מּמּנה oldlהּקׁשר`zויקׁשר x`eand(שם), רצּועה ותּמתח ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

עד אצּבעֹוdאצּבעdאחת על מּמּנה ויכר אמצעית, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
zirvn`dויקׁשר ּכריכֹות, eltiiׁשלׁש `ly ick drevxd z` ְְְִִָֹֹ

,EN`d oixErXd lr xzi zFMx` zFrEvxd Eid m`e .zekixkd§¦¨¨§£ª¨¥©©¦¦¨¥

.zFxWM§¥

.‚Èּומכניסd z`ׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל d`lelaרצּועה - ְְִֶֶַַָָָֹ
xera dzyrpy dl zcreind

lirl x`eank(ג ִַּומּקיף ,(הלכה
ראׁשֹו dyereּכמּדת - ְִַֹ

swid xeriya swid drevxdn

,ey`xוקֹוׁשרswidd seqa קׁשר ְֵֶֶ
ּדאל ּכמין zxevaמרּבע - ְְִָָֻ

.(8 xeiv d`x) zlc ze`d ְֶֶוקׁשר
חכמים  ּתלמיד ּכל צרי ְֲִִִֶַָָָזה

ezxev,ללמדֹו z` cenll להֹודיע- אפׁשר צּורתֹו`zואי ְְְְְִִֶַָָָ
העין  ּבראּית אּלא eilr-ּבכתב, ,df xyw zxev cenll dvexdy ְְִִִִֶַַָָָ

,eipira xywd zxev lr hiadl

.ezxev z` cnli jk wxe ְֵוכן
קֹוׁשר  יד drevxaּבׁשל ְֵֶָ
יּוד ּכמין zxevaקׁשר - ְִֶֶ

,c"ei ze`d(8 xeiv d`x)

הרצ  יד ותהיה ׁשל ּועה ְְְִֶֶָָָ
הּקׁשר  ּבתֹו ויֹורדת ְְֶֶֶֶַָעֹולה

`ed ,ci ly oilitza c"ei ze`d zxeva xywd z` xyewky -

,drevxd zqpkp day ,xywd on z`veid d`lel oink xi`yn

ef d`lela jxevdeויקּצר ׁשּירחיב mvnviּכדי e` xxgyiÎ]z` ְְִִֵֵֶַַ
[drevxd zgizn,ידֹו על לקׁשר ׁשּירצה xg`nyּבעת ְְְִִֵֶֶַָֹ

aiaq drevxd swid z` oihwdl lkei ,d`lela dpezp drevxdy

oilitzd exywiie ewcdzi ok ici lre ,dzewc e` eci iaer itl erexf

stexzie d`leld jezn drevxdn zvw jeyni ,dvxiyke .eci lr

.oilitzd z` uelgl lkeie ,ecin oilitzd wecid

.„Èּבין ּתפּלין ׁשל ראׁשoilitzהרצּועֹות oilitzּביןeׁשל ְְִִֵֵֶֶָֹ
ׁשחרים החיצֹונים ּפניהם יד, uegaׁשל mi`xpd zerevxd ipt - ְְִִִֵֶֶַָֹ

,xegy rava mireavמּסיני ׁשּלמׁשה ההלכה היא x`eankוזֹו ְְֲִִִֶֶַַָָֹ
lirl(א הרצּועֹות.(הלכה אחֹורי lyאבל iniptd ociv - ְֲֲֵָָ

,gipnd seb l` dpetd zerevxdהן ּומּבפנים oeiknהֹואיל - ְִִִִֵ
epi`e mipt itlk `ed drevxd ly df cv ,oilitzd z` gipnyky

mb ,d`xpלבנֹות אֹו ירּקֹות היּו oal,אם e` wexi rava - ְְִָָֻ
`mecאדּמֹות`mpnּכׁשרֹות. rava zerevx יעׂשה- cvaלא mb ְֲֵֵֶָֹֻ

yygn ,iniptdלֹו הּוא ּוגנאי הרצּועה ּתהפ ny`ׁשּמא - ְְֵֵֶַָָָָ
z` gipnd mc`d `eaie ,ueg itlk drevxd ly iniptd cvd jtdzi

.i`pb icil oilitzd אּלא לעֹולם הרצּועה אחֹורי יהיּו ְְְְֲִֵֶָָָָֹולא
הּקציצה zeidlּכעין jixv drevxd ly iniptd cvd rav cinz - ְְִֵַָ

zegpen ekezay oilitzd ly ziad -] dvivwd ly ravk

,[zeiyxtd הּוא ונֹואי לבנים. לבנה ואם ירּקין, ירּקה ְְְְְְִִִִָָָָֻֻאם
ּכּלּה והרצּועה הּקציצה ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו devnלתפּלין - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻֻ

iniptd ocivn oia ,zerevxd oke xegya mireav oilitzd iza eidiy

.oevigd ocivn oiae

.ÂËהּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין zeiyxtהעֹור z` ea miqkny - ְְִִִֶַַָ
oilitzd וxerd okמּמּנּו הּוא`zׁשעֹוׂשין jixvהרצּועֹות, ְְִִֶֶָ

zeidlעֹורlyהּטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו mixykdּבהמה - ְְִֵַַָָ
,dlik`lואפּלּוly xernׁשּלהן ּוטרפֹות dndadנבלֹות ly - ְְֲִֵֵֶֶַָ

.dlik`l mixyk mpi`y mixedhd sere digd e`עׂשה `zואם ְִָָ
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מגיע  הרצועה אורך אם אבל מברך, אינו האמצעית לאצבעו

לכרוך  כדי ברצועה די אין אם גם לברך יכול האמצעית, לאצבעו

ראש, של תפילין של הרצועה מאורך פיחת ואם זרועו. על כריכות

טפחים  שני שיעור עוד הראש היקף מלבד כדי די יש ובאורכה

- ואם [טפח בברכה. התפילין את להניח יכול ,[9.6 וי"א ס"מ, 8

ברכה. בלא יניחן זה משיעור גם פיחת

יג  דאל.:הלכה כמין מרובע קשר לב וקושר (סי ברורה ובמשנה

שנראה  ם, האות בצורת הקשר את שעושים שיש כתב, רלג) ס"ק

רגלה  בצד זו של ראשה הצדדים, משני דל"ת אותיות שתי כצורת

זו  תפילין .של של שקשר כתב, רלב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה

עוד  וראה לשמה. לעשותו שצריך ונראה מסיני, למשה הלכה הוא

מהלכה  שהוא שמפני כג), וס''ק כב (ס''ק לג בסימן בדבריו

לשמה. לעשותו צריך מסיני למשה

יד  להשחיר :הלכה שמצווה כתב, ס"ד) לג סי' (או"ח השו"ע

שלדעת  כתב כב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה לשמן. הרצועות את

הרצועות  לשמן, הרצועות את צבע לא אם בדיעבד השו"ע

הרצועות כשרות. את צבע לא שאם כתב, (שם) הרמ"א אמנם
פסולות  הרצועות שחורות..לשמן, כולן שיהיו הואלתפילין ונואי

בתי  את לצבוע שמצוה ס"מ) לב סי' (או"ח השו"ע כתב וכן
שחור  בצבע כתב,.התפילין קפד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

את  מעכב אינו בשחור התפילין בתי צביעת השו"ע שלדעת
בהמשך  אמנם כשרות. התפילין צבע לא ואם התפילין, כשרות
בשחור  הבתים שצביעת שפסקו אחרונים הרבה שיש הביא, דבריו
הבתים  בשחור, הבתים את צבע לא ואם מסיני. למשה הלכה הוא

פסולות.

טו  כלל.:הלכה עבדה צריך אינו בו שמחפין העור ובשו"ע אבל
ולעשות  לעבד צריך הבתים עור את שגם פסק, סל"ז) לב (סי'
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה שאפשר. במקום מצוותו, לשם זאת
הבתים, עשיית לצורך מעובד עור מוצא שכשאינו כתב, קעא)
דעת  על ולסמוך מעובד שאינו מעור הבתים את לעשות יכול
זה  וכל ברכה. בלא יניחן או יברך אם האחרונים ונחלקו  רבינו.
בתים  ויעשה אלו תפילין יגנוז ואז לשמה, מעובד עור שימצא עד

לשמה.מהעו  המעובד ר



רי z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

oilitzd zeiyxt z` ez`ׂשער להיֹות צריlyאֹו lyּבהמה ְְִִֵֵָָָ
ׁשּלהן ּוטרפֹות מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה `eחּיה zenda ly - ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָ

.zexedh zeigּבׂשער לכרכן העם ּכל נהגּו זנב lyּוכבר ְְְְְֲִַַָָָָָָָ
meynהעגלים, ,mrhde.dxiywl gpe jex` epid apf ly xriyy ֲִָָ

.`hgi `le lbrd oeer z` xekfiy ick ,lbr ly apfe

.Ëהּתפּלין את ziadּכׁשּתֹופרין ly oezgzd ewlg z` - ְְְִִִֶֶַ
,oeilrd ewlgl ּבגידין אּלא ּתֹופרין miieyrdאין mihega -] ְְִִִֵֶָ

[micibn מּנבלֹות ואפּלּו טהֹורה, חּיה ׁשל אֹו ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָׁשל
ׁשּלהן e-ּוטרפֹות .dxedh dig e` dnda lyלֹוקחיןz` הּגידין ְְִִִֵֶֶַָ

ּבעקב lyׁשּיׁש lbxd קׁשים לבנים והם החּיה אֹו הּבהמה ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
eאֹותן mdilrמרּככין miwtecy ici lrּבהן וכּיֹוצא -ּבאבנים ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

,micak mixac x`yaׁשּיעׂשּו אֹותן mikxעד וטֹווין  ּכפׁשּתן. ְְְִִֵֶַָָָ
mihegl miyrpy cr dfa df micibd z` mikxek אֹותן,- וׁשֹוזרין ,ְְִָ

ּתֹופרין ו `zּובהן dיריעֹותz`dהּתפּלין ly.ּתֹורה ספר ְְְְִִִִֵֶֶַָָ
.Èּכׁשּתֹופריןz`ּברּבּוע אֹותן ּתֹופרין ote`aהּתפּלין - ְְְְְִִִִִֶַַָ

.mkxe`a mieey eidi miccvd zrax`yרֹווחת [Îוהלכה ֲַַַָָ
,[l`xyia dhytzdyצד ּבכל oilitzdׁשּיהיּו lyׁשלׁש ְְִֶַָָֹ

הּכל ׁשּיהיּו עד miccvdּתפירֹות zrax` lka עׂשרה - ׁשּתים ְְְְִִֵֵֶֶַַֹ
ּב ּבין ידoilitzּתפירֹות, ּבeׁשל ראׁשoilitzּבין m`eׁשל . ְִִִֵֵֶֶָֹ§¦

z` dUrעֹוׂשה עׂשרה, ארּבע אֹו עׂשר ed`הּתפירֹות i`yx - ¨¨ְְְִֵֶֶֶֶַַַ

.zexyk oilitzde ,zeyrl ׁשּלהן החּוט יהיה הּתפירֹות ְְְִִֶֶֶַַָָוכל
הרּוחֹות מּׁשּתי hegסֹובב - ְִֵֵָ

lk oia xearl jixv dxitzd

mb ,oilitzd icv ipyn miawpd

(xeiv d`x) .dhnln mbe dlrnln

.‡Èהחרץ ׁשּיּגיע וצריzial zia oia licand uixgd ׁשל - ְִִֶֶֶֶַַַָ
ראׁש, ׁשל lעדּתפּלין dhnlהּתפר ayenמקֹום mewn `edy ְְִִֶֶֶַַֹ

.oilitzd ראׁשים ארּבעה ׁשּיהיּו ּכדי נּכר החרץ היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָואם
לּכל miy`x,נראין drax` el yiy lkl d`xpy ote`a על - אף ְִִַַַֹ

הּתפר, למקֹום מּגיע החריץ ׁשאין oilitzdyּפי `ed oicd ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָ
נּכר חרצן אין ואם להעביר ּפסּולֹות.oilitzdּכׁשרֹות. וצרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

העֹור ּגּבי על וחריץ חריץ ּכל ּבתֹוziad ly ipevigd ecvn - ְְִִֵַַָָָָ
מׁשיחה אֹו ickחּוט [lag ּומנהג [- לבית. ּבית ּבין להבּדיל ְְְְְִִִִִֵַַַָָ

ה ed`ּפׁשּוט מּגידי ּגיד חריץלהעביר ּבכל uixgeּתפירה ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָ
mivixgdמּׁשלׁשּתן zyelyn -. ְְִָָ

.·Èעֹוׂשין עֹור ?הרצּועֹות `zוכיצד ׁשל רצּועה לֹוקחין ְְְְִִֵֶַָָ
- ed`רחבה dagexy רחבה היתה ואם הּׂשעֹורה, ּכאר ְְְְְְִֶַָָָָָָָֹ

הּׁשעּור  dxerydמּזה jxe`n agx did dagexy ּכׁשרה.- ְִִֵֶַָ
ראׁש, ׁשל רצּועה ואר`ed exeriyׁשּתּקיף את drevxdּכדי ְְְִֵֶֶֶֶַָֹֹ

הּקׁשר מּמּנה ויקׁשר oldlהראׁש x`eand(הי"ג) ותּמתח , ְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
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גם  בשיער הפרשיות את לכרוך שנוהגים סמ"ד), לב סי' (או"ח
לאחריה  וגם המטלית כריכת שיש .לפני הביא, (שם) בשו"ע

הדבר  ובטעם כשר. בקלף הפרשיות את לכרוך שצריך אומרים
היא  התפילין שכריכת שמכיון סס"ח), (שם הרב בשו"ע כתב
ממין  להיות שצריכים ורצועות כבתים דינה מסיני למשה הלכה

לאכילה  כשר,.המותר יהיה שהקלף שצריך לסוברים שגם והוסיף,
כורך  כשהוא ורק במטלית, הפרשיות את לכרוך יכול מקום מכל

באכילה. המותר ממין להיות צריך הקלף (שם)בקלף בשו"ע
צריך  ראש, של התפילין פרשיות את כורכים שבו שהשיער כתב,
ריא), ס"ק (שם ברורה המשנה וכתב לבית. מחוץ להיראות
(שם  כתב ועוד שעורה. מאורך פחות יהיה היוצא השיער שאורך
שמוע' אם 'והיה מפרשת לחוץ השיער שיצא שטוב ריב), ס"ק

לי'. 'קדש לפרשת הפונה בצד

ט  טהורה.:הלכה חיה של או בהמה של בגידין אלא תופרין אין
שור  בגידי לתפור שטוב הוסיף, סמ"ט) לב (סי' המשנה .ובשו"ע

גידי  טוויית שאת אומרים שיש כתב, רכב) ס"ק (שם ברורה
בזה. שפקפקו ויש תפילין. מצוות לשם לעשות צריך התפירה

י  שכל :הלכה שאומר מי שיש כתב, סנ"א) לב (סי' השו"ע
אחד. בחוט להיעשות צריכות התפירות עשרה שתים

יא  פסולות.:הלכה ניכר חרצן אין לב ואם (סי' ברורה והמשנה
החריץ  במקום שריטה רק בהן שיש שתפילין הוסיף, קפח) ס"ק

או .פסולות  חוט העור גבי על וחריץ חריץ כל בתוך להעביר וצריך
התפילין משיחה. את שכשתופרים סנ"א), לב (סי' השו"ע וכתב

מדבריו, ומשמע ובית. בית כל בין התפירה חוטי את להעביר יש

בארבעה  התפילין את כשכתב אף כן לעשות יש אופן שבכל

השו"ע  מדברי דייק ריז) (ס''ק ברורה ובמשנה נפרדים. קלפים
של  הפרשיות שארבעת באופן שרק סמ"ז), (שם אחר במקום
בתוך  חוט להעביר צריך אחד קלף על נכתבו ראש של התפילין

על  נכתבו ראש של התפילין פרשיות אם אבל וחריץ, חריץ כל
חוט  להעביר צריך לא נפרדים קלפים (שם .ארבעה הרב והשו"ע

אם  הדין שמעיקר שאף והכריע הדעות, שתי את הביא סע"א)

בין  חוט להעביר צריך לא קלפים ארבעה על כתובות הפרשיות
הבתים. בין התפירה חוט את להעביר נוהגים מקום מכל הבתים,

יב  השעורה.:הלכה כאורך כז רחבה (סי' כתב ברורה ובמשנה
קצר  שאורכה החיטה, כאורך ברוחב דדי אומרים שיש מב), ס"ק

השעורה  אמצעית..מאורך אצבע עד אחת רצועה וכתב ותמתח

שש  הזרוע על לכרוך העולם שנוהגים ס"ח), כז סי' (או"ח השו"ע
שבע  לכרוך כתב סי"ב) (שם הרב והשו"ע כריכות. שבע או

תלויות .כריכות  ויהיו הרצועות שישלשל כתב סי"א) כז (סי' בשו"ע

מא) ס"ק (שם ברורה והמשנה מעט. ממנו למעלה או הטבור עד
ראש  של תפילין של הימנית הרצועה שאורך אומרים שיש כתב,
אומרים  ויש החזה. עד השמאלית הרצועה ואורך הטבור, עד הוא

הרצועה  ואורך המילה, מקום עד הוא הימנית הרצועה שאורך
הטבור  עד הוא פיחת .השמאלית שאם כתב, סי"א) (שם השו"ע

יכול  אחרות, תפילין מוצא ואינו רוחבן או הרצועות אורך משיעור

מפני  שהוא סכ"א), (שם הרב השו"ע כתב הדבר ובטעם להניחן.
בגמרא  נזכרו לא האלו השיעורים ס"ק .שכל (שם ברורה והמשנה

ואם  ברכה. בלא יניחן הרצועות מרוחב פיחת שאם כתב, מד)

מגיעה  אינה שהרצועה עד יד של התפילין רצועות מאורך פיחת

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

[egznieÎ]הרצּועֹות ּומּכאןze`veidׁשּתי icivמּכאן ipyn - ְְִִֵָָָ
xywd.מעט מּמּנּו למעלה אֹו לּטּבּור ׁשּיּגיעּו וארעד ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹ

יד, ׁשל ed`רצּועה exeriyׁשּתּקיף הּזרֹוע,drevxdּכדי את ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
מּמּנה oldlהּקׁשר`zויקׁשר x`eand(שם), רצּועה ותּמתח ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

עד אצּבעֹוdאצּבעdאחת על מּמּנה ויכר אמצעית, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
zirvn`dויקׁשר ּכריכֹות, eltiiׁשלׁש `ly ick drevxd z` ְְְִִָֹֹ

,EN`d oixErXd lr xzi zFMx` zFrEvxd Eid m`e .zekixkd§¦¨¨§£ª¨¥©©¦¦¨¥

.zFxWM§¥

.‚Èּומכניסd z`ׁשּלּה ּבּתֹובר ראׁש ׁשל d`lelaרצּועה - ְְִֶֶַַָָָֹ
xera dzyrpy dl zcreind

lirl x`eank(ג ִַּומּקיף ,(הלכה
ראׁשֹו dyereּכמּדת - ְִַֹ

swid xeriya swid drevxdn

,ey`xוקֹוׁשרswidd seqa קׁשר ְֵֶֶ
ּדאל ּכמין zxevaמרּבע - ְְִָָֻ

.(8 xeiv d`x) zlc ze`d ְֶֶוקׁשר
חכמים  ּתלמיד ּכל צרי ְֲִִִֶַָָָזה

ezxev,ללמדֹו z` cenll להֹודיע- אפׁשר צּורתֹו`zואי ְְְְְִִֶַָָָ
העין  ּבראּית אּלא eilr-ּבכתב, ,df xyw zxev cenll dvexdy ְְִִִִֶַַָָָ

,eipira xywd zxev lr hiadl

.ezxev z` cnli jk wxe ְֵוכן
קֹוׁשר  יד drevxaּבׁשל ְֵֶָ
יּוד ּכמין zxevaקׁשר - ְִֶֶ

,c"ei ze`d(8 xeiv d`x)

הרצ  יד ותהיה ׁשל ּועה ְְְִֶֶָָָ
הּקׁשר  ּבתֹו ויֹורדת ְְֶֶֶֶַָעֹולה

`ed ,ci ly oilitza c"ei ze`d zxeva xywd z` xyewky -

,drevxd zqpkp day ,xywd on z`veid d`lel oink xi`yn

ef d`lela jxevdeויקּצר ׁשּירחיב mvnviּכדי e` xxgyiÎ]z` ְְִִֵֵֶַַ
[drevxd zgizn,ידֹו על לקׁשר ׁשּירצה xg`nyּבעת ְְְִִֵֶֶַָֹ

aiaq drevxd swid z` oihwdl lkei ,d`lela dpezp drevxdy

oilitzd exywiie ewcdzi ok ici lre ,dzewc e` eci iaer itl erexf

stexzie d`leld jezn drevxdn zvw jeyni ,dvxiyke .eci lr

.oilitzd z` uelgl lkeie ,ecin oilitzd wecid

.„Èּבין ּתפּלין ׁשל ראׁשoilitzהרצּועֹות oilitzּביןeׁשל ְְִִֵֵֶֶָֹ
ׁשחרים החיצֹונים ּפניהם יד, uegaׁשל mi`xpd zerevxd ipt - ְְִִִֵֶֶַָֹ

,xegy rava mireavמּסיני ׁשּלמׁשה ההלכה היא x`eankוזֹו ְְֲִִִֶֶַַָָֹ
lirl(א הרצּועֹות.(הלכה אחֹורי lyאבל iniptd ociv - ְֲֲֵָָ

,gipnd seb l` dpetd zerevxdהן ּומּבפנים oeiknהֹואיל - ְִִִִֵ
epi`e mipt itlk `ed drevxd ly df cv ,oilitzd z` gipnyky

mb ,d`xpלבנֹות אֹו ירּקֹות היּו oal,אם e` wexi rava - ְְִָָֻ
`mecאדּמֹות`mpnּכׁשרֹות. rava zerevx יעׂשה- cvaלא mb ְֲֵֵֶָֹֻ

yygn ,iniptdלֹו הּוא ּוגנאי הרצּועה ּתהפ ny`ׁשּמא - ְְֵֵֶַָָָָ
z` gipnd mc`d `eaie ,ueg itlk drevxd ly iniptd cvd jtdzi

.i`pb icil oilitzd אּלא לעֹולם הרצּועה אחֹורי יהיּו ְְְְֲִֵֶָָָָֹולא
הּקציצה zeidlּכעין jixv drevxd ly iniptd cvd rav cinz - ְְִֵַָ

zegpen ekezay oilitzd ly ziad -] dvivwd ly ravk

,[zeiyxtd הּוא ונֹואי לבנים. לבנה ואם ירּקין, ירּקה ְְְְְְִִִִָָָָֻֻאם
ּכּלּה והרצּועה הּקציצה ׁשחרֹות, ּכּלן ׁשּיהיּו devnלתפּלין - ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֻֻ

iniptd ocivn oia ,zerevxd oke xegya mireav oilitzd iza eidiy

.oevigd ocivn oiae

.ÂËהּתפּלין ּבֹו ׁשּמחּפין zeiyxtהעֹור z` ea miqkny - ְְִִִֶַַָ
oilitzd וxerd okמּמּנּו הּוא`zׁשעֹוׂשין jixvהרצּועֹות, ְְִִֶֶָ

zeidlעֹורlyהּטהֹורים עֹוף אֹו חּיה אֹו mixykdּבהמה - ְְִֵַַָָ
,dlik`lואפּלּוly xernׁשּלהן ּוטרפֹות dndadנבלֹות ly - ְְֲִֵֵֶֶַָ

.dlik`l mixyk mpi`y mixedhd sere digd e`עׂשה `zואם ְִָָ
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מגיע  הרצועה אורך אם אבל מברך, אינו האמצעית לאצבעו

לכרוך  כדי ברצועה די אין אם גם לברך יכול האמצעית, לאצבעו

ראש, של תפילין של הרצועה מאורך פיחת ואם זרועו. על כריכות

טפחים  שני שיעור עוד הראש היקף מלבד כדי די יש ובאורכה

- ואם [טפח בברכה. התפילין את להניח יכול ,[9.6 וי"א ס"מ, 8

ברכה. בלא יניחן זה משיעור גם פיחת

יג  דאל.:הלכה כמין מרובע קשר לב וקושר (סי ברורה ובמשנה

שנראה  ם, האות בצורת הקשר את שעושים שיש כתב, רלג) ס"ק

רגלה  בצד זו של ראשה הצדדים, משני דל"ת אותיות שתי כצורת

זו  תפילין .של של שקשר כתב, רלב) ס"ק לב (סי' ברורה במשנה

עוד  וראה לשמה. לעשותו שצריך ונראה מסיני, למשה הלכה הוא

מהלכה  שהוא שמפני כג), וס''ק כב (ס''ק לג בסימן בדבריו

לשמה. לעשותו צריך מסיני למשה

יד  להשחיר :הלכה שמצווה כתב, ס"ד) לג סי' (או"ח השו"ע

שלדעת  כתב כב) ס"ק (שם ברורה ובמשנה לשמן. הרצועות את

הרצועות  לשמן, הרצועות את צבע לא אם בדיעבד השו"ע

הרצועות כשרות. את צבע לא שאם כתב, (שם) הרמ"א אמנם
פסולות  הרצועות שחורות..לשמן, כולן שיהיו הואלתפילין ונואי

בתי  את לצבוע שמצוה ס"מ) לב סי' (או"ח השו"ע כתב וכן
שחור  בצבע כתב,.התפילין קפד) ס"ק (שם ברורה ובמשנה

את  מעכב אינו בשחור התפילין בתי צביעת השו"ע שלדעת
בהמשך  אמנם כשרות. התפילין צבע לא ואם התפילין, כשרות
בשחור  הבתים שצביעת שפסקו אחרונים הרבה שיש הביא, דבריו
הבתים  בשחור, הבתים את צבע לא ואם מסיני. למשה הלכה הוא

פסולות.

טו  כלל.:הלכה עבדה צריך אינו בו שמחפין העור ובשו"ע אבל
ולעשות  לעבד צריך הבתים עור את שגם פסק, סל"ז) לב (סי'
ס"ק  (שם ברורה ובמשנה שאפשר. במקום מצוותו, לשם זאת
הבתים, עשיית לצורך מעובד עור מוצא שכשאינו כתב, קעא)
דעת  על ולסמוך מעובד שאינו מעור הבתים את לעשות יכול
זה  וכל ברכה. בלא יניחן או יברך אם האחרונים ונחלקו  רבינו.
בתים  ויעשה אלו תפילין יגנוז ואז לשמה, מעובד עור שימצא עד

לשמה.מהעו  המעובד ר



z"qeרב dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה'תשע"ה  אדר י"ד חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
מניחין ‡. oilitzהּתפּלין `zהיכן אֹותן ? מניחין ראׁש, ׁשל ְְְִִִִִִֵֶַָָֹ

הּקדקד  הּׂשער mewnaעל סֹוף lyׁשהּוא dginvd mewn seq - ְֵֶַַַָָֹ
xriyd ׁשּכנגדcvly והּוא - cr]הּפנים, jynp dgpdd mewne -] ְְִֶֶֶַָ

ּבֹו רֹופס ּתינֹוק ׁשל ׁשּמחֹו wepizהּמקֹום ly egen ea mewnd - ִֵֶֶַָֹ
.jx dpey`xd ezpya אֹותן לכּון וצריoilitzd z` ּבאמצע - ְְְִֵֶַַָָָ

,cewcwdׁשּיהיּו העינים oilitzdּכדי הּקׁשר .ּבין lyויהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
y`x ly oilitz הערף lenּבגבּה sxerd ly deabd ewlga - ְֶַָֹֹ

,miptd ׁשהּואa `vnp sxerd daeb ly df mewn הּגלּגלת - סֹוף ְֶֶַֹֻ
.[miptde y`xd mvr -]

ׂשמאלֹוoilitzּו·. על אֹותּה קֹוׁשר יד ely]ׁשל l`ny ci -] ְֵֶַָָֹ
הּקּבֹורית  'zxeaiw',על dpeknd cia mewn הּבׂשר - והּוא ְִִַַַָָ

deabdהּתֹופח  xyad `ed zxeaiwd ed`ׁשּבּמרּפק - wtxnde , ְֵֵֶַַַַ
wlgd הּזרֹוע ּפרק ּובין הּכתף ּפרק `zׁשּבין gipdl oiprde . ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ©

,`ed zxeaiwd lr oilitzdמרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַָׁשּנמצא
לּבֹו ּכנגד ּתפּלה ּתהיה `zלצלעיו cinvn mc`dyky -ewtxn ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

,eail cbpk zegpen oilitzd eteb icivl מקּים weqtdונמצא z` ְְְִֵַָ
' oilitzd zeiyxta aezkdוכּו הּדברים jeevnוהיּו ikp` xy`] ' ְְְִַָָ

[meidלבב ה)'על ו, eail(דברים cbpk zegpen oilitzdy ici lry , ְֶַָ
.df weqt miiwn

oilitz]ּתפּלה `zהּמניח ‚. ּפס [- על יד sk]ׁשל אֹו[- ידֹו, ְִִֵֶַַַַָָָ
oilitz z` gipnyמצחֹו על ראׁש zginvׁשל mewnl zgzn - ְִֶַֹ

,zexryd הריdyrn זה`ed הּמינּות ּדרz` mifan mipindy , ֲִֵֶֶֶַ
mewny ,eheytk 'jipir oia' aezkd z` miyxtne minkg zyxc

'jci lre' aezkd z`e ,miipird oia `ed y`x ly oilitz zgpd

.ynn cid lr `ed ci ly oilitz zgpd mewny ,eheytk ֶָהעֹוׂשה
z`ּתפּלתֹו[ely oilitz ּכלל [- מצוה ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ְְְֱֲִִֵֶָָָָָֻ

lirl x`azdy itke .oilitz zgpd zeevn z` miiw `l ה"א)- (פ"ג

.zeraexn dpiidz oilitzdy ipiqn dynl dkldy אּטר-]epini ci ִֵ
,[il`ny מניחd z`ּבימינֹו ely,ּתפּלין oini cia לֹו- ׁשהיא ְִִִִִִֵֶַ

ede`ׂשמאל ciּכ ,l`ny cia ynzyn epi` mc` lky .mc` lk ly ְְֹ
.oini cia ynzyn epi` ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ciaואם od - ְְִִֵֵָָָָ

y `ed oicd ,l`ny cia ode oiniאֹותּה oilitzd]מניח z` -] ִֵַָ
ׁשהיא  ciּבׂשמאלֹו, mb ׂשמאלly אדם קׁשירת .ּכל ּומקֹום ְְְְִִִֶַָָָֹֹ

y`xהּתפּלין  ly oilitzd xyw mewin הנחתן - `eּומקֹום cia ְְֲִִַָָָ
,mc`d y`xa למדּום הּׁשמּועה crמּפי yi` itn yi` cnlp - ְְִִַָָ

.epiax dyn

oilitz]ּתפּלה „. מעּכבת [- אינּה ראׁש `zׁשל gipdln ְְִֵֶֶֶַָָֹ
oilitzd יד gipdlׁשל leki ,y`x ly oilitz gipn epi` m` s`e , ֶָ

oilitzoilitz oke .ocal ci ly מעּכבת אינּה יד gipdlnׁשל §ְֵֶֶֶַָָ
oilitzראׁש gipdlׁשל leki ,ci ly oilitz gipn epi` m` s`e , ֶֹ

,ocal y`x ly oilitz ׁשהן odמּפני y`x lye ci ly oilitzd - ְִֵֵֶ
מצוֹות  וזֹוdevnזֹוzecxtpׁשּתי וכיצד devnלעצמּה לעצמּה. ְְְְְְְְִֵֵַַַָָ

עליהן  מבר,dnvr ipta zg` lk gipnyk עלoilitz zgpd ׁשל ְֲֵֵֶֶַָ
מבר mlerdראׁש jln epidl` 'd dz` jexa'קּדׁשנּו אׁשר ְְֲִֵֶָָֹ

ּתפּלין  מצות על וצּונּו oilitzועל '.ּבמצֹותיו zgpd יד ׁשל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
מברmlerd jln epidl` 'd dz` jexa' ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶָָָ

ּתפּלין  להניח '.וצּונּו ְְְִִִִַָָ
אמּורים ‰. ּדברים lrּבּמה jxany oicd xen` ote` dfi`a - ְֲִִֶַָ

wx ,oilitzdn zg` lk הניח אם אבל מהן, אחת `zּכׁשהניח ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
`zg,ׁשּתיהן  mrta y`x lye ci ly oilitz z` -מברwx ְְֵֵֶָ

אחת  epeeiveוהיא ,ּברכה eizeevna epyciw xy`' zkxa להניח ְְְִִַַַָָָ
oilitzdוקֹוׁשר '.ּתפּלין  z` dkxad xg`lּכ ואחר יד, ׁשל ְְְִִֵֶַַָָ
oilitzdמניח  z`ראׁש חֹולץ .ׁשל oilitzd,ּוכׁשהּוא z` חֹולץ ְִֵֵֵֶֶַֹ

z` mcew חֹולץ ּכ ואחר ראׁש, oilitzׁשל z` יד .ׁשל ְֵֶֶַַָָֹ
.Âׁשּבר epeeiveמי eizeevna epyciw xy`' zkxa z` להניח ְִִֵֵֶַָ

וקׁשר  dּתפּלין' z` יד ׁשל לסּפר ,ּתפּלין לֹו meyאסּור xacl - ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
xeaicלרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב melyואפּלּו el micwdy, ׁשּיניח עד ְְֲִִִֶַַַַָָָ
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בחוטים  אפילו מקילים ויש פני .בחוטים, להיות יזהר ולעולם
למעלה. סי"ט)הרצועה כז (סי' הרב בשו"ע להקפיד וכתב שאין

אחת, פעם הקיבורת ואת הראש את שמקיף מה אלא יתהפכו שלא
יתהפכו. שלא כלל להקפיד צריך אין הרצועה יתר כל אבל

ב  הקיבורית.:הלכה השו על כז וכתבו סי' (או"ח והרמ"א "ע
על  התפילין את להניח שיש (סק"ד)], ברורה משנה [ע"פ ס"א)
המרפק. לכיוון היד, של התחתון בחצי הנמצאת הקיבורת
מקום  שכל הגר"א, דעת את הביא סק"ד) (שם ברורה והמשנה
המשנה  וכתב תפילין. להנחת כשר החצי, מן למעלה אף הקיבורת

בזה. להקל אין שלכתחילה ברורה,

ד  על :הלכה וציוונו במצוותיו קדשנו אשר מברך ראש של ועל
תפילין. כתב,מצוות (שם) והרמ"א ס"ב). כו (סי' השו"ע כתב וכן

ה] הלכה להלן [ראה התפילין על ברכות שתי לברך המנהג שלפי
א. ברכות: שתי מברך לחוד, ראש של תפילין מניח כאשר -

תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח

ה  תפילין'.:הלכה 'להניח אחת ברכה מברך שתיהן הניח אם  אבל
על  לברך שצריך כתב, והרמ"א ס"ה). כה (סי' השו"ע כתב וכן
את  כשמניח אפילו תפילין', מצוות 'על ראש של תפילין הנחת
מפסיק  ואינו יד של התפילין להנחת סמוך ראש של תפילין
שם  'ברוך השניה הברכה אחר לומר שיש הרמ"א, והוסיף בינתיים.
לבטלה. ברכה של פקפוק כל מידי [לצאת ועד' לעולם מלכותו כבוד

כא)] ס"ק (שם ברורה הסידור .משנה (פסקי הרב בשו"ע אמנם
בברכת  ראש של תפילין את לפטור שיכוון כתב, תפילין) הלכות

עצמן]. בפני ראש של תפילין על יברך [ולא יד של תפילין

ו  מצוות :הלכה 'על שנייה ברכה לברך וצריך וכו' סח ואם
ראש. של מניח כך ואחר  ס"ט).תפילין' כה (סי' השו"ע כתב וכן

ראש  של תפילין הנחת על לברך שצריך כתב, (שם) הרמ"א אמנם
תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח א. ברכות: שתי

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zerevxd z` e` mizadמעֹורsere dig e` dnda ly,טמאים ְִֵֵ
ׁשחּפה dאֹו z` [dtiv ּבזהב,[- oilitzdּתפּלין ixd.ּפסּולֹות ְְְִִִֶָָָ

`zועֹור epnn miyeryעּבדּה צרי jixvלׁשמןהרצּועה - ְְְִִִָָָָָֻ
.oilitz zeevn myl ecarlּבֹו ׁשּמחּפין העֹור zeiyxtאבל z` ְֲִֶַָָ

oilitzdעּבדּה צרי מּצה`mאפּלּוeּכלל,אינֹו -עׂשהּו ְֲִִִֵַָָָָָָֻ
,llk caern `l xern zerevxd z` dyry ּומקֹומֹות ְֵָּכׁשר.

מּצה ּבעֹור אֹותן לחּפֹות נהגּו izaהרּבה z` zeyrl - ְְְֲֵַַַָָָ
caern `l xern [zeiyxtd z` mkeza miqipkny] oilitzd.

.ÊËהּתפּלין עֹוׂשין oilitzdאין ziiyrl mixyk oi` אּלא - ְִִִֵֶַָ
ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן ed`יׂשראל, oilitzd iza ziiyr oicy - ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

aezkl leki zeiyxtd zaizk z`y myky ,zeiyxtd zaizk oick

lirl x`eank] l`xyi wx(הי"ג oilitzd(פ"א iza ziiyr ok enk ,[

yrp dpi`xacd mrhe .l`xyi ici lr `l` zi הּׁשין ְִִֵַמּפני
ׁשאמרנּו ּכמֹו ּבעֹור ב)ׁשעֹוׂשין ze`d(הלכה zaizky oeikny - ְְִֶֶַָָ

dpi`e ,zeiyxtd zaizkk dpic y`x ly oilitz ly xera oiy

ici lr dyriz oilitzd ziiyr lky ekixvd ok enk ,ieba dxyk

.cala l`xyi והּוא ּפסּולֹות. ּתפרן אֹו ּגֹוי חּפן אם ,ְְְְִִִָָָָלפיכ
לכתבן הּפסּול לכל ohw,הּדין e` dy` oebk אֹותן יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

oilitzd ziiyrl mb leqt `ed ik.
.ÊÈאֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש ׁשל יד,oilitzlּתפּלה ׁשל ְִִֵֶֶָָָֹ

אֹותּהoilitzּו עֹוׂשין יד ראׁשoilitzlׁשל ly`,ׁשל mrhde ִֶֶָָֹ
,ci ly oilitzl y`x ly oilitzd z` miyerלפי`ed llkdy ְִ

חמּורה מקדּׁשה מֹורידין קּלהxzeiׁשאין ,xzeiלקדּׁשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֻֻ
ocixedl oi` ,xzei dxeng dyecw yi y`x ly oilitzly oeikne

xzen mpn` ,ci ly oilitz ly xzei dlwd dyecwl ozyecwn

ngd dyecwd z` ci ly oilitzl siqedlly oilitz ly xzei dxe

.y`xוכןdאֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלה ׁשל רצּועה ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
lyל  drevxאמּורים ּדברים ּבּמה יד. ׁשל zepylּתפּלה oi`y ְְֲִִִִֶֶַָָָ

e` oilitzl y`x ly oilitz ly zerevxd z` e` oilitzd z`

,ci ly oilitz ly zerevxlּבׁשּלבׁשןly oilitzd z` yaly - ְְֶָָ
,dxengd ozyecw odilr dlg xake y`xראׁש ׁשל ּתפּלין ְֲִִֶָֹאבל

מעֹולם  אדם לבׁשה dyecwdׁשּלא odilr dlg `l oiicre ְֵֶָָָָָֹ

,dxengdלּיד להחזירּה רצה y`xאם ly oilitzn dzepyl - ְֲִִַַָָָָ
,ci ly oilitzlעֹוׂשה הּוא וכיצד oilitznמּתר. dpyn `edyk ְֵֶַָֻ

,miza drax` yi y`x ly oilitzl ixdy ,ci ly oilitzl y`x ly

`l` ,cg` zia wx yi ci ly oilitzl eli`e עד טֹולה עֹור עליה ֶֶַָָ
אחת lylׁשּתעׂשה zecrein eidy oilitzd lr wiacn `ed - ֵֶֶַַָ

,cg` ziak uegan ziad d`xp dci lre ,zg` xer zkizg y`x

ידֹו על  eciוקֹוׁשרּה lr ogipdl oilitzd zexyk jkae -. ְְַָָ
.ÁÈׁשּלהן הּתפירֹות ׁשּנפסקּו zexitzdּתפּלין erxwpy - ְְְְִִִִֶֶֶַָ

,oilitzd ayenl ynyny xerd ly oezgzd ewlg z` zexagnd

y `ed opic ,dlrnln oilitzl ietig ynyny oeilrd ewlg mr ִאם
הּתפירֹות ׁשּתי זֹוerxwpyהיּו ּבצד dipyd,זֹו cvl zg` אֹו- ְְְִֵַַָ

זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש yiyׁשּנפסקּו ,xnelk - ְְְְֲִִִֶֶֶֶָֹֹ
,wqtpy xtz lk oia dnly dxitz.ּפסּולֹות אּלּו ּבּמה הרי ְֲֵֵֶַ

אמּורים zeleqt,ּדברים oilitzd df ote`a erxwp zexitzd m`y ְֲִִָ
odיׁשנֹותoilitzּב ,rxwidl elgd zexitzdy oeikny miyyegy - ְִָ

,cer erxwiie ekiyniּב yחדׁשֹותoilitzאבל ,`ed oicd זמן ּכל ְֲֲִַָָָ
טבלה  oilitzd]ׁשּפני iza ayen xer ּכׁשרה.[- הן קּימת, ואּלּו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

oilitzׁשאֹוחזין ּכל ּתפרֹו`zהחדׁשֹות, ׁשּנקרע העֹור מקצת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
,[ely xtzd נכרת[- ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין ּבֹו -ותֹולין ְְְְְִִִִֵַָָָ

lk zelzp ,zexitzd erxwpy mewna xerd zvwn zfig` ici lry

,zerxwp opi`e oilitzdאּלּו ראּוי oilitzהרי אין ואם חדׁשֹות. ְֲֲִֵֵֵָָ
ּבֹו נפסקלתלֹות והּוא mewnaאּלא xerd zvwn geka oi` m` - ְְְִִֶָָ

oilitzd `l` ,oilitzd lk eci lr elziiy dxitzd ly rxwd

zerxwpאּלּו יׁשנֹות.oilitzהרי  ְֲֵֵָ
.ËÈׁשּנפסקה drxwpy]רצּועה אֹותּה[- קֹוׁשרין l`-אין ְְְְִִֵֶָָָ

,dfl df drevxd iwlg ipy z` mixyewאֹותּה ּתֹופרין אּלא ,ואין ְְִֵֶָָ
אחרת.וגֹונזּהoilitzdnמֹוציאּה הרצּועהועֹוׂשין -וׁשּיּורי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

erxwp m` ,y`x ly oilitzd xywn mi`veid drevxd iwlg ipy

md ixd ּכׁשעּור ורחּבּה ארּכּה ׁשּיהא עד lirlּפסּולין x`eand ְְְְְְִִֵֶַָָָָ
עליו.(הי"ב) יתר יּזהראֹו oilitzּולעֹולם gipnd ּפני להיֹות ְְְִִֵֵֵָָָָָ

xegya]הרצּועה reavd cvd ueg,למעלה[- itlk ּבעת - ְְְְֵַָָָ
ראׁשֹו ועל ידֹו על אֹותן .ׁשּקֹוׁשר ְֵֶַַָָֹ
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יח  זמן :הלכה כל בחדשות אבל בישנות אמורים דברים במה
כשרה. קיימת טבלה שיש שפני כתב, ס"ב) לג סי' (או"ח והרמ"א

לשתי  לחשוש וטוב כשרות, וישנות פסולות שחדשות אומרים

הסברות.

יט  אותה.:הלכה קושרין אין שנפסקה (סי'רצועה בשו"ע וכתב

או  הראש, את המקפת הרצועה כלפי רק נאמר זה שדין ס"ה), לג

בו  שיש בשיעור הרצועה אורך ועוד הזרוע את המקפת הרצועה

האמצעית. האצבע על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי

כריכות  שבע בה לכרוך כדי שנעשית הרצועה אורך יתר כל אבל

מחוץ  היוצא הרצועה חלק ראש של בתפילין וכן הזרוע, סביב

שיהיה  חייבים הדין שמעיקר [אף לתפור או לקשור מותר לקשר,

לקשר  מחוץ שיצא חלק ראש של תפילין של הרצועה באורך

זה  בחלק די מקום מכל (הי"ב), לעיל רבינו בדברי וכמבואר
הרצועה  עם אחד חלק להיות צריך ואינו לרצועה, קשור שיהיה

אין)] ד"ה (שם הלכה ביאור ע"פ הראש. את ובשו"ע .המקפת
זה: בענין שיטות שתי עוד הביא ס"ו) לג (סי' יש :הרב א.

היוצאים  הרצועה בחלקי גם ראש של בתפילין המחמירים
שני  מצד ולטבור אחד מצד החזה עד ומגיעים יש .מהקשר, ב.

שיש  בשיעור הרצועה אורך את שגם יד של בתפילין המקילים
האצבע, על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי בו
אסור  ליד התפילין את המהדקת הרצועה את ורק לקשור, מותר

אותה..לקשור  תופרין מתירים ואין שיש כתב, (שם) והשו"ע
את  או הראש את שמקפת הרצועה חלק את אפילו לתפור
כתב, (שם) הרב ובשו"ע הפנימי. לצד הוא התפר אם הזרוע,
ולא  עצמן התפילין לתפירת הכשרים בגידין לתפור שיש



רג z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ה'תשע"ה  אדר י"ד חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
מניחין ‡. oilitzהּתפּלין `zהיכן אֹותן ? מניחין ראׁש, ׁשל ְְְִִִִִִֵֶַָָֹ

הּקדקד  הּׂשער mewnaעל סֹוף lyׁשהּוא dginvd mewn seq - ְֵֶַַַָָֹ
xriyd ׁשּכנגדcvly והּוא - cr]הּפנים, jynp dgpdd mewne -] ְְִֶֶֶַָ

ּבֹו רֹופס ּתינֹוק ׁשל ׁשּמחֹו wepizהּמקֹום ly egen ea mewnd - ִֵֶֶַָֹ
.jx dpey`xd ezpya אֹותן לכּון וצריoilitzd z` ּבאמצע - ְְְִֵֶַַָָָ

,cewcwdׁשּיהיּו העינים oilitzdּכדי הּקׁשר .ּבין lyויהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
y`x ly oilitz הערף lenּבגבּה sxerd ly deabd ewlga - ְֶַָֹֹ

,miptd ׁשהּואa `vnp sxerd daeb ly df mewn הּגלּגלת - סֹוף ְֶֶַֹֻ
.[miptde y`xd mvr -]

ׂשמאלֹוoilitzּו·. על אֹותּה קֹוׁשר יד ely]ׁשל l`ny ci -] ְֵֶַָָֹ
הּקּבֹורית  'zxeaiw',על dpeknd cia mewn הּבׂשר - והּוא ְִִַַַָָ

deabdהּתֹופח  xyad `ed zxeaiwd ed`ׁשּבּמרּפק - wtxnde , ְֵֵֶַַַַ
wlgd הּזרֹוע ּפרק ּובין הּכתף ּפרק `zׁשּבין gipdl oiprde . ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ©

,`ed zxeaiwd lr oilitzdמרּפקֹו מדּבק ּכׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַָׁשּנמצא
לּבֹו ּכנגד ּתפּלה ּתהיה `zלצלעיו cinvn mc`dyky -ewtxn ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

,eail cbpk zegpen oilitzd eteb icivl מקּים weqtdונמצא z` ְְְִֵַָ
' oilitzd zeiyxta aezkdוכּו הּדברים jeevnוהיּו ikp` xy`] ' ְְְִַָָ

[meidלבב ה)'על ו, eail(דברים cbpk zegpen oilitzdy ici lry , ְֶַָ
.df weqt miiwn

oilitz]ּתפּלה `zהּמניח ‚. ּפס [- על יד sk]ׁשל אֹו[- ידֹו, ְִִֵֶַַַַָָָ
oilitz z` gipnyמצחֹו על ראׁש zginvׁשל mewnl zgzn - ְִֶַֹ

,zexryd הריdyrn זה`ed הּמינּות ּדרz` mifan mipindy , ֲִֵֶֶֶַ
mewny ,eheytk 'jipir oia' aezkd z` miyxtne minkg zyxc

'jci lre' aezkd z`e ,miipird oia `ed y`x ly oilitz zgpd

.ynn cid lr `ed ci ly oilitz zgpd mewny ,eheytk ֶָהעֹוׂשה
z`ּתפּלתֹו[ely oilitz ּכלל [- מצוה ּבּה אין ּכאגֹוז, עגּלה ְְְֱֲִִֵֶָָָָָֻ

lirl x`azdy itke .oilitz zgpd zeevn z` miiw `l ה"א)- (פ"ג

.zeraexn dpiidz oilitzdy ipiqn dynl dkldy אּטר-]epini ci ִֵ
,[il`ny מניחd z`ּבימינֹו ely,ּתפּלין oini cia לֹו- ׁשהיא ְִִִִִִֵֶַ

ede`ׂשמאל ciּכ ,l`ny cia ynzyn epi` mc` lky .mc` lk ly ְְֹ
.oini cia ynzyn epi` ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ciaואם od - ְְִִֵֵָָָָ

y `ed oicd ,l`ny cia ode oiniאֹותּה oilitzd]מניח z` -] ִֵַָ
ׁשהיא  ciּבׂשמאלֹו, mb ׂשמאלly אדם קׁשירת .ּכל ּומקֹום ְְְְִִִֶַָָָֹֹ

y`xהּתפּלין  ly oilitzd xyw mewin הנחתן - `eּומקֹום cia ְְֲִִַָָָ
,mc`d y`xa למדּום הּׁשמּועה crמּפי yi` itn yi` cnlp - ְְִִַָָ

.epiax dyn

oilitz]ּתפּלה „. מעּכבת [- אינּה ראׁש `zׁשל gipdln ְְִֵֶֶֶַָָֹ
oilitzd יד gipdlׁשל leki ,y`x ly oilitz gipn epi` m` s`e , ֶָ

oilitzoilitz oke .ocal ci ly מעּכבת אינּה יד gipdlnׁשל §ְֵֶֶֶַָָ
oilitzראׁש gipdlׁשל leki ,ci ly oilitz gipn epi` m` s`e , ֶֹ

,ocal y`x ly oilitz ׁשהן odמּפני y`x lye ci ly oilitzd - ְִֵֵֶ
מצוֹות  וזֹוdevnזֹוzecxtpׁשּתי וכיצד devnלעצמּה לעצמּה. ְְְְְְְְִֵֵַַַָָ

עליהן  מבר,dnvr ipta zg` lk gipnyk עלoilitz zgpd ׁשל ְֲֵֵֶֶַָ
מבר mlerdראׁש jln epidl` 'd dz` jexa'קּדׁשנּו אׁשר ְְֲִֵֶָָֹ

ּתפּלין  מצות על וצּונּו oilitzועל '.ּבמצֹותיו zgpd יד ׁשל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָ
מברmlerd jln epidl` 'd dz` jexa' ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲִִֵֶָָָ

ּתפּלין  להניח '.וצּונּו ְְְִִִִַָָ
אמּורים ‰. ּדברים lrּבּמה jxany oicd xen` ote` dfi`a - ְֲִִֶַָ

wx ,oilitzdn zg` lk הניח אם אבל מהן, אחת `zּכׁשהניח ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ
`zg,ׁשּתיהן  mrta y`x lye ci ly oilitz z` -מברwx ְְֵֵֶָ

אחת  epeeiveוהיא ,ּברכה eizeevna epyciw xy`' zkxa להניח ְְְִִַַַָָָ
oilitzdוקֹוׁשר '.ּתפּלין  z` dkxad xg`lּכ ואחר יד, ׁשל ְְְִִֵֶַַָָ
oilitzdמניח  z`ראׁש חֹולץ .ׁשל oilitzd,ּוכׁשהּוא z` חֹולץ ְִֵֵֵֶֶַֹ

z` mcew חֹולץ ּכ ואחר ראׁש, oilitzׁשל z` יד .ׁשל ְֵֶֶַַָָֹ
.Âׁשּבר epeeiveמי eizeevna epyciw xy`' zkxa z` להניח ְִִֵֵֶַָ

וקׁשר  dּתפּלין' z` יד ׁשל לסּפר ,ּתפּלין לֹו meyאסּור xacl - ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
xeaicלרּבֹו ׁשלֹום להׁשיב melyואפּלּו el micwdy, ׁשּיניח עד ְְֲִִִֶַַַַָָָ
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בחוטים  אפילו מקילים ויש פני .בחוטים, להיות יזהר ולעולם
למעלה. סי"ט)הרצועה כז (סי' הרב בשו"ע להקפיד וכתב שאין

אחת, פעם הקיבורת ואת הראש את שמקיף מה אלא יתהפכו שלא
יתהפכו. שלא כלל להקפיד צריך אין הרצועה יתר כל אבל

ב  הקיבורית.:הלכה השו על כז וכתבו סי' (או"ח והרמ"א "ע
על  התפילין את להניח שיש (סק"ד)], ברורה משנה [ע"פ ס"א)
המרפק. לכיוון היד, של התחתון בחצי הנמצאת הקיבורת
מקום  שכל הגר"א, דעת את הביא סק"ד) (שם ברורה והמשנה
המשנה  וכתב תפילין. להנחת כשר החצי, מן למעלה אף הקיבורת

בזה. להקל אין שלכתחילה ברורה,

ד  על :הלכה וציוונו במצוותיו קדשנו אשר מברך ראש של ועל
תפילין. כתב,מצוות (שם) והרמ"א ס"ב). כו (סי' השו"ע כתב וכן

ה] הלכה להלן [ראה התפילין על ברכות שתי לברך המנהג שלפי
א. ברכות: שתי מברך לחוד, ראש של תפילין מניח כאשר -

תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח

ה  תפילין'.:הלכה 'להניח אחת ברכה מברך שתיהן הניח אם  אבל
על  לברך שצריך כתב, והרמ"א ס"ה). כה (סי' השו"ע כתב וכן
את  כשמניח אפילו תפילין', מצוות 'על ראש של תפילין הנחת
מפסיק  ואינו יד של התפילין להנחת סמוך ראש של תפילין
שם  'ברוך השניה הברכה אחר לומר שיש הרמ"א, והוסיף בינתיים.
לבטלה. ברכה של פקפוק כל מידי [לצאת ועד' לעולם מלכותו כבוד

כא)] ס"ק (שם ברורה הסידור .משנה (פסקי הרב בשו"ע אמנם
בברכת  ראש של תפילין את לפטור שיכוון כתב, תפילין) הלכות

עצמן]. בפני ראש של תפילין על יברך [ולא יד של תפילין

ו  מצוות :הלכה 'על שנייה ברכה לברך וצריך וכו' סח ואם
ראש. של מניח כך ואחר  ס"ט).תפילין' כה (סי' השו"ע כתב וכן

ראש  של תפילין הנחת על לברך שצריך כתב, (שם) הרמ"א אמנם
תפילין. מצוות על ב. תפילין. להניח א. ברכות: שתי

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zerevxd z` e` mizadמעֹורsere dig e` dnda ly,טמאים ְִֵֵ
ׁשחּפה dאֹו z` [dtiv ּבזהב,[- oilitzdּתפּלין ixd.ּפסּולֹות ְְְִִִֶָָָ

`zועֹור epnn miyeryעּבדּה צרי jixvלׁשמןהרצּועה - ְְְִִִָָָָָֻ
.oilitz zeevn myl ecarlּבֹו ׁשּמחּפין העֹור zeiyxtאבל z` ְֲִֶַָָ

oilitzdעּבדּה צרי מּצה`mאפּלּוeּכלל,אינֹו -עׂשהּו ְֲִִִֵַָָָָָָֻ
,llk caern `l xern zerevxd z` dyry ּומקֹומֹות ְֵָּכׁשר.

מּצה ּבעֹור אֹותן לחּפֹות נהגּו izaהרּבה z` zeyrl - ְְְֲֵַַַָָָ
caern `l xern [zeiyxtd z` mkeza miqipkny] oilitzd.

.ÊËהּתפּלין עֹוׂשין oilitzdאין ziiyrl mixyk oi` אּלא - ְִִִֵֶַָ
ּככתיבתן ׁשעׂשּיתן ed`יׂשראל, oilitzd iza ziiyr oicy - ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

aezkl leki zeiyxtd zaizk z`y myky ,zeiyxtd zaizk oick

lirl x`eank] l`xyi wx(הי"ג oilitzd(פ"א iza ziiyr ok enk ,[

yrp dpi`xacd mrhe .l`xyi ici lr `l` zi הּׁשין ְִִֵַמּפני
ׁשאמרנּו ּכמֹו ּבעֹור ב)ׁשעֹוׂשין ze`d(הלכה zaizky oeikny - ְְִֶֶַָָ

dpi`e ,zeiyxtd zaizkk dpic y`x ly oilitz ly xera oiy

ici lr dyriz oilitzd ziiyr lky ekixvd ok enk ,ieba dxyk

.cala l`xyi והּוא ּפסּולֹות. ּתפרן אֹו ּגֹוי חּפן אם ,ְְְְִִִָָָָלפיכ
לכתבן הּפסּול לכל ohw,הּדין e` dy` oebk אֹותן יעׂשה ׁשּלא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹ

oilitzd ziiyrl mb leqt `ed ik.
.ÊÈאֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש ׁשל יד,oilitzlּתפּלה ׁשל ְִִֵֶֶָָָֹ

אֹותּהoilitzּו עֹוׂשין יד ראׁשoilitzlׁשל ly`,ׁשל mrhde ִֶֶָָֹ
,ci ly oilitzl y`x ly oilitzd z` miyerלפי`ed llkdy ְִ

חמּורה מקדּׁשה מֹורידין קּלהxzeiׁשאין ,xzeiלקדּׁשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָֻֻ
ocixedl oi` ,xzei dxeng dyecw yi y`x ly oilitzly oeikne

xzen mpn` ,ci ly oilitz ly xzei dlwd dyecwl ozyecwn

ngd dyecwd z` ci ly oilitzl siqedlly oilitz ly xzei dxe

.y`xוכןdאֹותּה עֹוׂשין אין ראׁש, ׁשל ּתפּלה ׁשל רצּועה ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
lyל  drevxאמּורים ּדברים ּבּמה יד. ׁשל zepylּתפּלה oi`y ְְֲִִִִֶֶַָָָ

e` oilitzl y`x ly oilitz ly zerevxd z` e` oilitzd z`

,ci ly oilitz ly zerevxlּבׁשּלבׁשןly oilitzd z` yaly - ְְֶָָ
,dxengd ozyecw odilr dlg xake y`xראׁש ׁשל ּתפּלין ְֲִִֶָֹאבל

מעֹולם  אדם לבׁשה dyecwdׁשּלא odilr dlg `l oiicre ְֵֶָָָָָֹ

,dxengdלּיד להחזירּה רצה y`xאם ly oilitzn dzepyl - ְֲִִַַָָָָ
,ci ly oilitzlעֹוׂשה הּוא וכיצד oilitznמּתר. dpyn `edyk ְֵֶַָֻ

,miza drax` yi y`x ly oilitzl ixdy ,ci ly oilitzl y`x ly

`l` ,cg` zia wx yi ci ly oilitzl eli`e עד טֹולה עֹור עליה ֶֶַָָ
אחת lylׁשּתעׂשה zecrein eidy oilitzd lr wiacn `ed - ֵֶֶַַָ

,cg` ziak uegan ziad d`xp dci lre ,zg` xer zkizg y`x

ידֹו על  eciוקֹוׁשרּה lr ogipdl oilitzd zexyk jkae -. ְְַָָ
.ÁÈׁשּלהן הּתפירֹות ׁשּנפסקּו zexitzdּתפּלין erxwpy - ְְְְִִִִֶֶֶַָ

,oilitzd ayenl ynyny xerd ly oezgzd ewlg z` zexagnd

y `ed opic ,dlrnln oilitzl ietig ynyny oeilrd ewlg mr ִאם
הּתפירֹות ׁשּתי זֹוerxwpyהיּו ּבצד dipyd,זֹו cvl zg` אֹו- ְְְִֵַַָ

זֹו ּכנגד ׁשּלא זֹו אפּלּו ּתפירֹות ׁשלׁש yiyׁשּנפסקּו ,xnelk - ְְְְֲִִִֶֶֶֶָֹֹ
,wqtpy xtz lk oia dnly dxitz.ּפסּולֹות אּלּו ּבּמה הרי ְֲֵֵֶַ

אמּורים zeleqt,ּדברים oilitzd df ote`a erxwp zexitzd m`y ְֲִִָ
odיׁשנֹותoilitzּב ,rxwidl elgd zexitzdy oeikny miyyegy - ְִָ

,cer erxwiie ekiyniּב yחדׁשֹותoilitzאבל ,`ed oicd זמן ּכל ְֲֲִַָָָ
טבלה  oilitzd]ׁשּפני iza ayen xer ּכׁשרה.[- הן קּימת, ואּלּו ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

oilitzׁשאֹוחזין ּכל ּתפרֹו`zהחדׁשֹות, ׁשּנקרע העֹור מקצת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָ
,[ely xtzd נכרת[- ואינֹו חזק והּוא הּתפּלין ּבֹו -ותֹולין ְְְְְִִִִֵַָָָ

lk zelzp ,zexitzd erxwpy mewna xerd zvwn zfig` ici lry

,zerxwp opi`e oilitzdאּלּו ראּוי oilitzהרי אין ואם חדׁשֹות. ְֲֲִֵֵֵָָ
ּבֹו נפסקלתלֹות והּוא mewnaאּלא xerd zvwn geka oi` m` - ְְְִִֶָָ

oilitzd `l` ,oilitzd lk eci lr elziiy dxitzd ly rxwd

zerxwpאּלּו יׁשנֹות.oilitzהרי  ְֲֵֵָ
.ËÈׁשּנפסקה drxwpy]רצּועה אֹותּה[- קֹוׁשרין l`-אין ְְְְִִֵֶָָָ

,dfl df drevxd iwlg ipy z` mixyewאֹותּה ּתֹופרין אּלא ,ואין ְְִֵֶָָ
אחרת.וגֹונזּהoilitzdnמֹוציאּה הרצּועהועֹוׂשין -וׁשּיּורי ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

erxwp m` ,y`x ly oilitzd xywn mi`veid drevxd iwlg ipy

md ixd ּכׁשעּור ורחּבּה ארּכּה ׁשּיהא עד lirlּפסּולין x`eand ְְְְְְִִֵֶַָָָָ
עליו.(הי"ב) יתר יּזהראֹו oilitzּולעֹולם gipnd ּפני להיֹות ְְְִִֵֵֵָָָָָ

xegya]הרצּועה reavd cvd ueg,למעלה[- itlk ּבעת - ְְְְֵַָָָ
ראׁשֹו ועל ידֹו על אֹותן .ׁשּקֹוׁשר ְֵֶַַָָֹ
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dkld ipipt

יח  זמן :הלכה כל בחדשות אבל בישנות אמורים דברים במה
כשרה. קיימת טבלה שיש שפני כתב, ס"ב) לג סי' (או"ח והרמ"א

לשתי  לחשוש וטוב כשרות, וישנות פסולות שחדשות אומרים

הסברות.

יט  אותה.:הלכה קושרין אין שנפסקה (סי'רצועה בשו"ע וכתב

או  הראש, את המקפת הרצועה כלפי רק נאמר זה שדין ס"ה), לג

בו  שיש בשיעור הרצועה אורך ועוד הזרוע את המקפת הרצועה

האמצעית. האצבע על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי

כריכות  שבע בה לכרוך כדי שנעשית הרצועה אורך יתר כל אבל

מחוץ  היוצא הרצועה חלק ראש של בתפילין וכן הזרוע, סביב

שיהיה  חייבים הדין שמעיקר [אף לתפור או לקשור מותר לקשר,

לקשר  מחוץ שיצא חלק ראש של תפילין של הרצועה באורך

זה  בחלק די מקום מכל (הי"ב), לעיל רבינו בדברי וכמבואר
הרצועה  עם אחד חלק להיות צריך ואינו לרצועה, קשור שיהיה

אין)] ד"ה (שם הלכה ביאור ע"פ הראש. את ובשו"ע .המקפת
זה: בענין שיטות שתי עוד הביא ס"ו) לג (סי' יש :הרב א.

היוצאים  הרצועה בחלקי גם ראש של בתפילין המחמירים
שני  מצד ולטבור אחד מצד החזה עד ומגיעים יש .מהקשר, ב.

שיש  בשיעור הרצועה אורך את שגם יד של בתפילין המקילים
האצבע, על כריכות שלוש ולכרוך היד על להימתח כדי בו
אסור  ליד התפילין את המהדקת הרצועה את ורק לקשור, מותר

אותה..לקשור  תופרין מתירים ואין שיש כתב, (שם) והשו"ע
את  או הראש את שמקפת הרצועה חלק את אפילו לתפור
כתב, (שם) הרב ובשו"ע הפנימי. לצד הוא התפר אם הזרוע,
ולא  עצמן התפילין לתפירת הכשרים בגידין לתפור שיש



z"qeרד dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מּתר  הּלילה ּכל `zעליו envr lr zedydl df mc`l xzeny - ְַַָָָָָֻ
.dlild lk oilitzd ּברּבים זה ּדבר מֹורין dklddyואין s` - ְִִֵֶַָָָ

ilitzd z` envr lr zedydl mc`l xzeny `idoi` ,dlild lk o

dyrnl dkld jk mixen הּכל את מלּמדין mlek]אּלא z` -] ְְִֶֶַַָֹ
יניחּו dׁשּלא z` [edyi עליהן [- mbּתפּלין ,llk dlila ְֲִִִֵֶֶָֹ

,mei ceran egped oilitzdyk מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְִִֶֶַַָָאּלא
לכּתחּלה `mcוכל .החּמה  ּתפּלין eidהּמניח `l oilitzdy - ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ogipd `ed `l` ,mei ceran eilr החּמה ׁשּתׁשקע עֹובר ,אחר ְִֵֶַַַַַָ
dyrz,ּבלאו  `l xeqi`a י)ׁשּנאמר - יג, את '(שמות וׁשמרּת ְְְֱֶֶֶַַָָָ

וכּו' הּזאת wqerdהחּקה df weqtn ,'dnini minin dcrenl ְַַָֹֻ
oilitzd z` gipdln xnyidl yiy ,cnlp oilitz zgpd zeevna

.cala ocrena ogipdl yi `l` opnfa `ly

.·Èּבּדר ּבא שהיה jxca]אדם jled zegpenּותפּלין [- ְִִֶֶַָָָ
החּמה  עליו וׁשקעה giPnyּבראׁשֹו, `ed oicd ,jxca ecera ְְְַַָָָָָֹ©¦©

z` mc`d עליהן crידֹו [oilitzd lr לביתֹו[- מּגיע ,ׁשהּוא ֲֵֶָ©ְִֵֶַַ
ed`ו  my חֹולץcin ovlgl eze` ekixvd `le ,oilitzd z` ְֵ

didy mc` .dngd zrweyykהּמדרׁש ּבבית zayיֹוׁשב axra ¨¨ְְִֵֵַָ
הּיֹום zegpenּותפּלין  עליו וקדׁש ycwzd,ּבראׁשֹו meid - ְְְִִַַָָָֹ

y `ed oicd ,zayd dqpkp ,xnelk מּניחz` עד עליהן ידֹו ֲִֵֶַַַָ
לביתֹו my.ׁשּמּגיע ovlege לחֹומה , סמּו ּבית יׁש lyואם ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

xirdּבֹו מׁשּתּמרין df,ׁשהן ziaa zexeny eidi oilitzdy - ְְִִֵֶַ
ׁשם  ezial.מּניחן cr o`iadl i`yx epi`e חלץ לא `zואם ְִִַַָָָֹ

מקֹום  לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ,לׁשמרן ּתפּליו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לׁשמרן  ּכדי עליו ickונמצאּו eilr oilitzd z` ddyne - ְְְְְְִֵָָָָ

oxnyl מּתרlirl `aeny s`e `z(הי"א), uelgl miaxl mixeny ָֻ
ick eilr oxi`ydy df ote`a mewn lkn ,dng zrweyyk oilitzd

.ovlegl jixv `ly miaxl mixen ,oxnyl

.‚È ּכלmc` מ ׁשמע zeevnהּפטּור מן mbּפטּור קרּית ְְִִִַַַָָָ
mipyקטן .הּתפּלין  b"in zegt לׁשּמר dxdhaּתפּליו `zׁשּיֹודע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לֹוקח  dpew]אביו ּבמצוֹות [- לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין `mcלֹו . ְְְְְְִִִִֵֵַַָ
a dlegd מעים zeaexw,חלי mizrl milecb eiawpl jxvpy okו - ְִִֵַֹ

ּבצער inּכל  אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול epi`yׁשאינֹו - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
,eiawp z` xneyy jkn xrv el yi j` eiawpl z`vl gxken ָּפטּור

הּתפּלין  ּכּלן .מן הּטמאין ze`nehdוכל ibeq lka mi`nhd - ְְְִִִִֵַַָָֻ
ּב ּכטהֹורים zgpdחּיבין yּתפּלין in ׁשאין okו מצטער . מי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ

נכֹונה  dxexa]ּדעּתֹו עליו [- ed`ּומיּׁשבת ixd מן ּפטּור ְְְִֶֶַָָָָֻ
itlהּתפּלין  ,xacd mrhe להּסיח , לֹו אסּור ּתפּלין ׁשהּמניח ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

מהן  ezrcּדעּתֹו oi`y zngn e` exrv zngn ,df mc` eli`e , ְֵֶַ
.oilitzdn ezrc z` giqi ,eilr zayein העבֹודה ּבׁשעת ְֲֲִִַָָֹּכהנים

,ycwnd ziaa micaery onfa ׁשיר - ׁשאֹומרין ּבׁשעה ְְְִִִִֶָָּולוּיים
הּדּוכן  xeaiv,על zepaxw zaxwd onfa ּבׁשעת - ויׂשראל ְְְִִֵַַַָָ

ּבּמקּדׁש xeaivמעמדן zepaxw zaxwd onfa dxfra micneryk -, ְֲִַַָָָ
el` lk הּתפּלין ּומן הּתפּלה מן devnaּפטּורין wqerd mc` ik , ְְְִִִִִִַַָ

.zxg` devn zeyrln xeht

.„Èלמׁשמׁש אדם zrbl]חּיב עליו [- ׁשהן זמן ּכל ,ּבתפּליו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ick יּסיח אחד `zׁשּלא רגע אפּלּו מהן xeq`yּדעּתֹו mrhde . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

itl oilitzdn zrcd z` giqdl ׁשּקדּׁשתןoilitzd ly ּגדֹולה ְְֶָָָֻ
הּציץ  אחד ,מּקדּׁשת ׁשם אּלא ּבֹו אין uivdׁשהּציץ lry - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

,zg` mrt m` ik 'd my z` aezk did `lואּלּו,oilitzd יׁש- ְֵֵ
ּבׁשל  ּוכמֹותן ראׁש ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

okeיד  ci ly oilitzd zeiyxta aezk minrt zg`e mixyr - ָ
,ee ,`d ,cei ,zeize`a azkpd 'd my z` y`x ly oilitz zeiyxta

lk uivdn ezrc z` giqdl xeq` lecbd odkly myk ok m`e .`d

oilitzdn ezrc z` giqdl xeq` mc` lkl ok enk ,eilr `edy onf

.eilr ody onf lk

.ÂË נקי ּגּוף צריכין xnelk,ּתפּלין מּמּנּו, ּתצא ׁשּלא ׁשּיּזהר ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבהם  ליׁשן אסּור לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה -רּוח ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ey`x lr oilitzdyk קבע dreawe,ׁשינת dkex` dpiy ולא - ְֵֶַַֹ
עראי  dpiydׁשינת zngn `ny miyyegy ,dxvw zenpnpzd - ֲֵַַ

,eilr odyk gitdl `eaie ,ey`x lr oilitzdy gkyi אם okאּלא ִֶָ
סּודר  עליהן qklהּניח cba -oneiw z` el xikfn xceqdy ,oze ֲִִֵֶַָ

,ey`x lr oilitzd ly וok אּׁשה עּמֹו היתה enrלא ezy`yky , ְְִִָָָֹ
el` mi`pz ipy eniiwzd m`y ,ezhin z` ynyl `eaiy miyyeg

עראי  ׁשינת ּבהם miyyegיׁשן `l i`xr zpiy ly hren onfay , ֲֵֵֶַַָָ
.oda gitiy עֹוׂשה הּוא i`xr?וכיצד zpiy oeyil dvex `edyk ְֵֶַ

ויׁשן `zמּניח  יֹוׁשב והּוא ּברּכיו ּבין `oiראׁשֹו df ote`ae ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
;mcxii `l i`ce `ed ef dgepzay ,raw zpiyl mcxii `ny yyg
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מקודם  עליו היו ואם השקיעה, תחילת אחר תפילין להניח שאין
שזמן אין טו), ס"ק ל (סי' ברורה במשנה וכתב לחולצן. צריך

צאת  זמן שהוא החמה, שקיעת בסוף הוא התפילין חליצת
לחולצן  נזהר שהאריז"ל הביא, דבריו בהמשך אמנם הכוכבים.

החמה. שקיעת תחילת עם מיד

יב  מותר.:הלכה לשמרם כדי עליו הרב ונמצאו בשו"ע וכתב
עליו, כשתפיליו שראוהו לאנשים שיאמר שצריך ס"ב), ל (סי'

לשמרן  כדי כן עושה סק"ט),.שהוא (שם ברורה במשנה כתב
אין  השמירה שבשביל ומורים מקילים עליו כשנמצאו שדווקא
בשביל  לכתחילה להניחן אבל הלילה, כל אפילו לחלוץ צריך

בזה. מקילין ויש אסור. השמירה

יג  אלא :הלכה נקביו את לשמר יכול שאינו מי וכל מעיים חולי
התפילין. מן פטור שחולה בצער ס"א), לח (סי' הרמ"א והוסיף

המשנה  וכתב תפילין. מלהניח פטור צער לו כשאין גם מעיים
גוף  צריכות שתפילין משום הדבר, שטעם סק"ב), (שם ברורה

נקי  גוף לו אין מעיים חולי לו שיש ומי כולן .נקי, הטמאין וכל
בתפילין. ומצורע חייבין שמנודה כתב, סי"ג) (שם והשו"ע

שיש  הביא, לח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה תפילין. להניח אסורים
בתפילין. חייבים הם שגם וסוברים חולקים

יד  עליו.:הלכה שהן זמן כל בתפיליו למשמש אדם והוסיף חייב
תחילה. יד של בתפילין למשמש שצריך ס"א), כח (סי' השו"ע

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

oilitz z` mbראׁש סח .ׁשל oilitzואם zgpd oia xaic m` - ְִֶָֹ
,y`x ly oilitz zgpdl ci ly עברה זֹו לבר,הרי וצרי ְְֲֲִֵֵֵָָָ

ׁשנּיה  epeeiveּברכה eizeevna epyciw xy`' zkxa `ide מצות על ְְְִִַַָָָ
מניח 'ּתפּלין  ּכ oilitzdואחר z`ראׁש .ׁשל ְְִִִֵֶַַַָֹ

.Ê עליהן מבר ׁשּמניחן זמן ּכל mc`yּתפּלין mrt lka - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
,odilr jxal jixv oilitz gipnואפּלּוm` חלץoilitzd z` ֲִַַָ

ּבּיֹום `ozeולבׁש ּפעמים ּכּלן .ּכּמה הּמצוֹות ed`,וכל oicd ְְְְִִַַַַָָָָָֻ
y עׂשּיתן קדם עליהם מבר,devnd z` miiwny iptl - ְֲֲִֵֵֶֶָָָֹ

ה ,לפיכך  על לבר צריzgp לאחר יד ׁשל הנחה dּתפּלין ְִָ§ְִֵַָָ£ְֲִִֶַַָָָ
הּקּבֹורית  קׁשירה ,על mrhdeקדם ,ewtxnl oxywiy iptle - ְִִִֶַַָֹ

itl ,[dgpdd iptl `le] dxiywd iptl jxany היא זֹו ְִִֶָָׁשּקׁשירתן
le`עׂשּיתן  ,devnd dyrn z` miiwn oilitzd zxiyway - ֲִָָ

'oziiyrl xaer' oick dxiywl jenqa jxal yi okle ,dgpda

.lirl xen`d [diiyrd mcew zeevnd lr mikxany]

.Á ּתפּליו אדם ickּכׁשחֹולץ oilitzd z` ּבכלי - ,להצניען ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
יניח  oilitzdלא z` ו מּלמּטה יד oilitzdׁשל z`ראׁש ׁשל ִָֹ©ְְִֶֶַָָֹ
xacdמלמעלה  mrhe ,ci ly oilitzd lrn ׁשּבׁשעה - מּפני ְְְְִִֵֶַָָָ

רֹוצה  `zללבׁשן aeyׁשהּוא `ivedl ick ilkl eci z` qipkie ְְֶֶָָ
`ed ,oilitzd יפּגע[ybtii ּתחּלה oilitzּב[- ראׁש odyׁשל oeikn ְְִִִֶַָֹ

,dlrnl zegpen eidׁשּמניחּה y`x]ונמצא ly oilitzd z` -] ְְְִִֶָָ
,dyael `le ּומֹוציאoilitzd z` יד `dze,ׁשל yaele ׁשאין לפי ְִִֵֶֶָ

יד  ׁשל קדם ראׁש ׁשל oilitzלֹובׁשין miyael `ly iptny - ְִֶֶֶָֹֹ
lirl x`eank ci ly oilitz iptl y`x lyה)(הלכה`ed okl ,

ci ly oilitzd z` yealle y`x ly oilitzd z` gipdl gxken

,dligz וixd מצוה להניח לאדם לֹו dzeyrlאסּור `le ְְִִַַָָָָָָ
אחרת  למצוה מּמּנה לידֹוlkאּלא ,ולעבר ׁשּתבֹוא מצוה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבּתחּלה  אדם מתעּסק ,ׁשל הּוא efּבּה devna wqrzdl eilr - ְְִִֵֶַַָָָָ
dhnln ci ly oilitzd z` gipiy jka ok m`e ,dgipdl leki epi`e

.df xeqi` lr xaery `vnp ,dlrnln y`x ly oilitzd z`e

לפיכ,zeevnd lr xiardl xeqi`d icil `eai `l mc`y ick - ְִָ
להניח  צריoilitzd z` למעלה יד ּבּה,ׁשל ׁשּיפּגע ּכדי ְִִָָ©ְְְְִֵֶֶַַָָָ

הּסדר  על וילּבׁש `zּתחּלה ok ixg`e ci ly oilitz mcew ְְְִִֵֶַַַָ
.zeevnd lr xiardl jxhviy ilan y`x ly oilitzd

.Ëׁשהכינֹו ickּכלי eze` cgii ּבֹו- dלהּניח z` ּוּתפּליןxak ְְְֱִִִִִֶַַ
ּבֹו dfהּניחן ilk ,zg` mrtנתקּדׁשiyinyz oick yecw didp - ְִִִֵַָ

,dyecw חל ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש `zואסּור ea xnyl oebk - ְְְְְִִֵֵַָֹ
m` mpn` .dnecke eizernהכינֹוoilitzd z` ea gipdl ick וoiicr ֱִַ

ּבֹו הּניח lreta,לא oilitzd z` ולא עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו ְֲִִִִֶַַַֹֹ
ecgiiהכינֹו `le ,reaw `l ote`a ilka oilitzd z` gipdy - ֱִ

df ilky `ed oicd ,ef dxhnl,נתקּדׁש הּוא לא חל ilkkוהרי ְֲִֵֵַַֹֹ
ׁשהיה  mcewkּכמֹות e` ,oilitzd zgpd jxevl edecgiiy mcew ְֶָָ

.oilitzd z` ea egipdy הּתפּלין את לתלֹות cziואסּור iab lr ְְְִִִֶַָ
,dnecke ּביןoilitzd z` dlez m` ּברצּועהdrevxd z` gipny - ְֵָָ

e ,czid lr ּביןoilitzd z` dlez m`עצמּה `zּבּתפּלה gipny - ְְִֵַַָָ
.czid lr mnvr oilitzd הּוא ּתֹולה czidאבל lr ה -ּכיס את ֲִֶֶַָ
wizxpdּבֹו מּנחין .ׁשהּתפּלין ְִִִֶַָֻ

.È זמןzeevn הּתפּלין ּבּלילה eּבּיֹום ed`הנחת ׁשּנאמר .לא ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ
'il ycw' zyxta(י יג, dcrenl(שמות z`fd dwgd z` zxnye' ,

ימימה  itlמּימים ,oilitz zgpd zeevn lr yxcp df weqte ,' ִִִָָָ
'y חּקה,df weqta dxen`d ּתפּלין ' מצות היא weqtaזֹו daezkd ְְִִִִַָֻ

eiptly(ט devn(שם, lre .'jipir oia oexkfle jci lr ze`l jl dide'

.zelila `le minia `id devndy rnyne ,'dnini minin' xn`p ef

ּתפּלין mbוכן  זמן אינן טֹובים וימים zeevnׁשּבתֹות oi`e ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
,el` minia oilitz zgpd ׁשּנאמרzeevna wqerd oipra dxeza ֱֶֶַ

oilitz zgpd(שם)' לאֹות , ל jipir',והיה oia oexkfle jci lr ְְְָָ
,l`xyie d"awd oia ze` `id oilitz zgpd zeevny ְַָוׁשּבתֹות

אֹות  עצמן הן טֹובים oilitzay.וימים 'ze`'l mikixv mpi`e , ְְִִֵַָָ
הנחתן  זמן xweaa,ּומאמתי oilitz zgpd onf zligz `ed izn - ְֲֵֵַַָָָָ

חברֹו את lyּברחּוק מּׁשּיראה [wgxna אּמֹות [- ארּבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַ
eויּכירהּו df onfne החּמה , ׁשּתׁשקע oilitz.עד onf df ixd ְְִִֵֶַַַַַָ

.‡È החּמה ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח -וחׁשכה ,מי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
meid jiygd והןoiicr oilitzd yעליו - `ed oicd הן , אפּלּו ְֲִֵֵָָ
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ז  כשחולץ :הלכה האם סי"ב) כה (סי' והרמ"א השו"ע נחלקו

לדעת  - לא או לברך צריך מיד להחזירן דעת על התפילין את

פסק  וכן לברך. צריך אין הרמ"א ולדעת לברך, צריך השו"ע

לברך  צריך שאין סכ"ט) (שם הרב (שם .השו"ע ברורה במשנה

שקשרן, קודם התפילין על בירך לא אם שבדיעבד כתב, כו) ס"ק

שו"ע  עיין ברכה, קודם בהן [וימשמש כן אחרי עליהן לברך יכול

היום  שבכל לפי מכן, לאחר לברך שיכול והטעם ס"ג)]. ל (סי'

מצווה. מקיים הוא ראשו על כשהן

ח  את :הלכה להניח שיש כתב, ס"ח) כח (סי' הרב בשו"ע

ממש  מונחות יהיו יד של שהתפילין כדי וארוך צר בתיק התפילין

[וכן  המצוות על מעביר יהיה לא ובכך ראש, של התפילין גבי על

מנוח] רבנו עיין רבינו, דברי משמעות ברורה .היא המשנה אמנם

וייתנו  זו, בצד זו התפילין את לתת טוב שיותר כתב, סק"ז) (שם

מלמעלה. קצת יד של התפילין את

ט  שיוכל :הלכה תנאי עשה שאם ס"ג), מב (סי' הרמ"א כתב

בו  להשתמש רשאי חול, לצורך הכלי תשמיש את לשנות

מועילה .לכשירצה  שהזמנה כתב, סק"י) מב (סי' ברורה במשנה

שזה  ואמר הכלי את נטל שאם שפשוט והוסיף, בלבד. בדיבור

ד"ה  ס"ג (שם הלכה בביאור וכתב לייחוד. שנחשב לתפילין, יהיה

שהכניס  בזמן אם אך מועילה, אינה במחשבה שהזמנה סודר),

כך, לשם הכלי את לייחד בדעתו חשב שלהן, לכלי התפילין את

הכלי. את לקדש מועילה המחשבה

י  זמן :הלכה לבדיקת הנצרך שהחבר כתב, ס"א) ל (סי' בשו"ע

(שם) הרב בשו"ע וביאר קצת. עמו שרגיל חבר הוא תפילין הנחת

שאינו  חבר ואילו מרחוק, אפילו יכירנו הרבה, עמו שרגיל שחבר

מאוד. מקרוב גם יכיר לא הרי בכלל, עמו רגיל

יא  כתב,:הלכה תפילין) הלכות הסידור (פסקי הרב בשו"ע



רה z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

מּתר  הּלילה ּכל `zעליו envr lr zedydl df mc`l xzeny - ְַַָָָָָֻ
.dlild lk oilitzd ּברּבים זה ּדבר מֹורין dklddyואין s` - ְִִֵֶַָָָ

ilitzd z` envr lr zedydl mc`l xzeny `idoi` ,dlild lk o

dyrnl dkld jk mixen הּכל את מלּמדין mlek]אּלא z` -] ְְִֶֶַַָֹ
יניחּו dׁשּלא z` [edyi עליהן [- mbּתפּלין ,llk dlila ְֲִִִֵֶֶָֹ

,mei ceran egped oilitzdyk מּׁשּתׁשקע אֹותן יחלצּו ְְְִִֶֶַַָָאּלא
לכּתחּלה `mcוכל .החּמה  ּתפּלין eidהּמניח `l oilitzdy - ְְְְִִִִֵַַַַַָָָ

ogipd `ed `l` ,mei ceran eilr החּמה ׁשּתׁשקע עֹובר ,אחר ְִֵֶַַַַַָ
dyrz,ּבלאו  `l xeqi`a י)ׁשּנאמר - יג, את '(שמות וׁשמרּת ְְְֱֶֶֶַַָָָ

וכּו' הּזאת wqerdהחּקה df weqtn ,'dnini minin dcrenl ְַַָֹֻ
oilitzd z` gipdln xnyidl yiy ,cnlp oilitz zgpd zeevna

.cala ocrena ogipdl yi `l` opnfa `ly

.·Èּבּדר ּבא שהיה jxca]אדם jled zegpenּותפּלין [- ְִִֶֶַָָָ
החּמה  עליו וׁשקעה giPnyּבראׁשֹו, `ed oicd ,jxca ecera ְְְַַָָָָָֹ©¦©

z` mc`d עליהן crידֹו [oilitzd lr לביתֹו[- מּגיע ,ׁשהּוא ֲֵֶָ©ְִֵֶַַ
ed`ו  my חֹולץcin ovlgl eze` ekixvd `le ,oilitzd z` ְֵ

didy mc` .dngd zrweyykהּמדרׁש ּבבית zayיֹוׁשב axra ¨¨ְְִֵֵַָ
הּיֹום zegpenּותפּלין  עליו וקדׁש ycwzd,ּבראׁשֹו meid - ְְְִִַַָָָֹ

y `ed oicd ,zayd dqpkp ,xnelk מּניחz` עד עליהן ידֹו ֲִֵֶַַַָ
לביתֹו my.ׁשּמּגיע ovlege לחֹומה , סמּו ּבית יׁש lyואם ְְִִִֵֵֶַַַַָָ

xirdּבֹו מׁשּתּמרין df,ׁשהן ziaa zexeny eidi oilitzdy - ְְִִֵֶַ
ׁשם  ezial.מּניחן cr o`iadl i`yx epi`e חלץ לא `zואם ְִִַַָָָֹ

מקֹום  לֹו היה ׁשּלא מּפני החּמה מּׁשּׁשקעה ,לׁשמרן ּתפּליו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
לׁשמרן  ּכדי עליו ickונמצאּו eilr oilitzd z` ddyne - ְְְְְְִֵָָָָ

oxnyl מּתרlirl `aeny s`e `z(הי"א), uelgl miaxl mixeny ָֻ
ick eilr oxi`ydy df ote`a mewn lkn ,dng zrweyyk oilitzd

.ovlegl jixv `ly miaxl mixen ,oxnyl

.‚È ּכלmc` מ ׁשמע zeevnהּפטּור מן mbּפטּור קרּית ְְִִִַַַָָָ
mipyקטן .הּתפּלין  b"in zegt לׁשּמר dxdhaּתפּליו `zׁשּיֹודע ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לֹוקח  dpew]אביו ּבמצוֹות [- לחּנכֹו ּכדי ּתפּלין `mcלֹו . ְְְְְְִִִִֵֵַַָ
a dlegd מעים zeaexw,חלי mizrl milecb eiawpl jxvpy okו - ְִִֵַֹ

ּבצער inּכל  אּלא נקביו את לׁשמר יכֹול epi`yׁשאינֹו - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
,eiawp z` xneyy jkn xrv el yi j` eiawpl z`vl gxken ָּפטּור

הּתפּלין  ּכּלן .מן הּטמאין ze`nehdוכל ibeq lka mi`nhd - ְְְִִִִֵַַָָֻ
ּב ּכטהֹורים zgpdחּיבין yּתפּלין in ׁשאין okו מצטער . מי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָ

נכֹונה  dxexa]ּדעּתֹו עליו [- ed`ּומיּׁשבת ixd מן ּפטּור ְְְִֶֶַָָָָֻ
itlהּתפּלין  ,xacd mrhe להּסיח , לֹו אסּור ּתפּלין ׁשהּמניח ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

מהן  ezrcּדעּתֹו oi`y zngn e` exrv zngn ,df mc` eli`e , ְֵֶַ
.oilitzdn ezrc z` giqi ,eilr zayein העבֹודה ּבׁשעת ְֲֲִִַָָֹּכהנים

,ycwnd ziaa micaery onfa ׁשיר - ׁשאֹומרין ּבׁשעה ְְְִִִִֶָָּולוּיים
הּדּוכן  xeaiv,על zepaxw zaxwd onfa ּבׁשעת - ויׂשראל ְְְִִֵַַַָָ

ּבּמקּדׁש xeaivמעמדן zepaxw zaxwd onfa dxfra micneryk -, ְֲִַַָָָ
el` lk הּתפּלין ּומן הּתפּלה מן devnaּפטּורין wqerd mc` ik , ְְְִִִִִִַַָ

.zxg` devn zeyrln xeht

.„Èלמׁשמׁש אדם zrbl]חּיב עליו [- ׁשהן זמן ּכל ,ּבתפּליו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ick יּסיח אחד `zׁשּלא רגע אפּלּו מהן xeq`yּדעּתֹו mrhde . ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

itl oilitzdn zrcd z` giqdl ׁשּקדּׁשתןoilitzd ly ּגדֹולה ְְֶָָָֻ
הּציץ  אחד ,מּקדּׁשת ׁשם אּלא ּבֹו אין uivdׁשהּציץ lry - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

,zg` mrt m` ik 'd my z` aezk did `lואּלּו,oilitzd יׁש- ְֵֵ
ּבׁשל  ּוכמֹותן ראׁש ּבׁשל הא יּוד ׁשל ׁשם ועׂשרים אחד ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹּבהן

okeיד  ci ly oilitzd zeiyxta aezk minrt zg`e mixyr - ָ
,ee ,`d ,cei ,zeize`a azkpd 'd my z` y`x ly oilitz zeiyxta

lk uivdn ezrc z` giqdl xeq` lecbd odkly myk ok m`e .`d

oilitzdn ezrc z` giqdl xeq` mc` lkl ok enk ,eilr `edy onf

.eilr ody onf lk

.ÂË נקי ּגּוף צריכין xnelk,ּתפּלין מּמּנּו, ּתצא ׁשּלא ׁשּיּזהר ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
ּבהם  ליׁשן אסּור לפיכ עליו. ׁשהן זמן ּכל מּלמּטה -רּוח ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ey`x lr oilitzdyk קבע dreawe,ׁשינת dkex` dpiy ולא - ְֵֶַַֹ
עראי  dpiydׁשינת zngn `ny miyyegy ,dxvw zenpnpzd - ֲֵַַ

,eilr odyk gitdl `eaie ,ey`x lr oilitzdy gkyi אם okאּלא ִֶָ
סּודר  עליהן qklהּניח cba -oneiw z` el xikfn xceqdy ,oze ֲִִֵֶַָ

,ey`x lr oilitzd ly וok אּׁשה עּמֹו היתה enrלא ezy`yky , ְְִִָָָֹ
el` mi`pz ipy eniiwzd m`y ,ezhin z` ynyl `eaiy miyyeg

עראי  ׁשינת ּבהם miyyegיׁשן `l i`xr zpiy ly hren onfay , ֲֵֵֶַַָָ
.oda gitiy עֹוׂשה הּוא i`xr?וכיצד zpiy oeyil dvex `edyk ְֵֶַ

ויׁשן `zמּניח  יֹוׁשב והּוא ּברּכיו ּבין `oiראׁשֹו df ote`ae ְְְִִֵֵֵַַָָֹ
;mcxii `l i`ce `ed ef dgepzay ,raw zpiyl mcxii `ny yyg
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מקודם  עליו היו ואם השקיעה, תחילת אחר תפילין להניח שאין
שזמן אין טו), ס"ק ל (סי' ברורה במשנה וכתב לחולצן. צריך

צאת  זמן שהוא החמה, שקיעת בסוף הוא התפילין חליצת
לחולצן  נזהר שהאריז"ל הביא, דבריו בהמשך אמנם הכוכבים.

החמה. שקיעת תחילת עם מיד

יב  מותר.:הלכה לשמרם כדי עליו הרב ונמצאו בשו"ע וכתב
עליו, כשתפיליו שראוהו לאנשים שיאמר שצריך ס"ב), ל (סי'

לשמרן  כדי כן עושה סק"ט),.שהוא (שם ברורה במשנה כתב
אין  השמירה שבשביל ומורים מקילים עליו כשנמצאו שדווקא
בשביל  לכתחילה להניחן אבל הלילה, כל אפילו לחלוץ צריך

בזה. מקילין ויש אסור. השמירה

יג  אלא :הלכה נקביו את לשמר יכול שאינו מי וכל מעיים חולי
התפילין. מן פטור שחולה בצער ס"א), לח (סי' הרמ"א והוסיף

המשנה  וכתב תפילין. מלהניח פטור צער לו כשאין גם מעיים
גוף  צריכות שתפילין משום הדבר, שטעם סק"ב), (שם ברורה

נקי  גוף לו אין מעיים חולי לו שיש ומי כולן .נקי, הטמאין וכל
בתפילין. ומצורע חייבין שמנודה כתב, סי"ג) (שם והשו"ע

שיש  הביא, לח) ס"ק (שם ברורה ובמשנה תפילין. להניח אסורים
בתפילין. חייבים הם שגם וסוברים חולקים

יד  עליו.:הלכה שהן זמן כל בתפיליו למשמש אדם והוסיף חייב
תחילה. יד של בתפילין למשמש שצריך ס"א), כח (סי' השו"ע

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

oilitz z` mbראׁש סח .ׁשל oilitzואם zgpd oia xaic m` - ְִֶָֹ
,y`x ly oilitz zgpdl ci ly עברה זֹו לבר,הרי וצרי ְְֲֲִֵֵֵָָָ

ׁשנּיה  epeeiveּברכה eizeevna epyciw xy`' zkxa `ide מצות על ְְְִִַַָָָ
מניח 'ּתפּלין  ּכ oilitzdואחר z`ראׁש .ׁשל ְְִִִֵֶַַַָֹ

.Ê עליהן מבר ׁשּמניחן זמן ּכל mc`yּתפּלין mrt lka - ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
,odilr jxal jixv oilitz gipnואפּלּוm` חלץoilitzd z` ֲִַַָ

ּבּיֹום `ozeולבׁש ּפעמים ּכּלן .ּכּמה הּמצוֹות ed`,וכל oicd ְְְְִִַַַַָָָָָֻ
y עׂשּיתן קדם עליהם מבר,devnd z` miiwny iptl - ְֲֲִֵֵֶֶָָָֹ

ה ,לפיכך  על לבר צריzgp לאחר יד ׁשל הנחה dּתפּלין ְִָ§ְִֵַָָ£ְֲִִֶַַָָָ
הּקּבֹורית  קׁשירה ,על mrhdeקדם ,ewtxnl oxywiy iptle - ְִִִֶַַָֹ

itl ,[dgpdd iptl `le] dxiywd iptl jxany היא זֹו ְִִֶָָׁשּקׁשירתן
le`עׂשּיתן  ,devnd dyrn z` miiwn oilitzd zxiyway - ֲִָָ

'oziiyrl xaer' oick dxiywl jenqa jxal yi okle ,dgpda

.lirl xen`d [diiyrd mcew zeevnd lr mikxany]

.Á ּתפּליו אדם ickּכׁשחֹולץ oilitzd z` ּבכלי - ,להצניען ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ
יניח  oilitzdלא z` ו מּלמּטה יד oilitzdׁשל z`ראׁש ׁשל ִָֹ©ְְִֶֶַָָֹ
xacdמלמעלה  mrhe ,ci ly oilitzd lrn ׁשּבׁשעה - מּפני ְְְְִִֵֶַָָָ

רֹוצה  `zללבׁשן aeyׁשהּוא `ivedl ick ilkl eci z` qipkie ְְֶֶָָ
`ed ,oilitzd יפּגע[ybtii ּתחּלה oilitzּב[- ראׁש odyׁשל oeikn ְְִִִֶַָֹ

,dlrnl zegpen eidׁשּמניחּה y`x]ונמצא ly oilitzd z` -] ְְְִִֶָָ
,dyael `le ּומֹוציאoilitzd z` יד `dze,ׁשל yaele ׁשאין לפי ְִִֵֶֶָ

יד  ׁשל קדם ראׁש ׁשל oilitzלֹובׁשין miyael `ly iptny - ְִֶֶֶָֹֹ
lirl x`eank ci ly oilitz iptl y`x lyה)(הלכה`ed okl ,

ci ly oilitzd z` yealle y`x ly oilitzd z` gipdl gxken

,dligz וixd מצוה להניח לאדם לֹו dzeyrlאסּור `le ְְִִַַָָָָָָ
אחרת  למצוה מּמּנה לידֹוlkאּלא ,ולעבר ׁשּתבֹוא מצוה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבּתחּלה  אדם מתעּסק ,ׁשל הּוא efּבּה devna wqrzdl eilr - ְְִִֵֶַַָָָָ
dhnln ci ly oilitzd z` gipiy jka ok m`e ,dgipdl leki epi`e

.df xeqi` lr xaery `vnp ,dlrnln y`x ly oilitzd z`e

לפיכ,zeevnd lr xiardl xeqi`d icil `eai `l mc`y ick - ְִָ
להניח  צריoilitzd z` למעלה יד ּבּה,ׁשל ׁשּיפּגע ּכדי ְִִָָ©ְְְְִֵֶֶַַָָָ

הּסדר  על וילּבׁש `zּתחּלה ok ixg`e ci ly oilitz mcew ְְְִִֵֶַַַָ
.zeevnd lr xiardl jxhviy ilan y`x ly oilitzd

.Ëׁשהכינֹו ickּכלי eze` cgii ּבֹו- dלהּניח z` ּוּתפּליןxak ְְְֱִִִִִֶַַ
ּבֹו dfהּניחן ilk ,zg` mrtנתקּדׁשiyinyz oick yecw didp - ְִִִֵַָ

,dyecw חל ּבדברי ּבֹו להׁשּתּמׁש `zואסּור ea xnyl oebk - ְְְְְִִֵֵַָֹ
m` mpn` .dnecke eizernהכינֹוoilitzd z` ea gipdl ick וoiicr ֱִַ

ּבֹו הּניח lreta,לא oilitzd z` ולא עראי ּבֹו ׁשהּניח אֹו ְֲִִִִֶַַַֹֹ
ecgiiהכינֹו `le ,reaw `l ote`a ilka oilitzd z` gipdy - ֱִ

df ilky `ed oicd ,ef dxhnl,נתקּדׁש הּוא לא חל ilkkוהרי ְֲִֵֵַַֹֹ
ׁשהיה  mcewkּכמֹות e` ,oilitzd zgpd jxevl edecgiiy mcew ְֶָָ

.oilitzd z` ea egipdy הּתפּלין את לתלֹות cziואסּור iab lr ְְְִִִֶַָ
,dnecke ּביןoilitzd z` dlez m` ּברצּועהdrevxd z` gipny - ְֵָָ

e ,czid lr ּביןoilitzd z` dlez m`עצמּה `zּבּתפּלה gipny - ְְִֵַַָָ
.czid lr mnvr oilitzd הּוא ּתֹולה czidאבל lr ה -ּכיס את ֲִֶֶַָ
wizxpdּבֹו מּנחין .ׁשהּתפּלין ְִִִֶַָֻ

.È זמןzeevn הּתפּלין ּבּלילה eּבּיֹום ed`הנחת ׁשּנאמר .לא ְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַָָֹ
'il ycw' zyxta(י יג, dcrenl(שמות z`fd dwgd z` zxnye' ,

ימימה  itlמּימים ,oilitz zgpd zeevn lr yxcp df weqte ,' ִִִָָָ
'y חּקה,df weqta dxen`d ּתפּלין ' מצות היא weqtaזֹו daezkd ְְִִִִַָֻ

eiptly(ט devn(שם, lre .'jipir oia oexkfle jci lr ze`l jl dide'

.zelila `le minia `id devndy rnyne ,'dnini minin' xn`p ef

ּתפּלין mbוכן  זמן אינן טֹובים וימים zeevnׁשּבתֹות oi`e ְְְְִִִִֵֵַַָָָ
,el` minia oilitz zgpd ׁשּנאמרzeevna wqerd oipra dxeza ֱֶֶַ

oilitz zgpd(שם)' לאֹות , ל jipir',והיה oia oexkfle jci lr ְְְָָ
,l`xyie d"awd oia ze` `id oilitz zgpd zeevny ְַָוׁשּבתֹות

אֹות  עצמן הן טֹובים oilitzay.וימים 'ze`'l mikixv mpi`e , ְְִִֵַָָ
הנחתן  זמן xweaa,ּומאמתי oilitz zgpd onf zligz `ed izn - ְֲֵֵַַָָָָ

חברֹו את lyּברחּוק מּׁשּיראה [wgxna אּמֹות [- ארּבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַ
eויּכירהּו df onfne החּמה , ׁשּתׁשקע oilitz.עד onf df ixd ְְִִֵֶַַַַַָ

.‡È החּמה ׁשּתׁשקע קדם ּתפּלין ׁשהניח -וחׁשכה ,מי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
meid jiygd והןoiicr oilitzd yעליו - `ed oicd הן , אפּלּו ְֲִֵֵָָ
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ז  כשחולץ :הלכה האם סי"ב) כה (סי' והרמ"א השו"ע נחלקו

לדעת  - לא או לברך צריך מיד להחזירן דעת על התפילין את

פסק  וכן לברך. צריך אין הרמ"א ולדעת לברך, צריך השו"ע

לברך  צריך שאין סכ"ט) (שם הרב (שם .השו"ע ברורה במשנה

שקשרן, קודם התפילין על בירך לא אם שבדיעבד כתב, כו) ס"ק

שו"ע  עיין ברכה, קודם בהן [וימשמש כן אחרי עליהן לברך יכול

היום  שבכל לפי מכן, לאחר לברך שיכול והטעם ס"ג)]. ל (סי'

מצווה. מקיים הוא ראשו על כשהן

ח  את :הלכה להניח שיש כתב, ס"ח) כח (סי' הרב בשו"ע

ממש  מונחות יהיו יד של שהתפילין כדי וארוך צר בתיק התפילין

[וכן  המצוות על מעביר יהיה לא ובכך ראש, של התפילין גבי על

מנוח] רבנו עיין רבינו, דברי משמעות ברורה .היא המשנה אמנם

וייתנו  זו, בצד זו התפילין את לתת טוב שיותר כתב, סק"ז) (שם

מלמעלה. קצת יד של התפילין את

ט  שיוכל :הלכה תנאי עשה שאם ס"ג), מב (סי' הרמ"א כתב

בו  להשתמש רשאי חול, לצורך הכלי תשמיש את לשנות

מועילה .לכשירצה  שהזמנה כתב, סק"י) מב (סי' ברורה במשנה

שזה  ואמר הכלי את נטל שאם שפשוט והוסיף, בלבד. בדיבור

ד"ה  ס"ג (שם הלכה בביאור וכתב לייחוד. שנחשב לתפילין, יהיה

שהכניס  בזמן אם אך מועילה, אינה במחשבה שהזמנה סודר),

כך, לשם הכלי את לייחד בדעתו חשב שלהן, לכלי התפילין את

הכלי. את לקדש מועילה המחשבה

י  זמן :הלכה לבדיקת הנצרך שהחבר כתב, ס"א) ל (סי' בשו"ע

(שם) הרב בשו"ע וביאר קצת. עמו שרגיל חבר הוא תפילין הנחת

שאינו  חבר ואילו מרחוק, אפילו יכירנו הרבה, עמו שרגיל שחבר

מאוד. מקרוב גם יכיר לא הרי בכלל, עמו רגיל

יא  כתב,:הלכה תפילין) הלכות הסידור (פסקי הרב בשו"ע



z"qeרו dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zetpehn miicia rbii `ly icke ,miici zlihp jixvny spehn

.eici z` lehil edekixvd ,oilitza

.·Î לּמרחץ lהּנכנס qpkp m` עֹומדין , אדם ׁשּבני myמקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
miyealלבּוׁשין  mdyk mi`vnp mc` ipa ea oevigd xcgl - ְִ

y `ed oicd ,mdicbaa ּתפּלין להניח lו .מּתר qpkp m` מקֹום ְְְִִִַָָָֻ
ׁשם  עֹומדין אדם ayׁשּבני ּובמקצתן mdמקצתן , odערּמים ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָֻ

miyaeleלבּוׁשין  ,dvgxdn mi`vei eil`y irvn`d xcgd `edy - ְִ
`ed oicd ,mexr xzep sebdn wlge ,oezgzd welgd z` wx ea

y לכּתחּלה ּתפּלין ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ `mאינֹו - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
yeal did `l m` la` ,ovlegl jixv epi` oilitza yeal did

l qpkp m`e .oilitz my gipdl el xeq` ,oilitza אדם ׁשּבני ְֵֶָָָמקֹום
ערּמין  ׁשם mirifne,עֹומדין mivgxzn ea iniptd xcgd `edy - ְֲִִָֻ

y `ed oicd חֹולץz` ּתפּליו,oda yeal did m` לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵַָָ
מניח  `oze.ׁשאינֹו ִֵֵֶַ

.‚Î הּקברֹות ּבבית אדם יהּל zxiawlלא creind mewna - ְְְֵֵַַָָָֹ
miznּבראׁשֹו מת ,ּותפּלין ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַֹ

zen` rax` jeza F` ,edexaw `l oiicry קבר vnp`ׁשל epi`y ֶֶֶ
zexawd ziaa לחלץ צריz` ארּבע ׁשּירחיק  עד ּתפּליו  ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

xawdn.אּמֹות  e` zndn ׁשּיכּסה עד ּתפּלין אדם ילּבׁש ולא ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
z`וילּבׁש מּׂשֹוי .ּבגדיו `zערותֹו yn`]הּנֹוׂשא ראׁשֹו[- ,על ְְְְִֵֶַַַַָָָֹ

הּמּׂשֹוי  ׁשּיסיר עד ראׁש ׁשל ּתפּלין `zחֹולץ uelgl jixv - ְִִִֵֶֶַַַָֹ
e ,ey`xn `ynd z` cixeiy cr ,y`x ly oilitzd מטּפחת ְֲִִַַאפּלּו

d`iypl dlw `idy ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְִִִֵֶַַַָָֹאסּור
,xg` xac y`xd lr yiyk oilitzl i`pb yiy meyn צֹונף ֲֵָאבל

ּתפּל על מצנפּתֹו elit`eיו הּוא ey`xa eztpvn z` zzl xzen - ְְְִִַַָ
d`xp df oi` ,y`xd lr zeidl ztpvnd jxcy oeikny ,oilitzd lr

.oilitzl oeifa jka oi`e ,yealnk `l` `yn z`iypk

.„Î ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו,ּבית לׁשּמׁש אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

z` ׁשּיֹוציאם עד crמּטתֹו F` dxez xtqd z` e` oilitzd z` - ִִֵֶַָ
y ּבכלי אחר jezּבmdlyהּכלי `zויּניח mdly,יּניחם ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

ּכלין  dxez.ׁשאינֹו xtql e` oilitzl cgeind ilk epi`y אבל - ְֲִֵֶָָ
להם  מזּמן הּׁשני הּכלי היה yeniylאם cgeind ilk - ְְִִִֵֶַַָָָָֻ

,myael epi`yk mze` gipn `ed eay ,dxezd xtql e` oilitzd

ּכלים  עׂשרה היּו חׁשּובין ,אפּלּו הם אחד `mּככלי elit` - ְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָָָ
,sqep ilkk miaeyg mpi` ,mdl micgeind milk dxyr jeza mgipd

.cala cg` ilka gpenk df ixde הּניחן `eואם oilitzd z` - ְִִִָ
a dxez xtqd ּכליgpedy ּכלי ּבתֹו,mdl cgein epi`y xg` מּתר ְְְִִָֻ

לכסת  ּכר ּבין מראׁשֹותיו ּתחת להּניחן `mzeלֹו zzl xzen - ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
,oezgzd xkl ey`x zgzy oeilrd xkd oia ,dhind y`xa ֶֹׁשּלא

ראׁשֹו ed`ּכנגד xzeny mrhde .ey`x zgpd mewn len `ly - ְֶֶֹ
לׁשמרן  mixakre,ּכדי miapb iptnואפּלּוyk ּבּמּטה עּמֹו .אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

.‰Î היא ּגדֹולה קדּׁשה הּתפּלין ׁשּתפּלין ,קדּׁשת זמן ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻ
y`x lyּו אדם ׁשל ראׁשֹו litzciעל ly oiזרֹועֹו הּוא ,על ְֶַַָָֹ

וירא  miny,ענו z`xiae depra bdpzn edixd -נמׁש ואינֹו ְְְִֵֵָָָָ
ּבטלה  ּובׂשיחה dgiyּבׂשחֹוק e` wegy ixac ixg` xxbp epi`e - ְְְִִֵָָ

,dlha רעֹות ּבמחׁשבֹות מהרהר מפּנה ,ואינֹו לּבֹו`zאּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
לפיכ והּצדק. האמת oilitzdלדברי zyecw lceb zngn - ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָ

הּיֹום  ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל אדם צרי.ּכ ׁשּמצותן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
zeevnהיא  miiw xak cg` rbx oilitzd z` eilr gipd m`y s`y - ִ

oilitzd eidiy xgaend on devn mewn lkn ,oilitz zgpd ly dyr

.meid lk eilr ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
eiig]ימיו  lk ּתֹורה [- ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ראּוהּו לא ְְֶַַַַָָָָָֹֹ

ּתפּלין  ּבלא אֹו ציצית ּבלא zivivאֹו ,dxez enr eid cinz `l` ְְְִִִִֹֹ
.oilitze

.ÂÎ הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על yeallאף devn yiy - ְְְִִֶַַַָָָָָ
lirl x`eank] meid lka oilitzd z`(הכ"ה)mewn lkn ְִַּבׁשעת ],
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כב  האמצעי,:הלכה שבחדר כתב, ס"ג) מה (סי' הרב בשו"ע
להניח  אסור במקצתם, ערומים אדם בני שם עומדים כלל שבדרך
צריך  הפנימי בחדר וכן אדם. בני כלל שם אין אם גם תפילין
שם  שיש מכיון אדם, בני שם אין אם גם התפילין את לחלוץ
הסוברים  שיש הביא, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה זוהמא. הרבה

תפילין  להניח מותר אדם, שם אין אם האמצעי כתב .שבחדר
כשאין  תפילין להניח מותר הטבילה שבבית (שם), הרב בשו"ע

זוהמא. של מקום זה אין כי במקצתם, ערומים אדם בני שם

כג  בראשו.:הלכה ותפילין הקברות בבית אדם יהלך והוסיף לא
עמן  להיכנס מתר מכוסות התפילין שאם ס"א) מה (סי' השו"ע
צריכות  הרצועות שגם (שם), הרב השו"ע וכתב הקברות. לבית

מכוסות. תפיליו.להיות על מצנפתו הוא צונף הרמ"א אבל וכתב
קבין, מארבעה יותר הוא המצנפת כובד שאם ס"א), מא (סי'

המצנפת  את להסיר צריך במקומן, נדחקות ד'.והתפילין [משא
ק"ג. 6.376 הגאונים ולדעת ק"ג, 6.504 הוא הרמב"ם לדעת קבין

לא)]. אות ג (סי' תורה שיעורי

כד  בכלי.:הלכה יניחם או שיוציאם ברורה עד המשנה וכתב

בכיסוי  כשמכסהו הדין שהוא סק"ז), מ בתוך .(סי' כלי הניחן ואם
לכסת. כר בין מראשותיו תחת להניחן לו מותר הרב כלי ובשו"ע

לכסת  כר בין מניחו אם כן ועל לכלי, חשוב שהכר כתב, ס"ו) (שם

ככלי  חשוב יהיה והכר אחד כלי בתוך התפילין את שיניח .די

במטה. עמו אשתו ואפילו וכו' מראשותיו תחת להניחן לו מותר
והוסיף  מותר. עמו, אשתו אין שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב

להניחן  וצריך כלל, כיסוי צריך שאין סק"י), (שם ברורה המשנה

לצדדים  יתגלגלו שלא שמור .במקום

לשמש  רוצה ואינו עמו אשתו שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב

כיסוי  צריך ואין עמו אינה שאשתו כמו חשוב זה הרי עמה,

דעת  הביא יב) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם לתפילין.

שמא  עמה, לשמש רוצה כשאינו אף עמו כשאשתו האוסרים

וישמש. ישכח

כו  עדות :הלכה מעיד כאילו תפילין בלא שמע קרית הקורא כל
בעצמו. שאין שקר  שמי יד), ס"ק כה (סי ברורה המשנה והוסיף

ודאי  תפילין, להניח יכול אינו שהיא סיבה שמחמת או תפילין, לו

זה. מחמת בזמנה שמע קריאת לאחר לו שאין

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ÊËּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו lrהיּו zekexk ci ly oilitzd m` - ְְְִִָָָ
y `ed oicd ,eci iab קבע ׁשינת אפּלּו ּבהם ליׁשן xg`nyמּתר , ֲִִֵֶֶַַָָֹֻ

oi` ,giti m` mb ,onewna ey`x lr zegpen y`x ly oilitzd oi`y

|.oilitzl i`pb meyn miyyeg ּבהם אֹוכל oilitzdאינֹו mr - ֵֵֶָ
ey`x lr odyk עראי אכילת zhren,אּלא dlik` אם - אבל ֲֲֲִִֶַַָָ

ל  קבע `lekנכנס yסעּודת `ed oicd על , ּומּניחן חֹולצן ְְְִִֶֶַַַַָָָ
KMׁשלחנֹו xg`e mipexg` minl eici z` lHIW cr ea lke` `edy ְָֻ©¤¦Ÿ¨¨§©©¨

WEal `ed xy`k - `Ede oefnd zkxa FpFfn lr Kxaie eilr mgipi§¦¥¦¨¥©§§¨

.odÄ¤

.ÊÈוהצר ּתפּלין לבּוׁש הּכּסא zkllהיה יּניח ,לבית לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
z` ּתפּליו`qkd zial ezqipk iptl ovlegy xg`l ּבחרים ְִִַָֹ
aymilzk ויּכנס הרּבים לרׁשּות yygnהּסמּוכין ׁשּמא , ְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּדרכים  עֹוברי `l`יּטלּום יעׂשה . qkd`?ּכיצד zial jxvpd ְְְֲִִֵֵֶַַָ
ikאפּלּו `qkd zial qpkp m` חֹולץ מים להׁשּתין הצרz` ְְְֲִִִֵַַַֻ

אּמֹות  ארּבע ּברחּוק zianּתפּליו zen` rax` wegxd mewna - ְְְִִַַַָ
,`qkd וגֹוללןzerevxd z` lleb ּתֹורה jezּב- ספר ּכמן ּבגּדֹו ְְְְְִִֵֶָָ

,dxez xtq zlilbk d`xpd ote`a ,oilitzd ly ziad iciv ipyn -

oilitzd]ואֹוחזן  z` לּבֹו[- ּכנגד ּתצא ,ּבימינֹו ׁשּלא ויּזהר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
טפח  ידֹו מּתחת zgznרצּועה gth jxe`a drevx `vz `ly - ְִֶַַַָָ

.dyecw drevxa yiy oeikn ,eci ונכנס`qkd zial ועֹוׂשהz` my ְְְִֶָ
ולֹובׁשן ,ּוכׁשּיצא ,צרכיו  הּכּסא מּבית אּמֹות ארּבע מרחיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

.my

.ÁÈ אמּורים ּדברים `mcּבּמה lekiy oicd xn`p ote` dfi`a - ְֲִִֶַָ
,ecbaa zeqekn eicia oilitzyk oizydl `qkd zial qpkidl ְֵּבבית

הּקבּוע  qkd`הּכּסא zial cgeiy mewna ניצֹוצֹות - ׁשאין ִֵַַָ©ִֵֶ
עליו  l`נֹותזֹות ,daiyia oizydl `id jxcd df mewnay oeikny , ְָָ

.mind geliwn zetih eilbx lr zefzip אבלl עראי הּכּסא ּבית ֲֲִֵֵַַָ
ּגלּולים  ּכׁשהן ּבהן יּכנס ecia.לא oilitzdyk mb qpkii `l - ְְִִֵֵֶֶָָֹ

ziaay oeikny ,ecba zgz oilitzd zerevx z` lelbl lirei `le

mind geliwn zetihe dcinra oizydl `id jxcd i`xr `qkd

,ecia oilitzdyk oabpl `eai `ny yeygl yi ,elbx lr zefzip

לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן חֹולצן רגלים exeara.אּלא מי ואין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׁשיבה sebdnּכלין  אּלא הּקבּוע הּכּסא ּבבית mbאפּלּו - ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

oizynyk `l` geliwa milk miilbx in oi` reaw `qkd ziaa

,elbx lr miilbx in zetih efzpii `ny yyeg epi` f`y ,daiyia

`ny yyeg `ed ,cnern oizyn m` la` .geliwd z` wiqtn epi`e

.geliwd z` wiqtne ,eilbx lr eltii miilbxd in עפר היה ְִָָָָואם
milkּתֹוחח  miilbxd in ,miilbxd in z` bteqy jx xtr אפּלּו- ֲִֵַ

milkyּבעמידה  cr geliwd z` wiqtn epi`e ,mifzip mpi`y iptn ֲִַָ
m`e .miilbxd in היהdf קׁשה epi`eמקֹום gegz epi`y xtr - ֶָָָָ

,daiyia oizydl leki מדרֹון ּבמקֹום eaיעמד yiy mewna - ְְֲִִַֹ
,dlelz dcixi צּנֹורֹות יּנתזּו ׁשּלא miilbxּכדי in zetih עליו - ְְִִֵֶָָָֹ

`l efzpiiy zetihd dhn itlk oizyie deabd wlga cenri m`y -

.eilbxl eribi

.ËÈוהצר ּבתפּליו לבּוׁש לעת zkllהיה הּכּסא לבית ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻ
meid,ערב  seqa נׁשאר - onfולא ic אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ly`ׁשּיצא  `ed oicd ,`qkd zian ּבהם ּגלּולין odykיּכנס ֵֵֶŸְִִֵֶָָ
ואפּלּו ickּבבגּדֹו, wx qpkp m` הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַ

lirlהּקבּוע  x`azd df ote`ay(הי"ז)oilitzdyk qpkidl xzeny ַַָ
z` yeall ick meia onf ic oi` m` mewn lkn ,ecbaa zelelb

.eqika ollebl xeq` ,`qkd zian `viy xg` oilitzd ּכיצד ֵֶַָאּלא
dkygl,יעׂשה  jenq `qkd zial zkll jxvp m` ּומּניחן חֹולצן ְֲִֶַַָָ
oilitzlּבכלין  cgeind ilka טפח - ּבֹו היה yiyאם ilky - ְְִִֶַָָָ

m` la` .oilitzl dvivgk ynyl lekie ,oilitzl lha epi` gth ea

odil` lha `ed ixd oilitzl creind ilk `edy oeikn ,gth ea oi`

oilitzd z` gipiy F` ,dvivgk aeyg epi`e ּכלין ׁשאינֹו -ּבכלי ְְִִִֵֶָ
oilitzl cgein epi`y טפח ּבֹו ׁשאין ּפי על epi`yאף oeikny , ִֵֶֶַַַ

lhazn epi` gth ea oi` m` s` oilitzl cgein. הּכלי את ְְִֵַואֹוחז
ekezay oilitzd mr ונכנס הצר.ּבידֹו, אם zialוכן zkll ְְְְְִִֵַָָֻ

`qkd ואֹוחז ּבכלי מּניחן ונכנס `zּבּלילה, ּבידֹו zialהּכלי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
.`qkd

.Î הּכּסא לבית ונכנס eikxvׁשכח z` zeyrlלבּוׁש והּוא ְְְְִִֵֵַַַָָ
מּניח  עליהן `zּתפּלין, oilitzd]ידֹו lr ׁשּיגמר [- z`vlעד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
ראׁשֹון  eikxv,עּמּוד ly oey`x wlg qkd`ויֹוצא - zian וחֹולץ ְְִֵֵַ

,oilitzd z` נכנס ּכ qkd`ואחר zial aey ועֹוׂשהz` my ּכל ְְְִֶַַָָָ
יפסיק .צרכיו  eikxvׁשאם ziiyr z`ּבrvn` ראׁשֹון ּבין ,עּמּוד ְְְִִִֵֶַַָָ

ּבקטּנים  ּבין jxvpּבגדֹולים m` oiae milecbl jxvp m` oia - ְְִִִִֵַ
,miphwl חלאים לידי zelgn]יבֹוא ּגדֹולה [- סּכנה ּבהן ׁשּיׁש ְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָ

z` `iadl lelre sebl xfeg cenrd ,rvn`a wiqtny ici lry

z` `iadl milelr sebl mixfegd miilbx in oke ,'owexcd' zlgn

.'oewxi'd zlgn

.‡Î ׁשכחoilitza dhind z` ynyl xeq`yמּטתֹו וׁשּמׁש ְִִֵַָָ
oilitza,ּבתפּליו  yeal `edyk יאחז - לא זה wifgi]הרי `l -] ְֱֲִִֵֶֶָֹֹ

ידיו  את ׁשּיּטל עד ּבקציצה ולא ּברצּועה jkו ,לא xg` יּטלם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
lehiiy mcew oilitza zrbl xeq`y mrhde .oilitzd z` uelgi -

,eici z` עסקנּיֹות ׁשהּידים mewnaמּפני erbp `nye ,zelret - ְְִִִֵֶַַַָָ
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טז  התפילין :הלכה את שכשאוחז כתב, ס"א) מד (סי' השו"ע

עראי. שינת אפילו עמהן לישן אסור בידו כרוכות ואינן בידו

סי'מג והשו"ע(אפילוהוצרךלהשתיןמיםחולץתפיליו.:הלכהיז 
בראשו. כשהתפילין להשתין מתר עראי הכסא שבבית כתב, ס"א)

כלל  מים להשתין ולא להחמיר שיש כתב, (שם) הרב והשו"ע

לצורך .בתפילין  שלא הכסא לבית שהנכנס ס"ה), (שם השו"ע כתב

ולחלוץ. להחמיר טוב הרמ"א ולדעת תפיליו, את לחלוץ צריך אינו

יח  גלולין.:הלכה כשהם בהן יכנס לא עראי הכסא בית אבל
בעפר  מעומד או מיושב משתין שאם ס"א), מג (סי' הרמ"א וכתב
בידו  כשהתפילין להשתין עראי הכסא בבית גם מותר .תחוח,

שיכול  מכיון כלל, תפילין עם להיכנס אין שבבית הכסא בבית

ס"ז). (שם שו"ע המשתמר. במקום להניחן



רז z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

zetpehn miicia rbii `ly icke ,miici zlihp jixvny spehn

.eici z` lehil edekixvd ,oilitza

.·Î לּמרחץ lהּנכנס qpkp m` עֹומדין , אדם ׁשּבני myמקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
miyealלבּוׁשין  mdyk mi`vnp mc` ipa ea oevigd xcgl - ְִ

y `ed oicd ,mdicbaa ּתפּלין להניח lו .מּתר qpkp m` מקֹום ְְְִִִַָָָֻ
ׁשם  עֹומדין אדם ayׁשּבני ּובמקצתן mdמקצתן , odערּמים ְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָֻ

miyaeleלבּוׁשין  ,dvgxdn mi`vei eil`y irvn`d xcgd `edy - ְִ
`ed oicd ,mexr xzep sebdn wlge ,oezgzd welgd z` wx ea

y לכּתחּלה ּתפּלין ׁשם מניח ואינֹו ּתפּליו חֹולץ `mאינֹו - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
yeal did `l m` la` ,ovlegl jixv epi` oilitza yeal did

l qpkp m`e .oilitz my gipdl el xeq` ,oilitza אדם ׁשּבני ְֵֶָָָמקֹום
ערּמין  ׁשם mirifne,עֹומדין mivgxzn ea iniptd xcgd `edy - ְֲִִָֻ

y `ed oicd חֹולץz` ּתפּליו,oda yeal did m` לֹומר צרי ואין ְְִִֵֵַָָ
מניח  `oze.ׁשאינֹו ִֵֵֶַ

.‚Î הּקברֹות ּבבית אדם יהּל zxiawlלא creind mewna - ְְְֵֵַַָָָֹ
miznּבראׁשֹו מת ,ּותפּלין ׁשל אּמֹות ארּבע ּבתֹו ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַַַַֹ

zen` rax` jeza F` ,edexaw `l oiicry קבר vnp`ׁשל epi`y ֶֶֶ
zexawd ziaa לחלץ צריz` ארּבע ׁשּירחיק  עד ּתפּליו  ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹ

xawdn.אּמֹות  e` zndn ׁשּיכּסה עד ּתפּלין אדם ילּבׁש ולא ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ
z`וילּבׁש מּׂשֹוי .ּבגדיו `zערותֹו yn`]הּנֹוׂשא ראׁשֹו[- ,על ְְְְִֵֶַַַַָָָֹ

הּמּׂשֹוי  ׁשּיסיר עד ראׁש ׁשל ּתפּלין `zחֹולץ uelgl jixv - ְִִִֵֶֶַַַָֹ
e ,ey`xn `ynd z` cixeiy cr ,y`x ly oilitzd מטּפחת ְֲִִַַאפּלּו

d`iypl dlw `idy ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש הראׁש על להּניח ְְִִִֵֶַַַָָֹאסּור
,xg` xac y`xd lr yiyk oilitzl i`pb yiy meyn צֹונף ֲֵָאבל

ּתפּל על מצנפּתֹו elit`eיו הּוא ey`xa eztpvn z` zzl xzen - ְְְִִַַָ
d`xp df oi` ,y`xd lr zeidl ztpvnd jxcy oeikny ,oilitzd lr

.oilitzl oeifa jka oi`e ,yealnk `l` `yn z`iypk

.„Î ּתֹורה ספר אֹו ּתפּלין ּבֹו ׁשּיׁש ּבֹו,ּבית לׁשּמׁש אסּור ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָ

z` ׁשּיֹוציאם עד crמּטתֹו F` dxez xtqd z` e` oilitzd z` - ִִֵֶַָ
y ּבכלי אחר jezּבmdlyהּכלי `zויּניח mdly,יּניחם ּכלי ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַ

ּכלין  dxez.ׁשאינֹו xtql e` oilitzl cgeind ilk epi`y אבל - ְֲִֵֶָָ
להם  מזּמן הּׁשני הּכלי היה yeniylאם cgeind ilk - ְְִִִֵֶַַָָָָֻ

,myael epi`yk mze` gipn `ed eay ,dxezd xtql e` oilitzd

ּכלים  עׂשרה היּו חׁשּובין ,אפּלּו הם אחד `mּככלי elit` - ְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָָָ
,sqep ilkk miaeyg mpi` ,mdl micgeind milk dxyr jeza mgipd

.cala cg` ilka gpenk df ixde הּניחן `eואם oilitzd z` - ְִִִָ
a dxez xtqd ּכליgpedy ּכלי ּבתֹו,mdl cgein epi`y xg` מּתר ְְְִִָֻ

לכסת  ּכר ּבין מראׁשֹותיו ּתחת להּניחן `mzeלֹו zzl xzen - ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָ
,oezgzd xkl ey`x zgzy oeilrd xkd oia ,dhind y`xa ֶֹׁשּלא

ראׁשֹו ed`ּכנגד xzeny mrhde .ey`x zgpd mewn len `ly - ְֶֶֹ
לׁשמרן  mixakre,ּכדי miapb iptnואפּלּוyk ּבּמּטה עּמֹו .אׁשּתֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

.‰Î היא ּגדֹולה קדּׁשה הּתפּלין ׁשּתפּלין ,קדּׁשת זמן ׁשּכל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָֻֻ
y`x lyּו אדם ׁשל ראׁשֹו litzciעל ly oiזרֹועֹו הּוא ,על ְֶַַָָֹ

וירא  miny,ענו z`xiae depra bdpzn edixd -נמׁש ואינֹו ְְְִֵֵָָָָ
ּבטלה  ּובׂשיחה dgiyּבׂשחֹוק e` wegy ixac ixg` xxbp epi`e - ְְְִִֵָָ

,dlha רעֹות ּבמחׁשבֹות מהרהר מפּנה ,ואינֹו לּבֹו`zאּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ
לפיכ והּצדק. האמת oilitzdלדברי zyecw lceb zngn - ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָ

הּיֹום  ּכל עליו להיֹותן להׁשּתּדל אדם צרי.ּכ ׁשּמצותן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ
zeevnהיא  miiw xak cg` rbx oilitzd z` eilr gipd m`y s`y - ִ

oilitzd eidiy xgaend on devn mewn lkn ,oilitz zgpd ly dyr

.meid lk eilr ׁשּכל הּקדֹוׁש, רּבנּו ּתלמיד רב, על עליו ְְִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
eiig]ימיו  lk ּתֹורה [- ּבלא אּמֹות ארּבע ׁשהל ראּוהּו לא ְְֶַַַַָָָָָֹֹ

ּתפּלין  ּבלא אֹו ציצית ּבלא zivivאֹו ,dxez enr eid cinz `l` ְְְִִִִֹֹ
.oilitze

.ÂÎ הּיֹום ּכל ללבׁשן ׁשּמצותן ּפי על yeallאף devn yiy - ְְְִִֶַַַָָָָָ
lirl x`eank] meid lka oilitzd z`(הכ"ה)mewn lkn ְִַּבׁשעת ],
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כב  האמצעי,:הלכה שבחדר כתב, ס"ג) מה (סי' הרב בשו"ע
להניח  אסור במקצתם, ערומים אדם בני שם עומדים כלל שבדרך
צריך  הפנימי בחדר וכן אדם. בני כלל שם אין אם גם תפילין
שם  שיש מכיון אדם, בני שם אין אם גם התפילין את לחלוץ
הסוברים  שיש הביא, סק"ה) (שם ברורה ובמשנה זוהמא. הרבה

תפילין  להניח מותר אדם, שם אין אם האמצעי כתב .שבחדר
כשאין  תפילין להניח מותר הטבילה שבבית (שם), הרב בשו"ע

זוהמא. של מקום זה אין כי במקצתם, ערומים אדם בני שם

כג  בראשו.:הלכה ותפילין הקברות בבית אדם יהלך והוסיף לא
עמן  להיכנס מתר מכוסות התפילין שאם ס"א) מה (סי' השו"ע
צריכות  הרצועות שגם (שם), הרב השו"ע וכתב הקברות. לבית

מכוסות. תפיליו.להיות על מצנפתו הוא צונף הרמ"א אבל וכתב
קבין, מארבעה יותר הוא המצנפת כובד שאם ס"א), מא (סי'

המצנפת  את להסיר צריך במקומן, נדחקות ד'.והתפילין [משא
ק"ג. 6.376 הגאונים ולדעת ק"ג, 6.504 הוא הרמב"ם לדעת קבין

לא)]. אות ג (סי' תורה שיעורי

כד  בכלי.:הלכה יניחם או שיוציאם ברורה עד המשנה וכתב

בכיסוי  כשמכסהו הדין שהוא סק"ז), מ בתוך .(סי' כלי הניחן ואם
לכסת. כר בין מראשותיו תחת להניחן לו מותר הרב כלי ובשו"ע

לכסת  כר בין מניחו אם כן ועל לכלי, חשוב שהכר כתב, ס"ו) (שם

ככלי  חשוב יהיה והכר אחד כלי בתוך התפילין את שיניח .די

במטה. עמו אשתו ואפילו וכו' מראשותיו תחת להניחן לו מותר
והוסיף  מותר. עמו, אשתו אין שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב

להניחן  וצריך כלל, כיסוי צריך שאין סק"י), (שם ברורה המשנה

לצדדים  יתגלגלו שלא שמור .במקום

לשמש  רוצה ואינו עמו אשתו שאם ס"ד), (שם השו"ע וכתב

כיסוי  צריך ואין עמו אינה שאשתו כמו חשוב זה הרי עמה,

דעת  הביא יב) ס"ק (שם ברורה המשנה אמנם לתפילין.

