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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמוד ב



ד

   
ÈL אחים ׁשבת נעים ּומה ּטֹוב מה הּנה לדוד הּמעלֹות ƒְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

יחד  ּבמאמרֹו1ּגם אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּומדּיק , ְְְֲֵַַַַַָָ
זה  יחד 2ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּיֹוׁשבים הּוא אחים ׁשבת הרי , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדאחים  ּומבאר, יחד'. 'ּגם מֹוסיף ּומה ּובאהבה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָּבאחוה
לזֹו זה הּׁשּייכים ונּוקבא ּדדכר הּנׁשמֹות (חתן 3הם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּלהם  וההתקּׁשרּות הּקרּוב הּוא אחים וׁשבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוכּלה),
נעׂשה  ׁשאז להּנּׂשּואין, הכנה וזהּו ּתנאים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבקיׁשּורי

יחּוד. ּגם התקּׁשרּות, על נֹוסף יחד', ְְִִַַַַַָָ'(ּגם)

CÈLÓÓe ּבּזהר ּדאיתא יחד,4ּבהּמאמר, ּגם אחים ׁשבת «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
לרּבֹות  ּגם יׂשראל, ּוכנסת ְְְְְִִֵֶֶַַָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ׁשאחים  ּדהּפרּוׁש ׁשהּׁשּייכּות לֹומר, ויׁש ּדלתּתא. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׂשראל
 ֿ קּודׁשאּֿברי על ּדקאי הּזהר מאמר עם וכּלה חתן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהם
ׁשּלמּטה  וכּלה חתן ּכי היא, יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

ׁשּלמעלה  וכּלה מחתן ּוכנסת 5מׁשּתלׁשלים הּקּב"ה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
(ׁשבת)6יׂשראל  ּבּזהר ׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר מביא ולכן , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּיסֹוד  זהּו ּכי יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה הם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחים
וכּלה. חתן הם ׁשאחים ְְִֵֵֶַַַָָָלהּפירּוׁש
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(1 ה'תש"נ". שנת ואמרת, גו' אמור פ' עש"ק הבעל"ט.. בעומר ל"ג "לקראת תש"נ, ― בעומר ל"ג בקונטרס לאור יצא תהלים *)

א. הארענשטיין 2)קלג, הכהן מענדל מנחם ר' וכו' הרה"ח בעלה עם שיינא מרת וכו' הרבנית בתו של בתנאים תרצ"ב, בעומר ָדל"ג

ואילך.3)הי"ד. תרצו ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי בארוכה ב.4)ראה ז, ס"ב 5)ח"ג ה'תשל"ט ברא אשר ד"ה ראה

.9 הערה שם ובהנסמן סו), ס"ע כסלו ניסן המאמרים ספר ― מנחם וכנס"י 6)(תורת שבהקב"ה הנ"ל, תרצ"ב זה בד"ה וראה

חתונתו  ביום במשנה) ― ב כו, (תענית כמרז"ל וישראל, דהקב"ה החתונה הוא דבחגה"ש וחתונה, תנאים דקישורי הענינים ישנם

לכלה". מהחתן סבלונות שילוח מועדי הם חגה"ש עד "ומאז תנאים הקישורי הוא בעומר ובל"ג תורה. מתן זה

    
להלן): יבואר בעומר לל"ג זה פסוק של המיוחד (והקשר תהלים בספר נאמר

Ìb ÌÈÁ‡ ˙L ÌÈÚ ‰Óe Bh ‰Ó ‰p‰ „Â„Ï ˙BÏÚn‰ ÈLƒ««¬¿»ƒƒ≈««»ƒ∆∆«ƒ«
„ÁÈ1˜i„Óe ‡„"eÓשואל, Á"ÂÓ ˜"Î הריי"צ BÓ‡Óaהרבי »«¿«≈«¿¿«¬»

שלו  חסידות Ê‰מאמר ÏÈÁ˙n‰Œeac2, על שנאמר זה בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ∆
תרצ"ב, בעומר "ל"ג ביום ידו

בתו  של התנאים קישורי בעת

עם  שיינא מרת וכו' הרבנית

מנחם  ר' וכו' החסיד הרב בעלה

הי"ד" הארענשטיין הכהן ָמענדל

כאן), 2 הפירוש ‰È(הערה ¬≈
הביטוי  של ∆∆L˙הפשוט

ÌÈLBiL ‡e‰ ÌÈÁ‡«ƒ∆¿ƒ
ÂÁ‡a‰האחים  „ÁÈ««¿«¿»

‰‰‡e,באחים מדובר שהרי ¿«¬»
ÛÈÒBÓ ‰Óe באמרו הפסוק «ƒ

?.'„ÁÈ Ìb'«»«
תחילה  אומר הכתוב פשוטו (לפי

בני  שכל נעים, ומה טוב מה

ואחר  אדמתם על ישבו ישראל

נוספת  מעלה שיש מוסיף כך

אחת  במלכות יחד, שישבו בכך

מצודת  (ראה ממלכות בשתי ולא

הפסוק  את מפרש והמאמר דוד)

הדברים) פנימיות לפי

,‡Óe במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈
‰BÓLp˙הנזכר  Ì‰ ÌÈÁ‡c¿«ƒ≈«¿»

‡˜eÂ Î„c ונקבה זכר של ∆¿«¿¿»
BÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiM‰3,(‰lÎÂ Ô˙Á) הנישאים ואשה שאיש בזוהר כמובא ««»ƒ∆¿»»¿«»

הנישואין  לפני עוד בזו זו קשורות שלהם הנשמות הרי לזה, ‡ÌÈÁזו ˙LÂ¿∆∆«ƒ
הקירו  של הראשון שבפסוקהביטוי והאחווה ‰ewב ‡e‰«≈

Ì‰lL ˙eM˜˙‰‰Â והכלה החתן ÌÈ‡z,של ÈeLÈ˜a שבו השלב ¿«ƒ¿«¿∆»∆¿ƒ≈¿»ƒ
רבות  בקהילות המנהג שם על תנאים" "קישורי הנקרא להינשא מחליטים הם

השידוך על "תנאים" שטר על e‰ÊÂלכתוב להתקשר ההחלטה של השלב ¿∆
הוא  להינשא ÁÈ„',מנת (Ìb)' ‰NÚ Ê‡L ,ÔÈ‡eOp‰Ï ‰Î‰¬»»¿«ƒƒ∆»«¬∆«»«

יש  הנישואין בשלב כי פנימי ויותר עמוק יותר ונעשה מתחזק ביניהם והקשר

והאשה  האיש eÁÈ„בין Ìb ,˙eM˜˙‰ ÏÚ ÛÒB.פנימית התאחדות »«ƒ¿«¿«ƒ

‡˙È‡c ,Ó‡n‰a CÈLÓÓe מובא‰fa4שהפסוקÌÈÁ‡ ˙L «¿ƒ¿««¬»¿ƒ»«…«∆∆«ƒ
,„ÁÈ Ìbאל Ï‡NÈ,מתייחס ˙ÒÎe ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ והכתוב «»«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

נמשלו  שהם כפי ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין והקירוב הקשר על מדבר

והמילה ישראל" "כנסת ונקראים כביכול, באה Ìbלרעייתו, BaÏ˙שבפסוק «¿«
‡z˙Ïc Ï‡NÈ ישראל בני ƒ¿»≈ƒ¿«»

שהפסוק  היינו למטה, שהם כפי

וההתקרבות  הקשר על גם מדבר

ובני  הקדושֿברוךֿהוא בין

שנשמות  כפי רק (לא ישראל

העליונים, בעולמות הן ישראל

הם  ישראל שבני כפי גם) אלא

הזה. בעולם למטה,

˙eÎÈiM‰L ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»
Ì‰ ÌÈÁ‡L Let‰c¿«≈∆«ƒ≈
Ó‡Ó ÌÚ ‰lÎÂ Ô˙Á»»¿«»ƒ«¬«
Œ‡L„e˜ ÏÚ È‡˜c ‰f‰«…«¿»≈«¿»
˙ÒÎe ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿∆∆

,Ï‡NÈ בין ושייכות קשר יש ƒ¿»≈
המובאים  לפסוק הפירושים שני

הראשון  הפירוש – במאמר

וכלה  לחתן היא שהכוונה

היא  שהכוונה השני והפירוש

וכנסת  לקדושֿברוךֿהוא

והשייכות  Èkישראל, ,‡È‰ƒƒ
‰hÓlL ‰lÎÂ Ô˙Á איש »»¿«»∆¿«»

כפשוטו  ÌÈÏLÏzLÓƒ¿«¿¿ƒואשה
‰ÏÚÓlL ‰lÎÂ Ô˙ÁÓ5, ≈»»¿«»∆¿«¿»

Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰6, שקיים בהתאם גשמי דבר שכל לכלל «»»¿∆∆ƒ¿»≈
גשמיות  שבין ולמרות שלו, הרוחני והשורש מהמקור ומשתלשל בא בעולם

השניים, בין דמיון יש מסויים במובן עצום, ופער הערך ריחוק יש ורוחניות

בין  והקירוב ההתקשרות עניין בין ושייכות קשר יש – ובענייננו

בשידוכי  והקירוב ההתקשרות לעניין ישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא

מזה) (שנשתלשלו ואשה איש Ó‰ובנישואי Ó‡n‰a ‡ÈÓ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿««¬»«
,Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰ Ì‰ ÌÈÁ‡ (˙L) ‰fa e˙kL∆»«…«∆∆«ƒ≈«»»¿∆∆ƒ¿»≈

LeÈt‰Ï „BÒi‰ e‰Ê Èk במאמר Ô˙Áהראשון Ì‰ ÌÈÁ‡L ƒ∆«¿¿«≈∆«ƒ≈»»
.‰lÎÂ¿«»
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי



ה

   
ÈL אחים ׁשבת נעים ּומה ּטֹוב מה הּנה לדוד הּמעלֹות ƒְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָ

יחד  ּבמאמרֹו1ּגם אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּומדּיק , ְְְֲֵַַַַַָָ
זה  יחד 2ּדּבּורֿהּמתחיל ׁשּיֹוׁשבים הּוא אחים ׁשבת הרי , ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַ

ּדאחים  ּומבאר, יחד'. 'ּגם מֹוסיף ּומה ּובאהבה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָּבאחוה
לזֹו זה הּׁשּייכים ונּוקבא ּדדכר הּנׁשמֹות (חתן 3הם ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשּלהם  וההתקּׁשרּות הּקרּוב הּוא אחים וׁשבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוכּלה),
נעׂשה  ׁשאז להּנּׂשּואין, הכנה וזהּו ּתנאים, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבקיׁשּורי

יחּוד. ּגם התקּׁשרּות, על נֹוסף יחד', ְְִִַַַַַָָ'(ּגם)

CÈLÓÓe ּבּזהר ּדאיתא יחד,4ּבהּמאמר, ּגם אחים ׁשבת «¿ƒְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹ
לרּבֹות  ּגם יׂשראל, ּוכנסת ְְְְְִִֵֶֶַַָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא
ׁשאחים  ּדהּפרּוׁש ׁשהּׁשּייכּות לֹומר, ויׁש ּדלתּתא. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָיׂשראל
 ֿ קּודׁשאּֿברי על ּדקאי הּזהר מאמר עם וכּלה חתן ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהם
ׁשּלמּטה  וכּלה חתן ּכי היא, יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּוא

ׁשּלמעלה  וכּלה מחתן ּוכנסת 5מׁשּתלׁשלים הּקּב"ה , ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
(ׁשבת)6יׂשראל  ּבּזהר ׁשּכתּוב מה ּבהּמאמר מביא ולכן , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הּיסֹוד  זהּו ּכי יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה הם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאחים
וכּלה. חתן הם ׁשאחים ְְִֵֵֶַַַָָָלהּפירּוׁש
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(1 ה'תש"נ". שנת ואמרת, גו' אמור פ' עש"ק הבעל"ט.. בעומר ל"ג "לקראת תש"נ, ― בעומר ל"ג בקונטרס לאור יצא תהלים *)

א. הארענשטיין 2)קלג, הכהן מענדל מנחם ר' וכו' הרה"ח בעלה עם שיינא מרת וכו' הרבנית בתו של בתנאים תרצ"ב, בעומר ָדל"ג

ואילך.3)הי"ד. תרצו ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי בארוכה ב.4)ראה ז, ס"ב 5)ח"ג ה'תשל"ט ברא אשר ד"ה ראה

.9 הערה שם ובהנסמן סו), ס"ע כסלו ניסן המאמרים ספר ― מנחם וכנס"י 6)(תורת שבהקב"ה הנ"ל, תרצ"ב זה בד"ה וראה

חתונתו  ביום במשנה) ― ב כו, (תענית כמרז"ל וישראל, דהקב"ה החתונה הוא דבחגה"ש וחתונה, תנאים דקישורי הענינים ישנם

לכלה". מהחתן סבלונות שילוח מועדי הם חגה"ש עד "ומאז תנאים הקישורי הוא בעומר ובל"ג תורה. מתן זה

    
להלן): יבואר בעומר לל"ג זה פסוק של המיוחד (והקשר תהלים בספר נאמר

Ìb ÌÈÁ‡ ˙L ÌÈÚ ‰Óe Bh ‰Ó ‰p‰ „Â„Ï ˙BÏÚn‰ ÈLƒ««¬¿»ƒƒ≈««»ƒ∆∆«ƒ«
„ÁÈ1˜i„Óe ‡„"eÓשואל, Á"ÂÓ ˜"Î הריי"צ BÓ‡Óaהרבי »«¿«≈«¿¿«¬»

שלו  חסידות Ê‰מאמר ÏÈÁ˙n‰Œeac2, על שנאמר זה בפסוק הפותח ƒ««¿ƒ∆
תרצ"ב, בעומר "ל"ג ביום ידו

בתו  של התנאים קישורי בעת

עם  שיינא מרת וכו' הרבנית

מנחם  ר' וכו' החסיד הרב בעלה

הי"ד" הארענשטיין הכהן ָמענדל

כאן), 2 הפירוש ‰È(הערה ¬≈
הביטוי  של ∆∆L˙הפשוט

ÌÈLBiL ‡e‰ ÌÈÁ‡«ƒ∆¿ƒ
ÂÁ‡a‰האחים  „ÁÈ««¿«¿»

‰‰‡e,באחים מדובר שהרי ¿«¬»
ÛÈÒBÓ ‰Óe באמרו הפסוק «ƒ

?.'„ÁÈ Ìb'«»«
תחילה  אומר הכתוב פשוטו (לפי

בני  שכל נעים, ומה טוב מה

ואחר  אדמתם על ישבו ישראל

נוספת  מעלה שיש מוסיף כך

אחת  במלכות יחד, שישבו בכך

מצודת  (ראה ממלכות בשתי ולא

הפסוק  את מפרש והמאמר דוד)

הדברים) פנימיות לפי

,‡Óe במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈
‰BÓLp˙הנזכר  Ì‰ ÌÈÁ‡c¿«ƒ≈«¿»

‡˜eÂ Î„c ונקבה זכר של ∆¿«¿¿»
BÊÏ ‰Ê ÌÈÎÈiM‰3,(‰lÎÂ Ô˙Á) הנישאים ואשה שאיש בזוהר כמובא ««»ƒ∆¿»»¿«»

הנישואין  לפני עוד בזו זו קשורות שלהם הנשמות הרי לזה, ‡ÌÈÁזו ˙LÂ¿∆∆«ƒ
הקירו  של הראשון שבפסוקהביטוי והאחווה ‰ewב ‡e‰«≈

Ì‰lL ˙eM˜˙‰‰Â והכלה החתן ÌÈ‡z,של ÈeLÈ˜a שבו השלב ¿«ƒ¿«¿∆»∆¿ƒ≈¿»ƒ
רבות  בקהילות המנהג שם על תנאים" "קישורי הנקרא להינשא מחליטים הם

השידוך על "תנאים" שטר על e‰ÊÂלכתוב להתקשר ההחלטה של השלב ¿∆
הוא  להינשא ÁÈ„',מנת (Ìb)' ‰NÚ Ê‡L ,ÔÈ‡eOp‰Ï ‰Î‰¬»»¿«ƒƒ∆»«¬∆«»«

יש  הנישואין בשלב כי פנימי ויותר עמוק יותר ונעשה מתחזק ביניהם והקשר

והאשה  האיש eÁÈ„בין Ìb ,˙eM˜˙‰ ÏÚ ÛÒB.פנימית התאחדות »«ƒ¿«¿«ƒ

‡˙È‡c ,Ó‡n‰a CÈLÓÓe מובא‰fa4שהפסוקÌÈÁ‡ ˙L «¿ƒ¿««¬»¿ƒ»«…«∆∆«ƒ
,„ÁÈ Ìbאל Ï‡NÈ,מתייחס ˙ÒÎe ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ והכתוב «»«¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

נמשלו  שהם כפי ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא בין והקירוב הקשר על מדבר

והמילה ישראל" "כנסת ונקראים כביכול, באה Ìbלרעייתו, BaÏ˙שבפסוק «¿«
‡z˙Ïc Ï‡NÈ ישראל בני ƒ¿»≈ƒ¿«»

שהפסוק  היינו למטה, שהם כפי

וההתקרבות  הקשר על גם מדבר

ובני  הקדושֿברוךֿהוא בין

שנשמות  כפי רק (לא ישראל

העליונים, בעולמות הן ישראל

הם  ישראל שבני כפי גם) אלא

הזה. בעולם למטה,

˙eÎÈiM‰L ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆««»
Ì‰ ÌÈÁ‡L Let‰c¿«≈∆«ƒ≈
Ó‡Ó ÌÚ ‰lÎÂ Ô˙Á»»¿«»ƒ«¬«
Œ‡L„e˜ ÏÚ È‡˜c ‰f‰«…«¿»≈«¿»
˙ÒÎe ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿∆∆

,Ï‡NÈ בין ושייכות קשר יש ƒ¿»≈
המובאים  לפסוק הפירושים שני

הראשון  הפירוש – במאמר

וכלה  לחתן היא שהכוונה

היא  שהכוונה השני והפירוש

וכנסת  לקדושֿברוךֿהוא

והשייכות  Èkישראל, ,‡È‰ƒƒ
‰hÓlL ‰lÎÂ Ô˙Á איש »»¿«»∆¿«»

כפשוטו  ÌÈÏLÏzLÓƒ¿«¿¿ƒואשה
‰ÏÚÓlL ‰lÎÂ Ô˙ÁÓ5, ≈»»¿«»∆¿«¿»

Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰6, שקיים בהתאם גשמי דבר שכל לכלל «»»¿∆∆ƒ¿»≈
גשמיות  שבין ולמרות שלו, הרוחני והשורש מהמקור ומשתלשל בא בעולם

השניים, בין דמיון יש מסויים במובן עצום, ופער הערך ריחוק יש ורוחניות

בין  והקירוב ההתקשרות עניין בין ושייכות קשר יש – ובענייננו

בשידוכי  והקירוב ההתקשרות לעניין ישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא

מזה) (שנשתלשלו ואשה איש Ó‰ובנישואי Ó‡n‰a ‡ÈÓ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ¿««¬»«
,Ï‡NÈ ˙ÒÎe ‰"aw‰ Ì‰ ÌÈÁ‡ (˙L) ‰fa e˙kL∆»«…«∆∆«ƒ≈«»»¿∆∆ƒ¿»≈

LeÈt‰Ï „BÒi‰ e‰Ê Èk במאמר Ô˙Áהראשון Ì‰ ÌÈÁ‡L ƒ∆«¿¿«≈∆«ƒ≈»»
.‰lÎÂ¿«»
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ו     

‰B‡ÎÏÂ7 ּבׁשני) ׁשּבהּמאמר ּדהּביאּור להֹוסיף, יׁש ¿ƒ¿»ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
ו'גם  אחים, ּדׁשבת ּגם הענינים הּוא יחד') ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּבהאהבה 8להּפירּוׁש יׂשראל, ּבני על קאי ׁשאחים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
התקּׁשרּות  ּבכללּות. מדרגֹות ׁשּתי ׁשּלהם ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוהאחוה
אחרּֿכ ּבאים ועלֿידיֿזה ּתנאים), קיׁשּורי ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ(ּבדּוגמת
ּבהּמאמר  ׁשּמביא ּדזה לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלהתאחדּות.
הּיחּוד  על קאי יחד ּגם אחים ּדׁשבת  הּזהר ְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹּפרּוׁש
ּבכדי  ּכי הּוא, יׂשראל, ּוכנסת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא
(ּדּוגמת  ּדיחד ּבאֹופן ּתהיה ּדיׂשראל והאחוה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהאהבה

הּוא  ּדנּׂשּואין), עם 9הּיחּוד ּדיׂשראל הּיחּוד ּגילּוי עלֿידי ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָ
מה 10קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּגם לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ּכּׁשמן 11ׁשהּכתּוב  הּוא) יחד ּגם אחים (ּדׁשבת ממׁשי ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּפי  על ׁשּיֹורד אהרן זקן הּזקן על יֹורד הראׁש על ְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֹהּטֹוב
ויׂשראל  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ׁשהּיחּוד ּבכדי ּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָמּדֹותיו,
ּדיחד, ּבאֹופן עד אמּתית ואחוה אהבה ּביׂשראל ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָיפעֹול
(סעיף  ּכדלקּמן הּטֹוב, ׁשמן והמׁשכת ירידת עלֿידי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּוא

ח).

ּבּזהר ÔeÈÂב) ּדאיתא ּבהקּדים הוה 12זה חדא זמנא ¿»ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹ
ּדרּבי  לקּמיּה אתּו למיטרא, עלמא ְְְְְְִִִֵַַָָָָָצריכא
מה  הּנה ּבּפסּוק ּדרּוׁש ׁשאמר ועלֿידי יֹוחאי, ּבן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשמעֹון
וידּוע  מטר. ירד יחד, ּגם אחים ׁשבת ּנעים ּומה ְִִֶֶַַַַַַָָָָָָטֹוב

ּבזה  ּגׁשמים 13הּדּיּוק ירידת לפעל ׁשּבכדי מצינּו הרי , ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עׂשרה' ּב'ׁשמֹונה ּברכֹות ׁשׁש מֹוסיפים י"ג 14היּו וגֹוזרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָ

ּבתֹוכּה15ּתענּיֹות  ועמד עּוגה עג המעּגל וחֹוני , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
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ח).7) אות סט"ז הפוסקים כללי שד"ח (ראה למסקנא דהוא בענין גם הוא נט,8)ד"לכאורה" זח"ג וראה שם. לתהלים מפרשים

ס"ז. לקמן הובא - לב.9)ב פרק תניא דלתתא".10)ראה ישראל לרבות "גם בזהר מ"ש בהמאמר שמדייק מה יומתק ועפ"ז

ב.11) שם, ע"ב.12)תהלים ריש נט, ואילך 13)ח"ג רנד ע' (הוספות) ויקרא באוה"ת למיטרא צריך הוה דעלמא כו' זח"ג ד"ה

רסז  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז חדא זימנא כו' אחרי פ' בזהר ד"ה ואילך]. תתקכא ע' אחרי ב, כרך להצ"צ הזהר בביאורי גם [נדפס

צא. ע' תרפ"ז סה"מ ואילך. קל ס"ע עטר"ת סה"מ ה"ז 14)ואילך). פ"ד שם ה"ז. פ"ג תעניות הל' רמב"ם א. טו, תענית משנה

סתקע"ה. תענית הל' או"ח טושו"ע שם.15)ואילך. טושו"ע ואילך. ה"ב פ"ג שם רמב"ם ב. יב, שם משנה

    
‰B‡ÎÏÂ7ÌÈÈÚ‰ ÈLa) Ó‡n‰aL e‡Èa‰c ,ÛÈÒB‰Ï LÈ ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈∆¿««¬»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

'„ÁÈ Ì‚'Â ,ÌÈÁ‡ ˙Lc שיש והקירוב ההתקשרות בעניין והתוספת ¿∆∆«ƒ¿«»«
אחים" "שבת לעומת יחד" Ïב"גם Ìb ‡e‰ LeÈt‰8ÌÈÁ‡Lפי ) «¿«≈∆«ƒ

Ï‡È Èa ÏÚ È‡˜,הקדושֿברוךֿהוא אל שלהם היחס לגבי »≈«¿≈ƒ¿»≈
‰ÂÁ‡‰Â ‰‰‡‰aL∆¿»«¬»¿»«¿»
˙B‚„Ó ÈzL Ì‰lL∆»∆¿≈«¿≈

˙eÏÏÎa וכלה בחתן כמו ƒ¿»
היא  הראשונה הדרגה למטה.

˙Ó‚e„a) ˙eM˜˙‰ƒ¿«¿¿¿«
ŒÏÚÂ ,(ÌÈ‡z ÈeLÈƒ̃≈¿»ƒ¿«
CkŒÁ‡ ÌÈ‡a ‰ÊŒÈ„È¿≈∆»ƒ««»

˙e„Á‡˙‰Ï הדרגה שהיא ¿ƒ¿«¬
יותר  והפנימית העמוקה השנייה,

לעומת  הנישואין (בדוגמת

התנאים). קישורי

,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
Ó‡n‰a ‡ÈnL ‰Êc¿∆∆≈ƒ¿««¬»
ÌÈÁ‡ ˙Lc ‰f‰ Let≈«…«¿∆∆«ƒ

È‡˜ „ÁÈ Ìb מכווןÏÚ «»«»≈«
„eÁi‰ הפנימיŒ‡L„e˜c «ƒ¿¿»

Ï‡È ˙ÒÎe ‡e‰ŒCÈa¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
הנישואין), Èk(בדוגמת ,‡e‰ƒ

‰ÂÁ‡‰Â ‰‰‡‰L È„Îaƒ¿≈∆»«¬»¿»«¿»
Ï‡ÈcÔÙB‡a ‰È‰z ¿ƒ¿»≈ƒ¿∆¿∆

„eÁi‰ ˙Ó‚ec) „ÁÈc¿««¿««ƒ
‡e‰ ,(ÔÈ‡eOc9È„ÈŒÏÚ ¿ƒƒ«¿≈

ÌÚ Ï‡Èc „eÁi‰ ÈeÏÈbƒ«ƒ¿ƒ¿»≈ƒ
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜10 ¿»¿ƒ

ישראל  בני כאשר כלומר,

הייחוד  את ומרגישים מכירים

הפנימית) העמוקה (ההתאחדות

הקדושֿברוךֿהוא  עם שלהם

ואחווה  האהבה גם אזי בגלוי,

ולא  הנישואין, בעניין הייחוד כמו ופנימית עמוקה היא עצמם ישראל בני בין

תנאים. בקישורי כמו כללית שייכות רק

e˙k‰L ‰Ó Ìb ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ11בתהליםCÈLÓÓ ¿«ƒ∆≈¿»≈««∆«»«¿ƒ
ÏÚ „BÈ L‡‰ ÏÚ Bh‰ ÔÓMk (‡e‰ „ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡ ˙Lc)¿∆∆«ƒ«»««∆∆««»…≈«

ÂÈ˙BcÓ Èt ÏÚ „BiL Ô‰‡ Ô˜Ê Ô˜f‰ ממחיש הכתוב פשוטו (לפי «»»¿««¬…∆≈«ƒƒ»

כך  כדי עד רב בשפע הראש על הנתון המשחה שמן כמו ונעים טוב שהדבר

ראשון  שהיה אהרן של הזקן על ומדובר הזקן, אל מהראש יורד שהוא

לפי  הדברים את מבאר והמאמר דוד) מצודת (ראה המשחה בשמן לנמשחים

העניינים) eÁi‰L„פנימיות È„Îa Èk העמוקה הפנימית ההתאחדות ƒƒ¿≈∆«ƒ
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ

Ï‡Èa ÏBÚÙÈ Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ¿»≈
˙ÈzÓ‡ ‰ÂÁ‡Â ‰‰‡«¬»¿«¿»¬ƒƒ

עצמם  ישראל בני »Ú„בקרב
ŒÏÚ ‡e‰ ,„ÁÈc ÔÙB‡a¿∆¿«««
ÔÓL ˙ÎLÓ‰Â ˙„ÈÈ È„È¿≈¿ƒ«¿«¿»«∆∆
ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï„k ,Bh‰«¿ƒ¿«»¿ƒ

(Á,התורה לפנימיות שהכוונה

להלן. שיתבאר כפי

ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (¿»∆¿«¿ƒ
‡˙È‡c מובא‰fa12 ¿ƒ»«…«

‡ÎÈˆ ‰Â‰ ‡„Á ‡ÓÊƒ¿»»»¬»¿ƒ»
,‡ËÈÓÏ ‡ÓÏÚ אחת פעם »¿»¿ƒ¿»

(ולא  לגשם העולם צריך היה

גשמים) dÈn˜Ïירדו e˙‡»¿«≈
,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èac¿«ƒƒ¿∆»ƒ
רבי  לפני ישראל) (חכמי באו

ההילולא  (שיום יוחאי בן שמעון

יום  בעומר, בל"ג הוא שלו

ממנו  ובקשו המאמר) אמירת

הגשמים ירידת את »¿ŒÏÚÂלפעול
Ó‡L È„È בר שמעון רבי ¿≈∆»«

‰p‰יוחאי ˜eÒta Lec¿«»ƒ≈
˙L ÌÈÚp ‰Óe BË ‰Ó««»ƒ∆∆
.ËÓ „È ,„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡«ƒ«»«»«»»

˜eic‰ Úe„ÈÂ השאלה ¿»««ƒ
‰Êa13eÈˆÓ È‰ בדברי , »∆¬≈»ƒ

בגמרא  ז"ל ≈¿È„ÎaL∆ƒחכמינו
ÌÈÓLb ˙„ÈÈ ÏÚÙÏ כאשר ƒ¿…¿ƒ«¿»ƒ

יורד  ולא מתעכב הגשם אך לגשם זקוק והעולם הגשמים עונת «‰eÈהגיעה
'‰Ú ‰BÓL'a ˙BÎa LL ÌÈÙÈÒBÓ14‚"È ÌÈÊB‚Â ƒƒ≈¿»ƒ¿∆∆¿≈¿¿ƒ

˙BiÚz15,לגשמים וזוכים נענים והצומות התפילות ידי שעל ÈBÁÂעד «¬ƒ¿ƒ
‰‚eÚ ‚Ú ÏbÚÓ‰ עיגול Ïlt˙‰Âצייר dÎB˙a „ÓÚÂ16 הרי ונענה, «¿«≈»»¿»«¿»¿ƒ¿«≈

ותעניות  תפילה באמצעות היא בצורת בעת גשמים ירידת לפעול ÈaÂ¿«ƒשהדרך
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ׁשמ 16והתּפּלל  ורּבי עלֿידי , זה  ּפעל י ֹוחאי ּבן עֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכלל. יגיעה ּבלי ּדרּוׁש, ְְְְֲִִִַָָאמירת

˙„e˜eׁשּצרי ּדזה מהּדרּוׁשים), (ּכּמּובן ּבזה הּביאּור ¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּוא  ּגׁשמים ירידת לפעֹול מיּוחדה ְְְְְְְִִִִַַָָָלהׁשּתּדלּות
ּבכדי  לכן למעלה, מּלמּטה היא ׁשּתפּלה ּדכיון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתפּלה.
ּגׁשמים  ותמׁשי ּתעֹורר ּדהּתח ּתֹונים (ּתפּלה) ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשהעבֹודה

מהׁשּתלׁשלּות  למעלה הּוא הּגׁשמים צריכה 17(ּדׁשרׁש ( ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון ורּבי מיּוחדה. הׁשּתּדלּות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָלהיֹות
היא  ּדתֹורה ּתֹורה, אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהמׁשי
וליגיעה. לעבֹודה צרי היה  לא ולכן למּטה, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֹמּלמעלה

ÌÚh‰Âהמׁשי ּדוקא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי זה על ¿«««ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּכי  הּוא, ּתֹורה, אמירת עלֿידי ּגׁשמים ְְְֲִִִִֵַַַָָירידת
ּגׁשמים) עצירת ּתחּלה ׁשהיתה (לאחרי ּגׁשמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָירידת

הּוא הּוא ּבעֹולם ׁשינּוי ׁשּנעׂשה ּדזה ּבעֹולם, ְֲִֶֶַָָָָָ
ּבּתניא  ּכמבֹואר ּתפּלה, עלֿידי ּכלל) אּלא 18(ּבדר . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

היתה  ׁשּלֹו הּתֹורה ּבעסק ּגם יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברּבי
ּגׁשמים  ירידת המׁשי ולכן ּדתפּלה, הּמעלה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ(ּגם)

ּתֹורה. אמירת ְֲִֵַַָעלֿידי

הּוא ÔÈÚ‰Âג) ּותפּלה ּתֹורה ּבין ּדהחילּוק הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵַָָ
ּותפּלה  ּברכה ּבין החילּוק 19עלּֿדר. ְְִִֵֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשהּמתּפּלל (כנ"ל), למעלה מּלמּטה היא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדתפּלה
היא  ּוברכה מּלמעלה, לֹו ׁשּיׁשּפיעּו ּומבּקׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלמּטה
,לבר ּכח לֹו ׁשּיׁש [זה ׁשהמבר למּטה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלמעלה
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א.16) כג, קנה.17)תענית ע' תרמ"ד סה"מ וראה שליח. ביד נמסרו לא דגשמים א) (ב, תענית מ"ש 18)ראה להבין רד"ה קו"א

א). (קנה, שם.19)בפע"ח ובהנסמן ואילך, 38 ס"ע ח"י לקו"ש גם וראה .13 בהערה בהמצויין ראה לקמן בהבא

    
Lec ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚt È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL,תורה ÈÏaבדברי ƒ¿∆»ƒ»«∆«¿≈¬ƒ«¿¿ƒ

ÏÏk ‰ÚÈ‚È הדרך מהי להבין ויש במאמץ, שכרוכות וצומות מתפילות בשונה ¿ƒ»¿»
זו.? בדרך דווקא גשמים ירידת לפעול יוחאי בר שמעון רבי של המיוחדת

ÌÈLec‰Ó Ôenk) ‰Êa e‡Èa‰ ˙„e˜e ממאמרי שעולה כפי ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
זה  בנושא העוסקים ),החסידות

˙eÏczL‰Ï CÈL ‰Êc¿∆∆»ƒ¿ƒ¿«¿
˙„ÈÈ ÏBÚÙÏ ‰„ÁeÈÓ¿»»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈÓLb כרוך הדבר וכאמור ¿»ƒ
מיוחד lÙ˙a‰במאמץ  ‡e‰ƒ¿ƒ»

ירידת  את לפעול מבקשים כאשר

תפילה. באמצעות הגשמים

על  גשמים שהורדת לכך והסיבה

מיוחד  במאמץ כרוכה תפילה ידי

‰È‡היא ‰lÙzL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ»ƒ
לאלוקות  האדם של התקרבות

של hÓlÓ,‰ÏÚÓÏבדרך ‰ ƒ¿«»¿«¿»
היא  ההתעוררות שתחילת היינו

הנמצא  התחתון האדם מצד

לאלוקות  להתקרב ורצונו למטה

È„Îaשלמעלה ÔÎÏ»≈ƒ¿≈
(‰lÙz) ‰„BÚ‰L∆»¬»¿ƒ»

ÌÈBzÁz‰c למטה הנמצאים ¿««¿ƒ
ÌÈÓLb CÈLÓ˙Â BÚz¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ
‡e‰ ÌÈÓLb‰ LLc)¿…∆«¿»ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ17 ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
כדבר  נראים שהגשמים למרות

הם  לכאורה כן ואם טבעי

שבו  השתלשלות' ל'סדר שייכים

בצורה  יורד האלוקי האור

כך  לדרגה מדרגה מסודרת

אור  מאיר ולמטה שלמעלה רב

בכל  ומצומצם, מועט אור מאיר

השתלשלות', מ'סדר למעלה באלוקות, גבוהה בדרגה הוא הגשמים שורש זאת

בפועל  גשמים להשפעת עד ונמשך יורד האור מכן שלאחר ˆÎÈ‰אלא (¿ƒ»
‰„ÁeÈÓ ˙eÏczL‰ ˙BÈ‰Ï נחות במצב נמצא האדם עצמו מצד שהרי ƒ¿ƒ¿«¿¿»»

התעלות  בו פועלת מיוחד ומאמץ מיוחדת השתדלות ורק מאלוקות ורחוק

למעלה. פועלת שתפילתו כזו ‰CÈLÓבמידה È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL ÈaÂ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰B˙c ,‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„ÈÈ¿ƒ«¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»¿»ƒƒ¿«¿»

,‰hÓÏ ֿ הקדושֿברוך של העליון ורצונו העליונה חכמתו היא התורה שהרי ¿«»
לתורה  התחבר יוחאי בר שמעון שרבי וכיוון למטה מלמעלה שירדה הוא

ונעלית גבוהה היא עצמה BÚÏ„‰שמצד CÈˆ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»»ƒ«¬»
‰ÚÈ‚ÈÏÂ.למטה מלמעלה השפעות ולהשפיע לאלוקות להתחבר כדי ¿ƒƒ»

˙„ÈÈ CÈLÓ‰ ‡˜Âc È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL ÈaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆«ƒƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«
,‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb התנאים שאר אצל כזה דבר מצינו ולא ¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»

˙ÈˆÚ ‰lÁz ‰˙È‰L ÈÁ‡Ï) ÌÈÓLb ˙„ÈÈ Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¬≈∆»¿»¿ƒ»¬ƒ«
ÌÈÓLb וטבעית רגילה גשמים מירידת בשונה בצורת, של ‰e‡במצב ( ¿»ƒ

,ÌÏBÚa ÈeÈL מדרכי חריגה ƒ»»
ÈeÈLהטבע  ‰NÚpL ‰Êc¿∆∆«¬»ƒ

ÌÏBÚa שיש כזו במידה »»
דרכי  עלֿפי שלא הנהגה בעולם

ÏÏk)הטבע  C„a) ‡e‰¿∆∆¿»
‡BÓk ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»«¿»

‡Èza18 אף" לשונו: (וזה ««¿»
למעלה  תורה שתלמוד

היא  התפלה אבל מהתפלה...

ברוך  סוף אין אור המשכת

התלבשות  בדרך לא הוא...

לשנות  ממש, האור רק בלבד

שיתרפא  שהם מכמות הנבראים

משמים  הגשם וירד החולה

וכפי  ויצמיחה...") ויולידה לארץ

במעלת  להלן עוד שיבואר

ÈaaLהתפילה. ‡l‡∆»∆¿«ƒ
,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL דבר היה ƒ¿∆»ƒ

הכלל מן ÒÚa˜יוצא Ìb«¿≈∆
(Ìb) ‰˙È‰ BlL ‰Bz‰«»∆»¿»«

,‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ דברי וגם ««¬»ƒ¿ƒ»
לפעול  בכוחם היה שלו התורה

הטבע בדרכי ≈«¿ÔÎÏÂשינוי
ÌÈÓLb ˙„ÈÈ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈¬ƒ«»
דווקא. לתפילה נזקק

המעלה ‚) את ומבאר והולך

רבי  של התורה בלימוד המיוחדת

יוחאי: בר שמעון

˜eÏÈÁ‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ההבדלCcŒÏÚ ‡e‰ ‰lÙ˙e ‰Bz ÔÈa ¿»ƒ¿»¿«ƒ≈»¿ƒ»«∆∆
lÙ˙e‰ההבדל‰eÏÈÁ˜מעין ‰Îa ÔÈa19 המשכה בין ההבדל כלומר, «ƒ≈¿»»¿ƒ»

ידי  על והשפעה להמשכה למטה) (מלמעלה התורה לימוד ידי על והשפעה

התפילה, לפעולת הברכה פעולת בין להבדל דומה למעלה) (מלמטה תפילה

ומבאר. שהולך (Ï"Î),כפי ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
‡e‰ Ïlt˙n‰L הנמצא תחתון BÏאדם eÚÈtLiL LwÓe ‰hÓÏ ∆«ƒ¿«≈¿«»¿«≈∆«¿ƒ

‰È‡שפע ‰Îe ,‰ÏÚÓlÓבדרך והשפעה ÏÚÓlÓ‰המשכה ƒ¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿»
CÓ‰L ,‰hÓÏהברכה את הנותן CÏ,האדם Ák BÏ LiL ‰Ê] ¿«»∆«¿»≈∆∆≈…«¿»≈

‰"aw‰ BÏ Ó‡L eÈ‡ Ì‰‡ CcŒÏÚÂ ופירשו ברכה" "והיה ¿«∆∆«¿»»»ƒ∆»««»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



ז   

ׁשמ 16והתּפּלל  ורּבי עלֿידי , זה  ּפעל י ֹוחאי ּבן עֹון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ּכלל. יגיעה ּבלי ּדרּוׁש, ְְְְֲִִִַָָאמירת

˙„e˜eׁשּצרי ּדזה מהּדרּוׁשים), (ּכּמּובן ּבזה הּביאּור ¿«ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּוא  ּגׁשמים ירידת לפעֹול מיּוחדה ְְְְְְְִִִִַַָָָלהׁשּתּדלּות
ּבכדי  לכן למעלה, מּלמּטה היא ׁשּתפּלה ּדכיון ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתפּלה.
ּגׁשמים  ותמׁשי ּתעֹורר ּדהּתח ּתֹונים (ּתפּלה) ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשהעבֹודה

מהׁשּתלׁשלּות  למעלה הּוא הּגׁשמים צריכה 17(ּדׁשרׁש ( ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ
יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון ורּבי מיּוחדה. הׁשּתּדלּות ְְְְְְִִִִִֶַַָָָלהיֹות
היא  ּדתֹורה ּתֹורה, אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהמׁשי
וליגיעה. לעבֹודה צרי היה  לא ולכן למּטה, ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָֹמּלמעלה

ÌÚh‰Âהמׁשי ּדוקא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי זה על ¿«««ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָ
ּכי  הּוא, ּתֹורה, אמירת עלֿידי ּגׁשמים ְְְֲִִִִֵַַַָָירידת
ּגׁשמים) עצירת ּתחּלה ׁשהיתה (לאחרי ּגׁשמים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָירידת

הּוא הּוא ּבעֹולם ׁשינּוי ׁשּנעׂשה ּדזה ּבעֹולם, ְֲִֶֶַָָָָָ
ּבּתניא  ּכמבֹואר ּתפּלה, עלֿידי ּכלל) אּלא 18(ּבדר . ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

היתה  ׁשּלֹו הּתֹורה ּבעסק ּגם יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּברּבי
ּגׁשמים  ירידת המׁשי ולכן ּדתפּלה, הּמעלה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָ(ּגם)

ּתֹורה. אמירת ְֲִֵַַָעלֿידי

הּוא ÔÈÚ‰Âג) ּותפּלה ּתֹורה ּבין ּדהחילּוק הּוא, ¿»ƒ¿»ְְִִֵַָָ
ּותפּלה  ּברכה ּבין החילּוק 19עלּֿדר. ְְִִֵֶֶַַָָָ

הּוא  ׁשהּמתּפּלל (כנ"ל), למעלה מּלמּטה היא ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדתפּלה
היא  ּוברכה מּלמעלה, לֹו ׁשּיׁשּפיעּו ּומבּקׁש ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָלמּטה
,לבר ּכח לֹו ׁשּיׁש [זה ׁשהמבר למּטה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלמעלה
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א.16) כג, קנה.17)תענית ע' תרמ"ד סה"מ וראה שליח. ביד נמסרו לא דגשמים א) (ב, תענית מ"ש 18)ראה להבין רד"ה קו"א

א). (קנה, שם.19)בפע"ח ובהנסמן ואילך, 38 ס"ע ח"י לקו"ש גם וראה .13 בהערה בהמצויין ראה לקמן בהבא

    
Lec ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÏÚt È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL,תורה ÈÏaבדברי ƒ¿∆»ƒ»«∆«¿≈¬ƒ«¿¿ƒ

ÏÏk ‰ÚÈ‚È הדרך מהי להבין ויש במאמץ, שכרוכות וצומות מתפילות בשונה ¿ƒ»¿»
זו.? בדרך דווקא גשמים ירידת לפעול יוחאי בר שמעון רבי של המיוחדת

ÌÈLec‰Ó Ôenk) ‰Êa e‡Èa‰ ˙„e˜e ממאמרי שעולה כפי ¿««≈»∆«»≈«¿ƒ
זה  בנושא העוסקים ),החסידות

˙eÏczL‰Ï CÈL ‰Êc¿∆∆»ƒ¿ƒ¿«¿
˙„ÈÈ ÏBÚÙÏ ‰„ÁeÈÓ¿»»ƒ¿¿ƒ«

ÌÈÓLb כרוך הדבר וכאמור ¿»ƒ
מיוחד lÙ˙a‰במאמץ  ‡e‰ƒ¿ƒ»

ירידת  את לפעול מבקשים כאשר

תפילה. באמצעות הגשמים

על  גשמים שהורדת לכך והסיבה

מיוחד  במאמץ כרוכה תפילה ידי

‰È‡היא ‰lÙzL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ»ƒ
לאלוקות  האדם של התקרבות

של hÓlÓ,‰ÏÚÓÏבדרך ‰ ƒ¿«»¿«¿»
היא  ההתעוררות שתחילת היינו

הנמצא  התחתון האדם מצד

לאלוקות  להתקרב ורצונו למטה

È„Îaשלמעלה ÔÎÏ»≈ƒ¿≈
(‰lÙz) ‰„BÚ‰L∆»¬»¿ƒ»

ÌÈBzÁz‰c למטה הנמצאים ¿««¿ƒ
ÌÈÓLb CÈLÓ˙Â BÚz¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ
‡e‰ ÌÈÓLb‰ LLc)¿…∆«¿»ƒ

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ17 ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
כדבר  נראים שהגשמים למרות

הם  לכאורה כן ואם טבעי

שבו  השתלשלות' ל'סדר שייכים

בצורה  יורד האלוקי האור

כך  לדרגה מדרגה מסודרת

אור  מאיר ולמטה שלמעלה רב

בכל  ומצומצם, מועט אור מאיר

השתלשלות', מ'סדר למעלה באלוקות, גבוהה בדרגה הוא הגשמים שורש זאת

בפועל  גשמים להשפעת עד ונמשך יורד האור מכן שלאחר ˆÎÈ‰אלא (¿ƒ»
‰„ÁeÈÓ ˙eÏczL‰ ˙BÈ‰Ï נחות במצב נמצא האדם עצמו מצד שהרי ƒ¿ƒ¿«¿¿»»

התעלות  בו פועלת מיוחד ומאמץ מיוחדת השתדלות ורק מאלוקות ורחוק

למעלה. פועלת שתפילתו כזו ‰CÈLÓבמידה È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL ÈaÂ¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰B˙c ,‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„ÈÈ¿ƒ«¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»¿»ƒƒ¿«¿»

,‰hÓÏ ֿ הקדושֿברוך של העליון ורצונו העליונה חכמתו היא התורה שהרי ¿«»
לתורה  התחבר יוחאי בר שמעון שרבי וכיוון למטה מלמעלה שירדה הוא

ונעלית גבוהה היא עצמה BÚÏ„‰שמצד CÈˆ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»»ƒ«¬»
‰ÚÈ‚ÈÏÂ.למטה מלמעלה השפעות ולהשפיע לאלוקות להתחבר כדי ¿ƒƒ»

˙„ÈÈ CÈLÓ‰ ‡˜Âc È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL ÈaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆«ƒƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«
,‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb התנאים שאר אצל כזה דבר מצינו ולא ¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»

˙ÈˆÚ ‰lÁz ‰˙È‰L ÈÁ‡Ï) ÌÈÓLb ˙„ÈÈ Èk ,‡e‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«¬≈∆»¿»¿ƒ»¬ƒ«
ÌÈÓLb וטבעית רגילה גשמים מירידת בשונה בצורת, של ‰e‡במצב ( ¿»ƒ

,ÌÏBÚa ÈeÈL מדרכי חריגה ƒ»»
ÈeÈLהטבע  ‰NÚpL ‰Êc¿∆∆«¬»ƒ

ÌÏBÚa שיש כזו במידה »»
דרכי  עלֿפי שלא הנהגה בעולם

ÏÏk)הטבע  C„a) ‡e‰¿∆∆¿»
‡BÓk ,‰lÙz È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»«¿»

‡Èza18 אף" לשונו: (וזה ««¿»
למעלה  תורה שתלמוד

היא  התפלה אבל מהתפלה...

ברוך  סוף אין אור המשכת

התלבשות  בדרך לא הוא...

לשנות  ממש, האור רק בלבד

שיתרפא  שהם מכמות הנבראים

משמים  הגשם וירד החולה

וכפי  ויצמיחה...") ויולידה לארץ

במעלת  להלן עוד שיבואר

ÈaaLהתפילה. ‡l‡∆»∆¿«ƒ
,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL דבר היה ƒ¿∆»ƒ

הכלל מן ÒÚa˜יוצא Ìb«¿≈∆
(Ìb) ‰˙È‰ BlL ‰Bz‰«»∆»¿»«

,‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ דברי וגם ««¬»ƒ¿ƒ»
לפעול  בכוחם היה שלו התורה

הטבע בדרכי ≈«¿ÔÎÏÂשינוי
ÌÈÓLb ˙„ÈÈ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ולא «¿≈¬ƒ«»
דווקא. לתפילה נזקק

המעלה ‚) את ומבאר והולך

רבי  של התורה בלימוד המיוחדת

יוחאי: בר שמעון

˜eÏÈÁ‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â ההבדלCcŒÏÚ ‡e‰ ‰lÙ˙e ‰Bz ÔÈa ¿»ƒ¿»¿«ƒ≈»¿ƒ»«∆∆
lÙ˙e‰ההבדל‰eÏÈÁ˜מעין ‰Îa ÔÈa19 המשכה בין ההבדל כלומר, «ƒ≈¿»»¿ƒ»

ידי  על והשפעה להמשכה למטה) (מלמעלה התורה לימוד ידי על והשפעה

התפילה, לפעולת הברכה פעולת בין להבדל דומה למעלה) (מלמטה תפילה

ומבאר. שהולך (Ï"Î),כפי ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»ƒƒ¿«»¿«¿»
‡e‰ Ïlt˙n‰L הנמצא תחתון BÏאדם eÚÈtLiL LwÓe ‰hÓÏ ∆«ƒ¿«≈¿«»¿«≈∆«¿ƒ

‰È‡שפע ‰Îe ,‰ÏÚÓlÓבדרך והשפעה ÏÚÓlÓ‰המשכה ƒ¿«¿»¿»»ƒƒ¿«¿»
CÓ‰L ,‰hÓÏהברכה את הנותן CÏ,האדם Ák BÏ LiL ‰Ê] ¿«»∆«¿»≈∆∆≈…«¿»≈

‰"aw‰ BÏ Ó‡L eÈ‡ Ì‰‡ CcŒÏÚÂ ופירשו ברכה" "והיה ¿«∆∆«¿»»»ƒ∆»««»»
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ח     

אב  אברהם הּברכֹות ועלּֿדר הּקּב"ה לֹו ׁשאמר ינּו ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ל נמׁשכת 20נת ּונֹות ׁשּמּמּנּו מהּׁשֹור ׁש למעלה  ה ּוא [ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָ

ׁשּברכה  וזהּו למּטה. מּלמעלה אֹותּה ּוממׁשי ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָהּברכה,
מהּׁשֹורׁש למעלה הּוא הּמבר ּכי צּוּוי, ּבדר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהיא

לצּוֹות. ּבכחֹו ולכן הּברכה, נמׁשכת ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמּׁשם

‰p‰Â להאדם ּבנֹוגע היא ּתפּלה לגּבי ּדברכה הּמעלה ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָ
לההמׁשכה  ּבנֹוגע אבל והּמתּפּלל, ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָהמבר
יֹותר. נעלית היא ּתפּלה ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָעצמּה,
ּבּמקֹור  נמצא ׁשּכבר מה להמׁשי הּוא הּברכה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָּדענין
ׁשּגם  מהּקּב"ה ּבּקׁשה הּוא הּתפּלה וענין חדׁש, ּדבר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹולא
ולא  ּבּמקֹור, ּגם ההׁשּפעה חסֿוׁשלֹום יׁשנּה לא ְְְְְִֶַַַַַָָָָָֹֹּבאם

אּלא וכּיֹוצא עֹוד חסֿוׁשלֹום חֹולה ׁשּיהיה עליו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מאֹור  חדׁשה הׁשּפעה לֹו ּתּומׁש מּכלֿמקֹום ְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבזה,
ּבכּמה  ׁשאֹומרים ּדזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיןֿסֹוף
רצֹון  ׁשּיהיה הּוא יהיֿרצֹון ּדפרּוׁש יהיֿרצֹון, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָּתפּלֹות
עלֿידי  הּוא חדׁש אֹור ׁשהמׁשכת זה על והּטעם ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָָחדׁש.