שמא  עמה, לשמש רוצה כשאינו אף עמו כשאשתו האוסרים

וישמש. ישכח

כו  עדות :הלכה מעיד כאילו תפילין בלא שמע קרית הקורא כל
בעצמו. שאין שקר  שמי יד), ס"ק כה (סי ברורה המשנה והוסיף

ודאי  תפילין, להניח יכול אינו שהיא סיבה שמחמת או תפילין, לו

זה. מחמת בזמנה שמע קריאת לאחר לו שאין

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

.ÊËּבידֹו ּכרּוכין ּתפּליו lrהיּו zekexk ci ly oilitzd m` - ְְְִִָָָ
y `ed oicd ,eci iab קבע ׁשינת אפּלּו ּבהם ליׁשן xg`nyמּתר , ֲִִֵֶֶַַָָֹֻ

oi` ,giti m` mb ,onewna ey`x lr zegpen y`x ly oilitzd oi`y

|.oilitzl i`pb meyn miyyeg ּבהם אֹוכל oilitzdאינֹו mr - ֵֵֶָ
ey`x lr odyk עראי אכילת zhren,אּלא dlik` אם - אבל ֲֲֲִִֶַַָָ

ל  קבע `lekנכנס yסעּודת `ed oicd על , ּומּניחן חֹולצן ְְְִִֶֶַַַַָָָ
KMׁשלחנֹו xg`e mipexg` minl eici z` lHIW cr ea lke` `edy ְָֻ©¤¦Ÿ¨¨§©©¨

WEal `ed xy`k - `Ede oefnd zkxa FpFfn lr Kxaie eilr mgipi§¦¥¦¨¥©§§¨

.odÄ¤

.ÊÈוהצר ּתפּלין לבּוׁש הּכּסא zkllהיה יּניח ,לבית לא ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹֻ
z` ּתפּליו`qkd zial ezqipk iptl ovlegy xg`l ּבחרים ְִִַָֹ
aymilzk ויּכנס הרּבים לרׁשּות yygnהּסמּוכין ׁשּמא , ְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּדרכים  עֹוברי `l`יּטלּום יעׂשה . qkd`?ּכיצד zial jxvpd ְְְֲִִֵֵֶַַָ
ikאפּלּו `qkd zial qpkp m` חֹולץ מים להׁשּתין הצרz` ְְְֲִִִֵַַַֻ

אּמֹות  ארּבע ּברחּוק zianּתפּליו zen` rax` wegxd mewna - ְְְִִַַַָ
,`qkd וגֹוללןzerevxd z` lleb ּתֹורה jezּב- ספר ּכמן ּבגּדֹו ְְְְְִִֵֶָָ

,dxez xtq zlilbk d`xpd ote`a ,oilitzd ly ziad iciv ipyn -

oilitzd]ואֹוחזן  z` לּבֹו[- ּכנגד ּתצא ,ּבימינֹו ׁשּלא ויּזהר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
טפח  ידֹו מּתחת zgznרצּועה gth jxe`a drevx `vz `ly - ְִֶַַַָָ

.dyecw drevxa yiy oeikn ,eci ונכנס`qkd zial ועֹוׂשהz` my ְְְִֶָ
ולֹובׁשן ,ּוכׁשּיצא ,צרכיו  הּכּסא מּבית אּמֹות ארּבע מרחיק ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

.my

.ÁÈ אמּורים ּדברים `mcּבּמה lekiy oicd xn`p ote` dfi`a - ְֲִִֶַָ
,ecbaa zeqekn eicia oilitzyk oizydl `qkd zial qpkidl ְֵּבבית

הּקבּוע  qkd`הּכּסא zial cgeiy mewna ניצֹוצֹות - ׁשאין ִֵַַָ©ִֵֶ
עליו  l`נֹותזֹות ,daiyia oizydl `id jxcd df mewnay oeikny , ְָָ

.mind geliwn zetih eilbx lr zefzip אבלl עראי הּכּסא ּבית ֲֲִֵֵַַָ
ּגלּולים  ּכׁשהן ּבהן יּכנס ecia.לא oilitzdyk mb qpkii `l - ְְִִֵֵֶֶָָֹ

ziaay oeikny ,ecba zgz oilitzd zerevx z` lelbl lirei `le

mind geliwn zetihe dcinra oizydl `id jxcd i`xr `qkd

,ecia oilitzdyk oabpl `eai `ny yeygl yi ,elbx lr zefzip

לׁשמרן  לחברֹו ונֹותנן חֹולצן רגלים exeara.אּלא מי ואין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּביׁשיבה sebdnּכלין  אּלא הּקבּוע הּכּסא ּבבית mbאפּלּו - ְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

oizynyk `l` geliwa milk miilbx in oi` reaw `qkd ziaa

,elbx lr miilbx in zetih efzpii `ny yyeg epi` f`y ,daiyia

`ny yyeg `ed ,cnern oizyn m` la` .geliwd z` wiqtn epi`e

.geliwd z` wiqtne ,eilbx lr eltii miilbxd in עפר היה ְִָָָָואם
milkּתֹוחח  miilbxd in ,miilbxd in z` bteqy jx xtr אפּלּו- ֲִֵַ

milkyּבעמידה  cr geliwd z` wiqtn epi`e ,mifzip mpi`y iptn ֲִַָ
m`e .miilbxd in היהdf קׁשה epi`eמקֹום gegz epi`y xtr - ֶָָָָ

,daiyia oizydl leki מדרֹון ּבמקֹום eaיעמד yiy mewna - ְְֲִִַֹ
,dlelz dcixi צּנֹורֹות יּנתזּו ׁשּלא miilbxּכדי in zetih עליו - ְְִִֵֶָָָֹ

`l efzpiiy zetihd dhn itlk oizyie deabd wlga cenri m`y -

.eilbxl eribi

.ËÈוהצר ּבתפּליו לבּוׁש לעת zkllהיה הּכּסא לבית ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֻ
meid,ערב  seqa נׁשאר - onfולא ic אחר ללבׁשן ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹ

ly`ׁשּיצא  `ed oicd ,`qkd zian ּבהם ּגלּולין odykיּכנס ֵֵֶŸְִִֵֶָָ
ואפּלּו ickּבבגּדֹו, wx qpkp m` הּכּסא ּבבית מים להׁשּתין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַ

lirlהּקבּוע  x`azd df ote`ay(הי"ז)oilitzdyk qpkidl xzeny ַַָ
z` yeall ick meia onf ic oi` m` mewn lkn ,ecbaa zelelb

.eqika ollebl xeq` ,`qkd zian `viy xg` oilitzd ּכיצד ֵֶַָאּלא
dkygl,יעׂשה  jenq `qkd zial zkll jxvp m` ּומּניחן חֹולצן ְֲִֶַַָָ
oilitzlּבכלין  cgeind ilka טפח - ּבֹו היה yiyאם ilky - ְְִִֶַָָָ

m` la` .oilitzl dvivgk ynyl lekie ,oilitzl lha epi` gth ea

odil` lha `ed ixd oilitzl creind ilk `edy oeikn ,gth ea oi`

oilitzd z` gipiy F` ,dvivgk aeyg epi`e ּכלין ׁשאינֹו -ּבכלי ְְִִִֵֶָ
oilitzl cgein epi`y טפח ּבֹו ׁשאין ּפי על epi`yאף oeikny , ִֵֶֶַַַ

lhazn epi` gth ea oi` m` s` oilitzl cgein. הּכלי את ְְִֵַואֹוחז
ekezay oilitzd mr ונכנס הצר.ּבידֹו, אם zialוכן zkll ְְְְְִִֵַָָֻ

`qkd ואֹוחז ּבכלי מּניחן ונכנס `zּבּלילה, ּבידֹו zialהּכלי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָ
.`qkd

.Î הּכּסא לבית ונכנס eikxvׁשכח z` zeyrlלבּוׁש והּוא ְְְְִִֵֵַַַָָ
מּניח  עליהן `zּתפּלין, oilitzd]ידֹו lr ׁשּיגמר [- z`vlעד ְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ
ראׁשֹון  eikxv,עּמּוד ly oey`x wlg qkd`ויֹוצא - zian וחֹולץ ְְִֵֵַ

,oilitzd z` נכנס ּכ qkd`ואחר zial aey ועֹוׂשהz` my ּכל ְְְִֶַַָָָ
יפסיק .צרכיו  eikxvׁשאם ziiyr z`ּבrvn` ראׁשֹון ּבין ,עּמּוד ְְְִִִֵֶַַָָ

ּבקטּנים  ּבין jxvpּבגדֹולים m` oiae milecbl jxvp m` oia - ְְִִִִֵַ
,miphwl חלאים לידי zelgn]יבֹוא ּגדֹולה [- סּכנה ּבהן ׁשּיׁש ְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָ

z` `iadl lelre sebl xfeg cenrd ,rvn`a wiqtny ici lry

z` `iadl milelr sebl mixfegd miilbx in oke ,'owexcd' zlgn

.'oewxi'd zlgn

.‡Î ׁשכחoilitza dhind z` ynyl xeq`yמּטתֹו וׁשּמׁש ְִִֵַָָ
oilitza,ּבתפּליו  yeal `edyk יאחז - לא זה wifgi]הרי `l -] ְֱֲִִֵֶֶָֹֹ

ידיו  את ׁשּיּטל עד ּבקציצה ולא ּברצּועה jkו ,לא xg` יּטלם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹ
lehiiy mcew oilitza zrbl xeq`y mrhde .oilitzd z` uelgi -

,eici z` עסקנּיֹות ׁשהּידים mewnaמּפני erbp `nye ,zelret - ְְִִִֵֶַַַָָ
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טז  התפילין :הלכה את שכשאוחז כתב, ס"א) מד (סי' השו"ע

עראי. שינת אפילו עמהן לישן אסור בידו כרוכות ואינן בידו

סי'מג והשו"ע(אפילוהוצרךלהשתיןמיםחולץתפיליו.:הלכהיז 
בראשו. כשהתפילין להשתין מתר עראי הכסא שבבית כתב, ס"א)

כלל  מים להשתין ולא להחמיר שיש כתב, (שם) הרב והשו"ע

לצורך .בתפילין  שלא הכסא לבית שהנכנס ס"ה), (שם השו"ע כתב

ולחלוץ. להחמיר טוב הרמ"א ולדעת תפיליו, את לחלוץ צריך אינו

יח  גלולין.:הלכה כשהם בהן יכנס לא עראי הכסא בית אבל
בעפר  מעומד או מיושב משתין שאם ס"א), מג (סי' הרמ"א וכתב
בידו  כשהתפילין להשתין עראי הכסא בבית גם מותר .תחוח,

שיכול  מכיון כלל, תפילין עם להיכנס אין שבבית הכסא בבית

ס"ז). (שם שו"ע המשתמר. במקום להניחן



z"qeרח dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dfefndמּבפנים  zeiyxt jeza אחת - אֹות dnnאפּלּו xzei ְֲִִִִַַ
jixvy,.ּפסּולה זֹו ְֲֵָהרי

מּבחּוץ „. הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט slwdמנהג lr - ְְְִִִֶַַַָָָ
uegan wixdלפרׁשה ּפרׁשה ׁשּבין הרוח mydּכנגד z` ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

הפסד 'ׁשּדי', ּבזה dfefnd,ואין z` lqete rxeb df oi` לפי - ְְְִֵֵֶֶַַָ
מּבחּוץ, dvexy.ׁשהּוא dn aezkl xzen ueganeאּלּו אבל ֲִֵֶַָ

קדֹוׁשים  ׁשמֹות אֹו מלאכים, ׁשמֹות ּבפנים ּבּה -ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֶַָָ
,'d my ly zeny חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, zenecdאֹו zepey zexev - ָָ

,j`ln ly znzeg `id odn zg` lky mixne`e ,zepeyn zeize`l

ׁשאּלּו הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשּבּטלּו להם ּדי לא iciהּמצוה `zהּטּפׁשים lr dfefn ly ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ze` elit` da siqedl xeq`e ,mixac dkeza etiqedy jka delqty

,zg` ּגדֹולה מצוה ׁשעֹוׂשין ׁשמֹוdxwirׁשאּלא יחּוד היא ְְְִִִִֶֶֶָָָ
ועבֹודתֹו ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש zevnׁשל z` miiwl - ְֲֲֶַַַָָָָ¦§©

`ed jexa yecwd קמע היא dxinyl]ּכאּלּו dlebq [-להנית[- ְֲִִֵַַַָָ
[z`pdl הּסכל לּבם על ׁשעלה ּכמֹו ׁשּזה [ytihdÎ]עצמן, ְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם  ּבהבלי המהּנה id`ּדבר dfefn zeevny miayegy - ְְְֵֶַַַָָָָ
dkeza eazky enke ,zinyb d`pdl zixwird dzilkzy devn

liaya epzip `l zeevn ixde ,rinw didzy liaya miweqte zeny

,dfd mlerd ilad jxevl dfefnd zeevna mipdp ode ,oda d`pd

.`ad mlerl wlg mdl oi` jkitle

לכּתב‰. הארץ'zeaizּומצוה כא)'על יא, ּבׁשיטה (דברים ְְְִִִֶַָָָָֹ
[dxeya -]d ּבין didiאחרֹונה, df m`הּׁשיטה `mּבין eּבראׁש ְֲִֵֵַַָָֹ

didi df.הּׁשיטה אֹותּהּבאמצע לכּתב הּסֹופרים ּכל -ונהגּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ
dfefnd z` ׁשיטֹות ועׂשרים ixyraּבׁשּתים -,zexey miizye m ְְְִִִִֶַ

אחרֹונה zeaizו  ׁשיטה ּבראׁש הארץ' dxeyd'על zligza - ְְֲִֶַַָָָָֹ
.dpexg`d על וׁשיטה ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹואּלּו

lreהּסדר  ,dxeye dxey lka zegzetd zepey`xd zeize`d ody - ֵֶַ
dxeya :dpexg`d dxeyd zligza eidi 'ux`d lr' zeaiz jk ici

dpey`xd,'ׁשמע'diipyd dxeya''ה'zad`e' milind xg`ly] ְַ
zaiz ziyilyd dxeya ,['z`,'הּדברים'ziriaxd dxeya ְִַָ

,'לבני'ziyingd dxeya,'ּובׁשכּב'ziyiyd dxeya,'ּבין' ְְְְֵֶָָ
ziriayd dxeya,'והיה'zipinyd dxeya,'מצּוה'dxeya ְְֶַָָ

ziriyzd,'ּבכל'zixiyrd dxeya,'יֹורה'dxyr zg`d dxeya ְֶָ
dxyr'עׂשב', mizyd dxeya,'ּפן'dxyr yelyd dxeya ֵֶֶ

dxyr'והׁשּתחויתם', rax`d dxeya,'הּׁשמים'yngd dxeya ְְֲִִִֶַַַָ
dxyr,'ואבדּתם'dxyr yyd dxeya,'וׂשמּתם'rayd dxeya ְְְֲֶֶַַַ
dxyr,'אתם'dxyr dpenyd dxeya,'אתם'ryzd dxeya ָָֹֹ
dxyr,'בּדר'dxeyamixyrd,'ּובׁשערי'mixyrd dxeya ְִֶֶֶַָ

zg`e,'אׁשר'miizye mixyrd dxeya.'הארץ 'על ֲֶֶַָָ
.Âאֹותּה dfefndּכׁשּכֹופלין z` mikxeke miltwny drya - ְְִֶָ

לתחּלתּה הּׁשּטה מּסֹוף אֹותּה oini,ּגֹוללין cvl l`ny cvn - ְְִִִִִַָָָָ
itlk ,dpey`xd dxeyd seqa ody 'z` zad`e' zeaizn `edy

,dpey`xd dxeya dpey`xd daizd `idy 'rny' zaiz ַעד
oinil]ׁשּתּמצא l`nyn dlilbd ici lr] dfefndy ּכׁשּיפּתח ְְִִֵֶֶַָ
liayaהּקֹורא dfefnd zlilb z`לקרֹות,daמראׁש יקרא ְְִִֵֵַָֹ
[epiidcלסֹופּההּׁשּטה  dteq oeeikl dxeyd zligzn `xwi - ְִַָָ

.['z` zad`e' zaiz cr ,'rny' zaiznמכניסּה ׁשּגֹוללּה, ְְְִֶַַַָָואחר
קנהjezּב ׁשל dpwnׁשפֹופרת ieyrd jex`e xv leaiw ilk - ְְֶֶֶֶָ

,lelgאֹוzxtety,ּדבר ּכל ׁשל אֹו עץ iciׁשל lry oeik ֵֶֶָָָ
,zxnyp dfefnd ,wizxpa dzpizp וjk xg` אל אֹותּה מחּבר ְְֵֶַָ

הּפתח  ּבמזּוזת חֹופר אֹו ּבמסמר, הּפתח sewynaמזּוזת -] ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַ
[gztd cvayּבּה הּמזּוזה.`zּומכניס ְְִַַָָ

.Ê ׁשּיקּבעּנה sewyna]ּבמזּוזתdfefnlוקדם -]מבר הּפתח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתחּלה:

מזּוזה', לקּבע וצּונּו zlcd.ּבמצֹותיו sewyna draew jk xg`e ְְְְְִִִַָָָֹ
ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר devnd,ואינֹו meiq dzaizk oi`y oeik ְְְְִִֵֵַָָָ

היא הּמצוה.meiqׁשּקביעתּה ְְִִִֶַָָָ
.Áּבמּקל ּתליּהcnerd lwn lr gzta dfefnd z` dlz - ְְֵַָָ

,gzta zcnere dreaw dpi`y ote`a ,sewynadxaig `ly

,waca e` mixnqna,ּפסּולהoeik קביעה זֹו dfׁשאין oi`y - ְְִֵֶָָ
e ,wfge reaw witqn,xenb xeaiga zxaegn didz dfefndy jixv

.gzta zcnere dreaw didzeהּניחּה`edy xiwd lr dfefnl ִִָ
הּדלת  `l`אחֹורי ,zlcd gzta dpi`y dxeva ,sewynl uegn - ֲֵֶֶַ
,epnn dwegx,ּכלּום עׂשה gztaלא dgipdl dzeevny oeik ְָָֹ

.ez`ia jxc df oi` o`ke ,'ez`ia jxc' didiy ick zlcd ַָחפר
נגר  ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח dfefnlּבמזּוזת drawy - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

xeg dyr `l` sewynd lr zcnere dtewf dpi`y `l` ,gzta

zkxe`n ur zkizg enk zakey `ide ,xeg eze`l dfefnd z` agze

`l` sewynd jxe`l zakey dpi`y `vnpe ,gztay xega drewzd
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ד  שדי.:הלכה ופרשה פרשה הריוחשבין כנגד וכו' פשוט מנהג
תיבת  כנגד מבחוץ שכותבה פסק, סט"ו) רפח סי' (יו"ד והשו"ע

כנגד  שיכתבה רבינו כדעת וסובר חולק והרמ"א שבפנים. 'והיה'

לפרשה. פרשה שבין הרווח

ח  כלום.:הלכה עשה לא הדלת אחורי סי'הניחה (יו"ד והרמ"א

להניחה] שצריך במקום הניחה [ולא שינה שאם כתב, ס"ב) רפט

וביאר  עצמה. במזוזה שיניחנה ובלבד בדיעבד, כשרה היא הרי

הרי  הדלת אחורי הניחה אם שאפילו דבריו את (סק"ג) הש"ך

קבע  שאם כתב כן ועל חולקים, שיש הביא אך בדיעבד, כשרה

הביא, מלך מעדני ובשם כראוי. לתקנה צריך זה, באופן אותה
שיסמכו. מה על להם יש הגויים, מפני כן לעשות שנהגו  שאלו
שגם  כתב שם) אדם ובנשמת טו כלל (ח"א אדם בחיי אמנם
המשקוף  [-בעובי עצמה במזוזה לקבוע רק להתיר יש  זה במקרה

בכותל  לא אבל הדלת], .שבצד
פסולה. וכו' הפתח במזוזת שיש חפר הביא, ס"ו) (שם והרמ"א

שכיון  וכתב, זקופה, ולא שוכבת להיות צריכה שהמזוזה אומרים
להניחה  יש לפיכך זקופה, כשהיא פסולה שהיא אומרים שיש
היא  זה ידי שעל ובאלכסון, בשיפוע שתהיה אלא זקופה כשהיא

מושכבת. וגם זקופה גם

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ogipdlּתפּלה  citwdl yi הּכל מן meid.יֹותר x`yn xzei - ְִִֵַָֹ
ּבלא  ׁשמע קרּית הּקֹורא ּכל חכמים lrּתפּלין yiyאמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

df ixd etebּבעצמֹו ׁשקר עדּות מעיד jexaּכאּלּו yecwd itlk - ְְְִִֵֵֶֶַ
enk ,oilitz gipdl aeigd z` rny z`ixwa `xew `ed ixdy ,`ed

'jipir oia zethehl eide jci lr ze`l mzxywe' my aezky דברים)

ח) ogipn.ו, epi` `ede עֹובר inוכל , ּתפּלין מניח ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֶַָ
הּפרׁשּיֹות zeevnּבׁשמֹונה  ּבארּבע ׁשהרי oilitzdעׂשה. ly ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

ed`צּוה  jexa yecwd ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש ׁשל ּתפּלין על ְְְִִִִִֶֶַַָֹ
dyrיד  zeevnn zg` lk lr xaer `ed ixd oilitz gipn epi`yke , ָ

dl`.ּב הרגיל ׁשּנאמר zgpdוכל ימים מארי (ישעי'ה ּתפּלין ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָ
טז) יחיּולח, עליהם gpenה' 'd my m`y ,df weqtn miyxece - ְֲִֵֶ

.mini zekix`l ekfi 'eigi' f` ,oilitzd ici lr mdilr

ה'תשע"ה  אדר ט"ו שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּכֹותב‡. הּמזּוזה? את ּכֹותבין הּפרׁשּיֹות `zּכיצד ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ody dly'דֿט)'ׁשמע ו, ׁשמע'(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, (שם ְְִַַָָָֹ
אחד  ּדף 'rny'על zyxt dlrnl ,cg` [xeh -] cenra oazeky - ֶַַָ

,'reny m` dide' zyxt dizgze אחת `cgּביריעה xer iab lr - ִִַַָ
,slw ly מּלמּטה ורוח מלמעלה רוח לּה dyeryועֹוׂשה - ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

xeriye ,dpezgz dxeyn dhnl geexe dpeilr dxeyn dlrnl geex

`ed geexdּכמֹוly lceb.צּפרן אֹוחצי ּבׁשּתים ּכתבּה ואם ְְְְֲִִִִִֶַָָֹ
ּדּפין  `eּבׁשלׁש miipya oazky `l` ,cg` slw lr oazky - ְִַָֹ

,df cvl df [mixeh] micenr dyely ּובלבד i`pzae]ּכׁשרה. -] ְְִֵַָ
ּכזנב  יעׂשנה agxׁשּלא `edy -`ly ,dhnln xvwe dlrnln ְֲֶֶַָָָֹ

zeaiz izy dipy dxeyae zeaiz yely dpey`x dxeya aezki

,jetd yleynk d`xpe ,zg` daiz ziyily dxeyae עּגּול ּכמֹו ְִאֹו
dxeyae zg` daiz azky ,epiidc] dlebr dxeva dazky -

,[zg` aey dizgze ,miizy dizgzn ּכקּבה edy`אֹו ,lde` enk - ְָֻ
zg` daiz dpey`x dxeya azky ,dhnln agxe dlrnln xvw

.zeaiz yely ziyily dxeyae zeaiz izy diipy dxeyae ְִואם
ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת הּסדרעׂשה על ׁשּלא dazkyּכתבּה - ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,dxeza aezkd xcqd itl `lלפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים -ּכגֹון ְְְִִֶָָָָָָ
,'rny' zyxt iptl 'reny m` dide' zyxt z` aezkl micwdy

slwa xi`yde ,'reny m` dide' zyxt dligz azky ,xnelk

,'rny' zyxt my aezkl ick mewn dlrnl.ּבׁשני ּפסּולה ּכתבּה ְְְִֵָָָ
dfn,עֹורֹות  df micxtp mitlw ipy lr dfefnd azky ּפי - על ִַַאף

jkׁש xg`.ּפסּולה ו ּתפרן, ׁשּבלה, ּתֹורה ּתפּלין okספר ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

מזּוזה  מהן עֹוׂשין אין drixiׁשּבלּו, mikzeg oi` ,xnelk - ְִֵֵֶֶָָ

dkeza 'rny' zyxty zepyi oilitzn slw e` oyi dxez xtqn

dilr siqede cenrd zligza 'rny' zyxty oebk ,dfefna drawl

.dhnly wlgd slwa 'reny m` dide' zyxt וok הּגּליֹון מן לא ְִִַָֹ

ספר  dhnl,ׁשל e` dlrnl ,dxez xtqd ly wixd slwd אין - ֵֵֶֶ

מזּוזה. עליו `elּכֹותבין lk mrhe מֹורידין ׁשאין לפי ְְְִִִִֵֶָָָ
קּלה  לקדּׁשה חמּורה oilitzeמּקדּׁשה dxez xtq zyecwy - ְְֲִִַָָָָֻֻ

dfefn zyecwn xzei dlecb.

ׁש`zלעׂשֹותdligzklּומצוה·. xi`ydlהרוח jixv ּבין ְֲִֵֶֶַַָָ

ּו 'ׁשמע' zyxtּפרׁשת oia סתּומה ּפרׁשה ׁשמע' אם 'והיה ְְְִַַַָָָָָָָָָֹ

ligzdl devny xnelk ,[dxey rvn`a cinz dligznd dyxtÎ]

reny m` dide' zyxt z`',dxeyd rvn`aאֹותּה עׂשה ְִָָָואם

ligzdyּפתּוחה  xnelk ,[dxey zligza cinz dligznd dyxt -] ְָ
,dxeyd zligza 'reny m` dide' zyxt z` ּכׁשרה,carica לפי ְְִֵָ

הּתֹורה  מן לּה סמּוכה tyׁשאינּה -dpi` 'reny m` dide' zyx ְִֵֶַָָָָ

,dfefnd z` zeyrl jixv jky `l` ,dxeza 'rny' zyxtl dkenq

.da exingd `l jkitl להּזהר וצריdligzklׁשּבּה -ּבּתגין ְְִִִֵֶַָָָָ

o"if ze` zxeva miphwe miwc mieew dyely miieyrd zeize`d ixzk

dhep cg` ,zixey` azk ly 'y 'v 'r 'p 'h 'f 'b zeize` iy`x lr

.rvn`a cg`e l`nyl dhep cg`e oinil הּתגין הן ְִֵֵַָואּלּו

ּבמזּוזה d`ad]ׁשעֹוׂשין dklda x`eank]. ְִִֶָ

ראׁשֹונה ‚. 'rny'ּפרׁשה zyxt `idy dfefnay(ט - ד ו, (דברים ִָָָָ

אֹותּיֹות  ׁשבע ּבּה מהןyiyיׁש ואֹות אֹות ּכל mibzעל ְִֵֵֶֶַַָָ

oirk `id mdly dxevdyזינין o"if,ׁשלׁשה ze`d minrt yely - ְִַָֹ

הן: של`zeizeואּלּו ו'עין' 'נּון'`zeו 'ׁשמע',zaiz'ׁשין' ְְְְִִֵֵַַ

'זינין' ּוׁשני ,'ּד'נפׁש'f ze` minrt izy 'מזזֹות',zaizׁשל- ְְְְְְִֵֶַַֻ
'טתין' h'ּוׁשני ze` minrt izy ּופרׁשה zaizׁשל- 'לטטפת'. ְְִֵֵֶָָָָֹֹ

reny'ׁשנּיה  m` dide' zyxt `idy כא)- - יג יא, ּבּה(דברים יׁש ְִֵָָ

אֹותּיֹות מהןyiyׁשׁש אֹות ּכל id`על mdly dxevdy mibz ִֵֵֶַָ

oirk:הן ואּלּו זינין, ׁשל`zeׁשלׁשה 'דגנzaiz,''ּגימל' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ׁשל 'טיתין' ּוׁשני 'מזזֹות' ׁשל 'זינין' 'לטטפת',zaizּוׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֻ

ׁשל`zeו  ּתגין zaiz'צדי' עׂשה לא ואם הארץ'. llk,'על ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
מהן  ּגרע אֹו ּבהן ׁשהֹוסיף `l`אֹו zeize`d lr mibz dyry - ִֵֶֶֶַָָ

,ze` lk lr mibz dyelyn zegt e` xzei dyry.ּפסל ואם לא ְִַָֹ

ּבׂשרטּוט ׁשּלא dneckeּכתבּה oikqa hrn uxge hxy `ly - ְְְִֶָָֹ

xyi azkd didiy ick dxeye dxey lkl mixyi mieew xerd jeza

,d`pe וחסר ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא oazklאֹו jixvy zeize`a - ְְְִֵֵֵֶָָֹ

,jtidl e` ,xqg aizka oazk `ede `ln aizkaּבּה ׁשהֹוסיף ִֶָאֹו
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ב  יב),:הלכה ס"ק קו"א לב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
שיעור  שהיא סתומה פרשה כשיעור רווח לעשות צריך שאין
של  פעמים שלוש כשיעור כלומר גדולות, אותיות תשע של
י' אות פעמים תשע כשיעור רווח ישאיר אלא 'אשר', תיבת
התחלת  קודם י' אות פעמים תשע ושיעור 'שמע', פרשת בסוף

שמוע'. אם 'והיה פרשת

ג  פסל.:הלכה לא וכו' תגין עשה לא (או"ח ואם הרב ובשו"ע
שלכן  וסיים תגים, עשה לא אם פוסלים שיש כתב, ס"ה) לו סי'
כדינם. יתקנם בהם טעה ואם האותיות, בתיוג ולהחמיר לחוש יש



רט z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dfefndמּבפנים  zeiyxt jeza אחת - אֹות dnnאפּלּו xzei ְֲִִִִַַ
jixvy,.ּפסּולה זֹו ְֲֵָהרי

מּבחּוץ „. הּמזּוזה על ׁשּכֹותבין ּפׁשּוט slwdמנהג lr - ְְְִִִֶַַַָָָ
uegan wixdלפרׁשה ּפרׁשה ׁשּבין הרוח mydּכנגד z` ְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

הפסד 'ׁשּדי', ּבזה dfefnd,ואין z` lqete rxeb df oi` לפי - ְְְִֵֵֶֶַַָ
מּבחּוץ, dvexy.ׁשהּוא dn aezkl xzen ueganeאּלּו אבל ֲִֵֶַָ

קדֹוׁשים  ׁשמֹות אֹו מלאכים, ׁשמֹות ּבפנים ּבּה -ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֶַָָ
,'d my ly zeny חֹותמֹות אֹו ּפסּוק, zenecdאֹו zepey zexev - ָָ

,j`ln ly znzeg `id odn zg` lky mixne`e ,zepeyn zeize`l

ׁשאּלּו הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין מי ּבכלל הן ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ׁשּבּטלּו להם ּדי לא iciהּמצוה `zהּטּפׁשים lr dfefn ly ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ

ze` elit` da siqedl xeq`e ,mixac dkeza etiqedy jka delqty

,zg` ּגדֹולה מצוה ׁשעֹוׂשין ׁשמֹוdxwirׁשאּלא יחּוד היא ְְְִִִִֶֶֶָָָ
ועבֹודתֹו ואהבתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש zevnׁשל z` miiwl - ְֲֲֶַַַָָָָ¦§©

`ed jexa yecwd קמע היא dxinyl]ּכאּלּו dlebq [-להנית[- ְֲִִֵַַַָָ
[z`pdl הּסכל לּבם על ׁשעלה ּכמֹו ׁשּזה [ytihdÎ]עצמן, ְְִֶֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם  ּבהבלי המהּנה id`ּדבר dfefn zeevny miayegy - ְְְֵֶַַַָָָָ
dkeza eazky enke ,zinyb d`pdl zixwird dzilkzy devn

liaya epzip `l zeevn ixde ,rinw didzy liaya miweqte zeny

,dfd mlerd ilad jxevl dfefnd zeevna mipdp ode ,oda d`pd

.`ad mlerl wlg mdl oi` jkitle

לכּתב‰. הארץ'zeaizּומצוה כא)'על יא, ּבׁשיטה (דברים ְְְִִִֶַָָָָֹ
[dxeya -]d ּבין didiאחרֹונה, df m`הּׁשיטה `mּבין eּבראׁש ְֲִֵֵַַָָֹ

didi df.הּׁשיטה אֹותּהּבאמצע לכּתב הּסֹופרים ּכל -ונהגּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹ
dfefnd z` ׁשיטֹות ועׂשרים ixyraּבׁשּתים -,zexey miizye m ְְְִִִִֶַ

אחרֹונה zeaizו  ׁשיטה ּבראׁש הארץ' dxeyd'על zligza - ְְֲִֶַַָָָָֹ
.dpexg`d על וׁשיטה ׁשיטה ּכל ׁשּבראׁש האֹותּיֹות הן ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹואּלּו

lreהּסדר  ,dxeye dxey lka zegzetd zepey`xd zeize`d ody - ֵֶַ
dxeya :dpexg`d dxeyd zligza eidi 'ux`d lr' zeaiz jk ici

dpey`xd,'ׁשמע'diipyd dxeya''ה'zad`e' milind xg`ly] ְַ
zaiz ziyilyd dxeya ,['z`,'הּדברים'ziriaxd dxeya ְִַָ

,'לבני'ziyingd dxeya,'ּובׁשכּב'ziyiyd dxeya,'ּבין' ְְְְֵֶָָ
ziriayd dxeya,'והיה'zipinyd dxeya,'מצּוה'dxeya ְְֶַָָ

ziriyzd,'ּבכל'zixiyrd dxeya,'יֹורה'dxyr zg`d dxeya ְֶָ
dxyr'עׂשב', mizyd dxeya,'ּפן'dxyr yelyd dxeya ֵֶֶ

dxyr'והׁשּתחויתם', rax`d dxeya,'הּׁשמים'yngd dxeya ְְֲִִִֶַַַָ
dxyr,'ואבדּתם'dxyr yyd dxeya,'וׂשמּתם'rayd dxeya ְְְֲֶֶַַַ
dxyr,'אתם'dxyr dpenyd dxeya,'אתם'ryzd dxeya ָָֹֹ
dxyr,'בּדר'dxeyamixyrd,'ּובׁשערי'mixyrd dxeya ְִֶֶֶַָ

zg`e,'אׁשר'miizye mixyrd dxeya.'הארץ 'על ֲֶֶַָָ
.Âאֹותּה dfefndּכׁשּכֹופלין z` mikxeke miltwny drya - ְְִֶָ

לתחּלתּה הּׁשּטה מּסֹוף אֹותּה oini,ּגֹוללין cvl l`ny cvn - ְְִִִִִַָָָָ
itlk ,dpey`xd dxeyd seqa ody 'z` zad`e' zeaizn `edy

,dpey`xd dxeya dpey`xd daizd `idy 'rny' zaiz ַעד
oinil]ׁשּתּמצא l`nyn dlilbd ici lr] dfefndy ּכׁשּיפּתח ְְִִֵֶֶַָ
liayaהּקֹורא dfefnd zlilb z`לקרֹות,daמראׁש יקרא ְְִִֵֵַָֹ
[epiidcלסֹופּההּׁשּטה  dteq oeeikl dxeyd zligzn `xwi - ְִַָָ

.['z` zad`e' zaiz cr ,'rny' zaiznמכניסּה ׁשּגֹוללּה, ְְְִֶַַַָָואחר
קנהjezּב ׁשל dpwnׁשפֹופרת ieyrd jex`e xv leaiw ilk - ְְֶֶֶֶָ

,lelgאֹוzxtety,ּדבר ּכל ׁשל אֹו עץ iciׁשל lry oeik ֵֶֶָָָ
,zxnyp dfefnd ,wizxpa dzpizp וjk xg` אל אֹותּה מחּבר ְְֵֶַָ

הּפתח  ּבמזּוזת חֹופר אֹו ּבמסמר, הּפתח sewynaמזּוזת -] ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַ
[gztd cvayּבּה הּמזּוזה.`zּומכניס ְְִַַָָ

.Ê ׁשּיקּבעּנה sewyna]ּבמזּוזתdfefnlוקדם -]מבר הּפתח ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
קּדׁשנּו אׁשר העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּתחּלה:

מזּוזה', לקּבע וצּונּו zlcd.ּבמצֹותיו sewyna draew jk xg`e ְְְְְִִִַָָָֹ
ּכתיבתּה, ּבׁשעת מבר devnd,ואינֹו meiq dzaizk oi`y oeik ְְְְִִֵֵַָָָ

היא הּמצוה.meiqׁשּקביעתּה ְְִִִֶַָָָ
.Áּבמּקל ּתליּהcnerd lwn lr gzta dfefnd z` dlz - ְְֵַָָ

,gzta zcnere dreaw dpi`y ote`a ,sewynadxaig `ly

,waca e` mixnqna,ּפסּולהoeik קביעה זֹו dfׁשאין oi`y - ְְִֵֶָָ
e ,wfge reaw witqn,xenb xeaiga zxaegn didz dfefndy jixv

.gzta zcnere dreaw didzeהּניחּה`edy xiwd lr dfefnl ִִָ
הּדלת  `l`אחֹורי ,zlcd gzta dpi`y dxeva ,sewynl uegn - ֲֵֶֶַ
,epnn dwegx,ּכלּום עׂשה gztaלא dgipdl dzeevny oeik ְָָֹ

.ez`ia jxc df oi` o`ke ,'ez`ia jxc' didiy ick zlcd ַָחפר
נגר  ּכמֹו הּמזּוזה והכניס הּפתח dfefnlּבמזּוזת drawy - ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

xeg dyr `l` sewynd lr zcnere dtewf dpi`y `l` ,gzta

zkxe`n ur zkizg enk zakey `ide ,xeg eze`l dfefnd z` agze

`l` sewynd jxe`l zakey dpi`y `vnpe ,gztay xega drewzd
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ד  שדי.:הלכה ופרשה פרשה הריוחשבין כנגד וכו' פשוט מנהג
תיבת  כנגד מבחוץ שכותבה פסק, סט"ו) רפח סי' (יו"ד והשו"ע

כנגד  שיכתבה רבינו כדעת וסובר חולק והרמ"א שבפנים. 'והיה'

לפרשה. פרשה שבין הרווח

ח  כלום.:הלכה עשה לא הדלת אחורי סי'הניחה (יו"ד והרמ"א

להניחה] שצריך במקום הניחה [ולא שינה שאם כתב, ס"ב) רפט

וביאר  עצמה. במזוזה שיניחנה ובלבד בדיעבד, כשרה היא הרי

הרי  הדלת אחורי הניחה אם שאפילו דבריו את (סק"ג) הש"ך

קבע  שאם כתב כן ועל חולקים, שיש הביא אך בדיעבד, כשרה

הביא, מלך מעדני ובשם כראוי. לתקנה צריך זה, באופן אותה
שיסמכו. מה על להם יש הגויים, מפני כן לעשות שנהגו  שאלו
שגם  כתב שם) אדם ובנשמת טו כלל (ח"א אדם בחיי אמנם
המשקוף  [-בעובי עצמה במזוזה לקבוע רק להתיר יש  זה במקרה

בכותל  לא אבל הדלת], .שבצד
פסולה. וכו' הפתח במזוזת שיש חפר הביא, ס"ו) (שם והרמ"א

שכיון  וכתב, זקופה, ולא שוכבת להיות צריכה שהמזוזה אומרים
להניחה  יש לפיכך זקופה, כשהיא פסולה שהיא אומרים שיש
היא  זה ידי שעל ובאלכסון, בשיפוע שתהיה אלא זקופה כשהיא

מושכבת. וגם זקופה גם

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ogipdlּתפּלה  citwdl yi הּכל מן meid.יֹותר x`yn xzei - ְִִֵַָֹ
ּבלא  ׁשמע קרּית הּקֹורא ּכל חכמים lrּתפּלין yiyאמרּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹ

df ixd etebּבעצמֹו ׁשקר עדּות מעיד jexaּכאּלּו yecwd itlk - ְְְִִֵֵֶֶַ
enk ,oilitz gipdl aeigd z` rny z`ixwa `xew `ed ixdy ,`ed

'jipir oia zethehl eide jci lr ze`l mzxywe' my aezky דברים)

ח) ogipn.ו, epi` `ede עֹובר inוכל , ּתפּלין מניח ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֵֶַָ
הּפרׁשּיֹות zeevnּבׁשמֹונה  ּבארּבע ׁשהרי oilitzdעׂשה. ly ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָ

ed`צּוה  jexa yecwd ׁשל ּתפּלין ועל ראׁש ׁשל ּתפּלין על ְְְִִִִִֶֶַַָֹ
dyrיד  zeevnn zg` lk lr xaer `ed ixd oilitz gipn epi`yke , ָ

dl`.ּב הרגיל ׁשּנאמר zgpdוכל ימים מארי (ישעי'ה ּתפּלין ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָָ
טז) יחיּולח, עליהם gpenה' 'd my m`y ,df weqtn miyxece - ְֲִֵֶ

.mini zekix`l ekfi 'eigi' f` ,oilitzd ici lr mdilr

ה'תשע"ה  אדר ט"ו שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ּכֹותב‡. הּמזּוזה? את ּכֹותבין הּפרׁשּיֹות `zּכיצד ׁשּתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ody dly'דֿט)'ׁשמע ו, ׁשמע'(דברים אם יגֿכא)'והיה יא, (שם ְְִַַָָָֹ
אחד  ּדף 'rny'על zyxt dlrnl ,cg` [xeh -] cenra oazeky - ֶַַָ

,'reny m` dide' zyxt dizgze אחת `cgּביריעה xer iab lr - ִִַַָ
,slw ly מּלמּטה ורוח מלמעלה רוח לּה dyeryועֹוׂשה - ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

xeriye ,dpezgz dxeyn dhnl geexe dpeilr dxeyn dlrnl geex

`ed geexdּכמֹוly lceb.צּפרן אֹוחצי ּבׁשּתים ּכתבּה ואם ְְְְֲִִִִִֶַָָֹ
ּדּפין  `eּבׁשלׁש miipya oazky `l` ,cg` slw lr oazky - ְִַָֹ

,df cvl df [mixeh] micenr dyely ּובלבד i`pzae]ּכׁשרה. -] ְְִֵַָ
ּכזנב  יעׂשנה agxׁשּלא `edy -`ly ,dhnln xvwe dlrnln ְֲֶֶַָָָֹ

zeaiz izy dipy dxeyae zeaiz yely dpey`x dxeya aezki

,jetd yleynk d`xpe ,zg` daiz ziyily dxeyae עּגּול ּכמֹו ְִאֹו
dxeyae zg` daiz azky ,epiidc] dlebr dxeva dazky -

,[zg` aey dizgze ,miizy dizgzn ּכקּבה edy`אֹו ,lde` enk - ְָֻ
zg` daiz dpey`x dxeya azky ,dhnln agxe dlrnln xvw

.zeaiz yely ziyily dxeyae zeaiz izy diipy dxeyae ְִואם
ּפסּולה. מאּלּו, ּכאחת הּסדרעׂשה על ׁשּלא dazkyּכתבּה - ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

,dxeza aezkd xcqd itl `lלפרׁשה ּפרׁשה ׁשהקּדים -ּכגֹון ְְְִִֶָָָָָָ
,'rny' zyxt iptl 'reny m` dide' zyxt z` aezkl micwdy

slwa xi`yde ,'reny m` dide' zyxt dligz azky ,xnelk

,'rny' zyxt my aezkl ick mewn dlrnl.ּבׁשני ּפסּולה ּכתבּה ְְְִֵָָָ
dfn,עֹורֹות  df micxtp mitlw ipy lr dfefnd azky ּפי - על ִַַאף

jkׁש xg`.ּפסּולה ו ּתפרן, ׁשּבלה, ּתֹורה ּתפּלין okספר ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

מזּוזה  מהן עֹוׂשין אין drixiׁשּבלּו, mikzeg oi` ,xnelk - ְִֵֵֶֶָָ

dkeza 'rny' zyxty zepyi oilitzn slw e` oyi dxez xtqn

dilr siqede cenrd zligza 'rny' zyxty oebk ,dfefna drawl

.dhnly wlgd slwa 'reny m` dide' zyxt וok הּגּליֹון מן לא ְִִַָֹ

ספר  dhnl,ׁשל e` dlrnl ,dxez xtqd ly wixd slwd אין - ֵֵֶֶ

מזּוזה. עליו `elּכֹותבין lk mrhe מֹורידין ׁשאין לפי ְְְִִִִֵֶָָָ
קּלה  לקדּׁשה חמּורה oilitzeמּקדּׁשה dxez xtq zyecwy - ְְֲִִַָָָָֻֻ

dfefn zyecwn xzei dlecb.

ׁש`zלעׂשֹותdligzklּומצוה·. xi`ydlהרוח jixv ּבין ְֲִֵֶֶַַָָ

ּו 'ׁשמע' zyxtּפרׁשת oia סתּומה ּפרׁשה ׁשמע' אם 'והיה ְְְִַַַָָָָָָָָָֹ

ligzdl devny xnelk ,[dxey rvn`a cinz dligznd dyxtÎ]

reny m` dide' zyxt z`',dxeyd rvn`aאֹותּה עׂשה ְִָָָואם

ligzdyּפתּוחה  xnelk ,[dxey zligza cinz dligznd dyxt -] ְָ
,dxeyd zligza 'reny m` dide' zyxt z` ּכׁשרה,carica לפי ְְִֵָ

הּתֹורה  מן לּה סמּוכה tyׁשאינּה -dpi` 'reny m` dide' zyx ְִֵֶַָָָָ

,dfefnd z` zeyrl jixv jky `l` ,dxeza 'rny' zyxtl dkenq

.da exingd `l jkitl להּזהר וצריdligzklׁשּבּה -ּבּתגין ְְִִִֵֶַָָָָ

o"if ze` zxeva miphwe miwc mieew dyely miieyrd zeize`d ixzk

dhep cg` ,zixey` azk ly 'y 'v 'r 'p 'h 'f 'b zeize` iy`x lr

.rvn`a cg`e l`nyl dhep cg`e oinil הּתגין הן ְִֵֵַָואּלּו

ּבמזּוזה d`ad]ׁשעֹוׂשין dklda x`eank]. ְִִֶָ

ראׁשֹונה ‚. 'rny'ּפרׁשה zyxt `idy dfefnay(ט - ד ו, (דברים ִָָָָ

אֹותּיֹות  ׁשבע ּבּה מהןyiyיׁש ואֹות אֹות ּכל mibzעל ְִֵֵֶֶַַָָ

oirk `id mdly dxevdyזינין o"if,ׁשלׁשה ze`d minrt yely - ְִַָֹ

הן: של`zeizeואּלּו ו'עין' 'נּון'`zeו 'ׁשמע',zaiz'ׁשין' ְְְְִִֵֵַַ

'זינין' ּוׁשני ,'ּד'נפׁש'f ze` minrt izy 'מזזֹות',zaizׁשל- ְְְְְְִֵֶַַֻ
'טתין' h'ּוׁשני ze` minrt izy ּופרׁשה zaizׁשל- 'לטטפת'. ְְִֵֵֶָָָָֹֹ

reny'ׁשנּיה  m` dide' zyxt `idy כא)- - יג יא, ּבּה(דברים יׁש ְִֵָָ

אֹותּיֹות מהןyiyׁשׁש אֹות ּכל id`על mdly dxevdy mibz ִֵֵֶַָ

oirk:הן ואּלּו זינין, ׁשל`zeׁשלׁשה 'דגנzaiz,''ּגימל' ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ׁשל 'טיתין' ּוׁשני 'מזזֹות' ׁשל 'זינין' 'לטטפת',zaizּוׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָֹֹֻ

ׁשל`zeו  ּתגין zaiz'צדי' עׂשה לא ואם הארץ'. llk,'על ְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
מהן  ּגרע אֹו ּבהן ׁשהֹוסיף `l`אֹו zeize`d lr mibz dyry - ִֵֶֶֶַָָ

,ze` lk lr mibz dyelyn zegt e` xzei dyry.ּפסל ואם לא ְִַָֹ

ּבׂשרטּוט ׁשּלא dneckeּכתבּה oikqa hrn uxge hxy `ly - ְְְִֶָָֹ

xyi azkd didiy ick dxeye dxey lkl mixyi mieew xerd jeza

,d`pe וחסר ּבמלא ּדקּדק ׁשּלא oazklאֹו jixvy zeize`a - ְְְִֵֵֵֶָָֹ

,jtidl e` ,xqg aizka oazk `ede `ln aizkaּבּה ׁשהֹוסיף ִֶָאֹו
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ב  יב),:הלכה ס"ק קו"א לב סי' (או"ח הרב בשו"ע כתב
שיעור  שהיא סתומה פרשה כשיעור רווח לעשות צריך שאין
של  פעמים שלוש כשיעור כלומר גדולות, אותיות תשע של
י' אות פעמים תשע כשיעור רווח ישאיר אלא 'אשר', תיבת
התחלת  קודם י' אות פעמים תשע ושיעור 'שמע', פרשת בסוף

שמוע'. אם 'והיה פרשת

ג  פסל.:הלכה לא וכו' תגין עשה לא (או"ח ואם הרב ובשו"ע
שלכן  וסיים תגים, עשה לא אם פוסלים שיש כתב, ס"ה) לו סי'
כדינם. יתקנם בהם טעה ואם האותיות, בתיוג ולהחמיר לחוש יש



z"qeרי dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ixd`edּבֹו יׁש ואם הּמזּוזה, מן ziad,ּפטּור ghya ּכדי - ְְְִִֵֵַָָ
ּבׁשוה אּמֹות ארּבע על ארּבע zeyrlלרּבע zexyt` yiy - ְְְְֵֶַַַַַַַַָ

zen` 'c lr 'c ly reaix ziad ghya,oagexae okxe`a zeey ַאף
ׁשהּוא ּפי ziadעל zeieefעגל- llk ea oi`eאֹו`ed ziady ִֶַָֹ

זוּיֹות חמׁש zevign,ּבעל yng el yiy zngn לֹומר צרי ואין ְִִֵֵַַַָָָ
יתר ארּכֹו היה nׁשאם lecbרחּבֹו eagexeעל ,[oaln zxevk -] ְְִֵֶַָָָָָ

,zen` 'cn zegt did אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַהֹואיל
חּיב ארּבע, ּבמזּוזה.ziadעל ְְִַַַַָָ

והּוא‚. '`dxcqk'אכסדרה, yexite -`edלֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְְֵֶַַַָָ
ותקרה ּכתלים zevignׁשלׁשה yelya swend dxewn mewn - ְְְְִִָָָֹ

`ed dxcqk`d oic ,uext iriaxd cvdeyלּה ׁשּיׁש ּפי על ִֵֶַַָאף
ּפּצימין micenr]ׁשני רביעית [- micenrּברּוח ipy yiy elit` - ְְְִִִִֵַַ

,gzt ly zefefn enk mi`xp micenrde uextd cvadxcqk`d ixd

הּמזּוזה, מן ed`ּפטּורה mrhde להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
נעׂשּו מזּוזֹות מּׁשּום ולא עׂשּויין, הן micenrdyהּתקרה - ְְְֲֲִִִֵַַָֹ

dxwzd z` cinrdl `l` gzt zefefnk ynyl liaya ecrep `l

i`pzd da xqg oky dfefnn dxcqk`d dxeht okle ,mdilry

.'zefefn izy el didiy'ּכתלים לּה ׁשאין הּתקרה dpi`yוכן - ְְְִִֵֵֶַָָָ
zexiwa ztwenּומּכאן מּכאן עּמּודים על עֹומדת lknאּלא - ִִִֶֶֶַַָָָ

,diccvׁשהיא ּפי על zxevk]ּכתבניתzi`xpאף ּבית,[- ְְִִִִֶַַַַ
dfefndּפטּורה on העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

עׂשּויין הן הּתקרה lyלהעמיד zefefnk ynyl miieyr mpi`e ְְֲֲִִִֵַַָ

.gzt

מּכאן„. ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש gztaּבית yiy - ְְִִִֵֶַָָָָ
,mihlea miccv ipy ziadּכמן enk]וכּפה ׁשּתי [- על קׁשת ְְְִִֵֶֶַָ

הּמׁשקֹוף ּבמקֹום ofe`naהּמזּוזֹות akeyd sewyn mewnay - ְְְִַַַ
dyrpy cr oeilrd owlga zelbrzn zefefnd ,zefefnd izy lr

,zyw ly dxev gztd lrn עׂשרה הּמזּוזֹות ּבגבּה יׁש ְְֲִֵַַָָֹאם
dxyrטפחים daeb xg`l `l` zelbrzn opi` zefefnd m` - ְִָ

migthיתר migthאֹו dxyrngztd אין , ואם ּבמזּוזה, חּיב ְְִִֵֵַָָָ
zefefndּבהן daeba gztdעׂשרה- ,migthּפטּורdfefnn מּפני ְֲִֵֶָָָָ

מׁשקֹוף. לֹו ְֵֶַׁשאין
הּמזּוזה,‰. מן ּפטּור ּתקרה לֹו ׁשאין dfּבית ziay oeikn ְְִִִֵֶַַָָָ

.mixebnl ie`x epi`היהziadאינֹו ּומקצתֹו מקרה מקצתֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ
הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה הּפתחvnp`מקרה, cenvּכנגד - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

,gztl.ּבמזּוזה חּיב הּדלתֹותׁשהּוא gztdyּומעמידין ick ְְֲִִִֶַַַָָָ
lirl x`eank] dfefna aiigzi(א את ],(הלכה קֹובעין ּכ ְְִֶַַָואחר

ְַָהּמזּוזה.
.Âהּלׁשכֹות הּבית, eyniyyהר ycwnd ziaa mipey mixcg - ְִַַַַָ

,ziad ikxvlוהעזרֹותziaay l`xyi zxfre miyp zxfr - ְֲָָ
,ycwndּכנסּיֹות dlitzl,ּובּתי miynynd מדרׁשֹות ּובּתי ְְִִֵֵֵָָָ

,dxezd cenill miynyndּבהן `el]ׁשאין zenewna ּבית [- ֵֵֶֶָ
mixebnlּדירה creind xcg dfefnn,`edּפטּורין - mrhde לפי ְְִִִָ

ּבֹו ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת ּבית קדׁש. -ׁשהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
,ea xecl llk jxca mibdep migxe`dyּבמזּוזה `oiחּיב m` s` ְִַָָ

.mixebnl creind xcg eaּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית mixrוכן -] ְְְִֵֵֶֶֶַַ
,ekeza xecl mibdep migxe`d oi`y [zelecb ּבית ּבֹו היה ִֵָָאם

dfefna.ּדירה aiig mixebnl creind xcg ׁשהיּו- הּׁשערים ּכל ְִִֶַָָָָ
ניקנֹור ziadּב מּׁשער חּוץ מזּוזה, להן היה לא edy`מקּדׁש ְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

dxfrd ly igxfnd xryd וxrydמּמּנּו xepwip,ׁשּלפנים xryn ְְִִֶֶָ
xrydו  ok ּפלהדרין לׁשּכת miaiig,ׁשל eid el` mixryay ְְְְִִֶֶַַ

,zefefn reawlהּזאת ׁשהּלׁשּכה oixcdltמּפני zkyl היתה - ְְְִִֵֶַַָָָֹ
l zynynההפרׁשה ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה -ּבית ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ

lecb odkd z` miyixtn eidy mixetikd mei iptly minid zraya
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שיעור  בהם שאין חפצים להנחת המיועדים קטנים חדרים לו שיש

בית  וכן במזוזה. חייבים אלו חדרים אמות, ארבע על ארבע של

אין  אם גם במזוזה חייב וגינה, מרפסת כגון לדירה, מיועד שאינו

זה  שיעור ס"ט).בו (פ"ז בלויא] [להגר"י הדר חובת בספר כתב

בין  עוברים והאנשים עמודים בה שיש לבנין הכניסה שקומת

הבנין  לחיזוק נעשו שהעמודים מכיון ממזוזה פטורה העמודים,

לנוי. או

ד  וכיפה :הלכה מכאן ומזוזה מכאן מזוזה לו שיש בית
וכו'. קשת שאפילו כמין הסוברים שיש הביא (סק"ב) והש"ך

להתעגל  מתחיל הפתח אלא כלל מזוזות שתי לפתח אין

עשרה  של גובה יש בפתח אם במזוזה חייב כן גם מהארץ,

טפחים. ארבעה של ורוחב פתח טפחים שגם (שם) הרמ"א כתב

עשר  גבוה כן אם אלא חייב אינו ככיפה עשוי טפחים.שאינו ה

ה  שמקום :הלכה יג) ס"ק רפו סי' (יו"ד תשובה הפתחי כתב

הקבועה  הסככה את מסירים סוכות שלפני לסוכה, שמיועד מקורה

הקבועה, הסככה את מחזירים סוכות ולאחר הסכך, את ומניחים

המזוזה  את לקבוע יש הסככה את מחזירים שכאשר האומרים יש

ממזוזה, המקום נפטר הסככה את שהוריד שלאחר כיון שניה, פעם
ומזוזה  במזוזה, המקום מתחייב שוב התקרה את מניח וכאשר
התחייב  שהבית לאחר אותה קבעו כן אם אלא כשרה אינה
קבעו  שאם מפני צורך, בכך שאין וסוברים שחולקים ויש במזוזה.
אם  אף כשרה היא במזוזה, חייב היה שהבית בשעה המזוזה את
טעמים  שם [ועיין והתחייב וחזר ממזוזה נפטר הבית הזמן במשך

לי .נוספים] יראה מקורה אינו ומקצתו מקורה מקצתו היה
במזוזה. חייב שהוא הפתח כנגד הקירוי היה וכתב שאם

ארבע  המקורה במקום שיהיה שצריך סי"ד) רפו סי' (יו"ד השו"ע
אמות. ארבע על

ו  מדרשות :הלכה פטורין.ובתי דירה בית בהן והשו"ע שאין
במזוזה, חייב המדרש שבית אומרים שיש כתב ס"י) רפו סי' (יו"ד
לקבוע  שנכון כתב (סק"כ) והש"ך ברכה. בלא לקבוע נכון כן ועל
ויקבע  המדרש, בית מזוזות על גם בברכתו ויכוון ביתו בפתח

לשניהם. עולה והברכה המדרש בבית מכן הכנסת לאחר בית וכן
דירה. בית בו היה אם כרכין שאם של ס"ג) (שם הרמ"א והוסיף

חייב  המבוא הכנסת, בית שלפני במבואות מגורים חדר יש
פטור. הכנסת ובית במזוזה

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,eagexl ּבטּבעֹות הּקרׁשים ּכבריח urdוהיא henl dnec dfe - ְְְְִִִִַַַָָ
,okynay miyxwd zeraha miligyn eidy,ּפסּולהjixvy meyn ְָ

.`weec sewynd jxe`l zcner didz dfefndy טפח לּה ֱִֶֶַָהעמיק
,mipta dgipde gztd sewyna gth ly wner xtg חתּפסּולה.- ְַָָ

חּברlelgקנה  ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו אל `zוהכניס הּקנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּפתח  מזּוזת הּכל מן והעמיד אחרים, `zקנים xaigy - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

sewyn mdn dyre mgwle mixg` mipwl dfefnd da qipkdy dpwd

,zlcl gzte לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ׁשּקדמה מּפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּפסּולה,
הּפתח, o`kמזּוזת did `l dpwa dfefnd z` qipkdy drya ixdy ְֶַַַ

,dfefn zeevn o`k did `l dry dze`ae ,dfefna aiigzdl ick gzt

draw ixdy ,'ieyrd on `le dyrz' ly oexqg o`k yi ok m`e

.gztl sewynd z` raw jk xg` wxe sewyna

.Ë הּיחיד ihxtמזּוזת mc`l zkiiyd dfefn ּפעמים - נבּדקת ְְֲִִִֶֶַַַַָ
mipy,ּבׁשבּוע  ivge yely lk dze` wceay xnelk ,mipy raya - ְַָ

רּבים  zwcapּומזּוזת xeaivl zkiiyd dfefn ּביֹובל- -ּפעמים ְְֲִִֵַַַַ
mze` migixhn oi`e ,minrt izy dze` miwcea dpy miyng jyna

envr dgci cg` lk mze` gixhp m`y] jkn xzei dze` wecal

,`ed dfefnd z` miwceay mrhde .[dpyri ixagy xn`ie dpnn

miyyegy meyn,נמחקה אֹו אחת אֹות מּמּנה נקרעה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּמא
מרקבת  ּבּכתלים קבּועה ׁשהיא yiyמּפני zigelgldy - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
.dze` daiwxn lzeka

.Èּב חּיבין ועבדים zeevnהּכל נׁשים ואפּלּו mixehtyמזּוזה, ְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹ
onfdy dyr zeevn lknmiaiig ok it lr s` ,e`eaiy mdl mxeb

dpi`y] '`nxb onfd oi`y dyr zeevn' `id dfefny oeik ,dfefna

.[e`eaiy mdl mxeb onfd oi`e ,mieqn onfa dielz את ְְִֶַּומחּנכין
jepigהּקטּנים  libl eribdy.לבּתיהם מזּוזה הּׂשֹוכר לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

ו  לארץ, ּבחּוצה ּבפּונדק okּבית mipyiyהּדר mewn ,oeln -] ְְְְִֶַַָָָָָ
[miaye mixaer my,יׂשראל ed`ּבארץ ixd הּמזּוזה מן ּפטּור ְְְִִֵֶֶַָָָ

lk,יֹום zexiky,ׁשלׁשים ly onf `ed mei miyely cry oeik ְִֹ
oi` jk xg` la` ,zexikydn ea xefgi `ny dfefnn xeht xkeyde

`ny miyyeg oi`e ,el jiiy dfy d`xpy oeik zexikyk aeyg df

.zexikydn ea xefgi חּיב יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
מּיד  `uxּבמזּוזה aeyii meyn ,mei miyely jeza dfy elit` ְִִָָ

m` elit` myn dlhil leki epi` drawy xg`ly ,xnelk ,l`xyi

biydl gxehd iptn dpnn z`vl xdni `l jkitle ,dpnn `vei `ed

yiy oeik dxdna xg` dxkyi dpnn `vi m` elit`e ,zxg` dfefn

.zayein l`xyi ux` `vnpe ,dfefn xak da

.‡È להביא הּׂשֹוכר על לחברֹו, ּבית מזּוזה enrהּמׂשּכיר ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָ
אֹותּה aiigולקּבע `ed ixd ,dfefn `iadl ezaeg caln ,xnelk - ְְִַָֹ

df aeige ,dkeza dfefnd z` zzle zlcd sewyna awp zeyrl mb

`edאפּלּוxkeyd m`נֹותן zzlהיה jixv על ׂשכר - ֲִֵַָָָָ
ׁשהּמזּוזה  מּפני היא קביעתּה, הּדר lrחֹובת daeg `idy - ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

,dfefn da gipdl ziaa xc `edy in הּבית חֹובת oi`yואינּה - ְִֵַַַָ
xikynd ok m`e ,ea mixc `lyk mb envr ipta dfefna aiig ziad

did `lyk mb da xc did `ly ici lr dfefnn xhtidl did leki

.da aiigzi dxikydyky daiq oi`e ,llk dxikyn יֹוצא ְֵֶּוכׁשהּוא
zexikyd onf xnbpy xg`l היה ואם ויצא. ּבידֹו יּטלּנה ְְְְִִֵֵֶָָָָֹלא

ּכׁשּיצא,jiiyהּבית  נֹוטלּה זה הרי bdpiלגֹוי, `ny miyyegy ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
.oeifia bdpn da

ה'תשע"ה  אדר ט"ז קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר ּבבית יׁש ּתנאין eniiwziyעׂשרה xg`l wxe - ְְְֲִִֵַַַָָָָ

mi`pzd lk ּתנאי חסר ואם מזּוזה, לֹו לעׂשֹות ּבֹו הּדר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָיתחּיב
ּפטּור מהן, ziaaאחד xcdהן ואּלּו הּמזּוזה. [`]mi`pzd:מן ְְִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו lyׁשּיהיה ghy ziaa אֹו- אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְִֶֶַַַַַַַ
לֹו[a],יתר  ziadוׁשּיהיה gztl מזּוזֹות- miccvׁשּתי ipy - ְְְְִֵֵֶֶָ

,l`nyne oinin mihlea[b]לֹו ziadויהיה gztl lrnמׁשקֹוף- ְְְִֶַ
,zefefnd[c]לֹו zialותהיה [d]ּתקרה - לֹו, zialויהיּו - ְְְְְִִִֶָ
הּׁשער[e],ּדלתֹות  ּגבּה gztdויהיה יתר - אֹו טפחים ,עׂשרה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ

[f]ויהיהziad,חל [g]ּבית ,zqpkd zia oebk ycew ly zia `le ְְִֵֶֹ
אדםziadויהיה לדירת `eעׂשּוי zendal crein didi `le ְְְִִֶַָָָ

[h] ,mixac oeqg`l וdidiעׂשּויziadּכבֹוד xearלדירת - ְְִַָָ
aiig epi` dnecke `qkd zia didi m` j`] micaekn miyinyz

,[dfefna[i] וdidiעׂשּויziad,קבע i`xrלדירת zxicl `le ְְִֶַַָ
.dkeq oebk

ּבֹו·. ׁשאין lyּבית ghy,אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַַַ
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יא  וכו'.:הלכה השוכר על לחברו בית הרמ"א המשכיר וכתב
את  עושה שהמשכיר המדינה מנהג שאם ס"ב), שיד סי' (חו"מ

בה  חייב הוא הרי וכו'..המזוזה, יטלנה לא יוצא וכתב וכשהוא

המזוזה  מעות על מקפיד השוכר שאם ס"ב) רצא סי' (יו"ד הרמ"א

אותם. לו לשלם צריך שם, א שהניח מזוזות.:הלכה לו ויהיו
אין  שאם והטור, הרא"ש בשם הביא סק"א) רפז (סי' והש"ך

של  הימני בצדו נמצאת זו מזוזה אם אחת, מזוזה אלא לפתח

הפתח, של השמאלי בצדו היא ואם מזוזה, לקבוע חייב הפתח,

ברכה  בלא לקבוע הש"ך הכריע ולמעשה, ממזוזה. וכתב .פטור

שלשה  לו שיש שבבית שבאופן הטור, בשם סק"א) (שם הט"ז

ה  הרוח כל פני על נמשך הבית ופתח חייב קירות הבית רביעית,

כמזוזות  נחשבים הצדדים שמן הבית שכותלי משום .במזוזה,

דלתות. לו ללא ויהיו בית שגם כתב, סט"ו) רפו סי' (יו"ד והשו"ע

הכל  שלדברי יד) (ס"ק תשובה הפתחי וכתב במזוזה. חייב דלתות

מחויב  אינו אותה וקובע חוזר כאשר והסירה, דלת היתה אם

כשרה. כן מלפני שקבועה והמזוזה מזוזה, שוב עוד לקבוע וראה

(שם). הגרעק"א בהגהות

ב  ואםישבוכדילרבעארבעאמותעלארבעאמותבשוה.:הלכה
שאין  כתב כג) (ס"ק והש"ך סי"ג). רפו סי' (יו"ד השו"ע פסק וכן

ארבע  של ריבוע הבית בתוך יש כן אם אלא המזוזה קביעת על לברך

אמות. ארבע גדול על שבית יא) ס"ק (שם תשובה הפתחי כתב



ריי z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

ixd`edּבֹו יׁש ואם הּמזּוזה, מן ziad,ּפטּור ghya ּכדי - ְְְִִֵֵַָָ
ּבׁשוה אּמֹות ארּבע על ארּבע zeyrlלרּבע zexyt` yiy - ְְְְֵֶַַַַַַַַָ

zen` 'c lr 'c ly reaix ziad ghya,oagexae okxe`a zeey ַאף
ׁשהּוא ּפי ziadעל zeieefעגל- llk ea oi`eאֹו`ed ziady ִֶַָֹ

זוּיֹות חמׁש zevign,ּבעל yng el yiy zngn לֹומר צרי ואין ְִִֵֵַַַָָָ
יתר ארּכֹו היה nׁשאם lecbרחּבֹו eagexeעל ,[oaln zxevk -] ְְִֵֶַָָָָָ

,zen` 'cn zegt did אּמֹות ארּבע לרּבע ּכדי ּבֹו ויׁש ְְְְִֵֵֵַַַַַהֹואיל
חּיב ארּבע, ּבמזּוזה.ziadעל ְְִַַַַָָ

והּוא‚. '`dxcqk'אכסדרה, yexite -`edלֹו ׁשּיׁש הּמקֹום ְְְֵֶַַַָָ
ותקרה ּכתלים zevignׁשלׁשה yelya swend dxewn mewn - ְְְְִִָָָֹ

`ed dxcqk`d oic ,uext iriaxd cvdeyלּה ׁשּיׁש ּפי על ִֵֶַַָאף
ּפּצימין micenr]ׁשני רביעית [- micenrּברּוח ipy yiy elit` - ְְְִִִִֵַַ

,gzt ly zefefn enk mi`xp micenrde uextd cvadxcqk`d ixd

הּמזּוזה, מן ed`ּפטּורה mrhde להעמיד ׁשהּפּצימין מּפני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָ
נעׂשּו מזּוזֹות מּׁשּום ולא עׂשּויין, הן micenrdyהּתקרה - ְְְֲֲִִִֵַַָֹ

dxwzd z` cinrdl `l` gzt zefefnk ynyl liaya ecrep `l

i`pzd da xqg oky dfefnn dxcqk`d dxeht okle ,mdilry

.'zefefn izy el didiy'ּכתלים לּה ׁשאין הּתקרה dpi`yוכן - ְְְִִֵֵֶַָָָ
zexiwa ztwenּומּכאן מּכאן עּמּודים על עֹומדת lknאּלא - ִִִֶֶֶַַָָָ

,diccvׁשהיא ּפי על zxevk]ּכתבניתzi`xpאף ּבית,[- ְְִִִִֶַַַַ
dfefndּפטּורה on העּמּודים ׁשאּלּו מזּוזֹות, לּה ׁשאין לפי ְְְִִֵֵֶֶַָָָ

עׂשּויין הן הּתקרה lyלהעמיד zefefnk ynyl miieyr mpi`e ְְֲֲִִִֵַַָ

.gzt

מּכאן„. ּומזּוזה מּכאן מזּוזה לֹו ׁשּיׁש gztaּבית yiy - ְְִִִֵֶַָָָָ
,mihlea miccv ipy ziadּכמן enk]וכּפה ׁשּתי [- על קׁשת ְְְִִֵֶֶַָ

הּמׁשקֹוף ּבמקֹום ofe`naהּמזּוזֹות akeyd sewyn mewnay - ְְְִַַַ
dyrpy cr oeilrd owlga zelbrzn zefefnd ,zefefnd izy lr

,zyw ly dxev gztd lrn עׂשרה הּמזּוזֹות ּבגבּה יׁש ְְֲִֵַַָָֹאם
dxyrטפחים daeb xg`l `l` zelbrzn opi` zefefnd m` - ְִָ

migthיתר migthאֹו dxyrngztd אין , ואם ּבמזּוזה, חּיב ְְִִֵֵַָָָ
zefefndּבהן daeba gztdעׂשרה- ,migthּפטּורdfefnn מּפני ְֲִֵֶָָָָ

מׁשקֹוף. לֹו ְֵֶַׁשאין
הּמזּוזה,‰. מן ּפטּור ּתקרה לֹו ׁשאין dfּבית ziay oeikn ְְִִִֵֶַַָָָ

.mixebnl ie`x epi`היהziadאינֹו ּומקצתֹו מקרה מקצתֹו ְְְִִֵֶָָָָֹ
הּקרּוי היה ׁשאם לי, יראה הּפתחvnp`מקרה, cenvּכנגד - ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

,gztl.ּבמזּוזה חּיב הּדלתֹותׁשהּוא gztdyּומעמידין ick ְְֲִִִֶַַַָָָ
lirl x`eank] dfefna aiigzi(א את ],(הלכה קֹובעין ּכ ְְִֶַַָואחר

ְַָהּמזּוזה.
.Âהּלׁשכֹות הּבית, eyniyyהר ycwnd ziaa mipey mixcg - ְִַַַַָ

,ziad ikxvlוהעזרֹותziaay l`xyi zxfre miyp zxfr - ְֲָָ
,ycwndּכנסּיֹות dlitzl,ּובּתי miynynd מדרׁשֹות ּובּתי ְְִִֵֵֵָָָ

,dxezd cenill miynyndּבהן `el]ׁשאין zenewna ּבית [- ֵֵֶֶָ
mixebnlּדירה creind xcg dfefnn,`edּפטּורין - mrhde לפי ְְִִִָ

ּבֹו ּדרין ׁשהאֹורחין ּכפרים ׁשל הּכנסת ּבית קדׁש. -ׁשהן ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
,ea xecl llk jxca mibdep migxe`dyּבמזּוזה `oiחּיב m` s` ְִַָָ

.mixebnl creind xcg eaּכרּכין ׁשל הּכנסת ּבית mixrוכן -] ְְְִֵֵֶֶֶַַ
,ekeza xecl mibdep migxe`d oi`y [zelecb ּבית ּבֹו היה ִֵָָאם

dfefna.ּדירה aiig mixebnl creind xcg ׁשהיּו- הּׁשערים ּכל ְִִֶַָָָָ
ניקנֹור ziadּב מּׁשער חּוץ מזּוזה, להן היה לא edy`מקּדׁש ְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

dxfrd ly igxfnd xryd וxrydמּמּנּו xepwip,ׁשּלפנים xryn ְְִִֶֶָ
xrydו  ok ּפלהדרין לׁשּכת miaiig,ׁשל eid el` mixryay ְְְְִִֶֶַַ

,zefefn reawlהּזאת ׁשהּלׁשּכה oixcdltמּפני zkyl היתה - ְְְִִֵֶַַָָָֹ
l zynynההפרׁשה ימי ּבׁשבעת ּגדֹול לכהן ּדירה -ּבית ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹ

lecb odkd z` miyixtn eidy mixetikd mei iptly minid zraya
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שיעור  בהם שאין חפצים להנחת המיועדים קטנים חדרים לו שיש

בית  וכן במזוזה. חייבים אלו חדרים אמות, ארבע על ארבע של

אין  אם גם במזוזה חייב וגינה, מרפסת כגון לדירה, מיועד שאינו

זה  שיעור ס"ט).בו (פ"ז בלויא] [להגר"י הדר חובת בספר כתב

בין  עוברים והאנשים עמודים בה שיש לבנין הכניסה שקומת

הבנין  לחיזוק נעשו שהעמודים מכיון ממזוזה פטורה העמודים,

לנוי. או

ד  וכיפה :הלכה מכאן ומזוזה מכאן מזוזה לו שיש בית
וכו'. קשת שאפילו כמין הסוברים שיש הביא (סק"ב) והש"ך

להתעגל  מתחיל הפתח אלא כלל מזוזות שתי לפתח אין

עשרה  של גובה יש בפתח אם במזוזה חייב כן גם מהארץ,

טפחים. ארבעה של ורוחב פתח טפחים שגם (שם) הרמ"א כתב

עשר  גבוה כן אם אלא חייב אינו ככיפה עשוי טפחים.שאינו ה

ה  שמקום :הלכה יג) ס"ק רפו סי' (יו"ד תשובה הפתחי כתב

הקבועה  הסככה את מסירים סוכות שלפני לסוכה, שמיועד מקורה

הקבועה, הסככה את מחזירים סוכות ולאחר הסכך, את ומניחים

המזוזה  את לקבוע יש הסככה את מחזירים שכאשר האומרים יש

ממזוזה, המקום נפטר הסככה את שהוריד שלאחר כיון שניה, פעם
ומזוזה  במזוזה, המקום מתחייב שוב התקרה את מניח וכאשר
התחייב  שהבית לאחר אותה קבעו כן אם אלא כשרה אינה
קבעו  שאם מפני צורך, בכך שאין וסוברים שחולקים ויש במזוזה.
אם  אף כשרה היא במזוזה, חייב היה שהבית בשעה המזוזה את
טעמים  שם [ועיין והתחייב וחזר ממזוזה נפטר הבית הזמן במשך

לי .נוספים] יראה מקורה אינו ומקצתו מקורה מקצתו היה
במזוזה. חייב שהוא הפתח כנגד הקירוי היה וכתב שאם

ארבע  המקורה במקום שיהיה שצריך סי"ד) רפו סי' (יו"ד השו"ע
אמות. ארבע על

ו  מדרשות :הלכה פטורין.ובתי דירה בית בהן והשו"ע שאין
במזוזה, חייב המדרש שבית אומרים שיש כתב ס"י) רפו סי' (יו"ד
לקבוע  שנכון כתב (סק"כ) והש"ך ברכה. בלא לקבוע נכון כן ועל
ויקבע  המדרש, בית מזוזות על גם בברכתו ויכוון ביתו בפתח

לשניהם. עולה והברכה המדרש בבית מכן הכנסת לאחר בית וכן
דירה. בית בו היה אם כרכין שאם של ס"ג) (שם הרמ"א והוסיף

חייב  המבוא הכנסת, בית שלפני במבואות מגורים חדר יש
פטור. הכנסת ובית במזוזה

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

,eagexl ּבטּבעֹות הּקרׁשים ּכבריח urdוהיא henl dnec dfe - ְְְְִִִִַַַָָ
,okynay miyxwd zeraha miligyn eidy,ּפסּולהjixvy meyn ְָ

.`weec sewynd jxe`l zcner didz dfefndy טפח לּה ֱִֶֶַָהעמיק
,mipta dgipde gztd sewyna gth ly wner xtg חתּפסּולה.- ְַָָ

חּברlelgקנה  ּכ ואחר מזּוזה, ּבֹו אל `zוהכניס הּקנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
הּפתח  מזּוזת הּכל מן והעמיד אחרים, `zקנים xaigy - ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹ

sewyn mdn dyre mgwle mixg` mipwl dfefnd da qipkdy dpwd

,zlcl gzte לעׂשּית הּמזּוזה קביעת ׁשּקדמה מּפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָּפסּולה,
הּפתח, o`kמזּוזת did `l dpwa dfefnd z` qipkdy drya ixdy ְֶַַַ

,dfefn zeevn o`k did `l dry dze`ae ,dfefna aiigzdl ick gzt

draw ixdy ,'ieyrd on `le dyrz' ly oexqg o`k yi ok m`e

.gztl sewynd z` raw jk xg` wxe sewyna

.Ë הּיחיד ihxtמזּוזת mc`l zkiiyd dfefn ּפעמים - נבּדקת ְְֲִִִֶֶַַַַָ
mipy,ּבׁשבּוע  ivge yely lk dze` wceay xnelk ,mipy raya - ְַָ

רּבים  zwcapּומזּוזת xeaivl zkiiyd dfefn ּביֹובל- -ּפעמים ְְֲִִֵַַַַ
mze` migixhn oi`e ,minrt izy dze` miwcea dpy miyng jyna

envr dgci cg` lk mze` gixhp m`y] jkn xzei dze` wecal

,`ed dfefnd z` miwceay mrhde .[dpyri ixagy xn`ie dpnn

miyyegy meyn,נמחקה אֹו אחת אֹות מּמּנה נקרעה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשּמא
מרקבת  ּבּכתלים קבּועה ׁשהיא yiyמּפני zigelgldy - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָ
.dze` daiwxn lzeka

.Èּב חּיבין ועבדים zeevnהּכל נׁשים ואפּלּו mixehtyמזּוזה, ְְֲֲִִִִַַַַָָָָֹ
onfdy dyr zeevn lknmiaiig ok it lr s` ,e`eaiy mdl mxeb

dpi`y] '`nxb onfd oi`y dyr zeevn' `id dfefny oeik ,dfefna

.[e`eaiy mdl mxeb onfd oi`e ,mieqn onfa dielz את ְְִֶַּומחּנכין
jepigהּקטּנים  libl eribdy.לבּתיהם מזּוזה הּׂשֹוכר לעׂשֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

ו  לארץ, ּבחּוצה ּבפּונדק okּבית mipyiyהּדר mewn ,oeln -] ְְְְִֶַַָָָָָ
[miaye mixaer my,יׂשראל ed`ּבארץ ixd הּמזּוזה מן ּפטּור ְְְִִֵֶֶַָָָ

lk,יֹום zexiky,ׁשלׁשים ly onf `ed mei miyely cry oeik ְִֹ
oi` jk xg` la` ,zexikydn ea xefgi `ny dfefnn xeht xkeyde

`ny miyyeg oi`e ,el jiiy dfy d`xpy oeik zexikyk aeyg df

.zexikydn ea xefgi חּיב יׂשראל, ּבארץ ּבית הּׂשֹוכר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
מּיד  `uxּבמזּוזה aeyii meyn ,mei miyely jeza dfy elit` ְִִָָ

m` elit` myn dlhil leki epi` drawy xg`ly ,xnelk ,l`xyi

biydl gxehd iptn dpnn z`vl xdni `l jkitle ,dpnn `vei `ed

yiy oeik dxdna xg` dxkyi dpnn `vi m` elit`e ,zxg` dfefn

.zayein l`xyi ux` `vnpe ,dfefn xak da

.‡È להביא הּׂשֹוכר על לחברֹו, ּבית מזּוזה enrהּמׂשּכיר ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָ
אֹותּה aiigולקּבע `ed ixd ,dfefn `iadl ezaeg caln ,xnelk - ְְִַָֹ

df aeige ,dkeza dfefnd z` zzle zlcd sewyna awp zeyrl mb

`edאפּלּוxkeyd m`נֹותן zzlהיה jixv על ׂשכר - ֲִֵַָָָָ
ׁשהּמזּוזה  מּפני היא קביעתּה, הּדר lrחֹובת daeg `idy - ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

,dfefn da gipdl ziaa xc `edy in הּבית חֹובת oi`yואינּה - ְִֵַַַָ
xikynd ok m`e ,ea mixc `lyk mb envr ipta dfefna aiig ziad

did `lyk mb da xc did `ly ici lr dfefnn xhtidl did leki

.da aiigzi dxikydyky daiq oi`e ,llk dxikyn יֹוצא ְֵֶּוכׁשהּוא
zexikyd onf xnbpy xg`l היה ואם ויצא. ּבידֹו יּטלּנה ְְְְִִֵֵֶָָָָֹלא

ּכׁשּיצא,jiiyהּבית  נֹוטלּה זה הרי bdpiלגֹוי, `ny miyyegy ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָ
.oeifia bdpn da

ה'תשע"ה  אדר ט"ז קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
.‡ּכ ואחר ּבבית יׁש ּתנאין eniiwziyעׂשרה xg`l wxe - ְְְֲִִֵַַַָָָָ

mi`pzd lk ּתנאי חסר ואם מזּוזה, לֹו לעׂשֹות ּבֹו הּדר ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָיתחּיב
ּפטּור מהן, ziaaאחד xcdהן ואּלּו הּמזּוזה. [`]mi`pzd:מן ְְִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבֹו lyׁשּיהיה ghy ziaa אֹו- אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְִֶֶַַַַַַַ
לֹו[a],יתר  ziadוׁשּיהיה gztl מזּוזֹות- miccvׁשּתי ipy - ְְְְִֵֵֶֶָ

,l`nyne oinin mihlea[b]לֹו ziadויהיה gztl lrnמׁשקֹוף- ְְְִֶַ
,zefefnd[c]לֹו zialותהיה [d]ּתקרה - לֹו, zialויהיּו - ְְְְְִִִֶָ
הּׁשער[e],ּדלתֹות  ּגבּה gztdויהיה יתר - אֹו טפחים ,עׂשרה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ

[f]ויהיהziad,חל [g]ּבית ,zqpkd zia oebk ycew ly zia `le ְְִֵֶֹ
אדםziadויהיה לדירת `eעׂשּוי zendal crein didi `le ְְְִִֶַָָָ

[h] ,mixac oeqg`l וdidiעׂשּויziadּכבֹוד xearלדירת - ְְִַָָ
aiig epi` dnecke `qkd zia didi m` j`] micaekn miyinyz

,[dfefna[i] וdidiעׂשּויziad,קבע i`xrלדירת zxicl `le ְְִֶַַָ
.dkeq oebk

ּבֹו·. ׁשאין lyּבית ghy,אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְִֵֶַַַַַַַַ
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יא  וכו'.:הלכה השוכר על לחברו בית הרמ"א המשכיר וכתב
את  עושה שהמשכיר המדינה מנהג שאם ס"ב), שיד סי' (חו"מ

בה  חייב הוא הרי וכו'..המזוזה, יטלנה לא יוצא וכתב וכשהוא

המזוזה  מעות על מקפיד השוכר שאם ס"ב) רצא סי' (יו"ד הרמ"א

אותם. לו לשלם צריך שם, א שהניח מזוזות.:הלכה לו ויהיו
אין  שאם והטור, הרא"ש בשם הביא סק"א) רפז (סי' והש"ך

של  הימני בצדו נמצאת זו מזוזה אם אחת, מזוזה אלא לפתח

הפתח, של השמאלי בצדו היא ואם מזוזה, לקבוע חייב הפתח,

ברכה  בלא לקבוע הש"ך הכריע ולמעשה, ממזוזה. וכתב .פטור

שלשה  לו שיש שבבית שבאופן הטור, בשם סק"א) (שם הט"ז

ה  הרוח כל פני על נמשך הבית ופתח חייב קירות הבית רביעית,

כמזוזות  נחשבים הצדדים שמן הבית שכותלי משום .במזוזה,

דלתות. לו ללא ויהיו בית שגם כתב, סט"ו) רפו סי' (יו"ד והשו"ע

הכל  שלדברי יד) (ס"ק תשובה הפתחי וכתב במזוזה. חייב דלתות

מחויב  אינו אותה וקובע חוזר כאשר והסירה, דלת היתה אם

כשרה. כן מלפני שקבועה והמזוזה מזוזה, שוב עוד לקבוע וראה

(שם). הגרעק"א בהגהות

ב  ואםישבוכדילרבעארבעאמותעלארבעאמותבשוה.:הלכה
שאין  כתב כג) (ס"ק והש"ך סי"ג). רפו סי' (יו"ד השו"ע פסק וכן

ארבע  של ריבוע הבית בתוך יש כן אם אלא המזוזה קביעת על לברך

אמות. ארבע גדול על שבית יא) ס"ק (שם תשובה הפתחי כתב



z"qeריב dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dilrd ipae df cvn milrep ziad ipae zenewd on zg`a cg` gzt

y `ed gztd oic ,df cvn milrep,ּבמזּוזה mbחּיב gzt yi m`e ְִַָָ
.dfefna miaiig mdipy dipyd dnewa mbe dpey`xd dnewa ֶֶחדר

חדר אפּלּו על vnpd`ׁשּבבית, מזּוזה לעׂשֹות חּיב ּבחדר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשער  ועל החיצֹון החדר ׁשער ועל הּפנימי החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַׁשער

iptnהּבית  `ed maeig mrhe mixcgdׁשּכּלן, lk לדירה - עׂשּויין ְֲִִִֶַַָָֻ
raw.קבּועיןmdו  zxicl miaygpe ְְִ

.‡Èּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין eziayּפתח - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
,gzt mdipia yie zqpkd zia e` yxcnd zial cenv רגיל ִִָאם

ּבמזּוזה, חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא libxלצאת epi` m` j` ְְְִֵֶַַַָָָָ
.dfefna aiig epi` `ed ,df gzta ynzydl ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְִֵֵֶֶַָּפתח

-] miza ipyl e`yre xiw zervn`a ezia z` wligy ,xnelk -

yie ,xvgl e` miaxd zeyxl d`ivil gzt yi zia lkle [mixcg

reawl yi cv dfi`a reci oi`e ,mizad ipy oia licand xiwa gzt

,df gztay dfefnd z`הֹולכין,dfaּדלת ׁשל הּציר itlאחר - ְִִֶֶֶַַַ
ay ,zlcd xiv ly mewndעּמֹו נראה ׁשהּציר xnelk,מקֹום - ְִִִֶֶַָ

zia oeeikl zqpkp zlcde] ekeza `vnp zlcd xiv ly xegdy ziaa

,[dfהּמזּוזה את קֹובעין aeigeׁשם ,aeyg mewnl aygp df zia - ְְִֶַָָ
reawl yie ,df zial gztk ynyn `edy meyn `ed dfefna gztd

.df mewnl dqipkd ly oini cva dfefnd z`

.·Èהּמזּוזה את קֹובעין [`]והיכן `ed dnewn ?gztaּבתֹו ְְְְִֵֶַָָ
הּפתח, [a]חלל ,gztl jenq uegan xiwd lr drawl oi`e ּבטפח ְֲֶֶַַַַ

לחּוץ הּסמּוcg` gth ly xeriyn xzei ea yie agx gztdyk - ַַָ
[b] ,uegl aexwd gtha dfefnd z` reawl yiּבתחּלתdׁשליׁש ְְִִִַ

הּׁשער ּגבּה ׁשל gztd.העליֹון מּזה- למעלה קבעּה -ואם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

,oeilrd yilyd zligzn xzei deabוהּוא i`pzaeּכׁשרה, - ְְֵָ

הּמׁשקֹוף מן dfefndטפחdlrnly,ׁשּירחיקּנה z` raw m`e] ְְִִֶֶֶַַַַָ

[c] ,[dleqt ,sewynd on gthn zegt wgxnaעלcvימיןly ְִַ

לּבית  מּׂשמאלהּנכנס קבעּה ואם ,gztl.ׁשל ּפסּולה ּובית ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּבמזּוזה. חּיב ְִִַָָָֻׁשּתפין

.‚È הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

[miype miyp`Î]ּתמיד,dlila oiae meia oia ׁשּיּכנס - עת וכל ְִִֵֵֶָָָ

ezialויצאezian הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ְְְְִִֵֵֶַַָָ

,dfefna aezkdויזּכרz` dfefnd ici lrאהבתֹו,'dl ויעֹור ְְְֲִֵַָֹ

zipgexd]מּׁשנתֹו ezncxz ezticx]ּוׁשגּיתֹו[- הּזמן [- ּבהבלי ְְְְְִִֵַַַָָ

,mitlege miipnf mdy dfd mler ibeprza dfefndוידע- ici lr ְֵַ

ּדבר  ׁשם ידיעת ׁשאין אּלא עֹולמים ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

העֹולם ed`],צּור jexa yecwd dfו [- ici lr חֹוזר הּוא מּיד ְִֵָָָ

enlera,לדעּתֹו ecerii zrici okּו- zngn ּבדרכי הֹול ְְְְֵֵַַ

הראׁשֹונים,מיׁשרים. חכמים ּתפּלין אמרּו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָ

ּובזרֹועֹו y`x]ּבראׁשֹו lye ci ly oilitz ּבבגּדֹו[- וציצית ְְְְְִִִִֹ

הּוא מחזק ּבפתחֹו, ze`ceea]ּומזּוזה eilr miwifgn ep` ׁשּלא [- ְְְְִֶָָֹֻ

רּבים, מזּכירים לֹו יׁש ׁשהרי `elיחטא, zeevn zyelyy - ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

'd z` xekfi odici lre ,'d zricie zeevnd zxikfl znxeb mzlert

,`hgi `leהן `el]והן zeevn אֹותֹו[- ׁשּמּצילין הּמלאכים ְְִִִֵֵֶַַַָ

ח)milidzaׁשּנאמרenkמּלחטא, סביב (לד, ה' מלא חנה ְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ויחּלצם. ְְִֵֵַַָליראיו
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אם  רק במזוזה חייבים שהפתחים הוא הדין בהם, להשתמש

הפסיקו  זמן לאחר אם גם בכולם, להשתמש מתחילה הורגלו
זמן  ולאחר בבית דיירים הרבה שהיו כגון בהם, להשתמש

בפתח  אלא להשתמש רגילים היו לא מלכתחילה אם אך נתמעטו.
פטורים. הפתחים ושאר במזוזה חייב בלבד הזה הפתח אחד,

אחד  פתח [כגון שונים למקומות פתוחים שהפתחים באופן אמנם
חייבים  הפתחים שכל הוא הדין לחצר], שני ופתח הרבים לרשות

בשניהם. להשתמש מעולם הורגלו לא אם גם במזוזה

יא  אחר :הלכה הולכין בתים שני שבין דלת,פתח של הציר
המזוזה. את קובעין שם עמו נראה שהציר והוסיף מקום

יש  תשמישו, עיקר מהבתים באחד שאם ס"ו) רפט (סי' הש"ך

באופן  הולכים ולא זה, לבית הכניסה בימין המזוזה את לקבוע
ציר  היכר אחר פנימי .זה שבחדר סק"ד) רפט (סי' הט"ז כתב

המזוזה  את לקבוע יש ליציאה, אחר פתח לו שאין בית בתוך
הפנימי  לחדר הכניסה של ימין בצד זה שגם .בפתח עוד, והוסיף

לקבוע  יש הרבים, לרשות פתח ממנה שאין לחצר הפתוח בפתח
הערה  (פ"ח הדר חובת ובספר לחצר. הכניסה בימין המזוזה את

ומרפסת  בחצר נוהג שהעולם יונגרייז מהגר"ד שקיבל כתב ה)
אך  ולמרפסת. לחצר הכניסה בימין לקבוע יציאה, מהן שאין

אחרונים, כמה דברי ע"פ הכריע קנ) סי' (ח"ג הלוי שבט בשו"ת
לבית  הכניסה בימין מהחצר .לקבוע יציאה יש כאשר אמנם

ציר  היכר אחר ללכת שיש (שם) הט"ז כתב הרבים, .לרשות

שבכל  חב"ד שמנהג כתב, תכד) עמ' (חי"ב קודש באגרות

הפתוחים  החיצוניים הפתחים מלבד הבית חדרי של הפתחים
את  וקובעים ציר', 'היכר אחר הולכים לחצר, או הרבים לרשות

שם, ומוסיף לכיוונו. נפתחת שהדלת לחדר הכניסה בצד המזוזה
בצד  הוא ציר' ה'היכר חדר אותו של הפתחים בכל אם שאף

בצד  המזוזות את לקבוע יש הסמוך], החדר כלפי [כלומר החיצוני
משמש  שהפתח הדבר שנחשב משום מהחדר, היציאה של ימין

האם  בעיונים עוד [וראה לכיוונו נפתחת שהדלת לחדר ככניסה

חלון]. בו שאין בחדר נוהג זה דין

יב  בטפח :הלכה הפתח חלל בתוך המזוזה את קובעין והיכן
לחוץ. את הסמוך קבע שאם ס"ב) רפט סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

בפנים  הפתח.המזוזה חלל בתוך שיניח ובלבד מעכב, אינו יותר
המזוזה  את והניח עבר אם מחלוקת שיש (סק"ג) הש"ך וכתב

יש  כן ועל לא, או כשרה היא האם מבחוץ, הקיר על לדלת מעבר
מעכב  זה שאין כתב (סק"ג) והט"ז במקומה. ולתקנה לחזור

כשרה. והמזוזה
השער. גובה של העליון שליש (סק"ד)בתחילת הש"ך וכתב

השליש מתחת קבעה הפתח שאם שאם והוסיף פסולה. העליון
השליש  מתחת הוא אם ואף כתפיו כנגד המזוזה את יקבע גבוה

.העליון 
טפח. המשקוף מן שירחיקנה [בשם והוא כתב (שם) והט"ז

מעכב. אינו שבדיעבד יוסף] הבית

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

miaiig epnn miptly xryde xepwip xry ezngne .my xc dide

zial ynynd oixcdlt zkyll migezt mdy oeikn ,dfefna

.mixebn

.Êהּתבן okeּבית ,oaz ea gipdl creind zia הּבקר- -ּבית ֵֵֶֶַַָָ
oke ,zeqb zendal creind ziaהעצים gipdlּבית creind zia - ִֵֵָ

oke ,mivr eaהאֹוצרֹות ixdּבית ,mixac oeqg`l creind zia - ֵָָ
md,הּמזּוזה מן dnnּפטּורין ok cnlpeׁשּנאמר:dxeza ְְֱִִֶֶַַָ

zFffn lr mYazkE''ט)ּבית ו, rnyn,(דברים 'jzia' zaizne §©§¨©§ªֵֶ
lr `ed dxezd ieeivyהמיחד ּבית[creind ּפרט[- ,ל- ְְְְֵַָָֻ

xn`p `l df aeigy jkn miyxece לmiza ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְֵֵֶַָ
.miyp` yeniyl micrein mpi`yלפיכmewny x`azpy oeikn - ְִָ

,dfefna aiig mc`l creindּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים הּבקר ְִֶֶֶַַָָָָרפת
mnvr]ּומתקּׁשטֹות zetiin ּבמזּוזה,[- חּיבת ed`ּבּה mrhde ְְְִִֶֶַַָָ

יחּוד ּבּה יׁש cerii]ׁשהרי אדם[- okxcyלדירת iptny - ְֲִִֵֵֶַָָָ
.mc` ixebnl s` zcrein ztxdy `vnp ,ztxa hywzdl ֵּבית

dfefnn]ׁשער mixehtd dpib e` 'mivrd zia' iptl iepad] ohw zia - ַַ
oke ,ekxc xearl miyp`d jxcyאכסדרהzxeva] dxewn mewn - ְְַַָ

,oihelgl zexebq opi` eizevigny [reaixּומרּפסתdxewn mewn - ְִֶֶ
mixehty zenewn iptl miiepa mde ,[lebir zxeva] dxcqk` oirk

,dfefnn וokוהּדיר zenda,הּגּנה, ekezl miqpeky mewn -lk ְְִִַַָ
el` zenewn.לדירה עׂשּויין ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין

ל  ּפתּוחים ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו מקֹומֹות cg`nואם ְְְְְִִִִִַַָָָָ
הם ּגם חּיבין `elאּלּו, zenewn ּבמזּוזה.- ְִִֵֵַַָָ

.Áלפיכmizay zenewny zncewd dklda x`azpy xg`l - ְִָ
y `ed oicd ,dfefna miaiig mdl migezt חצרֹות ׁשערי ֲֲֵֵֶַָאחד

ziad iptlyמבֹואֹות ׁשערי xvgdואחד iptly ׁשערי ואחד ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָ
ועירֹות, oicdמדינֹות `l` mixryd ibeq oia welig oi` xnelk - ְֲִַָ

a deeyּכּלןmdy,ּבמזּוזה ed`חּיבין mrhde הּבּתים ׁשהרי ְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
לתֹוכן ּפתּוחין ּבמזּוזה eהחּיבין ,el` mixry jezl אפּלּו- ְְְֲִִִִַַָָָ

לזה, ּפתּוח וזה לזה ּפתּוח זה ּפתחים ed`עׂשרה oicd ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
yזה ּומּפני חּיבין, ּכּלן ּבמזּוזה חּיב והּפנימי lkyהֹואיל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

,dfefna miaiig mkezl gezt ziady migztdאמרּוy minkg ׁשער ְַַָ
לחצר הּגּנה מן zialהּפתּוח dgeztd,ּבמזּוזה oeiknחּיב ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

.df xryl gezt xvgdn miptl `vnpy ziady

.Ë הּברסקי ּובית הּטבילה ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית
mxeb mda yeniydy zenewn mdy ,zexer ceairl ynynd -

dndefe jelkl daxdl,ּבהם okeוכּיֹוצא -ote`y zenewnd lk ְֵֶַָ
,dndefe jelkl daxdl mxeb mda yeniyd,הּמזּוזה מן ְְִִַָּפטּורין

`ed mrhdeּכבֹוד לדירת עׂשּויין ׁשאינן `mpiלפי md - ְְֲִִִֵֶַָָ
.micaekn miyinyz xear micreinהחג bglסּכת zcreind - ֶַָֻ

zekeqdּבחג,zekeqd bg inia ׁשּבספינהokו - iepadּבית zia - ְְִִִֶֶַָָ
dpitqa,הּמזּוזה מן ed`ּפטּורין mrhdeׁש `elלפי zexic אינן ְְְִִִֵֶַָָ

קבע לדירת `l`עׂשּויין dreaw dxeva oda miynzyn oi` - ְֲִִֶַַ
.i`xr ote`aיֹוצרין ׁשל סּכֹות qxg,ׁשּתי ilk ixvei ly - ְְִֵֶֻ

zeiepadמּזֹו לפנים dkeqזֹו dpnn miptle zipevig dkeq - ְִִִ
dyer `ed dpevigae ,eilk z` ripvne xb `ed ziniptae ,zinipt

,xeknl eilk z` `ivene ezk`lndkeqd מן ּפטּורה ְִִַָָהחיצֹונה
קבּועה ׁשאינּה מּפני mixebnlהּמזּוזה zynyn dpi` `id - ְְְִֵֵֶַָָָ

.mixgeq dil` qipkdle ziniptd dkeql xarnl `l` ,mireaw

ׁשּבּׁשוקים dxegq,החנּיֹות zxiknl zecreinyּפטּוריןdfefnn ְְֲִִֶַַָֻ
לדירה, קבּועים ׁשאינן myמּפני mipl mpi` mixkend ixdy ְְְִִִֵֵֶָָ

.zeriawl miaygp mpi` my mixebnd okle ,mziaa `l` dlila

.È רגיל ׁשאינֹו ּפי על אף הרּבה, ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית
ולבא ynzydl]לצאת ,xnelk מהן,[- אחד ּבפתח אּלא ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

`ed oicd ,mda ynzydl libx epi` migztd x`yey לעׂשֹות ֲַַָחּיב
ּופתח. ּפתח ּבכל ועלּיהמזּוזה ּבית ׁשּבין קטן ziaּפתח - ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

dkxcy daex` oirk yi mdipiay bbd zxwzae ,zenew izy oa

icke ,zebxcn ici lr dipyd dnewl dpey`xd dnewd on miler

miyer ,zeyx `ll dhnl dlrnln zcxl dilrd ipa elkei `ly

mr ohw gzt mda yie zebxcnd aiaq zevign dpey`xd dnewa

`ll dilrl zelrl ziad ipa elkei `ly ick ok enke ,zial zlc

wx miyer minrtle ,zlce zevign dipyd dnewa mb miyer ,zeyx
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ז  האוצרות :הלכה בית העצים בית הבקר בית התבן בית
המזוזה. מן כתב פטורין אֿב) סעי' רפו סי' (יו"ד והשו"ע

שיש  שבזמננו (סק"ב) תשובה הפתחי וכתב במזוזה. שחייבים
מזוזה  שם לקבוע אין זוהמה הרבה בקר שער .ברפת בית

המזוזה. מן פטורין והדיר והגינה ומרפסת והשו"ע אכסדרה
פתוחים  אינם אם גם במזוזה שחייב אומרים שיש הביא ס"ז) (שם

(סק"ז)]. הט"ז [ע"פ לבית.
ח  מבואות :הלכה שערי ואחד חצרות שערי אחד לפיכך

במזוזה. חייבין כולן ועיירות מדינות שערי והוסיף ואחד
עובדי  מקצת בעיר או בחצר יש שאם ס"א) רפו סי' (יו"ד הרמ"א
כתב  (סק"ז) והש"ך ממזוזה. פטורות הן הרי שם, שדרים כוכבים
מחמת  מזוזה חיוב אין יהודים רק שם שגרים שכונות בשערי שגם
אם  אלא אותם, שיבזו מחשש וכן השלטון, מעלילות לחשוש שיש

משם  המזוזה ייטלו שלא שמור במקום הפתח אמרו .כן זה ומפני

במזוזה. חייב לחצר הגינה מן הפתוח השו"ע שער וכתב

לקבוע  יש ביתן], [כעין שער בית לגינה הבית בין יש שאם (ס"ט),

הדין  וכן הבית. של ומהצד הגינה של מהצד מזוזות, שתי בה

ס"ח). (שם לחצר הבית שבין שער בבית

ט  וכו':הלכה בחג החג המזוזה.סוכת מן וכתב פטורין

בימות  בו שדר בבית שחדר כא) ס"ק תרכו (סי' ברורה המשנה

ממזוזה  פטור החדר סכך, ומניח הסככה את מסיר ובסוכות השנה

(יו"ד  תשובה ובפתחי השנה. ימות בשאר במזוזה וחייב בסוכות,

במזוזה. חייבת זו שסוכה מהדרכים], [באחד כתב יג) ס"ק רפו סי'

י  לדייק :הלכה כתב קעז) סי' ח"א (יו"ד משה אגרות בשו"ת

הפתחים  שכל שבאופן סי"זֿיח), רפו סי' (יו"ד השו"ע מדברי

רגילים  ואין הרבים] לרשות או [לחצר מקום לאותו פתוחים



ריג z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

dilrd ipae df cvn milrep ziad ipae zenewd on zg`a cg` gzt

y `ed gztd oic ,df cvn milrep,ּבמזּוזה mbחּיב gzt yi m`e ְִַָָ
.dfefna miaiig mdipy dipyd dnewa mbe dpey`xd dnewa ֶֶחדר

חדר אפּלּו על vnpd`ׁשּבבית, מזּוזה לעׂשֹות חּיב ּבחדר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשער  ועל החיצֹון החדר ׁשער ועל הּפנימי החדר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַׁשער

iptnהּבית  `ed maeig mrhe mixcgdׁשּכּלן, lk לדירה - עׂשּויין ְֲִִִֶַַָָֻ
raw.קבּועיןmdו  zxicl miaygpe ְְִ

.‡Èּוביתֹו הּכנסת ּבית אֹו הּמדרׁש ּבית ׁשּבין eziayּפתח - ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
,gzt mdipia yie zqpkd zia e` yxcnd zial cenv רגיל ִִָאם

ּבמזּוזה, חּיב הּפתח, ּבאֹותֹו ולבֹוא libxלצאת epi` m` j` ְְְִֵֶַַַָָָָ
.dfefna aiig epi` `ed ,df gzta ynzydl ּבּתים ׁשני ׁשּבין ְִֵֵֶֶַָּפתח

-] miza ipyl e`yre xiw zervn`a ezia z` wligy ,xnelk -

yie ,xvgl e` miaxd zeyxl d`ivil gzt yi zia lkle [mixcg

reawl yi cv dfi`a reci oi`e ,mizad ipy oia licand xiwa gzt

,df gztay dfefnd z`הֹולכין,dfaּדלת ׁשל הּציר itlאחר - ְִִֶֶֶַַַ
ay ,zlcd xiv ly mewndעּמֹו נראה ׁשהּציר xnelk,מקֹום - ְִִִֶֶַָ

zia oeeikl zqpkp zlcde] ekeza `vnp zlcd xiv ly xegdy ziaa

,[dfהּמזּוזה את קֹובעין aeigeׁשם ,aeyg mewnl aygp df zia - ְְִֶַָָ
reawl yie ,df zial gztk ynyn `edy meyn `ed dfefna gztd

.df mewnl dqipkd ly oini cva dfefnd z`

.·Èהּמזּוזה את קֹובעין [`]והיכן `ed dnewn ?gztaּבתֹו ְְְְִֵֶַָָ
הּפתח, [a]חלל ,gztl jenq uegan xiwd lr drawl oi`e ּבטפח ְֲֶֶַַַַ

לחּוץ הּסמּוcg` gth ly xeriyn xzei ea yie agx gztdyk - ַַָ
[b] ,uegl aexwd gtha dfefnd z` reawl yiּבתחּלתdׁשליׁש ְְִִִַ

הּׁשער ּגבּה ׁשל gztd.העליֹון מּזה- למעלה קבעּה -ואם ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

,oeilrd yilyd zligzn xzei deabוהּוא i`pzaeּכׁשרה, - ְְֵָ

הּמׁשקֹוף מן dfefndטפחdlrnly,ׁשּירחיקּנה z` raw m`e] ְְִִֶֶֶַַַַָ

[c] ,[dleqt ,sewynd on gthn zegt wgxnaעלcvימיןly ְִַ

לּבית  מּׂשמאלהּנכנס קבעּה ואם ,gztl.ׁשל ּפסּולה ּובית ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ

ּבמזּוזה. חּיב ְִִַָָָֻׁשּתפין

.‚È הּכל חֹובת ׁשהיא מּפני ּבמזּוזה להּזהר אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹחּיב

[miype miyp`Î]ּתמיד,dlila oiae meia oia ׁשּיּכנס - עת וכל ְִִֵֵֶָָָ

ezialויצאezian הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו ּביחּוד יפּגע ְְְְִִֵֵֶַַָָ

,dfefna aezkdויזּכרz` dfefnd ici lrאהבתֹו,'dl ויעֹור ְְְֲִֵַָֹ

zipgexd]מּׁשנתֹו ezncxz ezticx]ּוׁשגּיתֹו[- הּזמן [- ּבהבלי ְְְְְִִֵַַַָָ

,mitlege miipnf mdy dfd mler ibeprza dfefndוידע- ici lr ְֵַ

ּדבר  ׁשם ידיעת ׁשאין אּלא עֹולמים ּולעֹולמי לעֹולם העֹומד ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

העֹולם ed`],צּור jexa yecwd dfו [- ici lr חֹוזר הּוא מּיד ְִֵָָָ

enlera,לדעּתֹו ecerii zrici okּו- zngn ּבדרכי הֹול ְְְְֵֵַַ

הראׁשֹונים,מיׁשרים. חכמים ּתפּלין אמרּו לֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָָ

ּובזרֹועֹו y`x]ּבראׁשֹו lye ci ly oilitz ּבבגּדֹו[- וציצית ְְְְְִִִִֹ

הּוא מחזק ּבפתחֹו, ze`ceea]ּומזּוזה eilr miwifgn ep` ׁשּלא [- ְְְְִֶָָֹֻ

רּבים, מזּכירים לֹו יׁש ׁשהרי `elיחטא, zeevn zyelyy - ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָ

'd z` xekfi odici lre ,'d zricie zeevnd zxikfl znxeb mzlert

,`hgi `leהן `el]והן zeevn אֹותֹו[- ׁשּמּצילין הּמלאכים ְְִִִֵֵֶַַַָ

ח)milidzaׁשּנאמרenkמּלחטא, סביב (לד, ה' מלא חנה ְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹ

ויחּלצם. ְְִֵֵַַָליראיו
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אם  רק במזוזה חייבים שהפתחים הוא הדין בהם, להשתמש

הפסיקו  זמן לאחר אם גם בכולם, להשתמש מתחילה הורגלו
זמן  ולאחר בבית דיירים הרבה שהיו כגון בהם, להשתמש

בפתח  אלא להשתמש רגילים היו לא מלכתחילה אם אך נתמעטו.
פטורים. הפתחים ושאר במזוזה חייב בלבד הזה הפתח אחד,

אחד  פתח [כגון שונים למקומות פתוחים שהפתחים באופן אמנם
חייבים  הפתחים שכל הוא הדין לחצר], שני ופתח הרבים לרשות

בשניהם. להשתמש מעולם הורגלו לא אם גם במזוזה

יא  אחר :הלכה הולכין בתים שני שבין דלת,פתח של הציר
המזוזה. את קובעין שם עמו נראה שהציר והוסיף מקום

יש  תשמישו, עיקר מהבתים באחד שאם ס"ו) רפט (סי' הש"ך

באופן  הולכים ולא זה, לבית הכניסה בימין המזוזה את לקבוע
ציר  היכר אחר פנימי .זה שבחדר סק"ד) רפט (סי' הט"ז כתב

המזוזה  את לקבוע יש ליציאה, אחר פתח לו שאין בית בתוך
הפנימי  לחדר הכניסה של ימין בצד זה שגם .בפתח עוד, והוסיף

לקבוע  יש הרבים, לרשות פתח ממנה שאין לחצר הפתוח בפתח
הערה  (פ"ח הדר חובת ובספר לחצר. הכניסה בימין המזוזה את

ומרפסת  בחצר נוהג שהעולם יונגרייז מהגר"ד שקיבל כתב ה)
אך  ולמרפסת. לחצר הכניסה בימין לקבוע יציאה, מהן שאין

אחרונים, כמה דברי ע"פ הכריע קנ) סי' (ח"ג הלוי שבט בשו"ת
לבית  הכניסה בימין מהחצר .לקבוע יציאה יש כאשר אמנם

ציר  היכר אחר ללכת שיש (שם) הט"ז כתב הרבים, .לרשות

שבכל  חב"ד שמנהג כתב, תכד) עמ' (חי"ב קודש באגרות

הפתוחים  החיצוניים הפתחים מלבד הבית חדרי של הפתחים
את  וקובעים ציר', 'היכר אחר הולכים לחצר, או הרבים לרשות

שם, ומוסיף לכיוונו. נפתחת שהדלת לחדר הכניסה בצד המזוזה
בצד  הוא ציר' ה'היכר חדר אותו של הפתחים בכל אם שאף

בצד  המזוזות את לקבוע יש הסמוך], החדר כלפי [כלומר החיצוני
משמש  שהפתח הדבר שנחשב משום מהחדר, היציאה של ימין

האם  בעיונים עוד [וראה לכיוונו נפתחת שהדלת לחדר ככניסה

חלון]. בו שאין בחדר נוהג זה דין

יב  בטפח :הלכה הפתח חלל בתוך המזוזה את קובעין והיכן
לחוץ. את הסמוך קבע שאם ס"ב) רפט סי' (יו"ד הרמ"א וכתב

בפנים  הפתח.המזוזה חלל בתוך שיניח ובלבד מעכב, אינו יותר
המזוזה  את והניח עבר אם מחלוקת שיש (סק"ג) הש"ך וכתב

יש  כן ועל לא, או כשרה היא האם מבחוץ, הקיר על לדלת מעבר
מעכב  זה שאין כתב (סק"ג) והט"ז במקומה. ולתקנה לחזור

כשרה. והמזוזה
השער. גובה של העליון שליש (סק"ד)בתחילת הש"ך וכתב

השליש מתחת קבעה הפתח שאם שאם והוסיף פסולה. העליון
השליש  מתחת הוא אם ואף כתפיו כנגד המזוזה את יקבע גבוה

.העליון 
טפח. המשקוף מן שירחיקנה [בשם והוא כתב (שם) והט"ז

מעכב. אינו שבדיעבד יוסף] הבית

z"qe dfefne oilitz zekld - dad` xtq - xc` f"h ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wixhig zxecdn - x`eand m''anxd

miaiig epnn miptly xryde xepwip xry ezngne .my xc dide

zial ynynd oixcdlt zkyll migezt mdy oeikn ,dfefna

.mixebn

.Êהּתבן okeּבית ,oaz ea gipdl creind zia הּבקר- -ּבית ֵֵֶֶַַָָ
oke ,zeqb zendal creind ziaהעצים gipdlּבית creind zia - ִֵֵָ

oke ,mivr eaהאֹוצרֹות ixdּבית ,mixac oeqg`l creind zia - ֵָָ
md,הּמזּוזה מן dnnּפטּורין ok cnlpeׁשּנאמר:dxeza ְְֱִִֶֶַַָ

zFffn lr mYazkE''ט)ּבית ו, rnyn,(דברים 'jzia' zaizne §©§¨©§ªֵֶ
lr `ed dxezd ieeivyהמיחד ּבית[creind ּפרט[- ,ל- ְְְְֵַָָֻ

xn`p `l df aeigy jkn miyxece לmiza ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ְְֵֵֶַָ
.miyp` yeniyl micrein mpi`yלפיכmewny x`azpy oeikn - ְִָ

,dfefna aiig mc`l creindּבּה יֹוׁשבֹות ׁשהּנׁשים הּבקר ְִֶֶֶַַָָָָרפת
mnvr]ּומתקּׁשטֹות zetiin ּבמזּוזה,[- חּיבת ed`ּבּה mrhde ְְְִִֶֶַַָָ

יחּוד ּבּה יׁש cerii]ׁשהרי אדם[- okxcyלדירת iptny - ְֲִִֵֵֶַָָָ
.mc` ixebnl s` zcrein ztxdy `vnp ,ztxa hywzdl ֵּבית

dfefnn]ׁשער mixehtd dpib e` 'mivrd zia' iptl iepad] ohw zia - ַַ
oke ,ekxc xearl miyp`d jxcyאכסדרהzxeva] dxewn mewn - ְְַַָ

,oihelgl zexebq opi` eizevigny [reaixּומרּפסתdxewn mewn - ְִֶֶ
mixehty zenewn iptl miiepa mde ,[lebir zxeva] dxcqk` oirk

,dfefnn וokוהּדיר zenda,הּגּנה, ekezl miqpeky mewn -lk ְְִִַַָ
el` zenewn.לדירה עׂשּויין ׁשאינן מּפני הּמזּוזה, מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָּפטּורין

ל  ּפתּוחים ּבמזּוזה החּיבין ּבּתים היּו מקֹומֹות cg`nואם ְְְְְִִִִִַַָָָָ
הם ּגם חּיבין `elאּלּו, zenewn ּבמזּוזה.- ְִִֵֵַַָָ

.Áלפיכmizay zenewny zncewd dklda x`azpy xg`l - ְִָ
y `ed oicd ,dfefna miaiig mdl migezt חצרֹות ׁשערי ֲֲֵֵֶַָאחד

ziad iptlyמבֹואֹות ׁשערי xvgdואחד iptly ׁשערי ואחד ְְְֲֲֵֵֶֶַַָָ
ועירֹות, oicdמדינֹות `l` mixryd ibeq oia welig oi` xnelk - ְֲִַָ

a deeyּכּלןmdy,ּבמזּוזה ed`חּיבין mrhde הּבּתים ׁשהרי ְֲִִִֵֶַַָָָָֻ
לתֹוכן ּפתּוחין ּבמזּוזה eהחּיבין ,el` mixry jezl אפּלּו- ְְְֲִִִִַַָָָ

לזה, ּפתּוח וזה לזה ּפתּוח זה ּפתחים ed`עׂשרה oicd ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
yזה ּומּפני חּיבין, ּכּלן ּבמזּוזה חּיב והּפנימי lkyהֹואיל ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֻ

,dfefna miaiig mkezl gezt ziady migztdאמרּוy minkg ׁשער ְַַָ
לחצר הּגּנה מן zialהּפתּוח dgeztd,ּבמזּוזה oeiknחּיב ְִִִֵֶַַַַָָָָָ

.df xryl gezt xvgdn miptl `vnpy ziady

.Ë הּברסקי ּובית הּטבילה ּובית הּמרחץ, ּובית הּכּסא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻּבית
mxeb mda yeniydy zenewn mdy ,zexer ceairl ynynd -

dndefe jelkl daxdl,ּבהם okeוכּיֹוצא -ote`y zenewnd lk ְֵֶַָ
,dndefe jelkl daxdl mxeb mda yeniyd,הּמזּוזה מן ְְִִַָּפטּורין

`ed mrhdeּכבֹוד לדירת עׂשּויין ׁשאינן `mpiלפי md - ְְֲִִִֵֶַָָ
.micaekn miyinyz xear micreinהחג bglסּכת zcreind - ֶַָֻ

zekeqdּבחג,zekeqd bg inia ׁשּבספינהokו - iepadּבית zia - ְְִִִֶֶַָָ
dpitqa,הּמזּוזה מן ed`ּפטּורין mrhdeׁש `elלפי zexic אינן ְְְִִִֵֶַָָ

קבע לדירת `l`עׂשּויין dreaw dxeva oda miynzyn oi` - ְֲִִֶַַ
.i`xr ote`aיֹוצרין ׁשל סּכֹות qxg,ׁשּתי ilk ixvei ly - ְְִֵֶֻ

zeiepadמּזֹו לפנים dkeqזֹו dpnn miptle zipevig dkeq - ְִִִ
dyer `ed dpevigae ,eilk z` ripvne xb `ed ziniptae ,zinipt

,xeknl eilk z` `ivene ezk`lndkeqd מן ּפטּורה ְִִַָָהחיצֹונה
קבּועה ׁשאינּה מּפני mixebnlהּמזּוזה zynyn dpi` `id - ְְְִֵֵֶַָָָ

.mixgeq dil` qipkdle ziniptd dkeql xarnl `l` ,mireaw

ׁשּבּׁשוקים dxegq,החנּיֹות zxiknl zecreinyּפטּוריןdfefnn ְְֲִִֶַַָֻ
לדירה, קבּועים ׁשאינן myמּפני mipl mpi` mixkend ixdy ְְְִִִֵֵֶָָ

.zeriawl miaygp mpi` my mixebnd okle ,mziaa `l` dlila

.È רגיל ׁשאינֹו ּפי על אף הרּבה, ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבית
ולבא ynzydl]לצאת ,xnelk מהן,[- אחד ּבפתח אּלא ְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

`ed oicd ,mda ynzydl libx epi` migztd x`yey לעׂשֹות ֲַַָחּיב
ּופתח. ּפתח ּבכל ועלּיהמזּוזה ּבית ׁשּבין קטן ziaּפתח - ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

dkxcy daex` oirk yi mdipiay bbd zxwzae ,zenew izy oa

icke ,zebxcn ici lr dipyd dnewl dpey`xd dnewd on miler

miyer ,zeyx `ll dhnl dlrnln zcxl dilrd ipa elkei `ly

mr ohw gzt mda yie zebxcnd aiaq zevign dpey`xd dnewa

`ll dilrl zelrl ziad ipa elkei `ly ick ok enke ,zial zlc

wx miyer minrtle ,zlce zevign dipyd dnewa mb miyer ,zeyx
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ז  האוצרות :הלכה בית העצים בית הבקר בית התבן בית
המזוזה. מן כתב פטורין אֿב) סעי' רפו סי' (יו"ד והשו"ע

שיש  שבזמננו (סק"ב) תשובה הפתחי וכתב במזוזה. שחייבים
מזוזה  שם לקבוע אין זוהמה הרבה בקר שער .ברפת בית

המזוזה. מן פטורין והדיר והגינה ומרפסת והשו"ע אכסדרה
פתוחים  אינם אם גם במזוזה שחייב אומרים שיש הביא ס"ז) (שם

(סק"ז)]. הט"ז [ע"פ לבית.
ח  מבואות :הלכה שערי ואחד חצרות שערי אחד לפיכך

במזוזה. חייבין כולן ועיירות מדינות שערי והוסיף ואחד
עובדי  מקצת בעיר או בחצר יש שאם ס"א) רפו סי' (יו"ד הרמ"א
כתב  (סק"ז) והש"ך ממזוזה. פטורות הן הרי שם, שדרים כוכבים
מחמת  מזוזה חיוב אין יהודים רק שם שגרים שכונות בשערי שגם
אם  אלא אותם, שיבזו מחשש וכן השלטון, מעלילות לחשוש שיש

משם  המזוזה ייטלו שלא שמור במקום הפתח אמרו .כן זה ומפני

במזוזה. חייב לחצר הגינה מן הפתוח השו"ע שער וכתב

לקבוע  יש ביתן], [כעין שער בית לגינה הבית בין יש שאם (ס"ט),

הדין  וכן הבית. של ומהצד הגינה של מהצד מזוזות, שתי בה

ס"ח). (שם לחצר הבית שבין שער בבית

ט  וכו':הלכה בחג החג המזוזה.סוכת מן וכתב פטורין

בימות  בו שדר בבית שחדר כא) ס"ק תרכו (סי' ברורה המשנה

ממזוזה  פטור החדר סכך, ומניח הסככה את מסיר ובסוכות השנה

(יו"ד  תשובה ובפתחי השנה. ימות בשאר במזוזה וחייב בסוכות,

במזוזה. חייבת זו שסוכה מהדרכים], [באחד כתב יג) ס"ק רפו סי'

י  לדייק :הלכה כתב קעז) סי' ח"א (יו"ד משה אגרות בשו"ת

הפתחים  שכל שבאופן סי"זֿיח), רפו סי' (יו"ד השו"ע מדברי

רגילים  ואין הרבים] לרשות או [לחצר מקום לאותו פתוחים
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i"yx
(È).Â¯Ó‡:עשה טוב כי צדיק שהוא ‡ÈÂלמי (‡È)

.Ú¯ Ú˘¯Ï רעה גורם לאחרים ורע לעצמו רע שהוא
צדיק  אמרו על מוסב והמקרא בתנחומא. ולאחרים, לו

רע: לרשע לו ואוי לו טוב ÏÏÂÚÓ.כי ÂÈ˘‚ (·È)
הם: ·Â.ליצנים ÂÏ˘Ó ÌÈ˘Â בו משלו נואפות נשים

לבם  והטו ציון בנות גבהו כי יען למטה שאמר כמו
לשון  תירגם ויונתן בו) משלו חלשים כל (לפיכך לרעה

בדרך ÍÈ¯˘‡Ó.(נושים): לאשרך להם שיש מדריכיך
אותם: מתעים הם È¯Ï·.קלקלו:·ÂÚÏ.טוב ·ˆ (‚È)
עכבה: לשון זו È˜Êעמידה ÌÚ ‡Â·È ËÙ˘Ó· '‰ („È)

.ÂÓÚ'בערת אתם אומר ולעכו''ם למחות, להם שהי'
לרעה: עזרתם ואתם מעט קצפתי אני כרמי ‚ÏÊ˙את

.ÈÚ‰ במדרש זה כל טובים, במעשים עניים שהיו דור
ישראל. על הענין כל פשוטו, משמעות ולפי אגדה.

בער  ואתם השבטים, הם עמים לדין הכרם.ועומד תם

העם: שאר את אכלו והשרים ÌÎÏÓ.(ÂË)הזקנים
לכם: מה בדינם:˙ÂÁË.כמו לבזות ותמעיטו תכתתו

.'‰ ¯Ó‡ÈÂ (ÊË) יען בעמי, משלו אשר הנשים על
וגו': גבהו כי שערות קליעת נכריות Â¯˜˘ÓÂ˙פיאות

.ÌÈÈÚ בסיקרא עיניהם צובעות ד''א הבטה. לשון
˙ÎÏ‰.ובכחול: ÛÂÙËÂ ÍÂÏ‰ גבי על צף דבר לשון

כמו יא)חבירו כד (דברים דאטיף, ומתרגמינן הציף אשר
נראית  שתהא כדי קצרות שתי בין מהלכת ארוכה היתה
היו  מקפן, ובפתהן תירגם ויונתן מהם. למעלה צפה
כורכות  תלושין שערות קליעת נכריות פיאות קושרות

וטפופות: גסות שיראו קליעותיהן Ì‰ÈÏ‚¯·Âעם
.‰ÒÎÚ˙ ישראל בחורי אצל בשוק עוברות כשהיו

להבעיר  כדי נואפות חיבת צד ורמזתו ברגלו דורסתו
של  ארס הוא עכס. נחש. של זה כעכס הרע יצר בו

נחש:

cec zcevn
(È).˜È„ˆ Â¯Ó‡הטוב את עשה  כי הצדיק את  ורוממו שבחו

ילמדו למען שבחוהו ולזה מעשיהם גמול  יאכלו הצדיקים  כי 
להם : לטוב  שב‡ÈÂ.(È‡)ממנו ולא ברע האוחז  רשע אבל 

משלם : גמולו יקבל  כי  לו אוי ÏÏÂÚÓ.(È·)ממנו ÂÈ˘‚Â
והנשים בהם ומושלים אותם  לוחצים המה שבהם הליצנים
דעתן: אחרי  השרים  לב  הטו כי בהם משלו  הנה  הנואפות

.ÍÈ¯˘‡Ó אותך מתעים  המה אותך  המדריכים המנהיגים
הישר: מאז·ÂÚÏ.מדרך  בו שהלכת הישר  דרך משחיתים 

במ''ש: הדבר וכפל  אליו תשוב לא נצבˆ·.(È‚)למען לכן
שבט  שכל (ולפי אותם ולדון העמים עם  מריבה לעשות ה'
עמים): בלשון בכללם ישראל לכל  קרא לזה עם, קרוי לעצמו

(„È).ËÙ˘Ó· יאמר‰' וכה ושריו עמו זקני עם ויכוח  יערוך 
את רעיתם בעצמכם אתם אבל עמי השחיתו האומות לא 
הם ה) (לקמן צבאות  ה' כרם  הקרואים ישראל ר''ל כרמי

פה: בכל  אותם אכלתם כי למרעה  לכם  ‰ÈÚ.היו  ˙ÏÊ‚חזרתם ולא  בבתיכם  עדיין והנו אותו  וגזלתם העני על  אף חסתם לא
ÌÎÏ.(ÂË)לו: ‰Ó:עניים פני תטחנו ומדוע עמי את תדכאון מדוע  ‚·‰Â.(ÊË)ר''ל  ÈÎ ÔÚÈבקומה שהולכות בעבור 

‚¯ÔÂ.זקופה : ˙ÂÈÂË: יפיין להראות ואילך  אילך  בגרון  ÌÈÈÚ.נוטות  ˙Â¯˜˘ÓÂ: הנואפים אל  העינים  עם ‰ÍÂÏרומזות
.ÛÂÙËÂ:המים פי על  הצף כדבר בנחת גאוה דרך  אשר˙ÒÎÚ‰.הולכות במנעלה  דורסת  ישראל  בחורי  אצל  עוברת כשהיא

ברגלה:

oeiv zcevn
(È).Â¯Ó‡דברים) האמרת ה' את  כמו ורוממות  שבח  ענינו

הנקרא האילן ברום העליון מהנוף  מושאל  לשון  והוא  כו )
יז ): (לקמן אמיר בראש כמ''ש לוחציו:ÂÈ˘‚Â.(È·)אמיר

.ÏÏÂÚÓ:ולעג שחוק אםÍÈ¯˘‡Ó.ענין כמו והלוך  דרך  ענין
לא): (איוב אשורי תועה:ÌÈÚ˙Ó.תטה  ענין·ÂÚÏ.מל'

ועבדיך Ì˙‡Â.(È„)השחתה: כמו  אבל במקום היא  הוי''ו
מב ): (בראשית  אחר·Ì˙¯Ú.באו בשדה ובער כמו  רעיתם

כב ): נח ):‚¯ÔÂ.(ÊË)(שמות (לקמן בגרון קרא  כמו  צואר
.˙Â¯˜˘ÓÂ( כ (איוב שזפתו עין כי ורמיזה קריצה הבטת ענינו

דסקרתא : עינא  אשרÛÂÙËÂ.תרגומו כי  ממעל  הצפה ענין
דאטיף : ת ''א י) (דברים  וכעכס˙ÒÎÚ‰.הציף כמו ארס  ענין

ו): (משלי אויל  מוסר אל

xc` f"hÎ'i w"yÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xc` f"h - 'i -

ה'תשע"ה  אדר י' ראשון יום
יום ראשון ֿ ש "ק י 'ֿ ט "ז אדר 

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ה  אדר י"א שני יום

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום

ה'תשע"ה  אדר י"ד חמישי 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"ה  אדר ט"ו שישי 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"ה  אדר ט"ז קודש שבת 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
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק תרומה והקודמו, ובטח גם להבא ימשיך להודיע מהנעשה 

בענינים הכללים וכן בעניניו הפרטים.

ולפלא וגם תמי' גדולה מה שכותב שלא יכול להחליט על ההיתר, כו', כי אין ההחלטה תלוי' בו 

כ"א בתורתנו, ואין לחלק בין פסק לפסק, ועוד יותר פלא מה שכותב עד"ז של אי החלטתו בקור רוח, 

כאילו זוהי מדת חסידות שלא להשמע להוראת מרא דאתרא, אבל כיון שכבר נעשה ענין, בודאי גם 

זה יהי' לטובה, וזכות התעסקותו בחינוך על טהרת הקדש וחסידות תעמוד לו ולזוגתו תי' אשר מתוך 

בריאות הנכונה והרחבת הדעת יגדלו את ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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i"yx
(È).Â¯Ó‡:עשה טוב כי צדיק שהוא ‡ÈÂלמי (‡È)

.Ú¯ Ú˘¯Ï רעה גורם לאחרים ורע לעצמו רע שהוא
צדיק  אמרו על מוסב והמקרא בתנחומא. ולאחרים, לו

רע: לרשע לו ואוי לו טוב ÏÏÂÚÓ.כי ÂÈ˘‚ (·È)
הם: ·Â.ליצנים ÂÏ˘Ó ÌÈ˘Â בו משלו נואפות נשים

לבם  והטו ציון בנות גבהו כי יען למטה שאמר כמו
לשון  תירגם ויונתן בו) משלו חלשים כל (לפיכך לרעה

בדרך ÍÈ¯˘‡Ó.(נושים): לאשרך להם שיש מדריכיך
אותם: מתעים הם È¯Ï·.קלקלו:·ÂÚÏ.טוב ·ˆ (‚È)
עכבה: לשון זו È˜Êעמידה ÌÚ ‡Â·È ËÙ˘Ó· '‰ („È)

.ÂÓÚ'בערת אתם אומר ולעכו''ם למחות, להם שהי'
לרעה: עזרתם ואתם מעט קצפתי אני כרמי ‚ÏÊ˙את

.ÈÚ‰ במדרש זה כל טובים, במעשים עניים שהיו דור
ישראל. על הענין כל פשוטו, משמעות ולפי אגדה.

בער  ואתם השבטים, הם עמים לדין הכרם.ועומד תם

העם: שאר את אכלו והשרים ÌÎÏÓ.(ÂË)הזקנים
לכם: מה בדינם:˙ÂÁË.כמו לבזות ותמעיטו תכתתו

.'‰ ¯Ó‡ÈÂ (ÊË) יען בעמי, משלו אשר הנשים על
וגו': גבהו כי שערות קליעת נכריות Â¯˜˘ÓÂ˙פיאות

.ÌÈÈÚ בסיקרא עיניהם צובעות ד''א הבטה. לשון
˙ÎÏ‰.ובכחול: ÛÂÙËÂ ÍÂÏ‰ גבי על צף דבר לשון

כמו יא)חבירו כד (דברים דאטיף, ומתרגמינן הציף אשר
נראית  שתהא כדי קצרות שתי בין מהלכת ארוכה היתה
היו  מקפן, ובפתהן תירגם ויונתן מהם. למעלה צפה
כורכות  תלושין שערות קליעת נכריות פיאות קושרות

וטפופות: גסות שיראו קליעותיהן Ì‰ÈÏ‚¯·Âעם
.‰ÒÎÚ˙ ישראל בחורי אצל בשוק עוברות כשהיו

להבעיר  כדי נואפות חיבת צד ורמזתו ברגלו דורסתו
של  ארס הוא עכס. נחש. של זה כעכס הרע יצר בו

נחש:

cec zcevn
(È).˜È„ˆ Â¯Ó‡הטוב את עשה  כי הצדיק את  ורוממו שבחו

ילמדו למען שבחוהו ולזה מעשיהם גמול  יאכלו הצדיקים  כי 
להם : לטוב  שב‡ÈÂ.(È‡)ממנו ולא ברע האוחז  רשע אבל 

משלם : גמולו יקבל  כי  לו אוי ÏÏÂÚÓ.(È·)ממנו ÂÈ˘‚Â
והנשים בהם ומושלים אותם  לוחצים המה שבהם הליצנים
דעתן: אחרי  השרים  לב  הטו כי בהם משלו  הנה  הנואפות

.ÍÈ¯˘‡Ó אותך מתעים  המה אותך  המדריכים המנהיגים
הישר: מאז·ÂÚÏ.מדרך  בו שהלכת הישר  דרך משחיתים 

במ''ש: הדבר וכפל  אליו תשוב לא נצבˆ·.(È‚)למען לכן
שבט  שכל (ולפי אותם ולדון העמים עם  מריבה לעשות ה'
עמים): בלשון בכללם ישראל לכל  קרא לזה עם, קרוי לעצמו

(„È).ËÙ˘Ó· יאמר‰' וכה ושריו עמו זקני עם ויכוח  יערוך 
את רעיתם בעצמכם אתם אבל עמי השחיתו האומות לא 
הם ה) (לקמן צבאות  ה' כרם  הקרואים ישראל ר''ל כרמי

פה: בכל  אותם אכלתם כי למרעה  לכם  ‰ÈÚ.היו  ˙ÏÊ‚חזרתם ולא  בבתיכם  עדיין והנו אותו  וגזלתם העני על  אף חסתם לא
ÌÎÏ.(ÂË)לו: ‰Ó:עניים פני תטחנו ומדוע עמי את תדכאון מדוע  ‚·‰Â.(ÊË)ר''ל  ÈÎ ÔÚÈבקומה שהולכות בעבור 

‚¯ÔÂ.זקופה : ˙ÂÈÂË: יפיין להראות ואילך  אילך  בגרון  ÌÈÈÚ.נוטות  ˙Â¯˜˘ÓÂ: הנואפים אל  העינים  עם ‰ÍÂÏרומזות
.ÛÂÙËÂ:המים פי על  הצף כדבר בנחת גאוה דרך  אשר˙ÒÎÚ‰.הולכות במנעלה  דורסת  ישראל  בחורי  אצל  עוברת כשהיא

ברגלה:

oeiv zcevn
(È).Â¯Ó‡דברים) האמרת ה' את  כמו ורוממות  שבח  ענינו

הנקרא האילן ברום העליון מהנוף  מושאל  לשון  והוא  כו )
יז ): (לקמן אמיר בראש כמ''ש לוחציו:ÂÈ˘‚Â.(È·)אמיר

.ÏÏÂÚÓ:ולעג שחוק אםÍÈ¯˘‡Ó.ענין כמו והלוך  דרך  ענין
לא): (איוב אשורי תועה:ÌÈÚ˙Ó.תטה  ענין·ÂÚÏ.מל'

ועבדיך Ì˙‡Â.(È„)השחתה: כמו  אבל במקום היא  הוי''ו
מב ): (בראשית  אחר·Ì˙¯Ú.באו בשדה ובער כמו  רעיתם

כב ): נח ):‚¯ÔÂ.(ÊË)(שמות (לקמן בגרון קרא  כמו  צואר
.˙Â¯˜˘ÓÂ( כ (איוב שזפתו עין כי ורמיזה קריצה הבטת ענינו

דסקרתא : עינא  אשרÛÂÙËÂ.תרגומו כי  ממעל  הצפה ענין
דאטיף : ת ''א י) (דברים  וכעכס˙ÒÎÚ‰.הציף כמו ארס  ענין

ו): (משלי אויל  מוסר אל

xc` f"hÎ'i w"yÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd xc` f"h - 'i -

ה'תשע"ה  אדר י' ראשון יום
יום ראשון ֿ ש "ק י 'ֿ ט "ז אדר 

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ה  אדר י"א שני יום

ה'תשע"ה  אדר י"ב שלישי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשע"ה  אדר י"ג רביעי יום

ה'תשע"ה  אדר י"ד חמישי 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"ה  אדר ט"ו שישי 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"ה  אדר ט"ז קודש שבת 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
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i"yx
(·Î).ÍÎÏ‰˙‰·:בחייך.Í˙Â‡ ‰Á˙:תנהיגך כמו

.Í·Î˘·:בקבר.ÍÁÈ˘˙ ‡È‰ ˙Âˆ˜‰Â לתחיית
בדין: לעמוד ˙˘ÍÁÈ.המתים ‡È‰:בעדך תליץ

(‚Î).¯Â‡ ‰¯Â˙Â ‰ÂˆÓ ¯ ÈÎ מאיר שהאור כמו
אל  לעולם זכותה עומדת התורה כך תמיד לעולם
נר  כי ד''א הנר, כאור שעה לפי מצוה וזכות האדם
מצות  שמקיים מי כל נר הוא האב מצות וגו' מצוה
ואם  חושך במקום להדליק בידו נר נוטל כאילו אביו
שהוא  מי וכן לאורו, מוצאו הוא שם דבר שום אבד
אל  אומר הוא וכן לו היא אורה אמו הוראת מקיים
מדבר  זה שמקרא ודאי הוא וכן אמך תורת תטוש

דכתיב ואמו אביו כ)במצות ואמו (לקמן אביו מקלל
ידעך אדם של נר ואם חשך. באשון נרו (כוהה)ידעך

נרו  מאיר מצות כשמקיים נמצא מצות, מקיים כשאין
קרא) יוסף ÒÂÓ¯.:(ר' ˙ÂÁÎÂ˙ ÌÈÈÁ Í¯„Â תוכחות

דרך  שהם נמצא לחיים, האדם את מטים הם המוסר
¯Ú.(Î„)החיים: ˙˘‡Ó Í¯Ó˘Ï תשמרך התורה

אשה  שלמה דבר לא כרחך ועל רע. מנהג של מאשה
הכל  כנגד שקולה שהיא גלולים עבודת כנגד אלא רעה
של  ושבחה שכרה כל וכי ממש זונה אשה תאמר שאם
עבודת  זו ע''כ אלא לבדה הזונה מן ששומרת תורה

הכל: כנגד חמורה שהיא ÔÂ˘Ï.גלולים ˙˜ÏÁÓ

נכריה: לשון של עינים ˙˜ÍÁ.(Î‰)מטחות Ï‡Â ואל
בה  שקורצות עיניה בעפעפי ממך חכמתך ם תטול

ÌÁÏ.(ÂÎ)בעפעפיה: ¯ÎÎ „Ú ‰ÂÊ ‰˘‡ „Ú· ÈÎ
טוב: כל וחוסר עניות ˙ˆÂ„.לידי ‰¯˜È ˘Ù נפש

לגיהנם: וצדה באה לכן קודם יקרה שהיתה
(ÊÎ).˘È‡ ‰˙ÁÈ‰ בגדיו בשפולי גחלים איש הישאב

הוא  שאיבה לשון גחלים חתיית לשון כל ישרפו. ולא
המדורה: בתוך הכלי כשממלא ‡Ï(ËÎ)כמשמעה

.Â‰Ú¯ שהיא ‡˘˙ לדרשה יש ע''ג על ואף כמשמעו
לך: ללא ÂÊÂ·È.(Ï)מיוחדת ‡Ï:'וגו(‡Ï)‡ˆÓÂ

.ÌÏ˘È:'וגו.Ô˙È Â˙È· ÔÂ‰ ÏÎ למכור ‡˙ צריך ואפי'
ומתחלה  תקנה, לו יש מכלֿמקום זה, על לו אשר כל

אבל: עשה, רעב Â‚Â'.(Ï·)מחמת ‰˘‡ Û‡Â
גנבה  הגנב יגנוב אם אחד בדבור מחוברים שלשתם
הוא  נפשו לרעבון כי למה הנואף כמו כ''כ לבזותו אין
תקנה  לו יש וכשנמצא יאכל מה לו אין ואולי עושה
תשלומי  כלומר שבעתים ישלם היותר ולכל בתשלומין
מפרשים  ויש אחד, על חמשים ואפילו הרבה כפל
חמשה  שמשלם וטבחו וכליו שור גונב כמו שבעתים

שבעה): (הרי הכלים על כפל ותשלומי Û‡Âבקר
.·Ï ¯ÒÁ עשה:‡˘‰ לרעבון לא שהרי ÈÁ˘Ó˙הוא

.‰˘ÚÈ ‡Â‰ Â˘Ù:הזמה

cec zcevn
(·Î).Í˙Â‡ ‰Á˙: הישר בדרך אותך ÍÈÏÚ.תנהג ¯ÂÓ˘˙

לילה : ˙˘ÍÁÈ.משודדי ‡È‰המדבר טוב כחבר עמך  תדבר 
עמו: להשתעשע חבירו ÂˆÓ‰.(Î‚)עם  ¯ ÈÎשאדם המצוה 

היום כאור לו היא תורה והלומד  כנר לו מאירה עושה 
חיים: המביא דרך  לו הוא מוסר תוכחת והשומע

(„Î).Í¯Ó˘Ï: זונה מאשה לשמרך  יועיל המוסר ÏÁÓ˜˙.כי
במ ''ש: ענין כפל  והוא  הנכריה פתויי ˙˜ÍÁ.(Î‰)מחלקלקות Ï‡Â:עפעפיה רמזי ע''י  אחריה  נמשך להיות לבך  תקח  אל 

(ÂÎ).‰ÂÊ ‰˘‡ „Ú· ÈÎ:לחם ככר  ישאל כי  עד  העוני  לרב  האדם  בא זונה  אשה חמדת תצוד ˙ˆÂ„.בעבור  אמריה בחלקת
מעון: ונקיה יקרה שהיתה  עם הנפש בגדיו:‰ÁÈ˙‰.(ÊÎ)את תשרפנה ולא האש את בחיקו איש שישאב אפשר ‡Ì(ÁÎ)וכי

.ÍÏ‰Èולא גחלים על איש יהלך רגליו :וכי ‰·‡.(ËÎ)תשרפנה  ÔÎינקה לא  בה הנוגע כל  כי  רעהו אשת  אל הבא הוא  כן
הראוי: ÂÊÂ·È.(Ï)מעונש  ‡Ï וכמעט הרעבון לשבור וגנב הוא רעב כי נפשו  למלא יגנוב  כאשר  הגנב את  לבזות מרבים  אין
יחשב : הגניבה :ÓÂˆ‡.(Ï‡)לאונס  בעל  ממנו  חדל אז בתשלומין לתקן יוכל  ימצא ‰ÔÂ.וכאשר ÏÎ יתן‡˙ לא הלא  ר''ל 

הנפש : עד נגע לא  אבל ביתו הון מכל ‡˘‰.(Ï·)יותר Û‡Âעשה נפשו  להשחית  והרוצה לב  חסר הוא  אשה עם המנאף  אבל 
ממון: כגונב הכרחיות לו ואין  הואיל  כזאת יעשה 

oeiv zcevn
(·Î).‰Á˙:תנהג.˙ÂˆÈ˜‰Â:מהשינה הערה ˙˘ÍÁÈ.ענין

ודבור: שיחה ÌÁÏ.(ÂÎ)מלשון ¯ÎÎ:שלם לחם נקרא כן
(ÊÎ).‰˙ÁÈ‰אש לחתות  כמו ממקומו האש  שאיבת ענין

ל):מיקוד  החיק:·Â˜ÈÁ.(ישעיה שממול  בבגדו ר''ל
(ÁÎ).‰ÈÂÎ˙ כויה תחת  כויה  כמו שרפה  כא):ענין (שמות
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.Í·Î˘·:בקבר.ÍÁÈ˘˙ ‡È‰ ˙Âˆ˜‰Â לתחיית
בדין: לעמוד ˙˘ÍÁÈ.המתים ‡È‰:בעדך תליץ

(‚Î).¯Â‡ ‰¯Â˙Â ‰ÂˆÓ ¯ ÈÎ מאיר שהאור כמו
אל  לעולם זכותה עומדת התורה כך תמיד לעולם
נר  כי ד''א הנר, כאור שעה לפי מצוה וזכות האדם
מצות  שמקיים מי כל נר הוא האב מצות וגו' מצוה
ואם  חושך במקום להדליק בידו נר נוטל כאילו אביו
שהוא  מי וכן לאורו, מוצאו הוא שם דבר שום אבד
אל  אומר הוא וכן לו היא אורה אמו הוראת מקיים
מדבר  זה שמקרא ודאי הוא וכן אמך תורת תטוש

דכתיב ואמו אביו כ)במצות ואמו (לקמן אביו מקלל
ידעך אדם של נר ואם חשך. באשון נרו (כוהה)ידעך

נרו  מאיר מצות כשמקיים נמצא מצות, מקיים כשאין
קרא) יוסף ÒÂÓ¯.:(ר' ˙ÂÁÎÂ˙ ÌÈÈÁ Í¯„Â תוכחות

דרך  שהם נמצא לחיים, האדם את מטים הם המוסר
¯Ú.(Î„)החיים: ˙˘‡Ó Í¯Ó˘Ï תשמרך התורה

אשה  שלמה דבר לא כרחך ועל רע. מנהג של מאשה
הכל  כנגד שקולה שהיא גלולים עבודת כנגד אלא רעה
של  ושבחה שכרה כל וכי ממש זונה אשה תאמר שאם
עבודת  זו ע''כ אלא לבדה הזונה מן ששומרת תורה

הכל: כנגד חמורה שהיא ÔÂ˘Ï.גלולים ˙˜ÏÁÓ

נכריה: לשון של עינים ˙˜ÍÁ.(Î‰)מטחות Ï‡Â ואל
בה  שקורצות עיניה בעפעפי ממך חכמתך ם תטול

ÌÁÏ.(ÂÎ)בעפעפיה: ¯ÎÎ „Ú ‰ÂÊ ‰˘‡ „Ú· ÈÎ
טוב: כל וחוסר עניות ˙ˆÂ„.לידי ‰¯˜È ˘Ù נפש

לגיהנם: וצדה באה לכן קודם יקרה שהיתה
(ÊÎ).˘È‡ ‰˙ÁÈ‰ בגדיו בשפולי גחלים איש הישאב

הוא  שאיבה לשון גחלים חתיית לשון כל ישרפו. ולא
המדורה: בתוך הכלי כשממלא ‡Ï(ËÎ)כמשמעה

.Â‰Ú¯ שהיא ‡˘˙ לדרשה יש ע''ג על ואף כמשמעו
לך: ללא ÂÊÂ·È.(Ï)מיוחדת ‡Ï:'וגו(‡Ï)‡ˆÓÂ

.ÌÏ˘È:'וגו.Ô˙È Â˙È· ÔÂ‰ ÏÎ למכור ‡˙ צריך ואפי'
ומתחלה  תקנה, לו יש מכלֿמקום זה, על לו אשר כל

אבל: עשה, רעב Â‚Â'.(Ï·)מחמת ‰˘‡ Û‡Â
גנבה  הגנב יגנוב אם אחד בדבור מחוברים שלשתם
הוא  נפשו לרעבון כי למה הנואף כמו כ''כ לבזותו אין
תקנה  לו יש וכשנמצא יאכל מה לו אין ואולי עושה
תשלומי  כלומר שבעתים ישלם היותר ולכל בתשלומין
מפרשים  ויש אחד, על חמשים ואפילו הרבה כפל
חמשה  שמשלם וטבחו וכליו שור גונב כמו שבעתים

שבעה): (הרי הכלים על כפל ותשלומי Û‡Âבקר
.·Ï ¯ÒÁ עשה:‡˘‰ לרעבון לא שהרי ÈÁ˘Ó˙הוא

.‰˘ÚÈ ‡Â‰ Â˘Ù:הזמה

cec zcevn
(·Î).Í˙Â‡ ‰Á˙: הישר בדרך אותך ÍÈÏÚ.תנהג ¯ÂÓ˘˙

לילה : ˙˘ÍÁÈ.משודדי ‡È‰המדבר טוב כחבר עמך  תדבר 
עמו: להשתעשע חבירו ÂˆÓ‰.(Î‚)עם  ¯ ÈÎשאדם המצוה 

היום כאור לו היא תורה והלומד  כנר לו מאירה עושה 
חיים: המביא דרך  לו הוא מוסר תוכחת והשומע

(„Î).Í¯Ó˘Ï: זונה מאשה לשמרך  יועיל המוסר ÏÁÓ˜˙.כי
במ ''ש: ענין כפל  והוא  הנכריה פתויי ˙˜ÍÁ.(Î‰)מחלקלקות Ï‡Â:עפעפיה רמזי ע''י  אחריה  נמשך להיות לבך  תקח  אל 

(ÂÎ).‰ÂÊ ‰˘‡ „Ú· ÈÎ:לחם ככר  ישאל כי  עד  העוני  לרב  האדם  בא זונה  אשה חמדת תצוד ˙ˆÂ„.בעבור  אמריה בחלקת
מעון: ונקיה יקרה שהיתה  עם הנפש בגדיו:‰ÁÈ˙‰.(ÊÎ)את תשרפנה ולא האש את בחיקו איש שישאב אפשר ‡Ì(ÁÎ)וכי

.ÍÏ‰Èולא גחלים על איש יהלך רגליו :וכי ‰·‡.(ËÎ)תשרפנה  ÔÎינקה לא  בה הנוגע כל  כי  רעהו אשת  אל הבא הוא  כן
הראוי: ÂÊÂ·È.(Ï)מעונש  ‡Ï וכמעט הרעבון לשבור וגנב הוא רעב כי נפשו  למלא יגנוב  כאשר  הגנב את  לבזות מרבים  אין
יחשב : הגניבה :ÓÂˆ‡.(Ï‡)לאונס  בעל  ממנו  חדל אז בתשלומין לתקן יוכל  ימצא ‰ÔÂ.וכאשר ÏÎ יתן‡˙ לא הלא  ר''ל 

הנפש : עד נגע לא  אבל ביתו הון מכל ‡˘‰.(Ï·)יותר Û‡Âעשה נפשו  להשחית  והרוצה לב  חסר הוא  אשה עם המנאף  אבל 
ממון: כגונב הכרחיות לו ואין  הואיל  כזאת יעשה 

oeiv zcevn
(·Î).‰Á˙:תנהג.˙ÂˆÈ˜‰Â:מהשינה הערה ˙˘ÍÁÈ.ענין

ודבור: שיחה ÌÁÏ.(ÂÎ)מלשון ¯ÎÎ:שלם לחם נקרא כן
(ÊÎ).‰˙ÁÈ‰אש לחתות  כמו ממקומו האש  שאיבת ענין

ל):מיקוד  החיק:·Â˜ÈÁ.(ישעיה שממול  בבגדו ר''ל
(ÁÎ).‰ÈÂÎ˙ כויה תחת  כויה  כמו שרפה  כא):ענין (שמות
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

zaiz ieaixn ,jk epy'Bà'micnl ,'exkn e` egahe' weqtayúBaøì§©
àðz äi÷æç éác .çéìMä úàieaixn ,epy diwfg ly eyxcn ziaa - ¤©¨¦§¥¦§¦¨¨¨

zaiz'úçz'weqtay(my)rAx`e xFXd zgY mNWi xwa dXng' ©©£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©
micnl ,'dUd zgY o`v.çéìMä úà úBaøì Ÿ©©©¤§©¤©¨¦

ici lr gahy zngny ,ef `xaq xwir lr `iyew d`ian `xnbd
:minelyza aiig gilyé÷úîéãéî àkéà éî ,àøèeæ øî dì óm`d - ©§¦¨©§¨¦¦¨¦¦

,zaya ziyrpy ef dgiahk ,xac yiy okziàì eäéà ãáò eléàc§¦¨©¦Ÿ
áéiçéîixdy ,mlyln xeht did ,envra ok dyer did eli`y - ¦©©

,exhet did dzind aeigáéiçîe çéìL ãéáòåegely e`yr m`e - §¨¦¨¦©¦©©
:`xnbd zvxzn .aiigzn `ed ixdáéiçéî àìc íeMî åàì ,eäéà- ¦¨¦§Ÿ¦©©

`ly meyn df oi` ,oenn ezaiign `l zaya envr zgiahy dn
,lwd aeigd llk eilr lgdépéî äaøãa déì í÷c íeMî àlà- ¤¨¦§¨¥¦§©¨¦¥

oi` xeng yper laiwy oeik ,xnelk ,epnid lecb ypera cnrd̈¢©
aeigd mb eilr lg mlerl la` ,lwd ypera mb eze` miyiprn

.minelyza aiigzn `ed ixd egely e`yr m` okle ,lwd
:`xnbd zl`ey .`ziixad z` df itl zxxan `xnbdéàxaecn ¦

`ziixaaéøèôc ïðaøc eäééîòè éàî ,øçà éãé ìò çáBèaedn - §¥©©§¥©¥©©§©§§©¨¨§¨§¥
:`xnbd daiyn .dynge drax`n eze` mixhety opax ly mnrh
`l` ,'dipin daxca dil mw' meyn epi` minkg ly mnrh ok`

e ,xg` mrhníéîëç ïàî,`ziixaay minkg md ine - ©£¨¦

1
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20

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

å ,déa eøúàc àèéLtmb d`xzd zaygp dzinl d`xzdd ixd §¦¨§©§¥©
d ixdy ,zewln yperleîç øáãì äøúeî,øaiigzi bexdi m`y §¤§¨¨¨

,dzinäøúeî éåämb,ìwä øáãì,zewln aiigzi dki wx m`y ¨¥§¤§¨¨©©
emewn lknàðîçø øîà(my)'Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå'm`y - ¨©©£¨¨§Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥

,lral zecle inc mlyi ,dicli e`vi wx `l` dy`d dzn `l
ea exzdyk elit`e ,dwel epi`e mlyn exiaga laegy gkene

.zewlnl

:`yiy ax ixac lr `xnbd dywné÷úîéànî ,éMà áø dì ó- ©§¦¨©©¦¦©
jl oipnéåä àì àîìc ,ìwä øáãì äøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc§§¤§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥

ef oi` ,bxdi zini m`y ea exzdy s` okle ,ok xacd oi` `ny -
,zecle inca dxez ezaiig okle ,dwli dki m`y d`xzd zaygp
mb ,dyw cere .mlyi `le dwli ,zewlnl ea exzi m`y okzi j`

øîBì àöîz íàxeng xacl dxzenyéåä,lw xacl dxzenéànî ¦¦§¨©¨¥¦©
äøeîç äúéîc,zewlnl mb dxzen dzinl dxzende ,zewlnn §¦¨£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

zaiz ieaixn ,jk epy'Bà'micnl ,'exkn e` egahe' weqtayúBaøì§©
àðz äi÷æç éác .çéìMä úàieaixn ,epy diwfg ly eyxcn ziaa - ¤©¨¦§¥¦§¦¨¨¨

zaiz'úçz'weqtay(my)rAx`e xFXd zgY mNWi xwa dXng' ©©£¦¨¨¨§©¥©©©§©§©
micnl ,'dUd zgY o`v.çéìMä úà úBaøì Ÿ©©©¤§©¤©¨¦

ici lr gahy zngny ,ef `xaq xwir lr `iyew d`ian `xnbd
:minelyza aiig gilyé÷úîéãéî àkéà éî ,àøèeæ øî dì óm`d - ©§¦¨©§¨¦¦¨¦¦

,zaya ziyrpy ef dgiahk ,xac yiy okziàì eäéà ãáò eléàc§¦¨©¦Ÿ
áéiçéîixdy ,mlyln xeht did ,envra ok dyer did eli`y - ¦©©

,exhet did dzind aeigáéiçîe çéìL ãéáòåegely e`yr m`e - §¨¦¨¦©¦©©
:`xnbd zvxzn .aiigzn `ed ixdáéiçéî àìc íeMî åàì ,eäéà- ¦¨¦§Ÿ¦©©

`ly meyn df oi` ,oenn ezaiign `l zaya envr zgiahy dn
,lwd aeigd llk eilr lgdépéî äaøãa déì í÷c íeMî àlà- ¤¨¦§¨¥¦§©¨¦¥

oi` xeng yper laiwy oeik ,xnelk ,epnid lecb ypera cnrd̈¢©
aeigd mb eilr lg mlerl la` ,lwd ypera mb eze` miyiprn

.minelyza aiigzn `ed ixd egely e`yr m` okle ,lwd
:`xnbd zl`ey .`ziixad z` df itl zxxan `xnbdéàxaecn ¦

`ziixaaéøèôc ïðaøc eäééîòè éàî ,øçà éãé ìò çáBèaedn - §¥©©§¥©¥©©§©§§©¨¨§¨§¥
:`xnbd daiyn .dynge drax`n eze` mixhety opax ly mnrh
`l` ,'dipin daxca dil mw' meyn epi` minkg ly mnrh ok`

e ,xg` mrhníéîëç ïàî,`ziixaay minkg md ine - ©£¨¦
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמוד ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

å ,déa eøúàc àèéLtmb d`xzd zaygp dzinl d`xzdd ixd §¦¨§©§¥©
d ixdy ,zewln yperleîç øáãì äøúeî,øaiigzi bexdi m`y §¤§¨¨¨

,dzinäøúeî éåämb,ìwä øáãì,zewln aiigzi dki wx m`y ¨¥§¤§¨¨©©
emewn lknàðîçø øîà(my)'Lðòé LBðò ïBñà äéäé àìå'm`y - ¨©©£¨¨§Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥

,lral zecle inc mlyi ,dicli e`vi wx `l` dy`d dzn `l
ea exzdyk elit`e ,dwel epi`e mlyn exiaga laegy gkene

.zewlnl

:`yiy ax ixac lr `xnbd dywné÷úîéànî ,éMà áø dì ó- ©§¦¨©©¦¦©
jl oipnéåä àì àîìc ,ìwä øáãì äøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc§§¤§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥

ef oi` ,bxdi zini m`y ea exzdy s` okle ,ok xacd oi` `ny -
,zecle inca dxez ezaiig okle ,dwli dki m`y d`xzd zaygp
mb ,dyw cere .mlyi `le dwli ,zewlnl ea exzi m`y okzi j`

øîBì àöîz íàxeng xacl dxzenyéåä,lw xacl dxzenéànî ¦¦§¨©¨¥¦©
äøeîç äúéîc,zewlnl mb dxzen dzinl dxzende ,zewlnn §¦¨£¨

1
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שבת קודש עמוד א



nei`רכד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עג הגמרא:דף éëä,תמהה éà,מדרבנן אסור שיעור חצי לקיש שלריש ¦¨¦

ואכלו אסור מדבר שיעור חצי יאכל שלא äòeáL,הנשבע ïaø÷ déìò áéiçéð àìŸ¦©©£¥¨§©§¨
מצוה, דבר על חלה שבועה ואין מצוה לקיים נשבע ïðzשהרי àîlà שנינו מדוע - ©¨¨§©

כב:) ìëBàהאומר(שבועות àlL äòeáL,היוםíéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå §¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦
íéNîøe,התורה מן שבועה,áéiçהאסורים daקרבן ïðéeäå .øèBt ïBòîL éaøå §¨¦©¨§©¦¦§¥§©¦¨¨

קמא  לתנא זו, משנה בדברי ונתנו ונשאנו -,áéiç éànàכבר ãîBòåהרי òaLeî ©©©¨§¨§¥
àeä éðéñ øäîחלה שבועה ואין לאכלם, בתירוץ שלא אמוראים ונחלקו מצוה. דבר על ¥©¦©

éøîàc,הקושיא, ïðçBé éaøå ìàeîLe áøמדוברììBëaבשבועתוíéøác ©§¥§©¦¨¨§¨§¥§¥§¨¦
ïéøeñàä íéøác íò íéøzenä,ואיסור היתר במשמע, והכל יאכל, שלא שנשבע - ©¨¦¦§¨¦¨£¦

האיסור. על גם חלה ההיתר, על שבועה שחלה äzàומכיון éà ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¦©¨
àöBî,שבועה קרבן חייב יהיה ואכלו  איסור דבר לאכול שלא כשאכל àlàשהנשבע ¥¤¨

או  אופנים, משני באחד המשנה את ותעמיד התורה, מן עליו מצווה שאינו שיעור, חצי

Løôîaאפילו יאכל שלא ïðaøcבשבועתו àaélàå ,øeòéL éöç ומשנתינו - ¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨¨
עצמו  על לאסור כוונתו אין יאכל שלא סתם שהנשבע הסוברים היא, חכמים בשיטת

כשיעור. בנשבעBàאלא המשנה את יאכל,íúñaשנעמיד שלא ¦§¨
א. עמוד עד øîàcדף àáé÷ò éaøc àaélàå שíãàיאכל שלא סתם øñBàהנשבע §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥

àeäLאפילוBîöòעל ìëa. אסור שיעור שחצי סובר לקיש שריש נאמר אם ומעתה, ©§§¨¤
בזה  גם הרי שיעור, חצי באוכל שמדובר המשנה את תירץ כיצד מדרבנן, על־כל־פנים

מצוה. דבר על שנשבע ונמצא הוא, אסור

ודוחה: לתרץ, אפשרות מעלה åàîézהגמרא éë,לומר תרצה ואם -déì úéàc ïåék §¦¥¨¥¨§¦¥
שיעור äøBzä,לחצי ïî øzéä מדרבנן שאסור פי על äòeáLאף ïaø÷ ìééç à÷ ¤¥¦©¨¨¨¥¨§©§¨

קרבן. וחייב שבועה, עליו חלה -ïðúäåשבועה חלה לא דרבנן איסור על (שבועות שגם §¨§©
במשנהל.) ששנינו ,úeãòä úòeáL לו יודע שאינו לחבירו אדם שנשבע שבועה - §©¨¥

שבועה] קרבן חייב שקרן נמצא [שאם ãéòäì.עדות ïééeàøa àlà úâäBð dðéà¥¨¤¤¤¨¦§¦§¨¦
מקרבן. פטור שקרן נמצא אם אף להעיד, ראוי שאינו מי daאבל ïðéeäå ונשאנו - §©¦¨¨

המשנה, בדברי éàîונתנו éèeòîì כבר ברישא הרי כאן, למעט המשנה כוונת מה - §©¥©
דרכים, בשתי שם ותירצנו זו. משבועה ופסולים קרובים נשים המשנה àttמיעטה áø©¨¨

,Cìî éèeòîì ,øîà לא ולפיכך מעיד, אינו כבודו מפני להעיד שכשר שאף־על־פי ¨©§©¥¤¤
ו  העדות. שבועת בו àiae÷aנוהגת ÷çNî éèeòîì ,øîà á÷òé øa àçà áø- ©©¨©©£Ÿ¨©§©¥§©¥§¦¨

שתיפול  שכפי ומתנים כסף [שמניחים וכדומה קוביה הטלת ידי על מזל במשחקי עוסק

הגמרא  לעדות. ופסלוהו כגזלן החשיבוהו שחכמים בכסף], מהם מי יזכה הקוביה

ההוכחה: את ה àäåמבארת éæç[-והרי] éæçéî àúééøBàãî àiae÷a ÷çNî מן - §¨§©¥§¦¨¦§¨§¨¤¡¥¨¥
להעיד, ראוי הוא eäeìñôcרק åהתורה àeä ïðaø ופסלוהו לגזלן שהחשיבוהו - §©¨¨¦§¨

כןåלעדות, פי על äòeáL.אף déìò àìééç à÷ àì בשבועת הדין הוא ולכאורה §Ÿ¨¨§¨£¥§¨
דב  על חלה שאינה השבועה ביטוי אין מדרבנן אלא חיובה שאין מצוה שגם מצוה, ר

עליה. חלה

i"yx

ììåëá :á ãåîò âò óãdreay .
`le dhegy xya `l lke` `ly
`xizd` `liigc ebnc dliap xya
oerny iaxe `xeqi`` inp `liig
`le llek xeqi` dil zilc xhet

:ebn opixn`éà øîà ùé÷ì ùéøå
àöåî äúàoaxw aiig `diy .

zifk lk` m` dliapd lr dreay
`l` ipiq xdn eilr rayen `edy
rayen epi`y xeriy ivg lke`a
:eilr xq`p ezreayae ipiqn eilr

ùøôîáivg elit` lke` `ly .
:xeriyïðáøã àáéìàåixn`c .

`ly raypdc (:hi sc) zereaya
:xeriyka envr xqe` mzq lke`

íúñá åàedine dnewe`l zivn .
xeriy ivg `l` lk` `l lk`yk
ici lre ipiqn eilr rayen epi`y
:ea xq`p mzq lke` `ly dreay
'øã àáéìàå .à ãåîò ãò óã

øîàã àáé÷òsc) zereay 'qna .
mzq lke` `ly raypd mc` (:hi
opz ikdc `edy lka envr xqe`
`edy lk lk`e lke` `ly dreay
mixhet minkge aiign `aiwr 'x
opaxk i` aiig ipzwc `d jkld
yxtna dil opinwen dil `xiaq
dil `xiaq `aiwr iaxk i`e
iaxe mzqa 'it` dil opinwen
dinrhl oerny 'x xhet oerny
rayen inp `edy lka xn`c
zekn zkqna `ipzc `ed ipiqn
`edy lk xne` oerny 'x (.fi sc)
oiprl `l` zifk exn` `le zeknl
yiwl yixl dil `xiaq i`e oaxw
ikid opaxcn xeq` xeriy ivgc
lke`a aiig ipzc `dl dl iwen
rayen eilr s` ixde xeriy ivg
:(fi mixac) xeqz `lc e`l meyn

äøåúä ïî øúéä äéì úéàã ïåéë àîéú éëå:dlr aiigine dreay `liig dilr razyn ike ipiqn rayen df oi` .
úåãòä úòåáù:dl` lew drnye (d `xwie) xn`py dreay oaxw dilr aezkd aiigy .éàî éèåòîì äá ïðéåäå`lc .

:oileqta `le oixyka miaexwa `le miwegxa miypa `le miyp`a zbdep `yix dil `pz `d `icda 'ipzna opz
êìî éèåòîì:eze` oicirn `le cirn `l (.gi sc oixcdpq) dia opzc .àéáå÷á ÷çùî éèåòîìolfb iedc oeaxira .

:zecrl leqte opaxcnéæç àæçéî àúééøåàãîcin zipgd z` lfbie enk ecin lfby `l` `ziixe`c olfb ied `lc .
:(:hr sc) w''aa yxtn jk (bk a''y) ixvnd

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(iying meil)

BàéöBäìddabdy o`k mixne` oi`y mrhde ,miaxd zeyxljxev §¦
y meyn ,`id d`vedLk ,ïðé÷ñò éàîa àëäz` diabdy xg` ¨¨§©©§¦¨§¤
,milrad zeyxa qikdãîòzeyxl `viy mcew milrad zeyxa ¨©

`vnpe ,miaxd zeyxl `vie aey xwr okn xg`le ,miaxd
zligz dzid `l minelyza aiigzp day dpey`xd dxiwrdy
aeige ,dpey`xd dxiwrd dlha cnryk ixdy ,llk dk`ln
zeyxn eteb z` xwr day ,dipyd dxiwrd zngn `a dzind
aeigy oeike ,miaxd zeyxl `vie ,ecia aepbd qikdyk ,cigid

.mdipya aiig ,cgi e`a `l daipbd aeige minelyzd

:uexizd z` `xnbd zxxanéàîì ãîò,apbd cnr jxev dfi`l - ¨©§©
,dpey`xd dxiwrd dniizqdy mixne` ep` ok zngnyéàcnr ¦

wxózëìixd ,etzk lr e`yn owzl -àeä déçøBà`yepd jxc - §©¥§¥
zaygp efk dcinr oi`e ,e`yn z` owzle minrtl cenrl ie`yn
.dpey`xd dxiwrd z` zlhane dk`lnd z` zniiqnd 'dgpd'k

:`xnbd dwiqnàlàxaecnLeôì ãîBòaok zngne ,gepl - ¤¨§¥¨
.dpey`xd dxiwrd dlhazd
,jixac itle :`xnbd zwiicnìáàzpn lr cner did m`ózëì £¨§©¥

éàî,f` oicd didi dn - ©
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רכה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמוד עג הגמרא:דף éëä,תמהה éà,מדרבנן אסור שיעור חצי לקיש שלריש ¦¨¦

ואכלו אסור מדבר שיעור חצי יאכל שלא äòeáL,הנשבע ïaø÷ déìò áéiçéð àìŸ¦©©£¥¨§©§¨
מצוה, דבר על חלה שבועה ואין מצוה לקיים נשבע ïðzשהרי àîlà שנינו מדוע - ©¨¨§©

כב:) ìëBàהאומר(שבועות àlL äòeáL,היוםíéö÷L úBôéøèe úBìéáð ìëàå §¨¤Ÿ©§¨©§¥§¥§¨¦
íéNîøe,התורה מן שבועה,áéiçהאסורים daקרבן ïðéeäå .øèBt ïBòîL éaøå §¨¦©¨§©¦¦§¥§©¦¨¨

קמא  לתנא זו, משנה בדברי ונתנו ונשאנו -,áéiç éànàכבר ãîBòåהרי òaLeî ©©©¨§¨§¥
àeä éðéñ øäîחלה שבועה ואין לאכלם, בתירוץ שלא אמוראים ונחלקו מצוה. דבר על ¥©¦©

éøîàc,הקושיא, ïðçBé éaøå ìàeîLe áøמדוברììBëaבשבועתוíéøác ©§¥§©¦¨¨§¨§¥§¥§¨¦
ïéøeñàä íéøác íò íéøzenä,ואיסור היתר במשמע, והכל יאכל, שלא שנשבע - ©¨¦¦§¨¦¨£¦

האיסור. על גם חלה ההיתר, על שבועה שחלה äzàומכיון éà ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¦©¨
àöBî,שבועה קרבן חייב יהיה ואכלו  איסור דבר לאכול שלא כשאכל àlàשהנשבע ¥¤¨

או  אופנים, משני באחד המשנה את ותעמיד התורה, מן עליו מצווה שאינו שיעור, חצי

Løôîaאפילו יאכל שלא ïðaøcבשבועתו àaélàå ,øeòéL éöç ומשנתינו - ¦§¨¥£¦¦§©¦¨§©¨¨
עצמו  על לאסור כוונתו אין יאכל שלא סתם שהנשבע הסוברים היא, חכמים בשיטת

כשיעור. בנשבעBàאלא המשנה את יאכל,íúñaשנעמיד שלא ¦§¨
א. עמוד עד øîàcדף àáé÷ò éaøc àaélàå שíãàיאכל שלא סתם øñBàהנשבע §©¦¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¥

àeäLאפילוBîöòעל ìëa. אסור שיעור שחצי סובר לקיש שריש נאמר אם ומעתה, ©§§¨¤
בזה  גם הרי שיעור, חצי באוכל שמדובר המשנה את תירץ כיצד מדרבנן, על־כל־פנים

מצוה. דבר על שנשבע ונמצא הוא, אסור

ודוחה: לתרץ, אפשרות מעלה åàîézהגמרא éë,לומר תרצה ואם -déì úéàc ïåék §¦¥¨¥¨§¦¥
שיעור äøBzä,לחצי ïî øzéä מדרבנן שאסור פי על äòeáLאף ïaø÷ ìééç à÷ ¤¥¦©¨¨¨¥¨§©§¨

קרבן. וחייב שבועה, עליו חלה -ïðúäåשבועה חלה לא דרבנן איסור על (שבועות שגם §¨§©
במשנהל.) ששנינו ,úeãòä úòeáL לו יודע שאינו לחבירו אדם שנשבע שבועה - §©¨¥

שבועה] קרבן חייב שקרן נמצא [שאם ãéòäì.עדות ïééeàøa àlà úâäBð dðéà¥¨¤¤¤¨¦§¦§¨¦
מקרבן. פטור שקרן נמצא אם אף להעיד, ראוי שאינו מי daאבל ïðéeäå ונשאנו - §©¦¨¨

המשנה, בדברי éàîונתנו éèeòîì כבר ברישא הרי כאן, למעט המשנה כוונת מה - §©¥©
דרכים, בשתי שם ותירצנו זו. משבועה ופסולים קרובים נשים המשנה àttמיעטה áø©¨¨

,Cìî éèeòîì ,øîà לא ולפיכך מעיד, אינו כבודו מפני להעיד שכשר שאף־על־פי ¨©§©¥¤¤
ו  העדות. שבועת בו àiae÷aנוהגת ÷çNî éèeòîì ,øîà á÷òé øa àçà áø- ©©¨©©£Ÿ¨©§©¥§©¥§¦¨

שתיפול  שכפי ומתנים כסף [שמניחים וכדומה קוביה הטלת ידי על מזל במשחקי עוסק

הגמרא  לעדות. ופסלוהו כגזלן החשיבוהו שחכמים בכסף], מהם מי יזכה הקוביה

ההוכחה: את ה àäåמבארת éæç[-והרי] éæçéî àúééøBàãî àiae÷a ÷çNî מן - §¨§©¥§¦¨¦§¨§¨¤¡¥¨¥
להעיד, ראוי הוא eäeìñôcרק åהתורה àeä ïðaø ופסלוהו לגזלן שהחשיבוהו - §©¨¨¦§¨

כןåלעדות, פי על äòeáL.אף déìò àìééç à÷ àì בשבועת הדין הוא ולכאורה §Ÿ¨¨§¨£¥§¨
דב  על חלה שאינה השבועה ביטוי אין מדרבנן אלא חיובה שאין מצוה שגם מצוה, ר

עליה. חלה

i"yx

ììåëá :á ãåîò âò óãdreay .
`le dhegy xya `l lke` `ly
`xizd` `liigc ebnc dliap xya
oerny iaxe `xeqi`` inp `liig
`le llek xeqi` dil zilc xhet

:ebn opixn`éà øîà ùé÷ì ùéøå
àöåî äúàoaxw aiig `diy .

zifk lk` m` dliapd lr dreay
`l` ipiq xdn eilr rayen `edy
rayen epi`y xeriy ivg lke`a
:eilr xq`p ezreayae ipiqn eilr

ùøôîáivg elit` lke` `ly .
:xeriyïðáøã àáéìàåixn`c .

`ly raypdc (:hi sc) zereaya
:xeriyka envr xqe` mzq lke`

íúñá åàedine dnewe`l zivn .
xeriy ivg `l` lk` `l lk`yk
ici lre ipiqn eilr rayen epi`y
:ea xq`p mzq lke` `ly dreay
'øã àáéìàå .à ãåîò ãò óã

øîàã àáé÷òsc) zereay 'qna .
mzq lke` `ly raypd mc` (:hi
opz ikdc `edy lka envr xqe`
`edy lk lk`e lke` `ly dreay
mixhet minkge aiign `aiwr 'x
opaxk i` aiig ipzwc `d jkld
yxtna dil opinwen dil `xiaq
dil `xiaq `aiwr iaxk i`e
iaxe mzqa 'it` dil opinwen
dinrhl oerny 'x xhet oerny
rayen inp `edy lka xn`c
zekn zkqna `ipzc `ed ipiqn
`edy lk xne` oerny 'x (.fi sc)
oiprl `l` zifk exn` `le zeknl
yiwl yixl dil `xiaq i`e oaxw
ikid opaxcn xeq` xeriy ivgc
lke`a aiig ipzc `dl dl iwen
rayen eilr s` ixde xeriy ivg
:(fi mixac) xeqz `lc e`l meyn

äøåúä ïî øúéä äéì úéàã ïåéë àîéú éëå:dlr aiigine dreay `liig dilr razyn ike ipiqn rayen df oi` .
úåãòä úòåáù:dl` lew drnye (d `xwie) xn`py dreay oaxw dilr aezkd aiigy .éàî éèåòîì äá ïðéåäå`lc .

:oileqta `le oixyka miaexwa `le miwegxa miypa `le miyp`a zbdep `yix dil `pz `d `icda 'ipzna opz
êìî éèåòîì:eze` oicirn `le cirn `l (.gi sc oixcdpq) dia opzc .àéáå÷á ÷çùî éèåòîìolfb iedc oeaxira .

:zecrl leqte opaxcnéæç àæçéî àúééøåàãîcin zipgd z` lfbie enk ecin lfby `l` `ziixe`c olfb ied `lc .
:(:hr sc) w''aa yxtn jk (bk a''y) ixvnd

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ר, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' בשבט שנתאחר דרך הילוכו, ובינתיים בטח קבל מכתבי מענה על מכתבו 

הקודם. ואחכה לבשורות טובות בענינים אשר בו.

מה שכותב בהנוגע לסמינריון שלו והשקו"ט אחר הרצאתו וכו'.

הנה כבר מלתי אמורה, אשר בכל הזמנים ובפרט בתקופה זו, מעלת בני הנוער היא שאין דעתם 

נוחה מפשרות ואין גורסים דרך זו. ואפילו אלה מהם שאורח חייהם פשרה הוא, אף על פי כן רוצים 

שישמיעום שיטה מוחלטת ועוקבת. ובטח גם הנוער באה"ק ת"ו יש לו תכונה זו, ואדרבה עוד ביתר 

תוקף. ולכן כאן המקום להודיעם הענינים כמו שהם לאמתתם בהנוגע ליהדות, אורח חיים דישראל 

ולכן אין מקום לנפילת  זה, שאין שלימות בבריאה,  ולכל היותר אפשר להוסיף לאחר  וכיו"ב.  סבא 

רוח, ועל אחת כמה וכמה ליאוש, אפילו אם אין מוצאים לע"ע די אומץ רוח לקבל השיטה בשלמותה 

זו. אבל יש להכיר את האמת לאמתתו ובכל אופן להתחיל  ומכש"כ להתנהג בפועל מתאים לשיטה 

לזמן  ולהוסיף מזמן  והשומע,  מוכן התלמיד  כבר  והשטחים שבהם  הענינים  באותם  בפועל  בהנהגה 

ככל האפשרי. ודבר המשנה "מצוה גוררת מצוה" מובן הוא גם בשכל ונראה במוחש, ומסביר עוד יותר 

הגישה הנ"ל.

נעם לי לקרא במכתבו בסיומו אשר עבר על החומר של השיחות לנוער, ובטח גם להבא יעזור 

להם כפי האפשרי, ובודאי לא רק בתיקון הסגנון.

על  נצטוו  לא  אשר  העולם  לאומות  ובהנוגע  רבים,  מים  בד"ה  המבואר  בענין  שהעיר  במה 

השיתוף, ואם אפשר לומר באומות העולם לגבי הע' שרים שלהם שהוא על דרך השותפות של אב ואם.

לדעתי אי אפשר לומר כן כלל. כי אף שאין אומות העולם מצווים באיסור השתוף, אבל ודאי 

שלא נצטוו לשתף ח"ו והרי בהנוגע לאב ואם נצטוינו על כבודם ויראתם.

והטעם לזה ג"כ מובן, כי הע' שרים אינם בעלי בחירה כמו שאר המלאכים )ראה תניא ריש פ' 

ל"ט ולקו"ת אמור לח, ב(, אלא שכיון שסו"ס ההשפעה לאומות העולם יורדת דרך הע' שרים, הרי זה 

נותן מקום ביותר לטעות ולא נצטוו להזהר מטעות זו )עיין פרש"י דברים ד, יט(.

כבקשתו אזכירו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לבריאות הגוף, וכבר נודע 

פס"ד תורתנו תורת חיים, ובל' המורה הגדול )רמב"ם הל' דעות ריש פ' ד'( - היות הגוף בריא ושלם 

מדרכי השם הוא.

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(iying meil)

BàéöBäìddabdy o`k mixne` oi`y mrhde ,miaxd zeyxljxev §¦
y meyn ,`id d`vedLk ,ïðé÷ñò éàîa àëäz` diabdy xg` ¨¨§©©§¦¨§¤
,milrad zeyxa qikdãîòzeyxl `viy mcew milrad zeyxa ¨©

`vnpe ,miaxd zeyxl `vie aey xwr okn xg`le ,miaxd
zligz dzid `l minelyza aiigzp day dpey`xd dxiwrdy
aeige ,dpey`xd dxiwrd dlha cnryk ixdy ,llk dk`ln
zeyxn eteb z` xwr day ,dipyd dxiwrd zngn `a dzind
aeigy oeike ,miaxd zeyxl `vie ,ecia aepbd qikdyk ,cigid

.mdipya aiig ,cgi e`a `l daipbd aeige minelyzd

:uexizd z` `xnbd zxxanéàîì ãîò,apbd cnr jxev dfi`l - ¨©§©
,dpey`xd dxiwrd dniizqdy mixne` ep` ok zngnyéàcnr ¦

wxózëìixd ,etzk lr e`yn owzl -àeä déçøBà`yepd jxc - §©¥§¥
zaygp efk dcinr oi`e ,e`yn z` owzle minrtl cenrl ie`yn
.dpey`xd dxiwrd z` zlhane dk`lnd z` zniiqnd 'dgpd'k

:`xnbd dwiqnàlàxaecnLeôì ãîBòaok zngne ,gepl - ¤¨§¥¨
.dpey`xd dxiwrd dlhazd
,jixac itle :`xnbd zwiicnìáàzpn lr cner did m`ózëì £¨§©¥

éàî,f` oicd didi dn - ©
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

ïéà äðäøeäaeg zngn oevxn mdl dxqnpy ,df ote`a `wec - §£¨¦
,d`nhp `le dxzqp `ly micr eidy ilel zxq`p dzid ,oenn
xg` miebd ipicae ,aegd lr oekynk zrcn mdl dxqnpy oeik
yeygl yi okle ,mdl diepw `id ixd aegd rxtp `le onfd xary

m` la` .mdl dlrap `nyäLaçðoebk ,oenn zngn dgxk lra ¤§§¨
,daeg z` mlyzy cr diyep dze` eaye daeg z` dnliy `ly
,dlreal miyyeg md ,mdl diepw dpi` miebd ipic it lr mby oeik

,mpenn z` eciqti `lyàìelit`e ,d`neha dze` miwifgn oi` - Ÿ
mewna s`y dpynd ixacn gkene .dlrap `ly micr oi` m`
zngn dzaypyk zxq`p dpi` l`xyi lr dtiwz miebd ciy

.oenn
:`xnbd zvxznïécä àeädlrapy miyyegyeléôàykäLaçð ©¦£¦¤§§¨

,l`xyi lr dtiwz miebd ciy oeik ,qpe`aedpynd dhwpy dn
,'dpdxed'y oeik oeikn `ed,äéä Ck äéäL äNòîzwepiz dze`y ©£¤¤¨¨¨¨¨

`ny miyyeg epiid qpe`a zyagp dzid m` mb j` ,dpdxed
.dlral zxzen `idy micr mikixv epiide ,dlrap

:df oicl dpyndn riiqn `ax ditly ,zxg` oeyl d`ian `xnbd
éøîàc àkéàjky ,mixne` yi -àðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàmb - ¦¨§¨§¦¨©¨¨©£¨©¦¨¦¨

miebd ci m`y ,wgvi ax xa l`eny ax ixack epipy dpyna
ici lr dyagp m` elit` dlrapy yeygl yi ,l`xyi lr dtiwz

,epipy jky ,oennå ,ïäkä éñBé éaø ãéòäenr cird okïa äéøëæ éaø ¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤
ìàøNé úa ìò ,ávwäodkl d`eypdïBì÷Làa äðäøeäLicia ©©¨©©¦§¨¥¤§£¨§©§§

,miebdäéãòå ,dzçtLî éða äe÷çéøådpdxedy ecirdyíéãéòî §¦£¨§¥¦§©§¨§¥¤¨§¦¦
íéîëç eøîàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlL äéìòoi` ,dzgtyn ipal ¨¤¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¨§£¨¦

ixdy ,dwgxl mklíéðéîàî ízà íàmicrleðéîàä ,äðäøeäL ¦©¤©£¦¦¤§£¨©£¦
mdlíéðéîàî ízà ïéà íàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlLixacl ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¥©¤©£¦¦

micrd.äðäøeäL eðéîàz ìà ,äàîèð àlLå äøzñð àlLmiiqn ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨©©£¦¤§£¨
:ezgked z` `axàäåc df dyrn,äåä ïBîî éãé ìòc ,ïBì÷Làcie §¨©§§§©§¥¨£¨

,l`xyi lr dtiwz miebddúBà ïéãéòî íéãòc àîòèåzngn wxe - §©£¨§¥¦§¦¦¨
,dxedh `id micr dilr ecirdyàäm` la` -ïéãéòî íéãò ïéà ¨¥¥¦§¦¦

àì ,dúBà.diaeyl dlrapy miyyeg `l` ,dxedh zwfga dpi` - ¨Ÿ
åàì éàîc ,dpeekd oi` m`d -äLaçð àðL àìå äðäøeä àðL àì- ©¨Ÿ§¨§£¨§Ÿ§¨¤§§¨

gxk lra dyagp oial zrcn dpdxed oia welig oi`yixdy ,d
'dpdxed' dpynd dhwpy dne ,oenn zngn mcia zwfgen mdipya
l`eny ax ixack gkene ,did jk didy dyrny oeik oeikn `ed
mb ,l`xyi lr dtiwz miakek icaer ciy mewnay ,wgvi ax xa

.dlrap `ny yeygl yi oenn ici lr ziaypa
:`xnbd dgecàìc xnel xyt` ixdy ,di`x ef oi` -äðäøeä Ÿ§£¨

zrcnéðàL,mdipic it lr mdl diepw `idy oeikc ,dpey dpic - ©¦
diepw dpi`y dgxk lra dyagpyk la` ,delraiy yyg yi

.zxq`p dpi`e ,dze` leral miyyeg md ,mdl
ax xa l`eny ax ixac xwira zxg` oeyl dzr d`ian `xnbd

:wgviàîøéî dì éîøc àkéà`iyew jxca ef `xnin e`iady yi - ¦¨§¨¥¨¦§¨
,uexizeïðzziayp m`y epizpyna,dìòáì úøzeî ,ïBîî éãé ìò §©©§¥¨¤¤§©£¨
eäðéîøey epipy my ,zeicra dpyndn epizpyn lr dywe -ãéòä §¦§¥¦

'eë éñBé éaø,oelwy`a dpdxedy zwepiz lràäådf dyrn ©¦¥§¨
a rxi`yïBîî éãé ìòc ,ïBì÷Là,didemewn lknàîòè éðz÷- ©§§§©§¥¨¨¨¥©£¨

oeik wx `ed zxzen `idy mrhdy da epipyc`ki`íéãò §¥¦
ddúBà íéãéòî,diaeyl dlrap `lyàäm`íéãò ïéàyïéãéòî §¦¦¨¨¥¥¦§¦¦

dúBà`ly,dlrapàì,dxedh zwfga dze` micinrn oi` - ¨Ÿ
ziayp m`y x`ean epizpyna eli`e ,dlra lr dze` mixqe`e

.zxzen `id oenn zngnépLîeef `iyew uxzl icke -áø øîà §©¥¨©©
àéL÷ àì ,÷çöé áø øa ìàeîL`l` ,zeipynd oia `iyew oi` - §¥©©¦§¨Ÿ©§¨

ïàkmewna xaecn epizpyna -éãáBò ìò äôéwz ìàøNé ãiL ¨¤©¦§¨¥©¦¨©§¥
íéáëBke ,dlral zxzen `ide ,dilr `eal mi`xi md okleïàk- ¨¦¨

xaecn zeicra dpynaïîöò ìò äôéwz íéáëBk éãáBò ãiLlr - ¤©§¥¨¦©¦¨©©§¨
ef oeyl itle .dlral dxeq`e dilr e`ay yyg yi okle ,l`xyi

.dzrcn 'dpdxed' m` oial ,qpe`n 'dyagp' oia lcad oi`

* * *

'eke dyagpy dy`d :dpyna epipy'eëå äøeñà ,úBLôð éãé ìò©§¥§¨£¨§
yie ,xwtd bdpn da mibdepy ,dzinl depcy ote`a epiide .dlral
`xnbd .dlra lr dxq`pe ,mdn cg`l lradl dzvxzdy yegl
dze` epc `ly s` ,zxq`p dy`dy mitqep mipte` d`ian

:dzinl dnvraéápb éLð ïBâk ,áø øîàdzidy ,miapbd zeyp - ¨©©§§¥©¨¥
,ezy`e ezia z` dxiwtne ,dilza apbd z` dzinn zeklnd
oeikc ,dlrapy zwfga `id ixd ,daipba dlra qtzpy dy`e

.dlreal miyyeg mc` ipa oi` dze` dxiwtn zeklndy
:ax zrc lr wleg iel,éàðec ïa ìL BzLà ïBâk ,øîà éåìådidy §¥¦¨©§¦§¤¤©

ezy` s`e ,dgivx oera zeklnd ici lr qtzpy oeike ,reci gvex
,ok zngn mcia dyagpoi`e ,zeklnd ici lr zxwten ezy` ixd

mixingn oi` daipba qtzpy mc`a la` .dlreal miyyeg
.dlrapy zwfga dpi` okle ,ezy` z` xiwtdl eypera

z` zeklnd dxiwtn onf dfi`n ,ztqep zwelgn d`ian `xnbd
:dlral dxeq` `ide ,bxdil `veid zy`,äi÷æç øîàexn`y dn ¨©¦§¦¨

,dlra lr dxeq` dzinl oecipd zy`y ,iele axàeäåedf - §
i`pza,äâéøäì ïðéc øîâpL,dzinl lrad oic xnbpy mcew j` ¤¦§©¦¨©£¦¨

.dlral zxzen `ide dilr `eal miyyegìò óà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©©
L étoiicräâéøäì ïðéc øîâð àlmcew xaky oeik ,ezy` zxq`p ¦¤Ÿ¦§©¦¨©£¦¨

.dlreal mi`xi oi` mdizeyp z` zeklnd dxiwtn okl

äðùî
:dieayd oica zetqep zekld d`ian epiptly dpyndøéò¦

äeLákLici lr miebíBkøk,dizeaiaq eyry xevn -ìkdúBðäk ¤§¨¨©§¨Ÿ£
mipdkd zeyp -dëBúa eàöîpL,dyeaik zraúBìeñtxeq` -ze ¤¦§§§¨§

.qpe`a dxeq` odk zy`e ,eqp`py yygn ,odilralïäì Lé íàå§¦¥¨¤
íéãò,elrap `ly e`xe onfd eze` lk onir eidy,ãáò eléôà ¥¦£¦¤¤

eäçôL eléôà,zeiecr x`yl mileqt mdy s` ,jk lr micirnd £¦¦§¨
,ïéðîàð elà éøäs` oin`dl dieay xeqi`a eliwd minkgy itl £¥¥¤¡¨¦

.mileqtlå,dfa eliwdy s` ,mpn`Bîöò éãé ìò íãà ïîàð ïéà- §¥¤¡¨¨¨©§¥©§
.dxedh `idy dilr cirdl mipn`p dlra e` dnvr dy`d oi`

* * *

àøîâ
:zxg` dpynl epizpynn dxizq dywn `xnbdúùla ,eäðéîøe- §¦§©¤¤

,lly miytgne 'miylea'd mieb ly ligíBìL úòLa ,øéòì äàaL ©¦¤¨¨¨¦¦§©¨
,i`pt mdl yie ,zxg` zekln oial mdipia dngln oi`y -úBiáç̈¦

d oiidúBøeñà ,úBçeút.miebd mda erbpy yygn ,d`pda elit` §£
d zeiag la`úBîeúñ,hiha weacd dqknaúBøzeîelit` §¨

migzet eid m`y ,llk mda erbp `ly dgiken oznizqy ,dizya
la` .mdilr mc` zni` oi`y ,mxbeql migxeh eid `l i`ce mze`

xirl e`a m`elàå elà ,äîçìî úòLazenezqde zegeztd - ¦§©¦§¨¨¥¨¥
ïéàL éôì ,úBøzeîmdl.Cqðì éàðt,epizpyna x`eandn dywe ¨§¦¤¥§©§©¥

i`pt miliigl yi xevn ici lr dnglna dyakpy xira s`y
.leral

:`xnbd zvxzn,éøî áø øîàmewn lkn ,`id dngln zryy s` ¨©©¨¦
Lé ìBòáìmdl,éàðtj` ,mtwez mxviy itlïéà Cqðìmdl.éàðt ¦§¥§©§©¥¥§©

miyyeg oi` mlerl dngln zryay df calny zx`an `xnbd
:dliral s` miyyeg oi`y minrt yi ,jeqipløæòìà øa ÷çöé éaø©¦¦§¨©¤§¨¨

,øîà äi÷æçc déîMîcinz `l ,dngln zryay dlira iabl mb ¦§¥§¦§¦¨¨©
`l` ,miypd zexq`pïàk`ed ,zexq`p miypd oi` eay ote`d - ¨

úeëìî dúBà ìL íBkøëajlnd iliig e`ae ,xird zeaiaqay §©§¤¨©§
mpi`e ,miqin el enlyie mzeklnl dtxvl ick xird z` yeakl
z` elrai `ly mdiliig lr mixneye ,xird z` zigydl mivex
eli`e .dpynd dxaic `l df ote`ae ,zexzen od ixde ,xird zeyp

ïàkxaecn ,zexeq` mipdkd zeyp lky ,epizpyna -ìL íBkøëa ¨§©§¤
úøçà úeëìîxira mgldl e`ayzgz dyaekl mivex mpi`e ,ef ©§©¤¤

z` elray yyg yie xird ipa lr miqg mpi` jky oeike ,mzekln
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המשך בעמוד רנד

miwxt dyelya` cenr fk sc ± iriax wxtzeaezk
äðäøåä.zrcnc Ðzictp `le onf ribdc oeikeÐikd meyn ,mdipica mieb ly `id ixd

.dxzqp `ly dze` oicirn micr opiraäùáçðdpi`c ÐzhlgpmdlÐ,micr opira `l

.`ed oenn ici lre li`edäì éîøã àëéàåàîøîxa l`eny axc `dl dl ipzn `l Ð

wgvi ax`yexit`,iccd` `ziixae oizipzn `nxin inx `l` ,epy `l oeyla oizipznc

l`xyi ci oia welig l`eny ax ipy dlre

.dtiwz mlerd zene` cil dtiwzéáðâã éùð éðä
odilray Ð,oilzipxiwtdl zeklnd jxce

.odiype mziaéàðåã ïáxfrl`e ,did gvex Ð

dheq) "dtexr dlbr" wxta opixn`ck ,eny

iapbc iyp la` .(`,fnmiapebdoennÐ`l

.ixwtnäðùîíåëøëopinbxzn "xevn" Ð

`nekxkmixac).(kúåìåñôzexeq` Ð

.qpe`a dxeq` odk zy`c ,odilralàøîâ
úùìámiytgny my lr .lig Ðlk

.mipenhndéàðô ùé ìåòáìedl siwzc Ð

.ediixviøîà øæòìà ïá ÷çöé éáøs` Ð

.zexzen ody minrt dliraaäúåà ìù íåëøë
úåëìî,xird ipa z` zigydl dvex epi` Ð

ezlynnl jenqd xir yaekykeÐ,dxney

.caer qnl el `ideúåøîùîcnrn mewn Ð

cinrdy mixneydmc` lagi `ly jlnd

.xird iyp`a'åë àúîì øãäîãzeaiaq eny Ð

zelyly xirdlykda lew erinyiy lfxa

mialke ,mdilr ux yi`mifee`e.oiwrefàæååâå
zelwn Ðoinqiwe.oda lykdläéì àéù÷ àìå

éãéîd`cigi yipi` xwrinl yiig `l Ð

,lerale.xwtd xacd oi`e li`edàðù éàîå
ïéìéáù éðùîlre eilr le`yl `ac oeikc Ð

exiagÐinp `kd ,oi`nh iqei iax xn`Ð

iccd ik opixy edlekl.àîè ãçàea yiy Ð

,`nhd edfi` reci oi`e ,eagx lk wiqtn zexaw

.odn cg`a miwfgen jk la`úåøäè äùòåÐ

.zexdha rbpíéøåäèonwl iz` ik cg lkc Ð

Ðdil dedc ,jld xedha xninl dil opilz

.xedh ewitqe ,miaxd zeyxa d`neh wtq

ïéàîèmz` mixedh edl `nip ikidc Ð?cg

.lf` `nha i`ce ediipinúçà úááe`a Ð

.zg` zaa le`yl'åë éîð àëädcedi iaxe Ð

.iqei iaxk dkld iqei iaxe
äî
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ïàëi`pt yie ,dpgn odixg` oi`y itl ,gha oiayeiy :yexit Ð zekln dze` ly mekxka

mdilr dleaba e`ay zekln zni`y ,zxg` zekln ly zyla la` .lerale jqpl

ly mekxk :jixte .inlyexia gken oke ,mz epiaxe l`ppg epiax eyxit oke .i`pt odl oi`

ilzinle edlekl edpixynl ol dede !ediipin `cg `wxr `lc xyt` i` zekln dze`

m` :jenqa opixn`ck ,eliwd dieayac ,`lewl

.olek zepdkd lk lr zlvn Ð zg` d`eagn yi

zg` `l` zwfgn dpi`a ol `wtqnc ab lr s`

,z`agp i`ce `l mzdc ,exyc ol `hiyt `kd Ð

dyw qxhpewd yexitle .`wxr i`ce Ð `kd la`

d`eagn iabe ,`xnegl ilzp jixtc :`cg ,`aeh

'ek `znl xcdnc uxzn dnc ,cere !`lewl opilz

dqpkpy zyla ipzw `de ,myl qpkp mc` oi`e

Ð jixt dxf dcearc `idd`c oeik :cere !xirl

ediipin cg wxr `lc xyt` i` :xninl dil ded

i`pt oi`y itl `nrh yxtn mzdc :cere !jqpe

dze` ly mekxk oi`y itl `nrh dil zile ,jqpl

i`n :cere] !xird ipa z` zigydl dvex zekln

itl ayiil yie ?[mely zryn dngln zry `py

iz` `l xfrl` oa wgvi iaxc qxhpewd zhiy

zi` `l` ,dxf dcearc `idd` oizipzn iiepyl

inp mzdc oizipzne ,ixn axc `iiepiy dil

iyextl `l` `a `le ,zxg` zekln ly mekxka

dxf dcearc `xza wxta rnyn oke .oizipzn

oizipzn` `kdc oizipznn mzd jixtc ,(`,`r)

.wgvi iaxc mzd iziin `le ,zylac

êìäåÐ zexdh dyre mdn cg`ahwp ikdl

ep` mc`d oiprlc ,zexdh dyre

icil e`eai ot ,zefdle leahl mdipy miwiwfn

jkl .cg` xkka mdipy erbi m` i`ce d`neh

:cere .ekiinw `xdp `dc ,eliah elif :edl xne`

,xedh Ð lahe dfd :`tiq ipznl irac meync

m`e ,zexedh el` ixd Ð zexdh dyre ipya jld

`l m`e ,zeielz el`e el` Ð mipey`xd zeniiw

.etxyi zeipyde ,zeielz zepey`xd ,mizpia xdh

íàåenvr ipta dfe envr ipta df l`yp

m`c ,cg` mc` mlk`iy `l Ð zexedh

zereaya opixn` ikdc ,d`neh i`ce lk`i ok

ipya ,qpkp `le oey`xa jld :(`,hi) ipy wxta

.jytp dnn `ed `nhc ,aiig Ð qpkpe

àáá`ay yxtl oi` Ð exag lre eilr l`yil

`nlr ilek ecen mzdc ,zg` zaa l`yil

zaa mdipy l`yil e`ac oky lkn Ð ze`nhc

,edexdhe envr lr l`yy ixiin `l` .zg`

dil incn xnc ,exiag lr l`yil `a jk xg`ee

,cg` cnrna mdipy lr l`yy oeik ,zg` zal

.mcew edexdihy oeik df xg` dfl dil incn xne

,inc zg` zak Ð edlekl exyc oeik ,inp `kde

lkn ,zg` lr `l` epiptl `a oi`y it lr s`

iede ,eid zepdk daxdy lkl reci xacd mewn

ecen `kde ,zg` zaa mlek lr l`yil `a eli`k

iaxk yxtl qxhpewa wgc mpgae .`nlr ilek

.iqei
`l
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äàîèð¯ìòc ïBì÷Là àäå ,äðäøeäL eðéîàz ìà ¦§§¨©©£¦¤§£¨§¨©§§§©
ïéà àä ,dúBà ïéãéòî íéãòc àîòèå ,äåä ïBîî éãé§¥¨£¨§©£¨§¥¦§¦¦¨¨¥

dúBà ïéãéòî íéãò¯äðäøeä àðL àì åàì éàî ,àì ¥¦§¦¦¨¨©¨¨§¨§£¨
éîøc àkéà .éðàL äðäøeä ,àì !äLaçð àðL àìå§¨§¨¤§§¨¨§£¨¨¥¦¨§¨¥

ïBîî éãé ìò :ïðz ,àîøéî dì¯.dìòáì úøzeî ¨¦§¨§©©§¥¨¤¤§©§¨
éãé ìòc ïBì÷Là àäå ,'åë éñBé éaø ãéòä :eäðéîøe§¦§¥¦©¦¥§¨©§§§©§¥
ïéà àä ,dúBà íéãéòî íéãòc àîòè éðú÷å ,ïBîî̈§¨¨¥©£¨§¥¦§¦¦¨¨¥

dúBà ïéãéòî íéãò¯ìàeîL áø øîà :épLîe !àì ¥¦§¦¦¨¨§©¥¨©©§¥
äôéwz ìàøNé ãiL ïàk ,àéL÷ àì :÷çöé áø øa©©¦§¨¨©§¨¨¤©¦§¨¥©¦¨
äôéwz íìBòä úBneà ãiL ïàk ,íìBòä úBneà ìò©¨¨¨¤©¨¨©¦¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

ïéà äðäøeäaeg zngn oevxn mdl dxqnpy ,df ote`a `wec - §£¨¦
,d`nhp `le dxzqp `ly micr eidy ilel zxq`p dzid ,oenn
xg` miebd ipicae ,aegd lr oekynk zrcn mdl dxqnpy oeik
yeygl yi okle ,mdl diepw `id ixd aegd rxtp `le onfd xary

m` la` .mdl dlrap `nyäLaçðoebk ,oenn zngn dgxk lra ¤§§¨
,daeg z` mlyzy cr diyep dze` eaye daeg z` dnliy `ly
,dlreal miyyeg md ,mdl diepw dpi` miebd ipic it lr mby oeik

,mpenn z` eciqti `lyàìelit`e ,d`neha dze` miwifgn oi` - Ÿ
mewna s`y dpynd ixacn gkene .dlrap `ly micr oi` m`
zngn dzaypyk zxq`p dpi` l`xyi lr dtiwz miebd ciy

.oenn
:`xnbd zvxznïécä àeädlrapy miyyegyeléôàykäLaçð ©¦£¦¤§§¨

,l`xyi lr dtiwz miebd ciy oeik ,qpe`aedpynd dhwpy dn
,'dpdxed'y oeik oeikn `ed,äéä Ck äéäL äNòîzwepiz dze`y ©£¤¤¨¨¨¨¨

`ny miyyeg epiid qpe`a zyagp dzid m` mb j` ,dpdxed
.dlral zxzen `idy micr mikixv epiide ,dlrap

:df oicl dpyndn riiqn `ax ditly ,zxg` oeyl d`ian `xnbd
éøîàc àkéàjky ,mixne` yi -àðéðz énð ïðà óà ,àáø øîàmb - ¦¨§¨§¦¨©¨¨©£¨©¦¨¦¨

miebd ci m`y ,wgvi ax xa l`eny ax ixack epipy dpyna
ici lr dyagp m` elit` dlrapy yeygl yi ,l`xyi lr dtiwz

,epipy jky ,oennå ,ïäkä éñBé éaø ãéòäenr cird okïa äéøëæ éaø ¥¦©¦¥©Ÿ¥§©¦§©§¨¤
ìàøNé úa ìò ,ávwäodkl d`eypdïBì÷Làa äðäøeäLicia ©©¨©©¦§¨¥¤§£¨§©§§

,miebdäéãòå ,dzçtLî éða äe÷çéøådpdxedy ecirdyíéãéòî §¦£¨§¥¦§©§¨§¥¤¨§¦¦
íéîëç eøîàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlL äéìòoi` ,dzgtyn ipal ¨¤¨¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¨§£¨¦

ixdy ,dwgxl mklíéðéîàî ízà íàmicrleðéîàä ,äðäøeäL ¦©¤©£¦¦¤§£¨©£¦
mdlíéðéîàî ízà ïéà íàå ,äàîèð àlLå äøzñð àlLixacl ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨§¦¥©¤©£¦¦

micrd.äðäøeäL eðéîàz ìà ,äàîèð àlLå äøzñð àlLmiiqn ¤Ÿ¦§§¨§¤Ÿ¦§§¨©©£¦¤§£¨
:ezgked z` `axàäåc df dyrn,äåä ïBîî éãé ìòc ,ïBì÷Làcie §¨©§§§©§¥¨£¨

,l`xyi lr dtiwz miebddúBà ïéãéòî íéãòc àîòèåzngn wxe - §©£¨§¥¦§¦¦¨
,dxedh `id micr dilr ecirdyàäm` la` -ïéãéòî íéãò ïéà ¨¥¥¦§¦¦

àì ,dúBà.diaeyl dlrapy miyyeg `l` ,dxedh zwfga dpi` - ¨Ÿ
åàì éàîc ,dpeekd oi` m`d -äLaçð àðL àìå äðäøeä àðL àì- ©¨Ÿ§¨§£¨§Ÿ§¨¤§§¨

gxk lra dyagp oial zrcn dpdxed oia welig oi`yixdy ,d
'dpdxed' dpynd dhwpy dne ,oenn zngn mcia zwfgen mdipya
l`eny ax ixack gkene ,did jk didy dyrny oeik oeikn `ed
mb ,l`xyi lr dtiwz miakek icaer ciy mewnay ,wgvi ax xa

.dlrap `ny yeygl yi oenn ici lr ziaypa
:`xnbd dgecàìc xnel xyt` ixdy ,di`x ef oi` -äðäøeä Ÿ§£¨

zrcnéðàL,mdipic it lr mdl diepw `idy oeikc ,dpey dpic - ©¦
diepw dpi`y dgxk lra dyagpyk la` ,delraiy yyg yi

.zxq`p dpi`e ,dze` leral miyyeg md ,mdl
ax xa l`eny ax ixac xwira zxg` oeyl dzr d`ian `xnbd

:wgviàîøéî dì éîøc àkéà`iyew jxca ef `xnin e`iady yi - ¦¨§¨¥¨¦§¨
,uexizeïðzziayp m`y epizpyna,dìòáì úøzeî ,ïBîî éãé ìò §©©§¥¨¤¤§©£¨
eäðéîøey epipy my ,zeicra dpyndn epizpyn lr dywe -ãéòä §¦§¥¦

'eë éñBé éaø,oelwy`a dpdxedy zwepiz lràäådf dyrn ©¦¥§¨
a rxi`yïBîî éãé ìòc ,ïBì÷Là,didemewn lknàîòè éðz÷- ©§§§©§¥¨¨¨¥©£¨

oeik wx `ed zxzen `idy mrhdy da epipyc`ki`íéãò §¥¦
ddúBà íéãéòî,diaeyl dlrap `lyàäm`íéãò ïéàyïéãéòî §¦¦¨¨¥¥¦§¦¦

dúBà`ly,dlrapàì,dxedh zwfga dze` micinrn oi` - ¨Ÿ
ziayp m`y x`ean epizpyna eli`e ,dlra lr dze` mixqe`e

.zxzen `id oenn zngnépLîeef `iyew uxzl icke -áø øîà §©¥¨©©
àéL÷ àì ,÷çöé áø øa ìàeîL`l` ,zeipynd oia `iyew oi` - §¥©©¦§¨Ÿ©§¨

ïàkmewna xaecn epizpyna -éãáBò ìò äôéwz ìàøNé ãiL ¨¤©¦§¨¥©¦¨©§¥
íéáëBke ,dlral zxzen `ide ,dilr `eal mi`xi md okleïàk- ¨¦¨

xaecn zeicra dpynaïîöò ìò äôéwz íéáëBk éãáBò ãiLlr - ¤©§¥¨¦©¦¨©©§¨
ef oeyl itle .dlral dxeq`e dilr e`ay yyg yi okle ,l`xyi

.dzrcn 'dpdxed' m` oial ,qpe`n 'dyagp' oia lcad oi`

* * *

'eke dyagpy dy`d :dpyna epipy'eëå äøeñà ,úBLôð éãé ìò©§¥§¨£¨§
yie ,xwtd bdpn da mibdepy ,dzinl depcy ote`a epiide .dlral
`xnbd .dlra lr dxq`pe ,mdn cg`l lradl dzvxzdy yegl
dze` epc `ly s` ,zxq`p dy`dy mitqep mipte` d`ian

:dzinl dnvraéápb éLð ïBâk ,áø øîàdzidy ,miapbd zeyp - ¨©©§§¥©¨¥
,ezy`e ezia z` dxiwtne ,dilza apbd z` dzinn zeklnd
oeikc ,dlrapy zwfga `id ixd ,daipba dlra qtzpy dy`e

.dlreal miyyeg mc` ipa oi` dze` dxiwtn zeklndy
:ax zrc lr wleg iel,éàðec ïa ìL BzLà ïBâk ,øîà éåìådidy §¥¦¨©§¦§¤¤©

ezy` s`e ,dgivx oera zeklnd ici lr qtzpy oeike ,reci gvex
,ok zngn mcia dyagpoi`e ,zeklnd ici lr zxwten ezy` ixd

mixingn oi` daipba qtzpy mc`a la` .dlreal miyyeg
.dlrapy zwfga dpi` okle ,ezy` z` xiwtdl eypera

z` zeklnd dxiwtn onf dfi`n ,ztqep zwelgn d`ian `xnbd
:dlral dxeq` `ide ,bxdil `veid zy`,äi÷æç øîàexn`y dn ¨©¦§¦¨

,dlra lr dxeq` dzinl oecipd zy`y ,iele axàeäåedf - §
i`pza,äâéøäì ïðéc øîâpL,dzinl lrad oic xnbpy mcew j` ¤¦§©¦¨©£¦¨

.dlral zxzen `ide dilr `eal miyyegìò óà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©©©
L étoiicräâéøäì ïðéc øîâð àlmcew xaky oeik ,ezy` zxq`p ¦¤Ÿ¦§©¦¨©£¦¨

.dlreal mi`xi oi` mdizeyp z` zeklnd dxiwtn okl

äðùî
:dieayd oica zetqep zekld d`ian epiptly dpyndøéò¦

äeLákLici lr miebíBkøk,dizeaiaq eyry xevn -ìkdúBðäk ¤§¨¨©§¨Ÿ£
mipdkd zeyp -dëBúa eàöîpL,dyeaik zraúBìeñtxeq` -ze ¤¦§§§¨§

.qpe`a dxeq` odk zy`e ,eqp`py yygn ,odilralïäì Lé íàå§¦¥¨¤
íéãò,elrap `ly e`xe onfd eze` lk onir eidy,ãáò eléôà ¥¦£¦¤¤

eäçôL eléôà,zeiecr x`yl mileqt mdy s` ,jk lr micirnd £¦¦§¨
,ïéðîàð elà éøäs` oin`dl dieay xeqi`a eliwd minkgy itl £¥¥¤¡¨¦

.mileqtlå,dfa eliwdy s` ,mpn`Bîöò éãé ìò íãà ïîàð ïéà- §¥¤¡¨¨¨©§¥©§
.dxedh `idy dilr cirdl mipn`p dlra e` dnvr dy`d oi`

* * *

àøîâ
:zxg` dpynl epizpynn dxizq dywn `xnbdúùla ,eäðéîøe- §¦§©¤¤

,lly miytgne 'miylea'd mieb ly ligíBìL úòLa ,øéòì äàaL ©¦¤¨¨¨¦¦§©¨
,i`pt mdl yie ,zxg` zekln oial mdipia dngln oi`y -úBiáç̈¦

d oiidúBøeñà ,úBçeút.miebd mda erbpy yygn ,d`pda elit` §£
d zeiag la`úBîeúñ,hiha weacd dqknaúBøzeîelit` §¨

migzet eid m`y ,llk mda erbp `ly dgiken oznizqy ,dizya
la` .mdilr mc` zni` oi`y ,mxbeql migxeh eid `l i`ce mze`

xirl e`a m`elàå elà ,äîçìî úòLazenezqde zegeztd - ¦§©¦§¨¨¥¨¥
ïéàL éôì ,úBøzeîmdl.Cqðì éàðt,epizpyna x`eandn dywe ¨§¦¤¥§©§©¥

i`pt miliigl yi xevn ici lr dnglna dyakpy xira s`y
.leral

:`xnbd zvxzn,éøî áø øîàmewn lkn ,`id dngln zryy s` ¨©©¨¦
Lé ìBòáìmdl,éàðtj` ,mtwez mxviy itlïéà Cqðìmdl.éàðt ¦§¥§©§©¥¥§©

miyyeg oi` mlerl dngln zryay df calny zx`an `xnbd
:dliral s` miyyeg oi`y minrt yi ,jeqipløæòìà øa ÷çöé éaø©¦¦§¨©¤§¨¨

,øîà äi÷æçc déîMîcinz `l ,dngln zryay dlira iabl mb ¦§¥§¦§¦¨¨©
`l` ,miypd zexq`pïàk`ed ,zexq`p miypd oi` eay ote`d - ¨

úeëìî dúBà ìL íBkøëajlnd iliig e`ae ,xird zeaiaqay §©§¤¨©§
mpi`e ,miqin el enlyie mzeklnl dtxvl ick xird z` yeakl
z` elrai `ly mdiliig lr mixneye ,xird z` zigydl mivex
eli`e .dpynd dxaic `l df ote`ae ,zexzen od ixde ,xird zeyp

ïàkxaecn ,zexeq` mipdkd zeyp lky ,epizpyna -ìL íBkøëa ¨§©§¤
úøçà úeëìîxira mgldl e`ayzgz dyaekl mivex mpi`e ,ef ©§©¤¤

z` elray yyg yie xird ipa lr miqg mpi` jky oeike ,mzekln
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ik ,`xwiyk ifgin Ð jl `prci `l xn`e xfgyk

exikny oeik ,e`l m` eig` `ed m` rcil el did

dil xn`w xityc `cqg ax xn`w ikdl ,mcew

.sqeia ogky`ck ,exikn epi`yøîàzi` dil

Ð `ed `nl` yipi`c dipin epitzqne icdq il

,micr `iady ixiinc wgvi epiaxl d`xp

jl xn`p `l l`ey dz`y zecr eze` :mixne`e

dil xn` .ml` `edy xacl milbxc ,eilr melk

mnvr micr mze` `ad jl :yexit ,'ek lif

e` ,jig` epi`y eciriy ,jilr cirdl mi`xiy

.e`l m` jig` `ed m` mircei mpi`y exn`iy

exwyi Ð epnn mi`xiy oeik inp `zyd :xn`we

.eig` `ed m` oircei opi`y e` ,eig` epi` xnel

`diy llk d`xp oi` Ð xacl milbx oi` m` la`

lk ok `l m`c ,`ed `nl` `xabc xnel on`p

`iaie ,`nl` `xab `edy exiag lr xn`i mc`

xn`wc :cere .ciqti Ð `iai `l m`e ,micr `ed

etzqnc meyn eh` ,icdqne ez` inp `zyd

?`nlr ilek dipin etzqn ,icdq ipd dipin

éúøú,zn`d eciri `le ewzyiy Ð icar `l

.dgty iab oke .xwy exn`iy cere

äçéñîá`id ikd elit`e Ð dnez itl

ab lr s` .oipn`p opi` dlrae

lr on`p did (`,ek zeaezk) zelg lke` opgeic

la` ,dnexzl ilin ipd Ð enez itl giqna envr

:wgvi epiax xne`] .oiqgeia eyr dlrn Ð `kd

dy` zecrl `l` xyk epi` enez itl giqnc

.[eliwd dieaya :`kde zenaia xn`ck ,opaxc
m`e
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ì él äîàðL éàîe ?ïðéøîà àì àîìc Bà ,øwL ©¦§©¥¦§¨¨¨§¦©©§¨
àøîç déì øâàc àøáb àeääc ,äNòî àeääî¥©©£¤§©©§¨©£©¥£¨¨
,ãB÷t øäðc àçøBàa ìéæéz àì :déì øîà ,déøáçì§©§¥£©¥¨¥¦§§¨¦§©§
ìæàå ,àiî àkéìc Løðc àçøBàa ìéæ ,àiî àkéàc§¦¨©¨¦§§¨§¤¤§¥¨©¨©£©
dén÷ì àúà .àøîç úéîe ,ãB÷t øäðc àçøBàa eäéà¦§§¨¦§©§¦£¨¨£¨§©¥
,éìæà ãB÷t øäðc àçøBàa ,ïéà :déì øîà .àáøc§¨¨£©¥¦§§¨¦§©§£©¦

ì él äî :àáø øîà .àiî eåä àì eäéîéòa éà ,øwL ¦¨¨©¨£©¨¨©¦§©¥¦¨¥
äî" :ééaà déì øîàå .éìæà Løðc àçøBàa :déì øîà£©¥§§¨§¤¤£©¦©£©¥©©¥©

ì él!?àzLä éëä !ïðéøîà àì íéãò íB÷îa "øwL ¦§©¥¦§¥¦¨¨§¦©¨¦¨§¨
íúä¯àëä ,àiî àkéàc íéãò àkéà éàcå¯éàcå ¨¨©©¦¨¥¦§¦¨©¨¨¨©©

àLLç íB÷îáe ,àeä àLLç !?énhéà¯.ïðéøîà ¦©¥£¨¨¦§£¨¨¨§¦©
."ïéðîàð äçôL eléôàå ãáò eléôà íéãò Lé íà"¦¥¥¦£¦¤¤©£¦¦§¨¤¡¨¦
ãçééúz àì :éäðéîøe ?àðîéäî dãéc äçôL eléôàå©£¦¦§¨¦¨§¥§¨§¦§¦Ÿ¦§©¥
ét ìòå ãáò ét ìò eléôàå .íéãò ét ìò àlà Bnò¦¤¨©¦¥¦©£¦©¦¤¤§©¦
!dúçôLa ñb dalL éðtî ,dúçôMî õeç ,äçôL¦§¨¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©§¦§¨¨

÷ä äéeáLa :étt áø øîààä :øîà àtt áø .eìé ¨©©©¦¦§¨¥¥©©¨¨©¨
dãéc äçôLå .déãéc äçôLa àä ,dãéc äçôLa§¦§¨¦¨¨§¦§¨¦¥§¦§¨¦¨
,Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà :éðú÷ àä ?àðîéäî àì̈§¥§¨¨¨¨¥¥¨¨¥¦©©§

dãéc äçôL àä¯dîöòk éîð dúçôL !àðîéäî ¨¦§¨¦¨§¥§¨¦§¨¨©¦§©§¨
äçôLå ,dãéc äçôLa àäå àä :øîà éLà áø .éîc̈¥©©¦¨©¨§¨§¦§¨¦¨§¦§¨

dúøézî dú÷éúLc ,íúä .ä÷úLå àéæç àæçéî¯ ¦£¨©§¨§¨§¨¨¨¦§¦¨¨©¦¨¨
dzøñBà dú÷éúLc àëä ,àðîéäî àì¯.àðîéäî ¨§¥§¨¨¨¦§¦¨¨©§¨§¥§¨

àä ék .äãáò àì ézøz !àøwLîe àéúà éîð àzLä̈§¨©¦¨§¨§©§¨©§¥¨¨§¨¦¨
déì àúà ,÷ñéà øa àðç dì éøîàå ,÷ñéà øa éøîc§¨¦©¦©§¨§¦¨¨¨©¦©£¨¥
.àaàc éñëða éì âBìt :déì øîà .äàæBç éaî àçà©¨¦¥¨¨£©¥§¦§¦§¥§©¨
,àcñç áøc dén÷ì àúà .Cì àðòãé àì :déì øîà£©¥¨¨©§¨¨£¨§©¥§©¦§¨

:áéúëc ,Cì øîà÷ øétL :déì øîà"úà óñBé økiå £©¥©¦¨¨©¨¦§¦©©¥¥¤
ï÷æ úîéúç àìa àöiL ãnìî "eäøékä àì íäå åéçà¤¨§¥Ÿ¦¦ª§©¥¤¨¨§Ÿ£¦©¨¨
deçàc éãäñ éúééà ìéæ :déì øîà .ï÷æ úîéúça àáe¨©£¦©¨¨£©¥¦©§¥¨£¥©£

úéà :déì øîà .zà.àeä àîlà àøáâc ,dépéî eðéôzñîe éãäñ éìdéì øîàìéæ :déãéãì ©§£©¥¦¦¨£¥¦§§¦¦¥§©§¨©¨¨£©¥§¦¥¦
.àeä Ceçà åàìc zà eäðéúééàdéì øîà!äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä !?éëä àðéc :øîà ©§¦§©§§¨££©¥¦¨¨¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨£©

déìàîéì .éãáò àì ézøz !éøwLîe eúà éîð àzLä .Cøáç éîlà eäleëìe Cì àððéàc éëä : ¥¨¦¨¥§¨¨§§©¨¥©§¨¨§¨©¦¨§©§¥©§¥¨¨§¥¥¨
dða àì ìáà ,dúBçàå äéçàå dnàå äéáà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàå Léà úeãò Bæ :éàpúk§©¨¥¥¦§¦¨¦§¦¤¨¦¨§¦¨§¨¦¨©£¨£¨Ÿ§¨
áøc .dìòáe äpîéäî õeç ,ãéòäì ïéðîàð ìkä :Cãéà àéðúå .dúçôLå dcáò àì ,dzáe¦¨Ÿ©§¨§¦§¨¨§©§¨¦¨©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¥¥¤¨©§¨§©

à áøãe éttéL¯àéðz ék :àtt áø Cì øîà ?àéä éàpz àîéì éî àtt áøc .àéä éàpz ©¦§©©¦©¨¥¦§©©¨¦¥¨©¨¥¦¨©¨©©¨¦©§¨
àéää¯:éòzLî äàðâéèø÷ ïðç áø ,øîà éîéc áø àúà éëc àä ék .dneú éôì äçéñîa ©¦¦§¦¨§¦¨¦¨§¦£¨©¦¦£©©¨¨©§¦§¨¨¦§¨¥

àa äNòî :éòzLéî éåì ïa òLBäé éaø dì éøîàå ,éåì ïa òLBäé éaø éðôì àa äNòî©£¤¨¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨§¦¨©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥©£¤¨
éúàöé ,íéøëðä ïéáì eðéaLð énàå éðà :øîàå ,Bîez éôì çéñî äéäL ãçà íãàa éaø éðôì¦§¥©¦§¨¨¤¨¤¨¨¥¦©§¦§¨©£¦§¦¦¦§¥§¥©¨§¦¦¨¨¦

ìíéî áBàL¯íéöò èwìì ,énà ìò ézòc¯.åét ìò äpeäëì éaø dàéOäå .énà ìò ézòc ¦§©¦©§¦©¦¦§©¥¥¦©§¦©¦¦§¦¦¨©¦¦§¨©¦
äðùîeñðëpL äòMî éãé CBzî dãé äææ àì !äfä ïBònä :ávwä ïa äéøëæ éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¤©©¨©¨©¤Ÿ¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§

.Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà :Bì eøîà .eàöiL ãòå íéìLeøéì íéøëðàøîâét ìò óàå :àðz ¨§¦¦¨©¦§©¤¨§¨§¥¨¨¥¦©©§¨¨§©©¦
äàöBé àéäLëe ,Bøöça úéa dì ãçéé ïë¯úñðëð àéäLëe ,äéða Làøa äàöBé¯úñðëð ¥¦¥¨©¦©£¥§¤¦§¨§¨§Ÿ¨¤¨§¤¦¦§¤¤¦§¤¤

àeä íúä ?ïk äLeøâa úBNòì eäî :ééaà éòa .äéða óBña¯àëä ìáà ,eìé÷ä äéeáLác §¨¤¨¨¥©©¥©©£¦§¨¥¨¨§¦§¨¥¥£¨¨¨
¯BzLà úà Løâîä :àéðúc ,òîL àz ?àðL àì àîìc Bà ,àì¯,BúðeëLa àNpz àì ¨¦§¨¨§¨¨§©§©§¨©§¨¥¤¦§Ÿ¦¨¥¦§¨
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כתובות. האשה שנתארמלה - פרק שני דף כז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

ì él äî''øwL,zn` zxne` `idy gikend 'ebin' ef dy`l yi - ©¦§©¥
`le iz`agp `l' zxne` `id recn ,zxwyn `id m` ixdy
jkne ,zpn`p didz i`ce f`e ,d`agzdy xnel dl did ,'iz`nhp

.d`nhp `ly jka zn` zxne` `idy gken ok zpreh dpi`yBà
ïðéøîà àì ,àîìcdpi` dzprhy oeik ,'xwyl il dn' o`k ¦§¨Ÿ¨§¦¨

.diaey icia z`nhp dieay llk jxcay ,zxazqn
n `xnbdzl`ey .zpn`p dpi`y heyt df oi` recn zxxa

:`xnbdäNòî àeääî àðL éàîeeze`n df oecip dpey dna - ©§¨¥©©£¤
,didy dyrndéøáçì àøîç déì øâàã àøáb àeääccg` mc`y - §©©§¨©£©¥£¨¨§©§¥

e ,exiagl xeng xikyddéì øîà,xkeyløäðc àçøBàa ìéæéz àì ¨©¥Ÿ¥¦§§¨¦§©
àiî àkéàc ãB÷tyiy oeik 'cewt xdp' jxc xengd mr jlz l` - §§¦¨©¨

`l` ,mci lr zenl leki xengde ,min myLøðc àçøBàa ìéæ¦§§¨§¤¤
àiî àkéìc,min my oi`y ,'yxp' enyy mewnd jxc jl -ìæàå §¥¨©¨©£©

àøîç úéîe ãB÷t øäðc àçøBàa eäéà,eixack dyr `l xkeyde - ¦§§¨¦§©§¦£¨¨
.xengd zn ok`e ,'cewt xdp' jxc xengd mr jld `l`àúà£¨

àáøc dén÷ì,xkeyd z` reazl `ax iptl xikynd `a -øîà §©¥§¨¨¨©
déì,xkeydéìæà ãB÷t øäðc àçøBàa ,ïéàxengd mr izkld ok` - ¥¦§§¨¦§©§£©¦

,xikynd ieeiv cbp ,'cewt xdp' jxcàiî eåä àì eäéî`l la` - ¦Ÿ£©¨
xeht xkeyy ote`a zn xengde ,dry dze`a min ea eid

.mlyln,àáø øîàzxaq o`k yiy oeik ,on`p xkeydél äî' ¨©¨¨©¦
ìéìæà Løðc àçøBàa déì øîà éòa éà ,'øwLdvex did m` - §©¥¦¨¥¨©¥§§¨§¤¤£©¦

,'yxp' jxc xengd mr jldy xnel leki did xwy zeprha xhtdl
ok`e ,miizin` eixacy di`x ef ok xne` epi`y jkne ,xhtp dide

.ekxck xengd zne cewt xdpa min eid `léiaà déì øîàå,`axl §¨©¥©©¥
y oeik ,on`p xkeyd oi`ì él äî'íB÷îa 'øwLyiyíéãòeixac cbp ©¦§©¥¦§¥¦

,ïðéøîà àìeixac z` miyigknd micr yi eli`k df ixd o`k s`e Ÿ¨§¦¨
cei epleky oeik ,min my eidy mixne`e'zecr' ly dricik mir

ly ewitql mewn oi` ok m`e .on`p epi`e ,min my miievn cinzy
z` zxzeq 'iz`nhp `le iz`agp `l' dzprh ixdy ,iy` ax
dliren `l dfk ote`ae ,z`nhp dieay dy` lky ,epl recid

.ebin ly zepn`p
:`xnbd dgecàzLä éëämixwndy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c ,mdipia welig yi ixde ,minec,íúä,`ax ly dyrnaéàcå ¨¨©©
àiî àkéàc íéãò àkéàzecrk `id min my yiy epzrici - ¦¨¥¦§¦¨©¨

la` ,ebina elit` z`f yigkdl on`p epi`e ,dxexa,àëä̈¨
ike ,'iz`nhp `le iz`agp `l' zxne`ykénhéà éàcå,[d`nhp-] ©©¦©¥

'dieay' xeqi` lk ixdeàeä àLLçexfbe d`nehl minkg eyygy £¨¨
,d`nhpy dxexa drici ef oi` j` ,wtqn dxqe`làLLç íB÷îáe¦§£¨¨

ïðéøîàyi ,miizin` dixacy di`x dl yiy oeike ,'xwyl il dn' ¨§¦¨
.dpin`dl `xaq

* * *
:dpyna epipy .dpynd ixac jynd z` x`al zxaer `xnbdíà¦

íéãò Lé,[d`nhp `ly].ïéðîàð ,äçôL eléôàå ãáò eléôà ¥¥¦£¦¤¤©£¦¦§¨¤¡¨¦
:`xnbd zwiicn .zxg` dpynl epizpynn dxizq dywn `xnbd

îéäî dãéc äçôL eléôàåàðdzgty dzid m` elit`y rnyn - ©£¦¦§¨¦¨§¥§¨
`id `ny miyyeg oi`e ,zpn`p ,dxedh `idy dilr dcirn

:`xnbd dywn .dzxiab z` xizdl ick zxwyn,éäðéîøeepipy §¦§¦
oihiba dpyna(.br)legi zeni m`y dl xne`e ezy`l hb ozepd ,

,meaiin dxhetl dvexy oebke ,rxtnl hbdãçééúz àìezy`Bnò Ÿ¦§©¥¦
yygn ,leqtd 'oyi hb' df `di ecgiizi m`y ,hbd zpizp xg`l

,dilr `ayíéãò ét ìò àlà`l jk jezne ,mdnr migkep eidiy ¤¨©¦¥¦
,dilr `eaiäçôL ét ìòå ãáò ét ìò eléôàå,cgiizdl md mileki ©£¦©¦¤¤§©¦¦§¨

,dúçôLa ñb dalL éðtî ,dúçôMî õeçlraidl zyiiazn dpi`e ¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©§¦§¨¨
dn z` znqxtn dpi` dzgtyy x`ean mipt lk lre .dipta
ok `l m`y ,z`f xn`z `l del`yi m` elit`e ,d`ex `idy
lr mikneq ep` o`k recne ,dipta ok bedpl zyyeg dy`d dzid
ixde ,dpedkl dxizdl miebl dlrapy zxtqn dzgty oi`y jk
zxne` `l` xacd z` znqxtn dzgty oi`e iebl dlrapy okzi

.dlrap `ly

:`xnbd zvxznelé÷ä äéeáLa ,étt áø øîàepin`de ,minkg ¨©©©¦¦§¨¥¥
.cala yyg `ed dieay xeqi` xwiry oeik ,dzgtyl elit`

:sqep uexizàä ,øîà àtt áødpi` dzgtyy oihiba epipyy dn - ©¨¨¨©¨
epiid dzxiab iyrn z` znqxtndãéc äçôLa,dy`d ly - §¦§¨¦¨

e ,z`nhp `ly xnel zpn`p dpi` zn`a dzgtyeàädn - ¨
epiid ,z`nhp `ly xnel zpn`p dgty mby epizpyna epipyy

déãéc äçôLaoi`y ,xg` mc` ly dgtyk `id ixde ,dlra ly - §¦§¨¦¥
.xwyzy yyg
`xnbd dywn:ipyd uexizd lråikàðîéäî àì dãéc äçôL §¦§¨¦¨Ÿ§¥§¨

e ,z`nhp `ly cirdléðz÷ àä,`tiqa,'Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà' ¨¨¨¥¥¨¨¥¦©©§
,on`p epi` envr lr `ed wxy rnyneàäla` -,dãéc äçôL ¨¦§¨¦¨

.àðîéäî:`xnbd zvxznéîc dîöòk énð dúçôLzgty s` - §¥§¨¦§¨¨©¦§©§¨¨¦
xdhl dvex `idy jezny ,'envr lr on`p mc` oi`' llka dy`d

.dnvr lr dcirnk `id ixd dzxiab z`
:zeipynd zxizq lr sqep uexiz d`ian `xnbdàä ,øîà éMà áø©©¦¨©¨

dãéc äçôLa àäå,dzgtya zewqer zeipynd izy zn`a - §¨§¦§¨¦¨
åy `ed zenewnd ipya llkdäçôLdy`d lyàéæç àæçéî §¦§¨¦§¨©§¨

ä÷úLå,`linne ,mixg`l zxtqn dpi`e mixacd z` d`ex -íúä §¨§¨¨¨
dúøézî dú÷éúLczwizy lr jenql dvex dz`y ,oyi hb iabl - ¦§¦¨¨©¦¨¨

,dlrap `l dy`dy xnel ick dgtydàðîéäî àìleki jpi` - Ÿ§¥§¨
zxne` dgtyd dzid dilr `a did m`y dpin`dle dilr jenql
xtqz `le wezyz dlrapy dz`xy s`y miyyeg ep` `l` ,z`f

la` .dzgty ipta cgiizdl dy`l xeq` okle ,melk,àëä̈¨
dzøñBà dú÷éúLc`ly cirz `le wezyz m`y ,epizpyna - ¦§¦¨¨©§¨

,ziaypy epl reci ixdy ,dze` xeq`p ,d`nhpàðîéäîzpn`p - §¥§¨
.dlrap `ly yexita dcirn `id m` dgtyd

:`xnbd dywnàøwLîe àéúà énð àzLäyeygl yi dieaya mb - ©§¨©¦¨§¨§©§¨
:`xnbd zvxzn .dxdhl ick ,dzxiab zaehl xwyze `eaz `ny

äãáò àì ézøzwezyl mb ,zeleer izy dyer dzgty oi` - ©§¥Ÿ¨§¨
xnele xwyle siqedl cere ,d`nhpy yexita xneln rpndle

.d`nhp `ly
wezyl ieyrd mc` s`y ,df llkl `nbec d`ian `xnbd

:xwyl ieyr epi` ,zn`d z` xneln rpndle÷ñéà øa éøîc àä ék¦¨§¨¦©¦©
,wqi` ly epa ixn mr didy dyrnd enk -øa àðç dì éøîàå§¨§¦¨¨¨©

÷ñéàzny ,wqi` ly epa `pg mr did dyrndy mixne` yie - ¦©
onf xg`le ,eiqkp z` el yixede eia`äàæBç éaî àçà déì àúà- £¨¥©¨¦¥¨¨

e 'd`feg ia' enyy mewnn eig` `adéì øîà,ixnléñëða éì âBìt ¨©¥§¦§¦§¥
àaàc.epia` zyexia wlg il oz -déì øîà,ixnCì àðòãé àì- §©¨¨©¥Ÿ¨©§¨¨

g` eze` mr 'd`feg ia'l jld mdia`y itl ,jze` xikn ipi`
edf ok` m` rci `le inx exikd `l dzre ,my elcibe ,ohw didyk

.eig`àcñç áøc dén÷ì àúà`cqg ax iptl g` eze` `a - £¨§©¥§©¦§¨
,ixn z` reazldéì øîà,g` eze`l `cqg axCì øîà÷ øétL- ¨©¥©¦¨¨©¨

ke ,ixn jl xn` daeh dprháéúëcdxeza(g an ziy`xa)óñBé økiå' ¦§¦©©¥¥
,'eäøkä àì íäå åéçà úàdf weqteàöiL ãnìîmlv`n sqeiàìa ¤¤¨§¥Ÿ¦¦ª§©¥¤¨¨§Ÿ

àáe ,ï÷æ úîéúçdzr,ï÷æ úîéúçaeli`e ,eig` edexikd `l okle £¦©¨¨¨©£¦©¨¨
mc`y gkene ,owf znizg mr eid mdn `viyky oeik mxikd `ed
okle .epwf lcbe ed`xn dpzyd m` eig` z` xikdl `ly ieyr

déì øîà,g` eze`l `cqg axzà äeçàc éãäñ ézééà ìéæjilr - ¨©¥¦©§¥©£¥©£¨©§
.dyexia wlg lehil lkeze ,eig` dz`y micr `iadldéì øîà̈©¥

,`cqg axl g` eze`àîlà àøáâc dépéî eðéôzñîe ,éãäñ éì úéà¦¦©£¥¦§©¦¦¥§©§¨©¨¨
àeäezrxl cirdl mi`xi mdy `l` ,eig` ip`y micr il yi -

.mil` mc` `edy itl ,ixn ly
e ,eixac z` `cqg ax laiwdéì øîà`cqg axdéãéãìixnl - ¨©¥§¦¥

,envràeä Ceçà åàìc zà eäðézééà ìéæz` dz` `ade dz` jl - ¦©§¦§©§§¨£
`edy mircei mpi`y e` ,jig` `ed oi`y exn`ie ,micr mze`
dnz .jzenk dyexia wlg lehi ,jk lr micr `iaz `l m`e ,jig`

e df wqt lr ixndéì øîà,`cqg axléëä àðéc,oicd `ed jk ike - ¨©¥¦¨¨¦
y `ed llkd ixde,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäiqkpa wfgen ip`e ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

.ig` `edy di`x `iadl eilre ,ipnn m`ivedl dvex `ede ,ia`
déì øîàxwirn ok` ,ixnl `cqg axj` ,dpekp jzprh oicdéëä ¨©¥¨¦
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רכט miwxt dyelyaa cenr fk sc ± iriax wxtzeaezk
ø÷ùì éì äîdxn` `ira i` Ð.iziagpíéãò íå÷îá`ki` `zry lkc icdq op`c Ð

.`inéîèéà éàãå.dinza Ðåîò ãçééúú àìazky rxn aiky :`id oihib zkqna Ð

dvilgl wwfiz `le rxtnl hb `di zn m`y zpn lr ezy`l hb xqneÐcgiizz `l

hb edfi`e .oyi hba xehtl oixqe` lld zia :opze ,oyi hb dil dede dilr `ai `ny ,enr

oyiÐcgiizpy lk.dl eazky xg`n dnr

`nrheÐ.dpal mcew dhib exn`i :`ny dxifb

ãáò éô ìò åìéôàå.dnr didy cara diic Ð

äúçôùá ñâ äáìùynyze Ð.diptaéùà áø
äãéã äçôùá àäå àä øîà`nrh epiide Ð

dgtyc ,`pnidn `l mzde `pnidn oizipznac

.dwzye dzxiab lewliwa `ifg `fgin dcic

íúä.hb iab Ðäúå÷éúùãäúøéúîdpi`y Ð

cirzy dkixv:xn`zy `l` ,dyny `l xnel

.dnr iziid ip`àðîéäî àìzxzen ef zeidl Ð

`ifg inp i`c .dci lrÐ`cdqn `l.àëäÐ

.dieay iabäúå÷éúùã.dgtyc ÐäúøñåàÐ

,dzxiablxnel dcirn dpi`y dnk lkc

`id dxedhÐ`cdqn ik .d`nha dl opiwfgn

`id dxedh dxn`eÐixewylc ,`pnidne`l

`l` ,`gxe`.wzynléîð àúùäoeik Ð

dpin dlgcc e` ,dzxiabl dl `ngxcÐ`iz`

.`id dxedh :dxn`e ,`xwyneàãáò àì éúøú
.xwyze izizc cere ,dlewlwa wzynl `cg Ð

äàæåç éáî àçàenr ekilede my eia` jldy Ð

xfge ,eia` zne ,my elcbeexirlrazeewlg

.eia` iqkpaäéì øîà`eddl `cqg ax Ð

.`g`êì øîà÷ øéôùepi`y Ð,jxiknitl

.[owf znizga z`ae] owf znizg `la z`viy

åéçà úà óñåé øëéåyxityky Ðeid xak odn

inezg.owfäéì øîà.ixnl `cqg ax Ðìéæ
úà åäðéúééà,eze` oixiknd icdq edpdl Ð

jecirie.jia` oa epi`yéîð àúùäoeik Ð

ilgcc.ixwyne ez` dipinéãáò àì éúøúÐ

icdqnc `cge ,zn` cirdln iwzyc `cg

.`xwiyéàðúë àîéìi` `pnidn i` dzgty Ð

.`lúåãò åæmixyk lkd dieay ly ef zecr Ð

wepiz dy`e yi` ,da.zwepizeäðîéäî õåçÐ

.dnvr `idéùà áøå éôô áøãlirl exn`c Ð

.dpnidn dcic dgtyàéä éàðú éàãålr Ð

opixn`c op` :exn`i jgxkÐ`zipzn ik

,`ziixza`iywcn`ziinw edl.àôô áøãÐ

.dpnidn `l :xn`càéä éàðú àîéì éîÐ

`zipzn ik ixn`c `p` :xnel `ed wegc ,xnelk

inp `ziixza `zipzn uxzl lkei e` .`ziinw

`id ixde ,inc dnvrk dzgty :xninl ,dizeek

`vexiz e` .da ipzwc dpnidn ueg llka

.`pixg`àéää àéðú éë àôô áø êì øîàÐ

dcic dgty elit`e mipn`p lkd ipzwcÐ

.dnez itl dgiqnaéòúùî äàðâéèø÷ àðç áø
onc opg ax Ðibihxw.df dyrn xtqn did

äðùîäæä ïåòîä.`id dreay Ðàøîâ
ïë éô ìò óàå.did odky itl ,eilr exq`y Ð

äàöåé àéäùë.xvga `ede Ðùàøá äàöåé
äéðá`ly ,mdnr mipad ediy Ð.ecgiizi

äéðá óåñá úñðëð ,úñðëð àéäùëå`ly ick Ð

.uegan mipade ,xvga `ide `ed `diäùåøâá
xvga enr xecl edn ,ezy` z` yxiby odk Ð?

åúðåëùá àùðú àìeizefinxa dxikny itl Ð

.dxiar icil e`eai `ny ,eizevixwe
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àìyxitc ,dinrhl yxit `le .oyi hb meyn :qxhpewa yexit Ð micra `l` enr cgizz

meyn enr cgizz `le ,dpizp zryn rxtnl zyxebn izn m` meidnac :(`,br) oihiba

hb epnid dkixv :mixne` lld zia ,iwcpeta enr dple ezy` yxbnd enk .oiyeciw yyg

epiaxl la` .`xnba mzd rnyn oke .[mzdc yexitl llk oyi hb jiiy `le] (`,`t my) ipy

meidn"` i`w minid oze`a `id dn yxtnc mz

,"mlera ip`y zrn" xne`k dyrpe ,"izn m`

,"meidn" xne`y it lr s` ,dyxbl ezrc oi`y

meyn `nrh ied Ð ezzin iptl zg` dry `l`

.mz epiax yexitk rnyn `ztqezae ,oyi hb

øéôù`ay df Ð sqei xkie aizkc jl xn`w

eia` mr jlde ,o`k clepdzre ,mid zpicnl

ik ,`xwiyk ifgin Ð jl `prci `l xn`e xfgyk

exikny oeik ,e`l m` eig` `ed m` rcil el did

dil xn`w xityc `cqg ax xn`w ikdl ,mcew

.sqeia ogky`ck ,exikn epi`yøîàzi` dil

Ð `ed `nl` yipi`c dipin epitzqne icdq il

,micr `iady ixiinc wgvi epiaxl d`xp

jl xn`p `l l`ey dz`y zecr eze` :mixne`e

dil xn` .ml` `edy xacl milbxc ,eilr melk

mnvr micr mze` `ad jl :yexit ,'ek lif

e` ,jig` epi`y eciriy ,jilr cirdl mi`xiy

.e`l m` jig` `ed m` mircei mpi`y exn`iy

exwyi Ð epnn mi`xiy oeik inp `zyd :xn`we

.eig` `ed m` oircei opi`y e` ,eig` epi` xnel

`diy llk d`xp oi` Ð xacl milbx oi` m` la`

lk ok `l m`c ,`ed `nl` `xabc xnel on`p

`iaie ,`nl` `xab `edy exiag lr xn`i mc`

xn`wc :cere .ciqti Ð `iai `l m`e ,micr `ed

etzqnc meyn eh` ,icdqne ez` inp `zyd

?`nlr ilek dipin etzqn ,icdq ipd dipin

éúøú,zn`d eciri `le ewzyiy Ð icar `l

.dgty iab oke .xwy exn`iy cere

äçéñîá`id ikd elit`e Ð dnez itl

ab lr s` .oipn`p opi` dlrae

lr on`p did (`,ek zeaezk) zelg lke` opgeic

la` ,dnexzl ilin ipd Ð enez itl giqna envr

:wgvi epiax xne`] .oiqgeia eyr dlrn Ð `kd

dy` zecrl `l` xyk epi` enez itl giqnc

.[eliwd dieaya :`kde zenaia xn`ck ,opaxc
m`e
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ì él äîàðL éàîe ?ïðéøîà àì àîìc Bà ,øwL ©¦§©¥¦§¨¨¨§¦©©§¨
àøîç déì øâàc àøáb àeääc ,äNòî àeääî¥©©£¤§©©§¨©£©¥£¨¨
,ãB÷t øäðc àçøBàa ìéæéz àì :déì øîà ,déøáçì§©§¥£©¥¨¥¦§§¨¦§©§
ìæàå ,àiî àkéìc Løðc àçøBàa ìéæ ,àiî àkéàc§¦¨©¨¦§§¨§¤¤§¥¨©¨©£©
dén÷ì àúà .àøîç úéîe ,ãB÷t øäðc àçøBàa eäéà¦§§¨¦§©§¦£¨¨£¨§©¥
,éìæà ãB÷t øäðc àçøBàa ,ïéà :déì øîà .àáøc§¨¨£©¥¦§§¨¦§©§£©¦

ì él äî :àáø øîà .àiî eåä àì eäéîéòa éà ,øwL ¦¨¨©¨£©¨¨©¦§©¥¦¨¥
äî" :ééaà déì øîàå .éìæà Løðc àçøBàa :déì øîà£©¥§§¨§¤¤£©¦©£©¥©©¥©

ì él!?àzLä éëä !ïðéøîà àì íéãò íB÷îa "øwL ¦§©¥¦§¥¦¨¨§¦©¨¦¨§¨
íúä¯àëä ,àiî àkéàc íéãò àkéà éàcå¯éàcå ¨¨©©¦¨¥¦§¦¨©¨¨¨©©

àLLç íB÷îáe ,àeä àLLç !?énhéà¯.ïðéøîà ¦©¥£¨¨¦§£¨¨¨§¦©
."ïéðîàð äçôL eléôàå ãáò eléôà íéãò Lé íà"¦¥¥¦£¦¤¤©£¦¦§¨¤¡¨¦
ãçééúz àì :éäðéîøe ?àðîéäî dãéc äçôL eléôàå©£¦¦§¨¦¨§¥§¨§¦§¦Ÿ¦§©¥
ét ìòå ãáò ét ìò eléôàå .íéãò ét ìò àlà Bnò¦¤¨©¦¥¦©£¦©¦¤¤§©¦
!dúçôLa ñb dalL éðtî ,dúçôMî õeç ,äçôL¦§¨¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©§¦§¨¨

÷ä äéeáLa :étt áø øîààä :øîà àtt áø .eìé ¨©©©¦¦§¨¥¥©©¨¨©¨
dãéc äçôLå .déãéc äçôLa àä ,dãéc äçôLa§¦§¨¦¨¨§¦§¨¦¥§¦§¨¦¨
,Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà :éðú÷ àä ?àðîéäî àì̈§¥§¨¨¨¨¥¥¨¨¥¦©©§

dãéc äçôL àä¯dîöòk éîð dúçôL !àðîéäî ¨¦§¨¦¨§¥§¨¦§¨¨©¦§©§¨
äçôLå ,dãéc äçôLa àäå àä :øîà éLà áø .éîc̈¥©©¦¨©¨§¨§¦§¨¦¨§¦§¨

dúøézî dú÷éúLc ,íúä .ä÷úLå àéæç àæçéî¯ ¦£¨©§¨§¨§¨¨¨¦§¦¨¨©¦¨¨
dzøñBà dú÷éúLc àëä ,àðîéäî àì¯.àðîéäî ¨§¥§¨¨¨¦§¦¨¨©§¨§¥§¨

àä ék .äãáò àì ézøz !àøwLîe àéúà éîð àzLä̈§¨©¦¨§¨§©§¨©§¥¨¨§¨¦¨
déì àúà ,÷ñéà øa àðç dì éøîàå ,÷ñéà øa éøîc§¨¦©¦©§¨§¦¨¨¨©¦©£¨¥
.àaàc éñëða éì âBìt :déì øîà .äàæBç éaî àçà©¨¦¥¨¨£©¥§¦§¦§¥§©¨
,àcñç áøc dén÷ì àúà .Cì àðòãé àì :déì øîà£©¥¨¨©§¨¨£¨§©¥§©¦§¨

:áéúëc ,Cì øîà÷ øétL :déì øîà"úà óñBé økiå £©¥©¦¨¨©¨¦§¦©©¥¥¤
ï÷æ úîéúç àìa àöiL ãnìî "eäøékä àì íäå åéçà¤¨§¥Ÿ¦¦ª§©¥¤¨¨§Ÿ£¦©¨¨
deçàc éãäñ éúééà ìéæ :déì øîà .ï÷æ úîéúça àáe¨©£¦©¨¨£©¥¦©§¥¨£¥©£

úéà :déì øîà .zà.àeä àîlà àøáâc ,dépéî eðéôzñîe éãäñ éìdéì øîàìéæ :déãéãì ©§£©¥¦¦¨£¥¦§§¦¦¥§©§¨©¨¨£©¥§¦¥¦
.àeä Ceçà åàìc zà eäðéúééàdéì øîà!äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä !?éëä àðéc :øîà ©§¦§©§§¨££©¥¦¨¨¦©¦¥£¥¨¨¨§¨¨£©

déìàîéì .éãáò àì ézøz !éøwLîe eúà éîð àzLä .Cøáç éîlà eäleëìe Cì àððéàc éëä : ¥¨¦¨¥§¨¨§§©¨¥©§¨¨§¨©¦¨§©§¥©§¥¨¨§¥¥¨
dða àì ìáà ,dúBçàå äéçàå dnàå äéáà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàå Léà úeãò Bæ :éàpúk§©¨¥¥¦§¦¨¦§¦¤¨¦¨§¦¨§¨¦¨©£¨£¨Ÿ§¨
áøc .dìòáe äpîéäî õeç ,ãéòäì ïéðîàð ìkä :Cãéà àéðúå .dúçôLå dcáò àì ,dzáe¦¨Ÿ©§¨§¦§¨¨§©§¨¦¨©Ÿ¤¡¨¦§¨¦¥¥¤¨©§¨§©

à áøãe éttéL¯àéðz ék :àtt áø Cì øîà ?àéä éàpz àîéì éî àtt áøc .àéä éàpz ©¦§©©¦©¨¥¦§©©¨¦¥¨©¨¥¦¨©¨©©¨¦©§¨
àéää¯:éòzLî äàðâéèø÷ ïðç áø ,øîà éîéc áø àúà éëc àä ék .dneú éôì äçéñîa ©¦¦§¦¨§¦¨¦¨§¦£¨©¦¦£©©¨¨©§¦§¨¨¦§¨¥

àa äNòî :éòzLéî éåì ïa òLBäé éaø dì éøîàå ,éåì ïa òLBäé éaø éðôì àa äNòî©£¤¨¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨§¦¨©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥©£¤¨
éúàöé ,íéøëðä ïéáì eðéaLð énàå éðà :øîàå ,Bîez éôì çéñî äéäL ãçà íãàa éaø éðôì¦§¥©¦§¨¨¤¨¤¨¨¥¦©§¦§¨©£¦§¦¦¦§¥§¥©¨§¦¦¨¨¦

ìíéî áBàL¯íéöò èwìì ,énà ìò ézòc¯.åét ìò äpeäëì éaø dàéOäå .énà ìò ézòc ¦§©¦©§¦©¦¦§©¥¥¦©§¦©¦¦§¦¦¨©¦¦§¨©¦
äðùîeñðëpL äòMî éãé CBzî dãé äææ àì !äfä ïBònä :ávwä ïa äéøëæ éaø øîàå§¨©©¦§©§¨¤©©¨©¨©¤Ÿ¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§

.Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà :Bì eøîà .eàöiL ãòå íéìLeøéì íéøëðàøîâét ìò óàå :àðz ¨§¦¦¨©¦§©¤¨§¨§¥¨¨¥¦©©§¨¨§©©¦
äàöBé àéäLëe ,Bøöça úéa dì ãçéé ïë¯úñðëð àéäLëe ,äéða Làøa äàöBé¯úñðëð ¥¦¥¨©¦©£¥§¤¦§¨§¨§Ÿ¨¤¨§¤¦¦§¤¤¦§¤¤

àeä íúä ?ïk äLeøâa úBNòì eäî :ééaà éòa .äéða óBña¯àëä ìáà ,eìé÷ä äéeáLác §¨¤¨¨¥©©¥©©£¦§¨¥¨¨§¦§¨¥¥£¨¨¨
¯BzLà úà Løâîä :àéðúc ,òîL àz ?àðL àì àîìc Bà ,àì¯,BúðeëLa àNpz àì ¨¦§¨¨§¨¨§©§©§¨©§¨¥¤¦§Ÿ¦¨¥¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

ì él äî''øwL,zn` zxne` `idy gikend 'ebin' ef dy`l yi - ©¦§©¥
`le iz`agp `l' zxne` `id recn ,zxwyn `id m` ixdy
jkne ,zpn`p didz i`ce f`e ,d`agzdy xnel dl did ,'iz`nhp

.d`nhp `ly jka zn` zxne` `idy gken ok zpreh dpi`yBà
ïðéøîà àì ,àîìcdpi` dzprhy oeik ,'xwyl il dn' o`k ¦§¨Ÿ¨§¦¨

.diaey icia z`nhp dieay llk jxcay ,zxazqn
n `xnbdzl`ey .zpn`p dpi`y heyt df oi` recn zxxa

:`xnbdäNòî àeääî àðL éàîeeze`n df oecip dpey dna - ©§¨¥©©£¤
,didy dyrndéøáçì àøîç déì øâàã àøáb àeääccg` mc`y - §©©§¨©£©¥£¨¨§©§¥

e ,exiagl xeng xikyddéì øîà,xkeyløäðc àçøBàa ìéæéz àì ¨©¥Ÿ¥¦§§¨¦§©
àiî àkéàc ãB÷tyiy oeik 'cewt xdp' jxc xengd mr jlz l` - §§¦¨©¨

`l` ,mci lr zenl leki xengde ,min myLøðc àçøBàa ìéæ¦§§¨§¤¤
àiî àkéìc,min my oi`y ,'yxp' enyy mewnd jxc jl -ìæàå §¥¨©¨©£©

àøîç úéîe ãB÷t øäðc àçøBàa eäéà,eixack dyr `l xkeyde - ¦§§¨¦§©§¦£¨¨
.xengd zn ok`e ,'cewt xdp' jxc xengd mr jld `l`àúà£¨

àáøc dén÷ì,xkeyd z` reazl `ax iptl xikynd `a -øîà §©¥§¨¨¨©
déì,xkeydéìæà ãB÷t øäðc àçøBàa ,ïéàxengd mr izkld ok` - ¥¦§§¨¦§©§£©¦

,xikynd ieeiv cbp ,'cewt xdp' jxcàiî eåä àì eäéî`l la` - ¦Ÿ£©¨
xeht xkeyy ote`a zn xengde ,dry dze`a min ea eid

.mlyln,àáø øîàzxaq o`k yiy oeik ,on`p xkeydél äî' ¨©¨¨©¦
ìéìæà Løðc àçøBàa déì øîà éòa éà ,'øwLdvex did m` - §©¥¦¨¥¨©¥§§¨§¤¤£©¦

,'yxp' jxc xengd mr jldy xnel leki did xwy zeprha xhtdl
ok`e ,miizin` eixacy di`x ef ok xne` epi`y jkne ,xhtp dide

.ekxck xengd zne cewt xdpa min eid `léiaà déì øîàå,`axl §¨©¥©©¥
y oeik ,on`p xkeyd oi`ì él äî'íB÷îa 'øwLyiyíéãòeixac cbp ©¦§©¥¦§¥¦

,ïðéøîà àìeixac z` miyigknd micr yi eli`k df ixd o`k s`e Ÿ¨§¦¨
cei epleky oeik ,min my eidy mixne`e'zecr' ly dricik mir

ly ewitql mewn oi` ok m`e .on`p epi`e ,min my miievn cinzy
z` zxzeq 'iz`nhp `le iz`agp `l' dzprh ixdy ,iy` ax
dliren `l dfk ote`ae ,z`nhp dieay dy` lky ,epl recid

.ebin ly zepn`p
:`xnbd dgecàzLä éëämixwndy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c ,mdipia welig yi ixde ,minec,íúä,`ax ly dyrnaéàcå ¨¨©©
àiî àkéàc íéãò àkéàzecrk `id min my yiy epzrici - ¦¨¥¦§¦¨©¨

la` ,ebina elit` z`f yigkdl on`p epi`e ,dxexa,àëä̈¨
ike ,'iz`nhp `le iz`agp `l' zxne`ykénhéà éàcå,[d`nhp-] ©©¦©¥

'dieay' xeqi` lk ixdeàeä àLLçexfbe d`nehl minkg eyygy £¨¨
,d`nhpy dxexa drici ef oi` j` ,wtqn dxqe`làLLç íB÷îáe¦§£¨¨

ïðéøîàyi ,miizin` dixacy di`x dl yiy oeike ,'xwyl il dn' ¨§¦¨
.dpin`dl `xaq

* * *
:dpyna epipy .dpynd ixac jynd z` x`al zxaer `xnbdíà¦

íéãò Lé,[d`nhp `ly].ïéðîàð ,äçôL eléôàå ãáò eléôà ¥¥¦£¦¤¤©£¦¦§¨¤¡¨¦
:`xnbd zwiicn .zxg` dpynl epizpynn dxizq dywn `xnbd

îéäî dãéc äçôL eléôàåàðdzgty dzid m` elit`y rnyn - ©£¦¦§¨¦¨§¥§¨
`id `ny miyyeg oi`e ,zpn`p ,dxedh `idy dilr dcirn

:`xnbd dywn .dzxiab z` xizdl ick zxwyn,éäðéîøeepipy §¦§¦
oihiba dpyna(.br)legi zeni m`y dl xne`e ezy`l hb ozepd ,

,meaiin dxhetl dvexy oebke ,rxtnl hbdãçééúz àìezy`Bnò Ÿ¦§©¥¦
yygn ,leqtd 'oyi hb' df `di ecgiizi m`y ,hbd zpizp xg`l

,dilr `ayíéãò ét ìò àlà`l jk jezne ,mdnr migkep eidiy ¤¨©¦¥¦
,dilr `eaiäçôL ét ìòå ãáò ét ìò eléôàå,cgiizdl md mileki ©£¦©¦¤¤§©¦¦§¨

,dúçôLa ñb dalL éðtî ,dúçôMî õeçlraidl zyiiazn dpi`e ¦¦§¨¨¦§¥¤¦¨©§¦§¨¨
dn z` znqxtn dpi` dzgtyy x`ean mipt lk lre .dipta
ok `l m`y ,z`f xn`z `l del`yi m` elit`e ,d`ex `idy
lr mikneq ep` o`k recne ,dipta ok bedpl zyyeg dy`d dzid
ixde ,dpedkl dxizdl miebl dlrapy zxtqn dzgty oi`y jk
zxne` `l` xacd z` znqxtn dzgty oi`e iebl dlrapy okzi

.dlrap `ly

:`xnbd zvxznelé÷ä äéeáLa ,étt áø øîàepin`de ,minkg ¨©©©¦¦§¨¥¥
.cala yyg `ed dieay xeqi` xwiry oeik ,dzgtyl elit`

:sqep uexizàä ,øîà àtt áødpi` dzgtyy oihiba epipyy dn - ©¨¨¨©¨
epiid dzxiab iyrn z` znqxtndãéc äçôLa,dy`d ly - §¦§¨¦¨

e ,z`nhp `ly xnel zpn`p dpi` zn`a dzgtyeàädn - ¨
epiid ,z`nhp `ly xnel zpn`p dgty mby epizpyna epipyy

déãéc äçôLaoi`y ,xg` mc` ly dgtyk `id ixde ,dlra ly - §¦§¨¦¥
.xwyzy yyg
`xnbd dywn:ipyd uexizd lråikàðîéäî àì dãéc äçôL §¦§¨¦¨Ÿ§¥§¨

e ,z`nhp `ly cirdléðz÷ àä,`tiqa,'Bîöò ìò ãéòî íãà ïéà' ¨¨¨¥¥¨¨¥¦©©§
,on`p epi` envr lr `ed wxy rnyneàäla` -,dãéc äçôL ¨¦§¨¦¨

.àðîéäî:`xnbd zvxznéîc dîöòk énð dúçôLzgty s` - §¥§¨¦§¨¨©¦§©§¨¨¦
xdhl dvex `idy jezny ,'envr lr on`p mc` oi`' llka dy`d

.dnvr lr dcirnk `id ixd dzxiab z`
:zeipynd zxizq lr sqep uexiz d`ian `xnbdàä ,øîà éMà áø©©¦¨©¨

dãéc äçôLa àäå,dzgtya zewqer zeipynd izy zn`a - §¨§¦§¨¦¨
åy `ed zenewnd ipya llkdäçôLdy`d lyàéæç àæçéî §¦§¨¦§¨©§¨

ä÷úLå,`linne ,mixg`l zxtqn dpi`e mixacd z` d`ex -íúä §¨§¨¨¨
dúøézî dú÷éúLczwizy lr jenql dvex dz`y ,oyi hb iabl - ¦§¦¨¨©¦¨¨

,dlrap `l dy`dy xnel ick dgtydàðîéäî àìleki jpi` - Ÿ§¥§¨
zxne` dgtyd dzid dilr `a did m`y dpin`dle dilr jenql
xtqz `le wezyz dlrapy dz`xy s`y miyyeg ep` `l` ,z`f

la` .dzgty ipta cgiizdl dy`l xeq` okle ,melk,àëä̈¨
dzøñBà dú÷éúLc`ly cirz `le wezyz m`y ,epizpyna - ¦§¦¨¨©§¨

,ziaypy epl reci ixdy ,dze` xeq`p ,d`nhpàðîéäîzpn`p - §¥§¨
.dlrap `ly yexita dcirn `id m` dgtyd

:`xnbd dywnàøwLîe àéúà énð àzLäyeygl yi dieaya mb - ©§¨©¦¨§¨§©§¨
:`xnbd zvxzn .dxdhl ick ,dzxiab zaehl xwyze `eaz `ny

äãáò àì ézøzwezyl mb ,zeleer izy dyer dzgty oi` - ©§¥Ÿ¨§¨
xnele xwyle siqedl cere ,d`nhpy yexita xneln rpndle

.d`nhp `ly
wezyl ieyrd mc` s`y ,df llkl `nbec d`ian `xnbd

:xwyl ieyr epi` ,zn`d z` xneln rpndle÷ñéà øa éøîc àä ék¦¨§¨¦©¦©
,wqi` ly epa ixn mr didy dyrnd enk -øa àðç dì éøîàå§¨§¦¨¨¨©

÷ñéàzny ,wqi` ly epa `pg mr did dyrndy mixne` yie - ¦©
onf xg`le ,eiqkp z` el yixede eia`äàæBç éaî àçà déì àúà- £¨¥©¨¦¥¨¨

e 'd`feg ia' enyy mewnn eig` `adéì øîà,ixnléñëða éì âBìt ¨©¥§¦§¦§¥
àaàc.epia` zyexia wlg il oz -déì øîà,ixnCì àðòãé àì- §©¨¨©¥Ÿ¨©§¨¨

g` eze` mr 'd`feg ia'l jld mdia`y itl ,jze` xikn ipi`
edf ok` m` rci `le inx exikd `l dzre ,my elcibe ,ohw didyk

.eig`àcñç áøc dén÷ì àúà`cqg ax iptl g` eze` `a - £¨§©¥§©¦§¨
,ixn z` reazldéì øîà,g` eze`l `cqg axCì øîà÷ øétL- ¨©¥©¦¨¨©¨

ke ,ixn jl xn` daeh dprháéúëcdxeza(g an ziy`xa)óñBé økiå' ¦§¦©©¥¥
,'eäøkä àì íäå åéçà úàdf weqteàöiL ãnìîmlv`n sqeiàìa ¤¤¨§¥Ÿ¦¦ª§©¥¤¨¨§Ÿ

àáe ,ï÷æ úîéúçdzr,ï÷æ úîéúçaeli`e ,eig` edexikd `l okle £¦©¨¨¨©£¦©¨¨
mc`y gkene ,owf znizg mr eid mdn `viyky oeik mxikd `ed
okle .epwf lcbe ed`xn dpzyd m` eig` z` xikdl `ly ieyr

déì øîà,g` eze`l `cqg axzà äeçàc éãäñ ézééà ìéæjilr - ¨©¥¦©§¥©£¥©£¨©§
.dyexia wlg lehil lkeze ,eig` dz`y micr `iadldéì øîà̈©¥

,`cqg axl g` eze`àîlà àøáâc dépéî eðéôzñîe ,éãäñ éì úéà¦¦©£¥¦§©¦¦¥§©§¨©¨¨
àeäezrxl cirdl mi`xi mdy `l` ,eig` ip`y micr il yi -

.mil` mc` `edy itl ,ixn ly
e ,eixac z` `cqg ax laiwdéì øîà`cqg axdéãéãìixnl - ¨©¥§¦¥

,envràeä Ceçà åàìc zà eäðézééà ìéæz` dz` `ade dz` jl - ¦©§¦§©§§¨£
`edy mircei mpi`y e` ,jig` `ed oi`y exn`ie ,micr mze`
dnz .jzenk dyexia wlg lehi ,jk lr micr `iaz `l m`e ,jig`

e df wqt lr ixndéì øîà,`cqg axléëä àðéc,oicd `ed jk ike - ¨©¥¦¨¨¦
y `ed llkd ixde,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäiqkpa wfgen ip`e ©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

.ig` `edy di`x `iadl eilre ,ipnn m`ivedl dvex `ede ,ia`
déì øîàxwirn ok` ,ixnl `cqg axj` ,dpekp jzprh oicdéëä ¨©¥¨¦
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המשך בעמוד רנה



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

äéä íàådlraïäkmcew elit` dxezd on eilr dxeq`y ,dyxibe §¦¨¨Ÿ¥
xzei eyyg ,yi` zy` xeqi`n lw dxeqi`y oeik ,xg`l `ypizy

y exn`e exingd okle ,dxiar icil e`eaiya Bnò øeãz àìeze` Ÿ¨¦§
éBáîe .dpekyn dlecb `idy ,miza ztwend dagx -äéä íàdf ¨¦¨¨

,ïè÷ øôk,da yebtiy ievn xzeie my mievn mc` ipa oi`yäéä äæ §¨¨¨¤¨¨
eøîàå ,äNòî,minkgäðeëLk ïBcéð ïè÷ øôkmdl xeq`e ,zg` ©£¤§¨§§¨¨¨¦¦§¨

.my xecl
lke ,mewn eze`a xecl mdl xeq`y dfk ote`a :`xnbd zxxan

,enewna x`yidl dvex cg`éî éðtî äçãð éîaefrl aiig in - ¦¦§¤¦§¥¦
:`ziixan `xnbd zhyet .enewna x`yidl lkei ipydy ickàz̈

äúéä íàå .äéðtî äçãð àeä ïéàå åéðtî úéçãð àéä ,àéðúc ,òîL§©§©§¨¦¦§¥¦¨¨§¥¦§¤¦¨¤¨§¦¨§¨
ddlL øöçlrale ,dly did xvgay ziady -,zia my did `l d ¨¥¤¨

e ,dziaa `id zx`ypäéðtî äçãð àeäleki epi`e ,xg` mewnl ¦§¤¦¨¤¨
.my xxebzdl

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`íäéðL ìL øöç äúéäyiy - ¦©§¨§¨§¨¨¥¤§¥¤
,xvg dze`a zia mdipyleäî.in iptn dgcp in - ©

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©
,lirl d`aedy.åéðtî úéçãð àéä,xxal yieïðé÷ñò éàîadfi`a - ¦¦§¥¦¨¨§©©§¦¨

,`ziixad zwqer ote`BlL øöça àîéìéàzia yi lral wxy - ¦¥¨§¨¥¤
,xvg dze`aàèéLt.ezia z` aefrl aiig epi`ydlL øöça àlàå §¦¨§¤¨§¨¥¤¨

,lral `le ,xvga zia yi dl wxy -àéðúäå,`ziixad seqaíà §¨©§¨¦
,äéðtî äçãð àeä ,dlL øöç äúéä.eiptn zigcp `id `leåàì àlà ¨§¨¨¥¤¨¦§¤¦¨¤¨¤¨¨

a ,'eiptn zigcp `id'y `yixd zpeek i`ce -àðååb éàä éëote`a - ¦©©§¨
.mdipy ly xvg dzidy ,ea epwtzqdy

:`xnbd dgecàîìca wx zwqer `ziixad `ny -øâéî øéâàc- ¦§¨©£¦¥¨
`ziixad dxn` dfae ,xvg dze`a zia exky mdipyy oebk`idy

zia epw mdipyy ote`a wtzqdl yi oiicr j` ,eiptn zigcp
.dgcp in ,xvg dze`a

:`xnbd zxxandìò éåä éàî,df wtqa dkldl x`yp dn - ©¨¥£¨
.'mdipy ly xvg' dzidyk,òîL àzdiryi z`eapa xn`p(fi ak) ¨§©

,aixgpq mr milydl dvxe dcedi jln ediwfga cxny `paW lr¤§¨
'øáb äìèìè Eìèìèî 'ä äpä'lr x`yizy jnvra ghaz l` - ¦¥§©§¤§©§¥¨¨¤

,xab ly elehlhk dyw lehlh jlhlhi 'd ik ,delya jnewn
,jnewnn jze` xewrie,áø øîàådlhlh' oeyldn yexcl yi §¨©©

y ,'xabàúzéàcî ïéL÷ àøáâc éìeèìè[xab-] yi`l `ed dywy - ¦§¥§©§¨¨¦¦§¦§¨
`id ,mdipy ly xvga ,o`k s`e .dy`dn xzei enewnn lhlhidl
mewnl xearl dy`l lw xzei ixdy ,dnewnn xewrl dkixvy ef

.yi`l xy`n xg`

* * *
mixac ziiyr xeqi`a oecl dtiqend `ziixa d`ian `xnbd

:ezy` z` yxiby odka ,daxew icil mi`iandäåì ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨
äéáà éñëða äpîéäel dqipkdy miqkpn ezy`n dely odk - ¥¤¨§¦§¥¨¦¨

,dze` yxib okn xg`le ,dia` zianúòøôð dðéàz` daeb dpi` - ¥¨¦§©©
dlran daegéãé ìò àlàmc`øçàyygn ,dlra mr oeciy ¤¨©§¥©¥

,mixaca mdipia eaxwzi aegd melyz lr mixace oicd jezny
.dxiar icil e`eaie

:`ziixad ixac lr `xnbd dtiqenïn÷ì eúà éàå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦¨§©¨
àðéãì,maeg lr oecl epiptl ezyexbe odkd e`eai m`e -àì §¦¨Ÿ

eäì ïðé÷wcæî.cgi oecl mdl xeq`y oeik ,jk lr mipc ep` oi` - ¦§©§¦¨§
:`xnbd dtiqen,øîà àtt áø`l` ,jka mipc oi`y cala ef `l ©¨¨¨©

eäì ïðéúnLî éúenLixac lr exary ,mze` micpn mb ep` - ©¥§©§¦¨§
.cgi oecl mdilr exq`y minkg,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©¨©

`l` ,mze` micpn s`e ,mze` mipc eppi`y cala ef `lénð éãebð©¥©¦
eäì ïðéãbðî.minkg ixac lr exary lr mze` zewldl mb yi - §©§¦¨§

:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàðz ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¨
azkqníéøeîà íéøác äna ,'éúaø ìáà'zrxtp dy`d oi`y §¥¤©¨¦©¤§¨¦£¦

ote`a ,xg` ici lr `l` dyxbzpy xg`l odkd dlran
,ïéàeNpä ïî äLøbúpLe`eaiy yeygl yie dfa df milibx mdy ¤¦§¨§¨¦©¦¦

,dxiar icilïéñeøéàä ïî äLøbúpLk ìáàmcew ,dyciwy xg`l - £¨§¤¦§¨§¨¦¨¥¦
,d`ypy,dîöò éãé ìò úòøôðmeyn `ed mrhdeda ñb Baì ïéàL ¦§©©©§¥©§¨¤¥¦©¨

.dxiar icil e`eaiy yyg oi`e ,e`yip `l oiicr ixdy
:df oipra dyrn `xnbd d`ianBúñeøàå ñeøà àeää,eyxbzpy ©¨©£¨

,odk qex`d dideàáøc dén÷ì eúàclr `ax iptl oecl e`ay - §¨§©¥§¨¨
,aegáéúéayi -dén÷ àðúî øa àcà áø,`ax iptl -àáø é÷Bà ¨¦©©¨©©§¨©¥¥¨¨

eäééúðéa àçeìL`ly ,mdn cg` xear oeciy gily `ax cinrd - §¨¥§©§
.df mr df epeciàðúî øa àcà áø déì øîà,`axlïîçð áø øîàäå ¨©¥©©¨©©§¨§¨¨©©©§¨

'eë éúaø ìáàa àðze`eaiy yyg oi` oiqexi`d on dyxbzpay ¨¨§¥¤©¨¦
.dxiar icildéì øîàc ,dpey oicd df dyrna ,`axà÷c ïðéæç à÷ ¨©¥¨¨¥¨§¨
éããäa éñééb,ahid md mixikny mdizefinx jezn izi`xy oeik - ¨§¦©£¨¥

.oi`eyipd on dyxbzpk mpic okle ,da qb eaile
:df dyrna zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàmixne` yi - ¦¨§¨§¦

,dyrnd did jkyeäééúðéa çéìL àáø é÷Bà àì`ax cinrd `l - Ÿ¥¨¨¨¦©¥§©§
,cgi mdipy z` oc `l` ,mdipia gily,àðúî øa àcà áø déì øîà̈©¥©©¨©©§¨

eäééúðéa àçeìL øî íe÷éð.mdipia gily cinrn jpi` recn -øîà ¥©§¨¥§©§¨©
déì,`ax'eë éúaø ìáàa àðz ïîçð áø [øîà] àäåon dyxbzpay ¥§¨¨©©©§¨¨¨§¥¤©¨¦

.cgi oecl mdl xzen oiqexi`ddéì øîà,`pzn xa `c` axéðä ¨©¥¨¥
éléîwx `ed ,oiqexi`d on dyxbzpa miyyeg oi`y ,df oic -àëéä ¦¥¥¨

éããäa éñééâc eäì àðéæç à÷ éðä ìáà ,éããäa éñééb àìcel`a la` - §Ÿ©§¦©£¨¥£¨¨¥¨£¦¨§§©§¦©£¨¥
dpice ,dfa df milibxe mixikn mdy ,mdizefinx jezn izi`x

.mdipia gily cinrdl yiy ,oi`eyipd on dyxbzpk

äðùî
meiw ,daezk aeig oiprl mirbepd zecr ipiipr ex`azp df wxta

ylr zecra zbdepd `lew d`ian dpynd .dpedk zwfge ,zexh
zecrd zii`x zrya xyk didiy jixv cirnd cr lk .el` mixac

dzcbd zryae(.gkw a"a)cirdl leki epi` dyrn d`xy ohw okle ,
ohw mday mipte` dzr d`ian dpynd .lcbiy xg`l s` eilr

:on`p licbdyelàåmicrd mday mixacd mdãéòäì ïéðîàð §¥¤¡¨¦§¨¦
ïìãBâait lr ,zecrl mixyke milecb mdyk -ïðèB÷a eàøM äî- §§¨©¤¨§§¨

minkg eliwdy itl ,zecrl mileqt miphwy s`e ,miphw eidyk
:dxenb zecr mda jixv oi`y el` mixacaíãà ïîàðcirdl `ad ¤¡¨¨¨

xhyay dnizg lrìL Bãé áúk äæå ,àaà ìL Bãé áúk äæ ,øîBì©¤§©¨¤©¨§¤§©¨¤
,éçà ìL Bãé áúk äæå ,éaøs` ,ezecr it lr xhyd z` miniiwne ©¦§¤§©¨¤¨¦

jk miazek mze` d`x `le ohw didy cera el` ezny it lr
.ezephwa `l`

,xnel licbdy ohw eze` on`p :sqep oica éúééä øeëædy`,úéðBìt ¨¨¦¦§§¦
äàöiLdqekn `idyk ,dztegl dia` zianàîeðéäasirv - ¤¨§¨§¦¨

,miptd lr dqkndexry,òeøt dLàø,ze`yipd zelezad jxck Ÿ¨¨©
.miz`n dzaezke dleza z`yipy di`x efeåcirdl on`p ok §

éðBìt Léà äéäLezecliaøôqä úéaî àöBéea epcnlyìBaèì ¤¨¨¦§¦¥¦¥©¥¤¦§
å .äîeøúa ìBëàìokäéäLipelt yi`eðnò ÷ìBçmr wlg lhep - ¤¡¦§¨§¤¨¨¥¦¨

dwlegy dnexza mipdkd x`y,ïøBbä ìò`edy di`x ef ixde ©©¤
.odkåy okäfä íB÷nä`edy ea miwfgen eidy `ed ,calaúéa' §©¨©¤¥

'ñøtämvr my yiy yygn d`neh dilr exfb minkgy dcy - ©§¨
.dxdha zwfgen dzid drwad x`y eli`e ,znd onåon`p ok §

xnel,úaLa ïéàa eðééä ïàk ãòefe ,epa migen epizea` eid `le ©¨¨¦¨¦§©¨
,zay megz ly dn` miitl` jeza `ed df mewny jk lr zecr
.dcicn `la mewn eze` cr zaya z`vl eixac lr mikneqe

.el` zeiecra mzepn`p mrh x`eai `xnbae
:licbdy ohwd on`p oi` mdilry mixac dpynd d`ianïéà ìáà£¨¥

Cøc ,øîBì ïîàð íãàedcyl ea xearl mewn -íB÷na éðBìôì äéä ¨¨¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨
,äfäzkixrl mewn e`ãtñîe ãîòîznd lríB÷na éðBìôì äéä ©¤©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨
,äfäzecr it lr `l` mc`n oenn `ivedl xyt` i`y oeik ©¤

.dxiyk
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המשך בעמוד רנו

miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtzeaezk
ïäë äéä íàå.zqip `l elit` Ðéåáîá åîò øåãú àìxeq` odke ,dilr `ai `ny Ð

zqip `ly onf lk ,l`xyi la` .dyexbaÐ`xw i`dne ,qxb ax xn`e :ezpekya xecz

.dl opirnyäðîéä äåì.eizgz dzeida Ðäéáà éñëðáodkae ,beln iqkp dcia eidy Ð

.ixiin `w ezy` z` yxibyúòøôð äðéà.mixaca eaxwi `ly ,dnvr ici lr epnid Ð

éúáø ìáàádze` oixewe ,`id `zkqn Ð

:dly dpey`x dpyn `id efe ,zegnyqqebd

.eixac lkl igk `ed ixdåúñåøàå ñåøàodk Ð

.didéúáø ìáàá àðú ïîçð áø øîàäåonc Ð

.dnvr ici lr zrxtp oiqexi`déããäá éñééâãÐ

zefinxa df z` df oixikn.zevixwef"rla

.u"ieeixtäðùîàáà ìù åãé áúë äæÐ

eia` zny it lr s` ,eit lr xhyd oiniiwne

.ohw df ceraàîåðéäá úàöéùoniq `ede Ð

opixn`ck ,miz`n dzaezke dleza zqipy

.oiwxit yixaøôñä úéáî àöåéepiidyk Ð

yxtn edlekae .oax ziaa zewepiz oicinl

.`xnba `nrh'åë ïéðîàð ïéà ìáàiwet`c Ð

daezke .`ziilrn zecr opirae ,`ed `penn

`nrh epiidÐ.ze`yip zeleza miyp aexc

ãôñîå ãîòîo`k el did mewn Ðcitqdl

eiznokilenykmy zeyrle ,ely zexaw zial

iax :znl dray oiyer eidy zeayene zecnrn

dil opiqxb `l .mipn`p xne` `wexa oa opgei

`le ,`ziixaa `l` ,oizipznacnrn jxc`

.i`w ctqneàøîâäéáâ çéëùãeipir ozpe Ð

ezephwa.eia` ci azkaïðáøãî úåøèù íåé÷Ð

yiwl yix xn`c ,meiw opira `l `ziixe`cnc

dyrp xhyd lr minezgd micr :(a,gi zeaezk)

.oic ziaa ozecr dxwgpy inkïðáø åäåðîéä
ïðáøãáoi`e ,epin`d mdixacn `edy xaca Ð

.exn` mde exn` md ,dxezd on xac xwer df

z` ea exiykd mde ,zecrd meiw ekixvd md

.el`àåä àîìòá àúìî éåìâoi` ,xnelk Ð

`l` ,zecr jixv xacdmqxtloicd `viy

xe`l.mebnb `la
ñåôåøèåôà
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íàåÐ z`yip m` la` .dil liw Ð `id dieptc oeikc Ð ieana enr xecz `l odk did

`nw wxt seqa opixn`ck .miza dyly epiidc ,dpeky ick `l` wigxdl jixv oi`

.odkl elit` ,dil `xing z`yipc oeikc ,(`,`k) dxf dcearcôëøÐ dpekyk oecip ohw

xtk la` ,ohw xtk `weece .dlv` `al xzei libxe ,my oievn mc` ipa oi`y itl `nrhe

.`l ipepiaáøÐ edl opicbpn icebp xn` `ped

mbe opiznyn inp `ped axlc mz epiaxl d`xp

xne` `ed m`e .exiagn xingn cg` lky ,oicbpn

,ith lwin ded Ð `zny `la dil opicbpc

"ebdpy mewn" wxtae (`,fi) ohw crena opixn`ck

opaxn `axev aiign ik ,`axrna :(`,ap migqt)

.`zny` epnin `le `cibp` epnin Ð

åìàÐ ophewa e`xy dn olceba cirdl oipn`p

`dc ,opaxca elit` ,onidn `l ophewac rnyn

epiaxl dywe ,opaxc dnexza `xnba dl iwen

(a,c) migqtc `nw wxta xn`c ,xy` oa wgvi

micare miyp elit` ung zwica lr mipn`pc

:ipyne ?eda zi` `yyn icin :jixte .miphwe

opax edepnid Ð opaxc ung zwicae li`ed

meyn `nrh epiid mzdc :xnel yie !opaxca

ohw elit` on`p okl ,ecia `ed ung zwicac

elit` ,eciac `kidc :dyw la` .opaxca

"xicnd" wxtac .`pnidn dy` ,`ziixe`ca

xewipae ,dlg dl dvewe :opz (`,ar zeaezk)

xnel yie !odilr oikneq ep`y mei lka miyrn

,gxeh `ed ung zwicac yxtn inlyexiac

ung zwicac e`l i` ikdle ,od zeiplvr miype

.ipnidn eed `l Ð opaxc

àåäå,dnexz` i`w `l Ð enr lecb yiy

oilrn oi`c oeik .cg`a ibq dnexzac

dnexza dl iwen ikdlc .oiqgeil opaxc dnexzn

ocic `pz xaqc oeik ,`ziixe`c dnexzac .opaxc

epi` ,onwl opixn`ck oiqgeil dpnn oilrnc

ibq dnexza ,jkld .enr lecb yi elit` ,on`p

Ð opaxcn ixz opirac `kid lke .dicegl edi`a

.xg`e `eda ibqíåé÷:dniz Ð opaxc zexhy

znizg exikiy micr oi` elit` `ziixe`cnc oeik

,siifi dvxiy mc` lk ok m` ,xyk xhyd micrd

`kde !epnn dabie ,dvxiy dn mezgie aezkie

dcen dely oebk xninl `ki`c :wgvi epiax xne`

:`pz i`d xaqwe .rext `edy orehe ,eazky

azky xhya dcencmeiw i`de ,eniiwl jixv Ð e

dcyn miiwzpy oebk :inp i` .opaxcn i`ce ied

,envr ici zgzn `veie ,zecy izyn e` zg`

,edine .siif `ny opiyiigc (`,k) lirl xn`c

oixikn oi`c `kid elit`c gken (`,b) oihib yixa

dxwgpy ink `ziixe`cn ied Ð llk dnizgd

.oic ziaa ozecr

àîìãåeiykre :yexit Ð `ed odk car

dywe .oick `ly lhepe ,xxgzyp

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac :wgvi epiaxl

dnexz oiwleg oi`c `d cenlzd yxtn (a,hv

dn .oiqgeil diweq`l iz` `nlc meyn Ð carl

oiwleg oi`c xninl dil ded ?`nrh i`dl jixv

,xxgzyiy xg` mb l`yi `ny ,oilrn oi` elit`

cenlzd mzd yxtn oke !cenlzd `kd jixtck

.dyexb meyn dlra `la dy`l oiwleg oi`c

:xnel yie ?oiwleg xn`c o`nc inp `nrh i`ne

eax epxkni ot inp opiyiig `le .zecar lew eilr e`iveie ,car `edy xxazie edewcai ot `xi ik ,odk zxeza `le car zxeza `l ,xxgzyiy xg` dnexz l`yiy i`d ilek `giky `lc

.jizepefna jici dyrn i`v :l`xyi eax el xn`i `ny opiyiig `l i`d ileke .el `le `heg mc` oi`e ,eax lr eizepefn ixdy Ð dnexz l`yie l`xyil
opz
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ïäk äéä íàå¯øôk äéä íà .éBáîa Bnò øeãz àì §¦¨¨Ÿ¥Ÿ¨¦§¨¦¨¨§¨
.äðeëLk ïBcéð ïè÷ øôk :eøîàå ,äNòî äéä äæ ,ïè÷̈¨¤¨¨©£¤§¨§§¨¨¨¦¦§¨

:àéðúc ,òîL àz ?éî éðtî äçãð éîúéçãð àéä ¦¦§¤¦§¥¦¨§©§©§¨¦¦§¥
dlL øöç äúéä íàå .äéðtî äçãð àeä ïéàå ,åéðtî¦¨¨§¥¦§¤¦¨¤¨§¦¨§¨¨¥¤¨

¯ìL øöç äúéä :eäì àéòaéà .äéðtî äçãð àeä¦§¤¦¨¤¨¦©£¨§¨§¨¨¥¤
éàîa .åéðtî úéçãð àéä :òîL àz ?eäî íäéðL§¥¤©¨§©¦¦§¥¦¨¨§©

BlL øöça àîéìéà ?ïðé÷ñò¯øöça àlàå !àèéLt ¨§¦©¦¥¨§¨¥¤§¦¨§¤¨§¨¥
dlL¯dlL øöç äúéä íà :àéðúäå¯äçãð àeä ¤¨§¨©§¨¦¨§¨¨¥¤¨¦§¤

åàì àlà .äéðtî¯.àðååb éàä ék.øâéî øéâàc àîìc ¦¨¤¨¤¨¨¦©©§¨¦§¨©£¥¥¨
äìèìè Eìèìèî 'ä äpä" :òîL àz ?dìò éåä éàî©¨¥£¨¨§©¦¥§©§¤§©§¥¨
eðz .àúzéàcî ïéL÷ àøáâc éìeèìè :áø øîàå "øáb̈¤§¨©©¦§¥§©§¨¨¦¦§¦§¨¨

äéáà éñëða äpîéä äåì :ïðaø¯àlà úòøôð dðéà ©¨©¨¨¥¤¨§¦§¥¨¦¨¥¨¦§©©¤¨
àðéãì ïn÷ì eúà éàå :úLL áø øîà .øçà éãé ìò©§¥©¥¨©©¥¤§¦¨§©¨§¦¨
ïðéúnLî éúenL :øîà àtt áø .eäì ïðé÷÷cæî àì̈¦§©§¦©§©©¨¨©©¥§©§¦©
éîð éãebð :øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø .eäì§©¨§¥§©§ª©¨©©¥©¦
äna :éúaø ìáàa àðz :ïîçð áø øîà .eäì ïðéãbðî§©§¦©§¨©©©§¨¨¨§¥¤©¨¦©¤

íéøeîà íéøác¯ìáà ,ïéàeOpä ïî äLøbúpL §¨¦£¦¤¦§¨§¨¦©¦¦£¨
ïéñeøéàä ïî äLøbúpLk¯,dîöò éãé ìò úòøôð §¤¦§¨§¨¦¨¥¦¦§©©©§¥©§¨

dén÷ì eúàc Búñeøàå ñeøà àeää .da ñb Baì ïéàL¤¥¦©¨©¨©£¨§¨§©¥
àáø é÷Bà ,dén÷ àðzî øa àcà áø áéúé ,àáøc§¨¨§¥©©¨©©¨¨©¥¥¨¨

.eäéézðéa àçeìLdéì øîà:àðzî øa àcà áø §¨¥§©§£©¥©©¨©©¨¨
!'åë éúaø ìáàa àðz ,ïîçð áø øîàäådéì øîàà÷ : §¨¨©©©§¨¨¨§¥¤©¨¦£©¥¨

àc àkéà .éããäa éñééb à÷c ïðéæçàáø é÷Bà àì :éøî ¨¥©§¨¨§¥©£¨¥¦¨§¨§¦¨¥¨¨
.eäéézðéa çéìLdéì øîàíe÷éð :àðzî øa àcà áø : ¨¦©¥§©§£©¥©©¨©©¨¨¥

!eäéézðéa àçeìL øîdéì øîà:ïîçð áø [øîà] àäå : ¨§¨¥§©§£©¥§¨¨©©©§¨
!'åë éúaø ìáàa àðzdéì øîàéìéî éðä :¯àëéä ¨¨§¥¤©¨¦£©¥¨¥¦¥¥¨

éðä ìáà ,éããäa éñééb àìc¯.éããäa éñééâc eäì àðéæç à÷äðùîãéòäì ïéðîàð elàå §¨¨§¥©£¨¥£¨¨¥¨¨¥¨§§¨§¥©£¨¥§¥¤¡¨¦§¨¦
"éaø ìL Bãé áúk äæ"å "àaà ìL Bãé áúk äæ" øîBì íãà ïîàð :ïðèB÷a eàøM äî ïìãBâa§§¨©¤¨§§¨¤¡¨¨¨©¤§©¨¤©¨§¤§©¨¤©¦
Léà äéäL"å ."òeøt dLàøå àîeðéäa äàöiL úéðBìôa éúééä øeëæ" ."éçà ìL Bãé áúk äæ"å§¤§©¨¤¨¦¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©§¤¨¨¦

÷ìBç äéäL"å ."äîeøúa ìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìtíB÷nä"å ,"ïøBbä ìò eðnò §¦¥¦¥©¥¤¦§¤¡¦§¨§¤¨¨¥¦¨©©¤§©¨
éðBìôì äéä Cøc" øîBì ïîàð íãà ïéà ìáà ."úaLa ïéàa eðééä ïàk ãò"å ."ñøtä úéa äfä©¤¥©§¨§©¨¨¦¨¦§©¨£¨¥¨¨¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦

."äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî ,äfä íB÷naàøîâáøc déøa àðeä áø øîà ©¨©¤©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤¨©©¨§¥§©
åéáà ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .Bnò ìBãb LiL àeäå :òLBäé¯Baø ìáà ,déab çéëLc íeMî §ª©§¤¥¨¦§¦¨§¦©§©¦©¨¦¦¦§¦©©¥£¨©

¯Baø ïðéòîLà éàå .àì¯åéáà ìáà ,déaøc déúîéà déì úéàc íeMî¯ïðéòîLà éàå .àì ¨§¦©§©¦©©¦§¦¥¥§¥§©¥£¨¨¦¨§¦©§©¦©
åéáà ,ézøz éðä¯Baøå ,déab çéëLc¯àä àì déì úéìc åéçà ìáà ,déúîéà déì úéàc ¨¥©§¥¨¦¦§¦©©¥§©§¦¥¥§¥£¨¨¦§¥¥¨¨

àä àìå¯ïðaøcî úBøèL íei÷c ïåék :ïì òîLî à÷ ,àì àîéà¯.ïðaøãa ïðaø eäeðîéä §¨¨¥¨¨¨©§©¨¥¨§¦§¨¦§©¨©¥§©¨©¦§©¨©
."òeøt dLàøå àîeðéäa äàöiL úéðBìôa éúééä øeëæ"úBìeúa íéLð áBøc ïåék ?àîòè éàî ¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©©©£¨¥¨§¨¦§

ìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLå" .àeä àîìòa àúlî éelb ,úBàOéð¦¨¦¦§¨§¨§¨§¤¨¨¦§¦¥¦¥©¥¤¦§¤¡
:éåì ïa òLBäé éaø øîàc .éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî ?àeä ïäk ãáò àîìãå ."äîeøúa¦§¨§¦§¨¤¤Ÿ¥§©©¥§©¦§ª©¤¥¦§¨©©¦§ª©¤¥¦
Baø BàNòL Bà ,Baø epîéä äåì :àéðúäå ?àìå .äøBz Bcáò úà ãnìiL íãàì øeñà̈§¨¨¤§©¥¤©§¨§Ÿ§¨©§¨¨¨¥¤©¤£¨©
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

äéä íàådlraïäkmcew elit` dxezd on eilr dxeq`y ,dyxibe §¦¨¨Ÿ¥
xzei eyyg ,yi` zy` xeqi`n lw dxeqi`y oeik ,xg`l `ypizy

y exn`e exingd okle ,dxiar icil e`eaiya Bnò øeãz àìeze` Ÿ¨¦§
éBáîe .dpekyn dlecb `idy ,miza ztwend dagx -äéä íàdf ¨¦¨¨

,ïè÷ øôk,da yebtiy ievn xzeie my mievn mc` ipa oi`yäéä äæ §¨¨¨¤¨¨
eøîàå ,äNòî,minkgäðeëLk ïBcéð ïè÷ øôkmdl xeq`e ,zg` ©£¤§¨§§¨¨¨¦¦§¨

.my xecl
lke ,mewn eze`a xecl mdl xeq`y dfk ote`a :`xnbd zxxan

,enewna x`yidl dvex cg`éî éðtî äçãð éîaefrl aiig in - ¦¦§¤¦§¥¦
:`ziixan `xnbd zhyet .enewna x`yidl lkei ipydy ickàz̈

äúéä íàå .äéðtî äçãð àeä ïéàå åéðtî úéçãð àéä ,àéðúc ,òîL§©§©§¨¦¦§¥¦¨¨§¥¦§¤¦¨¤¨§¦¨§¨
ddlL øöçlrale ,dly did xvgay ziady -,zia my did `l d ¨¥¤¨

e ,dziaa `id zx`ypäéðtî äçãð àeäleki epi`e ,xg` mewnl ¦§¤¦¨¤¨
.my xxebzdl

:`xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàm`íäéðL ìL øöç äúéäyiy - ¦©§¨§¨§¨¨¥¤§¥¤
,xvg dze`a zia mdipyleäî.in iptn dgcp in - ©

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©
,lirl d`aedy.åéðtî úéçãð àéä,xxal yieïðé÷ñò éàîadfi`a - ¦¦§¥¦¨¨§©©§¦¨

,`ziixad zwqer ote`BlL øöça àîéìéàzia yi lral wxy - ¦¥¨§¨¥¤
,xvg dze`aàèéLt.ezia z` aefrl aiig epi`ydlL øöça àlàå §¦¨§¤¨§¨¥¤¨

,lral `le ,xvga zia yi dl wxy -àéðúäå,`ziixad seqaíà §¨©§¨¦
,äéðtî äçãð àeä ,dlL øöç äúéä.eiptn zigcp `id `leåàì àlà ¨§¨¨¥¤¨¦§¤¦¨¤¨¤¨¨

a ,'eiptn zigcp `id'y `yixd zpeek i`ce -àðååb éàä éëote`a - ¦©©§¨
.mdipy ly xvg dzidy ,ea epwtzqdy

:`xnbd dgecàîìca wx zwqer `ziixad `ny -øâéî øéâàc- ¦§¨©£¦¥¨
`ziixad dxn` dfae ,xvg dze`a zia exky mdipyy oebk`idy

zia epw mdipyy ote`a wtzqdl yi oiicr j` ,eiptn zigcp
.dgcp in ,xvg dze`a

:`xnbd zxxandìò éåä éàî,df wtqa dkldl x`yp dn - ©¨¥£¨
.'mdipy ly xvg' dzidyk,òîL àzdiryi z`eapa xn`p(fi ak) ¨§©

,aixgpq mr milydl dvxe dcedi jln ediwfga cxny `paW lr¤§¨
'øáb äìèìè Eìèìèî 'ä äpä'lr x`yizy jnvra ghaz l` - ¦¥§©§¤§©§¥¨¨¤

,xab ly elehlhk dyw lehlh jlhlhi 'd ik ,delya jnewn
,jnewnn jze` xewrie,áø øîàådlhlh' oeyldn yexcl yi §¨©©

y ,'xabàúzéàcî ïéL÷ àøáâc éìeèìè[xab-] yi`l `ed dywy - ¦§¥§©§¨¨¦¦§¦§¨
`id ,mdipy ly xvga ,o`k s`e .dy`dn xzei enewnn lhlhidl
mewnl xearl dy`l lw xzei ixdy ,dnewnn xewrl dkixvy ef

.yi`l xy`n xg`

* * *
mixac ziiyr xeqi`a oecl dtiqend `ziixa d`ian `xnbd

:ezy` z` yxiby odka ,daxew icil mi`iandäåì ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨
äéáà éñëða äpîéäel dqipkdy miqkpn ezy`n dely odk - ¥¤¨§¦§¥¨¦¨

,dze` yxib okn xg`le ,dia` zianúòøôð dðéàz` daeb dpi` - ¥¨¦§©©
dlran daegéãé ìò àlàmc`øçàyygn ,dlra mr oeciy ¤¨©§¥©¥

,mixaca mdipia eaxwzi aegd melyz lr mixace oicd jezny
.dxiar icil e`eaie

:`ziixad ixac lr `xnbd dtiqenïn÷ì eúà éàå ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¦¨§©¨
àðéãì,maeg lr oecl epiptl ezyexbe odkd e`eai m`e -àì §¦¨Ÿ
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:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdàðz ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨¨
azkqníéøeîà íéøác äna ,'éúaø ìáà'zrxtp dy`d oi`y §¥¤©¨¦©¤§¨¦£¦

ote`a ,xg` ici lr `l` dyxbzpy xg`l odkd dlran
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:df oipra dyrn `xnbd d`ianBúñeøàå ñeøà àeää,eyxbzpy ©¨©£¨

,odk qex`d dideàáøc dén÷ì eúàclr `ax iptl oecl e`ay - §¨§©¥§¨¨
,aegáéúéayi -dén÷ àðúî øa àcà áø,`ax iptl -àáø é÷Bà ¨¦©©¨©©§¨©¥¥¨¨
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'ñøtämvr my yiy yygn d`neh dilr exfb minkgy dcy - ©§¨
.dxdha zwfgen dzid drwad x`y eli`e ,znd onåon`p ok §
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המשך בעמוד רנו

miwxt dyelya` cenr gk sc ± iriax wxtzeaezk
ïäë äéä íàå.zqip `l elit` Ðéåáîá åîò øåãú àìxeq` odke ,dilr `ai `ny Ð

zqip `ly onf lk ,l`xyi la` .dyexbaÐ`xw i`dne ,qxb ax xn`e :ezpekya xecz

.dl opirnyäðîéä äåì.eizgz dzeida Ðäéáà éñëðáodkae ,beln iqkp dcia eidy Ð

.ixiin `w ezy` z` yxibyúòøôð äðéà.mixaca eaxwi `ly ,dnvr ici lr epnid Ð

éúáø ìáàádze` oixewe ,`id `zkqn Ð

:dly dpey`x dpyn `id efe ,zegnyqqebd

.eixac lkl igk `ed ixdåúñåøàå ñåøàodk Ð

.didéúáø ìáàá àðú ïîçð áø øîàäåonc Ð

.dnvr ici lr zrxtp oiqexi`déããäá éñééâãÐ

zefinxa df z` df oixikn.zevixwef"rla

.u"ieeixtäðùîàáà ìù åãé áúë äæÐ

eia` zny it lr s` ,eit lr xhyd oiniiwne

.ohw df ceraàîåðéäá úàöéùoniq `ede Ð

opixn`ck ,miz`n dzaezke dleza zqipy

.oiwxit yixaøôñä úéáî àöåéepiidyk Ð

yxtn edlekae .oax ziaa zewepiz oicinl

.`xnba `nrh'åë ïéðîàð ïéà ìáàiwet`c Ð

daezke .`ziilrn zecr opirae ,`ed `penn

`nrh epiidÐ.ze`yip zeleza miyp aexc

ãôñîå ãîòîo`k el did mewn Ðcitqdl

eiznokilenykmy zeyrle ,ely zexaw zial

iax :znl dray oiyer eidy zeayene zecnrn

dil opiqxb `l .mipn`p xne` `wexa oa opgei

`le ,`ziixaa `l` ,oizipznacnrn jxc`

.i`w ctqneàøîâäéáâ çéëùãeipir ozpe Ð

ezephwa.eia` ci azkaïðáøãî úåøèù íåé÷Ð

yiwl yix xn`c ,meiw opira `l `ziixe`cnc

dyrp xhyd lr minezgd micr :(a,gi zeaezk)