ּתכסֹוף  ידי למעׂשה ּכי ּדוקא, עלֿידי 21הּתפּלה ולכן , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
איןֿסֹוף  לאֹור מּגיעים הּמּטה, עבֹודת ְְֲִִִֵַַַַַָָהּתפּלה,

מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

הׁשּפעה p‰Â‰ד) נמׁשכת (ׁשעלֿידּה ׁשּבּתפּלה זה ענין ¿ƒ≈ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
 ֿ ׁשעל ּדזה ּבּתֹורה. ּגם ּבכללּות הּוא ְְֲִֶֶַַַָָָָחדׁשה)

נעׂשה ׁשּבּתֹורה  הּפסקּֿדין [ׁשּנעׂשה 22ּבעֹולם ידי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּכי  הּוא, העֹולם], ּומקֹור ּבׁשרׁש ּגם היה ׁשּלא חדׁש ְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹּדבר
היא  הּתֹורה (ּכי העֹולם מׁשרׁש למעלה היא ְְִִִִֶַַַָָָָָֹהּתֹורה
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(בסופה).20) ב פי"א, טו.21)במדב"ר יד, אדה"ז 22)איוב בשו"ע הובא ועוד. ה"ח. סוף פ"ו (נדרים מירושלמי לזה הראי' כידוע

חוזרין. בתולי' ― השנה את מעברין ב"ד דכאשר סקכ"ג), סקפ"ט נדה הל'

    
לאברהם אמר שה' ז"ל EÏחכמינו ˙Be˙ ˙BÎa‰20‡e‰ [ «¿»¿¿

יותר ÏÚÓÏ‰נמצא  גבוהה העליון LBM‰Óבדרגה הרוחני ¿«¿»≈«∆
CÈLÓÓe ,‰Îa‰ ˙ÎLÓ epnnL ומוריד ‡d˙Bומגלה ∆ƒ∆ƒ¿∆∆«¿»»«¿ƒ»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ.בפועל הזה בעולם מתקיימת שהברכה עד ƒ¿«¿»¿«»
C„a ‡È‰ ‰ÎaL e‰ÊÂ¿∆∆¿»»ƒ¿∆∆

,Èeeˆ פקודה של בסגנון ƒ
תפילה  של בסגנון ולא והוראה

‰e‡ותחנונים  Cn‰ Èkƒ«¿»≈
גבוהה  רוחנית בדרגה עומד

ÌMnL LBM‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«∆∆ƒ»
ÔÎÏÂ ,‰Îa‰ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«¿»»¿»≈

˙BeˆÏ BÁÎa,ולהכריח ¿…¿«
השפע. ירידת את כביכול,

‰Îc ‰ÏÚn‰ ‰p‰Â¿ƒ≈««¬»ƒ¿»»
‡È‰ ‰lÙz Èa‚Ï¿«≈¿ƒ»ƒ
CÓ‰ Ì„‡‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿»»»«¿»≈

,Ïlt˙n‰Â,האדם מצד ¿«ƒ¿«≈
גבוהה  יותר בדרגה נמצא המברך

יותר  נעלה המברך כי מהמתפלל,

וההשפעה  ההמשכה משורש

בדרך  היא פעולתו (ולכן

המתפלל  ואילו למטה) מלמעלה

נמוכה  יותר בדרגה נמצא

פעולתו  (ולכן ההשפעה משורש

למעלה) מלמטה בדרך היא

‰ÎLÓ‰‰Ï Ú‚Ba Ï‡¬»¿≈«¿««¿»»
,dÓˆÚ עצמה ההשפעה מצד «¿»

להפך הוא ««¿»»‰‰ÎLÓ‰המצב
lÙz‰וההשפעה È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»

˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ מאשר ƒ«¬≈≈
ידי  שעל וההשפעה ההמשכה

‰e‡ברכה  ‰Îa‰ ÔÈÚc .¿ƒ¿««¿»»
kL ‰Ó CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ«∆¿»

‡ÏÂ B˜na ‡ˆÓ ליצור ƒ¿»«»¿…
L„Áולפעול c,התגלה ולא נמשך לא ‰lÙz‰שעדיין ÔÈÚÂ »»»»¿ƒ¿««¿ƒ»

dLÈ ‡Ï Ì‡a ÌbL ‰"aw‰Ó ‰Lwa ‡e‰ קיימת לא «»»≈«»»∆«¿ƒ…∆¿»
Ê‚pL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,B˜na Ìb ‰ÚtL‰‰ ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»««¿»»««»¿…∆»∆ƒ¿«

,‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂŒÒÁ ‰ÏBÁ ‰È‰iL ÂÈÏÚ זו לא היינו »»∆ƒ¿∆∆«¿»¿«≈»∆
מלמעלה  כן על יתר אלא במקור קיימת לא המבוקשת שההשפעה בלבד

של  בכוחה הרי הפוך, יהי' שהמצב לפועל יצאה והגזירה נגזר כבר

‡ŒÏkÓŒÔÈהתפילה  B‡Ó ‰L„Á ‰ÚtL‰ BÏ CLÓez ÌB˜Ó ƒ»»¿««¿»»¬»»≈≈

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ ההשפעה השתלשלות' ב'סדר רק כי ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מהמצב  הפוך והמצב גזירה נגזרה השתלשלות' ב'סדר ורק קיימת לא

ואפשר  קיימות לא הללו ההגבלות השתלשלות' מ'סדר למעלה אבל המיוחל

ולא  התפילה של פעולה וזו הקצה, אל הקצה מן המצב את לשנות

הברכה. של

‰nÎa ÌÈÓB‡L e‰Êc¿∆∆¿ƒ¿«»
˙BlÙz שונים לעניינים בקשות ¿ƒ

בנוסח היא ŒÈ‰È¿ƒוהבקשה
ÔBˆŒÈ‰È LeÙc ,ÔBˆ»¿≈¿ƒ»
L„Á ÔBˆ ‰È‰iL ‡e‰∆ƒ¿∆»»»
קיים. איננו עדיין עתה שלעת

˙ÎLÓ‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â¿««««∆∆«¿»«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ L„Á B‡»»«¿≈

,‡˜Âc ‰lÙz‰ על ולא «¿ƒ»«¿»
הוא הברכה, NÚÓÏ‰ידי Èkƒ¿«¬≈
ÛBÒÎz EÈ„È21, ֿ הקדוש »∆ƒ¿

ומשתוקק, כוסף ברוךֿהוא

בני  של לפעולתם דווקא כביכול,

גשמיים  נבראים שהם אף אדם

דווקא  חפץ הוא כי ונחותים,

שנבראו  אלה של בפעולתם

ידיך", "מעשה ידו, על

,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈«¿ƒ»
,‰hn‰ ˙„BÚ הוא שעניינה ¬«««»

שנמצא  האדם של מאמץ כאמור

למעלה  להתקרב מצידו למטה

לאלוקות  ÌÈÚÈbÓ«ƒƒולהגיע
עד  ‡ÛBÒŒÔÈמלמטה B‡Ï¿≈

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
והשפעה  המשכה לקבלת וזוכים

שזו  (אף הזה הנעלה מהמקור

בשונה  תחתון, אדם פעולת

מעלת  בגלל שפועלת מברכה

לעיל). כמבואר האדם,

‰ÚtL‰ ˙ÎLÓ d„ÈŒÏÚL) ‰lÙzaL ‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â („¿ƒ≈ƒ¿»∆∆«¿ƒ»∆«»»ƒ¿∆∆«¿»»
‰L„Á לכן קודם קיימת הייתה eÏÏÎa˙שלא ‡e‰ כללי ) באופן ¬»»ƒ¿»

ביניהם) לחלק יש שבפרטיות Bza‰(בעוד Ìb שדברי מצינו בה שגם ««»
קיים. מצב של ושינוי חידוש פועלים ‰ÔÈcŒ˜Òtהתורה È„ÈŒÏÚL ‰Êc¿∆∆«¿≈«¿«ƒ

ÌÏBÚa ÈeÈL ‰NÚ ‰BzaL22‰NÚpL] ונוצרL„Á c ∆«»«¬∆ƒ»»∆«¬»»»»»
ÌÏBÚ‰ B˜Óe LLa Ìb ‰È‰ ‡lL דומה התורה זה ובעניין ∆…»»«¿…∆¿»»

קיים], היה שכבר דבר של והמשכה גילוי רק שהיא לברכה ולא לתפילה
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ּב ּדמעׂשה מהחכמה ׁשּלמעלה ,יתּבר ראׁשית),חכמתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
וחידּוׁש ׁשינּוי נעׂשה ּדתֹורה הּפסקּֿדין עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָולכן,
הּמעלה  הּמעלֹות, ב' יׁשנן ׁשּבּתֹורה ונמצא, ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָּבעֹולם.

ּדברכה  והּמעלה חדׁש, ענין המׁשכת ― .23ּדתפּלה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ
הּפסקּֿדין  עלֿידי ּבעֹולם ׁשּנעׂשה והחּדּוׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּדהּׁשיּנּוי
ּבּקׁשה  ּבדר (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדהּתלמידֿחכם

וכּידּוע  מּמילא. ּבדר אּלא) מאן 24ּכבתפּלה, ּבענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
רּבנן  הּוא 25מלכי ׁשּלהם הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּדלהיֹות , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו ׁשהּמל הּוא ׁשּלהם הּפסקיּֿדינים הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבביטּול,
 ֿ הּפסק את ואֹומר ּגֹוזר הּקּב"ה) הּמלכים מלכי מל)ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּמילא. ּכן נעׂשה ,הּמל ּגזירת ׁשּזהּו וכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדין,
הּתּנאים  ׁשעׂשּו להּמֹופתים ּבנֹוגע הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

ׁשּלהם  הּתֹורה עסק עלֿידי ּפנחס 26ואמֹוראים רּבי ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מימי לי חלֹוק נהרא ּגינאי ׁשאמר יאיר ׁשּיׁשנן 27ּבן , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגם  (ׁשאינֹו ּבּנהר וחידּוׁש ׁשינּוי הּמעלֹות. ׁשּתי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבזה
ּומקֹורֹו ּבּנהר 28ּבׁשרׁשֹו וׁשהּׁשינּוי ּדתפּלה, הּמעלה ― ( ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

עלֿידי הּמעלה נעׂשה ― יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ְִָָּדברכה.

ּכי ‡l‡ה) ּתֹורה, לגּבי ּבּתפּלה מעלה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּדתֹורה  החכמה (ּגם וחכמה חכמה, היא ְְְְְִַַָָָָָָָָּתֹורה
ּבאיןֿערֹו היא ּבראׁשית) ּדמעׂשה מהחכמה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה
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(דברכה 23) המעלות ב' ישנן כהנים שבברכת ג', ע' תרכ"ט סה"מ גם וראה .13 שבהערה תרכ"ז ובסה"מ ויקרא באוה"ת כ"מ

לתורה. בנוגע שם הענין ובהמשך רעא).24)ותפלה), (ע' שם תרכ"ז סה"מ רנו). (ע' שם ויקרא אוה"ת וראה ב. כז, וישב תו"א

א.25) סב, גיטין ע"פ (ובכ"מ), שם בתו"א 26.116)כ"ה ע' ה'ש"ת סה"מ ג. כב, תזריע א.27)לקו"ת ז, לקו"ת 28)חולין ראה

מהשתלשלות. מלמעלה הוא התורה ע"י שנמשך שהגילוי לפי הוא הנהר חלוקת פעל התורה שע"י דזה א, כג, שם

    
חדש דבר וליצור בעולם שינוי לפעול התורה שבכוח הדבר Èkוטעם ,‡e‰ƒ

B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰Bz‰ Èk) ÌÏBÚ‰ LLÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒ¿«¿»ƒ…∆»»ƒ«»ƒ»¿»
,Ca˙È הקדושֿברוךֿהוא של NÚÓc‰החכמה ‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ƒ¿»≈∆¿«¿»≈«»¿»¿«¬≈

˙ÈL‡a,הקדושֿברוךֿהוא של בחכמתו הייתה העולם בריאת גם כלומר, ¿≈ƒ
היא  התורה באה שממנה החכמה

חכמת  ושורש גבוהה יותר בדרגה

משורש  למעלה הוא התורה

È„ÈŒÏÚהעולם  ,ÔÎÏÂ ,(¿»≈«¿≈
‰NÚ ‰B˙c ÔÈcŒ˜Òt‰«¿«ƒ¿»«¬∆

ÌÏBÚa Le„ÈÁÂ ÈeÈL כי ƒ¿ƒ»»
להיות  מיוחד כוח יש לתורה

כדי  עד העולם על 'בעלֿהבית'

משנה  בתורה שפסקֿדין כך

בעולם. לאור ÓÂˆ‡,מציאות ¿ƒ¿»
חידוש  פועלת שהתורה האמור

עולה  לתפילה, בדומה דבר

'המסקנה ÔLÈ ‰BzaL∆«»∆¿»
,˙BÏÚn‰ האחת‰ÏÚn‰ ««¬««¬»

ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰ Z ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»
Â ,L„Á השנייה‰ÏÚn‰ »»¿««¬»

‰Îc23 גזירה בדרך שהיא ƒ¿»»
אם  המברך, (כי כביכול והכרח,

למעלה  נמצא לברך בכוחו אכן

גם  וכך לעיל). כמבואר מהעולם,

התורה ÈepÈM‰c¿«ƒלגבי
ÌÏBÚa ‰NÚpL LecÁ‰Â¿«ƒ∆«¬»»»
ÔÈcŒ˜Òt‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«ƒ
˜ÒBÚ‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz‰c¿««¿ƒ»»»≈
C„a ‡Ï) ‡e‰ ,‰Bza«»…¿∆∆

,‰lÙ˙k ‰Lwa שאמנם «»»¿ƒ¿ƒ»
בדרך  הוא הדבר בתפלה אבל לתפילה דומה התורה ובכך חדש דבר פועלת

בתורה  פסקֿדין של הפעולה ואילו לעיל כמבואר מיוחדת ובהשתדלות בקשה,

בקשה בדרך לא ÏÈnÓ‡היא C„a (‡l‡ בעל' שהתורה העובדה מכוח ∆»¿∆∆ƒ≈»
העולם. על החסידותÚe„iÎÂ24הבית' הפנימית ÔÈÚaבתורת המשמעות ¿«»«¿ƒ¿«

ז"ל  חכמינו מאמר Ôaשל ÈÎÏÓ Ô‡Ó25, תלמידי המלכים? הם מי »«¿≈«»»
Ì‰lLהחכמים ‰Bz‰ „enlL ˙BÈ‰Ïc התורה לומד חכם שהתלמיד ¿ƒ¿∆ƒ«»∆»∆

ÏeËÈa ‡e‰ ומתוך הקדושֿברוךֿהוא של חכמתו שזו הכרה מתוך , ¿ƒ
שלהם העצמית והיישות האישית המציאות של ‰ŒÈ˜Òtהתבטלות È‰¬≈«ƒ¿≈

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ) BÓˆÚ CÏn‰L ‡e‰ Ì‰lL ÌÈÈcƒƒ∆»∆∆«∆∆«¿∆∆«¿≈«¿»ƒ
,ÔÈcŒ˜Òt‰ ˙‡ ÓB‡Â ÊBb (‰"aw‰ החכמים של הדין פסקי כלומר, «»»≈¿≈∆«¿«ƒ

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של דין כפסק ÈÊb˙נחשבים e‰fL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¿≈«
CÏn‰,לו לציית וחייבים למרותו נתונים שכולם המלך של ופקודה הוראה «∆∆

Ôk ‰NÚ בעולם הגשמית זקוק ÏÈnÓ‡במציאות אינו שהמלך מובן שהרי «¬∆≈ƒ≈»
ממילא. בדרך מתבצע רצונו אלא רצונו את שימלאו כדי ומאמץ להשתדלות

‰ÊŒCcŒÏÚÂ לפעולה בדומה ¿«∆∆∆
שהיא  התורה ידי על בעולם

תפילה  בדרך (ולא גזירה בדרך

Ú‚Baובקשה) ‡e‰¿≈«
ÌÈ˙ÙBn‰Ï פלא מעשי ¿«¿ƒ

הטבע  מדרך «∆eNÚLהחורגים
ŒÏÚ ÌÈ‡BÓ‡Â ÌÈ‡pz‰««»ƒ«¬»ƒ«
‰Bz‰ ˜ÒÚ È„È¿≈≈∆«»

Ì‰lL26, ניסים חוללו והם ∆»∆
תורתם  בכוח Èaבעולם BÓk¿«ƒ

Ó‡L È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒ∆»«
גינאי  והנהר בדרכו, היה כאשר

בדרכו ‰‡עמד È‡Èb הנהר ƒ««¬»
EÈÓÈÓגינאי  ÈÏ ˜BÏÁ27, ¬ƒ≈∆

נאלץ  והנהר לעבור לי ותאפשר

לו  Êa‰לציית ÔLiL כמו ∆∆¿»»∆
יוחאי  בר שמעון רבי בפעולת

Ún‰ ÈzL˙BÏ מעלת גם ¿≈««¬
הברכה. מעלת וגם התפילה

‰pa Le„ÈÁÂ ÈeÈLƒ¿ƒ«»»
BLLa Ìb BÈ‡L)∆≈«¿»¿

BB˜Óe28 לא ברכה ולכן ¿
זאת) לפעול יכולה  Zהייתה

‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ שפועלת ««¬»ƒ¿ƒ»
שלכן  לעיל (כמבואר חדש דבר

רצון"), "יהי בתפילה אומרים

È‡È Ôa ÒÁt Èa ÏL Èeev‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰pa ÈeÈM‰LÂ¿∆«ƒ«»»«¬»«¿≈«ƒ∆«ƒƒ¿»∆»ƒ
גזירה  Îc‰.בדרך ‰ÏÚn‰ Z««¬»ƒ¿»»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ של ‰) הגדולה המעלה על לעיל המבואר למרות ∆»∆««ƒ≈

עניין  את והן התפילה עניין את הן שכוללת התורה לימוד באמצעות פעולה

יש  זאת בכל ‰È‡הברכה, ‰Bz Èk ,‰Bz Èa‚Ï ‰lÙza ‰ÏÚÓ«¬»«¿ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ
,‰ÓÎÁ הכוונה זאת בכל הקדושֿברוךֿהוא, של חכמתו על שמדובר ואף »¿»

הרגיל  כלשון ו'ציור', הגדרה כבר וזו חכמה להיות שהתלבש כפי אלוקי לאור

משלה  הגדרות לה ויש חסד איננה שחכמה (Ìbבחסידות ‰ÓÎÁÂ¿»¿»«
˙ÈL‡a ‰NÚÓc ‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰B˙c ‰ÓÎÁ‰ כך «»¿»¿»∆¿«¿»≈«»¿»¿«¬≈¿≈ƒ

גבוהה  דרגה על מדובר עצמה האלוקית CBÚŒÔÈ‡aשבחכמה ‡È‰ אין ) ƒ¿≈¬
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ט   

ּב ּדמעׂשה מהחכמה ׁשּלמעלה ,יתּבר ראׁשית),חכמתֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
וחידּוׁש ׁשינּוי נעׂשה ּדתֹורה הּפסקּֿדין עלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָולכן,
הּמעלה  הּמעלֹות, ב' יׁשנן ׁשּבּתֹורה ונמצא, ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָּבעֹולם.

ּדברכה  והּמעלה חדׁש, ענין המׁשכת ― .23ּדתפּלה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָָ
הּפסקּֿדין  עלֿידי ּבעֹולם ׁשּנעׂשה והחּדּוׁש ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּדהּׁשיּנּוי
ּבּקׁשה  ּבדר (לא הּוא ּבּתֹורה, העֹוסק ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדהּתלמידֿחכם

וכּידּוע  מּמילא. ּבדר אּלא) מאן 24ּכבתפּלה, ּבענין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
רּבנן  הּוא 25מלכי ׁשּלהם הּתֹורה ׁשּלּמּוד ּדלהיֹות , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

עצמֹו ׁשהּמל הּוא ׁשּלהם הּפסקיּֿדינים הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבביטּול,
 ֿ הּפסק את ואֹומר ּגֹוזר הּקּב"ה) הּמלכים מלכי מל)ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מּמילא. ּכן נעׂשה ,הּמל ּגזירת ׁשּזהּו וכיון ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּדין,
הּתּנאים  ׁשעׂשּו להּמֹופתים ּבנֹוגע הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

ׁשּלהם  הּתֹורה עסק עלֿידי ּפנחס 26ואמֹוראים רּבי ּכמֹו , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
מימי לי חלֹוק נהרא ּגינאי ׁשאמר יאיר ׁשּיׁשנן 27ּבן , ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּגם  (ׁשאינֹו ּבּנהר וחידּוׁש ׁשינּוי הּמעלֹות. ׁשּתי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּבזה
ּומקֹורֹו ּבּנהר 28ּבׁשרׁשֹו וׁשהּׁשינּוי ּדתפּלה, הּמעלה ― ( ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

עלֿידי הּמעלה נעׂשה ― יאיר ּבן ּפנחס רּבי ׁשל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ְִָָּדברכה.

ּכי ‡l‡ה) ּתֹורה, לגּבי ּבּתפּלה מעלה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ∆»ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּדתֹורה  החכמה (ּגם וחכמה חכמה, היא ְְְְְִַַָָָָָָָָּתֹורה
ּבאיןֿערֹו היא ּבראׁשית) ּדמעׂשה מהחכמה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָׁשּלמעלה
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(דברכה 23) המעלות ב' ישנן כהנים שבברכת ג', ע' תרכ"ט סה"מ גם וראה .13 שבהערה תרכ"ז ובסה"מ ויקרא באוה"ת כ"מ

לתורה. בנוגע שם הענין ובהמשך רעא).24)ותפלה), (ע' שם תרכ"ז סה"מ רנו). (ע' שם ויקרא אוה"ת וראה ב. כז, וישב תו"א

א.25) סב, גיטין ע"פ (ובכ"מ), שם בתו"א 26.116)כ"ה ע' ה'ש"ת סה"מ ג. כב, תזריע א.27)לקו"ת ז, לקו"ת 28)חולין ראה

מהשתלשלות. מלמעלה הוא התורה ע"י שנמשך שהגילוי לפי הוא הנהר חלוקת פעל התורה שע"י דזה א, כג, שם

    
חדש דבר וליצור בעולם שינוי לפעול התורה שבכוח הדבר Èkוטעם ,‡e‰ƒ

B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰Bz‰ Èk) ÌÏBÚ‰ LLÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰Bz‰«»ƒ¿«¿»ƒ…∆»»ƒ«»ƒ»¿»
,Ca˙È הקדושֿברוךֿהוא של NÚÓc‰החכמה ‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ƒ¿»≈∆¿«¿»≈«»¿»¿«¬≈

˙ÈL‡a,הקדושֿברוךֿהוא של בחכמתו הייתה העולם בריאת גם כלומר, ¿≈ƒ
היא  התורה באה שממנה החכמה

חכמת  ושורש גבוהה יותר בדרגה

משורש  למעלה הוא התורה

È„ÈŒÏÚהעולם  ,ÔÎÏÂ ,(¿»≈«¿≈
‰NÚ ‰B˙c ÔÈcŒ˜Òt‰«¿«ƒ¿»«¬∆

ÌÏBÚa Le„ÈÁÂ ÈeÈL כי ƒ¿ƒ»»
להיות  מיוחד כוח יש לתורה

כדי  עד העולם על 'בעלֿהבית'

משנה  בתורה שפסקֿדין כך

בעולם. לאור ÓÂˆ‡,מציאות ¿ƒ¿»
חידוש  פועלת שהתורה האמור

עולה  לתפילה, בדומה דבר

'המסקנה ÔLÈ ‰BzaL∆«»∆¿»
,˙BÏÚn‰ האחת‰ÏÚn‰ ««¬««¬»

ÔÈÚ ˙ÎLÓ‰ Z ‰lÙ˙cƒ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»
Â ,L„Á השנייה‰ÏÚn‰ »»¿««¬»

‰Îc23 גזירה בדרך שהיא ƒ¿»»
אם  המברך, (כי כביכול והכרח,

למעלה  נמצא לברך בכוחו אכן

גם  וכך לעיל). כמבואר מהעולם,

התורה ÈepÈM‰c¿«ƒלגבי
ÌÏBÚa ‰NÚpL LecÁ‰Â¿«ƒ∆«¬»»»
ÔÈcŒ˜Òt‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«ƒ
˜ÒBÚ‰ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz‰c¿««¿ƒ»»»≈
C„a ‡Ï) ‡e‰ ,‰Bza«»…¿∆∆

,‰lÙ˙k ‰Lwa שאמנם «»»¿ƒ¿ƒ»
בדרך  הוא הדבר בתפלה אבל לתפילה דומה התורה ובכך חדש דבר פועלת

בתורה  פסקֿדין של הפעולה ואילו לעיל כמבואר מיוחדת ובהשתדלות בקשה,

בקשה בדרך לא ÏÈnÓ‡היא C„a (‡l‡ בעל' שהתורה העובדה מכוח ∆»¿∆∆ƒ≈»
העולם. על החסידותÚe„iÎÂ24הבית' הפנימית ÔÈÚaבתורת המשמעות ¿«»«¿ƒ¿«

ז"ל  חכמינו מאמר Ôaשל ÈÎÏÓ Ô‡Ó25, תלמידי המלכים? הם מי »«¿≈«»»
Ì‰lLהחכמים ‰Bz‰ „enlL ˙BÈ‰Ïc התורה לומד חכם שהתלמיד ¿ƒ¿∆ƒ«»∆»∆

ÏeËÈa ‡e‰ ומתוך הקדושֿברוךֿהוא של חכמתו שזו הכרה מתוך , ¿ƒ
שלהם העצמית והיישות האישית המציאות של ‰ŒÈ˜Òtהתבטלות È‰¬≈«ƒ¿≈

ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ) BÓˆÚ CÏn‰L ‡e‰ Ì‰lL ÌÈÈcƒƒ∆»∆∆«∆∆«¿∆∆«¿≈«¿»ƒ
,ÔÈcŒ˜Òt‰ ˙‡ ÓB‡Â ÊBb (‰"aw‰ החכמים של הדין פסקי כלומר, «»»≈¿≈∆«¿«ƒ

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של דין כפסק ÈÊb˙נחשבים e‰fL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆∆¿≈«
CÏn‰,לו לציית וחייבים למרותו נתונים שכולם המלך של ופקודה הוראה «∆∆

Ôk ‰NÚ בעולם הגשמית זקוק ÏÈnÓ‡במציאות אינו שהמלך מובן שהרי «¬∆≈ƒ≈»
ממילא. בדרך מתבצע רצונו אלא רצונו את שימלאו כדי ומאמץ להשתדלות

‰ÊŒCcŒÏÚÂ לפעולה בדומה ¿«∆∆∆
שהיא  התורה ידי על בעולם

תפילה  בדרך (ולא גזירה בדרך

Ú‚Baובקשה) ‡e‰¿≈«
ÌÈ˙ÙBn‰Ï פלא מעשי ¿«¿ƒ

הטבע  מדרך «∆eNÚLהחורגים
ŒÏÚ ÌÈ‡BÓ‡Â ÌÈ‡pz‰««»ƒ«¬»ƒ«
‰Bz‰ ˜ÒÚ È„È¿≈≈∆«»

Ì‰lL26, ניסים חוללו והם ∆»∆
תורתם  בכוח Èaבעולם BÓk¿«ƒ

Ó‡L È‡È Ôa ÒÁtƒ¿»∆»ƒ∆»«
גינאי  והנהר בדרכו, היה כאשר

בדרכו ‰‡עמד È‡Èb הנהר ƒ««¬»
EÈÓÈÓגינאי  ÈÏ ˜BÏÁ27, ¬ƒ≈∆

נאלץ  והנהר לעבור לי ותאפשר

לו  Êa‰לציית ÔLiL כמו ∆∆¿»»∆
יוחאי  בר שמעון רבי בפעולת

Ún‰ ÈzL˙BÏ מעלת גם ¿≈««¬
הברכה. מעלת וגם התפילה

‰pa Le„ÈÁÂ ÈeÈLƒ¿ƒ«»»
BLLa Ìb BÈ‡L)∆≈«¿»¿

BB˜Óe28 לא ברכה ולכן ¿
זאת) לפעול יכולה  Zהייתה

‰lÙ˙c ‰ÏÚn‰ שפועלת ««¬»ƒ¿ƒ»
שלכן  לעיל (כמבואר חדש דבר

רצון"), "יהי בתפילה אומרים

È‡È Ôa ÒÁt Èa ÏL Èeev‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰pa ÈeÈM‰LÂ¿∆«ƒ«»»«¬»«¿≈«ƒ∆«ƒƒ¿»∆»ƒ
גזירה  Îc‰.בדרך ‰ÏÚn‰ Z««¬»ƒ¿»»
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ של ‰) הגדולה המעלה על לעיל המבואר למרות ∆»∆««ƒ≈

עניין  את והן התפילה עניין את הן שכוללת התורה לימוד באמצעות פעולה

יש  זאת בכל ‰È‡הברכה, ‰Bz Èk ,‰Bz Èa‚Ï ‰lÙza ‰ÏÚÓ«¬»«¿ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ
,‰ÓÎÁ הכוונה זאת בכל הקדושֿברוךֿהוא, של חכמתו על שמדובר ואף »¿»

הרגיל  כלשון ו'ציור', הגדרה כבר וזו חכמה להיות שהתלבש כפי אלוקי לאור

משלה  הגדרות לה ויש חסד איננה שחכמה (Ìbבחסידות ‰ÓÎÁÂ¿»¿»«
˙ÈL‡a ‰NÚÓc ‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰B˙c ‰ÓÎÁ‰ כך «»¿»¿»∆¿«¿»≈«»¿»¿«¬≈¿≈ƒ

גבוהה  דרגה על מדובר עצמה האלוקית CBÚŒÔÈ‡aשבחכמה ‡È‰ אין ) ƒ¿≈¬
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י     

רצֹון  ממׁשיכים הּתפּלה ועלֿידי איןֿסֹוף, אֹור ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָלגּבי
ּדתֹורה  מהחכמה ּגם ׁשּלמעלה איןֿסֹוף מאֹור .29חדׁש ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּבן  ׁשמעֹון ׁשרּבי ּבזה ּדהחּדּוׁש לֹומר, יׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָועלּֿפיֿזה
לגּבי  ּתֹורה, אמירת עלֿידי ּגׁשמים ירידת המׁשי ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָיֹוחאי

העצּומים  ואמֹוראים 30הּמֹופתים  ּתּנאים ּכּמה ׁשעׂשּו ְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָ
ּבעֹולם  ׁשהּׁשיּנּוי הּוא, ׁשּלהם, הּתֹורה עסק ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעלֿידי
ׁשהמׁשיכּו עלֿידי הּוא והאמֹוראים הּתּנאים ּכל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעׂשּו

הּתֹורה  חכמת עלּֿפי הּוא ׁשּכן והחידּוׁש31וגילּו , ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּדרּוׁש אמר יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי עלֿידי מטר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּדירידת
הּוא  יחד ּגם אחים ׁשבת נעים ּומה ּטֹוב מה הּנה ִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבּפסּוק

הּמטר  לענין רק ׁשּי ׁשאמר ׁשהּדרּוׁש ּבכלל,32ּדהגם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
למטר, אז ראּוי היה ׁשהעֹולם רמז ּבֹו היה לא ְֲֶֶֶָָָָָָָָָָָֹאבל
מׁשרׁש (ׁשּלמעלה הּתֹורה חכמת עלּֿפי ׁשּגם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹונמצא
מטר  אז ׁשּירד וזה למטר, ראּוי העֹולם היה לא ְְֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹהעֹולם)
הּדרּוׁש אמירת ׁשעלֿידי לפי הּוא הּדרּוׁש אמירת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַעלֿידי
ּדתֹורה, מהחכמה ׁשּלמעלה אין ֿסֹוף מאֹור ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהמׁשי

ּתפּלה. ׁשעלֿידי ההמׁשכה ְְְְְִֵֶַַַַָָָּבדּוגמת

LÈÂ ּבן ׁשמעֹון ּדרּבי ּתֹורה אמירת ׁשעלֿידי ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
מהחכמה  ׁשּלמעלה איןֿסֹוף מאֹור נמׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָיֹוחאי,
 ֿ אין אֹור ּבגּלּוי מאיר הּתֹורה ּבפנימּיּות ּכי הּוא ְְְִִִִִִֵֵַָָּדתֹורה
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יהי 29) "ממשיך התפלה וע"י חכמה, מבחינת היא אומנתו, שתורתו במי גם תורה, שע"י דההמשכה ערה, ע' נשא אוה"ת ראה

המחילה". נמשך הרצון ע"י עכ"ז עון, בלא יסורים אין החכמה שע"פ אף ולכן מהחכמה, שלמעלה בלקו"ת 30)רצון הלשון כ"ה

.26 וש"נ)31)שבהערה ב. טז, (מו"ק מבטל וצדיק גוזר שהקב"ה דזה ג) לא, בשלח ר"פ או"ת ד. נז, (לקו"א הה"מ מתורת להעיר

הוא  מבטל שצדיק שזה מובן, דמזה ― דבריו" את סותר ופלפולו חריפותו מגודל והבן בתורה חידוש שאומר אב "כמשל הוא

אתה  אין אם רפב"י שאמר דזה שם, הענין ובהמשך התורה. חכמת ע"פ שכ"ה ב)) נט, (ב"מ נצחוני בני נצחוני (ע"ד שמגלה מפני

עיי"ש. הסברה. אלא) בעלמא גזירה (לא הוא שם) (חולין לעולם מים בך יעברו שלא עליך גוזרני מימיך אוה"ת 32)חולק ראה

רעג). (ע' תרכ"ז סה"מ רנו). רנד. (ע' ויקרא

    
שיעור  לאין נמוכה והיא והשוואה יחס כל ‡ÛBÒŒÔÈ,לה B‡ Èa‚Ï כפי ¿«≈≈

ו'ציור' הגדרה מכל למעלה הוא האלוקי ‰lÙz‰שהאור È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¿ƒ»
ÌÈÎÈLÓÓ למטה מלמעלה ‡ÛBÒŒÔÈומגלים B‡Ó L„Á ÔBˆ «¿ƒƒ»»»≈≈

‰B˙c ‰ÓÎÁ‰Ó Ìb ‰ÏÚÓlL29 באמצעות לפעולה יש זה ובעניין ∆¿«¿»«≈«»¿»¿»
לגבי  ויתרון מעלה התפילה

התורה. באמצעות הפעולה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לעיל המבואר לפי ¿«ƒ∆
תורה  לגבי בתפילה המעלה לגבי

‰Êa LecÁ‰c ,ÓBÏ LÈ≈«¿«ƒ»∆
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL ÈaL∆«ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈÓLb ˙„ÈÈ CÈLÓ‰ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ

‡ È„ÈŒÏÚ,‰Bz ˙ÈÓ «¿≈¬ƒ«»
ÌÈ˙ÙBn‰ Èa‚Ï¿«≈«¿ƒ

ÌÈÓeˆÚ‰30‰nk eNÚL »¬ƒ∆»«»
È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡BÓ‡Â ÌÈ‡pz«»ƒ«¬»ƒ«¿≈
,Ì‰lL ‰Bz‰ ˜ÒÚ≈∆«»∆»∆
העצומים" ה"מופתים ולכאורה

הם  ואמוראים תנאים אותם של

מאשר  יותר גדול ופלא חידוש

בעצם  שהיא גשמים ירידת

מכלֿמקום  אבל טבעית, תופעה

רבי  עלֿידי הגשמים בהורדת יש

ויתרון  חידוש יוחאי בר שמעון

והחידוש ‰e‡,מיוחד
eNÚL ÌÏBÚa ÈepÈM‰L∆«ƒ»»∆»
ÌÈ‡BÓ‡‰Â ÌÈ‡pz‰ Ïk»««»ƒ¿»¬»ƒ

העצומים" ה"מופתים ‰e‡עם
eÏÈ‚Â eÎÈLÓ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈtŒÏÚבעולם ‡e‰ ÔkL∆≈«ƒ
‰Bz‰ ˙ÓÎÁ31, הטבע התורה עלֿפי להיות צריך שכך גילו הם וכאשר »¿««»

בעולם בפועל היה וכך ÈaL"נכנע" È„ÈŒÏÚ Ó ˙„ÈÈc Le„ÈÁ‰Â¿«ƒƒƒ«»»«¿≈∆«ƒ
ÌÈÚ ‰Óe Bh ‰Ó ‰p‰ ˜eÒta Lec Ó‡ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ»«¿«»ƒ≈««»ƒ
˜ CiL Ó‡L Lec‰L Ì‚‰c ‡e‰ „ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡ ˙L∆∆«ƒ«»««¬«∆«¿∆»««»«

n‰ ÔÈÚÏ32,ÏÏÎa זה פסוק על נוספים חסידות במאמרי כמבואר ¿ƒ¿««»»ƒ¿»
בין  וחיבור יחוד הוא יחד' גם אחים ש'שבת הוא בקצרה העניין (ונקודת

וזה  רחמים ומעורר החסד מידת את שממשיך ישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא

גשמים  לירידת והרחמים החסד כלל שבדרך אלא גשמים, לירידת המקור גם

רבי  אבל הרחמים) מידות י"ג כנגד תעניות (י"ג ותעניות תפילות ידי על הוא

מידות) בי"ג (שנדרשת התורה ידי על הדבר את פעל יוחאי בר «¬‡Ïשמעון
Ba ‰È‰ ‡Ïיוחאי בר שמעון רבי שאמר ‰È‰בדרוש ÌÏBÚ‰L ÊÓ …»»∆∆∆»»»»

‰ÏÚÓlL) ‰Bz‰ ˙ÓÎÁ ÈtŒÏÚ ÌbL ‡ˆÓÂ ,ÓÏ Ê‡ Èe‡»»¿»»¿ƒ¿»∆««ƒ»¿««»∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ LLÓ וכלֿשכן ƒ…∆»»

שדרכו  השתלשלות' 'סדר מצד

לעולם  יורד האלוקי Ï‡האור (…
,ÓÏ Èe‡ ÌÏBÚ‰ ‰È‰»»»»»¿»»
התורה  ידי על הפעולה ואופן

והאמוראים  התנאים פעלו שבו

המופתים  היה את לא שלהם

הגשמים  ירידת את לפעול אפשר

שעה  ‡Êבאותה „iL ‰ÊÂ¿∆∆»«»
˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ Ó»»«¿≈¬ƒ«

Lec‰ בר שמעון רבי של «¿
ידי  על היה זה שגם אף יוחאי,

בתורה  ÈÙÏהעיסוק ‡e‰¿ƒ
Lec‰ ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬ƒ««¿

CÈLÓ‰ המשכה בעולם ופעל ƒ¿ƒ
והשפעה  ‡ŒÔÈוהתגלות B‡Ó≈≈

‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ∆¿«¿»≈«»¿»
˙Ó‚e„a ,‰B˙c¿»¿¿«
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈

‰lÙz המיוחד כוחו היה וזה ¿ƒ»
יוחאי. בר שמעון רבי של

והרי  לתמוה: יש ולכאורה,

בחינת  היא שהתורה לעיל נתבאר

לאור  באיןֿערוך שהיא חכמה

יכול  היה כיצד כן ואם איןֿסוף,

המשכה  שמחייבת פעולה תורה דברי באמצעות לפעול יוחאי בר שמעון רבי

המענה: בא כך ועל מאיןֿסוף? והתגלות

Ôa ÔBÚÓL Èac ‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚL ‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿≈¬ƒ«»¿«ƒƒ¿∆
‰B˙c ‰ÓÎÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó CLÓ ,È‡ÁBÈ»ƒƒ¿»≈≈∆¿«¿»≈«»¿»¿»

עצמה  מצד התורה חכמת ידי על אותה לפעול ניתן שלא פעולה ‰e‡ונפעלה
ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ Èel‚a È‡Ó ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa Èk33, מנגלה בשונה ƒƒ¿ƒƒ«»≈ƒ¿ƒ≈

הקדוש  של שחכמתו אלא גשמיים בעניינים מדובר הדברים פשט שלפי דתורה

בגלוי  ניכרת האלוקות התורה בפנימיות הרי בהם, מלובשת הוא ברוך
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מקֹור 33סֹוף  היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי ולהיֹות ,ְְְְִִִִֶֶַָָָ
האיר  ׁשּלֹו הּנגלה ּבלּמּוד [וגם הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּפנימּיּות

המׁשי34הּפנימּיּות  ׁשּלֹו ּתֹורה אמירת עלֿידי לכן ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
מהּתֹורה. ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְִֵֵֶַַָָּבגיּלּוי

הּוא p‰Â‰ו) ּבהּנבראים ׁשינּוי לפעֹול ׁשּבכדי זה ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶֶַָ
לעיל  (ּכמּובא ּתפּלה עלֿידי ּכלל) ּבדר)ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

מ'ּת ב ׁשּנעׂשה סעיף ּדזה טעמים. ׁשני מּצד הּוא ניא'), ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
איןֿסֹוף  אֹור המׁשכת עלֿידי הּוא ּבהּנבראים ְְְְִִִֵֵַַַַָָׁשינּוי
עלֿידי  היא זֹו והמׁשכה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה
וגם  ג), סעיף סֹוף (כנ"ל ּדתפּלה נּוקבין' 'מין ְְְְֲִִִִִַַַַָָהעלאת
האֹור  עלֿידי ׁשּלמּטה ּבהּנבראים ׁשינּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
הם  צריכים ּבהם, ׁשּנמׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה
נּוקבין' 'מין העלאת ועלֿידי להאֹור, ּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָלהיֹות

להאֹור  ּכלי הּמּטה נעׂשה צרי35מּלמּטה, ועלּֿפיֿזה . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּגׁשמים  ירידת המׁשי יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי ּדזה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָלֹומר,
ׁשּלֹו ּתֹורה ׁשּבאמירת מּפני הּוא ּתֹורה אמירת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור המׁשכת הענינים, ׁשני ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו

ּדהּמּטה  הּזיּכּו וגם (ּכדלקּמן).36מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

LÈÂ ׁשההׁשּפעה ּבּזהר ּדאיתא מה ּגם ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹ
אמירת  עלֿידי יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָׁשהמׁשי
ּדזה  מּודגׁש ּבזה ּכי ּגׁשמים, ירידת היתה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּתֹורה
הּמעלה  ּגם היתה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹורתֹו
מּלמעלה  ּדהמׁשכה הּמעלה רק לא הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹּדתפּלה,
והענין  הּמּטה. ּדזיּכּו הּמעלה ּגם אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות
אתערּותא  עלֿידי ּבאה הּגׁשמים ׁשהׁשּפעת ּדזה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא,
הּגׁשם  ׁשּבגׁשמּיּות, ּדכמֹו עצמֹו. להּגׁשם ׁשּי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּדלתּתא,
מן  יעלה ואד הארץ, מּלחּות ׁשּנעׂשים מהעננים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
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תשמז).33) (ע' פשס"ד ח"ב תער"ב המשך וראה 34)ראה ובכ"מ. שו. ע' שם מה. ע' תרס"ו המשך גם וראה שם. תער"ב המשך

להקשר  רשב"י הגיע התורה דפנימיות הגילוי שע"י רפט), ע' אייר המאמרים ספר ― מנחם (תורת ס"ו ה'תשל"ד ר"ש פתח ד"ה

התורה. אמצעות ע"י שלא וקוב"ה תב.35)דישראל ס"ע תרע"ח סה"מ עד"ז וראה קלו). (ע' שם עטר"ת בסה"מ להדיא כ"ה
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מקֹור 33סֹוף  היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי ולהיֹות ,ְְְְִִִִֶֶַָָָ
האיר  ׁשּלֹו הּנגלה ּבלּמּוד [וגם הּתֹורה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּפנימּיּות

המׁשי34הּפנימּיּות  ׁשּלֹו ּתֹורה אמירת עלֿידי לכן ,[ ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
מהּתֹורה. ׁשּלמעלה איןֿסֹוף אֹור ְְְִֵֵֶַַָָּבגיּלּוי

הּוא p‰Â‰ו) ּבהּנבראים ׁשינּוי לפעֹול ׁשּבכדי זה ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶֶַָ
לעיל  (ּכמּובא ּתפּלה עלֿידי ּכלל) ּבדר)ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

מ'ּת ב ׁשּנעׂשה סעיף ּדזה טעמים. ׁשני מּצד הּוא ניא'), ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
איןֿסֹוף  אֹור המׁשכת עלֿידי הּוא ּבהּנבראים ְְְְִִִֵֵַַַַָָׁשינּוי
עלֿידי  היא זֹו והמׁשכה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה
וגם  ג), סעיף סֹוף (כנ"ל ּדתפּלה נּוקבין' 'מין ְְְְֲִִִִִַַַַָָהעלאת
האֹור  עלֿידי ׁשּלמּטה ּבהּנבראים ׁשינּוי ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
הם  צריכים ּבהם, ׁשּנמׁש מהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה
נּוקבין' 'מין העלאת ועלֿידי להאֹור, ּכלים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָלהיֹות

להאֹור  ּכלי הּמּטה נעׂשה צרי35מּלמּטה, ועלּֿפיֿזה . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּגׁשמים  ירידת המׁשי יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון ׁשרּבי ּדזה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָלֹומר,
ׁשּלֹו ּתֹורה ׁשּבאמירת מּפני הּוא ּתֹורה אמירת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי
ׁשּלמעלה  איןֿסֹוף אֹור המׁשכת הענינים, ׁשני ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיּו

ּדהּמּטה  הּזיּכּו וגם (ּכדלקּמן).36מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָ

LÈÂ ׁשההׁשּפעה ּבּזהר ּדאיתא מה ּגם ּדזהּו לֹומר, ¿≈ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹ
אמירת  עלֿידי יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָׁשהמׁשי
ּדזה  מּודגׁש ּבזה ּכי ּגׁשמים, ירידת היתה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָּתֹורה
הּמעלה  ּגם היתה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבתֹורתֹו
מּלמעלה  ּדהמׁשכה הּמעלה רק לא הּוא ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָֹּדתפּלה,
והענין  הּמּטה. ּדזיּכּו הּמעלה ּגם אּלא ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָמהׁשּתלׁשלּות
אתערּותא  עלֿידי ּבאה הּגׁשמים ׁשהׁשּפעת ּדזה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא,
הּגׁשם  ׁשּבגׁשמּיּות, ּדכמֹו עצמֹו. להּגׁשם ׁשּי ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּדלתּתא,
מן  יעלה ואד הארץ, מּלחּות ׁשּנעׂשים מהעננים ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבא
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אם  שגם יתכן מלמעלה, והמשכה מהארה כתוצאה היא לאלוקות ההתקרבות

שינוי. שום בו תחולל לא היא בו, ותאיר אליו תגיע ההארה

CÈLÓ‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL ÈaL ‰Êc ,ÓBÏ CÈˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ«¿∆∆«ƒƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ
‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌÈÓLb ˙„ÈÈ בשבילה שצריך פעולה שהיא ¿ƒ«¿»ƒ«¿≈¬ƒ«»

לעיל, כמבואר מיוחד, ‰eÈכוח BlL ‰Bz ˙ÈÓ‡aL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆«¬ƒ«»∆»
,ÌÈÈÚ‰ ÈL שתי שהם ¿≈»ƒ¿»ƒ

שקיימות  המיוחדות המעלות

האחד  התפילה, בעניין

ÛBÒŒÔÈ‡ B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«≈
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

‰hn‰c CekÈf‰ Ì‚Â36 ¿««ƒ¿««»
.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»

‰Ó Ìb e‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆««
‡˙È‡c ובאמ‰fa ¿ƒ»«…«

CÈLÓ‰L ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»∆ƒ¿ƒ
ŒÏÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«ƒƒ¿∆»ƒ«
‰˙È‰ ‰Bz ˙ÈÓ‡ È„È¿≈¬ƒ«»»¿»

ÌÈÓLb ˙„ÈÈ ולא דווקא ¿ƒ«¿»ƒ
פעלה  התורה שאמירת מצינו

אחר, עניין של והשפעה המשכה

‰Êa Èk גשמים בירידת ƒ»∆
B˙B˙aL ‰Êc L‚„eÓ¿»¿∆∆¿»
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ÏL∆«ƒƒ¿∆»ƒ
‰ÏÚn‰ Ìb ‰˙È‰»¿»«««¬»
˜ ‡Ï ‡e‰ ,‰lÙ˙cƒ¿ƒ»…«

‰ÏÚn‰ בעניין הראשונה ««¬»
««¿»¿ÎLÓ‰c‰התפילה 

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
חדש  דבר Ìbויצירת ‡l‡∆»«

‰hn‰ CekÈÊc ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ««»
ההתעוררות  שכל מכך כתוצאה

והולך  למעלה, מלמטה היא

של  ייחודה את השפעת ומבאר

אחרת. השפעה לגבי הגשמים

‰Êc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆
‰‡a ÌÈÓLb‰ ˙ÚtL‰L∆«¿»««¿»ƒ»»
‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc מלמטה התעוררות ƒ¿«»
האדם  BÓˆÚמצד ÌLb‰Ï CiL לה שיש התעוררות מלכתחילה זו ולכן «»¿«∆∆«¿

גשמים. לירידת ÌÈÚ‰Óשייכות ‡a ÌLb‰ ,˙eiÓL‚aL BÓÎcƒ¿∆¿«¿ƒ«∆∆»≈»¬»ƒ
,ı‡‰ ˙eÁlÓ ÌÈNÚpL בתורה ‰‡ıככתוב ÔÓ ‰ÏÚÈ „‡Â ∆«¬ƒƒ«»»∆¿≈«¬∆ƒ»»∆

גשם יירד ומהענן לענן ‰‡„Ó‰ויהפוך Èt ˙‡ ‰˜L‰Â37, שכל ונמצא ¿ƒ¿»∆¿≈»¬»»
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יב     

האדמה  ּפני את והׁשקה ּברּוחנּיּות,37הארץ הּוא כן ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָ
ׁשּנעׂשה  ענין הּוא אתערּותא 38ּדגׁשם עלֿידי (נמׁש) ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁש39ּדלתּתא  וכיון .  ׁשעלֿידי המׁשכה הּוא ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתֹורה  אמירת ׁשעלֿידי ּדזה מּובן ּדלתּתא, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאתערּותא
ׁשּבתֹורתֹו מּפני הּוא ּגׁשם ירד יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּדרּבי
הּמעלה  על נֹוסף - יׁשנּה יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשל

מּלמעלה הּבאה (המׁשכה ּדלתּתא אתערּותא ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָ
עצמּה, ּדלתּתא ּדאתערּותא הּמעלה ּגם - ְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָמהׁשּתלׁשלּות)

הּמּטה. ִַַָזיּכּו

LÈÂ המׁשכה] ׁשּתֹורה ּדזה ּבזה, הּביאּור לֹומר ¿≈ְְֵֶֶֶַַַָָָָ
ענינים  ׁשני הם האדם] [עבֹודת ּותפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָמּלמעלה]
ּכמֹו הּנׁשמֹות ּבדרּגת הּוא מעלה] יׁש מהם אחד ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָ[ּובכל
ּכמֹו הּנׁשמֹות ׁשֹורׁש מּצד אבל מציאּות, ְְְֲֲִִֶֶַַַָָׁשּנעׂשֹות
המׁשכה  ּבין לחּלק אין ּבה'עצמּות' ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָׁשּמּוׁשרׁשֹות

האדם  עבֹודת ּובין ֿ 40מּלמעלה וקּודׁשאּֿברי ּדיׂשראל , ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
חד  ּכּוּלא ֿ 41הּוא וקּודׁשא (ׁשּיׂשראל זה ענין ּדגיּלּוי . ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ּתֹורתֹו הּתֹורה, ּבפנימּיּות הּוא מּמׁש) חד הם ְְִִִִֵַַַָָָּבריֿהּוא
ׁשמעֹון  רּבי ׁשל ּבתֹורתֹו ולכן יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשל

הּמּטה). זיּכּו) הּתפּלה ענין ּגם יׁש יֹוחאי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבן

ּבן LÈÂז) ׁשמעֹון ּדרּבי הּתֹורה ׁשאמירת ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָ
נעים  ּומה ּטֹוב מה הּנה ּבּפסּוק היתה ְִִִֵַַַָָָָָיֹוחאי
ׁשּזה  לפי ענינים. ׁשני מּצד הּוא יחד, ּגם אחים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבת
ׁשּזה  לפי וגם ה), סעיף (כנ"ל ּגׁשמים לירידת ְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשּי
ּדלתּתא, אתערּותא הּוא (ׁשענינם ּגׁשמים ירידת ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּפעל
מּלמעלה, (המׁשכה ּתֹורה אמירת עלֿידי האדם) ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָעבֹודת
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מהשתלשלות  שלמעלה אור [דהמשכת עצמה ההמשכה מצד הוא ב"ה" א"ס אור להמשיך "כדי מ"ן להעלות שצריך זה דלכאורה,

שבסה"מ  הטעם מרמז "למטה" שבתיבת לומר, יש למטה", ב"ה א"ס אור "להמשיך וההוספה דוקא], שלמטה מ"ן העלאת ע"י הוא

שם. תב).37)עטר"ת ע' (ריש שם תרע"ח סה"מ עד"ז ו.38)ראה ב, לפי 39)בראשית המטיר "לא ה שם, עה"פ מפרש"י להעיר

וירדו". עליהם התפלל כו' אדם וכשבא כו' האדמה את לעבוד אין הציבור 40)שאדם על גוזרין "שאין ספ"ג, תעניות הל' מרמב"ם

כי  י"ל ואולי זה". חומר להם אין בא"י אפילו הצרות "שבשאר שם משנה ובמגיד המטר". ובגלל בלבד בא"י אלא כו' תענית

שלו. המציאות בשביל הוא ובמטר השפעתם, בשביל רק היא וכיו"ב) (תענית המטה עבודת ― הענינים וככה 41)בשאר המשך

    
למעלה מלמטה היא בגשמיות הגשמים ירידת וסדר ‰e‡ההתהוות ÔÎ BÓk¿≈

‰NÚpL ÔÈÚ ‡e‰ ÌL‚c ,˙eiÁea38È„ÈŒÏÚ (CLÓ) ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»∆«¬∆ƒ¿»«¿≈
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡39.האדם מצד מלמטה ÔÈÚLהתעוררות ÔÂÈÎÂ ƒ¿¬»ƒ¿«»¿≈»∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÌLb‰ והשפעה‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ È„ÈŒÏÚL «∆∆«¿»»∆«¿≈ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה שתחילתה בהתעוררות

האדם, Êc‰מצד ÔeÓ»¿∆
‰Bz ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬ƒ«»
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èac¿«ƒƒ¿∆»ƒ

ÌLb „È השפעה ונמשכה »«∆∆
למעלה, מלמטה באה שבמקורה

B˙B˙aLכאמור ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆¿»
Ôa ÔBÚÓL Èa ÏL∆«ƒƒ¿∆
ÏÚ ÛÒB  dLÈ ,È‡ÁBÈ»ƒ∆¿»»«
È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ ‰ÏÚn‰««¬»«»»«¿≈
‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿¬»ƒ¿«»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰)«¿»»ƒ¿«¿»

(˙eÏLÏzL‰Ó שהיא ≈ƒ¿«¿¿
שבגללה  הראשונה המעלה

סוף  אין מאור ממשיכה התפילה

ישנה  מהשתלשלות, שלמעלה

יוחאי בתורתו  בר שמעון רבי של

- השנייה המעלה »Ìbגם
‡˙eÚ˙‡c ‰ÏÚn‰««¬»¿ƒ¿¬»
CekÈÊ ,dÓˆÚ ‡z˙Ïcƒ¿«»«¿»ƒ

‰hn‰ היא השנייה, זו, ומעלה ««»
זו  שתורה לכך העיקרית הסיבה

הגשמים. ירידת את פעלה

,‰Êa e‡Èa‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
שפעולת  ייתכן זאת בכל כיצד

למטה  מלמעלה שהיא התורה

התפילה  לפעולת שווה תהיה

למעלה  מלמטה ∆¿Êc‰שהיא
‰ÎLÓ‰] ‰BzL∆»«¿»»
‰lÙ˙e [‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿ƒ»
ÈL Ì‰ [Ì„‡‰ ˙„BÚ]¬«»»»≈¿≈

ÌÈÈÚ בפעולתם שונים עניינים שני גם וממילא העבודה באופן שונים ƒ¿»ƒ
‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎe] בהרחבה לעיל כמבואר בזולתו, ]שאין ¿»∆»≈∆≈«¬»

˙e‡ÈˆÓ ˙BNÚpL BÓk ˙BÓLp‰ ˙b„a ‡e‰ בחסידות כמבואר ¿«¿««¿»¿∆«¬¿ƒ
עצם  נקודת פנימיות ובעומק ממש" ממעל אלוקה "חלק אכן היא שהנשמה

וממילא  נברא היא הנשמה בכללות אבל בורא", "ניצוץ יש היהודית הנשמה

בגוף), התלבשה שהנשמה לאחר (ובפרט משלה מוגדרת מציאות לה יש

'˙eÓˆÚ'‰a ˙BLLenL BÓk ˙BÓLp‰ LBL „vÓ Ï‡¬»ƒ«∆«¿»¿∆¿»¿»«¿
בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של ועצמותו ‰ÎLÓ‰במהותו ÔÈa ˜lÁÏ ÔÈ‡≈¿«≈≈«¿»»

˙„BÚ ÔÈe ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»≈¬«
Ì„‡‰40,'נוגעים' אם כי »»»

מקום  אין הזו, הנעלית בדרגה

אם  בין ולהבדיל לחלק

מלמטה  בדרך היא ההתחברות

למטה  מלמעלה בדרך או למעלה

ŒCÈaŒ‡L„e˜Â Ï‡NÈc¿ƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
‰„Á ‡lek ‡e41 כפי כי »«

ב'עצמות' מושרשות שהנשמות

נשמות  של שהקשר בגלוי ניכר

של  קשר הוא ואלוקות ישראל

מוחלטת. ÔÈÚאחדות ÈelÈ‚c¿ƒƒ¿»
Œ‡L„e˜Â Ï‡NiL) ‰Ê∆∆ƒ¿»≈¿¿»
(LnÓ „Á Ì‰ ‡e‰ŒCÈa¿ƒ≈««»
,‰Bz‰ ˙eiÓÈÙa ‡e‰ƒ¿ƒƒ«»
Ôa ÔBÚÓL Èa ÏL B˙Bz»∆«ƒƒ¿∆

,È‡ÁBÈ את המגלה שהיא »ƒ
הזו B˙B˙aהאחדות ÔÎÏÂ¿»≈¿»

È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa ÏL∆«ƒƒ¿∆»ƒ
התורה פנימיות  Ìbשהיא LÈ≈«

CekÈÊ) ‰lÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»ƒ
(‰hn‰ להוריד ובכוחה ««»

לעיל. כמבואר גשמים,

‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ (Ê¿≈«¿∆
Èac ‰Bz‰ ˙ÈÓ‡L∆¬ƒ««»¿«ƒ
‰˙È‰ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓLƒ¿∆»ƒ»¿»

Bhדווקא ‰Ó ‰p‰ ˜eÒta«»ƒ≈«
Ìb ÌÈÁ‡ ˙L ÌÈÚ ‰Óe«»ƒ∆∆«ƒ«
ÈL „vÓ ‡e‰ ,„ÁÈ»«ƒ«¿≈

.ÌÈÈÚ אחד fL‰עניין ÈÙÏ ƒ¿»ƒ¿ƒ∆∆
דווקא  זה פסוק «»CiLתוכן

Â ,(‰ ÛÈÚÒ Ï"Î) ÌÈÓLb ˙„ÈÈÏ שני עניין‰fL ÈÙÏ Ì‚ ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÏÚtL יוחאי בר שמעון ‰e‡רבי ÌÈÚL) ÌÈÓLb ˙„ÈÈ ∆»«¿ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿»»

,Ì„‡‰ ˙„BÚ ,‡z˙Ïc ‡˙eÚ˙‡ מתחיל בגשמיות שהגשם כשם ƒ¿¬»ƒ¿«»¬«»»»
כנ"ל  הארץ", מן יעלה מ"ואד Bz‰להיווצר ˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ («¿≈¬ƒ«»
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 ֿ וקּודׁשאּֿברי ׁשּיׂשראל לפי הּוא הּקּב"ה), ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתֹורתֹו
על  היתה ׁשּלֹו הּתֹורה אמירת ולכן חד, ּכּוּלא ְְֲִֵֶַַַַָָָָָהּוא
 ֿ ּדקּודׁשא הּיחּוד על ׁשּקאי יחד, ּגם אחים ׁשבת ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

ל  (ּכּמּובא ויׂשראל ויׁשּבריֿהּוא הּמאמר). ּבתחּלת עיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּפעל  (ׁשעלֿידֹו ׁשּלֹו ׁשּבּדרּוׁש מה ּגם ּדזהּו ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָלהֹוסיף,
אּלה  ׁשּגם יׂשראל, אהבת ּבענין מדּוּבר ּגׁשמים) ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָירידת
לדא, ּדא לקטלא ּדבעּו קרבא מגיחי היּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּבתחּלה
האהבה  עלֿידי ּכי ּדאחוה, ּברחימּותא אתהּדרּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלבתר
ּדיׂשראל  והאחדּות האהבה מתּגּלה ּדיׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָוהאחדּות
והאחוה  (האהבה אחים ׁשבת ּדעלֿידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּקּב"ה.
עמהֹון  לאכּללא ּגם יחד', 'ּגם להיֹות נמׁש ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּדיׂשראל)

ְְִָׁשכינּתא.