.oic ziaa ozecr dxwgpy inkïðáø åäåðîéä
ïðáøãáoi`e ,epin`d mdixacn `edy xaca Ð

.exn` mde exn` md ,dxezd on xac xwer df

z` ea exiykd mde ,zecrd meiw ekixvd md

.el`àåä àîìòá àúìî éåìâoi` ,xnelk Ð

`l` ,zecr jixv xacdmqxtloicd `viy

xe`l.mebnb `la
ñåôåøèåôà
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íàåÐ z`yip m` la` .dil liw Ð `id dieptc oeikc Ð ieana enr xecz `l odk did

`nw wxt seqa opixn`ck .miza dyly epiidc ,dpeky ick `l` wigxdl jixv oi`

.odkl elit` ,dil `xing z`yipc oeikc ,(`,`k) dxf dcearcôëøÐ dpekyk oecip ohw

xtk la` ,ohw xtk `weece .dlv` `al xzei libxe ,my oievn mc` ipa oi`y itl `nrhe

.`l ipepiaáøÐ edl opicbpn icebp xn` `ped

mbe opiznyn inp `ped axlc mz epiaxl d`xp

xne` `ed m`e .exiagn xingn cg` lky ,oicbpn

,ith lwin ded Ð `zny `la dil opicbpc

"ebdpy mewn" wxtae (`,fi) ohw crena opixn`ck

opaxn `axev aiign ik ,`axrna :(`,ap migqt)

.`zny` epnin `le `cibp` epnin Ð

åìàÐ ophewa e`xy dn olceba cirdl oipn`p

`dc ,opaxca elit` ,onidn `l ophewac rnyn

epiaxl dywe ,opaxc dnexza `xnba dl iwen

(a,c) migqtc `nw wxta xn`c ,xy` oa wgvi

micare miyp elit` ung zwica lr mipn`pc

:ipyne ?eda zi` `yyn icin :jixte .miphwe

opax edepnid Ð opaxc ung zwicae li`ed

meyn `nrh epiid mzdc :xnel yie !opaxca

ohw elit` on`p okl ,ecia `ed ung zwicac

elit` ,eciac `kidc :dyw la` .opaxca

"xicnd" wxtac .`pnidn dy` ,`ziixe`ca

xewipae ,dlg dl dvewe :opz (`,ar zeaezk)

xnel yie !odilr oikneq ep`y mei lka miyrn

,gxeh `ed ung zwicac yxtn inlyexiac

ung zwicac e`l i` ikdle ,od zeiplvr miype

.ipnidn eed `l Ð opaxc

àåäå,dnexz` i`w `l Ð enr lecb yiy

oilrn oi`c oeik .cg`a ibq dnexzac

dnexza dl iwen ikdlc .oiqgeil opaxc dnexzn

ocic `pz xaqc oeik ,`ziixe`c dnexzac .opaxc

epi` ,onwl opixn`ck oiqgeil dpnn oilrnc

ibq dnexza ,jkld .enr lecb yi elit` ,on`p

Ð opaxcn ixz opirac `kid lke .dicegl edi`a

.xg`e `eda ibqíåé÷:dniz Ð opaxc zexhy

znizg exikiy micr oi` elit` `ziixe`cnc oeik

,siifi dvxiy mc` lk ok m` ,xyk xhyd micrd

`kde !epnn dabie ,dvxiy dn mezgie aezkie

dcen dely oebk xninl `ki`c :wgvi epiax xne`

:`pz i`d xaqwe .rext `edy orehe ,eazky

azky xhya dcencmeiw i`de ,eniiwl jixv Ð e

dcyn miiwzpy oebk :inp i` .opaxcn i`ce ied

,envr ici zgzn `veie ,zecy izyn e` zg`

,edine .siif `ny opiyiigc (`,k) lirl xn`c

oixikn oi`c `kid elit`c gken (`,b) oihib yixa

dxwgpy ink `ziixe`cn ied Ð llk dnizgd

.oic ziaa ozecr

àîìãåeiykre :yexit Ð `ed odk car

dywe .oick `ly lhepe ,xxgzyp

zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxtac :wgvi epiaxl

dnexz oiwleg oi`c `d cenlzd yxtn (a,hv

dn .oiqgeil diweq`l iz` `nlc meyn Ð carl

oiwleg oi`c xninl dil ded ?`nrh i`dl jixv

,xxgzyiy xg` mb l`yi `ny ,oilrn oi` elit`

cenlzd mzd yxtn oke !cenlzd `kd jixtck

.dyexb meyn dlra `la dy`l oiwleg oi`c

:xnel yie ?oiwleg xn`c o`nc inp `nrh i`ne

eax epxkni ot inp opiyiig `le .zecar lew eilr e`iveie ,car `edy xxazie edewcai ot `xi ik ,odk zxeza `le car zxeza `l ,xxgzyiy xg` dnexz l`yiy i`d ilek `giky `lc

.jizepefna jici dyrn i`v :l`xyi eax el xn`i `ny opiyiig `l i`d ileke .el `le `heg mc` oi`e ,eax lr eizepefn ixdy Ð dnexz l`yie l`xyil
opz
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* * *

:dpyna epipy,'àeä ñøtä úéa äfä íB÷näLå'dcy xnelk §¤©¨©¤¥©§¨
ne ,xaw da eyxgyzx`an .dcyd x`y z` ezecr it lr mixdh

:`xnbdàîòè éàîz`nehy oeik ,df xaca edepin`dñøtä úéa ©©£¨¥©§¨
n `id,ïðaøczeyxa d`neh wtq dfy oeik xedh lkd dxezd one §©¨¨

d`xy cirnd crl minkg epin`d okle ,xedh `edy ,miaxd
.qxtd zia did okid cr ezephwa

:opaxc qxtd zia z`nehy `xnbd dgikenøîà ,äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©
çtðî ,ìàeîL[eita gixtn-]íãàa eilbx iptly xtrd z`úéa §¥§©¥©¨¨¥

CìBäå ,ñøtäd`ex `ed dgitpd ici lry itl ,gqt oaxw aixwdl ©§¨§¥
jexcln xdfpe eilbx zqixc mewna dxery xeriyk mvr yi m`

.dilråokñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé áø §©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨
LcépL,miax mc` ipa ilbxa qxcp -,àîòè éàî .øBäèy itléà ¤¦©¨©©£¨¦

,ìâøa Lcéð àlL äøBòNk íöòì øLôàlk ewgyp xak mzqd one ¤§¨§¤¤¦§¨¤Ÿ¦©¨¤¤
zephwde ,dxeryk zelecbd el` zegtd lkl ,my eidy zenvrd
.opaxc ez`nehy zngn df lka eliwde ,ze`nhn opi` xak xzei

:dpyna epipy cera ïéàa eðééä ïàk ãòå','úaLeilr jenql ozipe §©¨¨¦¨¦§©¨
:`xnbd zx`an .zay megz jeza `ed df mewnyøáñ÷`pzd ¨¨©

xeqi`y,ïðaøc ïéîeçz.mdixacn `edy xaca minkg edepin`de §¦§©¨¨
:dpyna epipy cer,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð ïéàå'§¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤

.'äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî:`xnbd zx`anàîòè éàî ©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤©©£¨
y iptn ,on`p epi`ïðé÷tî àì àðBîî é÷etàoenn mi`iven oi` - ©¥¨¨Ÿ©§¦¨

.licbdy ohw ly ,efk zecr it lr

* * *
mda on`p mc`y mitqep mixac da epnpy `ziixa d`ian `xnbd

:ezephwa d`xy dn it lrøîBì ÷Bðézä ïîàð ,ïðaø eðz,licbdyk ¨©¨¨¤¡¨©¦©
.äàîè Bæ äçtLî ,äøBäè Bæ äçtLî ,àaà éì øîà Ckddnz ¨¨©¦©¨¦§¨¨§¨¦§¨¨§¥¨

:`xnbdCzòc à÷ìñ 'äàîè'e 'äøBäè'ipiipr zegtyna jiiy ike - §¨§¥¨¨§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .dxdhe d`nehàlà,`ziixaa epipy jkäçtLî ¤¨¦§¨¨

,äìeñt Bæ äçtLîe äøLk Bæepl reciy zegtyn izy ,xnelk §¥¨¦§¨¨§¨
xnel `ed on`p ,mdn efi`a reci oi`e mdn cg`a leqt axrzdy

.dleqtd `id mdn efi`e dxiykd `id mdn efi` eia` mya
:`ziixad jyndl zxfeg `xnbdåcirdl licbdy ohw on`p ok §

,éðBìôì éðBìt úa ìL äöö÷a eðìëàL`id dn x`eai oldle ¤¨©§¦§¨¨¤©§¦¦§¦
.'dvvw'åxnel on`p okìBî eðééäLúBðzîe älç íéëédpedkéðBìôì §¤¨¦¦¦©¨©¨¦§¦

,Bîöò éãé ìò ,ïäkeil` jiledl envra eze` eglyy cirn xnelk Ÿ¥©§¥©§
,odk `edy di`x efe ,dpedk zepznàì ìáàcirdl on`p epi` - £¨Ÿ

zepzne dlg el mikilen eidy d`xyéãé ìòmc`.øçàzxne` ©§¥©¥
:`ziixadïleëåohwa `weec edf ,el epn`dy zeiecrd lk - §¨

la` ,licbdyíàzecrd zii`x zrya,øéibúðå ,íéáëBk ãáBò äéä ¦¨¨¥¨¦§¦§©¥
didy e`.íéðîàð ïéà ,øøçzLðå ãáò:sqep oic `ziixad d`ian ¤¤§¦§©§¥¥¤¡¨¦

ïéàålicbdy ohwdãîòî ,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð §¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨
,äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe.oenn z`ved lr on`p epi`y oeik ¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤

.íéðîàð ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦
:`xnbd zxxanà÷Bøa ïa ïðçBé éaø,'mipn`p' xn`yàééäàlr - ©¦¨¨¤§¨©¥¨

,ok xn` oic dfi`,àôéqà àîéìéàohwd on`py xaeq `ede ¦¥¨©¥¨
,mieqn mewna 'ctqne cnrn' e` 'jxc' ipeltl yiy xnel licbdy

ixdàeä àðBîî é÷etàlkd ixacle ,oenn `ivedl d`a ef zecr - ©¥¨¨
:`xnbd zx`an .oenn `ivedl dliren efk zecr oi`,àLéøà àlà¤¨©¥¨

`nw `pz xn`yãáò ,øéibúðå íéáëBk ãáBò äéä íà íleëå§¨¦¨¨¥¨¦§¦§©¥¤¤
,ïéðîàð ïéà ,øøçzLðåe.ïéðîàð ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø §¦§©§¥¥¤¡¨¦©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦

:mzwelgn z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîazexaq dn - §©¨¦§§¦
,mzwelgnàeä íéáëBk ãáBòc ïåék ,øáñ àn÷ àpzzii`x zrya ©¨©¨¨©¥¨§¥¨¦

,cirdl leqte ,zecrd÷ééc äåä àì.ezii`xa wcwc `l -éaøå Ÿ£¨¨¥§©¦
éøBibéàì dézòcc ïåék ,øáñ à÷Bøa ïa ïðçBé,xiibzdl ezrcay - ¨¨¤§¨¨©¥¨§©§¥§¦©¥

÷ééc äåä ÷ãéîxg`l cirdl lkeiy ick ,ezii`xa wcwc - ¥¨£¨¨¥
.xiibziy

* * *
zx`an .'ipeltl ipelt za ly dvvwa eplk`ye' :`ziixaa epipy
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רלג miwxt dyelyaa cenr gk sc ± iriax wxtzeaezk
ñåôåøèåôà`ivedle qipkdl ecia eiqkp xqn Ð.dxegqlúåøéçì àöé àì äæ éøäÐ

,dixxgyc e`l i` :opixn` `leoa bdpn bedpl dil wiay ded `le ,dipin sifi ded `l

cnely car yic dpin opirnye .oixeg.dxezïðáøã äîåøúá,ux`l dveg znexz oebk Ð

zexit e`Ðedpipnd:opiqxb ikd .mdit lr elik`dl ipdläîåøú ïé÷ìåç ïéàù àéðúã
'åë ãáòìaxrzpy zpdk :`ziixac `yixe Ð

dzgty cleea dcleeÐoi`vei odipyoxebl

carl dnexz oiwleg oi`y ,cg` wlg oilhepe

,dil opiblt `l ediipin cg lif` i` ,jkld .'ek

edip i`d `nlce ,odka iwefg`l iz` `nlc

.cardäãåäé éáø ìù åîå÷îáikd meyn Ð

.oiwleg oi` :xn`íé÷éãö ìù ïúîäáexeng Ð

oileg) "oihgey lkd"a ,xi`i oa qgpt iax ly

.(`,féñåé éáøã äéøúàá àæçel ewlgy Ð

.oxeba dnexzäãåäé éáøã äéøúàá ãéäñàåÐ

.mipdk icarl dnexz oiwleg eid `l myeúéá
ñøôäxawd z` yxegd ÐÐzia dyer df ixd

dyixgndy exriy jky ,dn` d`n qxtd

zklenhiqd e` rbp `nlce ,znd zenvr z`

rbna `nhny ,dxeryk mvr z` ea jldnd

.`ynaeñøôä úéá íãà çôðî,jk lr jneqe Ð

mvr yi m`yÐlid`nc ab lr s`e .ed`exÐ

ld`a `nhn dxeryk mvr oi`c ,opiyiig `l

aex e` ,dnly zlebleb e` dxcy `ki`c cr

.oipn aex e` ,oipaùãéðùmilbxa ,dax dyic Ð

.daxdøåäèlk :opixn`e ,`lewl opilzc Ð

zenvrd,`nl` .xeriykn zegtl ezzkp

.`ed `nlra opaxc `yyg÷åðéúä ïîàðÐ

.ephewa d`xy dn elceba cirdläàîè
êúòã à÷ìñ äøåäèådxdhe d`neh dn Ðyi

zegtyna xnel?äöö÷á.dl yxtn onwl Ð

éðåìôì éðåìô úá ìù`ypyk Ðza z` ipelt

.ipeltåîöò éãé ìò 'åë ïéëéìåî åðééäùåm` Ð

el gley `a` did ici lr :wepizd cird jk

.zepzne dlgøééâúðå éåâ äéä íàcirde Ð

ezeieba dl` z` d`xy xiibzpynÐ.on`p epi`

àîâåã.mi`ad zexecl oexkf ,oniqe ze` Ð
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ïðúoiwleg oi`c dcedi iax xn`w `l `de :xn`z m`e Ð 'ek carl oiwleg oi` xn`c o`nk

dnexza opinwe`c oizipzn la` ,oiqgeil dpnn oilrnc ,`ziixe`c dnexza `l`

:iywz izk` ,ok m`e .eax `la carl oiwlegc dcen Ð oiqgeil dpnn oilrn oi`c ,opaxc

dnexz el wlgy cirny xity ixii` oizipznc ,`id `zln e`le !`ed odk car `nlce

`l` elik`dl on`p epi`y `l` ,`ziixe`c

.opaxc dnexza

äîåxg` mewna yxetn Ð miwicv ly oznda

.(`,f oihib)

íå÷îäùå`ae ,xzei `le Ð qxtd zia dfd

.xdhl

çôðîla` ,zexdh xak dyr m` ,carica Ð

dpyna yxtn dlgzklc dwica

.oiwcea cvik (c dpyn gi wxt zeld`)

úéámewna elit`c d`xp Ð opaxc qxtd

mewnc xnel oi`e ,dcy x`ya enk oiliwn xawd

,di`x wgvi epiax `iane .ld`a `nhn xawd

dcy `vn :(a,d) ohw crenc `nw wxta `ipzcn

zepli` da yi ,daih dn rcei epi`e zpiievn

recia zepli` da oi` ,xaw da yxgzpy recia

epi` dzry oeik ,dpin `wtp i`ne .xaw da ca`y

rny `l` ?ca` oia yxgp oia ,xawd mewn rcei

qxtd ziae .yxgpyk xedh xawd mewnc :dpin

zeyxa d`neh wtq iedc meyn ,opaxc ied ikdl

wtq minkg exdih `nlrac ab lr s` .miaxd

d`nehdy `kid ,epiid Ð miaxd zeyxa d`neh

mrte ,i`xw`a `l` wtqd clep `le ,zxxean

la` .reci d`nehd mewny oeik ,`nhi `l zxg`

s` ,xdhl evx `l Ð wtqa dcyd mlerly ,`kd

.xedh `ziixe`cnc ab lr

äìîøàúðù äùàä êìò ïøãä
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àøwL Bà ,Baø éðôa ïéléôz çépäL Bà ,ñBtBøèBtà©§¤¦¦©§¦¦¦§¥©¤¨¨
ìLúñðkä úéáa íé÷eñt äL¯àöé àì äæ éøä §¨§¦§¥©§¤¤£¥¤Ÿ¨¨

ïðéøîà÷ ék ,Bzòcî ãáò éø÷éàc íúä !úeøéçì¯ §¥¨¨§¦§¦¤¤¦©§¦¨¨§¦©
."äîeøúa ìBëàì ìBaèì" .íéða âäðî déa âéäð à÷c§¨¨¥¥¦§©¨¦¦§¤¡¦§¨
àîìãå .ïøBbä ìò eðnò ÷ìBç äéäLå .ïðaøc äîeøúa¦§¨§©¨©§¤¨¨¥¦¨©©¤§¦§¨
äîeøz ïé÷ìBç ïéà :øîàc ïàîk ïðz ?àeä ïäk ãáò¤¤Ÿ¥§©§©§¨©¥§¦§¨
ïé÷ìBç ïéà :àéðúc .Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì§¤¤¤¨¦¥©¦§©§¨¥§¦
.äãeäé éaø éøác ,Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì äîeøz§¨§¤¤¤¨¦¥©¦¦§¥©¦§¨

éðà ïäk íà :øîàiL àeä ìBëé :øîBà éñBé éaø¯eðz ©¦¥¥¨¤Ÿ©¦Ÿ¥£¦§
éìéðà ïäk ãáò íàå ,éîöò ìéáLa¯ìéáLa éì eðz ¦¦§¦©§¦§¦¤¤Ÿ¥£¦§¦¦§¦

äãeäé éaø ìL BîB÷îa .éaøäîeøzî ïéìòî eéä ©¦¦§¤©¦§¨¨©£¦¦§¨
äîeøzî ïéìòî eéä àì éñBé éaø ìL BîB÷îa ,ïéñçBéì§£¦¦§¤©¦¥Ÿ¨©£¦¦§¨
àì éîiî :éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðz .ïéñçBéì§£¦©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¦¨©Ÿ
ìò äpeäëì ãáò eìòäå ,ézãòä úçà íòt ,ézãòä¥©§¦©©©©¥©§¦§¤¡¤¤¦§¨©
ìL ïzîäa äîe ,àzLä !?Czòc à÷ìñ eìòä .ét¦¤¡¨§¨©§¨¨§¨©§¤§¨¤

íãé ìò äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écv¯ ©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨©¨¨
ãáò úBìòäì eLwa ,àlà !ïkL ìk àì íîöò íé÷écö©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥¤¨¦§§©£¤¤
ãéäñàå ìæàå ,éñBé éaøc déøúàa àæç .ét ìò äpeäëì¦§¨©¦£¨§©§¥§©¦¥©£©§©§¥
ñøtä úéa äfä íB÷näLå" .äãeäé éaøc déøúàa§©§¥§©¦§¨§¤©¨©¤¥©§¨
áø øîàc .ïðaøc ñøtä úéa ?àîòè éàî ."àeä©©£¨¥©§¨§©¨©§¨©©
.CìBäå ñøtä úéa íãà çtðî :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥§©¥¨¨¥©§¨§¥
úéa :øîà äãeäé áøc déîMî éîà øa äãeäé áøå§©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥

LcépL ñøtä¯àîòè éàî .øBäè¯ïàk ãòå" .ìâøa Lcéð àlL äøBòNk íöòì øLôà éà ©§¨¤¦©¨©©£¨¦¤§¨§¤¤¦§¨¤Ÿ¦©¨¤¤§©¨
,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð ïéàå" .ïðaøc ïéîeçz :øáñ÷ ."úaLa ïéàa eðééä̈¦¨¦§©¨¨¨©§¦§©¨©§¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤

àðBîî é÷età ?àîòè éàî ."äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî¯:ïðaø eðz .ïðé÷tî àì ©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤©©£¨©¥¨¨¨©§¦©¨©¨©
äàîèe äøBäè ."äàîè Bæ äçtLî ,äøBäè Bæ äçtLî" :àaà éì øîà Ck øîBì ÷Bðézä ïîàð¤¡¨©¦©¨¨©¦©¨¦§¨¨§¨¦§¨¨§¥¨§¨§¥¨
éðBìt úa ìL äöö÷a eðìëàL"å .äìeñt Bæ äçtLîe ,äøLk Bæ äçtLî ,àlà !?Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¤¨¦§¨¨§¥¨¦§¨¨§¨§¤¨©§¦§¨¨¤©§¦
.øçà éãé ìò àì ìáà ,Bîöò éãé ìò ."ïäk éðBìôì úBðzîe älç íéëéìBî eðééäL"å ."éðBìôì¦§¦§¤¨¦¦¦©¨©¨¦§¦Ÿ¥©§¥©§£¨Ÿ©§¥©¥

øøçzLðå ãáò ,øéibúðå éøëð äéä íà ,ïleëå¯äéä ãtñîe ãîòî" ,"äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc" øîBì ïîàð ïéàå .íéðîàð ïéà §¨¦¨¨¨§¦§¦§©¥¤¤§¦§©§¥¥¤¡¨¦§¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨¦§¥¨¨
àôéqà àîéìéà ?àéiäà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø .íéðîàð :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ."äfä íB÷na éðBìôì¯àlà !àeä àðBîî é÷età ¦§¦©¨©¤©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦©¦¨¨¤§¨©©¨¦¥¨©¥¨©¥¨¨¤¨

øøçzLðå ãáò ,øéibúðå éøëð äéä íà íleëå :àLéøà¯àn÷ àpz ?éâìtéî÷ éàîa .ïéðîàð :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ,ïéðîàð ïéà ©¥¨§¨¦¨¨¨§¦§¦§©¥¤¤§¦§©§¥¥¤¡¨¦©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦§©¨¦©§¦©¨©¨
àeä éøëðc ïåék :øáñ¯éøeibéàì dézòãc ïåék :øáñ à÷Bøa ïa ïðçBé éaøå ,÷ééc äåä àì¯:ïðaø eðúc ?äöö÷ éàî .÷ééc äåä ÷ãéî ¨©¥¨§¨§¦¨£¨¨¥§©¦¨¨¤§¨¨©¥¨§©§¥§¦©¥¥¨£¨¨¥©§¨¨§¨©¨©

òöîàa dúBà ïéøáBLå ,úBøét äàéìî úéáç ïéàéáîe äçtLî éða ïéàa ,Bì úðâBä dðéàL äMà àNpL ïéçàä ïî ãçà ?äöö÷ ãöék¥©§¨¨¤¨¦¨©¦¤¨¨¦¨¤¥¨¤¤¨¦§¥¦§¨¨§¦¦¨¦§¥¨¥§§¦¨§¤§©
,eðéòøæa Bòøæ áøòúé ànL eðà íéàøééúîe ,Bì úðâBä dðéàL äMà àNð éðBìt eðéçà !eòîL ,ìàøNé úéa eðéçà :íéøîBàå ,äáçø§¨¨§§¦©¥¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¨¨¦¨¤¥¨¤¤¦§¨§¦¨¤¨¦§¨¥©§§©§¥

.äéìò ãéòäì ïîàð ÷BðézäL äöö÷ àéä Bæå .eðéòøæa Bòøæ áøòúé àlL ,úBøBãì àîâec íëì eç÷e eàBa§¨¤§¨§¤Ÿ¦§¨¥©§§©§¥§¦§¨¨¤©¦¤¡¨§¨¦¨¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

ñBtBøèBtà.qetexhet`k car zepnl jxc oi`e ,eiwqr lrBà ©§
,Baø éðôa ïéléôz çéðäL`ed ixdy ,ea libx car oi`y xac edfe ¤¥¦©§¦¦¦§¥©

,oilitzn xehtìL àøwL Bààì äæ éøä ,úñðkä úéáa íé÷eñt äL ¤¨¨§Ÿ¨§¦§¥©§¤¤£¥¤Ÿ
,úeøéçì àöégkene .exxgy eaxy migiken el` mixac oi` ,xnelk ¨¨§¥

oa `edy di`x ef oi`e ,miweqt `xewe dxez cnely car yiy
leahl xtqd zian ede`ivedy zecr dliren recn ok m`e ,oixeg

.dxez cnly car `edy okzi ixde ,dnexza lek`l
:`xnbd zvxzn,íúäxaecn ,miweqt dyly `xwy ,`ziixaa ¨¨

Bzòcî ãáò éøwéàcef oi` okle ,envr zrc lr `xw cardy - §¦§¥¤¤¦©§
,oixeg oa `edy di`xïðéøîà÷ ékdxez cenily epxn`y dne - ¦¨¨§¦¨

ote`a epiid ,car epi`y gikendéa âéäð à÷cea bdpy -âäðî §¨¨¦¥¦§©
,íéða,cara bedpl xeq` df xace ,xtqd ziaa cenll eqipkdl ¨¦

.l`xyi za e`iydl e`eaie oixeg oak edewifgi `ly

* * *
lr ,odk `edy ipelt yi` lr cirdl on`p mc`y dpyna epipy

xtqd zian `vei didy ezephwa d`xy dn itìBëàì ìBaèì¦§¤¡
.äîeøúalek`l exizdl wx dliren ef zepn`p :`xnbd zx`an ¦§¨

,ïðaøc äîeøúazexitd lk znexz e` ,ux`l ueg znexz oebk ¦§¨§©¨¨
edepin`d `l la` ,minkg eliwd dfay ,xdvie yexiz obc caln

.`ziixe`c dnexza elik`dl

* * *
:dpyna epipy,'ïøBbä ìò eðnò ÷ìBç äéäLå'fe.odk `edy di`x e §¤¨¨¥¦¨©©¤

:`xnbd dywnàeä ïäk ãáò àîìãåok zngne ,dnexza xzend §¦§¨¤¤Ÿ¥
:`xnbd zvxzn .dnexza xeq`e xxgzyd xaky okzie ,el ewlg

ïðz,diepy ef dpyn -àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç ïéà øîàc ïàîk §©§©§¨©¥§¦§¨§¤¤¤¨
,Bnò Baø ïk íàgken ,ecal wleg didy eilr micirny oeike ¦¥©¦

:df oipra zwelgnd z` `xnbd d`ian .odk envr `edyàéðúc§©§¨
card in reci oi`e ,dzgty clea dcle axrzpy zpdk ,`ziixaa
m` mewn lkn ,dnexza lek`l mixzen mdipyy s` ,odkd ine
wlg lehile cgi z`vl mdilr oxeba dnexz lawl mivex md

y itl ,cg`,Bnò Baø ïk íà àlà ãáòì äîeøz ïé÷ìBç ïéàoeike ¥§¦§¨§¤¤¤¨¦¥©¦
`edyk mdn cg`l miwleg oi` ,card ine oec`d in reci oi`y

,ecal,øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøácwelgl leki mdn cg` lk ¦§¥©¦§¨©¦¥¥
e ,eax `la carl dnexz oiwlegy oeik ,ecalàeä ìBëécg` lk-] ¨

[mdnéðà ïäk ãáò íàå ,éîöò ìéáLa éì eðz éðà ïäk íà ,øîàiL¤Ÿ©¦Ÿ¥£¦§¦¦§¦©§¦§¦¤¤Ÿ¥£¦
.éaø ìéáLa éì eðz:zwelgnd mrheeéä äãeäé éaø ìL BîB÷îa §¦¦§¦©¦¦§¤©¦§¨¨

ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî,dnexz el miwlegy wfgen didy mc` - ©£¦¦§¨§£¦
s` xyk odkl df it lr eze` miwifgn eidjkitle ,oiqgei oiprl

mze` elriy yygn ,dnexz mcal lehil micarl egipd `l
eli`e .dxiyk dy` mdl e`iyie oiqgeilàì éñBé éaø ìL BîB÷îa¦§¤©¦¥Ÿ

,ïéñçeéì äîeøzî ïéìòî eéäcarl dnexz welgln erpnp `l okle ¨©£¦¦§¨§£¦
.ecal

zecra zyxcpd zexidfd lr zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd
:ef oirn,ézãòä àì éîiî ,éñBé éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðzwxeíòt ©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¥¦¨©Ÿ¥©§¦©©

.ét ìò äpeäëì ãáò eìòäå ,ézãòä úçà:`xnbd ddnz'eìòä' ©©¥©§¦§¤¡¤¤¦§¨©¦¤¡
Czòc à÷ìñ,ezngn dlwz dnxbp ok`y jzrc lr dlrz ike - ¨§¨©§¨

äìwz àéáî àeä Ceøa LBãwä ïéà íé÷écö ìL ïzîäa äîe ,àzLä©§¨©§¤§¨¤©¦¦¥©¨¨¥¦©¨¨
ïkL ìk àì íîöò íé÷écö ,íãé ìò.mci lr dlwz `eaz `ly ©¨¨©¦¦©§¨Ÿ¨¤¥

:`xnbd zvxznàlà,izcrd zg` mrt ,`ziixaa epipy jk ¤¨
e,ét ìò äpeäëì ãáò úBìòäì eLwa`edy xxazd seqay `l` ¦§§©£¤¤¦§¨©¦

.jkn erpnpe odk car,dyrnd did jkeàæçxfrl` iax d`x - £¨
oxeba dnexz wleg mc` eze` z`déøúàaenewna -,éñBé éaøc §©§¥§©¦¥

milrn eid `ly oeik ,eax `ll carl dnexz welgl ebdp myy
,oiqgeil dnexznãéäñàå ìæàåxacd lr cirde jlde -déøúàa ©£©§©§¦§©§¥

,äãeäé éaøchrnk jk ici lre ,oiqgeil dnexzn oilrn eid myy §©¦§¨
.eci lr dlwz d`vi

* * *

:dpyna epipy,'àeä ñøtä úéa äfä íB÷näLå'dcy xnelk §¤©¨©¤¥©§¨
ne ,xaw da eyxgyzx`an .dcyd x`y z` ezecr it lr mixdh

:`xnbdàîòè éàîz`nehy oeik ,df xaca edepin`dñøtä úéa ©©£¨¥©§¨
n `id,ïðaøczeyxa d`neh wtq dfy oeik xedh lkd dxezd one §©¨¨

d`xy cirnd crl minkg epin`d okle ,xedh `edy ,miaxd
.qxtd zia did okid cr ezephwa

:opaxc qxtd zia z`nehy `xnbd dgikenøîà ,äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©
çtðî ,ìàeîL[eita gixtn-]íãàa eilbx iptly xtrd z`úéa §¥§©¥©¨¨¥

CìBäå ,ñøtäd`ex `ed dgitpd ici lry itl ,gqt oaxw aixwdl ©§¨§¥
jexcln xdfpe eilbx zqixc mewna dxery xeriyk mvr yi m`

.dilråokñøtä úéa ,øîà äãeäé áøc déîMî énà øa äãeäé áø §©§¨©©¦¦§¥§©§¨¨©¥©§¨
LcépL,miax mc` ipa ilbxa qxcp -,àîòè éàî .øBäèy itléà ¤¦©¨©©£¨¦

,ìâøa Lcéð àlL äøBòNk íöòì øLôàlk ewgyp xak mzqd one ¤§¨§¤¤¦§¨¤Ÿ¦©¨¤¤
zephwde ,dxeryk zelecbd el` zegtd lkl ,my eidy zenvrd
.opaxc ez`nehy zngn df lka eliwde ,ze`nhn opi` xak xzei

:dpyna epipy cera ïéàa eðééä ïàk ãòå','úaLeilr jenql ozipe §©¨¨¦¨¦§©¨
:`xnbd zx`an .zay megz jeza `ed df mewnyøáñ÷`pzd ¨¨©

xeqi`y,ïðaøc ïéîeçz.mdixacn `edy xaca minkg edepin`de §¦§©¨¨
:dpyna epipy cer,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð ïéàå'§¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤

.'äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe ãîòî:`xnbd zx`anàîòè éàî ©£¨¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤©©£¨
y iptn ,on`p epi`ïðé÷tî àì àðBîî é÷etàoenn mi`iven oi` - ©¥¨¨Ÿ©§¦¨

.licbdy ohw ly ,efk zecr it lr

* * *
mda on`p mc`y mitqep mixac da epnpy `ziixa d`ian `xnbd

:ezephwa d`xy dn it lrøîBì ÷Bðézä ïîàð ,ïðaø eðz,licbdyk ¨©¨¨¤¡¨©¦©
.äàîè Bæ äçtLî ,äøBäè Bæ äçtLî ,àaà éì øîà Ckddnz ¨¨©¦©¨¦§¨¨§¨¦§¨¨§¥¨

:`xnbdCzòc à÷ìñ 'äàîè'e 'äøBäè'ipiipr zegtyna jiiy ike - §¨§¥¨¨§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .dxdhe d`nehàlà,`ziixaa epipy jkäçtLî ¤¨¦§¨¨

,äìeñt Bæ äçtLîe äøLk Bæepl reciy zegtyn izy ,xnelk §¥¨¦§¨¨§¨
xnel `ed on`p ,mdn efi`a reci oi`e mdn cg`a leqt axrzdy

.dleqtd `id mdn efi`e dxiykd `id mdn efi` eia` mya
:`ziixad jyndl zxfeg `xnbdåcirdl licbdy ohw on`p ok §

,éðBìôì éðBìt úa ìL äöö÷a eðìëàL`id dn x`eai oldle ¤¨©§¦§¨¨¤©§¦¦§¦
.'dvvw'åxnel on`p okìBî eðééäLúBðzîe älç íéëédpedkéðBìôì §¤¨¦¦¦©¨©¨¦§¦

,Bîöò éãé ìò ,ïäkeil` jiledl envra eze` eglyy cirn xnelk Ÿ¥©§¥©§
,odk `edy di`x efe ,dpedk zepznàì ìáàcirdl on`p epi` - £¨Ÿ

zepzne dlg el mikilen eidy d`xyéãé ìòmc`.øçàzxne` ©§¥©¥
:`ziixadïleëåohwa `weec edf ,el epn`dy zeiecrd lk - §¨

la` ,licbdyíàzecrd zii`x zrya,øéibúðå ,íéáëBk ãáBò äéä ¦¨¨¥¨¦§¦§©¥
didy e`.íéðîàð ïéà ,øøçzLðå ãáò:sqep oic `ziixad d`ian ¤¤§¦§©§¥¥¤¡¨¦

ïéàålicbdy ohwdãîòî ,äfä íB÷na éðBìôì äéä Cøc øîBì ïîàð §¥¤¡¨©¤¤¨¨¦§¦©¨©¤©£¨
,äfä íB÷na éðBìôì äéä ãtñîe.oenn z`ved lr on`p epi`y oeik ¦§¥¨¨¦§¦©¨©¤

.íéðîàð ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦
:`xnbd zxxanà÷Bøa ïa ïðçBé éaø,'mipn`p' xn`yàééäàlr - ©¦¨¨¤§¨©¥¨

,ok xn` oic dfi`,àôéqà àîéìéàohwd on`py xaeq `ede ¦¥¨©¥¨
,mieqn mewna 'ctqne cnrn' e` 'jxc' ipeltl yiy xnel licbdy

ixdàeä àðBîî é÷etàlkd ixacle ,oenn `ivedl d`a ef zecr - ©¥¨¨
:`xnbd zx`an .oenn `ivedl dliren efk zecr oi`,àLéøà àlà¤¨©¥¨

`nw `pz xn`yãáò ,øéibúðå íéáëBk ãáBò äéä íà íleëå§¨¦¨¨¥¨¦§¦§©¥¤¤
,ïéðîàð ïéà ,øøçzLðåe.ïéðîàð ,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø §¦§©§¥¥¤¡¨¦©¦¨¨¤§¨¥¤¡¨¦

:mzwelgn z` `xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîazexaq dn - §©¨¦§§¦
,mzwelgnàeä íéáëBk ãáBòc ïåék ,øáñ àn÷ àpzzii`x zrya ©¨©¨¨©¥¨§¥¨¦

,cirdl leqte ,zecrd÷ééc äåä àì.ezii`xa wcwc `l -éaøå Ÿ£¨¨¥§©¦
éøBibéàì dézòcc ïåék ,øáñ à÷Bøa ïa ïðçBé,xiibzdl ezrcay - ¨¨¤§¨¨©¥¨§©§¥§¦©¥

÷ééc äåä ÷ãéîxg`l cirdl lkeiy ick ,ezii`xa wcwc - ¥¨£¨¨¥
.xiibziy

* * *
zx`an .'ipeltl ipelt za ly dvvwa eplk`ye' :`ziixaa epipy
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zeaezk(iyily meil)

úåøòð åìà ¯ éùéìù ÷øô

,dze` dztn e` dleza dxrp qpe`d ly epica wqer df wxt
xeht mixwn el`ae ,mlyn inl ,mlyl eilry mipeyd minelyza
dz`yl aiige ,jk lr zewln aeig el yiy x`eai ok enk .mlyln

dleza dxrp dztnd mc` iabl dxeza xn`p .dy`lak zeny)

(fh-ehxdn ,DOr akWe dUx` `l xW` dlEzA Wi` dYti ike' ,§¦§©¤¦§¨£¤ŸŸ¨¨§¨©¦¨¨Ÿ
lwWi sqM ,Fl DYzl dia` o`ni o`n m` .dX`l FN dPxdni¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ

xn`p dleza dxrp qpe`d iable .'zlEzAd xdnM(hk-gk ak mixac), §Ÿ©©§Ÿ
DOr akWe DUtzE dUx` `l xW` dlEza xrp Wi` `vni iM'¦¦§¨¦©£¨§¨£¤ŸŸ¨¨§¨¨§¨©¦¨
Fle ,sqM miXng xrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe .E`vnpe§¦§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§

.'eini lM DgNW lkEi `l ,DPr xW` zgY dX`l didz¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©©§¨¨¨¨

äðùî
aeigd `ed dztnd lre qpe`d lr dxezd dlihdy miaeigd cg`
`ed m` s`e ,zeleqt zexrpa s`y x`az epizpyne .qpw mlyl
melyz aeig oda yi mewn lkn ,oz`ia lr zxk e` zewln aiig

:qpwúBøòð elàzeleqtñð÷ ïäì LiLodn zg` qp`y mc`y - ¥§¨¤¥¨¤§¨
.dxeza miaevwd sqk ilwy miying qpw dia`l zzl aiig
`l xeqi` oz`iaa yiy zexrp oze` z` dpynd dpen dligze

,dyrzúøæînä ìò àaäefl df mixeq`d mixedl dclepy dxrp - ©¨©©©§¤¤
e` xfnnn dclepy dxrp oke ,oic zia zzin e` zxk xeqi`a

.l`xyil `ypidl dxeq`e zxfnn `id ixd ,zxfnnnå`adìò §©
äðéúpäux`a eayiy iegd ipan mde ,oerab iayei zepan dxrp - ©§¦¨

mebxdi `ny mz`xine ,ryedi ici lr ux`d yeaik onfa l`xyi
erayp okle ,dwegx ux` ipa mpidy mdilr enixrd ,l`xyi ipa
ik l`xyi ipal rcepyk okn xg`l ,mezini `ly l`xyi ipa mdl
dreayd iptn mekd `l mpn` ,iegd ipan md ike mci lr enex
mivr iahege min ia`ey eidiy ryedi mpzp j` ,mdl eraypy
zexecl ldwa `eal xeqi` cec mdilr xfb okn xg`le ,'d zial

.mlerå`ad okúéúekä ìòmiextqe `zek iayei zepan dxrp - §©©¦§©§©¦
,l`xyi ux`ay oexneyl laan xey` jln ici lr elbedy laae
dzid `l mzexiby oeike ,mda elk`y zeix`d cgtn exiibzde
mixeq`d mixkpk md ixd `l` ,mixb miaygp mpi` zizin`

.l`xyil `ypidl
mewn didy `l` ,leqt oda oi`y zexrp dpynd dpen dzr
qpe` zyxt oda zkiiy `l `linne ,zeleza opi`y yeygl

:qpw odl yi mewn lkn j` ,dztneúøBibä ìò àaäå ,`ad okìò ©¨©©¦¤§©
äéeáMä,miieb cia dzaypy l`xyi za -äçôMä ìòå,ziprpkd ©§¨§©©¦§¨

ote`aecôpL[zeieayd-]eøéibúpLå[zexeibd-]eøøçzLpLå ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§
eidy drya [zegtyd-]ìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L §¦§¨Ÿ¨¦§¤¨

ozeida elrapy xazqne zeixra mivext micarde miiebdy s`y
dzegtd dphwe ,ozephwa df didy oeik mewn lkn ,mci zgz
lkk opic ixd ,mixfeg dileza dlrapy cg` meie mipy ylyn

.qpw dl yiy dleza dxrp
ok it lr s`e ,zxk xeqi` oz`iaa yiy zexrp dpynd dpen dzr

:qpw mlyl `ed aiigå ,BúBçà ìò àaä`ad okìòå ,åéáà úBçà ìò ©¨©£§©£¨¦§©
åéçà úLà ìòå ,BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà,el dycwzdy - £¦§©£¦§§©¥¤¨¦

,dyxibeåéáà éçà úLà ìòå,dyxibe ,el dycwzdy -,äcpä ìòå §©¥¤£¦¨¦§©©¦¨
.ñð÷ íäì Lé:dpynd zx`anúøkäa ïäL ét ìò óàodilr `ad - ¥¨¤§¨©©¦¤¥§¦¨¥

dil mw' oic oda jiiy oi` mewn lkn ,zxk aiig cifnadaxca
`linne cala xengd ypera mc`d z` miyiprny xnelk ,'dipin
meyn ,xzei lwd yperd `edy ,qpw melyzn exhetl `xaq dzid

y,ïéc úéa úúéî ïäa ïéàwx xn`p 'dipin daxca dil mw' oice ¥¨¤¦©¥¦
.miny icia yper `edy ,zxk aeiga `le ,mc` icia dzin aeiga

* * *

àøîâ
.'eke 'zxfnnd lr `ad ,qpw odl yiy zexrp el`' :dpyna epipy
.qpw aeig yi dpyna zeiepyd zexrpl wxy rnyn 'el`' oeylne

:`xnbd ddnzñð÷ eäì úéà úBìeñt úBøòð éðäel`l wx ike - ¨¥§¨§¦§§¨
zexrp qpe`d eli`e ,qpw yi zeleqtd zexrpdàì ,úBøéLkepi` - §¥Ÿ

.ok xnel okzi `l ixde ,qpw aiig
yiy odn yi ,zeleqta s`y ycgl d`a epizpyn :`xnbd daiyn

e ,qpw odlìò àaä ,ñð÷ íäì LiL úBìeñt úBøòð elà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥§¨§¤¥¨¤§¨©¨©
.úéúekä ìòå äðéúpä ìòå úøæînä©©§¤¤§©©§¦¨§©©¦

* * *
dpynd dhwpy jkn :dpynd oeyl z` wiicl dkiynn `xnbd

y xaeq epizpyn ly `pzdy rnyn ,'zexrp'ïéà ,äøòðyi ok` - ©£¨¦
izy d`iady cg` meie dpy dxyr mizy zan epiide ,qpw dl

la` ,miyceg dyy exariy cr ,zexry,äpè÷,df libn dzegtd §©¨
àì.qpw dl oi` - Ÿ

:`xnbd zxxanàpz ïàî.dphwl qpw oi`y xaeqd `pzd edin - ©©¨
:`xnbd zx`an,àéðúc .àéä øéàî éaø ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¦¥¦¦§©§¨

úBøòN ézL àéázL ãòå ãçà íBé úaî äpè÷mizy za `idyk §©¨¦©¤¨§©¤¨¦§¥§¨
,cg` meie dpy dxyrøëî dì Lé,dn`l dxkenl leki dia` - ¥¨¤¤¨¨

ñð÷ dì ïéàå.qpwd z` mlyl aiig lread oi` dqp`p m` - §¥¨§¨
úBøòN ézL àéázLîe,dxrp didzeøâaézL ãòåza didzy cr - ¦¤¨¦§¥§¨§©¤¦¨¥

z`xwp `id d`lde o`kny] miycg dyye dpy dxyr mizy
,[zxbeañð÷ dì Lé,dzztzp e` dqp`p m`øëî dì ïéàåoi` - ¥¨§¨§¥¨¤¤

,dxkenl leki dia`øîBà øéàî éaø äéäL .øéàî éaø éøácllk ¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥
`l` ,df mr df mi`a qpwe xkn ipic oi` mlerly ,xacaíB÷î ìk̈¨

LiLzekf a`løëî,dphw `idyk epiidc ,ezaaìëå .ñð÷ ïéà ¤¥¤¤¥§¨§¨
,ñð÷ LiL íB÷î,dxrp `idyk epiideïéàzekf da dia`l.øëî ¨¤¥§¨¥¤¤

íéîëçåe miwlegìL úaî äpè÷ ,íéøîBà,ãçà íBéå íéðL Lf`y ©£¨¦§¦§©¨¦©¨Ÿ¨¦§¤¨
d`ial die`x `idøâaézL ãòådpy dxyr mizy za didzy - §©¤¦¨¥

,miyceg dyye.ñð÷ dì Léyi zexrpl wxy zxne`d epizpyne ¥¨§¨
dphwl oi`y ,xi`n iaxk zxaeq ,qpw oi` zephwly rnyne ,qpw

.qpw

* * *
zwiicn .`ziixaa d`aedy minkg zhiya oecl zxaer `xnbd

y rnyn qpw dphwl yiy exn`y minkg ixacn :`xnbdïéà ,ñð÷§¨¦
la` ,dphwl yi -àì ,øëî`l ixde ,dxkenl leki dia` oi` - ¤¤Ÿ

eza z` xeknl i`kf a`d lkd ixacl ixdy ,ok xnel okzi
:`xnbd daiyn .dphwdàîéàminkg ixac z` yxtze xen` - ¥¨

`id mzpeeky ,'qpw dl yi' exn`y
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîúåøòð åìàdyy mde ,xbazy cr zexry izy d`iadyn ,dxrp `wec Ð

zxbeae dphw la` .zexbal zexrp oiay miycgÐ.qpw mdl oi`ñð÷ ïäì ùéùm` Ð

mc` dqp`Ðmixac) 'ebe "akeyd yi`d ozpe" aizkck ,sqk miyng dia`l ozep.(ak

úøæîîä ìò àáä`l zexiyk la` :jixt `xnba Ð?dil `kixhvi` zeleqt :ipyne

.opireny`läðéúð`ide ,miperabd on Ð

opixn`ck ,mdilr xfb cecc ,ldwl dxeq`

iaheg ryedi mpzie" my lre .(a,gr) zenaia

mivria`eyeedl ixw (h ryedi) 'ebe "min

.mipizpúéúåëopyie ,od zeix` ixib :xaqw Ð

mixac) "ma ozgzz `l" e`la.(fäéåáùä ìòå
zictpy zil`xyi Ð,mipy yly zan dzegt

zwfgacdiaya dlrap elit`y .`id dlezaÐ

.mixfeg dilezaåéçà úùà ìòådycwzpy Ð

.zxk `l` dzin da oi`y ,dyxibe ,eig`l el

åéáà éçà úùà ìòå.dyxibe el dycwzpy Ð

úéá úúéî íäá ïéà éøä úøëäá ïäù éô ìò óà
ïéã`l zxke Ð.oinelyzd on dil xht

àøîâàéä øéàî éáøiziinck Ð`ziixa

.dinwløëî äì ùédiikf da dia`l yi Ð

dxknl.zegtylñð÷ äì ïéàådilr `ady Ð

.qpw aiig epi`øëî äì ïéàåoikxr) `ipzck Ð

dxrp `idyk eza z` mc` xekni leki :(a,hk?

zxn`dxekn :xnege lwÐ;eiykr d`vei xak

dxekn dpi`yÐxknz `ly oic epi`?úáî
ãçà íåéå íéðù ùìù.d`ial die`x `idy Ð

àì øëî.dinza Ð
óà
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åìàepiide ,ldwa `al `ly mdilr xfb cecc :qxhpewa yxit .dpizpd lr `ad Ð zexrp

rnyn `dc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(a,gr zenai) "lxrd"a opixn`ck ,zecar meyn

xn`c o`nl ,ediipia `ki` dpizpe zxfnn :xn`wc ,`ziixe`c `ied dpizpc (a cenr) `xnba

"zexzen yi" yixae .ibilt i`xwa `dc ,`ziixe`c `iedc rnyn Ð 'ek dniiwl die`x

`ki` dpizpe zxfnn :opixn` (adt zenai)

inp `d Ð `ziixe`c xn`c o`n ,ediipia

od el` :(`,bi zekn) opzc :cere !`ziixe`c

iwlc rnyn .l`xyil dpizpe zxfnn ,oiweld

!mzd aiygc jpd lkc `inec ,`ziixe`cn dlr

ab` dpizp hwp edpd lkac xninl `ki` ,edine

i`nl ,`axl jgxk lr xnel jixv oke .zxfnn

ozexibac (`,er zenai) "lxrd"a jzrc `wlqc

d`xp oi` mewn lkne .zepzg xeqi` edl zil

"lxrd"a `ax wiqn `dc ,eyexit mz epiaxl

`kid lke ,zepzg xeqi` edl zi` ozexibac (my)

enk ,zexiba ixii` Ð zxfnn icda dpizp aiygc

lirl opixn`ck ,qpw dl zil dzeixkpac .`kd

dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i) `nw wxta

wa oke !?dzeixkpa:(a,eq) "xne`d" wxta ,oiyec

oebk Ð dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opz

oeik ,qxhpewd yexitl :cere .'ek dpizpe zxfnn

`eal exq`p jk jezny ,ediilr xfb ynn zecarc

yi i`n` ok m` Ð "ycw didi `l" meyn ldwa

dl oi` dgtyc oizipzna `icda opz `d ?qpw dl

`d dytp Ð `xhpn dpizpc meyn i`e !qpw

dl oi` zxneyn elit` dgtyc inlyexia opixn`

(`,hq my) "oiqgei dxyr" wxta opzc :cere .qpw

`de ,i`n`e ,dfa df `al mixzen ipizpe ixexgc

`yil :(`,`n oihib) opzck ,dgtya ixiq` ixexg

ynn e`lc :xnel yi `d ,edine !leki epi` dgty

."ycw didi `l"a xeq`l zecar ediilr xfb

iniiwe ixiq` `dc Ð l`xyi zepaa oxqe`l e`le ,ceariy `l` ediilr xfb `l cece .(`,er zenai) "lxrd"a `ax wiqnck ,"ozgzz `l" meyn `ziixe`c dxeq` dpizpc :mz epiaxl d`xpe

wacil ie`x Ð elld mipniq dyly ea yiy in lk :mzd xn`wc `de .dnily dne` eedc meyn Ð ldw ileqt x`yan ith eda xfbc `de .l`xyi ernhi `ly ick `l` ,"ozgzz `l"c e`ln

ldwa `al mxizdl mivex eidy `l ?xizi in gafn wlg Ð xizp epwlg m` :iax xn` ,mipizp xizdl eywa iax inia :mzd xn`wc `d oke .ozenk oixeg oa zeidl `l` ,odn `yil `l ,oda

,jxevl epiid Ð xwtd did oic zia xwtdc ol `niiwc ab lr s`e .gafn wlg riwtdl oileki oi`c iax edl xn`e .oixeg ipa zeidl ,zecarn oxhtl eywa `l` ,ixiq` `ziixe`cn `dc Ð

meyn xn`z m`c ,dgtyn leqt meyn `l` mwgix melk .mwgix ryedi mipizp :mzd xn`wc "oiqgei dxyr" wxta ,qxhpewd yexitk rnyn inlyexia ,edine .jk lk jxev epi` df la`

.(`,hr my) "lxrd"a gkenck ,`id zg` dxifb lkd cece ryedi zxfbe ,ldwa `aln elqtp mdilr xfb ryedic meyn rnyn ?qpw dl didi `l dpizpd lr `ad dzrn `l` Ð zecar leqt

"xne`d"a opixn`c `de .oda ernhi `ly epiid owgixc :xnel yi cere .zepzg xeqi` edl zil ozexibac ,"lxrd"a `xwirn `axc jzrc `wlq didy enk xaqc xninl `ki` inlyexia ,edine

mz epiax xne` ,"ma ozgzz `l" aizkc Ð oiyecw da iqtz `lc ol `pn dixkp :(a,gq) oiyecwadf oiprke .zexiba ixiin Ð `xwc diyix la` ."jpal gwz `l ezae" jinq `xwc ditiq`c :

miaexw leqtl dil opinwen `xwc `yixc ,"eznei e`hga yi`" `xwc `tiqn `l` jixt `l jgxk lre ,"mipa lr zea` eznei `l" aizkde :le`y ipa iab jixtc (`,hr zenai) "lxrd"a epivn

.(a,fk oixcdpq) "xxea df" wxtae (`,gt `nw `aa) "laegd" wxta zecrlìòå,ezhiy itl edfe Ð "ozgzz `l"c e`la opyie ,od zeix` ixib mizek xaqwc :qxhpewa yxit Ð zizekd

,`id dixkp ok m`c ,xi`n epiax oa wgvi epiaxl d`xp `l Ð od zeix` ixib mizek xaqwc yxity dne .zepzg xeqi` edl zi` ozeixkpac (`,er zenai) "lxrd"a `xwirn oizrc `wlqck

ab lr s`e ,od zn` ixibc dil zi` xi`n iaxe ,xi`n iaxk oizipzn iwen `xnbac :cere ?dzeixkpa dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i zeaezk) `nw wxta jixtck ,qpw dl oi` dixkpe

(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey"a `dc ,dizeek `iz` od zn` ixibc xaqc `da mewn lkn Ð dizeek `iz` `lc `xnba xn` eza `dc ,xi`n iaxk `iz` `l oizipzn dlekc

`wlq i`e .qpw dl yi zizekc ,`kdc oizipznn jixte ,md zn` ixibc ,aiig oicd onc ab lr s` ,mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwc meyn ,xeht izek ly xey gbpy l`xyi xeyc opiwqn

dxenb zil`xyic ,qpw dl yic `hiyt ?ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e !od zn` ixibc dxaq `kdc oizipznc `nl` ,'ek qepwl inp ikd Ð mpenna xi`n iax qpwy `ed qpwc jzrc

yi i`n` oda Ð ernhp dgtye carc meyn mizek leqtc (`,er oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`c o`nl :xn`z m`e .oda ernhi `ly ,qpw dl opiadi `lc jzrc `wlqc :xnel yie !`id

dvgnk reaw lke ,reaw dil ded dab edi` lif`c i` ,axl elit`e .aexd xg` oenna oikled oi` (a,en `nw `aa) xn`c l`enyl .iliwye ,z` dgty e`lc di`x izii` :dl `nip ?qpw dl

:xn`z m`e .xkyp `heg `di `ly ,edl opinwen Ð qpw oiprl ,dzwfg` dl opinwen `l leqt oiprlc ab lr s` .mizek eidy `zda` zwfg` dl opinwen zg` lkc :xnel yie !inc dvgn lr

iaiig `l` aiyg `l inp i`] xzid mdl yiy meyn Ð inec`e ixvn ipz `lc `de .ixiinw `l dpedk leqtac :xnel yie ?heicd odkl dvelge dyexb ,lecb odkl dpnl` inp aiyg `l i`n`e

ab lr s`e ,dkxck `ly dlrape zqipyn ezyexb xifgn ipzilc :dyw la` .[oie`lmewn lkn Ð dwel epi`y yciw `le lra m`y micen lkd (`,gr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c

.xiiye `pzc :xnel yie ![mipyi zetqez .qpw dl yie xfnn cled zizekd lr `ad care] !weyl dnai ipzinl ivn ded cere !ipzil Ð ezyexb xifgna oiqtez oiyecw oi` xn`c ,`aiwr iaxl

migaf) "ycwn gafnd" wxta ogky`ck ,ikd wcinl jiiy `l Ð qpw mdl oi`y el`e `tiqa ipzc `kd !?xiiye `pz zxn` z`e ,"el`" ipz `pz :wiic (a,fh) oiyecwc `nw wxtac ab lr s`e

.ldw ileqt `l` aiyg `l `kdc :xnel yi cere .`tiqae `yixa xiiyne ,ycwa oleqt oi`y el`e ycwa oleqt el`e :ipzwc ,(`,ctàáäå,ediicegl oie`l iaiig zepyl ,owlig Ð zxeibd lr

lr cg` `ad `l` ipz `l (`,bi zekn) "oiweld od el`"a la` ."'ek zxkda mdy it lr s`" :`tiq ipzinl irac meyn ,ediicegl zezixk iaiige ,ediicegl od zexiykc zxxgeyne zxeibe

.mlekìòåon zna ixii`e ,zxg` dy`n mipa el yiya :ipyne ?da jiiy zxke qpw dne ,el dwewfe ,el `id dnai `le !?eig` zy` :inlyexia jixtc :l`ppg epiax yxit Ð eig` zy`

inewe`l ivn ikidc :iywz (`,cr oixcdpq) "xxeq oa" wxta ,dzetna oizipzn jd iwenc `tt axl :mdxa` epiax oa wgvi epiaxl dywe .dyxibyk dnwe`l ivn dedc oicd `ede .oiqexi`d

xaqwc :`niz ike !dcar dzrcnc meyn "dxrp" yixae (`,n zeaezk) `xnba opixn`ck ,qpw dl oi` dzetn Ð dnvrlc oeike ,(`,gl zeaezk) dnvrl dqpw dyxbzpe dqx`zp `d ?ikd

dia`l dqpwc dil wetiz ,dipin daxca dil mwc meyn .xeht Ð eza lr `ad :(a,el my) ipzwc ,`tiq dil iywiz izk` ok m` Ð ied dia`l dqpwc ,`ziixac `aiwr iaxk oizipznc `pz

dzetnc inlyexia xn`c i`nle .dxbae ,dxba `ly cr oicd `ede ,zne ,zn `ly cr dilr `ayk dl iwen inlyexia ,edine !`tiq iywz jytp dnne ,dlgnc dil iywiz Ð dnvrl i`c ,ied

(`,al) `xnba onwl "oiweld od el`"c `d iwenc ,qpw elit` dl oi`c rnyn ocic cenlza ,edine .xity iz` Ð legnl dleki dpi` qpw la` ,mbte zyean `l` xeht epi`dzetne dnezia

.qpw dl oi`yäøòð`dzy cr `l` aiig epi` opzc `d iab (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxt seqa rnyn `dc ,zxbea `l` ihernl iz` `l `nlc !dil `pn :dniz Ð `l dphw oi`

,jinq oizipznc `tiq`c :mdxa` oa wgvi epiax uxize !zxbea `l` dphw ihernl iz` ded `le opaxk elit` dl opinwen ded 'ek dleza dxrp lr `l` ipz ded i`c ,dqxe`n dleza dxrp

.qpw oi` xkn yiy mewn lk :(a,n zeaezk) opzc
dxrp
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hk sc zeaezk(iyily meil)

úåøòð åìà ¯ éùéìù ÷øô

,dze` dztn e` dleza dxrp qpe`d ly epica wqer df wxt
xeht mixwn el`ae ,mlyn inl ,mlyl eilry mipeyd minelyza
dz`yl aiige ,jk lr zewln aeig el yiy x`eai ok enk .mlyln

dleza dxrp dztnd mc` iabl dxeza xn`p .dy`lak zeny)

(fh-ehxdn ,DOr akWe dUx` `l xW` dlEzA Wi` dYti ike' ,§¦§©¤¦§¨£¤ŸŸ¨¨§¨©¦¨¨Ÿ
lwWi sqM ,Fl DYzl dia` o`ni o`n m` .dX`l FN dPxdni¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥¨¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ

xn`p dleza dxrp qpe`d iable .'zlEzAd xdnM(hk-gk ak mixac), §Ÿ©©§Ÿ
DOr akWe DUtzE dUx` `l xW` dlEza xrp Wi` `vni iM'¦¦§¨¦©£¨§¨£¤ŸŸ¨¨§¨¨§¨©¦¨
Fle ,sqM miXng xrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe .E`vnpe§¦§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§

.'eini lM DgNW lkEi `l ,DPr xW` zgY dX`l didz¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©©§¨¨¨¨

äðùî
aeigd `ed dztnd lre qpe`d lr dxezd dlihdy miaeigd cg`
`ed m` s`e ,zeleqt zexrpa s`y x`az epizpyne .qpw mlyl
melyz aeig oda yi mewn lkn ,oz`ia lr zxk e` zewln aiig

:qpwúBøòð elàzeleqtñð÷ ïäì LiLodn zg` qp`y mc`y - ¥§¨¤¥¨¤§¨
.dxeza miaevwd sqk ilwy miying qpw dia`l zzl aiig
`l xeqi` oz`iaa yiy zexrp oze` z` dpynd dpen dligze

,dyrzúøæînä ìò àaäefl df mixeq`d mixedl dclepy dxrp - ©¨©©©§¤¤
e` xfnnn dclepy dxrp oke ,oic zia zzin e` zxk xeqi`a

.l`xyil `ypidl dxeq`e zxfnn `id ixd ,zxfnnnå`adìò §©
äðéúpäux`a eayiy iegd ipan mde ,oerab iayei zepan dxrp - ©§¦¨

mebxdi `ny mz`xine ,ryedi ici lr ux`d yeaik onfa l`xyi
erayp okle ,dwegx ux` ipa mpidy mdilr enixrd ,l`xyi ipa
ik l`xyi ipal rcepyk okn xg`l ,mezini `ly l`xyi ipa mdl
dreayd iptn mekd `l mpn` ,iegd ipan md ike mci lr enex
mivr iahege min ia`ey eidiy ryedi mpzp j` ,mdl eraypy
zexecl ldwa `eal xeqi` cec mdilr xfb okn xg`le ,'d zial

.mlerå`ad okúéúekä ìòmiextqe `zek iayei zepan dxrp - §©©¦§©§©¦
,l`xyi ux`ay oexneyl laan xey` jln ici lr elbedy laae
dzid `l mzexiby oeike ,mda elk`y zeix`d cgtn exiibzde
mixeq`d mixkpk md ixd `l` ,mixb miaygp mpi` zizin`

.l`xyil `ypidl
mewn didy `l` ,leqt oda oi`y zexrp dpynd dpen dzr
qpe` zyxt oda zkiiy `l `linne ,zeleza opi`y yeygl

:qpw odl yi mewn lkn j` ,dztneúøBibä ìò àaäå ,`ad okìò ©¨©©¦¤§©
äéeáMä,miieb cia dzaypy l`xyi za -äçôMä ìòå,ziprpkd ©§¨§©©¦§¨

ote`aecôpL[zeieayd-]eøéibúpLå[zexeibd-]eøøçzLpLå ¤¦§§¤¦§©§§¤¦§©§§
eidy drya [zegtyd-]ìL úBðaî úBúeçt,ãçà íBéå íéðL L §¦§¨Ÿ¨¦§¤¨

ozeida elrapy xazqne zeixra mivext micarde miiebdy s`y
dzegtd dphwe ,ozephwa df didy oeik mewn lkn ,mci zgz
lkk opic ixd ,mixfeg dileza dlrapy cg` meie mipy ylyn

.qpw dl yiy dleza dxrp
ok it lr s`e ,zxk xeqi` oz`iaa yiy zexrp dpynd dpen dzr

:qpw mlyl `ed aiigå ,BúBçà ìò àaä`ad okìòå ,åéáà úBçà ìò ©¨©£§©£¨¦§©
åéçà úLà ìòå ,BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà,el dycwzdy - £¦§©£¦§§©¥¤¨¦

,dyxibeåéáà éçà úLà ìòå,dyxibe ,el dycwzdy -,äcpä ìòå §©¥¤£¦¨¦§©©¦¨
.ñð÷ íäì Lé:dpynd zx`anúøkäa ïäL ét ìò óàodilr `ad - ¥¨¤§¨©©¦¤¥§¦¨¥

dil mw' oic oda jiiy oi` mewn lkn ,zxk aiig cifnadaxca
`linne cala xengd ypera mc`d z` miyiprny xnelk ,'dipin
meyn ,xzei lwd yperd `edy ,qpw melyzn exhetl `xaq dzid

y,ïéc úéa úúéî ïäa ïéàwx xn`p 'dipin daxca dil mw' oice ¥¨¤¦©¥¦
.miny icia yper `edy ,zxk aeiga `le ,mc` icia dzin aeiga

* * *

àøîâ
.'eke 'zxfnnd lr `ad ,qpw odl yiy zexrp el`' :dpyna epipy
.qpw aeig yi dpyna zeiepyd zexrpl wxy rnyn 'el`' oeylne

:`xnbd ddnzñð÷ eäì úéà úBìeñt úBøòð éðäel`l wx ike - ¨¥§¨§¦§§¨
zexrp qpe`d eli`e ,qpw yi zeleqtd zexrpdàì ,úBøéLkepi` - §¥Ÿ

.ok xnel okzi `l ixde ,qpw aiig
yiy odn yi ,zeleqta s`y ycgl d`a epizpyn :`xnbd daiyn

e ,qpw odlìò àaä ,ñð÷ íäì LiL úBìeñt úBøòð elà ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©¥§¨§¤¥¨¤§¨©¨©
.úéúekä ìòå äðéúpä ìòå úøæînä©©§¤¤§©©§¦¨§©©¦

* * *
dpynd dhwpy jkn :dpynd oeyl z` wiicl dkiynn `xnbd

y xaeq epizpyn ly `pzdy rnyn ,'zexrp'ïéà ,äøòðyi ok` - ©£¨¦
izy d`iady cg` meie dpy dxyr mizy zan epiide ,qpw dl

la` ,miyceg dyy exariy cr ,zexry,äpè÷,df libn dzegtd §©¨
àì.qpw dl oi` - Ÿ

:`xnbd zxxanàpz ïàî.dphwl qpw oi`y xaeqd `pzd edin - ©©¨
:`xnbd zx`an,àéðúc .àéä øéàî éaø ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¦¥¦¦§©§¨

úBøòN ézL àéázL ãòå ãçà íBé úaî äpè÷mizy za `idyk §©¨¦©¤¨§©¤¨¦§¥§¨
,cg` meie dpy dxyrøëî dì Lé,dn`l dxkenl leki dia` - ¥¨¤¤¨¨

ñð÷ dì ïéàå.qpwd z` mlyl aiig lread oi` dqp`p m` - §¥¨§¨
úBøòN ézL àéázLîe,dxrp didzeøâaézL ãòåza didzy cr - ¦¤¨¦§¥§¨§©¤¦¨¥

z`xwp `id d`lde o`kny] miycg dyye dpy dxyr mizy
,[zxbeañð÷ dì Lé,dzztzp e` dqp`p m`øëî dì ïéàåoi` - ¥¨§¨§¥¨¤¤

,dxkenl leki dia`øîBà øéàî éaø äéäL .øéàî éaø éøácllk ¦§¥©¦¥¦¤¨¨©¦¥¦¥
`l` ,df mr df mi`a qpwe xkn ipic oi` mlerly ,xacaíB÷î ìk̈¨

LiLzekf a`løëî,dphw `idyk epiidc ,ezaaìëå .ñð÷ ïéà ¤¥¤¤¥§¨§¨
,ñð÷ LiL íB÷î,dxrp `idyk epiideïéàzekf da dia`l.øëî ¨¤¥§¨¥¤¤

íéîëçåe miwlegìL úaî äpè÷ ,íéøîBà,ãçà íBéå íéðL Lf`y ©£¨¦§¦§©¨¦©¨Ÿ¨¦§¤¨
d`ial die`x `idøâaézL ãòådpy dxyr mizy za didzy - §©¤¦¨¥

,miyceg dyye.ñð÷ dì Léyi zexrpl wxy zxne`d epizpyne ¥¨§¨
dphwl oi`y ,xi`n iaxk zxaeq ,qpw oi` zephwly rnyne ,qpw

.qpw

* * *
zwiicn .`ziixaa d`aedy minkg zhiya oecl zxaer `xnbd

y rnyn qpw dphwl yiy exn`y minkg ixacn :`xnbdïéà ,ñð÷§¨¦
la` ,dphwl yi -àì ,øëî`l ixde ,dxkenl leki dia` oi` - ¤¤Ÿ

eza z` xeknl i`kf a`d lkd ixacl ixdy ,ok xnel okzi
:`xnbd daiyn .dphwdàîéàminkg ixac z` yxtze xen` - ¥¨

`id mzpeeky ,'qpw dl yi' exn`y
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miwxt dyelya` cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk
äðùîúåøòð åìàdyy mde ,xbazy cr zexry izy d`iadyn ,dxrp `wec Ð

zxbeae dphw la` .zexbal zexrp oiay miycgÐ.qpw mdl oi`ñð÷ ïäì ùéùm` Ð

mc` dqp`Ðmixac) 'ebe "akeyd yi`d ozpe" aizkck ,sqk miyng dia`l ozep.(ak

úøæîîä ìò àáä`l zexiyk la` :jixt `xnba Ð?dil `kixhvi` zeleqt :ipyne

.opireny`läðéúð`ide ,miperabd on Ð

opixn`ck ,mdilr xfb cecc ,ldwl dxeq`

iaheg ryedi mpzie" my lre .(a,gr) zenaia

mivria`eyeedl ixw (h ryedi) 'ebe "min

.mipizpúéúåëopyie ,od zeix` ixib :xaqw Ð

mixac) "ma ozgzz `l" e`la.(fäéåáùä ìòå
zictpy zil`xyi Ð,mipy yly zan dzegt

zwfgacdiaya dlrap elit`y .`id dlezaÐ

.mixfeg dilezaåéçà úùà ìòådycwzpy Ð

.zxk `l` dzin da oi`y ,dyxibe ,eig`l el

åéáà éçà úùà ìòå.dyxibe el dycwzpy Ð

úéá úúéî íäá ïéà éøä úøëäá ïäù éô ìò óà
ïéã`l zxke Ð.oinelyzd on dil xht

àøîâàéä øéàî éáøiziinck Ð`ziixa

.dinwløëî äì ùédiikf da dia`l yi Ð

dxknl.zegtylñð÷ äì ïéàådilr `ady Ð

.qpw aiig epi`øëî äì ïéàåoikxr) `ipzck Ð

dxrp `idyk eza z` mc` xekni leki :(a,hk?

zxn`dxekn :xnege lwÐ;eiykr d`vei xak

dxekn dpi`yÐxknz `ly oic epi`?úáî
ãçà íåéå íéðù ùìù.d`ial die`x `idy Ð

àì øëî.dinza Ð
óà
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åìàepiide ,ldwa `al `ly mdilr xfb cecc :qxhpewa yxit .dpizpd lr `ad Ð zexrp

rnyn `dc ,mz epiaxl d`xp oi`e .(a,gr zenai) "lxrd"a opixn`ck ,zecar meyn

xn`c o`nl ,ediipia `ki` dpizpe zxfnn :xn`wc ,`ziixe`c `ied dpizpc (a cenr) `xnba

"zexzen yi" yixae .ibilt i`xwa `dc ,`ziixe`c `iedc rnyn Ð 'ek dniiwl die`x

`ki` dpizpe zxfnn :opixn` (adt zenai)

inp `d Ð `ziixe`c xn`c o`n ,ediipia

od el` :(`,bi zekn) opzc :cere !`ziixe`c

iwlc rnyn .l`xyil dpizpe zxfnn ,oiweld

!mzd aiygc jpd lkc `inec ,`ziixe`cn dlr

ab` dpizp hwp edpd lkac xninl `ki` ,edine

i`nl ,`axl jgxk lr xnel jixv oke .zxfnn

ozexibac (`,er zenai) "lxrd"a jzrc `wlqc

d`xp oi` mewn lkne .zepzg xeqi` edl zil

"lxrd"a `ax wiqn `dc ,eyexit mz epiaxl

`kid lke ,zepzg xeqi` edl zi` ozexibac (my)

enk ,zexiba ixii` Ð zxfnn icda dpizp aiygc

lirl opixn`ck ,qpw dl zil dzeixkpac .`kd

dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i) `nw wxta

wa oke !?dzeixkpa:(a,eq) "xne`d" wxta ,oiyec

oebk Ð dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opz

oeik ,qxhpewd yexitl :cere .'ek dpizpe zxfnn

`eal exq`p jk jezny ,ediilr xfb ynn zecarc

yi i`n` ok m` Ð "ycw didi `l" meyn ldwa

dl oi` dgtyc oizipzna `icda opz `d ?qpw dl

`d dytp Ð `xhpn dpizpc meyn i`e !qpw

dl oi` zxneyn elit` dgtyc inlyexia opixn`

(`,hq my) "oiqgei dxyr" wxta opzc :cere .qpw

`de ,i`n`e ,dfa df `al mixzen ipizpe ixexgc

`yil :(`,`n oihib) opzck ,dgtya ixiq` ixexg

ynn e`lc :xnel yi `d ,edine !leki epi` dgty

."ycw didi `l"a xeq`l zecar ediilr xfb

iniiwe ixiq` `dc Ð l`xyi zepaa oxqe`l e`le ,ceariy `l` ediilr xfb `l cece .(`,er zenai) "lxrd"a `ax wiqnck ,"ozgzz `l" meyn `ziixe`c dxeq` dpizpc :mz epiaxl d`xpe

wacil ie`x Ð elld mipniq dyly ea yiy in lk :mzd xn`wc `de .dnily dne` eedc meyn Ð ldw ileqt x`yan ith eda xfbc `de .l`xyi ernhi `ly ick `l` ,"ozgzz `l"c e`ln

ldwa `al mxizdl mivex eidy `l ?xizi in gafn wlg Ð xizp epwlg m` :iax xn` ,mipizp xizdl eywa iax inia :mzd xn`wc `d oke .ozenk oixeg oa zeidl `l` ,odn `yil `l ,oda

,jxevl epiid Ð xwtd did oic zia xwtdc ol `niiwc ab lr s`e .gafn wlg riwtdl oileki oi`c iax edl xn`e .oixeg ipa zeidl ,zecarn oxhtl eywa `l` ,ixiq` `ziixe`cn `dc Ð

meyn xn`z m`c ,dgtyn leqt meyn `l` mwgix melk .mwgix ryedi mipizp :mzd xn`wc "oiqgei dxyr" wxta ,qxhpewd yexitk rnyn inlyexia ,edine .jk lk jxev epi` df la`

.(`,hr my) "lxrd"a gkenck ,`id zg` dxifb lkd cece ryedi zxfbe ,ldwa `aln elqtp mdilr xfb ryedic meyn rnyn ?qpw dl didi `l dpizpd lr `ad dzrn `l` Ð zecar leqt

"xne`d"a opixn`c `de .oda ernhi `ly epiid owgixc :xnel yi cere .zepzg xeqi` edl zil ozexibac ,"lxrd"a `xwirn `axc jzrc `wlq didy enk xaqc xninl `ki` inlyexia ,edine

mz epiax xne` ,"ma ozgzz `l" aizkc Ð oiyecw da iqtz `lc ol `pn dixkp :(a,gq) oiyecwadf oiprke .zexiba ixiin Ð `xwc diyix la` ."jpal gwz `l ezae" jinq `xwc ditiq`c :

miaexw leqtl dil opinwen `xwc `yixc ,"eznei e`hga yi`" `xwc `tiqn `l` jixt `l jgxk lre ,"mipa lr zea` eznei `l" aizkde :le`y ipa iab jixtc (`,hr zenai) "lxrd"a epivn

.(a,fk oixcdpq) "xxea df" wxtae (`,gt `nw `aa) "laegd" wxta zecrlìòå,ezhiy itl edfe Ð "ozgzz `l"c e`la opyie ,od zeix` ixib mizek xaqwc :qxhpewa yxit Ð zizekd

,`id dixkp ok m`c ,xi`n epiax oa wgvi epiaxl d`xp `l Ð od zeix` ixib mizek xaqwc yxity dne .zepzg xeqi` edl zi` ozeixkpac (`,er zenai) "lxrd"a `xwirn oizrc `wlqck

ab lr s`e ,od zn` ixibc dil zi` xi`n iaxe ,xi`n iaxk oizipzn iwen `xnbac :cere ?dzeixkpa dlk`e dlf`e qpw dl opiadi :(`,`i zeaezk) `nw wxta jixtck ,qpw dl oi` dixkpe

(a,gl `nw `aa) "dyinge drax` gbpy xey"a `dc ,dizeek `iz` od zn` ixibc xaqc `da mewn lkn Ð dizeek `iz` `lc `xnba xn` eza `dc ,xi`n iaxk `iz` `l oizipzn dlekc

`wlq i`e .qpw dl yi zizekc ,`kdc oizipznn jixte ,md zn` ixibc ,aiig oicd onc ab lr s` ,mpenna xi`n iax qipwc `ed qpwc meyn ,xeht izek ly xey gbpy l`xyi xeyc opiwqn

dxenb zil`xyic ,qpw dl yic `hiyt ?ol rnyn `w i`n ok m` :xn`z m`e !od zn` ixibc dxaq `kdc oizipznc `nl` ,'ek qepwl inp ikd Ð mpenna xi`n iax qpwy `ed qpwc jzrc

yi i`n` oda Ð ernhp dgtye carc meyn mizek leqtc (`,er oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta xn`c o`nl :xn`z m`e .oda ernhi `ly ,qpw dl opiadi `lc jzrc `wlqc :xnel yie !`id

dvgnk reaw lke ,reaw dil ded dab edi` lif`c i` ,axl elit`e .aexd xg` oenna oikled oi` (a,en `nw `aa) xn`c l`enyl .iliwye ,z` dgty e`lc di`x izii` :dl `nip ?qpw dl

:xn`z m`e .xkyp `heg `di `ly ,edl opinwen Ð qpw oiprl ,dzwfg` dl opinwen `l leqt oiprlc ab lr s` .mizek eidy `zda` zwfg` dl opinwen zg` lkc :xnel yie !inc dvgn lr

iaiig `l` aiyg `l inp i`] xzid mdl yiy meyn Ð inec`e ixvn ipz `lc `de .ixiinw `l dpedk leqtac :xnel yie ?heicd odkl dvelge dyexb ,lecb odkl dpnl` inp aiyg `l i`n`e

ab lr s`e ,dkxck `ly dlrape zqipyn ezyexb xifgn ipzilc :dyw la` .[oie`lmewn lkn Ð dwel epi`y yciw `le lra m`y micen lkd (`,gr oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c

.xiiye `pzc :xnel yie ![mipyi zetqez .qpw dl yie xfnn cled zizekd lr `ad care] !weyl dnai ipzinl ivn ded cere !ipzil Ð ezyexb xifgna oiqtez oiyecw oi` xn`c ,`aiwr iaxl

migaf) "ycwn gafnd" wxta ogky`ck ,ikd wcinl jiiy `l Ð qpw mdl oi`y el`e `tiqa ipzc `kd !?xiiye `pz zxn` z`e ,"el`" ipz `pz :wiic (a,fh) oiyecwc `nw wxtac ab lr s`e

.ldw ileqt `l` aiyg `l `kdc :xnel yi cere .`tiqae `yixa xiiyne ,ycwa oleqt oi`y el`e ycwa oleqt el`e :ipzwc ,(`,ctàáäå,ediicegl oie`l iaiig zepyl ,owlig Ð zxeibd lr

lr cg` `ad `l` ipz `l (`,bi zekn) "oiweld od el`"a la` ."'ek zxkda mdy it lr s`" :`tiq ipzinl irac meyn ,ediicegl zezixk iaiige ,ediicegl od zexiykc zxxgeyne zxeibe

.mlekìòåon zna ixii`e ,zxg` dy`n mipa el yiya :ipyne ?da jiiy zxke qpw dne ,el dwewfe ,el `id dnai `le !?eig` zy` :inlyexia jixtc :l`ppg epiax yxit Ð eig` zy`

inewe`l ivn ikidc :iywz (`,cr oixcdpq) "xxeq oa" wxta ,dzetna oizipzn jd iwenc `tt axl :mdxa` epiax oa wgvi epiaxl dywe .dyxibyk dnwe`l ivn dedc oicd `ede .oiqexi`d

xaqwc :`niz ike !dcar dzrcnc meyn "dxrp" yixae (`,n zeaezk) `xnba opixn`ck ,qpw dl oi` dzetn Ð dnvrlc oeike ,(`,gl zeaezk) dnvrl dqpw dyxbzpe dqx`zp `d ?ikd

dia`l dqpwc dil wetiz ,dipin daxca dil mwc meyn .xeht Ð eza lr `ad :(a,el my) ipzwc ,`tiq dil iywiz izk` ok m` Ð ied dia`l dqpwc ,`ziixac `aiwr iaxk oizipznc `pz

dzetnc inlyexia xn`c i`nle .dxbae ,dxba `ly cr oicd `ede ,zne ,zn `ly cr dilr `ayk dl iwen inlyexia ,edine !`tiq iywz jytp dnne ,dlgnc dil iywiz Ð dnvrl i`c ,ied

(`,al) `xnba onwl "oiweld od el`"c `d iwenc ,qpw elit` dl oi`c rnyn ocic cenlza ,edine .xity iz` Ð legnl dleki dpi` qpw la` ,mbte zyean `l` xeht epi`dzetne dnezia

.qpw dl oi`yäøòð`dzy cr `l` aiig epi` opzc `d iab (a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxt seqa rnyn `dc ,zxbea `l` ihernl iz` `l `nlc !dil `pn :dniz Ð `l dphw oi`

,jinq oizipznc `tiq`c :mdxa` oa wgvi epiax uxize !zxbea `l` dphw ihernl iz` ded `le opaxk elit` dl opinwen ded 'ek dleza dxrp lr `l` ipz ded i`c ,dqxe`n dleza dxrp

.qpw oi` xkn yiy mewn lk :(a,n zeaezk) opzc
dxrp
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miwxtרלו dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk
øëî íå÷îá ñð÷ óàxknl la` .yly za hwp qpw meyne ÐÐcre cg` mei zan

.zexry izy `iazyéàîàåqpw odl yi Ðzeleqt zexrpl?'åë ïàë éø÷éàoizipzn` Ð

:opiqxb ikd .iywnäøòðä äøòð äøòð,'ebe "dleza dxrp yi` `vni ik" aizk qpe`a Ð

,dxizi "dxrp" opiyxce ,"dxrpd ia`l dnr akeyd yi`d ozpe" dixza aizke"de`

."dia`l ozpe" azkinl ivnc ,"dxrpd"c dxizi

äéôåâì ãç.dxykl Ðúåìåúáä úåìåúá äìåúá
`xwe ,"dleza yi` dzti ike" aizk dztna Ð

."zelezad xdenk lewyi sqk" dixza `pixg`

,zlz `d ,"zeleza xdenk" azkinl ivne

azkinl ivnc ,"zeleza"e dxizi 'd opiyxcc

.wezyle "xdenk"äéì éòáéî àåää`edd Ð

irain ,"dia`l ozpe" aizk `lc `d ,"dxrpd"

ecinrdl a`d witqd `l m`y ,iia`ckl dil

dzny cr oicaÐ.xehtäøòðä éáàìrnyn Ð

.zniiw `idyäéì éòáéîäåù äøéæâìÐ

dztn iab aizkc "dleza"Ðdil irain

,dey dxifbl"dleza" "dleza":dey dxiybl

miyng qpe`a xen`d sqk dnÐdztn s`

dia aizkc ,milwy dztn dne .miyng

"lewyi"Ðqpe` ly miyng s`Ðmilwy

.xn`wúåìåúáä øäåîësqk miyng Ð

miyxetndqp`na.dlezad z`äæ àäéùÐ

.zelezad xdenk miyngúåìåúáä øäåîåÐ

.dfk milwy eidiäåù äøéæâì ãçåidze Ð

micinle ,cg` cvn dpten.dpnidé÷åôàìå
àðú éàäîqpw yi ipzwc oizipzn Ðzxfnnl

ezeg`leÐ.`pz i`dn iwet`läéåä äá ùéù
lkle ezeg`l hxt ,da el oiqtez oiyecwy Ð

oiyecw oi`y oiyecwa opitlic ,zezixk iaiig

dil rnyne .(a,fq) iyily wxta ,oda oiqtez

oeyl "didz"zieedoa oerny iaxe .oiyecw

"didz" dil rnyn `iqpnÐiw oeyl.meàä
äéåä äá úéà éîðiaiiga oiqtez oiyecwc Ð

.dl sili mzde ,oie`lïéà øîàã àáé÷ò éáøìå
ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷zenaia Ð

,ezyexb xifgnd :`ziixaa (a,cn) "ulegd"a

.oiyecw da el oi` :xne` `aiwr iaxåäééðéá éàî
meyn Ð.dl jixt `w `iqpn oa oerny iax

zenaia dil opirny ipnizd oerny eli`c

:opzc ,`da `aiwr iaxc dilr biltc (`,hn)

xfnn edfi`Ð,"`ai `l"a `edy xya x`y lk

ixac.`aiwr iaxlk :xne` ipnizd oerny

iaxl `l` .miny icia zxk eilr oiaiigy

i` ,dl opira `w `iqpn oa oernydil `xiaq

`aiwr iaxkÐ`zernyn oia `ki` i`n

"didz"c,meiw oeylzernynloernyc

ipnizd?oa oerny iaxl dil rnyn ,inp i`

died oeyl `iqpn`hirni`oia dne ,xfnn dl

died da yil dniiwl die`x?ìåãâ ïäëì äðîìàda dcenc Ðoiyecwy `aiwr iax

.heicdl dyexb oicd `ede .i`niq iaxke ,e`la `idy it lr s`e ,da el oiqtezìëä ïî
.oie`l iaiign miclepd lk Ðç÷é àì"erxf llgi `le" dil jinqe ÐÐ`ed dpedk oicn

,ellgn.mdilr mixfnn my `leóñåé ïá àáé÷ò ìò çåöðå åàåámixfnn daxny Ð

.mpg l`xyiaìàøùéá äàéá åì ïéàù ìë øîåà àåäùda el oi`y dy` lr `ad Ð

d`ia xzidÐ.inp lecb odkl dpnl` elit` ,xfnn cled
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äøòð"dxrp" "xrp" ,`zln dlek yixc "dxrp" cgnc :l`ppg epiax yxit Ð dxrpd dxrp

`ivenc `edd `l` `"da `ln "dxrp" aizk `lc ,mz epiaxl d`xp oi`e ."dxrpd"

`ki` `d ?dtebl cg jixv dn :wgvi epiax dywd cere .oiwxt seqa gkenck ,dicegl rx my

.xwir qxhpewd yexit `l` !dyxta `pixg` "dxrp"

äìåúáyxit inp o`k Ð zelezad zeleza

.edlek iwtp `xw cgnc l`ppg epiax

dlezac ,ditebl cg jixv `lc ,d`xp oi`e

.aizk `pixg`

ãçåwgvi epiax dywd Ð oie`l iaiig iiezi`l

iiez`l Ð cg :`nip izk` ,xi`n epiax oa

izk`e ,oie`l iaiig iiez`l Ð cge ,dyr iaiig

oie`l iaiiglc :uxize ?ol `pn zezixk iaiig

e`l i` `dc ,`xw cg `l` jixv `l dyre

died da yiy rnync ,"dy`l didz ele" aizkc

,edpiieaxl `xw jixv ded `l ,dniiwl die`xe

,dniiwl die`x oi` opiaxn `ieaix cgn jkld

eda zi`c oeik ,oie`l iaiige dyr iaiig epiidc

xn`c o`nle .zezixk iaiigl `ieaix jci`e ,died

`ieaix cg ied Ð oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`

.zezixk iaiige oie`l iaiigl jci`e ,dyr iaiigl

`le "dy`l didz el"n wezyle :xn`z m`e

jixhvi`c :xnel yie ?iieaix jpdl jxhvi

.dzrcn Ð "dy`l didz ele" yxcinl

åøúééàqpe`a azk `ieaix cge Ð 'ek ixz edl

cgc ol `pne :xn`z m`e .dztna cge

ez` ediiexzc `ni` ?zezixk iaiig iiez`l

ge ,oie`l iaiig iieaxlyie ?dztnl cge qpe`l c

qpe` opitli dey dxfbnc ,jixv `l `dlc :xnel

.iccdn dztne

é÷åôàìå]`pz :yexit Ð `pz i`dn

ediiexzn witn la` ,`ziixac

.[`ziixaa mixkfeny i`pz

éáøìåiaxc ab lr s`e Ð 'ek xn`c `aiwr

iax` `icda bilt ipnizd oerny

`kd Ð (`,hn .`,cn zenai) "ulegd"a `aiwr

iaxk xaq i`c ,jixt `iqpn oa oerny iaxl

oerny iaxl epia :yexit ,ediipia i`n Ð `aiwr

da yiy hwp `le dniiwl die`x hwpcnc ?ipnizd

da yie dniiwl die`x oi`y yic rnyn Ð died

.died

ïéìåìéçÐ mixfnn dyer epi`e dyer `ed

`lc oeikc ,`ilz `da `dc rnyn

wxta rnyn oke .oiqtez oiyecw Ð xfnn ied

iqtz `lc a` zy` dn :(a,dn zenai) "ulegd"

,inp `aiwr iaxe] ,'ek xfnn cleede oiyecw da

oie`l iaiign xfnn yic "ulegd"a silic meyn

:dnize .[oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`c xn`w

iaiign xfnn oi`c ab lr s` ,ryedi iaxlc

,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c dcen (`,hn my) "ulegd" idliya silick ,zezixk

oiqtez oiyecw oi`c opirny`l jixhvi` :(`,bp) zenaia ,"l`ilnb oax" wxt seq jixtck

iaiign ied `din mebt ryedi iaxlc xn`w (a,cn my) "ulegd" wxtae ?zezixk iaiiga

gkenck ,oiyecw da iqtz `lc edpdn `l` `ied `l dpefe ,dpef d`yrc meyn ,zezixk

za lr `ad care izeka micen lkd :(a,cn zenai) "ulegd"a inp opixn`we .(a,hk) dxenza

iaiign xfnn oi` xn`c ab lr s`c ,ipnizd oerny Ð micen lkd o`n .xfnn cleed l`xyi

lkd o`n xn`w `le .'ek care izek la` ,oiyecw eda iqtzc oie`l iaiig ilin ipd Ð oie`l

ied `l ikd elit`e ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi` ryedi iaxlc `nl` .'ek oiyecw eda iqtzc zezixk iaiig ilin ipd zezixk iaiign xfnn oi` xn`c ab lr s`c ,ryedi iax micen

nec `edy wx ,xyk cleede oiyecw da iqtz `lc icin `kilc ,`ilz `da `d i`ce `aiwr iaxle ipnizd oerny iaxlc :xnel yie !care izeka dcenc xninl ivn `l ikdle ,xfnnzy`l d

"ulegd" seqa ryedi iax silick ,oic zia zezin iaiign `l` xfnn ied `l (`,gq oiyecw) "xne`d" seqa opitlick ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c ab lr s` ,ryedi iaxl la` .a`

mzdc .ipdn `l Ð ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c lk :(a,c) dxenzc `nw wxta xn`c ,`axl lecb odkl dpnl`a oiqtez oiyecw oi` ryedi iaxl ok m`c :dyw la` .(`,hn zenai)

oilelg Ð "llgi `l" w"`c ,mzd ip`y :`ax jl xn` :ipyne ?'ek lecb odkl dpnl` oebk dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opze "gwi `l" `pngx xn`wc lecb odkl dpnl` ixde :dil jixt

zy`a ediiexz `ni`e mzd jixt i`n ,a` zy`a oiyecw iqtz `lc gkyn ik (a,fq) "xne`d" seqa oiyecwa :xn`z m`e .ikd iiepyl `kil ryedi iaxle .mixfnn dyer epi`e ,dyer `ed

zezixk iaiig x`ya zexfnn opirny `l izk`c :xnel yie !epyxitck ,`ilz `da `dc oeik ,oiyecw da iqtz `l xfnn iedc `kid lkc dpin sili `l i`n` ?caric `d dlgzkl `d a`

lke ,oxeqi`l xzid yic dy` zeg`ae yi` zy`a zexfnn dpin opirny `l eia` ly mai zxneyae a` zy`a ixii`c "dlbi `l"e "gwi `l"nc ,dpei iaxc `yiwid mzd iziin `lc dnk lk

ynge .oiyeciw iqtz `l zezixk iaiigac biltc o`n `kilc "zezin rax`" wxta rnyn oke] :epyxitck `nlra slinl `ki` Ð mzd dpei iaxc `yiwid iziinc seqal la` .ediizeekc

,oiyeciw eda iqtz oie`l iaiig `xazqn :ipy wxta mzd xn`ck ,oie`l iaiig enk dvilgl oiler eid ok m` zezixk iaiiga oiqtez oiyeciw i`e ,dvilgd on odizexv zexhetc miyp dxyr

`ly eizgz dzpife dqxi`y dheq ediipia `ki` xn`w `l i`n` :dniz .ediipia i`n :ixiin `w `l `zbeltac dlr xn`w `dc ,`nlr ilekk `iz` oizipzn `idde .dvilgl oiler jkle

.(ci azk) .[xfnn cleed oi`y dheqd lr `aa micen lkd :"ulegd" seqa opixn`ck ,`nlr ilekl died da zi`c ,dyxibe ,dkxck
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?éànàå ?eäðéð àñð÷ éða éðäå .øëî íB÷îa ñð÷ óà©§¨¦§¤¤§¨¥§¥§¨¨¦§§©©
Bìå" :ïàk éø÷éàäMàì äéäú"¯!Bì äéeàøä äMà ¦§¥¨§¦§¤§¦¨¦¨¨§¨

ãç ;"äøòpä" ,"äøòð" ,"äøòð" :Lé÷ì Léø øîà¯ ¨©¥¨¦©£¨©£¨©©£¨©
ãçå ,déôeâì¯ãçå ,ïéåàì éáéiç ééezàì¯éáéiç ééezàì §¥§©§©¥©¨¥¨¦§©§©¥©¨¥

,"úBìeúa" ,"äìeúa" :øîà àtt áø .úBúéøë̈¥©©¨¨©§¨§
ãç "úBìeúaä"¯ãçå ,déôeâì¯,ïéåàì éáéiç ééezàì ©§©§¥§©§©¥©¨¥¨¦

ãçå¯àì àîòè éàî àtt áøå .úBúéøë éáéiç ééezàì §©§©¥©¨¥¨¥§©©¨©©£¨Ÿ
øîàc .ééaàãëì déì éòaéî àeää ?Lé÷ì Léøk øîà̈©§¥¨¦©¦¨¥¥§¦§©©¥§¨©

äúîe äéìò àa :ééaà¯éáàì ïúðå" :øîàpL ,øeèt ©©¥¨¨¤¨¥¨¨¤¤¡©§¨©©£¦
äøòpä"¯Lé÷ì Léøå .äúî éáàì àìå äøòð éáàì ©©£¨©£¦©£¨§Ÿ©£¦¥¨§¥¨¦

déì éòaéî àeää ?àtt áøk øîà àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨©§©©¨©¦¨¥¥
úBìeúaä øäBîk ìB÷Lé óñk" :àéðúc .äåL äøéæâì" ¦§¥¨¨¨§©§¨¤¤¦§§©©§

¯.äæk úBìeúaä øäBîe ,úBìeúaä øäBîk äæ àäiL¤§¥¤§©©§©©§¨¤
éîð àtt áøå ,ééaàãëì déì éòaéî ,éîð Lé÷ì Léøå§¥¨¦©¦¦¨¥¥§¦§©©¥§©©¨©¦
:éáéúk éàø÷ àzéL àlà !äåL äøéæâì déì éòaéî¦¨¥¥¦§¥¨¨¨¤¨¦¨§¨¥§¦¦
"úBìeúa" "äìeúa" "äøòpä" "äøòð" "äøòð"©£¨©£¨©©£¨§¨§

éøz ,"úBìeúaä"¯ãç ,eäééôeâì¯ãçå ,ééaàãëì¯ ©§§¥§©§©§¦§©©¥§©
ãç ,éøz déì eøúéià .äåL äøéæâì¯éáéiç ééezàì ¦§¥¨¨¨¦©§¥§¥©§©¥©¨¥

ãçå ,ïéåàì¯éàäî é÷etàìe .úBúéøë éáéiç ééezàì ¨¦§©§©¥©¨¥¨¥§©¥¥©
éðîézä ïBòîL ,"äMàì äéäú Bìå" :àéðúc ;àpz©¨§©§¨§¦§¤§¦¨¦§©¦§¦

Bààéñðî ïa ïBòîL éaø .äéåä da LiL äMà :øî¥¦¨¤¥¨£¨¨©¦¦§¤§©§¨
éaø øîàå ?eäééðéa éàî .dîéi÷ì äéeàøä äMà :øîBà¥¦¨¨§¨§©§¨©¥©§§¨©©¦
Lé øîàc ïàîì .eäééðéa àkéà äðéúðe úøæîî :àøéæ¥¨©§¤¤§¦¨¦¨¥©§§©§¨©¥

äéåä da¯äéeàø øîàc ïàîì ,äéåä da Lé éîð àä ¨£¨¨¨©¦¥¨£¨¨§©§¨©§¨
dîéi÷ì¯,àáé÷ò éaøìe .dîéi÷ì äéeàø dðéà àä §©§¨¨¥¨§¨§©§¨§©¦£¦¨

éàî ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà :øîàc§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦©
éaøk ,ìBãb ïäëì äðîìà eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§©§¨¨§Ÿ¥¨§©¦
éaø äNBò ìkä ïî :øîBà éàîéñ éaø ,àéðúc .éàîéñ¦©§©§¨©¦¦©¥¦©Ÿ¤©¦
äøîà éøäL ,ìBãb ïäëì äðîìàî õeç ,ïéøæîî àáé÷ò£¦¨©§¥¦¥©§¨¨§Ÿ¥¨¤£¥¨§¨

ìlçé àìå" "çwé àì" :äøBz"¯,äNBò àeä ïéìeléç ¨Ÿ¦¨§Ÿ§©¥¦¦¤
ïéøæîî äNBò ïéàå¯çåöðå eàBa :øîàc ,ááLé éaøìe §¥¤©§¥¦§©¦§¥¨§¨©§¦§©

äàéa Bì ïéàL ìk :øîBà äéäL ,óñBé ïa àáé÷ò ìò©£¦¨¤¥¤¨¨¥¨¤¥¦¨
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כתובות. אלו נערות - פרק שלישי דף כט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
xcde"תוספות                                                                                                                                      רש"י fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zeaezk(iyily meil)

dl yiy,øëî íB÷îa ñð÷ óàmeie mipy yely zan dphwl xnelk ©§¨¦§¤¤
wlga xkn mb dl yiy dn caln ,qpw mb yi ,xbaizy cre cg`

.dxrp didzy cr epiide ,dfd onfdn

* * *
qpw yiy ,dpyna epipyy oicd xwira oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .zeleqtleäðéð àñð÷ éða éðäåzeleqt zexrp ike - §¨¥§¥§¨¨¦§
.qpw zepa od el`éànàå,recn -ïàk éøwéà`exwl epl yi - §©©¦§¥¨

qpe` zyxta xn`py sqepd aeigd z` odilr(hk ak mixac)Bìå'§
,'äMàì äéäúminkg eyxce(.hl oldl)a wx xn`p df aeigyäMà ¦§¤§¦¨¦¨

,Bì äéeàøä,dze` `yil el xeq` el dleqtd dy` qp` m` la` ¨§¨
ele' dilr xnel ie`xy dxiyk dxrpa zwqer ef dyxty oeike
qpw yi zeleqt zexrpl s`y dpynd dxn` cvik ,'dy`l didz.

:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàdxezd dazky jkn cnlp df oic ¨©¥¨¦
xn`py ,qpe` zyxtay 'dxrp' oeyla miieaix dylyak mixac)

(hk-gkakWe DUtzE dUx` `l xW` dlEza dxrp Wi` `vni iM'¦¦§¨¦©£¨§¨£¤ŸŸ¨¨§¨¨§¨©
sqM miXng dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe .E`vnpe DOr¦¨§¦§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
o`k yie .'eini lM DgNW lkEi `l DPr xW` zgY dX`l didz Fle§¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©©§¨¨¨¨

.` :miieaix dyly'äøòð'.a .oey`xd weqta xn`py'äøòð' ©£¨©£¨
dxezd dleki dzid ixdy ,xzein `ede ,ipyd weqta xkfeny

.b .'dia`l ozpe' aezkl,äøòpädtqepy `"d ze`d ,xnelk ©©£¨
.` :jkn miyxece .dlind zligzadéôeâì ãçdazk zg` mrt - ©§¥

.a .dqp`py dxiyk dxrp oic xwir z` cnll dxezd z`fãçå§©
ïéåàì éáéiç ééezàìdxrp qpe`d mby micnl ipyd ieaixdne - §©¥©¨¥¨¦

.b .qpw aiig e`l xeqi`a eilr dxeq`yúBúéøk éáéiç ééezàì ãçå§©§©¥©¨¥§¥
eilr dxeq`y dxrp qpe`d mby micnl iyilyd ieaixdne -

.qpw mlyl aiig zxk xeqi`a
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà àtt áømewnn cnlp df oic ©¨¨¨©

'dleza' oeyla miieaix dyly dxezd dazky jkn ,xg`
xn`py ,dztn zyxtay(fh-eh ak zeny)dlEzA Wi` dYti ike'§¦§©¤¦§¨

dX`l FN dPxdni xdn DOr akWe dUx` `l xW`o`ni o`n m` . £¤ŸŸ¨¨§¨©¦¨¨Ÿ¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥
dyly yi o`k s`e ,'zlEzAd xdnM lwWi sqM Fl DYzl dia`̈¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ

zaiz .` :miieaix'äìeúa'zaiz .a .oey`xd weqtay'úBìeúa' §¨§
.cala 'xdenk' aezkl dxezd dlki ixdy ,zxzein ipyd weqtay

.b,'úBìeúaä'.zxzein daizd zligzay `"d ze`d xnelk ©§
.` :jkn miyxecedéôeâì ãçdztnd oic xwir z` rinydl - ©§¥

.a .dxiyk dxrp,ïéåàì éáéiç ééezàì ãçåaiig oze` dztnd s`y §©§©¥©¨¥¨¦
.b .qpw,úBúéøk éáéiç ééezàì ãçå.qpw dxezd daiig oda mby §©§©¥©¨¥§¥

:`xnbd zl`ey,àtt áøåoeyl iieaixn el` mipic yxecd §©¨¨
,dztn zyxtay 'dleza',Lé÷ì Léøk øîà àì àîòè éàîyxcy ©©§¨Ÿ¨©§¥¨¦

:`xnbd daiyn .qpe` zyxtay 'dxrp' oeyl ieaixn z`fàeää- ©
'dxrpd' ieaixdéì éòaéî`tt axl jxved -éiaàãëìz` cenll - ¦¨¥¥§¦§©©¥
,iia` ly epic,éiaà øîàcm`äéìò àaqpe`däúîewitqdy iptl §¨©©©¥¨¨¤¨¥¨

,oica ecinrdl dia`øeèt,qpwn qpe`déáàì ïúðå' øîàpL ¨¤¤¡©§¨©©£¦
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רלז miwxt dyelyaa cenr hk sc ± iriax wxtzeaezk
øëî íå÷îá ñð÷ óàxknl la` .yly za hwp qpw meyne ÐÐcre cg` mei zan

.zexry izy `iazyéàîàåqpw odl yi Ðzeleqt zexrpl?'åë ïàë éø÷éàoizipzn` Ð

:opiqxb ikd .iywnäøòðä äøòð äøòð,'ebe "dleza dxrp yi` `vni ik" aizk qpe`a Ð

,dxizi "dxrp" opiyxce ,"dxrpd ia`l dnr akeyd yi`d ozpe" dixza aizke"de`

."dia`l ozpe" azkinl ivnc ,"dxrpd"c dxizi

äéôåâì ãç.dxykl Ðúåìåúáä úåìåúá äìåúá
`xwe ,"dleza yi` dzti ike" aizk dztna Ð

."zelezad xdenk lewyi sqk" dixza `pixg`

,zlz `d ,"zeleza xdenk" azkinl ivne

azkinl ivnc ,"zeleza"e dxizi 'd opiyxcc

.wezyle "xdenk"äéì éòáéî àåää`edd Ð

irain ,"dia`l ozpe" aizk `lc `d ,"dxrpd"

ecinrdl a`d witqd `l m`y ,iia`ckl dil

dzny cr oicaÐ.xehtäøòðä éáàìrnyn Ð

.zniiw `idyäéì éòáéîäåù äøéæâìÐ

dztn iab aizkc "dleza"Ðdil irain

,dey dxifbl"dleza" "dleza":dey dxiybl

miyng qpe`a xen`d sqk dnÐdztn s`

dia aizkc ,milwy dztn dne .miyng

"lewyi"Ðqpe` ly miyng s`Ðmilwy

.xn`wúåìåúáä øäåîësqk miyng Ð

miyxetndqp`na.dlezad z`äæ àäéùÐ

.zelezad xdenk miyngúåìåúáä øäåîåÐ

.dfk milwy eidiäåù äøéæâì ãçåidze Ð

micinle ,cg` cvn dpten.dpnidé÷åôàìå
àðú éàäîqpw yi ipzwc oizipzn Ðzxfnnl

ezeg`leÐ.`pz i`dn iwet`läéåä äá ùéù
lkle ezeg`l hxt ,da el oiqtez oiyecwy Ð

oiyecw oi`y oiyecwa opitlic ,zezixk iaiig

dil rnyne .(a,fq) iyily wxta ,oda oiqtez

oeyl "didz"zieedoa oerny iaxe .oiyecw

"didz" dil rnyn `iqpnÐiw oeyl.meàä
äéåä äá úéà éîðiaiiga oiqtez oiyecwc Ð

.dl sili mzde ,oie`lïéà øîàã àáé÷ò éáøìå
ïéåàì éáééçá ïéñôåú ïéùåã÷zenaia Ð

,ezyexb xifgnd :`ziixaa (a,cn) "ulegd"a

.oiyecw da el oi` :xne` `aiwr iaxåäééðéá éàî
meyn Ð.dl jixt `w `iqpn oa oerny iax

zenaia dil opirny ipnizd oerny eli`c

:opzc ,`da `aiwr iaxc dilr biltc (`,hn)

xfnn edfi`Ð,"`ai `l"a `edy xya x`y lk

ixac.`aiwr iaxlk :xne` ipnizd oerny

iaxl `l` .miny icia zxk eilr oiaiigy

i` ,dl opira `w `iqpn oa oernydil `xiaq

`aiwr iaxkÐ`zernyn oia `ki` i`n

"didz"c,meiw oeylzernynloernyc

ipnizd?oa oerny iaxl dil rnyn ,inp i`

died oeyl `iqpn`hirni`oia dne ,xfnn dl

died da yil dniiwl die`x?ìåãâ ïäëì äðîìàda dcenc Ðoiyecwy `aiwr iax

.heicdl dyexb oicd `ede .i`niq iaxke ,e`la `idy it lr s`e ,da el oiqtezìëä ïî
.oie`l iaiign miclepd lk Ðç÷é àì"erxf llgi `le" dil jinqe ÐÐ`ed dpedk oicn

,ellgn.mdilr mixfnn my `leóñåé ïá àáé÷ò ìò çåöðå åàåámixfnn daxny Ð

.mpg l`xyiaìàøùéá äàéá åì ïéàù ìë øîåà àåäùda el oi`y dy` lr `ad Ð

d`ia xzidÐ.inp lecb odkl dpnl` elit` ,xfnn cled
éáééç
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äøòð"dxrp" "xrp" ,`zln dlek yixc "dxrp" cgnc :l`ppg epiax yxit Ð dxrpd dxrp

`ivenc `edd `l` `"da `ln "dxrp" aizk `lc ,mz epiaxl d`xp oi`e ."dxrpd"

`ki` `d ?dtebl cg jixv dn :wgvi epiax dywd cere .oiwxt seqa gkenck ,dicegl rx my

.xwir qxhpewd yexit `l` !dyxta `pixg` "dxrp"

äìåúáyxit inp o`k Ð zelezad zeleza

.edlek iwtp `xw cgnc l`ppg epiax

dlezac ,ditebl cg jixv `lc ,d`xp oi`e

.aizk `pixg`

ãçåwgvi epiax dywd Ð oie`l iaiig iiezi`l

iiez`l Ð cg :`nip izk` ,xi`n epiax oa

izk`e ,oie`l iaiig iiez`l Ð cge ,dyr iaiig

oie`l iaiiglc :uxize ?ol `pn zezixk iaiig

e`l i` `dc ,`xw cg `l` jixv `l dyre

died da yiy rnync ,"dy`l didz ele" aizkc

,edpiieaxl `xw jixv ded `l ,dniiwl die`xe

,dniiwl die`x oi` opiaxn `ieaix cgn jkld

eda zi`c oeik ,oie`l iaiige dyr iaiig epiidc

xn`c o`nle .zezixk iaiigl `ieaix jci`e ,died

`ieaix cg ied Ð oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`

.zezixk iaiige oie`l iaiigl jci`e ,dyr iaiigl

`le "dy`l didz el"n wezyle :xn`z m`e

jixhvi`c :xnel yie ?iieaix jpdl jxhvi

.dzrcn Ð "dy`l didz ele" yxcinl

åøúééàqpe`a azk `ieaix cge Ð 'ek ixz edl

cgc ol `pne :xn`z m`e .dztna cge

ez` ediiexzc `ni` ?zezixk iaiig iiez`l

ge ,oie`l iaiig iieaxlyie ?dztnl cge qpe`l c

qpe` opitli dey dxfbnc ,jixv `l `dlc :xnel

.iccdn dztne

é÷åôàìå]`pz :yexit Ð `pz i`dn

ediiexzn witn la` ,`ziixac

.[`ziixaa mixkfeny i`pz

éáøìåiaxc ab lr s`e Ð 'ek xn`c `aiwr

iax` `icda bilt ipnizd oerny

`kd Ð (`,hn .`,cn zenai) "ulegd"a `aiwr

iaxk xaq i`c ,jixt `iqpn oa oerny iaxl

oerny iaxl epia :yexit ,ediipia i`n Ð `aiwr

da yiy hwp `le dniiwl die`x hwpcnc ?ipnizd

da yie dniiwl die`x oi`y yic rnyn Ð died

.died

ïéìåìéçÐ mixfnn dyer epi`e dyer `ed

`lc oeikc ,`ilz `da `dc rnyn

wxta rnyn oke .oiqtez oiyecw Ð xfnn ied

iqtz `lc a` zy` dn :(a,dn zenai) "ulegd"

,inp `aiwr iaxe] ,'ek xfnn cleede oiyecw da

oie`l iaiign xfnn yic "ulegd"a silic meyn

:dnize .[oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`c xn`w

iaiign xfnn oi`c ab lr s` ,ryedi iaxlc

,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c dcen (`,hn my) "ulegd" idliya silick ,zezixk

oiqtez oiyecw oi`c opirny`l jixhvi` :(`,bp) zenaia ,"l`ilnb oax" wxt seq jixtck

iaiign ied `din mebt ryedi iaxlc xn`w (a,cn my) "ulegd" wxtae ?zezixk iaiiga

gkenck ,oiyecw da iqtz `lc edpdn `l` `ied `l dpefe ,dpef d`yrc meyn ,zezixk

za lr `ad care izeka micen lkd :(a,cn zenai) "ulegd"a inp opixn`we .(a,hk) dxenza

iaiign xfnn oi` xn`c ab lr s`c ,ipnizd oerny Ð micen lkd o`n .xfnn cleed l`xyi

lkd o`n xn`w `le .'ek care izek la` ,oiyecw eda iqtzc oie`l iaiig ilin ipd Ð oie`l

ied `l ikd elit`e ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi` ryedi iaxlc `nl` .'ek oiyecw eda iqtzc zezixk iaiig ilin ipd zezixk iaiign xfnn oi` xn`c ab lr s`c ,ryedi iax micen

nec `edy wx ,xyk cleede oiyecw da iqtz `lc icin `kilc ,`ilz `da `d i`ce `aiwr iaxle ipnizd oerny iaxlc :xnel yie !care izeka dcenc xninl ivn `l ikdle ,xfnnzy`l d

"ulegd" seqa ryedi iax silick ,oic zia zezin iaiign `l` xfnn ied `l (`,gq oiyecw) "xne`d" seqa opitlick ,zezixk iaiiga oiqtez oiyecw oi`c ab lr s` ,ryedi iaxl la` .a`

mzdc .ipdn `l Ð ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c lk :(a,c) dxenzc `nw wxta xn`c ,`axl lecb odkl dpnl`a oiqtez oiyecw oi` ryedi iaxl ok m`c :dyw la` .(`,hn zenai)

oilelg Ð "llgi `l" w"`c ,mzd ip`y :`ax jl xn` :ipyne ?'ek lecb odkl dpnl` oebk dxiar yie oiyecw yiy mewn lk :opze "gwi `l" `pngx xn`wc lecb odkl dpnl` ixde :dil jixt

zy`a ediiexz `ni`e mzd jixt i`n ,a` zy`a oiyecw iqtz `lc gkyn ik (a,fq) "xne`d" seqa oiyecwa :xn`z m`e .ikd iiepyl `kil ryedi iaxle .mixfnn dyer epi`e ,dyer `ed

zezixk iaiig x`ya zexfnn opirny `l izk`c :xnel yie !epyxitck ,`ilz `da `dc oeik ,oiyecw da iqtz `l xfnn iedc `kid lkc dpin sili `l i`n` ?caric `d dlgzkl `d a`

lke ,oxeqi`l xzid yic dy` zeg`ae yi` zy`a zexfnn dpin opirny `l eia` ly mai zxneyae a` zy`a ixii`c "dlbi `l"e "gwi `l"nc ,dpei iaxc `yiwid mzd iziin `lc dnk lk

ynge .oiyeciw iqtz `l zezixk iaiigac biltc o`n `kilc "zezin rax`" wxta rnyn oke] :epyxitck `nlra slinl `ki` Ð mzd dpei iaxc `yiwid iziinc seqal la` .ediizeekc

,oiyeciw eda iqtz oie`l iaiig `xazqn :ipy wxta mzd xn`ck ,oie`l iaiig enk dvilgl oiler eid ok m` zezixk iaiiga oiqtez oiyeciw i`e ,dvilgd on odizexv zexhetc miyp dxyr

`ly eizgz dzpife dqxi`y dheq ediipia `ki` xn`w `l i`n` :dniz .ediipia i`n :ixiin `w `l `zbeltac dlr xn`w `dc ,`nlr ilekk `iz` oizipzn `idde .dvilgl oiler jkle

.(ci azk) .[xfnn cleed oi`y dheqd lr `aa micen lkd :"ulegd" seqa opixn`ck ,`nlr ilekl died da zi`c ,dyxibe ,dkxck
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úBìeúaä øäBîk ìB÷Lé óñk" :àéðúc .äåL äøéæâì" ¦§¥¨¨¨§©§¨¤¤¦§§©©§

¯.äæk úBìeúaä øäBîe ,úBìeúaä øäBîk äæ àäiL¤§¥¤§©©§©©§¨¤
éîð àtt áøå ,ééaàãëì déì éòaéî ,éîð Lé÷ì Léøå§¥¨¦©¦¦¨¥¥§¦§©©¥§©©¨©¦
:éáéúk éàø÷ àzéL àlà !äåL äøéæâì déì éòaéî¦¨¥¥¦§¥¨¨¨¤¨¦¨§¨¥§¦¦
"úBìeúa" "äìeúa" "äøòpä" "äøòð" "äøòð"©£¨©£¨©©£¨§¨§

éøz ,"úBìeúaä"¯ãç ,eäééôeâì¯ãçå ,ééaàãëì¯ ©§§¥§©§©§¦§©©¥§©
ãç ,éøz déì eøúéià .äåL äøéæâì¯éáéiç ééezàì ¦§¥¨¨¨¦©§¥§¥©§©¥©¨¥

ãçå ,ïéåàì¯éàäî é÷etàìe .úBúéøë éáéiç ééezàì ¨¦§©§©¥©¨¥¨¥§©¥¥©
éðîézä ïBòîL ,"äMàì äéäú Bìå" :àéðúc ;àpz©¨§©§¨§¦§¤§¦¨¦§©¦§¦
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dîéi÷ì¯,àáé÷ò éaøìe .dîéi÷ì äéeàø dðéà àä §©§¨¨¥¨§¨§©§¨§©¦£¦¨

éàî ,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà :øîàc§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦©
éaøk ,ìBãb ïäëì äðîìà eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§©§¨¨§Ÿ¥¨§©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zeaezk(iyily meil)

dl yiy,øëî íB÷îa ñð÷ óàmeie mipy yely zan dphwl xnelk ©§¨¦§¤¤
wlga xkn mb dl yiy dn caln ,qpw mb yi ,xbaizy cre cg`

.dxrp didzy cr epiide ,dfd onfdn

* * *
qpw yiy ,dpyna epipyy oicd xwira oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd dywn .zeleqtleäðéð àñð÷ éða éðäåzeleqt zexrp ike - §¨¥§¥§¨¨¦§
.qpw zepa od el`éànàå,recn -ïàk éøwéà`exwl epl yi - §©©¦§¥¨

qpe` zyxta xn`py sqepd aeigd z` odilr(hk ak mixac)Bìå'§
,'äMàì äéäúminkg eyxce(.hl oldl)a wx xn`p df aeigyäMà ¦§¤§¦¨¦¨

,Bì äéeàøä,dze` `yil el xeq` el dleqtd dy` qp` m` la` ¨§¨
ele' dilr xnel ie`xy dxiyk dxrpa zwqer ef dyxty oeike
qpw yi zeleqt zexrpl s`y dpynd dxn` cvik ,'dy`l didz.

:`xnbd zvxzn,Lé÷ì Léø øîàdxezd dazky jkn cnlp df oic ¨©¥¨¦
xn`py ,qpe` zyxtay 'dxrp' oeyla miieaix dylyak mixac)

(hk-gkakWe DUtzE dUx` `l xW` dlEza dxrp Wi` `vni iM'¦¦§¨¦©£¨§¨£¤ŸŸ¨¨§¨¨§¨©
sqM miXng dxrPd ia`l DOr akXd Wi`d ozpe .E`vnpe DOr¦¨§¦§¨§¨©¨¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
o`k yie .'eini lM DgNW lkEi `l DPr xW` zgY dX`l didz Fle§¦§¤§¦¨©©£¤¦¨Ÿ©©§¨¨¨¨

.` :miieaix dyly'äøòð'.a .oey`xd weqta xn`py'äøòð' ©£¨©£¨
dxezd dleki dzid ixdy ,xzein `ede ,ipyd weqta xkfeny

.b .'dia`l ozpe' aezkl,äøòpädtqepy `"d ze`d ,xnelk ©©£¨
.` :jkn miyxece .dlind zligzadéôeâì ãçdazk zg` mrt - ©§¥

.a .dqp`py dxiyk dxrp oic xwir z` cnll dxezd z`fãçå§©
ïéåàì éáéiç ééezàìdxrp qpe`d mby micnl ipyd ieaixdne - §©¥©¨¥¨¦

.b .qpw aiig e`l xeqi`a eilr dxeq`yúBúéøk éáéiç ééezàì ãçå§©§©¥©¨¥§¥
eilr dxeq`y dxrp qpe`d mby micnl iyilyd ieaixdne -

.qpw mlyl aiig zxk xeqi`a
:sqep uexiz `xnbd d`ian,øîà àtt áømewnn cnlp df oic ©¨¨¨©

'dleza' oeyla miieaix dyly dxezd dazky jkn ,xg`
xn`py ,dztn zyxtay(fh-eh ak zeny)dlEzA Wi` dYti ike'§¦§©¤¦§¨

dX`l FN dPxdni xdn DOr akWe dUx` `l xW`o`ni o`n m` . £¤ŸŸ¨¨§¨©¦¨¨Ÿ¦§¨¤¨§¦¨¦¨¥§¨¥
dyly yi o`k s`e ,'zlEzAd xdnM lwWi sqM Fl DYzl dia`̈¦¨§¦¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©©§Ÿ

zaiz .` :miieaix'äìeúa'zaiz .a .oey`xd weqtay'úBìeúa' §¨§
.cala 'xdenk' aezkl dxezd dlki ixdy ,zxzein ipyd weqtay

.b,'úBìeúaä'.zxzein daizd zligzay `"d ze`d xnelk ©§
.` :jkn miyxecedéôeâì ãçdztnd oic xwir z` rinydl - ©§¥

.a .dxiyk dxrp,ïéåàì éáéiç ééezàì ãçåaiig oze` dztnd s`y §©§©¥©¨¥¨¦
.b .qpw,úBúéøk éáéiç ééezàì ãçå.qpw dxezd daiig oda mby §©§©¥©¨¥§¥

:`xnbd zl`ey,àtt áøåoeyl iieaixn el` mipic yxecd §©¨¨
,dztn zyxtay 'dleza',Lé÷ì Léøk øîà àì àîòè éàîyxcy ©©§¨Ÿ¨©§¥¨¦

:`xnbd daiyn .qpe` zyxtay 'dxrp' oeyl ieaixn z`fàeää- ©
'dxrpd' ieaixdéì éòaéî`tt axl jxved -éiaàãëìz` cenll - ¦¨¥¥§¦§©©¥
,iia` ly epic,éiaà øîàcm`äéìò àaqpe`däúîewitqdy iptl §¨©©©¥¨¨¤¨¥¨

,oica ecinrdl dia`øeèt,qpwn qpe`déáàì ïúðå' øîàpL ¨¤¤¡©§¨©©£¦
,'äøòpäqpwd z` oziy weqtd zernyneéáàì àìå ,äøòð éáàì ©©£¨©£¦©£¨§Ÿ©£¦

,äúî.zeleqta qpw aeig cnll xzein weqtd oi`e ¥¨
:zl`eye `xnbd dkiynn,Lé÷ì Léøåzeleqta qpw yxecd §¥¨¦

,qpe` zyxtay 'dxrpd' ieaixnàtt áøk øîà àì àîòè éàî©©§¨Ÿ¨©§©¨¨
daiyn .dztn zyxtay 'zelezad' oeyl ieaixn z`f yxcy

:`xnbdàeää'zelezad' ieaix -déì éòaéîyiwl yixl jxved - ©¦¨¥¥
äåL äøéæâìqpe`a ixdy ,dfn df dztne qpe` ipic z` cenll - ¦§¥¨¨¨

m` xaecn sqk dfi`a yxtzd `le ,'sqk miying' wx xn`p
'lewyi sqk' aezky s` dztna jci`ne ,zerna e` milwya
df cenll yie ,zzl jixv dnk xn`p `l ,milwya xaecny epiide

,dfnàéðúcdztn iabl xn`p ,`ziixaaøäîk ì÷Lé óñk' §©§¨¤¤¦§Ÿ§Ÿ©
,'úìeúaäcnlläæ àäiLdidi dztna qpwd xeriy xnelk - ©§Ÿ¤§¥¤

'úBìeúaä øäBî'k,sqk miying mdy ,qpe` zyxta xen`dåok §©©§§
`diy jkn micnlúBìeúaä øäBîly sqk miying xnelk - ©©§

,qpe`äæk.milwya epiide ,'lewyi' ea xn`py dztnk - ¨¤
:df xe`ia lr `xnbd ddnzénð Lé÷ì Léøå,ezrcl mb ixd - §¥¨¦©¦

éiaàãëì déì éòaéîly ezyxc z` cnll 'dxrp' oeyl jxvp - ¦¨¥¥§¦§©©¥
aeig cnll xzein weqtd oi`e ,xeht dzne dilr `a m`y ,iia`

.zeleqta qpwål ,dyw okäåL äøéæâì déì éòaéî ,énð àtt áø- §©¨¨©¦¦¨¥¥¦§¥¨¨¨
x`eank ,dztnl qpe` zeeydl 'zeleza' ly ieaixd jxvp
`ed ji`e ,milwy miying `ed qpwd xeriy mdipyay `ziixaa

.zeleqta qpw aiigl 'zelezad'n cnel
:`xnbd zvxzn .llk zwelgn o`k oi` zn`ay zx`an `xnbd

àlàmdixace ,llk ewlgp `l `tt axe yiwl yix mlerl ¤¨
,mixacd xe`ia `ed jke ,df z` df minilynéáéúk éàø÷ àzéL¦¨§¨¥§¦¥

,miieaix dyy lkd jqa yi zeiyxtd izya -.äøòpä ,äøòð ,äøòð©£¨©£¨©©£¨
,úBìeúaä ,úBìeúa ,äìeúamdne .x`azdy enkeeäééôeâì éøz- §¨§©§§¥§©§

'dleza'e qpe` zyxta 'dxrp' ,oicd sebl ekxved miieaix ipy
.dxiyk dxrpa qpw aiigl ,dztn zyxtaãçly sqep weqt - ©

,'dxrp',éiaàãëì.dzn ia`l qpw minlyn oi`yãçåcg` weqt - §¦§©©¥§©
,'zeleza' ly,äåL äøéæâìqpe`n dztne dztnn qpe` cenll ¦§¥¨¨¨

.milwy miying mdipy eidiyéøz déì eøúéiàepicia ex`yp - ¦©§¥§¥
,'zelezad' zaizn cg`e 'dxrpd' zaizn cg` ,miieaix izyãç©

ééezàìa qpw zeaxl -ééezàì ãçå ,ïéåàì éáéiça qpw.úBúéøk éáéiç §©¥©¨¥¨¦§©§©¥©¨¥§¥

* * *
:epizpyn lr miwlegd mi`pz zrc `xnbd d`ianeepizpyn

d`a ,zezixke oie`l iaeig oda yiy zexrpl qpw zaiignd
é÷etàìhrnle `ivedl -îc ezrcäàpz éà,`ziixaay,àéðúc §©¥¦©©¨§©§¨

qpe` zyxta xn`p(hk ak mixac)éðîézä ïBòîL ,'äMàì äéäú Bìå'§¦§¤§¦¨¦§©¦§¦
,øîBàl weqtd zpeeky 'didz' oeyldn yexcl yiLiL äMàelda ¥¦¨¤¥¨

äéåäeilr dxeq` `id m` s`e ,oiyeciwd elegi dpycwi m`y - £¨¨
zxk xeqi`a eilr dxeq`y dy` hrnle ,dyr e` e`l xeqi`a

.qpw aeig xn`p `l day ,oiyeciwd eqtzi `l dpycwi m`yéaø©¦
àéñðî ïa ïBòîLe wleg,øîBàoeyln 'didz' oeyld z` yexcl yi ¦§¤§©§¨¥

l `id weqtd zpeeke ,meiwdîéi÷ì äéeàøä äMà,el zxzeny - ¦¨¨§¨§©§¨
jk lk xeng xeqi`d oi` m` s` ,eilr dxeq`y dy` la`
epizpyn ok m`e .qpw aeig da oi` ,oiyecwd elegi `l ezngny
zezixk iaiig lr mbe oie`l iaiig lr mb qpw aeig yiy zxne`d

.mdipy lr zwleg
:`xnbd zxxan .dixaca `xnbd dpc ,`ziixad d`aedy oeik

eäééðéa éàîxeq`y ,`id dxrp efi` xnelk ,mdipia lcadd dn - ©¥©§
ipnizd oernyl `linne ,oiyeciw da miqtez j` ,dze` `yil
zx`an .xeht `ed `iqpn oa oerny iaxle qpwa aiig dqpe`d

:`xnbd,eäééðéa àkéà äðéúðe úøæîî ,àøéæ éaø øîà`ed oxeqi`y ¨©©¦¥¨©§¤¤§¦¨¦¨¥©§
,mda miqtez oiyeciw j` ,dyrz `laøîàc ïàîìwx qpw yiy §©§¨©

y dy`a,äéåä da Lé,ipnizd oerny edfeénð àäe` zxfnn - ¥¨£¨¨¨©¦
ok mb dpizpda Lé,äéåäe .oda miqtez oiyeciw ixdyøîàc ïàîì ¥¨£¨¨§©§¨©

d dy`a wx qpw yiy,dîéi÷ì äéeàø,`iqpn oa oerny iax dfeàä §¨§©§¨¨
dpizp e` zxfnn -dîéi÷ì äéeàø dðéà`yil el xeq` ixdy - ¥¨§¨§©§¨

.oze`
:zl`eye `xnbd dkiynn,àáé÷ò éaøìeoa oerny iax m` xnelk §©¦£¦¨
,`aiwr iaxk xaeq `iqpn,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàc§¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦

eäééðéa éàî,'dniiwl die`x' oial 'died da yi' oia lcadd dn - ©¥©§
jk mniiwl miie`x mpi`y myk oie`l iaiig x`ye zxfnn ixde
epeyln dpiy `iqpn oa oerny iaxy jkn eli`e ,died mda oi`
,qpw dl yi dniiwl die`xd dy` wxy xn`e ipnizd oerny ly
oiyeciwy s` lr ,eilr dxeq` dy`d eay ote` yiy rnyn

.da miqtez
:`xnbd daiyn,ìBãb ïäëì äðîìà eäééðéa àkéàeilr dxeq`d ¦¨¥©§©§¨¨§Ÿ¥¨

e ,dyrz `la,éàîéñ éaøk`aiwr iax s` df e`l aeigay xne`d §©¦¦©
.oiyeciw miqtezy dcenìkä ïî ,øîBà éàîéñ éaø ,àéðúclkn - §©§¨©¦¦©¥¦©Ÿ
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zeaezk(iriax meil)

äNò éáéiçoebk ,'dyr' xeqi`a qpe`d lr zexeq`y miyp -éøöî ©¨¥£¥¦§¦
,éîBãàåe` ixvn xb ly za e` ,zinec` e` zixvn zxeib xnelk ©£¦

,dyr xeqi`a zexec dyly cr l`xyil `ypil mixeq`y inec`
xfnn cled oi` `aiwr iax zrcly dcen aayi iax mb dfay
,da miqtez oiyecwy oeik ,'died da yi'y zaygp ef dxrpe ,mdn

.dyr xeqi`a dxeq` `id ixdy ,'dniiwl die`x dpi`' jci`ne
:`xnbd zl`eyéàîéñ éaøc àîòhî é÷etàì éà ,ááLé éaøì àçéðä̈¦¨§©¦§¥¨¦§©¥¦©§¨§©¦¦©

,øétL ,éúà÷iax xn`y dny xn`p m` oaen df uexiz ,xnelk ¨¨¥©¦
'xfnn cled l`xyia d`ia el oi`y lk' `aiwr iax zrcly aayi
ezpeek `l` ,xfnn cled dxeq` d`ia lkny ,dheytk ezpeek oi`
ixeqi` yiy xn` i`niq iaxy ,i`niq iax ly ezhiyn hrnl wx
,dpedk ixeqi`a epiide ,xfnn mdn `ad cled oi`y 'dyrz `l'
dpedk ixeqi`e ,e`l ixeqi` lkay xn`e aayi iax wlg df lre
iax dcen dyr iaeigay xnel xyt` f`e ,xfnn cled ,mllka

.epvxizy enke ,xfnn cled oi` `aiwr iaxly aayiéà àlà¤¨¦
,i`niq iax ixacl qgia eixac z` xn` `l aayi iaxy xn`p

`l`øîà÷ déLôðc àîòè,`aiwr iax zrca xn` envr zxaq - ©§¨§©§¥¨¨©
y `ed llkdyå ,øæîî ãìeä ìàøNéa äàéa Bì ïéàL ìkoky oeik ¨¤¥¦¨§¦§¨¥©¨¨©§¥§

äNò éáéiç eléôàoiyecw oi` dyr iaiiga s` ok m` ,df llka £¦©¨¥£¥
dl`yd xefgze ,miqtez,eäééðéa éàîyiy dy` oi` eixacl ixde ©¥©§

.da miqtez oiyecwe xeqi` da
:`xnbd daiynìBãb ïäëì äìeòa eäééðéa àkéàlecb odk xnelk - ¦¨¥©§§¨§Ÿ¥¨

,dyexb e` dpnl` dpi`e ,diept `idyk dlrapy dxrp qp`y
eiOrn dlEzA m` iM' ly dyr xeqi`a lecbd odkd lr dxeq`y¦¦§¨¥©¨

'dX` gTi(ci `k `xwie)cen df dyrae ,cled oi`y `aiwr iax d ¦©¦¨
iaxe ipnizd oerny ewlgp dfae ,oldl x`eaiy mrhke xfnn
da yi ixdy ,qpw aeig da yi ipnizd oernyly ,`iqpn oa oerny
dpi` ixdy qpwn xeht `ed `iqpn oa oerny iaxl eli`e ,died

.dniiwl die`x
:`xnbd zxxane,df cv itlàðL éàîdf dyr dpey recn - ©§¨

daiyn .xfnn cledy `aiwr iax xaeq mday oiyrd x`yn
meyn :`xnbdìka äåL BðéàL äNò déì äåäcxeqi` oi` ixdy - ©£¨¥£¥¤¥¨¤©Ÿ

ok oi`y dn ,xzei lw xeqi` `ed okl ,lecb odka `l` bdep df
.l`xyi lka exeqi` bdep inec`e ixvn ly dyr aeig

oa oerny iaxe ipnizd oerny miey eay oic dzr d`ian `xnbd
:`iqpnìkä ,àcñç áø øîàoerny iax mbe ipnizd oerny mb - ¨©©¦§¨©Ÿ

`iqpn oaL äcpä ìò àáa ,íéãBî,zxk aiig `edy it lr s`ílLn ¦§¨©©¦¨¤§©¥
,ñð÷ixdyøîàc ïàîìyi qpw aeigy xaeqy ipnizd oernyl - §¨§©§¨©

y dy`a wx,äéåä da Lé énð àä ,äéåä da Lédcpa s` ixdy ¥¨£¨¨¨©¦¥¨£¨¨
oke .oiyecw miqtezøîàc ïàîìxaeqy `iqpn oa oerny iaxl - §©§¨©

y dy`a wx yi qpw aeigyénð àä ,dîéi÷ì äéeàødcp s` -äéeàø §¨§©§¨¨©¦§¨
,dîéi÷ì.el zxzen zeidle xdhdl dcizr `id ixdy §©§¨

* * *
:epizpyn lr wlegd sqep `pz d`ian `xnbdezaiignd epizpyn

d`a ,zezixk iaiiga s` qpwé÷etàìhrnle `ivedl -îezhiy §©¥¦
,äðwä ïa àéðeçð éaøcedyrn lr zxk aiigznd mc`y xaeqd §©¦§§¨¤©¨¨

ic ,xnelk ,'dipin daxca dil mw' oicn ,oenn eilr aiigzn epi`
.eilr lhend xzei xengd ypera eläðwä ïa àéðeçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§§¨¤©¨¨

äNBò äéädncn -úàoick íéøetkä íBéoicì úaLoipr,ïéîeìLz ¨¨¤¤©¦¦§©¨§©§¦
z` llgne exiagl wifnd mc`d z` minelyzn xhet ,xnelk

,exiag ly yicb sxeyd oebk ,meid zyecwäîa ok dyerdúaL ©©¨
BLôða áiçúî,zaya dxrad lr oic zia zzina -e`ed ok zngn ¦§©¥§©§

ïéîeìLzä ïî øeèt,yicbd lróàa exiag yicb wilcndíBé ¨¦©©§¦©

íéøetkä`ed ixdBLôða áéiçúî,zxk ypera -å`ed okløeèt ©¦¦¦§©¥§©§§¨
.ïéîeìLzä ïîdxrp qpe`d dpwd oa dipegp iax ixacl `linne ¦©©§¦

aeig da yiywxy zxaeq epizpyn mpn` .qpwn xeht ,zxk
eilr milihn oi`e 'dipin daxca dil mw' mixne` oic zia zzina
mc` icia dzin aeig da yiy dxrp lr `ad okle ,sqep yper

oldl x`eank ,qpwn xeht(:el)zxaeq zxk yper iabl j` .
.minelyza eze` miaiign `l` ,ok mixne` oi`y dpynd

* * *
zl`ey .dpwd oa `ipegp iax ly enrha oecl zxaer `xnbd

:`xnbd,äðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè éàîxhet zxk yper mby ©©§¨§©¦§§¨¤©¨¨
:`xnbd daiyn .dipin daxca dil mw oicn minelyzn,éiaà øîà̈©©©¥

ixdy ,dey dxifba z`f cnl `ipegp iaxøîàðoeyl'ïBñà'iabl ¤¡©¨
dbixd,íãà éãéadcle dlitde zxaern dy` dkdy mc` oipra ¦¥¨¨

weqta xn`p(ak `k zeny)aiigzd `ly xnelk ,'oFq` didi `le'§Ÿ¦§¤¨
,dy`d zbixd zngn dzin dkndøîàðåoeyl'ïBñà'dzin iabl §¤¡©¨

,íéîL éãéayygn mixvnl oinipa z` gelyl awri axiqyk ¦¥¨©¦
FCal `Ede zn eig` iM mkOr ipA cxi `l' xn`e ,jxca zeniyŸ¥¥§¦¦¨¤¦¨¦¥§§©

'KxCA oFq` Ed`xwE x`Wpan ziy`xa)(gl,éãéa øeîàä ïBñà äî ¦§¨§¨¨¨©¤¤¨¨¨¨¦¥
,íãàdy`d z` bxdy zngn dzin dknd aiigzd m`ïî øeèt ¨¨¨¦

ïéîeìLzä,dipin daxca dil mw meyn ,cled lrøeîàä ïBñà óà ©©§¦©¨¨¨
,íéîL éãéa,miny icia `idy zxk zzin oebk.ïéîeìLzä ïî øeèt ¦¥¨©¦¨¦©©§¦

:iia` ly exe`ia lr dywn `xnbdé÷úî,äáäà øa àcà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£¨
déðáì á÷òé eäì øäæî à÷ éëc éànîawri xidfdyky jl oipn - ¦©§¦¨©§©§©£Ÿ§¨¥

dzid ezpeek ,jxca oeq` oinipal dxwi `ny eipa z`ìòoeq` ©
zngnyíéçôe íépéödpiv zngn zeni `ny ,xnelk ,mege xew - ¦¦©¦

,dngd zngn e`eäðéð íéîL éãéáczxifba `ay zeen edfy - §¦¥¨©¦¦§
,minyéápâå àéøà ìò àîìcoeq` el rx`i `ny did eyyg `ny - ¦§¨©©§¨§©¨¥

,miapb e` dix` ici lr,eäðéð íãà éãéác'oeq`' mby `vnpe §¦¥¨¨¦§
dey dxifb yexcl jl oipne ,mc` icia dzina xacn my xn`py

.miny icia dzinl mc` icia dzinn
:`iyewd z` `xnbd dgeceèàike -øäæà àäà ,á÷òéeàì àäà ¨©£Ÿ©¨©§©©¨Ÿ

øäæà`l mege xew zpkq lre ,mxidfd miapbe dix` zpkq lr - ©§©
`lde ,mxidfdøäæà éléî ìk ìò á÷òé,mxidfd dpkq xac lk lr - ©£Ÿ©¨¦¥©§©

iciay zepkq lr oia dzid ezpeek 'oeq` ed`xwe' xn`yk ok m`e
mb zqgizn 'oeq`' zaizy oeike ,miny iciay zepkq lr oiae mc`
dzina mby dey dxifba dpnn cenll ozip ,miny icia dzinl

.dipin daxca dil mw meyn minelyzn xeht yi miny icia
icia migte mipivy xn`y `c` ax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd ddnz .md mc` icia miapbe dix` eli`e ,md minyåik §
zngny oeq`íéçt íépéö,mege xew -àéðúäå ,eäðéð íéîL éãéa ¦¦©¦¦¥¨©¦¦§§¨©§¨

,`ziixaaìkämc`d lr ze`ad zeieprxetd lk -íéîL éãéa,od ©Ÿ¦¥¨©¦
,ze`a od jln zxifbae,íéçt íéðévî õeçzngn mi`a minrtly ¦¦¦©¦

,megdne xewdn ie`xk envr lr xny `ly mc`d zriytøîàpL¤¤¡©
(d ak ilyn)eúå .'íäî ÷çøé BLôð øîBL Lwò Cøãa íéçt íépéö'- ¦¦©¦§¤¤¦¥¥©§¦§©¥¤§

zngn `ay oeq` ike ,dyw cereéápâå àéøàmiapb e` dix` -éãéa ©§¨§©¨¥¦¥
eäðéð íãà,miny zxifbn `leàéiç éaø éðz ïëå ,óñBé áø øîàäå ¨¨¦§§¨¨©©¥§¥¨¥©¦¦¨
,`ziixaaïéøãäðñ eìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiîoi`e ¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§©§¤§¦

mewn lkn ,zeytp ipic mipcúBúéî òaøàoic zia.eìèa àìmcewe ©§©¦Ÿ¨§
ike :mixacd lr `xnbd ddnz ,dixac z` `ziixad miiqzyàìŸ

eìèa,oic zia zezin rax`eäì eìèa àädlhay oeik `lde - ¨§¨¨§§
:`xnbd zx`an .oic zia zezin ok mb elha oixcdpqàlàjk ¤¨

zia zezin rax`a mizinn oi`e ,oixcdpq oi`y it lr s` ,xen`
mewn lkn ,mc` icia oic
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtzeaezk
éîåãàå éøöî äùò éáééçmixac) aizkc ,zexec dyly jeza Ð`ai iyily xec" (bk

ipy xec ,"mdlÐdyr llkn `ad e`le ,`lÐ.dyràçéðälk i`d aayi iax i` Ð

iaxcn iwet`l `l` ,liik `llk e`l `aiwr iaxc `ail` xn`wc d`ia xzid el oi`y

,`z` dicegl i`niqiaiig`e,biltc `ed oie`liteqe`lmey la` ,dpedka oie`l iaiig

d `l dyr iaiig.siqeøéôùxninl epivn Ð

oa oerny iaxe ipnizd oernyc ediipia `ki`

.dyr iaiig `iqpnàìàiaxc` e`l i` Ð

iax mya xn`w diytpc `nrhe ,i`w i`niq

ef dy`a d`ia xzid el oi`y lky ,`aiwr

xfnn cledÐxninl `ki` i`n?ïäëì äìåòá
ìåãâ`l` oiyexibe zepnl`c e`l da oi`y Ð

`xwie) "gwi dleza"c dyr.dlera `le ,(`k

!dpefc e`l o`k yi :xn`z m`e`pz ogky` `l

`l` dpef d`yr dieptd lr `ad iept xn`c

dpef oi`e ,dizeek `zkld zile ,xfrl` iax

`l`zlrapd`ly dleraae .dl leqtl

dkxck i`c ,ixii` dkxckÐ.qpw `kil ez

àðù éàîådia dcenc dyr x`yn dyr i`d Ð

.`aiwr iaxìëá äåù åðéàù äùò äéì äåäãÐ

,lecb odka `l` bdep epi`yixvnc dyr la`

.ldwd lka bdep inec`eäéåä äá ùé éîð àäÐ

inia dy` ycwnddzecpzycewn.é÷åôàìå
àéðåçð éáøãî`al oinelyz aiignc oizipzn Ð

aiigzny it lr s`e ,ezeg` lrez`iaa zxkÐ

.`ipegp iaxcn `wtnúáùë íéøåôëä íåé úà
mixetkd meia yicbd z` wilcnd xehtl Ð

.zaya ewilcd eli`kúáù äîzzin `edy Ð

.oic ziaïéîåìùúä ïî øåèôoizipzna opzck Ð

dl silie ,eza lr `a iaboeq` didi `le"n

."ypri yepríéøåôëä íåé óà,zxka `edy Ð

df `ed ytp aeigÐ.oinelyzd on xehteïåñà
íãà éãéázzina irzync "oeq` didi `le" Ð

,oic ziaoic zia zzin `kilc `kidc xninlÐ

.zecle inc mlyníéîù éãéá ïåñàed`xwe" Ð

."oeq`íéçô íéðéöxew Ð.megeíéîù éãéáÐ

mc`d lr zeiprxet mi`a m`Ðjlnd zxifb

.`edíéçôå íéðéöî õåçoi`ay minrty Ð

.driytaåäðéð íãà éãéá`ly Ðzxifbn.jln
ïéã

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

éà`ail` ,xn`w diytpc `nrh aayi iaxc heytiz ,dniz Ð iz`w i`niq iaxcn iwet`l

lr mig`d on cg` `ae xfge eznai lr `ad :(`,`i) zenaic `nw wxta xn`c o`nc

dlira oi`c xne` l`ilnb oax :(`,p zenai) "l`ilnb oax" wxta opz `dc .dyra Ð dzxv

oiyeciw oi`c aayi iaxk mzd iede ,xn`w diytpc `nrh aayi iax jgxk lr ,dlira xg`

elk dlira xg` oi` ikdle ,dyr iaiiga oiqtez,m

dvilg xg` oi`c oizpzn` ,`xnba mzd xn`ck

,`aiwr iax ixac ef :ax xn` `ped ax xn` ,melk

.oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`c xn`c

dil `wtqn `nlr ilekc `ail` `kd `nzqne

d`xp jkl !e`l i` xn`w diytpc `nrh i`

cg (`,`i) zenaic `nw wxta opiqxbc mz epiaxl

`idda mz epiax giken df `lae .e`la xn`

epiax yxit oke ."dyra" opiqxb `lc `zrny

`xw xn`c ,zg`l ulgy e`l epiidc l`ppg

dpai `l aey dpa `ly oeik "dpai `l xy`"

dpai `l Ð dnai mey dpay oeik inp ikd ,zxg`

.zxg`

àëéàyxit Ð lecb odkl dlera ediipia

:dywe .dkxck `ly dlera :qxhpewa

wxta `id xfrl` iaxe xi`n iaxc `zbeltc

odkl dxiyk i` (`,hp zenai) "eznai lr `ad"

dxiyk xn`c xi`n iaxle :xninl dil dede ,lecb

iaxle xn`wck ?xninl `ki` i`n lecb odkl

iaxnc :wgvi epiax xne`e !'ek xn`c `aiwr

oa oerny iax inewe`l ick xity jixt `aiwr

la` ,eax didy `aiwr iaxk `xza `edy `iqpn

oa oerny iax` xi`n iax bilt i` yiig `l `da

ixiin `l `kdc :yxit l`ppg epiaxe .`iqpn

dleza qp`y lecb odka `l` ,xg`n dleraa

ab lr s` ,dniiwl die`x daiyg `le ,dxenb

zzetne envr zqep` :"eznai lr `ad"a xn`c

oeik mewn lkn ,ieyp Ð `yp m`e ,`yi `l envr

,dniiwl die`x daiyg `l Ð `yi `l dlgzklc

m`c ab lr s` ,dxezd on ied Ð "`yi `l" i`dc

`l ur zkene zxbea xn` inp ikd .ieyp `yp

,dxezd on iedc ab lr s` ,ieyp Ð `yp m`e ,`yi

ele" `ax aizn :mzd xn`wc cere .mzd gkenck

dpnl` hxt ,el die`xd dy`a Ð "dy`l didz

i`n Ð dkxcka `nili` :inc ikid .lecb odkl

dl `iedc dil wetiz ,dpnl` meyn `ixi`

on el dxeq` envr zlerac rnyn !dlera

.ok yxit `l mz epiaxe .dxezd

ìëä,edine ?oinelyzd on mixeht zezixk iaiigc dil `xiaq dpwd oa `ipegp iaxk `nlc ?da dcen `iqpn oa oerny iaxc olpn :wgvi epiaxl dniz Ð qpw mlyny dcpd lr `aa micen