ּתֹורה,e‰ÊÂח) - חכמה הּוא ׁשמן גֹו', הּטֹוב ּכּׁשמן ¿∆ְֶֶֶֶַַָָָ
הּתֹורה  ּפנימּיּות הּוא הּטֹוב ויׁש42וׁשמן . ְְְִִֵֶֶַַָ

הּזהר  ּבמפרׁשי ּׁשּכתּוב מה  עם זה הּטֹוב 43לקּׁשר ּדׁשמן  , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
,לארי ׁשּי ּדתֹורה ּגליא ּכי ּדעּתיק. יסֹוד הארת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּוא
ּכּׁשמן  יחד ּגם אחים ׁשבת וזהּו לעּתיק. הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּופנימּיּות
עלֿידי  הּוא אחים, ׁשבת להיֹות ׁשּבכדי גֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַהּטֹוב
הּזקן  על יֹורד ּבּכתּוב ּוממׁשי הּתֹורה. ּפנימּיּות ְְִִִִֵַַַַַָָָָלימּוד
זקן  ירידֹות. ׁשּתי ׁשהן מּדֹותיו, ּפי על ׁשּיֹורד אהרן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזקן

חכמה  ׁשּקנה זקן הּתֹורה, והּׂשגת הבנת ּומּדֹותיו 44הּוא , ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הּמצֹות  לבּוׁשי צרי45הם הּתֹורה ּדפנימּיּות ׁשהּלימּוד . ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
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תקה. ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל

    
Ï‡iL ÈÙÏ ‡e‰ ,(‰"aw‰ ÏL B˙Bz ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰)«¿»»ƒ¿«¿»»∆«»»¿ƒ∆ƒ¿»≈

,„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â התורה ידי על התגלות גם וממילא ¿¿»¿ƒ»«
שפע  להם ומביאה ממשיכה התפילה) ידי על רק ‡ÈÓ˙(ולא ÔÎÏÂ¿»≈¬ƒ«

È‡wL ,„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡ ˙L ˜eÒt‰ ÏÚ ‰˙È‰ BlL ‰Bz‰«»∆»¿»««»∆∆«ƒ«»«∆»≈
‰eÁi„שמכוון ÏÚ האחדות ««ƒ

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡enk) Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈«»¿≈

Ó‡n‰ ˙lÁ˙a אחד שזהו ƒ¿ƒ«««¬»
ב  זה הפירושים ).פסוק

Ìb e‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆«
על  הפנימי »Ó‰הטעם

B„ÈŒÏÚL) BlL LecaL∆«¿∆∆«»
(ÌÈÓLb ˙„ÈÈ ÏÚt»«¿ƒ«¿»ƒ
˙‰‡ ÔÈÚa ae„Ó¿»¿ƒ¿««¬«

,Ï‡È בזוהר כמבוא ƒ¿»≈
מה  "הנה הפסוק על שבדרשתו

גם  אחים שבת נעים, ומה טוב

יוחאי  בר שמעון רבי אמר יחד"

eÈ‰ ‰lÁ˙aL ‰l‡ ÌbL∆«≈∆∆ƒ¿ƒ»»
eÚc ‡˜ ÈÁÈ‚Ó¿ƒ≈¿»»¿»
˙Ï ,‡„Ï ‡c ‡ÏË˜Ïƒ¿»»»¿»¿»«
‡˙eÓÈÁa ec‰˙‡ƒ¿«»ƒ¿ƒ»

,‰ÂÁ‡c שבתחילה אלו שגם ¿«¿»
את  זה להרוג ורצו קרב ניהלו

באהבה  התהדרו מכן לאחר זה,

‰‡‰‰ואחווה È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈»«¬»
,Ï‡Èc ˙e„Á‡‰Â¿»«¿¿ƒ¿»≈
‰‰‡‰ ‰lb˙Óƒ¿«»»«¬»
Ï‡Èc ˙e„Á‡‰Â¿»«¿¿ƒ¿»≈

‰"aw‰Â למבואר (במקביל ¿«»»
בני  של הקשר שהתגלות לעיל

ישראל). בני בין ואחדות אהבה שתהיה פועלת הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל

CLÓ (Ï‡Èc ‰ÂÁ‡‰Â ‰‰‡‰) ÌÈÁ‡ ˙L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆∆«ƒ»«¬»¿»«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»
‡zÈÎL ÔB‰ÓÚ ‡ÏlÎ‡Ï Ìb ,'„ÁÈ Ìb' ˙BÈ‰Ï עימהם לכלול ƒ¿«»««¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»

את  מחזקת ישראל באהבת שהתחזקות היינו השכינה, את ישראל) בני (עם

הקדושֿברוךֿהוא. עם הקשר

e‰ÊÂ (Á הפרק בהמשך האמור בפסוק הפנימי ‚B',הפירוש Bh‰ ÔÓMk ¿∆«∆∆«
˙eiÓÈt ‡e‰ Bh‰ ÔÓLÂ ,‰Bz  ‰ÓÎÁ ‡e‰ ÔÓL∆∆»¿»»¿∆∆«¿ƒƒ

‰Bz‰42 וההתקשרות ההתחברות יחד", גם אחים ש"שבת אומר והכתוב «»
– עצמה ובתורה התורה, ידי על היא ישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא של

התורה. פנימיות

‰f‰ ÈLÙÓa e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ43Bh‰ ÔÓLc , ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»ƒ¿»¿≈«…«¿∆∆«
˜ÈzÚc „BÒÈ ˙‡‰ ‡e‰∆»«¿¿«ƒ
עליון' ב'כתר הבחינות אחת

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

של  ראשו מעל הוא שהכתר

יומין' 'עתיק בחינת היא האדם)

וגילוי). מ'יומין' ונבדל (שנעתק

הספירות  עניין שבפרטיות, ואף

מכתר, שלמטה מחכמה מתחיל

של  מושג יש ובהעלם בכללות

הטוב' ו'שמן ב'עתיק' גם ספירות

של הארה כפי הוא ה'יסוד' עניין

ב'עתיק'. ÈÏb‡שהוא Èkƒ«¿»
CÈ‡Ï CiL ‰B˙c בחינת ¿»«»¿«ƒ

חיצוניות  שהיא אנפין' 'אריך

‰Bz‰ה'כתר', ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«»
˜ÈzÚÏ.הכתר פנימיות שהיא ¿«ƒ

„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡ ˙L e‰ÊÂ¿∆∆∆«ƒ«»«
È„ÎaL ,'B‚ Bh‰ ÔÓMk«∆∆«∆ƒ¿≈
,ÌÈÁ‡ ˙L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆«ƒ
כנסת  של והתקשרות התחברות

הקדושֿברוךֿהוא  עם ישראל

„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ
.‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»

e˙ka CÈLÓÓe שה'שמן «¿ƒ«»
Ô˜Êהטוב' Ô˜f‰ ÏÚ „BÈ≈««»»¿«

Èt ÏÚ „BiL Ô‰‡«¬…∆≈«ƒ
ÈzL Ô‰L ,ÂÈ˙BcÓƒ»∆≈¿≈

˙B„ÈÈ ופנימיות בכלל התורה (שהוא הטוב' ה'שמן והתגלות בהמשכת ¿ƒ
ענינים. בשני ופועלת ונמשכת 'יורדת' התורה שחכמת היינו בפרט), התורה

הזקן" על "יורד ‰Bz‰,הראשון, ˙‚O‰Â ˙‰ ‡e‰ Ô˜Ê כמאמר »»¬»«¿«»««»
זקן" פני "והדרת הכתוב על ז"ל ÓÎÁ‰חכמינו ‰wL Ô˜Ê44, שיש הרי »≈∆»»»¿»

מידותיו" פי על "שיורד והשני, לחכמה. הזקן בין ‰Ìקשר ÂÈ˙BcÓeƒ»≈
˙Bˆn‰ ÈLeÏ45,לנפש 'לבושים' נקראות (והמצוות מקיים שהאדם ¿≈«ƒ¿

הן  עדן בגן הנשמות "שלבושי האריז"ל: מכתבי ה פרק בתניא, כמובא
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 ֿ וקּודׁשאּֿברי ׁשּיׂשראל לפי הּוא הּקּב"ה), ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּתֹורתֹו
על  היתה ׁשּלֹו הּתֹורה אמירת ולכן חד, ּכּוּלא ְְֲִֵֶַַַַָָָָָהּוא
 ֿ ּדקּודׁשא הּיחּוד על ׁשּקאי יחד, ּגם אחים ׁשבת ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּפסּוק

ל  (ּכּמּובא ויׂשראל ויׁשּבריֿהּוא הּמאמר). ּבתחּלת עיל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּפעל  (ׁשעלֿידֹו ׁשּלֹו ׁשּבּדרּוׁש מה ּגם ּדזהּו ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָלהֹוסיף,
אּלה  ׁשּגם יׂשראל, אהבת ּבענין מדּוּבר ּגׁשמים) ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָירידת
לדא, ּדא לקטלא ּדבעּו קרבא מגיחי היּו ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָׁשּבתחּלה
האהבה  עלֿידי ּכי ּדאחוה, ּברחימּותא אתהּדרּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָלבתר
ּדיׂשראל  והאחדּות האהבה מתּגּלה ּדיׂשראל, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָָוהאחדּות
והאחוה  (האהבה אחים ׁשבת ּדעלֿידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָוהּקּב"ה.
עמהֹון  לאכּללא ּגם יחד', 'ּגם להיֹות נמׁש ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּדיׂשראל)

ְְִָׁשכינּתא.

ּתֹורה,e‰ÊÂח) - חכמה הּוא ׁשמן גֹו', הּטֹוב ּכּׁשמן ¿∆ְֶֶֶֶַַָָָ
הּתֹורה  ּפנימּיּות הּוא הּטֹוב ויׁש42וׁשמן . ְְְִִֵֶֶַַָ

הּזהר  ּבמפרׁשי ּׁשּכתּוב מה  עם זה הּטֹוב 43לקּׁשר ּדׁשמן  , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
,לארי ׁשּי ּדתֹורה ּגליא ּכי ּדעּתיק. יסֹוד הארת ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָהּוא
ּכּׁשמן  יחד ּגם אחים ׁשבת וזהּו לעּתיק. הּתֹורה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּופנימּיּות
עלֿידי  הּוא אחים, ׁשבת להיֹות ׁשּבכדי גֹו', ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַהּטֹוב
הּזקן  על יֹורד ּבּכתּוב ּוממׁשי הּתֹורה. ּפנימּיּות ְְִִִִֵַַַַַָָָָלימּוד
זקן  ירידֹות. ׁשּתי ׁשהן מּדֹותיו, ּפי על ׁשּיֹורד אהרן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹזקן

חכמה  ׁשּקנה זקן הּתֹורה, והּׂשגת הבנת ּומּדֹותיו 44הּוא , ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָ
הּמצֹות  לבּוׁשי צרי45הם הּתֹורה ּדפנימּיּות ׁשהּלימּוד . ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ
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לעתיד. שיתגלו תורה טעמי כו' ח"ס פנימיות הוא הטוב דשמן רצ) ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח הטוב כשמן באוה"ת 45)ד"ה הובא

תקה. ע' עה"פ לתהלים אור) (יהל

    
Ï‡iL ÈÙÏ ‡e‰ ,(‰"aw‰ ÏL B˙Bz ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰)«¿»»ƒ¿«¿»»∆«»»¿ƒ∆ƒ¿»≈

,„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â התורה ידי על התגלות גם וממילא ¿¿»¿ƒ»«
שפע  להם ומביאה ממשיכה התפילה) ידי על רק ‡ÈÓ˙(ולא ÔÎÏÂ¿»≈¬ƒ«

È‡wL ,„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡ ˙L ˜eÒt‰ ÏÚ ‰˙È‰ BlL ‰Bz‰«»∆»¿»««»∆∆«ƒ«»«∆»≈
‰eÁi„שמכוון ÏÚ האחדות ««ƒ

‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡enk) Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈«»¿≈

Ó‡n‰ ˙lÁ˙a אחד שזהו ƒ¿ƒ«««¬»
ב  זה הפירושים ).פסוק

Ìb e‰Êc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿∆«
על  הפנימי »Ó‰הטעם

B„ÈŒÏÚL) BlL LecaL∆«¿∆∆«»
(ÌÈÓLb ˙„ÈÈ ÏÚt»«¿ƒ«¿»ƒ
˙‰‡ ÔÈÚa ae„Ó¿»¿ƒ¿««¬«

,Ï‡È בזוהר כמבוא ƒ¿»≈
מה  "הנה הפסוק על שבדרשתו

גם  אחים שבת נעים, ומה טוב

יוחאי  בר שמעון רבי אמר יחד"

eÈ‰ ‰lÁ˙aL ‰l‡ ÌbL∆«≈∆∆ƒ¿ƒ»»
eÚc ‡˜ ÈÁÈ‚Ó¿ƒ≈¿»»¿»
˙Ï ,‡„Ï ‡c ‡ÏË˜Ïƒ¿»»»¿»¿»«
‡˙eÓÈÁa ec‰˙‡ƒ¿«»ƒ¿ƒ»

,‰ÂÁ‡c שבתחילה אלו שגם ¿«¿»
את  זה להרוג ורצו קרב ניהלו

באהבה  התהדרו מכן לאחר זה,

‰‡‰‰ואחווה È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈»«¬»
,Ï‡Èc ˙e„Á‡‰Â¿»«¿¿ƒ¿»≈
‰‰‡‰ ‰lb˙Óƒ¿«»»«¬»
Ï‡Èc ˙e„Á‡‰Â¿»«¿¿ƒ¿»≈

‰"aw‰Â למבואר (במקביל ¿«»»
בני  של הקשר שהתגלות לעיל

ישראל). בני בין ואחדות אהבה שתהיה פועלת הקדושֿברוךֿהוא עם ישראל

CLÓ (Ï‡Èc ‰ÂÁ‡‰Â ‰‰‡‰) ÌÈÁ‡ ˙L È„ÈŒÏÚc¿«¿≈∆∆«ƒ»«¬»¿»«¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»
‡zÈÎL ÔB‰ÓÚ ‡ÏlÎ‡Ï Ìb ,'„ÁÈ Ìb' ˙BÈ‰Ï עימהם לכלול ƒ¿«»««¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»

את  מחזקת ישראל באהבת שהתחזקות היינו השכינה, את ישראל) בני (עם

הקדושֿברוךֿהוא. עם הקשר

e‰ÊÂ (Á הפרק בהמשך האמור בפסוק הפנימי ‚B',הפירוש Bh‰ ÔÓMk ¿∆«∆∆«
˙eiÓÈt ‡e‰ Bh‰ ÔÓLÂ ,‰Bz  ‰ÓÎÁ ‡e‰ ÔÓL∆∆»¿»»¿∆∆«¿ƒƒ

‰Bz‰42 וההתקשרות ההתחברות יחד", גם אחים ש"שבת אומר והכתוב «»
– עצמה ובתורה התורה, ידי על היא ישראל וכנסת הקדושֿברוךֿהוא של

התורה. פנימיות

‰f‰ ÈLÙÓa e˙kM ‰Ó ÌÚ ‰Ê M˜Ï LÈÂ43Bh‰ ÔÓLc , ¿≈¿«≈∆ƒ«∆»ƒ¿»¿≈«…«¿∆∆«
˜ÈzÚc „BÒÈ ˙‡‰ ‡e‰∆»«¿¿«ƒ
עליון' ב'כתר הבחינות אחת

כשם  הספירות, מעשר (שלמעלה

של  ראשו מעל הוא שהכתר

יומין' 'עתיק בחינת היא האדם)

וגילוי). מ'יומין' ונבדל (שנעתק

הספירות  עניין שבפרטיות, ואף

מכתר, שלמטה מחכמה מתחיל

של  מושג יש ובהעלם בכללות

הטוב' ו'שמן ב'עתיק' גם ספירות

של הארה כפי הוא ה'יסוד' עניין

ב'עתיק'. ÈÏb‡שהוא Èkƒ«¿»
CÈ‡Ï CiL ‰B˙c בחינת ¿»«»¿«ƒ

חיצוניות  שהיא אנפין' 'אריך

‰Bz‰ה'כתר', ˙eiÓÈÙe¿ƒƒ«»
˜ÈzÚÏ.הכתר פנימיות שהיא ¿«ƒ

„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡ ˙L e‰ÊÂ¿∆∆∆«ƒ«»«
È„ÎaL ,'B‚ Bh‰ ÔÓMk«∆∆«∆ƒ¿≈
,ÌÈÁ‡ ˙L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆«ƒ
כנסת  של והתקשרות התחברות

הקדושֿברוךֿהוא  עם ישראל

„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈ƒ
.‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»

e˙ka CÈLÓÓe שה'שמן «¿ƒ«»
Ô˜Êהטוב' Ô˜f‰ ÏÚ „BÈ≈««»»¿«

Èt ÏÚ „BiL Ô‰‡«¬…∆≈«ƒ
ÈzL Ô‰L ,ÂÈ˙BcÓƒ»∆≈¿≈

˙B„ÈÈ ופנימיות בכלל התורה (שהוא הטוב' ה'שמן והתגלות בהמשכת ¿ƒ
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הזקן" על "יורד ‰Bz‰,הראשון, ˙‚O‰Â ˙‰ ‡e‰ Ô˜Ê כמאמר »»¬»«¿«»««»
זקן" פני "והדרת הכתוב על ז"ל ÓÎÁ‰חכמינו ‰wL Ô˜Ê44, שיש הרי »≈∆»»»¿»

מידותיו" פי על "שיורד והשני, לחכמה. הזקן בין ‰Ìקשר ÂÈ˙BcÓeƒ»≈
˙Bˆn‰ ÈLeÏ45,לנפש 'לבושים' נקראות (והמצוות מקיים שהאדם ¿≈«ƒ¿

הן  עדן בגן הנשמות "שלבושי האריז"ל: מכתבי ה פרק בתניא, כמובא
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ההבנה  הן ׁשּלֹו, הּכחֹות ּכל (ּדּורכנעמען) ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹלחּדֹור
ׁשבת  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבפֹועל. הּמעׂשה והן ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוההּׂשגה
ּדׁשבת  ּבאֹופן היא ׁשּלֹו ׁשהאהבתֿיׂשראל יחד, ּגם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחים
מּזֹו ויתירה ּתנאים) קיׁשּורי ּדגמת (התקּׁשרּות, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻאחים
 ֿ קּודׁשא ועלֿידיֿזה ּדנּׂשּואין), (יחּוד יחד ּדגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבאֹופן
לקּבל  ּכלים ונעׂשים למילּולייהּו, אצּית ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַּבריֿהּוא
לא  ּגם הגּבלֹות, ּבֹו ׁשאין איןֿסֹוף מאֹור ְְֵֵֵֶַַַַָָָֹההׁשּפעה
לכל  מׁשּפיע עצמֹו ׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּדחכמת ְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָההגּבלה
ּבבני  והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב טּוב רב מּיׂשראל ואחד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאחד

רויחא. ּומזֹוני ְְִֵֵַָחּיי
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ב.46) לב, קידושין שם.47)ראה תרע"ח סה"מ שם. אוה"ת

    
והן  התורה בלימוד הן התורה פנימיות שמן 'ירידת' של והמשמעות המצוות".

היא המצוות BcÁÏבקיום CÈˆ ‰Bz‰ ˙eiÓÈÙc „eÓÈl‰L∆«ƒƒ¿ƒƒ«»»ƒ«¿
Ô‰Â ‰‚O‰‰Â ‰‰‰ Ô‰ ,BlL ˙BÁk‰ Ïk (ÔÚÓÚÎec)¿¿∆∆»«…∆≈«¬»»¿««»»¿≈

ÏÚBÙa ‰NÚn‰ בלימוד שעוסק אדם שזהו וניכר להיות צריך שבכולם ««¬∆¿«
התורה. פנימיות

˙L ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆∆∆
,„ÁÈ Ìb ÌÈÁ‡«ƒ«»«
BlL Ï‡NÈŒ˙‰‡‰L∆»«¬«ƒ¿»≈∆

ליהודי  יהודי ÔÙB‡aבין ‡È‰ƒ¿∆
˙‰) ÌÈÁ‡ ˙Lc,˙e˜ ¿∆∆«ƒƒ¿«¿

ÌÈ‡z ÈeLÈ˜ ˙Ó‚c של À¿«ƒ≈¿»ƒ
וכלה  BfÓחתן ‰È˙ÈÂ (ƒ≈»ƒ

„eÁÈ) „ÁÈ Ì‚c ÔÙB‡a¿∆¿«»«ƒ
ÔÈ‡eOc יותר אחדות שהיא ¿ƒƒ

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰נעלית  ישראל ), באהבת הם ישראל שבני לכך הודות ¿«¿≈∆
,e‰ÈÈÏeÏÈÓÏ ˙iˆ‡ ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ לומדי (של לדבריהם מציית ¿»¿ƒ¬«≈¿ƒ«¿

מקיים") והקדושֿברוךֿהוא גוזר "צדיק בדוגמת ÌÈÏkהתורה, ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ≈ƒ
‡Ï Ìb ,˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L ÛBÒŒÔÈ‡ B‡Ó ‰ÚtL‰‰ Ïa˜Ï¿«≈««¿»»≈≈∆≈«¿»«…
,‰Bz‰ ˙ÓÎÁc ‰Ïa‚‰‰««¿»»¿»¿««»
מאד  ונעלית גדולה השפעה והיא

ÚÈtLÓ BÓˆÚ ‰"aw‰L∆«»»«¿«¿ƒ«
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

eË מרובה BËaטובה …¿
,‰Ï‚p‰Â ‰‡p‰ גלוי טוב «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆

ונסתר  נעלם ÈiÁולא Èa¿»≈«≈
‡ÁÈÂ ÈBÊÓe חיים בבנים, ¿≈¿ƒ»

(פרנסה) ומזונות (בריאות)

בריווח.
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ההבנה  הן ׁשּלֹו, הּכחֹות ּכל (ּדּורכנעמען) ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹלחּדֹור
ׁשבת  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבפֹועל. הּמעׂשה והן ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָוההּׂשגה
ּדׁשבת  ּבאֹופן היא ׁשּלֹו ׁשהאהבתֿיׂשראל יחד, ּגם ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחים
מּזֹו ויתירה ּתנאים) קיׁשּורי ּדגמת (התקּׁשרּות, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָֻאחים
 ֿ קּודׁשא ועלֿידיֿזה ּדנּׂשּואין), (יחּוד יחד ּדגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבאֹופן
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לכל  מׁשּפיע עצמֹו ׁשהּקּב"ה הּתֹורה, ּדחכמת ְְְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָההגּבלה
ּבבני  והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב טּוב רב מּיׂשראל ואחד ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאחד
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והן  התורה בלימוד הן התורה פנימיות שמן 'ירידת' של והמשמעות המצוות".
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ÔÈ‡eOc יותר אחדות שהיא ¿ƒƒ

ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰נעלית  ישראל ), באהבת הם ישראל שבני לכך הודות ¿«¿≈∆
,e‰ÈÈÏeÏÈÓÏ ˙iˆ‡ ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜ לומדי (של לדבריהם מציית ¿»¿ƒ¬«≈¿ƒ«¿

מקיים") והקדושֿברוךֿהוא גוזר "צדיק בדוגמת ÌÈÏkהתורה, ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ≈ƒ
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Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

eË מרובה BËaטובה …¿
,‰Ï‚p‰Â ‰‡p‰ גלוי טוב «ƒ¿∆¿«ƒ¿∆

ונסתר  נעלם ÈiÁולא Èa¿»≈«≈
‡ÁÈÂ ÈBÊÓe חיים בבנים, ¿≈¿ƒ»
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מוגה  בלתי

.חז"ל ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו
:ענינים כמה עם קשורה בעומר ל"ג שמחת

"שמחה  - שמחתו יום הוא זה ויום יוחאי, בר שמעון רבי האלקי התנא של ההילולא יום הוא בעומר ל"ג (א)
שמחתו. ביום וישמחו ישתתפו הקטנים) ישראל ילדי (כולל ישראל שכל שצוה - כך כדי ועד גדולה",

ליצלן, רחמנא המגיפה, לאחרי - רשב"י] של [רבו עקיבא רבי של תלמידיו למות פסקו בעומר בל"ג (ב)
מיום  שהחל מכיון - הדבר וטעם ר"ע). של לתלמידיו הראוי (באופן בזה" זה כבוד נהגו שלא "מפני שהיתה

ר"ע). של לתלמידיו - ובפרט בכלל, (ליהודי המתאים באופן בזה" זה כבוד "נהגו כבר זה

 לשמש נבראתי "אני - העיקרית שליחותו למילוי בנוגע הוראה עבורו לשמש צריך שומע, שיהודי דבר כל
לקונו. האדם בעבודת הוראה מזה ללמוד שיש - בעומר דל"ג לענין בנוגע הוא וכן קוני", את

ותענוג  גדולה שמחה מתוך להעשות (דלקמן) בעומר ל"ג הוראת גם צריכה לקונו, האדם עבודת עניני וככל
רוח  "נחת הקב"ה, המלכים מלכי למלך ותענוג רוח נחת הוא גורם זו שבפעולה יודע יהודי כאשר כי - רב

רב. ותענוג גדולה בשמחה זאת שיעשה בודאי הרי רצוני", ונעשה שאמרתי לפני

עתה  זה שאמרתם (כפי בתורה" גדול כלל "זה כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי עקיבא רבי של דבריו וע"פ
חז"ל), ומאמרי הפסוקים בי"ב

כבוד  לנהוג שהתחילו עי"ז ר"ע, של תלמידיו למות פסקו שבו מכיון בעומר, בל"ג ביותר מודגש זה [שענין
כמוך"], לרעך ד"ואהבת הענין כללות שזהו השלימות, בתכלית בזה זה

על  - (ילדים הזולת על גם זאת לפעול יש לעצמו, בנוגע בעומר דל"ג ההוראה לימוד על שנוסף מובן,
חברותיהן). על - וילדות חבריהם,

רוח  נחת גורמים עי"ז שהרי  - תענוג ומתוך לבב וטוב שמחה מתוך להיות צריכה זו פעולה שגם ומובן,
בתורה", גדול "כלל הוא זה שציווי שגילה עקיבא לרבי רוח נחת וגורמים כמוך", לרעך "ואהבת שצוה להקב"ה
בחיי  הוראה - שענינה כולם, הדורות בכל אלא ורשב"י, ר"ע של בדורם רק לא - הנצחית בתורה גדול" "כלל
לרעך  "ואהבת - שבתורה גדול" מה"כלל החל קונו, את לשמש היהודי צריך אופן באיזה לדעת היוםֿיום,

כמוך".

 הוראה ללמוד יש לראש שלכל מובן, - דרשב"י ההילולא יום הוא בעומר של"ג לעיל האמור ע"פ
והוראה  לימוד בו שיש סיפור אם כי בעלמא, סיפור זה אין שבודאי רשב"י, של הנהגתו אודות בתורה מהמסופר

התורה). עניני (ככל
ובהקדים:

שאפילו  כך, כדי ועד כו', לרשב"י להידמות שאיֿאפשר ובודאי ביותר, גדולה רשב"י של שמעלתו אף
"אני  רבו: עקיבא רבי של עדותו כדברי אחד, כל יכול אינו לדרגתו) להגיע רק (לא מעלתו גודל את להעריך
ובוראך", "אני רק יכולים רשב"י של כחו את שלהכיר היינו, ה"ב), פ"א סנהדרין (ירושלמי כחך" מכירים ובוראך

והקב"ה, עקיבא רבי

שבהנהגתו  מובן, הרי - כולו העולם עבור ולפעול כולו העולם את לזכות השתדל שרשב"י מכיון אעפ"כ,
שכאשר  הקטנים, ישראל מילדי החל מישראל, לכאו"א והאפשרות הכח ניתן התורה] לנו מספרת [שאודותי'
מישראל  לכאו"א הכח את נותן שרשב"י היינו, ומצאת", "יגעת - בו יקויים רשב"י, של בדרכיו ללכת יתייגע
רשב"י, של הנהגתו אופן אודות התורה לנו מספרת שאודותם ענינים לאותם בנוגע בדרכיו, ללכת שיוכל

כדלקמן.

."אומנתו "תורתו - הי' ענינו שעיקר א) יא, (שבת בגמרא מסופר רשב"י של הנהגתו אודות
הרי  - וכיו"ב ושתי' אכילה לעניני זקוק הי' רשב"י גם שהרי נוספים, בענינים עסק שרשב"י אף כלומר:

ענינו. עיקר - שלו ה"אומנות" היא שהתורה היינו, אומנתו", "תורתו התורה, ענין הוא ענינו עיקר
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמוד ב



טו

        
מוגה  בלתי

.חז"ל ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו
:ענינים כמה עם קשורה בעומר ל"ג שמחת

"שמחה  - שמחתו יום הוא זה ויום יוחאי, בר שמעון רבי האלקי התנא של ההילולא יום הוא בעומר ל"ג (א)
שמחתו. ביום וישמחו ישתתפו הקטנים) ישראל ילדי (כולל ישראל שכל שצוה - כך כדי ועד גדולה",

ליצלן, רחמנא המגיפה, לאחרי - רשב"י] של [רבו עקיבא רבי של תלמידיו למות פסקו בעומר בל"ג (ב)
מיום  שהחל מכיון - הדבר וטעם ר"ע). של לתלמידיו הראוי (באופן בזה" זה כבוד נהגו שלא "מפני שהיתה

ר"ע). של לתלמידיו - ובפרט בכלל, (ליהודי המתאים באופן בזה" זה כבוד "נהגו כבר זה

 לשמש נבראתי "אני - העיקרית שליחותו למילוי בנוגע הוראה עבורו לשמש צריך שומע, שיהודי דבר כל
לקונו. האדם בעבודת הוראה מזה ללמוד שיש - בעומר דל"ג לענין בנוגע הוא וכן קוני", את

ותענוג  גדולה שמחה מתוך להעשות (דלקמן) בעומר ל"ג הוראת גם צריכה לקונו, האדם עבודת עניני וככל
רוח  "נחת הקב"ה, המלכים מלכי למלך ותענוג רוח נחת הוא גורם זו שבפעולה יודע יהודי כאשר כי - רב

רב. ותענוג גדולה בשמחה זאת שיעשה בודאי הרי רצוני", ונעשה שאמרתי לפני

עתה  זה שאמרתם (כפי בתורה" גדול כלל "זה כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי עקיבא רבי של דבריו וע"פ
חז"ל), ומאמרי הפסוקים בי"ב

כבוד  לנהוג שהתחילו עי"ז ר"ע, של תלמידיו למות פסקו שבו מכיון בעומר, בל"ג ביותר מודגש זה [שענין
כמוך"], לרעך ד"ואהבת הענין כללות שזהו השלימות, בתכלית בזה זה

על  - (ילדים הזולת על גם זאת לפעול יש לעצמו, בנוגע בעומר דל"ג ההוראה לימוד על שנוסף מובן,
חברותיהן). על - וילדות חבריהם,

רוח  נחת גורמים עי"ז שהרי  - תענוג ומתוך לבב וטוב שמחה מתוך להיות צריכה זו פעולה שגם ומובן,
בתורה", גדול "כלל הוא זה שציווי שגילה עקיבא לרבי רוח נחת וגורמים כמוך", לרעך "ואהבת שצוה להקב"ה
בחיי  הוראה - שענינה כולם, הדורות בכל אלא ורשב"י, ר"ע של בדורם רק לא - הנצחית בתורה גדול" "כלל
לרעך  "ואהבת - שבתורה גדול" מה"כלל החל קונו, את לשמש היהודי צריך אופן באיזה לדעת היוםֿיום,

כמוך".

 הוראה ללמוד יש לראש שלכל מובן, - דרשב"י ההילולא יום הוא בעומר של"ג לעיל האמור ע"פ
והוראה  לימוד בו שיש סיפור אם כי בעלמא, סיפור זה אין שבודאי רשב"י, של הנהגתו אודות בתורה מהמסופר

התורה). עניני (ככל
ובהקדים:

שאפילו  כך, כדי ועד כו', לרשב"י להידמות שאיֿאפשר ובודאי ביותר, גדולה רשב"י של שמעלתו אף
"אני  רבו: עקיבא רבי של עדותו כדברי אחד, כל יכול אינו לדרגתו) להגיע רק (לא מעלתו גודל את להעריך
ובוראך", "אני רק יכולים רשב"י של כחו את שלהכיר היינו, ה"ב), פ"א סנהדרין (ירושלמי כחך" מכירים ובוראך

והקב"ה, עקיבא רבי

שבהנהגתו  מובן, הרי - כולו העולם עבור ולפעול כולו העולם את לזכות השתדל שרשב"י מכיון אעפ"כ,
שכאשר  הקטנים, ישראל מילדי החל מישראל, לכאו"א והאפשרות הכח ניתן התורה] לנו מספרת [שאודותי'
מישראל  לכאו"א הכח את נותן שרשב"י היינו, ומצאת", "יגעת - בו יקויים רשב"י, של בדרכיו ללכת יתייגע
רשב"י, של הנהגתו אופן אודות התורה לנו מספרת שאודותם ענינים לאותם בנוגע בדרכיו, ללכת שיוכל

כדלקמן.

."אומנתו "תורתו - הי' ענינו שעיקר א) יא, (שבת בגמרא מסופר רשב"י של הנהגתו אודות
הרי  - וכיו"ב ושתי' אכילה לעניני זקוק הי' רשב"י גם שהרי נוספים, בענינים עסק שרשב"י אף כלומר:

ענינו. עיקר - שלו ה"אומנות" היא שהתורה היינו, אומנתו", "תורתו התורה, ענין הוא ענינו עיקר
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טז       

אומנתם". ד"תורתם הענין יהי' אצלם שגם - תלמידיו את רשב"י חינך  כזה ובאופן

ד"תורתו  שבענין ונמצא, הדסה". את אומן "ויהי כמ"ש החינוך, ענין עם קשור "אומנתו" שהלשון - ולהעיר
יהי' ענינם שעיקר עצמו) חינוך על (נוסף תלמידיו את שמחנך היינו, החינוך. ענין כללות גם מודגש אומנתו"

תורה. -

ענינים, בכמה עוסק הוא אם שאפילו - רשב"י של בדרכיו ללכת שרוצה מישראל לכאו"א ההוראה וזוהי
הם אלו שענינים תמיד לזכור האמיתית עליו וחיותו ענינו עיקר כי וכו', בלבד משני דבר הטפל, דבר בבחי'

התורה. - היא

:ישראל לילדי ביותר שייך אומנתו" ד"תורתו הענין
בני  ופרנסת בפרנסתו לעסוק כדי מזמנו מסויים חלק להקדיש צריך - הנישואין לאחרי ובפרט מבוגר, אדם
בודאי  אמנם, וכיו"ב. המסחר בעניני עמהם לדבר שבסביבתו, אדם בני שאר עם במגע לבוא צריך שלזה ביתו,
בעניני  עמהם לדבר מוכרח שבו מסויים זמן ישנו אעפ"כ, אבל תורה, בעניני עמהם לדבר כדי זו הזדמנות מנצל

כפשוטו. המסחר

דואגים  שהוריהם מפני פרנסה, בעניני לעסוק צריכים שאינם מכיון הרי - ילדים אודות מדובר כאשר אבל
הם  יכולים - יפה בעין זאת להם ונותנים בהרחבה, ודירה) לבוש ושתי', (אכילה צרכיהם כל את להם לספק
לבלבלם  שיכול דבר שום אצלם שאין (מכיון אומנתו" ד"תורתו באופן התורה, לימוד עבור זמנם כל את לנצל

התורה). לימוד עבור זמנם כל את להקדיש להם ולהפריע

כח  נתינת לו שיש לדעת צריך יהודי ילד שכל - ישראל לילדי במיוחד השייכת בעומר דל"ג ההוראה וזוהי
חז"ל  ומאמרי פסוקים י"ב בלימוד עתה זה שהשתתפתם [כפי התורה לימוד עבור פנוי רגע כל לנצל מרשב"י
לנצל  יצליח בודאי שאז בזה, ויתייגע כן להתנהג יחליט כאשר - זה וכל אומנתו". ד"תורתו באופן שבתורה],

אומנתו". ד"תורתו באופן להתנהג דרשב"י כח הנתינת את

 את רושמים שאז החופש, לימי בסמיכות נמצאים כאשר ביותר מודגשת אומנתו") ("תורתו הנ"ל הוראה
אתכם  שירשמו מהוריכם לבקש - הילדים - אתם צריכים ולכן, החופש, תקופת כל למשך ל"מחנותֿקיץ" הילדים

אומנתו". ד"תורתו באופן המצוות, וקיום התורה ללימוד פנוי רגע כל מנצלים שבהם ל"מחנותֿקיץ"
של  באופן להשתדלות (עד בעצמם שישתדלו - רשב"י של בשמו - בבקשה פונים כאן, שנמצאים ולהורים
ללימוד  פנוי רגע כל לנצל - ביותר הטוב החינוך את יקבלו שבהם ל"מחנותֿקיץ" ילדיהם את לרשום "יגעת")

נעלה. הכי באופן להקב"ה רוח נחת גורמים שעי"ז התורה,

להנהגה  בנוגע בעומר מל"ג הנלמדת שההוראה מובן, - ס"ג) (כנ"ל כמוך" לרעך "ואהבת לציווי ובהתאם
בי  גם אמורה אומנתו", ד"תורתו הילדים באופן עבור ידאגו שההורים לזה שנוסף היינו, הזולת. על להשפעה חס

לפעול  יגיעה) (מתוך ישתדלו אומנתו", ד"תורתו ברוח חינוך יקבלו שבהם ל"מחנותֿקיץ" אותם לרשום שלהם
נוספים. ילדים על גם זאת

התכניות  אודות חברותיהן) אצל - (והילדות חבריהם אצל להתעניין צריכים שהם - עצמם לילדים בנוגע וכן
אומנתו". ד"תורתו ברוח שחדורים ב"מחנותֿקיץ" לשהות עליהם ולהשפיע החופש, ימי לקראת שלהם

 מכיון הרי - אומנתו") ("תורתו התורה ללימוד בנוגע רשב"י של מהנהגתו הנלמדת ההוראה על נוסף
בפועל: למעשה בנוגע רשב"י של מהנהגתו מיוחדת הוראה גם שישנה מובן, מעשה", לידי שמביא תלמוד ש"גדול
מפני  שנה, י"ג הסתתר (שבה המערה מן יצא שרשב"י שלאחרי ואילך) סע"ב לג, (שבת בגמרא מסופר
וכאשר  לתקוני", דבעי מילתא איכא "מי אמר: והיהדות), התורה בהפצת לעסוק הניחו שלא הרומיים גזירות
לאקופי" לכהנים צערא להו "אית ובמילא כו' דרכו לעבור יכולים אינם שהכהנים מסויים מקום שישנו לו אמרו

כו'. וטירחא צער מהם לחסוך כדי הדבר, את ותיקן עמד - ארוך") אחר דרך ("להקיף

טובה  לעשות לראש לכל השתדל המערה מן שבצאתו - בפועל במעשה רשב"י של מהנהגתו ההוראה וזוהי
למנוע  כדי בעצמו והתייגע רשב"י טרח - ליהודי מיותרת טירחא מניעת אודות מדובר הי' כאשר ואפילו ליהודי,
הענין  כללות שזהו - ליהודי טובה בעשיית רשב"י השתדל כך כדי עד ! . . . נוסף ליהודי מיותרת טירחא
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שהציווי  לדעת צריך יהודי שכל היינו, לזולת, טובה בעשיית להשתדל צריכים כמה עד אנו למדים ומזה
אהבה  של בדיבור או הזולת, כלפי אהבה של ברגש רק לא ביטוי לידי לבוא צריך כמוך" לרעך "ואהבת
בממונו, (או בגופו ולהתייגע להשתדל - בפועל מעשה של בענין גם אלא ביותר), חשובים דברים (ששניהם

בפועל. במעשה לזולת טובה לעשות כדי וכיו"ב)

לפני  רוח "נחת להקב"ה, רוח נחת גורמים שעי"ז מכיון - לבב וטוב שמחה מתוך להעשות צריך זה וכל
הצדקה  מצות אודות מדובר כאשר ובפרט ומצוותי', התורה עניני לכל בנוגע (ס"ג) כנ"ל רצוני", ונעשה שאמרתי
בודאי  הרי - (פל"ז)) בתניא הזקן אדמו"ר שמבאר (כפי המצוות כל כנגד השקולה ליהודי), טובה עשיית (כולל

ש  מתוך נעשית כזו רב.שמצוה תענוג ומתוך לבב, וטוב מחה

,כדבעי הנ"ל הוראות לקיים מחליטים וכאשר
השתדלות  - המצוות למעשה בנוגע ההוראה והן אומנתו", "תורתו - התורה ללימוד בנוגע ההוראה הן

וגמ"ח, הצדקה במצות

ובאופן  לכתחילה, שמשערים ממה יותר בנקל - בפועל במעשה זאת לקיים עוזרו ורשב"י עוזרו" "הקב"ה אזי
יותר. ועמוק רחב

***

,בעומר בל"ג שאירע השני מהענין הנלמדת הוראה ישנה רשב"י, של מהנהגתו הנלמדת ההוראה על נוסף
בלתיֿרצוי' מהנהגה להזהר יש כמה עד למדים שמזה - ס"ב) (כנ"ל עקיבא רבי של תלמידיו למות פסקו שבו

בזה"). זה כבוד נהגו ("שלא הזולת כלפי
ובהקדים:

(ב) טובים, ומעשים פעולות לעשות - טוב" "עשה (א) כלליים: סוגים לב' נחלקת האדם עבודת כללות
בלתיֿרצויים. דברים מפני ושמירה זהירות - מרע" "סור

והן  אומנתו", "תורתו - התורה ללימוד בנוגע [הן רשב"י של מהנהגתו ההוראות אודות לעיל האמור והנה,
לזה  ונוסף טוב". ד"עשה בקו זה הרי כמוך"], לרעך "ואהבת ליהודי, טובה עשיית - המצוות למעשה בנוגע
זה  כבוד נהגו "שלא בלתיֿרצויים, מענינים ושמירה זהירות - מרע" ד"סור הענין את המדגישה הוראה ישנה
בזה  זה כבוד לנהוג שהתחילו ואילך, בעומר מל"ג ר"ע תלמידי של הנהגתם בתיקון מודגשת זו שהוראה בזה",

המתאים. באופן

זקוקים  - טוב" ד"עשה באופן חיובי ציווי כמוך", לרעך ד"ואהבת הציווי אודות מדובר כאשר גם כלומר:
לחברך  סני "דעלך ב): לא, (שבת חז"ל ובלשון מרע", ד"סור באופן בלתיֿרצוי', הנהגה השולל מיוחד לציווי

תעביד". לא

תלמידי  למות שפסקו ומה רשב"י, של שמחתו (יום בעומר דל"ג הענינים מב' הנלמדת בהוראה החילוק וזהו
טוב") ("עשה החיובי הציווי מודגש רשב"י של שבהנהגתו - הזולת אל והיחס ההנהגה לאופן בנוגע ר"ע)
מודגש  - למות פסקו ר"ע שתלמידי במאורע ואילו ; כמוך" לרעך "ואהבת הזולת, אל טובה בעשיית דהשתדלות

בזה". זה כבוד נהגו ד"לא ממצב ושמירה זהירות מרע"), ("סור רצוי' בלתי הנהגה השולל הציווי

:פשוטות באותיות - בזה הביאור

- אחת מפעם יותר טובה לו שעושה לאחרי ובפרט וכיו"ב, צדקה בנתינת לזולתו, טובה עושה אדם כאשר
זוהי  אם בין בו, לפגוע שלא ולהקפיד להזהר צריך אינני שוב - טובה לו עשיתי שכבר מכיון לחשוב: יכול

כיו"ב. באופנים פגיעה או בזה"), זה כבוד נהגו ("לא בכבודו פגיעה

שבא  ילד ממתין שבחנות ורואה "סוכרי'", או "צעצוע" איזה לקנות כדי לחנות נכנס ילד כאשר ולדוגמא:
ביותר, טעימה "סוכרי'" או ביותר, יפה "צעצוע" שזהו מכיון לו: ואומר ה"יצר" בא - דבר לקנות ורוצה לפניו
מוכן  שהנך ל"מוכר" לומר ואפילו זה, דבר לקנות לנסות אתה ויכול קדמך, זה שילד בכך להתחשב צריך אינך
הזולת, של בכבודו פגיעה מאשר יותר וחמור גרוע זה שענין ומובן, ! . . . לך זאת שימכור כדי "פעני" להוסיף
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שהציווי  לדעת צריך יהודי שכל היינו, לזולת, טובה בעשיית להשתדל צריכים כמה עד אנו למדים ומזה
אהבה  של בדיבור או הזולת, כלפי אהבה של ברגש רק לא ביטוי לידי לבוא צריך כמוך" לרעך "ואהבת
בממונו, (או בגופו ולהתייגע להשתדל - בפועל מעשה של בענין גם אלא ביותר), חשובים דברים (ששניהם

בפועל. במעשה לזולת טובה לעשות כדי וכיו"ב)

לפני  רוח "נחת להקב"ה, רוח נחת גורמים שעי"ז מכיון - לבב וטוב שמחה מתוך להעשות צריך זה וכל
הצדקה  מצות אודות מדובר כאשר ובפרט ומצוותי', התורה עניני לכל בנוגע (ס"ג) כנ"ל רצוני", ונעשה שאמרתי
בודאי  הרי - (פל"ז)) בתניא הזקן אדמו"ר שמבאר (כפי המצוות כל כנגד השקולה ליהודי), טובה עשיית (כולל

ש  מתוך נעשית כזו רב.שמצוה תענוג ומתוך לבב, וטוב מחה

,כדבעי הנ"ל הוראות לקיים מחליטים וכאשר
השתדלות  - המצוות למעשה בנוגע ההוראה והן אומנתו", "תורתו - התורה ללימוד בנוגע ההוראה הן

וגמ"ח, הצדקה במצות

ובאופן  לכתחילה, שמשערים ממה יותר בנקל - בפועל במעשה זאת לקיים עוזרו ורשב"י עוזרו" "הקב"ה אזי
יותר. ועמוק רחב

***

,בעומר בל"ג שאירע השני מהענין הנלמדת הוראה ישנה רשב"י, של מהנהגתו הנלמדת ההוראה על נוסף
בלתיֿרצוי' מהנהגה להזהר יש כמה עד למדים שמזה - ס"ב) (כנ"ל עקיבא רבי של תלמידיו למות פסקו שבו

בזה"). זה כבוד נהגו ("שלא הזולת כלפי
ובהקדים:

(ב) טובים, ומעשים פעולות לעשות - טוב" "עשה (א) כלליים: סוגים לב' נחלקת האדם עבודת כללות
בלתיֿרצויים. דברים מפני ושמירה זהירות - מרע" "סור

והן  אומנתו", "תורתו - התורה ללימוד בנוגע [הן רשב"י של מהנהגתו ההוראות אודות לעיל האמור והנה,
לזה  ונוסף טוב". ד"עשה בקו זה הרי כמוך"], לרעך "ואהבת ליהודי, טובה עשיית - המצוות למעשה בנוגע
זה  כבוד נהגו "שלא בלתיֿרצויים, מענינים ושמירה זהירות - מרע" ד"סור הענין את המדגישה הוראה ישנה
בזה  זה כבוד לנהוג שהתחילו ואילך, בעומר מל"ג ר"ע תלמידי של הנהגתם בתיקון מודגשת זו שהוראה בזה",

המתאים. באופן

זקוקים  - טוב" ד"עשה באופן חיובי ציווי כמוך", לרעך ד"ואהבת הציווי אודות מדובר כאשר גם כלומר:
לחברך  סני "דעלך ב): לא, (שבת חז"ל ובלשון מרע", ד"סור באופן בלתיֿרצוי', הנהגה השולל מיוחד לציווי

תעביד". לא

תלמידי  למות שפסקו ומה רשב"י, של שמחתו (יום בעומר דל"ג הענינים מב' הנלמדת בהוראה החילוק וזהו
טוב") ("עשה החיובי הציווי מודגש רשב"י של שבהנהגתו - הזולת אל והיחס ההנהגה לאופן בנוגע ר"ע)
מודגש  - למות פסקו ר"ע שתלמידי במאורע ואילו ; כמוך" לרעך "ואהבת הזולת, אל טובה בעשיית דהשתדלות

בזה". זה כבוד נהגו ד"לא ממצב ושמירה זהירות מרע"), ("סור רצוי' בלתי הנהגה השולל הציווי

:פשוטות באותיות - בזה הביאור

- אחת מפעם יותר טובה לו שעושה לאחרי ובפרט וכיו"ב, צדקה בנתינת לזולתו, טובה עושה אדם כאשר
זוהי  אם בין בו, לפגוע שלא ולהקפיד להזהר צריך אינני שוב - טובה לו עשיתי שכבר מכיון לחשוב: יכול

כיו"ב. באופנים פגיעה או בזה"), זה כבוד נהגו ("לא בכבודו פגיעה

שבא  ילד ממתין שבחנות ורואה "סוכרי'", או "צעצוע" איזה לקנות כדי לחנות נכנס ילד כאשר ולדוגמא:
ביותר, טעימה "סוכרי'" או ביותר, יפה "צעצוע" שזהו מכיון לו: ואומר ה"יצר" בא - דבר לקנות ורוצה לפניו
מוכן  שהנך ל"מוכר" לומר ואפילו זה, דבר לקנות לנסות אתה ויכול קדמך, זה שילד בכך להתחשב צריך אינך
הזולת, של בכבודו פגיעה מאשר יותר וחמור גרוע זה שענין ומובן, ! . . . לך זאת שימכור כדי "פעני" להוסיף
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גבול! השגת עם הקשור ענין - כו' הזולת של ותחומו לשטחו חודר שהוא מכיון

תעביד", לא לחברך סני "דעלך מרע": "סור בלתיֿרצוי, באופן ההנהגה את השוללת ההוראה באה זה ועל
כבר  אם אפילו - וזאת הזולת. כלפי כן להתנהג לך אסור כזה, באופן עמך שיתנהגו מעוניין שאינך כשם היינו,

ענינים. בשאר טובה לו עשית

 בהוספה) עקיבא רבי של תלמידיו למות פסקו שבו בעומר, דל"ג השני מהמאורע הנלמדת ההוראה וזוהי
הקב"ה  כאשר שאפילו - לזולת) טובה בעשיית ההשתדלות אודות רשב"י של מהנהגתו הנלמדת ההוראה על
(כנ"ל), לבב וטוב שמחה ומתוך בשלימות, זאת ועשה לחבירו, טובה לעשות האפשרות את לו ונתן אותו זיכה
מרע". "סור - בזה") זה כבוד נהגו ("שלא הזולת של בכבודו לפגוע  שלא ביותר ולהזהר להשתדל עליו אז גם

תלמידו  שהי' רשב"י, של חבירו - ממילא (ובדרך עקיבא רבי של תלמידו הוא שחבירו מתבונן כאשר ובפרט
ר"ע): של

מיוסדים  התורה פירושי שכל היינו, דר"ע", אליבא "כולהו א) פו, (סנהדרין חז"ל אמרו עקיבא רבי אודות
יהודי  שכאשר ונמצא, זה. לדורנו עד לדור, מדור שנמסר כפי בדורו, תלמידיו עם ר"ע שלמד התורה על המה

עקיבא! רבי של תלמידו הוא נעשה - תורה לומד

שצריך  בודאי הרי - ממנו גדול זה שתלמיד שיתכן גם ומה עקיבא, רבי של תלמידו אודות שמדובר ומכיון
רשב"י! של וחבירו עקיבא, רבי של לתלמידו טובה לעשות שיכול לו שניתנה הזכות על ולשמוח בכבודו, להזהר

ובלשון כלומ  הקב"ה, ע"י שנבראה מציאות היותו מפני אדם, כל של בכבודו להזהר שצריכים לזה נוסף ר:
רשב"י, של וחבירו עקיבא רבי של תלמידו אודות מדובר כאשר נוסף עילוי בזה ישנו - שעשאני" "אומן חז"ל:
בעומר, ל"ג לאחרי ר"ע תלמידי שהתנהגו כפי ולהתנהג כו', בכבודו להזהר עצמו על לפעול יותר נקל שאז

השלימות. בתכלית בזה זה כבוד שנהגו

- טוב" ל"עשה בנוגע והן מרע" ל"סור בנוגע הן לעיל, האמור בכל המתאים באופן להתנהג כדי והנה,
קטן" "ילד (או קטן ילד אודות מדובר כאשר ובפרט כו', היצר מעצת להתפעל שלא מיוחדת כח לנתינת זקוקים

מיוחדת. כח לנתינת הוא זקוק שבודאי יהדות), בעניני

א): פב, (תהלים אֿל" בעדת נצב "אלקים הפסוק על המדרש מדברי  הנפלאה ההוראה באה זה ועל

הקב"ה  "כשנגלה פי"ט): בראשית אגדת ד. וירא (באבער) תנחומא תתלא. רמז תהלים (יל"ש במדרש איתא
יושב  והוא שנאמר יושב, הי' בנ"י], כל יצאו שממנו אברהם", הי' "אחד הראשון, [היהודי אבינו אברהם על
ארץ  דרך וכן אברהם, לי' אמר . . לך שב הקב"ה, לי' אמר לעמוד, אברהם ביקש היום, כחום האוהל פתח
כך  עומד, ואני יושב שאתה כשם חייך, . . זקן אתה תצטער, אל הקב"ה, לי' אמר עומד?! ואתה יושב שאני
אלקים  שנאמר עליהם, נצב ואני מדרשות, ובתי כנסיות בבתי לישב שנים ארבע ובני שנים ג' בני בניך עתידין

אֿל". בעדת נצב

לילדים  ביחס אפילו אמור אֿל" בעדת נצב ד"אלקים שהענין - המדרש בדברי המיוחדת ההדגשה וזוהי
ה' "והנה עתה: זה שאמרתם וכפי עליהם. נצב והקב"ה יושבים שהם שנים", ארבע ובני שנים ג' "בני קטנים,
ובני  שנים ג' "בני קטנים, לילדים ביחס אפילו אמור זה שענין ומדגיש מוסיף שבמדרש אלא כו'", עליו נצב

כנ"ל. שנים", ארבע

אפילו  ישראל, מילדי כאו"א עם ביחד נמצא שהקב"ה היינו, אֿל", בעדת נצב ד"אלקים הענין שישנו ומכיון
הרי  - התוקף בתכלית עמידה על המורה ד"נצב", באופן עמהם ונמצא שנים", ארבע ובני שנים ג' "בני בהיותם
כי  מה"יצר", להתפעל שלא הדרוש הכח ישנו הקטנים) ישראל מילדי (החל מישראל שלכאו"א ופשוט מובן
(גם  היהודי מצליח ובמילא ה"יצר", של מציאותו מתבטלת אזי אֿל", בעדת נצב ד"אלקים הכח עם בלכתו

באו  קונו את לשמש קטן) ילד טוב".בהיותו ד"עשה בענין והן מרע" ד"סור בענין הן המתאים, פן

 בנ"י כל מתאחדים - בזה" זה כבוד "נהגו כמוך", לרעך ד"ואהבת באופן ההנהגה כללות ע"י והנה,
(ראה  כאחד" כולנו אבינו "ברכנו כמ"ש הקב"ה, של ברכותיו להמשכת זוכים ועי"ז כאחד", ד"כולנו באופן

פל"ב), תניא

ואחת  אחד כל את מהגלות הקב"ה יוציא "נאו", ממש, בימינו שבמהרה - העיקרית הברכה להמשכת עד
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גדול", "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו וזקניהם, הוריהם ואחיותיהם אחיהם עם ביחד ישראל, מילדי
בממונו, ושלם בגופו שלם בנשמתו שלם בשלימותו, שהוא כפי ישראל עם העם", ד"שלימות באופן אֿל", "עדת

המצוות, למעשה בנוגע והן אומנתו", ד"תורתו באופן התורה ללימוד בנוגע הן - התורה" "שלימות עם ביחד
עניני  כל את שלוקחים היינו, המצוות, כל כללות שהיא כמוך") לרעך ("ואהבת וגמ"ח הצדקה ממצות החל

לבב, וטוב שמחה ומתוך השלימות, בתכלית  בהם שעסקו ומצוותי' התורה

ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים התורה) שלימות עם ביחד העם (שלימות כזה ובאופן
באופן  שניתנה הקב"ה, של ארמונו - מלך" של "פלטרין הנקראת שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך
ממש, בפועל לבנ"י ניתנו שכבר חלקים אותם הן עולם", "אלקי ע"י עולם", ל"עם עולם", "נחלת ירושה, של
"שעל" אפילו ח"ו מחזירים ואינם אלו שטחים בכל בנ"י מחזיקים שבודאי נסים, של ובאופן יפות פנים בסבר
את  בנ"י יקבלו שאז צדקנו, משיח בביאת - ישראל ארץ שטחי שאר את לקבל בנ"י זוכים ועי"ז בלבד, אחד
בעצמו, מהקב"ה זאת שמקבלים מכיון שלום, ובדרכי נועם בדרכי הארץ", "שלימות בשלימותה, ישראל ארך כל

"שלום". ששמו

"ה"שכינה גם אזי - הארץ ושלימות התורה שלימות העם, דשלימות באופן מהגלות, יוצאים בנ"י וכאשר
שגלו  מקום שבכל הקב"ה לפני ישראל "חביבין א): כט, (מגילה רשב"י כמאמר עמהם, יחד מהגלות יוצאת
נאמר  לא והשיב שבותך, את אלקיך ה' ושב שנאמר עמהן, שכינה ליגאל, עתידין כשהן ואף . . עמהם שכינה

הגליות". מבין עמהן שב שהקב"ה מלמד ושב, אלא

גם  אזי - בגלות שנמצא קינד"), פיצל קליין ("א קטן ילד אפילו אחד, יהודי עדיין שישנו זמן כל כלומר:
לבבל  "גלו בגלותא", באופן "שכינתא שבותך", את אלקיך ה' "ושב היעוד יקויים כאשד ורק עמהם"; שכינה

יוצא  הקב"ה גם אזי - בגלות ישאר לא אחד יהודי שאפילו היינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו ד"אתם
הגלויות". מבין עמהן שב "הקב"ה מהגלות,

שהנהגתו  עי"ז - היא לזה וההכנה רחמים. של באופן נעשה זה שכל היינו, "ורחמך", - הכתוב וכהמשך
שבתיבת  היינו, כמוך"], לרעך "ואהבת לציווי [בהתאם רחמים של באופן גם היא חבירו כלפי יהודי של

לחבירו. יהודי שבין ההנהגה על דקאי הפירוש גם ישנו "ורחמך"

'הל) הרמב"ם ובלשון שמיא", ענני עם "ארו ד"אחישנה", באופן ממש, בימינו במהרה לזה וזוכים
נגאלין". הן "מיד ה"ה): פ"ו תשובה 

זקוקים  לא - עמהם ביחד מהגלות הוא אף ויוצא מהגלות בנ"י את מוציא הקב"ה שכאשר בפשטות, וכמובן
מארץ  צאתך ו"כימי עין" "כהרף אחד, ברגע נגאלין", הן "מיד ומיד, תיכף אלא וכיו"ב, ו"אווירונים" ל"רכבות"

הקודש, בארץ עצמם את בנ"י מוצאים - מצרים"]

השלישי, המקדש בית בשערי - גופא ושם הבית, בהר - גופא ושם הקודש, עיר בירושלים - גופא ושם
בית  עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן בנ"י: בקשת תקויים ואז בימינו, במהרה שיבנה ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש

סלה". אמן בימינו במהרה למקומה המקדש

***

 התורה לימוד על נוסף הרי - פעם) בכל (כרגיל וגמ"ח (תפלה) עבודה דתורה הקוין ג' כל שיהיו כדי
במהרה  המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי תפלה: של ענין עם יסיימו חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב דאמירת

בעומר. בל"ג לצדקה, עכ"פ) (חלקם לתת כדי מטבעות חלוקת - ולאח"ז בימינו",

יפעל  זה שענין מובן, - עומד העולם שעליהם העמודים ג' הם וגמ"ח) עבודה (תורה אלו ענינים שג' ומכיון
הקוין  ג' בכל מוסיף יהודי שכאשר היינו, האדם", זה קטן ל"עולם בנוגע הן העולם, וקיום בעמידת הוספה

יותר, ובתוקף בשלימות היא מציאותו כללות אזי וגמ"ח, עבודה דתורה

- תורתנו" מתן ל"זמן ההכנה ימי הספירה, בימי נמצאים כאשר במיוחד נוגע זה שעניך [ומובן,
לז  בנ"י של התשוקה גודל מתבטא שבספה"ע שמעו כידוע בנ"י כאשר שלכן, התורה, לקבלת כבר כות
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גדול", "קהל ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו וזקניהם, הוריהם ואחיותיהם אחיהם עם ביחד ישראל, מילדי
בממונו, ושלם בגופו שלם בנשמתו שלם בשלימותו, שהוא כפי ישראל עם העם", ד"שלימות באופן אֿל", "עדת

המצוות, למעשה בנוגע והן אומנתו", ד"תורתו באופן התורה ללימוד בנוגע הן - התורה" "שלימות עם ביחד
עניני  כל את שלוקחים היינו, המצוות, כל כללות שהיא כמוך") לרעך ("ואהבת וגמ"ח הצדקה ממצות החל

לבב, וטוב שמחה ומתוך השלימות, בתכלית  בהם שעסקו ומצוותי' התורה

ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים התורה) שלימות עם ביחד העם (שלימות כזה ובאופן
באופן  שניתנה הקב"ה, של ארמונו - מלך" של "פלטרין הנקראת שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך
ממש, בפועל לבנ"י ניתנו שכבר חלקים אותם הן עולם", "אלקי ע"י עולם", ל"עם עולם", "נחלת ירושה, של
"שעל" אפילו ח"ו מחזירים ואינם אלו שטחים בכל בנ"י מחזיקים שבודאי נסים, של ובאופן יפות פנים בסבר
את  בנ"י יקבלו שאז צדקנו, משיח בביאת - ישראל ארץ שטחי שאר את לקבל בנ"י זוכים ועי"ז בלבד, אחד
בעצמו, מהקב"ה זאת שמקבלים מכיון שלום, ובדרכי נועם בדרכי הארץ", "שלימות בשלימותה, ישראל ארך כל

"שלום". ששמו

"ה"שכינה גם אזי - הארץ ושלימות התורה שלימות העם, דשלימות באופן מהגלות, יוצאים בנ"י וכאשר
שגלו  מקום שבכל הקב"ה לפני ישראל "חביבין א): כט, (מגילה רשב"י כמאמר עמהם, יחד מהגלות יוצאת
נאמר  לא והשיב שבותך, את אלקיך ה' ושב שנאמר עמהן, שכינה ליגאל, עתידין כשהן ואף . . עמהם שכינה

הגליות". מבין עמהן שב שהקב"ה מלמד ושב, אלא

גם  אזי - בגלות שנמצא קינד"), פיצל קליין ("א קטן ילד אפילו אחד, יהודי עדיין שישנו זמן כל כלומר:
לבבל  "גלו בגלותא", באופן "שכינתא שבותך", את אלקיך ה' "ושב היעוד יקויים כאשד ורק עמהם"; שכינה

יוצא  הקב"ה גם אזי - בגלות ישאר לא אחד יהודי שאפילו היינו, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו ד"אתם
הגלויות". מבין עמהן שב "הקב"ה מהגלות,

שהנהגתו  עי"ז - היא לזה וההכנה רחמים. של באופן נעשה זה שכל היינו, "ורחמך", - הכתוב וכהמשך
שבתיבת  היינו, כמוך"], לרעך "ואהבת לציווי [בהתאם רחמים של באופן גם היא חבירו כלפי יהודי של

לחבירו. יהודי שבין ההנהגה על דקאי הפירוש גם ישנו "ורחמך"

'הל) הרמב"ם ובלשון שמיא", ענני עם "ארו ד"אחישנה", באופן ממש, בימינו במהרה לזה וזוכים
נגאלין". הן "מיד ה"ה): פ"ו תשובה 

זקוקים  לא - עמהם ביחד מהגלות הוא אף ויוצא מהגלות בנ"י את מוציא הקב"ה שכאשר בפשטות, וכמובן
מארץ  צאתך ו"כימי עין" "כהרף אחד, ברגע נגאלין", הן "מיד ומיד, תיכף אלא וכיו"ב, ו"אווירונים" ל"רכבות"

הקודש, בארץ עצמם את בנ"י מוצאים - מצרים"]

השלישי, המקדש בית בשערי - גופא ושם הבית, בהר - גופא ושם הקודש, עיר בירושלים - גופא ושם
בית  עבודת לנו יחזיר הוא "הרחמן בנ"י: בקשת תקויים ואז בימינו, במהרה שיבנה ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש

סלה". אמן בימינו במהרה למקומה המקדש

***

 התורה לימוד על נוסף הרי - פעם) בכל (כרגיל וגמ"ח (תפלה) עבודה דתורה הקוין ג' כל שיהיו כדי
במהרה  המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי תפלה: של ענין עם יסיימו חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב דאמירת

בעומר. בל"ג לצדקה, עכ"פ) (חלקם לתת כדי מטבעות חלוקת - ולאח"ז בימינו",

יפעל  זה שענין מובן, - עומד העולם שעליהם העמודים ג' הם וגמ"ח) עבודה (תורה אלו ענינים שג' ומכיון
הקוין  ג' בכל מוסיף יהודי שכאשר היינו, האדם", זה קטן ל"עולם בנוגע הן העולם, וקיום בעמידת הוספה

יותר, ובתוקף בשלימות היא מציאותו כללות אזי וגמ"ח, עבודה דתורה

- תורתנו" מתן ל"זמן ההכנה ימי הספירה, בימי נמצאים כאשר במיוחד נוגע זה שעניך [ומובן,
לז  בנ"י של התשוקה גודל מתבטא שבספה"ע שמעו כידוע בנ"י כאשר שלכן, התורה, לקבלת כבר כות
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התורה, את לקבל ורצונם תשוקתם מרוב הנה התורה, את יקבלו יום מ"ט שלאחרי ממצרים בצאתם
זה  וביום בשנה, שנה מידי בספה"ע הוא וכן יום, מ"ט מאותם כבר עברו ימים כמה לספור התחילו
מובן, שכן, ומכיון תורתנו", מתן ל"זמן ההכנה ימי ממ"ט יום ל"ג עברו שכבר יודעים - בעומר ל"ג
עבודה  דתורה הקוין ג' בכל קטן") ("עולם האדם של שלימותו על יתירה הדגשה ישנה אלו שבימים

וגמ"ח],

עמידת  את בנ"י פועלים וגמ"ח עבודה דתורה הקוין בג' ההוספה שע"י היינו, כפשוטו, ל"עולם" בנוגע והן
עי"ז  כולו, בעולם אמיתי שלום לפעול - הוא בנ"י של תפקידם כי כו'), ויזדעזע ירעד (שלא העולם וקיום

לרעהו. איש בין גופא, בנ"י אצל  אמיתי שלום שפועלים

כל  את לפטור אני "יכול שאמר: רשב"י, של בדבריו ביותר מודגש כולו) בעולם בנ"י (פעולת זה וענין
ב). מה, (סוכה הדין" מן כולו העולם

- והשלימה האמיתית הגאולה לבוא יכולה וכו', חשבונות של ענינים על הבט  שמבלי נמצא, - שכן ומכיון
רשב"י. של שמחתו ביום שנמצאים מכיון גדולה, שמחה ומתוך ממש, בקרוב

 למה בנוגע מסויים פרט לתקן המקום כאן הרי - רשב"י של שמחתו יום אודות לעיל להמוזכר בהמשך
שני)*: פסח (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות שדובר

של  (תלמידו הלוי אברהם ר' שהעיד כך כדי עד בעומר, דל"ג השמחה גודל אודות הנ"ל בהתוועדות דובר
שנהג  כפי כו'", ציון אבלי את אלקינו ה' "נחם העמידה בתפלת ואמר במירון, בעומר בל"ג שבהיותו האריז"ל),
את  ביותר הרגיש ולכן הנביא, ירמי' של גלגול שהי' עליו אמר שהאריז"ל בספרים [כמובא יום בכל לאומרה
בשם  האריז"ל רבו לו אמר - יום] בכל באב) בתשעה (שאומרים "נחם" תפלת אומר שהי' עד הגלות, צער
ביום  לאומרה צריך הי' לא יום, בכל שאומרה אף כי שמחתו, ביום "נחם" שאמר מזה מרוצה שאינו רשב"י,

סתצ"ג). או"ח לשו"ע בעט"ז (הובא וכו' זה על שנענש ועד רשב"י, של שמחתו

שכן, ומכיון ויו"ט. בשבת כולל יום, בכל "נחם" לומר נהג הלוי אברהם שר' נאמר הנ"ל בהתוועדות והנה,
"נחם" אומר הי' ויו"ט בשבת שהרי ויו"ט, שבת שמחת לגבי אפילו בעומר ל"ג בשמחת עילוי שישנו נמצא,
לא  רשב"י, של שמחתו יום בעומר, בל"ג ואילו כך), כל ובגלוי בתוקף הגלות צער הרגש הי' שאצלו (מכיון

"נחם". לומר לו הי'

של  אף עירך והנה, ("ולירושלים  "תשכון" בברכת "נחם" לומר הי' מנהגו שהרי  לגמרי , בדיוק אינו  זה שון
שאמרה  נמצא ועפ"ז באב), בתשעה "נחם" תפלת אנו אומרים שבה ברכה באותה כו'", ותשכון תשוב ברחמים
בדיוק, הוא הענין תוכן אעפ"כ, - דוקא חול ביום היינו, ברכות, י"ח העמידה בתפלת מתפללים שבו ביום רק
מכיון  אמרה, לא שבפועל אף בעומר), בל"ג (משא"כ "נחם" לומר יכול הי' ויו"ט שבת קדושת שמצד היינו,

העמידה). (בתפלת לאומרה היכן לו אין - ובמילא "תשכון", ברכת אומרים אין ויו"ט שבשבת

ובהקדים:

שאמרה  מובן, - זו) ברכה אומרים (שבו יום בכל "תשכון" בברכת "נחם" לומר נהג הלוי אברהם שר' מכיון
- המועד חול דתפלת "תשכון" בברכת אפילו מזו: ויתירה תחנון. בו אומרים שאין אף חודש", ב"ראש גם
"מצות  היא המועד דחול שהשמחה ס"ו) סתקכ"ט (או"ח שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר וכפס"ד לשמחה", "מועדים
"נחם" לאמירת בסתירה הי' לא בחגך" ד"ושמחת שהחיוב כלומר, עצמו), דיו"ט השמחה (כמו התורה" מן עשה

הלוי). אברהם ר' (אצל

ענין  ומצד המועד, בחול בפועל אמרה - ביו"ט ויו"ט: בשבת גם "נחם" לומר יכול הי ' שבעצם מובן, ומזה
דוקא, ביו"ט הוא דשמחה החיוב מיו"ט: וק"ו במכ"ש - ובשבת ובחוה"מ. ביו"ט שוה זה  חיוב הרי - השמחה
ענין  מצד רק שייכת "נחם" אמירת על שההקפדה ומכיון דשמחה). החיוב בו (ואין עונג שענינו בשבת משא"כ
הרי  התענוג, ענין עם קשור זה ואין שמחתו), ביום "נחם" אמירת על הקפיד שרשב"י מזה (כדמוכח השמחה
בשבת. גם "נחם" לומר יכול שהי' עאכו"כ התורה, מן דשמחה חיוב בו שיש (חוה"מ) ביו"ט "נחם" אמר אם -
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בברכת  היא "נחם" שאמירת מכיון - בפועל "נחם" אמר לא שמצדה צדדית סיבה ישנה לשבת שבנוגע אלא
ברכת  בו אומרים שאין בחוה"מ) (לא עצמו ביו"ט וכן "תשכון". ברכת אומרים אין השבת וביום "תשכון",

א  כי אפשר, אי - העמידה בתפלת אחרת בברכה ולאומרה כנסת "תשכון". אנשי שקבעו הנוסח על להוסיף ין
אמרה  שהוא מכיון הלוי, אברהם ר' של ענינו זה אין - העמידה בתפלת שלא ולאומרה העמידה. בברכת הגדולה
תקויים  שעי"ז כדי "תשכון"), (ברכת לאומרה הגדולה כנסת אנשי תיקנו שבה זו ובברכה דוקא, העמידה בתפלת

בפועל. זו ובקשה תפלה

ד"מועדים  העילוי לגבי אפילו רשב"י של דשמחתו העילוי גודל מודגש זה בענין הרי לעניננו, בנוגע - ועכ"פ
של  שמחתו מצד אבל הלוי, אברהם ר' ע"י "נחם" לאמירת מקום יש עדיין המועדים שמחת שמצד - לשמחה"

המועדים. משמחת יותר גדולה רשב"י של ששמחתו מובן, ומזה "נחם". לאמירת כלל מקום אין - רשב"י 

 העילוי ובדוגמת ע"ד הוא המועדים שמחת לגבי רשב"י של דשמחתו שהעילוי - בזה להוסיף ויש
המועדים: שמחת לגבי העתידה הגאולה דשמחת

שלא  הכוונה שאין בזה, ומבואר כו'. הפורים מימי חוץ בטלין, המועדים כל יהיו לבוא שלעתיד חז"ל אמרו
- הוא בזה הפירוש אלא התורה, מן מצוה שתתבטל לומר ח"ו - וסוכות שבועות דפסח המועדים את יחגגו
ע"ד  המועדים, לשמחת מקום תפיסת תהי' לא אלי' שביחס עד כך כל גדולה תהי' העתידה הגאולה ששמחת
מקום  תפיסת לה תהי' - ידע" דלא ד"עד באופן שהיא פורים שמחת אבל אהני". מאי בטיהרא ד"שרגא הענין

העתידה. הגאולה לשמחת ביחס גם

גם  הוא שכן לומר, יש - (כנ"ל) המועדים משמחת יותר גדולה בעומר) (בל"ג רשב"י של ששמחתו ומכיון
לבוא. דלעתיד השמחה לגבי גם מקום תפיסת לה שתהי' זו, לשמחת בנוגע

 התפלה חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב ולימוד [אמירת וצדקה תפלה דתורה הקוין בג' ההוספה שע"י ויה"ר
רשב"י  של (שמחתו זו שמשמחה ממש בקרוב נזכה - הצדקה) ונתינת כו'", המקדש בית שיבנה . . רצון ד"יהי

צדקנו, משיח פני לקבל בריקוד נבוא תשמ"ג) דשנת בעומר בל"ג

סלה. אמן "נאו", הנצחי, המקדש ולבית  הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו נלך - ריקוד ומתוך

***

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן טלישבסקי שי' משה ר' החזן

כו' רצון "יהי עוה"פ לנגן לחזן ציוה - שליט"א אדמו"ר כ"ק לפני בסך עברה ה"תהלוכה" שכל לאחרי
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה
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בברכת  היא "נחם" שאמירת מכיון - בפועל "נחם" אמר לא שמצדה צדדית סיבה ישנה לשבת שבנוגע אלא
ברכת  בו אומרים שאין בחוה"מ) (לא עצמו ביו"ט וכן "תשכון". ברכת אומרים אין השבת וביום "תשכון",

א  כי אפשר, אי - העמידה בתפלת אחרת בברכה ולאומרה כנסת "תשכון". אנשי שקבעו הנוסח על להוסיף ין
אמרה  שהוא מכיון הלוי, אברהם ר' של ענינו זה אין - העמידה בתפלת שלא ולאומרה העמידה. בברכת הגדולה
תקויים  שעי"ז כדי "תשכון"), (ברכת לאומרה הגדולה כנסת אנשי תיקנו שבה זו ובברכה דוקא, העמידה בתפלת

בפועל. זו ובקשה תפלה

ד"מועדים  העילוי לגבי אפילו רשב"י של דשמחתו העילוי גודל מודגש זה בענין הרי לעניננו, בנוגע - ועכ"פ
של  שמחתו מצד אבל הלוי, אברהם ר' ע"י "נחם" לאמירת מקום יש עדיין המועדים שמחת שמצד - לשמחה"

המועדים. משמחת יותר גדולה רשב"י של ששמחתו מובן, ומזה "נחם". לאמירת כלל מקום אין - רשב"י 

 העילוי ובדוגמת ע"ד הוא המועדים שמחת לגבי רשב"י של דשמחתו שהעילוי - בזה להוסיף ויש
המועדים: שמחת לגבי העתידה הגאולה דשמחת

שלא  הכוונה שאין בזה, ומבואר כו'. הפורים מימי חוץ בטלין, המועדים כל יהיו לבוא שלעתיד חז"ל אמרו
- הוא בזה הפירוש אלא התורה, מן מצוה שתתבטל לומר ח"ו - וסוכות שבועות דפסח המועדים את יחגגו
ע"ד  המועדים, לשמחת מקום תפיסת תהי' לא אלי' שביחס עד כך כל גדולה תהי' העתידה הגאולה ששמחת
מקום  תפיסת לה תהי' - ידע" דלא ד"עד באופן שהיא פורים שמחת אבל אהני". מאי בטיהרא ד"שרגא הענין

העתידה. הגאולה לשמחת ביחס גם

גם  הוא שכן לומר, יש - (כנ"ל) המועדים משמחת יותר גדולה בעומר) (בל"ג רשב"י של ששמחתו ומכיון
לבוא. דלעתיד השמחה לגבי גם מקום תפיסת לה שתהי' זו, לשמחת בנוגע

 התפלה חז"ל, ומאמרי הפסוקים י"ב ולימוד [אמירת וצדקה תפלה דתורה הקוין בג' ההוספה שע"י ויה"ר
רשב"י  של (שמחתו זו שמשמחה ממש בקרוב נזכה - הצדקה) ונתינת כו'", המקדש בית שיבנה . . רצון ד"יהי

צדקנו, משיח פני לקבל בריקוד נבוא תשמ"ג) דשנת בעומר בל"ג

סלה. אמן "נאו", הנצחי, המקדש ולבית  הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו נלך - ריקוד ומתוך

***

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי ניגן טלישבסקי שי' משה ר' החזן

כו' רצון "יהי עוה"פ לנגן לחזן ציוה - שליט"א אדמו"ר כ"ק לפני בסך עברה ה"תהלוכה" שכל לאחרי
בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה ניסן בו כותב שלומד בלי חיות כו' וכו' ושאין לו בזה שום טעם.

הנה בודאי למותר לעוררו ששני הענינים תלוים אך ורק בו, כי גם נשמתו עמדה בהר סיני, ובמילא 

ניתנו לו הכחות היכולת והאפשרות ללמוד בקבלת עול וללמוד בחיות ולפום גמלא שיחנא, והאריכות בדבר 

הפשוט אך למותר...

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כב

    יב כרך

'גו השבת ממחרת לכם "וספרתם הפסוק על
תהיינה" תמימות שבתות במדרש שבע "תני איתא :

[הן  אימתי תהיינה תמימות שבתות שבע כתיב חייא ר'
ופירש תמימות  ביניהם". ושכני' ישוע שאין בזמן [

בשבת, ניסן חודש ראש "כשבא הרוקח): (בשם במ"כ
ואז  שבת, במוצאי בספור ויתחילו בשבת פסח יבוא
ומה  בראשית". ימי כששת תמימות השבתות הן
"לסימן  – ביניהם" ושכני' ישוע שאין "בזמן שכתוב
"ישוע  המשמרות אזי בשבת פסח כשחל כי נקט",
לעצרת  פסח בין המקדש בבית עבדו לא ושכני'"

שם). במ"כ בארוכה (כמבואר
השבת" ב"ממחרת הכתוב פירוש להבין: וצריך
כי  בראשית", שבת "ממחרת [לא הדיעות לכל היא

טוב" יום "ממחרת פסח אם] כשחל שגם והיינו .
היא  הספירה התחלת השבוע, ימי משאר באחד
הפסח  שלאחר השבת ממחרת ולא הפסח ממחרת

הבייתוסים  מובן (כדעת ומזה .( לאחרי תיכף שהבא ,
שבועות זה  שבע פירושו תמימות" שבתות "שבע

רז"ל במנינם  וכמאמר לעת אתה ובמעת "אימתי
מתחיל  שאתה בזמן תמימות שבתות שבע מוצא
לפרש  אפשר ואיך – בזה וכיוצא מבערב", לימנות
פסח  שחל בזמן רק – "תמימות" השבתות שאימתי

"תמימות" הן שאז משום "כמו בשבת, ספירתן
בראשית" ימי ?ששת

(כפי  להסביר המדרש של כוונתו אם תמוה: ועוד
הענין  את מוצא אתה שאי כפשוטו, הנראה)
במוצ"ש, לספור שמתחילים באופן אלא ד"תמימות"
לכל  ומובנת וברורה קצרה בלשון למימר ליה הוה
צורך  ומה – בזה) (וכיוצא בשבת" פסח שחל "בזמן
("בזמן  כזה סימן ידי על זה להשמיענו ולמה בסימן,

 ידיעת לאחרי רק המובן ביניהם"), ושכני' ישוע
ודוד  שמואל ידי על ושנתקנו המשמרות, כמה סדר

ספירת  מצות קיום התחלת לאחרי דורות וכמה
העומר?

 שבהפירוש המדרש, בדברי לומר צריך כן ועל
ימי  ששת "כמו (כשהן תמימות" הן ד"אימתי

העומר דספירת להענין כוונתו אין בראשית")
חל  תהיינה" תמימות שבתות "שבע הציווי [שהרי
אם  כי כנ"ל], לספור, שמתחילין אימת כל ומתקיים

המצוה" משרשי ול"רמז שבזה דמצות להמדרש ,
של  והמנין בשבת הוא פסח שכאשר העומר; ספירת
בראשית", ימי ד"ששת הסדר כפי הוא הספירה ימי
"תמימות" הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע אז הרי
ה"תמימות" על נוספת  מעלה – ענינם בפנימיות גם

השנים  בשאר בהן .שישנה
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טו.1) כג, פרשתנו
ג.2) פ"א, קה"ר
שם.3) מ"כ
ב.4) סה, מנחות עה"פ. (ורש"י) תו"כ
ב.5) כב, ר"ה א; יז, חגיגה – פרש"י סע"א. שם, מנחות
"כתוב 6) הבייתוסים: דעת נגד  ריב "ז הוכיח ב סה, מנחות במס'

תמימות  שבתות שבע אומר אחד וכתוב יום חמשים תספרו אומר אחד
שחל  ביו"ט כאן בשבת להיות שחל ביו"ט כאן כיצד הא תהיינה
ופירש"י  גרשום רבינו פירוש (ראה והיינו השבת". באמצע להיות
המתחילות  "אותן הוא תמימות" שבתות ד"שבע שהפירוש שם),
שבהשנים  מה וזה המדרש), (כפירוש בשבת" ומסתיימות בשבת באחד
שאז  (אף השבת ממחרת לספור מתחילים השבת באמצע יו"ט שחל

 למדים יום" חמשים "תספרו שמהכתוב לפי הוא "תמימות")
אלא  שבת ועד בשבת מאחד תמימות שבתות שבע בעינן "דלא

שישלימו". יום באיזה בעלמא בחמשים
ס"ל, לא ולי' בקש שדחם אפ"ל שם של אבל דרכו בזה

דבר של טעמו לו לגלות חפץ הי' ש"לא לצדוקי בנוגע
אסור  אפשרי** שבאם מובן דמזה ― תורה"* טעמי להם לגלות
הוא  האמתי וטעם בקש דחי' רק (דזהו ועפ"ז בקש. לדחותם שלא
לכם" "מנין ריב''ז פשיטות א) יתורץ: שם) שהובאו הטעמים כשאר
ד"שבת" י"ל לריב"ז גם הרי ב) כפשוטו), ― השבת (דממחרת
בשבת) יו"ט (כשחל לכם וספרתם הוא: הכתוב והמשך כפשוטו
הא  ג) יום. חמשים תספרו השבת) באמצע (כשחל גו' השבת ממחרת
תענית). במגלת גם דהובאו (אף ריב"ז דברי כלל הובאו לא דבתו"כ

שם. 26 ובהערה 4 ע' חי"ט לקו"ש וראה
רע"א. קטז, ב"ב רשב"ם (*

ולכן  ב) ל, (שבת לענותו צריך שאז אפשר כשאי משא"כ (**
כו'. גילה לא מעיקרא רק (שם) בב"ב

בשבת.7) חל (דפסח) היו"ט אין השנים שרוב ובפרט

שו"ע 8) (ראה אחת פעם ומנה ספר שלא ע"י חיסר אם משא"כ
שם  אדה"ז שו"ע שם). מחה"ש (ראה שם ובמג"א ס"ח סתפ"ט או"ח

סכ"ג).
שם.9) ורש"י תו"כ וכ"ה א. סו, מנחות

ואילך.10) 143 ס"ע חכ"ב לקו"ש גם ראה
(11,פ"ד המקדש כלי הל' רמב"ם א. כז, (תענית משמרות

ה"ג).
הקדמתו.12) בסוף החינוך ס' בלשון
כפשוטה.13) "תמימות" א) ענינים: שני ישנם ב"תמימות" כי

ב) מום). לבעל בניגוד ― ("תמים" חסרון שום מבלי שלימות היינו:
מעלה המוסיפה בו תמימות כשאין גם חסר, שאינו (אף בהדבר

הוא  תמימה" "שנה שמ"ש א), לא, (ערכין דרז"ל וע"ד זו). מעלה
(ראה  שנה נקראת הנוסף חדש בלי שגם העיבור", חדש את "להביא
חדש  שע"י אלא ס"ב), אה"ע מהדו"ק נו"ב שו"ת א. סג, נדרים ר"ן
לתהלים  להצ"צ אוה"ת וראה ה"תמימות". ענין בה מיתוסף העיבור

ח). (ס"ד, ח* יט, אור) (יהל
תמימות"― שבתות ב"שבע ― דידן בנדון גם לומר יש ועפ"ז
יחסר  שלא עצמם, שבתות" "שבע של השלימות (א) אלה: ענינים ב'

    

"אימתי  בפירוש אומר אינו שהמדרש הטעם וזהו
מקום  היה אז כי בשבת" פסח שחל בזמן תמימות הן

ש  פסח לומר כשחל רק הוא ד"תמימות" הענין
– בשבת) פסח שחל (בזמן זה ענין אומר ולכן בשבת.

סימן  ידי על אמירתו רק אי ידי [על לרמז בכדי -
שתולה  מה שזה בשבת"], פסח שחל "בזמן בפירוש

דפסח בהקביעות ה"תמימות" הפרטים.ענין בכל
כפשוטו  "תמימות" אלא כי השנים, בכל מתקיים

כשחל  (שזהו ביניהם ושכני' ד)ישוע (הרמז שכשאין
מיתוסף כנ"ל.בשבת), ב"תמימות", ענין

 פרשתנו) רבה במדרש בענין והנה עוד מצינו (
תמימות  שבתות שבע חייא ר' "תני ד"תמימות":
רצונו  עושין שישראל בזמן תמימות הן אימתי תהיינה

צדק  הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר מקום". שב'של ,
בתוכן  לזה זה שייכות להם יש במדרש אלו מאמרים

מצד ענינם  הבאה ד"תמימות" שהמעלה והיינו, .
הספירה  (כשימי בשבת פסח בה שחל בשנה עצמה
ולהגיע  לבוא אפשר השבוע), דימי להסדר מתאימים
ידי  על – השבת באמצע פסח שחל בהשנים גם אליה

מקום". של רצונו ד"עושין העבודה
"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

 בגמרא דגנך איתא "ואספת הכתוב שאמר דזה
שאין  "בזמן הוא דק"ש) שניה בפרשה (שנאמר גו'"
תמוה: ולכאורה מקום". של רצונו עושין ישראל
כתוצאה  הבאה הברכה הבטחת היא דגנך" "ואספת
אל  תשמעו שמוע אם "והיה מיני' לעיל שכתוב ממה
ואיך  – נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו גו' מצותי
עושין  ישראל שאין בזמן קאי שהכתוב לומר אפשר

תורה  בלקוטי ומבואר מקום? של בישוב רצונו
מאדכם  בכל נזכר לא (השניה) זו "דבפרשה הענין:

עדיין נקרא ולכן שמע, בפרשת שכתוב עושין כמו
כו'". מקום של רצונו

הוא  מקום" של רצונו ש"עושין זה ענין וביאור
מאדך" ד"בכל האהבה ידי על הטעם דוקא ידוע :

של  מקומו "הוא כי – "מקום" נקרא שהקב"ה
ששייכת עולם" בחינה הוא ש"מקום" והיינו .

עלמין  כל הממלא אור בעולמות למקום, שמתלבש ,
" אבל מקום. בגדר על המוגבלים קאי מקום" של

מקום  מגדר שלמעלה עלמין כל הסובב סוף אין אור
העולמות. של

עשיית  ש(המשכת) הוא וזהו מקום" של "רצונו
עבודה  כל כי דוקא, מאדך" ד"בכל האהבה ידי על
בדוגמא  להיות צריכה מלמעלה האור להמשיך ופעולה

ידה  על הנמשך של להאור "רצונו המשכת ולכן, ;
ידי  על דוקא באה שלמעלה, גבול' ה'בלי – מקום"

ד"ובכל שבאדם האהבה בליֿגבול – ".
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(ב) מבערב"). למנות ו"מתחיל לספור שכח (שלא מאומה בהם
שבתות" בה"שבע "תמימות" ישנה מסויימת, שנה שבקביעות
המשך  (וראה עצמם. שמצד השלימות על יתירה מעלה בהם המוסיפה
שבתות  ש"שבע סוס"א), שם לתהלים אוה"ת גם (וראה ריח ע' תרס"ו
הערה  לקמן וראה שם. שבערכין תמימה" "שנה דוגמת הם תמימות"

.(37
המדרש  פירוש לענין קסח ע' פרשתנו באוה"ת הובא (*

ב"תמימות".
ישוע 14) "שאין בהסימן שבחר ראה ומה – דוקא ביניהם" ושכני'

ח'. סעיף לקמן
להיות 15) יכול ד"תמימות" הפנימי ענין שגם ג', סעיף לקמן וראה

עצמו. מצד זה ענין ישנו בשבת פסח שכשחל אלא השנים. בכל
ג.16) פכ"ח,
קסזֿח.17) ע' פרשתנו אוה"ת
הפירושים 18) שכל ,782 ע' ח"ג בלקו"ש מהמבואר להעיר

" הן הדרשות ששתי – בנדו"ד ובפרט זל"ז. שייכים אחד שבפסוק
  שהענין שם), לויק"ר במ"כ (מובא מילקוט גם ולהעיר ."

אחד. בהמשך באים ושכני'" ד"ישוע והענין מקום" של ד"רצונו

ב.19) לה, ברכות
או"ת 20) שם. לברכות מהרש"א בחדא"ג וכ"ה ג. מב, שלח

הבאות. בהערות הנסמן גם וראה מה). מפני ר"ה עקב פ' (להמגיד.
(21– אדה"ז מאמרי בספר בתוככם* והתהלכתי בד"ה בכ"ז ראה

ואילך. תרמד ע' ב' (כרך ויקרא באוה"ת קנז), (ע' ז"ל הר"פ הנחות
לקו"ת  גם וראה ואילך). קעט (ע' תרכ"ט ובסה"מ תרפג) ואילך. תרנז

.24 שבהערה בינה אמרי א. מג, שלח
עושין  פי' מענין . . להעיר יש :17 שבהערה קסז) (ע' באוה"ת (*

בתוככם. והתהלכתי בד"ה מקום של רצונו
וש"נ.22) ט. פס"ח, ב"ר
באוצ"ח 23) מ"ש להבין רד"ה ויקרא לקו"ת בזה: הדעות ראה

.(29 שבהערה תרס"ו המשך תרנט. ע' שם אוה"ת גם (וראה ב). (נא,
א). (עה, מקום מע' (להצ"צ) החקירה בסו"ס – בארוכה

(שבשער 24) חינוך פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב (ראה מבואר לפעמים
שהדיוק  ג), צט, ברכה לקו"ת גם וראה פמ"ט. ח"ב) – התשובה

" דכל האהבה כי חדש, רצון עושים שישראל הוא כו'" רצונו
הוא שענינה בבחי'מאדך מגעת היא שם), (לקו"ת הרצון

ידה על ולכן הרצון.הרצון,
וראה 25) לו. מודדין בה מודד שאדם במדה ב) (ח, סוטה ראה

ע"י  דוקא היא הבל"ג אור בחי' המשכת שגם הבאה בהערה הנסמן
ובדוגמתו. האור שמעין עבודה

שבחי'26) ב) קס, ב. קמ, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, (תו"א וכידוע
"מאד" בחי' ממשכת היא שלך", "מאד רק שהיא אף "מאדך",

האמיתי. בל"ג שלמעלה,



כג     

"אימתי  בפירוש אומר אינו שהמדרש הטעם וזהו
מקום  היה אז כי בשבת" פסח שחל בזמן תמימות הן

ש  פסח לומר כשחל רק הוא ד"תמימות" הענין
– בשבת) פסח שחל (בזמן זה ענין אומר ולכן בשבת.

סימן  ידי על אמירתו רק אי ידי [על לרמז בכדי -
שתולה  מה שזה בשבת"], פסח שחל "בזמן בפירוש

דפסח בהקביעות ה"תמימות" הפרטים.ענין בכל
כפשוטו  "תמימות" אלא כי השנים, בכל מתקיים

כשחל  (שזהו ביניהם ושכני' ד)ישוע (הרמז שכשאין
מיתוסף כנ"ל.בשבת), ב"תמימות", ענין

 פרשתנו) רבה במדרש בענין והנה עוד מצינו (
תמימות  שבתות שבע חייא ר' "תני ד"תמימות":
רצונו  עושין שישראל בזמן תמימות הן אימתי תהיינה

צדק  הצמח אדמו"ר כ"ק ומבאר מקום". שב'של ,
בתוכן  לזה זה שייכות להם יש במדרש אלו מאמרים

מצד ענינם  הבאה ד"תמימות" שהמעלה והיינו, .
הספירה  (כשימי בשבת פסח בה שחל בשנה עצמה
ולהגיע  לבוא אפשר השבוע), דימי להסדר מתאימים
ידי  על – השבת באמצע פסח שחל בהשנים גם אליה

מקום". של רצונו ד"עושין העבודה
"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

"עושין  ידי על נפעלת ה"תמימות" שמעלת ומכיון
ה"תמימות" מהות שביאור מובן הרי מקום", של רצונו
של  רצונו ד"עושין הענין ביאור הקדמת ידי על יובן

מקום".

 בגמרא דגנך איתא "ואספת הכתוב שאמר דזה
שאין  "בזמן הוא דק"ש) שניה בפרשה (שנאמר גו'"
תמוה: ולכאורה מקום". של רצונו עושין ישראל
כתוצאה  הבאה הברכה הבטחת היא דגנך" "ואספת
אל  תשמעו שמוע אם "והיה מיני' לעיל שכתוב ממה
ואיך  – נפשכם" ובכל לבבכם בכל ולעבדו גו' מצותי
עושין  ישראל שאין בזמן קאי שהכתוב לומר אפשר

תורה  בלקוטי ומבואר מקום? של בישוב רצונו
מאדכם  בכל נזכר לא (השניה) זו "דבפרשה הענין:

עדיין נקרא ולכן שמע, בפרשת שכתוב עושין כמו
כו'". מקום של רצונו

הוא  מקום" של רצונו ש"עושין זה ענין וביאור
מאדך" ד"בכל האהבה ידי על הטעם דוקא ידוע :

של  מקומו "הוא כי – "מקום" נקרא שהקב"ה
ששייכת עולם" בחינה הוא ש"מקום" והיינו .

עלמין  כל הממלא אור בעולמות למקום, שמתלבש ,
" אבל מקום. בגדר על המוגבלים קאי מקום" של

מקום  מגדר שלמעלה עלמין כל הסובב סוף אין אור
העולמות. של

עשיית  ש(המשכת) הוא וזהו מקום" של "רצונו
עבודה  כל כי דוקא, מאדך" ד"בכל האהבה ידי על
בדוגמא  להיות צריכה מלמעלה האור להמשיך ופעולה

ידה  על הנמשך של להאור "רצונו המשכת ולכן, ;
ידי  על דוקא באה שלמעלה, גבול' ה'בלי – מקום"

ד"ובכל שבאדם האהבה בליֿגבול – ".
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(ב) מבערב"). למנות ו"מתחיל לספור שכח (שלא מאומה בהם
שבתות" בה"שבע "תמימות" ישנה מסויימת, שנה שבקביעות
המשך  (וראה עצמם. שמצד השלימות על יתירה מעלה בהם המוסיפה
שבתות  ש"שבע סוס"א), שם לתהלים אוה"ת גם (וראה ריח ע' תרס"ו
הערה  לקמן וראה שם. שבערכין תמימה" "שנה דוגמת הם תמימות"

.(37
המדרש  פירוש לענין קסח ע' פרשתנו באוה"ת הובא (*

ב"תמימות".
ישוע 14) "שאין בהסימן שבחר ראה ומה – דוקא ביניהם" ושכני'

ח'. סעיף לקמן
להיות 15) יכול ד"תמימות" הפנימי ענין שגם ג', סעיף לקמן וראה

עצמו. מצד זה ענין ישנו בשבת פסח שכשחל אלא השנים. בכל
ג.16) פכ"ח,
קסזֿח.17) ע' פרשתנו אוה"ת
הפירושים 18) שכל ,782 ע' ח"ג בלקו"ש מהמבואר להעיר

" הן הדרשות ששתי – בנדו"ד ובפרט זל"ז. שייכים אחד שבפסוק
  שהענין שם), לויק"ר במ"כ (מובא מילקוט גם ולהעיר ."

אחד. בהמשך באים ושכני'" ד"ישוע והענין מקום" של ד"רצונו

ב.19) לה, ברכות
או"ת 20) שם. לברכות מהרש"א בחדא"ג וכ"ה ג. מב, שלח

הבאות. בהערות הנסמן גם וראה מה). מפני ר"ה עקב פ' (להמגיד.
(21– אדה"ז מאמרי בספר בתוככם* והתהלכתי בד"ה בכ"ז ראה

ואילך. תרמד ע' ב' (כרך ויקרא באוה"ת קנז), (ע' ז"ל הר"פ הנחות
לקו"ת  גם וראה ואילך). קעט (ע' תרכ"ט ובסה"מ תרפג) ואילך. תרנז

.24 שבהערה בינה אמרי א. מג, שלח
עושין  פי' מענין . . להעיר יש :17 שבהערה קסז) (ע' באוה"ת (*

בתוככם. והתהלכתי בד"ה מקום של רצונו
וש"נ.22) ט. פס"ח, ב"ר
באוצ"ח 23) מ"ש להבין רד"ה ויקרא לקו"ת בזה: הדעות ראה

.(29 שבהערה תרס"ו המשך תרנט. ע' שם אוה"ת גם (וראה ב). (נא,
א). (עה, מקום מע' (להצ"צ) החקירה בסו"ס – בארוכה

(שבשער 24) חינוך פפ"ו. הק"ש שער אמ"ב (ראה מבואר לפעמים
שהדיוק  ג), צט, ברכה לקו"ת גם וראה פמ"ט. ח"ב) – התשובה

" דכל האהבה כי חדש, רצון עושים שישראל הוא כו'" רצונו
הוא שענינה בבחי'מאדך מגעת היא שם), (לקו"ת הרצון

ידה על ולכן הרצון.הרצון,
וראה 25) לו. מודדין בה מודד שאדם במדה ב) (ח, סוטה ראה

ע"י  דוקא היא הבל"ג אור בחי' המשכת שגם הבאה בהערה הנסמן
ובדוגמתו. האור שמעין עבודה

שבחי'26) ב) קס, ב. קמ, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, (תו"א וכידוע
"מאד" בחי' ממשכת היא שלך", "מאד רק שהיא אף "מאדך",

האמיתי. בל"ג שלמעלה,



כד    

יתברך, רצונו שהוא עלמין, כל הסובב שאור ואף
ולהחיותם  ליש מאין להוותם בעולמות תמיד פועל

ש  מה הרי - אור בחינת הוא בעולם ומורגש
בעולם, בגילוי מאיר אינו הרצון בחינת אבל הממלא,
דבכל  האהבה ידי ועל והעלם; מקיף בבחינת אם כי

בעולם  בגילוי שיהיה הרצון בחינת ממשיכים .מאדך

של רצונו "עושין הדיוק שרצונו "וזהו ,
מגדר  שלמעלה ה'בליֿגבול' איןֿסוף (אור יתברך
מזו  (יתרה "מקום" בבחינת גם בגילוי יאיר מקום)

"ארון"המדה ,מן  מהמקום
 הנמנעות נמנע –.(

 ד"עושין הענין של המיוחדת השייכות והנה
ידו  שעל ועד העומר, ספירת למצות מקום" של רצונו
ספירת  שבמצות ה"תמימות" מעלת נפעלת דוקא

העומר:
משעורים  היה מאכלה"עומר" , וענינה .

" –של ספיר אבן מלשון גם (ספירה העומר"
ובהירות  (המדות זכות וזיכוך בירור הוא ( דנפש (

 שלמעלה מבחינה הוא זה לבירור והכח .
הכתוב  בפירוש בחסידות וכמבואר מהשתלשלות.
של  העבודה על שהכח השבת", ממחרת לכם "וספרתם

" היא לכם", "וספרתם – הבהמית נפש בירור
מאצילות, שלמעלה ֿ סוף אין אור מבחינת השבת"

שבת  מבחינת גם יותר .שנעלה

כאשר  היא העומר דספירת העבודה שלימות ולכן,
בחינת  המשכת היינו – מקום" של רצונו "עושין
ועד  ד"מקום", בהגבלה מהשתלשלות שלמעלה הרצון

הבהמית. דנפש בהמדות

 שענין המדרש, מאמר גם יובן הנ"ל כל פי על
הספירה  ימי כאשר הוא העומר דספירת ה"תמימות"

בראשית. דימי בהסדר הם
תקופות  סוגי לג' בכלל, מתחלק, הזמן דהנה
יש  אמנם השנה. וימי החודש ימי השבוע, ימי הימים:
ימי  של ההיקף ובין שבוע של הימים היקף בין חילוק

והשנה: החודש

באופן  מזה זה משונים השנה וימי החודש ימי א)
בתחלת  החודש: בימי בגשמיות. גם ונגלה, נראה
הולכת  כך ואחר בלבד, נקודה רק היא הלבנה החודש

קיימא  החודש שבאמצע עד ליום מיום ומתגדלת

ומתמעטת  הולכת היא ואילך ומאז בשלימותא, סיהרא
השנה: בימי לגמרי; מתעלמת היא החודש שבסוף עד
וקור  וקציר "זרע של לתקופות שמחולקים זאת מלבד

וחורף" וקיץ תקופה וחום בכל שגם זאת, עוד הרי ,
התקופה  (שהרי ימים לשאר דומה אחד יום אין עצמה,
כן  שאין מה כמובן). סופה ועד מתחילתה משתנית

בגשמיות  נראה, חילוק בהם שאין השבוע, בין בימי ,
לחבירו. אחד יום

ושנה: לחודש – שבוע בין חילוק בכללות ב)
מה  – הב' הא', ושנים: בחדשים סידורי מנין הוקבע

בשבועות. כן שאין

בהחיות  השנים משאר היא שונה שנה כל והביאור:
נמשך  השנה ראש בכל כי עליהן. ומוסיפה בהן הנמשך

שלפניו  בהשנים שנמשך מהחיות ששונה חדש .חיות
השנה, שבאותה להחדשים בנוגע הוא זה דרך ועל

חדש  חיות נמשך חודש ראש כן בכל שאין מה .
לשבוע  דשבוע החיות בין חילוק אין לשבוע, .בנוגע

יום  ראשון יום תמיד מונים "אנו ושבוע שבוע שבכל
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מח.27) ס"פ תניא
לב.28) ע' תרס"ו המשך גם ראה
לו.29) ע' הנ"ל המשך גם ראה
וש"נ.30) א. כא, יומא
ואילך).31) ב (לד, החקירה ס' ס"ט. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
(במשנה).32) א יד, סוטה א. פד, ב. סח, מנחות
שם.33) סוטה סע"ב. ג, פסחים
ובכ"מ.34) ריחֿט. ע' הנ"ל המשך ב. לה, אמור לקו"ת
עת"ר 35) ציץ ועשית ד"ה בארוכה (ראה נפה"ב עיקר שהן

נ"ע  אדמו"ר (ובהגהות רפ"ו תניא גם וראה שלאחריו. ובהמאמרים
לקלוי"צ  פג. ע' שם קיצורים קיד). ע' לתניא והערות (בקיצורים לשם

ורפ"ט). שם) לתניא
בהמה 36) מעשה שמעשי' כשם קנאות): מנחת (לענין שם בסוטה

ה  מנחת לענין גם מובן ומזה – בהמה מאכל קרבנה ששייכת כך עומר
סע"א  צו, מזח"ג ולהעיר הבהמית). נפש – (שבאדם בהמה לענין
שם. לזהר ואילך) שפז (ע' ולהצ"צ א) (עט, לאהאמ"צ ביאוה"ז ואילך.

ובכ"מ.37) ד. לה, שם לקו"ת גם וראה שם. הנ"ל המשך
"שבתות שענין שם, תרס"ו המשך סיום וראה לעיל (ראה "

גם  וראה ע"ש. השבת". "ממחרת דבחי' הענין אותו הוא (13 הערה
.47 הערה לקמן

סע"ב.38) רכה, זח"א ראה
ב.39) קו, ב"מ כב. ח, נח
ימי 40) מששת שונה הוא השבת יום הרי – ברוחניות משא"כ

החילוק  כי מזולתו, שונה הוא יום כל – עצמם ימים בהו' וגם החול.
(זח"ג  עבידתי'" עביד ויומא יומא ש"כל מה בראשית ימי ששת שבין
לא, ר"ה ממס' בנגלה) (גם כדמוכח שבוע בכל דוגמתו יש ב), צד,
בספינה  הפלגה מדיני שם). (וברש"י ב כז, שם א. כו, תענית רע"א.