,zezixk iaiig `l` ihernl jixhvi` `l jgxk lrc .died da yiy dy` "dy`l didz ele"n zezixk iaiig ihernl jixhvi`cn ,`ipegp iaxc dil zil jgxk lr ipnizd oerny iax

ciaxc dil zi` `nlc ipnizd oerny iax elit` ,cere ?`ipegp iaxc dil zilc olpn :dyw `iqpn oa oerny iaxn la` .died eda zi`c (`,hn zenai) "ulegd" seqa dil `xiaq oie`l iaiig

xaeq `pz mey oi`c dil `xiaq `cqg axc :xnel yie !(a,av my) "dax dy`d"a xn`ck ,`nlr ilekl da oiqtez oiyeciw oi`c ,weyl dnai "dy`l didz ele"n ihernl jixhvi`e ,`ipegp

edpiaxc qpw odl yi .zezixk iaiigc `ipegp iax dcen `nlc ?dipin `wtnc olpn :dnize .`ipegp iaxcn `wtnc i`w oizipzn`c yxit qxhpewae .'ek iwet`le xn`w ikdle ,`ipegp iaxk

cge dyr iaiigl cg iieaix ixz jpd inewe`l `ki` Ð oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`c oeikc `ipegp iaxcn oizipzn `wtnc `gip `aiwr iaxle zezixk iaiigl cge oie`l iaiigl cg `xw

zezin iaiigl zezixk iaiig oia welig oi` `ipegp iaxlc ,`ipegp iaxn oizipzn `wtn jgxk lrc :uxzl mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .`l Ð `ipegp iaxl zezixk iaiig la` ,oie`l iaiigl

.xeht eza lr `a :ipzw oizipzne ,oic zia zezin iaiiga ok mb yi Ð zezixk iaiiga `ipegp iaxl qpw yi m`e .mkly dzink ily zxk :`ax yixcck e` ,"oeq`" "oeq`"n e` ,oic zia

ìëäon mzd !eizgz xearl xeq`c iehp xiw oke !zeprxetd on envr xenyl leki `nl` ,dpkq mewna mc` cenri l` mlerl :(`,al zay) opixn`c `de Ð migt mipivn ueg miny icia

.xdfil dvex m` qpe`a eilr e`eai l` mlerl migt mipiv la` ,xenyl el xyt` i` Ð qpe`a minyd on eilr oi`ianyk la` ,envr zindl eciay i`ce `dc ,envr xenyl leki driytd

jxhvi `le ,miyealn el ozi e` ,enler `ed jexa yecwd mgiy epiidc :xnel yie !`ed miny iciac `nl` ,dpiv df Ð "ileg lk jnn 'd xiqde" (a,fw `rivn `aa) opiyxc `de :xn`z m`e

xizi !?`id `zelv `c :dil xn` .`zpivn jafiy `pngx :dil xn` .ilr ilv :iaxl qepipehp` dil xn` ,e"h dyxta dax ziy`xaa opixn`ck ,`ed miny icia migt `de :xn`z m`e .xdfil

jxcac ,miyer miklndy jxck ,dnglna e` ,mikxc ixaera aizk `xwc xnel yie !"ezngn xzqp oi`" aizkc ,`zelv eck `d :dil xn` .`axyn afzyz :dil xn` .`lf` `zpive eqk cg

migt mdy mipiv :xnelk ,`id `zlin `cg migt mipivc miyxtn yie .szxna qpki e` mipa` ly ziaa ayiy xdfdl leki Ð eziaa ayil dvex m` la` .megd on xdfil leki mc` oi`

n (a,b) dxf dcear zkqnc `nw wxtac ,ok epi`e .ywene gt oeyl ,mc`lmc` ipa s`] Ð mizn cin dng odilr dxcwy oeik ,miay mibc [dn "mid ibck mc` dyrze" aizkc `d`] dl izii

e` ipr `di m` oixfeby ,(a,fh dcp) en` irna cled lr i`w mzdc ,o`kl epipr oi` Ð miny z`xin ueg miny icia lkd :(a,bl zekxa) xn`c `de .[mizn cin dng mdilr dxcwy oeik

.mc`d lr ze`ad zerxe`na ixiin `kde ,`l Ð ryxe wicv la` ,mkg e` yth ylg e` xeab xiyríåéîzia axgy mcew dpy mirax` hwp `l i`n` :xn`z m`e Ð 'ek zia axgy

mirax` ipzinl dil `wiqt `l ikdle ,zifbd zkyll oixcdpq oixfeg eid dry jxevl minrtlc :xnel yie !zeytp ipic epc `ly ,'ek oixcdpq dzlb oaxeg mcew dpy mirax`c ?ycwnd

oax ly eizepy lk `ipz `de ?oixcdpqa ded in :jixte ,mip`z ivwera i`kf oa opgei iax wcae dyrn iab (`,`n oixcdpq) "oiwcea eid" wxta jixt i`n ok m` :xn`z m`e .oaxeg mcew dpy

eid minrtlc oeik ?dil `iyw i`n `zyde .'ek oixcdpq dzlb oaxeg mcew dpy mirax` :`ipze .cnil mirax`e cnl mirax`e ,`ihnwxta wqr mirax` ,dpy mixyre d`n i`kf oa opgei

iyitpc efgc ,dgivx meyn `l` elb `l mxwirc ,mlerl oixfeg eid `l dgivxc zeytp ipic meyne ,did dgivxc dyrn` Ð dp`z ivwera wcac i`kf oa opgei oaxc :xnel yie !oipce oixfeg

,dia exz` `lc cifn lr mixtkn dpedk icba eid elby it lr s` okl mcewc meyn ,ycwnd zia axgyn hwp ikdlc miyxtn yie .(a,g) dxf dcear zkqnc `nw wxta opixn`ck ,migvex

oa oerny iax` :(a,fl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta opixn`ck ,zezin rax` oic dide ,dpedk icba eid ghy oa oerny inia `dc ,d`xp oi`e .(`,fh oikxr) oikxra yi wxta opixn`ck

xn` cere ?'ek oixcdpq elhay it lr s` :`iig iax ipz `de ?`ed ygp xa i`de :jixte .ygp ekypy cr myn ff `l 'eke daxegl exag xg` uxy cg` izi`x `l m` dngpa d`x` :ghy

'ek ryx `vi miryxn" (a,i zekn).(dleb dfe zn df `vnpe :xn`wcn ,ixii` miiw ycwnd ziay onfa mzde "
oic
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BLôða áéiçúî úaM äî ;ïéîeìLúì úaLk íéøetkä©¦¦§©¨§©§¦©©¨¦§©¥§©§

ïéîeìLzä ïî øeèôe¯áéiçúî íéøetkä íBé óà ¨¦©©§¦©©¦¦¦§©¥
éðeçð éaøc àîòè éàî .ïéîeìLzä ïî øeèôe BLôðaà §©§¨¦©©§¦©©£¨§©¦§§¨

íãà éãéa "ïBñà" øîàð :ééaà øîà ?äðwä ïa¤©¨¨¨©©©¥¤¡©¨¦¥¨¨
éãéa øeîàä "ïBñà" äî ,íéîL éãéa "ïBñà" øîàðå§¤¡©¨¦¥¨©¦¨¨¨¨¦¥
éãéa øeîàä "ïBñà" óà ,ïéîeìLzä ïî øeèt íãà̈¨¨¦©©§¦©¨¨¨¦¥

é÷úî .ïéîeìLzä ïî øeèt íéîLàcà áø dì ó ¨©¦¨¦©©§¦©§¦¨©©¨
déðáì á÷òé eäì øäæî à÷ éëc éànî :äáäà øa©©£¨¦©§¦¨©§©§©£Ÿ§¨¥
ìò àîìc ?eäðéð íéîL éãéác ,íéçôe íéðéö ìò©¦¦©¦§¦¥¨©¦¦§¦§¨©
àäà á÷òé ehà !eäðéð íãà éãéác ,éápâå àéøà©§¨§©¨¥§¦¥¨¨¦§©©£Ÿ©¨
.øäæà éléî ìk ìò á÷òé ?øäæà àì àäà ,øäæà©§©©¨¨©§©©£Ÿ©¨¦¥©§©
éãéa ìkä :àéðúäå ?eäðéð íéîL éãéa íéçt íéðéöå§¦¦©¦¦¥¨©¦¦§§¨©§¨©Ÿ¦¥
íéçt íéðéö" :øîàpL ,íéçt íéðévî õeç íéîL̈©¦¦¦¦©¦¤¤¡©¦¦©¦
àéøà :eúå !"íäî ÷çøé BLôð øîBL Lwéò Cøãa§¤¤¦¥¥©§¦§©¥¤§©§¨
éðz ïëå ,óñBé áø øîàäå ?eäðéð íãà éãéa éápâå§©¨¥¦¥¨¨¦§§¨¨©©¥§¥¨¥
ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiî :àéiç éaø©¦¦¨¦¤¨©¥©¦§¨©©¦

ïéøãäðñ eìèaL¯:àlà !eäì eìèa àä !?eìèa àì ?eìèa àì úBúéî òaøà ¤¨§©§¤§¦©§©¦Ÿ¨§Ÿ¨§¨¨§§¤¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zeaezk(iriax meil)

äNò éáéiçoebk ,'dyr' xeqi`a qpe`d lr zexeq`y miyp -éøöî ©¨¥£¥¦§¦
,éîBãàåe` ixvn xb ly za e` ,zinec` e` zixvn zxeib xnelk ©£¦

,dyr xeqi`a zexec dyly cr l`xyil `ypil mixeq`y inec`
xfnn cled oi` `aiwr iax zrcly dcen aayi iax mb dfay
,da miqtez oiyecwy oeik ,'died da yi'y zaygp ef dxrpe ,mdn

.dyr xeqi`a dxeq` `id ixdy ,'dniiwl die`x dpi`' jci`ne
:`xnbd zl`eyéàîéñ éaøc àîòhî é÷etàì éà ,ááLé éaøì àçéðä̈¦¨§©¦§¥¨¦§©¥¦©§¨§©¦¦©

,øétL ,éúà÷iax xn`y dny xn`p m` oaen df uexiz ,xnelk ¨¨¥©¦
'xfnn cled l`xyia d`ia el oi`y lk' `aiwr iax zrcly aayi
ezpeek `l` ,xfnn cled dxeq` d`ia lkny ,dheytk ezpeek oi`
ixeqi` yiy xn` i`niq iaxy ,i`niq iax ly ezhiyn hrnl wx
,dpedk ixeqi`a epiide ,xfnn mdn `ad cled oi`y 'dyrz `l'
dpedk ixeqi`e ,e`l ixeqi` lkay xn`e aayi iax wlg df lre
iax dcen dyr iaeigay xnel xyt` f`e ,xfnn cled ,mllka

.epvxizy enke ,xfnn cled oi` `aiwr iaxly aayiéà àlà¤¨¦
,i`niq iax ixacl qgia eixac z` xn` `l aayi iaxy xn`p

`l`øîà÷ déLôðc àîòè,`aiwr iax zrca xn` envr zxaq - ©§¨§©§¥¨¨©
y `ed llkdyå ,øæîî ãìeä ìàøNéa äàéa Bì ïéàL ìkoky oeik ¨¤¥¦¨§¦§¨¥©¨¨©§¥§

äNò éáéiç eléôàoiyecw oi` dyr iaiiga s` ok m` ,df llka £¦©¨¥£¥
dl`yd xefgze ,miqtez,eäééðéa éàîyiy dy` oi` eixacl ixde ©¥©§

.da miqtez oiyecwe xeqi` da
:`xnbd daiynìBãb ïäëì äìeòa eäééðéa àkéàlecb odk xnelk - ¦¨¥©§§¨§Ÿ¥¨

,dyexb e` dpnl` dpi`e ,diept `idyk dlrapy dxrp qp`y
eiOrn dlEzA m` iM' ly dyr xeqi`a lecbd odkd lr dxeq`y¦¦§¨¥©¨

'dX` gTi(ci `k `xwie)cen df dyrae ,cled oi`y `aiwr iax d ¦©¦¨
iaxe ipnizd oerny ewlgp dfae ,oldl x`eaiy mrhke xfnn
da yi ixdy ,qpw aeig da yi ipnizd oernyly ,`iqpn oa oerny
dpi` ixdy qpwn xeht `ed `iqpn oa oerny iaxl eli`e ,died

.dniiwl die`x
:`xnbd zxxane,df cv itlàðL éàîdf dyr dpey recn - ©§¨

daiyn .xfnn cledy `aiwr iax xaeq mday oiyrd x`yn
meyn :`xnbdìka äåL BðéàL äNò déì äåäcxeqi` oi` ixdy - ©£¨¥£¥¤¥¨¤©Ÿ

ok oi`y dn ,xzei lw xeqi` `ed okl ,lecb odka `l` bdep df
.l`xyi lka exeqi` bdep inec`e ixvn ly dyr aeig

oa oerny iaxe ipnizd oerny miey eay oic dzr d`ian `xnbd
:`iqpnìkä ,àcñç áø øîàoerny iax mbe ipnizd oerny mb - ¨©©¦§¨©Ÿ

`iqpn oaL äcpä ìò àáa ,íéãBî,zxk aiig `edy it lr s`ílLn ¦§¨©©¦¨¤§©¥
,ñð÷ixdyøîàc ïàîìyi qpw aeigy xaeqy ipnizd oernyl - §¨§©§¨©

y dy`a wx,äéåä da Lé énð àä ,äéåä da Lédcpa s` ixdy ¥¨£¨¨¨©¦¥¨£¨¨
oke .oiyecw miqtezøîàc ïàîìxaeqy `iqpn oa oerny iaxl - §©§¨©

y dy`a wx yi qpw aeigyénð àä ,dîéi÷ì äéeàødcp s` -äéeàø §¨§©§¨¨©¦§¨
,dîéi÷ì.el zxzen zeidle xdhdl dcizr `id ixdy §©§¨

* * *
:epizpyn lr wlegd sqep `pz d`ian `xnbdezaiignd epizpyn

d`a ,zezixk iaiiga s` qpwé÷etàìhrnle `ivedl -îezhiy §©¥¦
,äðwä ïa àéðeçð éaøcedyrn lr zxk aiigznd mc`y xaeqd §©¦§§¨¤©¨¨

ic ,xnelk ,'dipin daxca dil mw' oicn ,oenn eilr aiigzn epi`
.eilr lhend xzei xengd ypera eläðwä ïa àéðeçð éaø ,àéðúc§©§¨©¦§§¨¤©¨¨

äNBò äéädncn -úàoick íéøetkä íBéoicì úaLoipr,ïéîeìLz ¨¨¤¤©¦¦§©¨§©§¦
z` llgne exiagl wifnd mc`d z` minelyzn xhet ,xnelk

,exiag ly yicb sxeyd oebk ,meid zyecwäîa ok dyerdúaL ©©¨
BLôða áiçúî,zaya dxrad lr oic zia zzina -e`ed ok zngn ¦§©¥§©§

ïéîeìLzä ïî øeèt,yicbd lróàa exiag yicb wilcndíBé ¨¦©©§¦©

íéøetkä`ed ixdBLôða áéiçúî,zxk ypera -å`ed okløeèt ©¦¦¦§©¥§©§§¨
.ïéîeìLzä ïîdxrp qpe`d dpwd oa dipegp iax ixacl `linne ¦©©§¦

aeig da yiywxy zxaeq epizpyn mpn` .qpwn xeht ,zxk
eilr milihn oi`e 'dipin daxca dil mw' mixne` oic zia zzina
mc` icia dzin aeig da yiy dxrp lr `ad okle ,sqep yper

oldl x`eank ,qpwn xeht(:el)zxaeq zxk yper iabl j` .
.minelyza eze` miaiign `l` ,ok mixne` oi`y dpynd

* * *
zl`ey .dpwd oa `ipegp iax ly enrha oecl zxaer `xnbd

:`xnbd,äðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè éàîxhet zxk yper mby ©©§¨§©¦§§¨¤©¨¨
:`xnbd daiyn .dipin daxca dil mw oicn minelyzn,éiaà øîà̈©©©¥

ixdy ,dey dxifba z`f cnl `ipegp iaxøîàðoeyl'ïBñà'iabl ¤¡©¨
dbixd,íãà éãéadcle dlitde zxaern dy` dkdy mc` oipra ¦¥¨¨

weqta xn`p(ak `k zeny)aiigzd `ly xnelk ,'oFq` didi `le'§Ÿ¦§¤¨
,dy`d zbixd zngn dzin dkndøîàðåoeyl'ïBñà'dzin iabl §¤¡©¨

,íéîL éãéayygn mixvnl oinipa z` gelyl awri axiqyk ¦¥¨©¦
FCal `Ede zn eig` iM mkOr ipA cxi `l' xn`e ,jxca zeniyŸ¥¥§¦¦¨¤¦¨¦¥§§©

'KxCA oFq` Ed`xwE x`Wpan ziy`xa)(gl,éãéa øeîàä ïBñà äî ¦§¨§¨¨¨©¤¤¨¨¨¨¦¥
,íãàdy`d z` bxdy zngn dzin dknd aiigzd m`ïî øeèt ¨¨¨¦

ïéîeìLzä,dipin daxca dil mw meyn ,cled lrøeîàä ïBñà óà ©©§¦©¨¨¨
,íéîL éãéa,miny icia `idy zxk zzin oebk.ïéîeìLzä ïî øeèt ¦¥¨©¦¨¦©©§¦

:iia` ly exe`ia lr dywn `xnbdé÷úî,äáäà øa àcà áø dì ó ©§¦¨©©¨©©£¨
déðáì á÷òé eäì øäæî à÷ éëc éànîawri xidfdyky jl oipn - ¦©§¦¨©§©§©£Ÿ§¨¥

dzid ezpeek ,jxca oeq` oinipal dxwi `ny eipa z`ìòoeq` ©
zngnyíéçôe íépéödpiv zngn zeni `ny ,xnelk ,mege xew - ¦¦©¦

,dngd zngn e`eäðéð íéîL éãéáczxifba `ay zeen edfy - §¦¥¨©¦¦§
,minyéápâå àéøà ìò àîìcoeq` el rx`i `ny did eyyg `ny - ¦§¨©©§¨§©¨¥

,miapb e` dix` ici lr,eäðéð íãà éãéác'oeq`' mby `vnpe §¦¥¨¨¦§
dey dxifb yexcl jl oipne ,mc` icia dzina xacn my xn`py

.miny icia dzinl mc` icia dzinn
:`iyewd z` `xnbd dgeceèàike -øäæà àäà ,á÷òéeàì àäà ¨©£Ÿ©¨©§©©¨Ÿ

øäæà`l mege xew zpkq lre ,mxidfd miapbe dix` zpkq lr - ©§©
`lde ,mxidfdøäæà éléî ìk ìò á÷òé,mxidfd dpkq xac lk lr - ©£Ÿ©¨¦¥©§©

iciay zepkq lr oia dzid ezpeek 'oeq` ed`xwe' xn`yk ok m`e
mb zqgizn 'oeq`' zaizy oeike ,miny iciay zepkq lr oiae mc`
dzina mby dey dxifba dpnn cenll ozip ,miny icia dzinl

.dipin daxca dil mw meyn minelyzn xeht yi miny icia
icia migte mipivy xn`y `c` ax ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbd ddnz .md mc` icia miapbe dix` eli`e ,md minyåik §
zngny oeq`íéçt íépéö,mege xew -àéðúäå ,eäðéð íéîL éãéa ¦¦©¦¦¥¨©¦¦§§¨©§¨

,`ziixaaìkämc`d lr ze`ad zeieprxetd lk -íéîL éãéa,od ©Ÿ¦¥¨©¦
,ze`a od jln zxifbae,íéçt íéðévî õeçzngn mi`a minrtly ¦¦¦©¦

,megdne xewdn ie`xk envr lr xny `ly mc`d zriytøîàpL¤¤¡©
(d ak ilyn)eúå .'íäî ÷çøé BLôð øîBL Lwò Cøãa íéçt íépéö'- ¦¦©¦§¤¤¦¥¥©§¦§©¥¤§

zngn `ay oeq` ike ,dyw cereéápâå àéøàmiapb e` dix` -éãéa ©§¨§©¨¥¦¥
eäðéð íãà,miny zxifbn `leàéiç éaø éðz ïëå ,óñBé áø øîàäå ¨¨¦§§¨¨©©¥§¥¨¥©¦¦¨
,`ziixaaïéøãäðñ eìèaL ét ìò óà ,Lc÷nä úéa áøçL íBiîoi`e ¦¤¨©¥©¦§¨©©¦¤¨§©§¤§¦

mewn lkn ,zeytp ipic mipcúBúéî òaøàoic zia.eìèa àìmcewe ©§©¦Ÿ¨§
ike :mixacd lr `xnbd ddnz ,dixac z` `ziixad miiqzyàìŸ

eìèa,oic zia zezin rax`eäì eìèa àädlhay oeik `lde - ¨§¨¨§§
:`xnbd zx`an .oic zia zezin ok mb elha oixcdpqàlàjk ¤¨

zia zezin rax`a mizinn oi`e ,oixcdpq oi`y it lr s` ,xen`
mewn lkn ,mc` icia oic
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miwxt dyelya` cenr l sc ± iriax wxtzeaezk
éîåãàå éøöî äùò éáééçmixac) aizkc ,zexec dyly jeza Ð`ai iyily xec" (bk

ipy xec ,"mdlÐdyr llkn `ad e`le ,`lÐ.dyràçéðälk i`d aayi iax i` Ð

iaxcn iwet`l `l` ,liik `llk e`l `aiwr iaxc `ail` xn`wc d`ia xzid el oi`y

,`z` dicegl i`niqiaiig`e,biltc `ed oie`liteqe`lmey la` ,dpedka oie`l iaiig

d `l dyr iaiig.siqeøéôùxninl epivn Ð

oa oerny iaxe ipnizd oernyc ediipia `ki`

.dyr iaiig `iqpnàìàiaxc` e`l i` Ð

iax mya xn`w diytpc `nrhe ,i`w i`niq

ef dy`a d`ia xzid el oi`y lky ,`aiwr

xfnn cledÐxninl `ki` i`n?ïäëì äìåòá
ìåãâ`l` oiyexibe zepnl`c e`l da oi`y Ð

`xwie) "gwi dleza"c dyr.dlera `le ,(`k

!dpefc e`l o`k yi :xn`z m`e`pz ogky` `l

`l` dpef d`yr dieptd lr `ad iept xn`c

dpef oi`e ,dizeek `zkld zile ,xfrl` iax

`l`zlrapd`ly dleraae .dl leqtl

dkxck i`c ,ixii` dkxckÐ.qpw `kil ez

àðù éàîådia dcenc dyr x`yn dyr i`d Ð

.`aiwr iaxìëá äåù åðéàù äùò äéì äåäãÐ

,lecb odka `l` bdep epi`yixvnc dyr la`

.ldwd lka bdep inec`eäéåä äá ùé éîð àäÐ

inia dy` ycwnddzecpzycewn.é÷åôàìå
àéðåçð éáøãî`al oinelyz aiignc oizipzn Ð

aiigzny it lr s`e ,ezeg` lrez`iaa zxkÐ

.`ipegp iaxcn `wtnúáùë íéøåôëä íåé úà
mixetkd meia yicbd z` wilcnd xehtl Ð

.zaya ewilcd eli`kúáù äîzzin `edy Ð

.oic ziaïéîåìùúä ïî øåèôoizipzna opzck Ð

dl silie ,eza lr `a iaboeq` didi `le"n

."ypri yepríéøåôëä íåé óà,zxka `edy Ð

df `ed ytp aeigÐ.oinelyzd on xehteïåñà
íãà éãéázzina irzync "oeq` didi `le" Ð

,oic ziaoic zia zzin `kilc `kidc xninlÐ

.zecle inc mlyníéîù éãéá ïåñàed`xwe" Ð

."oeq`íéçô íéðéöxew Ð.megeíéîù éãéáÐ

mc`d lr zeiprxet mi`a m`Ðjlnd zxifb

.`edíéçôå íéðéöî õåçoi`ay minrty Ð

.driytaåäðéð íãà éãéá`ly Ðzxifbn.jln
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éà`ail` ,xn`w diytpc `nrh aayi iaxc heytiz ,dniz Ð iz`w i`niq iaxcn iwet`l

lr mig`d on cg` `ae xfge eznai lr `ad :(`,`i) zenaic `nw wxta xn`c o`nc

dlira oi`c xne` l`ilnb oax :(`,p zenai) "l`ilnb oax" wxta opz `dc .dyra Ð dzxv

oiyeciw oi`c aayi iaxk mzd iede ,xn`w diytpc `nrh aayi iax jgxk lr ,dlira xg`

elk dlira xg` oi` ikdle ,dyr iaiiga oiqtez,m

dvilg xg` oi`c oizpzn` ,`xnba mzd xn`ck

,`aiwr iax ixac ef :ax xn` `ped ax xn` ,melk

.oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`c xn`c

dil `wtqn `nlr ilekc `ail` `kd `nzqne

d`xp jkl !e`l i` xn`w diytpc `nrh i`

cg (`,`i) zenaic `nw wxta opiqxbc mz epiaxl

`idda mz epiax giken df `lae .e`la xn`

epiax yxit oke ."dyra" opiqxb `lc `zrny

`xw xn`c ,zg`l ulgy e`l epiidc l`ppg

dpai `l aey dpa `ly oeik "dpai `l xy`"

dpai `l Ð dnai mey dpay oeik inp ikd ,zxg`

.zxg`

àëéàyxit Ð lecb odkl dlera ediipia

:dywe .dkxck `ly dlera :qxhpewa

wxta `id xfrl` iaxe xi`n iaxc `zbeltc

odkl dxiyk i` (`,hp zenai) "eznai lr `ad"

dxiyk xn`c xi`n iaxle :xninl dil dede ,lecb

iaxle xn`wck ?xninl `ki` i`n lecb odkl

iaxnc :wgvi epiax xne`e !'ek xn`c `aiwr

oa oerny iax inewe`l ick xity jixt `aiwr

la` ,eax didy `aiwr iaxk `xza `edy `iqpn

oa oerny iax` xi`n iax bilt i` yiig `l `da

ixiin `l `kdc :yxit l`ppg epiaxe .`iqpn

dleza qp`y lecb odka `l` ,xg`n dleraa

ab lr s` ,dniiwl die`x daiyg `le ,dxenb

zzetne envr zqep` :"eznai lr `ad"a xn`c

oeik mewn lkn ,ieyp Ð `yp m`e ,`yi `l envr

,dniiwl die`x daiyg `l Ð `yi `l dlgzklc

m`c ab lr s` ,dxezd on ied Ð "`yi `l" i`dc

`l ur zkene zxbea xn` inp ikd .ieyp `yp

,dxezd on iedc ab lr s` ,ieyp Ð `yp m`e ,`yi

ele" `ax aizn :mzd xn`wc cere .mzd gkenck

dpnl` hxt ,el die`xd dy`a Ð "dy`l didz

i`n Ð dkxcka `nili` :inc ikid .lecb odkl

dl `iedc dil wetiz ,dpnl` meyn `ixi`

on el dxeq` envr zlerac rnyn !dlera

.ok yxit `l mz epiaxe .dxezd

ìëä,edine ?oinelyzd on mixeht zezixk iaiigc dil `xiaq dpwd oa `ipegp iaxk `nlc ?da dcen `iqpn oa oerny iaxc olpn :wgvi epiaxl dniz Ð qpw mlyny dcpd lr `aa micen

,zezixk iaiig `l` ihernl jixhvi` `l jgxk lrc .died da yiy dy` "dy`l didz ele"n zezixk iaiig ihernl jixhvi`cn ,`ipegp iaxc dil zil jgxk lr ipnizd oerny iax

ciaxc dil zi` `nlc ipnizd oerny iax elit` ,cere ?`ipegp iaxc dil zilc olpn :dyw `iqpn oa oerny iaxn la` .died eda zi`c (`,hn zenai) "ulegd" seqa dil `xiaq oie`l iaiig

xaeq `pz mey oi`c dil `xiaq `cqg axc :xnel yie !(a,av my) "dax dy`d"a xn`ck ,`nlr ilekl da oiqtez oiyeciw oi`c ,weyl dnai "dy`l didz ele"n ihernl jixhvi`e ,`ipegp

edpiaxc qpw odl yi .zezixk iaiigc `ipegp iax dcen `nlc ?dipin `wtnc olpn :dnize .`ipegp iaxcn `wtnc i`w oizipzn`c yxit qxhpewae .'ek iwet`le xn`w ikdle ,`ipegp iaxk

cge dyr iaiigl cg iieaix ixz jpd inewe`l `ki` Ð oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`c oeikc `ipegp iaxcn oizipzn `wtnc `gip `aiwr iaxle zezixk iaiigl cge oie`l iaiigl cg `xw

zezin iaiigl zezixk iaiig oia welig oi` `ipegp iaxlc ,`ipegp iaxn oizipzn `wtn jgxk lrc :uxzl mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .`l Ð `ipegp iaxl zezixk iaiig la` ,oie`l iaiigl

.xeht eza lr `a :ipzw oizipzne ,oic zia zezin iaiiga ok mb yi Ð zezixk iaiiga `ipegp iaxl qpw yi m`e .mkly dzink ily zxk :`ax yixcck e` ,"oeq`" "oeq`"n e` ,oic zia

ìëäon mzd !eizgz xearl xeq`c iehp xiw oke !zeprxetd on envr xenyl leki `nl` ,dpkq mewna mc` cenri l` mlerl :(`,al zay) opixn`c `de Ð migt mipivn ueg miny icia

.xdfil dvex m` qpe`a eilr e`eai l` mlerl migt mipiv la` ,xenyl el xyt` i` Ð qpe`a minyd on eilr oi`ianyk la` ,envr zindl eciay i`ce `dc ,envr xenyl leki driytd

jxhvi `le ,miyealn el ozi e` ,enler `ed jexa yecwd mgiy epiidc :xnel yie !`ed miny iciac `nl` ,dpiv df Ð "ileg lk jnn 'd xiqde" (a,fw `rivn `aa) opiyxc `de :xn`z m`e

xizi !?`id `zelv `c :dil xn` .`zpivn jafiy `pngx :dil xn` .ilr ilv :iaxl qepipehp` dil xn` ,e"h dyxta dax ziy`xaa opixn`ck ,`ed miny icia migt `de :xn`z m`e .xdfil

jxcac ,miyer miklndy jxck ,dnglna e` ,mikxc ixaera aizk `xwc xnel yie !"ezngn xzqp oi`" aizkc ,`zelv eck `d :dil xn` .`axyn afzyz :dil xn` .`lf` `zpive eqk cg

migt mdy mipiv :xnelk ,`id `zlin `cg migt mipivc miyxtn yie .szxna qpki e` mipa` ly ziaa ayiy xdfdl leki Ð eziaa ayil dvex m` la` .megd on xdfil leki mc` oi`

n (a,b) dxf dcear zkqnc `nw wxtac ,ok epi`e .ywene gt oeyl ,mc`lmc` ipa s`] Ð mizn cin dng odilr dxcwy oeik ,miay mibc [dn "mid ibck mc` dyrze" aizkc `d`] dl izii

e` ipr `di m` oixfeby ,(a,fh dcp) en` irna cled lr i`w mzdc ,o`kl epipr oi` Ð miny z`xin ueg miny icia lkd :(a,bl zekxa) xn`c `de .[mizn cin dng mdilr dxcwy oeik

.mc`d lr ze`ad zerxe`na ixiin `kde ,`l Ð ryxe wicv la` ,mkg e` yth ylg e` xeab xiyríåéîzia axgy mcew dpy mirax` hwp `l i`n` :xn`z m`e Ð 'ek zia axgy

mirax` ipzinl dil `wiqt `l ikdle ,zifbd zkyll oixcdpq oixfeg eid dry jxevl minrtlc :xnel yie !zeytp ipic epc `ly ,'ek oixcdpq dzlb oaxeg mcew dpy mirax`c ?ycwnd

oax ly eizepy lk `ipz `de ?oixcdpqa ded in :jixte ,mip`z ivwera i`kf oa opgei iax wcae dyrn iab (`,`n oixcdpq) "oiwcea eid" wxta jixt i`n ok m` :xn`z m`e .oaxeg mcew dpy

eid minrtlc oeik ?dil `iyw i`n `zyde .'ek oixcdpq dzlb oaxeg mcew dpy mirax` :`ipze .cnil mirax`e cnl mirax`e ,`ihnwxta wqr mirax` ,dpy mixyre d`n i`kf oa opgei

iyitpc efgc ,dgivx meyn `l` elb `l mxwirc ,mlerl oixfeg eid `l dgivxc zeytp ipic meyne ,did dgivxc dyrn` Ð dp`z ivwera wcac i`kf oa opgei oaxc :xnel yie !oipce oixfeg

,dia exz` `lc cifn lr mixtkn dpedk icba eid elby it lr s` okl mcewc meyn ,ycwnd zia axgyn hwp ikdlc miyxtn yie .(a,g) dxf dcear zkqnc `nw wxta opixn`ck ,migvex

oa oerny iax` :(a,fl oixcdpq) "zepenn ipic cg`" wxta opixn`ck ,zezin rax` oic dide ,dpedk icba eid ghy oa oerny inia `dc ,d`xp oi`e .(`,fh oikxr) oikxra yi wxta opixn`ck

xn` cere ?'ek oixcdpq elhay it lr s` :`iig iax ipz `de ?`ed ygp xa i`de :jixte .ygp ekypy cr myn ff `l 'eke daxegl exag xg` uxy cg` izi`x `l m` dngpa d`x` :ghy

'ek ryx `vi miryxn" (a,i zekn).(dleb dfe zn df `vnpe :xn`wcn ,ixii` miiw ycwnd ziay onfa mzde "
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miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtzeaezk

úåúéî òáøà ïéã.mznbec yper Ðââä ïî ìôåðzian eze` oitgecy ,lwqpl dnec Ð

.(`,dn oixcdpq) "oicd xnbp"a opixn`ck ,did zenew izy deabc .ux`l dliwqdäéç
åúñøåã.dqixca ebxede ux`l elitn ix` Ðåùéëî ùçðqx`de Ð.etxeyúåëìîì øñîð

jxc ok ik ,siiqa ey`x oifizn ode Ðoiznend.siiq zzin `id efe ,odici lréëðåøñÐ

,oexba `ede ,`xkq`.h"plnàåää ùéàä ïîÐ

.oic zia zzin aiig `edyéðô úà éðà éúîùå
éúøëäådzin mewna zxkdy epcnl Ð

.dteligeäîåøú ìëàù øæ`ed ,cifna Ð

zxk .zxka `le miny icia dzinaÐ`ed

`xwie) aizkc ,oiyprp erxfe."eidi mixixr" (k

øåèô ééáàìoeq`n dil `wtpc ,oinelyzn Ð

oia dzina oia ,rnyna oeq` lke ,miny icia

.zxkaøåèô ééáàìådzinc inp idp ;dinza Ð

`kid la` ,oinelyzn zxhet miny icia

xhtin in dlifbc dnexz lik`c?oeik `d

,sxyiz elit`e ,oinelyza aiige ,dipw ddab`c

.dl lik`c cr ied `l eytpa aiigzneáçúù
åøáç åìaiigin `le dipw `le ddab` `lc Ð

ziipd inc aiigzn ezrilaa `l` ,oinelyza

dzin aeig `zry `iddae .dlek inc `le ,eirn

.`ki` inpäøåãäàì äéì éòáéà`l ike Ð

dxcd`Ð.dl wifn edi` `zry `iddn

.melk odkl aiigzp `le ,car icin e`l oey`xc

áééç éàîà äøåãäàì éöî àìã éàådzin Ð?

!`ed qep`÷çãä éãé ìòdxcd` inp i`c ÐÐ

`l lfbn ,jkld .milral `ifg `le ,dq`nn

oinelyza dil zaiign `w i`n` .dlfbÐ

eirne epexb z`pd`?dzin aeig `zry `idd

!`ki`äîåøú ìù ïé÷ùîdwgcz `le Ð

dagzy oeikn `l` ,drilad ziaa diepyl

iaeigi`l zivn `le ,dl `q`ni` eit jezl

dlifb meynÐ`l` ,icinl `ifg `l `dc

oinelyze dzine ,aiigin eirne epexb ziipd`
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ïéã`rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a xn` `de :xn`z m`e Ð elha `l zezin rax`

!dqxe`nd dxrp epae `ed elray ,dliwq aiig didy it lr s` ,edetwfc `edda (a,bt

opifgc :dyw la` .wpga `ed ixde ,dlera iedc ,`ed jk xg`ee dlgz epa lraya :xnel yie

yecwd daeyz ici lrc xnel yie ?mzehn lr mizny dxf dcear icaere mipiixar dnk

zekf e` ,ixnbl lgen minrtle ,lwin `ed jexa

ipic cg`" wxtae .eiiga epnn rxtp epi`e el dlez

!`ed ygp xa `de :jixtc (a,fl oixcdpq) "zepenn

.xzei eilr xingdy itl

øædnexz lke`e Ð xeht iia`l dnexz lk`y

dzina xn`c iaxl ,dlirna cifde bbeya

m`e .`ed aezkd zxifb Ð aiigc (`,bl migqt)

i` ,miny icia zezin iaiig xhtc iia`l :xn`z

dlirna cifd xn`c iaxk dil `xiaq `ipegp iax

migqt) "dry lk" wxta `ipz i`n` Ð dzina

yi Ð crena ycwd ly ung lke`d :(`,hk

`ipegp iax Ð `"i o`n :opixn`e .lrn `l mixne`

`lc ,ycwd iab `pngx ilbc oeik `de .dpwd oa

lreny mc` jl oi` ok `l m`c ,dil miw jiiy

Ð zxk `ki`c ,inp gqta ok m` Ð ycwda

daxca dil miwc xninl ol ded `le ,aiigil

ilb `wec ycwdc dzina :`niz ike !dipin

la` ,dipin daxca dil miwc opixn` `lc `pngx

m` Ð `xw ilb `l zxk `ki`c gqta iedc mzd

ung znexz lke`d :(a,`l my) mzd opzc `d ok

Ð cifna ,ynege oxw mlyn Ð bbeya ,gqta

xeht cifna :`xnba yxtne ,oinelyzd on xeht

`zyde .`ipegp iaxk ,dipin daxca dil miwc

elit`c ,gqtc zxk meyn xhtil inp bbeya

opixn`ck ,dipin daxca dil miwc opixn` bbeya

ilbc meyn jgxk lr `l` !(`,dl) oiwxita onwl

miw opixn` `lc ,bbeya dnexzc dzina `pngx

`le .zxk `ki` ik oicd `ede ,dipin daxca dil

zxk `ki` ik la` ,ilb ilbc dzina `wec opixn`

meyn ,dnexzc bbey ip`yc :xnel yie .`l

opixn`ck ,`penn `le dxtk dicic oinelyzc

odk dvx m`c (` dpyn e wxt) zenexz zkqna

oenn ied `lc meyn ,legnl leki epi` Ð legnl

lfb `lc ,envr znexz lke` elit`e .dxtk `l`

`l jkle .odkl ynege envrl dxtk mlyn ,icin

enn mlyn `l` ,dxtk meyn epi` ycwd ly ynege oxw la` .dxtkn exhetl dipin daxca dil miw jiiy,ilb ilbc oeik meyn `le ,`ed dxtkc meyn aiig dnexzac ,rcze .ycwd lfby o

zenai) "oi`yep" wxta opzc `de :xn`z m`e .`ed dxtk meyn i`ce `l` ?gqta ung znexz lke` xhtin `l `nrh i`n Ð dipin daxca dil miwc mrhn dzina xht `lc `axl `dc

dxtkc oeik ?i`n`e ,ynege oxw oinlyn oi` Ð dnexza elk` m` opixn`c ,oexg`l dray oa e` oey`xl dryz oa wtq oke .df z` df exxgye ,dzgty clea dcle axrzpy zpdk :(a,hv

jixv didi `ly oiprl epiid Ð legnl leki odkd oi`c `de ,dyxtda dielz dxtkdy xnel jixv df itle .odkl oipzep oi` la` yixtdl oikixv i`cec :xnel yie !wtqn eaiigil Ð `ed

.ely `diy el legnl leki Ð yixtdy xg`l la` ,yixtdlééáàìåon xeht :ipzwc (a,`l migqt) "dry lk"c oizipzn` iieyw`l ivn ded inp ikd Ð 'ek `cqg ax xn`de xeht

.dpwd oa `ipegp iaxk dl opinwenc dn itl ,oinelyzdéà.ixnbl rlac cr `iz` `lc ,dil dxht `l dzinc ,aiig Ð xcdin `l ike Ð dxcdip dxecd`l ivncéàådxecd`l ivn `lc

oeik ,aiigin `l inp oenne ,dxecd`l ivn `lc ab lr s` ,dzin aiig i`ce `zydc ,aegzl el gipn epevxny oebk iwelc :wgvi epiaxl dywe .dzin aiig i`n` qxhpewa yxit Ð aiig i`n`

lr s`c ,aiigin `l ez`pd`e ,elfb `l `ed ixde ?oenn aiig i`n` :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !dipin daxca dil miw `zry `idde ,eirne epexb z`pd lr `l` ,dxecd`l ivn `lc

dfy dryac ,`kd la` ,elfeb ipy dfy drya mlera epyi lefbd xacdy itl `wec epiid .'ek daeb dfn dvx Ð elk`e xg` `ae ,milrad ey`iizp `le lfb :(a,`iw `nw `aa) opixn`c ab

agezyk ixii`c cenlzdl dil `hiyte .i"yx zhiyk yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .melk ipyd lr el oi` Ð dixecd`l xyt` `lc mewna `edy ,mlerd on cea` `ed xak epnn dpdp

,cg`k oi`a oi`e ,oiqpe`a aiigzdl cin d`pw Ð dxcd` `le eita miynyk cin Ð epevxn el agezykc ,egxk lra elivnz m`e .yeka e` erav`a el agez jk xg` ,eita dgipn `nzqnc

lekic `kid opixn` hbd oiprl `wecc .elv` e`iadle ewzpl lekic ab lr s` ,miqpe`a aiigzdl eita eze` dpew mewn lkn Ð drilad zia xnb cre ezlgzn yekd y`xa `edy xnel

iab lry divg diabde ,cenrd iab lr divge rwxw iab lr divg ,zilh (`,h) `rivn `aac `nw wxta ogky` dikf oiprl la` .dia `cib` `de ,zezixk opirac meyn hb ied `lc ewzpl

zegtd lklc :cere .df mrhn ,eit jeza e` eci jeza gpen `edy ,xg`d ziikf rxbn epi`c oicd `ed Ð df mrhn dkef epi`y oeike .elv` d`iadle dwzpl lekiy mrhn ,ipw `lc Ð rwxw

.xeqi` zlik`a dil `gip `lc icdq op`c ,oenne dzinn xehte `ed qep` :eyexit ikde ,ixiin qpe`ac cenlzdl dil `hiyt jkle .d`ivn ediabdy mipy enk ,dvgn dpewàì`kixv

exiagy ab lr s`e .cg`k oi`a f`e eirn z`pd ici lr `l` oenn aeig `kil jkld .eq`np xakc ,jka milra oigiexn oi`c ,dxcdipc xninl `kil `zyde Ð wgcd ici lr dxecd`l ivnc

`lc meyn `l d`nhn `lc] drela d`neh iab (`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta opixn` `de :xn`z m`e .da dpdpe drlea `ed ixde ,oira `idy enk `ied dxifgdl lekie li`ed ,dlfb

dpi` ,zvw dlwlwzpy ,dzre ,xzei hrn e` ,dhext dey m` ik da ied `l `xwirnc oebk :xnel yie !`ifg `ied dl xcdn ded i` ok m` ,`ifg `fgin eipta `ly [`ifg `l eipta idpc ,`ifg

aiigin `zxizi `twid il znxb z` dil xn`c meyn :(a,k `nw `aa) mzd opixn`ck ,lka aiigin f` `edy lk oieyc oeik mewn lkn Ð xeht xqg `l dfe dpdp df i` elit`e .dhext dey

aeyg Ð cin dpdpe rlae drilad ziaa el agzc oeike ,iqi`n `lc oilke`a elit` ixiinc yxit mdxa` oa wgvi epiaxe .lka `nlr ilekl aiigin `ziy`c `zixexgy meyn e` ,d`pd lka

lr s` ,d`nh oikqa erav` jzgy oebk ,iccd icda ez`c d`neha ynyy men lra :yxtnc (`,bl zenai) "oig` drax`" wxt seqa ogky`ck .ynn cg`k oi`y it lr s` zg`k oi`a

.jezgiy mcew oikqa rbi `ly xyt` i`y itáøbilte ,xeht dfl oinelyze dfl dzinc iy` axl dil `xiaqc qxhpewd yxit Ð 'ek mi`xiy rxwe elyn dnexz lk`y xfa xn` iy`

c`xne`y dfl zeytpe ,dzaezk dl ciqtdl evxy zal oenn :yexit .dfl zeytpe dfl oenn Ð oinlyne oibxdp Ð enfede ipelt za lr `a ipelt :(`,i sc) oixcdpqc `nw wxta xn`c `ax

.(a,cl `nw `aa) "ckd z` gipnd"a opzc `d `axl dil iywz ok m` Ð dfl zeytpe dfl oenn oi`xiy zrixwe dnexz zlik` aiyg i`c ,d`xp oi`e .dilr `ay
`ede
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äìé÷ñ áéiçúpL éî :eìèa àì úBúéî òaøà ïéc¯Bà ¦©§©¦Ÿ¨§¦¤¦§©¥§¦¨
äôéøN áéiçúpL éîe .BzñøBc äiç Bà ,âbä ïî ìôBð¥¦©©©¨©§¦¤¦§©¥§¥¨

¯áéiçúpL éîe .BLékî Lçð Bà ,ä÷éìãa ìôBð Bà¥¦§¥¨¨¨©¦¦¤¦§©¥
äâéøä¯éîe .åéìò ïéàa íéèñéì Bà ,úeëìnì øñîð Bà £¦¨¦§¨©©§¦§¦¨¦¨¨¦

÷ðç áéiçúpL¯?ékðeøña úî Bà ,øäða òáBè Bà ¤¦§©¥¤¤¥©§¨¨¥¦§§¦
éápâå àéøà :Cetéà àlà¯íéçôe íéðéö ,íéîL éãéa ¤¨¥©§¨§©¨¥¦¥¨©¦¦¦©¦

¯àáø .íãà éãéaäðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè :øîà ¦¥¨¨¨¨¨©©£¨§©¦§§¨¤©¨¨
ïî íäéðéò úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå" :àëäî¥¨¨§¦©§¥©§¦©¨¨¤¤¥¥¤¦
éðt úà éðà ézîNå CìBnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä̈¦©§¦¦©§©¤§©§¦£¦¤¨©
:äøBz äøîà "BúBà ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàä¦©§¦§©§§¦§©¦¨§¨¨

íëlL äúén äî ,íëlL äúéîk élL úøk¯ïî øeèt ¨¥¤¦§¦¨¤¨¤©¦¨¤¨¤¨¦
élL úøk óà ,ïéîeìLzä¯éàî .ïéîeìLzä ïî øeèt ©©§¦©¨¥¤¦¨¦©©§¦©

.äîeøz ìëàL øæ eäééðéa àkéà ?ééaàì àáø ïéa àkéà¦¨¥¨¨§©©¥¦¨¥©§¨¤¨©§¨
áø øîàäå !?øeèt ééaàìe .áéiç àáøìe ,øeèt ééaàì§©©¥¨§¨¨©¨§©©¥¨§¨¨©©
ìL Baìç áðBâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî :àcñç¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤

Bìëàå Bøéáç¯äáéðâa áéiçúð øákL ,áéiç àeäL £¥©£¨¤©¨¤§¨¦§©¥¦§¥¨
àðcéòîc ,àîìà .áìç øeqéà éãéì àaL íãB÷¤¤¨¦¥¦¥¤©§¨§¥¦¨¨
ìéëàc ãò äåä àì BLôða áéiçúî ,dééð÷ déaâàc§©§¥©§¥¦§©¥§©§¨£¨©§¨¥
BLôða áéiçúî ,dééð÷ déaâàc àðcéòa ,éîð àëä .déì¥¨¨©¦§¦¨¨§©§¥©§¥¦§©¥§©§

ïðé÷ñò éàîa àëä !déì ìéëàc ãò éåä àì¯ïBâk ¨¨¥©§¨¥¥¨¨§©¨§¦©§
déñòìc ïåék ,óBñ óBñ .åét CBúì Bøéáç Bì áçzL¯ ¤¨©£¥§¦¥¨¦§¨¥

áçzL ïBâk !dòìác ãò éåä àì BLôða áéiçúî ,dééð÷©§¥¦§©¥§©§¨¨¥©§¨§¨§¤¨©
døeãäàì éöîc éà ?éîc éëéä .äòéìaä úéa CBúì Bì§¥©§¦¨¥¦¨¥¦§¨¥§©£¨

¯døeãäàì éöî àì éà ,øãäéð¯àì ?áéiç éànà ¦£©¦¨¨¥§©£¨©©©¨¨
:øîà àtt áø .÷çcä éãé ìò døeãäàì éöîc ,àëéøö§¦¨§¨¥§©£¨©§¥©§¨©©¨¨©

,BlMî äîeøz ìëàL øæa :øîà éLà áø .åét CBúì äîeøz ìL ïé÷Lî Bøéáç Bì áçzL ïBâk§¤¨©£¥©§¦¤§¨§¦©©¦¨©§¨¤¨©§¨¦¤
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כתובות. אלו נערות - פרק שלישי דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zeaezk(iriax meil)

ïécoirk `edy miny,eìèa àì ,úBúéî òaøàdxiar xaerde ¦©§©¦Ÿ¨§
minydn eyper lawn oic zia zezinn zg` dilr miaiigy

,okle ,ea aiigzpy yper eze` znbecáéiçúpL éîa,äìé÷ñepicy ¦¤¦§©¥§¦¨
,ux`l zenew izy deabd dliwqd zian eze` mitgecy `ed

,jkl dneca `ed dfd onfa eyperBzñøBc äiç Bà ,âbä ïî ìôBð Bà¥¦©©©¨©§
.dliwq yper oirk `edy ,zne eqxece ux`l elitn dix` -éîe¦

,äôéøN áéiçúpLxa` ly dlizt eitl miqipkny `ed epicy ¤¦§©¥§¥¨
,eirn ipa z` ztxeye ,zxreaBLékî Lçð Bà ,ä÷éìãa ìôBð Bà¥¦§¥¨¨¨©¦

.etxey qx`deáéiçúpL éîea dzin,äâéøäz` oifizny `ed epicy ¦¤¦§©¥£¦¨
,siiqa ey`xúeëìnì øñîð Bà,siiqa eze` mibxed mdeíéèñéì Bà ¦§¨©©§¦§¦

,åéìò ïéàa.siiqa bexdl okxcyáéiçúpL éîea dzin,÷ðçepicy ¨¦¨¨¦¤¦§©¥¤¤
xceqa eze` miwpegy `ed,ex`evaøäpa òáBè Bà,zne wpgpeBà ¥©©¨¨

ékðeøña úîok m` x`ean .oexba `idy `xkq` zzin `id - ¥¦§§¦
.`id miny iciay yper ,mihqil e` dix` ici lry dziny

:`xnbd daiynCetéà ,àlàax oeyla jk xen`e mixacd jetd - ¤¨¥
ici lr `ay oeq` ,dad` xa `c`íéîL éãéa éápâå àéøà,`ed ©§¨§©¨¥¦¥¨©¦

ici lr `ad oeq` eli`eíãà éãéa íéçôe íépéö.`ed ¦¦©¦¦¥¨¨
zxk aeigy ,dpwd oa `ipegp iax ixacl sqep mrh d`ian `xnbd

:minelyzn xhetàëäî äðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè ,øîà àáø̈¨¨©©§¨§©¦§§¨¤©¨¨¥¨¨
jlenl erxfn ozepd iabl xn`py dnn(d-c k `xwie),íìòä íàå'§¦©§¥

Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä ïî íäéðéò úà õøàä íò eîéìòé©§¦©¨¨¤¤¥¥¤¦¨¦©§¦¦©§©Ÿ¤
,Fz` zind iYlalBzçtLîáe àeää Léàa éðt úà éðà ézîNå §¦§¦¨¦Ÿ§©§¦£¦¤¨©¨¦©§¦§©§

,'Búà ézøëäåoic zia zzina edeyipri `l m`y aezka x`eane §¦§©¦Ÿ
e ,zxka ypri ,el die`xdäøîàd jkaäúéîk élL úøk ,äøBz ¨§¨¨¨¥¤¦§¦¨

íëlL äúén äî ,íëlLaiignd dyrn dyr m` ,oic zia zzin - ¤¨¤©¦¨¤¨¤
,minelyze dzinïéîeìLzä ïî øeèt,dipin daxca dil mw meyn ¨¦©©§¦

élL úøk óà,zxkd aeig mr cgia minelyza aiigzp m` -øeèt ©¨¥¤¦¨
.ïéîeìLzä ïî¦©©§¦

zl`ey .iia` ly enrhl `ax ly enrh oiay lcada dpc `xnbd
:`xnbdàkéà éàî,oicd oiprl lcadd edn -àáø ïéaxn`y ©¦¨¥¨¨

dzink ily zxk' dxez dxn`y dnn `ed `ipegp iax ly enrhy
,'mklyéiaàìdey dxifbn `ed `ipegp iax ly enrhy xn`y §©©¥

.'oeq`' 'oeq`'
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàoica lcad mdipia yi -ìëàL øæ ¦¨¥©§¨¤¨©

äîeøzxn`py ,miny icia dzin aiigy ,cifna(h ak `xwie)EznE' §¨¥
,zxk aiig epi`e ,'EdlNgi iM Faìzrc,éiaàdxifbn `ed cenildy ¦§©§ª§©©¥

,miny iciay oeq` lk lr deyøeètoi` ixdy ,minelyzd on ¨
'oeq`' llka `id s`e ,miny icia dzin oial zxk oia welig

.minelyzn xhetd,àáøìeily zxk'y jkn aeigd z` cneld §¨¨
,'mkly dzinkáéiçzxka wx xn`p df cenil ixdy ,minelyza ©¨

dil mw da mixne` oi`y ,miny icia dzina `le ,jlena xn`py
.minelyzn zxhet dpi`e ,dipin daxca

'dipin daxca dil mw' oic xnel ozip cvik zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .xeqi` zlik`a,éiaàìeicia dzin s`y xne`d §©©¥

dnexz lk`y xf ike ,minelyzn zxhet minyøeèt,minelyzn ¨
Bâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî ,àcñç áø øîàäåBøéáç ìL Baìç áð §¨¨©©¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤£¥

,Bìëàå,zxk xeqi` lre lfb xeqi` lr jka xaryáéiç àeäL ©£¨¤©¨
aeige dzind aeigy oeik ,algd inc z` exiagl mlyl¥¤

,dry dze`a eid `l minelyzdLixda áéiçúð øákinelyz ¤§¨¦§©¥§
ddééaâàc àðcéòîc àîìà ,áìç øeqéà éãéì àaL íãB÷ äáéðâixd - §¥¨¤¤¨¦¥¦¥¤©§¨§¥¦§¨§©§§¥

eapebl zpn lr algd z` diabdy drynydééð÷aiigzde e`pw - ©§¥
eli`e ,einelyzaBLôða áéiçúîxeqi` zngny zxk aeig - ¦§©¥§©§

alg zlik`déì ìéëàc ãò äåä àì,elk`y cr eilr lg `l - Ÿ£¨©§¨¦¥
eénð àëäxeht recn ,dnexz lk`y xf iabl ,o`k mb - ¨¨©¦

`lde ,minelyzndééaâàc àðcéòadnexzd z` diabdy drya - §¦§¨§©§§¥
,dapebldééð÷eli`e ,dinelyza aiigzde d`pw -BLôða áéiçúî ©§¥¦§©¥§©§

,déì ìéëàc ãò éåä àìminelyzd aeige dzind aeig oi`y oeike Ÿ¨¥©§¨¦¥
.minelyzdn xhtp epi` ,cgi mi`a

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäitly epxn` ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦¨
,minelyzn xeht dnexz lk`y xf iia`L ïBâkz` diabd `l §¤

`l` ,llk dnexzdBøéáç Bì áçzdnexzd z`,åét CBúìaeige ¨©£¥§¦
lg dry dze`ay oeike ,eirn z`pd zngn wx `ed minelyzd

.minelyzn xeht `ed ,miny icia dzin aeig mb eilr
aeige dzind aeig oi` oiicr ixd :dywne `xnbd dkiynn

c ,cg`k mi`a minelyzddéñòìc ïåék ,óBñ óBñqrly drya - ¥¨§©£¥
dnexzd z`dééð÷eli`e ,dinelyza aiigzde d`pw -áéiçúî ©§¥¦§©¥

,dòìác ãò éåä àì BLôðarecn ,cgi miaeigd ipy eid `ly oeike §©§Ÿ¨¥©§¨§¨
xaecn :`xnbd zvxzn .minelyzdn xhtpBì áçzL ïBâkexiag §¤¨©

dnexzd z`,äòéìaä úéa CBúìzryy `vnpe ,llk dqrl `le §¥©§¦¨
.dzind aeig did da dry dze`a dzid minelyzd aeig

:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -éàel agz exiagy ¥¦¨¥¦
ote`a dnexzd z`døeãäàì éöîcd`ivedle xefgl `ed lekiy - §¨¥§©£¨

,eitnøãäéðaiigzn d`ived `l m`e ,d`ivedl eilr - ¦£©
zexyt`d z` el yiy oeik ixdy ,dry dze`a dinelyza
wifn `ed zrky `vnp ,ok dyr `le eitn dnexzd z` `ivedl

e .okn xg`l wx lg `ed ixdy ,exhet dzind aeig oi`e ,dze`éà¦
c wnera dnexzd z` el agz exiagy xaecndøeãäàì éöî àì- Ÿ¨¥§©£¨

dyw ,eitn d`ivedle dxifgdl leki epi`y,áéiç éànàyi recn - ©©©¨
.`ed qep` `lde ,llk dzin aeig eilr

:`xnbd zvxznàëéøö àìdaxca dil mw oicl epkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,minelyzn iia` itl exhetl ick dipinéöîc§¨¥

døeãäàìdrilad zian dxifgdl lekiy -,÷çcä éãé ìò,xnelk §©£¨©§¥©§¨
,myn d`ivedl dywy jk lk wenr mewna el agz exiagy
mewna `idy oeiky `l` ,myn d`ivedl lkei un`zi m` mpn`
xzei die`x dpi`e q`nz eitn d`ivei m` mb ,jk lk wenr
ixdy ,dlifbd zngn minelyz aeig eilr oi`y `vnp ,dilral
,eitn d`iveiy ici lr dlivdl leki did `l s`e ,dlfb `ed `l
,eirne epexb z`pd meyn `ed ely minelyzd aeig lk `l`
aiigzd day drya d`a ef d`pdy oeike ,dnexz oennn dpdpy

.dipin daxca dil mw oicn minelyzn xeht `ed ixd dzin
:sqep uexiz,øîà àtt áøel agzy cinrdle wegcl jxev oi` ©¨¨¨©

xaecn `l` ,drilad ziaa exiagìL ïé÷Lî Bøéáç Bì áçzL ïBâk§¤¨©£¥©§¦¤
,åét CBúì äîeøzcin miq`np md ixd ,oiwyna xaecny oeike §¨§¦

wx `l` ,lfbd zngn aeig eilr oi` okle ,eit jezl miqpkpyk
e`a dzinde minelyzd aeigy `vnpe ,eirne epexb z`pd zngn

.zg` drya
:sqep uexiz,øîà éMà áøelit` xaecnBlMî äîeøz ìëàL øæa ©©¦¨©§¨¤¨©§¨¦¤

zkiiyd dnexz xnelk -ia`n dyxiy oebke ,ipennd dpica el
,miny icia dzin aeig wx `l` lfb meyn jka oi`y ,odk en`
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רמי
miwxt dyelyaa cenr l sc ± iriax wxtzeaezk

úåúéî òáøà ïéã.mznbec yper Ðââä ïî ìôåðzian eze` oitgecy ,lwqpl dnec Ð

.(`,dn oixcdpq) "oicd xnbp"a opixn`ck ,did zenew izy deabc .ux`l dliwqdäéç
åúñøåã.dqixca ebxede ux`l elitn ix` Ðåùéëî ùçðqx`de Ð.etxeyúåëìîì øñîð

jxc ok ik ,siiqa ey`x oifizn ode Ðoiznend.siiq zzin `id efe ,odici lréëðåøñÐ

,oexba `ede ,`xkq`.h"plnàåää ùéàä ïîÐ

.oic zia zzin aiig `edyéðô úà éðà éúîùå
éúøëäådzin mewna zxkdy epcnl Ð

.dteligeäîåøú ìëàù øæ`ed ,cifna Ð

zxk .zxka `le miny icia dzinaÐ`ed

`xwie) aizkc ,oiyprp erxfe."eidi mixixr" (k

øåèô ééáàìoeq`n dil `wtpc ,oinelyzn Ð

oia dzina oia ,rnyna oeq` lke ,miny icia

.zxkaøåèô ééáàìådzinc inp idp ;dinza Ð

`kid la` ,oinelyzn zxhet miny icia

xhtin in dlifbc dnexz lik`c?oeik `d

,sxyiz elit`e ,oinelyza aiige ,dipw ddab`c

.dl lik`c cr ied `l eytpa aiigzneáçúù
åøáç åìaiigin `le dipw `le ddab` `lc Ð

ziipd inc aiigzn ezrilaa `l` ,oinelyza

dzin aeig `zry `iddae .dlek inc `le ,eirn

.`ki` inpäøåãäàì äéì éòáéà`l ike Ð

dxcd`Ð.dl wifn edi` `zry `iddn

.melk odkl aiigzp `le ,car icin e`l oey`xc

áééç éàîà äøåãäàì éöî àìã éàådzin Ð?

!`ed qep`÷çãä éãé ìòdxcd` inp i`c ÐÐ

`l lfbn ,jkld .milral `ifg `le ,dq`nn

oinelyza dil zaiign `w i`n` .dlfbÐ

eirne epexb z`pd`?dzin aeig `zry `idd

!`ki`äîåøú ìù ïé÷ùîdwgcz `le Ð

dagzy oeikn `l` ,drilad ziaa diepyl

iaeigi`l zivn `le ,dl `q`ni` eit jezl

dlifb meynÐ`l` ,icinl `ifg `l `dc

oinelyze dzine ,aiigin eirne epexb ziipd`

.cg`k mi`a
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ïéã`rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a xn` `de :xn`z m`e Ð elha `l zezin rax`

!dqxe`nd dxrp epae `ed elray ,dliwq aiig didy it lr s` ,edetwfc `edda (a,bt

opifgc :dyw la` .wpga `ed ixde ,dlera iedc ,`ed jk xg`ee dlgz epa lraya :xnel yie

yecwd daeyz ici lrc xnel yie ?mzehn lr mizny dxf dcear icaere mipiixar dnk

zekf e` ,ixnbl lgen minrtle ,lwin `ed jexa

ipic cg`" wxtae .eiiga epnn rxtp epi`e el dlez

!`ed ygp xa `de :jixtc (a,fl oixcdpq) "zepenn

.xzei eilr xingdy itl

øædnexz lke`e Ð xeht iia`l dnexz lk`y

dzina xn`c iaxl ,dlirna cifde bbeya

m`e .`ed aezkd zxifb Ð aiigc (`,bl migqt)

i` ,miny icia zezin iaiig xhtc iia`l :xn`z

dlirna cifd xn`c iaxk dil `xiaq `ipegp iax

migqt) "dry lk" wxta `ipz i`n` Ð dzina

yi Ð crena ycwd ly ung lke`d :(`,hk

`ipegp iax Ð `"i o`n :opixn`e .lrn `l mixne`

`lc ,ycwd iab `pngx ilbc oeik `de .dpwd oa

lreny mc` jl oi` ok `l m`c ,dil miw jiiy

Ð zxk `ki`c ,inp gqta ok m` Ð ycwda

daxca dil miwc xninl ol ded `le ,aiigil

ilb `wec ycwdc dzina :`niz ike !dipin

la` ,dipin daxca dil miwc opixn` `lc `pngx

m` Ð `xw ilb `l zxk `ki`c gqta iedc mzd

ung znexz lke`d :(a,`l my) mzd opzc `d ok

Ð cifna ,ynege oxw mlyn Ð bbeya ,gqta

xeht cifna :`xnba yxtne ,oinelyzd on xeht

`zyde .`ipegp iaxk ,dipin daxca dil miwc

elit`c ,gqtc zxk meyn xhtil inp bbeya

opixn`ck ,dipin daxca dil miwc opixn` bbeya

ilbc meyn jgxk lr `l` !(`,dl) oiwxita onwl

miw opixn` `lc ,bbeya dnexzc dzina `pngx

`le .zxk `ki` ik oicd `ede ,dipin daxca dil

zxk `ki` ik la` ,ilb ilbc dzina `wec opixn`

meyn ,dnexzc bbey ip`yc :xnel yie .`l

opixn`ck ,`penn `le dxtk dicic oinelyzc

odk dvx m`c (` dpyn e wxt) zenexz zkqna

oenn ied `lc meyn ,legnl leki epi` Ð legnl

lfb `lc ,envr znexz lke` elit`e .dxtk `l`

`l jkle .odkl ynege envrl dxtk mlyn ,icin

enn mlyn `l` ,dxtk meyn epi` ycwd ly ynege oxw la` .dxtkn exhetl dipin daxca dil miw jiiy,ilb ilbc oeik meyn `le ,`ed dxtkc meyn aiig dnexzac ,rcze .ycwd lfby o

zenai) "oi`yep" wxta opzc `de :xn`z m`e .`ed dxtk meyn i`ce `l` ?gqta ung znexz lke` xhtin `l `nrh i`n Ð dipin daxca dil miwc mrhn dzina xht `lc `axl `dc

dxtkc oeik ?i`n`e ,ynege oxw oinlyn oi` Ð dnexza elk` m` opixn`c ,oexg`l dray oa e` oey`xl dryz oa wtq oke .df z` df exxgye ,dzgty clea dcle axrzpy zpdk :(a,hv

jixv didi `ly oiprl epiid Ð legnl leki odkd oi`c `de ,dyxtda dielz dxtkdy xnel jixv df itle .odkl oipzep oi` la` yixtdl oikixv i`cec :xnel yie !wtqn eaiigil Ð `ed

.ely `diy el legnl leki Ð yixtdy xg`l la` ,yixtdlééáàìåon xeht :ipzwc (a,`l migqt) "dry lk"c oizipzn` iieyw`l ivn ded inp ikd Ð 'ek `cqg ax xn`de xeht

.dpwd oa `ipegp iaxk dl opinwenc dn itl ,oinelyzdéà.ixnbl rlac cr `iz` `lc ,dil dxht `l dzinc ,aiig Ð xcdin `l ike Ð dxcdip dxecd`l ivncéàådxecd`l ivn `lc

oeik ,aiigin `l inp oenne ,dxecd`l ivn `lc ab lr s` ,dzin aiig i`ce `zydc ,aegzl el gipn epevxny oebk iwelc :wgvi epiaxl dywe .dzin aiig i`n` qxhpewa yxit Ð aiig i`n`

lr s`c ,aiigin `l ez`pd`e ,elfb `l `ed ixde ?oenn aiig i`n` :eyexit ikdc wgvi epiaxl d`xpe !dipin daxca dil miw `zry `idde ,eirne epexb z`pd lr `l` ,dxecd`l ivn `lc

dfy dryac ,`kd la` ,elfeb ipy dfy drya mlera epyi lefbd xacdy itl `wec epiid .'ek daeb dfn dvx Ð elk`e xg` `ae ,milrad ey`iizp `le lfb :(a,`iw `nw `aa) opixn`c ab

agezyk ixii`c cenlzdl dil `hiyte .i"yx zhiyk yxtn mdxa` oa wgvi epiaxe .melk ipyd lr el oi` Ð dixecd`l xyt` `lc mewna `edy ,mlerd on cea` `ed xak epnn dpdp

,cg`k oi`a oi`e ,oiqpe`a aiigzdl cin d`pw Ð dxcd` `le eita miynyk cin Ð epevxn el agezykc ,egxk lra elivnz m`e .yeka e` erav`a el agez jk xg` ,eita dgipn `nzqnc

lekic `kid opixn` hbd oiprl `wecc .elv` e`iadle ewzpl lekic ab lr s` ,miqpe`a aiigzdl eita eze` dpew mewn lkn Ð drilad zia xnb cre ezlgzn yekd y`xa `edy xnel

iab lry divg diabde ,cenrd iab lr divge rwxw iab lr divg ,zilh (`,h) `rivn `aac `nw wxta ogky` dikf oiprl la` .dia `cib` `de ,zezixk opirac meyn hb ied `lc ewzpl

zegtd lklc :cere .df mrhn ,eit jeza e` eci jeza gpen `edy ,xg`d ziikf rxbn epi`c oicd `ed Ð df mrhn dkef epi`y oeike .elv` d`iadle dwzpl lekiy mrhn ,ipw `lc Ð rwxw

.xeqi` zlik`a dil `gip `lc icdq op`c ,oenne dzinn xehte `ed qep` :eyexit ikde ,ixiin qpe`ac cenlzdl dil `hiyt jkle .d`ivn ediabdy mipy enk ,dvgn dpewàì`kixv

exiagy ab lr s`e .cg`k oi`a f`e eirn z`pd ici lr `l` oenn aeig `kil jkld .eq`np xakc ,jka milra oigiexn oi`c ,dxcdipc xninl `kil `zyde Ð wgcd ici lr dxecd`l ivnc

`lc meyn `l d`nhn `lc] drela d`neh iab (`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta opixn` `de :xn`z m`e .da dpdpe drlea `ed ixde ,oira `idy enk `ied dxifgdl lekie li`ed ,dlfb

dpi` ,zvw dlwlwzpy ,dzre ,xzei hrn e` ,dhext dey m` ik da ied `l `xwirnc oebk :xnel yie !`ifg `ied dl xcdn ded i` ok m` ,`ifg `fgin eipta `ly [`ifg `l eipta idpc ,`ifg

aiigin `zxizi `twid il znxb z` dil xn`c meyn :(a,k `nw `aa) mzd opixn`ck ,lka aiigin f` `edy lk oieyc oeik mewn lkn Ð xeht xqg `l dfe dpdp df i` elit`e .dhext dey

aeyg Ð cin dpdpe rlae drilad ziaa el agzc oeike ,iqi`n `lc oilke`a elit` ixiinc yxit mdxa` oa wgvi epiaxe .lka `nlr ilekl aiigin `ziy`c `zixexgy meyn e` ,d`pd lka

lr s` ,d`nh oikqa erav` jzgy oebk ,iccd icda ez`c d`neha ynyy men lra :yxtnc (`,bl zenai) "oig` drax`" wxt seqa ogky`ck .ynn cg`k oi`y it lr s` zg`k oi`a

.jezgiy mcew oikqa rbi `ly xyt` i`y itáøbilte ,xeht dfl oinelyze dfl dzinc iy` axl dil `xiaqc qxhpewd yxit Ð 'ek mi`xiy rxwe elyn dnexz lk`y xfa xn` iy`

c`xne`y dfl zeytpe ,dzaezk dl ciqtdl evxy zal oenn :yexit .dfl zeytpe dfl oenn Ð oinlyne oibxdp Ð enfede ipelt za lr `a ipelt :(`,i sc) oixcdpqc `nw wxta xn`c `ax

.(a,cl `nw `aa) "ckd z` gipnd"a opzc `d `axl dil iywz ok m` Ð dfl zeytpe dfl oenn oi`xiy zrixwe dnexz zlik` aiyg i`c ,d`xp oi`e .dilr `ay
`ede
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äìé÷ñ áéiçúpL éî :eìèa àì úBúéî òaøà ïéc¯Bà ¦©§©¦Ÿ¨§¦¤¦§©¥§¦¨
äôéøN áéiçúpL éîe .BzñøBc äiç Bà ,âbä ïî ìôBð¥¦©©©¨©§¦¤¦§©¥§¥¨

¯áéiçúpL éîe .BLékî Lçð Bà ,ä÷éìãa ìôBð Bà¥¦§¥¨¨¨©¦¦¤¦§©¥
äâéøä¯éîe .åéìò ïéàa íéèñéì Bà ,úeëìnì øñîð Bà £¦¨¦§¨©©§¦§¦¨¦¨¨¦

÷ðç áéiçúpL¯?ékðeøña úî Bà ,øäða òáBè Bà ¤¦§©¥¤¤¥©§¨¨¥¦§§¦
éápâå àéøà :Cetéà àlà¯íéçôe íéðéö ,íéîL éãéa ¤¨¥©§¨§©¨¥¦¥¨©¦¦¦©¦

¯àáø .íãà éãéaäðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè :øîà ¦¥¨¨¨¨¨©©£¨§©¦§§¨¤©¨¨
ïî íäéðéò úà õøàä íò eîéìòé íìòä íàå" :àëäî¥¨¨§¦©§¥©§¦©¨¨¤¤¥¥¤¦
éðt úà éðà ézîNå CìBnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä̈¦©§¦¦©§©¤§©§¦£¦¤¨©
:äøBz äøîà "BúBà ézøëäå BzçtLîáe àeää Léàä¦©§¦§©§§¦§©¦¨§¨¨

íëlL äúén äî ,íëlL äúéîk élL úøk¯ïî øeèt ¨¥¤¦§¦¨¤¨¤©¦¨¤¨¤¨¦
élL úøk óà ,ïéîeìLzä¯éàî .ïéîeìLzä ïî øeèt ©©§¦©¨¥¤¦¨¦©©§¦©

.äîeøz ìëàL øæ eäééðéa àkéà ?ééaàì àáø ïéa àkéà¦¨¥¨¨§©©¥¦¨¥©§¨¤¨©§¨
áø øîàäå !?øeèt ééaàìe .áéiç àáøìe ,øeèt ééaàì§©©¥¨§¨¨©¨§©©¥¨§¨¨©©
ìL Baìç áðBâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî :àcñç¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤

Bìëàå Bøéáç¯äáéðâa áéiçúð øákL ,áéiç àeäL £¥©£¨¤©¨¤§¨¦§©¥¦§¥¨
àðcéòîc ,àîìà .áìç øeqéà éãéì àaL íãB÷¤¤¨¦¥¦¥¤©§¨§¥¦¨¨
ìéëàc ãò äåä àì BLôða áéiçúî ,dééð÷ déaâàc§©§¥©§¥¦§©¥§©§¨£¨©§¨¥
BLôða áéiçúî ,dééð÷ déaâàc àðcéòa ,éîð àëä .déì¥¨¨©¦§¦¨¨§©§¥©§¥¦§©¥§©§

ïðé÷ñò éàîa àëä !déì ìéëàc ãò éåä àì¯ïBâk ¨¨¥©§¨¥¥¨¨§©¨§¦©§
déñòìc ïåék ,óBñ óBñ .åét CBúì Bøéáç Bì áçzL¯ ¤¨©£¥§¦¥¨¦§¨¥

áçzL ïBâk !dòìác ãò éåä àì BLôða áéiçúî ,dééð÷©§¥¦§©¥§©§¨¨¥©§¨§¨§¤¨©
døeãäàì éöîc éà ?éîc éëéä .äòéìaä úéa CBúì Bì§¥©§¦¨¥¦¨¥¦§¨¥§©£¨

¯døeãäàì éöî àì éà ,øãäéð¯àì ?áéiç éànà ¦£©¦¨¨¥§©£¨©©©¨¨
:øîà àtt áø .÷çcä éãé ìò døeãäàì éöîc ,àëéøö§¦¨§¨¥§©£¨©§¥©§¨©©¨¨©

,BlMî äîeøz ìëàL øæa :øîà éLà áø .åét CBúì äîeøz ìL ïé÷Lî Bøéáç Bì áçzL ïBâk§¤¨©£¥©§¦¤§¨§¦©©¦¨©§¨¤¨©§¨¦¤
òø÷å
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc zeaezk(iriax meil)

ïécoirk `edy miny,eìèa àì ,úBúéî òaøàdxiar xaerde ¦©§©¦Ÿ¨§
minydn eyper lawn oic zia zezinn zg` dilr miaiigy

,okle ,ea aiigzpy yper eze` znbecáéiçúpL éîa,äìé÷ñepicy ¦¤¦§©¥§¦¨
,ux`l zenew izy deabd dliwqd zian eze` mitgecy `ed

,jkl dneca `ed dfd onfa eyperBzñøBc äiç Bà ,âbä ïî ìôBð Bà¥¦©©©¨©§
.dliwq yper oirk `edy ,zne eqxece ux`l elitn dix` -éîe¦

,äôéøN áéiçúpLxa` ly dlizt eitl miqipkny `ed epicy ¤¦§©¥§¥¨
,eirn ipa z` ztxeye ,zxreaBLékî Lçð Bà ,ä÷éìãa ìôBð Bà¥¦§¥¨¨¨©¦

.etxey qx`deáéiçúpL éîea dzin,äâéøäz` oifizny `ed epicy ¦¤¦§©¥£¦¨
,siiqa ey`xúeëìnì øñîð Bà,siiqa eze` mibxed mdeíéèñéì Bà ¦§¨©©§¦§¦

,åéìò ïéàa.siiqa bexdl okxcyáéiçúpL éîea dzin,÷ðçepicy ¨¦¨¨¦¤¦§©¥¤¤
xceqa eze` miwpegy `ed,ex`evaøäpa òáBè Bà,zne wpgpeBà ¥©©¨¨

ékðeøña úîok m` x`ean .oexba `idy `xkq` zzin `id - ¥¦§§¦
.`id miny iciay yper ,mihqil e` dix` ici lry dziny

:`xnbd daiynCetéà ,àlàax oeyla jk xen`e mixacd jetd - ¤¨¥
ici lr `ay oeq` ,dad` xa `c`íéîL éãéa éápâå àéøà,`ed ©§¨§©¨¥¦¥¨©¦

ici lr `ad oeq` eli`eíãà éãéa íéçôe íépéö.`ed ¦¦©¦¦¥¨¨
zxk aeigy ,dpwd oa `ipegp iax ixacl sqep mrh d`ian `xnbd

:minelyzn xhetàëäî äðwä ïa àéðeçð éaøc àîòè ,øîà àáø̈¨¨©©§¨§©¦§§¨¤©¨¨¥¨¨
jlenl erxfn ozepd iabl xn`py dnn(d-c k `xwie),íìòä íàå'§¦©§¥

Cìnì Bòøfî Bzúa àeää Léàä ïî íäéðéò úà õøàä íò eîéìòé©§¦©¨¨¤¤¥¥¤¦¨¦©§¦¦©§©Ÿ¤
,Fz` zind iYlalBzçtLîáe àeää Léàa éðt úà éðà ézîNå §¦§¦¨¦Ÿ§©§¦£¦¤¨©¨¦©§¦§©§

,'Búà ézøëäåoic zia zzina edeyipri `l m`y aezka x`eane §¦§©¦Ÿ
e ,zxka ypri ,el die`xdäøîàd jkaäúéîk élL úøk ,äøBz ¨§¨¨¨¥¤¦§¦¨

íëlL äúén äî ,íëlLaiignd dyrn dyr m` ,oic zia zzin - ¤¨¤©¦¨¤¨¤
,minelyze dzinïéîeìLzä ïî øeèt,dipin daxca dil mw meyn ¨¦©©§¦

élL úøk óà,zxkd aeig mr cgia minelyza aiigzp m` -øeèt ©¨¥¤¦¨
.ïéîeìLzä ïî¦©©§¦

zl`ey .iia` ly enrhl `ax ly enrh oiay lcada dpc `xnbd
:`xnbdàkéà éàî,oicd oiprl lcadd edn -àáø ïéaxn`y ©¦¨¥¨¨

dzink ily zxk' dxez dxn`y dnn `ed `ipegp iax ly enrhy
,'mklyéiaàìdey dxifbn `ed `ipegp iax ly enrhy xn`y §©©¥

.'oeq`' 'oeq`'
:`xnbd daiyneäééðéa àkéàoica lcad mdipia yi -ìëàL øæ ¦¨¥©§¨¤¨©

äîeøzxn`py ,miny icia dzin aiigy ,cifna(h ak `xwie)EznE' §¨¥
,zxk aiig epi`e ,'EdlNgi iM Faìzrc,éiaàdxifbn `ed cenildy ¦§©§ª§©©¥

,miny iciay oeq` lk lr deyøeètoi` ixdy ,minelyzd on ¨
'oeq`' llka `id s`e ,miny icia dzin oial zxk oia welig

.minelyzn xhetd,àáøìeily zxk'y jkn aeigd z` cneld §¨¨
,'mkly dzinkáéiçzxka wx xn`p df cenil ixdy ,minelyza ©¨

dil mw da mixne` oi`y ,miny icia dzina `le ,jlena xn`py
.minelyzn zxhet dpi`e ,dipin daxca

'dipin daxca dil mw' oic xnel ozip cvik zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .xeqi` zlik`a,éiaàìeicia dzin s`y xne`d §©©¥

dnexz lk`y xf ike ,minelyzn zxhet minyøeèt,minelyzn ¨
Bâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî ,àcñç áø øîàäåBøéáç ìL Baìç áð §¨¨©©¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤£¥

,Bìëàå,zxk xeqi` lre lfb xeqi` lr jka xaryáéiç àeäL ©£¨¤©¨
aeige dzind aeigy oeik ,algd inc z` exiagl mlyl¥¤

,dry dze`a eid `l minelyzdLixda áéiçúð øákinelyz ¤§¨¦§©¥§
ddééaâàc àðcéòîc àîìà ,áìç øeqéà éãéì àaL íãB÷ äáéðâixd - §¥¨¤¤¨¦¥¦¥¤©§¨§¥¦§¨§©§§¥

eapebl zpn lr algd z` diabdy drynydééð÷aiigzde e`pw - ©§¥
eli`e ,einelyzaBLôða áéiçúîxeqi` zngny zxk aeig - ¦§©¥§©§

alg zlik`déì ìéëàc ãò äåä àì,elk`y cr eilr lg `l - Ÿ£¨©§¨¦¥
eénð àëäxeht recn ,dnexz lk`y xf iabl ,o`k mb - ¨¨©¦

`lde ,minelyzndééaâàc àðcéòadnexzd z` diabdy drya - §¦§¨§©§§¥
,dapebldééð÷eli`e ,dinelyza aiigzde d`pw -BLôða áéiçúî ©§¥¦§©¥§©§

,déì ìéëàc ãò éåä àìminelyzd aeige dzind aeig oi`y oeike Ÿ¨¥©§¨¦¥
.minelyzdn xhtp epi` ,cgi mi`a

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëäitly epxn` ote` dfi`a - ¨¨§©¨§¦¨
,minelyzn xeht dnexz lk`y xf iia`L ïBâkz` diabd `l §¤

`l` ,llk dnexzdBøéáç Bì áçzdnexzd z`,åét CBúìaeige ¨©£¥§¦
lg dry dze`ay oeike ,eirn z`pd zngn wx `ed minelyzd

.minelyzn xeht `ed ,miny icia dzin aeig mb eilr
aeige dzind aeig oi` oiicr ixd :dywne `xnbd dkiynn

c ,cg`k mi`a minelyzddéñòìc ïåék ,óBñ óBñqrly drya - ¥¨§©£¥
dnexzd z`dééð÷eli`e ,dinelyza aiigzde d`pw -áéiçúî ©§¥¦§©¥

,dòìác ãò éåä àì BLôðarecn ,cgi miaeigd ipy eid `ly oeike §©§Ÿ¨¥©§¨§¨
xaecn :`xnbd zvxzn .minelyzdn xhtpBì áçzL ïBâkexiag §¤¨©

dnexzd z`,äòéìaä úéa CBúìzryy `vnpe ,llk dqrl `le §¥©§¦¨
.dzind aeig did da dry dze`a dzid minelyzd aeig

:`xnbd dywnéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -éàel agz exiagy ¥¦¨¥¦
ote`a dnexzd z`døeãäàì éöîcd`ivedle xefgl `ed lekiy - §¨¥§©£¨

,eitnøãäéðaiigzn d`ived `l m`e ,d`ivedl eilr - ¦£©
zexyt`d z` el yiy oeik ixdy ,dry dze`a dinelyza
wifn `ed zrky `vnp ,ok dyr `le eitn dnexzd z` `ivedl

e .okn xg`l wx lg `ed ixdy ,exhet dzind aeig oi`e ,dze`éà¦
c wnera dnexzd z` el agz exiagy xaecndøeãäàì éöî àì- Ÿ¨¥§©£¨

dyw ,eitn d`ivedle dxifgdl leki epi`y,áéiç éànàyi recn - ©©©¨
.`ed qep` `lde ,llk dzin aeig eilr

:`xnbd zvxznàëéøö àìdaxca dil mw oicl epkxved `l - Ÿ§¦¨
ote`a `l` ,minelyzn iia` itl exhetl ick dipinéöîc§¨¥

døeãäàìdrilad zian dxifgdl lekiy -,÷çcä éãé ìò,xnelk §©£¨©§¥©§¨
,myn d`ivedl dywy jk lk wenr mewna el agz exiagy
mewna `idy oeiky `l` ,myn d`ivedl lkei un`zi m` mpn`
xzei die`x dpi`e q`nz eitn d`ivei m` mb ,jk lk wenr
ixdy ,dlifbd zngn minelyz aeig eilr oi`y `vnp ,dilral
,eitn d`iveiy ici lr dlivdl leki did `l s`e ,dlfb `ed `l
,eirne epexb z`pd meyn `ed ely minelyzd aeig lk `l`
aiigzd day drya d`a ef d`pdy oeike ,dnexz oennn dpdpy

.dipin daxca dil mw oicn minelyzn xeht `ed ixd dzin
:sqep uexiz,øîà àtt áøel agzy cinrdle wegcl jxev oi` ©¨¨¨©

xaecn `l` ,drilad ziaa exiagìL ïé÷Lî Bøéáç Bì áçzL ïBâk§¤¨©£¥©§¦¤
,åét CBúì äîeøzcin miq`np md ixd ,oiwyna xaecny oeike §¨§¦

wx `l` ,lfbd zngn aeig eilr oi` okle ,eit jezl miqpkpyk
e`a dzinde minelyzd aeigy `vnpe ,eirne epexb z`pd zngn

.zg` drya
:sqep uexiz,øîà éMà áøelit` xaecnBlMî äîeøz ìëàL øæa ©©¦¨©§¨¤¨©§¨¦¤

zkiiyd dnexz xnelk -ia`n dyxiy oebke ,ipennd dpica el
,miny icia dzin aeig wx `l` lfb meyn jka oi`y ,odk en`
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(iying meil)

edrlay dry dze`aïéàøéL òø÷[iyn lirn-],Bøéáç ìL`vnpe ¨©¦¨¦¤£¥
aeig mr zg` drya lg dnexzd zlik` zngn dzind aeigy
xehty iia` xaeq dfae ,exiag ly oi`xiyd wfid lr minelyzd

.dipin daxca dil mw meyn minelyzd on

* * *
:elk`e exiag ly ealg apeb oica oecl day `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©

,Bìëàå Bøéáç ìL Baìç áðBâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî ,àcñç¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤£¥©£¨
áéiç àeäLdpwd oa `ipegp iaxy s`e ,ealg inc exiagl mlyl ¤©¨

inelyzn xeht zg` zaa oenne zxk aiigzpy mc`y xaeq
aiigzdy zxkd oi` o`k ,dipin daxca dil mw meyn oennd
minelyzd aeigy meyn ,minelyzn exhet algd zlik`a

,zg` zaa e`a `l zxkdeLixdäáðâa áéiçúð øákzdabd zrya ¤§¨¦§©¥¦§¥¨
,algdøeqéà éãéì àáiL íãB÷zlik`.áìç ¤¤¨Ÿ¦¥¦¥¤

:`xnbd zl`eyïéáà éaøc àâéìt àîéì`cqg axy xn`p m`d - ¥¨§¦¨§©¦¨¦
,oia` iax ixac lr wlegõç ÷øBfä ,ïéáà éaø øîàczeyxa zaya §¨©©¦¨¦©¥¥

,miaxdòaøà úléçzîzen`òaøà óBñì,zen`òø÷åugdïéàøéL ¦§¦©©§©§©§©§¨©¦¨¦
[iyn lirn-]Búëéìäa,rax` seql rax` zligznøeètmlyln ©£¦¨¨

exiardy ,ugd zwixfa dzin aiigzdy meyn ,oi`xiyd inc z`
wx `ed dzind aeigy s`e .miaxd zeyxa zen` rax` zaya
xak lg minelyzd aeig eli`e ,zen` rax` seqa gp utgdyk
aeig ipnf ipyk aygp df oi` ,oi`xiyd erxwpy drya rvn`a

itl ,mipey,àéä äçpä CøBö äøé÷òLzxiwra ezpeek xwir ,xnelk ¤£¦¨¤©¨¨¦
zryny `vnp ,zen` rax` seqay enewna egipdl ick `id ugd
oeike ,dzina aiigzp dzngny dk`lnd dligzd ugd zxiwr
`ed ixd dzin zaiignd dk`lnd rvn`a lg minelyzd aeigy

e ,minelyzn xehténð àëäapebdy oia` iax xeaqi o`k mb - ¨¨©¦
y oeik ,minelyzn xhti elk`e exiag ly ealgCøBö ääaâä©§¨¨¤

àéä äìéëàzryny `vnp ,elke`l ick algd z` diabd ixdy - £¦¨¦
jixv df aeige ,alg zlik` lr zxkd aeig ligzd algd zdabd

.algd zdabday minelyzd aeign exhetl
:mipecipd oia zwlgne dgec `xnbdàzLä éëäd`xp jk ike - ¨¦©§¨

ixde ,mixacd z` zencl yiy ,dzr jipira,íúärxwe ug wxefa ¨¨
,oi`xiyäçpäì øLôà éàzeyridl,äøé÷ò àìa`ed aeigd ixdy ¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨

dligzdy aygp dxiwrd zryn okle ,gipde xwryk wx
la` .dk`lnd,àëä,elk`e exiag ly ealg apebaäìéëàì øLôà ¨¨¤§¨©£¦¨
zxk zaiigndìéëàå ïéçb ,éòa éàc ,ääaâä àìa,dvxi m`y - §Ÿ©§¨¨§¦¨¥¨¦§¨¦

ddabdy ,ddabd `la lk`ie migth dylyn dhnl stekzi
jxev oi`y oeike ,ddabd dny oi` migth dylyn dzegt

xk aiigzdl ick ddabdaxak lgd zxkd aeigy xnel oi` ,z
aeign exhetl leki epi`e ,drilaa wx lg `ed `l` ,ddabda

.ddabdd zra lgy minelyzd
:sqep ote`a zwlgn `xnbd,íúä ,énð éà,oi`xiy rxwe ug wxfa ¦©¦¨¨

døeãäàì éòa éà,ewxfy xg`l ugd z` xifgdl dvxi m` -àì ¦¨¥§©£¨Ÿ
dì øcäî éöîaeig ligzdy aygp okl ,exifgdl leki epi` - ¨¥©§©¨

gepl eteq ugd zxiwr zryn ixdy ,ugd zwixf zra dzind
j` ,oenn aiigle oi`xiyd z` rexwl eteq oke ,dzin aiigle,àëä̈¨

,elk`e exiag ly ealg apebadì øcäî éöîxifgdl `ed leki - ¨¥©§©¨
oi` okle ,zxk `le oenn wx aiigzie ,elk`y mcew algd z`
.zxk zaiignd dlik`d dligzd algd zdabd zryny mixne`
zl`ey .zeigcd izy oia oicd oiprl lcadd edn dpc `xnbd

:`xnbdàkéà éàîy oica lcadd dn -àðMéì éàäì àðMéì éàä ïéa ©¦¨¥©¦§¨§©¦§¨
dgpdl xyt` i` ug wxefay zwlgnd ,dpey`xd oeyld oia -
oial ,ddabd `la dlik`l xyt` alg apeba eli`e ,dxiwr `la
ugd z` xifgdl leki epi` ug wxefay zwlgnd ,dipyd oeyld

.elk`y mcew algd z` xifgdl leki alg apeba eli`e
:`xnbd zxne`ïékñ øéáònä ,eäééðéa àkéà`edyk ,zaya ecia ¦¨¥©§©©£¦©¦

zen` rax` jldnCäì ,Búëéìäa ïéàøéL òø÷å ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¨©¦¨¦©£¦¨§©
zøîàc àðMéìug wxefdy mrhdy zxne`d dpey`xd oeyll - ¦§¨§¨§©§

y meyn `ed minelyzn xehtàëä ,äøé÷ò àìa äçpäì øLôà éà¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨¨¨
énð,miaxd zeyxa oikq xiarna o`k mb -àìa äçpäì øLôà éà ©¦¦¤§¨§©¨¨§Ÿ

,äøé÷òeli`e .minelyzd on xehtezøîàc àðMéì Cäìoeyll - £¦¨§©¦§¨§¨§©§
c meyn `ed xeht ug wxefdy mrhdy zxne`d dipydéöî àìŸ¨¥

,dì øcäî,exifgdl leki epi`y ,wxefa wx zkiiy ef `xaq ok m` ©§©¨
la`,àëä,ecia oikqd z` xiardydì øcäî éöî`ed leki - ¨¨¨¥©§©¨

`l o`ky `vnp ,aiigzie zen` rax` xeariy mcew dxifgdl
.minelyza aiigzie ,`id dgpd jxev dxiwry xn`p

* * *
:oia` iax ly epica oecl zxaer `xnbd,ïéáà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¨¦

õç ÷øBfämiaxd zeyxa zayaòaøà úlçzîzen`òaøà óBñì ©¥¥¦§¦©©§©§©§©
,zen`òø÷åugdøeèt ,Búëéìäa ïéàøéLoeik ,minelyzd on §¨©¦¨¦©£¦¨¨

lr s`e ,miaxd zeyxa zen` rax` zxard lr dzin aiigzpy
aiigzp xaky xg`l ,dgpdd zrya wx `ed dzind aeigy ab

meyn xeht mewn lkn ,minelyzaàéä äçpä CøBö äøé÷òL¤£¦¨¤©¨¨¦
.utgd z` xwry dryn xak dligzd dk`lndy `vnpe

:`xnbd dywn,éiaà øa éáéa áø áéúî,`ziixaa epipyñék áðBbä ¨¦©¦¦©©©¥©¥¦
[wpx`-],úaLazeyxl e`ivede milrad zeyxa ediabdy ote`a §©¨
,miaxdáéiçlr s`e ,qikd lr minelyzawpx`d z`vedy ab ©¨

,dzin dilr miaiigy dk`ln `id miaxd zeyxl cigid zeyxn
oeik,äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiL íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákLixdy ¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨

aeig eli`e ,milrad zeyxa ediabdy drya lg minelyzd aeig
m` mpn` .miaxd zeyxl e`ivedy drya wx `a dzindäéä̈¨

apbdøøâîqikd z`àöBéå øøâî ,àöBéå`le ,miaxd zeyxl §¨¥§¥§¨¥§¥
,milrad zeyxa ediabdøeèt,minelyznúaL øeqéà éøäL ¨¤£¥¦©¨

åxeqi`,ãçàk ïéàa äáéðâiaeiga aiigzdl qikd z` dpwy §§¥¨¨¦§¤¨
zay llig mb f`e ,miaxd zeyxl e`ivedy drya wx daipbd

:eziiyew z` iaia ax miiqn .dzin aiigzdeéànàå`yixa recn - §©©
,minelyza aiig milrad zeyxa qikd z` diabdykénð àëä̈¨©¦

àîéìy xn`p o`k mb -,àéä äàöBä CøBö ääaâä`la ixdy ¥¨©§¨¨¤¨¨¦
lr aiigzi `l ,cigid zeyxn 'dxiwr'd `idy ,ddabd dyriy
dryny `vnp oky oeike ,cal dgpda zeyxl zeyxn d`ved
zay xeqi`e ,d`vedd zk`ln dligzd utgd z` diabdy

:`xnbd zvxzn .minelyzd on xhtie cgia e`a daipbeàëä̈¨
L ïBâk ,ïðé÷ñò éàîadligznBäéaâäapbdBòéðöäì úðî ìòjeza §©©§¦¨§¤¦§¦©§¨§©§¦

onf eze`ae ,miaxd zeyxl e`ivedl ayg `le ,milrad zeyx
,einelyza aiigzde e`pweecia utgd cera okn xg`låéìò Cìîð¦§©¨¨

,BàéöBäåzaygp ddabdd oi`e ,dzin aiigzd e`ivedyke §¦
`l ediabdyk ixdy ,zeyxl zeyxn d`ved zk`ln zlgzdk
minelyzde dzind aeigy `vnp oky oeike ,llk e`ivedl oiekzd
daxca dil mw oicn minelyzdn xhtp epi` okle ,cg`k e`a `l

.dipin
:df uexiz lr dywn `xnbdáéiç éî àðååb éàä éëåote`a ike - §¦©©§¨¦©¨

,zeyxl zeyxn d`ved xeqi` meyn dzin aiig dfkáø øîàäå§¨¨©©
íéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîà ,ïBîéñzayaúéåfî ¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¦¦¨¦

úéåæì,zeyx dze`a dpitl dpitn -eecia mivtgd eidykCìîð §¨¦¦§©
ïàéöBäå íäéìòmiaxd zeyxl cigid zeyxn oebk] zxg` zeyxl £¥¤§¦¨

,[jtidl e`,øeètmeynäúéä àlLa ezpeekäðBLàø äòMî äøé÷ò ¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨
Cëìdk`ln lr miaiigzn oi` zayae ,zxg` zeyxl e`ivedl - §¨

z` diabd apbdy xaecn m` ,oky oeike ,dzeyrl epeekzp `ly
,my eripvdl `l` milrad zeyxn e`ivedl `ly zpn lr qikd
gqepa `xnbd zvxzn .exhetl yi ,e`ivede jlnp okn xg`le

:xg`àîéz àìediabdy xaecny xn`z l` -Bòéðöäì úðî ìò Ÿ¥¨©§¨§©§¦
,milrad zeyxaàîéà àlàediabdy xaecny xen` -úðî ìò ¤¨¥¨©§¨
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המשך בעמוד רכה

miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
íéàøéù òø÷ådil `iz` wfipc `penn meyn e`l dzinc ab lr s`e .drleay drya Ð

Ðdfl oinelyze dfl dzin iy` axl dil `xiaqe .xhtinÐ.xehtäçðä êøåö äøé÷òù
àéädil `iz` dgpd inwn oenn aeigc ab lr s` ,jkld ÐÐdxiwr oiae li`ed ,xeht

dzin ,dil `iz` dgpde`iddne ,`id dgpd jxev dxiwry ,cg`k oi`a oinelyze

.dk`ln dl dlgz` `zryïéçâ éòá éàãÐ

dylyn xivae .lik`e migth dylyn dhnl

.`id ddabd e`läøåãäàì éöî àìwxfyn Ð

el rexwl eteq dxiwr zryn jkld .ugd z`

.oi`xiyäéì øãäî éöî àëä`l jkld Ð

.dlik` dl dlgz` ddabd zryn opixn`

ïéëñ øéáòîä.dkilda ecia Ðúáùá ñéë áðåâä
zeyxl e`ivede ,milrad zeyxa ediabd Ð

.miaxdáééç.bxdpy it lr s` ,oinelyza Ð

äáéðâá áééçúð øáëùdpew ddabdc ,mlyl Ð

aiigzdl s` dizeyxa dl dnwe mewn lka

.miqpe`aàöåéå øøâî äéäediabd `ly Ð

d`veda `l` e`pw `le .milrad zeyxa

milrad zeyxnÐ.'ek zay xeqi`y ,xeht

éàîàåe`pwe milrad zeyxa ediabd ik Ð

aiig i`n`?dl dlgz` ddabd zryn `nip

.d`vedáééç éî àðååâ éàä éëå.zay meyn Ð

êëì.e`ivedl Ðúðî ìò åäéáâäá àîéú àì
åàéöåäì úðî ìò åäéáâä àìà åòéðöäìÐ

.`id d`ved jxev ddabd `nip jl `iywce

ãîòùë ïðé÷ñò éàîá àëä`id ezcinre Ð

el d`a zay aeig oi`e ,dpey`x dxiwrl dgpd

ici lr `l` ,dpey`xd utg zxiwr ici lr

zpn lr dcinrd xg` envr xwery eteb zxiwr

.utg zxiwrk eteb zxiwre ,`ivedläéçøåà
àåädxiwr lhal dgpd ezcinr oi`e Ð

.zay zk`lnn dpey`x
øåèô
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,zay meyn dfl dzin epiide ,eytpa oecipy iptn xeht zaya yicbd z` wilcdy `ede

aiigzn `le li`ed ,cg`l oinelyze dzin aiyg jgxk lr `l` .yicb meyn dfl oinelyze

dzin ied Ð oi`xiy zrixwe dnexz zlik` inp `kde .minyl `l` mc` liaya dzin

oinelyze dfl dzin `kd aiygc qxhpewd yexit ayiil dvx wgvi epiaxe .cg`l oinelyze

zrixwe dnexz zlik` ,miyrn ipy ody itl dfl

izy md ,ipelt ly eza lr `a ipelt oke .oi`xiy

lre ,zad `la eilr cirdl oileki eidy .zeicr

,dqxe`nd dxrp lr `a ipelt :eilr `la zad

lr `a lkd Ð yicb wilcn la` .dzpif zipelt

.cg`l oinelyze dzin aiyg jkle ,cg` dyrn

xn` `dc ,mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp oi`e

lrad `iad :(a,h) oixcdpqc `nw wxta sqei ax

icirl menifde micr a`d `iade ,dzpify micr

xfg .oenn oinlyn oi`e mibxdp lrad icir ,lrad

a`d icr ,a`d icirl menifde micr lrad `iade

,lral :yexit ,dfl oenn .oenn oinlyne oibxdp

lr mzde .micrl ,zeytpe .daezk eciqtdl evxy

:mz epiaxl d`xpe !lkd mdl `a zg` dnfd

dfl oennc dil zi` minnef micr iab `wec `axc

dnfd miiwzzy opirac meyn ,aiig dfl zeytpe

Ð `xab cga zeytpe oenn ,edine .cg` lk itlk

`nlra la` .dnfd zvw ea miiwznc oeik ,xeht

icb `dc ,xeht dfl zeytpe dfl oennc `ax dcen

opinwene ,xeht opzc ,el zetk care el jenq

cgc icba (a,ak `nw `aa) "lbxd cvik" wxta

oa" wxta dil zi` diteb `axc :cere .cgc `care

,milk xayy scexc (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

ab lr s` ,xeht ,mc` lk ly oia scxp ly oia

,edine .milkd lral oinelyze scxpl dzin iedc

"`xza lfebd"a gkenck ,qxb dax scex iab mzd

(a,fiw `nw `aa)ied (`,i) oixcdpqc `nw wxtae

ilekl jgxk lrc :mz epiax xne` cere .`ax

miw `dc ,xeht dfl oinelyze dfl dzin `nlr

didi `l"n ol `wtp Ð xehtc dipin daxca dil

'ebe oeq`lral oinelyze dy`l dzin ied mzde "

,di`x dpi`c wgvi epiax xne`e .ely zecledy

aiyg Ð dy`d seba od zecledy oeik mzdc

xxeq oa" wxtac ,rcz .cg`l oinelyze dzin

dy`a oeq` oi`yk aiigl ira (`,cr my) "dxene

dzinay zevnac ,eytpa elivdl ozipc ab lr s`

dvxy dfl dzin iedc meyn ,xacn aezkd

dfl dzin mewn lkac :xne` xy` oa wgvi epiaxe .ziyixtck ,dy`d seba ody itl ,cg`l oinelyze dzin aiygc meyn epiide ,xeht Ð oeq` yiyk ikd elit`e .lral oinelyze ,ebxedl

`xwirnc ab lr s`e .cg`l oinelyze dzin aiyg ikdle ,[milkd lrale card lral s`] ,mlerd lkl dzin aiige ,mc` lkl livdl ozipc ,ip`y scexe el zetk care ,aiig dfl oinelyze

cg`l oinelyze dzin iedc meyn `py `l `l` :eyexit ikde .`xaq dze`n ea xfg Ð `py `l `l` :xn`wc `pwqnd itl ,dfl oinelyze dfl dzin scex aiyg (my) "xxeq oa" wxta

.[yicb wilcna enk .cg`l oinelyze dzin aiyg `kde]äøé÷òùjizeaipb wexf dil xn`c oebk ,xehtc zaya xkne apb iab (a,r `nw `aa) "daexn"a opixn`c :dyw Ð `id dgpd jxev

epiax yexitle !`kd xn`ck ,`id dgpd jxev dxiwr `de ?jixt i`ne !gepzy cr ied `l zay meyn eytpa aiigzne ,dpw exivg xie`l ihn ikn :jixte .jizeaipb ixivg il ipwize ixvgl

ddabd zrync ,dinxi iaxck ,dipin daxca dil miwc meyn xhtn `w `le .(a,ap oihib) "oiwfipd"a ynn jqpn ax xn`w ikd elit`e ,ddabd `la jeqipl xyt` i`c yxitc .xity iz` mz

`ll ixecd`l ivn oia biltn ded `le ,`id dgpd jxev dxiwrc dil zilc oicd `ede ,`id jeqip jxev ddabdc dil zil dinxi iax `zyde .jeqip zry cr ied `l eytpa aiigzne ,dpew

iaxc `ail`e .wxef` inp bilt Ð xiarn` biltc o`ne .edpip iccd ik i`ce `l` !xiarn hewpil ?ug wxf oia` iax hwp i`n` dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill ,rcz .ixecd`l ivn

iab ,oia` iaxc` bilt dinxi iaxc zvw rnyn (`,fiw my) "`xza lfebd"ae ,oia` iaxc` dinxi iax bilt `l Ð ddabd `la jeqipl xyt` m` la` .(a,r `nw `aa) "daexn"a jixt dinxi

xeaq `xwirn :mzd xn`wc .jqpnd s` xnel exfg.[dinxi iaxcl `incc xeaq seqale ,oia` iaxcl `incc xeaq `xwirnc :zegcl yi edine] .dinxi iaxck xeaq seqale ,oia` iaxck

éàãoihiba opixn`e ,`pngx xn` "dcia ozpe"c ?eita e` ecia qtez `edy xaca ddabd jiiy dnc :wgvi epiaxl dywe .ddabd `ied `lc dylyn dhnl :qxhpewa yxit Ð lik`e oigb ira

epiaxl d`xp `l` !dyly deab `dzy jixvn epi` Ð dielz mzd irac o`n elit`e .lrad zeyxa ixiinc ab lr s` ,dielz dpi`y it lr s` dxeyw ,zyxebn Ð dzlw jezl wxf (`,gr)

mewn lkn ,dlik` jxevl ef ddabd `iede ok dyer epi` dlik` jdac ab lr s` ,ezrila zia cr dagezle zegyl `ed leki dpw y`xa `ed m` ,lik`e oigb ira i`c :eyexit ikdc wgvi

.exiag el dagz m` oebk ,ddabd `la dlik`l xyt`c xninl ivn iedc oicd `ede .`id dlik` jxev e`l Ð ddabd `la aiigzdl lekie li`edàëä`id d`ved jxev ddabd `nip inp

il jk ,dxixba xyt`c ab lr s` .ddabd `la dgpdl xyt` i` inp `kdc ,jixt dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill la` ,icin jixt `l xcdin ivn `l ixecd`l ira i`c `pyill Ð

.aeigd jyen dgpd zry cre ,aeigd znxeb dxiwr `vnp ,dgpda aiigzn did `l Ð dxiwr dyer xg` did m`c .ddabd zryn ligzn xeqi`d mewn lknc ,zxg` dxiwr enk ef dxiwr

àîéðdiabiy cr `ied `l dxiwrc ,dxiwrd zlgzd mcew d`pwc oeik `de ?jixt i`n Ð migth dylyn zegt dpew ddabdc mz epiax yexitl :dniz Ð `id d`ved jxev ddabd

itl aiigc ,inc cnerk jldn :xn`c ,i`fr oal enk ,aiigziy `ed oic ok m`e .aiig Ð dilr jxc zxbexb ivg xiard :(`,t zay) "`ivend"a opixn`ck ,cealk ied dylyn dhnlc ,dyly

.zg` zaa dxiwrde oipwd `ay ,migth dyly deab `edy lwn iab lr gpen elit` qik apeb oipr lka dil rnync :mdxa` oa oeyny epiax xne`e !dxiwrd ligzdy mcew d`pwy

åäéáâäùÐ e`ivedl jlnpe eripvdl zpn lroizrc `wlqc :xnel yie !`id d`ved jxevc ,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,d`ved jd` aiiginc `zyd dizrc `wlqc oeike :xn`z m`e
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ïékñ øéáònä eäééðéa àkéà ?àðMéì éàäì àðMéì¦¨¨§©¦¨¨¦¨¥©§©©£¦©¦
àðMéì Cäì .Búëéìäa ïéàøéL òø÷å ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¨©¦¨¦©£¦¨§©¦¨¨

äøé÷ò àìa äçpäì øLôà éà zøîàc¯éà éîð àëä §¨§©§¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨¨¨©¦¦
àì zøîàc àðMéì Cäì .äøé÷ò àìa äçpäì øLôà¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨§©¦¨¨§¨§©§¨

dì øãäî éöî¯øîà ,àôeb .dì øãäî éöî àëä ¨¥©£©¨¨¨¨¥©£©¨¨¨©
,òaøà óBñì òaøà úlçzî õç ÷øBfä :ïéáà éaø©¦¨¦©¥¥¦§¦©©§©§©§©

Búëéìäa ïéàøéL òø÷å¯äçpä CøBö äøé÷òL ,øeèt §¨©¦¨¦©£¦¨¨¤£¦¨¤©¨¨
úaLa ñék áðBbä :ééaà øa éáéa áø áéúî .àéä¯ ¦§¦©¥¨©©©¥©¥¦§©¨

øeqéà éãéì àáiL íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákL ,áéiç©¨¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦
àöBéå øøâî ,àöBéå øøâî äéä .äìé÷ñ¯éøäL ,øeèt §¦¨¨¨§¨¥§¥§¨¥§¥¨¤£¥

éîð àëä ?éànàå .ãçàk ïéàa äáéðâe úaL øeqéà¦©¨§¥¨¨¦§¤¨§©©¨¨©¦
ïðé÷ñò éàîa àëä !àéä äàöBä CøBö ääaâä àîéì¯Bòéðöäì úðî ìò BäéaâäL ïBâk ¥¨©§¨¨¤¨¨¦¨¨§©¨§¦©§¤¦§¦©§¨§©§¦

éaø øîà éîà éaø øîà ïBîéñ áø øîàäå ?áéiç éî àðååb éàä éëå .BàéöBäå åéìò Cìîðå§¦§©¨¨§¦§¦©©§¨¦©¨§¨¨©©¦¨©©¦©¦¨©©¦
ïàéöBäå íäéìò Cìîðå ,úéåæì úéåfî íéöôç äpôîä :ïðçBé¯î äøé÷ò äúéä àlL ,øeètäòM ¨¨©§©¤£¨¦¦¨¦§¨¦§¦§©£¥¤§¦¨¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨

ïðé÷ñò éàîa àëä ,BàéöBäì úðî ìò àîéà àlà ,Bòéðöäì úðî ìò àîéz àì !Cëì äðBLàø¦¨§¨¨¥¨©§¨§©§¦¤¨¥¨©§¨§¦¨¨§©¨§¦©
¯ózëì éà ?éàîì ãîò .ãîòLk¯éàî ózëì ìáà ,Leôì ãîBòa àlà !àeä déçøBà¯ §¤¨©¨©§©¦§©¥§¥¤¨§¥¨£¨§©¥©

øåèô

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



רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(iying meil)

edrlay dry dze`aïéàøéL òø÷[iyn lirn-],Bøéáç ìL`vnpe ¨©¦¨¦¤£¥
aeig mr zg` drya lg dnexzd zlik` zngn dzind aeigy
xehty iia` xaeq dfae ,exiag ly oi`xiyd wfid lr minelyzd

.dipin daxca dil mw meyn minelyzd on

* * *
:elk`e exiag ly ealg apeb oica oecl day `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©

,Bìëàå Bøéáç ìL Baìç áðBâa äðwä ïa àéðeçð éaø äãBî ,àcñç¦§¨¤©¦§§¨¤©¨¨§¥¤§¤£¥©£¨
áéiç àeäLdpwd oa `ipegp iaxy s`e ,ealg inc exiagl mlyl ¤©¨

inelyzn xeht zg` zaa oenne zxk aiigzpy mc`y xaeq
aiigzdy zxkd oi` o`k ,dipin daxca dil mw meyn oennd
minelyzd aeigy meyn ,minelyzn exhet algd zlik`a

,zg` zaa e`a `l zxkdeLixdäáðâa áéiçúð øákzdabd zrya ¤§¨¦§©¥¦§¥¨
,algdøeqéà éãéì àáiL íãB÷zlik`.áìç ¤¤¨Ÿ¦¥¦¥¤

:`xnbd zl`eyïéáà éaøc àâéìt àîéì`cqg axy xn`p m`d - ¥¨§¦¨§©¦¨¦
,oia` iax ixac lr wlegõç ÷øBfä ,ïéáà éaø øîàczeyxa zaya §¨©©¦¨¦©¥¥

,miaxdòaøà úléçzîzen`òaøà óBñì,zen`òø÷åugdïéàøéL ¦§¦©©§©§©§©§¨©¦¨¦
[iyn lirn-]Búëéìäa,rax` seql rax` zligznøeètmlyln ©£¦¨¨

exiardy ,ugd zwixfa dzin aiigzdy meyn ,oi`xiyd inc z`
wx `ed dzind aeigy s`e .miaxd zeyxa zen` rax` zaya
xak lg minelyzd aeig eli`e ,zen` rax` seqa gp utgdyk
aeig ipnf ipyk aygp df oi` ,oi`xiyd erxwpy drya rvn`a

itl ,mipey,àéä äçpä CøBö äøé÷òLzxiwra ezpeek xwir ,xnelk ¤£¦¨¤©¨¨¦
zryny `vnp ,zen` rax` seqay enewna egipdl ick `id ugd
oeike ,dzina aiigzp dzngny dk`lnd dligzd ugd zxiwr
`ed ixd dzin zaiignd dk`lnd rvn`a lg minelyzd aeigy

e ,minelyzn xehténð àëäapebdy oia` iax xeaqi o`k mb - ¨¨©¦
y oeik ,minelyzn xhti elk`e exiag ly ealgCøBö ääaâä©§¨¨¤

àéä äìéëàzryny `vnp ,elke`l ick algd z` diabd ixdy - £¦¨¦
jixv df aeige ,alg zlik` lr zxkd aeig ligzd algd zdabd

.algd zdabday minelyzd aeign exhetl
:mipecipd oia zwlgne dgec `xnbdàzLä éëäd`xp jk ike - ¨¦©§¨

ixde ,mixacd z` zencl yiy ,dzr jipira,íúärxwe ug wxefa ¨¨
,oi`xiyäçpäì øLôà éàzeyridl,äøé÷ò àìa`ed aeigd ixdy ¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨

dligzdy aygp dxiwrd zryn okle ,gipde xwryk wx
la` .dk`lnd,àëä,elk`e exiag ly ealg apebaäìéëàì øLôà ¨¨¤§¨©£¦¨
zxk zaiigndìéëàå ïéçb ,éòa éàc ,ääaâä àìa,dvxi m`y - §Ÿ©§¨¨§¦¨¥¨¦§¨¦

ddabdy ,ddabd `la lk`ie migth dylyn dhnl stekzi
jxev oi`y oeike ,ddabd dny oi` migth dylyn dzegt

xk aiigzdl ick ddabdaxak lgd zxkd aeigy xnel oi` ,z
aeign exhetl leki epi`e ,drilaa wx lg `ed `l` ,ddabda

.ddabdd zra lgy minelyzd
:sqep ote`a zwlgn `xnbd,íúä ,énð éà,oi`xiy rxwe ug wxfa ¦©¦¨¨

døeãäàì éòa éà,ewxfy xg`l ugd z` xifgdl dvxi m` -àì ¦¨¥§©£¨Ÿ
dì øcäî éöîaeig ligzdy aygp okl ,exifgdl leki epi` - ¨¥©§©¨

gepl eteq ugd zxiwr zryn ixdy ,ugd zwixf zra dzind
j` ,oenn aiigle oi`xiyd z` rexwl eteq oke ,dzin aiigle,àëä̈¨

,elk`e exiag ly ealg apebadì øcäî éöîxifgdl `ed leki - ¨¥©§©¨
oi` okle ,zxk `le oenn wx aiigzie ,elk`y mcew algd z`
.zxk zaiignd dlik`d dligzd algd zdabd zryny mixne`
zl`ey .zeigcd izy oia oicd oiprl lcadd edn dpc `xnbd

:`xnbdàkéà éàîy oica lcadd dn -àðMéì éàäì àðMéì éàä ïéa ©¦¨¥©¦§¨§©¦§¨
dgpdl xyt` i` ug wxefay zwlgnd ,dpey`xd oeyld oia -
oial ,ddabd `la dlik`l xyt` alg apeba eli`e ,dxiwr `la
ugd z` xifgdl leki epi` ug wxefay zwlgnd ,dipyd oeyld

.elk`y mcew algd z` xifgdl leki alg apeba eli`e
:`xnbd zxne`ïékñ øéáònä ,eäééðéa àkéà`edyk ,zaya ecia ¦¨¥©§©©£¦©¦

zen` rax` jldnCäì ,Búëéìäa ïéàøéL òø÷å ,íéaøä úeLøa¦§¨©¦§¨©¦¨¦©£¦¨§©
zøîàc àðMéìug wxefdy mrhdy zxne`d dpey`xd oeyll - ¦§¨§¨§©§

y meyn `ed minelyzn xehtàëä ,äøé÷ò àìa äçpäì øLôà éà¦¤§¨§©¨¨§Ÿ£¦¨¨¨
énð,miaxd zeyxa oikq xiarna o`k mb -àìa äçpäì øLôà éà ©¦¦¤§¨§©¨¨§Ÿ

,äøé÷òeli`e .minelyzd on xehtezøîàc àðMéì Cäìoeyll - £¦¨§©¦§¨§¨§©§
c meyn `ed xeht ug wxefdy mrhdy zxne`d dipydéöî àìŸ¨¥

,dì øcäî,exifgdl leki epi`y ,wxefa wx zkiiy ef `xaq ok m` ©§©¨
la`,àëä,ecia oikqd z` xiardydì øcäî éöî`ed leki - ¨¨¨¥©§©¨

`l o`ky `vnp ,aiigzie zen` rax` xeariy mcew dxifgdl
.minelyza aiigzie ,`id dgpd jxev dxiwry xn`p

* * *
:oia` iax ly epica oecl zxaer `xnbd,ïéáà éaø øîà ,àôeb¨¨©©¦¨¦

õç ÷øBfämiaxd zeyxa zayaòaøà úlçzîzen`òaøà óBñì ©¥¥¦§¦©©§©§©§©
,zen`òø÷åugdøeèt ,Búëéìäa ïéàøéLoeik ,minelyzd on §¨©¦¨¦©£¦¨¨

lr s`e ,miaxd zeyxa zen` rax` zxard lr dzin aiigzpy
aiigzp xaky xg`l ,dgpdd zrya wx `ed dzind aeigy ab

meyn xeht mewn lkn ,minelyzaàéä äçpä CøBö äøé÷òL¤£¦¨¤©¨¨¦
.utgd z` xwry dryn xak dligzd dk`lndy `vnpe

:`xnbd dywn,éiaà øa éáéa áø áéúî,`ziixaa epipyñék áðBbä ¨¦©¦¦©©©¥©¥¦
[wpx`-],úaLazeyxl e`ivede milrad zeyxa ediabdy ote`a §©¨
,miaxdáéiçlr s`e ,qikd lr minelyzawpx`d z`vedy ab ©¨

,dzin dilr miaiigy dk`ln `id miaxd zeyxl cigid zeyxn
oeik,äìé÷ñ øeqéà éãéì àáiL íãB÷ äáéðâa áéiçúð øákLixdy ¤§¨¦§©¥¦§¥¨¤¤¨Ÿ¦¥¦§¦¨

aeig eli`e ,milrad zeyxa ediabdy drya lg minelyzd aeig
m` mpn` .miaxd zeyxl e`ivedy drya wx `a dzindäéä̈¨

apbdøøâîqikd z`àöBéå øøâî ,àöBéå`le ,miaxd zeyxl §¨¥§¥§¨¥§¥
,milrad zeyxa ediabdøeèt,minelyznúaL øeqéà éøäL ¨¤£¥¦©¨

åxeqi`,ãçàk ïéàa äáéðâiaeiga aiigzdl qikd z` dpwy §§¥¨¨¦§¤¨
zay llig mb f`e ,miaxd zeyxl e`ivedy drya wx daipbd

:eziiyew z` iaia ax miiqn .dzin aiigzdeéànàå`yixa recn - §©©
,minelyza aiig milrad zeyxa qikd z` diabdykénð àëä̈¨©¦

àîéìy xn`p o`k mb -,àéä äàöBä CøBö ääaâä`la ixdy ¥¨©§¨¨¤¨¨¦
lr aiigzi `l ,cigid zeyxn 'dxiwr'd `idy ,ddabd dyriy
dryny `vnp oky oeike ,cal dgpda zeyxl zeyxn d`ved
zay xeqi`e ,d`vedd zk`ln dligzd utgd z` diabdy

:`xnbd zvxzn .minelyzd on xhtie cgia e`a daipbeàëä̈¨
L ïBâk ,ïðé÷ñò éàîadligznBäéaâäapbdBòéðöäì úðî ìòjeza §©©§¦¨§¤¦§¦©§¨§©§¦

onf eze`ae ,miaxd zeyxl e`ivedl ayg `le ,milrad zeyx
,einelyza aiigzde e`pweecia utgd cera okn xg`låéìò Cìîð¦§©¨¨

,BàéöBäåzaygp ddabdd oi`e ,dzin aiigzd e`ivedyke §¦
`l ediabdyk ixdy ,zeyxl zeyxn d`ved zk`ln zlgzdk
minelyzde dzind aeigy `vnp oky oeike ,llk e`ivedl oiekzd
daxca dil mw oicn minelyzdn xhtp epi` okle ,cg`k e`a `l

.dipin
:df uexiz lr dywn `xnbdáéiç éî àðååb éàä éëåote`a ike - §¦©©§¨¦©¨

,zeyxl zeyxn d`ved xeqi` meyn dzin aiig dfkáø øîàäå§¨¨©©
íéöôç äpôîä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîà ,ïBîéñzayaúéåfî ¦¨©©¦©¦¨©©¦¨¨©§©¤£¨¦¦¨¦

úéåæì,zeyx dze`a dpitl dpitn -eecia mivtgd eidykCìîð §¨¦¦§©
ïàéöBäå íäéìòmiaxd zeyxl cigid zeyxn oebk] zxg` zeyxl £¥¤§¦¨

,[jtidl e`,øeètmeynäúéä àlLa ezpeekäðBLàø äòMî äøé÷ò ¨¤Ÿ¨§¨£¦¨¦¨¨¦¨
Cëìdk`ln lr miaiigzn oi` zayae ,zxg` zeyxl e`ivedl - §¨

z` diabd apbdy xaecn m` ,oky oeike ,dzeyrl epeekzp `ly
,my eripvdl `l` milrad zeyxn e`ivedl `ly zpn lr qikd
gqepa `xnbd zvxzn .exhetl yi ,e`ivede jlnp okn xg`le

:xg`àîéz àìediabdy xaecny xn`z l` -Bòéðöäì úðî ìò Ÿ¥¨©§¨§©§¦
,milrad zeyxaàîéà àlàediabdy xaecny xen` -úðî ìò ¤¨¥¨©§¨
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miwxt dyelya` cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
íéàøéù òø÷ådil `iz` wfipc `penn meyn e`l dzinc ab lr s`e .drleay drya Ð

Ðdfl oinelyze dfl dzin iy` axl dil `xiaqe .xhtinÐ.xehtäçðä êøåö äøé÷òù
àéädil `iz` dgpd inwn oenn aeigc ab lr s` ,jkld ÐÐdxiwr oiae li`ed ,xeht

dzin ,dil `iz` dgpde`iddne ,`id dgpd jxev dxiwry ,cg`k oi`a oinelyze

.dk`ln dl dlgz` `zryïéçâ éòá éàãÐ

dylyn xivae .lik`e migth dylyn dhnl

.`id ddabd e`läøåãäàì éöî àìwxfyn Ð

el rexwl eteq dxiwr zryn jkld .ugd z`

.oi`xiyäéì øãäî éöî àëä`l jkld Ð

.dlik` dl dlgz` ddabd zryn opixn`

ïéëñ øéáòîä.dkilda ecia Ðúáùá ñéë áðåâä
zeyxl e`ivede ,milrad zeyxa ediabd Ð

.miaxdáééç.bxdpy it lr s` ,oinelyza Ð

äáéðâá áééçúð øáëùdpew ddabdc ,mlyl Ð

aiigzdl s` dizeyxa dl dnwe mewn lka

.miqpe`aàöåéå øøâî äéäediabd `ly Ð

d`veda `l` e`pw `le .milrad zeyxa

milrad zeyxnÐ.'ek zay xeqi`y ,xeht

éàîàåe`pwe milrad zeyxa ediabd ik Ð

aiig i`n`?dl dlgz` ddabd zryn `nip

.d`vedáééç éî àðååâ éàä éëå.zay meyn Ð

êëì.e`ivedl Ðúðî ìò åäéáâäá àîéú àì
åàéöåäì úðî ìò åäéáâä àìà åòéðöäìÐ

.`id d`ved jxev ddabd `nip jl `iywce

ãîòùë ïðé÷ñò éàîá àëä`id ezcinre Ð

el d`a zay aeig oi`e ,dpey`x dxiwrl dgpd

ici lr `l` ,dpey`xd utg zxiwr ici lr

zpn lr dcinrd xg` envr xwery eteb zxiwr

.utg zxiwrk eteb zxiwre ,`ivedläéçøåà
àåädxiwr lhal dgpd ezcinr oi`e Ð

.zay zk`lnn dpey`x
øåèô
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,zay meyn dfl dzin epiide ,eytpa oecipy iptn xeht zaya yicbd z` wilcdy `ede

aiigzn `le li`ed ,cg`l oinelyze dzin aiyg jgxk lr `l` .yicb meyn dfl oinelyze

dzin ied Ð oi`xiy zrixwe dnexz zlik` inp `kde .minyl `l` mc` liaya dzin

oinelyze dfl dzin `kd aiygc qxhpewd yexit ayiil dvx wgvi epiaxe .cg`l oinelyze

zrixwe dnexz zlik` ,miyrn ipy ody itl dfl

izy md ,ipelt ly eza lr `a ipelt oke .oi`xiy

lre ,zad `la eilr cirdl oileki eidy .zeicr

,dqxe`nd dxrp lr `a ipelt :eilr `la zad

lr `a lkd Ð yicb wilcn la` .dzpif zipelt

.cg`l oinelyze dzin aiyg jkle ,cg` dyrn

xn` `dc ,mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp oi`e

lrad `iad :(a,h) oixcdpqc `nw wxta sqei ax

icirl menifde micr a`d `iade ,dzpify micr

xfg .oenn oinlyn oi`e mibxdp lrad icir ,lrad

a`d icr ,a`d icirl menifde micr lrad `iade

,lral :yexit ,dfl oenn .oenn oinlyne oibxdp

lr mzde .micrl ,zeytpe .daezk eciqtdl evxy

:mz epiaxl d`xpe !lkd mdl `a zg` dnfd

dfl oennc dil zi` minnef micr iab `wec `axc

dnfd miiwzzy opirac meyn ,aiig dfl zeytpe

Ð `xab cga zeytpe oenn ,edine .cg` lk itlk

`nlra la` .dnfd zvw ea miiwznc oeik ,xeht

icb `dc ,xeht dfl zeytpe dfl oennc `ax dcen

opinwene ,xeht opzc ,el zetk care el jenq

cgc icba (a,ak `nw `aa) "lbxd cvik" wxta

oa" wxta dil zi` diteb `axc :cere .cgc `care

,milk xayy scexc (`,cr oixcdpq) "dxene xxeq

ab lr s` ,xeht ,mc` lk ly oia scxp ly oia

,edine .milkd lral oinelyze scxpl dzin iedc

"`xza lfebd"a gkenck ,qxb dax scex iab mzd

(a,fiw `nw `aa)ied (`,i) oixcdpqc `nw wxtae

ilekl jgxk lrc :mz epiax xne` cere .`ax

miw `dc ,xeht dfl oinelyze dfl dzin `nlr

didi `l"n ol `wtp Ð xehtc dipin daxca dil

'ebe oeq`lral oinelyze dy`l dzin ied mzde "

,di`x dpi`c wgvi epiax xne`e .ely zecledy

aiyg Ð dy`d seba od zecledy oeik mzdc

xxeq oa" wxtac ,rcz .cg`l oinelyze dzin

dy`a oeq` oi`yk aiigl ira (`,cr my) "dxene

dzinay zevnac ,eytpa elivdl ozipc ab lr s`

dvxy dfl dzin iedc meyn ,xacn aezkd

dfl dzin mewn lkac :xne` xy` oa wgvi epiaxe .ziyixtck ,dy`d seba ody itl ,cg`l oinelyze dzin aiygc meyn epiide ,xeht Ð oeq` yiyk ikd elit`e .lral oinelyze ,ebxedl

`xwirnc ab lr s`e .cg`l oinelyze dzin aiyg ikdle ,[milkd lrale card lral s`] ,mlerd lkl dzin aiige ,mc` lkl livdl ozipc ,ip`y scexe el zetk care ,aiig dfl oinelyze

cg`l oinelyze dzin iedc meyn `py `l `l` :eyexit ikde .`xaq dze`n ea xfg Ð `py `l `l` :xn`wc `pwqnd itl ,dfl oinelyze dfl dzin scex aiyg (my) "xxeq oa" wxta

.[yicb wilcna enk .cg`l oinelyze dzin aiyg `kde]äøé÷òùjizeaipb wexf dil xn`c oebk ,xehtc zaya xkne apb iab (a,r `nw `aa) "daexn"a opixn`c :dyw Ð `id dgpd jxev

epiax yexitle !`kd xn`ck ,`id dgpd jxev dxiwr `de ?jixt i`ne !gepzy cr ied `l zay meyn eytpa aiigzne ,dpw exivg xie`l ihn ikn :jixte .jizeaipb ixivg il ipwize ixvgl

ddabd zrync ,dinxi iaxck ,dipin daxca dil miwc meyn xhtn `w `le .(a,ap oihib) "oiwfipd"a ynn jqpn ax xn`w ikd elit`e ,ddabd `la jeqipl xyt` i`c yxitc .xity iz` mz

`ll ixecd`l ivn oia biltn ded `le ,`id dgpd jxev dxiwrc dil zilc oicd `ede ,`id jeqip jxev ddabdc dil zil dinxi iax `zyde .jeqip zry cr ied `l eytpa aiigzne ,dpew

iaxc `ail`e .wxef` inp bilt Ð xiarn` biltc o`ne .edpip iccd ik i`ce `l` !xiarn hewpil ?ug wxf oia` iax hwp i`n` dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill ,rcz .ixecd`l ivn

iab ,oia` iaxc` bilt dinxi iaxc zvw rnyn (`,fiw my) "`xza lfebd"ae ,oia` iaxc` dinxi iax bilt `l Ð ddabd `la jeqipl xyt` m` la` .(a,r `nw `aa) "daexn"a jixt dinxi

xeaq `xwirn :mzd xn`wc .jqpnd s` xnel exfg.[dinxi iaxcl `incc xeaq seqale ,oia` iaxcl `incc xeaq `xwirnc :zegcl yi edine] .dinxi iaxck xeaq seqale ,oia` iaxck

éàãoihiba opixn`e ,`pngx xn` "dcia ozpe"c ?eita e` ecia qtez `edy xaca ddabd jiiy dnc :wgvi epiaxl dywe .ddabd `ied `lc dylyn dhnl :qxhpewa yxit Ð lik`e oigb ira

epiaxl d`xp `l` !dyly deab `dzy jixvn epi` Ð dielz mzd irac o`n elit`e .lrad zeyxa ixiinc ab lr s` ,dielz dpi`y it lr s` dxeyw ,zyxebn Ð dzlw jezl wxf (`,gr)

mewn lkn ,dlik` jxevl ef ddabd `iede ok dyer epi` dlik` jdac ab lr s` ,ezrila zia cr dagezle zegyl `ed leki dpw y`xa `ed m` ,lik`e oigb ira i`c :eyexit ikdc wgvi

.exiag el dagz m` oebk ,ddabd `la dlik`l xyt`c xninl ivn iedc oicd `ede .`id dlik` jxev e`l Ð ddabd `la aiigzdl lekie li`edàëä`id d`ved jxev ddabd `nip inp

il jk ,dxixba xyt`c ab lr s` .ddabd `la dgpdl xyt` i` inp `kdc ,jixt dxiwr `la dgpdl xyt` i`c `pyill la` ,icin jixt `l xcdin ivn `l ixecd`l ira i`c `pyill Ð

.aeigd jyen dgpd zry cre ,aeigd znxeb dxiwr `vnp ,dgpda aiigzn did `l Ð dxiwr dyer xg` did m`c .ddabd zryn ligzn xeqi`d mewn lknc ,zxg` dxiwr enk ef dxiwr

àîéðdiabiy cr `ied `l dxiwrc ,dxiwrd zlgzd mcew d`pwc oeik `de ?jixt i`n Ð migth dylyn zegt dpew ddabdc mz epiax yexitl :dniz Ð `id d`ved jxev ddabd

itl aiigc ,inc cnerk jldn :xn`c ,i`fr oal enk ,aiigziy `ed oic ok m`e .aiig Ð dilr jxc zxbexb ivg xiard :(`,t zay) "`ivend"a opixn`ck ,cealk ied dylyn dhnlc ,dyly

.zg` zaa dxiwrde oipwd `ay ,migth dyly deab `edy lwn iab lr gpen elit` qik apeb oipr lka dil rnync :mdxa` oa oeyny epiax xne`e !dxiwrd ligzdy mcew d`pwy

åäéáâäùÐ e`ivedl jlnpe eripvdl zpn lroizrc `wlqc :xnel yie !`id d`ved jxevc ,oizkecl `iyew `xcd ok m` ,d`ved jd` aiiginc `zyd dizrc `wlqc oeike :xn`z m`e

.dipy dxiwr ied e`ivede jlnpc `dìáà.llk cnr `ll cnr oia ,dicica beltilc jxtinl ivn ied ,aiig szkl ied elit` Ð 'ek xeht i`n szkl
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miwxtרמד dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
øåèô,qikd el dpwp day dpey`x ddabd zngn zay aeig dilr iz`c ,oinelyzn Ð

.cg`k oi`a oinelyze dzineäãéãá âåìôéð.xehte aeig ea zepyl leki envr diabna Ð

àìàdpey`x dxiwr zngn e`l dxiwrc zay aeig ikd elit`e ,cnryk dnwez `l Ð

i`fr oae ,ziad on `veiyk dpexg` driqt ly eteb zxiwra `l` ,dil `iz` ddabdc

.`idøîàã.zayc `nw wxta Ðãîåòë êìäî
éîãzgpde ,dxiwr `ied driqt lk zxiwre Ð

,ddabd zryn dipw jkld ,dgpd `id lbxd

.dil `iz` `w `ziixza driqta dzin aeige

éàî ÷øåæ ìáà.ewxfe ediabd ÐøåèôÐ

aeig ici lr zay aeig dil `iz`c ,oinelyzn

.izixg` dxiwr `zil ezc ,ddabdêøã ïéà
êëá äàöåä.zay aeig o`k oi`e ÐéàîáåÐ

.jka d`ved jxcc opireny`l jixhvi`éà
éáøáøá.ediabdl ieyn ea yiy lecb qik Ð

àåä äéçøåà.`id d`vedc `hiyte ,exxbl Ð

àåä äéçøåà åàìzay meyn aiig i`n`e Ð?