הבדלה לשבת, .והכנה
ועוד.41) א. ג, עט"ר ד. נג, ר"ה לקו"ת סי"ד. אגה"ק
ועוד.42) ואילך. א י, בראשית אוה"ת ע"ב. שם עט"ר שם. לקו"ת
א'תתצא,43) ע ' ברכה באוה"ת המבואר עם זה לקשר יש לכאורה

החיות  שבלעדי חיים, לבחי' "שייך הוא ור"ה בר"ח הנמשך שהחיות
תוספות  "הוא בשבת שנמשך מה משא"כ לגמרי". הי' כלא הי' הזה
שבוע  בין (המפסיק השבת שביום ומכיון החיים". בחי' על . . אור
נמצא  הרי לגמרי", הי' כלא "הי' שמבלעדו זה חיות נמשך אין לשבוע)
כל  הפסק, הי' לא ― מצ"ע העולמות לקיום המוכרח החיות שבענין

וצ"ע. בשוה. אחד, בהמשך הם השבועות

    

עתה  עד העולם ש"מבריאת אף – וכו'" ושלישי שני
"ימי  אותם הם כי – ימים" ורבבות אלפים יש כבר

חלילה" שחוזרין .ההיקף

לימי  השנה וימי החודש ימי שבין זה וחילוק
– החודש בימי הימים: במספר גם מתבטא השבוע
– בשנה גם וכן חסר. וחודש מלא חודש יש הרי
פשוטה  שנה ושלימה; כסדרה חסירה, שנה שישנה
בכל  הרי – השבוע בימי כן שאין מה מעוברת. ושנה

הימים. מספר אותו הוא ושבוע שבוע

 וימי בשבת פסח שחל שבשנה הטעם גם וזהו
אז  נמשך בראשית" ד"ימי הסדר באותו הם הספירה
השנים  שבשאר מה ממילא, בדרך ה"תמימות" ענין
של  רצונו ד"עושין העבודה ידי על אם כי נמשך אינו

מקום";
המשכת  ענינה מקום" של רצונו ד"עושין העבודה
ד"מקום" בההגבלה ה'בליֿגבול') (אור הרצון בחינת
בהסדר  הם הספירה ימי וכאשר – ד') סעיף (כנ"ל

(ימי בראשית" אזיד"ימי – זו ) מעלה בהם יש
דגבול  החיבור ישנו השבוע" ב"ימי גם כי עצמם. מצד
השבוע) ימי של (גם שיהיה איזו ה"זמן" גבול: ובלי
עם  וביחד ועתיד), הוה (עבר ושינוי התחלקות ענינו
שלמעלה  ענין בהם יש השבוע בימי הרי זה

.משינויים 

ראשון  מיום מתחילים הספירה ימי כאשר ולכן,
הסדר  באותו הוא הספירה דימי המנין שאז בשבוע,
[החיבור  ה"תמימות" אותה הרי בראשית", ד"ימי
מועילה  היא בראשית" ב"ימי שישנה גבול] ובלי דגבול

הספירה  ימי על דספירת גם שבתות" בה"שבע שגם ,
השנים  שבשאר (מה ה"תמימות" ענין ישנו העומר

מקום") של רצונו ד"עושין העבודה ידי על .נמשך

 דשנה שהקביעות מה גם יובן הנ"ל כל פי על
"שאין  בהענין (כבמדרש) סימנו בשבת, חל שפסח כזו,

ומרמז  מסמן הסימן כי ביניהם", ושכני' ישוע

של  רצונו "עושין – בעולמות יתברך רצונו המשכת
:מקום"

"ושכנתי". – שכני' "יושיעך", מלשון הוא ישוע

"ישועה  אלקות): לגילוי (ובנוגע החסידות ובלשון
ירידת  והוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע מלשון הוא
מה  והוא הקדוש". שבזוהר נהורין דש"ע והשפע האור
ברוך  העליון המאציל סוף אין אור "מבחינת שנמשך
שבתחילת  וההשפעה "ההארה מבחינת שלמעלה הוא"

וההשתלשלות" (מלשון האצילות ש"ישוע" והיינו, .
מהשתלשלות. שלמעלה האור בחינת על מורה ישועה)

"שכינה" כמו הוא "שכן", הוא שעיקרו ו"שכני'",
תוך  ומתלבשת "ששוכנת האלקות בחינת על שמורה

עלמין" עלמין.כל כל ממלא בחינת –

יחוד  היינו – ושכני'" "ישוע שצירוף ונמצא,
ואור  ("ישוע") מהשתלשלות שלמעלה האור בחינת
יתברך  רצונו המשכת דוגמת הוא – ("שכני'") הממלא

מקום. בבחינת

מסמן  שהמדרש מה שהטעם לומר יש זה פי ועל
"שאין  בהענין בשבת חל שפסח כזו דשנה הקביעות
הן  ד"אימתי המדרש כוונת כי – ביניהם" ושכני' ישוע
הן  שבתות" ה"שבע כזו, שבקביעות היא תמימות"

תמימות  ד"עושין העבודה חסרה כאשר גם ,
ולכן  ושכני'". ב"ישוע המרומזת מקום" של רצונו
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי אומר
ישוע  המשמרות שחסרות כזו שבקביעות ביניהם",
ב"ישוע  המרומזת העבודה חסרה כאשר גם ושכני',
תמימות  הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע ושכני'",

עצמן. מצד
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61 לקו"ת 44) גם וראה יו''ד). (סעיף תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה
א. כה, שה"ש

מבחי'45) שרשו היומי שגלגל א'תתצט, ע' ברכה מאוה"ת להעיר
דשבת סוכ"ע, שהעלי' ושם, שוים''. הימים "כל ולכן העליון,

היומי  דגלגל הקפות ו' בחי' אחר "שבא לפי הוא הזמן" מן "דלמעלה
העליון". רצון בחי' . .

השבוע  שבימי השינוי העדר של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
שבוע ל"עושין שבכל מה על הטעם שהרי ― מקום" של

מן  בלמעלה העלי' היא שבשבת לפי הוא ההיקף ימי אותם חוזרים
שם). ואוה''ת הקודמת בהערה הנסמן (ראה הזמן

שחל 46) ר"ה של יו''ט ובדוגמת והשנה. החדש לימי ששייכים אף
הוא  בפנימיות שהטעם ב). כט, (ר"ה כו' תוקעין אין בשבת להיות
רע"ב. נז, ר"ה לקו''ת (ראה דר''ה בהענין גם פועלת ששבת מפני

ובכ"מ).
על  גם פועלים והשנה החדש שימי גיסא, לאידך הוא ועד"ז

א). צא, זבחים (ראה בהלכה לפס"ד ועד השבוע דימי הענינים
המדרש 47) פירוש שמקשר ,17 שבהערה אוה"ת גם ראה

ב"ממחרת  הפירוש עם בראשית) ימי כששת (תמימות ב"תמימות"
השבת" ד"ממחרת הבחי' והרי – משבת" שלמעלה "מבחי' השבת",

ס"ה. כנ"ל מקום", של "רצונו בחי' דוגמת היא
בכ"מ.48) – השמות בפי' דרז"ל ע"ד
יכול 49) יותר פשוטים סימנים כמה א) אבל: ס"ב. לעיל ראה

צריך  הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל מכיון ב) לאומרם,
ה"תמימות", לענין שייך ביניהם" ושכני' ישוע ד"שאין שהענין לומר

כבפנים.
ס"ג.50) אגה"ק
תרנ"ז 51) תשמח שמח ד"ה פנ"ב. גם וראה ב) (נז, פמ"א תניא
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כה     

עתה  עד העולם ש"מבריאת אף – וכו'" ושלישי שני
"ימי  אותם הם כי – ימים" ורבבות אלפים יש כבר

חלילה" שחוזרין .ההיקף

לימי  השנה וימי החודש ימי שבין זה וחילוק
– החודש בימי הימים: במספר גם מתבטא השבוע
– בשנה גם וכן חסר. וחודש מלא חודש יש הרי
פשוטה  שנה ושלימה; כסדרה חסירה, שנה שישנה
בכל  הרי – השבוע בימי כן שאין מה מעוברת. ושנה

הימים. מספר אותו הוא ושבוע שבוע

 וימי בשבת פסח שחל שבשנה הטעם גם וזהו
אז  נמשך בראשית" ד"ימי הסדר באותו הם הספירה
השנים  שבשאר מה ממילא, בדרך ה"תמימות" ענין
של  רצונו ד"עושין העבודה ידי על אם כי נמשך אינו

מקום";
המשכת  ענינה מקום" של רצונו ד"עושין העבודה
ד"מקום" בההגבלה ה'בליֿגבול') (אור הרצון בחינת
בהסדר  הם הספירה ימי וכאשר – ד') סעיף (כנ"ל

(ימי בראשית" אזיד"ימי – זו ) מעלה בהם יש
דגבול  החיבור ישנו השבוע" ב"ימי גם כי עצמם. מצד
השבוע) ימי של (גם שיהיה איזו ה"זמן" גבול: ובלי
עם  וביחד ועתיד), הוה (עבר ושינוי התחלקות ענינו
שלמעלה  ענין בהם יש השבוע בימי הרי זה

.משינויים 

ראשון  מיום מתחילים הספירה ימי כאשר ולכן,
הסדר  באותו הוא הספירה דימי המנין שאז בשבוע,
[החיבור  ה"תמימות" אותה הרי בראשית", ד"ימי
מועילה  היא בראשית" ב"ימי שישנה גבול] ובלי דגבול

הספירה  ימי על דספירת גם שבתות" בה"שבע שגם ,
השנים  שבשאר (מה ה"תמימות" ענין ישנו העומר

מקום") של רצונו ד"עושין העבודה ידי על .נמשך

 דשנה שהקביעות מה גם יובן הנ"ל כל פי על
"שאין  בהענין (כבמדרש) סימנו בשבת, חל שפסח כזו,

ומרמז  מסמן הסימן כי ביניהם", ושכני' ישוע

של  רצונו "עושין – בעולמות יתברך רצונו המשכת
:מקום"

"ושכנתי". – שכני' "יושיעך", מלשון הוא ישוע

"ישועה  אלקות): לגילוי (ובנוגע החסידות ובלשון
ירידת  והוא מנחתו, ואל הבל אל ה' וישע מלשון הוא
מה  והוא הקדוש". שבזוהר נהורין דש"ע והשפע האור
ברוך  העליון המאציל סוף אין אור "מבחינת שנמשך
שבתחילת  וההשפעה "ההארה מבחינת שלמעלה הוא"

וההשתלשלות" (מלשון האצילות ש"ישוע" והיינו, .
מהשתלשלות. שלמעלה האור בחינת על מורה ישועה)

"שכינה" כמו הוא "שכן", הוא שעיקרו ו"שכני'",
תוך  ומתלבשת "ששוכנת האלקות בחינת על שמורה

עלמין" עלמין.כל כל ממלא בחינת –

יחוד  היינו – ושכני'" "ישוע שצירוף ונמצא,
ואור  ("ישוע") מהשתלשלות שלמעלה האור בחינת
יתברך  רצונו המשכת דוגמת הוא – ("שכני'") הממלא

מקום. בבחינת

מסמן  שהמדרש מה שהטעם לומר יש זה פי ועל
"שאין  בהענין בשבת חל שפסח כזו דשנה הקביעות
הן  ד"אימתי המדרש כוונת כי – ביניהם" ושכני' ישוע
הן  שבתות" ה"שבע כזו, שבקביעות היא תמימות"

תמימות  ד"עושין העבודה חסרה כאשר גם ,
ולכן  ושכני'". ב"ישוע המרומזת מקום" של רצונו
ושכני' ישוע שאין בזמן תמימות הן "אימתי אומר
ישוע  המשמרות שחסרות כזו שבקביעות ביניהם",
ב"ישוע  המרומזת העבודה חסרה כאשר גם ושכני',
תמימות  הן העומר דספירת שבתות" ה"שבע ושכני'",

עצמן. מצד
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61 לקו"ת 44) גם וראה יו''ד). (סעיף תש"ד השמיני ביום ויהי ד"ה
א. כה, שה"ש

מבחי'45) שרשו היומי שגלגל א'תתצט, ע' ברכה מאוה"ת להעיר
דשבת סוכ"ע, שהעלי' ושם, שוים''. הימים "כל ולכן העליון,

היומי  דגלגל הקפות ו' בחי' אחר "שבא לפי הוא הזמן" מן "דלמעלה
העליון". רצון בחי' . .

השבוע  שבימי השינוי העדר של השייכות יותר תומתק ועפ"ז
שבוע ל"עושין שבכל מה על הטעם שהרי ― מקום" של

מן  בלמעלה העלי' היא שבשבת לפי הוא ההיקף ימי אותם חוזרים
שם). ואוה''ת הקודמת בהערה הנסמן (ראה הזמן

שחל 46) ר"ה של יו''ט ובדוגמת והשנה. החדש לימי ששייכים אף
הוא  בפנימיות שהטעם ב). כט, (ר"ה כו' תוקעין אין בשבת להיות
רע"ב. נז, ר"ה לקו''ת (ראה דר''ה בהענין גם פועלת ששבת מפני

ובכ"מ).
על  גם פועלים והשנה החדש שימי גיסא, לאידך הוא ועד"ז

א). צא, זבחים (ראה בהלכה לפס"ד ועד השבוע דימי הענינים
המדרש 47) פירוש שמקשר ,17 שבהערה אוה"ת גם ראה

ב"ממחרת  הפירוש עם בראשית) ימי כששת (תמימות ב"תמימות"
השבת" ד"ממחרת הבחי' והרי – משבת" שלמעלה "מבחי' השבת",

ס"ה. כנ"ל מקום", של "רצונו בחי' דוגמת היא
בכ"מ.48) – השמות בפי' דרז"ל ע"ד
יכול 49) יותר פשוטים סימנים כמה א) אבל: ס"ב. לעיל ראה

צריך  הדיוק, בתכלית הם שבתורה הענינים שכל מכיון ב) לאומרם,
ה"תמימות", לענין שייך ביניהם" ושכני' ישוע ד"שאין שהענין לומר

כבפנים.
ס"ג.50) אגה"ק
תרנ"ז 51) תשמח שמח ד"ה פנ"ב. גם וראה ב) (נז, פמ"א תניא

ובכ"מ. .25 ע'



כו

כי עיקר היניקה לסטרא דלעומת זה הוא מגבורות, 
מספר  חצי  מספרו  גיהנ"ם2  הרעה,  תפתח  מצפון1 
גבור"ה, היינו פלגא בחמה, גיהנ"ם עם האותיות הוא 

מספר פל"ג וכו'.
עאלין לתלגא אמרי דא חריפא דסיתוא, כי לתלגא 
כי  הוא  לזה,  דגיהנם  השייכות  דקליפה,  לחסדים  הוא 
נו"ן מ"ם הוא מספר3  יו"ד ה"ה  גימ"ל  גיהנ"ם במלוי 
ערוך  כי  כתיב  שני  ביום  שנברא  גיהנם  ועל  חריפ"א, 
הגיהנם  הנה  ראשון,  יום  על  קאי  שאתמול  מאתמול, 
אתמו"ל,  הנקרא  חסד,  שלנגד  ראשון  מיום  גם  ערוך 
גי' סיתו"א במכוון, א"כ הפלגא בתלגא, הוא חריפ"א 

דסיתו"א.
מתחלה  היינו  ווי,  אמרין  ולבתר  וה  ואמרי  שראן 
כשעאלין לתלגא אחר שהיו בגיהנם דנורא, הם שמחים 
מהשלג שיקרר אותם אחר החמימות שהי' להם בגיהנם 
כדאיתא  שמחה  לשון  שהוא  ו"ה  אמרי  לכן  דנורא, 
ובילקוט  לראש  צרי'  היו  בפסוק  איכה4  רבה  במדרש 
בקהלת רמז תקע"ה ע"ש. אך לבתר אמרי ווי5 מפני רוב 

)ימין( הוא  דרום  גבורות,  הוא  )שמאל(  רוח הצפון  צד  יד.  ירמי'א,   )1
חסד, מזרח תפארת וכו'. ראה זהר חלק ב' דף כד, ע"א.

בפנים  )וראה   .216 גבור"ה  חצי  שהוא  בגי'108,  גיהנ"ם  פירוש:   )2
בלקוטי לוי יצחק טעם "חצי" גבורה(.

3( פירוש: גימ"ל )בגי'83(, + יו"ד )20(, + ה"ה )10(, + נו"ן )106(, + 
מ"ם )80(, + 299, וכן מספר חריפ"א – 299.

4( )איכה רבה פרשה א, לא( וז"ל: והוון בירושלם )הי' בירושלים בזמן 
החורבן( ארבעה בוליטין, בן ציצית ובן גוריון ובן נקדימון ובן כלבא 
י' שנים, והי'שם  שבוע, וכל אחד ואחד יכול לספק מזונות של מדינה 
האוצרות  על  ממונה  זכאי שהי'  בן  יוחנן  רבן  של  אחותו  בן  בטיח  בן 
ואוקיד כל אוצרייא, שמע רבן יוחנן בן זכאי אמר ווי, אמר לו לא אמרתי 
ווי אלא וה אמרי. אמר לו וה אמרת, ולמה אמרת וה, אמר לי' דאוקדת 
גשמיהון  יהיבין  לא  קיימין  דאוצרייא  זמן  דכל  ואמרתי  אוצרייא,  כל 
למיעבד קרבא, בין ווי לוה נמלט רבן יוחנן בן זכאי, וקרא עליו )קהלת 
ז'( ויתרון דעת החכמה תחי' בעלי'. לאחר ג'ימים וכו', שלח ואמר לבן 

בטיח אפקוני מהכא וכו'.
מתנות כהונה: בוליטין, חכמי ומנהיגי העיר ועשירי'. בן בטיח, ריש בריוני 
כדי שיהיו  כל האוצרות  ושרף  כו',  ואוקד  הניזקין.  בפרק  כדאיתא  הי' 
מוכרחים לצאת מן העיר ולערוך עמהם מלחמה. ווי, אוי למעשה הרע 
הזה. חביבך, דודך, דוד אהרן )ויקרא י, ד( תרגום יונתן חביבא דאהרן. 
שלח, בן בטיח והביאו לרבי יוחנן, א"ל למה גרסי', אלא וה גרסי', והוא 
אמרת  אם  כלומר  כו',  וה  א"ל  אסתר.  מגילת  ריש  ועיין  שמחה  לשון 
וה שהוא לשון שמחה אשאלך למה אמרתי' ועל מה שמחת, א"ל על 
ששרפת האוצרות אמרתי שכל זמן שהאוצרות קיימין לא ימסרו עצמן 
כלומר  כו',  לוה  ווי  בין  עצמן.  את  כלומר  גופירון  גשמיהון,  למלחמה. 
מבין דקדוק משמעות לשון בין ווי לוה ניצל ר' יוחנן וקרא עליו ר'יוחנן 
על עצמו. אפקוני כו', הוציאוני מחוץ לעיר ואע"ג שלמעלה אמר שכעס 
על ר' יוחנן ובקש להמיתו זה בפני שאר הבריונים אבל הוא בעצמו נהג 

בו כבוד ומורא.
5( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, ביאור הענין שאותיות ו"ה הוא שמחה, 

הצער והיסורים דהקרירות וכו'.
וגו'  ויקם  היון  מטיט  שאון  מבור  ויעלני  אמר  ודוד 
מאתר דאמרי וה ולבתר ווי, טיט6 היו"ן גי' גיהנם עם 

הכולל וכו'.
גיהנ"ם  כי  היו"ן,  טי"ט  לקרות7  יתכון  בכלל  גיהנם 
בכלל שרשו מתוהו כנ"ל, ויו"ן רומז על תהו, י' מלכות. 
שעל   – ובינה  דחכמה  האחוריים8  נ'  שנשברו,  ז"א  ו' 
שם בינה יקראו – שנתבטלו, וכמ"ש במ"א מזה בס"ד.

ובתיבת היו"ן יש אותיות ו"י ו"ה, וקדם בו ה' לי', 
הרי זה מתחלה ו"ה ואח"כ ו"י, ועיין בילקוט בתהלים9 
בפסוק זה הוא ג"כ ע"ד האמור בזה"ק כאן, אם כי יש 

איזה שינויים מהכא להתם.
והיכן משתלמי נפשייהו בשלג כמו דאמר בפרש שדי 
מלכים בה תשלג בצלמון, פירוש משתלמי הוא שנשלם 
הוא  מהגיהנם,  עוד, שעולים  נדונים  ואינם  נפשותיהם 
בשלג, ונלמד זה מן תשלג בצלמון, צלמון הוא גיהנם, 
כי נתבאר לעיל שגיהנם שנברא ביום שני שרשו ממדת 
הגבורה, צלמו"ן גי' גבורה במכוון, והוא צלמו"ן10 וכו'.
כדאיתא  בצלמות  אלא  בצלמון  תקרי  אל  )גם 

בברכות11 דף ט"ו ע"ש שקאי על גיהנם וכו'(.

ואותיות ווי הוא צער.
6( ראה הביאור בפנים הספר דחושבים כך: טי-יט )38( + היו"ן )71( 

= 109, שהוא גי' גיהנ"ם )108( + הכולל = 109. )וראה לקמן סימן(.
לגיהנם  ושייכותו  "טיט"  ענין  ביאור  יצחק  לוי  בלקוטי  בפנים  ראה   )7

)וראה לקמן סימן(.
8( ראה בזה תניא סוף פרק ח'. תורה אור הוספות לפרשת תצוה קי, ד. 

סידור )עם דא"ח( קפז, ד.
9( )רמז תשל"ז( וז"ל: ילמדנו רבינו כמה הוא דין רשעים בגיהנם שנו 
מן  המשנה,  מן  זה  חדש  עשר  שנים  בגיהנם  רשעים  משפט  רבותינו 
המקרא מנין שנאמר )ישעי' סו, כג( והי' מדי חדש בחדשו מאותו חדש 
לאותו חדש זהו שנים עשר חדש, ובמה הם נידונין באש ובשלג וכן אמר 
שלמה )משלי לא, כא( לא תירא לביתה משלג זהו גיהנם, ונוטלין אותו 
מן השלג ומקלעין אותו באש, אמר דוד )תהלים מ, ג( ויעלני מבור שאון 
הן  ובשלג  באש  ווי  שצווחין  שם  על  היון  טיט  נקרא  למה  היון  מטיט 
צווחין וה, אמר חזקי' ומשלימין נפשותיהן בתוך השלג שנאמר )תהלים 

סח, טו( בפרש שדי מלכים בה תשלג בצלמון.
10( ראה עוד בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור תיבת "צלמון".

ק"ש  הקורא  כל  חנינא  ברבי  חמא  א"ר  שם:  וז"ל  ע"ב  ט"ו  דף   )11
ומדקדק באותיותי' מצננין לו גיהנם שנא' )תהלים סח, טו( בפרש שדי 
מלכים בה תשלג בצלמון אל תקרי בפרש אלא בפרש, אל תקרי בצלמון 

אלא בצלמות.
שמים  מלכות  של  תיבות  ותבדיל  שדי  תפרש  אם  שדי,  בפרש  ]רש"י: 
מלכים בה תשלג בצלמון התורה אשר בה מלכים ימלוכו תשלג ותצנן 

לן את צל המות.
ובחדא"ג מהרש"א: בפרש שדי מלכים כו', כי זה השם היוצא מפרשת 
ק"ש להגין על האדם משידין ורוחין כדאמרי' פרק ב' דשבועות )טו:( 
בשיר של פגעים יושב בסתר עליון בצל שדי גו', וע"כ כותבין זה השם 

פנינים מתורת לוי יצחק על התורה



כז

גיהנם של  גי' גבורה הוא  נק' צלמו"ן  ומה שגיהנם 
אש, ותשלג בצלמון, שלג הוא גיהנם של שלג שמחסד12 

ושם שלמו נפשותיהם.
ואולי י"ל ע"י החטאים נטמא כמ"ש13 ונטמאתם בם, 
ונעשה גם כתמים בו כמ"ש לעיל בפ' נח14 דף ע"ג ע"ב 

על המזוזות מבחוץ נגד פ' שמע שבפנים, ואמר אם מדקדק באותיותי' 
הגיהנם,  על  הממונים  חבלה  מלאכי  מפני  עליו  יגין  בעוה"ב  שגם 
שמצננין לו גיהנם בשלג כמ"ש שיש שם ג"כ גיהנם של שלג ובו מצננין 

הגיהנם של אש[.
12( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק המשך הביאור.

13( ויקרא יא, מג.
כי  ה((  נא,  )תהלים  מש"כ  )לפרש  שמעון  רבי  ואמר  פתח  וז"ל:   )14
פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד, )והקדים ואמר( כמה אית לון לבני 
נשא לאסתמרא מחובייהו מקמי קדשא בריך הוא )כמה יש להם לבני 
נש  בר  דחטא  לבתר  דהא  הקב"ה(,  לפני  עצמם מלחטוא  לשמור  אדם 
למעלה  חטאו  נרשם  האדם  שחטא  אחר  )כי  לעילא  חוביה  הוא  רשים 
)ולא נמחק  בשורש נשמתו(, ולא אתמחק בר בתוקפא דתיובתא סגיא 
רק בתשובה חזקה וגדולה(, כמה דאת אמר )ירמי'ב, כב( כי אם תכבסי 

אש  של  גיהנם  ע"י  הוא  הכתמים  להעביר  הנה  ע"ש, 
שהאש מבער ומנקה הכתמים שבו, ואחר נקוי הכתמים 
שאין עוד חציצה, אז הוא טובל מטומאתו בגיהנם של 

שלג, שהשלג הוא כעין מקוה טהרה לו וכו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד רלו ע"א

בנתר )פי' אם תכבס עצמך מעונך ע"י קצת צדקות שתעשה(, ותרבי לך 
בורית )אפילו תרבה לך איזו מצות לנקות עצמך מחטאתך(, נכתם עונך 
לפני )פי' נשאר כתם ורושם לפני, עד שתעשה תשובה שלימה כראוי(, 
תא חזי כיון דחב בר נש קמי קדשא בריך הוא )בא וראה כיון שחטא 
האדם לפני הקב"ה(, זמנא חדא עביד רשימו )פעם אחת עושה החטא 
רושם בשורש נפשו למעלה(, וכד חב ביה זמנא תניינא אתתקף ההוא 
גם  שפוגם  יותר  הרושם  אותו  נתחזק  ב'  פעם  )וכשחטא  יתיר  רשימו 
בשורש הרוח(, חב ביה זמנא תליתאה אתפשט ההוא כתמא מסטרא דא 
לסטרא דא )אם חטא פעם ג' שפגם גם בנשמתו אז מתפשט אותו הכתם 
הפגם  נשלם  )אז  לפני  עונך  נכתם  כתב  כדין  נשמתו(,  לצד  רוחו  מצד 

והכתם לפני הקב"ה( )רא"ג ומפרשים(.
]ראה תניא – אגרת התשובה פרק ג'[.

פנינים מתורת לוי יצחק על התורה

             

        
         

         
          

          
      

          
         

          
        

         
       

          
        

        
        

          
          

     
        

          
        
          
           


         

        
     

            
          

        
          

          
          

        
         
         
        

     
         
      


           
    

        
         

          
  

































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמוד ב



כח

כה  חוברת

מיקטרינוסלב  יהודי עם בלמברג מפגש
מסמכים. איֿאלו לסדר כדי בלמברג, שבוע למשך התעכבתי ,1946 בשנת לאמריקה, נסיעתי בדרך

חשאי, היה כולו התהליך נוספים. נוסעיֿמעבר כמה עם יחד כלשהו, בבית התגוררתי שם שהותי במשך

זהותי. שתיוודע היה ואסור

לאחר  רק לי נודע הדבר מיקטרינוסלב. היה זו דירה של בעלֿהבית – בחיים קרובות לעתים שקורה כפי

שם: הייתי שכבר

מהעיר,לילה  הוגלה יקטרינוסלב עירו של שרבה וסיפר שיחה, אתי לנהל האיש החל מחדרי, כשיצאתי אחד,

העיר  תושבי כל כמה עד לי ולספר הרב, את – הבנתו מדת לפי – בפני לשבח החל האיש נפטר. ולאחרֿמכן

בית  אל הוביל עצמו שהוא וסיפר הוסיף אף הוא אותו. לשכוח יכולים הם אין עדיין כמה ועד העריכוהו,

גלותו. למקום בחבילה אליו לשלוח כדי סוכר של אחדים קילוגרמים אותי) זיהה לא (הוא הרבנית

איש  של ובנו בעיר, סוכר להשיג היה ניתן לא תקופה באותה אמיתי. היה אכן שהסיפור נזכרתי לאחרֿמכן

הרב. אל זאת שאשלח כדי אביו באמצעות הסוכר את אלי שלח והוא ממשלתית, חנות של מנהל היה זה

גוראריה  מרדכי ר' על
זאת. ניצל תמיד הוא – הציבור עם בדברים לבוא כלשהי הזדמנות לבעלי שהיתה אימת כל

מיטיא  בשם נער בביתנו לבקר החל אחד אביו 99גוראריה 98יום גוראריה 100. למשפחת קרוביו אצל פקיד היה

מאוד. ואצילי הגון אופי בעל התיכון, בביתֿהספר תלמיד אז היה מצוות , שומר היה שלא הנער, בעיר.

חיים  לסגנון רבה התמסרות מתוך עצמו את וקשר חסידות, לאמירת להגיע החל ילדינו, עם התיידד הנער

המילה. מובן במלוא ליראֿשמים שהפך לומר וניתן שבת, לשמור החל הוא זה.

תורה  לחיי בהתקרבותו כבר הבחינו ומוריו חבריו אבל בביתֿהספר, לימודיו את לסיים עליו היה עדיין

אמר  פעם בקשותיו. את דחו ושוב ושוב לאוניברסיטה, להתקבל התקשה הוא כך בשל לרודפו. והחלו ומצוות,

לו... לעזור יכולים אינם הם שכן לו, יעזור ששניאורסון האוניברסיטה, רקטור לו

לקולחוז  שלחוהו הפגרה בתקופת אך לאוניברסיטה, וקיבלוהו לדחותו, יכלו לא שכבר שלב הגיע לבסוף

אסור. ומה שם לעשות מותר מה – שאלות מלאי מכתבים אלינו מגיעים היו יום מדי שם. שיעבוד כדי

– הקולחוז משרדי עבור הדרוש כל את לרכוש כדי עסקים, בנסיעת העיר אל הקולחוז מן אותו כששלחו

ממכירתם; כסף להרוויח כדי אחרים, דומים ומוצרים חמאה העיר אל עמהם הביאו אתו יחד שנסעו החברים

במזוזות, מלא היה תיקו דת. צרכי מבחינת להם נחוץ בדיוק ומה יהודים, מתגוררים היכן בירר הוא  ואילו

עלֿפי  הכל שונים, במקומות ומחלק בגנבה עמו מביא היה אותם וכדומה, אל"ףֿבי"ת לוחות סידורים, ציציות,

הרב. של ציוויו

קומ  חבר היה הוא הגויים.בגלוי אפילו – חיבבוהו והכל האחוזים, מאת בכל סומול

סידר  הוא בכך. להבחין אשה ילוד לאף היה אסור אבל בתפילין, עטור כשהוא מתפלל היה ביומו יום מדי

השדה, אל יוצא היה – כולם התעוררו לא עדיין שהגויים בשעה – ולפנותֿבוקר בשדה, לתפילה מקום לעצמו

כשתפיליו  ומתפלל השיבולים בין מתחבא היה נמוךֿקומה ובהיותו רב, לגובה תבואה צמחה שבו למקום

בכובעו. מכוסות

עליהם. ולברך חנוכה נרות להדליק צריך  והרי החנוכה, ימי חלו תקופה באותה

=מרדכי.98)
ואילך.99) 174 ע' .172 ע' ח"א יצחק" לוי "תולדות גם ראה – לרלוי"צ קירובו מידת על (לערך). תרס"ה בשנת נולד

שבעים.100) כבן בהיותו תש"י בשנת לערך נפטר משה. ב"ר יוסף

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כט

כה  חוברת

מיקטרינוסלב  יהודי עם בלמברג מפגש
מסמכים. איֿאלו לסדר כדי בלמברג, שבוע למשך התעכבתי ,1946 בשנת לאמריקה, נסיעתי בדרך

חשאי, היה כולו התהליך נוספים. נוסעיֿמעבר כמה עם יחד כלשהו, בבית התגוררתי שם שהותי במשך

זהותי. שתיוודע היה ואסור

לאחר  רק לי נודע הדבר מיקטרינוסלב. היה זו דירה של בעלֿהבית – בחיים קרובות לעתים שקורה כפי

שם: הייתי שכבר

מהעיר,לילה  הוגלה יקטרינוסלב עירו של שרבה וסיפר שיחה, אתי לנהל האיש החל מחדרי, כשיצאתי אחד,

העיר  תושבי כל כמה עד לי ולספר הרב, את – הבנתו מדת לפי – בפני לשבח החל האיש נפטר. ולאחרֿמכן

בית  אל הוביל עצמו שהוא וסיפר הוסיף אף הוא אותו. לשכוח יכולים הם אין עדיין כמה ועד העריכוהו,

גלותו. למקום בחבילה אליו לשלוח כדי סוכר של אחדים קילוגרמים אותי) זיהה לא (הוא הרבנית

איש  של ובנו בעיר, סוכר להשיג היה ניתן לא תקופה באותה אמיתי. היה אכן שהסיפור נזכרתי לאחרֿמכן

הרב. אל זאת שאשלח כדי אביו באמצעות הסוכר את אלי שלח והוא ממשלתית, חנות של מנהל היה זה

גוראריה  מרדכי ר' על
זאת. ניצל תמיד הוא – הציבור עם בדברים לבוא כלשהי הזדמנות לבעלי שהיתה אימת כל

מיטיא  בשם נער בביתנו לבקר החל אחד אביו 99גוראריה 98יום גוראריה 100. למשפחת קרוביו אצל פקיד היה

מאוד. ואצילי הגון אופי בעל התיכון, בביתֿהספר תלמיד אז היה מצוות , שומר היה שלא הנער, בעיר.

חיים  לסגנון רבה התמסרות מתוך עצמו את וקשר חסידות, לאמירת להגיע החל ילדינו, עם התיידד הנער

המילה. מובן במלוא ליראֿשמים שהפך לומר וניתן שבת, לשמור החל הוא זה.

תורה  לחיי בהתקרבותו כבר הבחינו ומוריו חבריו אבל בביתֿהספר, לימודיו את לסיים עליו היה עדיין

אמר  פעם בקשותיו. את דחו ושוב ושוב לאוניברסיטה, להתקבל התקשה הוא כך בשל לרודפו. והחלו ומצוות,

לו... לעזור יכולים אינם הם שכן לו, יעזור ששניאורסון האוניברסיטה, רקטור לו

לקולחוז  שלחוהו הפגרה בתקופת אך לאוניברסיטה, וקיבלוהו לדחותו, יכלו לא שכבר שלב הגיע לבסוף

אסור. ומה שם לעשות מותר מה – שאלות מלאי מכתבים אלינו מגיעים היו יום מדי שם. שיעבוד כדי

– הקולחוז משרדי עבור הדרוש כל את לרכוש כדי עסקים, בנסיעת העיר אל הקולחוז מן אותו כששלחו

ממכירתם; כסף להרוויח כדי אחרים, דומים ומוצרים חמאה העיר אל עמהם הביאו אתו יחד שנסעו החברים

במזוזות, מלא היה תיקו דת. צרכי מבחינת להם נחוץ בדיוק ומה יהודים, מתגוררים היכן בירר הוא  ואילו

עלֿפי  הכל שונים, במקומות ומחלק בגנבה עמו מביא היה אותם וכדומה, אל"ףֿבי"ת לוחות סידורים, ציציות,

הרב. של ציוויו

קומ  חבר היה הוא הגויים.בגלוי אפילו – חיבבוהו והכל האחוזים, מאת בכל סומול

סידר  הוא בכך. להבחין אשה ילוד לאף היה אסור אבל בתפילין, עטור כשהוא מתפלל היה ביומו יום מדי

השדה, אל יוצא היה – כולם התעוררו לא עדיין שהגויים בשעה – ולפנותֿבוקר בשדה, לתפילה מקום לעצמו

כשתפיליו  ומתפלל השיבולים בין מתחבא היה נמוךֿקומה ובהיותו רב, לגובה תבואה צמחה שבו למקום

בכובעו. מכוסות

עליהם. ולברך חנוכה נרות להדליק צריך  והרי החנוכה, ימי חלו תקופה באותה

=מרדכי.98)
ואילך.99) 174 ע' .172 ע' ח"א יצחק" לוי "תולדות גם ראה – לרלוי"צ קירובו מידת על (לערך). תרס"ה בשנת נולד

שבעים.100) כבן בהיותו תש"י בשנת לערך נפטר משה. ב"ר יוסף

כא, א – ויאמר ה' אל משה אמר אל הכהנים 
בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו

אבוהו  בר  רבה  קיד.(  )ב"ק  הגמ'  המשך  ביאור 
אשכח לאליהו דהוי קאי בבית הקברות א"ל לאו כהן 
הלואה,  הוא  האדם  בגוף  דהנשמה  ומבאר  וכו',  מר 
ואיתא בטור )חו"מ סי' צח( שהמסדר לבעל חוב צריך 
ב"ד לשייר לו כדי חיותו, וזהו מש"כ האריז"ל דבשעת 
מעט  לחלוחית  הוא  דגרמי,  הבלי  נשאר  המיתה 
המתים  בתחיית  הגוף  שיקום  כדי  בהגוף,  מהנשמה 
ממית  "ה'  ו(  ב,  )שמואל-א  חנה  מ"ש  ומבאר  וכו', 

ומחי' מוריד שאול ויעל"

גמ' דב"מ פ' המקבל )קיד.( רבה בר אבהו אשכח לאליהו 
דהוי קאי בבית הקברות, א"ל ערום מהו שיתרום, א"ל ערום 
אל יתרום וכו', א"ל מהו שיסדר לבעל חוב1, א"ל גמר מיכה 
מיכה מערכין כתיב התם2 וגו', א"ל ולאו מר כהן מאי טעמא 
קאי בבית הקברות, א"ל קברי עכו"ם אינם מטמאין באוהל, 

ע"כ הגמ'.
קברי  הי'  שזה  יודע  הי'  שלא  אבהו  רבי  דעת  לפי  וקשה 
עכו"ם, ואם כן למה לא שאל תחלה שאלה אחרונה ולאו מר 
כהן מאי טעמא קאי בבית הקברות, והי' שואל שני שאלות 
לטמא  כדין  שלא  דעתו  לפי  הי'  ורגע  רגע  ולכל  ראשונות 
למתים, ואיך לא מנע אותו מיד מעבירה המפורשת בתורה, 

ועוד למה שאל אותו אותן ב' שאלות דוקא.
שמה  מות  אחרי  במדרש  רז"ל  שאמרו  הוא  הענין  אבל 
טומאה  שיש  משום  לאו  למת  יטמא  שלא  הקב"ה  שצוה 
אצל המת אלא שציווי של הקב"ה הי' כך ולאו משום טומאה 
וע"ש באריכות, ואי הכי בתחלה הי' סבר רבה בר אבהו דאין 
טומאה כלל בעולם, וכמו שכתבתי לעיל באריכות3, ואף על 
פי שגזירת הכתוב הוא מכל מקום אינו עושה איסור בזה לפי 

שעה שעומד בבית הקברות, משום דאין טומאה בעולם.
אבל כששאל אותו אותן שתי שאלות, ומתוך שניהם מוכח 
בפירוש  האי  כולי  נשמע  הי'  לא  לבד  ומאחד  טומאה,  שיש 
שיש טומאה בעולם, אך מכח השאלה שני' יהי' מוכח שיש 
טומאה בעולם, לכך אמר לו מאי טעמא קאי בבית הקברות.

משום  יתרום  לא  ערום  למה  התוספות  מ"ש  דע  כי 
כשתורם צריך לעשות ברכה ולהזכיר השם ואין ראוי להזכיר 
דע  רק  כן,  באמת  למה  לידע  ויש  ע"כ,  ערום  כשהוא  השם 
ערום  ערום  הי'  והנחש  בפסוק  ותיקונים  הזוהר  שכתב  מה 
דהיינו  לבוש  הקב"ה  עשה  החיות  לכל  כי  לבוש,  בלא  ממש 
המזיקין  שהם  וחביריו  לנחש  חוץ  לנשמה,  לבוש  שהוא  גוף 
הקב"ה  ועשאום  לעיל3  כמ"ש  שבת  בערב  הקב"ה  שבראם 
נשמה בלא גוף דהיינו בלא לבוש, ואם כן כל מי שהוא מצד 

הטומאה אין בו לבוש.

וז"ל דגבי ערכין כתיב ואם מך הוא מערכך, ודרשינן )ערכין כד.( החייהו  1( רש"י שם 

מערכך, גזבר הבא למשכנו כשאין ידו משגת והוא נידון בהשגת יד דכתיב )ויקרא כז( 

והעמידו לפני הכהן והעריך אותו הכהן, משייר לו כדי חיותו ונוטל השאר וכו', ומינה נמי 

גמרינן לבעל חוב שמשיירין לו כדי חייו כדאמר לקמן דגמר מיכה מיכה.

2( גבי לוה ומלוה כתיב וכי ימוך אחיך וגו', וגבי ערכין כתיב ואם מך הוא מערכך.

3( עיין בפנים הספר.

ולכך נראה שגנאי הוא מי שהוא ערום בלא לבוש, שזהו 
הזכרת  כי במקום  להזכיר שמו של הקב"ה,  מדרך הטומאה 
שמו הקדוש אין לפעול פעולת הטומאה שלא יתערב קודש 

בחול ח"ו.
וכבר הקדמתי מה ענין טומאת מת לפי שהמזיקין נבראו 
נשמה בלא גוף והם משוטטים בעולם ואין להם מקום לכנוס, 
כי כל זמן שהאדם חי הוא מלא מנשמתו אשר בו, וכאשר מת 
האדם פרחה נשמתו ונשתייר גופו כלי ריקן, מיד מתלבשת 
באותו גוף המזיק שהוא רק נשמה לבד ועל ידי זה נטמא גופו 

ומזה בא טומאת מת.
בשירה  חנה  שאמרה  מה  פסוק  ליישב  לי  נראה  ובזה 
וקשה  ויעל,  שאול  מוריד  ומחי'  ממית  ה'  ו(  ב,  )שמואל-א 
אם הקב"ה מחי' אחר מיתה מה צריך לומר שאחר שהוריד 
למימר  לי'  הוי  ותעל  ויעל  מאי  קשה  ועוד  שיעלהו.  בשאול 
וכתבו המפרשים שויעל  ויעל הוא קאי על אחרים,  כי לשון 
דכתיב כאן אינו קאי על תחייה אלא על אוביא טמיא שמעלה 
וזה המת אינו חיי אלא שעה,  ידי כישוף המת לפי שעה  על 
האדם  מוריד  הקב"ה  ר"ל  ויעל  שאול  מוריד  אמר  זה  ועל 
לשאול ויעל, אינו אומר ותעל דהוי משמע הקב"ה אלא ויעל, 
אחר הוא מעלה דהיינו אוביא טמיא, וזה אינו נקרא מחי' אלא 
העלאה בלבד לפי שעה. וקשה אם כן מה ענין אביא טמיא 

לצרף לתחיית המתים דקב"ה.
תחילה  במ"ש  ג"כ  ז"ל  האר"י  מ"ש  דע  הוא  הענין  אבל 
שהמזיק בא לתוך הגוף של אדם אחר מותו, אבל בא להוסיף 
מטמא  העכו"ם  גם  כן  דאם  ומתלבש,  בא  הגוף  בכל  שלא 
שהנשמה  גב  על  שאף  הוא  הענין  אבל  אינו,  וזה  במותו 
גופו,  בתוך  מנשמה  מעט  בו  נשתייר  האדם  מן  מסתלקת 
והחיצונים שרוצים ליהנות מאור הנשמה שנשתייר בו באים 
בתוך אותו גוף, כי בחיים מאור הגדול של נשמה שבגוף אינן 
יכולים לבא, אבל אור מעט שנשתייר אחר מותו באדם נהנים 
בא  ומזה  בו  מתלבשים  בו  שנשתייר  האור  זה  ומכח  ממנו 
הטומאה, ובאם שלא הי' נשתייר בו מעט אור מנשמתו לא 

היו באים החיצונים לתוכו.
גורם  זה  כי  מנשמתו  זה  מעט  משייר  שהקב"ה  והענין 
ללחלח העצמות שיכולים לקום בתחייה, כמו הגינה כל זמן 
שאין מלחלחין אותו הגינה ונתייבשה אי אפשר לה להוציא 
שאמר  שזה  האריז"ל  כתב  זה  ועל  האדם,  ממש  כן  פרי 
יכזבו  לא  אשר  מים  וכמוצא  רוה  כגן  והיית  בישעי'  הפסוק 
מימיו והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ, ר"ל מי גרם 
העצמות  וישתיירו  הגוף  שיכלה  אחר  בקבר  שעצמותיך  לך 
שהקב"ה יחליץ אותם ויהיו על ידי שהייתם כגן רוה וכמוצא 
זמן  כל  אתה  כן  לחלוחית,  מצד  מימיו  יכזבו  לא  אשר  מים 
הנזכר  סוד  שזהו  וכתב  בתחייה.  מקום  בתוכך  שהלחלוחית 

בזוהר בכמה דוכתי הבלי דגרמי דאשתייר בבי קברי.
ואם כן מכח זה המעט שנשתייר מנשמתו מתלבשים בו 
אבל  מת,  טומאת  וזהו  האדם  ומטמאים  ויונקים  החיצונים 
כלום  אצלו  נשתייר  אינו  המתים  בתחיית  קם  שאינו  עכו"ם 
כן  גם  אין להם להחיצונים  כן  ואם  בעת שנפטר מן העולם, 
ולכך אין מטמא העכו"ם.  בו,  ואינם מתלבשים  להניק ממנו 

עד כאן דברי האר"י.
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שהקשה  מה  גדולה  קושיא  יתורץ  זה  ידי  על  והנה 
המטרוניתא אתם אמריתון דנשמות צדיקים צרורים בצרור 
והאיך בעלת אוב אסקי' לשמואל  החיים תחת כסא הכבוד 
שאז  הי'  חודש  עשר  שנים  שבתוך  בגמרא  ותירצו  בנגידא, 
תירץ  ז"ל  הוא  אבל  הגוף,  על  לפעמים  שוכב  הנשמה  עדיין 
שזה דחוייא בעלמא הוי למטרוניתא והאמת הוא כי אף על 
גב שהנשמה תחת כסא הכבוד מכל מקום נשתייר קצת ממנו 
נשמה  ובמעט  בו  לשלוט  החיצונים  יכולים  ובזה  בקבר  בו 

שבגוף שנשאר בו העל' אותו אוביא טמיא לשמואל.
ולכך נראה זה שאמרה חנה ה' ממית ומחי' מוריד שאול 
ויעל, רצה לומר, הקב"ה אף על פי שממית מכל מקום מחי' 
כך  שבשביל  ראי'  והא  המתים  תחיית  של  זמן  שהגיע  בעת 
לקום  כדי שיוכל  מעט מנשמה בקבר  לחלוחית  בו  משתייר 
לחלוחית  בו  שנשתייר  יימר  מאן  וא"ת  המתים,  בתחיית 
מוריד  הקב"ה  שהרי  כן,  שהוא  לך  תדע  אמר  לזה  מנשמה, 
האדם בשאול ויעל, ר"ל האוביא טמיא אינו מחי' אלא מעלהו, 
אפשר  איך  הכבוד  כסא  תחת  כולה  שהנשמה  איתא  ואם 
וכל  בקבר,  נשמה  מעט  שנשתייר  צ"ל  ע"כ  אלא  להעלותו, 
זה להחיותו בתחייה, ואם כן מזה מוכח אף על גב שהקב"ה 

ממית מכל מקום מחי' גם כן.
והנה יש לידע דודאי הוא שבדין הוא שישתייר מעט נשמה 
התחייה  הקב"ה  עשה  למה  קשה  אך  בתחייה,  להחיותו  כדי 
מנשמה  כלום  ישתייר  לא  נשמה  מעט  שישתייר  זה  בדרך 
בתחילה מטיפה  כמו שבראו  כך  ויבראהו מחדש אחר  בגוף 
סרוחה, כך לעתיד יבראו מאותו עפר בעלמא שנשאר מגופו.

נודע  כי  הדין,  מצד  זה  עושה  שהקב"ה  לי  נראה  אבל 
וז"ל,  ע"א  קמ"א  בדף  אנפין  שבע'  בתיקונים  שכתוב  מה 
לו  שיקצוב  זמן  עד  הלוואה  בדרך  היא  האדם  לגוף  הנשמה 
הקב"ה וכשיגיע זמנו לשלם ההלוואה אזי פורח נשמתו ועיין 
צ"ח  סימן  משפט  חשן  בטור  ואיתא  הלשון.  באריכות  שם 
חיותו  כדי  לו  לשייר  דין  הבית  שצריך  חוב  לבעל  שהמסדר 

כמו שכתוב שם מפורש.
ההלוואה  כן  גם  יטול  לא  שהקב"ה  הוא  שבדין  נ"ל  ולכך 
לשייר  הפחות  לכל  וצריך  כלות,  לגוף  ישאר  שלא  במילואו 

שיוכל  כדי  הגוף  שילוחלח  כדי  דהיינו  חיותו  כדי  שם  מעט 
לחיות בתחיית המתים וזה היא כדי חיותו כן נ"ל ברור.

ומזה מבואר הגמ' שבלא זאת לא רצה בר אבהו לשאול 
ואיך  כהן  הוא  שהרי  הקברות  בבית  מר  קאי  טעמא  מאי 
יטמא, יש לומר שאף על גב שגזירת הכתוב הוא מכל מקום 
אין עבירה משום טומאה, כי י"ל שאין טומאה שמה כי מהיכן 
יבא הטומאה למת, אי משום שהגוף הוא כלי ריקן ומתלבש 
בו כל כחות הטומאה שאין להם לבוש, מאן יימר זאת שאין 

להם לבוש.
אבל כששאלו ערום מהו שיתרום והשיב אל יתרום וקשה 
למה אי משום כדעת התוס' שצריך להזכיר השם וגנאי הוא, 
לומר  וצריך  בדבר  גנאי  ומאי  השם  יזכיר  לא  למה  וקשה 
שהגנאי הוא לפי שהקב"ה קדוש, וערום בלא לבוש הוא מצד 
הטומאה לפי שאין לטומאה לבוש, ואם כן מוכרח הוא שיש 
גם כן טומאה בעולם אחרי שאין להם גוף, ואם כן מאי טעמא 

קאי מר בבית הקברות ומטמא.
מאי  שואל  מצי  הי'  לא  חוב  בעל  יסדר  בלא  זאת  בלא 
שאין  מוכח  שכבר  גב  על  אף  הקברות  בבית  קאי  טעמא 
לחיצונים לבוש, מכל מקום י"ל שאין נכנסין המזיקין לאותו 
גוף האדם כי מה הנאה יש לו בגוף הריקן אף על פי שאין לו 
ויקברו אותו בקבר  גוף מכל מקום לא יתקיים הגוף זה בידו 
ובוודאי אינו נכנס לשם, ומה אית למימר שנכנס ליהנות מאור 
הנשמה המעט שנשתייר בו ומזה באת הטומאה, יש לשאול 
מאן יימר שהוא כן דלמא כשהגיע זמן לשלם ההלוואה דהיינו 

כשמת אזי פורח נשמתו ממנו ולא נשתייר בו כלום.
ואמר מהו שיסדר לבעל חוב  אבל עכשיו כששאל אותו 
והשיב דמסדרין אותו כדי חיותו כמו בערכין. ואם כן ע"כ צ"ל 
שהקב"ה לא נפרע מן האדם אם לא שנשתייר לו כדי חיותו 
זה שנשאר לו  ובוודאי מכח  דהיינו הבל דגרמי כמ"ש לעיל, 
ועל  אור  מאותו  ליהנות  לגוף  החיצונים  באו  מנשמתו  מעט 
ידי זה באה הטומאה, ואם כן מר שהוא כהן מאי טעמא קאי 

בבית הקברות, וק"ל.
קרבן שבת – תוספות חול על הקודש, סי' ג'
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שלישי עמוד א

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i oey`x meil inei xeriy

ß xii` `"i oey`x mei ß

àë(à)ïøäà éða íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, הּקטּנים (יבמות על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, אמר :.Ô¯‰‡ Èa∑(לה יכֹול (קידושין ¡…∆«…¬ƒְְְְְְֱִִִַַַַַָָֹ¿≈«¬…ָ
הּכהנים  לֹומר: ּתלמּוד ‡‰¯Ô.חללים? Èa∑ ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ אהרן ּבנֹות nhÈŒ‡Ï‡.ולא ְֲֲִִַַַָֹ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֲַֹֹ…ƒ«»

ÂÈnÚa∑(ת"כ) מצוה מת יצא עּמיו, ּבתֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד ¿«»ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּניםיםיםים עלעלעלעל ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים א)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַ
ּבניו  ואל אהרן אל מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש לכאֹורה. ּכמיּתרֹות נראֹות הּמתחיל ּבּדּבּור הּכהנים" "אל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻהּתבֹות
על  קאי אליהם" ׁש"ואמרּת לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ּדין ּבית "להזהיר מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹואל

"אל ׁשּנאמר ּכיון אבל ּדין? הּכהנים ההההּכּכּכּכהנים הנים הנים הנים ּבית על לׁשמר מזהרים הּגדֹולים הּכהנים להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
עזראעזראעזראעזרא....הּקטּנים. אבןאבןאבןאבן ְִַַ

(á)ì-íà ékBzáìe Bðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬§¦−
:åéçàìe§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" עזראעזראעזראעזרא.....אין אבןאבןאבןאבן ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®
:ànhé dì̈−¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑צז)מצוה יבמות .(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ)ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו .אמרּתי? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ּביׂשראל (קידושין ׁשּנאמר לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
א) יד מהּכהנים (דברים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה: ְְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבגזרה

‡‰¯Ôא  Èa ‡i‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ·‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

dxezd lr `xfr oa`

`ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ יׂשראל ׁשהזהיר אחר . ¡…∆«…¬ƒְְִִִֵֶַַָ
הזהיר  קדֹוׁשים, להיֹותם ּבכללם אהרן ְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּובני
מּדברים  להּׁשמר חּיבים ׁשהם אהרן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבני
ויּתכן  הּׁשם. מׁשרתי ׁשהם ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָאחרים,
הּפרׁשה  ּכל הּכהנים אל אמר ּפרּוׁש ְֱֲִִֵֶַַָָָָֹֹלהיֹות

ּבידם: הּתֹורה ּכי ‡Ì‰ÈÏהּנזּכרת, z¯Ó‡Â. ְְִִֶֶַַָָָ¿»«¿»¬≈∆
לבּדם: לׁשמרם חּיבים ׁשהם הּמצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָטעמי

LÙÏמּלת הּמת: הּוא .‡nhÈ.התּפעל מּבנין . ¿∆∆ִֵַַƒ«»ְְִִִֵַַ
וטעם  הּתי''ו: להתּבּלע הּטי''ת, ְְְְְִֵֵַַַַַַַַודגׁשּות

ÂÈnÚa:עּמיו ׁשהם יׂשראל ּבכל . ¿«»ְְִֵֵֶַָָָ
aÂÈÏ‡ ·B¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk נראה היה . ƒƒƒ¿≈«»≈»ְִֶָָ

ׁשאר  ּכל אל איׁש איׁש ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ּכי ְְִִִֵֵֶָָלנּו,
ּולאביו: לאּמֹו ּפרט, ּכן ואחר ּכלל, ׁשם  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבׂשרֹו,

ÂÈnÚaוטעם ÏÚa.ּבאׁשּתֹו הּבעל יּטּמא ׁשּלא . ְַַ««¿«»ְְִִֶַַַַָֹ
יּטּמא  ּכי רּבֹותינּו ׁשהעּתיקּו ראינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכאׁשר
ּכאׁשר  אסמכּתא, ּכדר לׁשארֹו וׂשמּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָלאׁשּתֹו,
ּפרּוׁש ּכי ואמרּו נכרי, לעם ּבמּלת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָּפרׁשּתי
אין  ּבעליו ּכמֹו ּברׁשּותֹו, ׁשהעם ּגדֹול, ְְְִֵֶַַָָָָָּבעל

להזּכיר  וטעם הראׁשֹון. הּפרּוׁש ּבטל ְְְִִִֵֵַַַַָָעּמֹו,
מהּנקבה  יֹותר חי הּזכר ּכי האב, קֹודם ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּמֹו

ְּברֹוב:
bÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰.ואם מאב אחֹותֹו להיֹותּה . «¿»≈»ְֲִֵֵָָָ

אֹו ּבּכהנים ּבעּמיו ּבעל יּטּמא לא ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹוהּנה
מהּנז ּכרים: חּוץ ּדגׁשּות BlÁ‰Ïּביׂשראלים, . ְְְְִִִִֵֵַָ¿≈«ְַ

מּבנין  הּפעל, ׁשם והּוא  אחר להתּבּלע, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָֹהלמ''ד
ְִָנפעל:
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xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i oey`x meil inei xeriy

ß xii` `"i oey`x mei ß

àë(à)ïøäà éða íéðäkä-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¡¬Ÿ¤©«Ÿ£¦−§¥´©«£®Ÿ
:åénòa ànhé-àì Lôðì íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¤¬¤«Ÿ¦©−̈§©¨«

i"yx£ÌÈ‰k‰ŒÏ‡ ¯Ó‡∑(ת"כ פ"ה, הּקטּנים (יבמות על ּגדֹולים להזהיר ואמרּת, אמר :.Ô¯‰‡ Èa∑(לה יכֹול (קידושין ¡…∆«…¬ƒְְְְְְֱִִִַַַַַָָֹ¿≈«¬…ָ
הּכהנים  לֹומר: ּתלמּוד ‡‰¯Ô.חללים? Èa∑ ּבמׁשמע מּומין ּבעלי ‡‰¯Ô.אף Èa∑ אהרן ּבנֹות nhÈŒ‡Ï‡.ולא ְֲֲִִַַַָֹ¿≈«¬…ְְֲִֵַַַָ¿≈«¬…ְְֲַֹֹ…ƒ«»

ÂÈnÚa∑(ת"כ) מצוה מת יצא עּמיו, ּבתֹו ׁשהּמת .ּבעֹוד ¿«»ְְְִֵֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(61 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּקּקּקּקטטטטּנּנּנּניםיםיםים עלעלעלעל ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים א)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַ
ּבניו  ואל אהרן אל מׁשה "וידּבר נאמר להּלן ּדהּנה לבאר, ויׁש לכאֹורה. ּכמיּתרֹות נראֹות הּמתחיל ּבּדּבּור הּכהנים" "אל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻהּתבֹות
על  קאי אליהם" ׁש"ואמרּת לפרׁש אין לּמה קׁשה: זה ּולפי הּכהנים". על ּדין ּבית "להזהיר מפרׁש ורׁש"י יׂשראל", ּבני ּכל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹואל

"אל ׁשּנאמר ּכיון אבל ּדין? הּכהנים ההההּכּכּכּכהנים הנים הנים הנים ּבית על לׁשמר מזהרים הּגדֹולים הּכהנים להם: מתיחסת ׁש"אליהם" מּובן ," ֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹֹֻ
עזראעזראעזראעזרא....הּקטּנים. אבןאבןאבןאבן ְִַַ

(á)ì-íà ékBzáìe Bðáìå åéáàìe Bnàì åéìà áøwä BøàL ¦µ¦¦§¥½©¨−Ÿ¥¨®§¦´§¨¦½§¦§¬§¦−
:åéçàìe§¨¦«

i"yx£B¯‡LÏŒÌ‡ Èk∑(ת"כ)אׁשּתֹו אּלא "ׁשארֹו" עזראעזראעזראעזרא.....אין אבןאבןאבןאבן ƒƒƒ¿≈ְְִֵֵֶָ

(â)Léàì äúéä-àì øLà åéìà äáBøwä äìeúaä Búçàìå§©«£Ÿ³©§¨Æ©§¨´¥½̈£¤¬Ÿ¨«§−̈§¦®
:ànhé dì̈−¦©¨«

i"yx£‰·B¯w‰∑הארּוסה את ס)לרּבֹות יבמות LÈ‡Ï.(ת"כ. ‰˙È‰Œ‡Ï ¯L‡∑ למׁשּכב.‡nhÈ dÏ∑צז)מצוה יבמות .(ת"כ. «¿»ְֲֶַָָ¬∆…»¿»¿ƒְְִָ»ƒ«»ְִָ

(ã):Blçäì åénòa ìòa ànhé àì¬Ÿ¦©−̈©´©§©¨®§¥−©«
i"yx£‡ÏBlÁ‰Ï ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ∑(ת"כ)ּפׁשּוטֹו וכן עּמֹו. ּבעֹודּה ּבּה מחּלל ׁשהּוא ּפסּולה, לאׁשּתֹו יּטּמא לא …ƒ«»««¿«»¿≈«ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻ

'ׁשאר' ּובאיזה מצוה. מת ׁשאינּה קֹוברין, לּה ׁשּיׁש עּמיו, ּבתֹו ׁשהּוא ּבעֹוד ּבׁשארֹו, ּבעל יּטּמא לא מקרא: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשל
מּכהּנתֹו הּוא להתחּלל 'להחּלֹו', ׁשהיא ּבאֹותֹו .אמרּתי? ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ

(ä)eçlâé àì íð÷æ úàôe íLàøa äçø÷ eçø÷é-àì«Ÿ¦§§³¨§¨Æ§Ÿ½̈§©¬§¨−̈´Ÿ§©¥®
:úèøN eèøNé àì íøNááe¦̧§¨½̈¬Ÿ¦§§−¨¨«¤

i"yx£‰Á¯˜ eÁ¯˜ÈŒ‡Ï∑(ת"כ)אּלא ?ּכ על הזהרּו יׂשראל אף והלא מת. כ)על מכות לו. ּביׂשראל (קידושין ׁשּנאמר לפי …ƒ¿¿»¿»ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
א) יד מהּכהנים (דברים יׂשראל ויּלמדּו "ּבראׁשם". לֹומר: ּתלמּוד הראׁש? ּכל על חּיב יהא לא יכֹול עיניכם". "ּבין :ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבמׁשמע, הראׁש ּכל להּלן אף הראׁש, ּכל ּכאן מה "קרחה", ּביׂשראל להלן ונאמר "קרחה" ּכאן נאמר ׁשוה: ְְְְְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹּבגזרה

‡‰¯Ôא  Èa ‡i‰ÎÏ ¯Ó‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¡«¿»¬«»¿≈«¬…
:dnÚa ·‡zÒÈ ‡Ï ˙ÈÓ ÏÚ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«ƒ»ƒ¿»«¿«≈

È‰e·‡ÏÂב  dn‡Ï dÏ ·È¯˜c d·È¯˜Ï Ô‰l‡∆»≈¿»ƒ≈¿»ƒ≈¿ƒ≈¿«¬ƒ
:È‰eÁ‡ÏÂ dz¯·ÏÂ d¯·ÏÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«≈¿«¬ƒ

‰Â˙ג  ‡Ï Èc dÏ ‡·È¯˜c ‡zÏ˙a d˙Á‡ÏÂ¿«¬»≈¿À¿»¿»ƒ»≈ƒ»¬«
:·‡zÒÈ dÏ ¯·‚Ïƒ¿»«ƒ¿»»

d˙eÏÁ‡Ï:ד  dnÚ· ‡a¯ ·‡zÒÈ ‡Ï»ƒ¿»««»¿«≈¿«¬≈

Ùe‡˙‡ה  ÔB‰LÈ¯a Ë¯Ó ÔeË¯ÓÈ ‡Ï»ƒ¿¿¿«¿≈¿»»
ÔeÏaÁÈ ‡Ï ÔB‰¯N··e ÔeÁl‚È ‡Ï ÔB‰˜„„¿ƒ¿¿»¿«¿¿ƒ¿¿»¿«¿

:ÏeaÁƒ

dxezd lr `xfr oa`

`ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡ יׂשראל ׁשהזהיר אחר . ¡…∆«…¬ƒְְִִִֵֶַַָ
הזהיר  קדֹוׁשים, להיֹותם ּבכללם אהרן ְְְְְֲִִִִִֵַָָָֹּובני
מּדברים  להּׁשמר חּיבים ׁשהם אהרן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבני
ויּתכן  הּׁשם. מׁשרתי ׁשהם ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָאחרים,
הּפרׁשה  ּכל הּכהנים אל אמר ּפרּוׁש ְֱֲִִֵֶַַָָָָֹֹלהיֹות

ּבידם: הּתֹורה ּכי ‡Ì‰ÈÏהּנזּכרת, z¯Ó‡Â. ְְִִֶֶַַָָָ¿»«¿»¬≈∆
לבּדם: לׁשמרם חּיבים ׁשהם הּמצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָטעמי

LÙÏמּלת הּמת: הּוא .‡nhÈ.התּפעל מּבנין . ¿∆∆ִֵַַƒ«»ְְִִִֵַַ
וטעם  הּתי''ו: להתּבּלע הּטי''ת, ְְְְְִֵֵַַַַַַַַודגׁשּות

ÂÈnÚa:עּמיו ׁשהם יׂשראל ּבכל . ¿«»ְְִֵֵֶַָָָ
aÂÈÏ‡ ·B¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk נראה היה . ƒƒƒ¿≈«»≈»ְִֶָָ

ׁשאר  ּכל אל איׁש איׁש ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ּכי ְְִִִֵֵֶָָלנּו,
ּולאביו: לאּמֹו ּפרט, ּכן ואחר ּכלל, ׁשם  ְְְְְְִִֵֵַַָָָָּבׂשרֹו,

ÂÈnÚaוטעם ÏÚa.ּבאׁשּתֹו הּבעל יּטּמא ׁשּלא . ְַַ««¿«»ְְִִֶַַַַָֹ
יּטּמא  ּכי רּבֹותינּו ׁשהעּתיקּו ראינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָוכאׁשר
ּכאׁשר  אסמכּתא, ּכדר לׁשארֹו וׂשמּו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָלאׁשּתֹו,
ּפרּוׁש ּכי ואמרּו נכרי, לעם ּבמּלת ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָּפרׁשּתי
אין  ּבעליו ּכמֹו ּברׁשּותֹו, ׁשהעם ּגדֹול, ְְְִֵֶַַָָָָָּבעל

להזּכיר  וטעם הראׁשֹון. הּפרּוׁש ּבטל ְְְִִִֵֵַַַַָָעּמֹו,
מהּנקבה  יֹותר חי הּזכר ּכי האב, קֹודם ְִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּמֹו

ְּברֹוב:
bÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰.ואם מאב אחֹותֹו להיֹותּה . «¿»≈»ְֲִֵֵָָָ

אֹו ּבּכהנים ּבעּמיו ּבעל יּטּמא לא ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹוהּנה
מהּנז ּכרים: חּוץ ּדגׁשּות BlÁ‰Ïּביׂשראלים, . ְְְְִִִִֵֵַָ¿≈«ְַ

מּבנין  הּפעל, ׁשם והּוא  אחר להתּבּלע, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָֹהלמ''ד
ְִָנפעל:



`xenלב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` `"i oey`x meil inei xeriy
מת  על ּכאן אף מת, על ּלהּלן ּומה ּבראׁש, ׁשּיּקרח מקֹום eÁl‚È.ּכל ‡Ï Ì˜Ê ˙‡Ùe∑ּביׂשראל ׁשּנאמר (לעיל לפי ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ¿«¿»»…¿«≈ְְְֱִִֵֶֶַָ

הּקרּוי יט) ּדבר על אּלא חּיב ׁשאינֹו יגּלחּו", "לא נאמר: לכ ּוברהיטני? ּבמלקט לּקטֹו יכֹול ת ׁשחית". "ולא :ְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּתער  וזהּו הׁשחתה, ּבֹו ויׁש Ë¯N˙."ּגּלּוח" eË¯NÈ ‡Ï Ì¯N··e∑ּביׂשראל ׁשּנאמר כח)לפי יט לנפׁש(לעיל "וׂשרט : ְְְִֵֶַַַַָָƒ¿»»…ƒ¿¿»»∆ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ

על  לחּיב – ׂשרטת" יׂשרטּו "לא לֹומר: ּתלמּוד אחת? אּלא חּיב יהא לא ׂשריטֹות, חמׁש ׂשרט יכֹול תּתנּו". ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלא
ׂשרטת  ׁשהיא יֹודע ואני – יׂשרטּו" "לא לכּתב: לֹו ׁשהיה לדרׁש, היא יתרה זֹו ׁשּתבה ּוׂשריטה; ׂשריטה עזראעזראעזראעזרא.....ּכל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹ

(å)ék íäéäìà íL eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷§¦³¦«§Æ¥´Ÿ¥¤½§´Ÿ§©§½¥−¡«Ÿ¥¤®¦Á
:Lã÷ eéäå íáéø÷î íä íäéäìà íçì ýåýé éMà-úà¤¦¥̧§Ÿ̈¹¤¯¤¡«Ÿ¥¤²¥¬©§¦¦−§¨¬«Ÿ¤

i"yx£eÈ‰È ÌÈL„˜∑(ת"כ)ּבכ ּדין ּבית יקּדיׁשּום ּכרחם עזראעזראעזראעזרא.....על אבןאבןאבןאבן ¿…ƒƒ¿ְְְִִֵַַָָָ

(æ)àì dLéàî äLeøb äMàå eçwé àì äììçå äðæ äMà¦¨̧Ÿ¨³©«£¨¨Æ´Ÿ¦½̈§¦¨²§¨¬¥«¦−̈´Ÿ
:åéäìàì àeä Lã÷-ék eçwé¦®̈¦«¨¬−¥«Ÿ¨«

i"yx£‰Ê∑ממזר אֹו נתין, אֹו ּכרתֹות, חּיבי ּכגֹון לּה, האסּור יׂשראל ּבעילת סא)ׁשּנבעלה ׁשּנֹולדה ∑ÏÏÁ‰.(יבמות …»ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¬»»ְֶָ
הדיֹוט, מּכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ּבת אֹו ּגדֹול, מּכהן אלמנה ּבת ּכגֹון ׁשּבּכהּנה, הּפסּולים עז)מן ׁשּנתחּללה (קידושין וכן ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

לּכהּנה  הּפסּולים מן אחד ּביאת ֿ ידי על הּכהּנה עזראעזראעזראעזרא.....מן אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻֻ

(ç)éäìà íçì-úà-ék BzLc÷åLã÷ áéø÷î àeä E §¦̧©§½¦«¤¤¬¤¡Ÿ¤−´©§¦®¨Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà LBã÷ ék Cl-äéäé¦«§¤½̈¦´¨½£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£BzLc˜Â∑ׁשּיגרׁש עד ויּסרהּו הלקהּו לגרׁש, רצה לא ׁשאם פח)עלּֿכרחֹו, ClŒ‰È‰È.(יבמות L„˜∑ּבֹו נהג ¿ƒ«¿ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ»…ƒ¿∆»ְֹ
ּבּסעּדה ראׁשֹון ּולבר ּדבר ּבכל ראׁשֹון לפּתח עזראעזראעזראעזרא.....(ת"כ)קדּׁשה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻֻ

(è)úìlçî àéä äéáà-úà úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe©Æ¦´Ÿ¥½¦¬¥¥−¦§®¤¨¦̧¨Æ¦´§©¤½¤
ñ :óøOz Làä¥−¦¨¥«

i"yx£˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk∑.הּנּׂשּואין מן אֹו הארּוסין מן אֹו וזנתה, ּבעל זיקת ּבּה ׁשהיתה זנּות, עלֿידי ּכׁשּתתחּלל ƒ≈≈ƒ¿ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
נא)ורּבֹותינּו ּבפנּויה (סנהדרין הּכתּוב ּדּבר ׁשּלא מֹודים והּכל ּבּדבר, ÏlÁÓ˙.נחלקּו ‡È‰ ‰È·‡Œ˙‡∑(נב חּללה (סנהדרין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ∆»ƒ»ƒ¿«∆∆ְִָ

ׁש ּכבֹודֹו, את ּגּדל!ּובּזתה ׁשּזֹו ארּור ילד, ׁשּזֹו ארּור עליו: עזראעזראעזראעזרא.....אֹומרים אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

(é)BLàø-ìò ÷öeé-øLà åéçàî ìBãbä ïäkäå|ïîL §©Ÿ¥Á©¨¸¥«¤¹̈£¤©¬©Ÿ´¤³¤
BLàø-úà íéãâaä-úà Laìì Bãé-úà àlîe äçLnä©¦§¨Æ¦¥´¤¨½¦§−¤©§¨¦®¤ŸÆ

:íøôé àì åéãâáe òøôé àì́Ÿ¦§½̈§¨−̈¬Ÿ¦§«Ÿ
i"yx£Ú¯ÙÈ ‡Ï∑(ת"כ) יֹום מּׁשלׁשים יֹותר ּפרע? ּגּדּול ואיזהּו אבל, על ּפרע יגּדל עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן …ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

ÔelÁÈו  ‡ÏÂ ÔB‰‰Ï‡ Ì„˜ ÔB‰È ÔÈLÈc«̃ƒƒ¿√»¡»¬¿»¿«
Ôa¯˜ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È È¯‡ ÔB‰‰Ï‡c ‡ÓL¿»∆¡»¬¬≈»À¿¿«»«¿»À¿»

:ÔÈLÈc˜ ÔB‰ÈÂ ÔÈ·È¯˜Ó Ôep‡ ÔB‰‰Ï‡¡»¬ƒ«¿ƒƒƒ«ƒƒ

z‡Â˙‡ז  Ôe·qÈ ‡Ï ‡ÏlÁÓe ‡ÈÚËÓ ‡˙z‡ƒ¿»«¿¬»¿«¿»»ƒ¿¿ƒ¿»
‡e‰ LÈc˜ È¯‡ Ôe·qÈ ‡Ï dÏÚaÓ ‡Î¯˙Ócƒ¿»¿»ƒ«¿«»ƒ¿¬≈«ƒ

:d‰Ï‡ Ì„√̃»¡»≈

Ó˜¯·ח  ‡e‰ C‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È È¯‡ dpLc˜˙e¿«¿ƒ≈¬≈»À¿«¡»»¿»≈
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ CÏ È‰È LÈc«̃ƒ¿≈»¬≈«ƒ¬»¿»¿«ƒ¿

M„wÓ˙ט  ÈÚËÓÏ ÏÁ˙˙ È¯‡ Ô‰k ¯·b ˙·e«¿«»≈¬≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿À«
:„˜Bzz ‡¯ea ‡ÏÁzÓ ‡È‰ ‡‰e·‡¬»ƒƒ«¬»¿»ƒ»

ÏÚי  ˜È¯zÈ Èc È‰BÁ‡Ó ‡a¯˙‡„ ‡‰ÎÂ¿«¬»¿ƒ¿«»≈¬ƒƒƒ»ƒ«
da¯˜ ˙È ·È¯˜ È„Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ dLÈ≈̄≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ»ƒ»À¿»≈
Èa¯È ‡Ï dLÈ¯ ˙È ‡iLe·Ï ˙È LaÏÓÏ¿ƒ¿«»¿«»»≈≈»¿«≈

:ÚÊ·È ‡Ï È‰BLe·Ïe Úe¯Ù≈«¿ƒ»ƒ¿«

dxezd lr `xfr oa`

dÌL‡¯a ‰Á¯˜ ‰Á¯˜È ‡Ï:הּמת על . …ƒ¿¿À»¿»¿…»ֵַַ
Ì˜Ê ˙‡Ùe ּבארץ מקֹומֹות ּכמנהג הּמת, על . ¿«¿»»ְְְְִֵֶֶַַַ

:זקנ ּפאת את ּפרּוׁש התּברר והּנה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּכׂשּדים.
יׂשראל Ë¯N˙וטעם נזהרּו ּוכבר אחת. אפילּו . ְַַ»»∆ְְְֲֲִִִֵַַָָ

וזקן  מקרח ראׁש ּכי הזהירם, וטעם אּלה. ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻעל
הּׁשם: לפני יׁשּמׁש לא ׂשרּוט, ּובׂשר ְְְִֵֵֵַַָָָָֹֻמגּלח

eÌ‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ את ּכי ּפרּוׁש . ¿…¿«¿≈¡…≈∆ִֵֶ
ה': ִֵאּׁשי

f‰BÊ ‰M‡ ּבכל הּפׁשט ּדר על מצאנּו לא . ƒ»»ְְֶֶַַָָָָֹ
וּיּתנּו ּכן ּגם ּכמׁשמעּה. אם ּכי זֹונה, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּמקרא

ּפרׁשּתיו: ּכאׁשר ּבזֹונה, הּילד .ÏÏÁÂ‰את ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ«¬»»
היה  הּפׁשט ּולפי ּכזֹונה. מפרסמת ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָֻׁשאינּה
מּתרֹות  ּכהן אלמנֹות ּכי יחזקאל, מּדברי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹֻנראה

הּנכֹון: הּוא הּקּבלה ּדברי לכן ְֲִִֵֵַַַַָָָָֹלּכהנים.
gBzLc˜Â:ּובדּבּור ּבמחׁשבה .EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ. ¿ƒ«¿ְְֲִַָָ∆∆¡…∆

לּׁשם: קרב ׁשהּוא ÌÎLc˜Óמאכל '‰ È‡. ֲֵֵֶַַָָ¬ƒ¿«ƒ¿∆
ְֶֻּכּלכם:

hÏÁ˙ Èk.ּתחּלה מּגזרת רּבים, לדעת . ƒ≈≈ְְְִִִִַַַַָ
מהּבנין  הּוא רק חּלּול , מּלׁשֹון ּדעּתי, ְְְְִִִִִֵַַַָּולפי
ׁשני  ועל ּדברֹו. יחל לא ּכמֹו הּנֹוסף, ְְְְֵֵֵַַַַָָָֹהּכבד

היא  רק הּכפל, מּפעלי היא הּמּלה ֳִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּפרּוׁשים,
תחל, ּגם  החל  זרה, ׁשּתהיה ויּתכן  ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָזרה.
היֹות  ּבעבּור ּתחּלה, טעם עם  יתערבּו ְְְֱֲִִִֶַַַָָֹׁשּלא
החל: לבלּתי וכן קטן, ּבקמץ קמּוץ ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָהּתי''ו

Ô‰k ˙·e ּבעבּור ּבזנּות, עצמּה חּללה אם . «…≈ְְְֲִִִַַָָ
אביה: ּכבֹוד Û¯Ozׁשחּללה L‡a ּבעּולה . ְְִִֶָָָ»≈ƒ»≈ְָ

ארּוסה: ֲָאֹו
iÌÈ„‚a‰ קדׁש:‡˙ ּבגדי  והם .BL‡¯ ˙‡ ∆«¿»ƒְְִֵֵֶֹ∆…

Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï הּכתּוב מּזה . …ƒ¿»¿»»…ƒ¿…ִֶַָ
האבלּות: ּבמׁשּפט חז''ל ּׁשהעּתיקּו מה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָנלמֹוד

xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy

(àé):ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«
i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ∑(לח ּבאהל (נזיר ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית ÂÈ·‡Ï.להביא ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿»ƒ

‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe∑(ת"כ מח. מצוה (שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

(áé)åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´¡Ÿ¨®
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר מקריב (ת"כ, ּגדֹול ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד הּמּטה, אחר הֹול אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן ‡˙.אֹונן. ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«≈≈

Lc˜Ó∑ חּלל אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאינֹו אבןאבןאבןאבן ƒ¿«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)ék çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈¦²
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ ּכהּנה מּפסּולי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּנֹולדה אבןאבןאבןאבן «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«
i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכהּנה קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם עזראעזראעזראעזרא.....הא אבןאבןאבןאבן ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` a"i ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)äéäé øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî BáÆ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; ּכמֹומאכל א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)Bà øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ´
:òeøN Bà íøç Bà çqô¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑ּכמֹו ׁשּיקרב, ּדין ח)אינֹו א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :.Ì¯Á∑ ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»À
מד) ּכאחת (בכורות עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים, ׁשּתי ּבין ׁשקּוע Úe¯N.ׁשחטמֹו B‡∑:מחברֹו ּגדֹול מאבריו ׁשאחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ»«ֲֵֵֵֵֶֶָָָָ

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עזראעזראעזראעזרא.....עינֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

`i‡·È ‡Ï ˙Ó ˙BLÙ Ïk ÏÚÂ מת ּגּוף . ¿«»«¿≈…»…ֵ
ועׁשיר  וכן הּתאר. ׁשם מת ּכי  חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹוהּגּוף
וטעם  ׂשה: תחסר ּבריאה ּומאכלֹו עּזֹות, ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָיענה

‡·È ‡Ï וטעם הּמת: ׁשּׁשם ּבבית אֹו ּבאהל . …»…ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï לכּבדם עליו מצוה ׁשהיא . ¿»ƒ¿ƒְְְִִֶַָָָָ

ולבנֹו: לאחיו ּכי ואף ּובמֹותם, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּבחּייהם
ai‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe,הּמעּתיקים אמרּו . ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְִִַַָ

ּבׁשבעת  אֹומרים ויׁש הּנכֹון. והּוא הּמת. ְְְְְִִֵֵַַַַַָאחר
ּבאר  ּכבר ּכי יּתכן, לא וזה הּמּלּואים. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹימי

מן  יצא ׁשּלא יּתכן ּכן ּגם ידֹו. את ִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּומּלא
מצוה: לדבר אם ּכי ְְְִִִִִַַָָהּמקּדׁש

bi‰ÈÏe˙·a לא הּקדׁש ּבלׁשֹון ׁשמֹות יׁש . ƒ¿∆»ְִֵֵֶַֹֹ
ועלּומים  ּוזקּונים נעּורים ּכמֹו לעֹולם, ְְְְְֲִִִִַָָיּפרדּו
ׁשּלא  הּקד ׁש ּבלׁשֹון ׁשמֹות ויׁש ְְְִִֵֵֶֶַֹֹּובתּולים.

ּוברזל: וזהב וׁשכם נטף ְְְְְִֶֶֶַַָָָָיתחּברּו,
ci‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡:מּיׂשראל אֹו מּכהן ּכלל, . «¿»»¿»ְְִִִֵֵָָֹ

‰Ê ‰ÏÏÁÂ ירח ׁשמׁש ּכמֹו הּדבק, וי''ו חסר . «¬»»…»ְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
להֹוסיף וטעם זבּולה: Ïe˙a‰עמד Ì‡ Èk. ְְְִַַַָָƒƒ¿»

והּמתייהדת, הּׁשבּויה הּבתּולה ּכי עּמיו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָלהז ּכיר
לֹו: ֲָאסּורה

ehBÚ¯Ê ÏlÁÈ ‡ÏÂ ּוגרּוׁשה אלמנה ּפרּוׁש . ¿…¿«≈«¿ְְֵַָָָ
ואחר  ּבגלּוי. יּקח לא אּלה ּכל את ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּסתר,
הּמּומין: להזּכיר החל הּכהנים, קדּׁשת  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻׁשהזּכיר

fhÏÂÈ‰Ï‡ ÌÁ ואּלה הּמזּבח. קרּבן הּוא . ∆∆¡…»ְְְִֵֵֶַַַָ
ׁשהּוא  מי ּכל אמר ּכן על הדיֹוטים, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּכהנים

הּכהן: אהרן ֲִֵֶַַַֹֹמּזרע
giÌe¯Á מּגזרת חרּום, והּנה ׂשרּוע. הפ . »ְְִִִֵֵֶַַָָ



לג xen` zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy

(àé):ànhé àì Bnàìe åéáàì àáé àì úî úLôð-ìk ìòå§©²¨©§¬Ÿ¥−´Ÿ¨®Ÿ§¨¦¬§¦−¬Ÿ¦©¨«
i"yx£˙Ó ˙LÙŒÏk ÏÚÂ∑ הּמת Ó˙.ּבאהל ˙LÙ∑(לח ּבאהל (נזיר ׁשּמטּמא הּמת, מן ּדם רביעית ÂÈ·‡Ï.להביא ¿«»«¿…≈ְֵֶַֹ«¿…≈ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿»ƒ

‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe∑(ת"כ מח. מצוה (שם מת לֹו להּתיר אּלא ּבא עזראעזראעזראעזרא.....לא אבןאבןאבןאבן ¿ƒ…ƒ«»ְְִִֵֶַָָָֹ

(áé)åéäìà Lc÷î úà ìlçé àìå àöé àì Lc÷nä-ïîe¦©¦§¨Æ´Ÿ¥¥½§´Ÿ§©¥½¥−¦§©´¡Ÿ¨®
:ýåýé éðà åéìò åéäìà úçLî ïîL øæð ék¦¿Â¥¤¤´¤¦§©¯¡Ÿ¨²¨−̈£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ŒÔÓe∑(לז נזיר מקריב (ת"כ, ּגדֹול ׁשּכהן רּבֹותינּו למדּו מּכאן ועֹוד הּמּטה, אחר הֹול אינֹו ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
עבֹודה  עֹובד אּלא הּמקּדׁש מן לצאת צרי אינֹו ואּמֹו, אביו מתּו אם אף מׁשמעֹו: וכן ‡˙.אֹונן. ÏlÁÈ ‡ÏÂ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ¿…¿«≈≈

Lc˜Ó∑ חּלל אֹונן, ׁשעבד הדיֹוט ּכהן הא הּכתּוב; לֹו ׁשהּתיר העבֹודה, את ּבכ מחּלל עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאינֹו אבןאבןאבןאבן ƒ¿«ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(âé):çwé äéìeúáá äMà àeäå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¾¦¨¬¦§¤−¨¦¨«

(ãé)ék çwé àì älà-úà äðæ äììçå äLeøâe äðîìà©§¨¨³§¨Æ©«£¨¨´Ÿ½̈¤¥−¤´Ÿ¦®̈¦²
:äMà çwé åénòî äìeúa-íà¦§¨¬¥«©−̈¦©¬¦¨«

i"yx£‰ÏÏÁÂ∑ ּכהּנה מּפסּולי עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּנֹולדה אבןאבןאבןאבן «¬»»ְְְִֵֶָָֻ

(åè)ñ :BLc÷î ýåýé éðà ék åénòa Bòøæ ìlçé-àìå§«Ÿ§©¥¬©§−§©¨®¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§«
i"yx£BÚ¯Ê ÏlÁÈŒ‡ÏÂ∑ ּכהּנה קדּׁשת מּדין חלל הימּנה זרעֹו הּפסּולֹות, מן אחת נׂשא אם עזראעזראעזראעזרא.....הא אבןאבןאבןאבן ¿…¿«≈«¿ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

ß xii` a"i ipy mei ß

(æè):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æé)äéäé øLà íúøãì Eòøfî Léà øîàì ïøäà-ìà øac©¥¬¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¦´¦©§£º§«ŸŸÀ̈£¤̧¦«§¤¬
:åéäìà íçì áéø÷äì áø÷é àì íeî BáÆ½´Ÿ¦§©½§©§¦−¤¬¤¡Ÿ¨«

i"yx£ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∑קרּויה סעּדה ּכל אלהיו; ּכמֹומאכל א)"לחם", ה רב"(דניאל לחם "עבד :. ∆∆¡…»ְְְְֱֲֲֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(çé)Bà øeò Léà áø÷é àì íeî Ba-øLà Léà-ìë ék¦¬¨¦²£¤¬−´Ÿ¦§¨®¦³¦¥Æ´
:òeøN Bà íøç Bà çqô¦¥½©¬¨ª−¬¨«©

i"yx£·¯˜È ‡Ï ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏÎ Èk∑ּכמֹו ׁשּיקרב, ּדין ח)אינֹו א לפחת"(מלאכי נא "הקריבהּו :.Ì¯Á∑ ƒ»ƒ¬∆…ƒ¿»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»À
מד) ּכאחת (בכורות עיניו ׁשּתי ׁשּכֹוחל העינים, ׁשּתי ּבין ׁשקּוע Úe¯N.ׁשחטמֹו B‡∑:מחברֹו ּגדֹול מאבריו ׁשאחד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ»«ֲֵֵֵֵֶֶָָָָ

מחברּתּה ארּכה אחת ׁשֹוקֹו אֹו קטּנה, אחת ועינֹו ּגדֹולה אחת עזראעזראעזראעזרא.....עינֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ

È‰e·‡Ïיא  ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ¿«»«¿«≈»»≈«¬ƒ
:·‡zÒÈ ‡Ï dn‡Ïe¿ƒ≈»ƒ¿»»

È˙יב  ÏÁÈ ‡ÏÂ ˜BtÈ ‡Ï ‡Lc˜Ó ÔÓeƒ«¿¿»»ƒ¿»«≈»
‡˙e·¯ ÁLÓ ÏÈÏk È¯‡ d‰Ï‡„ ‡Lc˜Ó«¿¿»∆¡»≈¬≈¿ƒ¿«¿»

:ÈÈ ‡‡ È‰BÏÚ d‰Ï‡„∆¡»≈¬ƒ¬»¿»

qÈ·:יג  ‡‰zÏ˙·a ‡˙z‡ ‡e‰Â¿ƒ¿»ƒ¿À¿»»ƒ»

È˙יד  ‡ÈÚËÓ ‡ÏÈlÁÂ ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡«¿¿»¿»¿»¿«ƒ»«¿¬»»
·qÈ dnÚÓ ‡zÏ˙a Ô‰l‡ ·qÈ ‡Ï ÔÈl‡ƒ≈»ƒ»∆»≈¿À¿»≈«≈ƒ«

:‡˙z‡ƒ¿»

ÈÈטו  ‡‡ È¯‡ dnÚa dÚ¯Ê ÏÁÈ ‡ÏÂ¿»«≈«¿≈¿«≈¬≈¬»¿»
:dLc˜Ó¿«¿≈

ÓÈÓÏ¯:טז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

CÈaÓיז  ¯·b ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿≈»¿«ƒ¿»
‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· È‰È Èc ÔB‰È¯„Ï¿»≈ƒ¿≈≈»»ƒ¿«¿»»»

:d‰Ï‡ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¡»≈

b·¯יח  ·¯˜È ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»¿«ƒ≈»»ƒ¿»¿«
:ÚÈ¯N B‡ ÌÈ¯Á B‡ ¯È‚Á B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ«

dxezd lr `xfr oa`

`i‡·È ‡Ï ˙Ó ˙BLÙ Ïk ÏÚÂ מת ּגּוף . ¿«»«¿≈…»…ֵ
ועׁשיר  וכן הּתאר. ׁשם מת ּכי  חסר, ְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹוהּגּוף
וטעם  ׂשה: תחסר ּבריאה ּומאכלֹו עּזֹות, ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָיענה

‡·È ‡Ï וטעם הּמת: ׁשּׁשם ּבבית אֹו ּבאהל . …»…ְְְִֵֶֶַַַַָֹ
Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï לכּבדם עליו מצוה ׁשהיא . ¿»ƒ¿ƒְְְִִֶַָָָָ

ולבנֹו: לאחיו ּכי ואף ּובמֹותם, ְְְְְְִִֵֶֶַַָָּבחּייהם
ai‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe,הּמעּתיקים אמרּו . ƒ«ƒ¿»…≈≈ְְִִַַָ

ּבׁשבעת  אֹומרים ויׁש הּנכֹון. והּוא הּמת. ְְְְְִִֵֵַַַַַָאחר
ּבאר  ּכבר ּכי יּתכן, לא וזה הּמּלּואים. ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹימי

מן  יצא ׁשּלא יּתכן ּכן ּגם ידֹו. את ִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹּומּלא
מצוה: לדבר אם ּכי ְְְִִִִִַַָָהּמקּדׁש

bi‰ÈÏe˙·a לא הּקדׁש ּבלׁשֹון ׁשמֹות יׁש . ƒ¿∆»ְִֵֵֶַֹֹ
ועלּומים  ּוזקּונים נעּורים ּכמֹו לעֹולם, ְְְְְֲִִִִַָָיּפרדּו
ׁשּלא  הּקד ׁש ּבלׁשֹון ׁשמֹות ויׁש ְְְִִֵֵֶֶַֹֹּובתּולים.

ּוברזל: וזהב וׁשכם נטף ְְְְְִֶֶֶַַָָָָיתחּברּו,
ci‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡:מּיׂשראל אֹו מּכהן ּכלל, . «¿»»¿»ְְִִִֵֵָָֹ

‰Ê ‰ÏÏÁÂ ירח ׁשמׁש ּכמֹו הּדבק, וי''ו חסר . «¬»»…»ְֵֵֶֶֶֶַַָָָ
להֹוסיף וטעם זבּולה: Ïe˙a‰עמד Ì‡ Èk. ְְְִַַַָָƒƒ¿»

והּמתייהדת, הּׁשבּויה הּבתּולה ּכי עּמיו, ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָלהז ּכיר
לֹו: ֲָאסּורה

ehBÚ¯Ê ÏlÁÈ ‡ÏÂ ּוגרּוׁשה אלמנה ּפרּוׁש . ¿…¿«≈«¿ְְֵַָָָ
ואחר  ּבגלּוי. יּקח לא אּלה ּכל את ּכי ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבּסתר,
הּמּומין: להזּכיר החל הּכהנים, קדּׁשת  ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻׁשהזּכיר

fhÏÂÈ‰Ï‡ ÌÁ ואּלה הּמזּבח. קרּבן הּוא . ∆∆¡…»ְְְִֵֵֶַַַָ
ׁשהּוא  מי ּכל אמר ּכן על הדיֹוטים, ְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּכהנים

הּכהן: אהרן ֲִֵֶַַַֹֹמּזרע
giÌe¯Á מּגזרת חרּום, והּנה ׂשרּוע. הפ . »ְְִִִֵֵֶַַָָ



`xenלד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy

(èé):ãé øáL Bà ìâø øáL Bá äéäé-øLà Léà Bà́¦½£¤¦«§¤¬−¤´¤¨®¤−¤¬¤¨«

(ë)Bà úôlé Bà áøâ Bà Bðéòa ìláz Bà ÷ã-Bà ïaâ-Bà«¦¥´©½−§©ª´§¥®³¨¨Æ´©¤½¤−
:CLà çBøî§¬©¨«¤

i"yx£Ôa‚ŒB‡∑ וׁשֹוכב אר ׂשערן עיניו ׁשּגביני ּבלע"ז, לט)∑‡ŒB„˜.שוריצליו"ש ׁשּקֹורין (בכורות ּדק ּבעיניו לֹו ׁשּיׁש ƒ≈ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹ«ְִֵֵֶֶָֹ
ּכמֹו מ)טיל"א, כּדק"(ישעיה "הּנֹוטה :.Ïl·z B‡∑ ּופֹוסק הּלבן מן הּנמׁש לבן חּוט ּכגֹון: העין, את המבלּבל ּדבר ְֶַַֹ¿«Àְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

ותרּגּום  ּבּׁשחֹור. ונכנס העגל את ּפֹוסק הּזה והחּוט פרוניל"א, ׁשּקֹוראים הּׁשחֹור, את הּמּקיף עגל ׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹּבּסירא,
'חּלזֹון', הּבכֹור: ּבמּומי יׂשראל חכמי ּכּנּוהּו וכן החּוט; אֹותֹו לתֹולעת ּדֹומה ׁשהּוא חּלזֹון, לׁשֹון "חּליז", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ"ּתבּלּול",

'ענב' לח)'נחׁש' ÙlÈÂ˙‚¯.(בכורות היא ∑· יּלפת, ּומּבחּוץ. מּבפנים הּיבׁש ׁשחין החרס, זֹו ּגרב, הם: ׁשחין מיני ֵָָָ»»¿«∆∆ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּובמקֹום  מּבפנים; ויבׁש מּבחּוץ לח והּוא הּמיתה, יֹום עד והֹולכת ׁשּמלּפפת "יּלפת"? נקראת ולּמה הּמצרית. ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזזית

ׁשּנאמר מּבפנים, ויבׁש מּבחּוץ הּלח "ׁשחין", לגרב קֹורא כח)אחר אצל (דברים ּגרב ּכׁשּסמּו – ּובחרס" "ּובּגרב : ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבבכֹורֹות מפרׁש ּכ "גרב"; לחרס קֹורא יּלפת, אצל סמּו ּוכׁשהּוא "ּגרב", ליּלפת קֹורא ‡CL.(מ"ד)חרס, ÁB¯Ó∑ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ¿«»∆

ּכמֹו "ּפחדין" ּכתּותין. ׁשּלֹו ׁשּביצים מרּססין, ׁשּפחדיו ּפחדין" "מרס הּתרּגּום: מ)לפי פחדיו (איוב "גידי : ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
עזראעזראעזראעזרא.....יׂשרגּו" אבןאבןאבןאבן ְָֹ

(àë)Lbé àì ïäkä ïøäà òøfî íeî Ba-øLà Léà-ìk̈¦º£¤´À¦¤̧©Æ©«£´Ÿ©Ÿ¥½´Ÿ¦©½
àì åéäìà íçì úà Ba íeî ýåýé éMà-úà áéø÷äì§©§¦−¤¦¥´§Ÿ̈®´½¥µ¤´¤¡Ÿ½̈¬Ÿ

:áéø÷äì Lbé¦©−§©§¦«
i"yx£ÌeÓ BaŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑(ת"כ) מּומין ׁשאר Ba.לרּבֹות ÌeÓ∑– מּומֹו עבר אם הא ּפסּול; – ּבֹו מּומֹו ּבעֹוד »ƒ¬∆ְְְִִַַָָָָ

‡ÂÈ‰Ï.ּכׁשר  ÌÁÏ∑"לחם" קרּוי מאכל .ּכל ֵָ∆∆¡…»ֲֶֶַָָָ

(áë):ìëàé íéLãwä-ïîe íéLãwä éLãwî åéäìà íçì¤´¤¡Ÿ½̈¦¨§¥−©¢¨¦®¦©¢¨¦−Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL„w‰ ÈL„wÓ∑ הּקדׁשים קדׁשי ÏÎ‡È.אּלּו ÌÈL„w‰ ÔÓe∑,הּקדׁשים קדׁשי נאמרּו ואם קּלים. קדׁשים אּלּו ƒ»¿≈«√»ƒְֳִֵֵַָָƒ«√»ƒ…≈ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָ

קּלים? קדׁשים נאמרּו קא)לּמה זבחים ׁשּמצינּו(ת"כ. מּום, ּבעל יאכל הּקדׁשים ּבקדׁשי אֹומר: הייתי נאמרּו, לא אם ְְְְֱֱֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מצינּו ׁשּלא יאכל, לא קּלים קדׁשים ׁשל וׁשֹוק ּבחזה אבל הּמּלּואים, ּבׂשר מׁשה ׁשאכל לזר, ּבהן,ׁשהּתרּו חֹולק זר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֻ

ּבזבחים  מפרׁש ּכ קּלים. קדׁשים נאמרּו עזראעזראעזראעזרא.....לכ אבןאבןאבןאבן ְְְְֱִִִִֶַָָָָָָֹ

(âë)íeî-ék Lbé àì çaænä-ìàå àáé àì úëøtä-ìà Cà©´¤©¨¹Ÿ¤´Ÿ¨ÀŸ§¤©¦§¥²©¬Ÿ¦©−¦´
:íLc÷î ýåýé éðà ék éLc÷î-úà ìlçé àìå Ba®§³Ÿ§©¥Æ¤¦§¨©½¦²£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£˙Î¯t‰ŒÏ‡ C‡∑ הּפרכת ׁשעל הּזאֹות ׁשבע ‰ÁaÊn.להּזֹות Ï‡Â∑ּומפרׁש להּכתב, הצרכּו ּוׁשניהם החיצֹון; «∆«»…∆ְֶֶֶַַַַַָָֹ¿∆«ƒ¿≈«ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֻ
ּכהנים  ‡˙ÈLc˜ÓŒ.ּבתֹורת ÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ להּפסל מחּללת עבֹודתֹו עבד, עזראעזראעזראעזרא.....ׁשאם אבןאבןאבןאבן ְֲִַֹ¿…¿«≈∆ƒ¿»«ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֻ

(ãë)éða-ìk-ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®§¤¨§¥−
ô :ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰LÓ ¯a„ÈÂ∑ הּזאת Ï‡¯NÈ.הּמצוה Èa ÏkŒÏ‡Â 'B‚Â Ô¯‰‡ŒÏ‡∑הּכהנים על ּביתּֿדין .(ת"כ)להזהיר «¿«≈…∆ְִַַָֹ∆«¬…¿¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְְֲִִִֵַַַֹ

z·¯יט  B‡ ‡Ï‚¯ ¯·z d· È‰È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒ¿≈≈¿««¿»¿«
:‡„È¿»

‚¯·Ôכ  B‡ dÈÚa ÊÈlÁ B‡ ‡w„ B‡ ÔÈ·‚ B‡¿ƒÀ»ƒƒ¿≈≈«¿»
:ÔÈ„Át Ò¯Ó B‡ ÔÊÊÁ B‡¬»»¿≈«¬ƒ

Ô¯‰‡cכא  ‡Ú¯fÓ ‡ÓeÓ d· Èc ¯·b Ïk»¿«ƒ≈»ƒ«¿»¿«¬…
ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï ·¯˜È ‡Ï ‡‰k«¬»»ƒ¿«¿»»»»À¿»«»«¿»
·¯˜È ‡Ï d‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È d· ‡ÓeÓ»≈»À¿«¡»≈»ƒ¿«

:‡·¯˜Ï¿»»»

ÔÓeכב  ‡iL„e˜ L„wÓ d‰Ï‡ Ôa¯À̃¿«¡»≈ƒ…∆¿«»ƒ
:ÏeÎÈÈ ‡iL„e˜¿«»≈

Ï‡כג  ‡Áa„ÓÏe ÏBÚÈÈ ‡Ï ‡zÎ¯ÙÏ Ì¯a¿«¿»À¿»»≈¿«¿¿»»
ÈLc˜Ó ˙È ÏÁÈ ‡ÏÂ d· ‡ÓeÓ È¯‡ ·¯˜Èƒ¿«¬≈»≈¿»«≈»«¿¿«

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÌÚÂכד  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ïk»¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr `xfr oa`

מהׂשּתרע:Úe¯Nחרם: מּגזרת . ֵֶ»«ְְִִִֵֵַַָ
kÔa‚ B‡ והנּו''ן ּגבנּונים. הרים מּגזרת קרֹוב, . ƒ≈ְְְִִִִַַַָָ

ּכמׁשמעֹו, והּוא ּדק, ּכן הּתאר. ׁשם והּוא ְְְְֵֵֶַַַַָֹֹׁשרׁש,
קֹומה: קצר ּדק BÈÚaלהיֹות Ïel·zיׁש . ְְִַַָ¿«¿≈ֵ

ויׁש הׁשחתה. עׂשּו, ּתבל מּגזרת ְְְְִִִֵֶֶַַָָָאֹומרים,
ׁשני  על והּתי''ו, בּׁשמן. ּבלּולה מּגזרת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָאֹומרים,

רּבים  ּדעת על ּבעין, ּגרב  ּגם נֹוסף. - ִִִֵַַַַַַַָָָָהּפרּוׁשים
ׁשמׁשֹון.ÙlÈ˙ּכן: וּילּפת מּגזרת ּדבק, ּכטעם . ֵ«∆∆ְְְְִִִִֵַַַַָֹ

וּילפת. האיׁש וּיחרד מּגזרת עּוּות, אֹומרים, ְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַַָָויׁש
יצהר: ּכיּו''ד נֹוסף, הּתאר,ÁB¯Óוהּיּו''ד ׁשם . ְְְִַָָ¿«ֵַַֹ

רּוח: אמר ‡CLמּגזרת ׁשּפרט, ואחר הּביצה. . ְִִַַ»∆ְֵֵֵֶַַַַָָ
מּום: ּבֹו אׁשר איׁש ּכל Baּכלל, ÌeÓ ÌÚËÂ. ְֲִֶָָ¿««

קּלל: ואּמֹו אביו ְְִִִֵָּכמֹו
akÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ והאׁשם הּפנים, לחם . ∆∆¡…»ְִֶֶַָָָָ

הּׁשלמים, ּכנגד הּקדׁשים קדׁשי ׁשהם ְְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהחּטאת
קדׁש: הּׁשלמים ּגם ‰ÌÈL„wּכי ÔÓe הּמעׂשר . ְִִֶַַָֹƒ«√»ƒֲֵַַ

ְְַוהּבכֹור:
bk‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡ ּכהן להיֹותֹו . «∆«»…∆…»…ְִֵֹ

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים עלעלעלעל ּדּדּדּדיןיןיןין ּבּבּבּביתיתיתית כד)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, זריזים (רש"י הּכהּנה ּבעבֹודת ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
(ּגם  מקֹום ּבכל להיֹות ׁשּצריכה זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהם,

לזרזם. צר יׁש ולכן - הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות  ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) עזראעזראעזראעזרא....ּבחּוץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קדׁשי, אתֿׁשם יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמן
ודרׁשהּו הּמקרא Ó˜.סרס Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵַָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|-ìkî áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½
:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ ּבלׁשֹון ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל ד)'נגיעה': יב ׁשוה(לעיל מּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– לֹומר (זבחים אפׁשר ואי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לא  חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיב
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים: ּבתֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻהצר

ּתאמר, ואם מּתיריו. קרבּו ּכן אם אּלא טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין לּמה?להּקרב, ּכהנים, ּבטמאת ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
וכּו' לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ז)ּכבר ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ יכֹול עליו. האדם וטמאת ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ¿À¿»»»ְְַָָָָָָֻ

אּתה  מּמׁשמעֹו ּכרח על מדּבר? הּכתּוב הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻּבבׂשר
ּבטבילה  טהרה לֹו ׁשּיׁש האדם וזהּו מדּבר. הּכתּוב מּמּנּו ּפֹורחת ׁשּטמאתֹו ּבמי B‚Â'.למד, ‰˙¯ÎÂ∑ זה מּצד יכֹול ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿ƒ¿¿»¿ִֶַָ

אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: ּתלמּוד אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, .לצד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ממממּלּלּלּלפניפניפניפני ההיאההיאההיאההיא ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁש ג)ונכרתהונכרתהונכרתהונכרתה הּוא(כב, . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ּתֹורה ׁשּבמּתן ּבּתניא, החמרי החמרי החמרי החמרי מבאר הּנדמה ההההּגּגּגּגּוּוּוּוףףףף , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ּומּצד ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבחמרּיּותֹו

נׁשמה הּמתים, ּבתחּית הּוא הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, "ונכרתהּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוף ף ף ף ּבחר ּכאׁשר ּגם ּכרת: ּבענׁש מדּגׁשת זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש "ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁש. ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לּגּוף. ׁשּי זה אין עזראעזראעזראעזרא....– אבןאבןאבןאבן ֵֶַַָ

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Léà Bà Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא עזראעזראעזראעזרא.....ּבמי אבןאבןאבןאבן ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

יקרב: לא הּמזּבח אל ּגם ְְִִֵֶַַַַָֹּגדֹול.
mrhe ckÏ‡¯NÈ Èa Ïk Ï‡Â יזּבח ׁשּלא . §©©¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְִֶַֹ

ּובעבּור  הּקּבלה. לּולי מּום, ּבעלי ׁשלמים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָלהם
הזהיר  קדׁש, יאכל מּום ּבעל ּכי ְְִִִִִֶֶַַַֹֹׁשהזּכיר

טהֹור: האֹוכל ְִֵֶֶָָׁשּיהיה

aÈÂe¯Êp.נפעל מּבנין והּוא והּזרּתם, ּכמֹו . ¿ƒ»¿ְְְְְְִִִִֶַַַ
נזיר: מּגזרת ויּבדלּו, ירחקּו ÏÂ‡והּטעם ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ¿…

eÏlÁÈ- הּוא וכן עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש . ¿«¿ְְְִֵֵֵַַ
אׁשר  יחּללּו ולא קדׁשי, ׁשם את יחּללּו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָֹֹולא

וטעם לי: מקּדיׁשים ‰'הם È‡.קדֹוׁש . ְְִִִֵַַַ¬ƒָ

b.'‰ È‡ ÈÙlÓ ÌÚËÂ ׁשּיּכרת אחר ּכי ¿««ƒ¿»«¬ƒִִֵֶַַָ
ּבסֹוד  ּפרׁשּתי ּכאׁשר יעמֹוד לא הּׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַֹמּלפני

ֵַהּׁשם:
c¯‰ËÈ ¯L‡ „Ú:טהרתֹו ימי . «¬∆ƒ¿»ְֳֵָָ



לה xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr fl zegiy ihewl)

ההההּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים עלעלעלעל ּדּדּדּדיןיןיןין ּבּבּבּביתיתיתית כד)להזהירלהזהירלהזהירלהזהיר כא, זריזים (רש"י הּכהּנה ּבעבֹודת ּכׁשעסּוקים ׁשרק לבאר, ויׁש הן". זריזין "ּכהנים הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻ
(ּגם  מקֹום ּבכל להיֹות ׁשּצריכה זהירּות חּתּון, ואּסּורי מּטמאה ּבזהירּות מדּבר ּפסּוקנּו א עליהם. הּקדׁש עבֹודת יראת ּכי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהם,

לזרזם. צר יׁש ולכן - הּכהּנה מעבֹודת הּבאה זריזּות  ּכאן ואין קּים), הּמקּדׁש ּבית ּכׁשאין (ּגם זמן ּובכל לארץ) עזראעזראעזראעזרא....ּבחּוץ אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

áë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé-éðá éLãwî eøæpéå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¦¨«§Æ¦¨§¥´§¥«¦§¨¥½
éðà éì íéLc÷î íä øLà éLã÷ íL-úà eìlçé àìå§¬Ÿ§©§−¤¥´¨§¦®£¤̧¥¯©§¦¦²¦−£¦¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£e¯ÊpÈÂ∑אֹומר הּוא וכן ּפריׁשה; אּלא 'נזירה' ז)אין יד מאחרי";(יחזקאל "וּיּנזר ד): א יפרׁשּו(ישעיה אחֹור", "נזרּו : ¿ƒ»¿ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

קדׁשי, אתֿׁשם יחּללּו ולא לי, מקּדׁשים הם אׁשר ּבניֿיׂשראל מּקדׁשי ויּנזרּו אחר: ּדבר טמאתן. ּבימי הּקדׁשים ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמן
ודרׁשהּו הּמקרא Ó˜.סרס Ì‰ ¯L‡ÈÏ ÌÈLc∑ עצמן ּכהנים קדׁשי עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְִֵֵַָָָ¬∆≈«¿ƒƒƒְְְֲִֵַַָָֹ

(â)Léà-ìk íëéúøãì íäìà øîà|-ìkî áø÷é-øLà ¡´Ÿ£¥¤À§Ÿ¸Ÿ¥¤¹¨¦´£¤¦§©´¦¨
ýåýéì ìàøNé-éðá eLéc÷é øLà íéLãwä-ìà íëòøæ©§£¤À¤©¢¨¦Æ£¤̧©§¦³§¥«¦§¨¥Æ©«Ÿ̈½
:ýåýé éðà éðôlî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå§ª§¨−¨¨®§¦§§º̈©¤¯¤©¦²¦§¨©−£¦¬§Ÿ̈«

i"yx£·¯˜ÈŒ¯L‡ LÈ‡ŒÏk∑ ּבלׁשֹון ּבטמאה קדׁשים אכילת אזהרת ׁשּנאמרה מצינּו וכן אכילה. אּלא זֹו 'קריבה' אין »ƒ¬∆ƒ¿«ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
לאֿתּגע" קדׁש "ּבכל ד)'נגיעה': יב ׁשוה(לעיל מּגזרה רּבֹותינּו ּולמדּוה לאֹוכל; אזהרה מח)– לֹומר (זבחים אפׁשר ואי . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