àëéì äáéðâ øåñéà,ddabd `la dkiync Ð

.miaxd zeyxa `ipw `lc jzrc `wlqwúåùøì
ãéçéäxvgl dkenq exivg dzidy ,ezeyxl Ð

.milradíéáøä úåùø éãéö,mizal jenq Ð

oileykne mipa` mizad on oldl oipzepy

miptle itetig oze`ne .zelbrd jekig wigxdl

xfril` iaxc `zbelt :miaxd zeyx iciv ixw

."zebb lk" wxta oiaexira opaxeéçéëù àì àäã
íéáø.dkiyn da oewizc ,`hniqk dil iede Ð

øîà éùà áøxeht xn`wc `veie xxbn ÐÐ

daipb xeqi` jl `iywce ,miaxd zeyxa mlerl

.`kilåãé óøéöù ïåâëzegtl dipyd Ð

,dxxib zg` eciae ,rwxwl jenq dylyn

ecie ,dzxag jezl dltpe.dil `ipwàáøãë
äáåùç íãà ìù åãé àáø øîàãzgpd oiprl Ð

ikid ike .drax` lr drax` mewnk ,zay

mewn aeyg zay oiprlcÐinp `pwin oiprl

dlrnl ddiabd eli`k ,ipwinl mewn aeyg

ddab` `l cigid zeyxa ,edine .dylyn

,dilr zay aeig izilc inwn dil ipwizc

.cg`k oi`a dziipwe miaxd zeyxl dz`iae

ddabd iediz `lc ,sxivyk ipyn ikdle

."`veie xxbn" ipzwck ,cigid zeyxaàçà áø
éëä éðúîmiaxd zeyxa dkiync ,oxn`ck Ð

.dkezl dlaiwe eci sxivyk dl miwene ,ipw `l

åëùåî äéä,i`w milra zeyxa dnda apeba Ð

."daexn" wxtaúîå.xeyd Ðíéìòáä úåùøá
øåèôaiigzdl ipw `lc ,melk mlyln apbd Ð

.oiqpe`aåäéáâä.milrad zeyxa elit` Ðàä
åàéöåäzeyxl elit`e ,diwt`c `kid lk Ð

.miaxdïé÷åìä ïä åìà.oda exzd m` Ðàîéé÷å
íìùîå ä÷åì ïéàã ïìick"n onwl ol `wtpc Ð

"ezryxÐi`e ,eaiign dz` zg` dryx meyn

.zeiryx izy meyn eaiign dz`
ïéúéðúî
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êìäî,dl ixinb `zkld Ð miaxd zeyxa aiigc zen` rax` xiarne Ð inc cnerk

la` .`ed `aeig mewn mzdc ,dpin opitli `le (a,ev zay) "wxefd"a opixn`ck

oal :jixt inlyexiae .xeht mewn `edy eihq jxc `ihltl zepgn jldna ixiin i`fr oa

.utewa :ipyne ?aiiginc miaxd zeyxa zen` rax` xiarn zgkyn ikid i`frìáàwxef

ikd meyn Ð dcica ipzile beltil xeht i`n

`ivenac meyn ,xxbnn ith dcica wxef aiyg

`aiy mcew ,oipwd ddabda `a mdipya wxefae

oipwde d`vedd Ð xxbna la` .d`ved aeig

.cg`k oi`a

øøâî:jixtc lirl Ð dil jixhvi` `veie

ira `l ,szkl oiae yetl oia beltilc

yecig el d`xp xeht szklc meyn ,ikd iiepyl

ixnbl ied `l `kdc ,cere] .xxbnc yecign ith

jiiy `l Ð dcica ynn iedc ,lirl la` ,dcica

.[ikd iiepyl

éà`kil daipb xeqi` miaxd zeyxl diwt`c

wxta xn`c o`nl `ki`c ab lr s` Ð

zepew zen` rax`c (`,i) `rivn `aac `nw

iab ilin ipd Ð miaxd zeyxa elit` mc`l el

.`pebir meyn hbae ,iievp`l ezil `lc ,d`ivn

.zen` rax` el epwiy epiwz `l Ð apbl la`

àìàwxtac :wgvi epiaxl dniz Ð irvina

okxcy mixac iab (`,et `xza `aa) "dpitqd"

jixte ,ddabda `l` dkiyna oipwp oi` odiabdl

irac icina :ipyne ,`ed ddabd xac ,qik apebdn

inp ddabd xac xn` ded i`c rnyn .`pzin

elit` xity dil iz` ded Ð dkiyna dpwp

ixii` ivn `l jgxk lr `d ?i`n`e ,ixhefa

?dxixba zay oiprl aiigin ikid ok m`c ,ixhefa

xyt`c :xnel yie ?jka d`ved jxc oi`c`diy

e`iveny oebk ,ixhefa elit` jka d`ved jxc

`l` dpwp epi`e ,dxixba ekxcc ,zxzgn jxc

,jinrhle xninl ivn ded :inp i` .ddabda

.zenewn dnka cenlzd jxc oke .jixt `le

áødylyn dhnl eci sxivy oebk xn` iy`

i`n` i`wc ,qxhpewa yxit .`axcke ,dlaiwe

ipyn `zyde ,`kil daipb xeqi` lirl jixtc

epiaxl dywe .`axck ,daipb xeqi` inp `ki`c

drax` mewn zeaiyg oipr dnc ,`cg :wgvi

di`x mey jixv oi`c :cere ?oipwl zay oiprlc

"dcia ozpe"c `hiytc ,eci dil `ipwc `iadl

`l i`n`c :cere .lirl ziyixtck ,`pngx xn`

oebk ,dylyn dlrnl eci sxivyk elit` iwen

zeyxa ddabd `kilc dyly ddeab dtewq`dy

d`xpe !zay`e oipw` `axcn iziin dede ,cigid

xi`n epiax oa wgvi epiax `vny xtqd zqxibk

`zlin dleke .`axck inp i` :qxbc fpky` ixtqa

lr s`c ,dylyn dhnl eci sxivyk ,i`w zay`

iab lr `l` dgpd zay oiprl `aiyg `lc ab

eci sxivyk zay aeig `kd `ki` ,drax` mewn

mewn opira `l dylyn dhnlc ,dylyn dhnl

i` .`inc `rx`` zgpenke ,inc cealkc ,drax`

,`axcke ,dylyn dlrnl eci sxiv elit` ,inp

`l mz epiaxe .drax` lr drax`k daeyg ecic

eze ,`axcke `l` ,mc` ly eci `ax xn`c qxb

dil jixhvi` `veie xxbnc iiepyl `z`e .`l

iziin `d`e ,cb` diny `l ci cb`c ,opireny`l

diny dylyn dlrnlc ,dylyn dhnl sxiv `wece .dkezl xxbn zxg`ae ,zg` eci `ivede mipta x`yp `edyk ixiine .cb` diny `l ci cb`c (`,av zay) "ripvnd"a xn`c `axck

.[`axk ez` (`,d zay) opgei iax oke zayc `ziipzn edleke ,`axc dil zil `nw `iepylc :dyw `nw yexitle] .`xixb eteb xzac ,cb`úåùøáåxn`c `de Ð dpw inp miaxd

oiprl epiid Ð ipwc xn`wc `dc ,`kdc `piaxc` ibilt `lc :wgvi epiax xne` ,miaxd zeyxa `ipw `l dkiync ediiexz ixn`c `axe iia`c (a,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

`nw `aa) "daexn"a `dc ,biltc el d`xp mdxa` oa wgvi epiaxe .ixnbl ely `diy dpew epi` la` ,oiqpe`a aiigzdlenk wcinl inp `ki` ,`tiq ipzwc epa zexekal dpzp iab (`,hr

.oipwl die`xd dkiyna `l` aiigzdl apbl oi`y (`,dq) `xnba mzd gken `d ipy oeyll elit`e ,qxhpewa my yxity oey`x oeyll ,ixii` oipwc dkiyn oiprl mzde .o`k wcwcny

éäðéîøå"ezeg` lr `ad" cr `kd xhp `l` ,dlr iwlc ipzw mzde ,qpw dl yi zxfnnd lr `ad :ipzwc ,jxtinl ivn ded oizipznc `yix` Ð ezeg` lr `ad oiweld od el`

."zxfnnd lr `ad" cr dpynd lk `iadl jixv dide zezixk iaiig xza my oiiepy oie`l iaiigc ,mzdc oizipznc `yixn jxtinl
`niiwe
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(iying meil)

øeètzra ixdy ,cgi e`a dzinde oennd aeigy oeik ,minelyzn ¨
ok m`e ,d`vedd zk`ln dlgd mb f`e ,oenn aiigzd ddabdd
on xhtp apbd ea ote` aezkl `ziixad dzvxyk ,dyw

,dipin daxca dil mw meyn minelyzdéðúcàdzpyy cr - ©§¨¥
,`yixa llk xkfed `ly ycegn ote` dpyndàöBéå øøâî äéä'¨¨§¨¥§¥

ðúéðå âBìôð ,'øeèt àöBéå øøâîdãéãa éwlgl `ziixad dlki - §¨¥§¥¨¦§§¦§¥§¦¨
,milrad zeyxa qikd z` diabdy ,`yixd ly ote` eze`a

,jk xneleíéøeîà íéøác äna,minelyza aiigy,Leôì ãîBòa ©¤§¨¦£¦§¥¨
,dzind aeig mcew daipba aiigzpy meynìáàcnrøeèt ,ózëì £¨§©¥¨

dxiwrd lehiak zaygp ezcinr oi`y meyn ,minelyzn
.xeht ,oennae dzina ezaiig dxiwr dze`y oeike ,dpey`xd
`ziixaay ,oia` iax lr `iyewd zxfeg ,uexizd dgcpy oeike
miaxd zeyxl e`ivedl zpn lr qikd z` diabdyky x`ean
aeigy `vnp `id dgpd jxev dxiwr m` ixde ,minelyza aiig
,zeyxl zeyxn d`ved lr dzind aeig mr cgia lg minelyzd

.dipin daxca dil mw meyn minelyzn xhtidl jixve
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zayiin,àlàxaecn mlerl ¤¨

zeyxl enr `vie milrad zeyxa qikd z` diabdy `ziixaa
,minelyzn xhtp epi` ok it lr s`e ,llk cenrl `la miaxd

cépî àäzrck ef `ziixay itl -Cläî ,øîàc ,àéä éàfò ïa ¨©¦¤©©¦§¨©§©¥
,éîc ãîBòkdgpde dxiwrk zaygp mc`d ly driqt lk ,xnelk §¥¨¥

dxiwrd z` zlhane zniiqn driqt lky oeike ,dnvr ipta
`id dzin aeig eilr lg dzngny dxiwrdy `vnp diptly
eli`e ,miaxd zeyxl cigid zeyxn dyry dpexg`d driqta
zeyxa utgd z` diabdy dryn ,okl mcew `a minelyzd aeig
zg` zaa dzind aeige minelyzd aeig e`a `ly oeike ,milrad

daxca dil mw ly xeht o`k oi`.dipin
:`xnbd zwiicn .df uexiz lr mb dywn `xnbdìáàdid m` £¨

apbd÷øBæzeyxn elhp ea mewn eze`n miaxd zeyxl qikd z` ¥
,eilraøeèt ,éàîzaiignd utgd zdabd ixdy ,minelyzn ©¨

,miaxd zeyxl milrad zeyxn dxiwrd `id minelyza eze`
dazk recn ,dyw ok m`e ,ztqep dxiwr dixg` dzid `l ixdy

,`veie xxbn didy ,ycegn ote` `tiqa `ziixad[éðúéðå] âBìôéð¦§§¦§¥
,dãéãaxnel dkixv `ziixad dzid jkeíéøeîà íéøác äna §¦¨©¤§¨¦£¦

minelyza aiigy.øeèt ,÷øBæ ìáà ,Cläîa¦§©¥£¨¥¨
j` ,ok xnel xyt` did ok` :`xnbd zvxzn'àöBéå øøâî'§¨¥§¥

déì àëéøèöéàxehty df oic eprinydl `ziixad dkxved - ¦§§¦¨¥
c ,yecig ea yiy meyn ,`veie xxbn ly ote`aàðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨

llk aiigzn epi` `veie xxbndy xnel epzrc lr dler did -
y meyn ,minelyzn xhtp epi` `linne dzinäàöBä Cøc ïéà¥¤¤¨¨

,Cëa,ux`a mzxixb ici lr mivtg `ivedlïì òîLî à÷jxc efy §¨¨©§©¨
.minelyzn xeht `linne ,dzin zaiignd d`ved

:`ziixad ixac z` xxal `xnbd dkiynnéàîáeqik dfi`a - §©
,exxebl jxc oi`y mixaeq epiidy ,xaecnéáøáøa éàqika m` - ¦§©§§¥

,cake lecbàeä déçøBàe .exxebl `id jxcd i`ce ixd -éøèeæa éà §¥¦§§¥
`ld ,ohw qika -àeä déçøBà åàì,exxebl jxc oi` zn`a ixd - ¨§¥

ecne:`xnbd zx`an .`ziixad ezaiig ràlàxaecnéòöéîa- ¤¨§¦§¥
eze` mi`iven minrtly s`y `ziixad dycige ,ipepia qika

.dxixba s` e`ivedl `id jxcd ,ddabda
:xaecn ote` dfi`a xxal `xnbd dtiqenàëéäì dé÷tàãe- §©§¥§¥¨

,apbd e`ived okidl,íéaøä úeLøì dé÷tàc éàmpn`úaL øeqéà ¦§©§¥¦§¨©¦¦©¨
àkéàj` ,miaxd zeyxl cigid zeyxn e`ived ixdy ,epyi - ¦¨

,àkéì äáéðb øeqéàe .miaxd zeyxa dpew dkiyn oi` ixdyéà ¦§¥¨¥¨¦
ãéçiä úeLøì dé÷tàcdzid apbd ly exvgy oebke ,apbd ly §©§¥¦§©¨¦

mpn` ,milrad xvgl dkenq,àkéà äáéðb øeqéàe`pwy oeik ¦§¥¨¦¨
mle` ,exvgl ekynyk,àkéì úaL øeqéàxzen `ziixe`cn ixdy ¦©¨¥¨

.xg` ly cigid zeyxl cg` ly cigid zeyxn mivtg xiardl
:`xnbd zayiinàëéøö àìoicn exhetl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,dipin daxca dil mw,'íéaøä úeLø écéö'ì dé÷tàc§©§¥§¦¥§¨©¦

zelbrdy ick mipa`e mileykn my gipdl mkxc dzidy
i `l miaxd zeyxa zexaerdmze`ne ,mewifie mizaa ekkgz

mye ,'miaxd zeyx iciv' edf miccvay mizad cre mileykn
d`ved meyn `ed aiig j` ,dkiyna utgd z` zepwl `ed leki

.miaxd zeyxl cigid zeyxn
miaxd zeyxk mb aygii df mewny okzi cvik zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .oipw oiprl cigid zeyxk mbe ,zay oiprlïàîëe§©
,`ziixad zxaeq oldl mi`aend mi`pzdn `pz dfi` zrck -éà¦

øîàc ,øæòéìà éaøkyeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéömd - §©¦¡¦¤¤§¨©¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
ok m` ,miaygp,àkéà úaL øeqéàcigid zeyxn `ived ixdy ¦©¨¦¨

eli`e ,miaxd zeyxl,àkéì äáéðb øeqéàdpew dpi` dkiyny oeik ¦§¥¨¥¨
e .miaxd zeyxaéøîàc ,ïðaøk éàyúeLøk åàì íéaøä úeLø écéö ¦§©¨¨§¨§¥¦¥§¨©¦¨¦§

,eîc íéaøäok m` ,zilnxkk mpic `l`àkéà äáéðb øeqéàoeik ¨©¦¨¦§¥¨¦¨
eli`e ,dkiyna apbd e`pwy,àkéì úaL øeqéàe`ived `l ixdy ¦©¨¥¨

cigid zeyxn `ivedl xeqi` oi` dxezd one ,miaxd zeyxl
.zilnxkl

:`xnbd zayiiníìBòìzxaeq `ziixadéëå ,øæòéìà éaøklke - §¨§©¦¡¦¤¤§¦
y dnøæòéìà éaø øîàyéðä ,eîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéö ¨©©¦¡¦¤¤¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¨¥

éléîwx edf -íúäì éìééòå íéaø é÷çãc ïéðîéæc ,úaLc àáeiç ïéðòì ¦¥§¦§©¦¨§©¨§¦§¦§¨£¥©¦§©§¥§¨¨
ipa mikled ,miaxd zeyxa wgec yiy drya minrtly meyn -
utg myl `ivend okle ,miaxd zeyx iciva mb miaxd zeyx

.aiig ,cigid zeyxnéð÷ ,àð÷éî ïéðòì ìáàutg zepwl oiprl - £¨§¦§©¦§¨¨¥
ly ,ea mipewy xfril` iax dcen df mewnl dkiyna`l df oipr

,miaxd zeyxk mewnd aygpíéaø éçéëL àì àäc ,àîòè éàî- ©©§¨§¨Ÿ§¦¥©¦
epwizy `hniqk `ed ixde ,my miievn miaxd oi` onfd aexy oeik

dkiyna da epwiy minkg(:er a"a).da miievn miax oi`y oeik
:`ziixad z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

zeyxl milrad zian qikd z` xxby `ziixaa xaecn zn`a
xaecn ,miaxd zeyxa dpew dkiyn oi`y s`e ,dnvr miaxdïBâk§

óøévLz` [cinvd-]ìMî ähîì BãéäLrwxwl jenq migth ¤¥©¨§©¨¦§Ÿ¨
milrad zian qikd z` xxb zxg`d eciae ,miaxd zeyxBìaé÷å§¦§

daipbd oipwy `vnp ,da e`pwe ,miaxd zeyx rwxway cia
utgd zqipk mr lg oipwd ixdy ,zg` zaa e`a zay xeqi`e

e :eci el dzpw cvik `xnbd zx`ane .miaxd zeyxl,àáøãk¦§¨¨
,àáø øîàcjxev yi zaya zeyxl zeyxn dxard oiprly s` §¨©¨¨

drax` lr migth drax` ly aeyg mewna dgpdd `dzy
mewn lkn ,migthìL Bãédíãà,df xeriyn dphw `idy s` ¨¤¨¨

k Bì äáeLçly mewn,äòaøà ìò äòaøàzaya utg xwerd okle £¨§©§¨¨©©§¨¨
,aiig ,zxg` zeyxa z`vnpd mc` ly ecia egipde zg` zeyxn
zaygp oipw oiprl jk ,zay oiprl 'aeyg mewn' `id eciy myke
dylyn dlrnl diabd eli`k ,exvgak da zepwl 'mewn'k eci

migth.
:oecipa mixg` mi`xen` ixac d`ian `xnbdéëä éðúî àçà áø©©¨©§¥¨¦

dkiyny ,iy` ax ly evexizk `ziixad z` dpy `g` ax mb -
dyelyl zgzn eci sxivy xaecne ,miaxd zeyxa dpew dpi`

mle` .elaiwe migthéðúî àðéáø,xg` ote`a `ziixad z` dpy - ¨¦¨©§¥
íìBòì`ziixaa xaecndé÷tàcutgd z` apbd `ivedy - §¨§©§¥

milrad zian dxixbaå ,íéaøä úeLøìy `piax xaeqúeLøá ¦§¨©¦§¦§
äð÷ énð íéaøäzay aeige daipbd aeig e`a `linne ,dkiyna ¨©¦©¦¨¨

.zg` zaa
zeyxa dpew dkiyn m`d ,zwelgnd ceqi z` zx`an `xnbd

:`l e` miaxdeäééåøúå,`piaxe `g` ax -ïéúéðúî àäc à÷eiãa §©§©§§¦¨§¨©§¦¦
éâìôéî÷apeb oipra dpcy oldlc dpyndn weicd ote`a ewlgp - ¨¦§§¥

,dilra zeyxn dndaïðúc(.hr w"a),äéäapbdBëLBîxeyl - ¦§©¨¨§
aepbdúîe ,àöBéåecera xeydøeèt ,íéìòa úeLøamlyln apbd §¥¥¦§§¨¦¨

e`pw `l oiicre ,milrad zeyxa dpew dpi` dkiyny oeik ,einc
m` la` .eiqpe`a aiigzdlBäéaâäzeyxa `ed m` elit`e ,apbd ¦§¦

,milradúîe ,íéìòa úeLøî BàéöBäL Bà,xeydáéiçapbd ¤¦¥§§¨¦¥©¨
.e`pwy oeik ,xeyd inelyza÷ééc àðéáøzeyxa dpew dkiyny ¨¦¨¨¥
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רמה miwxt dyelyaa cenr `l sc ± iriax wxtzeaezk
øåèô,qikd el dpwp day dpey`x ddabd zngn zay aeig dilr iz`c ,oinelyzn Ð

.cg`k oi`a oinelyze dzineäãéãá âåìôéð.xehte aeig ea zepyl leki envr diabna Ð

àìàdpey`x dxiwr zngn e`l dxiwrc zay aeig ikd elit`e ,cnryk dnwez `l Ð

i`fr oae ,ziad on `veiyk dpexg` driqt ly eteb zxiwra `l` ,dil `iz` ddabdc

.`idøîàã.zayc `nw wxta Ðãîåòë êìäî
éîãzgpde ,dxiwr `ied driqt lk zxiwre Ð

,ddabd zryn dipw jkld ,dgpd `id lbxd

.dil `iz` `w `ziixza driqta dzin aeige

éàî ÷øåæ ìáà.ewxfe ediabd ÐøåèôÐ

aeig ici lr zay aeig dil `iz`c ,oinelyzn

.izixg` dxiwr `zil ezc ,ddabdêøã ïéà
êëá äàöåä.zay aeig o`k oi`e ÐéàîáåÐ

.jka d`ved jxcc opireny`l jixhvi`éà
éáøáøá.ediabdl ieyn ea yiy lecb qik Ð

àåä äéçøåà.`id d`vedc `hiyte ,exxbl Ð

àåä äéçøåà åàìzay meyn aiig i`n`e Ð?

àëéì äáéðâ øåñéà,ddabd `la dkiync Ð

.miaxd zeyxa `ipw `lc jzrc `wlqwúåùøì
ãéçéäxvgl dkenq exivg dzidy ,ezeyxl Ð

.milradíéáøä úåùø éãéö,mizal jenq Ð

oileykne mipa` mizad on oldl oipzepy

miptle itetig oze`ne .zelbrd jekig wigxdl

xfril` iaxc `zbelt :miaxd zeyx iciv ixw

."zebb lk" wxta oiaexira opaxeéçéëù àì àäã
íéáø.dkiyn da oewizc ,`hniqk dil iede Ð

øîà éùà áøxeht xn`wc `veie xxbn ÐÐ

daipb xeqi` jl `iywce ,miaxd zeyxa mlerl

.`kilåãé óøéöù ïåâëzegtl dipyd Ð

,dxxib zg` eciae ,rwxwl jenq dylyn

ecie ,dzxag jezl dltpe.dil `ipwàáøãë
äáåùç íãà ìù åãé àáø øîàãzgpd oiprl Ð

ikid ike .drax` lr drax` mewnk ,zay

mewn aeyg zay oiprlcÐinp `pwin oiprl

dlrnl ddiabd eli`k ,ipwinl mewn aeyg

ddab` `l cigid zeyxa ,edine .dylyn

,dilr zay aeig izilc inwn dil ipwizc

.cg`k oi`a dziipwe miaxd zeyxl dz`iae

ddabd iediz `lc ,sxivyk ipyn ikdle

."`veie xxbn" ipzwck ,cigid zeyxaàçà áø
éëä éðúîmiaxd zeyxa dkiync ,oxn`ck Ð

.dkezl dlaiwe eci sxivyk dl miwene ,ipw `l

åëùåî äéä,i`w milra zeyxa dnda apeba Ð

."daexn" wxtaúîå.xeyd Ðíéìòáä úåùøá
øåèôaiigzdl ipw `lc ,melk mlyln apbd Ð

.oiqpe`aåäéáâä.milrad zeyxa elit` Ðàä
åàéöåäzeyxl elit`e ,diwt`c `kid lk Ð

.miaxdïé÷åìä ïä åìà.oda exzd m` Ðàîéé÷å
íìùîå ä÷åì ïéàã ïìick"n onwl ol `wtpc Ð

"ezryxÐi`e ,eaiign dz` zg` dryx meyn

.zeiryx izy meyn eaiign dz`
ïéúéðúî
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êìäî,dl ixinb `zkld Ð miaxd zeyxa aiigc zen` rax` xiarne Ð inc cnerk

la` .`ed `aeig mewn mzdc ,dpin opitli `le (a,ev zay) "wxefd"a opixn`ck

oal :jixt inlyexiae .xeht mewn `edy eihq jxc `ihltl zepgn jldna ixiin i`fr oa

.utewa :ipyne ?aiiginc miaxd zeyxa zen` rax` xiarn zgkyn ikid i`frìáàwxef

ikd meyn Ð dcica ipzile beltil xeht i`n

`ivenac meyn ,xxbnn ith dcica wxef aiyg

`aiy mcew ,oipwd ddabda `a mdipya wxefae

oipwde d`vedd Ð xxbna la` .d`ved aeig

.cg`k oi`a

øøâî:jixtc lirl Ð dil jixhvi` `veie

ira `l ,szkl oiae yetl oia beltilc

yecig el d`xp xeht szklc meyn ,ikd iiepyl

ixnbl ied `l `kdc ,cere] .xxbnc yecign ith

jiiy `l Ð dcica ynn iedc ,lirl la` ,dcica

.[ikd iiepyl

éà`kil daipb xeqi` miaxd zeyxl diwt`c

wxta xn`c o`nl `ki`c ab lr s` Ð

zepew zen` rax`c (`,i) `rivn `aac `nw

iab ilin ipd Ð miaxd zeyxa elit` mc`l el

.`pebir meyn hbae ,iievp`l ezil `lc ,d`ivn

.zen` rax` el epwiy epiwz `l Ð apbl la`

àìàwxtac :wgvi epiaxl dniz Ð irvina

okxcy mixac iab (`,et `xza `aa) "dpitqd"

jixte ,ddabda `l` dkiyna oipwp oi` odiabdl

irac icina :ipyne ,`ed ddabd xac ,qik apebdn

inp ddabd xac xn` ded i`c rnyn .`pzin

elit` xity dil iz` ded Ð dkiyna dpwp

ixii` ivn `l jgxk lr `d ?i`n`e ,ixhefa

?dxixba zay oiprl aiigin ikid ok m`c ,ixhefa

xyt`c :xnel yie ?jka d`ved jxc oi`c`diy

e`iveny oebk ,ixhefa elit` jka d`ved jxc

`l` dpwp epi`e ,dxixba ekxcc ,zxzgn jxc

,jinrhle xninl ivn ded :inp i` .ddabda

.zenewn dnka cenlzd jxc oke .jixt `le

áødylyn dhnl eci sxivy oebk xn` iy`

i`n` i`wc ,qxhpewa yxit .`axcke ,dlaiwe

ipyn `zyde ,`kil daipb xeqi` lirl jixtc

epiaxl dywe .`axck ,daipb xeqi` inp `ki`c

drax` mewn zeaiyg oipr dnc ,`cg :wgvi

di`x mey jixv oi`c :cere ?oipwl zay oiprlc

"dcia ozpe"c `hiytc ,eci dil `ipwc `iadl

`l i`n`c :cere .lirl ziyixtck ,`pngx xn`

oebk ,dylyn dlrnl eci sxivyk elit` iwen

zeyxa ddabd `kilc dyly ddeab dtewq`dy

d`xpe !zay`e oipw` `axcn iziin dede ,cigid

xi`n epiax oa wgvi epiax `vny xtqd zqxibk

`zlin dleke .`axck inp i` :qxbc fpky` ixtqa

lr s`c ,dylyn dhnl eci sxivyk ,i`w zay`

iab lr `l` dgpd zay oiprl `aiyg `lc ab

eci sxivyk zay aeig `kd `ki` ,drax` mewn

mewn opira `l dylyn dhnlc ,dylyn dhnl

i` .`inc `rx`` zgpenke ,inc cealkc ,drax`

,`axcke ,dylyn dlrnl eci sxiv elit` ,inp

`l mz epiaxe .drax` lr drax`k daeyg ecic

eze ,`axcke `l` ,mc` ly eci `ax xn`c qxb

dil jixhvi` `veie xxbnc iiepyl `z`e .`l

iziin `d`e ,cb` diny `l ci cb`c ,opireny`l

diny dylyn dlrnlc ,dylyn dhnl sxiv `wece .dkezl xxbn zxg`ae ,zg` eci `ivede mipta x`yp `edyk ixiine .cb` diny `l ci cb`c (`,av zay) "ripvnd"a xn`c `axck

.[`axk ez` (`,d zay) opgei iax oke zayc `ziipzn edleke ,`axc dil zil `nw `iepylc :dyw `nw yexitle] .`xixb eteb xzac ,cb`úåùøáåxn`c `de Ð dpw inp miaxd

oiprl epiid Ð ipwc xn`wc `dc ,`kdc `piaxc` ibilt `lc :wgvi epiax xne` ,miaxd zeyxa `ipw `l dkiync ediiexz ixn`c `axe iia`c (a,ct `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

`nw `aa) "daexn"a `dc ,biltc el d`xp mdxa` oa wgvi epiaxe .ixnbl ely `diy dpew epi` la` ,oiqpe`a aiigzdlenk wcinl inp `ki` ,`tiq ipzwc epa zexekal dpzp iab (`,hr

.oipwl die`xd dkiyna `l` aiigzdl apbl oi`y (`,dq) `xnba mzd gken `d ipy oeyll elit`e ,qxhpewa my yxity oey`x oeyll ,ixii` oipwc dkiyn oiprl mzde .o`k wcwcny

éäðéîøå"ezeg` lr `ad" cr `kd xhp `l` ,dlr iwlc ipzw mzde ,qpw dl yi zxfnnd lr `ad :ipzwc ,jxtinl ivn ded oizipznc `yix` Ð ezeg` lr `ad oiweld od el`

."zxfnnd lr `ad" cr dpynd lk `iadl jixv dide zezixk iaiig xza my oiiepy oie`l iaiigc ,mzdc oizipznc `yixn jxtinl
`niiwe
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íéìòa úeLøa úîe¯àîòè .øeèt¯úeLøa úîc ¥¦§§¨¦¨©£¨§¥¦§

úîe íéìòa úeLøî BàéöBä àä ,íéìòa¯.áéiç §¨¦¨¦¥§§¨¦¥©¨
äàöBä ,BàéöBäL Bà Bäéaâä :àôéqî ÷ééc àçà áø©©¨¨¥¦¥¨¦§¦¤¦¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zeaezk(iying meil)

øeètzra ixdy ,cgi e`a dzinde oennd aeigy oeik ,minelyzn ¨
ok m`e ,d`vedd zk`ln dlgd mb f`e ,oenn aiigzd ddabdd
on xhtp apbd ea ote` aezkl `ziixad dzvxyk ,dyw

,dipin daxca dil mw meyn minelyzdéðúcàdzpyy cr - ©§¨¥
,`yixa llk xkfed `ly ycegn ote` dpyndàöBéå øøâî äéä'¨¨§¨¥§¥

ðúéðå âBìôð ,'øeèt àöBéå øøâîdãéãa éwlgl `ziixad dlki - §¨¥§¥¨¦§§¦§¥§¦¨
,milrad zeyxa qikd z` diabdy ,`yixd ly ote` eze`a

,jk xneleíéøeîà íéøác äna,minelyza aiigy,Leôì ãîBòa ©¤§¨¦£¦§¥¨
,dzind aeig mcew daipba aiigzpy meynìáàcnrøeèt ,ózëì £¨§©¥¨

dxiwrd lehiak zaygp ezcinr oi`y meyn ,minelyzn
.xeht ,oennae dzina ezaiig dxiwr dze`y oeike ,dpey`xd
`ziixaay ,oia` iax lr `iyewd zxfeg ,uexizd dgcpy oeike
miaxd zeyxl e`ivedl zpn lr qikd z` diabdyky x`ean
aeigy `vnp `id dgpd jxev dxiwr m` ixde ,minelyza aiig
,zeyxl zeyxn d`ved lr dzind aeig mr cgia lg minelyzd

.dipin daxca dil mw meyn minelyzn xhtidl jixve
:xg` ote`a `ziixad z` `xnbd zayiin,àlàxaecn mlerl ¤¨

zeyxl enr `vie milrad zeyxa qikd z` diabdy `ziixaa
,minelyzn xhtp epi` ok it lr s`e ,llk cenrl `la miaxd

cépî àäzrck ef `ziixay itl -Cläî ,øîàc ,àéä éàfò ïa ¨©¦¤©©¦§¨©§©¥
,éîc ãîBòkdgpde dxiwrk zaygp mc`d ly driqt lk ,xnelk §¥¨¥

dxiwrd z` zlhane zniiqn driqt lky oeike ,dnvr ipta
`id dzin aeig eilr lg dzngny dxiwrdy `vnp diptly
eli`e ,miaxd zeyxl cigid zeyxn dyry dpexg`d driqta
zeyxa utgd z` diabdy dryn ,okl mcew `a minelyzd aeig
zg` zaa dzind aeige minelyzd aeig e`a `ly oeike ,milrad

daxca dil mw ly xeht o`k oi`.dipin
:`xnbd zwiicn .df uexiz lr mb dywn `xnbdìáàdid m` £¨

apbd÷øBæzeyxn elhp ea mewn eze`n miaxd zeyxl qikd z` ¥
,eilraøeèt ,éàîzaiignd utgd zdabd ixdy ,minelyzn ©¨

,miaxd zeyxl milrad zeyxn dxiwrd `id minelyza eze`
dazk recn ,dyw ok m`e ,ztqep dxiwr dixg` dzid `l ixdy

,`veie xxbn didy ,ycegn ote` `tiqa `ziixad[éðúéðå] âBìôéð¦§§¦§¥
,dãéãaxnel dkixv `ziixad dzid jkeíéøeîà íéøác äna §¦¨©¤§¨¦£¦

minelyza aiigy.øeèt ,÷øBæ ìáà ,Cläîa¦§©¥£¨¥¨
j` ,ok xnel xyt` did ok` :`xnbd zvxzn'àöBéå øøâî'§¨¥§¥

déì àëéøèöéàxehty df oic eprinydl `ziixad dkxved - ¦§§¦¨¥
c ,yecig ea yiy meyn ,`veie xxbn ly ote`aàðéîà Czòc à÷ìñ©§¨©§¨£¦¨

llk aiigzn epi` `veie xxbndy xnel epzrc lr dler did -
y meyn ,minelyzn xhtp epi` `linne dzinäàöBä Cøc ïéà¥¤¤¨¨

,Cëa,ux`a mzxixb ici lr mivtg `ivedlïì òîLî à÷jxc efy §¨¨©§©¨
.minelyzn xeht `linne ,dzin zaiignd d`ved

:`ziixad ixac z` xxal `xnbd dkiynnéàîáeqik dfi`a - §©
,exxebl jxc oi`y mixaeq epiidy ,xaecnéáøáøa éàqika m` - ¦§©§§¥

,cake lecbàeä déçøBàe .exxebl `id jxcd i`ce ixd -éøèeæa éà §¥¦§§¥
`ld ,ohw qika -àeä déçøBà åàì,exxebl jxc oi` zn`a ixd - ¨§¥

ecne:`xnbd zx`an .`ziixad ezaiig ràlàxaecnéòöéîa- ¤¨§¦§¥
eze` mi`iven minrtly s`y `ziixad dycige ,ipepia qika

.dxixba s` e`ivedl `id jxcd ,ddabda
:xaecn ote` dfi`a xxal `xnbd dtiqenàëéäì dé÷tàãe- §©§¥§¥¨

,apbd e`ived okidl,íéaøä úeLøì dé÷tàc éàmpn`úaL øeqéà ¦§©§¥¦§¨©¦¦©¨
àkéàj` ,miaxd zeyxl cigid zeyxn e`ived ixdy ,epyi - ¦¨

,àkéì äáéðb øeqéàe .miaxd zeyxa dpew dkiyn oi` ixdyéà ¦§¥¨¥¨¦
ãéçiä úeLøì dé÷tàcdzid apbd ly exvgy oebke ,apbd ly §©§¥¦§©¨¦

mpn` ,milrad xvgl dkenq,àkéà äáéðb øeqéàe`pwy oeik ¦§¥¨¦¨
mle` ,exvgl ekynyk,àkéì úaL øeqéàxzen `ziixe`cn ixdy ¦©¨¥¨

.xg` ly cigid zeyxl cg` ly cigid zeyxn mivtg xiardl
:`xnbd zayiinàëéøö àìoicn exhetl `ziixad dkxved `l - Ÿ§¦¨

ote`a `l` ,dipin daxca dil mw,'íéaøä úeLø écéö'ì dé÷tàc§©§¥§¦¥§¨©¦

zelbrdy ick mipa`e mileykn my gipdl mkxc dzidy
i `l miaxd zeyxa zexaerdmze`ne ,mewifie mizaa ekkgz

mye ,'miaxd zeyx iciv' edf miccvay mizad cre mileykn
d`ved meyn `ed aiig j` ,dkiyna utgd z` zepwl `ed leki

.miaxd zeyxl cigid zeyxn
miaxd zeyxk mb aygii df mewny okzi cvik zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .oipw oiprl cigid zeyxk mbe ,zay oiprlïàîëe§©
,`ziixad zxaeq oldl mi`aend mi`pzdn `pz dfi` zrck -éà¦

øîàc ,øæòéìà éaøkyeîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéömd - §©¦¡¦¤¤§¨©¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨
ok m` ,miaygp,àkéà úaL øeqéàcigid zeyxn `ived ixdy ¦©¨¦¨

eli`e ,miaxd zeyxl,àkéì äáéðb øeqéàdpew dpi` dkiyny oeik ¦§¥¨¥¨
e .miaxd zeyxaéøîàc ,ïðaøk éàyúeLøk åàì íéaøä úeLø écéö ¦§©¨¨§¨§¥¦¥§¨©¦¨¦§

,eîc íéaøäok m` ,zilnxkk mpic `l`àkéà äáéðb øeqéàoeik ¨©¦¨¦§¥¨¦¨
eli`e ,dkiyna apbd e`pwy,àkéì úaL øeqéàe`ived `l ixdy ¦©¨¥¨

cigid zeyxn `ivedl xeqi` oi` dxezd one ,miaxd zeyxl
.zilnxkl

:`xnbd zayiiníìBòìzxaeq `ziixadéëå ,øæòéìà éaøklke - §¨§©¦¡¦¤¤§¦
y dnøæòéìà éaø øîàyéðä ,eîc íéaøä úeLøk íéaøä úeLø écéö ¨©©¦¡¦¤¤¦¥§¨©¦¦§¨©¦¨¨¥

éléîwx edf -íúäì éìééòå íéaø é÷çãc ïéðîéæc ,úaLc àáeiç ïéðòì ¦¥§¦§©¦¨§©¨§¦§¦§¨£¥©¦§©§¥§¨¨
ipa mikled ,miaxd zeyxa wgec yiy drya minrtly meyn -
utg myl `ivend okle ,miaxd zeyx iciva mb miaxd zeyx

.aiig ,cigid zeyxnéð÷ ,àð÷éî ïéðòì ìáàutg zepwl oiprl - £¨§¦§©¦§¨¨¥
ly ,ea mipewy xfril` iax dcen df mewnl dkiyna`l df oipr

,miaxd zeyxk mewnd aygpíéaø éçéëL àì àäc ,àîòè éàî- ©©§¨§¨Ÿ§¦¥©¦
epwizy `hniqk `ed ixde ,my miievn miaxd oi` onfd aexy oeik

dkiyna da epwiy minkg(:er a"a).da miievn miax oi`y oeik
:`ziixad z` ayiil sqep uexiz d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

zeyxl milrad zian qikd z` xxby `ziixaa xaecn zn`a
xaecn ,miaxd zeyxa dpew dkiyn oi`y s`e ,dnvr miaxdïBâk§

óøévLz` [cinvd-]ìMî ähîì BãéäLrwxwl jenq migth ¤¥©¨§©¨¦§Ÿ¨
milrad zian qikd z` xxb zxg`d eciae ,miaxd zeyxBìaé÷å§¦§

daipbd oipwy `vnp ,da e`pwe ,miaxd zeyx rwxway cia
utgd zqipk mr lg oipwd ixdy ,zg` zaa e`a zay xeqi`e

e :eci el dzpw cvik `xnbd zx`ane .miaxd zeyxl,àáøãk¦§¨¨
,àáø øîàcjxev yi zaya zeyxl zeyxn dxard oiprly s` §¨©¨¨

drax` lr migth drax` ly aeyg mewna dgpdd `dzy
mewn lkn ,migthìL Bãédíãà,df xeriyn dphw `idy s` ¨¤¨¨

k Bì äáeLçly mewn,äòaøà ìò äòaøàzaya utg xwerd okle £¨§©§¨¨©©§¨¨
,aiig ,zxg` zeyxa z`vnpd mc` ly ecia egipde zg` zeyxn
zaygp oipw oiprl jk ,zay oiprl 'aeyg mewn' `id eciy myke
dylyn dlrnl diabd eli`k ,exvgak da zepwl 'mewn'k eci

migth.
:oecipa mixg` mi`xen` ixac d`ian `xnbdéëä éðúî àçà áø©©¨©§¥¨¦

dkiyny ,iy` ax ly evexizk `ziixad z` dpy `g` ax mb -
dyelyl zgzn eci sxivy xaecne ,miaxd zeyxa dpew dpi`

mle` .elaiwe migthéðúî àðéáø,xg` ote`a `ziixad z` dpy - ¨¦¨©§¥
íìBòì`ziixaa xaecndé÷tàcutgd z` apbd `ivedy - §¨§©§¥

milrad zian dxixbaå ,íéaøä úeLøìy `piax xaeqúeLøá ¦§¨©¦§¦§
äð÷ énð íéaøäzay aeige daipbd aeig e`a `linne ,dkiyna ¨©¦©¦¨¨

.zg` zaa
zeyxa dpew dkiyn m`d ,zwelgnd ceqi z` zx`an `xnbd

:`l e` miaxdeäééåøúå,`piaxe `g` ax -ïéúéðúî àäc à÷eiãa §©§©§§¦¨§¨©§¦¦
éâìôéî÷apeb oipra dpcy oldlc dpyndn weicd ote`a ewlgp - ¨¦§§¥

,dilra zeyxn dndaïðúc(.hr w"a),äéäapbdBëLBîxeyl - ¦§©¨¨§
aepbdúîe ,àöBéåecera xeydøeèt ,íéìòa úeLøamlyln apbd §¥¥¦§§¨¦¨

e`pw `l oiicre ,milrad zeyxa dpew dpi` dkiyny oeik ,einc
m` la` .eiqpe`a aiigzdlBäéaâäzeyxa `ed m` elit`e ,apbd ¦§¦

,milradúîe ,íéìòa úeLøî BàéöBäL Bà,xeydáéiçapbd ¤¦¥§§¨¦¥©¨
.e`pwy oeik ,xeyd inelyza÷ééc àðéáøzeyxa dpew dkiyny ¨¦¨¨¥
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המשך בעמוד רער



xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zeaezk(iyiy meil)

åixdílLîe ä÷Bì Bðéàc ,ïì àîéé÷zewln aiigzn mc` oi` - ©©§¨¨§¥¤§©¥
`ady zekna dpyna x`eany oeike ,zg` dxiar lr minelyze
yi oqp` m`y epizpyn dxn` cvik ,zewln aiig el` miyp lr

.qpw aeig eilr
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àìeò øîàaiegnd mc` zn`ae ¨©¨Ÿ©§¨

e ,dwel epi`e mlyn oenne zewlnïàk,qpw zaiignd epizpyna - ¨
xaecnalr `aBúBçà`idyk [zeixr x`y e`],äøòðmlyne §£©£¨

e ,dwel epi`eïàkxaecn ,zekna dpyna -alr `aBúBçà`idyk ¨§£
,úøâBazxbeal qpw oi`y(:n oldl).zewln aiig `ed okle , ¤¤

a zekna dpynd z` cinrp m` mb :`xnbd dywn,úøâBa BúBçà£¤¤
,qpw dl oi`yénð,dwel recn dywi ok mb -àkéà àä`ed ixd - ©¦¨¦¨

inelyza aiigíâôe úLBadieey zgted dnke ,dyiiazd dnk - ¤§¨
.dwel recn minelyz aeig eilr yiy oeike ,weya xkndl

zwqer my dpynd :`xnbd zvxzn,äèBLambe ,zyea dl oi`y §¨
.weya xknil ieey dl oi`y oeik dl mlyl aiig epi` mbt

:`xnbd zl`eyàøòö àkéà àäåmlyl aeig qpe`d lr yi ixde - §¨¦¨©£¨
oldl x`eank ,xrv inc(:hl).dwli recn minelyza aiigy oeike ,
xaecn :`xnbd zvxzn,äzeôîa.xrv dl oi`y ¦§¨

:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäxnel epkxvedy oeik - ©§¨§¨¦§¨¦
wegcl jxev oi` aey ,dzetna zwqer zekna dpyndy

`l` ,dheye zxbeaa dcinrdleàîéz eléôàa xaecnyBúBçà £¦¥¨£
äøòðyiy oeik ,oenn aeig mey eilr oi` mewn lkne ,zgwite ©£¨

xaecny cinrdl,äzeôîe äîBúéa,dqpw ,dnezi `idy oeiky ¦¨§¨
,dpevxn el dlrape dzztzpy oeike ,od dly dnbte dzyea
dpynd dxn` df ote`ae ,dil` miipennd eiaeig lr el dlgn

.zewln aiigy zekna
:`xnbd zwiicn .`ler ly epicl xewnd z` zxxan `xnbd

àìeò øáñ÷ àîìàc xaeq `edy x`ean `ler ly evexizn -ìk ©§¨¨¨©¨¨
àkéàc àëéäaiigl ie`xd dyrn epyiy mewn lk -,úe÷ìîe ïBîî ¥¨§¦¨¨©§
y `ed oicdé÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

uxiz recn ,mlyn epi`e dwely `ler xaeq m`y ,dwel
xaecny uxzl did leki `ld ,zxbeaa xaecn zekna dpynay

a myxaecn epizpyna eli`e ,dwel okle ,ea exzdy ote`ae dxrp
`ly jkne ,mlyn `l` dwel epi` okle ,ea exzd `ly ote`a
,dwel epi`e mlyn ea exzd m` s`y xaeq `lery gken ok x`ia
ezrc `id jky oeike .zewln yi ,llk minelyz oi`y zxbeaa wxe

:`xnbd zxxan ,`ler lyàä àìeòì déì àðî`ler cnl oipn - §¨¥§¨¨
.df oic

:`xnbd daiynøîbz`f cnl `ler -ìáBç äî ,Bøéáça ìáBçî ¨©¥¥©£¥©¥
àkéàc ,Bøéáçaeaiigl daiqïBîî,dlagd lredaiq yi ok enk ©£¥§¦¨¨

eaiigl,úe÷ìî'siqi `l EPMi mirAx`' ly e`l lr xar ixdy ©§©§¨¦©¤ŸŸ¦
(b dk mixac)y `ed oicde ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmlyny - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

weqta x`eanke ,dwel epi`e oenn(hi `k zeny),'oYi FYaW wx'óà ©¦§¦¥©
àkéàc àëéä ìkeaiigl daiq ea yiy mewn lk s` -,úe÷ìîe ïBîî ¨¥¨§¦¨¨©§

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî.dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥
laegn oenn iaeig x`y cenll ozip `l :df cenil `xnbd dgec
.epnn lw `ed m` oiae ,zewlnn xeng oenn aeig m` oia ,exiaga

,jk jextl yi ,xzei xeng oenn aeig m`Bøéáça ìáBçl äîokzi - ©§¥©£¥
oeik ,dwli `le oenn mlyiy exingd exiaga laega `wecy

,dxez eilr dxingdy sqep xac ep`vnyíéøác äMîça áéiç ïkL¤¥©¨©£¦¨§¨¦
la` .zyeae zay ,ietix ,xrv ,wfp mdy ,minelyz ipin dyng -
mlyiy xingp mda mby oipn ,ef `xneg oi`y oenn iaeig x`ya

.dwli `le oennàle÷ì àðBîî éàålw oenn ypery xn`z m`e - §¦¨¨§¨
,jetd ote`a jextl yi ok m` ,ok jextl oi`e zewln ypern

,dwli `le oenn mlyiy miliwn exiaga laega `wecy okziy
,mixeqi` x`yn lw epicy oeikïéc úéáa Bììkî øzeä ïkLixdy - ¤¥©¦§¨§¥¦

mi`yxy oic ziaa epiide ,mieqn mewna xzed dlag xeqi`
qpe` oebke ,mixac x`ya la` ,zewln aiegnd mc` zewldl
enlyiy ,lw mpic `diy oipn ,mewn meya exzed `ly dztne

.ewli `le
:xg` cenil d`ian `xnbdøîb ,àlà`ler z`f cnl -íéãòî ¤¨¨©¥¥¦

,ïéîîBæ,mieqn mewna rxi`y dyrn lr ecirdy micr ,xnelk §¦
mewna micrd mdnr eid onf eze`ay ecirde mixg` micr e`ae
dycigy ,dilr ecirdy zecr dze` z` e`xy okzi `le xg`
miaiigzn mipey`xd eli`e ,mipexg`d micrd mipn`py dxezd
cnl jke ,mzecr it lr aiigl evxy oenn aeig e` yper eze`a

,`lerïéîîBæ íéãò äî,exiagl oenn aiigd mc` lr ecirdy ¨¥¦§¦
àkéàcmaiigl ie`xy -ïBîî'mnf xW`M' oicn(hi hi mixac),eenk §¦¨¨©£¤¨©

maiigl ie`x okúe÷ìîdprz `l' ly dyrz `l lr exar ixdy ©§Ÿ©£¤
'xwW cr Lrxa(ai k zeny)y mixne` ep` mewn lkne ,ílLî àðBîî §¥£¥¨¤¨¨§©¥
é÷ì àì à÷ìéî,oldl x`eaiy enk ,miwel mpi`e oenn minlyn - ¦§¨Ÿ¨¥

àëéä ìk óàmewn lk -à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc ©¨¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨
.é÷ì àìŸ¨¥

jextl yi ,xeng oenn m` ,jextl yi df cenil s` :`xnbd dgec
,jkïéîîBæ íéãòl äî,dxezd mdilr dxingdy sqep xac epivny ©§¥¦§¦

äàøúä íéëéøö ïðéà ïkLaiigzdle 'mnf xy`k'a yprdl ick ¤¥¥¨§¦¦©§¨¨
maiigl mb mdilr xingpy `ed oic okle ,oenn e` zewln e` dzin
`le oenn aiigpy oipn mixeqi` x`ya la` ,zewln `le oenn

.zewlnàeä àle÷ì àðBîî éàåaeign lw oenn aeigy xn`z m`e - §¦¨¨§¨
minnef micra `wecy ,jetd ote`a jextl yi mewn lkn ,zewln
`xaq mda yiy oeik ,ewli `le oenn enlyiy mdilr miliwn

,lwdl,äNòî eNò àì ïkLla` ,mxeaic lr wx `ed myper `l` ¤¥Ÿ¨©£¤
oenn eaiigziy xnele lwdl oipn ,dyrn eyry ,zenewnd x`ya

.zewln `le
:`xnbd zvxzn,àlà`lereäééåøzî øîblaegn ,cgi mdipyn - ¤¨¨©¦©§©§

laegn cenild z` zegcl dvxz m`y ,minnef micrne exiaga
egikei minnef micr ,mixac dynga aiig `edy zngn exiaga
.miwel mpi`e minlyn mewn lkne ,mixac dynga miaiig mpi`y
mikixv mpi` oky cenll xyt` i` minnef micrny xn`z m`e
lkne ,zewll ick d`xzd jixvy gikei exiaga laeg ,d`xzd

,cenild `ed jke ,dwel epi`e oenn mlyn mewnMä ãvä äîäå ©©©©¨¤
ïäaL`ed minnef micrle exiaga laegl szeynd xacd -àkéàc ¤¨¤§¦¨

,úe÷ìîe ïBîîc `ed mpiceìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨
é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä- ¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.miwel mpi`e oenn minlyn
:df cenil mb dgec `xnbdãö ïäa Lé ïkL ,ïäaL äåMä ãväì äî©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©

øeîçdfa xeng exiaga laeg ,zg` `xneg dpyi mdn cg` lka - ¨
mpi`y jka mixeng minnef micre ,mixac dynga aiig `edy
`le oenn maiigl mdilr xingpy `ed oic okle ,d`xzd mikixv
oipn ,zg` `xneg `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y la` ,zewln

.zewln `le oenn maiigl mdilr xingpyàeä àle÷ì àðBîî éàå§¦¨¨§¨
jextl yi ,zewln aeign lw yper `ed oenn aeigy xn`z m`e -
oenn maiigle lwdl ie`x el` mipic ipya `wecy ,jetd ote`a

,zewln `le,ìwä ãö ïäa Lé ïkLxzedy dfa lw exiaga laeg ¤¥¥¨¤©©©
la` ,dyrn eyr `l oky milw minnef micre ,oic ziaa ellkn
mdilr lwpy oipn ,zg` `lew `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y

.zewln `le oenn maiigl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzeaezk
äøòð åúåçàá ïéúéðúî`idde .iwl `le mlyn `pennc dil `xiaqe ,qpw `ki`c Ð

zekncÐ.qpw dl oi`c ,zxbeaaíâôå úùåázyea la` ,dxrp opirac `ed qpw iabc Ð

Ð.`ed `penníâôåd`iydl dincn dzgit dnk ,weya zxknp dgty `id eli`k Ð

.`zi` inp zxbeaa `de .(a,n) onwlck ,epnid gex zxew eaxl yiy carläèåùáoi`y Ð

.dl oi` inp weya xeknl mince ,zyea dlàäå
àøòö àëéàdztnd :oizipzna opz ikdc Ð

ozepy ,qpe`d eilr siqen .qpwe mbte zyea ozep

.xrvd z`äúåôîáopixn`ck ,xrv dl oi`c Ð

oday zegwt :(a,hl zeaezk) oiwxita onwl

.xrv dl oi` dzetn ,zexne`äîåúéáÐ

.dly dnbte dzyeae dqpwyäúåôîåoeik Ð

dly lkdyÐ`car `dc ,oenn aeig o`k oi`

,opiqxb `l dhey .diab dlg` ileg`e ,dzrcn

dzetna oenn aeig mey oi` inp zgwtac

.dneziàìåò øáñ÷zeknc oizipzn iwe`c Ð

`lya `kdc oizipznl dnwe` `le ,zxbeaa

ea exzdÐinp ,dia exz` elit` :dpin zrny

.iwl `le mlyn `pennåøéáçá ìáåç`ki` Ð

`penne ,(dk mixac) "siqei `l"c zewln

elit`e ."ozi ezay" (`k zeny) aizkck ,mlyn

`icda oizrnya onwl dil iaxn inp ,dia exz`

.oinelyzlåøéáçá ìáåçì äîoecil `ed oic Ð

xneg ea yi oky ,zewlnn xeng `edy oenna

.xg`íéøáã äùîçá áééçùietix xrv wfp Ð

.zyeae zayàåä àìå÷ì àðåîî éàåm`e Ð

daeyz ef oi`e ,zewlnd on lw oenn :xn`z

xengy df dn ,`nlra oky lkc ,epaydy

ipyay dlwa oecp mixac dynga aiigzdl

oday oiaeigÐoenn iaiig x`yl xnege lw

dn :jxtinl `ki` ,lwd oenna epeciy ,oilwd

exiaga laeglÐ,oic ziaa ellkn xzed oky

x`ya xn`z .ezewldl oic zial zeyx ozipc

exzed `ly ,dztne qpe`c qpw oebk ,oenn iaiig

.oic ziaa ollkníéîîåæ íéãòî øîâ àìàÐ

.epivn dnaïåîî àëéàã."mnf xy`k"c Ðúå÷ìîå."dprz `l"c Ðíìùî àðåîîÐ

.oizrnya dl sili onwläàøúä ïéëéøö ïéà ïëùe` zewlna e` dzina oiyprpe Ð

izxz `ki` ik dxenga epeciy `ed oice ,oenna.àåä àìå÷ àðåîî éàåoda ogky` Ð

.dlwa epeciy `ed oice ,lwd cväùòî åùò àì ïëù.iyprin `nlra `xeaica `l` Ð

åäééåøúîmixac dynga aiig oky exiaga laegl dn zkxt ik ÐÐ,egikei oinnef micr

d`xzd oikixv oi` oky oinnef micrl dnÐ.oicd xfge ;gikei laeg
úçú
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àîéé÷åi`n` mzdc oizipzn` jixt `lc wgvi epiaxl d`xp Ð mlyne dwel epi`c ol

e` dzetne zxbea oebk ,qpw `la zewln dl zgkync `hiyt `dc ,dwel

exz` `la elit`e ?zewln `ki`c oeik qpw mlyn i`n` :dil `iyw oizipzn` `l` ,dlera

.oinelyzd on mixeht mibbey zeiwln iaiigc dywnc jzrc `wlqc xninl opivn ,dia

`pennc ,ea exzda elit` oizipznc `ler ipyne

`la ixiinc ipyn opgei iaxe ,iwl `le mlyn

iaiigc dil zi`c dinrhl lif`e .ea exzd

.oinelyza oiaiig mibbey zeiwlnïéàãdwel

rnyn (a,c) zeknc `nw wxtac dniz Ð mlyne

iaxc `zbelt` xn`wc .mlyne dwel qpwac

aiigy ipelt yi`a ep` oicirnc opaxe xi`n

,ediinrh ik Ð opax `nlya :fef miz`n exagl

i`n xi`n iax `l` .'ek zg` dryx meyn

rx my `ivenl dn .rx my `ivenn xnb ?`nrh

inp oinnef micr xi`n iax xaqw !qpw oky Ð

,rx my `ivenn opitli `l opaxlc rnyn .`qpw

`qpw la` ,`penn oinnef micrc ixaqc meyn

!mlyne dwelc rx my `ivenn xity opitli

ezeg`a o`k :iiepyl `kd wigcc diteb `lere

xninl `kile .ikd mzd wiqnc `ed Ð dxrp

:ipyncn `dc ,jixt oenn ody mbte zyeanc

mbte zyean e`lc rnyn ,zxbea ezeg`a o`k

:xnel yie !icin ipyn ded `l ok m`c ,jixt

`qpw e`l oinnef micr xi`n iaxc opaxlc oeik

oi` `l` ,rx my `ivenn opitli `l jkle ,`ed

ol zi` `zydc ,"ezryx ick"n oinlyne oiwel

crn oizkec lka slinl`ivenn `le oinnef mi

micrc zewlnn opitli zeiwln lkc ,rx my

"epki mirax`"c ,dniqgc e`l dil jinqc ,oinnef

zewln oda yxetny itle ,aizk oinnef micra

dniqgc e`ll oinec iedilc ie`l edlek opitli Ð

oiwel oi` oinnef micrc ikid ike .dil jinqc

`xwnc ,qpwa oia oenna oia ,oipr lka oinlyne

dryx meyn Ð "ezryx ick" aezkd xac `ln

ly xey exkn e` egah ecirdy drya oebk qpw eaiigzp elit` ,'ek eaiign dz` zg`

:mdxa` oa wgvi epiax uxiz cere .zeiwln lka inp ikd Ð mliaya mixg` e` md ,daipb

meyn ,rx my `ivenn opitli `l mewn lkne ,`qpw oinnef micrc ixaq evn inp opaxc

,rx my `ivenc a` oipa meyn ,xi`n iaxl la` .zewlne oenna rnyn "ezryx ick"c

yxtnck opaxc `nrh ,inp i` .dizernynn dil witne ,zewlne dzinl "ezryx ick" iwen

oinnef micrc ab lr s`c .aiigin `cixb xeaicac ,`ed yecig rx my `ivenc inlyexia

,cqtp did mxeac ici lrc ,i`d ilek yecig ied `l mewn lkn Ð iaiigin ediixeaica inp

onwl rnyn oke .micr ici lr `l` ,exeaca dyrn carzi` `l Ð rx my `ivena la`

,`aiwr iaxk dl miwen `l i`n`e ?dl miwen i`na oizipzn qpwa dxez dycigy `ed yecig xi`n iaxl xn`c daxle :xn`c ,qpw mlyne dwel oi` Ð `qpw oinnef micr elit`c :(a,dl)

.dicegl xi`n iax `l` ,mlyne dwel xaqc `pz mey oi`c rnyn `l` !mlyne zn dil zi`c opirny `l diciclc ,`ed `qpw oinnef micr :(`,d) `nw `aac `nw wxta dil `xiaqc

àîìà`ed `wec `kde ,mlyn `l `penne iwl `wlinc xaq `nlra `nlc ,cenlzdl dil `pn xn`z m`e Ð iwl `l `wlin mlyn `penn zewlne oenn `ki`c `kid lk `ler xaqw

oizipzn inewe`l dil ded ,mlyn `le iwl `wlin `nlrac dil `xiaq i`c mz epiax yxity enk xnel oi`e ?"dxrpd" "dxrp" "dxrp" :(a,hk) lirl opixn`ck ,`xw ilbc `penn mlync

.dxrp ezeg`a zeknc oizipzn inewe`l ivn ded `l ikdle ,iwl `le mlyn `penn inp `nlrac xaq i`ce `l` ,ea exzd `lya oizipzne ,ea exzdae dxrp ezeg`a inp (`,bi) zeknc

welig oi`c ,onwl opixn`ck ,ea exzd `ly o`k ,ea exzda o`k :iiepyl ira `lc yiwl yixk dl xaq `lerc xninl `ki`c ,weic df oi`coixeht oibbey zeiwln iaiigc dil zi`c dicicl

cgn opiaxncn ,iwl `l `wlin mlyn `penn dil `xiaq jgxk lrc wgvi epiaxl d`xpe .exzd oicd `ed exzd `la `xwn qpwl opiaxn i`e ,ea exzd `l oia ea exzd oia oinelyzd on

dy` opirac meyn ,`l zezixk iaiig la` ,mlyn epi`e dwel `nlrac ab lr s` oie`l iaiigl cge dyr iaiigl cg `nlc ,iwl `wlin `nlra i`c ,zezixk iaiig cgne oie`l iaiig `xw

.oie`l iaiiga oiqtez oiyecw ixn`c opaxcke ,died da yiy

`le mlyn `penn inp `nlrac xaq i`ce `l` ,mlyn epi`e dwelc ipyn `le .dheya ,ipyne !mbte zyea `ki` `de ,zxbea :jixtcn ,mlyn `pennc wiicc mz epiax yxit cere]

i`n`e ,mlyn `pennc `xw ira diteb qpwac rnyn Ð xnb "zgz" "zgz" [`ler] `l` :wiqncn ,cere !dil xn`wc `ed `cenlz `l` `ler ixacn df `diy d`xp oi`c ,dywe .iwl

oeik ,cere !minnef micre laege qpwn slip ,opitli `l qpwn `niz ike !`xw iaxc qpwn mbte zyea silic `nip `lerl ?"l"pn" xn`w i`n ,cere !?"dxrpd" "dxrp" "xrp"n opirny `l

edine !"laegd"a xn`ck mixac dying lk oda oi`y zelag ipiipr dnke !?`ed laeg e`l zyea eh` ,mixac drax`a aiig oky laegl dn :jenqa xn`w i`n ,i`w mbte zyea`c

epiax yexite !?mixac dyng lk ea oi` mlerly "dlbz `l jzeg` zexr"c e`la xn`z ,mixac dyng lk ea yi minrt oky laegc e`ll dn :jixt ikdc yxit xi`n oa wgvi epiax

.[mipyi zetqez .xwir d`xp wgvi

éàå`pngx qgc `kd ip`yc :xnel yie !zezin izy aiigzpy in iab (`,`t oixcdpq) "oitxypd" wxta jixt ikdc ?dlwa oecipy xebzi` ixebzi` xn`z m`e Ð `ed `lew `penn

.lagp ly `penn`ïëù`kdc wgvi epiaxl d`xpe !lw cv e` xeng cv e` jxtinl `ki` edlek`c ,mewn meya deyd cvdn cer cnlp `l ok m`c dyw Ð xeng cv oda yi

d`xzd oikixv oi`y mixac dyng `kdc .yxge `iyp oiic iab ,oipeyn oky oday deyd cvdl dn :(`,eq my) "zezin rax`" wxtac `idd ik ,dpeyn xeng cv oda yi oky :ikd jixt

xn`c o`nl elit`e ,`xizi `lew ied dyrn eyr `l oinnef micr oke exiaga .leagl xzeny ,ellkn xzedy Ð laega `xizi `lew ied inp lwd cve ,mixac x`yn xzei xeng cv ied

a,dq) oixcdpqa opixn` `d ,dyrn ied mizty zniwrcvdl dn :qxg ilke mei leah iab jixtc inp yxtl yi (a,hk dheq) "myk" wxtae .di`xa opyie li`ed oinnef micr ip`y :(

didiy d`xp did `ly ,rbna d`nehd a` dyrpy dn xeng cv `xewy wgeca yxtl yi inp mei leahe .exie`a `nhny qxg ilk :dpeyn xeng cv ixwc !xeng cv oky oday deyd

mewn lkn a` dyrp epi` qxg ilkc idpc ,d`nehd a` epina oky jxtnl `ki`c :epiid ,mzdc xeng cvc xnel yi cere .etebn d`vei d`neh ok m` `l` d`nehd a` xac mey
yi

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

;àéL÷ àì :àleò øîà !ílLîe ä÷Bì Bðéàc ïì àîéé÷å§©§¨¨§¥¤§©¥¨©¨¨©§¨
ïàk¯ïàk ,äøòð BúBçàa¯BúBçà .úøâBa BúBçàa ¨©£©£¨¨©£¤¤£

àkéà àäå .äèBLa !íâôe úLBa àkéà àä ,éîð úøâBa¤¤©¦¨¦¨¤§¨§¨§¨¦¨
àîéz eléôà ,éëäì úéúàc àzLä .äzeôîa !àøòö©£¨¦§¨¨§¨§¨¥§¨¦£¦¥¨

äøòð BúBçà¯leò øáñ÷ àîìà .äzeôîe äîBúéa:à £©£¨¦¨§¨©§¨¨¨©¨
úB÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk¯,ílLî àðBîî ¨¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥

ìáBçî øîb ?àä àleòì déì àðî .é÷ì àì à÷ìéî¦§¨¨¨¥§¨¥§¨¨¨©¥¥
,úB÷ìîe ïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç äî :Bøéáça©£¥©¥©£¥§¦¨¨©§
àkéàc àëéä ìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî̈¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨§¦¨
äî .é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî ,úB÷ìîe ïBîî̈©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©

Bøéáça ìáBçl¯éàå ,íéøác äMîça áéiç ïkL §¥©£¥¤¥©¨©£¦¨§¨¦§¦
øîb àlà !ïéc úéáa Bììkî øzeä ïkL ,àle÷ì àðBîî̈¨§¨¤¥©¦§¨§¥¦¤¨¨©
úB÷ìîe ïBîî àkéàc ïéîîBæ íéãò äî ,ïéîîBæ íéãòî¥¥¦§¦¨¥¦§¦§¦¨¨©§

¯àkéàc àëéä ìk óà !é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî̈¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨§¦¨
úB÷ìîe ïBîî¯äî !é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî ¨©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©
ïéîîBæ íéãòl¯àðBîî éàå ,äàøúä íéëéøö ïðéà ïkL §¥¦§¦¤¥¥¨§¦¦©§¨¨§¦¨¨
àeä àle÷ì¯øîb ,àlà !äNòî eNò àì ïkL §¨¤¥Ÿ¨©£¤¤¨¨©

ïäaL äåMä ãvä äî ;eäééåøzî¯ïBîî àkéàc ¦©§©§©©©©¨¤¤¨¤§¦¨¨
úB÷ìîe¯àëéä ìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨

úB÷ìîe ïBîî àkéàc¯.é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî §¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥
ïäaL äåMä ãväl äî¯éàå ,øeîç ãö ïäa Lé ïkL ©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©¨§¦

àeä àle÷ì àðBîî¯!ìwä ãö ïäa Lé ïkL ¨¨§¨¤¥¥¨¤©©©
àìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zeaezk(iyiy meil)

åixdílLîe ä÷Bì Bðéàc ,ïì àîéé÷zewln aiigzn mc` oi` - ©©§¨¨§¥¤§©¥
`ady zekna dpyna x`eany oeike ,zg` dxiar lr minelyze
yi oqp` m`y epizpyn dxn` cvik ,zewln aiig el` miyp lr

.qpw aeig eilr
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì ,àìeò øîàaiegnd mc` zn`ae ¨©¨Ÿ©§¨

e ,dwel epi`e mlyn oenne zewlnïàk,qpw zaiignd epizpyna - ¨
xaecnalr `aBúBçà`idyk [zeixr x`y e`],äøòðmlyne §£©£¨

e ,dwel epi`eïàkxaecn ,zekna dpyna -alr `aBúBçà`idyk ¨§£
,úøâBazxbeal qpw oi`y(:n oldl).zewln aiig `ed okle , ¤¤

a zekna dpynd z` cinrp m` mb :`xnbd dywn,úøâBa BúBçà£¤¤
,qpw dl oi`yénð,dwel recn dywi ok mb -àkéà àä`ed ixd - ©¦¨¦¨

inelyza aiigíâôe úLBadieey zgted dnke ,dyiiazd dnk - ¤§¨
.dwel recn minelyz aeig eilr yiy oeike ,weya xkndl

zwqer my dpynd :`xnbd zvxzn,äèBLambe ,zyea dl oi`y §¨
.weya xknil ieey dl oi`y oeik dl mlyl aiig epi` mbt

:`xnbd zl`eyàøòö àkéà àäåmlyl aeig qpe`d lr yi ixde - §¨¦¨©£¨
oldl x`eank ,xrv inc(:hl).dwli recn minelyza aiigy oeike ,
xaecn :`xnbd zvxzn,äzeôîa.xrv dl oi`y ¦§¨

:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäxnel epkxvedy oeik - ©§¨§¨¦§¨¦
wegcl jxev oi` aey ,dzetna zwqer zekna dpyndy

`l` ,dheye zxbeaa dcinrdleàîéz eléôàa xaecnyBúBçà £¦¥¨£
äøòðyiy oeik ,oenn aeig mey eilr oi` mewn lkne ,zgwite ©£¨

xaecny cinrdl,äzeôîe äîBúéa,dqpw ,dnezi `idy oeiky ¦¨§¨
,dpevxn el dlrape dzztzpy oeike ,od dly dnbte dzyea
dpynd dxn` df ote`ae ,dil` miipennd eiaeig lr el dlgn

.zewln aiigy zekna
:`xnbd zwiicn .`ler ly epicl xewnd z` zxxan `xnbd

àìeò øáñ÷ àîìàc xaeq `edy x`ean `ler ly evexizn -ìk ©§¨¨¨©¨¨
àkéàc àëéäaiigl ie`xd dyrn epyiy mewn lk -,úe÷ìîe ïBîî ¥¨§¦¨¨©§
y `ed oicdé÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

uxiz recn ,mlyn epi`e dwely `ler xaeq m`y ,dwel
xaecny uxzl did leki `ld ,zxbeaa xaecn zekna dpynay

a myxaecn epizpyna eli`e ,dwel okle ,ea exzdy ote`ae dxrp
`ly jkne ,mlyn `l` dwel epi` okle ,ea exzd `ly ote`a
,dwel epi`e mlyn ea exzd m` s`y xaeq `lery gken ok x`ia
ezrc `id jky oeike .zewln yi ,llk minelyz oi`y zxbeaa wxe

:`xnbd zxxan ,`ler lyàä àìeòì déì àðî`ler cnl oipn - §¨¥§¨¨
.df oic

:`xnbd daiynøîbz`f cnl `ler -ìáBç äî ,Bøéáça ìáBçî ¨©¥¥©£¥©¥
àkéàc ,Bøéáçaeaiigl daiqïBîî,dlagd lredaiq yi ok enk ©£¥§¦¨¨

eaiigl,úe÷ìî'siqi `l EPMi mirAx`' ly e`l lr xar ixdy ©§©§¨¦©¤ŸŸ¦
(b dk mixac)y `ed oicde ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmlyny - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

weqta x`eanke ,dwel epi`e oenn(hi `k zeny),'oYi FYaW wx'óà ©¦§¦¥©
àkéàc àëéä ìkeaiigl daiq ea yiy mewn lk s` -,úe÷ìîe ïBîî ¨¥¨§¦¨¨©§

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî.dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥
laegn oenn iaeig x`y cenll ozip `l :df cenil `xnbd dgec
.epnn lw `ed m` oiae ,zewlnn xeng oenn aeig m` oia ,exiaga

,jk jextl yi ,xzei xeng oenn aeig m`Bøéáça ìáBçl äîokzi - ©§¥©£¥
oeik ,dwli `le oenn mlyiy exingd exiaga laega `wecy

,dxez eilr dxingdy sqep xac ep`vnyíéøác äMîça áéiç ïkL¤¥©¨©£¦¨§¨¦
la` .zyeae zay ,ietix ,xrv ,wfp mdy ,minelyz ipin dyng -
mlyiy xingp mda mby oipn ,ef `xneg oi`y oenn iaeig x`ya

.dwli `le oennàle÷ì àðBîî éàålw oenn ypery xn`z m`e - §¦¨¨§¨
,jetd ote`a jextl yi ok m` ,ok jextl oi`e zewln ypern

,dwli `le oenn mlyiy miliwn exiaga laega `wecy okziy
,mixeqi` x`yn lw epicy oeikïéc úéáa Bììkî øzeä ïkLixdy - ¤¥©¦§¨§¥¦

mi`yxy oic ziaa epiide ,mieqn mewna xzed dlag xeqi`
qpe` oebke ,mixac x`ya la` ,zewln aiegnd mc` zewldl
enlyiy ,lw mpic `diy oipn ,mewn meya exzed `ly dztne

.ewli `le
:xg` cenil d`ian `xnbdøîb ,àlà`ler z`f cnl -íéãòî ¤¨¨©¥¥¦

,ïéîîBæ,mieqn mewna rxi`y dyrn lr ecirdy micr ,xnelk §¦
mewna micrd mdnr eid onf eze`ay ecirde mixg` micr e`ae
dycigy ,dilr ecirdy zecr dze` z` e`xy okzi `le xg`
miaiigzn mipey`xd eli`e ,mipexg`d micrd mipn`py dxezd
cnl jke ,mzecr it lr aiigl evxy oenn aeig e` yper eze`a

,`lerïéîîBæ íéãò äî,exiagl oenn aiigd mc` lr ecirdy ¨¥¦§¦
àkéàcmaiigl ie`xy -ïBîî'mnf xW`M' oicn(hi hi mixac),eenk §¦¨¨©£¤¨©

maiigl ie`x okúe÷ìîdprz `l' ly dyrz `l lr exar ixdy ©§Ÿ©£¤
'xwW cr Lrxa(ai k zeny)y mixne` ep` mewn lkne ,ílLî àðBîî §¥£¥¨¤¨¨§©¥
é÷ì àì à÷ìéî,oldl x`eaiy enk ,miwel mpi`e oenn minlyn - ¦§¨Ÿ¨¥

àëéä ìk óàmewn lk -à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc ©¨¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨
.é÷ì àìŸ¨¥

jextl yi ,xeng oenn m` ,jextl yi df cenil s` :`xnbd dgec
,jkïéîîBæ íéãòl äî,dxezd mdilr dxingdy sqep xac epivny ©§¥¦§¦

äàøúä íéëéøö ïðéà ïkLaiigzdle 'mnf xy`k'a yprdl ick ¤¥¥¨§¦¦©§¨¨
maiigl mb mdilr xingpy `ed oic okle ,oenn e` zewln e` dzin
`le oenn aiigpy oipn mixeqi` x`ya la` ,zewln `le oenn

.zewlnàeä àle÷ì àðBîî éàåaeign lw oenn aeigy xn`z m`e - §¦¨¨§¨
minnef micra `wecy ,jetd ote`a jextl yi mewn lkn ,zewln
`xaq mda yiy oeik ,ewli `le oenn enlyiy mdilr miliwn

,lwdl,äNòî eNò àì ïkLla` ,mxeaic lr wx `ed myper `l` ¤¥Ÿ¨©£¤
oenn eaiigziy xnele lwdl oipn ,dyrn eyry ,zenewnd x`ya

.zewln `le
:`xnbd zvxzn,àlà`lereäééåøzî øîblaegn ,cgi mdipyn - ¤¨¨©¦©§©§

laegn cenild z` zegcl dvxz m`y ,minnef micrne exiaga
egikei minnef micr ,mixac dynga aiig `edy zngn exiaga
.miwel mpi`e minlyn mewn lkne ,mixac dynga miaiig mpi`y
mikixv mpi` oky cenll xyt` i` minnef micrny xn`z m`e
lkne ,zewll ick d`xzd jixvy gikei exiaga laeg ,d`xzd

,cenild `ed jke ,dwel epi`e oenn mlyn mewnMä ãvä äîäå ©©©©¨¤
ïäaL`ed minnef micrle exiaga laegl szeynd xacd -àkéàc ¤¨¤§¦¨

,úe÷ìîe ïBîîc `ed mpiceìk óà ,é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨
é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä- ¥¨§¦¨¨©§¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.miwel mpi`e oenn minlyn
:df cenil mb dgec `xnbdãö ïäa Lé ïkL ,ïäaL äåMä ãväì äî©§©©©¨¤¤¨¤¤¥¥¨¤©

øeîçdfa xeng exiaga laeg ,zg` `xneg dpyi mdn cg` lka - ¨
mpi`y jka mixeng minnef micre ,mixac dynga aiig `edy
`le oenn maiigl mdilr xingpy `ed oic okle ,d`xzd mikixv
oipn ,zg` `xneg `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y la` ,zewln

.zewln `le oenn maiigl mdilr xingpyàeä àle÷ì àðBîî éàå§¦¨¨§¨
jextl yi ,zewln aeign lw yper `ed oenn aeigy xn`z m`e -
oenn maiigle lwdl ie`x el` mipic ipya `wecy ,jetd ote`a

,zewln `le,ìwä ãö ïäa Lé ïkLxzedy dfa lw exiaga laeg ¤¥¥¨¤©©©
la` ,dyrn eyr `l oky milw minnef micre ,oic ziaa ellkn
mdilr lwpy oipn ,zg` `lew `l s` mda oi`y oenn iaiig x`y

.zewln `le oenn maiigl
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miwxt dyelya` cenr al sc ± iriax wxtzeaezk
äøòð åúåçàá ïéúéðúî`idde .iwl `le mlyn `pennc dil `xiaqe ,qpw `ki`c Ð

zekncÐ.qpw dl oi`c ,zxbeaaíâôå úùåázyea la` ,dxrp opirac `ed qpw iabc Ð

Ð.`ed `penníâôåd`iydl dincn dzgit dnk ,weya zxknp dgty `id eli`k Ð

.`zi` inp zxbeaa `de .(a,n) onwlck ,epnid gex zxew eaxl yiy carläèåùáoi`y Ð

.dl oi` inp weya xeknl mince ,zyea dlàäå
àøòö àëéàdztnd :oizipzna opz ikdc Ð

ozepy ,qpe`d eilr siqen .qpwe mbte zyea ozep

.xrvd z`äúåôîáopixn`ck ,xrv dl oi`c Ð

oday zegwt :(a,hl zeaezk) oiwxita onwl

.xrv dl oi` dzetn ,zexne`äîåúéáÐ

.dly dnbte dzyeae dqpwyäúåôîåoeik Ð

dly lkdyÐ`car `dc ,oenn aeig o`k oi`

,opiqxb `l dhey .diab dlg` ileg`e ,dzrcn

dzetna oenn aeig mey oi` inp zgwtac

.dneziàìåò øáñ÷zeknc oizipzn iwe`c Ð

`lya `kdc oizipznl dnwe` `le ,zxbeaa

ea exzdÐinp ,dia exz` elit` :dpin zrny

.iwl `le mlyn `pennåøéáçá ìáåç`ki` Ð

`penne ,(dk mixac) "siqei `l"c zewln

elit`e ."ozi ezay" (`k zeny) aizkck ,mlyn

`icda oizrnya onwl dil iaxn inp ,dia exz`

.oinelyzlåøéáçá ìáåçì äîoecil `ed oic Ð

xneg ea yi oky ,zewlnn xeng `edy oenna

.xg`íéøáã äùîçá áééçùietix xrv wfp Ð

.zyeae zayàåä àìå÷ì àðåîî éàåm`e Ð

daeyz ef oi`e ,zewlnd on lw oenn :xn`z

xengy df dn ,`nlra oky lkc ,epaydy

ipyay dlwa oecp mixac dynga aiigzdl

oday oiaeigÐoenn iaiig x`yl xnege lw

dn :jxtinl `ki` ,lwd oenna epeciy ,oilwd

exiaga laeglÐ,oic ziaa ellkn xzed oky

x`ya xn`z .ezewldl oic zial zeyx ozipc

exzed `ly ,dztne qpe`c qpw oebk ,oenn iaiig

.oic ziaa ollkníéîîåæ íéãòî øîâ àìàÐ

.epivn dnaïåîî àëéàã."mnf xy`k"c Ðúå÷ìîå."dprz `l"c Ðíìùî àðåîîÐ

.oizrnya dl sili onwläàøúä ïéëéøö ïéà ïëùe` zewlna e` dzina oiyprpe Ð

izxz `ki` ik dxenga epeciy `ed oice ,oenna.àåä àìå÷ àðåîî éàåoda ogky` Ð

.dlwa epeciy `ed oice ,lwd cväùòî åùò àì ïëù.iyprin `nlra `xeaica `l` Ð

åäééåøúîmixac dynga aiig oky exiaga laegl dn zkxt ik ÐÐ,egikei oinnef micr

d`xzd oikixv oi` oky oinnef micrl dnÐ.oicd xfge ;gikei laeg
úçú
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àîéé÷åi`n` mzdc oizipzn` jixt `lc wgvi epiaxl d`xp Ð mlyne dwel epi`c ol

e` dzetne zxbea oebk ,qpw `la zewln dl zgkync `hiyt `dc ,dwel

exz` `la elit`e ?zewln `ki`c oeik qpw mlyn i`n` :dil `iyw oizipzn` `l` ,dlera

.oinelyzd on mixeht mibbey zeiwln iaiigc dywnc jzrc `wlqc xninl opivn ,dia

`pennc ,ea exzda elit` oizipznc `ler ipyne

`la ixiinc ipyn opgei iaxe ,iwl `le mlyn

iaiigc dil zi`c dinrhl lif`e .ea exzd

.oinelyza oiaiig mibbey zeiwlnïéàãdwel

rnyn (a,c) zeknc `nw wxtac dniz Ð mlyne

iaxc `zbelt` xn`wc .mlyne dwel qpwac

aiigy ipelt yi`a ep` oicirnc opaxe xi`n

,ediinrh ik Ð opax `nlya :fef miz`n exagl

i`n xi`n iax `l` .'ek zg` dryx meyn

rx my `ivenl dn .rx my `ivenn xnb ?`nrh

inp oinnef micr xi`n iax xaqw !qpw oky Ð

,rx my `ivenn opitli `l opaxlc rnyn .`qpw

`qpw la` ,`penn oinnef micrc ixaqc meyn

!mlyne dwelc rx my `ivenn xity opitli

ezeg`a o`k :iiepyl `kd wigcc diteb `lere

xninl `kile .ikd mzd wiqnc `ed Ð dxrp

:ipyncn `dc ,jixt oenn ody mbte zyeanc

mbte zyean e`lc rnyn ,zxbea ezeg`a o`k

:xnel yie !icin ipyn ded `l ok m`c ,jixt

`qpw e`l oinnef micr xi`n iaxc opaxlc oeik

oi` `l` ,rx my `ivenn opitli `l jkle ,`ed

ol zi` `zydc ,"ezryx ick"n oinlyne oiwel

crn oizkec lka slinl`ivenn `le oinnef mi

micrc zewlnn opitli zeiwln lkc ,rx my

"epki mirax`"c ,dniqgc e`l dil jinqc ,oinnef

zewln oda yxetny itle ,aizk oinnef micra

dniqgc e`ll oinec iedilc ie`l edlek opitli Ð

oiwel oi` oinnef micrc ikid ike .dil jinqc

`xwnc ,qpwa oia oenna oia ,oipr lka oinlyne

dryx meyn Ð "ezryx ick" aezkd xac `ln

ly xey exkn e` egah ecirdy drya oebk qpw eaiigzp elit` ,'ek eaiign dz` zg`

:mdxa` oa wgvi epiax uxiz cere .zeiwln lka inp ikd Ð mliaya mixg` e` md ,daipb

meyn ,rx my `ivenn opitli `l mewn lkne ,`qpw oinnef micrc ixaq evn inp opaxc

,rx my `ivenc a` oipa meyn ,xi`n iaxl la` .zewlne oenna rnyn "ezryx ick"c

yxtnck opaxc `nrh ,inp i` .dizernynn dil witne ,zewlne dzinl "ezryx ick" iwen

oinnef micrc ab lr s`c .aiigin `cixb xeaicac ,`ed yecig rx my `ivenc inlyexia

,cqtp did mxeac ici lrc ,i`d ilek yecig ied `l mewn lkn Ð iaiigin ediixeaica inp

onwl rnyn oke .micr ici lr `l` ,exeaca dyrn carzi` `l Ð rx my `ivena la`

,`aiwr iaxk dl miwen `l i`n`e ?dl miwen i`na oizipzn qpwa dxez dycigy `ed yecig xi`n iaxl xn`c daxle :xn`c ,qpw mlyne dwel oi` Ð `qpw oinnef micr elit`c :(a,dl)

.dicegl xi`n iax `l` ,mlyne dwel xaqc `pz mey oi`c rnyn `l` !mlyne zn dil zi`c opirny `l diciclc ,`ed `qpw oinnef micr :(`,d) `nw `aac `nw wxta dil `xiaqc

àîìà`ed `wec `kde ,mlyn `l `penne iwl `wlinc xaq `nlra `nlc ,cenlzdl dil `pn xn`z m`e Ð iwl `l `wlin mlyn `penn zewlne oenn `ki`c `kid lk `ler xaqw

oizipzn inewe`l dil ded ,mlyn `le iwl `wlin `nlrac dil `xiaq i`c mz epiax yxity enk xnel oi`e ?"dxrpd" "dxrp" "dxrp" :(a,hk) lirl opixn`ck ,`xw ilbc `penn mlync

.dxrp ezeg`a zeknc oizipzn inewe`l ivn ded `l ikdle ,iwl `le mlyn `penn inp `nlrac xaq i`ce `l` ,ea exzd `lya oizipzne ,ea exzdae dxrp ezeg`a inp (`,bi) zeknc

welig oi`c ,onwl opixn`ck ,ea exzd `ly o`k ,ea exzda o`k :iiepyl ira `lc yiwl yixk dl xaq `lerc xninl `ki`c ,weic df oi`coixeht oibbey zeiwln iaiigc dil zi`c dicicl

cgn opiaxncn ,iwl `l `wlin mlyn `penn dil `xiaq jgxk lrc wgvi epiaxl d`xpe .exzd oicd `ed exzd `la `xwn qpwl opiaxn i`e ,ea exzd `l oia ea exzd oia oinelyzd on

dy` opirac meyn ,`l zezixk iaiig la` ,mlyn epi`e dwel `nlrac ab lr s` oie`l iaiigl cge dyr iaiigl cg `nlc ,iwl `wlin `nlra i`c ,zezixk iaiig cgne oie`l iaiig `xw

.oie`l iaiiga oiqtez oiyecw ixn`c opaxcke ,died da yiy

`le mlyn `penn inp `nlrac xaq i`ce `l` ,mlyn epi`e dwelc ipyn `le .dheya ,ipyne !mbte zyea `ki` `de ,zxbea :jixtcn ,mlyn `pennc wiicc mz epiax yxit cere]

i`n`e ,mlyn `pennc `xw ira diteb qpwac rnyn Ð xnb "zgz" "zgz" [`ler] `l` :wiqncn ,cere !dil xn`wc `ed `cenlz `l` `ler ixacn df `diy d`xp oi`c ,dywe .iwl

oeik ,cere !minnef micre laege qpwn slip ,opitli `l qpwn `niz ike !`xw iaxc qpwn mbte zyea silic `nip `lerl ?"l"pn" xn`w i`n ,cere !?"dxrpd" "dxrp" "xrp"n opirny `l

edine !"laegd"a xn`ck mixac dying lk oda oi`y zelag ipiipr dnke !?`ed laeg e`l zyea eh` ,mixac drax`a aiig oky laegl dn :jenqa xn`w i`n ,i`w mbte zyea`c

epiax yexite !?mixac dyng lk ea oi` mlerly "dlbz `l jzeg` zexr"c e`la xn`z ,mixac dyng lk ea yi minrt oky laegc e`ll dn :jixt ikdc yxit xi`n oa wgvi epiax

.[mipyi zetqez .xwir d`xp wgvi

éàå`pngx qgc `kd ip`yc :xnel yie !zezin izy aiigzpy in iab (`,`t oixcdpq) "oitxypd" wxta jixt ikdc ?dlwa oecipy xebzi` ixebzi` xn`z m`e Ð `ed `lew `penn

.lagp ly `penn`ïëù`kdc wgvi epiaxl d`xpe !lw cv e` xeng cv e` jxtinl `ki` edlek`c ,mewn meya deyd cvdn cer cnlp `l ok m`c dyw Ð xeng cv oda yi

d`xzd oikixv oi`y mixac dyng `kdc .yxge `iyp oiic iab ,oipeyn oky oday deyd cvdl dn :(`,eq my) "zezin rax`" wxtac `idd ik ,dpeyn xeng cv oda yi oky :ikd jixt

xn`c o`nl elit`e ,`xizi `lew ied dyrn eyr `l oinnef micr oke exiaga .leagl xzeny ,ellkn xzedy Ð laega `xizi `lew ied inp lwd cve ,mixac x`yn xzei xeng cv ied

a,dq) oixcdpqa opixn` `d ,dyrn ied mizty zniwrcvdl dn :qxg ilke mei leah iab jixtc inp yxtl yi (a,hk dheq) "myk" wxtae .di`xa opyie li`ed oinnef micr ip`y :(

didiy d`xp did `ly ,rbna d`nehd a` dyrpy dn xeng cv `xewy wgeca yxtl yi inp mei leahe .exie`a `nhny qxg ilk :dpeyn xeng cv ixwc !xeng cv oky oday deyd

mewn lkn a` dyrp epi` qxg ilkc idpc ,d`nehd a` epina oky jxtnl `ki`c :epiid ,mzdc xeng cvc xnel yi cere .etebn d`vei d`neh ok m` `l` d`nehd a` xac mey
yi
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רמח
miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtzeaezk

øîâ úçú úçú.oiaiyn oi`e oicnle ,`id dpten dey dxifbe Ðàîéú åìéôà`idd Ð

ea exzdyke ,dxrp ezeg`a zekncÐ.mlyn `le iwlc opirny`e ,zewlne oenn `ki`c

zeaezkc oizipzneÐ.zewln `kilc ,ea exzd `lyaåðëé íéòáøà äéì êéîñå`kidc Ð

.d`kd dia carip zeiryx izy `ki`cäúáéø ùåøéôá.`kid yxtn dinwl Ðàìù
'åë úåëî éãéì åàéáîä íùäe`iand `xwnd Ð

zewln .oinelyzl e`ian epi` zewln icil

oeike ,"mnf xy`k"n oinelyz ,"dprz `l"n

od zeny ipycÐ.mdipy lr aiigìë àîéð
íìùî åðéà ä÷åìäi`n ,zewlna dipiicipe Ð

edl `hiytc oenn `py?ãéá ãédil jinqc Ð

.'ebe "ytpa ytp ,jpir qegz `l"ïúðé ïëÐ

.'ebe "mc`a men ozi xy`k"øîà àì àîòè éàî
àìåòë`le oenn eyperl dey dxifb xnbc Ð

.zewlne oenn iaiig lkl zewlnïë íàÐ

zewlnn ezeg` lr `a zxhtcÐe`l zlha

.zewlna e`l ypery ,day
:ïðéëøôå
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,ur ilk oebk ,d`nehd a` `edy ilk mey ea yi ixdy xkkn xzei d`nehd a` epina yi

:mdxa` oa oeyny epiaxl dyw miyexitd ipy lre .d`nehd a` dyrp epi` lke` mey la`

!ipy `ia` ip` s` ,dnexz `nhne d`nehd a` epina oi`y gikei oey`x lke` mzd ,`nipc

inp jxtinl `kile .gikei mei leah ?oilega ipy dyer oky oey`x lke`l dn :`niz ike

d`xpe !iepiy mey o`k oi`c ,dpeyn oky `zyd

a` gkn oi`ay itl mzdc xeng cv yxtl

oey`x lke`e qxg ilke mei leahc ,d`nehd

`lc ipya ok oi`y dn ,d`nehd a`a erbp mlek

micr iabc :yxtn mz epiaxe .oey`xa `l` rbp

ly xeng cv eze`c meyn xeng cv jiiy oinnef

lr ecird m` ,oinnef micra zeidl leki laeg

dyng oinlync ,enfede exiaga lagy cg`

oky ,yxtl yi lwd cve .eaiigl evxy dn mixac

e`l `l` zxk oda oi` oinnef micre laegac e`l

wxta oke .zezixk iaiig ediipin xnbp `le ,`cixb

micre rx my `ivenn silic :(a,c) zeknc `nw

:jixte ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`lc oinnef

yi Ð xeng cv oky mday deyd cvdl dn

wxtae .wgvi epiaxle mz epiaxl `kd ik yxtl

elit`e "ecrena" iab (`,fr migqt) "oilev cvik"

i`e ,lilk oky Ð cinza azk i` :xn`c ,d`neha

oda yi oky Ð ediiexza ,zxk oky Ð gqta azk

epivn `lc izixg` `kxit mey yi mzd !xeng cv

,dyxtl cenlzd yg `le ,cvd dna slinl

.ikixvc xnel wlzqn hren mrhaeàìà`ler

ef `pwqn itl xninl epivn Ð xnb zgz zgz

Ð iwl `le mlyn `pennc `ler xn`w `lc

xninl `kile .`xw eda ilbc zlz edpda `l`

"dpizp" "zgz"n `zkec lka `lerl opitlic

dxifb i`dnc ,"sqk" "mlyi"ahin opitli dey

seb `edy ,lawzp ahin oiprl `wecc .edleka

iia`le opgei iaxl iywz ok `l m`c ,oinelyzd

dey dxifb edl zil in eh`cÐ `ler` ibiltc

"zgz" i`d dil xzii` `lerl `kde ?ahin oiprl

.exaga laegc dey dxifbn zewlnn xhtinl

zyea dil `wtpc `lerl onwl xnel jixv jkld

.`axcn mbte

àðî]dil `pn ,xn`w "zgz" "zgz"c dey dxifb meyn `kdc :xnel yie !`kti` ira `zyde 'ek iwl `le mlyn `pennc `lerl dil `pn ira lirl :xn`z m`e Ð `d opgei iaxl dil

.[xeka iabl (`,ai) zexekaa `nlr ilekl dlawzp ef dey dxifbc ?ikdl dey dxifb opiyxc `lc opgei iaxl

àìùiaizk eed i`c oky lkc :dywe ."mnf xy`k el mziyre"n oenne "dprz `l"n zewln ,i`xw ixzn ez` zewlne oennc meyn :qxhpewa yxit Ð 'ek e`ian zewln icil e`iand myd

.xg`d miiwle ixnbl cg` weqt lhal epl oi`Ð i`xw ixzn ez` zewlne oennc meyn qxhpewd yexitl yxtl yi `ny Ð edine !mlyne dwel didy Ð mlyie dwliy `xw cga

`lc :wgvi epiaxl d`xp oi`e .oinlyne oiwel oi` Ð zewlne oenn eaiigl oi`ac ,ezy` lr rx my `ivedy cg` lr ecirdy oebk ,"mnf xy`k el mziyre"n mdipy mi`a eid m` la`

.zewlnl jenqa eazkp `l oinelyzdy xnelk ,'ek zekn icil e`iand myd `ly :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !mdipy eaiigl evxy oeik ,`peeb i`dka zewlne oenn oiaiig edi `ly xazqn

`l Ð dfn df wegx azkpy dzr la` ,eilr dwli `le ,dyrl wzipy e`l dil dedc `pin` ded i`ce f` Ð "mnf xy`k el mziyre dpr m`e dprz `l" envr weqt eze`a aezk did m`c

`l"c e`l lv` aizk `l "dlifbd z` aiyde"c dyrc ab lr s` (`,`nw oileg) "owd gely"ae (`,fh) zeknc `xza wxta dyrl wzip dil aiygc dlifbc e`ll inc `le .dyrl wzip ied

"mnf xy`k" el oiyer ep`y ici lrc ,"dprz `l"c e`ld xwer epi` "mnf xy`k el mziyre"c `xw la` ,eci zgzn dlifb xwer ixdy ,dyrl wzip `ed jgxk lr i`ce mzdc Ð "lefbz

:epiidc Ð zekn icil e`iand myd `ly :yxtn y"iiexcn* dnly epiax axde .el jenq eixg` azkp `ly oeik ,dyrl wzip dil opiayg `l jkld ,mfedy ici lr `l` ,ezecr xwrp epi`

l`xyi lke"n "mnf xy`k"l dxdf` dil `wtp xi`n iaxc :cere .dxdf` ira `l oennc ,zekna opixn`ck ,oinelyz yeprl dxdf` zeidl `a epi` :yexit ,oinelyz icil e`ian ,"dprz `l"

.zewlne oenn dil opiypr ded `l e`l cgnc ,eilr dwel did `l f` Ð oenn dxdf`l "dprz `l" jixv did m`y ,(a,c) zeknc `nw wxta opixn`ck "etiqei `le e`xiie ernyi

bteq oi` :mixne` minkge ."dprz `l"n cg`e "mnf xy`k mziyre"n cg` ,mipeny miwel Ð mirax` zewln aiigy ipelt yi`a ep` oicirn :opzc `idd` zeknc `nw wxta rnynck]

'ebe l`xyi lke"n dil `wtp dxdf` xi`n iaxe .minnef micr zxdf`l edl `irain ?dil icar i`n "dprz `l" i`d opaxe .mirax` `l``l"n ,dxdf`l `pixg` `xw e`l i`c rnyn ."

`edy micirnyk `l` opaxl iwl `le ,"ezryx ick" meyn mlyne dwel epi` mewn lkn ,oenn zxdf`l jixv `l "dprz `l"c ab lr s` ,opaxle .zeiwln ixz dil opiypr ded `l "dprz

.["ryxd zekd oa m` dide"n iwlc `xw ilb `kd ,oic zia zzin zxdf`l ozipc cere ,dyrn ea oi`y e`l "dprz `l"c ab lr s`e .mnf xy`k `kilc dyexb oa

éãëî?oenn el aiigzi ok oenn eaiigl dvex didy enkc ,oenn `icda rnyn "mnf xy`k el mziyre"nc "cia ci" il dnlc xninl `kile Ð il dnl cia ci mnf xy`k el mziyre aizk

rnync ,il dnl "cia ci" "'ek el mziyre" aizk icknc `pyil dyw ,edine .mlyn `l `penn iwl `wlin Ð oenna la` zewlne dzina ixiin "mnf xy`k"c xninl epivnc

zgz oir"n (`,cte ;a,bt `nw `aa) "laegd"a ol `wtpck ynn cia ci iyextl `kilc ,oenn xity rnyn "cia ci" xziin `l elit` `de ,dil witnc `ed ditebl jixhvi` `lc `xeziinc

xy`k"n `le wfp "laegd"a `wtp "ea ozpi ok"nc dia exz` `lc `kid ilin ipd `ni` .oenn edip i`ne ,cil cin ozipd xac ,il dnl "ea ozpi ok" :exiaga laeg iab xn`wc `d ,cere ."oir

xy`k el mziyre" aizk ickn :xn`wc epiide ,"cia ci"c `xwn ,oenn Ð "oir zgz oir" mzd witnc o`nk `iz` `ibeq jdc i"xl d`xpe ?iwl `wlinc `ni` dia exz`c `kid la` ,"dyr

xzii` `l i` la` ,oenn epiidc cil cin ozipd xac yxcinl "cia ci" xzii` `l` !`wtp "mnf xy`k"n Ð il dnl oinnef micra "cia ci" ok m` ,ynn oir zgz oir jzrc `wlq i`e "mnf

.ynn cia ci `pin` dedìáåçk ickn exiagaxninl `kil `de ?il dnl "ea ozpi ok" ok m`e .ziyixtck "cia ci"c `xeziin ogke`ck ,oenn rnync Ð el dyri ok dyr xy`k aiz

'ebe dyr xy`k" jixhvi` i`n` dil `iyw `l `d edine .dia exz`c `kid `l` jixhvi` `l jgxk lr `l` ,`wtp "cia ci"nc ,dia exz` `lc `kidl `z`c,jxev meyl o`k dpypc ,"

ci" aizk ickn xninl ivn dedc oicd `ede .dia exz`c `kidl cil cin ozipd xac jl xnel `l` ?minrt izy dpye xfg dnl "ea ozpi ok" la` .'ek zipyipe dxn`py dyxt lk :opixn`ck

.il dnl "ea ozpi ok" "ciaéáøå.zenewn dnkae ,xeka iab zexekaa dl opitli `dc Ð "zgz" "zgz"c dey dxifb dil riny `lc xninl `kil `de Ð `lerk xn` `l `nrh i`n opgei

íàla` ,`ed zewln xa e`l `iddc ,`id `zlin e`l `d !eilr oiwel oi`y oeik e`ld eplhia dyrl wzipd e`le dyrn ea oi`y e`l lk :xn`z m`e Ð dlbz `l jzeg` zexr zlha ok

.izixg` `zlin` dey dxifb inewe`l `ki`c oeik ,dipin zewln iwet`l dey dxifb yxcinl ol zil ,zewln dia jiiyc `kd
`l`
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úçz" :àëä áéúk ,øîb "úçz" "úçz" àleò ,àlà¤¨¨©©©©¨©§¦¨¨©©
,íúä äî ,"ïéò úçz ïéò" :íúä áéúëe ,"dpò øLà£¤¦¨§¦¨¨©¦©©©¦¨¨¨

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî¯àkéàc àëéä ìk óà ¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨§¦¨
úB÷ìîe àðBîî¯.é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî ¨¨©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥

ïàk .äøòð BúBçà àîéz eléôà :øîà ïðçBé éaø¯ ©¦¨¨¨©£¦¥¨£©£¨¨
ïàk ,Ba eøúäL¯éaø øáñ÷ àîìà .Ba eøúä àlL ¤¦§¨¤Ÿ¦§©§¨¨¨©©¦

,déa eøúàå ,úB÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk :ïðçBé¨¨¨¥¨§¦¨¨©§§©§¥
ïðçBé éaøì déì àðî .ílLî àì àðBîî ,é÷ì à÷ìéî¦§¨¨¥¨¨¨§©¥§¨¥§©¦¨¨

BúòLø éãk" :àø÷ øîà ?àä"¯à äòLø íeMîúç ¨¨©§¨§¥¦§¨¦¦§¨©©
,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà©¨§©§§¦©¨§©§¦§¥¦§¨

éîñeúB÷ìîe ïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç éøäå ."epké íéòaøà" déì C¯,ílLî àðBîî §¦¥©§¨¦©¤©£¥¥©£¥§¦¨¨©§¨¨§©¥
déa eøúà ìáà ,déa eøúà àìc àëéä éléî éðä :àîéz éëå !é÷ì àì à÷ìéî¯à÷ìéî ¦§¨¨¨¥§¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¨©§¥£¨©§¥¦§¨

äåL da ïéàL äàkä eäkä :ïðçBé éaø øîà éîà éaø øîàäå ,ílLî àì àðBîî ,é÷ì̈¥¨¨¨§©¥§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨©¨¨¤¥¨§¥
äèeøt¯déa eøúà àìc éà ?éîc éëéä .ä÷Bì¯,déa eøúàc .àèéLt àlà ?ä÷Bì éànà §¨¤¥¦¨¥¦§¨©§¥©©¤¤¨§¦¨§©§¥
àîòèå¯äèeøt äåL da úéà àä ,äèeøt äåL da úéìc¯àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî §©£¨§¥¨§¥§¨¨¦¨¨¤§¨¨¨§©¥¦§¨¨

Leøéôa ,éîð àëä ,ïéîeìLúì ïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø Leøéôa :àòìéà éaø øîàãk !é÷ì̈¥¦§¨©©¦¤§¨§¥¦§¨¨¥¦§¦§©§¦¨¨©¦§¥
àòìéà éaøc øîzéà àëéäå .ïéîeìLúì Bøéáça ìáBç äøBz äúaéø¯eðà ïéãéòî :àäà ¦§¨¨¥©£¥§©§¦§¥¨¦§©§©¦¤§¨©¨§¦¦¨

ïéîîBæ eàöîðå ,æeæ íéúàî Bøéáçì áéiçL éðBìt Léà úà¯íMä àlL ,ïéîlLîe ïé÷Bì ¤¦§¦¤©¨©£¥¨©¦§¦§§§¦¦§©§¦¤Ÿ©¥
ílLîä ìk :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,ïéîeìLz éãéì ïàéáî úBkî éãéì ïàéáîä©§¦¨¦¥©§¦¨¦¥©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨©§©¥
íéãò äøBz äúaéø Leøéôa :àòìéà éaø øîà !ílLî Bðéà ä÷Blä ìk :àîéðå .ä÷Bì Bðéà¥¤§¥¨¨©¤¥§©¥¨©©¦¤§¨§¥¦§¨¨¥¦

:áéúk éãkî ?äøBz äúaéø ïëéä .ïéîeìLúì ïéîîBæ"."åéçàì úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå §¦§©§¦¥¨¦§¨¨¦§¦§¦©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦
éì änì "ãéa ãé"¯eäéð éàîe .ãéì ãiî ïzépä øác¯:áéúk éãkî ,éîð Bøéáça ìáBç .ïBîî ¨§¨¨¨¦¨¨©¦¨¦¨§¨©¦¨¥©£¥©¦¦§¦§¦

"éì änì "Ba ïúpé ïk" ,"Bl äNòé ïk äNò øLàk¯eäéð éàîe ,äðéúð Ba LiL øác¯ ©£¤¨¨¥¥¨¤¥¦¨¤¨¨¦¨¨¤¥§¦¨©¦
zìha ïk íà ?àleòk øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé éaøå .ïBîî""älâú àì EúBçà úåøò ¨§©¦¨¨©©£¨Ÿ¨©§¨¦¥¦©§¨¤§©£§Ÿ§©¤
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כתובות. אלו נערות - פרק שלישי דף לב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zeaezk(iyiy meil)

.dwel epi`e mlyny `ler ixacl xg` cenil d`ian `xnbd
:`xnbd dwiqnàìeò ,àlàdey dxifba'úçz' 'úçz'laegn ¤¨¨©©©©

exiagaøîbixdy ,epic z` cnl -,àëä áéúkqpe` zyxtamixac) ¨©§¦¨¨
(hk akdX`l didz Fle' ,íúä áéúëe ,'dpò øLà úçzlaeg zyxta §¦§¤§¦¨©©£¤¦¨§¦¨¨

exiaga(ck `k zeny),íúä äî ,'ïéò úçz ïéò',exiaga laega - ©¦©©©¦©¨¨
î àðBîîé÷ì àì à÷ìéî ílL,dwel epi`e oenn mlyn -ìk óà ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨

úe÷ìîe àðBîî àkéàc àëéäaeig zaiq ea yiy mewn lk s` - ¥¨§¦¨¨¨©§
,zewlne oenné÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.dwel

* * *
oia dxizqd z` ayiind ,`ler zhiy z` `xnbd dx`ia o`k cr
zewln aiigdy ,ezhiy it lr zekna dpynd oial epizpyn
xg` aeyi `xnbd d`ian dzr .dwel epi`e mlyn ,minelyze

:zekna dpynde epizpyn zxizqaàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©£¦¥¨
a xaecn zewln zaiignd zekna dpyna mby,äøòð BúBçàoi`e £©£¨

y oeik ,qpw zaiignd epizpynl dxizq jka,ïàk,zekna dpyna ¨
xaecnBa eøúäLef dxiar xeari m`y dxiard z` xary iptl ¤¦§

e .mlyn epi` ,zewln aeig eilr lgy oeike ,dwli,ïàk,epizpyna ¨
xaecnBa eøúä àlL.oenn mlyl aiig dwel epi`y oeike ,zewlnl ¤Ÿ¦§

:`xnbd zwiicn .opgei iax ly epic xewn z` zxxan `xnbd
déa eøúàå ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk ,ïðçBé éaø øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©©¦¨¨¨¥¨§¦¨¨©§§©§¥

,zewln eaiigl xyt` f`y ,ea exzde -àì àðBîî é÷ì à÷ìéî¦§¨¨¥¨¨Ÿ
ílLîmlyn epi`e dwel -:`xnbd zxxan .ïðçBé éaøì déì àðî §©¥§¨¥§©¦¨¨

àä.df oic opgei iax cnl oipn - ¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàzewln zyxta(a dk mixac)oA m` dide' , ¨©§¨§¨¨¦¦

eiptl EdMde htXd FliRde rWxd zFMdBúòLø éãk,'xRqnA ©¨¨¨§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨§¥¦§¨§¦§¨
opgei iax jkn cnl ,'ezryx' cigi oeyl dxezd dhwpy dnne

yúçà äòLø íeMî,zg` dxiar -Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà ¦¦§¨©©©¨§©§§¦©¨§©§
úBéòLø ézL íeMîcg` dyrna zexiar izy mc` xaryky - ¦§¥¦§¨

ep` oi` oiicre ,odn zg` lr wx `l` odizy lr eze` miyper oi`
,zyxece `xnbd dkiynn ,ypri odn efi` lr mirceiéîñådéì C- §¨¦¥

'ezryx ick'l jenqd weqtae(b weqt my)aezk,'epké íéòaøà'©§¨¦©¤
.mlyn epi`e dwel ,zewln aeige oenn aeig yi m`y cnll

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç éøäå©£¥¥©£¥§¦¨¨
úe÷ìîexary lr zewln ypere ,dlagd lr oenn aeig ea yiy - ©§

'siqi `l EpMi mirAx`' ly e`l lr(my)`ed oicd z`f lkae , ©§¨¦©¤Ÿ¦
yàîéz éëå .é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîzegcl dvxz m`e - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥§¦¥¨

c xneleéléî éðäwx epiid ,dwel epi`e mlyn exiaga laegy dn - ¨¥¦¥
déa eøúà àìc àëéäepi`y oeiky ,zewlnl ea exzd `ly ote`a - ¥¨§Ÿ©§¥

,mlyn ,dwelìáàm`úà.ílLî àì àðBîî é÷ì à÷ìéî ,déa eø £¨©§¥¦§¨¨¥¨¨Ÿ§©¥
åc ,ok xnel okzi `l ixdeäkä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîàä- ©¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨

exiag z` dkdy mc`da ïéàL äàkäly minelyz aeigäåL ©¨¨¤¥¨¨¤
,ä÷Bì ,äèeøt,xxal yieéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àìc éà §¨¤¥¦¨¥¦§Ÿ

,ä÷Bì éànà ,déa eøúà,d`xzd `ll zewln oi` ixdeàèéLt àlà ©§¥©©¤¤¨§¦¨
e ,déa eøúàcmewn lknäèeøt äåL da úéìc àîòèmeyn wx - §©§¥©§¨§¥¨¨¤§¨

oic da oi`y oeik ,dilr miwel dhext dey ef d`kda oi`y
,minelyzäèeøt äåL da úéà àä,dhext dey da yi m` la` - ¨¦¨¨¤§¨

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmby x`eane ,dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

,`iyewd zxfeg ok m`e ,dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdyk
,dwel epi`e mlyne zewlne oenn aiigy exiaga laeg epivny
epi`e dwel zewlne oenn aiigznd lky opgei iax xn` ji`e

.mlyn
epi`e mlyny jkl cgein mrh yi exiaga laega :`xnbd zvxzn

,dwelàòìéà éaø øîàãk,minnef micr iabl ,xg` oipraLeøéôa ¦§¨©©¦¦§¨§¥
ïéîeìLúì ïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø,miwel mpi`e minlyny - ¦§¨¨¥¦§¦§©§¦

énð àëä,exiaga laeg iabl o`k mb -ìáBç äøBz äúaéø Leøéôa ¨¨©¦§¥¦§¨¨¥
ça,ïéîeìLúì Bøéáokid `xnbd x`az oldle ,dwel epi`e mlyny ©£¥§©§¦

seb z` `xnbd zx`an okl mcewy `l` ,dxezd z`f dzaix
.`rli` iax ixac

:`xnbd zx`anàòìéà éaøc øîzéà àëéäåiax ixac epyp okid - §¥¨¦§©§©¦¦§¨
,el` `rli`àäàzekna dpynd lr -(.c)jke ,minnef micr iabl ©¨

exn`y micr ,my epipyBøéáçì áéiçL éðBìt Léà úà eðà ïéãéòî§¦¦¨¤¦§¦¤©¨©£¥
eàöîðå ,æeæ íéúàîmicrdïé÷Bì ,ïéîîBæly e`l lr exary meyn ¨©¦§¦§§§¦¦

'xwW cr Lrxa dprz `l'(ai k zeny),ïéîlLîeeze`l fef miz`n Ÿ©£¤§¥£¥¨¤§©§¦
meyn ,jkl mrhde ,df mekq eciqtdl ennfy yi`íMä àlL- ¤Ÿ©¥

weqtd,ïéîeìLz éãéì ïàéáî úBkî éãéì ïàéáîämd zewln ixdy ©§¦¨¦¥©§¦¨¦¥©§¦
xW`M' meyn miaiig md minelyze ,'dprz `l' meyn miaiigzn©£¤

'mnf,(hi hi mixac)ílLîä ìk íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¨©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨©§©¥
,dyry dyrn zngnä÷Bì Bðéàdxe`kle .dyrn eze` zngn ¥¤

,'dwel epi` mlynd lk'y minkg mixne` recn ,dywàîéðå- §¥¨
y ,jtidl xn`p,ílLî Bðéà ä÷Blä ìkicke .enlyi `le ewlie ¨©¤¥§©¥

ef `iyew uxzlïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø Leøéôa ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¦§¨¨¥¦§¦
.ïéîeìLúìeäúaéø ïëéäd z`fáéúk éãkî ,äøBzxaky oeik - §©§¦¥¨¦§¨¨¦§¦§¦

minnef micr iabl xn`p(my)úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'©£¦¤©£¤¨©©£
,'åéçàìokn xg`l azkpy weqtd ,ok m`(`k my)Lpir qFgz `le' , §¨¦§Ÿ¨¥¤

'ebeéì änì 'ãéa ãé`a epcnll `l` ,azkidl jxved dn myl - ¨§¨¨¨¦
a `ed mpic minnef micryeäéð éàîe ,ãéì ãiî ïzépä øácedn - ¨¨©¦¨¦¨§¨©¦

df ,cil cin ozipd xac,ïBîîminnef micry minkg ecnl o`kne ¨
.miwel mpi`e minlyn

exiaga laeg yexita dxez dzaix okid `xnbd zx`an dzr
dwel llk jxcay xne`d opgei iax s` ok zngny] minelyzl
zxne` .[dwel epi`e mlyn exiaga laegay dcen ,mlyn epi`e

:`xnbdáéúk éãkî ,énð Bøéáça ìáBçeiabl xn`p xaky oeik - ¥©£¥©¦¦§¦§¦
(hi ck `xwie),'Bì äNòé ïk äNò øLàk'xg`l azkpy weqtd ok m` ©£¤¨¨¥¥¨¤

okn(k weqt my)mc`A mEn oYi xW`M',éì änì 'Ba ïúpé ïk`l` ©£¤¦¥¨¨¨¥¦¨¤¨¨¦
a `ed exiaga laegd aeigy `a epcnlléàîe ,äðéúð Ba LiL øác̈¨¤¥§¦¨©

eäéðdf ,dpizp ea yiy xac edn -,ïBîîexiaga laegdy o`kne ¦¨
.dwel epi`e mlyn

mewnay ,`lerk xaeq epi` opgei iax recn zxxan `xnbd
`ey .dwel epi`e mlyn oenne zewln:`xnbd zl,ïðçBé éaøå§©¦¨¨

,mlyn epi`e dwel zewlne oenn aeig yiyky xaeqdàîòè éàî©©§¨
,àleòk øîà àì.dwel epi`e mlyny Ÿ¨©§¨

,opgei iaxl dywedy oeik :`xnbd daiyn,ïk íàepi`e mlyny ¦¥
ok m`e ,zewlnn xeht ,qpw aiigy ezeg` lr `ady `vnp ,dwel

zìhaly e`ld yper z`'älâú àì EúBçà úåøò'(h gi `xwie)ixdy , ¦©§¨¤§©£§Ÿ§©¤
aeig yiy df e`lae ,zewln `ed e`l lr xaerl ie`xd yperd

.zewln aeig jiiy `l ,minelyz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

:`xnbdàNpL ïéçàä ïî ãçà ,äöö÷ ãöék ,ïðaø eðúc .'äöö÷' éàî©§¨¨§¨©¨¨¥©§¨¨¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bì úðâBä dðéàL äMà,dgtyn leqt da yiy -äçtLî éða ïéàa ¦¨¤¥¨¤¤¨¦§¥¦§¨¨

,mc` eze` lyòöîàa dúBà ïéøáBLå úBøét äàéìî úéáç ïéàéáîe§¦¦¨¦§¥¨¥§§¦¨§¤§©
äáçø,xir lyàNð éðBìt eðéçà ,eòîL ìàøNé úéa eðéçà ,íéøîBàå §¨¨§§¦©¥¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¨¨

,eðéòøæa Bòøæ áøòúé ànL eðà íéàøééúîe ,Bì úðâBä dðéàL äMà¦¨¤¥¨¤¤¦§¨§¦¨¤¨¦§¨¥©§§©§¥
gtynd lk lr leqt my `vi `ny ,xnelk,díëì eç÷e eàBa§¨¤

àîâecoexkf oniqe ze` -àéä Bæå .eðéòøæa Bòøæ áøòúé àlL ,úBøBãì §¨§¤Ÿ¦§¨¥©§§©§¥§¦
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רמט miwxt dyelyaa cenr al sc ± iriax wxtzeaezk
øîâ úçú úçú.oiaiyn oi`e oicnle ,`id dpten dey dxifbe Ðàîéú åìéôà`idd Ð

ea exzdyke ,dxrp ezeg`a zekncÐ.mlyn `le iwlc opirny`e ,zewlne oenn `ki`c

zeaezkc oizipzneÐ.zewln `kilc ,ea exzd `lyaåðëé íéòáøà äéì êéîñå`kidc Ð

.d`kd dia carip zeiryx izy `ki`cäúáéø ùåøéôá.`kid yxtn dinwl Ðàìù
'åë úåëî éãéì åàéáîä íùäe`iand `xwnd Ð

zewln .oinelyzl e`ian epi` zewln icil

oeike ,"mnf xy`k"n oinelyz ,"dprz `l"n

od zeny ipycÐ.mdipy lr aiigìë àîéð
íìùî åðéà ä÷åìäi`n ,zewlna dipiicipe Ð

edl `hiytc oenn `py?ãéá ãédil jinqc Ð

.'ebe "ytpa ytp ,jpir qegz `l"ïúðé ïëÐ

.'ebe "mc`a men ozi xy`k"øîà àì àîòè éàî
àìåòë`le oenn eyperl dey dxifb xnbc Ð

.zewlne oenn iaiig lkl zewlnïë íàÐ

zewlnn ezeg` lr `a zxhtcÐe`l zlha

.zewlna e`l ypery ,day
:ïðéëøôå
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,ur ilk oebk ,d`nehd a` `edy ilk mey ea yi ixdy xkkn xzei d`nehd a` epina yi

:mdxa` oa oeyny epiaxl dyw miyexitd ipy lre .d`nehd a` dyrp epi` lke` mey la`

!ipy `ia` ip` s` ,dnexz `nhne d`nehd a` epina oi`y gikei oey`x lke` mzd ,`nipc

inp jxtinl `kile .gikei mei leah ?oilega ipy dyer oky oey`x lke`l dn :`niz ike

d`xpe !iepiy mey o`k oi`c ,dpeyn oky `zyd

a` gkn oi`ay itl mzdc xeng cv yxtl

oey`x lke`e qxg ilke mei leahc ,d`nehd

`lc ipya ok oi`y dn ,d`nehd a`a erbp mlek

micr iabc :yxtn mz epiaxe .oey`xa `l` rbp

ly xeng cv eze`c meyn xeng cv jiiy oinnef

lr ecird m` ,oinnef micra zeidl leki laeg

dyng oinlync ,enfede exiaga lagy cg`

oky ,yxtl yi lwd cve .eaiigl evxy dn mixac

e`l `l` zxk oda oi` oinnef micre laegac e`l

wxta oke .zezixk iaiig ediipin xnbp `le ,`cixb

micre rx my `ivenn silic :(a,c) zeknc `nw

:jixte ,eilr oiwel dyrn ea oi`y e`lc oinnef

yi Ð xeng cv oky mday deyd cvdl dn

wxtae .wgvi epiaxle mz epiaxl `kd ik yxtl

elit`e "ecrena" iab (`,fr migqt) "oilev cvik"

i`e ,lilk oky Ð cinza azk i` :xn`c ,d`neha

oda yi oky Ð ediiexza ,zxk oky Ð gqta azk

epivn `lc izixg` `kxit mey yi mzd !xeng cv

,dyxtl cenlzd yg `le ,cvd dna slinl

.ikixvc xnel wlzqn hren mrhaeàìà`ler

ef `pwqn itl xninl epivn Ð xnb zgz zgz

Ð iwl `le mlyn `pennc `ler xn`w `lc

xninl `kile .`xw eda ilbc zlz edpda `l`

"dpizp" "zgz"n `zkec lka `lerl opitlic

dxifb i`dnc ,"sqk" "mlyi"ahin opitli dey

seb `edy ,lawzp ahin oiprl `wecc .edleka

iia`le opgei iaxl iywz ok `l m`c ,oinelyzd

dey dxifb edl zil in eh`cÐ `ler` ibiltc

"zgz" i`d dil xzii` `lerl `kde ?ahin oiprl

.exaga laegc dey dxifbn zewlnn xhtinl

zyea dil `wtpc `lerl onwl xnel jixv jkld

.`axcn mbte

àðî]dil `pn ,xn`w "zgz" "zgz"c dey dxifb meyn `kdc :xnel yie !`kti` ira `zyde 'ek iwl `le mlyn `pennc `lerl dil `pn ira lirl :xn`z m`e Ð `d opgei iaxl dil

.[xeka iabl (`,ai) zexekaa `nlr ilekl dlawzp ef dey dxifbc ?ikdl dey dxifb opiyxc `lc opgei iaxl

àìùiaizk eed i`c oky lkc :dywe ."mnf xy`k el mziyre"n oenne "dprz `l"n zewln ,i`xw ixzn ez` zewlne oennc meyn :qxhpewa yxit Ð 'ek e`ian zewln icil e`iand myd

.xg`d miiwle ixnbl cg` weqt lhal epl oi`Ð i`xw ixzn ez` zewlne oennc meyn qxhpewd yexitl yxtl yi `ny Ð edine !mlyne dwel didy Ð mlyie dwliy `xw cga

`lc :wgvi epiaxl d`xp oi`e .oinlyne oiwel oi` Ð zewlne oenn eaiigl oi`ac ,ezy` lr rx my `ivedy cg` lr ecirdy oebk ,"mnf xy`k el mziyre"n mdipy mi`a eid m` la`

.zewlnl jenqa eazkp `l oinelyzdy xnelk ,'ek zekn icil e`iand myd `ly :yxtl wgvi epiaxl d`xpe !mdipy eaiigl evxy oeik ,`peeb i`dka zewlne oenn oiaiig edi `ly xazqn

`l Ð dfn df wegx azkpy dzr la` ,eilr dwli `le ,dyrl wzipy e`l dil dedc `pin` ded i`ce f` Ð "mnf xy`k el mziyre dpr m`e dprz `l" envr weqt eze`a aezk did m`c

`l"c e`l lv` aizk `l "dlifbd z` aiyde"c dyrc ab lr s` (`,`nw oileg) "owd gely"ae (`,fh) zeknc `xza wxta dyrl wzip dil aiygc dlifbc e`ll inc `le .dyrl wzip ied

"mnf xy`k" el oiyer ep`y ici lrc ,"dprz `l"c e`ld xwer epi` "mnf xy`k el mziyre"c `xw la` ,eci zgzn dlifb xwer ixdy ,dyrl wzip `ed jgxk lr i`ce mzdc Ð "lefbz

:epiidc Ð zekn icil e`iand myd `ly :yxtn y"iiexcn* dnly epiax axde .el jenq eixg` azkp `ly oeik ,dyrl wzip dil opiayg `l jkld ,mfedy ici lr `l` ,ezecr xwrp epi`

l`xyi lke"n "mnf xy`k"l dxdf` dil `wtp xi`n iaxc :cere .dxdf` ira `l oennc ,zekna opixn`ck ,oinelyz yeprl dxdf` zeidl `a epi` :yexit ,oinelyz icil e`ian ,"dprz `l"

.zewlne oenn dil opiypr ded `l e`l cgnc ,eilr dwel did `l f` Ð oenn dxdf`l "dprz `l" jixv did m`y ,(a,c) zeknc `nw wxta opixn`ck "etiqei `le e`xiie ernyi

bteq oi` :mixne` minkge ."dprz `l"n cg`e "mnf xy`k mziyre"n cg` ,mipeny miwel Ð mirax` zewln aiigy ipelt yi`a ep` oicirn :opzc `idd` zeknc `nw wxta rnynck]

'ebe l`xyi lke"n dil `wtp dxdf` xi`n iaxe .minnef micr zxdf`l edl `irain ?dil icar i`n "dprz `l" i`d opaxe .mirax` `l``l"n ,dxdf`l `pixg` `xw e`l i`c rnyn ."

`edy micirnyk `l` opaxl iwl `le ,"ezryx ick" meyn mlyne dwel epi` mewn lkn ,oenn zxdf`l jixv `l "dprz `l"c ab lr s` ,opaxle .zeiwln ixz dil opiypr ded `l "dprz

.["ryxd zekd oa m` dide"n iwlc `xw ilb `kd ,oic zia zzin zxdf`l ozipc cere ,dyrn ea oi`y e`l "dprz `l"c ab lr s`e .mnf xy`k `kilc dyexb oa

éãëî?oenn el aiigzi ok oenn eaiigl dvex didy enkc ,oenn `icda rnyn "mnf xy`k el mziyre"nc "cia ci" il dnlc xninl `kile Ð il dnl cia ci mnf xy`k el mziyre aizk

rnync ,il dnl "cia ci" "'ek el mziyre" aizk icknc `pyil dyw ,edine .mlyn `l `penn iwl `wlin Ð oenna la` zewlne dzina ixiin "mnf xy`k"c xninl epivnc

zgz oir"n (`,cte ;a,bt `nw `aa) "laegd"a ol `wtpck ynn cia ci iyextl `kilc ,oenn xity rnyn "cia ci" xziin `l elit` `de ,dil witnc `ed ditebl jixhvi` `lc `xeziinc

xy`k"n `le wfp "laegd"a `wtp "ea ozpi ok"nc dia exz` `lc `kid ilin ipd `ni` .oenn edip i`ne ,cil cin ozipd xac ,il dnl "ea ozpi ok" :exiaga laeg iab xn`wc `d ,cere ."oir

xy`k el mziyre" aizk ickn :xn`wc epiide ,"cia ci"c `xwn ,oenn Ð "oir zgz oir" mzd witnc o`nk `iz` `ibeq jdc i"xl d`xpe ?iwl `wlinc `ni` dia exz`c `kid la` ,"dyr

xzii` `l i` la` ,oenn epiidc cil cin ozipd xac yxcinl "cia ci" xzii` `l` !`wtp "mnf xy`k"n Ð il dnl oinnef micra "cia ci" ok m` ,ynn oir zgz oir jzrc `wlq i`e "mnf

.ynn cia ci `pin` dedìáåçk ickn exiagaxninl `kil `de ?il dnl "ea ozpi ok" ok m`e .ziyixtck "cia ci"c `xeziin ogke`ck ,oenn rnync Ð el dyri ok dyr xy`k aiz

'ebe dyr xy`k" jixhvi` i`n` dil `iyw `l `d edine .dia exz`c `kid `l` jixhvi` `l jgxk lr `l` ,`wtp "cia ci"nc ,dia exz` `lc `kidl `z`c,jxev meyl o`k dpypc ,"

ci" aizk ickn xninl ivn dedc oicd `ede .dia exz`c `kidl cil cin ozipd xac jl xnel `l` ?minrt izy dpye xfg dnl "ea ozpi ok" la` .'ek zipyipe dxn`py dyxt lk :opixn`ck

.il dnl "ea ozpi ok" "ciaéáøå.zenewn dnkae ,xeka iab zexekaa dl opitli `dc Ð "zgz" "zgz"c dey dxifb dil riny `lc xninl `kil `de Ð `lerk xn` `l `nrh i`n opgei

íàla` ,`ed zewln xa e`l `iddc ,`id `zlin e`l `d !eilr oiwel oi`y oeik e`ld eplhia dyrl wzipd e`le dyrn ea oi`y e`l lk :xn`z m`e Ð dlbz `l jzeg` zexr zlha ok

.izixg` `zlin` dey dxifb inewe`l `ki`c oeik ,dipin zewln iwet`l dey dxifb yxcinl ol zil ,zewln dia jiiyc `kd
`l`
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úçz" :àëä áéúk ,øîb "úçz" "úçz" àleò ,àlà¤¨¨©©©©¨©§¦¨¨©©
,íúä äî ,"ïéò úçz ïéò" :íúä áéúëe ,"dpò øLà£¤¦¨§¦¨¨©¦©©©¦¨¨¨

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîî¯àkéàc àëéä ìk óà ¨¨§©¥¦§¨¨¨¥©¨¥¨§¦¨
úB÷ìîe àðBîî¯.é÷ì àì à÷ìéî ,ílLî àðBîî ¨¨©§¨¨§©¥¦§¨¨¨¥

ïàk .äøòð BúBçà àîéz eléôà :øîà ïðçBé éaø¯ ©¦¨¨¨©£¦¥¨£©£¨¨
ïàk ,Ba eøúäL¯éaø øáñ÷ àîìà .Ba eøúä àlL ¤¦§¨¤Ÿ¦§©§¨¨¨©©¦

,déa eøúàå ,úB÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk :ïðçBé¨¨¨¥¨§¦¨¨©§§©§¥
ïðçBé éaøì déì àðî .ílLî àì àðBîî ,é÷ì à÷ìéî¦§¨¨¥¨¨¨§©¥§¨¥§©¦¨¨

BúòLø éãk" :àø÷ øîà ?àä"¯à äòLø íeMîúç ¨¨©§¨§¥¦§¨¦¦§¨©©
,úBéòLø ézL íeMî Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà©¨§©§§¦©¨§©§¦§¥¦§¨

éîñeúB÷ìîe ïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç éøäå ."epké íéòaøà" déì C¯,ílLî àðBîî §¦¥©§¨¦©¤©£¥¥©£¥§¦¨¨©§¨¨§©¥
déa eøúà ìáà ,déa eøúà àìc àëéä éléî éðä :àîéz éëå !é÷ì àì à÷ìéî¯à÷ìéî ¦§¨¨¨¥§¦¥¨¨¥¦¥¥¨§¨©§¥£¨©§¥¦§¨

äåL da ïéàL äàkä eäkä :ïðçBé éaø øîà éîà éaø øîàäå ,ílLî àì àðBîî ,é÷ì̈¥¨¨¨§©¥§¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨©¨¨¤¥¨§¥
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àòìéà éaøc øîzéà àëéäå .ïéîeìLúì Bøéáça ìáBç äøBz äúaéø¯eðà ïéãéòî :àäà ¦§¨¨¥©£¥§©§¦§¥¨¦§©§©¦¤§¨©¨§¦¦¨
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ílLîä ìk :íéøîBà íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,ïéîeìLz éãéì ïàéáî úBkî éãéì ïàéáîä©§¦¨¦¥©§¦¨¦¥©§¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨©§©¥
íéãò äøBz äúaéø Leøéôa :àòìéà éaø øîà !ílLî Bðéà ä÷Blä ìk :àîéðå .ä÷Bì Bðéà¥¤§¥¨¨©¤¥§©¥¨©©¦¤§¨§¥¦§¨¨¥¦
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éì änì "ãéa ãé"¯eäéð éàîe .ãéì ãiî ïzépä øác¯:áéúk éãkî ,éîð Bøéáça ìáBç .ïBîî ¨§¨¨¨¦¨¨©¦¨¦¨§¨©¦¨¥©£¥©¦¦§¦§¦

"éì änì "Ba ïúpé ïk" ,"Bl äNòé ïk äNò øLàk¯eäéð éàîe ,äðéúð Ba LiL øác¯ ©£¤¨¨¥¥¨¤¥¦¨¤¨¨¦¨¨¤¥§¦¨©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zeaezk(iyiy meil)

.dwel epi`e mlyny `ler ixacl xg` cenil d`ian `xnbd
:`xnbd dwiqnàìeò ,àlàdey dxifba'úçz' 'úçz'laegn ¤¨¨©©©©

exiagaøîbixdy ,epic z` cnl -,àëä áéúkqpe` zyxtamixac) ¨©§¦¨¨
(hk akdX`l didz Fle' ,íúä áéúëe ,'dpò øLà úçzlaeg zyxta §¦§¤§¦¨©©£¤¦¨§¦¨¨

exiaga(ck `k zeny),íúä äî ,'ïéò úçz ïéò',exiaga laega - ©¦©©©¦©¨¨
î àðBîîé÷ì àì à÷ìéî ílL,dwel epi`e oenn mlyn -ìk óà ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥©¨

úe÷ìîe àðBîî àkéàc àëéäaeig zaiq ea yiy mewn lk s` - ¥¨§¦¨¨¨©§
,zewlne oenné÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîepi`e oenn mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

.dwel

* * *
oia dxizqd z` ayiind ,`ler zhiy z` `xnbd dx`ia o`k cr
zewln aiigdy ,ezhiy it lr zekna dpynd oial epizpyn
xg` aeyi `xnbd d`ian dzr .dwel epi`e mlyn ,minelyze

:zekna dpynde epizpyn zxizqaàîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©£¦¥¨
a xaecn zewln zaiignd zekna dpyna mby,äøòð BúBçàoi`e £©£¨

y oeik ,qpw zaiignd epizpynl dxizq jka,ïàk,zekna dpyna ¨
xaecnBa eøúäLef dxiar xeari m`y dxiard z` xary iptl ¤¦§

e .mlyn epi` ,zewln aeig eilr lgy oeike ,dwli,ïàk,epizpyna ¨
xaecnBa eøúä àlL.oenn mlyl aiig dwel epi`y oeike ,zewlnl ¤Ÿ¦§

:`xnbd zwiicn .opgei iax ly epic xewn z` zxxan `xnbd
déa eøúàå ,úe÷ìîe ïBîî àkéàc àëéä ìk ,ïðçBé éaø øáñ÷ àîìà©§¨¨¨©©¦¨¨¨¥¨§¦¨¨©§§©§¥

,zewln eaiigl xyt` f`y ,ea exzde -àì àðBîî é÷ì à÷ìéî¦§¨¨¥¨¨Ÿ
ílLîmlyn epi`e dwel -:`xnbd zxxan .ïðçBé éaøì déì àðî §©¥§¨¥§©¦¨¨

àä.df oic opgei iax cnl oipn - ¨
:`xnbd daiynàø÷ øîàzewln zyxta(a dk mixac)oA m` dide' , ¨©§¨§¨¨¦¦

eiptl EdMde htXd FliRde rWxd zFMdBúòLø éãk,'xRqnA ©¨¨¨§¦¦©Ÿ¥§¦¨§¨¨§¥¦§¨§¦§¨
opgei iax jkn cnl ,'ezryx' cigi oeyl dxezd dhwpy dnne

yúçà äòLø íeMî,zg` dxiar -Báéiçî äzà éàå ,Báéiçî äzà ¦¦§¨©©©¨§©§§¦©¨§©§
úBéòLø ézL íeMîcg` dyrna zexiar izy mc` xaryky - ¦§¥¦§¨

ep` oi` oiicre ,odn zg` lr wx `l` odizy lr eze` miyper oi`
,zyxece `xnbd dkiynn ,ypri odn efi` lr mirceiéîñådéì C- §¨¦¥

'ezryx ick'l jenqd weqtae(b weqt my)aezk,'epké íéòaøà'©§¨¦©¤
.mlyn epi`e dwel ,zewln aeige oenn aeig yi m`y cnll

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnïBîî àkéàc ,Bøéáça ìáBç éøäå©£¥¥©£¥§¦¨¨
úe÷ìîexary lr zewln ypere ,dlagd lr oenn aeig ea yiy - ©§

'siqi `l EpMi mirAx`' ly e`l lr(my)`ed oicd z`f lkae , ©§¨¦©¤Ÿ¦
yàîéz éëå .é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîzegcl dvxz m`e - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥§¦¥¨

c xneleéléî éðäwx epiid ,dwel epi`e mlyn exiaga laegy dn - ¨¥¦¥
déa eøúà àìc àëéäepi`y oeiky ,zewlnl ea exzd `ly ote`a - ¥¨§Ÿ©§¥

,mlyn ,dwelìáàm`úà.ílLî àì àðBîî é÷ì à÷ìéî ,déa eø £¨©§¥¦§¨¨¥¨¨Ÿ§©¥
åc ,ok xnel okzi `l ixdeäkä ,ïðçBé éaø øîà ,énà éaø øîàä- ©¨¨©©¦©¦¨©©¦¨¨¦¨

exiag z` dkdy mc`da ïéàL äàkäly minelyz aeigäåL ©¨¨¤¥¨¨¤
,ä÷Bì ,äèeøt,xxal yieéîc éëéä,xaecn ote` dfi`a -àìc éà §¨¤¥¦¨¥¦§Ÿ

,ä÷Bì éànà ,déa eøúà,d`xzd `ll zewln oi` ixdeàèéLt àlà ©§¥©©¤¤¨§¦¨
e ,déa eøúàcmewn lknäèeøt äåL da úéìc àîòèmeyn wx - §©§¥©§¨§¥¨¨¤§¨

oic da oi`y oeik ,dilr miwel dhext dey ef d`kda oi`y
,minelyzäèeøt äåL da úéà àä,dhext dey da yi m` la` - ¨¦¨¨¤§¨

é÷ì àì à÷ìéî ílLî àðBîîmby x`eane ,dwel epi`e mlyn - ¨¨§©¥¦§¨Ÿ¨¥

,`iyewd zxfeg ok m`e ,dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdyk
,dwel epi`e mlyne zewlne oenn aiigy exiaga laeg epivny
epi`e dwel zewlne oenn aiigznd lky opgei iax xn` ji`e

.mlyn
epi`e mlyny jkl cgein mrh yi exiaga laega :`xnbd zvxzn

,dwelàòìéà éaø øîàãk,minnef micr iabl ,xg` oipraLeøéôa ¦§¨©©¦¦§¨§¥
ïéîeìLúì ïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø,miwel mpi`e minlyny - ¦§¨¨¥¦§¦§©§¦

énð àëä,exiaga laeg iabl o`k mb -ìáBç äøBz äúaéø Leøéôa ¨¨©¦§¥¦§¨¨¥
ça,ïéîeìLúì Bøéáokid `xnbd x`az oldle ,dwel epi`e mlyny ©£¥§©§¦

seb z` `xnbd zx`an okl mcewy `l` ,dxezd z`f dzaix
.`rli` iax ixac

:`xnbd zx`anàòìéà éaøc øîzéà àëéäåiax ixac epyp okid - §¥¨¦§©§©¦¦§¨
,el` `rli`àäàzekna dpynd lr -(.c)jke ,minnef micr iabl ©¨

exn`y micr ,my epipyBøéáçì áéiçL éðBìt Léà úà eðà ïéãéòî§¦¦¨¤¦§¦¤©¨©£¥
eàöîðå ,æeæ íéúàîmicrdïé÷Bì ,ïéîîBæly e`l lr exary meyn ¨©¦§¦§§§¦¦

'xwW cr Lrxa dprz `l'(ai k zeny),ïéîlLîeeze`l fef miz`n Ÿ©£¤§¥£¥¨¤§©§¦
meyn ,jkl mrhde ,df mekq eciqtdl ennfy yi`íMä àlL- ¤Ÿ©¥

weqtd,ïéîeìLz éãéì ïàéáî úBkî éãéì ïàéáîämd zewln ixdy ©§¦¨¦¥©§¦¨¦¥©§¦
xW`M' meyn miaiig md minelyze ,'dprz `l' meyn miaiigzn©£¤

'mnf,(hi hi mixac)ílLîä ìk íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¨©¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨©§©¥
,dyry dyrn zngnä÷Bì Bðéàdxe`kle .dyrn eze` zngn ¥¤

,'dwel epi` mlynd lk'y minkg mixne` recn ,dywàîéðå- §¥¨
y ,jtidl xn`p,ílLî Bðéà ä÷Blä ìkicke .enlyi `le ewlie ¨©¤¥§©¥

ef `iyew uxzlïéîîBæ íéãò äøBz äúaéø Leøéôa ,àòìéà éaø øîà̈©©¦¦§¨§¥¦§¨¨¥¦§¦
.ïéîeìLúìeäúaéø ïëéäd z`fáéúk éãkî ,äøBzxaky oeik - §©§¦¥¨¦§¨¨¦§¦§¦

minnef micr iabl xn`p(my)úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå'©£¦¤©£¤¨©©£
,'åéçàìokn xg`l azkpy weqtd ,ok m`(`k my)Lpir qFgz `le' , §¨¦§Ÿ¨¥¤

'ebeéì änì 'ãéa ãé`a epcnll `l` ,azkidl jxved dn myl - ¨§¨¨¨¦
a `ed mpic minnef micryeäéð éàîe ,ãéì ãiî ïzépä øácedn - ¨¨©¦¨¦¨§¨©¦

df ,cil cin ozipd xac,ïBîîminnef micry minkg ecnl o`kne ¨
.miwel mpi`e minlyn

exiaga laeg yexita dxez dzaix okid `xnbd zx`an dzr
dwel llk jxcay xne`d opgei iax s` ok zngny] minelyzl
zxne` .[dwel epi`e mlyn exiaga laegay dcen ,mlyn epi`e

:`xnbdáéúk éãkî ,énð Bøéáça ìáBçeiabl xn`p xaky oeik - ¥©£¥©¦¦§¦§¦
(hi ck `xwie),'Bì äNòé ïk äNò øLàk'xg`l azkpy weqtd ok m` ©£¤¨¨¥¥¨¤

okn(k weqt my)mc`A mEn oYi xW`M',éì änì 'Ba ïúpé ïk`l` ©£¤¦¥¨¨¨¥¦¨¤¨¨¦
a `ed exiaga laegd aeigy `a epcnlléàîe ,äðéúð Ba LiL øác̈¨¤¥§¦¨©

eäéðdf ,dpizp ea yiy xac edn -,ïBîîexiaga laegdy o`kne ¦¨
.dwel epi`e mlyn

mewnay ,`lerk xaeq epi` opgei iax recn zxxan `xnbd
`ey .dwel epi`e mlyn oenne zewln:`xnbd zl,ïðçBé éaøå§©¦¨¨

,mlyn epi`e dwel zewlne oenn aeig yiyky xaeqdàîòè éàî©©§¨
,àleòk øîà àì.dwel epi`e mlyny Ÿ¨©§¨

,opgei iaxl dywedy oeik :`xnbd daiyn,ïk íàepi`e mlyny ¦¥
ok m`e ,zewlnn xeht ,qpw aiigy ezeg` lr `ady `vnp ,dwel

zìhaly e`ld yper z`'älâú àì EúBçà úåøò'(h gi `xwie)ixdy , ¦©§¨¤§©£§Ÿ§©¤
aeig yiy df e`lae ,zewln `ed e`l lr xaerl ie`xd yperd

.zewln aeig jiiy `l ,minelyz
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

:`xnbdàNpL ïéçàä ïî ãçà ,äöö÷ ãöék ,ïðaø eðúc .'äöö÷' éàî©§¨¨§¨©¨¨¥©§¨¨¤¨¦¨©¦¤¨¨
Bì úðâBä dðéàL äMà,dgtyn leqt da yiy -äçtLî éða ïéàa ¦¨¤¥¨¤¤¨¦§¥¦§¨¨

,mc` eze` lyòöîàa dúBà ïéøáBLå úBøét äàéìî úéáç ïéàéáîe§¦¦¨¦§¥¨¥§§¦¨§¤§©
äáçø,xir lyàNð éðBìt eðéçà ,eòîL ìàøNé úéa eðéçà ,íéøîBàå §¨¨§§¦©¥¥¦§¨¥¦§¨¦§¦¨¨

,eðéòøæa Bòøæ áøòúé ànL eðà íéàøééúîe ,Bì úðâBä dðéàL äMà¦¨¤¥¨¤¤¦§¨§¦¨¤¨¦§¨¥©§§©§¥
gtynd lk lr leqt my `vi `ny ,xnelk,díëì eç÷e eàBa§¨¤

àîâecoexkf oniqe ze` -àéä Bæå .eðéòøæa Bòøæ áøòúé àlL ,úBøBãì §¨§¤Ÿ¦§¨¥©§§©§¥§¦
äöö÷epipyy.äéìò ãéòäì ïîàð ÷BðézäL §¨¨¤©¦¤¡¨§¨¦¨¤¨

äìîøàúðù äùàä êìò ïøãä

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

dcen dz`y oeik ,dyw jzhiyl s` :opgei iax lr `xnbd dywn
a ok m` ,lirl x`eank ,dwel epi`e mlyn exiaga laegdyìáBç¥

énð Bøéáçay ,ef dprh xnel yiïk íàdwel epi`e mlynyzìha ©£¥©¦¦¥¦©§¨
EPMi mirAx`' e`l lr xaerd ly eyper z`éñé àìéñé ït ,óó ©§¨¦©¤ŸŸ¦¤Ÿ¦

'FzMdl(b dk mixac)a oke .exiag dknl dxdf`d efy ,ïéîîBæ íéãò §©Ÿ¥¦§¦
énð,lirl x`eank ,miwel mpi`e minlyny oeik ,dywïk íà ©¦¦¥

zìhaweqtd z`(a dk mixac),'òLøä úBkä ïa íà äéäå'epnny ¦©§¨§¨¨¦¦©¨¨¨
.minnef micra zewln aeig micnelàlàoi`y xnel yi i`ce ¤¨
iabl `l` ,ixnbl milha el` zewlníéãòdîei÷ì øLôà ïéîîBæ ¥¦§¦¤§¨§©¨

zewlnd aeig z` miiwl -a`edy odk lr ecirdy ote`äLeøb ïa §¤§¨
,äöeìç ïáempi` df dxwnay ,minnef e`vnpe ,llg `ed ixde ¤£¨

e .miwel `l` 'mnf xy`k'a miyprpàkéà ,énð Bøéáça ìáBç¥©£¥©¦¦¨
dîei÷ìzewlnd aeigl,äèeøt äåL da ïéàL äàkä eäkäL ïBâk §©¨§¤¦¨©¨¨¤¥¨¨¤§¨

`ler zrcl ok m`e .dwel ,minelyz aeig da oi`y oeikyBúBçà£
énð,ezeg` lr `aa yiy zewlnd aeig s` -dîei÷ì àkéà ©¦¦¨§©¨

,úøâBa BúBçàaziiyewl mewn oi`e ,dwel okle ,qpw aeig da oi`y ©£¤¤
z` zlhia dwel epi`e mlyn dxrp ezeg`a m`y opgei iax
ezeg`a miniiwzn zewlnd ixdy ,ezeg` lr `ad ly zewlnd
.`lerk xaeq epi`y opgei iax ly enrh dn xxal yi aeye .zxbea

:opgei iax ly enrh z` `xnbd zx`an,ïðçBé éaø Cì øîàixd ¨©¨©¦¨¨
yexcl xyt` i`e ,'zgz' 'zgz' dey dxifba epic z` cnel `ler

c oeik ,ok'dpò øLà úçz' éàä,qpe`a aezkddéì éòaéîjxvp - ©©©£¤¦¨¦¨¥¥
éiaà øîàc ,éiaàãëì(:n oldl),mbte zyea mb aiig qpe`dy oipn , §¦§©©¥§¨©©©¥

mb dfa ellkp sqk miying dxezd eze` dqpwyky xn`p `ny
cn z`f cenll yi `l` ,mbte zyea incàø÷ øîàWi`d ozpe' ¨©§¨§¨©¨¦

dX`l didz Fle sqM miXng xrPd ia`l DOr akXdøLà úçz ©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§¦§¤§¦¨©©£¤
'dpò(hk ak mixac),xnel weqtd `a ,éàämd ,el` sqk miying - ¦¨©

wxdðéò øLà úçz,iepird lr qpw -ììkîjkn rnyn -àkéàc ©©£¤¦¨¦§¨§¦¨
inelyz mb,íâôe úLBalaeg lk `l` ,iepird zngn mpi`y ¤§¨

,zexzein opi` 'dpir xy` zgz' zeaizdy oeike ,mda aiig exiaga
mlyny ,ef dey dxifb odn yexcl xyt` i`y opgei iax xaeq

.dwel epi`e
zxne` .opgei iax zprh lr `ler aiyi dn zx`an `xnbd

:`xnbd,àìeòå,dwel epi`e mlyny 'dpir xy` zgz'n cnely §¨
,dey dxifbl iept df weqty xeaqiaeig yiy iia` ly epic eli`e

mbte zyeadéì à÷ôðecnel `ed -îezyxc,àáø øîàc ,àáøc ©§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨
,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëBMä Léàä ïúðå' àø÷ øîà̈©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
ozpe' aezkl dxezd dlkiy ,zexzein 'dnr akeyd' zeaize

xear wxy jkn yexcl yie ,'yi`däáéëL úàðämlyníéMîç £¨©§¦¨£¦¦
,sqkàkéàc ììkîinelyz mb ,z`f calníâôe úùBampi`y ¦§¨§¦¨¤§¨

.exiaga laeg x`ya mb md mikiiy ixdy ,daiky z`pd zngn

* * *
lirl `xnbd(:al)ixacly mrhdy ,`rli` iax zrc z` d`iad

yexitay meyn `ed miwel mpi`e minlyn minnef micr minkg
drc zrk d`ian `xnbd ,minelyzl minnef micr dxez dzaix

:oipra ztqep,øîBà øæòéìà éaøy dnéîlLî àðBîî ïéîîBæ íéãò ©¦¡¦¤¤¥¥¦§¦¨¨§©§¥
,é÷ì àì à÷ìéîe`l` ,weqtn cenil zngn df oi`éða åàìc íeMî ¦§¨Ÿ¨¥¦§¨§¥

eäðéð äàøúäoeike ,oldl x`eaiy enke ,mda zkiiy d`xzd oi` - ©§¨¨¦§
.oenn inelyz `ed maeig ,d`xzd `ll ozip sebd yper oi`y

:d`xzd mda zkiiy `l recn `xnbd zx`anòãz ,àáø øîà̈©¨¨¥©
ixdy ,d`xzd ipa mpi`y ,`ed okyúîéà eäa éøúéðdxzp izn - ¦§¥§¥©

,mdaàøwéòî eäa éøúéðmcew dry e` mei mda dxzp m` - ¦§¥§¥¦¨¨
,ewli enfei m`y ,eciriyïéìzLéà éøîàxnel md mileki - ¨§¥¦§©§¨

dlhae ,onf xary oeik ,d`xzdd z` egky zecrd zryay
.d`xzddäNòî úòLa eäa éøúéð,zecrd zrya -àìå éLøt ¦§¥§¦§©©£¤¨§¥§Ÿ

éãäñîoeik ,exn`iy ,zn` zecr elit` llk eciri `le eyxti - ©§£¥
.z`f dxvle epl dn mkipira miceyg ep`yóBqáì eäa éøúéð- ¦§¥§§©

,ecird xaky xg`läåä äåäc éàîmpi` ecird xaky oeik ixd - ©©£¨£¨
,d`xzd mda zkiiy `ly oeike .mzecrn mda xefgl mileki

.oenn minlyne zewlnn mixeht
:`ax ixac lr `xnbd dywné÷úîeäa éøúéðå ,éiaà dì ó`ld - ©§¦¨©©¥§¦§¥§

mda zexzdl lkepøeac éãk CBúaonfay ,ipyd crd zecr xg`l §§¥¦
.d`xzdd lirez ok m`e ,mzecrn mda xefgl mileki md df

:`ax lr ztqep `iyew `xnbd d`iané÷úîdéøa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨§¥
àøwéòî eäa éøúéðå ,à÷éà áøciptl dxenb d`xzd mda dxzp - §©¦¨§¦§¥§¥¦¨¨

,oic zial e`ayemzecr zryaéæenø eäa ænøðz` mdl fenxp - §©¥§©¥
.degkyy xnel elkei `l j` ,ecitwi `ly dkx oeyla d`xzdd
zexzdl xyt`y xaeqe `ax lr dywnd iia` ixacly `vnp
zx`an `xnbd .d`xzd mikixv minnef micr ,minnef micra

:el` mixacn ea xfg iia` s`yøãäe xfg -àúléî åàì ,éiaà øîà £©¨©©©¥¨¦§¨
éøîàc àéämikixv minnef micry ,izxn`y xacd oekp oi` - ¦§¨§¦
c ,d`xzdCzòc à÷ìñ éày xnel,äàøúä ïéëéøö ïéîîBæ íéãò ¦©§¨©§¨¥¦§¦§¦¦©§¨¨

c `vnpeäa ïðéøúî àì éklr xwya ecirde ,mda exzd `l m` - ¦Ÿ©§¦¨§
,dzin aiigd mc`eäì ïðéìè÷ àì,enfedyk mze` mibxed oi` - Ÿ©§¦¨§

c ,ok xnel okzi `le,äàøúä àìa ìéè÷ eòa eäðéàc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¦§¨¨¦§Ÿ©§¨¨
äàøúä eòa eäðéàåz` bexdl evx mdy ,ok xnel okzi ike - §¦§¨©§¨¨

,mlern did `ly dyrn lr ecird ixdy ,d`xzd `la oecipd
,d`xzd jxhvp mze` bexdl icke ,d`xzd ea dzid `ly i`ceae

ïðéòa àämiiwziy jxev yi ixd -úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå' ¨§¦¨©£¦¤©£¤¨©©£
,'åéçàì,oecipl mexbl epeekzdy xac eze` `ed mypery xnelk §¨¦
àkéìå`ll ebxedl edennf mdy ,df ote`a miiwzn df oi`e - §¥¨

oi` i`ce `l` .mda exzd m` wx mze` mibxed ep`e ,d`xzd
oiae `axl oiay `vnp .minnef micr yiprdl ick d`xzda jxev
xfril` iax ly enrh edfe ,minnef micra d`xzd oi` iia`l

.miwel mpi`e minlyn mdy
:iia` ixac lr dywn `xnbdé÷úî,äéîøé áøc déøa ànñ áø dì ó ©§¦¨©©¨§¥§©¦§§¨

äzòî àlàmikixv minnef micr oi`y mrhdy iia` ixacl - ¤¨¥©¨
minnef micr ok m` ,'mnf xy`k' miiwziy ick `ed d`xzd

`edy odk ipelt lr ecirdy,äöeìç ïáe äLeøb ïaminiiwn `ly ¤§¨¤£¨
,miwel md `l` ,millg mzeyrl ,mnf xy`k mdaczewln aeig §

mdayéaøúéî à÷ 'íîæ øLàk'î àì`l` ,'mnf xy`k' oicn epi` - Ÿ¦©£¤¨©¨¦§©¥
weqtdn cnlp(a dk `xwie),'rWxd zFMd oA m` dide'äàøúä éòaéì §¨¨¦§©¨¨¨¦¨¥©§¨¨

ly enrh jiiy `l o`k ixdy ,mzewldl ick d`xzd jixvp -
.iia`

:`xnbd daiynàø÷ øîà(ak ck `xwie),'íëì äéäé ãçà ètLî' , ¨©§¨¦§©¤¨¦§¤¨¤
didiy jixvy jkn miyxece,íëleëì äåMä ètLîyi okle ¦§¨©¨¤§§¤

micr aexy oeike ,cg` oicl minnefd micrd lk z` zeeydl
s` ,d`xzd mikixv mpi`e 'mnf xy`k' oicn miyprp minnef
mikixv mpi` ,'ryx zekd oa m` dide' oicn miyprp mdy ote`a

.d`xzd

* * *
lirl `xnbd(:al)exiaga laegy mrhd opgei iax zrcly dx`ia

laeg dxez dzaix yexitay meyn `ed dwel epi`e mlyn
:xg` mrh zrk d`ian `xnbd ,minelyzl exiagaàLéL áø©¦¨

,énð Bøéáça ìáBç ,øîà éãéà áøc déøacàì à÷ìéîe ílLî àðBîî §¥§©¦¦¨©¥©£¥©¦¨¨§©¥¦§¨Ÿ
,é÷ìcnlp,àëäîweqta xn`p(ak `k zeny)eôâðå íéLðà eöpé éëå' ¨¥¥¨¨§¦¦¨£¨¦§¨§

úevîa ,øæòìà éaø øîàå ,'äéãìé eàöéå äøä äMà[daixna-] ¦¨¨¨§¨§§¨¤¨§¨©©¦¤§¨¨§©
,øaãî áeúkä äúéîaL,exiag z` bexdl oeekzn cg`d didy ¤§¦¨©¨§©¥

áéúëceixg`y weqta'Lôð úçz Lôð äzúðå' äéäé ïBñà íàå'- ¦§¦§¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤
bexdl oiekzd `ly s`e ,dknd z` bexdl yi dy`d dzn m`y
mc` bexdl oiekzndy aezkd cnile ,exiag z` `l` dy`d z`

,xxal yie .dzin aiig ,xg` mc` bxde dféîc éëéäote` dfi`a - ¥¦¨¥
,xaecndéa eøúà àìc éà,dkna exzd `l m` -ìéè÷éî éànà- ¦§Ÿ©§¥©©¦§¦

.d`xzd `ll dzin aeig oi` `lde ,dzin aiig `ed recnàlà¤¨
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המשך בעמוד רכר

miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk
:opikxteåøéáçá ìáåçoecip oenna jgxk lrc ÐÐot siqei `l"c e`l zlha :iywz

!exiag z` dknl dxdf` `edy ,"siqeiúåëä ïá íà äéäåopinwen (a,a) zekn zkqna Ð

.oinnef micra dlàìàyperl `nwe`l `ki` ,oinelyzl `xw diiaxc oeik ,jgxk lr Ð

inwe`l `kilc .dyexb oa `edy odk ipelt yi` z` ep` oicirna ,dicic e`lc zewln

,eizgz dyexb oa `ed `di xnele "mnf xy`k"

zkqna opz ikde .mirax`d z` bteq `l`

da oi`ya dil opinwen inp exiaga laege .zekn

`ly oebk ,day mixac dyng lka dhext dey

,jxved `l ietixe ,ezk`lnne etqkn ezgit

.zyea dl oi`y dheyae ,da did xrv `le

dcic zewln inwe`l zivn ezeg`a inp `kde

dxrp la` .zxbeaaÐ,iwlil `le mlyil

"zgz" "zgz"c dey dxifb dzaixe li`ed

.oinelyzlééáàãëì,oiwxit idliya Ð

ilin lkn `pngx xn` miyng `ni`e :opikxtc?

qpw zgz eycgzp sqk miyng :iia` ipye

milaeg x`ya `edy mbte zyea la` ,iepird

Ð.o`k llk `läîò áëåùä`xizi `xw Ð

miyng dxrpd ia`l ozpe :`nip ,dyxcl `ed

.sqkíâôå úùåáã ììëîz`pd zngn e`lc Ð

milaeg x`ya opyi ixdy ,edpip daikyÐ`l

.ipdc ediieba edpiliikíéãò øîåà øæòìà éáø
å÷ì àìå éîìùî àðåîîã ïéîîåæikixv `l Ð

.eda jiiy `l zewlnc `id `xaqc ,`xwåàìã
åäðéð äàøúä éðá`ax yxtnck ,zecr mcew Ð

edpiyprnl `ki` i` ,jkld .lif`eÐ`l

`la sebd yper oi`c ,oenn `l` edpiyprz

dvelg oae dyexb oa iabc ab lr s`e .d`xzd

d`xzd `la zewln edl opiyprÐzxifb mzd

m` dide" `icda zewln eda ogky`c ,aezkd

zivn `lc icina `xwl opinwene ,"zekd oa

zivnc `kid la` ."mnf xy`k"n edpiyprnl

dnfd eda carinlÐ.zewln eda jiiy `l

òãú.mda zexzdl xyt` i`y Ðàø÷éòîÐ

.zecrd eciriy mcew dry e` meiéøîà
ïéìúùéàdlhay ixd ,d`xzdd epgky Ð

d`xzdd.éãäñî àìå éùøô.zn` elit` Ð

dxvle epl dn ,mkipira miceyg ep`e li`ed?