לא  חּיב, הּנגיעה על ואם זֹו, אצל זֹו ּכרתֹות ׁשּתי אהרן", את ּב"צו האכילה על ּכרת נאמר ׁשהרי הּנגיעה, על ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשחּיב
מּׁשּיכׁשר  "יקרב"? לֹומר ּתלמּוד מה אםּֿכן, חּיב? נֹוגע יׁש וכי ּכהנים: ּבתֹורת נדרׁש וכן האכילה; על לחּיבֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻהצר

ּתאמר, ואם מּתיריו. קרבּו ּכן אם אּלא טמאה מּׁשּום עליו חּיבין ׁשאין לּמה?להּקרב, ּכהנים, ּבטמאת ּכרתֹות ׁשלׁש ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֻֻ
וכּו' לפרט ואחת לכלל אחת 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת נדרׁשּו ז)ּכבר ÂÈÏÚ.(שבועות B˙‡ÓËÂ∑ יכֹול עליו. האדם וטמאת ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ¿À¿»»»ְְַָָָָָָֻ

אּתה  מּמׁשמעֹו ּכרח על מדּבר? הּכתּוב הּטמא את ׁשאכל ּובטהֹור עליו, ּבׂשר ׁשל וטמאתֹו מדּבר, הּכתּוב ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֻּבבׂשר
ּבטבילה  טהרה לֹו ׁשּיׁש האדם וזהּו מדּבר. הּכתּוב מּמּנּו ּפֹורחת ׁשּטמאתֹו ּבמי B‚Â'.למד, ‰˙¯ÎÂ∑ זה מּצד יכֹול ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ¿ƒ¿¿»¿ִֶַָ

אני  מקֹום ּבכל – ה'" "אני לֹומר: ּתלמּוד אחר? ּבמקֹום ויתיּׁשב מּמקֹומֹו יּכרת זה, .לצד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(852 'nr a `"ypz zegiyd xtq)

ממממּלּלּלּלפניפניפניפני ההיאההיאההיאההיא ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁש ג)ונכרתהונכרתהונכרתהונכרתה הּוא(כב, . . ּבחרּת "ּובנּו ּבּגּוף: הּקּב"ה ּבחר ּתֹורה ׁשּבמּתן ּבּתניא, החמרי החמרי החמרי החמרי מבאר הּנדמה ההההּגּגּגּגּוּוּוּוףףףף , ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשּבֹו הּגּוף, מעלת ּגדל ּומּצד ּדֹומים). ּדברים ׁשני ּבין היא על־ׂשכלית, היינּו אמּתית, ּבחירה (ּכי העֹולם" אּמֹות לגּופי ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבחמרּיּותֹו

נׁשמה הּמתים, ּבתחּית הּוא הּׂשכר עּקר הּקּב"ה, "ונכרתהּבּבּבּבגגגגּוּוּוּוף ף ף ף ּבחר ּכאׁשר ּגם ּכרת: ּבענׁש מדּגׁשת זֹו ׁשּמעלה לֹומר, ויׁש "ההההּנּנּנּנפפפפׁשׁשׁשׁש. ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לּגּוף. ׁשּי זה אין עזראעזראעזראעזרא....– אבןאבןאבןאבן ֵֶַַָ

(ã)íéLãwa áæ Bà òeøö àeäå ïøäà òøfî Léà Léà¦´¦º¦¤´©©«£ÀŸ§³¨¸©Æ´½̈©¢¨¦Æ
Léà Bà Lôð-àîè-ìëa òâpäå øäèé øLà ãò ìëàé àì́ŸŸ©½©−£¤´¦§¨®§©Ÿ¥̧©Æ§¨§¥¤½¤´¦½

:òøæ-úáëL epnî àöz-øLà£¤¥¥¬¦¤−¦§©¨«©
i"yx£LÙŒ‡ÓËŒÏÎa∑ ּבמת ׁשּנטמא עזראעזראעזראעזרא.....ּבמי אבןאבןאבןאבן ¿»¿≈∆∆ְְְִִֵֶָ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeL¯tÈÂב  È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿
‡ÓL ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ Ï‡¯NÈ È·„ ‡iL„ewÓƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»¿«»¿»
:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÈLc˜Ó Ôep‡ Èc ÈL„e˜„¿¿ƒƒƒ¿«¿ƒ√»«¬»¿»

ÏkÓג  ·¯˜È Èc ¯·b Ïk ÔBÎÈ¯„Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿¿»≈»¿«ƒƒ¿«ƒ»
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜Ï ÔBÎÈa¿≈¿¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·‡ÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿…¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:ÈÈ ‡‡ ÈÓ„˜ ÔÓ ‡È‰‰«ƒƒ√»«¬»¿»

‡Bד  ¯È‚Ò ‡e‰Â Ô¯‰‡„ ‡Ú¯fÓ ¯·b ¯·b¿«¿«ƒ«¿»¿«¬…¿¿ƒ
Èk„È Èc „Ú ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡iL„e˜a ·È‡„»ƒ¿¿«»»≈«ƒƒ¿≈
˜Bt˙ Èc ¯·‚ B‡ ‡LÙ ‡ÓË ÏÎa ·¯˜È„e¿ƒ¿«¿»¿≈«¿»¿«ƒƒ

:‡Ú¯Ê ˙·ÎL dpÓƒ≈ƒ¿««¿»

dxezd lr `xfr oa`

יקרב: לא הּמזּבח אל ּגם ְְִִֵֶַַַַָֹּגדֹול.
mrhe ckÏ‡¯NÈ Èa Ïk Ï‡Â יזּבח ׁשּלא . §©©¿∆»¿≈ƒ¿»≈ְִֶַֹ

ּובעבּור  הּקּבלה. לּולי מּום, ּבעלי ׁשלמים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָלהם
הזהיר  קדׁש, יאכל מּום ּבעל ּכי ְְִִִִִֶֶַַַֹֹׁשהזּכיר

טהֹור: האֹוכל ְִֵֶֶָָׁשּיהיה

aÈÂe¯Êp.נפעל מּבנין והּוא והּזרּתם, ּכמֹו . ¿ƒ»¿ְְְְְְִִִִֶַַַ
נזיר: מּגזרת ויּבדלּו, ירחקּו ÏÂ‡והּטעם ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ¿…

eÏlÁÈ- הּוא וכן עּמֹו, ואחר עצמֹו מֹוׁש . ¿«¿ְְְִֵֵֵַַ
אׁשר  יחּללּו ולא קדׁשי, ׁשם את יחּללּו ְְְְְְְֲִֵֶֶַַָֹֹולא

וטעם לי: מקּדיׁשים ‰'הם È‡.קדֹוׁש . ְְִִִֵַַַ¬ƒָ

b.'‰ È‡ ÈÙlÓ ÌÚËÂ ׁשּיּכרת אחר ּכי ¿««ƒ¿»«¬ƒִִֵֶַַָ
ּבסֹוד  ּפרׁשּתי ּכאׁשר יעמֹוד לא הּׁשם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַֹמּלפני

ֵַהּׁשם:
c¯‰ËÈ ¯L‡ „Ú:טהרתֹו ימי . «¬∆ƒ¿»ְֳֵָָ



`xenלו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy

(ä)íãàá Bà Bì-àîèé øLà õøL-ìëa òbé øLà Léà-Bà¦Æ£¤´¦©½§¨¤−¤£¤´¦§¨®³§¨¨Æ
:Búàîè ìëì Bì-àîèé øLà£¤´¦§¨½§−Ÿª§¨«

i"yx£BÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ ı¯LŒÏÎa∑ּבכעדׁשהּבׁשעּור לטּמא, ·‡„Ì.(ת"כ)הראּוי B‡∑ ּבמת.BÏŒ‡ÓËÈ ¯L‡∑ ¿»∆∆¬∆ƒ¿»ְְְֲִֵַַָָָָ¿»»ְֵ¬∆ƒ¿»
ּכזית  וזהּו לטּמא, B˙‡ÓË.ּכׁשעּורֹו ÏÎÏ∑ ויֹולדת נּדה וזבה, ּבזב נֹוגע עזראעזראעזראעזרא.....לרּבֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֵֶַַ¿…À¿»ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

(å)ìëàé àìå áøòä-ãò äàîèå Ba-òbz øLà Lôð¤µ¤£¤´¦©½§¨«§−̈©¨¨®¤§³ŸŸ©Æ
:íéna BøNa õçø-íà ék íéLãwä-ïî¦©¢¨¦½¦²¦¨©¬§¨−©¨«¦

i"yx£BaŒÚbz ¯L‡ LÙ∑הּללּו הּטמאים מן .ּבאחד ∆∆¬∆ƒ«ְְִִֵֶַַָָ

(æ)Bîçì ék íéLãwä-ïî ìëàé øçàå øäèå LîMä àáe¨¬©¤−¤§¨¥®§©©ÆŸ©´¦©¢¨¦½¦¬©§−
:àeä«

i"yx£ÌÈL„w‰ŒÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â∑(עד הּׁשמׁש(יבמות ּבהערב לאכלּה ׁשּמּתר ּבתרּומה, ּביבמֹות, ‰ÌÈL„w.נדרׁש ÔÓ∑ ¿««…«ƒ«√»ƒְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻƒ«√»ƒ
הּקדׁשים  ּכל עזראעזראעזראעזרא.....ולא אבןאבןאבןאבן ְֳִַָָֹ

(ç):ýåýé éðà dá-äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð§¥¨¯§¥¨²¬ŸŸ©−§¨§¨¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£d·Œ‰‡ÓËÏ ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ù¯Ëe ‰Ï·∑לּה ׁשאין טהֹור עֹוף נבלת אכל ׁשאם ּכאן, הזהיר הּטמאה לענין ¿≈»¿≈»……«¿»¿»»ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ׁשּיׁש מי "ּוטרפה", לֹומר וצרי ּבּקדׁשים. לאכל אסּור הּבליעה, ּבבית אכילה טמאת אּלא ּומּׂשא, מּגע ְְְְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻטמאת
טרפה  ּבמינֹו ׁשאין טמא, עֹוף נבלת יצא טרפה, .ּבמינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

(è)Bá eúîe àèç åéìò eàNé-àìå ézøîLî-úà eøîLå§¨«§´¤¦§©§¦À§«Ÿ¦§³¨¨Æ¥½§¥¬−
:íLc÷î ýåýé éðà eäìlçé ék¦´§©§ª®£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Èz¯ÓLÓŒ˙‡ e¯ÓLÂ∑ הּגּוף ּבטמאת ּתרּומה ·B.מּלאכל e˙Óe∑(פג ּבידי (סנהדרין מיתה ׁשהיא למדנּו, ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְְְֱִֶַַָֹֻ≈ְִִִֵֶַָָ
עזראעזראעזראעזרא.....ׁשמים  אבןאבןאבןאבן ִַָ

(é)ìëàé-àì øéëNå ïäk áLBz Lã÷ ìëàé-àì øæ-ìëå§¨−̈ŸŸ́©®Ÿ¤©¬Ÿ¥²§¨¦−Ÿ¬Ÿ©
:Lã÷«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑(פג ּבּה(סנהדרין ּדּבר הענין ׁשּכל מדּבר, הּכתּוב ÈÎNÂ¯.ּבתרּומה Ô‰k ·LBz∑ ׁשל ּתֹוׁשבֹו ……«…∆ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ«…≈¿»ƒֶָ
עד  לֹו קנּוי ׁשהּוא נרצע, זה "ּתֹוׁשב"? ואיזהּו ּדבּוק. ׁשהּוא לפי ּפּתח, נקּוד זה "ּתֹוׁשב" לפיכ ּוׂשכירֹו, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן
לאכל  לאדֹוניו קנּוי ּגּופֹו ׁשאין ּכאן, ולּמד הּכתּוב ּבא ּבׁשׁש. ׁשּיֹוצא ׁשנים, קנין קנּוי זה "ׂשכיר"? ואיזהּו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּיֹובל.

עזראעזראעזראעזרא.....ּבתרּומתֹו אבןאבןאבןאבן ְִָ

(àé)ãéìéå Ba ìëàé àeä Btñk ïéð÷ Lôð äð÷é-ék ïäëå§Ÿ¥À¦«¦§¤¬¤̧¤Æ¦§©´©§½−´Ÿ©®¦¦´
:Bîçìá eìëàé íä Búéa¥½¥−«Ÿ§¬§©§«

zÒÈ‡·ה  Èc ‡LÁ¯ ÏÎa ·¯˜È Èc ¯·‚ B‡¿«ƒƒ¿«¿»ƒ¬»ƒƒ¿»«
:d˙·‡Ò ÏÎÏ dÏ ·‡zÒÈ Èc ‡L‡· B‡ dÏ≈«¬»»ƒƒ¿»«≈¿……¿≈

¯LÓ‡ו  „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ da ·¯˜È Èc L‡¡«ƒƒ¿«≈ƒ≈¿»»««¿»
d¯N· ÈÁÒ‡ Ô‰l‡ ‡iL„e˜ ÔÓ ÏeÎÈÈ ‡ÏÂ¿»≈ƒ¿«»∆»≈«¿≈ƒ¿≈

:‡iÓa¿«»

ÔÓז  ÏeÎÈÈ Ôk ¯˙·e Èk„ÈÂ ‡LÓL ÏÚÓ·e¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿≈»«≈≈ƒ
:‡e‰ dÓÁÏ È¯‡ ‡iL„e˜¿«»¬≈«¿≈

·dח  ‡·‡zÒ‡Ï ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È·˙e ‡ÏÈ·¿ƒ»¿ƒ»»≈¿ƒ¿»»»«
:ÈÈ ‡‡¬»¿»

ÔeÏa˜Èט  ‡ÏÂ È¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»«¿«≈¿ƒ¿»¿«¿
‡‡ dplÁÈ È¯‡ da Ôe˙eÓÈÂ ‡·BÁ È‰BÏÚ¬ƒ»ƒ≈¬≈¿«À≈¬»

:ÔB‰Lc˜Ó ÈÈ¿»¿«ƒ¿

Bz˙·‡י  ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ¿»ƒ«»≈¿»»»
:‡L„e˜ ÏeÎÈÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡‰Î„¿«¬»«¬ƒ»»≈¿»

‰e‡יא  dtÒk ÔÈ˜ LÙ È˜È È¯‡ Ô‰ÎÂ¿»≈¬≈ƒ¿≈¿«ƒ¿««¿≈
:dÓÁÏa ÔeÏÎÈÈ Ôep‡ d˙Èa „ÈÏÈÂ da ÏeÎÈÈ≈≈ƒƒ≈≈ƒ≈¿¿«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

dBÏ ‡ÓËÈ ¯L‡ לי אמרי ּכמֹו ּבׁשבילֹו, . ¬∆ƒ¿»ְְְִִִִִ
הערב: עד יּטמאּו הּנזּכרים, אּלה ּכל הּוא. ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחי

f¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e אל ׁשב וטהר ּכי ידּוע . »«∆∆¿»≈ְִֵֶַָָָ
אין  ּכי וטהרה. הּכהן עליה וכּפר ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּטמא,
אפילּו העּתיקּו חז''ל רק יֹום, זכר ְֲֲִִֵֶֶַַַָּבּפסּוק 
וׂשמּו האֹור. סּור עד יאכל לא הּׁשמׁש, ְֶֶֶַַַָָָֹֹֹׁשּיבא

ּבּפסּוק  ּפרׁשּתי ּכאׁשר לאסמכּתא, הּפסּוק ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָזה
יֹומא: טהר אמרּו, ּכן על נכרי. BÓÁÏלעם Èk. ְְְִֵַַַָָָָƒ«¿

יפרׁשּו מֹוח וריקי ּפרׁשּתיו. ּוכבר ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָמאכלֹו,
נבלה  ּכל והּוא יחזקאל, ּבספר ׁשהּוא ְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָהּפסּוק
יאכלּו לא הּבהמה, ּומן העֹוף מן ְְְִִֵֵַָָָֹֹּוטרפה
אֹו עֹופֹות ּוטרפּוהּו ׁשּנבלּוהּו מה ּכל ְְֲִֶַַָָָֹהּכהנים,

ּכל  ּכתּוב ּבּתֹורה הּנה ּכי הבל, וזה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָּבהמֹות.
יאכל, ׁשאם - והּטעם יאכל. לא ּוטרפה ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹנבלה

יׁשּמׁש: ְֵַֹלא
hÈz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ על לּמקּדׁש, רמז . ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒְִֶֶַַָ

·Bּכן e˙Óe ‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡NÈ ‡ÏÂ: ֵ¿…ƒ¿»»≈¿≈
i¯Ê ÏÎÂ:אהרן מּזרע ׁשאינֹו . ¿»»ֲִֵֶֶַַֹ

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ ּבתרּומה אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא .מן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a wlg `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יאכליאכליאכליאכל ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכססססּפּפּפּפֹוֹוֹוֹו קניןקניןקניןקנין נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי־־־־יקנהיקנהיקנהיקנה יא)וכהןוכהןוכהןוכהן (כב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּומלֹואּה".(ברכות הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ּכאילּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּנהנה  מהּדבר הּקדּוׁשה את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ּבקדׁשי מהמעילה להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי
ֵֶהימּנּו?

ּובקדׁשים. ּבתרּומה לאכֹול לֹו ּדמּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ּכסּפֹו" "קנין ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם ּדנראה מּקדׁשי מלמלמלמל להנֹות לֹו מּתר ואזי הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבתרּומה. לאכֹול רּׁשאי ּכהן ׁשל ׁשעבד על־ּדר עזראעזראעזראעזרא....ׁשמים, אבןאבןאבןאבן ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(áé)íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−
:ìëàú àì¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל עזראעזראעזראעזרא.....ללוי אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)dì ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´¨¼
øæ-ìëå ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨Ÿ¥®§¨−̈

:Ba ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש dÏ.מן ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ∑פז)מּמּנּו אסּורה ∑LÂ·‰.(יבמות מּמּנּו, זרע לּה יׁש אם הא «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈»ִֶ¿»»ֲִִֵֶֶַָָָ

קּים  ׁשהּזרע זמן ּכל Ba.ּבתרּומה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ ּבתרּומה ׁשּמּתר האֹונן, את להֹוציא אּלא ּבא זרּות לא ; ְְִֶֶַַַַָָָ¿»»……«ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻ
אנינּות  ולא ל עזראעזראעזראעזרא.....אמרּתי אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִַָֹ

(ãé)ïúðå åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬
:Lãwä-úà ïäkì©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ) אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....ּפרֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵֶַָֻ

(åè)eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)ék íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²
:íLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑.עליהם ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן  ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ‡Ì˙B.ואּונקלֹוס e‡ÈO‰Â∑ ׁשהיה את"ים מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִִֶֶֶֶָָָָֹ

וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל יג)רּבי ו יביא (במדבר הּוא אתֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן עצמֹו; ו)את לד ּבּספרי (דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר  הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

`iBÓÁÏa eÏÎ‡È Ì‰:ּונקבֹות זכרים . ≈…¿¿«¿ְְִֵָ
aiÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙a:והחזה הּׁשֹוק . ƒ¿««√»ƒְֶֶַָ
biÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ:ּבראׁשֹונה ּכמֹו .ÏÎÂ ƒ∆∆»ƒ»…≈ְִָָ¿»

Ba ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ê,ּובעבּורֹו לּה. יׁש אם ּבן , על . »……«ֲִֵֵַַָ

היא: תאכל ִַֹֹלא
ciL„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â.הּקדׁש עם טעמֹו, . ¿»««…≈∆«…∆ְִֶַַֹ

עצמּה מֹוׁשכת לּכהן, ונתן מּלת ּתהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹאֹו
עליו, חמׁשיתֹו ויסף ּפרּוׁשֹו: וכן עּמּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואחרת

ׁשאין  ּדעּתי ּולפי הּקדׁש. את ונתן לּכהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹונתן
עליו: מּלת ּבעבּור ,ֲִֶַַָָצֹור

fhÌ˙B‡ e‡ÈO‰Â.ּפעּולים לׁשנים יֹוצא ּפעל . ¿ƒƒ»ְְִִִֵַַֹ
יׁשּגּו. ׁשּלא עד ויֹורּום ׁשּיזהירּום ְְְְִִֶֶַַַַַֹוהּטעם,



לז xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` a"i ipy meil inei xeriy
i"yx£LÙ ‰˜ÈŒÈk Ô‰ÎÂ∑לגּופֹו ׁשּקנּוי ּכנעני B˙Èa.עבד „ÈÏÈÂ∑ ּבתרּומה אֹוכלת ּכהן ואׁשת הּׁשפחֹות. ּבני אּלּו ¿…≈ƒƒ¿∆∆∆ְְֲִֶֶֶַָƒƒ≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

ּבּספרי  וגֹו'", ּבבית "ּכלֿטהֹור אחר: מּמקרא למד ועֹוד ּכסּפֹו. קנין היא ׁשאף הּזה, הּמקרא .מן ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 847 cenr ,a wlg `"ypz zegiyd xtq itÎlr)

minW iWcTn zFpdl dxiYn dkxAd Ki ¥̀©§¨¨©¦¨¥¨¦¨§¥¨©¦

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו יאכליאכליאכליאכל ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכססססּפּפּפּפֹוֹוֹוֹו קניןקניןקניןקנין נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ּכּכּכּכיייי־־־־יקנהיקנהיקנהיקנה יא)וכהןוכהןוכהןוכהן (כב, ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ַַַַֹֹ
ּבּגמרא א)איתא לה, ּומלֹואּה".(ברכות הארץ לה' ׁשּנאמר ׁשמים, ּבקדׁשי מעל ּכאילּו ּברכה ּבלא הּזה מעֹולם הּנהנה "ּכל : ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּנהנה  מהּדבר הּקדּוׁשה את מפקיע הּוא ׁשּמבר ּבכ וכי ׁשמים; ּבקדׁשי מהמעילה להפקיעֹו הּברכה ּתֹועיל היא ּביאּור, ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָוצרי
ֵֶהימּנּו?

ּובקדׁשים. ּבתרּומה לאכֹול לֹו ּדמּתר – ּבֹו" יאכל "הּוא הרי ּכסּפֹו" "קנין ׁשהּוא ּכיון ּכהן, ׁשל ׁשעבד הּדין על־ּפי זה לבאר ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻויׁש
ל"אלקינּו הּברכה ׁשעל־ידי לֹומר, העהעהעהעֹוֹוֹוֹולם לם לם לם ּדנראה מּקדׁשי מלמלמלמל להנֹות לֹו מּתר ואזי הּקּב"ה, ׁשל עבּדֹו ׁשהּוא ּבכ האדם מּכיר – " ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻ

ּבתרּומה. לאכֹול רּׁשאי ּכהן ׁשל ׁשעבד על־ּדר עזראעזראעזראעזרא....ׁשמים, אבןאבןאבןאבן ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

(áé)íéLãwä úîeøúa àåä øæ Léàì äéäú ék ïäk-úáe©̧Ÿ¥½¦¬¦«§¤−§¦´¨®¦¾¦§©¬©¢¨¦−
:ìëàú àì¬ŸŸ¥«

i"yx£¯Ê LÈ‡Ï∑ ויׂשראל עזראעזראעזראעזרא.....ללוי אבןאבןאבןאבן ¿ƒ»ְְְִִֵֵָ

(âé)dì ïéà òøæå äLeøâe äðîìà äéäú ék ïäk-úáe©Ÿ¥Á¦̧¦«§¤¹©§¨¨´§À̈§¤»©»¥´¨¼
øæ-ìëå ìëàz äéáà íçlî äéøeòðk äéáà úéa-ìà äáLå§¨º̈¤¥³¨¦̧¨Æ¦§¤½¨¦¤¬¤¨¦−¨Ÿ¥®§¨−̈

:Ba ìëàé-àìŸ¬Ÿ©«
i"yx£‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡∑ הּזר האיׁש dÏ.מן ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ∑פז)מּמּנּו אסּורה ∑LÂ·‰.(יבמות מּמּנּו, זרע לּה יׁש אם הא «¿»»¿»ִִַָָ¿∆«≈»ִֶ¿»»ֲִִֵֶֶַָָָ

קּים  ׁשהּזרע זמן ּכל Ba.ּבתרּומה ÏÎ‡ÈŒ‡Ï ¯ÊŒÏÎÂ∑ ּבתרּומה ׁשּמּתר האֹונן, את להֹוציא אּלא ּבא זרּות לא ; ְְִֶֶַַַַָָָ¿»»……«ְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻ
אנינּות  ולא ל עזראעזראעזראעזרא.....אמרּתי אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִַָֹ

(ãé)ïúðå åéìò BúéLîç óñéå äââLa Lã÷ ìëàé-ék Léàå§¦¾¦«Ÿ©¬−Ÿ¤¦§¨¨®§¨©³£¦«¦Æ¨½̈§¨©¬
:Lãwä-úà ïäkì©Ÿ¥−¤©«Ÿ¤

i"yx£L„˜ ÏÎ‡ÈŒÈk∑ ּתרּומה.L„w‰Œ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â∑(ת"כ) אּלא מעֹות לֹו ּפֹורע ׁשאינֹו קדׁש, להיֹות הראּוי ּדבר ƒ…«…∆ְָ¿»««…≈∆«…∆ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
ּתרּומה  נעׂשין והן חּלין, ׁשל עזראעזראעזראעזרא.....ּפרֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲִִֵֵֶַָֻ

(åè)eîéøé-øLà úà ìàøNé éða éLã÷-úà eìlçé àìå§´Ÿ§©§½¤¨§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬£¤¨¦−
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â eÏlÁÈ ‡ÏÂ∑ לזרים .להאכילם ¿…¿«¿¿ְְֲִִַָָ

(æè)ék íäéLã÷-úà íìëàa äîLà ïåò íúBà eàéOäå§¦¦³¨Æ£´Ÿ©§½̈§¨§−̈¤¨§¥¤®¦²
:íLc÷î ýåýé éðà£¦¬§Ÿ̈−§©§¨«

i"yx£Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â∑.עליהם ונאסרּו וקדׁשּו ּתרּומה לׁשם ׁשהבּדלּו – קדׁשיהם את ּבאכלם עֹון יטענּו עצמם את ¿ƒƒ»ְְְְְְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּכן  ּתרּגמֹו לצר ׁשּלא ּבסֹואבא", "ּבמיכלהֹון ׁשּתרּגם: ‡Ì˙B.ואּונקלֹוס e‡ÈO‰Â∑ ׁשהיה את"ים מּׁשלׁשה אחד זה ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ¿ƒƒ»ְִִֶֶֶֶָָָָֹ

וכן עצמֹו. ּבאדם ׁשּמדּברים ּבּתֹורה, ּדֹורׁש יׁשמעאל יג)רּבי ו יביא (במדבר הּוא אתֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום : ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
וכן עצמֹו; ו)את לד ּבּספרי (דברים נדרׁש ּכ עצמֹו, את קבר  הּוא – בּגי" אתֹו "וּיקּבר עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

‰È‡יב  ÈBlÁ ¯·‚Ï È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈ƒ¿«ƒ»ƒ
:ÏeÎÈ˙ ‡Ï ‡iL„e˜ ˙eL¯Ù‡a¿«¿»¿«»»≈

e·¯יג  ‡Î¯˙Óe ‡ÏÓ¯‡ È‰˙ È¯‡ Ô‰k ˙·e«»≈¬≈¿≈«¿¿»¿»¿»«
‡‰˙eÈ·¯k ‡‰e·‡ ˙È·Ï ·e˙˙e dÏ ˙ÈÏ≈«¿¿≈¬»¿«¿»»
‡Ï ÈBlÁ ÏÎÂ ÏeÎÈz ‡‰e·‡„ ‡ÓÁlÓƒ«¿»«¬»≈¿»ƒ«»

:da ÏeÎÈÈ≈≈

ÛÒBÈÂיד  eÏLa ‡L„e˜ ÏeÎÈÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈≈¿»¿»¿≈
:‡L„e˜ ˙È ‡‰ÎÏ ÔzÈÂ È‰BÏÚ dLÓeÁ¿≈¬ƒƒ≈¿«¬»»¿»

È˙טו  Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙È ÔelÁÈ ‡ÏÂ¿»¿«»¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈»
:ÈÈ Ì„˜ ÔeL¯ÙÈ Ècƒ«¿¿√»¿»

ÔB‰ÏÎÈÓaטז  ÔÈ·BÁ ÔÈÂÚ ÔB‰ÈÏÚ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¬≈¬»»ƒ¿≈»¿
ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔB‰ÈL„e˜ ˙È ‡·‡BÒa¿¬»»¿≈¬≈¬»¿»

:ÔB‰Lc˜Ó¿«ƒ¿

dxezd lr `xfr oa`

`iBÓÁÏa eÏÎ‡È Ì‰:ּונקבֹות זכרים . ≈…¿¿«¿ְְִֵָ
aiÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙a:והחזה הּׁשֹוק . ƒ¿««√»ƒְֶֶַָ
biÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ:ּבראׁשֹונה ּכמֹו .ÏÎÂ ƒ∆∆»ƒ»…≈ְִָָ¿»

Ba ÏÎ‡È ‡Ï ¯Ê,ּובעבּורֹו לּה. יׁש אם ּבן , על . »……«ֲִֵֵַַָ

היא: תאכל ִַֹֹלא
ciL„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â.הּקדׁש עם טעמֹו, . ¿»««…≈∆«…∆ְִֶַַֹ

עצמּה מֹוׁשכת לּכהן, ונתן מּלת ּתהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹאֹו
עליו, חמׁשיתֹו ויסף ּפרּוׁשֹו: וכן עּמּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואחרת

ׁשאין  ּדעּתי ּולפי הּקדׁש. את ונתן לּכהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹונתן
עליו: מּלת ּבעבּור ,ֲִֶַַָָצֹור

fhÌ˙B‡ e‡ÈO‰Â.ּפעּולים לׁשנים יֹוצא ּפעל . ¿ƒƒ»ְְִִִֵַַֹ
יׁשּגּו. ׁשּלא עד ויֹורּום ׁשּיזהירּום ְְְְִִֶֶַַַַַֹוהּטעם,



`xenלח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy

ß xii` b"i iyily mei ß

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)zøîàå ìàøNé éða-ìk ìàå åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥̧¤©«£¹Ÿ§¤¨À̈§¤Æ¨§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈
øLà ìàøNéa øbä-ïîe ìàøNé úéaî Léà Léà íäìà£¥¤®¦´¦Á¦¥̧¦§¨¥¹¦©¥´§¦§¨¥À£¤̧
eáéø÷é-øLà íúBáãð-ìëìe íäéøãð-ìëì Bðaø÷ áéø÷é©§¦³¨§¨Æ§¨¦§¥¤Æ§¨¦§½̈£¤©§¦¬

:äìòì ýåýéì©«Ÿ̈−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰È¯„∑(ב עלי (חולין זֹו∑Ì˙B·„.הרי עזראעזראעזראעזרא.....הרי אבןאבןאבןאבן ƒ¿≈∆ֲֵַָƒ¿»ֲֵ

(èé):íéfòáe íéáNka ø÷aa øëæ íéîz íëðöøì¦§«Ÿ§¤®¨¦´¨½̈©¨¾̈©§¨¦−¨«¦¦«
i"yx£ÌÎˆ¯Ï∑ הראּוי ואיזהּו ּבלע"ז; אפיישמנ"ט לרצֹון, לכם ׁשּיהא לפני, אתכם לרּצֹות הראּוי ּדבר הביאּו ƒ¿…¿∆ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ

ÌÈfÚ·e.לרצֹון? ÌÈ·Nka ¯˜aa ¯ÎÊ ÌÈÓz∑ אּלא ּבמּום, נפסל ואינֹו וזכרּות ּתּמּות צרי אין העֹוף ּבעֹולת אבל ְָ»ƒ»»«»»«¿»ƒ»ƒƒְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
אבר  .ּבחסרֹון ְְֵֶָ

(ë):íëì äéäé ïBöøì àì-ék eáéø÷ú àì íeî Ba-øLà ìk²Ÿ£¤¬−´Ÿ©§¦®¦¬Ÿ§¨−¦«§¤¬¨¤«

(àë)Bà øãð-àlôì ýåýéì íéîìL-çáæ áéø÷é-ék Léàå§¦À¦«©§¦³¤«©§¨¦Æ©«Ÿ̈½§©¥¤̧¤Æ´
àì íeî-ìk ïBöøì äéäé íéîz ïàvá Bà ø÷aa äáãðì¦§¨½̈©¨−̈´©®Ÿ¨¦³¦«§¤Æ§¨½¨−¬Ÿ

:Ba-äéäé¦«§¤«
i"yx£¯„Œ‡lÙÏ∑ּבדּבּורֹו עזראעזראעזראעזרא.....להפריׁש אבןאבןאבןאבן ¿«≈∆∆ְְְִִַ

(áë)úôlé Bà áøâ Bà úìaé-Bà õeøç-Bà øeáL Bà úøeò©¤Á¤Á¸¨¹«¨´«©¤À¤³¨¨Æ´©¤½¤
älà eáéø÷ú-àì-ìò íäî eðzú-àì äMàå ýåýéì «Ÿ©§¦¬¥−¤©«Ÿ̈®§¦¤À«Ÿ¦§¬¥¤²©

:ýåýéì çaænä©¦§¥−©©«Ÿ̈«
i"yx£˙¯eÚ∑ עּורת ׁשל מּום ּבֹו יהא ׁשּלא נקבה, ּבלׁשֹון עּורֹון מּום, ׁשל ּדבר e·L¯.ׁשם B‡∑ יהיה ∑ıe¯Á.לא «∆∆ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ»ְִֶֹ»

לה) נפּגמה (בכורות אֹו ׁשּנסּדקה ׂשפתֹו וכן ׁשּנפּגם, אֹו ׁשּנסּדק עין ׁשל ּבלע"ז ו ∑ÏaÈ˙.ריס חזזית,∑b¯·.רוא"ה מין ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ«∆∆ְַַ»»ֲִִָ
ּכמֹו "יּלפת", ּולׁשֹון יּלפת; כט)וכן טז רפּואה (שופטים לּה ׁשאין מיתה, יֹום עד ּבֹו ׁשאחּוזה ׁשמׁשֹון", "וּילּפת :. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

e·È¯˜˙Œ‡Ï∑ּדמן זריקת ועל ׁשחיטתן ועל הקדׁשן על להזהיר ּפעמים, ו)ׁשלׁשה ez˙Œ‡Ï.(תמורה ‰M‡Â∑ אזהרת …«¿ƒְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ¿ƒ∆…ƒ¿ְַַָ
עזראעזראעזראעזרא.....הקטרתן  אבןאבןאבןאבן ְַָָָ

(âë)øãðìe Búà äNòz äáãð èeì÷å òeøN äNå øBLå§¬¨¤−¨´©§¨®§¨¨Æ©«£¤´Ÿ½§¥−¤
:äöøé àì¬Ÿ¥«̈¤«

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Èaיח  Ïk ÌÚÂ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ ˙ÈaÓ ¯·b ¯·b ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¿«¿«ƒ≈ƒ¿»≈
ÏÎÏ da¯˜ ·¯˜È Èc Ï‡¯NÈ· ‡¯Bib ÔÓeƒƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈À¿»≈¿»
ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc ÔB‰˙·„ ÏÎÏe ÔB‰È¯„ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¿√»¿»

:‡˙ÏÚÏ«¬»»

È¯B˙aיט  ‡¯eÎc ÌÈÏL ÔBÎÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿¿ƒ¿»¿≈
:‡ifÚ·e ‡i¯Ó‡a¿ƒ¿«»¿ƒ«»

Ï‡כ  È¯‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ‡ÓeÓ d· Èc Ïk…ƒ≈»»¿»¿¬≈»
:ÔBÎÏ È‰È ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¿≈¿

ÈÈכא  Ì„˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ·¯˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈¿»≈ƒ¿«¿«»√»¿»
‡Ú· B‡ È¯B˙a ‡z·„Ï B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿≈¿»»
:d· È‰È ‡Ï ‡ÓeÓ Ïk ‡ÂÚ¯Ï È‰È ÌÈÏL¿ƒ¿≈¿«¬»»»»¿≈≈

‚¯·Ôכב  B‡ ÔÏaÈ B‡ ˜ÈÒÙ B‡ ¯È·˙ B‡ ¯ÈeÚ«ƒ¿ƒ¿ƒ«¿»«¿»
‡a¯˜Â ÈÈ Ì„˜ ÔÈl‡ Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÊÊÁ B‡¬»»»¿»¿ƒ≈√»¿»¿À¿»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó ÏÚ ÔB‰pÓ Ôez˙ ‡Ï»ƒ¿ƒ¿««¿¿»√»¿»

aÚz„כג  ‡z·„ ¯ÈqÁÂ ¯ÈzÈ ¯n‡Â ¯B˙Â¿¿ƒ««ƒ¿«ƒ¿«¿»«¿≈
:‡ÂÚ¯Ï È‰È ‡Ï ‡¯„Ïe d˙È»≈¿ƒ¿»»¿≈¿«¬»

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּלא  הזהיר יׂשראל, ּבני קדׁשי ׁשהזּכיר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹואחרי
הּמּומין: מּבעלי הּקדׁשים ֲֳִִִִֵַַַָָיביאּו

mrhe gi¯b‰ ÔÓe לּנֹודר אחד מׁשּפט ּכי . §©©ƒ«≈ְִִֵֶַָָ
וחכמים  ּכתּוב. כן ּכי ולּגר, ליׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמתנּדב,
נדבה, נדר וכל נדבה. ּובין נדר ּבין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָהפריׁשּו

ּכּלֹו ׁשּיעלה קרּבן וכל נדר. נדבה ּכל ְְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָָָֻואין
מּום: ּבלא להיֹותֹו ראּוי הּמזּבח, ְְְִִֵַַַָֹעל

`k‡lÙÏ:לפרׁש . ¿«≈ְֵָ
ak˙¯eÚ ּכי אֹומרים ויׁש לעין. הּתאר ׁשם . «∆∆ְְִִִֵֵַַַָֹ

ּכן  מּגזרת וחרּוץ, ּברגל. וחרּוץ ּבּיד, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָׁשבּור

ּגזּור: ּכמֹו חרצּת, אּתה מׁשּפט˙ÏaÈּכמֹו . ְְְִֶַָָָָָָ«∆∆ְ
על  נסמ אנחנּו ּדבר, ׁשל ּוכללֹו ְְְְֲִֶַַַָָָֹּתבּלּול .

החסרה: ּדעּתנּו על  נּׁשען ולא Ï‡הּקּבלה, ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָֹ…
l‡ e·È¯˜˙'‰Ï יּקח ‰ ולא נדר, לפּלא . «¿ƒ≈∆«ְְִֵֶֶַַֹ

האמּורים: ֲִֵֵֶָמאּלה

xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות ∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz ‰·„∑ הּבית (ת"כ)∑Ïe„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח  ‡Ï∑ הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לר ּצֹות? ּבא הקּדׁש עזראעזראעזראעזרא.....איזה אבןאבןאבןאבן ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו ּבּיד ∑CeÚÓ.ּבּביצים מעּוכין מּמעּוe˙k∑˙.ּביציו יֹותר ּכתּוׁשים »¿»¿»¿»ִִֵַַ»ְִֵַָָ»ְִִֵָ
לה) נתלׁש∑e˙˜.(בכורות לא והּכיס הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים חּוטים ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, .ּתלּוׁשין »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
˙e¯ÎÂ∑ ּבּכיס ועֹודן ּבּכלי 'ּכתיׁשה'∑CeÚÓe.ּכרּותין לׁשֹון ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ∑e˙ÎÂ˙.ּתרּגּומֹו: ¿»ְְְִִִַַָ»ְְְְְְֲִִִִֶַַַָ¿»

ּכמֹו רסיס", "ודי ו)ּתרּגּומֹו: ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן: ּדּקֹות", ב)ע ֹות פ המרּסס (שבת Ï‡.קנה ÌÎˆ¯‡·e ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ¿«¿¿∆…
eNÚ˙∑ ׁשאי ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", נאמר: לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה ּדבר «¬ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבארץ  ּבין נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ׁשהרי ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאפׁשר
לארץ  ּבחּוצה עזראעזראעזראעזרא.....ּבין אבןאבןאבןאבן ְֵֶָָָ

(äë)-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
ñ :íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«

i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ׁשּלא ואףֿעלּֿפי מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, להקריבֹו ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי אםּֿכן אּלא נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי ו)נאסרּו הּמזּבח (תמורה על אבל , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מהם, ּתקּבלּו ּתמימה אבל ּתקריבּוה, לא יג)ׁשּבּמׁשּכן הּנכרים,(חולין את לר ּבֹות איׁש", "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיׂשראל  ּונדבֹות נדרים ÌÎÏ.חּבּולהֹון ∑Ì˙ÁLÓ.ׁשּנֹודרים eˆ¯È ‡Ï∑ עליכם ל .כּפר ְְְְְִִִֵֶָָָ»¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים אתאתאתאת לרלרלרלרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת איאיאיאיׁשׁשׁשׁש,,,, כה)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש כב, לקּבל (רש"י מּתר ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשמּמּנּו אּבּבּבּביתיתיתית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ּבמקֹום ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחחנֹועד עמד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

להקריב  זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנקּבע
קרּבן. עזראעזראעזראעזרא....עליו אבןאבןאבןאבן ְָָָָ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח עזראעזראעזראעזרא.....(חולין אבןאבןאבןאבן ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë):ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין לׁשחט (ת"כ, ּומּתר ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּבן  BaŒ˙‡Â.האב B˙‡∑(פב ּבמׁשמע (שם ואֹותֹו ּבנֹו עזראעזראעזראעזרא.....אף אבןאבןאבןאבן ְֵַָָ…¿∆¿ְְְְַַָ

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

dxezd lr `xfr oa`

bkÚe¯N מּגזרת והּוא הפּכֹו. וקלּוט  ּכראׁשֹון. . »«ְְְְִִִֶַָָ
מקלט: ְִִָעיר

ckCeÚÓe:ׁשדיהן מעכּו מּגזרת .˙e˙ÎÂ. »ְְֲִִֵֶַֹ¿»
ּבּביצים: ּוׁשניהם טחֹון, אֹותֹו ואּכת ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמּגזרת

˜e˙Â:הּנעֹורת ּפתיל יּנתק ּכאׁשר מּגזרת . ¿»ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e:הּׁשם מעׂשה לׁשּנֹות . ¿«¿¿∆…«¬ְֲֵֵַַַ

dk¯Î Ôa „iÓe,ּבלּבֹו יחׁשב ׁשּלא . ƒ«∆≈»ְְִֶַֹֹ

אחּוׁש לא נכר, ּבן קרּבן והּוא ְְִֵֶַָָָֹהֹואיל
והּתי''ו Ì˙ÁLÓלהקריבֹו: נֹוסף, הּמ''ם . ְְִַ»¿»»ְֵַַָָ

להם  להיֹות ּומ''ם הׁשחתה. מּגזרת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשרׁש,
נֹוסף: והּתי''ו ׁשרׁש, - מּבנין eˆ¯Èמׁשחתם . ְְֶַָָָָָֹ≈»ְִִַ

ּכי  הזּכיר ירצּו, לא ׁשהזּכיר ואחר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹנפעל.
ּגם  הּׁשמיני, יֹום קֹודם ׁשּיקרב קרּבן ְְְִִִֶֶַַַָָָּכל

ירצה: לא ֵֶָֹהּוא

fkÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL ׁשם על נקראים . ∆∆≈ְִִֵַָ
הּמת, יּומת ּתפׁשיט. ערּוּמים ּובגדי ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָסֹופם,
וטעם  הּמין: זכר הּטעם, אֹו הּנֹופל. יּפֹול ְִִִֵֵֶַַַַַַַּכי 

ÈÈÓM‰ ÌBiÓe:הּמרּוּבע עד הּנּמֹול, ּכמֹו . ƒ«¿ƒƒְְִַַַָ
‰‡Ï‰Â:יהֹונתן חץ והעד, אחריו. . »»¿»ְְֲֵֵַָָָָ

gk‰N B‡ ¯BLÂ זכר על והּמצוה ּפרׁשּתיו. . ¿∆ְְְִִֵַַַָָָ
ְֵָּונקבה:



לט xen` zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye xii` b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£Úe¯N∑מחברֹו ּגדֹול קלּוטֹות ∑ËeÏ˜Â.אבר ‡˙B.ּפרסֹותיו ‰NÚz ‰·„∑ הּבית (ת"כ)∑Ïe„¯.לבדק »«ֲֵֵֵָָ¿»ְְַָ¿»»«¬∆…ְִֶֶַַ¿≈∆

È¯ˆ‰.לּמזּבח  ‡Ï∑ הּמזּבח הקּדׁש זה אֹומר: הוי לר ּצֹות? ּבא הקּדׁש עזראעזראעזראעזרא.....איזה אבןאבןאבןאבן ְִֵַַ…≈»∆ְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

(ãë)ýåýéì eáéø÷ú àì úeøëå ÷eúðå úeúëå Ceòîe¨³§¨Æ§¨´§¨½¬Ÿ©§¦−©«Ÿ̈®
:eNòú àì íëöøàáe§©§§¤−¬Ÿ©«£«

i"yx£˙e¯ÎÂ ˜e˙Â ˙e˙ÎÂ CeÚÓe∑ ּבּגיד אֹו ּבּיד ∑CeÚÓ.ּבּביצים מעּוכין מּמעּוe˙k∑˙.ּביציו יֹותר ּכתּוׁשים »¿»¿»¿»ִִֵַַ»ְִֵַָָ»ְִִֵָ
לה) נתלׁש∑e˙˜.(בכורות לא והּכיס הּכיס, ּבתֹו הם נתּונים אבל ּבהן, ׁשּתלּויים חּוטים ׁשּנפסקּו עד ּבּיד, .ּתלּוׁשין »ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
˙e¯ÎÂ∑ ּבּכיס ועֹודן ּבּכלי 'ּכתיׁשה'∑CeÚÓe.ּכרּותין לׁשֹון ּבארּמית לׁשֹונֹו זהּו מריס", "ודי ∑e˙ÎÂ˙.ּתרּגּומֹו: ¿»ְְְִִִַַָ»ְְְְְְֲִִִִֶַַַָ¿»

ּכמֹו רסיס", "ודי ו)ּתרּגּומֹו: ּבקי (עמוס רסיסים הּגדֹול "הּבית וכן: ּדּקֹות", ב)ע ֹות פ המרּסס (שבת Ï‡.קנה ÌÎˆ¯‡·e ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ¿«¿¿∆…
eNÚ˙∑ ׁשאי ּבארצכם; אׁשר ּכל לרּבֹות "ּבארצכם", נאמר: לכ טמאה; ואפּלּו וחּיה, ּבהמה ׁשּום לסרס זה ּדבר «¬ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּבארץ  ּבין נֹוהגת הּגּוף חֹובת וכל הּוא, הּגּוף חֹובת סרּוס ׁשהרי ּבארץ, אּלא הּסרּוס על נצטּוּו לא לֹומר: ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹאפׁשר
לארץ  ּבחּוצה עזראעזראעזראעזרא.....ּבין אבןאבןאבןאבן ְֵֶָָָ

(äë)-ìkî íëéäìà íçì-úà eáéø÷ú àì øëð-ïa ãiîe¦©´¤¥À̈¬Ÿ©§¦²¤¤¬¤¡«Ÿ¥¤−¦¨
ñ :íëì eöøé àì ía íeî íäa íúçLî ék älà¥®¤¦´¨§¨¨³¨¤Æ´½̈¬Ÿ¥«̈−¨¤«

i"yx£¯ÎŒÔa „iÓe∑ ׁשּלא ואףֿעלּֿפי מּום; ּבעל לֹו ּתקריבּו לא לּׁשמים, להקריבֹו ּכהן ּביד קרּבן ׁשהביא נכרי ƒ«∆≈»ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּבּׂשדֹות ּבּבמה נֹוהגת זאת אבר, מחּסרי אםּֿכן אּלא נח ּבני לקרּבן מּומים ּבעלי ו)נאסרּו הּמזּבח (תמורה על אבל , ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

מהם, ּתקּבלּו ּתמימה אבל ּתקריבּוה, לא יג)ׁשּבּמׁשּכן הּנכרים,(חולין את לר ּבֹות איׁש", "איׁש למעלה: נאמר לכ ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
ּכיׂשראל  ּונדבֹות נדרים ÌÎÏ.חּבּולהֹון ∑Ì˙ÁLÓ.ׁשּנֹודרים eˆ¯È ‡Ï∑ עליכם ל .כּפר ְְְְְִִִֵֶָָָ»¿»»ְִ…≈»»∆ְֲֵֵֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(72 'nr l zegiy ihewl)

ההההּגּגּגּגֹוֹוֹוֹויםיםיםים אתאתאתאת לרלרלרלרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹותתתת איאיאיאיׁשׁשׁשׁש,,,, כה)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש כב, לקּבל (רש"י מּתר ּומּדּוע הּבית, ּבדק לחּזּוק נדבה אֹו נדר מּגֹוי מקּבלים אין הרי וקׁשה, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָֻ
ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשמּמּנּו אּבּבּבּביתיתיתית ּבבנּיתֹו. ּגֹוי לׁשּתף ואין ּביׂשראל, הּׁשכינה להׁשראת ּבמקֹום ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחחנֹועד עמד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

להקריב  זּכאי ונח, אדם מּזרע ּגֹוי, וגם קרּבנֹות; ונח אדם הקריבּו וׁשם הּבריאה, מּתחּלת קרּבנֹות והקרבת ּכּפרה ּכמקֹום ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשּנקּבע
קרּבן. עזראעזראעזראעזרא....עליו אבןאבןאבןאבן ְָָָָ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)úçz íéîé úòáL äéäå ãìeé ék æò-Bà áNë-Bà øBĹ¤³¤¥Æ¦´¦¨¥½§¨¨²¦§©¬¨¦−©´©
:ýåýéì äMà ïaø÷ì äöøé äàìäå éðéîMä íBiîe Bnà¦®¦³©§¦¦Æ¨½̈§¨¥«̈¤¾§¨§©¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÏeÈ Èk∑ּדפן ליֹוצא ב)ּפרט לח עזראעזראעזראעזרא.....(חולין אבןאבןאבןאבן ƒƒ»≈ְְֵֶָֹ

(çë):ãçà íBéa eèçLú àì Bða-úàå Búà äN-Bà øBLå§−¤®Ÿ´§¤§½¬Ÿ¦§£−§¬¤¨«

i"yx£BaŒ˙‡Â B˙‡∑(עח חולין לׁשחט (ת"כ, ּומּתר ּבזכרים נֹוהג ואינֹו הּבת, אֹו והּבן האם לׁשחט ׁשאסּור ּבנקבה, נֹוהג …¿∆¿ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
והּבן  BaŒ˙‡Â.האב B˙‡∑(פב ּבמׁשמע (שם ואֹותֹו ּבנֹו עזראעזראעזראעזרא.....אף אבןאבןאבןאבן ְֵַָָ…¿∆¿ְְְְַַָ

‚ÈÊ¯כד  È„Â ÛÈÏL È„Â ÒÈÒ¯ È„Â ÒÈ¯Ó È„Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔBÎÚ¯‡·e ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ ‡Ï»¿»¿√»¿»¿«¿¬»«¿¿

˜¯Ôaכה  ˙È Ôe·¯˜˙ ‡Ï ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓeƒ««¿ƒ»¿»¿»À¿«
ÔB‰a ÔB‰ÏeaÁ È¯‡ ÔÈl‡ ÏkÓ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ»ƒ≈¬≈ƒ¿¿

‡ÓeÓ:ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ÂÚ¯Ï ‡Ï ÔB‰· »¿»¿«¬»¿¿

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È‰ÈÂכז  „ÈÏÈ˙È È¯‡ ‡fÚ B‡ ¯n‡ B‡ ¯Bzƒ»ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒƒ≈
‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBiÓe dn‡ ¯˙a ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ»«ƒ≈ƒ»¿ƒ»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï ÈÚ¯zÈ ‡l‰Ïe¿«»ƒƒ¿≈¿»»»À¿»»√»¿»

˙ÔeÒkכח  ‡Ï d¯·ÏÂ dÏ ‡˙ÈN B‡ ‡˙¯B˙Â¿¿»≈»«¿ƒ¿«»ƒ¿
:„Á ‡ÓBÈa¿»«

dxezd lr `xfr oa`

bkÚe¯N מּגזרת והּוא הפּכֹו. וקלּוט  ּכראׁשֹון. . »«ְְְְִִִֶַָָ
מקלט: ְִִָעיר

ckCeÚÓe:ׁשדיהן מעכּו מּגזרת .˙e˙ÎÂ. »ְְֲִִֵֶַֹ¿»
ּבּביצים: ּוׁשניהם טחֹון, אֹותֹו ואּכת ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹמּגזרת

˜e˙Â:הּנעֹורת ּפתיל יּנתק ּכאׁשר מּגזרת . ¿»ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e:הּׁשם מעׂשה לׁשּנֹות . ¿«¿¿∆…«¬ְֲֵֵַַַ

dk¯Î Ôa „iÓe,ּבלּבֹו יחׁשב ׁשּלא . ƒ«∆≈»ְְִֶַֹֹ

אחּוׁש לא נכר, ּבן קרּבן והּוא ְְִֵֶַָָָֹהֹואיל
והּתי''ו Ì˙ÁLÓלהקריבֹו: נֹוסף, הּמ''ם . ְְִַ»¿»»ְֵַַָָ

להם  להיֹות ּומ''ם הׁשחתה. מּגזרת ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹׁשרׁש,
נֹוסף: והּתי''ו ׁשרׁש, - מּבנין eˆ¯Èמׁשחתם . ְְֶַָָָָָֹ≈»ְִִַ

ּכי  הזּכיר ירצּו, לא ׁשהזּכיר ואחר ְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹנפעל.
ּגם  הּׁשמיני, יֹום קֹודם ׁשּיקרב קרּבן ְְְִִִֶֶַַַָָָּכל

ירצה: לא ֵֶָֹהּוא

fkÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL ׁשם על נקראים . ∆∆≈ְִִֵַָ
הּמת, יּומת ּתפׁשיט. ערּוּמים ּובגדי ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָסֹופם,
וטעם  הּמין: זכר הּטעם, אֹו הּנֹופל. יּפֹול ְִִִֵֵֶַַַַַַַּכי 

ÈÈÓM‰ ÌBiÓe:הּמרּוּבע עד הּנּמֹול, ּכמֹו . ƒ«¿ƒƒְְִַַַָ
‰‡Ï‰Â:יהֹונתן חץ והעד, אחריו. . »»¿»ְְֲֵֵַָָָָ

gk‰N B‡ ¯BLÂ זכר על והּמצוה ּפרׁשּתיו. . ¿∆ְְְִִֵַַַָָָ
ְֵָּונקבה:



`xenמ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(èë):eçaæz íëðöøì ýåýéì äãBz-çáæ eçaæú-éëå§¦«¦§§¬¤«©−̈©«Ÿ̈®¦§«Ÿ§¤−¦§¨«

i"yx£eÁaÊz ÌÎˆ¯Ï∑?הרצֹון ּומהּו לכם. לרצֹון ׁשּתהא הּזהרּו זביחתכם, ÌBiaÏÎ‡È.ּתחּלת ‡e‰‰∑ ּבא לא ƒ¿…¿∆ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ««≈»≈ָֹ
ּפסּול, מחׁשבת ּבֹו ּתחׁשבּו ׁשאם למחר, לאכלֹו מנת על ּתׁשחטּוהּו אל ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא אּלא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָלהזהיר
ׁשּפרט  ואףֿעלּֿפי קדׁשים. ּבׁשחיטת ׁשּפסּול לּמתעּסק מּכאן לדעּתכם; "לרצנכם", אחר: ּדבר לרצֹון. לכם יהא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹלא

ּבזמּנן  לאכלן מנת על זביחתן ׁשּתהא אחד, ליֹום ּבּנאכלין ּופרט חזר ימים, לׁשני עזראעזראעזראעזרא.....ּבּנאכלים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

(ì):ýåýé éðà ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àì ìëàé àeää íBia©³©Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÏÎ‡È ‡e‰‰ ÌBia∑ כתיב ּכבר אכילה, זמן לּה לקּבע ׁשאם ּכן, מנת על ׁשחיטה ׁשּתהא  אּלא להזהיר ּבא לא ««≈»≈ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
טו) ז וגֹו'"(לעיל ׁשלמיו ּתֹודת זבח "ּובׂשר :.'‰ È‡∑ּבעיני יקל ואל הּדבר על ּגזר מי עזראעזראעזראעזרא.....ּדע, אבןאבןאבןאבן ְְְֶַַַָָ¬ƒְְִֵֵֶַַַַַַָָָ

(àì):ýåýé éðà íúà íúéNòå éúåöî ízøîLe§©§¤Æ¦§Ÿ©½©«£¦¤−Ÿ¨®£¦−§Ÿ̈«
i"yx£Ìz¯ÓLe∑(ת"כ) הּמׁשנה הּמעׂשה ∑Ì˙ÈNÚÂ.זֹו עזראעזראעזראעזרא.....זה אבןאבןאבןאבן ¿«¿∆ְִַָ«¬ƒ∆ֲֶֶַַ

(áì)éða CBúa ézLc÷ðå éLã÷ íL-úà eìlçú àìå§³Ÿ§©§Æ¤¥´¨§¦½§¦̧§©§¦½§−§¥´
:íëLc÷î ýåýé éðà ìàøNé¦§¨¥®£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£eÏlÁ˙ ‡ÏÂ∑ מסר "ונקּדׁשּתי "? לֹומר  ּתלמּוד מה תחּללּו", "ולא ׁשּנאמר: מּמׁשמע מזידין. ּדברי על לעבר ¿…¿«¿ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹ
מנת  על עצמֹו ימסר עצמֹו מֹוסר ּוכׁשהּוא יׂשראל"; ּבני ּבתֹו" לֹומר: ּתלמּוד ּביחיד? יכֹול ׁשמי. וקּדׁש ְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹעצמ

הּמֹוסר  ׁשּכל עצמן למּות, מסרּו ׁשּלא ועזריה, מיׁשאל ּבחנניה, מצינּו ׁשּכן נס; לֹו עֹוׂשין אין הּנס, מנת על עצמֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הּנס, מנת יח)על ג וגֹו'"(דניאל להויֿל "ידיע מּציל: ולא מּציל וגֹו'", מלּכא להואֿל ידיע לא "והן :. ְְְְְְְְֱֱֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz `yz t"y zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹו לב)ונקונקונקונקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי עֹוׂשה,(כב, ּׁשהּוא "מה חז"ל אמרּו ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק על ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
"הּׁשם  סֹוטה אּׁשה מׁשקים ׁשּכאׁשר מצינּו, :ּכ הּׁשם, קּדּוׁש על נפׁש מסירת ׁשל החּיּוב זה, ּבצּוּוי ואף לעׂשֹות". ליׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאֹומר
להׁשּכין  ּכדי ּכביכֹול, נפׁש', 'מסירת מּתֹו הּקדֹוׁש ׁשמֹו על מוּתר ׁשהּקּב"ה הרי לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום לעׂשֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָנמחק

עזראעזראעזראעזרא....ׁשלֹום. אבןאבןאבןאבן ָ

(âì)íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî íëúà àéöBnä©¦³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®
ô :ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈«

i"yx£ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰∑ ּכן מנת ‰'.על È‡∑ ׂשכר לׁשּלם עזראעזראעזראעזרא.....נאמן אבןאבןאבןאבן «ƒ∆¿∆ְֵַָ¬ƒְֱֵֶַָָָ

ß xii` c"i iriax mei ß

âë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ýåýé éãòBî íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½«£¥´§Ÿ̈½
:éãòBî íä älà Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤¥¬¤¥−«£¨«

ÂÚ¯Ï‡כט  ÈÈ Ì„˜ ‡˙„Bz ˙ÒÎ ÔeÒk˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿ƒ¿«¿»√»¿»¿«¬»
:dpÒkz ÔBÎÏ¿ƒ¿À≈

Ú„ל  dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«ƒ¿¬≈»«¿¬ƒ≈«
:ÈÈ ‡‡ ‡¯Ù«̂¿»¬»¿»

ÈÈ:לא  ‡‡ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â È„Bwt Ôe¯h˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«¿¿»¿¬»¿»

Lc˜˙‡Âלב  ÈL„e˜„ ‡ÓL ˙È ÔeÏlÁ˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿»¿¿«¿ƒ¿««
:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡ Ï‡¯NÈ Èa B‚a¿¿≈ƒ¿»≈¬»¿»¿«ƒ¿

ÈÂ‰ÓÏלג  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎ˙È ˜Èt‡c¿«ƒ»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈
:ÈÈ ‡‡ ‡‰Ï‡Ï ÔBÎÏ¿≈»»¬»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

i„ÚBÓ‡ב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬«»
ÔÈl‡ LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÔB‰˙È ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„«¿»ƒ¿»¿»¿¿»¿≈«ƒƒ≈

:È„ÚBÓ Ôep‡ƒ¬»

dxezd lr `xfr oa`

mrhe hk„Bz Á·Ê eÁaÊ˙ ÈÎÂ‰ ׁשּיאכל . §©©¿ƒƒ¿¿∆«»ֵֵֶָ
ׁשּלא  ׂשה , א ֹו ׁשֹור ׁשהזּכיר ּבעב ּור אחד. ְְֲִִֶֶֶֶַָֹּביֹום
הּכתּוב  הּפרׁשה על והֹוסיף אחד. ּביֹום ְְִִֵֶַַַָָָָָָיּׁשחט

לרצֹונכם: מּלת אהרן, את ְְְֲִִֶֶַַַֹּבצו
mrhe l'‰ È‡:ׁשלמה הּתֹודה להיֹות . §©©¬ƒְְִֵַָָ

`lÈ˙BˆÓ Ìz¯ÓLe:ּבּלב .È‡ Ì˙‡ Ì˙ÈNÚÂ ¿«¿∆ƒ¿«ֵַ«¬ƒ∆…»¬ƒ

העׂשּוי:‰' ּכל ואראה ּבּלב, ּׁשּיׁש מה ׁשאחקר .ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
mrhe alÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ עם . §©©¿…¿«¿∆≈»¿ƒִ

הּמצּוים  והם ּדבקה, הּפרׁשה ּכי ידּבר, אהרן ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻּבני
ּביֹום  ּובן אם ליׂשראל, אֹו להם יׁשחטּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָֹׁשּלא
ּתֹודה, זבח תזּבחּו וכי ׁשּמצוה יּתכן ּגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד.
ּדּבר  ּכן, אחר ּבּפרׁשה ׁשהחל והעד, ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלּכהנים.