óåñáì.ecirdy xg`l Ðäåä äåäã éàîÐ

oileki opi`e ,cibne xfeg epi` cibdy oeikc

.xefgløåáã éãë êåúá åäá éøúéðåxg`l Ð

milekie ,inc xeack xeac ick jezc ,ecirdy

.xefgløåáã éãë êåú.mely zli`y ick Ð

éæåîø æîøðåmifnx mdl fenxp zecrd zrya Ð

`ly ,jx oeylae ,mxikfdl d`xzdd lr

.ecitwiéøîàã àéä àúìéî åàìmicr ediy Ð

era edpi`c :opiqxb ikd .d`xzd oikixv oinnef

.'ek d`xzd era edpi`e ,d`xzd `la lhwinl

íîæ øùàëozecra df z` bexdl ennf mde Ð

d`xzdd ea exzd `le ,`xap `le did `ly

.dilr ecirdyäúòî àìàera `lc i`dc Ð

ly zewln ,`ed "mnf xy`k" meyn d`xzd

.dvelg oae dyexb oa zecr inneføùàëî åàìã
éúà íîæennf `l ixdy ,edcic yper Ð

.ellgl `l` ezewldläåùä èôùîoeike Ð

.d`xzd era `l inp ipd ,edpip d`xzd ipa e`l oinnef aexcäúéîáù úåöîáÐ

.ebxedl did oiekznyøáãî áåúëädy`d dzny ,"didi oeq` m`" aizkc ÐÐzzpe"

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :opirny`e .exiagl `l` oeekzp `ly it lr s`e ,"ytp

Ð.aiigäéá åøúà àìã éà.bxdz epzinz m` Ðøåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãì äøúåî éåädzin aeig my oi` ikc `pngx xn` ikd elit`e ,dwli zeni `le epki m`y ÐÐypri

.dwel epi`e mlyn :`nl` .zewlnl d`xzd `ki`c ab lr s`e ,zecle inc
äåãâð
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àìàoac zecr` Ð ewl i`n` :xn`z m`e Ð dvelg oaa e` dyexb oaa ineiwl xyt`

oi`y zecr aiyg `lc :xnel yie !dnifdl leki dz` oi`y zecr ied `d ,dyexb

`le dzina `l ,xac meya ineiwl xyt` i`c ,dtxhd lr oicirna `l` dnifdl leki dz`

.zewlna dnfd dniiwzp `kd la` .lhwinl era `lihw `xabc ,zewlnaéòáéîdil

"zgz" jixhvi`c oeik :xn`z m`e Ð iia`ckl

silic :xnel yie ?ahin ol `pn ok m` ,dyxc jdl

.sqkn e` dpizpn

àìåòåxaq `axc rnyn Ð `axcn dil `wtp

yixc ded diteb opgei iaxc ,`lerk

dywe .iia`ckl dil irainc meyn e`l i` `lerk

z` xkeyd" wxtac :mdxa` oa oeyny epiaxl

`icda rnyn (`,`v `rivn `aa) "milretd

dwel Ð da yce dxt mqeg iab opgei iaxk xaqc

xn` `axe .xi`n iaxk iia` dl iwenc ,mlyne

lr `a elit` dxez dxq` opz`e ,opaxk mlerl

t .en`rnyn .miny ici z`vl mlyne :yexi

lirl ziyixtc i`nle !mlyn epi`e dwel oicac

`lerl dil zi` zlz ipda `weec `pwqnlc Ð

`nlrac ,xity iz` Ð iwl `le mlyn `pennc

iax yixcck ,mlyn oi`e dwelc opgei iaxk xaq

."epki mirax`" dil jinqe ,opgei

éøúéðwetiz :xn`z m`e Ð 'eke `xwirn eda

ep` oi`c ,wtq z`xzd `iedc dil

wtq z`xzdc :xnel yie ?xwy micirn m` oircei

dxzenl s`y ,xizez l` oebk `l` `ied `l

,meia zedy yi oiicry xeaqy ,wtq `ed envr

.xwy oicirny oircei oixzend `kd la`

éøúéðå:xn`z m`e Ð xeac ick jeza eda

d`xzda `de ?eda ixcd ez ivn ikid

!mely zli`y ick `edy ,xeac ickn ith `ki`

aiyg xac eze`a miweqry onf lkc :xnel yie

(`,e) zekna opixn`ck ,xeac ick jez lkd

ly xeac ick jez cg` lk ,d`n oicirn elit`c

,oey`x ly xeac ick jez olek oiaeyg Ð exiag

ozecr Ð leqt e` aexw odn cg` `vnp m`e

.dliha

àìàikid :xn`z m`e Ð dia exz`c `hiyt

oeik `d ?oeq` oi` ik elit` oenn mlyn

,eytpa aiigzne ,scex dil ied Ð bexdl oiekznc

oilekiya :xnel yie !dipin daxca dil miwe

"xxeq oa"a opixn` ikde .eixa`n cg`a elivdl

.(`,cr oixcdpq)éàîîxeng xacl dxzenc

xnel oi` Ð ied `l `nlc lwd xacl dxzen ied

,d`xzd laiwc `ed dbixd`c meyn `nrhc

,e`pey bexdiy zpn lr bxdil dil `gipc

`l la` .xn`wc `ed "mizylt mr iytp zenz"c

.edewliy zpn lr exiag z` zekdl dil `gip

(a,hr oixcdpq) "oitxypd" wxtc oizipzn` `dc

,dlwa epeci eaxrzpy zezin iaiigc ipzwc

xeng xacl dxzen n"y :(a,t my) `xnba xn`we

oeikc `hiyt mzde .lwd xacl dxzen ied

ea exzd m`y oky lk Ð lawe dliwql ea exzdc

ikd elit`e .lawn didy envr xac eze` lr wpg

`l xeng xacl dxzenc xninl iradxzen ied

,`ed aezkd zxifbc xnel yi `l` .lwd xacl

.dxeng oia dlw oia ,dzin dze`l envr xiziy opirac
`nlce
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

dcen dz`y oeik ,dyw jzhiyl s` :opgei iax lr `xnbd dywn
a ok m` ,lirl x`eank ,dwel epi`e mlyn exiaga laegdyìáBç¥

énð Bøéáçay ,ef dprh xnel yiïk íàdwel epi`e mlynyzìha ©£¥©¦¦¥¦©§¨
EPMi mirAx`' e`l lr xaerd ly eyper z`éñé àìéñé ït ,óó ©§¨¦©¤ŸŸ¦¤Ÿ¦

'FzMdl(b dk mixac)a oke .exiag dknl dxdf`d efy ,ïéîîBæ íéãò §©Ÿ¥¦§¦
énð,lirl x`eank ,miwel mpi`e minlyny oeik ,dywïk íà ©¦¦¥

zìhaweqtd z`(a dk mixac),'òLøä úBkä ïa íà äéäå'epnny ¦©§¨§¨¨¦¦©¨¨¨
.minnef micra zewln aeig micnelàlàoi`y xnel yi i`ce ¤¨
iabl `l` ,ixnbl milha el` zewlníéãòdîei÷ì øLôà ïéîîBæ ¥¦§¦¤§¨§©¨

zewlnd aeig z` miiwl -a`edy odk lr ecirdy ote`äLeøb ïa §¤§¨
,äöeìç ïáempi` df dxwnay ,minnef e`vnpe ,llg `ed ixde ¤£¨

e .miwel `l` 'mnf xy`k'a miyprpàkéà ,énð Bøéáça ìáBç¥©£¥©¦¦¨
dîei÷ìzewlnd aeigl,äèeøt äåL da ïéàL äàkä eäkäL ïBâk §©¨§¤¦¨©¨¨¤¥¨¨¤§¨

`ler zrcl ok m`e .dwel ,minelyz aeig da oi`y oeikyBúBçà£
énð,ezeg` lr `aa yiy zewlnd aeig s` -dîei÷ì àkéà ©¦¦¨§©¨

,úøâBa BúBçàaziiyewl mewn oi`e ,dwel okle ,qpw aeig da oi`y ©£¤¤
z` zlhia dwel epi`e mlyn dxrp ezeg`a m`y opgei iax
ezeg`a miniiwzn zewlnd ixdy ,ezeg` lr `ad ly zewlnd
.`lerk xaeq epi`y opgei iax ly enrh dn xxal yi aeye .zxbea

:opgei iax ly enrh z` `xnbd zx`an,ïðçBé éaø Cì øîàixd ¨©¨©¦¨¨
yexcl xyt` i`e ,'zgz' 'zgz' dey dxifba epic z` cnel `ler

c oeik ,ok'dpò øLà úçz' éàä,qpe`a aezkddéì éòaéîjxvp - ©©©£¤¦¨¦¨¥¥
éiaà øîàc ,éiaàãëì(:n oldl),mbte zyea mb aiig qpe`dy oipn , §¦§©©¥§¨©©©¥

mb dfa ellkp sqk miying dxezd eze` dqpwyky xn`p `ny
cn z`f cenll yi `l` ,mbte zyea incàø÷ øîàWi`d ozpe' ¨©§¨§¨©¨¦

dX`l didz Fle sqM miXng xrPd ia`l DOr akXdøLà úçz ©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤§¦§¤§¦¨©©£¤
'dpò(hk ak mixac),xnel weqtd `a ,éàämd ,el` sqk miying - ¦¨©

wxdðéò øLà úçz,iepird lr qpw -ììkîjkn rnyn -àkéàc ©©£¤¦¨¦§¨§¦¨
inelyz mb,íâôe úLBalaeg lk `l` ,iepird zngn mpi`y ¤§¨

,zexzein opi` 'dpir xy` zgz' zeaizdy oeike ,mda aiig exiaga
mlyny ,ef dey dxifb odn yexcl xyt` i`y opgei iax xaeq

.dwel epi`e
zxne` .opgei iax zprh lr `ler aiyi dn zx`an `xnbd

:`xnbd,àìeòå,dwel epi`e mlyny 'dpir xy` zgz'n cnely §¨
,dey dxifbl iept df weqty xeaqiaeig yiy iia` ly epic eli`e

mbte zyeadéì à÷ôðecnel `ed -îezyxc,àáø øîàc ,àáøc ©§¨¥¦§¨¨§¨©¨¨
,'óñk íéMîç äøòpä éáàì dnò áëBMä Léàä ïúðå' àø÷ øîà̈©§¨§¨©¨¦©¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
ozpe' aezkl dxezd dlkiy ,zexzein 'dnr akeyd' zeaize

xear wxy jkn yexcl yie ,'yi`däáéëL úàðämlyníéMîç £¨©§¦¨£¦¦
,sqkàkéàc ììkîinelyz mb ,z`f calníâôe úùBampi`y ¦§¨§¦¨¤§¨

.exiaga laeg x`ya mb md mikiiy ixdy ,daiky z`pd zngn

* * *
lirl `xnbd(:al)ixacly mrhdy ,`rli` iax zrc z` d`iad

yexitay meyn `ed miwel mpi`e minlyn minnef micr minkg
drc zrk d`ian `xnbd ,minelyzl minnef micr dxez dzaix

:oipra ztqep,øîBà øæòéìà éaøy dnéîlLî àðBîî ïéîîBæ íéãò ©¦¡¦¤¤¥¥¦§¦¨¨§©§¥
,é÷ì àì à÷ìéîe`l` ,weqtn cenil zngn df oi`éða åàìc íeMî ¦§¨Ÿ¨¥¦§¨§¥

eäðéð äàøúäoeike ,oldl x`eaiy enke ,mda zkiiy d`xzd oi` - ©§¨¨¦§
.oenn inelyz `ed maeig ,d`xzd `ll ozip sebd yper oi`y

:d`xzd mda zkiiy `l recn `xnbd zx`anòãz ,àáø øîà̈©¨¨¥©
ixdy ,d`xzd ipa mpi`y ,`ed okyúîéà eäa éøúéðdxzp izn - ¦§¥§¥©

,mdaàøwéòî eäa éøúéðmcew dry e` mei mda dxzp m` - ¦§¥§¥¦¨¨
,ewli enfei m`y ,eciriyïéìzLéà éøîàxnel md mileki - ¨§¥¦§©§¨

dlhae ,onf xary oeik ,d`xzdd z` egky zecrd zryay
.d`xzddäNòî úòLa eäa éøúéð,zecrd zrya -àìå éLøt ¦§¥§¦§©©£¤¨§¥§Ÿ

éãäñîoeik ,exn`iy ,zn` zecr elit` llk eciri `le eyxti - ©§£¥
.z`f dxvle epl dn mkipira miceyg ep`yóBqáì eäa éøúéð- ¦§¥§§©

,ecird xaky xg`läåä äåäc éàîmpi` ecird xaky oeik ixd - ©©£¨£¨
,d`xzd mda zkiiy `ly oeike .mzecrn mda xefgl mileki

.oenn minlyne zewlnn mixeht
:`ax ixac lr `xnbd dywné÷úîeäa éøúéðå ,éiaà dì ó`ld - ©§¦¨©©¥§¦§¥§

mda zexzdl lkepøeac éãk CBúaonfay ,ipyd crd zecr xg`l §§¥¦
.d`xzdd lirez ok m`e ,mzecrn mda xefgl mileki md df

:`ax lr ztqep `iyew `xnbd d`iané÷úîdéøa àçà áø dì ó ©§¦¨©©¨§¥
àøwéòî eäa éøúéðå ,à÷éà áøciptl dxenb d`xzd mda dxzp - §©¦¨§¦§¥§¥¦¨¨

,oic zial e`ayemzecr zryaéæenø eäa ænøðz` mdl fenxp - §©¥§©¥
.degkyy xnel elkei `l j` ,ecitwi `ly dkx oeyla d`xzdd
zexzdl xyt`y xaeqe `ax lr dywnd iia` ixacly `vnp
zx`an `xnbd .d`xzd mikixv minnef micr ,minnef micra

:el` mixacn ea xfg iia` s`yøãäe xfg -àúléî åàì ,éiaà øîà £©¨©©©¥¨¦§¨
éøîàc àéämikixv minnef micry ,izxn`y xacd oekp oi` - ¦§¨§¦
c ,d`xzdCzòc à÷ìñ éày xnel,äàøúä ïéëéøö ïéîîBæ íéãò ¦©§¨©§¨¥¦§¦§¦¦©§¨¨

c `vnpeäa ïðéøúî àì éklr xwya ecirde ,mda exzd `l m` - ¦Ÿ©§¦¨§
,dzin aiigd mc`eäì ïðéìè÷ àì,enfedyk mze` mibxed oi` - Ÿ©§¦¨§

c ,ok xnel okzi `le,äàøúä àìa ìéè÷ eòa eäðéàc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦§¦§¨¨¦§Ÿ©§¨¨
äàøúä eòa eäðéàåz` bexdl evx mdy ,ok xnel okzi ike - §¦§¨©§¨¨

,mlern did `ly dyrn lr ecird ixdy ,d`xzd `la oecipd
,d`xzd jxhvp mze` bexdl icke ,d`xzd ea dzid `ly i`ceae

ïðéòa àämiiwziy jxev yi ixd -úBNòì íîæ øLàk Bì íúéNòå' ¨§¦¨©£¦¤©£¤¨©©£
,'åéçàì,oecipl mexbl epeekzdy xac eze` `ed mypery xnelk §¨¦
àkéìå`ll ebxedl edennf mdy ,df ote`a miiwzn df oi`e - §¥¨

oi` i`ce `l` .mda exzd m` wx mze` mibxed ep`e ,d`xzd
oiae `axl oiay `vnp .minnef micr yiprdl ick d`xzda jxev
xfril` iax ly enrh edfe ,minnef micra d`xzd oi` iia`l

.miwel mpi`e minlyn mdy
:iia` ixac lr dywn `xnbdé÷úî,äéîøé áøc déøa ànñ áø dì ó ©§¦¨©©¨§¥§©¦§§¨

äzòî àlàmikixv minnef micr oi`y mrhdy iia` ixacl - ¤¨¥©¨
minnef micr ok m` ,'mnf xy`k' miiwziy ick `ed d`xzd

`edy odk ipelt lr ecirdy,äöeìç ïáe äLeøb ïaminiiwn `ly ¤§¨¤£¨
,miwel md `l` ,millg mzeyrl ,mnf xy`k mdaczewln aeig §

mdayéaøúéî à÷ 'íîæ øLàk'î àì`l` ,'mnf xy`k' oicn epi` - Ÿ¦©£¤¨©¨¦§©¥
weqtdn cnlp(a dk `xwie),'rWxd zFMd oA m` dide'äàøúä éòaéì §¨¨¦§©¨¨¨¦¨¥©§¨¨

ly enrh jiiy `l o`k ixdy ,mzewldl ick d`xzd jixvp -
.iia`

:`xnbd daiynàø÷ øîà(ak ck `xwie),'íëì äéäé ãçà ètLî' , ¨©§¨¦§©¤¨¦§¤¨¤
didiy jixvy jkn miyxece,íëleëì äåMä ètLîyi okle ¦§¨©¨¤§§¤

micr aexy oeike ,cg` oicl minnefd micrd lk z` zeeydl
s` ,d`xzd mikixv mpi`e 'mnf xy`k' oicn miyprp minnef
mikixv mpi` ,'ryx zekd oa m` dide' oicn miyprp mdy ote`a

.d`xzd

* * *
lirl `xnbd(:al)exiaga laegy mrhd opgei iax zrcly dx`ia

laeg dxez dzaix yexitay meyn `ed dwel epi`e mlyn
:xg` mrh zrk d`ian `xnbd ,minelyzl exiagaàLéL áø©¦¨

,énð Bøéáça ìáBç ,øîà éãéà áøc déøacàì à÷ìéîe ílLî àðBîî §¥§©¦¦¨©¥©£¥©¦¨¨§©¥¦§¨Ÿ
,é÷ìcnlp,àëäîweqta xn`p(ak `k zeny)eôâðå íéLðà eöpé éëå' ¨¥¥¨¨§¦¦¨£¨¦§¨§

úevîa ,øæòìà éaø øîàå ,'äéãìé eàöéå äøä äMà[daixna-] ¦¨¨¨§¨§§¨¤¨§¨©©¦¤§¨¨§©
,øaãî áeúkä äúéîaL,exiag z` bexdl oeekzn cg`d didy ¤§¦¨©¨§©¥

áéúëceixg`y weqta'Lôð úçz Lôð äzúðå' äéäé ïBñà íàå'- ¦§¦§¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤
bexdl oiekzd `ly s`e ,dknd z` bexdl yi dy`d dzn m`y
mc` bexdl oiekzndy aezkd cnile ,exiag z` `l` dy`d z`

,xxal yie .dzin aiig ,xg` mc` bxde dféîc éëéäote` dfi`a - ¥¦¨¥
,xaecndéa eøúà àìc éà,dkna exzd `l m` -ìéè÷éî éànà- ¦§Ÿ©§¥©©¦§¦

.d`xzd `ll dzin aeig oi` `lde ,dzin aiig `ed recnàlà¤¨
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miwxt dyelya` cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk
:opikxteåøéáçá ìáåçoecip oenna jgxk lrc ÐÐot siqei `l"c e`l zlha :iywz

!exiag z` dknl dxdf` `edy ,"siqeiúåëä ïá íà äéäåopinwen (a,a) zekn zkqna Ð

.oinnef micra dlàìàyperl `nwe`l `ki` ,oinelyzl `xw diiaxc oeik ,jgxk lr Ð

inwe`l `kilc .dyexb oa `edy odk ipelt yi` z` ep` oicirna ,dicic e`lc zewln

,eizgz dyexb oa `ed `di xnele "mnf xy`k"

zkqna opz ikde .mirax`d z` bteq `l`

da oi`ya dil opinwen inp exiaga laege .zekn

`ly oebk ,day mixac dyng lka dhext dey

,jxved `l ietixe ,ezk`lnne etqkn ezgit

.zyea dl oi`y dheyae ,da did xrv `le

dcic zewln inwe`l zivn ezeg`a inp `kde

dxrp la` .zxbeaaÐ,iwlil `le mlyil

"zgz" "zgz"c dey dxifb dzaixe li`ed

.oinelyzlééáàãëì,oiwxit idliya Ð

ilin lkn `pngx xn` miyng `ni`e :opikxtc?

qpw zgz eycgzp sqk miyng :iia` ipye

milaeg x`ya `edy mbte zyea la` ,iepird

Ð.o`k llk `läîò áëåùä`xizi `xw Ð

miyng dxrpd ia`l ozpe :`nip ,dyxcl `ed

.sqkíâôå úùåáã ììëîz`pd zngn e`lc Ð

milaeg x`ya opyi ixdy ,edpip daikyÐ`l

.ipdc ediieba edpiliikíéãò øîåà øæòìà éáø
å÷ì àìå éîìùî àðåîîã ïéîîåæikixv `l Ð

.eda jiiy `l zewlnc `id `xaqc ,`xwåàìã
åäðéð äàøúä éðá`ax yxtnck ,zecr mcew Ð

edpiyprnl `ki` i` ,jkld .lif`eÐ`l

`la sebd yper oi`c ,oenn `l` edpiyprz

dvelg oae dyexb oa iabc ab lr s`e .d`xzd

d`xzd `la zewln edl opiyprÐzxifb mzd

m` dide" `icda zewln eda ogky`c ,aezkd

zivn `lc icina `xwl opinwene ,"zekd oa

zivnc `kid la` ."mnf xy`k"n edpiyprnl

dnfd eda carinlÐ.zewln eda jiiy `l

òãú.mda zexzdl xyt` i`y Ðàø÷éòîÐ

.zecrd eciriy mcew dry e` meiéøîà
ïéìúùéàdlhay ixd ,d`xzdd epgky Ð

d`xzdd.éãäñî àìå éùøô.zn` elit` Ð

dxvle epl dn ,mkipira miceyg ep`e li`ed?

óåñáì.ecirdy xg`l Ðäåä äåäã éàîÐ

oileki opi`e ,cibne xfeg epi` cibdy oeikc

.xefgløåáã éãë êåúá åäá éøúéðåxg`l Ð

milekie ,inc xeack xeac ick jezc ,ecirdy

.xefgløåáã éãë êåú.mely zli`y ick Ð

éæåîø æîøðåmifnx mdl fenxp zecrd zrya Ð

`ly ,jx oeylae ,mxikfdl d`xzdd lr

.ecitwiéøîàã àéä àúìéî åàìmicr ediy Ð

era edpi`c :opiqxb ikd .d`xzd oikixv oinnef

.'ek d`xzd era edpi`e ,d`xzd `la lhwinl

íîæ øùàëozecra df z` bexdl ennf mde Ð

d`xzdd ea exzd `le ,`xap `le did `ly

.dilr ecirdyäúòî àìàera `lc i`dc Ð

ly zewln ,`ed "mnf xy`k" meyn d`xzd

.dvelg oae dyexb oa zecr inneføùàëî åàìã
éúà íîæennf `l ixdy ,edcic yper Ð

.ellgl `l` ezewldläåùä èôùîoeike Ð

.d`xzd era `l inp ipd ,edpip d`xzd ipa e`l oinnef aexcäúéîáù úåöîáÐ

.ebxedl did oiekznyøáãî áåúëädy`d dzny ,"didi oeq` m`" aizkc ÐÐzzpe"

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :opirny`e .exiagl `l` oeekzp `ly it lr s`e ,"ytp

Ð.aiigäéá åøúà àìã éà.bxdz epzinz m` Ðøåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãì äøúåî éåädzin aeig my oi` ikc `pngx xn` ikd elit`e ,dwli zeni `le epki m`y ÐÐypri

.dwel epi`e mlyn :`nl` .zewlnl d`xzd `ki`c ab lr s`e ,zecle inc
äåãâð
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àìàoac zecr` Ð ewl i`n` :xn`z m`e Ð dvelg oaa e` dyexb oaa ineiwl xyt`

oi`y zecr aiyg `lc :xnel yie !dnifdl leki dz` oi`y zecr ied `d ,dyexb

`le dzina `l ,xac meya ineiwl xyt` i`c ,dtxhd lr oicirna `l` dnifdl leki dz`

.zewlna dnfd dniiwzp `kd la` .lhwinl era `lihw `xabc ,zewlnaéòáéîdil

"zgz" jixhvi`c oeik :xn`z m`e Ð iia`ckl

silic :xnel yie ?ahin ol `pn ok m` ,dyxc jdl

.sqkn e` dpizpn

àìåòåxaq `axc rnyn Ð `axcn dil `wtp

yixc ded diteb opgei iaxc ,`lerk

dywe .iia`ckl dil irainc meyn e`l i` `lerk

z` xkeyd" wxtac :mdxa` oa oeyny epiaxl

`icda rnyn (`,`v `rivn `aa) "milretd

dwel Ð da yce dxt mqeg iab opgei iaxk xaqc

xn` `axe .xi`n iaxk iia` dl iwenc ,mlyne

lr `a elit` dxez dxq` opz`e ,opaxk mlerl

t .en`rnyn .miny ici z`vl mlyne :yexi

lirl ziyixtc i`nle !mlyn epi`e dwel oicac

`lerl dil zi` zlz ipda `weec `pwqnlc Ð

`nlrac ,xity iz` Ð iwl `le mlyn `pennc

iax yixcck ,mlyn oi`e dwelc opgei iaxk xaq

."epki mirax`" dil jinqe ,opgei

éøúéðwetiz :xn`z m`e Ð 'eke `xwirn eda

ep` oi`c ,wtq z`xzd `iedc dil

wtq z`xzdc :xnel yie ?xwy micirn m` oircei

dxzenl s`y ,xizez l` oebk `l` `ied `l

,meia zedy yi oiicry xeaqy ,wtq `ed envr

.xwy oicirny oircei oixzend `kd la`

éøúéðå:xn`z m`e Ð xeac ick jeza eda

d`xzda `de ?eda ixcd ez ivn ikid

!mely zli`y ick `edy ,xeac ickn ith `ki`

aiyg xac eze`a miweqry onf lkc :xnel yie

(`,e) zekna opixn`ck ,xeac ick jez lkd

ly xeac ick jez cg` lk ,d`n oicirn elit`c

,oey`x ly xeac ick jez olek oiaeyg Ð exiag

ozecr Ð leqt e` aexw odn cg` `vnp m`e

.dliha

àìàikid :xn`z m`e Ð dia exz`c `hiyt

oeik `d ?oeq` oi` ik elit` oenn mlyn

,eytpa aiigzne ,scex dil ied Ð bexdl oiekznc

oilekiya :xnel yie !dipin daxca dil miwe

"xxeq oa"a opixn` ikde .eixa`n cg`a elivdl

.(`,cr oixcdpq)éàîîxeng xacl dxzenc

xnel oi` Ð ied `l `nlc lwd xacl dxzen ied

,d`xzd laiwc `ed dbixd`c meyn `nrhc

,e`pey bexdiy zpn lr bxdil dil `gipc

`l la` .xn`wc `ed "mizylt mr iytp zenz"c

.edewliy zpn lr exiag z` zekdl dil `gip

(a,hr oixcdpq) "oitxypd" wxtc oizipzn` `dc

,dlwa epeci eaxrzpy zezin iaiigc ipzwc

xeng xacl dxzen n"y :(a,t my) `xnba xn`we

oeikc `hiyt mzde .lwd xacl dxzen ied

ea exzd m`y oky lk Ð lawe dliwql ea exzdc

ikd elit`e .lawn didy envr xac eze` lr wpg

`l xeng xacl dxzenc xninl iradxzen ied

,`ed aezkd zxifbc xnel yi `l` .lwd xacl

.dxeng oia dlw oia ,dzin dze`l envr xiziy opirac
`nlce
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déa eøúà àìc éà ?éîc éëéä¯,ìéè÷éî éànà ¥¦¨¥¦§¨©§¥©©¦§¦
éåä øeîç øáãì äøúeîe ,déa eøúàc àèéLt àlà¤¨§¦¨§©§¥§¤§¨¨¨¨¥
ïBñà äéäé àìå" :àðîçø øîàå ,ìwä øáãì äøúeî§¤§¨¨©©§¨©©£¨¨§Ÿ¦§¤¨

é÷úî ."Lðòé LBðòî :éLà áø dì óäøúeîc éàn ¨¥¨¥©§¦¨©©¦¦©§§¤
àì àîìc ,ìwä øáãì äøúeî éåä øeîç øáãì§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©©¦§¨¨

éåä øîBì àöîz íà ?éåä¯,äøeîç äúéîc éànî ¨¥¦¦§¨©¨¥¦©§¦¨£¨
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רנב
miwxt dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk

äåãâð.oixeqi Ð'åë êì éðù àìåzeklnd ixeqi ÐÐla` .`id davw dl oi`y d`kd

davw dl yi zewlnÐ.mirax`éøîàã ïðáøì àçéðä"mitxypd od el`"a ,oixcdpqa Ð

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :(`,hr)Ð"ytp zzpe" i`de ,aiigÐzi` ,xn`w ynn

d`xzd `ki`c ab lr s`c slinle ,ea exzdya `xw inwe`e wcinl olÐoenn ypri

.dzin my oi`ykøîàã éáøì àìà:mzd Ð

df z` bxde df z` bexdl oeekzpÐ,bxdp epi`

xyt` ok m` ,diyxeil dy`d inc mlyn `l`

ik ,ikd meyne ,ea exzd `lya `xw inwe`l

mlyn oeq` yi ike ,zecle inc mlyn oeq` oi`

dia exz` la` .dy` incÐdwel jl `ni`

.mlyn epi`eøîéîì àëéà éàîiziz `kidn Ð

ea exzdyk s`e ,oinelyzl exiaga laeg?ìò
åúðòùîayy ,"eixea lr" :opinbxznck Ð

.oey`xd epzi`le egklïéùáåçù ãîìî àìà
åúåàjcnll `l` df `xwn xn`p `l Ð

akynl ltpe zn `le edkdc `kidcÐeyagi

:d`xpy cr ,oixeq`d ziaa `edd dknd z`

."dknd dwpe" f` ,"uega jldzde mewi m`"

`l` ,oic zia icin `vi `l `zyd crc llkn

.yagpäéì ïðéìè÷ úééî éàåzxn`c oeik] Ð

wfip ziin i`c llkn ,oiyaegÐdil opilhw

dil opiyag i`nl ,`lhwl e`l i`c .i`dl?

øåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãìzewln Ð

.[zn `le laegc "siqei `l"càðîçø øîàåÐ

zewlne oenn `ki`c ,zn `lc `kidlÐoecip

."ozi ezay" aizkc ,oennaéàîîi`dc Ð

i`de ,irzyn `w cifna "edrx z` yi` dkde"

dyiag dipin opitlic "dwpe"Ð`lhwn dwpe

,dil opilhw ziin i`c dpin rnyzc ,xn`wlre

.ea exzda oigxkââåùá àîìã`le ,irzyn Ð

e`l inp "dwpe" ,`lhwl e`l dyiage .ea exzd

dyiage .hlwn ixrc zelbn `l` ,`lhwl

dwp ik ikd meyne ,xn`w zelbl dpin opitlic

zelbnÐ,dia exz`c `kid la` .oenn mlyi

ziin `l ikc jl `ni`Ð:mlyn epi`e dwel

yixa opinxc `inexc `iepiy` xcdn yiwl yix

.zeaezkc` zeknc oizipzn oizrnyéðî àäÐ

qpw ozep ezeg` lr `a ipzwc oizipznÐiax

`ly ,mlyne dwel lirl xn`c `id xi`n

.oinelyz icil e`ian zekn icil e`iand myd

éîð åúá åìéôà`dc .mlyil ,dlr lihwinc Ð

daxc meyn xehtc xi`n iaxl dil `xiaq `l

on xeht eza lr `ad oizipzn opz i`n`e ,dipin

qpwd?úáùá çáèåoke ,dzin aeig `ki` Ð

.dxf dcearlì÷ñðä øåù`l `d :jixt onwl Ð

.icin deyøçà éãé ìò çáåèádev apbd Ð

.hegyl egelyléëågleye ,`heg gily Ð

dynge drax`c qpw aiigzn?ol `niiw `de

dxikn :dxiar xacl gily oi` :(an) oiyecwa

`l` xyt` i`egwel gweldy ,xg` ici lr

.epnnøåùä úçú."xeya mlyi" azknl ivn Ð

áééçéî àì åäéà ãáò.lihwin `dc Ðåàì
àåä áééçéî àìã íåùî,dilr `inx `aeigc Ð

.dipin daxca dil mwc meyn `l`
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àîìãåxir iyp`l dpzip oky dxeng dzin `xazqn :iiepyl ivn ded Ð xeng zewln

.(`,p oixcdpq) "zezin rax`" wxta opixn`ck ,zgcipdéìîìéàdecbp

zekxa) d`exda opixn` `dc ol `pn dniz Ð `nlvl iglt eed dixfre l`yin dippgl

icil `ai izni` df weqt lr xrhvn iziid ini lk xn` `aiwr iax z` e`ivedyk (a,`q

jytp lkac rnyn `nl` jytp lka epniiw`e

oiyw oixeqia mc`d z` oixqiin eid elit` ixiin

iwxqna exya oiwxqn eidy `aiwr iaxc `inec

mlv eze`c mz epiax xne`e icebpl oky lke lfxa

ceakl ieyr did `l` ynn dxf dcear did `l

jkle myd yeciw ea did ok it lr s`e jlnd

(b l`ipc) aizkc epiide ,dzinl onvr exqn

zniw` ic `adc mlvle oiglt op` zil jdl`l"

qtez did `l mlvdy rnyn "cebqp `l

mlvdy rnyn "`nlvl eglt" ,edine .zedl`a

."eglt" xn`wcn ,dxf dcear did

àîìãepiaxl dniz ± zelbn dwpe bbeya

xg` zn m` zelb jiiy ikid :wgvi

in"a opixn` `d ?mini dyly e` mipy edeyagy

Ð mipy aex e` mipy ea hgy :(a,r oihib) "efg`y

.ezlala gexd `ny opiyiigc ,dleb epi` df ixd

,xehtc `aeh ilin ogky` zelb iabc ,`nrhe

jxc oia welig oi` dzin iabc ,diilr jxc oebk

opira zelb iab inp ikd .dcixi jxcl diilr

rnyn "zenie eilr ltie" aizkck ,cin zeniy

yi` dkn" aizk inp dzin iabc ab lr s`e .cin

,`yiyc `ziaa dl zgkync :xnel yie Ð "zne

opixn`ck ,ezlala gexd `ny opiyiig `lc

opiyiig mipy aex ea hgya `wec :inp i` .mzd

la` ,elalan gexd lwac ,ezlala gexd `ny

oilekiy ,jk lk wifn gexd oi` Ð zelag x`ya

mey dknd lr jexkl ,gex lealan dti xenyl

`d ?bbeya `xw mwezin ikid :xn`z m`e .xac

'ebe ozi ezay wx" `xwa zay aizk`l bbeyae "

`aa) "lbxd cvik" wxt seqa opixn`ck ,aiigin

lr aiigl "rvt zgz rvt"n daxnc (a,ek `nw

!mixac drax` `l la` ,wfp cifnk bbeydyie

,zg` drevx el siqeda dl zgkync :xnel

Ð zn `l m`e ,dlebc (a,al my) "gipnd"a xn`c

e` .bbey x`yl inc `le ,mixac drax`a aiig

gkenc ,zeyxa (`ly) xbp ly ezepgl qpkpy oebk

.mixac drax`e zelb dia jiiyc `tt axl mzd

mixac drax`a aiigc dievn gexa bbd on ltp e`

(`,fk my) "lbxd cvik" seqa opixn`ck

iedc xyt`c ,cere .dlebc Ð zn m`c `xazqne

.dlagd lr cifne dzind lr bbeyáðâxey

Ð dynge drax` inelyz mlyn egahe lwqpd

wxta xn`c ,yiwl yixl `kdn iywizc :dniz

dxikna dizilc `kid lk :(a,fr my) "daexn"

!dxikna dizil lwqpd xey `kde ,dgiaha dizil

llk edpzilc ,ixing miycw mzdc :xnel yie

oi` ixkpl epxkni m` ,lwqpd xey la` !dxikna

lwqpd xey oi`c xne`y mz epiaxle .einc qtez

.`gip miign xq`påàì'ek aiigin `lc meyn

epi` miny ici z`vl elit` `kdc ab lr s` Ð

z` xkeyd"a `ax xn`c `ed oenna `wecc ,aiig

dxez dxq` opz` :(`,`v `rivn `aa) "milretd

ici z`vl `aa aiiginc ,en` lr `a elit`

,oic zia it lr `l` aiigin `l qpw la` .miny

aiigzn epi`y oeik ,gily ici lr oenn` inp aiigzn Ð eytpa aiigzn did `l m` aiigzdl ie`x didy oeikc ,`gip mewn lkn .envr riyxnl hxt Ð "midl` oeriyxi xy`" :opixn`ck
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úéî éàå ,BúBà ïéLáBçL ãnìî¯àì éàå ,déì ïðéìè÷ §©¥¤§¦§¦¦¨§¦©¥§¦¨
úéî¯àìc éà ?éîc éëéä ."àtøé àtøå ïzé BzáL" ¦¦§¦¥§©Ÿ§©¥¥¦¨¥¦§¨

déa eøúà¯àèéLt àlà ?ìéè÷éî éànà¯eøúàc ©§¥©©¦§¦¤¨§¦¨§©§
øîàå ,ìwä øáãì äøúeî øeîç øáãì äøúeîe ,déa¥§¤§¨¨¨§¤§¨¨©©§¨©
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"Bà" :àðz ìàòîLé éaø éác .øçà éãé ìò äçéáè óà©§¦¨©§¥©¥§¥©¦¦§¨¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

àîìcyperøeîç úe÷ìî,jkl di`xe .dzin ypern,áø øîàc ¦§¨©§¨§¨©©
decâð éìîìéàmixqiin eid eli` -äéøæòå ìàLéî äéððçìick ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨

,xvpckeap ly mlvl ecariyàîìöì eçìt,mlvl micaer eid - ¨§§©§¨
mnvr mixqen eid `l ,dzinl mnvr xeqnl enikqdy s`e

.dzinn xzei mc`l miyw mixeqiy x`eane ,mixeqil
:`xnbd zvxznéøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥

dìy mixne` yie -éMà áøc déøa ànñ áøz`f xn`y `edáøì ¨©©¨§¥§©©¦§©
å ,éMàikCì éðL àìwelige iepiy yiy xeaq jpi` ike -äàkä ïéa ©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨

,äáö÷ dì LiL,ryze miyely mdy oic zia zewlnkäàkäì ¤¥¨¦§¨§©¨¨
äáö÷ dì ïéàLoi`y zewlny s`e ,xvpckeap mze` dwln didy ¤¥¨¦§¨

milw davw mdl yiy zewln ,dzinn mixeng davw mdl
.dzinn

:`yiy ax ly ecenil lr zxg` `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨
àçéðä ,ãB÷t øäpî á÷òé áømipaen `yiy ax ixac -,ïðaøì ©©£Ÿ¦§©§¨¦¨§©¨¨

éøîàc(.hr oixcdpq)aezkd xn`yky(bk `k zeny)didi oFq` m`e' §¨§¥§¦¨¦§¤
l `id dpeekd 'Wtp zgY Wtp dYzpe,Lnî Lôðz` bxeddy §¨©¨¤¤©©¨¤¤¤©¨

migxken ok` ,exiag z` bexdl oiekzdy s` bxdi dy`d
ok it lr s`y gkene ,d`xzd dzidy ote`a weqtd z` cinrdl

.zecle inc mlyn ,dzked wx `l` ,dy`d dzn `l m`àlà¤¨
øîàc éaøìaeigl `id aezkd zpeeky,ïBîîdy`d dbxdp m`y §©¦§¨©¨

oeik ,dzinn xeht j` ,diyxeil dinc z` dknd mlyn
okzi ok m` ,xeht xg` mc` bxde cg` mc` bexdl oeekzndy

xzd dzid `lyk weqta xaecnydy`d dbxdp `l m` okle ,d`
`le dwel did ,ea mixzn eid m`y okzi j` ,zecle inc mlyn

e ,mlynøîéîì àkéà éàîea exzdy exiaga laegy oipn - ©¦¨§¥©
.dwel epi`e mlyn ,zewlnl

:dwel epi`e mlyn exiaga laegy jkl xg` xewn d`ian `xnbd
,àáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áø øîà àlàcnlp df oic,àëäî ¤¨¨©©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¨¥¨¨

exiag z` dknd iabl weqta xn`p(hi `k my)Cläúäå íe÷é íà'¦¨§¦§©¥
,'äknä äwðå BzðòLî ìò õeçaxeht dkend zn `l m`y ,xnelk ©©¦§©§§¦¨©©¤

,dywe ,dzinn dkndéëåweqtd ileläfL Ezòc ìò äìòz- §¦©£¤©©§§¤¤
e `ixa ,dkendäæå ,÷eMa Cläîdknd -,âøäð`l m`y i`ce ixde §©¥©§¤¤¡¨

,bxdp dknd oi` dkend znàlàweqtdL ãnìîltpe edkd m` ¤¨§©¥¤
,akynlBúBà ïéLáBçdxwi dn d`xpy cr ,mixeq`d ziaa §¦
,dkenléàåonf xg`lúéî,dkenddéì ïðéìè÷z` mibxed - §¦¦©§¦¨¥
,dknd,úéî àì éàåwx `l` ,eze` mibxed oi`àtøå ïzé BzáL' §¦Ÿ¦¦§¦¥§©Ÿ

'àtøé(my),xxal yie .ietixe zay inca aiigznyéîc éëéäji` - §©¥¥¦¨¥
,o`k xaecndéa eøúà àìc éàelit` ,dzin aiigzi bexdi m`y ¦§Ÿ©§¥

,dkend zn m`ìéè÷éî éànàzia oi` ixd ,dknd bxdp recn - ©©¦§¦
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,zewln z`xzd mb dlelkåok it lr s`ïzé BzáL' àðîçø øîà §¨©©£¨¨¦§¦¥
'àtøé àtøåmlyn exiaga laegdy x`eane ,oenn mlyl aiigy - §©Ÿ§©¥

.ea exzdy ote`a elit` ,dwel epi`e
ax ixac lr dzywdy itk ,awri ax ixac lr dywn `xnbd

:`yiyé÷úîäøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc éànî ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦¦©§§¤§¨¨¨¨¥§¤
éåä àì àîìc ,ìwä øáãì.lw xacl dxzenås` ,ceràöîz íà §¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥§¦¦§¨

øîBìxeng xacl dxzenyéåä,dyw ,lwd xacl dxzenéànî ©¨¥¦©
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edkdy xacn,ãéæîaaezkd zpeek `linneäwðå'epiid ,'dMOd §¥¦§¦¨©©¤

àìèwî,dknd z` mibxed oi` dkend zn `l m`y ,dzinn - ¦§¨¨
,ea exzdyk xaecny cinrdl epgxked okleàîìcedkdy xaecn ¦§¨

,ââBLa`l m`y `id 'dknd dwpe' aezkd zpeeke ,d`xzd `lle §¥
dkend znäwðåxhtp -,úeìbîz` miyaegy weqtd zpeeke §¦¨¦¨

e` ,zelb dld aiigzie dkend zeni m` ze`xl ick dbbya dknd
exzd `ly oeik ,'`txi `txe ozi ezay' f`e ,zelbn xhtie `ixaiy
jl oipne .mlyn epi`e dknd dwely okzi ,ea exzd m` la` .ea
zniiqn .dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdy exiaga laegy

:`xnbdàéL÷.awri ax zhiy lr xacd dyw ok` - ©§¨

* * *
`ibeqd zligzay `iyewl dzr zxfeg `xnbd(:`l)epizpynay ,

zekna dpyna eli`e ,'eke ezeg` lr `aa qpw aeig yiy x`ean
(.bi)dy x`eandwel mc` oi` ixde ,zewln aiig ezeg` lr `a

ly mdivexiz z` `xnbd d`iad lirle .cg` dyrn lr mlyne
`ler(.al)opgei iaxe(:al):sqep uexiz `xnbd d`ian dzr ,Léø¥

épî àä ,øîà Lé÷ìk ,epizpyn dzpyp in zrck -,àéä øéàî éaø ¨¦¨©¨©¦©¦¥¦¦
øîàczg` zaa minelyze zewln aiigzdy mc`y,ílLîe ä÷Bì §¨©¤§©¥

qpw mlyne ,zekn zkqna x`eank dwel dztn e` qpe`de
.epizpyna x`eank

:`xnbd dywnéàk epizpynøéàî éaø,`ideléôàe` qpe`a ¦©¦¥¦£¦
z` dztn,Bza,dzin aiigyénðxyt`y oeik ,qpw mlyl aiigzi ¦©¦

epizpyn ly `tiqa eli`e ,miyper ipya eyiprdl(:el oldl)x`ean
.mlyne zn mc` oi`y itl qpwn xeht `edy

:`xnbd zvxznàîéz éëås`y ,xnele ayiil dvxz m`e -éaø §¦¥¨©¦
,øéàîwxdéì úéà ílLîe ä÷Bìleki mc`y wx xaeq `ed - ¥¦¤§©¥¦¥

la` ,cg` dyrn lr oenne zewln aiigzdldéì úéì ílLîe úî¥§©¥¥¥
okle ,cg` dyrn lr oenne dzin aiigzn mc` oi`y dcen `ed -

.qpwn xeht eza lr `aa
:uexizd z` zegcl `xnbd dqpnàìåmc`y xaeq epi` ike - §Ÿ

,oenne dzin s` aiigznàéðúäå,`ziixaaáðby e` xeydçáèå §¨©§¨¨©§¨©
eze`,úaLadzin mb aiig dynge drax` inelyz aeig calny §©¨

m` oke ,zaya dhigyd dyrn lríéáëBk úãBáòì çáèå áðb̈©§¨©©£©¨¦
m` oke ,dxf dcear meyn dzin mb aiigyì÷ñpä øBL áðbxey - ¨©©¦§¨

,d`pda xeq` `ede elweql devn yiy mc` zindy,Bçáèelka §¨
el`ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

eilr yiyky xaeq xi`n iaxy ixd .dynge drax` inelyzn
oi` ,dxf dcearl e` zaya gaeha oebk ,minelyze dzin aeig

.minelyzn exhet dzind aeig
dzin oia welig yiy ,dvexiz z` dcinrne zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .zewlnldìò øîzéà àäef `ziixa lr ixd - ¨¦§©£¨
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,gilyd `l` ,dzin aiigzn apbd oi`y oeike ,daepbd dndad
,gilyd zgiah zngn dynge drax` inelyza apbd aiigzn

ne zn mc`y xaeq xi`n iaxy di`x oi` j`.cg` dyrn lr mly
dwel mc`y ,xi`n iaxk epizpyn z` cinrdl ozip `linne
oi` xi`n iaxl s`y oeik ,qpwn xeht eza lr `aa j` ,mlyne

.mlyne zn mc`
,gily ici lr gaeha xaecny xne` dz` cvik :`xnbd ddnz

éëåy xacd okziäægilyd -äæå ,àèBç,apbd -áéiçúîmlyl §¦¤¥§¤¦§©¥
.dxiar xacl gily oi` ixde ,dynge drax`

:`xnbd zvxzn,àáø øîàcenil yi dynge drax` oic iabl ¨©¨¨
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רנג
miwxt dyelyaa cenr bl sc ± iriax wxtzeaezk

äåãâð.oixeqi Ð'åë êì éðù àìåzeklnd ixeqi ÐÐla` .`id davw dl oi`y d`kd

davw dl yi zewlnÐ.mirax`éøîàã ïðáøì àçéðä"mitxypd od el`"a ,oixcdpqa Ð

df z` bxde df z` bexdl oeekzp :(`,hr)Ð"ytp zzpe" i`de ,aiigÐzi` ,xn`w ynn

d`xzd `ki`c ab lr s`c slinle ,ea exzdya `xw inwe`e wcinl olÐoenn ypri

.dzin my oi`ykøîàã éáøì àìà:mzd Ð

df z` bxde df z` bexdl oeekzpÐ,bxdp epi`

xyt` ok m` ,diyxeil dy`d inc mlyn `l`

ik ,ikd meyne ,ea exzd `lya `xw inwe`l

mlyn oeq` yi ike ,zecle inc mlyn oeq` oi`

dia exz` la` .dy` incÐdwel jl `ni`

.mlyn epi`eøîéîì àëéà éàîiziz `kidn Ð

ea exzdyk s`e ,oinelyzl exiaga laeg?ìò
åúðòùîayy ,"eixea lr" :opinbxznck Ð

.oey`xd epzi`le egklïéùáåçù ãîìî àìà
åúåàjcnll `l` df `xwn xn`p `l Ð

akynl ltpe zn `le edkdc `kidcÐeyagi

:d`xpy cr ,oixeq`d ziaa `edd dknd z`

."dknd dwpe" f` ,"uega jldzde mewi m`"

`l` ,oic zia icin `vi `l `zyd crc llkn

.yagpäéì ïðéìè÷ úééî éàåzxn`c oeik] Ð

wfip ziin i`c llkn ,oiyaegÐdil opilhw

dil opiyag i`nl ,`lhwl e`l i`c .i`dl?

øåîç øáãì.dzin Ðì÷ä øáãìzewln Ð

.[zn `le laegc "siqei `l"càðîçø øîàåÐ

zewlne oenn `ki`c ,zn `lc `kidlÐoecip

."ozi ezay" aizkc ,oennaéàîîi`dc Ð

i`de ,irzyn `w cifna "edrx z` yi` dkde"

dyiag dipin opitlic "dwpe"Ð`lhwn dwpe

,dil opilhw ziin i`c dpin rnyzc ,xn`wlre

.ea exzda oigxkââåùá àîìã`le ,irzyn Ð

e`l inp "dwpe" ,`lhwl e`l dyiage .ea exzd

dyiage .hlwn ixrc zelbn `l` ,`lhwl

dwp ik ikd meyne ,xn`w zelbl dpin opitlic

zelbnÐ,dia exz`c `kid la` .oenn mlyi

ziin `l ikc jl `ni`Ð:mlyn epi`e dwel

yixa opinxc `inexc `iepiy` xcdn yiwl yix

.zeaezkc` zeknc oizipzn oizrnyéðî àäÐ

qpw ozep ezeg` lr `a ipzwc oizipznÐiax

`ly ,mlyne dwel lirl xn`c `id xi`n

.oinelyz icil e`ian zekn icil e`iand myd

éîð åúá åìéôà`dc .mlyil ,dlr lihwinc Ð

daxc meyn xehtc xi`n iaxl dil `xiaq `l

on xeht eza lr `ad oizipzn opz i`n`e ,dipin

qpwd?úáùá çáèåoke ,dzin aeig `ki` Ð

.dxf dcearlì÷ñðä øåù`l `d :jixt onwl Ð

.icin deyøçà éãé ìò çáåèádev apbd Ð

.hegyl egelyléëågleye ,`heg gily Ð

dynge drax`c qpw aiigzn?ol `niiw `de

dxikn :dxiar xacl gily oi` :(an) oiyecwa

`l` xyt` i`egwel gweldy ,xg` ici lr

.epnnøåùä úçú."xeya mlyi" azknl ivn Ð

áééçéî àì åäéà ãáò.lihwin `dc Ðåàì
àåä áééçéî àìã íåùî,dilr `inx `aeigc Ð

.dipin daxca dil mwc meyn `l`
éáø
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àîìãåxir iyp`l dpzip oky dxeng dzin `xazqn :iiepyl ivn ded Ð xeng zewln

.(`,p oixcdpq) "zezin rax`" wxta opixn`ck ,zgcipdéìîìéàdecbp

zekxa) d`exda opixn` `dc ol `pn dniz Ð `nlvl iglt eed dixfre l`yin dippgl

icil `ai izni` df weqt lr xrhvn iziid ini lk xn` `aiwr iax z` e`ivedyk (a,`q

jytp lkac rnyn `nl` jytp lka epniiw`e

oiyw oixeqia mc`d z` oixqiin eid elit` ixiin

iwxqna exya oiwxqn eidy `aiwr iaxc `inec

mlv eze`c mz epiax xne`e icebpl oky lke lfxa

ceakl ieyr did `l` ynn dxf dcear did `l

jkle myd yeciw ea did ok it lr s`e jlnd

(b l`ipc) aizkc epiide ,dzinl onvr exqn

zniw` ic `adc mlvle oiglt op` zil jdl`l"

qtez did `l mlvdy rnyn "cebqp `l

mlvdy rnyn "`nlvl eglt" ,edine .zedl`a

."eglt" xn`wcn ,dxf dcear did

àîìãepiaxl dniz ± zelbn dwpe bbeya

xg` zn m` zelb jiiy ikid :wgvi

in"a opixn` `d ?mini dyly e` mipy edeyagy

Ð mipy aex e` mipy ea hgy :(a,r oihib) "efg`y

.ezlala gexd `ny opiyiigc ,dleb epi` df ixd

,xehtc `aeh ilin ogky` zelb iabc ,`nrhe

jxc oia welig oi` dzin iabc ,diilr jxc oebk

opira zelb iab inp ikd .dcixi jxcl diilr

rnyn "zenie eilr ltie" aizkck ,cin zeniy

yi` dkn" aizk inp dzin iabc ab lr s`e .cin

,`yiyc `ziaa dl zgkync :xnel yie Ð "zne

opixn`ck ,ezlala gexd `ny opiyiig `lc

opiyiig mipy aex ea hgya `wec :inp i` .mzd

la` ,elalan gexd lwac ,ezlala gexd `ny

oilekiy ,jk lk wifn gexd oi` Ð zelag x`ya

mey dknd lr jexkl ,gex lealan dti xenyl

`d ?bbeya `xw mwezin ikid :xn`z m`e .xac

'ebe ozi ezay wx" `xwa zay aizk`l bbeyae "

`aa) "lbxd cvik" wxt seqa opixn`ck ,aiigin

lr aiigl "rvt zgz rvt"n daxnc (a,ek `nw

!mixac drax` `l la` ,wfp cifnk bbeydyie

,zg` drevx el siqeda dl zgkync :xnel

Ð zn `l m`e ,dlebc (a,al my) "gipnd"a xn`c

e` .bbey x`yl inc `le ,mixac drax`a aiig

gkenc ,zeyxa (`ly) xbp ly ezepgl qpkpy oebk

.mixac drax`e zelb dia jiiyc `tt axl mzd

mixac drax`a aiigc dievn gexa bbd on ltp e`

(`,fk my) "lbxd cvik" seqa opixn`ck

iedc xyt`c ,cere .dlebc Ð zn m`c `xazqne

.dlagd lr cifne dzind lr bbeyáðâxey

Ð dynge drax` inelyz mlyn egahe lwqpd

wxta xn`c ,yiwl yixl `kdn iywizc :dniz

dxikna dizilc `kid lk :(a,fr my) "daexn"

!dxikna dizil lwqpd xey `kde ,dgiaha dizil

llk edpzilc ,ixing miycw mzdc :xnel yie

oi` ixkpl epxkni m` ,lwqpd xey la` !dxikna

lwqpd xey oi`c xne`y mz epiaxle .einc qtez

.`gip miign xq`påàì'ek aiigin `lc meyn

epi` miny ici z`vl elit` `kdc ab lr s` Ð

z` xkeyd"a `ax xn`c `ed oenna `wecc ,aiig

dxez dxq` opz` :(`,`v `rivn `aa) "milretd

ici z`vl `aa aiiginc ,en` lr `a elit`

,oic zia it lr `l` aiigin `l qpw la` .miny

aiigzn epi`y oeik ,gily ici lr oenn` inp aiigzn Ð eytpa aiigzn did `l m` aiigzdl ie`x didy oeikc ,`gip mewn lkn .envr riyxnl hxt Ð "midl` oeriyxi xy`" :opixn`ck
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ílLîe úî ,déì úéà¯áðb :àéðúäå ?àìå ,déì úéì ¦¥¥§©¥¥¥§¨§¨©§¨¨©

ì÷ñpä øBL áðb ,äøæ äãBáòì çáèå áðb ,úaLa çáèå§¨©§©¨¨©§¨©©£¨¨¨¨©©¦§¨
Bçáèe¯éaø éøác ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî §¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦

éaø øîà ,dìò øîzéà àä .ïéøèBt íéîëçå ,øéàî¥¦©£¨¦§¦¨¦§©£¨¨©©¦
øîàå äéîøé éaø øîà dì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà á÷òé©£Ÿ¨©©¦¨¨§¨§¦¨¨©©¦¦§§¨§¨©
ìëå àòìéà éaøå ïéáà éaø :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¨¦©¦¨¦§©¦¤§¨§¨
éãé ìò çáBèa :éøîà ïðçBé éaøc déîMî àúøeáç£¨¨¦§¥§©¦¨¨¨§¦§¥©©§¥
øîà ,àáø øîà ?áéiçúî äæå àèBç äæ éëå .øçà©¥§¦¤¥§¤¦§©¥¨©¨¨¨©

øçà éãé ìò äøéën äî "Bøëî Bà Bçáèe" :àðîçø¯ ©£¨¨§¨§¨©§¦¨©§¥©¥
"Bà" :àðz ìàòîLé éaø éác .øçà éãé ìò äçéáè óà©§¦¨©§¥©¥§¥©¦¦§¨¥¨¨

¯úçz" :àðz äi÷æç éác .çéìMä úà úBaøì"¯ §©¤©¨¦©§¥¦§¦¨¨¨©©
é÷úî .çéìMä úà úBaøìàkéà éî :àøèeæ øî dì ó §©¤©¨¦©©§¦¨¨§¨¦¦¨

çéìL ãéáòå ,áéiçéî àì eäéà ãáò eléàc éãéî¦¥§¦£©¦¨¦©©§¨¥¨¦©
íeMî àlà ,áéiçéî àìc íeMî åàì eäéà ?áéiçîe¦©©¦¨¦§¨¦©©¤¨¦

íéîëç ïàî ?éøèôc ïðaøc eäééîòè éàî ,øçà éãé ìò çáBèa éà .dépéî äaøãa déì í÷c¯ §¨¥¦§©¨¦¥¦§¥©©§¥©¥©©£©§§©¨©§¨§¦©£¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zeaezk(ycew zay meil)

àîìcyperøeîç úe÷ìî,jkl di`xe .dzin ypern,áø øîàc ¦§¨©§¨§¨©©
decâð éìîìéàmixqiin eid eli` -äéøæòå ìàLéî äéððçìick ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨

,xvpckeap ly mlvl ecariyàîìöì eçìt,mlvl micaer eid - ¨§§©§¨
mnvr mixqen eid `l ,dzinl mnvr xeqnl enikqdy s`e

.dzinn xzei mc`l miyw mixeqiy x`eane ,mixeqil
:`xnbd zvxznéøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥

dìy mixne` yie -éMà áøc déøa ànñ áøz`f xn`y `edáøì ¨©©¨§¥§©©¦§©
å ,éMàikCì éðL àìwelige iepiy yiy xeaq jpi` ike -äàkä ïéa ©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨

,äáö÷ dì LiL,ryze miyely mdy oic zia zewlnkäàkäì ¤¥¨¦§¨§©¨¨
äáö÷ dì ïéàLoi`y zewlny s`e ,xvpckeap mze` dwln didy ¤¥¨¦§¨

milw davw mdl yiy zewln ,dzinn mixeng davw mdl
.dzinn

:`yiy ax ly ecenil lr zxg` `iyew d`ian `xnbdé÷úîdì ó ©§¦¨
àçéðä ,ãB÷t øäpî á÷òé áømipaen `yiy ax ixac -,ïðaøì ©©£Ÿ¦§©§¨¦¨§©¨¨

éøîàc(.hr oixcdpq)aezkd xn`yky(bk `k zeny)didi oFq` m`e' §¨§¥§¦¨¦§¤
l `id dpeekd 'Wtp zgY Wtp dYzpe,Lnî Lôðz` bxeddy §¨©¨¤¤©©¨¤¤¤©¨

migxken ok` ,exiag z` bexdl oiekzdy s` bxdi dy`d
ok it lr s`y gkene ,d`xzd dzidy ote`a weqtd z` cinrdl

.zecle inc mlyn ,dzked wx `l` ,dy`d dzn `l m`àlà¤¨
øîàc éaøìaeigl `id aezkd zpeeky,ïBîîdy`d dbxdp m`y §©¦§¨©¨

oeik ,dzinn xeht j` ,diyxeil dinc z` dknd mlyn
okzi ok m` ,xeht xg` mc` bxde cg` mc` bexdl oeekzndy

xzd dzid `lyk weqta xaecnydy`d dbxdp `l m` okle ,d`
`le dwel did ,ea mixzn eid m`y okzi j` ,zecle inc mlyn

e ,mlynøîéîì àkéà éàîea exzdy exiaga laegy oipn - ©¦¨§¥©
.dwel epi`e mlyn ,zewlnl

:dwel epi`e mlyn exiaga laegy jkl xg` xewn d`ian `xnbd
,àáøc déîMî ãB÷t øäpî á÷òé áø øîà àlàcnlp df oic,àëäî ¤¨¨©©©£Ÿ¦§©§¦§¥§¨¨¥¨¨

exiag z` dknd iabl weqta xn`p(hi `k my)Cläúäå íe÷é íà'¦¨§¦§©¥
,'äknä äwðå BzðòLî ìò õeçaxeht dkend zn `l m`y ,xnelk ©©¦§©§§¦¨©©¤

,dywe ,dzinn dkndéëåweqtd ileläfL Ezòc ìò äìòz- §¦©£¤©©§§¤¤
e `ixa ,dkendäæå ,÷eMa Cläîdknd -,âøäð`l m`y i`ce ixde §©¥©§¤¤¡¨

,bxdp dknd oi` dkend znàlàweqtdL ãnìîltpe edkd m` ¤¨§©¥¤
,akynlBúBà ïéLáBçdxwi dn d`xpy cr ,mixeq`d ziaa §¦
,dkenléàåonf xg`lúéî,dkenddéì ïðéìè÷z` mibxed - §¦¦©§¦¨¥
,dknd,úéî àì éàåwx `l` ,eze` mibxed oi`àtøå ïzé BzáL' §¦Ÿ¦¦§¦¥§©Ÿ

'àtøé(my),xxal yie .ietixe zay inca aiigznyéîc éëéäji` - §©¥¥¦¨¥
,o`k xaecndéa eøúà àìc éàelit` ,dzin aiigzi bexdi m`y ¦§Ÿ©§¥

,dkend zn m`ìéè÷éî éànàzia oi` ixd ,dknd bxdp recn - ©©¦§¦
.d`xzd `ll mibxed oicàèéLt àlàxaecnyå ,déa eøúàcixd ¤¨§¦¨§©§¥©
äøúeî øeîç øáãì äøúeîmb,ìwä øáãìdzin z`xzday `vnpe §¤§¨¨¨§¤§¨¨©©

,zewln z`xzd mb dlelkåok it lr s`ïzé BzáL' àðîçø øîà §¨©©£¨¨¦§¦¥
'àtøé àtøåmlyn exiaga laegdy x`eane ,oenn mlyl aiigy - §©Ÿ§©¥

.ea exzdy ote`a elit` ,dwel epi`e
ax ixac lr dzywdy itk ,awri ax ixac lr dywn `xnbd

:`yiyé÷úîäøúeî éåä øeîç øáãì äøúeîc éànî ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦¦©§§¤§¨¨¨¨¥§¤
éåä àì àîìc ,ìwä øáãì.lw xacl dxzenås` ,ceràöîz íà §¨¨©©¦§¨Ÿ¨¥§¦¦§¨

øîBìxeng xacl dxzenyéåä,dyw ,lwd xacl dxzenéànî ©¨¥¦©
äøeîç äúéîc,zewlnnøeîç úe÷ìî àîìc,dzinn,áø øîàc §¦¨£¨¦§¨©§¨§¨©©

.àîìöì eçìt ,äéøæòå ìàLéî äéððçì decâð éìîìéàzvxzn ¦§¨¥©§©©£©§¨¦¨¥©£©§¨¨§§©§¨
:`xnbdáø dì éøîàå ,éMà áøì éqà áøc déøa ànñ áø déì øîà̈©¥©©¨§¥§©©¦§©©¦§¨§¥¨©

å ,éMà áøì éMà áøc déøa ànñikdì LiL äàkä ïéa Cì éðL àì ©¨§¥§©©¦§©©¦§Ÿ¨¥¨¥©¨¨¤¥¨
,äáö÷,dzinn dlw `idyìoia,äáö÷ dì ïéàL äàkä`idy ¦§¨§©¨¨¤¥¨¦§¨

.dzinn dxeng
:awri ax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbdé÷úîáø dì ó ©§¦¨©

éànî ,éøîjl oipn -ãweqtd(gi `k my)'Edrx z` Wi` dMde' ¨¦¦©§§¦¨¦¤¥¥
edkdy xacn,ãéæîaaezkd zpeek `linneäwðå'epiid ,'dMOd §¥¦§¦¨©©¤

àìèwî,dknd z` mibxed oi` dkend zn `l m`y ,dzinn - ¦§¨¨
,ea exzdyk xaecny cinrdl epgxked okleàîìcedkdy xaecn ¦§¨

,ââBLa`l m`y `id 'dknd dwpe' aezkd zpeeke ,d`xzd `lle §¥
dkend znäwðåxhtp -,úeìbîz` miyaegy weqtd zpeeke §¦¨¦¨

e` ,zelb dld aiigzie dkend zeni m` ze`xl ick dbbya dknd
exzd `ly oeik ,'`txi `txe ozi ezay' f`e ,zelbn xhtie `ixaiy
jl oipne .mlyn epi`e dknd dwely okzi ,ea exzd m` la` .ea
zniiqn .dwel epi`e mlyn zewlnl ea exzdy exiaga laegy

:`xnbdàéL÷.awri ax zhiy lr xacd dyw ok` - ©§¨

* * *
`ibeqd zligzay `iyewl dzr zxfeg `xnbd(:`l)epizpynay ,

zekna dpyna eli`e ,'eke ezeg` lr `aa qpw aeig yiy x`ean
(.bi)dy x`eandwel mc` oi` ixde ,zewln aiig ezeg` lr `a

ly mdivexiz z` `xnbd d`iad lirle .cg` dyrn lr mlyne
`ler(.al)opgei iaxe(:al):sqep uexiz `xnbd d`ian dzr ,Léø¥

épî àä ,øîà Lé÷ìk ,epizpyn dzpyp in zrck -,àéä øéàî éaø ¨¦¨©¨©¦©¦¥¦¦
øîàczg` zaa minelyze zewln aiigzdy mc`y,ílLîe ä÷Bì §¨©¤§©¥

qpw mlyne ,zekn zkqna x`eank dwel dztn e` qpe`de
.epizpyna x`eank

:`xnbd dywnéàk epizpynøéàî éaø,`ideléôàe` qpe`a ¦©¦¥¦£¦
z` dztn,Bza,dzin aiigyénðxyt`y oeik ,qpw mlyl aiigzi ¦©¦

epizpyn ly `tiqa eli`e ,miyper ipya eyiprdl(:el oldl)x`ean
.mlyne zn mc` oi`y itl qpwn xeht `edy

:`xnbd zvxznàîéz éëås`y ,xnele ayiil dvxz m`e -éaø §¦¥¨©¦
,øéàîwxdéì úéà ílLîe ä÷Bìleki mc`y wx xaeq `ed - ¥¦¤§©¥¦¥

la` ,cg` dyrn lr oenne zewln aiigzdldéì úéì ílLîe úî¥§©¥¥¥
okle ,cg` dyrn lr oenne dzin aiigzn mc` oi`y dcen `ed -

.qpwn xeht eza lr `aa
:uexizd z` zegcl `xnbd dqpnàìåmc`y xaeq epi` ike - §Ÿ

,oenne dzin s` aiigznàéðúäå,`ziixaaáðby e` xeydçáèå §¨©§¨¨©§¨©
eze`,úaLadzin mb aiig dynge drax` inelyz aeig calny §©¨

m` oke ,zaya dhigyd dyrn lríéáëBk úãBáòì çáèå áðb̈©§¨©©£©¨¦
m` oke ,dxf dcear meyn dzin mb aiigyì÷ñpä øBL áðbxey - ¨©©¦§¨

,d`pda xeq` `ede elweql devn yiy mc` zindy,Bçáèelka §¨
el`ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøác ,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

eilr yiyky xaeq xi`n iaxy ixd .dynge drax` inelyzn
oi` ,dxf dcearl e` zaya gaeha oebk ,minelyze dzin aeig

.minelyzn exhet dzind aeig
dzin oia welig yiy ,dvexiz z` dcinrne zxfeg `xnbd

:`xnbd zxne` .zewlnldìò øîzéà àäef `ziixa lr ixd - ¨¦§©£¨
,epipydì éøîàå ,ïðçBé éaø øîà ,á÷òé éaø øîàmixne` yie - ¨©©¦©£Ÿ¨©©¦¨¨§¨§¥¨

yøîàokéaøå ïéáà éaø ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,äéîøé éaø ¨©©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤¨¦©¦¨¦§©¦
àúøeáç ìëå àòìéàminkgd zxeag lke -ïðçBé éaøc déîMî ¦§¨§¨£¨¨¦§¥§©¦¨¨

,éøîàoeik `ed ,oenn `ziixaa aiign xi`n iaxy mrhdy ¨§¥
da xaecnyøçà éãé ìò çáBèaz` hegyl gily dpiny - §¥©©§¥©¥

,gilyd `l` ,dzin aiigzn apbd oi`y oeike ,daepbd dndad
,gilyd zgiah zngn dynge drax` inelyza apbd aiigzn

ne zn mc`y xaeq xi`n iaxy di`x oi` j`.cg` dyrn lr mly
dwel mc`y ,xi`n iaxk epizpyn z` cinrdl ozip `linne
oi` xi`n iaxl s`y oeik ,qpwn xeht eza lr `aa j` ,mlyne

.mlyne zn mc`
,gily ici lr gaeha xaecny xne` dz` cvik :`xnbd ddnz

éëåy xacd okziäægilyd -äæå ,àèBç,apbd -áéiçúîmlyl §¦¤¥§¤¦§©¥
.dxiar xacl gily oi` ixde ,dynge drax`

:`xnbd zvxzn,àáø øîàcenil yi dynge drax` oic iabl ¨©¨¨
c ,dxiar xacl gily yiy cgeinàðîçø øîà(fl `k zeny)Bçáèe' ¨©©£¨¨§¨

,'Bøëî Bà,dxiknl dgiah miyiwneäøéën äîwx ziyrpéãé ìò §¨©§¦¨©§¥
,øçà,xeknl leki epi` dpewd ilel ixdyäçéáè óàzaiign ©¥©§¦¨

ziyrpyk mb minelyza,øçà éãé ìòxewn .gily ici lr epiide ©§¥©¥
:jkl sqepàðz ìàòîLé éaø éácl`rnyi iax ly eyxcn ziaa - §¥©¦¦§¨¥¨¨
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xcde"רנד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

.zexeq` olek okle ,my miypd
mekxka :`xnbd dywnénð úeëìî dúBà ìLyeygl yi ok mb - ¤¨©§©¦

lkn ,xird z` zigydl dvex zeklnd oi`y s` ik ,dliral
mewneäééðéî ãç ÷øò àìc øLôà éàxenyl leki jlnd `av oi` - ¦¤§¨§Ÿ¨©©¦©§

yie ,lraie dyeakd xird jezl cg` liig elit` gxai `ly
.xiray miypd lk z` wtqn xeq`l

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmixen` diwfg ixac ¨©©§¨¨©§¥
úBøîLnLkzekenq xird ipa lr xenyl zeklnd dcinrdy §¤¦§¨

e,Bæ úà Bæ úBàBø.xird jezl cg` liig elit` gxaiy xyt` i`e ¤
ixd ,dyw oiicre :`xnbd zl`eyàzøet àîééð àìc øLôà éà- ¦¤§¨§Ÿ¨§¨§¨

elit` enpnpzi `le mzxnyn lr ecnri mixneyd lky okzi `l
.lrae xirl cg` liig qpkpy yeygl yi oiicre ,hren onfl

:`xnbd zvxzn,éåì éaø øîàxaecnàúîì dì øcäîc ïBâk- ¨©©¦¥¦§¦§©©¨§¨¨
a ,lew mirinynd mixaca xird zeaiaq z` etiwdyàzìéLeL- ¦§¨

,lfxa ze`lylyàaìëå,migaep mialke -àæååâezelwn - §©§¨§¨¨
,minqiweàæåeàåmiliigd cg` dqpi m`e ,miwrevd mifee` - §©¨¨

oke ,mlew rnyie ,zelwna e` lfxad ze`lylya lyki ,qpkdl
qpkp `ny yeygl oi` ef oirn dxinyae ,ewrvi mifee`de mialkd

.xirl miliigd cg`
:df oecipa mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,àcáæ øa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©§¨

da éâéìtdf xaca ewlgp -,ïðaøå äàéNð äãeäé éaøjixv m`d §¦¦¨©¦§¨§¦¨§©¨¨
xizdle xirl liig mey qpkp `ly xxal ick jk lk dwfg dxiny

,mipdkd zeyp z`ãçmdnøîà,diwfg ixackìL íBkøëa ïàk ©¨©¨§©§¤
,úeëìî dúBàe ,qpe`l yyg oi`e xird ipa lr miqg mdyïàk ¨©§¨

,úøçà úeëìî ìL íBkøëa.qpe`l miyyegyàìå déì àéL÷ àìå §©§¤©§©¤¤§Ÿ©§¨¥§Ÿ
éãéîmekxka recn ,lirl epiywdy `iyewd el dyw dzid `le - ¦¦

qpkpe miliigdn cg` gxa `ny yeygl oi` zekln dze` ly
.jkl miyyeg oi` odl zexwten opi`y oeikc ,xirl

ãçåmdnéðä ìk déì àéL÷yeygpy ,zeiyew oze` lk el eywed - §©©§¨¥¨¨¥
yi zexnyn egipdyk s`e ,zeyx `ll miliigd cg` qpkpy

,mwlg enpnpzp `ny yeyglépLîe,lirl iel iax ixack uxize - §©¥
,àæåeàå àæååâe àaìëå àzìéLeL àúîì déì øcäîc ïBâkoi` dfay §¦§©©¥§¨¨¦§¨§©§¨§¨¨§©¨¨

.cg` liig elit` qpkpy yyg

* * *
.zexeq` dkezay miypd lk ,mekxk deyaky xir :dpyna epipy

:zexeq` miypd oi`y ote` yiy zx`an `xnbdøa éãéà áø øîà̈©©¦¦©
íL Lé íà ,ïàéLà øa ÷çöé éaø øîà ,ïéáà,dyakpy xir dze`a - ¨¦¨©©¦¦§¨©©§¨¦¥¨

elit`úçà äàBáçîdxitg oebk ,ea `agzdl xyt`y mewn - ©£¨©©
,dfa `veike rwxwd zgzyïlek úBðäkä ìò úìvîoze` dlivn - ©¤¤©©Ÿ£¨

.my e`agzdy milez ep`y oeik ,ze`nhk aygdln
:`xnbd zwtzqn,äéîøé éaø éòad`eagn dze` m`ú÷æçî dðéà ¨¥©¦¦§§¨¥¨©£¤¤

mewn da oi` -àlàdy`lúçà,cala,eäîlk dfa mb m`d ¤¨©©©
,md wtqd iccve .zexzen miypdeðééä àãçå àãç ìk ïðéøîà éî¦¨§¦¨¨£¨©£¨©§

àäef `idy xiray zepdkdn zg` lk iabl mixne` ep` m`d - ¨
zwfga olek z` mixi`yn wtqne ,d`nhp `le my d`agzdy

,dxdhïðéøîà àì àîìc Bàoeik `l` ,ok mixne` oi`y e` - ¦§¨Ÿ¨§¦¨
zg` s` mixizn oi` ,my xzzqdl miypd lk elki `l i`cey

.zexeq` olek `l` ,odn
:`xnbd ddnz .xeqi`l heyt xacd oi` recn zxxan `xnbd

î àðL éàîezexdh zkqna epipyy dn(d"n d"t)eid ,,ïéìéáL éðM ©§¨¦§¥§¦¦
àîè ãçàmdilr lid`n my xaerde ,eagx lka mixaw eidy - ¤¨¨¥

,i`cea `nhpeeliayCìäå ,øBäè ãçàxedh mc`,ïäî ãçàa ¤¨¨§¨©§¤¨¥¤

äNòåa wqrzd okn xg`le -e ,úBøäèokn xg`lCìäå Bøéáç àa §¨¨§¨¨£¥§¨©
ad liay,éðM,oey`xd ea jld `lyäNòåa wqrzd -úBøäè ©¥¦§¨¨§¨

`nhd liaWA jld mdn cg`y xexiaa epl reciy `vnpe ,zexg`©§¦
,mdipy oian `ed in mircei ep` oi` j` ,eizexdh e`nhpeéaø©¦

ìàLð íà ,øîBà äãeäéoic ziaa,Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ §¨¥¦¦§©¤¦§¥©§§¤¦§¥©§
mdipy ly zexdhd,úBøBäè,miaxd zeyxa d`neh wtqy itl §

lkn ,ze`ivna dpekp dpi` i`ce ze`xedd zg`y s`e ,xedh
.epic jke ,envr ipta epiptl `ay dxwn lk lr mipc ep` mewn

eribd m` la`úçàk íäéðLly zexdhd ,mzxdh lr le`yl §¥¤§©©
mdipy,úBàîèxnel xyt` i`e ,`nhp i`ce mdn cg` ixdy §¥

.mixedh mdy cgi mdipyléñBé éaøe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà ©¦¥¥¥¨¥¨
zexdhd ixd ,cegl cg` lk e`a m` oiae cgi mdipy e`a m` oia -

mda ewqrzdy,ïéàîè.mixedh mdipyy okzi `l ixdy §¥¦
eef dpyn xe`iaaúçà úáa ,ïðçBé éaø àîéúéàå ,àáø øîàm` - ¨©¨¨§¦¥¨©¦¨¨§©©©

,xeaic ick jeza mzl`y z` el`y mdipyìkä éøáciaxl oia - ¦§¥©Ÿ
mdipy ly zexdhd ,iqei iaxl oiae dcedi,ïéàîèxyt` i`y oeik §¥¦
.mixedh mdy zg` zaa mdipyl weqtläæ øçà äæalk m` - ¨¤©©¤

l ,exiag ipta `ly ezl`y z` l`y cg`ìkä éøácly zexdhd ¦§¥©Ÿ
mdipy,íéøBäè.envr ipta cg` lk lr mipc ep`y itle÷ìçð àì §¦Ÿ¤§§

,iqei iaxe dcedi iaxàáa àlàmdn cg`,Bøéáç ìòå åéìò ìàMéì ¤¨§¨¦¨¥¨¨§©£¥
øîiqei iax -,úçà úááì déì énãîel eaiyiy daeyzay oeik ©§©¥¥¦§©©©

mixwnd ixdy ,exiagl daeyz mb rnzyz ,envr lr oic zia
mdipy ,cgi mdipy z` xdhl xyt` i`y oeike ,ixnbl miey

.mi`nhøîedcedi iax -,äæ øçà äæáì déì énãîzia oi`y oeik ©§©¥¥§¨¤©©¤
xedh wx el mixne` `l` ,cgi mdipy lr yexita miaiyn oic
df ixd mewn lkn ,jk exiag oic mby eil`n oiaiy s`e ,dz`

.exdhl xyt`y envr lr wx l`ypk
:`iyewd z` `xnbd zniiqnénð àëäå`eagn yiyk ,o`k s` - §¨¨©¦

d`a zg` dy` wx m` s` ,my `agidl dleki zg` dy` wxy
mewn lkn ,`id dxedh m`d le`yleäleëì eäì éøLc ïåékoeik - ¥¨§¨¥§§§

ixd ,zexedh xird zeyp lky rnzyn dxedh `idy jzaeyzny
éîc úçà úáklre dilr le`yl zg` dy` d`a eli`k df ixd - §©©©¨¦

zernyny oeik ,'zg` zaa'k aygp df xac iqei iaxly ,dzxag
,dinxi iax wtzqd dna ok m`e ,cgi zel`yd lkl `id daeyzd
okziy zngn dy` lk xdhpy okzi ji`e ,iqei iaxk dkld ixde
i` my exzzqd oleky okzi `ly oeik ixde ,`eagna dxzzqdy

.olek z` xdhl xyt`
:`xnbd dgecàzLä éëäz` zencl ,dzr jipira xacd jk ike - ¨¦©§¨

ixd ,mipecipd ipy,íúäa ,oiliay ipyaäàîeè àkéà éàcåcg`a ¨¨©©¦¨§¨
okle ,oiliaydnj` .zg` zaa mdipy z` xdhl xyt` i`,àëä̈¨

,dieayaénhéàc øîéé éîlk d`neh dzid i`ceay xn` in - ¦¥©§¦©¥
reci xacd oi`y ,i`ce xeqi` epi` 'dieay' xeqi` lk ixde ,`idy
dxqe`l exingd minkgy `l` ,dze` elra diaeyy xexiaa epl
ze`nh opi` `eagna exzzqd `ly miypd s`y oeike ,wtqn
`eagna dxzzqdy dy`e dy` lka zelzl yiy okzi ,i`cea
xzid zernyn yi ef daeyzay s` ,zxzene 'dieay' llka dpi`e

.xiray mipdkd zeyp lkl

* * *
:d`eagn da yiy xira wtq d`ian `xnbd,éMà áø éòayiy xir ¨¥©©¦

e ,d`eagn daäøîà,zg` dy`éúàîèð àìå ,éúàaçð àìip` - ¨§¨Ÿ¤§¥¦§Ÿ¦§¥¦
,iz`nhp `ly zpreh ip` j` ,d`eagna iziid `ly dceneäî- ©

,md wtqd iccve .dixaca zpn`p `id m`dïðéøîà éî¦¨§¦¨
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xcde"המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמוד א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

Cøáç éîlà eälekìe Cì àððéàcjixag lk z`e jze` oec` jk - ¨¦§¨¨§§©¨¥©§¨
cirdl micrd miyyeg mkzenil` zngny itl ,jzenk minil`d

.mkcbp
`cqg ax lired dn ,dyw dxe`kle :dzii`x z` `xnbd zniiqn
zngny myk ixde ,eig` epi`y micr `iadl el xn`y jka

,eig` zaehl cirdln erpnp ezenil`éøwLîe eúà énð àzLä- ©§¨©¦¨§©§¥
gken `l` .eig` epi`y xwy ecirie e`eai ecgt zngn dzr mb

c o`knéãáò àì ézøzieyr epi` exiagn yyegd mc` s` - ©§¥Ÿ¨§¦
cirdl mbe ,zn`d z` cirdln rpndl mb ,zeleer ipy zeyrl
`le wezyl dieyr `id mpn`y ,dzgtya oicd `ede ,exear xwy
.dixaca zpn`p `id okle ,yexita xwyl `l j` ,zn`d z` xnel
mdy `vnp zeipynd aeyiia mi`xen`d ly mdivexiz jezn
,zpn`p dzgty iy` axe itt axl ,dzgty zepn`p oipra miwleg
m`d zxxan `xnbd .zpn`p dpi` dzgtyy xaeq `tt ax j`

.mi`pz dfa ewlgp
:`xnbd zxxanéàpúk àîéìewlgp ef zwelgnay xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy ,mi`pzdúeãò Bæ,dieay xzid ly ef zecr - ¥
,dl mixyk mlekäéçàå ,dîàå äéáà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàå Léà¦§¦¨¦§¦¤¨¦¨§¦¨§¨¦¨

dúBçàå,dieayd ly,dzáe dða àì ìáàe.dúçôLå dcáò àì ©£¨£¨Ÿ§¨¦¨Ÿ©§¨§¦§¨¨
Cãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e -ãéòäì ïéðîàð ìkälr §©§¨¦¨©Ÿ¤¡¨¦§¨¦

,dzgtye dcar ,dzae dpa elit` rnyne ,dxedh `idy dieayd
äpîéäî õeç[dnvr dpnn-]åuegn,dìòaewlgpy x`eane §¥¤¨§©£¨

.zpn`p dzgty m` zeziixad
mzhiy :`xnbd zxxan,éMà áøãe étt áøczpn`p dzgtyy §©©¦§©©¦

i`cea ,dilr cirdlàéä éàpzepipy ixdy ,zwelgna dielz - ©¨¥¦
`l` .zpn`p dpi` dzgtyy dpey`xd `ziixaa yexitaáøc§©

,àtt,zpn`p dzgty oi`y xne`dàéä éàpz àîéì [éî]m`d - ¨¨¦¥¨©¨¥¦
xnel lkei `edy e` ,zwelgna miielz eixac mby xnel gxkd yi
,`ziixaa xen`d 'dpnidn ueg' llka `id dzgty s`y
ote`a `ziixad z` ayiil lkeiy e` ,dzenk zaygp dzgtyy

.xg`
`l` ,ok xnel gxkd oi` `tt axl ok` :`xnbd zx`anCì øîà̈©¨

àéää àéðz ék ,àtt áødzgtyy dipyd `ziixaa epipyy dn - ©¨¨¦©§¨©¦
epiid ,zpn`p,dîez éôì äçéñîaxzid lr cirdl dpeekzd `ly ¦§¦¨§¦¨

la` ,dxedh `idy epad dixac xetiq jezn `l` ,dzxiab
.zpn`p dpi` dilr cirdl d`ayk

:dnez itl dgiqnl `nbec `xnbd d`ianàä ék,ef `xnin enk - ¦¨
àúà éëc`ayky -äàðâéèø÷ ïðç áø ,øîà éîéc áøxirdn - §¦£¨©¦¦¨©©¨¨¨§¦§¨¨

ibihxwéòzLî,xtiq -éøîàå ,éåì ïa òLBäé éaø éðôì àa äNòî ¦§¨¥©£¤¨¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨§¦
dìy mixne` yie -,éaø éðôì àa äNòî ,éòzLéî éåì ïa òLBäé éaø ¨©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥©£¤¨¦§¥©¦

Bnez éôì çéñî äéäL ãçà íãàa,cirdl zcgein dpek `la -åjk §¨¨¤¨¤¨¨¥¦©§¦§

,íéáëBk éãáBòä ïéáì eðéaLð énàå éðà ,øîàelit` dizafr `le ¨©£¦§¦¦¦§¥§¥¨§¥¨¦
yk mb `l` ,cg` rbxlì éúàöéíéî áBàLdzid oiicr ,hren onfl ¨¨¦¦§©¦

ézòcdpezp,énà ìòiz`viyk okeíéöò èwììdzid,énà ìò ézòc ©§¦©¦¦§©¥¥¦©§¦©¦¦
åét ìò äpeäëì éaø dàéNäå.enez itl giqn didy oeik ,dpa ly §¦¦¨©¦¦§¨©¦

äðùî
zncewd dpynd seqa epipyy oicl `nbec d`ian dpynd(`"r)

:ezy` z` xizdl 'envr ici lr mc` on`p oi`'yäéøëæ éaø øîà̈©©¦§©§¨
ávwä ïaxg`le ,ipyd ycwnd zia oaxeg onfa ige ,odk didy ¤©©¨

,xn` milyexi z` miaie`d eyakyäfä ïBònäziaa rayp - ©¨©¤
,ycwnddãé äææ àìizy` lyéãáBò eñðëpL äòMî ,éãé CBzî Ÿ¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§§¥

,eàöiL ãòå íéìLeøéì íéáëBk.d`nhp `ly xaca cr ip`eeøîà ¨¦¦¨©¦§©¤¨§¥¨§
Bì,minkg,Bîöò ìò ãéòî íãà ïéàoick ezy` z` eilr exq`e ¥¨¨¥¦©©§

.'dieay'

* * *

àøîâ
:avwd oa dixkf iax ly df dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbd

ïë ét ìò óàå ,àðzlkn ,ezy` z` minkg eilr exq`y s` - ¨¨§©©¦¥
`l` ,ecgiiziy yygn xvg dze`a dnr xecl el exq` `l mewn

úéa dì ãçééenvr iptaBøöça,ea xecläàöBé àéäLëe,xvgd on ¦¥¨©¦©£¥§¤¦§¨
dzid ,my ddy dixkf iaxeäàöBé`wec,äéða Làøa`ly ick §¨§Ÿ¨¤¨

,dlra mr cgiizze mipad e`viy xg` dpexg` x`yzàéäLëe§¤¦
úñðëðdzid ,xvgl,äéða óBña úñðëðdpey`x qpkz `ly ick ¦§¤¤¦§¤¤§¨¤¨

.enr cgiizze
:dyexb dy` mr s` ok bedpl xzen m` zxxan `xnbd,éiaà éòä¥©©¥

ïk äLeøâa úBNòì eäîel xeq`e ,ezy` z` yxiby odk - ©©£¦§¨¥
eyygy e` ,xvg eze`a enr xecl dl exizd m`d ,dxifgdl

.dxiar icil e`eaiy
:md wtqd iccveíúä,`ziixaa -àeäoa dixkf iaxl exizdy ¨¨

meyn ,zg` xvga ezy` mr xecl avwdáLác,elé÷ä äéeoi`y §¦§¨¥¥
elit`e cg` cr ici lr elit` dze` mixizn ixde ,yyg `l` df

.leqt cr,àëä ìáà,dxezd on odkl dxeq` dyexbdyàì- £¨¨¨Ÿ
.exivga xecl dl xeq`àðL àì ,àîìc Bà,mdipia wlgl oi` - ¦§¨Ÿ§¨

.exivga xecl zi`yx dyexb s` `l`
:`ziixad ixacn wtqd z` zhyet `xnbd,àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨

BúðeëLa àNpú àì ,BzLà úà Løânä`l ,xg`l z`yp m` - ©§¨¥¤¦§Ÿ¦¨¥¦§¨
z` dy`d dxikny jezny ,oey`xd dlra ly ezpekya xebz
.dxiar icil e`eaiy yyg yi ,oey`xd dlra ly eizevixwe eifnx
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

.zexeq` olek okle ,my miypd
mekxka :`xnbd dywnénð úeëìî dúBà ìLyeygl yi ok mb - ¤¨©§©¦

lkn ,xird z` zigydl dvex zeklnd oi`y s` ik ,dliral
mewneäééðéî ãç ÷øò àìc øLôà éàxenyl leki jlnd `av oi` - ¦¤§¨§Ÿ¨©©¦©§

yie ,lraie dyeakd xird jezl cg` liig elit` gxai `ly
.xiray miypd lk z` wtqn xeq`l

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmixen` diwfg ixac ¨©©§¨¨©§¥
úBøîLnLkzekenq xird ipa lr xenyl zeklnd dcinrdy §¤¦§¨

e,Bæ úà Bæ úBàBø.xird jezl cg` liig elit` gxaiy xyt` i`e ¤
ixd ,dyw oiicre :`xnbd zl`eyàzøet àîééð àìc øLôà éà- ¦¤§¨§Ÿ¨§¨§¨

elit` enpnpzi `le mzxnyn lr ecnri mixneyd lky okzi `l
.lrae xirl cg` liig qpkpy yeygl yi oiicre ,hren onfl

:`xnbd zvxzn,éåì éaø øîàxaecnàúîì dì øcäîc ïBâk- ¨©©¦¥¦§¦§©©¨§¨¨
a ,lew mirinynd mixaca xird zeaiaq z` etiwdyàzìéLeL- ¦§¨

,lfxa ze`lylyàaìëå,migaep mialke -àæååâezelwn - §©§¨§¨¨
,minqiweàæåeàåmiliigd cg` dqpi m`e ,miwrevd mifee` - §©¨¨

oke ,mlew rnyie ,zelwna e` lfxad ze`lylya lyki ,qpkdl
qpkp `ny yeygl oi` ef oirn dxinyae ,ewrvi mifee`de mialkd

.xirl miliigd cg`
:df oecipa mi`pz ewlgpy d`ian `xnbd,àcáæ øa àaà éaø øîà̈©©¦©¨©©§¨

da éâéìtdf xaca ewlgp -,ïðaøå äàéNð äãeäé éaøjixv m`d §¦¦¨©¦§¨§¦¨§©¨¨
xizdle xirl liig mey qpkp `ly xxal ick jk lk dwfg dxiny

,mipdkd zeyp z`ãçmdnøîà,diwfg ixackìL íBkøëa ïàk ©¨©¨§©§¤
,úeëìî dúBàe ,qpe`l yyg oi`e xird ipa lr miqg mdyïàk ¨©§¨

,úøçà úeëìî ìL íBkøëa.qpe`l miyyegyàìå déì àéL÷ àìå §©§¤©§©¤¤§Ÿ©§¨¥§Ÿ
éãéîmekxka recn ,lirl epiywdy `iyewd el dyw dzid `le - ¦¦

qpkpe miliigdn cg` gxa `ny yeygl oi` zekln dze` ly
.jkl miyyeg oi` odl zexwten opi`y oeikc ,xirl

ãçåmdnéðä ìk déì àéL÷yeygpy ,zeiyew oze` lk el eywed - §©©§¨¥¨¨¥
yi zexnyn egipdyk s`e ,zeyx `ll miliigd cg` qpkpy

,mwlg enpnpzp `ny yeyglépLîe,lirl iel iax ixack uxize - §©¥
,àæåeàå àæååâe àaìëå àzìéLeL àúîì déì øcäîc ïBâkoi` dfay §¦§©©¥§¨¨¦§¨§©§¨§¨¨§©¨¨

.cg` liig elit` qpkpy yyg

* * *
.zexeq` dkezay miypd lk ,mekxk deyaky xir :dpyna epipy

:zexeq` miypd oi`y ote` yiy zx`an `xnbdøa éãéà áø øîà̈©©¦¦©
íL Lé íà ,ïàéLà øa ÷çöé éaø øîà ,ïéáà,dyakpy xir dze`a - ¨¦¨©©¦¦§¨©©§¨¦¥¨

elit`úçà äàBáçîdxitg oebk ,ea `agzdl xyt`y mewn - ©£¨©©
,dfa `veike rwxwd zgzyïlek úBðäkä ìò úìvîoze` dlivn - ©¤¤©©Ÿ£¨

.my e`agzdy milez ep`y oeik ,ze`nhk aygdln
:`xnbd zwtzqn,äéîøé éaø éòad`eagn dze` m`ú÷æçî dðéà ¨¥©¦¦§§¨¥¨©£¤¤

mewn da oi` -àlàdy`lúçà,cala,eäîlk dfa mb m`d ¤¨©©©
,md wtqd iccve .zexzen miypdeðééä àãçå àãç ìk ïðéøîà éî¦¨§¦¨¨£¨©£¨©§

àäef `idy xiray zepdkdn zg` lk iabl mixne` ep` m`d - ¨
zwfga olek z` mixi`yn wtqne ,d`nhp `le my d`agzdy

,dxdhïðéøîà àì àîìc Bàoeik `l` ,ok mixne` oi`y e` - ¦§¨Ÿ¨§¦¨
zg` s` mixizn oi` ,my xzzqdl miypd lk elki `l i`cey

.zexeq` olek `l` ,odn
:`xnbd ddnz .xeqi`l heyt xacd oi` recn zxxan `xnbd

î àðL éàîezexdh zkqna epipyy dn(d"n d"t)eid ,,ïéìéáL éðM ©§¨¦§¥§¦¦
àîè ãçàmdilr lid`n my xaerde ,eagx lka mixaw eidy - ¤¨¨¥

,i`cea `nhpeeliayCìäå ,øBäè ãçàxedh mc`,ïäî ãçàa ¤¨¨§¨©§¤¨¥¤

äNòåa wqrzd okn xg`le -e ,úBøäèokn xg`lCìäå Bøéáç àa §¨¨§¨¨£¥§¨©
ad liay,éðM,oey`xd ea jld `lyäNòåa wqrzd -úBøäè ©¥¦§¨¨§¨

`nhd liaWA jld mdn cg`y xexiaa epl reciy `vnpe ,zexg`©§¦
,mdipy oian `ed in mircei ep` oi` j` ,eizexdh e`nhpeéaø©¦

ìàLð íà ,øîBà äãeäéoic ziaa,Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ §¨¥¦¦§©¤¦§¥©§§¤¦§¥©§
mdipy ly zexdhd,úBøBäè,miaxd zeyxa d`neh wtqy itl §

lkn ,ze`ivna dpekp dpi` i`ce ze`xedd zg`y s`e ,xedh
.epic jke ,envr ipta epiptl `ay dxwn lk lr mipc ep` mewn

eribd m` la`úçàk íäéðLly zexdhd ,mzxdh lr le`yl §¥¤§©©
mdipy,úBàîèxnel xyt` i`e ,`nhp i`ce mdn cg` ixdy §¥

.mixedh mdy cgi mdipyléñBé éaøe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà ©¦¥¥¥¨¥¨
zexdhd ixd ,cegl cg` lk e`a m` oiae cgi mdipy e`a m` oia -

mda ewqrzdy,ïéàîè.mixedh mdipyy okzi `l ixdy §¥¦
eef dpyn xe`iaaúçà úáa ,ïðçBé éaø àîéúéàå ,àáø øîàm` - ¨©¨¨§¦¥¨©¦¨¨§©©©

,xeaic ick jeza mzl`y z` el`y mdipyìkä éøáciaxl oia - ¦§¥©Ÿ
mdipy ly zexdhd ,iqei iaxl oiae dcedi,ïéàîèxyt` i`y oeik §¥¦
.mixedh mdy zg` zaa mdipyl weqtläæ øçà äæalk m` - ¨¤©©¤

l ,exiag ipta `ly ezl`y z` l`y cg`ìkä éøácly zexdhd ¦§¥©Ÿ
mdipy,íéøBäè.envr ipta cg` lk lr mipc ep`y itle÷ìçð àì §¦Ÿ¤§§

,iqei iaxe dcedi iaxàáa àlàmdn cg`,Bøéáç ìòå åéìò ìàMéì ¤¨§¨¦¨¥¨¨§©£¥
øîiqei iax -,úçà úááì déì énãîel eaiyiy daeyzay oeik ©§©¥¥¦§©©©

mixwnd ixdy ,exiagl daeyz mb rnzyz ,envr lr oic zia
mdipy ,cgi mdipy z` xdhl xyt` i`y oeike ,ixnbl miey

.mi`nhøîedcedi iax -,äæ øçà äæáì déì énãîzia oi`y oeik ©§©¥¥§¨¤©©¤
xedh wx el mixne` `l` ,cgi mdipy lr yexita miaiyn oic
df ixd mewn lkn ,jk exiag oic mby eil`n oiaiy s`e ,dz`

.exdhl xyt`y envr lr wx l`ypk
:`iyewd z` `xnbd zniiqnénð àëäå`eagn yiyk ,o`k s` - §¨¨©¦

d`a zg` dy` wx m` s` ,my `agidl dleki zg` dy` wxy
mewn lkn ,`id dxedh m`d le`yleäleëì eäì éøLc ïåékoeik - ¥¨§¨¥§§§

ixd ,zexedh xird zeyp lky rnzyn dxedh `idy jzaeyzny
éîc úçà úáklre dilr le`yl zg` dy` d`a eli`k df ixd - §©©©¨¦

zernyny oeik ,'zg` zaa'k aygp df xac iqei iaxly ,dzxag
,dinxi iax wtzqd dna ok m`e ,cgi zel`yd lkl `id daeyzd
okziy zngn dy` lk xdhpy okzi ji`e ,iqei iaxk dkld ixde
i` my exzzqd oleky okzi `ly oeik ixde ,`eagna dxzzqdy

.olek z` xdhl xyt`
:`xnbd dgecàzLä éëäz` zencl ,dzr jipira xacd jk ike - ¨¦©§¨

ixd ,mipecipd ipy,íúäa ,oiliay ipyaäàîeè àkéà éàcåcg`a ¨¨©©¦¨§¨
okle ,oiliaydnj` .zg` zaa mdipy z` xdhl xyt` i`,àëä̈¨

,dieayaénhéàc øîéé éîlk d`neh dzid i`ceay xn` in - ¦¥©§¦©¥
reci xacd oi`y ,i`ce xeqi` epi` 'dieay' xeqi` lk ixde ,`idy
dxqe`l exingd minkgy `l` ,dze` elra diaeyy xexiaa epl
ze`nh opi` `eagna exzzqd `ly miypd s`y oeike ,wtqn
`eagna dxzzqdy dy`e dy` lka zelzl yiy okzi ,i`cea
xzid zernyn yi ef daeyzay s` ,zxzene 'dieay' llka dpi`e

.xiray mipdkd zeyp lkl

* * *
:d`eagn da yiy xira wtq d`ian `xnbd,éMà áø éòayiy xir ¨¥©©¦

e ,d`eagn daäøîà,zg` dy`éúàîèð àìå ,éúàaçð àìip` - ¨§¨Ÿ¤§¥¦§Ÿ¦§¥¦
,iz`nhp `ly zpreh ip` j` ,d`eagna iziid `ly dceneäî- ©

,md wtqd iccve .dixaca zpn`p `id m`dïðéøîà éî¦¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fk sc zeaezk(oey`x meil)

Cøáç éîlà eälekìe Cì àððéàcjixag lk z`e jze` oec` jk - ¨¦§¨¨§§©¨¥©§¨
cirdl micrd miyyeg mkzenil` zngny itl ,jzenk minil`d

.mkcbp
`cqg ax lired dn ,dyw dxe`kle :dzii`x z` `xnbd zniiqn
zngny myk ixde ,eig` epi`y micr `iadl el xn`y jka

,eig` zaehl cirdln erpnp ezenil`éøwLîe eúà énð àzLä- ©§¨©¦¨§©§¥
gken `l` .eig` epi`y xwy ecirie e`eai ecgt zngn dzr mb

c o`knéãáò àì ézøzieyr epi` exiagn yyegd mc` s` - ©§¥Ÿ¨§¦
cirdl mbe ,zn`d z` cirdln rpndl mb ,zeleer ipy zeyrl
`le wezyl dieyr `id mpn`y ,dzgtya oicd `ede ,exear xwy
.dixaca zpn`p `id okle ,yexita xwyl `l j` ,zn`d z` xnel
mdy `vnp zeipynd aeyiia mi`xen`d ly mdivexiz jezn
,zpn`p dzgty iy` axe itt axl ,dzgty zepn`p oipra miwleg
m`d zxxan `xnbd .zpn`p dpi` dzgtyy xaeq `tt ax j`

.mi`pz dfa ewlgp
:`xnbd zxxanéàpúk àîéìewlgp ef zwelgnay xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

,`ziixaa epipyy ,mi`pzdúeãò Bæ,dieay xzid ly ef zecr - ¥
,dl mixyk mlekäéçàå ,dîàå äéáà ,ú÷Bðéúå ÷Bðéz ,äMàå Léà¦§¦¨¦§¦¤¨¦¨§¦¨§¨¦¨

dúBçàå,dieayd ly,dzáe dða àì ìáàe.dúçôLå dcáò àì ©£¨£¨Ÿ§¨¦¨Ÿ©§¨§¦§¨¨
Cãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e -ãéòäì ïéðîàð ìkälr §©§¨¦¨©Ÿ¤¡¨¦§¨¦

,dzgtye dcar ,dzae dpa elit` rnyne ,dxedh `idy dieayd
äpîéäî õeç[dnvr dpnn-]åuegn,dìòaewlgpy x`eane §¥¤¨§©£¨

.zpn`p dzgty m` zeziixad
mzhiy :`xnbd zxxan,éMà áøãe étt áøczpn`p dzgtyy §©©¦§©©¦

i`cea ,dilr cirdlàéä éàpzepipy ixdy ,zwelgna dielz - ©¨¥¦
`l` .zpn`p dpi` dzgtyy dpey`xd `ziixaa yexitaáøc§©

,àtt,zpn`p dzgty oi`y xne`dàéä éàpz àîéì [éî]m`d - ¨¨¦¥¨©¨¥¦
xnel lkei `edy e` ,zwelgna miielz eixac mby xnel gxkd yi
,`ziixaa xen`d 'dpnidn ueg' llka `id dzgty s`y
ote`a `ziixad z` ayiil lkeiy e` ,dzenk zaygp dzgtyy

.xg`
`l` ,ok xnel gxkd oi` `tt axl ok` :`xnbd zx`anCì øîà̈©¨

àéää àéðz ék ,àtt áødzgtyy dipyd `ziixaa epipyy dn - ©¨¨¦©§¨©¦
epiid ,zpn`p,dîez éôì äçéñîaxzid lr cirdl dpeekzd `ly ¦§¦¨§¦¨

la` ,dxedh `idy epad dixac xetiq jezn `l` ,dzxiab
.zpn`p dpi` dilr cirdl d`ayk

:dnez itl dgiqnl `nbec `xnbd d`ianàä ék,ef `xnin enk - ¦¨
àúà éëc`ayky -äàðâéèø÷ ïðç áø ,øîà éîéc áøxirdn - §¦£¨©¦¦¨©©¨¨¨§¦§¨¨

ibihxwéòzLî,xtiq -éøîàå ,éåì ïa òLBäé éaø éðôì àa äNòî ¦§¨¥©£¤¨¦§¥©¦§ª©¤¥¦§¨§¦
dìy mixne` yie -,éaø éðôì àa äNòî ,éòzLéî éåì ïa òLBäé éaø ¨©¦§ª©¤¥¦¦§¨¥©£¤¨¦§¥©¦

Bnez éôì çéñî äéäL ãçà íãàa,cirdl zcgein dpek `la -åjk §¨¨¤¨¤¨¨¥¦©§¦§

,íéáëBk éãáBòä ïéáì eðéaLð énàå éðà ,øîàelit` dizafr `le ¨©£¦§¦¦¦§¥§¥¨§¥¨¦
yk mb `l` ,cg` rbxlì éúàöéíéî áBàLdzid oiicr ,hren onfl ¨¨¦¦§©¦

ézòcdpezp,énà ìòiz`viyk okeíéöò èwììdzid,énà ìò ézòc ©§¦©¦¦§©¥¥¦©§¦©¦¦
åét ìò äpeäëì éaø dàéNäå.enez itl giqn didy oeik ,dpa ly §¦¦¨©¦¦§¨©¦

äðùî
zncewd dpynd seqa epipyy oicl `nbec d`ian dpynd(`"r)

:ezy` z` xizdl 'envr ici lr mc` on`p oi`'yäéøëæ éaø øîà̈©©¦§©§¨
ávwä ïaxg`le ,ipyd ycwnd zia oaxeg onfa ige ,odk didy ¤©©¨

,xn` milyexi z` miaie`d eyakyäfä ïBònäziaa rayp - ©¨©¤
,ycwnddãé äææ àìizy` lyéãáBò eñðëpL äòMî ,éãé CBzî Ÿ¨¨¨¨¦¨¦¦¨¨¤¦§§§¥

,eàöiL ãòå íéìLeøéì íéáëBk.d`nhp `ly xaca cr ip`eeøîà ¨¦¦¨©¦§©¤¨§¥¨§
Bì,minkg,Bîöò ìò ãéòî íãà ïéàoick ezy` z` eilr exq`e ¥¨¨¥¦©©§

.'dieay'

* * *

àøîâ
:avwd oa dixkf iax ly df dyrn oipra `ziixa d`ian `xnbd

ïë ét ìò óàå ,àðzlkn ,ezy` z` minkg eilr exq`y s` - ¨¨§©©¦¥
`l` ,ecgiiziy yygn xvg dze`a dnr xecl el exq` `l mewn

úéa dì ãçééenvr iptaBøöça,ea xecläàöBé àéäLëe,xvgd on ¦¥¨©¦©£¥§¤¦§¨
dzid ,my ddy dixkf iaxeäàöBé`wec,äéða Làøa`ly ick §¨§Ÿ¨¤¨

,dlra mr cgiizze mipad e`viy xg` dpexg` x`yzàéäLëe§¤¦
úñðëðdzid ,xvgl,äéða óBña úñðëðdpey`x qpkz `ly ick ¦§¤¤¦§¤¤§¨¤¨

.enr cgiizze
:dyexb dy` mr s` ok bedpl xzen m` zxxan `xnbd,éiaà éòä¥©©¥

ïk äLeøâa úBNòì eäîel xeq`e ,ezy` z` yxiby odk - ©©£¦§¨¥
eyygy e` ,xvg eze`a enr xecl dl exizd m`d ,dxifgdl

.dxiar icil e`eaiy
:md wtqd iccveíúä,`ziixaa -àeäoa dixkf iaxl exizdy ¨¨

meyn ,zg` xvga ezy` mr xecl avwdáLác,elé÷ä äéeoi`y §¦§¨¥¥
elit`e cg` cr ici lr elit` dze` mixizn ixde ,yyg `l` df

.leqt cr,àëä ìáà,dxezd on odkl dxeq` dyexbdyàì- £¨¨¨Ÿ
.exivga xecl dl xeq`àðL àì ,àîìc Bà,mdipia wlgl oi` - ¦§¨Ÿ§¨

.exivga xecl zi`yx dyexb s` `l`
:`ziixad ixacn wtqd z` zhyet `xnbd,àéðúc ,òîL àz̈§©§©§¨

BúðeëLa àNpú àì ,BzLà úà Løânä`l ,xg`l z`yp m` - ©§¨¥¤¦§Ÿ¦¨¥¦§¨
z` dy`d dxikny jezny ,oey`xd dlra ly ezpekya xebz
.dxiar icil e`eaiy yyg yi ,oey`xd dlra ly eizevixwe eifnx
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום ראשון עמוד ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א אד"ר, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שהגיעה לכאן שמועה, אשר גדלה העזובה אצלו בכו"כ ענינים ועד שפועל על הבריאות 

ולא עוד אלא שהפעולה ניכרת במבט ראשון גם להזולת, וסיבת הפליאה הנ"ל מובנת ע"פ הידוע דרישת 

רבותינו נשיאנו בנוגע לסדר הנהגה לשמירת הבריאות וכו' ובפרט שרואים במוחש כפתגם הרב המגיד, 

א לעכעל בגוף גשמי איז א גרויסע לאך בנשמה, ולרוב פשיטות הענין אין צורך לאריכות, ואחכה למענה 

טוב ממנו בכל הנ"ל בדואר החוזר.

והרי נמצאים אנו בחדש שנקודתו פורים עניני הגוף כמבואר בכ"מ מיוסד על דברי הט"ז או"ח 

סי' עת"ר ס"ק ג' וק"ל.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל וכן בנוגע למילוי השליחות.



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

àøîâ
,'eke 'ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`p el`e' :dpyna epipy

:licbdy ohwd ly ef zepn`pa i`pz d`ian `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨
øaàeäå ,òLBäé áøc déohwl oin`dl minkg elwdy dn - §¥§©§ª©§

i`pza edf ,licbdyLiLsqep cr,Bnò ìBãbipyd crdy xnelk ¤¥¨¦
.dyrnd zii`x zrya mb lecb did ,enr cirny

* * *
eci azk dfe ,`a` ly eci azk df xnel mc` on`p' :dpyna epipy
dkxved recn `xnbd zx`an .'ig` ly eci azk dfe ,iax ly

:el` mipte` dyly hewpl dpyndïðéòîLà éàc ,àëéøöem` - §¦¨§¦©§§¦¨
znizg lr cirdl on`p `edy wx drinyn dpynd dzidåéáà̈¦

edfy mixaeq epiid ,ezephwa d`xydéab çéëLc íeMîdidy - ¦¦§¦©©¥
,da drhi `le eznizga iwa `ede ,cinz elv` ievnìáàlr £¨

znizg,Baø,jk lk elv` ievn epi`yàì.on`p epi` -éàå ©Ÿ§¦
ïðéòîLàwx,Baøedfy mixeaq epiiddéúîéà déì úéàc íeMî ©§§¦¨©¦§¦¥¥§¥

déaøcazk `edy geha did `l m`e ,eilr zlhen eax zni`y - §©¥
,xwy ea cirdl yyeg did eciåéáà ìáàlk epnn `xen el oi`y £¨¨¦

,jkézøz éðä ïðéòîLà éàå .àìmrhdy mixne` epiid ,el` ipy - Ÿ§¦©§§¦¨¨¥©§¥
aåéáàmeyn `edå ,déab çéëLca mrhdBaømeyn `eddéì úéàc ¨¦¦§¦©©¥§©§¦¥

àä àìå àä àì déì úéìc åéçà ìáà ,déúîéàelv` ievn epi`y - ¥§¥£¨¨¦§¥¥Ÿ¨§Ÿ¨
,epnn `xi epi`eàì àîéàlr cirdl edepin`d `ly xn`p `ny - ¥¨Ÿ

,eci znizgïì òîLî à÷,on`p `ed eig` znizg lr mbyïåék ¨©§©¨¥¨
cly ef zecrúBøèL íei÷`l` jxev da oi`,ïðaøcîixdy §¦§¨¦§©¨¨

,zexyka wfgen xhyd `ziixe`cnïðaø eäeðîéädn lr cirdl ¥§©¨¨
ezephwa d`xyan `idy efk zecr,ïðaøãxac zxiwr dfa oi`y §§©¨¨

lawl elwd mde jk lr micr `iadl edeaiig mdy ,dxezd on

.ef oebk zecr
,'eke ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`p el`e' :dpyna epipy

,'òeøt dLàøå àîeðéäa äàöiL úéðBìôa éúééä øeëædi`x efe ¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©
:`xnbd zl`ey .dpn dzaezke dleza z`yipyàîòè éàî- ©©£¨

lrad aiigzn ef zecr it lr ixde ,df xaca edepin`d recn
lr `l` oenn mi`iven oi`e ,dzaezka fef miz`n ezy`l mlyl

.dxiyk zecr it
:`xnbd daiynúBàNéð úBìeúa íéLð áBøc ïåékodyk ze`yip - ¥¨§¨¦§¦¨

oi` oicd xwirne ,dzid dleza ef dy` mby xazqn ,zeleza
`id ezecre ,llk ezecra jxevéelbàeä àîìòa àúlîzelbl - ¦¦§¨§¨§¨

lawl minkg dfa elwd okle ,zn` oicd ok`y mlerl mqxtle
.ezephwa d`xy inn zecr

* * *
:dpyna epipyìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLå'§¤¨¨¦§¦¥¦¥©¥¤¦§¤¡

,'äîeøúacvik :`xnbd dywn .odkk eze` miwifgn df it lre ¦§¨
,odk `edy dgiken ef zecrãáò àîìãåly iprpk,àeä ïäk §¦§¨¤¤Ÿ¥

i`yx epi` aeye xxgzyd xaky okzie ,dnexza lek`l xzend
.dnexza lek`l

epizpynay df oic :`xnbd zvxzn,éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦§ª©¤¥¦
Bcáò úà ãnìiL íãàì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàciprpkd,äøBz §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¨¨¤§©¥¤©§¨

lk`y oeike ,car epi` i`ce xtqd ziaa dxez cnel didy oeike
.odk `edy gken dnexza

:`xnbd ddnzàìå,dxez cnel car oi` ike -àéðúäå,`ziixaa §Ÿ§¨©§¨
m`y ,oixeg ipa ibdpna bdepd car iablBaø epîéä äåì,zern ¨¨¥¤©

lra zernd z` epnn lehil leki did ecar did eli` dxe`kle
,egxkBaø BàNòL Bà¤£¨©

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

xcde"המשך ביאור למסכת כתובות ליום שני עמוד א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zeaezk(iyily meil)

oie`l iaiign miclepd,ïéøæîî àáé÷ò éaø äNBòxaeq `edy oeik ¤©¦£¦¨©§¥¦
,mda miqtez oiyeciw oi`yìBãb ïäëì äðîìàî õeçdyexb e` ¥©§¨¨§Ÿ¥¨

,xfnn cled oi`y ,heicd odkläøBz äøîà éøäL(eh-ci `k `xwie) ¤£¥¨§¨¨
dN` z` dpf dllge dWExbE dpnl`'çwé àìrn dlEzA m` iMeiO ©§¨¨§¨©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ¦¨¦¦§¨¥©¨

,dX` gTiìlçé àìåodky df weqtn yexcl yie ,'eiOrA Frxf ¦©¦¨§Ÿ§©¥©§§©¨
,dpnl` gweld lecbäNBò àeä 'ïéìeléç',millg miyrp eipa - ¦¦¤

,dpedk oicn millgznyïéøæîî äNBò ïéàåxfnn cled oi` - §¥¤©§¥¦
oic ixdy ,ea miqtez oiyeciwy xaeq `edy di`x efe ,jk meyn
`vnp ,eixeda oiyeciw eqtz `lyk `ed cled lr zexfnn
,died da yiy dy` lka `ed qpw aeig ipnizd oerny zrcly

zrcle .da miqtez oiyeciw ixdy ,lecb odkl dpnl` df llkae
hrine ,qpw yi dniiwl die`xd dy`a wx `iqpn oa oerny iax

.qpw dl oi` ,eilr dxeq` `idy oeikc ,lecb odkl dpnl` dfa
:zl`eye `xnbd dkiynn,ááLé éaøìeiax xaeq m` ,xnelk §©¦§¥¨

ixac zpada i`niq iax lr wlegy aayi iaxk `iqpn oa oerny
`aiwr iaxóñBé ïa àáé÷ò ìò çåöðå eàBa ,øîàcmixfnn daxny §¨©§¦§©©£¦¨¤¥

,l`xyiaäéäL`aiwr iaxøîBàyìàøNéa äàéa Bì ïéàL ìk- ¤¨¨¥¨¤¥¦¨§¦§¨¥
,lecb odkl dpnl` elit`e ,dxeq` ez`iay,øæîî ãìeäok m` ©¨¨©§¥

.eäééðéa éàî©¥©§
:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אדר, תשכ"א

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מג' אדר דמרבין בשמחה )והקודמיו( בו כותב אודות עניני הישיבה.

ובטוחני שכמו שראה נפלאות השי"ת בעבר ע"י התעוררות ר"ר של רבותינו נשיאינו, שבודאי 

ואדרבה, ואם בהתחלה דקשה היא הי' כנ"ל אעכו"כ לאחר שבעזה"י מעלין  יהי' בעתיד  כן  ובודאי 

בקדש משנה לשנה.

ויהי רצון שכאו"א יעשה בזה מתוך שמחה אמיתית אשר השמחה שהתורה מצווה עלי' היא 

כלשון רבנו הזקן )שו"ע או"ח סי' תקכ"ט סעיף יב( לא למשוך ביין וכו' ויאמר כל מי שיוסיף בזה ירבה 

במצות שמחה וכו' ולא נצטוינו וכו' אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל כו' עיי"ש.

ואף שמחולקת שמחת פורים שהיא עד דלא ידע משא"כ בשמחת יום טוב בה מדובר בשו"ע 

שם, הצד השוה שביניהם שגם שמחה זו צ"ל עבודת יוצר הכל אך שאינה בהגבלה וכמבואר בדא"ח 

בדרושי פורים.

תקותי שינצל אפשריותו ככל האפשרי להמשיך ביינה של תורה וכמבואר בדא"ח בכ"מ שרומז 

לרזין דאורייתא פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, ובאופן דהפצה בלי הגבלה כנ"ל 

ויהי רצון שיעשה בזה מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.



רנז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gk sc zeaezk(ipy meil)

àøîâ
,'eke 'ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`p el`e' :dpyna epipy

:licbdy ohwd ly ef zepn`pa i`pz d`ian `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨
øaàeäå ,òLBäé áøc déohwl oin`dl minkg elwdy dn - §¥§©§ª©§

i`pza edf ,licbdyLiLsqep cr,Bnò ìBãbipyd crdy xnelk ¤¥¨¦
.dyrnd zii`x zrya mb lecb did ,enr cirny

* * *
eci azk dfe ,`a` ly eci azk df xnel mc` on`p' :dpyna epipy
dkxved recn `xnbd zx`an .'ig` ly eci azk dfe ,iax ly

:el` mipte` dyly hewpl dpyndïðéòîLà éàc ,àëéøöem` - §¦¨§¦©§§¦¨
znizg lr cirdl on`p `edy wx drinyn dpynd dzidåéáà̈¦

edfy mixaeq epiid ,ezephwa d`xydéab çéëLc íeMîdidy - ¦¦§¦©©¥
,da drhi `le eznizga iwa `ede ,cinz elv` ievnìáàlr £¨

znizg,Baø,jk lk elv` ievn epi`yàì.on`p epi` -éàå ©Ÿ§¦
ïðéòîLàwx,Baøedfy mixeaq epiiddéúîéà déì úéàc íeMî ©§§¦¨©¦§¦¥¥§¥

déaøcazk `edy geha did `l m`e ,eilr zlhen eax zni`y - §©¥
,xwy ea cirdl yyeg did eciåéáà ìáàlk epnn `xen el oi`y £¨¨¦

,jkézøz éðä ïðéòîLà éàå .àìmrhdy mixne` epiid ,el` ipy - Ÿ§¦©§§¦¨¨¥©§¥
aåéáàmeyn `edå ,déab çéëLca mrhdBaømeyn `eddéì úéàc ¨¦¦§¦©©¥§©§¦¥

àä àìå àä àì déì úéìc åéçà ìáà ,déúîéàelv` ievn epi`y - ¥§¥£¨¨¦§¥¥Ÿ¨§Ÿ¨
,epnn `xi epi`eàì àîéàlr cirdl edepin`d `ly xn`p `ny - ¥¨Ÿ

,eci znizgïì òîLî à÷,on`p `ed eig` znizg lr mbyïåék ¨©§©¨¥¨
cly ef zecrúBøèL íei÷`l` jxev da oi`,ïðaøcîixdy §¦§¨¦§©¨¨

,zexyka wfgen xhyd `ziixe`cnïðaø eäeðîéädn lr cirdl ¥§©¨¨
ezephwa d`xyan `idy efk zecr,ïðaøãxac zxiwr dfa oi`y §§©¨¨

lawl elwd mde jk lr micr `iadl edeaiig mdy ,dxezd on

.ef oebk zecr
,'eke ophewa e`xy dn olceba cirdl mipn`p el`e' :dpyna epipy

,'òeøt dLàøå àîeðéäa äàöiL úéðBìôa éúééä øeëædi`x efe ¨¨¦¦¦§¦¤¨§¨§¦¨§Ÿ¨¨©
:`xnbd zl`ey .dpn dzaezke dleza z`yipyàîòè éàî- ©©£¨

lrad aiigzn ef zecr it lr ixde ,df xaca edepin`d recn
lr `l` oenn mi`iven oi`e ,dzaezka fef miz`n ezy`l mlyl

.dxiyk zecr it
:`xnbd daiynúBàNéð úBìeúa íéLð áBøc ïåékodyk ze`yip - ¥¨§¨¦§¦¨

oi` oicd xwirne ,dzid dleza ef dy` mby xazqn ,zeleza
`id ezecre ,llk ezecra jxevéelbàeä àîìòa àúlîzelbl - ¦¦§¨§¨§¨

lawl minkg dfa elwd okle ,zn` oicd ok`y mlerl mqxtle
.ezephwa d`xy inn zecr

* * *
:dpyna epipyìBëàì ìBaèì øôqä úéaî àöBé éðBìt Léà äéäLå'§¤¨¨¦§¦¥¦¥©¥¤¦§¤¡

,'äîeøúacvik :`xnbd dywn .odkk eze` miwifgn df it lre ¦§¨
,odk `edy dgiken ef zecrãáò àîìãåly iprpk,àeä ïäk §¦§¨¤¤Ÿ¥

i`yx epi` aeye xxgzyd xaky okzie ,dnexza lek`l xzend
.dnexza lek`l

epizpynay df oic :`xnbd zvxzn,éåì ïa òLBäé éaøì déì òéiñî§©©¥§©¦§ª©¤¥¦
Bcáò úà ãnìiL íãàì øeñà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàciprpkd,äøBz §¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¨¨¤§©¥¤©§¨

lk`y oeike ,car epi` i`ce xtqd ziaa dxez cnel didy oeike
.odk `edy gken dnexza

:`xnbd ddnzàìå,dxez cnel car oi` ike -àéðúäå,`ziixaa §Ÿ§¨©§¨
m`y ,oixeg ipa ibdpna bdepd car iablBaø epîéä äåì,zern ¨¨¥¤©

lra zernd z` epnn lehil leki did ecar did eli` dxe`kle
,egxkBaø BàNòL Bà¤£¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hk sc zeaezk(iyily meil)

oie`l iaiign miclepd,ïéøæîî àáé÷ò éaø äNBòxaeq `edy oeik ¤©¦£¦¨©§¥¦
,mda miqtez oiyeciw oi`yìBãb ïäëì äðîìàî õeçdyexb e` ¥©§¨¨§Ÿ¥¨

,xfnn cled oi`y ,heicd odkläøBz äøîà éøäL(eh-ci `k `xwie) ¤£¥¨§¨¨
dN` z` dpf dllge dWExbE dpnl`'çwé àìrn dlEzA m` iMeiO ©§¨¨§¨©£¨¨Ÿ¨¤¥¤Ÿ¦¨¦¦§¨¥©¨

,dX` gTiìlçé àìåodky df weqtn yexcl yie ,'eiOrA Frxf ¦©¦¨§Ÿ§©¥©§§©¨
,dpnl` gweld lecbäNBò àeä 'ïéìeléç',millg miyrp eipa - ¦¦¤

,dpedk oicn millgznyïéøæîî äNBò ïéàåxfnn cled oi` - §¥¤©§¥¦
oic ixdy ,ea miqtez oiyeciwy xaeq `edy di`x efe ,jk meyn
`vnp ,eixeda oiyeciw eqtz `lyk `ed cled lr zexfnn
,died da yiy dy` lka `ed qpw aeig ipnizd oerny zrcly

zrcle .da miqtez oiyeciw ixdy ,lecb odkl dpnl` df llkae
hrine ,qpw yi dniiwl die`xd dy`a wx `iqpn oa oerny iax

.qpw dl oi` ,eilr dxeq` `idy oeikc ,lecb odkl dpnl` dfa
:zl`eye `xnbd dkiynn,ááLé éaøìeiax xaeq m` ,xnelk §©¦§¥¨

ixac zpada i`niq iax lr wlegy aayi iaxk `iqpn oa oerny
`aiwr iaxóñBé ïa àáé÷ò ìò çåöðå eàBa ,øîàcmixfnn daxny §¨©§¦§©©£¦¨¤¥

,l`xyiaäéäL`aiwr iaxøîBàyìàøNéa äàéa Bì ïéàL ìk- ¤¨¨¥¨¤¥¦¨§¦§¨¥
,lecb odkl dpnl` elit`e ,dxeq` ez`iay,øæîî ãìeäok m` ©¨¨©§¥

.eäééðéa éàî©¥©§
:`xnbd daiyn,eäééðéa àkéà¦¨¥©§
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום שלישי עמוד ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ר, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה מרדכי אהרן שי'

שלום וברכה!

יותר  עוד  הגרועים  ואותם  החילונים  עתונים  אודות  כותב  בו  אד"ר,  מג'  מכתבו  על  במענה 

שנדפסים בהם לא רק ענינים חילונים גרידא אלא גם ענינים האסורים, ואיך שיש להזהר מזה.

והנה המפורסמות אינן צריכות ראי', והרי פס"ד מפורש הוא בשו"ע האיסור לקרות בדברים 

האסורים, וכמדומה שלאחרונה נתפרסמו באה"ק ת"ו מכתבים וכרוזים בזה.

תקותי אשר כיון שכותב אלי בהנ"ל בודאי מתענין הוא בלימוד תורת החסידות, והתענינות 

כפשוטו שיש לו קביעות עתים בלימוד תורת הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, וזה מביא ג"כ לידי 

הנהגה מתאימה לתורת החסידות, וכמרז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אבל כיון שלכל דבר צריך 

סייעתא דשמיא ועאכו"כ לזכות לראות נועם ה' בפנימיות התורה, בטח ישפיע עכ"פ מכאן ולהבא בכל 

מקום שידו מגעת להפיץ לימוד זה, שבמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, 

יזכוהו לראות פרי טוב בעמלו בתורה ובפנימיות התורה, ויהי רצון שבקרוב יבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח יודע מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשלשת השיעורים השוים 

לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים, ועכ"פ ישמור אותם מכאן ולהבא.



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.àdpîæ òébäL øçà ãiî ø÷aa úéøçL ìltúä íà óà øçMä úlôz øçà ãiî ìéçúî óñeî úlôz ïîæ§©§¦©¨©§¦¦¨©©§¦©©©©©¦¦§©¥©£¦©Ÿ¤¦¨©©¤¦¦©§©¨
àéää úòa óñeî ìltúäì ïk íâ ìëé[`ø÷aa ãéîz úáø÷ä øçà ãiî ìéçúî óñenä úáø÷ä ïîfL[dÎa: ¨Ÿ©¥§¦§©¥¨¨¥©¦¤§©©§¨©©¨©§¦¦¨©©©§¨©¨¦©Ÿ¤

א  סעיף בשבת מוסף תפילת דיני רפו סימן

1

2

`zax `zkld
àéää úòá [à משמע להתפלל' כן גם 'יכול מהלשון -

תפילת  לסיום מיד מוסף תפילת לתכוף חובה שאין
ולהקהיל 1שחרית  לדרוש המנהג רבות ובקהילות ,

ברבים  התורה 3בדבריֿתורה 2קהילות קריאת בין
.4למוסף 

ø÷åáá ãéîú [á תפילת מתפללות שנשים המנהג -
ויוםֿטוב  שבת של .5מוסף

ø÷åáá ãéîú [â התורה קריאת שמע שכבר אירע אם -
שחרית, אחר מיד מוסף להתפלל רשאי - שחרית קודם

התורה  קריאת שוב לשמוע צריך .6ואין
ø÷åáá ãéîú [ã מתחיל ציבור השליח - כתר בקדושת -

באמירתו  ויאריך הצבור עם ביחד ישראל שמע אמירת
כך  ואחר לאלקים, לכם להיות מסיימים שהצבור עד

רם  בקול הפסוק את ציבור השליח .7יסיים

zetqede mipeiv
להקדימה 1) הוא טוב בבוקר, שזמנו כיון כתב: בטור אבל

שחרית. תפלת אחר מיד
שנית 2) ידיו ליטול צריך המצוות במכירות כשמפסיק

 ֿ (שערי דעתו הסיח שלא שיודע לא אם המוספין לתפלת
בכל  הדין הוא ולכאורה רלג). סי' מהמג"א א ס"ק תשובה

לימוד. או תפילה שאינו הפסק
למוסף.3) שחרית בין לקדש נהוג בשמחתֿתורה
אך 4) התורה, קריאת קודם דרשה אומרים מקומות בכמה

התורה. קריאת לאחר הוא לכך ראוי היותר הזמן
יחידות  מתוך 42 עמ' קודש שבת ומנהגי הליכות לקט (ראה
התעניין  הרבי :627 גליון חב"ד כפר בשבועון שנדפסה
לדרוש  דרכו האם - מברכים שבת מדי דורש ש... בדרשה
הוא  הקריאה. שלפני עניתי לאחרי', או התורה קריאת לפני
ורק  שבכתב תורה להיות צריך שקודם הוא הסדר הרי שאל:

שבעלֿפה). תורה כך אחר
אשרי  לומר שנהגו ישנם התורה, קריאת לאחר כשדורשים
על  (ואז הדרשה קודם להיכל התורה ספר את ולהכניס
אגרות  ראה הקדיש, אמירת קודם מזמור איזה לומר הש"צ
ספרֿהתורה  שמכניסים ויש ז'תרחצ), אגרת ח"כ קודש
לקדיש. 'אשרי' אמירת בין להפסיק לא כדי הדרשה לאחרי

מנהגו. לפי יעשו מקום ובכל
בקשת 5) של בתפילה רק שחייבות אומרים דיש אף

(ראה  בלבד הצבור קרבנות שכנגד בתפילה לא אבל רחמים,
סי' ח"א רעק"א (שו"ת חלק לנשים אין בהם ס"י) קח סי'
שחייבו  יש ומאידך ועוד) צ סי' ח"א שיק מהר"ם שו"ת ט,
סי' ח"ב מהדו"ת ומשיב שואל (שו"ת מוסף בתפילת הנשים
מוסף. להתפלל הנשים ומנהג כ). סי' יצחק באר שו"ת נה,

ציבור 6) על לשואל במענה תט) אגרת (ח"ג קודש באגרות
שוב  יקראו אם התפילה, קודם התורה קריאת כולם ששמעו
לא  מעולם אדמו"ר: כ"ק השיב התפילה, בסדר בתורה
ללמוד  יש ומכאן ע"כ. כן. שינהגו ראיתי ולא שמעתי

לעניננו.

דהנידון  לערער מקום שיש אף הדברים, פשטות הוא (כן
בר  ספק בזה ויש הקריאה כבר שמעו כשכולם הוא כה שם

לשווא). ס"ת הוצאת או צריכה, שאינה
קודם  מסויימת מסיבה מוסף להתפלל שצריך למי הדין והוא

כן. לעשות רשאי - התורה קריאת
כולו  המניין וכן קבע בדרך אבל באקראי, זה שכל ופשוט

ומוסף. התורה קריאת שחרית, הסדר ישנו לא
בספר 7) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק בשם אדמו"ר כ"ק הוראת

.34 עמ' המנהגים
החזנים  מנהג והנה כב: ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן ובקצות
מפסוק  שמתחילים מוסף בקדושת שאומרים ישראל בשמע
אלקינו, מהוא יתחיל שהחזן הציון ובסידורים שמע,
שמע  שיאמר בסידורים, שמצויין כמו נכון יותר ולכאורה
ששומע  מי בכל הדין שכן כמו הצבור, עם יחד ישראל
לעיל  כמבואר עמהם לומר שצריך שמע אומרים שהצבור
שמע  פסוק לומר מקדים שהחזן ס"ת ובהוצאות י"ג, סי'
קודם  אומרו שהוא כיון דמי שפיר הצבור אומרים ואח"כ
לאחר  אבל שנית, לאמרו א"צ עליו, עונין והם הצבור,
וימלוך  וברוך קדוש ובפסוקי צ"ע, מהצבור אמירתו
אחר  ברוך או מקדוש שמתחילים חזנים יש חול בקדושת
להצבור  דבור כדי תוך שמתחילין כיון מיהו הצבור, שאמרו
שיתחילו  טעם ויש הצבור, עם עונה שפיר מקרי הפסק בלי
שיוכל  שמו"ע עדיין שמתפלל מי יש שאם קדוש מתחילת
שהצבור  דבשעה כ, סי' לעיל כמ"ש מש"ץ הקדושה לשמוע
אין  ובשבת בשוה, אומרים שאינם לשמוע אפשר אי אומרים
מנהגם, ליישב ויש עולם, מלא מכבודו רק קדוש מתחילין
אין  וגם ראשונות בשלש בניגון מאריך הש"צ שאין דבחול
מלאכה  ביטול משום המתפללים על להמתין להצבור פנאי
מתפללים  מצוי עולין) ג' רק בחול תקנו (דמה"ט לעם
עד  להמתין פנאי להם שיש בשבת אבל הקדושה, בשעת
בשלש  בניגון מאריך הש"צ וגם המתפללים כל שיגמרו
תפלתם, הכל גומרים כך ובין הקדושה ובתחילת ראשונות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
ø÷åáá ãéîú [ä לצדד יש מוסף בקדושת שמע אומרים שהצבור ושומע קריאתֿשמע, ברכות באמצע שעומד מי -

לענות  .8דרשאי

zetqede mipeiv
בפסוק  אבל הצבור, עם יחד קדוש ג"כ הש"צ אומר ע"כ
לאלקים, לכם להיות הצבור שמסיימים עד שממתין שמע
צ"ע  הש"צ לאמירת שמע הצבור אמירת בין גדול הפסק ויש
שהצבור  מה הפסק מקרי לא ואולי הכי, למיעבד אם

שמע. מענין דהוי וכו' אלקינו הוא אומרים
אומרים 8) שהצבור ושומע ק"ש ברכות באמצע שעומד מי

הקדושה  דעיקר לענות, רשאי אם צ"ע מוסף בקדושת שמע

לצדד  ויש י"ט, סי' לעיל כמ"ש וימלוך וברוך קדוש היא
שמע  לענות דמפסיק ס"ה בסי' אומרים יש דבלא"ה לענות,
בשמע  עכ"פ עליהם לסמוך ויש ק"ש, ברכות באמצע
שבקדושה  דבר דין לו שיש ג"כ שי"ל הקדושה שבתוך

(קצות וצ"ע בצבור ונאמר בדה"ש הואיל פג סי' השלחן
כב). ס"ק

•
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יום „ חל אם כגון לשבת הכיפורים מיום מצילין
הקביעות  לפי שעכשיו ואף שבת בערב הכיפורים
שבת  בערב הכיפורים יום שיהיה אפשר אי שבידינו
בערב  לקנות ימצא שלא ויודע בה' חל אם גם מכלֿמקום
משבת  מצילין אין אבל לשבת סעודות ג' בו מצילין שבת
הכיפורים  ביום אבל הבאה לשבת ולא ויו"ט הכיפורים ליום
עגמת  מפני אחת סעודה מזון מצילין הכיפורים יום למוצאי

נפש:

כבינוני:‰ ולרעבתן ולזקן לחולה מצילין

Â וחוזר כשמוציא אלא סעודות מג' יותר להציל אסרו לא
שלא  והוא מותר אחת בפעם הכל כשמוציא אבל ומוציא
מלא  סל מצילין לפיכך אחד בכלי אלא הרבה בכלים יהיו
וחבית  דבילה של ועיגול סעודות מאה בו שיש אע"פ ככרות
לתוכו  והניח אוכלין והביא טליתו פירש אם ואפילו יין של
הרבה  ולכנוס לאסוף שטורח אע"פ מותר והניח והביא וחזר
אחת  בפעם הכל שמוציא שכיון כלום בכך אין פעמים
אותם  ומערה בכלים האוכלין היו ואפילו היא אחת הצלה
אוכלים  מלאים כלים הרבה להניח אבל מותר הטלית לתוך

כי  אסור אחת בבת ולהוציאם הטלית בכלים תוך שהם ון
אחד: בכלי אלא להציל התירו ולא מחולקים

Ê כך סעודות מג' יותר להציל רשאי אינו שהוא כשם
להם  לומר לו מותר אבל לו להציל רשאים אינם אחרים
ובלבד  לו שיחזירו בהם שיודע אע"פ לכם והצילו בואו
ואע"פ  אחד בכלי סעודות מג' יותר אחד כל יצילו שלא
אעפ"כ  לכבותה שיבאו הדליקה על כך כל בהולים שאינם

בגזרתם. חכמים חלקו לא

כיון  שהצילו במה לעצמן לזכות יכולים רוצים הם ואם
מן  וזכו להם הפקיר הרי לכם הצילו להם אמר שהוא
כיון  לזכות רוצים ואינן שמים יראי הם ואם ההפקר
ולקבל  לו להחזיר רוצים אלא הפקיר מרצונו שלא שיודעים
שכר  משום בזה ואין בידם הרשות הצלתם טורח על שכר

שהם  אלא ההפקר מן בו שזכו שלהם הכל שהרי שבת
אינן  שכרם כדי עד אבל שכרם כדי על המותר לו מוחלים
שכר  נקרא ואינו ההפקר מן בו שזכו הוא ושלהם לו מוחלין
הצלה  טורח על שכר ליטול שלא חסידות ומדת  כלל שבת
לוותר  לו יש החסיד כי שבת שכר שאינו אע"פ שבשבת

עבירה. נדנוד בו שיש דבר בכל משלו

לזכות  יכולים אינם לכם הצילו להם אמר לא אם אבל
כי  יותר להציל רשאי אינו שהוא אע"פ רצו אם כלל לעצמן
כי  עדיין ממנו נתייאש שלא מפני כך בשביל הפקר אינו
לעצמן  מצילין שהיו אנשים לי ממציא הייתי אני לומר יכול
שכר  ליטול רשאים שהצילו הללו אין ולפיכך לי ומחזירים

ההפקר: מן בו זכו שלא כיון שבת שכר שהוא מפני

Á'לג) היום לו הצריכים תשמישו כלי להציל לו מותר
משאר  בה (וכיוצא וקיתוניות כוסות  כגון הללו) סעודות

סעודה): כלי

Ë עם המעורבת אחרת לחצר אלא אינה שאמרנו הצלה כל
לומר  צריך ואין מעורבת לשאינה לא אבל זו חצר
סעודות  ג' בשביל סופרים דברי איסור התירו שלא לכרמלית

בלבדה: ההצלה אלא שבת של

È בגדים אבל ביד הניטלים תשמישו וכלי במזונות זה וכל
שיכול  מה כל ולעטוף ללבוש לו מותר ללבשם שיכול
היום  כל אפילו ומוציא ולובש וחוזר ופושט ומוציא לעטוף
הוא  זכור לבישה בדרך אלא להציל התירו שלא שכיון כולו
להוציא  לו מותר הרבים לרשות ואפילו לכבות יבא ולא

לבישה כן בדרך ללבוש דרך שאין בענין בו לובש (אפילו
אומרים  שיש ואע"פ זו גבי על זו חגורות ב' כגון בחול
מכלֿמקום  ש"א בסי' שנתבאר כמו כמשוי הוא שהשני
והם  לי והצילו בואו לאחרים לומר ויכול הקילו) בדליקה
שיכולים  מה כל ועוטפים ללבוש שיכולים מה כל לובשים

ומוציאים: ולובשים וחוזרים ופושטים ומוציאים לעטוף

דֿי  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק
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א  סעיף בשבת מוסף תפילת דיני רפו סימן

1

2

`zax `zkld
àéää úòá [à משמע להתפלל' כן גם 'יכול מהלשון -

תפילת  לסיום מיד מוסף תפילת לתכוף חובה שאין
ולהקהיל 1שחרית  לדרוש המנהג רבות ובקהילות ,

ברבים  התורה 3בדבריֿתורה 2קהילות קריאת בין
.4למוסף 

ø÷åáá ãéîú [á תפילת מתפללות שנשים המנהג -
ויוםֿטוב  שבת של .5מוסף

ø÷åáá ãéîú [â התורה קריאת שמע שכבר אירע אם -
שחרית, אחר מיד מוסף להתפלל רשאי - שחרית קודם

התורה  קריאת שוב לשמוע צריך .6ואין
ø÷åáá ãéîú [ã מתחיל ציבור השליח - כתר בקדושת -

באמירתו  ויאריך הצבור עם ביחד ישראל שמע אמירת
כך  ואחר לאלקים, לכם להיות מסיימים שהצבור עד

רם  בקול הפסוק את ציבור השליח .7יסיים

zetqede mipeiv
להקדימה 1) הוא טוב בבוקר, שזמנו כיון כתב: בטור אבל

שחרית. תפלת אחר מיד
שנית 2) ידיו ליטול צריך המצוות במכירות כשמפסיק

 ֿ (שערי דעתו הסיח שלא שיודע לא אם המוספין לתפלת
בכל  הדין הוא ולכאורה רלג). סי' מהמג"א א ס"ק תשובה

לימוד. או תפילה שאינו הפסק
למוסף.3) שחרית בין לקדש נהוג בשמחתֿתורה
אך 4) התורה, קריאת קודם דרשה אומרים מקומות בכמה

התורה. קריאת לאחר הוא לכך ראוי היותר הזמן
יחידות  מתוך 42 עמ' קודש שבת ומנהגי הליכות לקט (ראה
התעניין  הרבי :627 גליון חב"ד כפר בשבועון שנדפסה
לדרוש  דרכו האם - מברכים שבת מדי דורש ש... בדרשה
הוא  הקריאה. שלפני עניתי לאחרי', או התורה קריאת לפני
ורק  שבכתב תורה להיות צריך שקודם הוא הסדר הרי שאל:

שבעלֿפה). תורה כך אחר
אשרי  לומר שנהגו ישנם התורה, קריאת לאחר כשדורשים
על  (ואז הדרשה קודם להיכל התורה ספר את ולהכניס
אגרות  ראה הקדיש, אמירת קודם מזמור איזה לומר הש"צ
ספרֿהתורה  שמכניסים ויש ז'תרחצ), אגרת ח"כ קודש
לקדיש. 'אשרי' אמירת בין להפסיק לא כדי הדרשה לאחרי

מנהגו. לפי יעשו מקום ובכל
בקשת 5) של בתפילה רק שחייבות אומרים דיש אף

(ראה  בלבד הצבור קרבנות שכנגד בתפילה לא אבל רחמים,
סי' ח"א רעק"א (שו"ת חלק לנשים אין בהם ס"י) קח סי'
שחייבו  יש ומאידך ועוד) צ סי' ח"א שיק מהר"ם שו"ת ט,
סי' ח"ב מהדו"ת ומשיב שואל (שו"ת מוסף בתפילת הנשים
מוסף. להתפלל הנשים ומנהג כ). סי' יצחק באר שו"ת נה,

ציבור 6) על לשואל במענה תט) אגרת (ח"ג קודש באגרות
שוב  יקראו אם התפילה, קודם התורה קריאת כולם ששמעו
לא  מעולם אדמו"ר: כ"ק השיב התפילה, בסדר בתורה
ללמוד  יש ומכאן ע"כ. כן. שינהגו ראיתי ולא שמעתי

לעניננו.

דהנידון  לערער מקום שיש אף הדברים, פשטות הוא (כן
בר  ספק בזה ויש הקריאה כבר שמעו כשכולם הוא כה שם

לשווא). ס"ת הוצאת או צריכה, שאינה
קודם  מסויימת מסיבה מוסף להתפלל שצריך למי הדין והוא

כן. לעשות רשאי - התורה קריאת
כולו  המניין וכן קבע בדרך אבל באקראי, זה שכל ופשוט

ומוסף. התורה קריאת שחרית, הסדר ישנו לא
בספר 7) מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק בשם אדמו"ר כ"ק הוראת

.34 עמ' המנהגים
החזנים  מנהג והנה כב: ס"ק בדה"ש פג סי' השלחן ובקצות
מפסוק  שמתחילים מוסף בקדושת שאומרים ישראל בשמע
אלקינו, מהוא יתחיל שהחזן הציון ובסידורים שמע,
שמע  שיאמר בסידורים, שמצויין כמו נכון יותר ולכאורה
ששומע  מי בכל הדין שכן כמו הצבור, עם יחד ישראל
לעיל  כמבואר עמהם לומר שצריך שמע אומרים שהצבור
שמע  פסוק לומר מקדים שהחזן ס"ת ובהוצאות י"ג, סי'
קודם  אומרו שהוא כיון דמי שפיר הצבור אומרים ואח"כ
לאחר  אבל שנית, לאמרו א"צ עליו, עונין והם הצבור,
וימלוך  וברוך קדוש ובפסוקי צ"ע, מהצבור אמירתו
אחר  ברוך או מקדוש שמתחילים חזנים יש חול בקדושת
להצבור  דבור כדי תוך שמתחילין כיון מיהו הצבור, שאמרו
שיתחילו  טעם ויש הצבור, עם עונה שפיר מקרי הפסק בלי
שיוכל  שמו"ע עדיין שמתפלל מי יש שאם קדוש מתחילת
שהצבור  דבשעה כ, סי' לעיל כמ"ש מש"ץ הקדושה לשמוע
אין  ובשבת בשוה, אומרים שאינם לשמוע אפשר אי אומרים
מנהגם, ליישב ויש עולם, מלא מכבודו רק קדוש מתחילין
אין  וגם ראשונות בשלש בניגון מאריך הש"צ שאין דבחול
מלאכה  ביטול משום המתפללים על להמתין להצבור פנאי
מתפללים  מצוי עולין) ג' רק בחול תקנו (דמה"ט לעם
עד  להמתין פנאי להם שיש בשבת אבל הקדושה, בשעת
בשלש  בניגון מאריך הש"צ וגם המתפללים כל שיגמרו
תפלתם, הכל גומרים כך ובין הקדושה ובתחילת ראשונות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

`zax `zkld
ø÷åáá ãéîú [ä לצדד יש מוסף בקדושת שמע אומרים שהצבור ושומע קריאתֿשמע, ברכות באמצע שעומד מי -

לענות  .8דרשאי

zetqede mipeiv
בפסוק  אבל הצבור, עם יחד קדוש ג"כ הש"צ אומר ע"כ
לאלקים, לכם להיות הצבור שמסיימים עד שממתין שמע
צ"ע  הש"צ לאמירת שמע הצבור אמירת בין גדול הפסק ויש
שהצבור  מה הפסק מקרי לא ואולי הכי, למיעבד אם

שמע. מענין דהוי וכו' אלקינו הוא אומרים
אומרים 8) שהצבור ושומע ק"ש ברכות באמצע שעומד מי

הקדושה  דעיקר לענות, רשאי אם צ"ע מוסף בקדושת שמע

לצדד  ויש י"ט, סי' לעיל כמ"ש וימלוך וברוך קדוש היא
שמע  לענות דמפסיק ס"ה בסי' אומרים יש דבלא"ה לענות,
בשמע  עכ"פ עליהם לסמוך ויש ק"ש, ברכות באמצע
שבקדושה  דבר דין לו שיש ג"כ שי"ל הקדושה שבתוך

(קצות וצ"ע בצבור ונאמר בדה"ש הואיל פג סי' השלחן
כב). ס"ק

•
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יום „ חל אם כגון לשבת הכיפורים מיום מצילין
הקביעות  לפי שעכשיו ואף שבת בערב הכיפורים
שבת  בערב הכיפורים יום שיהיה אפשר אי שבידינו
בערב  לקנות ימצא שלא ויודע בה' חל אם גם מכלֿמקום
משבת  מצילין אין אבל לשבת סעודות ג' בו מצילין שבת
הכיפורים  ביום אבל הבאה לשבת ולא ויו"ט הכיפורים ליום
עגמת  מפני אחת סעודה מזון מצילין הכיפורים יום למוצאי

נפש:

כבינוני:‰ ולרעבתן ולזקן לחולה מצילין

Â וחוזר כשמוציא אלא סעודות מג' יותר להציל אסרו לא
שלא  והוא מותר אחת בפעם הכל כשמוציא אבל ומוציא
מלא  סל מצילין לפיכך אחד בכלי אלא הרבה בכלים יהיו
וחבית  דבילה של ועיגול סעודות מאה בו שיש אע"פ ככרות
לתוכו  והניח אוכלין והביא טליתו פירש אם ואפילו יין של
הרבה  ולכנוס לאסוף שטורח אע"פ מותר והניח והביא וחזר
אחת  בפעם הכל שמוציא שכיון כלום בכך אין פעמים
אותם  ומערה בכלים האוכלין היו ואפילו היא אחת הצלה
אוכלים  מלאים כלים הרבה להניח אבל מותר הטלית לתוך

כי  אסור אחת בבת ולהוציאם הטלית בכלים תוך שהם ון
אחד: בכלי אלא להציל התירו ולא מחולקים

Ê כך סעודות מג' יותר להציל רשאי אינו שהוא כשם
להם  לומר לו מותר אבל לו להציל רשאים אינם אחרים
ובלבד  לו שיחזירו בהם שיודע אע"פ לכם והצילו בואו
ואע"פ  אחד בכלי סעודות מג' יותר אחד כל יצילו שלא
אעפ"כ  לכבותה שיבאו הדליקה על כך כל בהולים שאינם

בגזרתם. חכמים חלקו לא

כיון  שהצילו במה לעצמן לזכות יכולים רוצים הם ואם
מן  וזכו להם הפקיר הרי לכם הצילו להם אמר שהוא
כיון  לזכות רוצים ואינן שמים יראי הם ואם ההפקר
ולקבל  לו להחזיר רוצים אלא הפקיר מרצונו שלא שיודעים
שכר  משום בזה ואין בידם הרשות הצלתם טורח על שכר

שהם  אלא ההפקר מן בו שזכו שלהם הכל שהרי שבת
אינן  שכרם כדי עד אבל שכרם כדי על המותר לו מוחלים
שכר  נקרא ואינו ההפקר מן בו שזכו הוא ושלהם לו מוחלין
הצלה  טורח על שכר ליטול שלא חסידות ומדת  כלל שבת
לוותר  לו יש החסיד כי שבת שכר שאינו אע"פ שבשבת

עבירה. נדנוד בו שיש דבר בכל משלו

לזכות  יכולים אינם לכם הצילו להם אמר לא אם אבל
כי  יותר להציל רשאי אינו שהוא אע"פ רצו אם כלל לעצמן
כי  עדיין ממנו נתייאש שלא מפני כך בשביל הפקר אינו
לעצמן  מצילין שהיו אנשים לי ממציא הייתי אני לומר יכול
שכר  ליטול רשאים שהצילו הללו אין ולפיכך לי ומחזירים

ההפקר: מן בו זכו שלא כיון שבת שכר שהוא מפני

Á'לג) היום לו הצריכים תשמישו כלי להציל לו מותר
משאר  בה (וכיוצא וקיתוניות כוסות  כגון הללו) סעודות

סעודה): כלי

Ë עם המעורבת אחרת לחצר אלא אינה שאמרנו הצלה כל
לומר  צריך ואין מעורבת לשאינה לא אבל זו חצר
סעודות  ג' בשביל סופרים דברי איסור התירו שלא לכרמלית

בלבדה: ההצלה אלא שבת של

È בגדים אבל ביד הניטלים תשמישו וכלי במזונות זה וכל
שיכול  מה כל ולעטוף ללבוש לו מותר ללבשם שיכול
היום  כל אפילו ומוציא ולובש וחוזר ופושט ומוציא לעטוף
הוא  זכור לבישה בדרך אלא להציל התירו שלא שכיון כולו
להוציא  לו מותר הרבים לרשות ואפילו לכבות יבא ולא

לבישה כן בדרך ללבוש דרך שאין בענין בו לובש (אפילו
אומרים  שיש ואע"פ זו גבי על זו חגורות ב' כגון בחול
מכלֿמקום  ש"א בסי' שנתבאר כמו כמשוי הוא שהשני
והם  לי והצילו בואו לאחרים לומר ויכול הקילו) בדליקה
שיכולים  מה כל ועוטפים ללבוש שיכולים מה כל לובשים

ומוציאים: ולובשים וחוזרים ופושטים ומוציאים לעטוף

דֿי  סעיפים בשבת דליקה דיני שלד סימן ב חלק
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dxez ihewl

."éòéáùä íåéá úåáùéå" ùåøéô äðä éë ,ïéðòäå
צריך  הקב"ה הי' שלא דמאחר ביאור, צריך
"לא  רז"ל (כמאמר העולמות בבריאת ח"ו "לעמול"
אלא  עולמו את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל
ענין  מהו א"כ נעשו"), שמים וכבר ה', בדבר

" ומהו ית', אצלו ומנוחה ביום וישבות השביתה
השביעי".

פירושו:] [אך

åîë äëàìî äæéà äùòù íãàî î"ãò àåä
ãò ãøéì åìëù êéøö äðä ,ìëù äæéà áúåëù
íéãøåé ë"çàå ,äáùçîäå úåãîäá ùáìúéù
çðù øçàå ,äùòîä çëá íéùáìúîå íìåë
íéììëðå íéìòúîå úåçëä ìë íéøæåç åúëàìîî

.'åë ùôðä úåîöòáå ìëùä çëá
שאנו  דכשם משל, הוא השביתה שענין אלא
לאחרי  נח שכשאדם להבדיל, בשרֿודם אצל רואים
עצמי" אל "שבתי עצמו על אומר הוא קשה עבודה
כי  הוא, לכך שהטעם זיך"), צו געקומען בין ("איך
שבזמן  לפי היא מלאכה מעשיית העייפות סיבת
כל  את ומלביש מכניס האדם מלאכה, עשיית
יותר  "מנתק" שהוא וככל במלאכה, נפשו כוחות
נעשה  במלאכתו להכניסם מעצמותו כוחותיו את
כל  המלאכה עשיית ובגמר ויגע; עייף יותר
"מנוחה" של גדר וזהו למקורם, חוזרים כוחותיו

לעצמו"). (ש"חוזר

א  צריך ולדוגמא, שכלי, רעיון הכותב דם
ורגשותיו  שכלו ואת נפשו כוחות את לצמצם
המעשה  לכח עד ה"מעשה", למדריגת ולהורידם
הנייר; גבי על הרעיון את "יעביר" שהוא שבידיו,
שכלו  כוחות הכתיבה, מלאכת את וכשגומר
במוחו  שהם כפי למקורם ומתעלים חוזרים ומדותיו
המעשה. כח ממדריגת ובהבדלה ברוממות ונפשו,

לירידת  גורמת מלאכה שעשיית ונמצא,
- הוא המנוחה וגדר למטה, הכוחות והשפלת
ירידתם  (לאחרי ומקורם לשרשם הכוחות עליית

מהם). שלמטה במה והתלבשותם

úãéøé åðééä ,'ä äùò íéîé úùù î"ãò êëå
íéîåöîö äîë éãé ìò úåãîäå äîëçä

.'åë úåøîàî äøùòá ùáìúäì

ואת  השמים את ה' עשה ימים "ששת כתיב
בזהר, ופירש ימים", "בששת כתיב ולא הארץ",
(מחסד  עליונות מדות ששה על קאי ימים דששת
שעלֿידם  האלקיים הכוחות הם שהם יסוד), עד

מאמרות. בעשרה והארץ השמים הקב"ה בורא

" את עשה וענין "השפיל" שהקב"ה - הוא ה'"
לפי  והיינו "עשי'", בבחינת עליונות מדותיו ששת
מרוממים  הם הקדושות) מדותיו (של אלו שכוחות
להיות  יכולים שאין עד למעלה לגמרי ומובדלים
בנבראים  להתלבש שיוכלו וכדי לנבראים, מקור
ולירד  להתצמצם תחילה צריכים ולקיימם להחיותם
בכח  השכל והתלבשות ירידת (כעין ממדריגתם

מלאכה). איזו לעשות כדי המעשה

,úéùàøá äùòîá íé÷ìà íù ìëä øëæð ïëìå
.'åë íéîåöîö úðéçá àåäù

- שענינו הדין, מדת הוא אלקים ששם ידוע
החיות  והמשכת התפשטות (מניעת "צמצומים"
שם  ע"י היתה שהבריאה וזהו החסד), מדת שמצד
אלקים, ברא בראשית (כמ"ש דוקא "אלקים"
צמצומים  ריבוי ע"י היינו - גו') יהי אלקים ויאמר
"שנשפלו  עד העליונות ממידות החיות של וירידות

עשי'". בבחינת

å÷ñôå åìëù åðééä ,"íé÷ìà ìëéå" áéúë úáùáå
àåäù 'éåä íùá ììëðå äìåòå ,íéîåöîöä
úééìò ì"ðä î"ãò åîëå ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá
íéìòúîå íéøæåçù åìôùðù úåãîäå ìëùä

.ïùøùì
ענין שכוחותיו המנוחה וזהו ית', אצלו דשבת

ועולים  וחוזרים בצמצום להיות מפסיקים ית'
ומ  כפי לשרשם ב"ה איןֿסוף באור הראשון קורם

"ויכל  (וזהו "צמצום" של מגדר למעלה שהוא
הרמוזים  הצמצומים" ופסקו "שכלו - אלקים"
הוי' בשם נכללת להיות החיות וחוזרת אלקים בשם
מעין  הוא זה וכל - הצמצום) לפני שהיתה כפי
נפשו  שכוחות להבדיל, בשרֿודם מנוחת ודוגמת
הנפש". ל"עצמות עד למקורם, ממלאכתם חוזרים

.'éåäì úáù ù"æå
"שבת - בשבת שנאמר מה שלפי להוי'זהו ,"

שביתת על זה קאי הפנימי, ביום הקב"ה הפירוש
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הוי' שם של ומנוחה שביתה היא שהשביתה השבת,
החיות  וצמצום והשפלת ירידת דתמורת כביכול,
הרי  החול, בימות אלקים שם ידי על הוי' דשם
הוי', בשם ומקורה לשרשה החיות עולה בשבת

עלמין. כל סובב בבחינת

"אור  הוא שהוא העצם", "שם נקרא הוי' דשם
מגדר  לגמרי למעלה והוא (הנ"ל) עלמין" כל הסובב
את  המחי' האלקי החיות שפע ובשבת, העולמות.
שזהו  הוי', בשם ועולה חוזר צמצומו) (ע"י העולמות
שום  בלי בעצמו ב"ה איןֿסוף אור גילוי בחינת

"צמצום".

כלומר:

את  המרגישים נבראים עם עולמות שיתהוו כדי
להיות  צריך מאלקות, נפרד ודבר כ"יש" עצמם
שם  ענין והוא והסתרתו, האלקי האור צמצום
הדין  מדת העולם), נברא (שעלֿידו אלקים
ידי  על החיות והשפלת לירידת הגורם והצמצום,

מאמרות; בעשרה שמתלבשת עד צמצומים כמה

בשם  למקורה החיות עולה השבת ביום אך
וקיימים  חיים העולמות ואז צמצום), (בלי הוי'

הוי' .משם

בחינת  הוא הוי' ששם מוכיח המוסגר [ובמאמר

עלמין " כל :]"סובב

éôìù ,úåéìë ïçåá áì ø÷åç 'éåä éðà ù"îëå
äèîì àåäù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá ,'éåä éðàù
,õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ,äìòîì åîë
,úåéìëå áì ø÷åç éðà ïëì ,íéåù õøàå íéîù
äëùçëå ,'úé åéðôì øéúñî øáã íåù ïéàù

.'åë äøåàë
לב  חוקר הוי' "אני הכתוב לשון דיוק גם זהו
(שהוא  ית' והשגחתו ידיעתו שבענין כליות", בוחן
הוי' שם הכתוב נקט כליות") בוחן לב "חוקר ית'

דוקא.

שאין  אומרים העולם שאומות ידוע דהנה
הש  זו כי בנבראים, משגיח ית'הקב"ה לפניו פלה

השמים  "על שרק אומרים (ולכן למטה להשגיח
היא  ית' שהשגחתו היא, האמת אבל כבודו"),
החכמה  ית' ש"אצלו עלמין, כל סובב מבחינת
דרגין) כל (סוף ועשי' דרגין) כל (ריש עילאה

כך  עילאה בחכמה שמשגיח כמו א"כ שווין, שניהן
האדם  מעשה ובכל הגשמיות בעשי' משגיח ממש
המשפילי  והיינו צרכיו.. וכל וקומו ושבתו הלוכו

ובארץ". בשמים לראות

השגחה אין (ואינה זו כלומר: לפניו השפלה
מצד  היא זו השגחה כי - ית') בו שינוי שום עושה

(שיורד הסובב אור "התלבשות" בדרך שאינו ,
אור  כענין עליהם, להשגיח כדי לנבראים ומתצמצם
לנבראים), ומתצמצם שיורד עלמין, כל הממלא

ההשגחה ענין הי' ממלא רק שאילו בחינת ידי על
ית', לפניו וירידה השפלה באמת זו היתה עלמין כל
שלכן  מלמעלה", "מקיף של באופן רק היא אלא

היא ובארץ בשמים .בשווה ההשגחה

"אני דלפי הוי'וזהו כליות", בוחן לב חוקר
מכל  לגמרי ומרומם עלמין כל סובב ית' שהוא
לפניו, שווים וארץ שמים כן על כולם, העולמות
ונמצא  בשמים. כמו בארץ ומשגיח "רואה" והוא
ואף  הגשמי, עוה"ז את גם מקפת ית' שידיעתו
ית', לפניו מסתיר דבר אין (כי אדם תעלומות

כאורה). כחשכה כמ"ש

אצלו  דשבת המנוחה - ראשון לענין חוזר [ועתה

" - שענינה דוקא:]להוי'שבתית', "

úåéìò åðééä ,'éåäì úáù øîàðù úáùá ïëìå
.ïéîìò ìë ááåñá ïéîìò ìë àìîî úðéçá

עלמין, כל סובב בחינת הוא הוי' ששם מאחר
למקורה  השבת ביום החיות עליית שענין נמצא,
"עליית  הוא - דייקא להוי' שבת - הוי' בשם
כי  עלמין", כל בסובב עלמין כל ממלא בחינת
המתלבש  האלקי האור הוא עלמין" כל "ממלא
זה  ואור להחיותם, רבים) צמצומים (ע"י בעולמות
כל  סובב בחינת הוי', לשם השבת ביום "עולה"

כנ"ל. עלמין,

ùé úåîìåòä íâù ,úåîìåòä úåéìò àåä ïëìå
ìåèéá úðéçá ë"â åðééäå ,äééìò íäì

íéìèáúîù.ïéàì ùéî
ש  עלמין)חיות מאחר כל (ממלא הנבראים

שגם  פשוט הרי יותר, גבוהה למדריגה "עולה"
יש  זו) מחיות וקיימים (שחיים עצמם הנבראים
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dxez ihewl

."éòéáùä íåéá úåáùéå" ùåøéô äðä éë ,ïéðòäå
צריך  הקב"ה הי' שלא דמאחר ביאור, צריך
"לא  רז"ל (כמאמר העולמות בבריאת ח"ו "לעמול"
אלא  עולמו את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל
ענין  מהו א"כ נעשו"), שמים וכבר ה', בדבר

" ומהו ית', אצלו ומנוחה ביום וישבות השביתה
השביעי".

פירושו:] [אך

åîë äëàìî äæéà äùòù íãàî î"ãò àåä
ãò ãøéì åìëù êéøö äðä ,ìëù äæéà áúåëù
íéãøåé ë"çàå ,äáùçîäå úåãîäá ùáìúéù
çðù øçàå ,äùòîä çëá íéùáìúîå íìåë
íéììëðå íéìòúîå úåçëä ìë íéøæåç åúëàìîî

.'åë ùôðä úåîöòáå ìëùä çëá
שאנו  דכשם משל, הוא השביתה שענין אלא
לאחרי  נח שכשאדם להבדיל, בשרֿודם אצל רואים
עצמי" אל "שבתי עצמו על אומר הוא קשה עבודה
כי  הוא, לכך שהטעם זיך"), צו געקומען בין ("איך
שבזמן  לפי היא מלאכה מעשיית העייפות סיבת
כל  את ומלביש מכניס האדם מלאכה, עשיית
יותר  "מנתק" שהוא וככל במלאכה, נפשו כוחות
נעשה  במלאכתו להכניסם מעצמותו כוחותיו את
כל  המלאכה עשיית ובגמר ויגע; עייף יותר
"מנוחה" של גדר וזהו למקורם, חוזרים כוחותיו

לעצמו"). (ש"חוזר

א  צריך ולדוגמא, שכלי, רעיון הכותב דם
ורגשותיו  שכלו ואת נפשו כוחות את לצמצם
המעשה  לכח עד ה"מעשה", למדריגת ולהורידם
הנייר; גבי על הרעיון את "יעביר" שהוא שבידיו,
שכלו  כוחות הכתיבה, מלאכת את וכשגומר
במוחו  שהם כפי למקורם ומתעלים חוזרים ומדותיו
המעשה. כח ממדריגת ובהבדלה ברוממות ונפשו,

לירידת  גורמת מלאכה שעשיית ונמצא,
- הוא המנוחה וגדר למטה, הכוחות והשפלת
ירידתם  (לאחרי ומקורם לשרשם הכוחות עליית

מהם). שלמטה במה והתלבשותם

úãéøé åðééä ,'ä äùò íéîé úùù î"ãò êëå
íéîåöîö äîë éãé ìò úåãîäå äîëçä

.'åë úåøîàî äøùòá ùáìúäì

ואת  השמים את ה' עשה ימים "ששת כתיב
בזהר, ופירש ימים", "בששת כתיב ולא הארץ",
(מחסד  עליונות מדות ששה על קאי ימים דששת
שעלֿידם  האלקיים הכוחות הם שהם יסוד), עד

מאמרות. בעשרה והארץ השמים הקב"ה בורא

" את עשה וענין "השפיל" שהקב"ה - הוא ה'"
לפי  והיינו "עשי'", בבחינת עליונות מדותיו ששת
מרוממים  הם הקדושות) מדותיו (של אלו שכוחות
להיות  יכולים שאין עד למעלה לגמרי ומובדלים
בנבראים  להתלבש שיוכלו וכדי לנבראים, מקור
ולירד  להתצמצם תחילה צריכים ולקיימם להחיותם
בכח  השכל והתלבשות ירידת (כעין ממדריגתם

מלאכה). איזו לעשות כדי המעשה

,úéùàøá äùòîá íé÷ìà íù ìëä øëæð ïëìå
.'åë íéîåöîö úðéçá àåäù

- שענינו הדין, מדת הוא אלקים ששם ידוע
החיות  והמשכת התפשטות (מניעת "צמצומים"
שם  ע"י היתה שהבריאה וזהו החסד), מדת שמצד
אלקים, ברא בראשית (כמ"ש דוקא "אלקים"
צמצומים  ריבוי ע"י היינו - גו') יהי אלקים ויאמר
"שנשפלו  עד העליונות ממידות החיות של וירידות

עשי'". בבחינת

å÷ñôå åìëù åðééä ,"íé÷ìà ìëéå" áéúë úáùáå
àåäù 'éåä íùá ììëðå äìåòå ,íéîåöîöä
úééìò ì"ðä î"ãò åîëå ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá
íéìòúîå íéøæåçù åìôùðù úåãîäå ìëùä

.ïùøùì
ענין שכוחותיו המנוחה וזהו ית', אצלו דשבת

ועולים  וחוזרים בצמצום להיות מפסיקים ית'
ומ  כפי לשרשם ב"ה איןֿסוף באור הראשון קורם

"ויכל  (וזהו "צמצום" של מגדר למעלה שהוא
הרמוזים  הצמצומים" ופסקו "שכלו - אלקים"
הוי' בשם נכללת להיות החיות וחוזרת אלקים בשם
מעין  הוא זה וכל - הצמצום) לפני שהיתה כפי
נפשו  שכוחות להבדיל, בשרֿודם מנוחת ודוגמת
הנפש". ל"עצמות עד למקורם, ממלאכתם חוזרים

.'éåäì úáù ù"æå
"שבת - בשבת שנאמר מה שלפי להוי'זהו ,"

שביתת על זה קאי הפנימי, ביום הקב"ה הפירוש
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הוי' שם של ומנוחה שביתה היא שהשביתה השבת,
החיות  וצמצום והשפלת ירידת דתמורת כביכול,
הרי  החול, בימות אלקים שם ידי על הוי' דשם
הוי', בשם ומקורה לשרשה החיות עולה בשבת

עלמין. כל סובב בבחינת

"אור  הוא שהוא העצם", "שם נקרא הוי' דשם
מגדר  לגמרי למעלה והוא (הנ"ל) עלמין" כל הסובב
את  המחי' האלקי החיות שפע ובשבת, העולמות.
שזהו  הוי', בשם ועולה חוזר צמצומו) (ע"י העולמות
שום  בלי בעצמו ב"ה איןֿסוף אור גילוי בחינת

"צמצום".

כלומר:

את  המרגישים נבראים עם עולמות שיתהוו כדי
להיות  צריך מאלקות, נפרד ודבר כ"יש" עצמם
שם  ענין והוא והסתרתו, האלקי האור צמצום
הדין  מדת העולם), נברא (שעלֿידו אלקים
ידי  על החיות והשפלת לירידת הגורם והצמצום,

מאמרות; בעשרה שמתלבשת עד צמצומים כמה

בשם  למקורה החיות עולה השבת ביום אך
וקיימים  חיים העולמות ואז צמצום), (בלי הוי'

הוי' .משם

בחינת  הוא הוי' ששם מוכיח המוסגר [ובמאמר

עלמין " כל :]"סובב

éôìù ,úåéìë ïçåá áì ø÷åç 'éåä éðà ù"îëå
äèîì àåäù ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá ,'éåä éðàù
,õøàáå íéîùá úåàøì éìéôùîä ,äìòîì åîë
,úåéìëå áì ø÷åç éðà ïëì ,íéåù õøàå íéîù
äëùçëå ,'úé åéðôì øéúñî øáã íåù ïéàù

.'åë äøåàë
לב  חוקר הוי' "אני הכתוב לשון דיוק גם זהו
(שהוא  ית' והשגחתו ידיעתו שבענין כליות", בוחן
הוי' שם הכתוב נקט כליות") בוחן לב "חוקר ית'

דוקא.

שאין  אומרים העולם שאומות ידוע דהנה
הש  זו כי בנבראים, משגיח ית'הקב"ה לפניו פלה

השמים  "על שרק אומרים (ולכן למטה להשגיח
היא  ית' שהשגחתו היא, האמת אבל כבודו"),
החכמה  ית' ש"אצלו עלמין, כל סובב מבחינת
דרגין) כל (סוף ועשי' דרגין) כל (ריש עילאה

כך  עילאה בחכמה שמשגיח כמו א"כ שווין, שניהן
האדם  מעשה ובכל הגשמיות בעשי' משגיח ממש
המשפילי  והיינו צרכיו.. וכל וקומו ושבתו הלוכו

ובארץ". בשמים לראות

השגחה אין (ואינה זו כלומר: לפניו השפלה
מצד  היא זו השגחה כי - ית') בו שינוי שום עושה

(שיורד הסובב אור "התלבשות" בדרך שאינו ,
אור  כענין עליהם, להשגיח כדי לנבראים ומתצמצם
לנבראים), ומתצמצם שיורד עלמין, כל הממלא

ההשגחה ענין הי' ממלא רק שאילו בחינת ידי על
ית', לפניו וירידה השפלה באמת זו היתה עלמין כל
שלכן  מלמעלה", "מקיף של באופן רק היא אלא

היא ובארץ בשמים .בשווה ההשגחה

"אני דלפי הוי'וזהו כליות", בוחן לב חוקר
מכל  לגמרי ומרומם עלמין כל סובב ית' שהוא
לפניו, שווים וארץ שמים כן על כולם, העולמות
ונמצא  בשמים. כמו בארץ ומשגיח "רואה" והוא
ואף  הגשמי, עוה"ז את גם מקפת ית' שידיעתו
ית', לפניו מסתיר דבר אין (כי אדם תעלומות

כאורה). כחשכה כמ"ש

אצלו  דשבת המנוחה - ראשון לענין חוזר [ועתה

" - שענינה דוקא:]להוי'שבתית', "

úåéìò åðééä ,'éåäì úáù øîàðù úáùá ïëìå
.ïéîìò ìë ááåñá ïéîìò ìë àìîî úðéçá

עלמין, כל סובב בחינת הוא הוי' ששם מאחר
למקורה  השבת ביום החיות עליית שענין נמצא,
"עליית  הוא - דייקא להוי' שבת - הוי' בשם
כי  עלמין", כל בסובב עלמין כל ממלא בחינת
המתלבש  האלקי האור הוא עלמין" כל "ממלא
זה  ואור להחיותם, רבים) צמצומים (ע"י בעולמות
כל  סובב בחינת הוי', לשם השבת ביום "עולה"

כנ"ל. עלמין,

ùé úåîìåòä íâù ,úåîìåòä úåéìò àåä ïëìå
ìåèéá úðéçá ë"â åðééäå ,äééìò íäì

íéìèáúîù.ïéàì ùéî
ש  עלמין)חיות מאחר כל (ממלא הנבראים

שגם  פשוט הרי יותר, גבוהה למדריגה "עולה"
יש  זו) מחיות וקיימים (שחיים עצמם הנבראים

עלי'. להם
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- (כנ"ל) הוא העלי' הנברא,הזדככות וענין
לאין). היש (ביטול מישותו שמתבטל

כלומר:

אור  גילוי תוספת הי' שבת קדושת גדר אם
(בהכרח) פועל זה הי' לא אזי בלבד, בעולם אלקי
הגילוי  (וכדוגמת עצמם בנבראים והזדככות עלי'

סיני); בהר ושינוי זיכוך פעל שלא דמתןֿתורה

הנברא  שחיות הוא, שבת קדושת ענין אבל
כל  "סובב בבחינת ושרשה למקורה מתעלית עצמה
מלבד  מציאות לאיזו מקום שום אין (ששם עלמין"
וחיותו  (שקיומו הנברא שגם מובן שמזה אלקות),
ומתקרב  ועולה מישותו מתבטל זו) מחיות הוא

לאלקות.

והביטול העלי' אין שמ"מ ניכרים [אלא

העולמות בגשמיות  עליית שענין ידוע כי העולם,
[היינו  העולמות" "פנימיות בבחינת הוא דשבת

האלקית  בבחינת בחיות ולא העולם] שבתוך
העולם  בגשמיות היינו העולמות", "חיצוניות
שלא  במחשבה ששובת אדם "עלֿדרךֿמשל ממש,

ידיו". בפעולת שינוי שום ניכר

אף  גשמית, ממנוחה הנ"ל במשל כמו כלומר:
בשעה  מתחזק אדם של שבידו הגשמי שהכח
- ומקורו לשרשו ועולה וחוזר ממלאכתו נח שהוא

הכחות התחזקות וניכרת אין הגשמית,נראית ביד
המתרחש פנימי ענין אלא שבתוך בכח ואינו האדם

ביד  הכחות שהתחזקות ופשוט שמובן (אף היד
נתוספו  הגשמית שליד עצמה, ליד שייכת האדם
מלאכה  ולעשות לחזור יכולה ועי"ז חדשים, כחות

השינוי אין אך מחודשים, ביד ניכר בכחות
הגשמית).

"עליית  היא שהשבת דזה בנמשל, הוא וכך
בעולם  אלקי אור גילוי תוספת רק (ולא העולמות"
עולה  גופא הנברא שחיות בזה, הכוונה גרידא),
הנברא; לישות מקום שאין כזו למדריגה לשרשה,

זו עלי' שאין וניכרת אלא בשר נראית לעיני
ובפרט בגשמיות  ה', עובדי (ורק עצמו הנברא

בחיות  המתרחש בשינוי מרגישים גדולים, צדיקים
בג  העולם].המלובשת שמיות

åìåëéå ,'åë õøàäå íéîùä åìåëéå ùåøéô åäæå

íä úáùáù ,'åë ìåèéáå ùôðä úåìë ïåùì
.ïî÷ìãëå ìåèéáå äééìò úðéçáá

שיש  הוא, השבת יום של (שענינו זה ענין
מישותם  מתבטלים שהם הנבראים, במהות שינוי
"ויכולו  הכתוב בלשון נרמז לאלקות) ומתקרבים
- הנפש" "כלות מלשון ויכולו - והארץ" השמים

מהות השבת והארץ שביום בהם)השמים אשר (וכל
לאלקות. וביטול כליון בהם שיש משתנה,

.(ìåèéá ïéðò àåäù äúáùä ë"â úáù ïåùì ïëå)
פירוש גם לשון לשון זהו הוא שגם "שבת",

חי' "והשבתי שאור", "תשביתו (כמו וכילוי ביטול
רעה").

,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éåìéâ úîçî åðééäå
äåöî øëù ïéðòá ì"ðë ,ìåèéáä êùîð æ"éòù

.äåöî
החיות  עליית היא זה לביטול הסיבה
כנ"ל  עלמין" כל "סובב לבחינת שבנבראים
מצוה  "שכר בענין משנת"ל ע"ד זה והרי - בארוכה
לעתידֿלבא, הסובב אור גילוי על דקאי מצוה",
יבואו  צמצומים בלי האלקי האור גילוי שע"י

אמיתי". ל"ביטול הנבראים

[לסיכום:

- הוא החסידות משנת לפי שבת שביתת ענין

עד  האלקי, באור גמורה התבטלות לידי לבא היכולת

מבלי  באלקות כולה חדורה תהי' האדם מציאות שכל

ה  להרגשת מקום בשבת "אני "שישאר מוטבע זה וכח ;

" מחמת הבריאה, העולמות בעצם פירוש,"עליית ,

העולמות  של האלקית החיות השבת שביום

ניתנה  ובמילא ומקורה, לשרשה עולה והנבראים

ולהתאחד  להכלל כן, גם להתעלות אדם לכל היכולת

צ  ובזה אלקות, ביום "עם האדם ויגיעת עבודת ל

" להרגיש תתבטל עלי'השבת, שישותו עד זו "

ממציאותה.

גופא  זה וביטול שבעלי' יבואר, הבאים בפרקים

שנתבארו  בביטול המדריגות שתי (כענין מדרגות ב' יש

יֿיא)]. פרק לעיל
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זכו ÔÈ·‰ÏÂ(ט) מס"נ שע"י ואיך ביאור בתוס' זה
רכב  אשר וסוס מל' לבוש בחי' שיומשך
ביאור  להקדים יש הנה העליונים תו"מ בחי' שהן כו'
פי' ישועה מרכבתיך סוסיך על תרכב כי מ"ש ענין
כמו  למעלה בכחו הרץ א' סוס מיני ב' הן סוסיך
כלל  ברגליו לילך יכול היה שלא גבוה ההר בגובה
הב' והסוס למעלה עד עליו הרוכב את נושא והסוס
ולא  עליו המשא כל לעמק נושא בגבורתו אשר הוא
אדם  בכח זה שאין במהירות רץ במישור וגם יכשל
ב' שיש כידוע סוסים שנק' האותיות בחי' הן (וכך
שמגביהים  השכל לאור כלים שנק' אותיות מיני

האור  את עומק ומנשאים אחר בעומק מעלה למעלה
למטה  עד השכל אור להוריד שבכחן אותיות ויש כו'
להורידו  כו' וגנוז הסתום כל בתוכן להכיל ביותר מטה
להביא  כו' קוץ כל על דורש היה ר"ע (וכמו למטה
כמו  באותיות יש ולהיפך ביותר, מטה למטה לגילוי
רום  עד עילוי אחר בעילוי וסודות רזין בטנת"א
והדוגמא  וד"ל) הדברות בי' במ"ת היו והכל המעלות
הרוכב  את שנושא העליונה במרכב' למעלה יובן מזה
כו' אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל מ"ש שהוא
במרכבה  שיש כו' הימין אל אריה ופני כמו שהן
רום  עד הרוכב העליון לאדם להעלות יתירה מעלה
יש  וכן כו' למעלה שרץ הסוס כמשל המעלות
מטה  למטה האלקי האור גילוי להוריד זו במרכבה
בהיכל  שכינה בגילוי וכה"ג לנביאים שכינה גילוי כמו
שירד  סיני הר על ה' וירד דכתיב במ"ת היה וכן ק"ק
שאמרו  הנ"ל השרת המלאכי (והן שלו המרכבה עם

על  תרכב כי דוקא מ"ת על וז"ש כו' זה רז גלה מי
את  להוריד שבכחן עליונה מרכבה בחינת שהן סוסיך
כנ"ל  הרוכב את להעלות בכחן שיש כמו כו' הרוכב
והיינו  סוסיך ונק' הללו מרכבות מיני ב' היו ובמ"ת
בחינת  שהן מפני לרוכב מרכבה שנקרא התו"מ ענין
כלי  בחינת היא מצוה כל כמו עליונים לאורות כלים
המעלות  לרום לאור לעלות שביכולתו הוי"ה לאור
והיינו  מרכבה שנק' המצות במעשה מעלה עוד ויש
ולהמשיך  להוריד הרוכב שהוא לאור כלי בחינת
וזהו  ביותר מטה למטה האלקי אור גילוי בחינת
הרבה  שיש לפי רבים ל' מרכבתיך ישוע' מרכבתיך
הרבה  ויש למעלה להעלותם לאורות כלים שהן מצות
מצות  כמו למטה להוריד לאורות כלים שהן מצות
אא"ס  גילוי להמשיך הוא וצדקה ות"ת ותפלין צצית
וכה"ג  ולולב סוכה וכן וחסד בחכמה במוחין למטה
ההעלאה  בחינת הוא וקרבנות ומעשרות ובתרומות
נק' ע"כ משניהם כלולה והתורה כו' מעלה למעלה
בענין  בשלח פ' בזהר (וכמ"ש רבים ל' מרכבתיך
היינו  ישועה מרכבותיך ומ"ש כו') ומשריין רתיכין
בירידה  הנ"ל אופנים בשני המרכבה על לרוכב ישועה
היה  שלא בעצמו הרוכב כח מכפי ביתר הכל ועליה
רק  כ"כ לירד ולא כ"כ לעלות עצמו כח מצד יכול
למטה  ומורידו למעלה הגבה שנושאו המרכבה ע"י
מכלים  בכלים האורות התלבשות ע"י רק והוא מטה
כללות  וזהו וד"ל דוקא המצות מעשה שהן שונים
מ"ת  בשעת שזהו המלך עליו רכב אשר וסוס ענין

וד"ל: כנ"ל כו' סוסיך על תרכב כי ביה דכתיב
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ÍÏÂ‡Â יהודה ר' ק' דף בסנהדרין קוממיות, אתכם
הענין  כו', וכותליו היכל כנגד אמה מאה אומר
רק  מעשר כלול א' וכל כפולות ושבע אמות ג' שיש
רק  הבירור ועכשיו בג"ר ההתגלות אין הזה שבזמן
היכלות  וז' רקיעים ז' וכמו"כ מדות ז' רק ולכן בז"ת
ג"ר  גילוי יהי' לע"ל אכן ג"ר, כולל ק"ק שהיכל אלא
להמשיך  יום בכל ברכות מאה שאו' זהו והנה ממש,

התגלות  שיהי' לע"ל אכן הנ"ל מבחי' המשכות מאה
קוממיות  אתכם ואולך אזי בתוככם והתהלכתי בחי'
ויש  ממש, הגוף בתוך הנ"ל מאה התגלות כל שיהי'
קודם  אדה"ר של שקומה אמרו ארז"ל דהנה להבין
עה"ד  החטא ואחר לרקיע, עד מהארץ הי' החטא
ועל  אמה מאה עד קומתו נתמעטה תשובה כשעשה
מאד  מאד, וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל נאמר משיח
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רסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

- (כנ"ל) הוא העלי' הנברא,הזדככות וענין
לאין). היש (ביטול מישותו שמתבטל

כלומר:

אור  גילוי תוספת הי' שבת קדושת גדר אם
(בהכרח) פועל זה הי' לא אזי בלבד, בעולם אלקי
הגילוי  (וכדוגמת עצמם בנבראים והזדככות עלי'

סיני); בהר ושינוי זיכוך פעל שלא דמתןֿתורה

הנברא  שחיות הוא, שבת קדושת ענין אבל
כל  "סובב בבחינת ושרשה למקורה מתעלית עצמה
מלבד  מציאות לאיזו מקום שום אין (ששם עלמין"
וחיותו  (שקיומו הנברא שגם מובן שמזה אלקות),
ומתקרב  ועולה מישותו מתבטל זו) מחיות הוא

לאלקות.

והביטול העלי' אין שמ"מ ניכרים [אלא

העולמות בגשמיות  עליית שענין ידוע כי העולם,
[היינו  העולמות" "פנימיות בבחינת הוא דשבת

האלקית  בבחינת בחיות ולא העולם] שבתוך
העולם  בגשמיות היינו העולמות", "חיצוניות
שלא  במחשבה ששובת אדם "עלֿדרךֿמשל ממש,

ידיו". בפעולת שינוי שום ניכר

אף  גשמית, ממנוחה הנ"ל במשל כמו כלומר:
בשעה  מתחזק אדם של שבידו הגשמי שהכח
- ומקורו לשרשו ועולה וחוזר ממלאכתו נח שהוא

הכחות התחזקות וניכרת אין הגשמית,נראית ביד
המתרחש פנימי ענין אלא שבתוך בכח ואינו האדם

ביד  הכחות שהתחזקות ופשוט שמובן (אף היד
נתוספו  הגשמית שליד עצמה, ליד שייכת האדם
מלאכה  ולעשות לחזור יכולה ועי"ז חדשים, כחות

השינוי אין אך מחודשים, ביד ניכר בכחות
הגשמית).

"עליית  היא שהשבת דזה בנמשל, הוא וכך
בעולם  אלקי אור גילוי תוספת רק (ולא העולמות"
עולה  גופא הנברא שחיות בזה, הכוונה גרידא),
הנברא; לישות מקום שאין כזו למדריגה לשרשה,

זו עלי' שאין וניכרת אלא בשר נראית לעיני
ובפרט בגשמיות  ה', עובדי (ורק עצמו הנברא

בחיות  המתרחש בשינוי מרגישים גדולים, צדיקים
בג  העולם].המלובשת שמיות

åìåëéå ,'åë õøàäå íéîùä åìåëéå ùåøéô åäæå

íä úáùáù ,'åë ìåèéáå ùôðä úåìë ïåùì
.ïî÷ìãëå ìåèéáå äééìò úðéçáá

שיש  הוא, השבת יום של (שענינו זה ענין
מישותם  מתבטלים שהם הנבראים, במהות שינוי
"ויכולו  הכתוב בלשון נרמז לאלקות) ומתקרבים
- הנפש" "כלות מלשון ויכולו - והארץ" השמים

מהות השבת והארץ שביום בהם)השמים אשר (וכל
לאלקות. וביטול כליון בהם שיש משתנה,

.(ìåèéá ïéðò àåäù äúáùä ë"â úáù ïåùì ïëå)
פירוש גם לשון לשון זהו הוא שגם "שבת",

חי' "והשבתי שאור", "תשביתו (כמו וכילוי ביטול
רעה").

,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá éåìéâ úîçî åðééäå
äåöî øëù ïéðòá ì"ðë ,ìåèéáä êùîð æ"éòù

.äåöî
החיות  עליית היא זה לביטול הסיבה
כנ"ל  עלמין" כל "סובב לבחינת שבנבראים
מצוה  "שכר בענין משנת"ל ע"ד זה והרי - בארוכה
לעתידֿלבא, הסובב אור גילוי על דקאי מצוה",
יבואו  צמצומים בלי האלקי האור גילוי שע"י

אמיתי". ל"ביטול הנבראים

[לסיכום:

- הוא החסידות משנת לפי שבת שביתת ענין

עד  האלקי, באור גמורה התבטלות לידי לבא היכולת

מבלי  באלקות כולה חדורה תהי' האדם מציאות שכל

ה  להרגשת מקום בשבת "אני "שישאר מוטבע זה וכח ;

" מחמת הבריאה, העולמות בעצם פירוש,"עליית ,

העולמות  של האלקית החיות השבת שביום

ניתנה  ובמילא ומקורה, לשרשה עולה והנבראים

ולהתאחד  להכלל כן, גם להתעלות אדם לכל היכולת

צ  ובזה אלקות, ביום "עם האדם ויגיעת עבודת ל

" להרגיש תתבטל עלי'השבת, שישותו עד זו "

ממציאותה.

גופא  זה וביטול שבעלי' יבואר, הבאים בפרקים

שנתבארו  בביטול המדריגות שתי (כענין מדרגות ב' יש

יֿיא)]. פרק לעיל

ai wxt exnyz izezay z` d"c

•

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

זכו ÔÈ·‰ÏÂ(ט) מס"נ שע"י ואיך ביאור בתוס' זה
רכב  אשר וסוס מל' לבוש בחי' שיומשך
ביאור  להקדים יש הנה העליונים תו"מ בחי' שהן כו'
פי' ישועה מרכבתיך סוסיך על תרכב כי מ"ש ענין
כמו  למעלה בכחו הרץ א' סוס מיני ב' הן סוסיך
כלל  ברגליו לילך יכול היה שלא גבוה ההר בגובה
הב' והסוס למעלה עד עליו הרוכב את נושא והסוס
ולא  עליו המשא כל לעמק נושא בגבורתו אשר הוא
אדם  בכח זה שאין במהירות רץ במישור וגם יכשל
ב' שיש כידוע סוסים שנק' האותיות בחי' הן (וכך
שמגביהים  השכל לאור כלים שנק' אותיות מיני

האור  את עומק ומנשאים אחר בעומק מעלה למעלה
למטה  עד השכל אור להוריד שבכחן אותיות ויש כו'
להורידו  כו' וגנוז הסתום כל בתוכן להכיל ביותר מטה
להביא  כו' קוץ כל על דורש היה ר"ע (וכמו למטה
כמו  באותיות יש ולהיפך ביותר, מטה למטה לגילוי
רום  עד עילוי אחר בעילוי וסודות רזין בטנת"א
והדוגמא  וד"ל) הדברות בי' במ"ת היו והכל המעלות
הרוכב  את שנושא העליונה במרכב' למעלה יובן מזה
כו' אדם כמראה דמות הכסא דמות ועל מ"ש שהוא
במרכבה  שיש כו' הימין אל אריה ופני כמו שהן
רום  עד הרוכב העליון לאדם להעלות יתירה מעלה
יש  וכן כו' למעלה שרץ הסוס כמשל המעלות
מטה  למטה האלקי האור גילוי להוריד זו במרכבה
בהיכל  שכינה בגילוי וכה"ג לנביאים שכינה גילוי כמו
שירד  סיני הר על ה' וירד דכתיב במ"ת היה וכן ק"ק
שאמרו  הנ"ל השרת המלאכי (והן שלו המרכבה עם

על  תרכב כי דוקא מ"ת על וז"ש כו' זה רז גלה מי
את  להוריד שבכחן עליונה מרכבה בחינת שהן סוסיך
כנ"ל  הרוכב את להעלות בכחן שיש כמו כו' הרוכב
והיינו  סוסיך ונק' הללו מרכבות מיני ב' היו ובמ"ת
בחינת  שהן מפני לרוכב מרכבה שנקרא התו"מ ענין
כלי  בחינת היא מצוה כל כמו עליונים לאורות כלים
המעלות  לרום לאור לעלות שביכולתו הוי"ה לאור
והיינו  מרכבה שנק' המצות במעשה מעלה עוד ויש
ולהמשיך  להוריד הרוכב שהוא לאור כלי בחינת
וזהו  ביותר מטה למטה האלקי אור גילוי בחינת
הרבה  שיש לפי רבים ל' מרכבתיך ישוע' מרכבתיך
הרבה  ויש למעלה להעלותם לאורות כלים שהן מצות
מצות  כמו למטה להוריד לאורות כלים שהן מצות
אא"ס  גילוי להמשיך הוא וצדקה ות"ת ותפלין צצית
וכה"ג  ולולב סוכה וכן וחסד בחכמה במוחין למטה
ההעלאה  בחינת הוא וקרבנות ומעשרות ובתרומות
נק' ע"כ משניהם כלולה והתורה כו' מעלה למעלה
בענין  בשלח פ' בזהר (וכמ"ש רבים ל' מרכבתיך
היינו  ישועה מרכבותיך ומ"ש כו') ומשריין רתיכין
בירידה  הנ"ל אופנים בשני המרכבה על לרוכב ישועה
היה  שלא בעצמו הרוכב כח מכפי ביתר הכל ועליה
רק  כ"כ לירד ולא כ"כ לעלות עצמו כח מצד יכול
למטה  ומורידו למעלה הגבה שנושאו המרכבה ע"י
מכלים  בכלים האורות התלבשות ע"י רק והוא מטה
כללות  וזהו וד"ל דוקא המצות מעשה שהן שונים
מ"ת  בשעת שזהו המלך עליו רכב אשר וסוס ענין

וד"ל: כנ"ל כו' סוסיך על תרכב כי ביה דכתיב
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ÍÏÂ‡Â יהודה ר' ק' דף בסנהדרין קוממיות, אתכם
הענין  כו', וכותליו היכל כנגד אמה מאה אומר
רק  מעשר כלול א' וכל כפולות ושבע אמות ג' שיש
רק  הבירור ועכשיו בג"ר ההתגלות אין הזה שבזמן
היכלות  וז' רקיעים ז' וכמו"כ מדות ז' רק ולכן בז"ת
ג"ר  גילוי יהי' לע"ל אכן ג"ר, כולל ק"ק שהיכל אלא
להמשיך  יום בכל ברכות מאה שאו' זהו והנה ממש,

התגלות  שיהי' לע"ל אכן הנ"ל מבחי' המשכות מאה
קוממיות  אתכם ואולך אזי בתוככם והתהלכתי בחי'
ויש  ממש, הגוף בתוך הנ"ל מאה התגלות כל שיהי'
קודם  אדה"ר של שקומה אמרו ארז"ל דהנה להבין
עה"ד  החטא ואחר לרקיע, עד מהארץ הי' החטא
ועל  אמה מאה עד קומתו נתמעטה תשובה כשעשה
מאד  מאד, וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל נאמר משיח
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החטא  קודם אדה"ר במדריגת שיהי' אדם, אותיות
וזהו  אמה מאה רק הוא דקוממיות ההבטחה זהו וא"כ
והרי  עה"ד החטא לאחר אדה"ר של קומה שיעור
החטא, דקודם אדה"ר למדריגת שיגיע נאמר במשיח
נשמה  לשום שא"א בספרים מבואר כי הוא והענין

למדרי  של להגיע כפיו יציר הי' הוא כי אדה"ר גת
הוה  בנאה דר' בעובדא שמצינו ממה והראי' הקב"ה
קול  בת יצתה דאדה"ר למערתא מטא כי מערתא מציין
שופרי' כי יעקב (היינו דיוקני בדמות נסתכלת ואמרה
כי  (והיינו עצמה בדיוקני דאדה"ר) שופרי' מעין דיעקב
דאפי' נמצא תסתכל, אל האדם) את עשה אלקים בצלם
את  פדה אשר ליעקב וכתיב שבאבות בחיר שהי' יעקב
בזכות  אלא האש מכבשן אברהם ניצל לא אברהם
יעקב  כו' את ואף יעקב בריתי את וזכרתי וכתיב יעקב,
שופרי' מעין רק דיעקב שופרי' ואעפ"כ לכולם מקודם

הוא  אמה מאה דקוממיות שההבטחה וזהו דאדה"ר,
אחר  שהי' אדה"ר למדריגת להגיע שיוכלו האדם לכל
הוא  אמה מאה וענין תשובה שעשה ואחר החטא
והוא  מיו"ד כלול ויו"ד שבנפש הע"ס כל גילוי שיהי'
ירום  ישכיל נאמר עצמו דוד בן על אך אמה, מאה
אדה"ר  למדריגת שיגיע אדם אותיות מאד וגבה ונשא
ירום  ישכיל מדריגות ה' יש הזה ובפסוק החטא, קודם
אדם, אותיות מאד העליונה והמדרגה מאד, וגבה ונשא
כי  בחושבן, ולא חד ע"ד והיינו גבול, בלי הוא ומאד
התכללות  גבוהות מדריגות ג"כ זהו אמה מאה ענין
אבל  חשבון בגדר שהוא רק דמאה רזא מיו"ד יו"ד ע"ס
חשבון  מגדר שלמעלה בחושבן ולא חד כמו הוא מאד
לפניהם  שיאמרו צדיקים עתידים ארז"ל ולכן ומספר,
שלמעלה  העליון קדש בבחי' יתעלו הצדיקים כי קדוש

קדוש. לפניהם יאמרו המלאכים ולכן מהשתלשלות

e"hxz zereay axr
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ËÈÂ וארז"ל לאיתנו, בקר לפנות הים וישב וגו' משה
לפני  שיקרע הים עם הקב"ה התנה תנאי לתנאו
מל' ג"כ לאיתנו פי' קע דף תרומה פ' ובזהר ישראל.
מפני  ואלו, כו' אלו טען מצרים של ששר והיינו איתן,
שעתא  ההיא קשה והוה נצולים, ואלו נטבעים אלו מה
דאשגח  ואלמלא מדה"ד את לדחות קוב"ה קמי'
רעותא  למעבד בצפרא דאקדים אברהם בזכות קוב"ה
הכא  כתיב כו', בבקר אברהם וישכם כדכתי' דמארי'
כי  ונמצא האזרחי, לאיתן משכיל התם וכתי' לאיתנו
השרון  חבצלת אני ע"פ שה"ש במד"ר שמפרש מה
על  הזהר מפרש ולקחתם, בד"ה כמש"נ לע"ל, על

קרי"ס.
ÔÈÚ‰Â יהי ע"פ כונן במדרש משארז"ל ע"פ יובן

הנ"ל, ע"פ בראשית פ' ביר"ג הובא רקיע
יהי  הקב"ה אמר שני יום ב', איתן א' ים ערך וביר"ק
חצאים  לשני התפלגו למים אמר המים בתוך רקיע
כולם, ועלו זדו למטה, וחציים למעלה חציים ויתעלו

ואתם  למעלה חציים עלו לכם אמרתי אני הקב"ה א"ל
פנים  העיזו נרד, לא המים אמרו למעלה, כולכם עליתם
הקב"ה  עשה מה עזים, מים נק' ולכך הבורא, לפני
חציים  ונפלו קרעים לשני וקרעם הקטנה אצבעו הושיט
רקיע  א"ת רקיע יהי אלקי' ויאמר הה"ד בע"כ, למטה
והתחננו  שעמדו עד לשורפם הקב"ה וביקש קריע, אלא
בניי  את להעביר מבקש שאני לכם דעו א"ל לפניו,
ים, ים לעשותכם מבקש אני אם בתוככם, בנעלים
לתנאו  לאיתנו שנא' זה עמהם התנה מיד יבשה, יבשה
להסתער  עמהם התנה ועוד בראשונה. עמהם שהותנה
פלאי  הוא ולכאו' תרשישה. לילך יונה את להניח שלא
להעביר  רצוני שא' ענין וגם לקרי"ס. יונה ענין מהו
ולא  בנעלים והדריך דכתיב לע"ל זהו בנעלים בניי
שהלכו  בפסוק נא' ולא ביבשה שהלכו בקרי"ס
והדריך  שענין בסופו והחרים בד"ה וכמ"ש בנעלים,
אין  וא"כ קרי"ס, על ויתירה גבוה מעלה היא בנעלים

לקרי"ס. שייך זה

eci z` dyn hie
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ïäù íéàìôðå íé÷åîò íééìëù íéðéðò äîë ùéù åîëå
äâùäî äìòîìרגילים אנשים íäìשל ùé íå÷î-ìëîå

,íéîëç éáâ ìëùá íå÷î אין החכמים אצל גם  כלומר
שמונח היינו מקום" לזה  "יש אבל פרטיו, לכל מובן זה
להסביר  מסוגלים שלא למרות כך, הוא שהענין אצלם 
לזה שיש  והסיבה והסברה, שכל של באותיות  זאת

אצלם. מונח שזה מצד  הוא בשכלם, מקום
äæ ïéàå אלו עניינים  חכמים אותם  יודעים שהם הפירוש

äîëçã äéàø úðéçááאת שולל נ"ע  הרבי  כלומר, –
החכמים בשכל עניינם לאותם מקום שיש שזה ההסבר

"ראיה". של בדרגה זאת  רואים שהם בגלל הוא
לומר, אפשר אי  äéàø,וזה úðéçáã åæ äâéøãîá íðéà éë

נמצאים שלא יותר נמוכה בדרגה בחכמים גם כלומר -
האריז"ל על (כהסיפור ממש  "ראיה" של בדרגה
בשכלם מקום להם שיש עניינים יש  אצלם גם דלעיל),
להסביר  ניתן  שלא מהשגה שלמעלה ענין שהוא למרות

שכל, של באותיות  àåäאותם íå÷î íäì ùéù äæã íâå
åäæ íà-éë ,'åë äéàøã úåúîàúä êøãá ÷ø àì ìëùá
éìëù åäæù úåéä íòã ,äîëçã úåéìëù äçðää ãöî

äâùä úðéçáá àì äçðä úðéçáá àåä åø÷éò שזהו
לבינה החכמה בין íâההבדל íå÷î íù ùé ïëìå

ãé ìòå ,'åë äâùäî äìòîìù íéðéðòäìíúìåëéá äæ é
åë'..אחרֿכך äâùä éãéì íâ íéðéðòä àéáäì

ïåéìò úòã úðéçá àåä äîëçäù åäæåאופנים שני  יש  –
דעת - והמציאות האלוקות של ובתפיסה בהסתכלות
שלמטה היא התפיסה תחתון בדעת עליון. ודעת תחתון
תחתון  דעת כלומר, האין. הוא ולמעלה היש הוא
– התחתון של ממבטו וההסתכלות התפיסה  פירושו
אלא ומציאות, ליש עצמם את מרגישים  שהם  הנבראים,
אצלם נתפס שאינו אלוקי מקור  להם שיש שמשיגים
הרי עליון, בדעת ואילו  אין . למקורם  קוראים ולכן 
מצד כלומר, האין. הוא והמטה היש הוא למעלה 
המהות הרי – מלמעלה מבט  – הבורא של ההסתכלות 
התחתונים של המציאות וכל אלוקות, היא האמיתית
החכמה, שדרגת נ "ע, הרבי  כאן מבאר זה  ועל אין . היא
דעת בחינת היא  הרי  האלוקות , מהות תפיסת  שהיא

עליון.

óåñ-ïéà øåàä øéàî äîëçáù åðééäåה éúéîàäשהוא ùé
åðééäãבלבד להארה לא ֿ סוף" אין "אור במילים הכוונה

äîåאלא ,'åë éúéîàä ùé úðéçá åäæù úåîöòä úðéçá
äèîìùהאמיתי היש  שהוא  àáùמ'עצמותו' äî åðééä)
(äâùäá–ù,ולמטה הבינה  מדרגת äøàäזה úðéçá åäæ

ïéà úðéçáá äæ éøä ãáìאת שתופסת החכמה דרגת מול
סדר  מציאות כל הרי  החכמה, מצד כי המהות,

הם והעולמות åë'ההשתלשלות  äéî÷ áéùç àìëã–
השמש קרני  בין היחס וכמו יתברך. לפניו חשובים לא

כאין. נחשבים שהם  עצמה, לשמש
כאן  ההסבר בין ומשווה נ"ע הרבי דן המוסגר ובמאמר
החכמה דרגת לגבי  – אחרים במקומות ההסבר לבין 

עליון: כדעת
øçà íå÷îá øàåáîù åîë àìå)10ïåéìò úòã úðéçáã

àåä äîëçãהאמיתי היש דרגת היא גופא  שהחכמה לא 
êéàאלא äðåéìòä äòéãä âùåî äîëçáù äî ÷ø

,áéùç àìë äéî÷ àìåëå éúéîàä ùé óåñ-ïéàù
דעת (ולא עליון  דעת בדרגת היא  שחכמה זה כלומר,
יש גופא שבזה אלא  המקומות, בכל נאמר זה תחתון),
היא שהחכמה המסבירים מקומות ישנם שונים, אופנים
וכמו  ממש. ית' עצמותו ולא עליון, הדעת  של ההארה
הקרניים היא זה, הסבר לפי  שהחכמה  השמש, במשל

ב עצמו.הדבוקות השמש גוף ולא åðééäåשמש ,
,äøàää àåä äîëçäùהעצם ולא האמיתי , היש  של

ùâøåîåממש. âùåî äøå÷îá ä÷åáãä äøàä äúåéäìå
íù- החכמה בדרגת –ùéä àåä óåñ-ïéàäù êéà

äîëçä äæ éãé ìòå ,áéùç àìë äéî÷ àìåëå éúéîàä
äîöòהארה גם  áéùçשהיא àìëã ìåèéáä úðéçáá àéä

.'åë äàìéò àãåçéã ìåèéáä àåäùשל הביטול –
חשיב. וכלא כלפיו בטל שהכל העליונה, האחדות 

øàåáîä éôìå במאמרøåà øéàî äîëçáã àåä ïàë
úåîöòä úðéçá åðééäå éúéîàä ùé úðéçá óåñ-ïéà
àåä äâùääå ìëùä ïéðò ìëå ,'åë äâùäî äìòîìù

.('åë áéùç àìëã ïéà úðéçáá
גם הרי אחרים, במקומות המבואר ההסבר לפי  כלומר
תופסת שהיא אלא השגה , של בחינה  היא החכמה
האמיתי , היש  הוא מהשגה שלמעלה שהבורא ומכירה
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וממילא 10. בכתר, זה עליון שדעת מבואר, מקומות בכמה
האמיתי  היש ולא האמיתי" ה"יש של ה"אין" היא החכמה בחינת
(פרשת  רבים" ל"מים בהביאור אור' ב'תורה לדוגמא ראה ממש.
המתבאר  וראה כה, ע' (שמואל) נ"ך התורה' 'אור וכן תולדות),

החכמה, של בביטול בדרגות רפב, פרק זה בהמשך באריכות
החודש  מברכים וישב, פרשת שבת ניסים" שעשה "ברוך ובמאמר

שם. ובנסמן תשט"ו, טבת,
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החטא  קודם אדה"ר במדריגת שיהי' אדם, אותיות
וזהו  אמה מאה רק הוא דקוממיות ההבטחה זהו וא"כ
והרי  עה"ד החטא לאחר אדה"ר של קומה שיעור
החטא, דקודם אדה"ר למדריגת שיגיע נאמר במשיח
נשמה  לשום שא"א בספרים מבואר כי הוא והענין

למדרי  של להגיע כפיו יציר הי' הוא כי אדה"ר גת
הוה  בנאה דר' בעובדא שמצינו ממה והראי' הקב"ה
קול  בת יצתה דאדה"ר למערתא מטא כי מערתא מציין
שופרי' כי יעקב (היינו דיוקני בדמות נסתכלת ואמרה
כי  (והיינו עצמה בדיוקני דאדה"ר) שופרי' מעין דיעקב
דאפי' נמצא תסתכל, אל האדם) את עשה אלקים בצלם
את  פדה אשר ליעקב וכתיב שבאבות בחיר שהי' יעקב
בזכות  אלא האש מכבשן אברהם ניצל לא אברהם
יעקב  כו' את ואף יעקב בריתי את וזכרתי וכתיב יעקב,
שופרי' מעין רק דיעקב שופרי' ואעפ"כ לכולם מקודם

הוא  אמה מאה דקוממיות שההבטחה וזהו דאדה"ר,
אחר  שהי' אדה"ר למדריגת להגיע שיוכלו האדם לכל
הוא  אמה מאה וענין תשובה שעשה ואחר החטא
והוא  מיו"ד כלול ויו"ד שבנפש הע"ס כל גילוי שיהי'
ירום  ישכיל נאמר עצמו דוד בן על אך אמה, מאה
אדה"ר  למדריגת שיגיע אדם אותיות מאד וגבה ונשא
ירום  ישכיל מדריגות ה' יש הזה ובפסוק החטא, קודם
אדם, אותיות מאד העליונה והמדרגה מאד, וגבה ונשא
כי  בחושבן, ולא חד ע"ד והיינו גבול, בלי הוא ומאד
התכללות  גבוהות מדריגות ג"כ זהו אמה מאה ענין
אבל  חשבון בגדר שהוא רק דמאה רזא מיו"ד יו"ד ע"ס
חשבון  מגדר שלמעלה בחושבן ולא חד כמו הוא מאד
לפניהם  שיאמרו צדיקים עתידים ארז"ל ולכן ומספר,
שלמעלה  העליון קדש בבחי' יתעלו הצדיקים כי קדוש

קדוש. לפניהם יאמרו המלאכים ולכן מהשתלשלות
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ËÈÂ וארז"ל לאיתנו, בקר לפנות הים וישב וגו' משה
לפני  שיקרע הים עם הקב"ה התנה תנאי לתנאו
מל' ג"כ לאיתנו פי' קע דף תרומה פ' ובזהר ישראל.
מפני  ואלו, כו' אלו טען מצרים של ששר והיינו איתן,
שעתא  ההיא קשה והוה נצולים, ואלו נטבעים אלו מה
דאשגח  ואלמלא מדה"ד את לדחות קוב"ה קמי'
רעותא  למעבד בצפרא דאקדים אברהם בזכות קוב"ה
הכא  כתיב כו', בבקר אברהם וישכם כדכתי' דמארי'
כי  ונמצא האזרחי, לאיתן משכיל התם וכתי' לאיתנו
השרון  חבצלת אני ע"פ שה"ש במד"ר שמפרש מה
על  הזהר מפרש ולקחתם, בד"ה כמש"נ לע"ל, על

קרי"ס.
ÔÈÚ‰Â יהי ע"פ כונן במדרש משארז"ל ע"פ יובן

הנ"ל, ע"פ בראשית פ' ביר"ג הובא רקיע
יהי  הקב"ה אמר שני יום ב', איתן א' ים ערך וביר"ק
חצאים  לשני התפלגו למים אמר המים בתוך רקיע
כולם, ועלו זדו למטה, וחציים למעלה חציים ויתעלו

ואתם  למעלה חציים עלו לכם אמרתי אני הקב"ה א"ל
פנים  העיזו נרד, לא המים אמרו למעלה, כולכם עליתם
הקב"ה  עשה מה עזים, מים נק' ולכך הבורא, לפני
חציים  ונפלו קרעים לשני וקרעם הקטנה אצבעו הושיט
רקיע  א"ת רקיע יהי אלקי' ויאמר הה"ד בע"כ, למטה
והתחננו  שעמדו עד לשורפם הקב"ה וביקש קריע, אלא
בניי  את להעביר מבקש שאני לכם דעו א"ל לפניו,
ים, ים לעשותכם מבקש אני אם בתוככם, בנעלים
לתנאו  לאיתנו שנא' זה עמהם התנה מיד יבשה, יבשה
להסתער  עמהם התנה ועוד בראשונה. עמהם שהותנה
פלאי  הוא ולכאו' תרשישה. לילך יונה את להניח שלא
להעביר  רצוני שא' ענין וגם לקרי"ס. יונה ענין מהו
ולא  בנעלים והדריך דכתיב לע"ל זהו בנעלים בניי
שהלכו  בפסוק נא' ולא ביבשה שהלכו בקרי"ס
והדריך  שענין בסופו והחרים בד"ה וכמ"ש בנעלים,
אין  וא"כ קרי"ס, על ויתירה גבוה מעלה היא בנעלים

לקרי"ס. שייך זה
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ïäù íéàìôðå íé÷åîò íééìëù íéðéðò äîë ùéù åîëå
äâùäî äìòîìרגילים אנשים íäìשל ùé íå÷î-ìëîå

,íéîëç éáâ ìëùá íå÷î אין החכמים אצל גם  כלומר
שמונח היינו מקום" לזה  "יש אבל פרטיו, לכל מובן זה
להסביר  מסוגלים שלא למרות כך, הוא שהענין אצלם 
לזה שיש  והסיבה והסברה, שכל של באותיות  זאת

אצלם. מונח שזה מצד  הוא בשכלם, מקום
äæ ïéàå אלו עניינים  חכמים אותם  יודעים שהם הפירוש

äîëçã äéàø úðéçááאת שולל נ"ע  הרבי  כלומר, –
החכמים בשכל עניינם לאותם מקום שיש שזה ההסבר

"ראיה". של בדרגה זאת  רואים שהם בגלל הוא
לומר, אפשר אי  äéàø,וזה úðéçáã åæ äâéøãîá íðéà éë

נמצאים שלא יותר נמוכה בדרגה בחכמים גם כלומר -
האריז"ל על (כהסיפור ממש  "ראיה" של בדרגה
בשכלם מקום להם שיש עניינים יש  אצלם גם דלעיל),
להסביר  ניתן  שלא מהשגה שלמעלה ענין שהוא למרות

שכל, של באותיות  àåäאותם íå÷î íäì ùéù äæã íâå
åäæ íà-éë ,'åë äéàøã úåúîàúä êøãá ÷ø àì ìëùá
éìëù åäæù úåéä íòã ,äîëçã úåéìëù äçðää ãöî

äâùä úðéçáá àì äçðä úðéçáá àåä åø÷éò שזהו
לבינה החכמה בין íâההבדל íå÷î íù ùé ïëìå

ãé ìòå ,'åë äâùäî äìòîìù íéðéðòäìíúìåëéá äæ é
åë'..אחרֿכך äâùä éãéì íâ íéðéðòä àéáäì

ïåéìò úòã úðéçá àåä äîëçäù åäæåאופנים שני  יש  –
דעת - והמציאות האלוקות של ובתפיסה בהסתכלות
שלמטה היא התפיסה תחתון בדעת עליון. ודעת תחתון
תחתון  דעת כלומר, האין. הוא ולמעלה היש הוא
– התחתון של ממבטו וההסתכלות התפיסה  פירושו
אלא ומציאות, ליש עצמם את מרגישים  שהם  הנבראים,
אצלם נתפס שאינו אלוקי מקור  להם שיש שמשיגים
הרי עליון, בדעת ואילו  אין . למקורם  קוראים ולכן 
מצד כלומר, האין. הוא והמטה היש הוא למעלה 
המהות הרי – מלמעלה מבט  – הבורא של ההסתכלות 
התחתונים של המציאות וכל אלוקות, היא האמיתית
החכמה, שדרגת נ "ע, הרבי  כאן מבאר זה  ועל אין . היא
דעת בחינת היא  הרי  האלוקות , מהות תפיסת  שהיא

עליון.

óåñ-ïéà øåàä øéàî äîëçáù åðééäåה éúéîàäשהוא ùé
åðééäãבלבד להארה לא ֿ סוף" אין "אור במילים הכוונה

äîåאלא ,'åë éúéîàä ùé úðéçá åäæù úåîöòä úðéçá
äèîìùהאמיתי היש  שהוא  àáùמ'עצמותו' äî åðééä)
(äâùäá–ù,ולמטה הבינה  מדרגת äøàäזה úðéçá åäæ

ïéà úðéçáá äæ éøä ãáìאת שתופסת החכמה דרגת מול
סדר  מציאות כל הרי  החכמה, מצד כי המהות,

הם והעולמות åë'ההשתלשלות  äéî÷ áéùç àìëã–
השמש קרני  בין היחס וכמו יתברך. לפניו חשובים לא

כאין. נחשבים שהם  עצמה, לשמש
כאן  ההסבר בין ומשווה נ"ע הרבי דן המוסגר ובמאמר
החכמה דרגת לגבי  – אחרים במקומות ההסבר לבין 

עליון: כדעת
øçà íå÷îá øàåáîù åîë àìå)10ïåéìò úòã úðéçáã

àåä äîëçãהאמיתי היש דרגת היא גופא  שהחכמה לא 
êéàאלא äðåéìòä äòéãä âùåî äîëçáù äî ÷ø

,áéùç àìë äéî÷ àìåëå éúéîàä ùé óåñ-ïéàù
דעת (ולא עליון  דעת בדרגת היא  שחכמה זה כלומר,
יש גופא שבזה אלא  המקומות, בכל נאמר זה תחתון),
היא שהחכמה המסבירים מקומות ישנם שונים, אופנים
וכמו  ממש. ית' עצמותו ולא עליון, הדעת  של ההארה
הקרניים היא זה, הסבר לפי  שהחכמה  השמש, במשל

ב עצמו.הדבוקות השמש גוף ולא åðééäåשמש ,
,äøàää àåä äîëçäùהעצם ולא האמיתי , היש  של

ùâøåîåממש. âùåî äøå÷îá ä÷åáãä äøàä äúåéäìå
íù- החכמה בדרגת –ùéä àåä óåñ-ïéàäù êéà

äîëçä äæ éãé ìòå ,áéùç àìë äéî÷ àìåëå éúéîàä
äîöòהארה גם  áéùçשהיא àìëã ìåèéáä úðéçáá àéä

.'åë äàìéò àãåçéã ìåèéáä àåäùשל הביטול –
חשיב. וכלא כלפיו בטל שהכל העליונה, האחדות 

øàåáîä éôìå במאמרøåà øéàî äîëçáã àåä ïàë
úåîöòä úðéçá åðééäå éúéîàä ùé úðéçá óåñ-ïéà
àåä äâùääå ìëùä ïéðò ìëå ,'åë äâùäî äìòîìù

.('åë áéùç àìëã ïéà úðéçáá
גם הרי אחרים, במקומות המבואר ההסבר לפי  כלומר
תופסת שהיא אלא השגה , של בחינה  היא החכמה
האמיתי , היש  הוא מהשגה שלמעלה שהבורא ומכירה
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וממילא 10. בכתר, זה עליון שדעת מבואר, מקומות בכמה
האמיתי  היש ולא האמיתי" ה"יש של ה"אין" היא החכמה בחינת
(פרשת  רבים" ל"מים בהביאור אור' ב'תורה לדוגמא ראה ממש.
המתבאר  וראה כה, ע' (שמואל) נ"ך התורה' 'אור וכן תולדות),

החכמה, של בביטול בדרגות רפב, פרק זה בהמשך באריכות
החודש  מברכים וישב, פרשת שבת ניסים" שעשה "ברוך ובמאמר

שם. ובנסמן תשט"ו, טבת,
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היא כולל למציאות, נחשבים אינם לפניו כולם  וממילא
החכמה הרי  כאן , המבואר ההסבר לפי אבל עצמה .
האמיתי , היש  דרגת והיא  מהשגה, למעלה היא במהותה 
נחשבות אינן הן מהחכמה שלמטה הדרגות וכל

המאמרים. בהמשך שיפורט וכפי  למציאות.
דרגת בדיוק מהי  המוסגר, מאמר  זה היה כאן עד
חוזר  כעת  גופא. עליון  דעת של הבחינה בתוך החכמה

הבינה. לדרגת החכמה  דרגת  בין  ליחס  נ "ע הרבי

a"xrz mixac zyxt zay
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c"vxz'd - mixn`nd xtq

ממש. בפועל רע ומעשה עוה"ז, בעניני והתפעלות התבוננות דרגות. ה' – בקליפה גם
חוצפה  הוא כי מועיל, אינו בעמלק דקליפה. נר"ן מתבטלים דקדושה נר"ן בהתגברות

בהידור. מצוות קיום ע"י ביטולה חיה־יחידה. ולעומת ודעת, מטעם שלמעלה

‰p‰Â'ה ׁשּיׁש ּדכׁשם אלקים, עׂשה זה לעּמת זה את ¿ƒ≈ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
טמאה  ּבין להבּדיל כן ּכמֹו הּנה ּבּנׁשמה, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻמדרגֹות
ׂשכל  ׁשּיׁש ּדכׁשם ּבּקלּפה, מדרגֹות ה' יׁש ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהרה

ּכמֹוו  ּכּנ"ל, אלקּות עניני להּׂשיג האלקית ּבּנפׁש הּׂשגה ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּׂשגֹות  להּׂשיג הּבהמית ּבּנפׁש והּׂשגה ׂשכל יׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָכן
ּדעניני  והּטֹוב עֹולם עניני ׁשּמּׂשיג וטבעיים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָּגׁשמּיים
וזהּו ּבהם. מּדֹותיו ּבהתּפעלּות ּומתעֹורר הּגּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּתענּוגי
ורּוח  הּנׁשמה אֹור ׁשּמחׁשי ּדקלּפה ורּוח ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנׁשמה
ׁשעֹוׂשה  עצמֹו הרע מעׂשה הּוא ּדקלּפה ונפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה.
רחמנאֿלּצלן  עצמֹו את ּׁשּמׂשּביע מה והעּקר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבפעל,
ּדנפׁש הּנׁשמה אֹור ּבהתּגּברּות והּנה הּזה. עֹולם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבתאוֹות
 ֿ הּנפׁש מתּבּטל מּמּנה, הּמסּתעפים ונפׁש ורּוח ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהאלקית
הרע  ּדהתּגּברּות הּסּבה ּתחּלת ּדהּנה ּדקלּפה. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָרּוחֿנׁשמה
העּדר  מּפני הּוא הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדנפׁשֿרּוחֿנׁשמה
ּובהתּבֹוננּות  אלקית ּבהּׂשגה עֹוסק היה ּדאם ְְְְְֱֲִִִֵַָָָָָָֹהעבֹודה,
ּדנפׁש החׁש ּכלל היה לא ויראה, אהבה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹוהתעֹוררּות
העבֹודה  העּדר מּפני ורק ,חׁש ּדֹוחה ּדאֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבהמית,
הּוא  זה ידי על הּנה האלקית, הּנפׁש אֹור ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמתעּלם
ּגם  הּנה ּומּכלֿמקֹום הּבהמית, ּדנפׁש החׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהתּגּברּות
מתּבּטל  ּגּלּוי לידי האלקית הּנפׁש אֹור מביא ּכאׁשר ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאז
ּדנפׁש והּׂשגה הּׂשכל ׁשהרי הּבהמית, ּדנפׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחׁש
ואנּו הּבהמית, ּדנפׁש ּבׂשכל ּכן ּגם מּׂשיגים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית
הּוא  הרי ּבמׂשּכלֹות עסקֹו ּכאׁשר ּבגׁשמּיּות ׁשּגם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֻרֹואים
הּגׁשמּיים  ּדבּׂשכלים רק הּזה, עֹולם מּתאוֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻמרחק
לידי  ּבא סֹוףּֿכלֿסֹוף הּנה ּכן על ּומציאּות, יׁש ְְִִִִֵֵֵֵַָָָלהיֹותם
מּׂשגת  ּכאׁשר אלקית, ּבהׂשּכלה אבל ּגׁשמּיֹות, ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּתאוֹות
הענין  את ּכן ּגם מּׂשיג הּוא הרי הּטבעי, ּבּׂשכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם
ּבעניני  ולא לחּפץ צרי ּדוקא וׁשּבזה ּדאלקּות ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹוהּטֹוב

ּבּנפׁש חליׁשּות ׁשעֹוׂשה ּבלבד זֹו לא הּנה הּזה , ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעֹולם
ענין  ׁשהּוא ׁשּלֹו הּכחֹות התּפּׁשטּות יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹֹהּבהמית

ּגם ז אתּכפיא  ּפֹועל עֹוד אּלא ּדנפׁש, החׁש להּפּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבֹו הּטֹוב חלקי את ולֹוקח ׁשּמברר ּדהינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית,
ּבנפׁשֿרּוחֿנׁשמה  הּוא זה ּכל אמנם ּבקדּׁשה. ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּנכללים
ּדכאׁשר  ּדנׁשמה, האלקי אֹור לגּבי ׁשּמתּבּטלים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדקלּפה
ּבהם  נעׂשה ּדנׁשמה נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאיר
 ֿ נפׁש ּגּלּוי לֹו מֹועיל אינֹו עמלק קלּפת אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּברּור,
הּלעּמת  ׁשהּוא קׁשה קלּפה הּוא ּכי ּדנׁשמה, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻרּוחֿנׁשמה
יֹודע  "עמלק ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדחּיהֿיחידה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֿזה
אֹור  מּגּלּוי מתּפעל ׁשאינֹו ּבֹו", למרד ּומכּון רּבֹונֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַֹאת
עּזּות  ּבבחינת רק והּוא לנּגד, עֹומד ואּדרּבה ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָֹאלקי,
הּנה  ׁשּבּקדּׁשה ּדכׁשם ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻוחצּפא
הּוא  הּבּטּול הרי חכמה ּבחינת ׁשהּוא חּיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבחינת
הּלעּמתֿזה  כן ּכמֹו ּכּנ"ל, הּמּׂשג ודעת מּטעם ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָֻֻלמעלה
מּטעם  ׁשּלמעלה ועּזּות ּגּסּות ׁשהּוא עמלק קלּפת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא
הא' ּבּטּול, מיני ב' יׁש ׁשּבּקדּׁשה ּכמֹו ּדהּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻודעת.
והב' ּבאלקּות, והתּבֹוננּות הּׂשגה ידי על ׁשּבא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבּטּול
להבּדיל  יׁש כן ּכמֹו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּבּטּול
ּכמֹו הּטעם, ׁשעלּֿפי ּגּסּות הא' ּגּסּות, מיני ב' ְְִִִֵֶַַַַַַַָָּבּקלּפה
ּדקלּפה, ּבחכמה רק ּדזהּו ּבחכמתֹו, ׁשּמתּגאה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהחכם
עֹוׂשה  ּדאלקּות וההּׂשגה הּׂשכל אּדרּבה הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדבקדּׁשה
אֹו ּומציאּות. יׁש הּוא ּבּקלּפה אבל הּבּטּול, ְְְֲִִִִֵַַַָָּבחינת
יענה  "ועׁשיר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבעׁשרֹו, ׁשּמתּגאה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהעׁשיר
ּדבאמת  ּבעסקיו, ׁשהצליח לבבֹו רחב מּפני ׁשּזהּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעּזֹות",
הּוא  ּבעׁשרֹו ּׁשּמתּגאה מה ּדהּסּבה ּכן, להיֹות צרי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
הּזה, החיל ּכל לֹו עׂשה ידֹו ועצם ּדכחֹו ׁשחֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּפני
ויּכיר  יֹודע אם אבל העׁשירּות, לֹו ׁשּמּגיע ׁשחֹוׁשב ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹו
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זה  ואין חיל" לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן "הּוא ּדרק ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהאמת
הם  האּלּו הּגּסּות הרי ּכלל, מתּגאה היה לא ּכלל, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּכחֹו
ּובעל  עׁשיר אֹו חכם ּדלהיֹותֹו ּפנים, עלּֿכל טעם ְְִִִִַַַַַַָָָָָעלּֿפי
ׁשהּוא  עּזּות יׁש א ּומתּגאה. הרּוח ּגס הּוא הרי ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכח
ידיעה  לֹו ׁשאין איׁש ּוכמֹו לגמרי, הּטעם מן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלמעלה

ּפח  ער ּובזּוי אנׁשים ׁשפל ועני ׁשּבּפחּותים,ּבׂשכלים ּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
 ֿ ּומּכל וׁשפלּותֹו, ׁשּלֹו הּפחיתּות יֹודע ּבעצמֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָוגם
רֹואים  ׁשאנּו ּכמֹו ּביֹותר, להּגדֹול לנּגד עֹומד הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמקֹום
ׁשהּוא  עצמֹו על אֹומר ּבעצמֹו ׁשהּוא ּפנים, העּזי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבטבעי
ּביֹותר, ונכּבד להּגדֹול מנּגד הּוא מּכלֿמקֹום ,ער ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשפל
העּזּות  היה וכן ּבעצם, וגס עז ׁשהּוא מּפני הּוא זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ּביציאת  אלקּות ּגּלּוי ׁשראה ּדהגם ּדעמלק, ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻוהחצּפא
ּפחד  ונפל התּפעלּו הּגֹוים ּדכל סּוף, ים ּוקריעת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָמצרים
וגֹו', ירּגזּון" עּמים "ׁשמעּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו עליהם, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָה'
הּנקראת  ּבחצּפא רק וזה יׂשראל, עם ללחם יצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻועמלק

ּתגא" ּבלא אּלא ח "מלכּותא ואינֹו ודעת, מּטעם למעלה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
אז  אן קילט ער אלקי, ענין ּכל ּומקרר לאלקּות, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלנּגד

רּוחניּות  פּון ווערן נתּפעל ניט זאל קלּפת ט מען ּדזהּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּביּה ּדכתיב ּבהּדרי עמלק ׁשּמקרר ,"ּבּדר קר "אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

קּיּום  ידי על הּוא עמלק ּדקלּפת והּבּטּול ּומצוֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּדתֹורה
א  טאן ּפנימי, חּיּות ּובהרּגׁש ּבהּדּור מעׂשּיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָמצוֹות

לעּבעדיקייט  א מיט אּון ווארעם ּבמצות יא מצוה ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
ממחה  סֹופר ידי על הּפרׁשּיֹות ּבכתיבת להּדר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתפּלין
ּבראׁש והנחתן הּתפּלין ּבּתי ּבתּקּון וכן ׁשמים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹוירא
ׁשּבת  ּובמצות ציצית ּבמצות וכן ּבדּיּוק, יהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּובּזרֹוע
ׁשּבת, ּובהכנת הּקדׁש על מחל ּובהֹוספה יתרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבזהירּות
ויתּפּלל  החל, ּבימֹות ּכמֹו לא יהיה קדׁש הּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוׁשּביֹום
ירים  ּכאׁשר "והיה וזהּו וכּו'. ללמד ויֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹּבמתינּות
וידי  חכמה, ּבחינת הּוא ּדמשה יׂשראל", וגבר ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשה
והרמת  הּתֹורה, חכמת ׁשעלּֿפי טֹובֹות הּמּדֹות הם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָמׁשה

הסּתּכ ידי על הּוא מׁשה היגיעה ידי הּכּונה למעלה, לּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּלב  ׁשעּבּוד נעׂשה זה ידי ּדעל הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבלּמּוד
ּבדר טֹובֹות ּבמּדֹות והנהגה מעׂשּיֹות הּמצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּבקּיּום

יׂשראל". "וגבר ואז על, ְְְִֵַַַָָָָֹקּבלת
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לברלין ‡. אאמו"ר עם נסעתי ושלח 2פעם ,
גרליק  אברהם ר' משרתו את ר'3אאמו"ר של (אביו

מבאברויסק  ז"ל זיך 4ירוחם דערוויסן צו החוצה (
נייעס". עפעס זיך הערט "וואס

שהקיסר  ששמע אמר אברהם, ר' כשחזר
אאמו"ר  וילך אחת, בסרטיא נאום ינאם ווילהעלעם

לשם. עמו
היה  והמלך נאספים, הרבה היו לשם, כשבאנו
יורש  עמד ולידו כסיד, לבנים היו ופניו לנאום, מוכן

שלו. העצר

חריף, במבט עלינו מסתכל שהקיסר מרחוק ראינו
באזנו, מה דבר ולחש העצר יורש אל ראשו והרכין

קל. שחוק שחק העצר ויורש
הבולשת  שוטרי אלינו נגשו קלה שעה כעבור

המקום. את לעזוב אותנו ופקדו
אלי  אמר הראשונה, מלחמת־העולם כשהתחילה
כשנאם  בברלין כשהיינו אתה זוכר אאמו"ר:
אז  היה כבר – כסיד לבנים פניו והיו ווילהעלעם,
פלענער) (אלע ופרטי חלקי כל ובמחשבתו במוחו

הזאת  .5המלחמה
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משנים בחיים1) המנהג הי' נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של חיותו
אצל  הקשישים והבחורים המנהלים נאספים היו עצרת שבשמיני קודמות

קודש. שיחות אומר והי' נ"ע, מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק בנו
נ"ע)במק"א2) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אביו עם יחד שהי' נזכר

(ראה  תרס"ז בשנת הראשונה): מלחמתֿהעולם התחלת (לפני באשכנז
ובהנסמן  ואילך, 174 ע' שם .140 ע' ה'ש"ת תרצ"וֿחורף השיחות ספר
אדמו"ר  אגרותֿקודש (ראה בברלין – תרס"ח אלול (ח"י) :(29 הערה שם
חג  (שיחת בברלין* – תרס"ט בשנת שכאֿשכג). ע' ע' ח"ד מהורש"ב

ועוד. יח). סעיף תרצ"ד הפסח
90.נזכר3) ע' תש"ב .63 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות בספר
ב.נזכר4) ע' חי"א באגרותֿקודש
255):להעיר5) ע' 3 גליון חב"ד" ("כרם תרע"ו שמח"ת משיחת

ומלכה  אשכנז מדינת אודות הרבה דיבר נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק
עמלק  הוא אותו, מכיר שאני שנה ל"א זה ואמר: ווילהעלעם, הרשעה

.(263ֿ262 ע' שם חב"ד" "כרם גם (וראה אובד עדי ואחריתו

ycewÎzexb` d`xe) `rzÎrz 'r a"g a"yxedn ycewÎzexb` d`x ± oilxaa (h"qxz zpya) f` 'id `l v"iixedn x"enc` w"k rnyn `"wna la` (*
'r (h"nyz ,z"dw) h"qxz n"dq :jli`e cky 'r c"g l"pdIV.((b"deya)
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היא כולל למציאות, נחשבים אינם לפניו כולם  וממילא
החכמה הרי  כאן , המבואר ההסבר לפי אבל עצמה .
האמיתי , היש  דרגת והיא  מהשגה, למעלה היא במהותה 
נחשבות אינן הן מהחכמה שלמטה הדרגות וכל

המאמרים. בהמשך שיפורט וכפי  למציאות.
דרגת בדיוק מהי  המוסגר, מאמר  זה היה כאן עד
חוזר  כעת  גופא. עליון  דעת של הבחינה בתוך החכמה

הבינה. לדרגת החכמה  דרגת  בין  ליחס  נ "ע הרבי

a"xrz mixac zyxt zay
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ממש. בפועל רע ומעשה עוה"ז, בעניני והתפעלות התבוננות דרגות. ה' – בקליפה גם
חוצפה  הוא כי מועיל, אינו בעמלק דקליפה. נר"ן מתבטלים דקדושה נר"ן בהתגברות

בהידור. מצוות קיום ע"י ביטולה חיה־יחידה. ולעומת ודעת, מטעם שלמעלה

‰p‰Â'ה ׁשּיׁש ּדכׁשם אלקים, עׂשה זה לעּמת זה את ¿ƒ≈ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֻ
טמאה  ּבין להבּדיל כן ּכמֹו הּנה ּבּנׁשמה, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֻמדרגֹות
ׂשכל  ׁשּיׁש ּדכׁשם ּבּקלּפה, מדרגֹות ה' יׁש ְְְְֳִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהרה

ּכמֹוו  ּכּנ"ל, אלקּות עניני להּׂשיג האלקית ּבּנפׁש הּׂשגה ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּׂשגֹות  להּׂשיג הּבהמית ּבּנפׁש והּׂשגה ׂשכל יׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָכן
ּדעניני  והּטֹוב עֹולם עניני ׁשּמּׂשיג וטבעיים, ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָּגׁשמּיים
וזהּו ּבהם. מּדֹותיו ּבהתּפעלּות ּומתעֹורר הּגּוף ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָּתענּוגי
ורּוח  הּנׁשמה אֹור ׁשּמחׁשי ּדקלּפה ורּוח ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָנׁשמה
ׁשעֹוׂשה  עצמֹו הרע מעׂשה הּוא ּדקלּפה ונפׁש ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדקדּׁשה.
רחמנאֿלּצלן  עצמֹו את ּׁשּמׂשּביע מה והעּקר ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹּבפעל,
ּדנפׁש הּנׁשמה אֹור ּבהתּגּברּות והּנה הּזה. עֹולם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּבתאוֹות
 ֿ הּנפׁש מתּבּטל מּמּנה, הּמסּתעפים ונפׁש ורּוח ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהאלקית
הרע  ּדהתּגּברּות הּסּבה ּתחּלת ּדהּנה ּדקלּפה. ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָרּוחֿנׁשמה
העּדר  מּפני הּוא הּבהמית, ּדנפׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדנפׁשֿרּוחֿנׁשמה
ּובהתּבֹוננּות  אלקית ּבהּׂשגה עֹוסק היה ּדאם ְְְְְֱֲִִִֵַָָָָָָֹהעבֹודה,
ּדנפׁש החׁש ּכלל היה לא ויראה, אהבה ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹוהתעֹוררּות
העבֹודה  העּדר מּפני ורק ,חׁש ּדֹוחה ּדאֹור ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּבהמית,
הּוא  זה ידי על הּנה האלקית, הּנפׁש אֹור ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמתעּלם
ּגם  הּנה ּומּכלֿמקֹום הּבהמית, ּדנפׁש החׁש ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהתּגּברּות
מתּבּטל  ּגּלּוי לידי האלקית הּנפׁש אֹור מביא ּכאׁשר ְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאז
ּדנפׁש והּׂשגה הּׂשכל ׁשהרי הּבהמית, ּדנפׁש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחׁש
ואנּו הּבהמית, ּדנפׁש ּבׂשכל ּכן ּגם מּׂשיגים ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהאלקית
הּוא  הרי ּבמׂשּכלֹות עסקֹו ּכאׁשר ּבגׁשמּיּות ׁשּגם ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֻרֹואים
הּגׁשמּיים  ּדבּׂשכלים רק הּזה, עֹולם מּתאוֹות ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָֻמרחק
לידי  ּבא סֹוףּֿכלֿסֹוף הּנה ּכן על ּומציאּות, יׁש ְְִִִִֵֵֵֵַָָָלהיֹותם
מּׂשגת  ּכאׁשר אלקית, ּבהׂשּכלה אבל ּגׁשמּיֹות, ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻּתאוֹות
הענין  את ּכן ּגם מּׂשיג הּוא הרי הּטבעי, ּבּׂשכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּגם
ּבעניני  ולא לחּפץ צרי ּדוקא וׁשּבזה ּדאלקּות ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹוהּטֹוב

ּבּנפׁש חליׁשּות ׁשעֹוׂשה ּבלבד זֹו לא הּנה הּזה , ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעֹולם
ענין  ׁשהּוא ׁשּלֹו הּכחֹות התּפּׁשטּות יהיּו ׁשּלא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַֹֹהּבהמית

ּגם ז אתּכפיא  ּפֹועל עֹוד אּלא ּדנפׁש, החׁש להּפּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּבֹו הּטֹוב חלקי את ולֹוקח ׁשּמברר ּדהינּו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּבהמית,
ּבנפׁשֿרּוחֿנׁשמה  הּוא זה ּכל אמנם ּבקדּׁשה. ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּנכללים
ּדכאׁשר  ּדנׁשמה, האלקי אֹור לגּבי ׁשּמתּבּטלים ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדקלּפה
ּבהם  נעׂשה ּדנׁשמה נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמאיר
 ֿ נפׁש ּגּלּוי לֹו מֹועיל אינֹו עמלק קלּפת אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָהּברּור,
הּלעּמת  ׁשהּוא קׁשה קלּפה הּוא ּכי ּדנׁשמה, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻרּוחֿנׁשמה
יֹודע  "עמלק ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ּדחּיהֿיחידה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֿזה
אֹור  מּגּלּוי מתּפעל ׁשאינֹו ּבֹו", למרד ּומכּון רּבֹונֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַֹאת
עּזּות  ּבבחינת רק והּוא לנּגד, עֹומד ואּדרּבה ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַָֹאלקי,
הּנה  ׁשּבּקדּׁשה ּדכׁשם ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻוחצּפא
הּוא  הּבּטּול הרי חכמה ּבחינת ׁשהּוא חּיה ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבחינת
הּלעּמתֿזה  כן ּכמֹו ּכּנ"ל, הּמּׂשג ודעת מּטעם ְְְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָֻֻלמעלה
מּטעם  ׁשּלמעלה ועּזּות ּגּסּות ׁשהּוא עמלק קלּפת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא
הא' ּבּטּול, מיני ב' יׁש ׁשּבּקדּׁשה ּכמֹו ּדהּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻודעת.
והב' ּבאלקּות, והתּבֹוננּות הּׂשגה ידי על ׁשּבא ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹהּבּטּול
להבּדיל  יׁש כן ּכמֹו ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּבּטּול
ּכמֹו הּטעם, ׁשעלּֿפי ּגּסּות הא' ּגּסּות, מיני ב' ְְִִִֵֶַַַַַַַָָּבּקלּפה
ּדקלּפה, ּבחכמה רק ּדזהּו ּבחכמתֹו, ׁשּמתּגאה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהחכם
עֹוׂשה  ּדאלקּות וההּׂשגה הּׂשכל אּדרּבה הרי ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּדבקדּׁשה
אֹו ּומציאּות. יׁש הּוא ּבּקלּפה אבל הּבּטּול, ְְְֲִִִִֵַַַָָּבחינת
יענה  "ועׁשיר ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּבעׁשרֹו, ׁשּמתּגאה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָהעׁשיר
ּדבאמת  ּבעסקיו, ׁשהצליח לבבֹו רחב מּפני ׁשּזהּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעּזֹות",
הּוא  ּבעׁשרֹו ּׁשּמתּגאה מה ּדהּסּבה ּכן, להיֹות צרי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
הּזה, החיל ּכל לֹו עׂשה ידֹו ועצם ּדכחֹו ׁשחֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמּפני
ויּכיר  יֹודע אם אבל העׁשירּות, לֹו ׁשּמּגיע ׁשחֹוׁשב ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָאֹו
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הבהמית).ז. (הנפש התכופפות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

זה  ואין חיל" לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן "הּוא ּדרק ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהאמת
הם  האּלּו הּגּסּות הרי ּכלל, מתּגאה היה לא ּכלל, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּכחֹו
ּובעל  עׁשיר אֹו חכם ּדלהיֹותֹו ּפנים, עלּֿכל טעם ְְִִִִַַַַַַָָָָָעלּֿפי
ׁשהּוא  עּזּות יׁש א ּומתּגאה. הרּוח ּגס הּוא הרי ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹּכח
ידיעה  לֹו ׁשאין איׁש ּוכמֹו לגמרי, הּטעם מן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלמעלה

ּפח  ער ּובזּוי אנׁשים ׁשפל ועני ׁשּבּפחּותים,ּבׂשכלים ּות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָ
 ֿ ּומּכל וׁשפלּותֹו, ׁשּלֹו הּפחיתּות יֹודע ּבעצמֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַַָוגם
רֹואים  ׁשאנּו ּכמֹו ּביֹותר, להּגדֹול לנּגד עֹומד הּוא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָמקֹום
ׁשהּוא  עצמֹו על אֹומר ּבעצמֹו ׁשהּוא ּפנים, העּזי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבטבעי
ּביֹותר, ונכּבד להּגדֹול מנּגד הּוא מּכלֿמקֹום ,ער ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשפל
העּזּות  היה וכן ּבעצם, וגס עז ׁשהּוא מּפני הּוא זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכל
ּביציאת  אלקּות ּגּלּוי ׁשראה ּדהגם ּדעמלק, ְְֱֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻוהחצּפא
ּפחד  ונפל התּפעלּו הּגֹוים ּדכל סּוף, ים ּוקריעת ְְְְְֲִִִִִַַַַַַַַָָמצרים
וגֹו', ירּגזּון" עּמים "ׁשמעּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו עליהם, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָה'
הּנקראת  ּבחצּפא רק וזה יׂשראל, עם ללחם יצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻועמלק

ּתגא" ּבלא אּלא ח "מלכּותא ואינֹו ודעת, מּטעם למעלה ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ
אז  אן קילט ער אלקי, ענין ּכל ּומקרר לאלקּות, ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלנּגד

רּוחניּות  פּון ווערן נתּפעל ניט זאל קלּפת ט מען ּדזהּו , ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ
ּביּה ּדכתיב ּבהּדרי עמלק ׁשּמקרר ,"ּבּדר קר "אׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

קּיּום  ידי על הּוא עמלק ּדקלּפת והּבּטּול ּומצוֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָּדתֹורה
א  טאן ּפנימי, חּיּות ּובהרּגׁש ּבהּדּור מעׂשּיֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָמצוֹות

לעּבעדיקייט  א מיט אּון ווארעם ּבמצות יא מצוה ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָ
ממחה  סֹופר ידי על הּפרׁשּיֹות ּבכתיבת להּדר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתפּלין
ּבראׁש והנחתן הּתפּלין ּבּתי ּבתּקּון וכן ׁשמים, ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹוירא
ׁשּבת  ּובמצות ציצית ּבמצות וכן ּבדּיּוק, יהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָּובּזרֹוע
ׁשּבת, ּובהכנת הּקדׁש על מחל ּובהֹוספה יתרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּבזהירּות
ויתּפּלל  החל, ּבימֹות ּכמֹו לא יהיה קדׁש הּׁשּבת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹוׁשּביֹום
ירים  ּכאׁשר "והיה וזהּו וכּו'. ללמד ויֹוסיף ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹּבמתינּות
וידי  חכמה, ּבחינת הּוא ּדמשה יׂשראל", וגבר ידֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמׁשה
והרמת  הּתֹורה, חכמת ׁשעלּֿפי טֹובֹות הּמּדֹות הם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָמׁשה

הסּתּכ ידי על הּוא מׁשה היגיעה ידי הּכּונה למעלה, לּות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
הּלב  ׁשעּבּוד נעׂשה זה ידי ּדעל הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּבלּמּוד
ּבדר טֹובֹות ּבמּדֹות והנהגה מעׂשּיֹות הּמצות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּבקּיּום

יׂשראל". "וגבר ואז על, ְְְִֵַַַָָָָֹקּבלת
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כתר.ח. בלא מרוחניות.ט.מלכות יתפעלו שלא מקרר בו.י.הוא ובחיות.יא.שכתוב בחמימות מצוה לקיים
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Ù"¯˙ ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘1

לברלין ‡. אאמו"ר עם נסעתי ושלח 2פעם ,
גרליק  אברהם ר' משרתו את ר'3אאמו"ר של (אביו

מבאברויסק  ז"ל זיך 4ירוחם דערוויסן צו החוצה (
נייעס". עפעס זיך הערט "וואס

שהקיסר  ששמע אמר אברהם, ר' כשחזר
אאמו"ר  וילך אחת, בסרטיא נאום ינאם ווילהעלעם

לשם. עמו
היה  והמלך נאספים, הרבה היו לשם, כשבאנו
יורש  עמד ולידו כסיד, לבנים היו ופניו לנאום, מוכן

שלו. העצר

חריף, במבט עלינו מסתכל שהקיסר מרחוק ראינו
באזנו, מה דבר ולחש העצר יורש אל ראשו והרכין

קל. שחוק שחק העצר ויורש
הבולשת  שוטרי אלינו נגשו קלה שעה כעבור

המקום. את לעזוב אותנו ופקדו
אלי  אמר הראשונה, מלחמת־העולם כשהתחילה
כשנאם  בברלין כשהיינו אתה זוכר אאמו"ר:
אז  היה כבר – כסיד לבנים פניו והיו ווילהעלעם,
פלענער) (אלע ופרטי חלקי כל ובמחשבתו במוחו

הזאת  .5המלחמה
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משנים בחיים1) המנהג הי' נ"ע מהורש"ב אדמו"ר כ"ק של חיותו
אצל  הקשישים והבחורים המנהלים נאספים היו עצרת שבשמיני קודמות

קודש. שיחות אומר והי' נ"ע, מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק בנו
נ"ע)במק"א2) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק אביו עם יחד שהי' נזכר

(ראה  תרס"ז בשנת הראשונה): מלחמתֿהעולם התחלת (לפני באשכנז
ובהנסמן  ואילך, 174 ע' שם .140 ע' ה'ש"ת תרצ"וֿחורף השיחות ספר
אדמו"ר  אגרותֿקודש (ראה בברלין – תרס"ח אלול (ח"י) :(29 הערה שם
חג  (שיחת בברלין* – תרס"ט בשנת שכאֿשכג). ע' ע' ח"ד מהורש"ב

ועוד. יח). סעיף תרצ"ד הפסח
90.נזכר3) ע' תש"ב .63 ע' ה'ש"ת קיץ השיחות בספר
ב.נזכר4) ע' חי"א באגרותֿקודש
255):להעיר5) ע' 3 גליון חב"ד" ("כרם תרע"ו שמח"ת משיחת

ומלכה  אשכנז מדינת אודות הרבה דיבר נ"ע) מהורש"ב אדמו"ר (כ"ק
עמלק  הוא אותו, מכיר שאני שנה ל"א זה ואמר: ווילהעלעם, הרשעה

.(263ֿ262 ע' שם חב"ד" "כרם גם (וראה אובד עדי ואחריתו

ycewÎzexb` d`xe) `rzÎrz 'r a"g a"yxedn ycewÎzexb` d`x ± oilxaa (h"qxz zpya) f` 'id `l v"iixedn x"enc` w"k rnyn `"wna la` (*
'r (h"nyz ,z"dw) h"qxz n"dq :jli`e cky 'r c"g l"pdIV.((b"deya)
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àùú úùøô
ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈

Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk̄Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéì(éåì)ãéïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

åèúéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðæèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìrô(ìàøùé)æéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlçéúLçð Bpëå úLçð øBik úéNrå ¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤

çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì§¨§®̈§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©
:íéî änL zúðåèéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®

:íäéìâø-úàå íäéãé-úàëìäà-ìà íàáa ¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤
-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤

ì çaænäøéè÷äì úøL:ýåýéì äMààëeöçøå ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²
-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨

:íúøãì Bòøæìe Bì íìBòôúçðîá ë"r
Iåçáå úáùáëøaãéå ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´
íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëLãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤
:ïéä úéæ ïîLåäëLã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå §¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷øLã÷-úçLî ¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤
:äéäéåëïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe ¦«§¤«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬

:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©®̈©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañàìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧
ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנקרא ·. בגן לשוח פעם הלכנו בברלין, כשהיינו
מוכרחים  היו לשם הנכנסים גארטן", "קייזערליכער
("לייוונטענע  מיוחדות אנפלאות מנעליהם על ללבוש
שעטנז  חשש ומשום הגן, ללכלך שלא קאלאשן")

אף. מטפחות המנעלים על לבשנו
ווילהעלעם, לקיסר המיוחד קטן היכל הי' בגן
והי' לפוש, לשם נכנס היה לגן, בא הי' המלך כאשר

להכנס. אדם לשום הניח שלא שומר שם
לשם. להכנס חשק לו שיש לפני התבטא אאמו"ר
שיקנה  גדולה אחת מטבע לו ונתתי לשומר נגשתי
והעודף  המשקה וכשהביא לשתות, דבר איזה לי
נתקרב  ועי"ז טרחתו, בעד העודף לו נתתי מהמטבע,
לשם, להכנס לאאמו"ר שירשה אותו ובקשתי עמי,
להכנס, לאאמו"ר והרשה שוחד, לו נתתי וגם
כדי  יבוא, הקיסר אם לראות מבחוץ עמד והשומר

שיצא. לו לרמוז
ועל  ושולחן, כסא היה שם לפנים, נכנס אאמו"ר
אאמו"ר  ועט. הסופר וקסת נייר מונחים היו השולחן
ואמר: געטאן), זעץ א זיך האט (ער הכסא על ישב

דא"ח  וכתב שטול". קלוגע  הנייר 6"א גליוני על
שם  מונחים שהיו לקיסר .7המיוחדים

לי ‚. אמר באשכנז אאמו"ר עם כשהייתי פעם
שהיה  זקן חכם תלמיד לבקר אחד למקום עמו שאסע

חולה.
עומדים  הדלת וליד ויפה, גדול לבית הגענו
ובקשנו  להם. ואמרנו אנחנו, מי ושאלו משרתים,
העלו  הרשות קבלת אחר להכנס. הבית מבעל רשות
מחדר, לפנים חדר שבבית, העליונה לקומה אותנו

במטה. הנ"ל המכובד האיש שכב ושם
היה  זקנתו ולעת ונכבד. עשיר היה ההוא האיש

חלציו. יוצאי עם דר
וישוחחו  אאמו"ר, של מביקורו מאד שמח האיש
אותו  אמר השיחה ובאמצע שונים, ענינים דבר על
והוא  שכתב, אחד ספר ידו תחת שיש לאאמו"ר הזקן
מעוניין  שהוא אאמו"ר לו ויאמר לדפוס. מוכן
לפני  הספר להביא ויצוהו אחד משרת ויקרא לראותו.

אאמו"ר.
מראשו  בו ודפדף ארוכה, שעה בו עיין אאמו"ר

השולחן. על והניחו לסופו
אליו  לו שיש אאמו"ר לו אמר מעמו, הפרדו קודם
אז  בקשתו, שימלא מראש יבטיחו ואם אחת, בקשה
אאמו"ר  לו ויאמר בקשתו. שימלא והבטיחו לו. יאמר

בפניו. הזה הספר את שישרוף בקשתו:
שהיה  האח שעל באש הספר את שרף הזקן
מעמו  ויפרד ברכו ע"ז לו הודה אאמו"ר בחדרו.

בשלום.
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תרס"ו בא'6) לוי מבית איש וילך המאמר את שכתב הרשימות,
2).(וראה הערה לעיל
אדמו"ר ראה7) כ"ק בהערת ,114 ע' תש"ד המאמרים ספר גם

באשכנז, בביקוריו באחד נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שליט"א:
חדר  ששימש לטרקלין וכשבא הקיסר, בארמון להכנס ביותר השתדל
הנייר  גליוני על דא"ח וכתב הכתיבה שלחן ליד ישב להקיסר, כתיבה
החושים  פתיחת הפליא ואח"כ שם. מונחים שהיו לקיסר המיוחדים

נוכח  שהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו שסיפר וכמו – הנ"ל  כל ידי על שנגרם
וראה  בווירצבורג. הי' שזה תשג"ה נח ש"ק ליל בשיחת בארוכה. אז,
אדנ"ע  שכתב מה :(7 ע' קפא חוב' (רשימות תרצ"ד מאריענבאד שיחות
כשגמרו  פר"ת) (שנת האחרון בפורים הרי וילהעלם, של בארמונו
הוציא  מכיסו תיק) =) פארטפעל לקח ג"כ. נכנסתי לחדרו ונכנס הסעודה
ושרפו. גפרורית והדליק געדענקסט? דו יצחק יוסף ושאלני: גליון משם

טוט. ער ואס טאטע א דאך ווייס טאטע.. ענני: טאטע... נזדעזעתי:

•
ycew zexb`

תרפ"ד  טבת ח' א' ב"ה

מוה"ר  אי"א וו"ח הנעלה ידידי כבוד

שי' חיים אלי'

וברכה, שלום

אשר  צער' מאה הסך אשר וכותב מכתבו, הגיעני היום

הנני  הבית, צרכי לטובת הי' טעלעגראפיש במחאה שלח

העושים  בעזרי יהי' והשי"ת הגיעני, נכון כי להודיע בזה

וימלא  בשר, ועד מנפש עניניהם בכל להצליחם והמעשים

ולברכה. לטובה ואחד אחד כל לב משאלות השי"ת

הנשמעים  מאלו רק הוא הנזכר הסכום כי אפונה לא

הק' רבותינו אבותינו לכ"ק בהתקשרות והשייכים

פקודתו... ושומרי זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



רסט oey`x - `l ,l - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àùú úùøô
ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈

Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk̄Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéì(éåì)ãéïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

åèúéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðæèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìrô(ìàøùé)æéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlçéúLçð Bpëå úLçð øBik úéNrå ¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤

çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì§¨§®̈§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©
:íéî änL zúðåèéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®

:íäéìâø-úàå íäéãé-úàëìäà-ìà íàáa ¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤
-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤

ì çaænäøéè÷äì úøL:ýåýéì äMààëeöçøå ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²
-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨

:íúøãì Bòøæìe Bì íìBòôúçðîá ë"r
Iåçáå úáùáëøaãéå ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´
íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëLãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤
:ïéä úéæ ïîLåäëLã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå §¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷øLã÷-úçLî ¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤
:äéäéåëïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe ¦«§¤«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬

:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©®̈©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañàìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧
ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנקרא ·. בגן לשוח פעם הלכנו בברלין, כשהיינו
מוכרחים  היו לשם הנכנסים גארטן", "קייזערליכער
("לייוונטענע  מיוחדות אנפלאות מנעליהם על ללבוש
שעטנז  חשש ומשום הגן, ללכלך שלא קאלאשן")

אף. מטפחות המנעלים על לבשנו
ווילהעלעם, לקיסר המיוחד קטן היכל הי' בגן
והי' לפוש, לשם נכנס היה לגן, בא הי' המלך כאשר

להכנס. אדם לשום הניח שלא שומר שם
לשם. להכנס חשק לו שיש לפני התבטא אאמו"ר
שיקנה  גדולה אחת מטבע לו ונתתי לשומר נגשתי
והעודף  המשקה וכשהביא לשתות, דבר איזה לי
נתקרב  ועי"ז טרחתו, בעד העודף לו נתתי מהמטבע,
לשם, להכנס לאאמו"ר שירשה אותו ובקשתי עמי,
להכנס, לאאמו"ר והרשה שוחד, לו נתתי וגם
כדי  יבוא, הקיסר אם לראות מבחוץ עמד והשומר

שיצא. לו לרמוז
ועל  ושולחן, כסא היה שם לפנים, נכנס אאמו"ר
אאמו"ר  ועט. הסופר וקסת נייר מונחים היו השולחן
ואמר: געטאן), זעץ א זיך האט (ער הכסא על ישב

דא"ח  וכתב שטול". קלוגע  הנייר 6"א גליוני על
שם  מונחים שהיו לקיסר .7המיוחדים

לי ‚. אמר באשכנז אאמו"ר עם כשהייתי פעם
שהיה  זקן חכם תלמיד לבקר אחד למקום עמו שאסע

חולה.
עומדים  הדלת וליד ויפה, גדול לבית הגענו
ובקשנו  להם. ואמרנו אנחנו, מי ושאלו משרתים,
העלו  הרשות קבלת אחר להכנס. הבית מבעל רשות
מחדר, לפנים חדר שבבית, העליונה לקומה אותנו

במטה. הנ"ל המכובד האיש שכב ושם
היה  זקנתו ולעת ונכבד. עשיר היה ההוא האיש

חלציו. יוצאי עם דר
וישוחחו  אאמו"ר, של מביקורו מאד שמח האיש
אותו  אמר השיחה ובאמצע שונים, ענינים דבר על
והוא  שכתב, אחד ספר ידו תחת שיש לאאמו"ר הזקן
מעוניין  שהוא אאמו"ר לו ויאמר לדפוס. מוכן
לפני  הספר להביא ויצוהו אחד משרת ויקרא לראותו.

אאמו"ר.
מראשו  בו ודפדף ארוכה, שעה בו עיין אאמו"ר

השולחן. על והניחו לסופו
אליו  לו שיש אאמו"ר לו אמר מעמו, הפרדו קודם
אז  בקשתו, שימלא מראש יבטיחו ואם אחת, בקשה
אאמו"ר  לו ויאמר בקשתו. שימלא והבטיחו לו. יאמר

בפניו. הזה הספר את שישרוף בקשתו:
שהיה  האח שעל באש הספר את שרף הזקן
מעמו  ויפרד ברכו ע"ז לו הודה אאמו"ר בחדרו.

בשלום.
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תרס"ו בא'6) לוי מבית איש וילך המאמר את שכתב הרשימות,
2).(וראה הערה לעיל
אדמו"ר ראה7) כ"ק בהערת ,114 ע' תש"ד המאמרים ספר גם

באשכנז, בביקוריו באחד נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שליט"א:
חדר  ששימש לטרקלין וכשבא הקיסר, בארמון להכנס ביותר השתדל
הנייר  גליוני על דא"ח וכתב הכתיבה שלחן ליד ישב להקיסר, כתיבה
החושים  פתיחת הפליא ואח"כ שם. מונחים שהיו לקיסר המיוחדים

נוכח  שהי' אדמו"ר מו"ח כ"ק בנו שסיפר וכמו – הנ"ל  כל ידי על שנגרם
וראה  בווירצבורג. הי' שזה תשג"ה נח ש"ק ליל בשיחת בארוכה. אז,
אדנ"ע  שכתב מה :(7 ע' קפא חוב' (רשימות תרצ"ד מאריענבאד שיחות
כשגמרו  פר"ת) (שנת האחרון בפורים הרי וילהעלם, של בארמונו
הוציא  מכיסו תיק) =) פארטפעל לקח ג"כ. נכנסתי לחדרו ונכנס הסעודה
ושרפו. גפרורית והדליק געדענקסט? דו יצחק יוסף ושאלני: גליון משם

טוט. ער ואס טאטע א דאך ווייס טאטע.. ענני: טאטע... נזדעזעתי:

•
ycew zexb`

תרפ"ד  טבת ח' א' ב"ה

מוה"ר  אי"א וו"ח הנעלה ידידי כבוד

שי' חיים אלי'

וברכה, שלום

אשר  צער' מאה הסך אשר וכותב מכתבו, הגיעני היום

הנני  הבית, צרכי לטובת הי' טעלעגראפיש במחאה שלח

העושים  בעזרי יהי' והשי"ת הגיעני, נכון כי להודיע בזה

וימלא  בשר, ועד מנפש עניניהם בכל להצליחם והמעשים

ולברכה. לטובה ואחד אחד כל לב משאלות השי"ת

הנשמעים  מאלו רק הוא הנזכר הסכום כי אפונה לא

הק' רבותינו אבותינו לכ"ק בהתקשרות והשייכים

פקודתו... ושומרי זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ci jxk v"iixden w"b`
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:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ

eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−
:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ

:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´
ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ
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Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬
ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ

:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤
ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´
eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²

:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ
ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²

éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ
éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«

:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧
÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח NÚz‰ּכלֹומר: ‡Ïאינֹו , ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆ֵ

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו "לא NÚ‰נחּות (וגם ְְְִִִֵֵֶַַַָָ¬≈ְַֹ
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:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ

eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−
:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ

:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´
ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ

ipy - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬
ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ

:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤
ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´
eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²

:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ
ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²

éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ
éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«

:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧
÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח NÚz‰ּכלֹומר: ‡Ïאינֹו , ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆ֵ

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו "לא NÚ‰נחּות (וגם ְְְִִִֵֵֶַַַָָ¬≈ְַֹ



iyingרעב ,iriax ,iyily - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל ,NÚ‰יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ¬≈

העׂשּיה  העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ּפנים: ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

יראּו לא ּפני) את והן אחֹורי את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה ּפני ראּית ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(אבל

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

רּבנּו על ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

iriay ,iyy - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−

:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»
זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ
ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ



רעג iying ,iriax ,iyily - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל ,NÚ‰יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹ¬≈

העׂשּיה  העּדר ּתעׂשה, לא מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»

וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ּפנים: ּכל ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעל

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

יראּו לא ּפני) את והן אחֹורי את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה ּפני ראּית ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ(אבל

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿

‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

רּבנּו על ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

iriay ,iyy - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−

:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»
זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ
ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ



xihtnרעד - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת ּדר על ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©
,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñîãìBzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½

éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà øéñé̈¦¬¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´
:äeöé øLà úà ìàøNéäììàøNé-éðá eàøå ¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ

áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧
øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úà äLî¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬

:Bzàqqq ¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
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éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zeaezk(iying meil)

miaxd,àLéøîeli`e÷ééc àçà áøzeyxa dpew dpi` dkiyny ¥¥¨©©¨¨¥
miaxd.àôéqî¦¥¨

:`xnbd zx`ane,àLéøî ÷ééc àðéáø,epipy myàöBéå BëLBî äéä ¨¦¨¨¥¥¥¨¨¨§§¥
,øeèt ,íéìòa úeLøa úîe,wiicl yieàîòè,xeht `edy mrhd - ¥¦§§¨¦¨©§¨

meyníéìòa úeLøa úîc,ezeixg`a aiigzdl e`pw `leàäm` §¥¦§§¨¦¨
,áéiç ,úîe íéìòa úeLøî BàéöBäe`ivedy ote` lkay rnyne ¦¥§§¨¦¥©¨

gkene ,miaxd zeyxl e`ived m` elit`e ,aiig milra zeyxn
.miaxd zeyxa dpew dkiyny,àôéqî ÷ééc àçà áø,epipy my ©©¨¨¥¦¥¨

BàéöBäL Bà Bäéaâäipy epyipy jkne ,aiig zne milra zeyxn ¦§¦¤¦
c wiicl yi cgi mipte`dääaâäc àéîec äàöBädiepyd d`ved - ¨¨§¨§©§¨¨

,ddabdl dnec ote`a `id dpynadéúeLøì éúàc ääaâä äî- ©©§¨¨§¨¥¦§¥
,ezeyxl utgd `a ddabdd ici lry myk,énð äàöBä óàxaecn ©¨¨©¦

`weecdéúeLøì éúàcutgd `a dkiynd ici lry ote`a - §¨¥¦§¥
oeik dpw `l miaxd zeyxl e`ived m` la` ,zcgeind ezeyxl

.ezeyx ef oi`y
i cvik zxxan `xnbdly eweic z` mi`xen`dn cg` lk x`a
:`xnbd dywn .exiagàLéø àéL÷ ,àçà áøìdpnn wiiecny §©©¨©§¨¥¨

e .`piax ixackàôéñ àéL÷ ,àðéáøì.`g` ax ixack da wiiecny §¨¦¨©§¨¥¨
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì àçà áøì àLéøwiicl oi` eixacle ¥¨§©©¨Ÿ©§¨

m` elit`e ,aiig e`ived m` la` ,xeht 'milra zeyxa' `weecy
y oeik ,miaxd zeyxl e`iveddéúeLøì éúà àìc änkonf lk - ©¨§Ÿ¨¥¦§¥
,apbd zeyxl utgd `a `lydéa àðéø÷ 'íéìòa úeLø'aygp - §§¨¦¨¥¨¥

miaxd zeyxl dkiynay oeike ,milrad zeyxn oiicr `vi `ly
,'milra zeyxa' zny ote`k df ixd ,apbd zeyxl utgd qpkp `l

oke .xehte,àéL÷ àì àðéáøì àôéñy xaeq `piaxy oeikäàöBä ¥¨§¨¦¨Ÿ©§¨¨¨
ïðéøîà àì ääaâäc àéîecly mipte`d z` zeeydl gxkd oi` - §¨§©§¨¨Ÿ©§¦¨

`lyk s` epiid dpyna dxen`d d`vede ,dfl df ddabde d`ved
.miaxd zeyxl jyn m` mb `l` ,ezeyxl eqipkd

* * *
:dpyna epipy,'åë åéáà úBçà ìòå BúBçà ìò àaä,qpw mdl yi ©¨©£§©£¨¦

dywn `xnbd .oic zia zzin oda oi` zxkda ody it lr s`
miypdn zg` lr `ad oica zxg` dpyn oial epizpyn oia dxizq

:dpyna zeiepnd,eäðéîøezekn zkqna epipy(.bi),ïé÷Blä ïä elà §¦§¥¥©¦
,oda exzd m` mirax` zewlnå ,BúBçà ìò àaä`adúBçà ìò ©¨©£§©£

úLà ìòå ,åéçà úLà ìòå ,BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà̈¦§©£¦§©£¦§§©¥¤¨¦§©¥¤
,äcpä ìòå ,åéáà éçà£¦¨¦§©©¦¨
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המשך ביאור למסכת כתובות ליום חמישי עמוד ב

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל חמישי, י"ד אדר



רעח
לוח זמנים לשבוע פרשת כי-תשא 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
6:086:018:258:218:598:559:589:5517:3917:4318:0518:0917:2218:19באר שבע )ח(

6:096:018:248:208:598:549:589:5517:4017:4418:0318:0817:1418:18חיפה )ח(

6:076:008:238:198:578:539:579:5417:4117:4618:0318:0717:0518:17ירושלים )ח(

6:096:028:258:218:598:559:599:5517:3917:4418:0418:0917:2318:19תל אביב )ח(

6:376:258:368:309:209:1410:1710:1217:3817:4718:1118:2017:2818:33אוסטריה, וינה )ח(

7:047:109:389:4110:1610:1811:2311:2420:0219:5320:2920:2019:3720:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:376:268:398:339:229:1510:1910:1517:4217:5118:1518:2317:3118:36אוקראינה, אודסה )ח(

6:115:598:108:048:548:489:519:4717:1217:2117:4617:5517:0218:07אוקראינה, דונייצק )ח(

6:226:118:218:159:068:5910:039:5817:2317:3217:5618:0617:1318:19אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:506:378:468:399:329:2510:2910:2417:4617:5618:2118:3117:3718:44אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:436:308:398:329:259:1810:2110:1617:3917:4918:1418:2417:2918:37אוקראינה, קייב )ח(

7:026:529:069:009:479:4110:4510:4018:1218:2018:4118:4918:0119:02איטליה, מילאנו )ח(

6:236:228:548:539:239:2110:2510:2418:3018:2818:5218:5118:1118:59אקוואדור, קיטו )ח(

6:416:469:159:189:519:5310:5710:5819:3219:2419:5819:5019:0720:01ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:267:339:5910:0310:4010:4311:4711:4820:2820:1920:5820:4820:0221:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:318:508:459:279:2210:2610:2217:5918:0518:2718:3317:4618:45ארה״ב, בולטימור )ח(

6:306:218:398:349:179:1210:1610:1217:4717:5418:1618:2317:3418:34ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:316:218:398:349:189:1210:1610:1217:4717:5418:1718:2317:3518:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:086:589:159:109:549:4910:5310:4818:2218:2918:5218:5918:1019:11ארה״ב, דטרויט )ח(

6:476:419:059:029:399:3510:3810:3518:2118:2518:4618:5018:0719:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:216:138:368:329:119:0610:1010:0717:4817:5318:1518:2017:3518:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:446:399:059:019:379:3310:3710:3418:2318:2618:4718:5018:0719:00ארה״ב, מיאמי )ח(

6:276:178:358:299:139:0810:1210:0817:4217:4918:1218:1817:3018:30ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:266:168:338:289:129:0710:1110:0717:4117:4818:1018:1717:2818:29ארה״ב, שיקגו )ח(

6:326:349:069:079:379:3710:4110:4018:5718:5319:2019:1618:3619:25בוליביה, לה-פס )ח(

7:287:159:239:1610:1010:0211:0611:0118:2218:3318:5819:0818:1319:22בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:287:159:239:1610:1010:0311:0611:0118:2318:3318:5819:0818:1419:22בלגיה, בריסל )ח(

6:026:058:378:389:089:0910:1310:1318:4018:3519:0018:5518:1819:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:505:538:258:268:578:5710:0110:0118:2318:1818:4818:4218:0118:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:466:338:418:339:289:2110:2410:1917:4217:5218:1618:2617:3518:40בריטניה, לונדון )ח(

6:586:448:488:419:389:3010:3410:2817:4617:5718:2318:3517:4018:49בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:546:408:468:399:359:2710:3110:2617:4617:5718:2118:3217:3718:46גרמניה, ברלין )ח(

7:106:579:068:599:529:4510:4910:4418:0718:1718:4118:5117:5719:05גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:016:048:358:379:089:0910:1310:1318:4518:3919:0318:5718:2219:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:586:549:229:209:539:5010:5310:5118:4418:4619:0719:0918:2819:18הודו, מומבאי )ח(

6:546:509:189:169:499:4610:4910:4718:4018:4219:0419:0518:2419:15הודו, פונה )ח(

6:256:148:258:199:099:0210:0610:0117:2817:3718:0118:1017:1718:22הונגריה, בודפשט )ח(

6:356:268:448:389:229:1710:2110:1717:5117:5818:2018:2717:3818:38טורקיה, איסטנבול )ח(

6:586:499:099:049:469:4110:4410:4118:1818:2418:4618:5218:0519:03יוון, אתונה )ח(

6:466:348:478:409:299:2310:2710:2217:4917:5818:2218:3017:3918:43מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי-תשא 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
6:556:519:199:179:509:4710:5110:4818:4118:4319:0519:0718:2519:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:056:138:378:419:219:2510:2910:3119:1819:0719:5119:3918:5119:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:296:238:488:449:219:1710:2010:1818:0418:0718:2918:3217:4918:42נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:139:459:4410:1410:1211:1611:1519:2019:1919:4219:4119:0119:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:236:108:168:099:048:5710:009:5517:1517:2517:5118:0217:0618:16פולין, ורשא )ח(

6:116:118:448:449:149:1310:1710:1718:3018:2718:5318:5018:1018:59פרו, לימה )ח(

7:207:099:239:1710:059:5911:0210:5818:2718:3518:5919:0718:1619:19צרפת, ליאון )ח(

7:337:219:329:2510:1610:1011:1311:0918:3518:4419:0719:1618:2519:30צרפת, פריז )ח(

6:086:068:388:369:069:0510:0810:0718:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:546:449:008:549:409:3510:3810:3418:0918:1618:3718:4417:5718:56קנדה, טורונטו )ח(

6:336:228:368:309:189:1210:1610:1117:4217:5018:1318:2117:3118:33קנדה, מונטריאול )ח(

6:166:088:308:259:059:0010:0410:0017:4117:4618:0818:1317:2718:23קפריסין, לרנקה )ח(

7:477:329:359:2710:2610:1811:2211:1618:3118:4319:1019:2218:2319:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:227:079:088:5910:009:5210:5610:5018:0618:1918:4318:5517:5919:10רוסיה, מוסקבה )ח(

7:026:519:038:579:469:4010:4310:3918:0618:1418:3818:4717:5519:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:076:569:089:019:519:4410:4810:4318:1418:2318:4318:5218:0419:05שוויץ, ציריך )ח(

6:356:319:018:599:319:2810:3210:3018:2718:2818:4918:5018:0918:59תאילנד, 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¤



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת כי-תשא 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
6:086:018:258:218:598:559:589:5517:3917:4318:0518:0917:2218:19באר שבע )ח(

6:096:018:248:208:598:549:589:5517:4017:4418:0318:0817:1418:18חיפה )ח(

6:076:008:238:198:578:539:579:5417:4117:4618:0318:0717:0518:17ירושלים )ח(

6:096:028:258:218:598:559:599:5517:3917:4418:0418:0917:2318:19תל אביב )ח(

6:376:258:368:309:209:1410:1710:1217:3817:4718:1118:2017:2818:33אוסטריה, וינה )ח(

7:047:109:389:4110:1610:1811:2311:2420:0219:5320:2920:2019:3720:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:376:268:398:339:229:1510:1910:1517:4217:5118:1518:2317:3118:36אוקראינה, אודסה )ח(

6:115:598:108:048:548:489:519:4717:1217:2117:4617:5517:0218:07אוקראינה, דונייצק )ח(

6:226:118:218:159:068:5910:039:5817:2317:3217:5618:0617:1318:19אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

6:506:378:468:399:329:2510:2910:2417:4617:5618:2118:3117:3718:44אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:436:308:398:329:259:1810:2110:1617:3917:4918:1418:2417:2918:37אוקראינה, קייב )ח(

7:026:529:069:009:479:4110:4510:4018:1218:2018:4118:4918:0119:02איטליה, מילאנו )ח(

6:236:228:548:539:239:2110:2510:2418:3018:2818:5218:5118:1118:59אקוואדור, קיטו )ח(

6:416:469:159:189:519:5310:5710:5819:3219:2419:5819:5019:0720:01ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:267:339:5910:0310:4010:4311:4711:4820:2820:1920:5820:4820:0221:00ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:406:318:508:459:279:2210:2610:2217:5918:0518:2718:3317:4618:45ארה״ב, בולטימור )ח(

6:306:218:398:349:179:1210:1610:1217:4717:5418:1618:2317:3418:34ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:316:218:398:349:189:1210:1610:1217:4717:5418:1718:2317:3518:35ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:086:589:159:109:549:4910:5310:4818:2218:2918:5218:5918:1019:11ארה״ב, דטרויט )ח(

6:476:419:059:029:399:3510:3810:3518:2118:2518:4618:5018:0719:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:216:138:368:329:119:0610:1010:0717:4817:5318:1518:2017:3518:30ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:446:399:059:019:379:3310:3710:3418:2318:2618:4718:5018:0719:00ארה״ב, מיאמי )ח(

6:276:178:358:299:139:0810:1210:0817:4217:4918:1218:1817:3018:30ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:266:168:338:289:129:0710:1110:0717:4117:4818:1018:1717:2818:29ארה״ב, שיקגו )ח(

6:326:349:069:079:379:3710:4110:4018:5718:5319:2019:1618:3619:25בוליביה, לה-פס )ח(

7:287:159:239:1610:1010:0211:0611:0118:2218:3318:5819:0818:1319:22בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:287:159:239:1610:1010:0311:0611:0118:2318:3318:5819:0818:1419:22בלגיה, בריסל )ח(

6:026:058:378:389:089:0910:1310:1318:4018:3519:0018:5518:1819:04ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:505:538:258:268:578:5710:0110:0118:2318:1818:4818:4218:0118:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:466:338:418:339:289:2110:2410:1917:4217:5218:1618:2617:3518:40בריטניה, לונדון )ח(

6:586:448:488:419:389:3010:3410:2817:4617:5718:2318:3517:4018:49בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:546:408:468:399:359:2710:3110:2617:4617:5718:2118:3217:3718:46גרמניה, ברלין )ח(

7:106:579:068:599:529:4510:4910:4418:0718:1718:4118:5117:5719:05גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:016:048:358:379:089:0910:1310:1318:4518:3919:0318:5718:2219:07דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:586:549:229:209:539:5010:5310:5118:4418:4619:0719:0918:2819:18הודו, מומבאי )ח(

6:546:509:189:169:499:4610:4910:4718:4018:4219:0419:0518:2419:15הודו, פונה )ח(

6:256:148:258:199:099:0210:0610:0117:2817:3718:0118:1017:1718:22הונגריה, בודפשט )ח(

6:356:268:448:389:229:1710:2110:1717:5117:5818:2018:2717:3818:38טורקיה, איסטנבול )ח(

6:586:499:099:049:469:4110:4410:4118:1818:2418:4618:5218:0519:03יוון, אתונה )ח(

6:466:348:478:409:299:2310:2710:2217:4917:5818:2218:3017:3918:43מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי-תשא 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
6:556:519:199:179:509:4710:5110:4818:4118:4319:0519:0718:2519:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:056:138:378:419:219:2510:2910:3119:1819:0719:5119:3918:5119:52ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:296:238:488:449:219:1710:2010:1818:0418:0718:2918:3217:4918:42נפאל, קטמנדו )ח(

7:147:139:459:4410:1410:1211:1611:1519:2019:1919:4219:4119:0119:49סינגפור, סינגפור )ח(

6:236:108:168:099:048:5710:009:5517:1517:2517:5118:0217:0618:16פולין, ורשא )ח(

6:116:118:448:449:149:1310:1710:1718:3018:2718:5318:5018:1018:59פרו, לימה )ח(

7:207:099:239:1710:059:5911:0210:5818:2718:3518:5919:0718:1619:19צרפת, ליאון )ח(

7:337:219:329:2510:1610:1011:1311:0918:3518:4419:0719:1618:2519:30צרפת, פריז )ח(

6:086:068:388:369:069:0510:0810:0718:1018:0918:3218:3117:5118:40קולומביה, בוגוטה )ח(

6:546:449:008:549:409:3510:3810:3418:0918:1618:3718:4417:5718:56קנדה, טורונטו )ח(

6:336:228:368:309:189:1210:1610:1117:4217:5018:1318:2117:3118:33קנדה, מונטריאול )ח(

6:166:088:308:259:059:0010:0410:0017:4117:4618:0818:1317:2718:23קפריסין, לרנקה )ח(

7:477:329:359:2710:2610:1811:2211:1618:3118:4319:1019:2218:2319:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:227:079:088:5910:009:5210:5610:5018:0618:1918:4318:5517:5919:10רוסיה, מוסקבה )ח(

7:026:519:038:579:469:4010:4310:3918:0618:1418:3818:4717:5519:00רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:076:569:089:019:519:4410:4810:4318:1418:2318:4318:5218:0419:05שוויץ, ציריך )ח(

6:356:319:018:599:319:2810:3210:3018:2718:2818:4918:5018:0918:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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