ּבני  ּבתֹו ונקּדׁשּתי ׁשני, ועד יׂשראל. ּבני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאל
ְִֵָיׂשראל:

bl.ÌÎ˙‡ ‡ÈˆBn‰ּובסֹוף.'‰ È‡ ׁשהּוא «ƒ∆¿∆ַ¬ƒֶ
ואחר  הּמצֹות. ּכל עּקר והּוא הראׁשֹון, ְְְִִִִַַַַַָָהּדּבּור
הּימים  הזּכיר יׂשראל, ּבני קדׁשי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהזּכיר

מהּׁשּבת: והחל העֹולֹות. ּבהם ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיקריבּו

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ על הּׁשנה את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

לירּוׁשלים  הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו עזראעזראעזראעזרא.....ּגלּיֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
àåä úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑ את חּלל ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המקּים וכל עזראעזראעזראעזרא.....הּׁשּבתֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ã)íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈
:íãòBîa§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבממממֹוֹוֹוֹועדםעדםעדםעדם אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתקראקראקראקראּוּוּוּו ד)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר למעלה,(כג, ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". אפּלּו "אּתם, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּזה  ּכי למּטה, הּמֹולד לפי חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ה'מֹולד' מּצד ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּוקביעת
למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא סימן אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּדין ּבית ׁשּכאׁשר אפֹוא, מּובן למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹיֹודעים

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ראּוי העֹולם ׁשאין ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

(ä)íéaøòä ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן עזראעזראעזראעזרא.....הקרבת אבןאבןאבןאבן ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)ýåýéì úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−©«Ÿ̈®
:eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

dxezd lr `xfr oa`

mrhe aÈ„ÚBÓ Ì‰ ‰l‡ היֹות ּבעבּור . §©©≈∆≈¬»ֱֲַ
ּבּׁשנה: רּבֹות ַַַָָָׁשּבתֹות

bÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa,מארצכם וחּוץ ּבארצכם. . ¿…¿≈∆ְְְְְְֵֶֶַַ
וטעם :ּובּדר Ï‰'ּבּבית ‡Â‰ ˙aL.ּפרׁשּתיו . ְִֶֶַַַַַ«»ƒ«ְִֵַ

אּלה  ּבׁשּבת ואמר הּמֹועדים. הזּכיר ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָואחר
והּטעם, ּבמֹועדם. אמר ּובּמֹועדים מֹועדי, ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָהם
נֹותן  אני והּנה מהּׁשבּוע. ׁשּיהיה יֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבאיזה
ׁשּבית  ּבּזמן ּכי הּמֹועדים , ּבדברי ּכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָל
ּדין. לבית נמסרים הּמֹועדים  היּו קּים, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּמקּדׁש
ויֹועץ  חזקּיהּו ּפסח על אמר ּכי ּתראה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהלא
עּבר  ניסן, חֹודׁש ראׁש ׁשּקבע ואחר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמל
היה  ּכי ז''ל, חכמינּו ּתפׂשּוהּו ּובזה ְֲִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה.
אמרּו, והּמעּתיקים ּבניסן. ניסן יעּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹראּוי
רּבים  ּבדברים מסּתּכל היה ּדין ּבית ְְִִִִִִֵֵַַָָָּכי
ׁשּקבע  עקיבא רּבי על ואמרּו הּׁשנה. ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּבקביעּות
צֹור לפי ׁשנה, אחר ׁשנה מעּברֹות ׁשנים ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּתי
היּו אי ראיה, הּמקרא ּבכל ואין ְְְְִֵֵַַָָָָָָָהּׁשעה.
ּומה  והּמֹועדים. החדׁשים קֹובעים ְְְֲֳִִִִֵֶַַָָיׂשראל
היּו העּבּור חׁשּבֹון על ּכי הּגאֹון, ְִִֶֶַַַָָָָׁשאמר

ּבּתלמּוד, ּגם ּבּמׁשנה ּכי אמת. אינּנּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנסמכים,
מעׂשּיֹות  ׁשני ּגם ּבּבד''ּו. ּפסח ׁשהיה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָראיֹות
החּמה  ׁשנת מּתֹוספת קרֹוב הּׁשנים ועּבּור ְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשם.
ּותחּלת  הּקדמֹונים. ּדר על  ואינּנּו הּלבנה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָעל
ד''ח  לבהר''ד עם ׂשים ּפירּוׁש וי''ד, ְִִֵֶַהחׁשּבֹון
נֹוספה  ׁשנה ּכי וי''ד. הּמֹולד יבא ְִַָָָָָֹתתע''ו,
הּימים  חמּׁשה ּבעבּור בהר''ד, מחׁשּבֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָלהחל 
חׁשּוב  ּבּׁשנה ויֹום האדם, ּבריאת קֹודם ְְִֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו
לקחת  תּוכל לא ּכן על יּזיק, לא וזה ְִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשנה.
העּבּור  והּנה היתה. לא ּכי נֹוספה, ׁשנה ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹּתֹוספת
הּמהל על ּבנּוי והעּבּור ׁשנה. וחצי ׁשנה ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבארּכה  ׁשּבא ּפעמים אמרּו, ּכן על ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּתיכֹון .
ראּית  אחר רֹודף הּקביעּות ואין  ְְְְִִִֵֵַַַַָָּובקצרה .
ּבּמערב  אֹו מזרח ּבקצה אֹו ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּלבנה
הּנה  ּכי הּתיכֹונה, הּמחּברת מקֹום והעד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכלל.
רּבֹות, ּפעמים ׁשראינּו ועֹוד ירּוׁשלים. על ְְְִִִִֶַַַָָָהיא
נראית  היתה וכן ׁשני, ּבליל ניסן ּבחדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהּלבנה
ׁשליׁשי. ליל היה החדׁש ּוקביעּות העֹולם, ְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבכל 
נתקן  וזה ניסן. קֹודם חדׁשים לׁשלׁשה ארע ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן

היה  ּפעמים ּגם ה ּדחּיה. ּבעבּור גטר''ד ְְְֲִִִַַַַָָָָּבׁשנת
נראית  ולא חמיׁשי, יֹום ּבתׁשרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַֹהּקביעּות
יקרה  וזה ,ז האויר והיה ׁשּבת, ּבליל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
והיתה  הּיֹום, מחצי  קרֹוב ׁשהּמֹולד ׁשנה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבכל 
הּקביעּות  אין ּגם הּגבֹוּה. ּגלּגל ּבחצי ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָהּלבנה
אפילּו הּמאֹורֹות, התחּברּות עת על ְְְֲִִֵַַַָּבנּוי
גטר''ד  ּגם בטור''ד, הּנה ּכי האמצעי. ְֲִִִֵֶַַַָָָּבּמהל
סֹוד  מפרׁש הייתי ,אארי ׁשּלא ולּולי ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹיֹוכיחּו.
נֹולד  ׁשהּוא החמּורה ההלכה  וסֹוד  ְֲֲִֶַַַָָָָהעּבּור,
לנּו, העּתיקּו ׁשחז''ל והּכלל חצֹות. ְְְֲֲִֶֶֶַַָָקֹודם
מּפי  קּבלנּו וכן ּבּגלּות , העּבּור על ְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּנסמֹו
טֹוב  אחר ּדבר לע ׂשֹות נּוכל  ולא ְְֲִִֵַַַָָֹנביאים,
על  והּוא ּבּגלּות, ימים ב' ׁשׂשמּו וזה ְְִִֶֶֶַַָָָמּמּנּו.
ימים, ׁשני הּכּפּורים יֹום והּמתעּנים ספק. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּדבר
גטר''ד, ּבׁשנת ּכי הּדחּיֹות. ּבעבּור יֹועילם ְְֲִִִִֵַַַַמה
ּבׁשמֹונה  ׁשּיתעּנה ראּוי היה הּמֹולד על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשנתנּו חׁשּבֹון אנחנּו נעּוות  לּמה וכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלקביעתנּו.
הראּיה: עם להם יקרה וכן אחרת. ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעבּור

dÌÈa¯Ú‰ ÔÈa:ּפרׁשּתיו . ≈»«¿»ƒְִֵַ



מא xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£'‰ È„ÚBÓ 'B‚Â Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac∑ על הּׁשנה את ׁשּמעּברים ּבהם; מלּמדין יׂשראל ׁשּיהיּו מֹועדֹות, עׂשה «≈∆¿≈ƒ¿»≈¿¬≈ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

לירּוׁשלים  הּגיעּו לא ועדין לרגל, לעלֹות מּמקֹומן ׁשּנעקרּו עזראעזראעזראעזרא.....ּגלּיֹות אבןאבןאבןאבן ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(â)úaL éòéáMä íBiáe äëàìî äNòz íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©³
àåä úaL eNòú àì äëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBúaL©¨Æ¦§¨½Ÿ¤¨§¨−̈´Ÿ©«£®©¨¬¦Æ

ô :íëéúáLBî ìëa ýåýéì©«Ÿ̈½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÓÈ ˙LL∑ את חּלל ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המחּלל ׁשּכל ללּמד מֹועדֹות? אצל ׁשּבת ענין מה ≈∆»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

הּׁשּבתֹות  את קּים ּכאּלּו עליו מעלין הּמֹועדֹות, את המקּים וכל עזראעזראעזראעזרא.....הּׁשּבתֹות, אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(ã)íúà eàø÷z-øLà Lã÷ éàø÷î ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½¦§¨¥−®Ÿ¤£¤¦§§¬Ÿ−̈
:íãòBîa§«£¨«

i"yx£'‰ È„ÚBÓ ‰l‡∑החדׁש ּבקּדּוׁש מדּבר וכאן ׁשנה, ּבעּבּור מדּבר .למעלה ≈∆¬≈ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr fh zegiy ihewl)

ּבּבּבּבממממֹוֹוֹוֹועדםעדםעדםעדם אתםאתםאתםאתם ּתּתּתּתקראקראקראקראּוּוּוּו ד)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר למעלה,(כג, ה'ּירח' מן נׁשּתלׁשל הּירח ּדהּנה לבאר, ויׁש מּוטעין". אפּלּו "אּתם, ּדרׁשּו: רז"ל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
מּזה  ּכי למּטה, הּמֹולד לפי חדׁש ראׁש קֹובעים ׁשאנּו אּלא למעלה; ה'מֹולד' מּצד ּבעּקר היא חדׁש לראׁש הּמֹולד יֹום ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹּוקביעת
למעלה; ה'מֹולד' יֹום ׁשּזהּו הּוא סימן אחר, ּביֹום חדׁש ראׁש קבעּו ּדין ּבית ׁשּכאׁשר אפֹוא, מּובן למעלה. ה'מֹולד' הּוא ׁשאז ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹיֹודעים

ּבֹו. יׁשּתּקף ׁשהּדבר ראּוי העֹולם ׁשאין ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּלא

(ä)íéaøòä ïéa Lãçì øNò äòaøàa ïBLàøä Lãça©´Ÿ¤¨«¦À§©§¨¨¬¨¨²©−Ÿ¤¥´¨«©§¨®¦
:ýåýéì çñt¤−©©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa∑ ּולמעלה ׁשעֹות Ï‰'.מּׁשׁש ÁÒt∑"ּפסח" ׁשּׁשמֹו קרּבן עזראעזראעזראעזרא.....הקרבת אבןאבןאבןאבן ≈»«¿»ƒְְִֵַָָ∆««ְְְֶֶַַַָָָ

(å)ýåýéì úBvnä âç äfä Lãçì íBé øNò äMîçáe©«£¦¨̧¨¨¬Æ©´Ÿ¤©¤½©¬©©−©«Ÿ̈®
:eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©¬¨¦−©¬Ÿ¥«

ÓBÈ·e‡ג  ‡„È·Ú „·Ú˙z ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡˙·L ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿»»¿»««ƒ»
ÏÎa ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˙aL Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Úƒƒ»»«¿¿«¿»ƒ√»¿»¿…

:ÔBÎÈ·˙BÓ¿»≈

˙ÔeÚ¯Úד  Èc LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»¿»¿≈«ƒƒ¿»¿
:ÔB‰ÈÓÊa ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿≈

Á¯ÈÏ‡ה  ‡¯NÚ ˙Úa¯‡a ‰‡Ó„˜ ‡Á¯Èa¿«¿»«¿»»¿«¿¿««¿»¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÁÒt ‡iLÓL ÔÈa≈ƒ¿«»ƒ¿»√»¿»

bÁ‡ו  ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙LÓÁ·e¿«¿««¿»»¿«¿»»≈«»
¯Èht ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡i¯ÈhÙc¿«ƒ«»√»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

:ÔeÏÎÈz≈¿

dxezd lr `xfr oa`

mrhe aÈ„ÚBÓ Ì‰ ‰l‡ היֹות ּבעבּור . §©©≈∆≈¬»ֱֲַ
ּבּׁשנה: רּבֹות ַַַָָָׁשּבתֹות

bÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa,מארצכם וחּוץ ּבארצכם. . ¿…¿≈∆ְְְְְְֵֶֶַַ
וטעם :ּובּדר Ï‰'ּבּבית ‡Â‰ ˙aL.ּפרׁשּתיו . ְִֶֶַַַַַ«»ƒ«ְִֵַ

אּלה  ּבׁשּבת ואמר הּמֹועדים. הזּכיר ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָואחר
והּטעם, ּבמֹועדם. אמר ּובּמֹועדים מֹועדי, ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָהם
נֹותן  אני והּנה מהּׁשבּוע. ׁשּיהיה יֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּבאיזה
ׁשּבית  ּבּזמן ּכי הּמֹועדים , ּבדברי ּכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָל
ּדין. לבית נמסרים הּמֹועדים  היּו קּים, ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהּמקּדׁש
ויֹועץ  חזקּיהּו ּפסח על אמר ּכי ּתראה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהלא
עּבר  ניסן, חֹודׁש ראׁש ׁשּקבע ואחר ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּמל
היה  ּכי ז''ל, חכמינּו ּתפׂשּוהּו ּובזה ְֲִֵֶַַָָָָָָָהּׁשנה.
אמרּו, והּמעּתיקים ּבניסן. ניסן יעּבר ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹראּוי
רּבים  ּבדברים מסּתּכל היה ּדין ּבית ְְִִִִִִֵֵַַָָָּכי
ׁשּקבע  עקיבא רּבי על ואמרּו הּׁשנה. ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּבקביעּות
צֹור לפי ׁשנה, אחר ׁשנה מעּברֹות ׁשנים ְְְִִֵֶַַָָָָָָֻׁשּתי
היּו אי ראיה, הּמקרא ּבכל ואין ְְְְִֵֵַַָָָָָָָהּׁשעה.
ּומה  והּמֹועדים. החדׁשים קֹובעים ְְְֲֳִִִִֵֶַַָָיׂשראל
היּו העּבּור חׁשּבֹון על ּכי הּגאֹון, ְִִֶֶַַַָָָָׁשאמר

ּבּתלמּוד, ּגם ּבּמׁשנה ּכי אמת. אינּנּו ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָנסמכים,
מעׂשּיֹות  ׁשני ּגם ּבּבד''ּו. ּפסח ׁשהיה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָראיֹות
החּמה  ׁשנת מּתֹוספת קרֹוב הּׁשנים ועּבּור ְְִִִֶֶַַַַָָָָׁשם.
ּותחּלת  הּקדמֹונים. ּדר על  ואינּנּו הּלבנה. ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָעל
ד''ח  לבהר''ד עם ׂשים ּפירּוׁש וי''ד, ְִִֵֶַהחׁשּבֹון
נֹוספה  ׁשנה ּכי וי''ד. הּמֹולד יבא ְִַָָָָָֹתתע''ו,
הּימים  חמּׁשה ּבעבּור בהר''ד, מחׁשּבֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָלהחל 
חׁשּוב  ּבּׁשנה ויֹום האדם, ּבריאת קֹודם ְְִֶֶַַָָָָָָָׁשהיּו
לקחת  תּוכל לא ּכן על יּזיק, לא וזה ְִֵֶַַַַַָָָֹֹׁשנה.
העּבּור  והּנה היתה. לא ּכי נֹוספה, ׁשנה ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹּתֹוספת
הּמהל על ּבנּוי והעּבּור ׁשנה. וחצי ׁשנה ְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבארּכה  ׁשּבא ּפעמים אמרּו, ּכן על ְְֲִִֵֶַַַָָָָֻהּתיכֹון .
ראּית  אחר רֹודף הּקביעּות ואין  ְְְְִִִֵֵַַַַָָּובקצרה .
ּבּמערב  אֹו מזרח ּבקצה אֹו ּבירּוׁשלים ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָהּלבנה
הּנה  ּכי הּתיכֹונה, הּמחּברת מקֹום והעד, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּכלל.
רּבֹות, ּפעמים ׁשראינּו ועֹוד ירּוׁשלים. על ְְְִִִִֶַַַָָָהיא
נראית  היתה וכן ׁשני, ּבליל ניסן ּבחדׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹהּלבנה
ׁשליׁשי. ליל היה החדׁש ּוקביעּות העֹולם, ְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבכל 
נתקן  וזה ניסן. קֹודם חדׁשים לׁשלׁשה ארע ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוכן

היה  ּפעמים ּגם ה ּדחּיה. ּבעבּור גטר''ד ְְְֲִִִַַַַָָָָּבׁשנת
נראית  ולא חמיׁשי, יֹום ּבתׁשרי ְְְְְֲִִִִִֵֵַֹהּקביעּות
יקרה  וזה ,ז האויר והיה ׁשּבת, ּבליל ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָהּלבנה
והיתה  הּיֹום, מחצי  קרֹוב ׁשהּמֹולד ׁשנה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָּבכל 
הּקביעּות  אין ּגם הּגבֹוּה. ּגלּגל ּבחצי ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָהּלבנה
אפילּו הּמאֹורֹות, התחּברּות עת על ְְְֲִִֵַַַָּבנּוי
גטר''ד  ּגם בטור''ד, הּנה ּכי האמצעי. ְֲִִִֵֶַַַָָָּבּמהל
סֹוד  מפרׁש הייתי ,אארי ׁשּלא ולּולי ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹיֹוכיחּו.
נֹולד  ׁשהּוא החמּורה ההלכה  וסֹוד  ְֲֲִֶַַַָָָָהעּבּור,
לנּו, העּתיקּו ׁשחז''ל והּכלל חצֹות. ְְְֲֲִֶֶֶַַָָקֹודם
מּפי  קּבלנּו וכן ּבּגלּות , העּבּור על ְְְִִִִִֵֶַַַָָׁשּנסמֹו
טֹוב  אחר ּדבר לע ׂשֹות נּוכל  ולא ְְֲִִֵַַַָָֹנביאים,
על  והּוא ּבּגלּות, ימים ב' ׁשׂשמּו וזה ְְִִֶֶֶַַָָָמּמּנּו.
ימים, ׁשני הּכּפּורים יֹום והּמתעּנים ספק. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָּדבר
גטר''ד, ּבׁשנת ּכי הּדחּיֹות. ּבעבּור יֹועילם ְְֲִִִִֵַַַַמה
ּבׁשמֹונה  ׁשּיתעּנה ראּוי היה הּמֹולד על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָאם
ׁשנתנּו חׁשּבֹון אנחנּו נעּוות  לּמה וכי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלקביעתנּו.
הראּיה: עם להם יקרה וכן אחרת. ׁשנה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבעבּור

dÌÈa¯Ú‰ ÔÈa:ּפרׁשּתיו . ≈»«¿»ƒְִֵַ
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(æ)úëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©Æ¨«¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¤¬¤
:eNòú àì äãáò£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

(ç)éòéáMä íBia íéîé úòáL ýåýéì äMà ízáø÷äå§¦§©§¤¬¦¤²©«Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³©§¦¦Æ
ô :eNòú àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î¦§¨½Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

i"yx£'B‚Â ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ ו ּפינחס; ּבפרׁשת האמּורים הּמּוספין הּמּוספין הם ׁשאין ,ל לֹומר ּכאן? נאמרּו לּמה ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆¿ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
זה  את זה Ï‰'.מעּכבין ‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑ הבא ואילים, ּפרים אין ואם אילים. הבא ּפרים, אין אם מקֹום: מּכל ְְִֶֶֶַ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆«ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָ

ÌÈÓÈ.ּכבׂשים  ˙Ú·L∑ ּכל וכן ּבלע"ז, שטיינ"א ימים; ׁשל ׁשבּוע הּוא, ּדבר ׁשם "ׁשבעת", ׁשּנאמר מקֹום ּכל ְִָƒ¿«»ƒְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
"ׁשלׁשת" "חמׁשת", "ׁשׁשת", "ׁשמֹונת", Ú·„‰.לׁשֹון ˙Î‡ÏÓ∑,וצר עבֹודה לכם החׁשּובֹות מלאכֹות אפּלּו ְְְֲֵֵֶֶֶַֹ¿∆∆¬…»ְֲֲֲִֶֶַָָָָֹ

יהא  מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ּדקּתני: ּכהנים, מּתֹורת הבנּתי ּכ האבד, ּדבר ּכגֹון ׁשּלהן, ּבּבּטלה ּכיס חסרֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻׁשּיׁש
וכּו' עבֹודה ּבמלאכת עזראעזראעזראעזרא.....אסּור אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶֶָָ

(è):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(é)õøàä-ìà eàáú-ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤
íúàáäå døéö÷-úà ízøö÷e íëì ïúð éðà øLà£¤³£¦ÆŸ¥´¨¤½§©§¤−¤§¦¨®©«£¥¤¬

:ïäkä-ìà íëøéö÷ úéLàø øîò-úà¤²Ÿ¤¥¦¬§¦«§¤−¤©Ÿ¥«
i"yx£ÌÎ¯Èˆ˜ ˙ÈL‡¯∑ לּקציר ראׁשֹונה ּכמֹו∑ÓÚ¯.ׁשּתהא ׁשמּה, היתה ּכ האיפה, יח)עׂשירית טז "וּימּדּו(שמות : ≈ƒ¿ƒ¿∆ְִִֵֶַָָ…∆ְְְֲִִֵַָָָָָָָֹ

עזראעזראעזראעזרא.....בעמר" אבןאבןאבןאבן ֶָֹ

(àé)éðäåúaMä úøçnî íëðöøì ýåýé éðôì øîòä-úà ó §¥¦¯¤¨²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¦§«Ÿ§¤®¦¨«¢©Æ©©½̈
:ïäkä epôéðé§¦¤−©Ÿ¥«

i"yx£ÛÈ‰Â∑(סא ּומֹוריד (מנחות מעלה רעֹות, רּוחֹות לעצר – ּומביא מֹולי ּומֹוריד; מעלה ּומביא, מֹולי ּתנּופה ּכל ¿≈ƒְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
רעים  טללים לעצר –.ÌÎˆ¯Ï∑ לכם לרצֹון יהיה הּזה, ּכּמׁשּפט ּתקריבּו ‰aM˙.אם ˙¯ÁnÓ∑(סו מּמחרת (שם ְֲִִַָָֹƒ¿…¿∆ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָƒ»√«««»ֳִַָ

א  ׁשאם ּפסח, ׁשל הראׁשֹון איזהּוי ֹוםֿטֹוב יֹודע אּתה אי ּבראׁשית, ׁשּבת אֹומר עזראעזראעזראעזרא.....ּתה אבןאבןאבןאבן ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ

Ïkז  ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ¿≈¿»
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

ÔÈÓBÈח  ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»ƒ¿»ƒ
˙„È·Ú Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ»ƒƒ«

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:ט  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èי  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏÈlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
Ôe„ˆÁ˙Â ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬¿«¿»ƒ¬»»≈¿¿«¿¿
ÔBÎ„ˆÁ LÈ¯ ‡¯ÓeÚ ˙È Ôe˙È˙Â d„ˆÁ ˙È»¬»«¿«¿»¿»≈¬»¿

:‡‰k ˙ÂÏ¿»«¬»

ÔBÎÏיא  ‡ÂÚ¯Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯ÓeÚ ˙È ÌÈ¯ÈÂƒƒ»¿»√»¿»¿«¬»¿
:‡‰k dpÓÈ¯È ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓƒ»«»»»¿ƒƒ≈«¬»

dxezd lr `xfr oa`

g'‰Ï ‰M‡:ּפנחס ּבפרׁשת . ƒ∆«ְְִַָָָ
xiMfdl mrhe iı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk ּבעבּור . §©©§©§¦ƒ»…∆»»∆ֲַ

ּבהר  ּופסח ּבּמדּבר, הּׁשּבתֹות  ּכל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָׁשּיׁשמרּו
הּמׁשּכן: להקמת סמּוכה הּפרׁשה זֹו ּכי ְְֲִִִַַַַַָָָָָָסיני ,

Ï‡¯NÈוטעם Èa Ï‡ ¯ac ואחר ׁשּיתחּברּו, . ְַַ«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִֶַַַ
אליהם: ואמרּת ְְֲֵֵֶַָָּכן

`i˙aM‰ ˙¯ÁnÓ יֹום מּמחרת חז''ל, אמרּו . ƒ»√«««»ְֲֳִַַָָ
ּכמׁשמעֹו. ׁשהּוא אמרּו, והּמכחיׁשים ְְְְְִִֶַַַָָטֹוב.
הּׁשמּטה  מּׁשנת ראיֹות הביאּו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָוהּמאמינים
ּבֹו ׁשּכתּוב ּתרּועה ויֹום הּגדֹול וה ּצֹום ְְְְֵֶַַַָָָוהּיֹובל
סּכֹות, ׁשל ּבא' נאמר ׁשּבתֹון וכן ְְֱֵֶֶַַַָָֻׁשּבתֹון ,
ׁשבּועֹות. ׁשּבתֹות, ׁשבע ּכי ואמרּו ְְְִִִֶַַַָָָּובּׁשמיני.
והם  הּׁשּבת. יֹוצאי עם הּׁשּבת ּבאי ְְְִֵֵֵַַַַָָָָוכמֹוהּו,
ׁשלׁשים  והּנה אחד. ּבפסּוק ּפרּוׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹׁשנים
הביא  ּברֹומי וחכם ּתמימֹות. וראייתם ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָעיירים,
ידע  ולא וקלּוי. מּצֹות הּפסח מּמחרת ְְְֳִֶַַַַַָָָָָֹראיה,
עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּפסח ּכי הּוא, ּבנפׁשֹו ְְְְִִֶַַַַָָָָּכי
וּיסעּו ּכתּוב וכן עׂשר. חמּׁשה יֹום ְְֲֳִִִֵַָָָָָָּומּמחרתֹו
אסּור  קלי ולאכל הראׁשֹון, ּבחדׁש ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמרעמסס

ׁשּׁשני  אמר והּגאֹון העֹומר. ּתנּופת עבֹור ְְְֲֵֶֶַַַַָָָעד
ה' ּופסח יׂשראל. ּופסח ה' ּפסח הם, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּפסחים

והּנה  עׂשר. חמּׁשה הּפסח ּבליל מּמחרת ְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָָ
הּפסח  מּמחרת  ּפרּוׁש ויהיה ט''ז . יֹום ְְֳִִִֵֶֶַַַַָֻּביהֹוׁשע,
אמר  ולא הּפסח. זבח מּמחרת ּבּתֹורה, ְֳִֶֶַַַַַַַָָָָֹהּכת ּוב
ּבעבּור  רק ּפסח החג נקרא לא ּכי ְְֲִִֶַַַַַָֹּכלּום,
לבקר  הּוא ּומּמחרתֹו הּבּתים. על הּׁשם ְֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּפסח
וכל  ההּוא הּיֹום ּכל ּכתּוב, וכן ט''ו. ְְֵַַָָָיֹום
הּגאֹון, אמר ועֹוד הּמחרת. יֹום וכל ְְְֳַַַַַָָָָָֹהּלילה
רחֹוק, אינּנּו וזה מהּיׁשן. היה וקלּוי ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּצֹות
ׁשּתהיה  העֹומר ּתנּופת על אמר הּכתּוב ְְִִֶֶֶַַַַָָָּכי
היתה  העֹומר ּתנּופת  ואם ּבּקמה. חרמׁש ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהחל
מּצֹות. ועׂשּו קצרּו מתי עׂשר, חמּׁשה ְְֲִַַָָָָָָיֹום
קציר  ראׁשית הּוא ּכי קציר, אין ּכי ְְִִִִִֵֵָועֹוד,
ּפרּוׁשֹו, על ראיה ּכדמּות יׁש ּגם ְְְִִֵֵַַָָׂשעֹורים.
נקרא  הּׁשם ׁשּזה ויּתכן הארץ. מעבּור ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאמר
וטעם  ׁשעברה. להּׁשנה ׁשּיׁש הּתבּואה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָעל
ׁשאמר  והעד, ועֹוג . סיחֹון ארץ הארץ, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָמעב ּור
קלּוי  ּכי ועֹוד, ּכנען. ארץ מּתבּואת ּכן, ְְְִִֵֶֶַַַַַָאחר

וקלי  ולחם אמר והּכתּוב קלי. ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאינּנּו
– ּבאׁש קלּוי ּפסּוק ואין תאכלּו. לא ְְְְֵֵֶַָָָֹֹוכרמל
קלּוי  אביב ּכי הּמעׂשה. ּתאר הּוא ּכי ְֲִִִֶַַַָָָָֹטענה,
נדע  מאין להׁשיב, יׁש ועֹוד קלּוי. יּקרא ְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָּבאׁש,
העֹומר. ּתנּופת הּירּדן ּבעבר הּכהן הניף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּכי
לא  ועֹוד לכם, נֹותן אני אׁשר אמר הּכתּוב ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹּכי
מּצֹות  להזּכיר הּכתּוב ּבא ולא להם. ְְְְִֶַַַָָָָָֹנתנּה
ּכל  טעם וכן הּמן. ׁשּׁשבת ּבעבּור רק ְְֲֵֶַַַַַַָָָָוקלּוי,
ּכמׁשמעֹו, הּׁשּבת אם הּגאֹון, אמר וע ֹוד ְְְִַַַַַַָָָָָהּפסּוק.
ּכי  הׁשיב ויׁשּועה לסּפֹור. נחל ׁשּבת ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמאיזה
ונקראּו קרּבן, ּבהם ׁשּיׁש הם ימים עׂשר ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָֹׁשמנה
קרּבן  ׁשּיׁש ואחר הּׁשּבתֹות. מּלבד ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָמֹועדים
הּתנּופה  ּכי ּולעד  לאֹות  העֹומר, ּתנּופת ְְְְְִֵֶַַָָּביֹום 
קרּבנֹות  ׁשכח והּנה האביב. מֹועד מימֹות ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָּבאחד 
הּכתּוב  ּכי ועֹוד, נזּכרּו. ׁשּלא חדׁשים ְְְֳִִִֵֶַָָָֹראׁשי
והיה  ימים, ׁשבעת לּיֹום ּתעׂשּו ּכאּלה ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאמר
זאת  ּגם העֹומר. ּתנּופת מּלבד ׁשּיאמר ְְִֶֶַַַַָָֹֹראּוי
ּבמּצֹות  נסמֹו אנחנּו ּכי עלינּו, טענה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאינּנה
הזּכיר  לא ׁשבּועֹות ּביֹום והּנה הּקּבלה. ְְְִִִֵַַַָָָֹעל

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(áé)íéîz Nák øîòä-úà íëôéðä íBéa íúéNòå©«£¦¤¾§¬£¦«§¤−¤¨®Ÿ¤¤´¤¨¦¯
:ýåýéì äìòì BúðL-ïa¤§¨²§Ÿ−̈©«Ÿ̈«

i"yx£N·k .Ì˙ÈNÚÂ∑ ּבא הּוא לעמר .חֹובה «¬ƒ∆∆∆ֶָָָֹ

(âé)ýåýéì äMà ïîMá äìeìa úìñ íéðøNò éðL Búçðîe¦§¨Á§¥̧¤§Ÿ¦¹´Ÿ¤§¨¬©¤²¤¦¤¬©«Ÿ̈−
ççéð çéø:ïéää úòéáø ïéé Bkñðå ¥´©¦®Ÿ©§¦§¬©−¦§¦¦¬©¦«

i"yx£B˙ÁÓe∑ נסכיו ÌÈ¯NÚ.מנחת ÈL∑ היתה ‰‰ÔÈ.ּכפּולה ˙ÚÈ·¯ ÔÈÈ BkÒÂ∑(פט ׁשּמנחתֹו(מנחות אףֿעלּֿפי ƒ¿»ְְִַָָ¿≈∆¿…ƒְְָָָ¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«ƒְִִֶַַָ
ּכפּולים  נסכיו אין .ּכפּולה ְְְִֵָָָ

(ãé)äfä íBiä íöò-ãò eìëàú àì ìîøëå éì÷å íçìå§¤Á¤Á§¨¦̧§©§¤¹´Ÿ«Ÿ§À©¤̧¤Æ©´©¤½
íëéúøãì íìBò úwç íëéäìà ïaø÷-úà íëàéáä ãò©µ£¦´£¤½¤¨§©−¡«Ÿ¥¤®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½

ñ :íëéúáLî ìëa§−Ÿ«§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÈÏ˜Â∑ ּבּתּנּור אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ר מּכרמל עׂשּוי גרניילי"ש ∑ÏÓ¯ÎÂ.קמח ׁשּקֹורין קליֹות ÌÎÈ˙·LÓ.הן ÏÎa∑ ¿»ƒְְְִִֶֶֶַַַַַַָ¿«¿∆ְִֵֶָ¿……¿…≈∆

לו) ללּמד,(קידושין אּלא ּבא לא אֹומרים: ויׁש לארץ, ּבחּוצה נֹוהג ׁשהחדׁש מּכאן ׁשּלמדּו יׁש יׂשראל: חכמי ּבֹו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹנחלקּו
וחּלקּו מּׁשּכבׁשּו ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא החדׁש על נצטּוּו עזראעזראעזראעזרא.....ׁשּלא אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

(åè)íëàéáä íBiî úaMä úøçnî íëì ízøôñe§©§¤³¨¤Æ¦¨«¢©´©©½̈¦Æ£¦´£¤½
:äðééäz úîéîz úBúaL òáL äôeðzä øîò-úà¤−Ÿ¤©§¨®¤¬©©¨−§¦¬Ÿ¦«§¤«¨

i"yx£˙aM‰ ˙¯ÁnÓ∑ יֹוםֿטֹוב ÈÈ‰z‰.מּמחרת ˙ÓÈÓz∑ אינן ּכן לא ׁשאם מּבערב, ּומֹונה ׁשּמתחיל מלּמד ƒ»√«««»ֳִַָ¿ƒ…ƒ¿∆»ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.ּתמימֹות  ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - onqp mye .270 cenr ,` wlg zegiyÎihewl oiieri)

dWcg devn mFi lM F` zg` devn :xnrd zxitq§¦©¨Ÿ¤¦§¨©©¨¦§¨£¨¨

ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה:::: ּתּתּתּתמימתמימתמימתמימת ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע .... .... לכםלכםלכםלכם טו)ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם (כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ולהלכה  ולסּפר. להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח מי ּכי מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמהּנאמר

ּבׁשלחן־ערּו תפט)נפסק סימן ּברכה.(אורח־חיים ּבלא לסּפר ְְְְְְִִַָָָָֹֹֻ
האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת אחד (ראה יֹום מנה לא ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל סבירא־לּה זֹו ּדׁשיטה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּמנין". ְְִִִַָהפסיד
מצוה  היא אם ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו היא אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָא
לתּקן  לחכמים היה זה ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו ּכל לסּפר, הּספירה ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאחת,

הּימים?! ּכל ּבסֹוף ְְִַַָָָָהּברכה

ÓeÚ¯‡יב  ˙È ÔBÎ˙eÓ¯‡„ ‡ÓBÈa Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿¿»«¬»¿»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚÏ dzL ¯a ÌÈÏL ¯n‡ƒ«¿ƒ««≈«¬»»√»¿»

ÏÈÙc‡יג  ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z d˙ÁÓeƒ¿»≈¿≈∆¿ƒÀ¿»¿ƒ»
‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÁLÓ·ƒ¿«À¿»»√»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»

:‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡¯ÓÁ dkÒÂ¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ»

Ô¯kיד  „Ú ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÎe¯Ùe ÈÏ˜e ÌÁÏe¿≈¿ƒ≈»»≈¿«¿«
ÔBÎ‰Ï‡ Ôa¯˜ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡ „Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈««¿≈»À¿«¡»¬

:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿…¿»≈

ÌBiÓטו  ‡·Ë ‡ÓBÈ ¯˙aÓ ÔBÎÏ ÔeÓ˙Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»ƒ
‡Ú·L ‡˙eÓ¯‡„ ‡¯ÓeÚ ˙È ÔBÎÈ‡B˙È‡«¿≈»¿»«¬»»ƒ¿»
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הּׁשלמים. ּכבׂשי מּלבד ּפנחס, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּבפרׁשת

ׁשנים. ואילים אחד ּבקר ּבן ּפר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּולמעלה,
יּוכל  ּגם אחד. ואיל ׁשנים ּפרים ְְְְִִִִֶַַַַָָָּובפנחס,
ידע  נבּואה  ּבדר ּכי להׁשיב, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּמאמין
ׁשּיֹום  העֹומר, ּתנּופת ּבֹו ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶַַַָהיֹודע
הּלחם  מער והעד, הּקביעּות. יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשּבת 
יחׁשבּו אי הּכתּוב והזּכיר ּבׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיה 
ׁשלמים  הקריבּו ואז  הראׁשֹונה, ְְְִִִִַָָָָָָּבּׁשנה
ּבפנחס, הּנזּכרת ּכן ואחר הּנזּכרת. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהע ֹולה
ׁשבעה  ּבׁשבּועֹותיכם, אמר ּכ ְְְִֵֶַַַָָָָואחר
ראיה, ואין ׁשּבתֹות. אמר ולא ְְְֵַַָָָָָֹׁשבּועֹות .

וטמאה  ראׁשֹון. יֹום הּׁשבּוע ּתחּלת ְְְִִִַַַָָָּכי
אחד, סֹוד ל ארמֹוז והּנה יֹוכיח. ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשבּועים,
מהחדׁש, ידּוע ּביֹום ּתלּוים הּמֹועדים ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשּכל
(ס''א  (מספר) הּׁשבּועֹות ּבחג נאמר ְְֱֶַַַָֹולא
מצוה. ׁשהיא הּספירה ּבעבּור מועד) ְְֲִִִֶַַָָיום
מּתן  היה ׁשבּועֹות ּבחג  ּכי הע ּתיקּו ְְְִִֶַַַַַָָָוחז ''ל
יׁש לנּו. ה' חג ּכי נאמר ועליו ְֱִֵֶַַָָָָּתֹורה,
להיֹות  ּפרּוׁשֹו לרצֹונכם ּכל ּכי ְְְְִִִִֵֶָאֹומרים,
לפני  העֹומר את והניף ּבעבּור לרצֹון, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכם
ּברצֹונכם. ׁשּתניפּו וטעמֹו, לרצֹונכם. ְְְְְְִִִֶֶֶַָה'
ׁשּתהיּו ּכדי ׁשנתֹו, ּבן ּכבׂש ׁשּתּתנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָוה ּטעם

ׁשנה  ּבן ּכי אמרּו, והּמכחיׁשים ְְְְִִִִִֶַַָָָנרצים.
אין  עֹוד  ׁשנתֹו, ּבן ּכי ׁשנתֹו. ּכבן ְְְִֵֵֶֶֶָָאינּנּו
תמימה. ׁשנה לֹו ׁשּיׁש ׁשנה ּובן ׁשנה. ְִֵֶֶָָָָָָָלֹו
אחד  ּכבׂש הּמזּבח: ּבחנּכת קראּו לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻוהּנה
ּכבׂשים  אחרֹונה: ּובפרׁשה לעֹולה, ׁשנתֹו ְְְְֲִֶַָָָָָָָּבן

עׂשר: ׁשנים ׁשנה ְְֵֵָָָָּבני
ciÌÁÏÂ על יאכלּו הּפסח ּכי והעד, מחדׁש. . ¿∆∆ְְִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכי  נראה היה הּקּבלה לּולי ּומרֹורים. ְְִִִֵֶַַַָָָָמּצֹות
והּמכחיׁשים  הּיֹובל. ּכׁשנֹות הּימים ְְְְִִִִִֵַַַַַָספירת
ּבמסּפר, ּתעלה ׁשּלא ּתמימֹות, טעם ּכי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹאמרּו,

מּמחרתּה: ׁשּיחל הראׁשֹונה ֳִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
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ולהלכה  ולסּפר. להמׁשי יּוכל לא ׁשּוב מהּספירה, אחד יֹום ׁשּׁשכח מי ּכי מהראׁשֹונים, חלק לֹומדים ּתהיינה" "ּתמימֹות ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹמהּנאמר

ּבׁשלחן־ערּו תפט)נפסק סימן ּברכה.(אורח־חיים ּבלא לסּפר ְְְְְְִִַָָָָֹֹֻ
האחרֹונים שו)ּומבארים מצוה חינוך מנחת אחד (ראה יֹום מנה לא ּובאם . . אחת מצוה "הם הּספירה ימי ּדכל סבירא־לּה זֹו ּדׁשיטה , ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

הּמנין". ְְִִִַָהפסיד
מצוה  היא אם ב) ּבפני־עצמּה? ּברכה ויֹום יֹום ּבכל לבר ּתּקנּו היא אחת, מצוה היא אם א) ּכן: לֹומר אי־אפׁשר לכאֹורה ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָא
לתּקן  לחכמים היה זה ּומחׁשׁש לבּטלה', 'ּברכה היּו עּתה עד ּברכֹותיו ּכל לסּפר, הּספירה ימי ּבאמצע ׁשּׁשכח ׁשאדם נמצא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹאחת,

הּימים?! ּכל ּבסֹוף ְְִַַָָָָהּברכה
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הּׁשלמים. ּכבׂשי מּלבד ּפנחס, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָּבפרׁשת

ׁשנים. ואילים אחד ּבקר ּבן ּפר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּולמעלה,
יּוכל  ּגם אחד. ואיל ׁשנים ּפרים ְְְְִִִִֶַַַַָָָּובפנחס,
ידע  נבּואה  ּבדר ּכי להׁשיב, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָהּמאמין
ׁשּיֹום  העֹומר, ּתנּופת ּבֹו ׁשּיהיה ְְִֵֶֶֶֶַַַָהיֹודע
הּלחם  מער והעד, הּקביעּות. יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּׁשּבת 
יחׁשבּו אי הּכתּוב והזּכיר ּבׁשּבת. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיה 
ׁשלמים  הקריבּו ואז  הראׁשֹונה, ְְְִִִִַָָָָָָּבּׁשנה
ּבפנחס, הּנזּכרת ּכן ואחר הּנזּכרת. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהע ֹולה
ׁשבעה  ּבׁשבּועֹותיכם, אמר ּכ ְְְִֵֶַַַָָָָואחר
ראיה, ואין ׁשּבתֹות. אמר ולא ְְְֵַַָָָָָֹׁשבּועֹות .

וטמאה  ראׁשֹון. יֹום הּׁשבּוע ּתחּלת ְְְִִִַַַָָָּכי
אחד, סֹוד ל ארמֹוז והּנה יֹוכיח. ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשבּועים,
מהחדׁש, ידּוע ּביֹום ּתלּוים הּמֹועדים ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשּכל
(ס''א  (מספר) הּׁשבּועֹות ּבחג נאמר ְְֱֶַַַָֹולא
מצוה. ׁשהיא הּספירה ּבעבּור מועד) ְְֲִִִֶַַָָיום
מּתן  היה ׁשבּועֹות ּבחג  ּכי הע ּתיקּו ְְְִִֶַַַַַָָָוחז ''ל
יׁש לנּו. ה' חג ּכי נאמר ועליו ְֱִֵֶַַָָָָּתֹורה,
להיֹות  ּפרּוׁשֹו לרצֹונכם ּכל ּכי ְְְְִִִִֵֶָאֹומרים,
לפני  העֹומר את והניף ּבעבּור לרצֹון, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָלכם
ּברצֹונכם. ׁשּתניפּו וטעמֹו, לרצֹונכם. ְְְְְְִִִֶֶֶַָה'
ׁשּתהיּו ּכדי ׁשנתֹו, ּבן ּכבׂש ׁשּתּתנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָוה ּטעם

ׁשנה  ּבן ּכי אמרּו, והּמכחיׁשים ְְְְִִִִִֶַַָָָנרצים.
אין  עֹוד  ׁשנתֹו, ּבן ּכי ׁשנתֹו. ּכבן ְְְִֵֵֶֶֶָָאינּנּו
תמימה. ׁשנה לֹו ׁשּיׁש ׁשנה ּובן ׁשנה. ְִֵֶֶָָָָָָָלֹו
אחד  ּכבׂש הּמזּבח: ּבחנּכת קראּו לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻוהּנה
ּכבׂשים  אחרֹונה: ּובפרׁשה לעֹולה, ׁשנתֹו ְְְְֲִֶַָָָָָָָּבן

עׂשר: ׁשנים ׁשנה ְְֵֵָָָָּבני
ciÌÁÏÂ על יאכלּו הּפסח ּכי והעד, מחדׁש. . ¿∆∆ְְִֵֵֶַַַָָָֹ

ּכי  נראה היה הּקּבלה לּולי ּומרֹורים. ְְִִִֵֶַַַָָָָמּצֹות
והּמכחיׁשים  הּיֹובל. ּכׁשנֹות הּימים ְְְְִִִִִֵַַַַַָספירת
ּבמסּפר, ּתעלה ׁשּלא ּתמימֹות, טעם ּכי ְְְְֲִִִֶֶַַַָָֹאמרּו,

מּמחרתּה: ׁשּיחל הראׁשֹונה ֳִִֵֶַַָָָָָָָהּׁשּבת
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אחד  יֹום חּסר ׁשאם ּומּובן לעצמּה, ּברכה קֹובעת ּכן ועל ּבפני־עצמּה, מצוה הוי יֹום ּכל זֹו לׁשיטה אף ּדוּדאי לֹומר, צרי ּכן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָועל

לבּטלה. מצוה ׁשּלפניו הּימים נהיּו לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבאמצע,
ח  ּדאם סבירא־להּו ראׁשֹונים ּדהנ מּׁשּום הּוא ּבברכה, ולסּפר להמׁשי יּוכל ׁשּלא ּדזה יּוכל אּלא, לא ּבפעל הרי יֹום, איזה ּסר ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹ

לזה  והּטעם לּה. ׁשּקדם הּיֹום למצות ּבהמׁש ּובאה היא ׁשּתלּויה ּכיון הּיֹום, אֹותֹו ׁשל (הּנֹוספת) הּמצוה לקּים ׁשּלמחרת ְְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבּיֹום
ּב'ׁשליׁשי'. אֹוחז אינֹו ה'ּׁשני' ספירת ּבלעדי ּכי מהּספירה, נחסר ׁשני" ּכׁשה"יֹום (לדגמא) ׁשליׁשי" "יֹום ׁשל ספירה ּתּתכן ּדלא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהּוא,

ודו"ק.
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ּתּתּתּתהיינההיינההיינההיינה:::: ּתּתּתּתמימתמימתמימתמימת ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשבעבעבעבע ההההּתּתּתּתננננּוּוּוּופהפהפהפה אתאתאתאת־־־־עמרעמרעמרעמר הביאכםהביאכםהביאכםהביאכם ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת ממממּמּמּמּמחרתחרתחרתחרת לכםלכםלכםלכם טו)ּוּוּוּוספרספרספרספרּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֳֳֳֳִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּגמרא איתא הּׁשּבת" "מּמחרת לׁשֹון א)על סה, הצרכּו(מנחות יׂשראל וחכמי ּבראׁשית", ׁשּבת "מּמחרת ודרׁשּו טעּו הּביּתּוסים ּכי ְְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

הּפסח. למּמחרת הּכּונה ׁשאכן ּולהֹוכיח עּמם ְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלהתוּכח
"מּמחרת  – ּפנים לׁשני מּובן ׁשאינֹו ּבלׁשֹון לכּתחּלה ּכתבה ולא לטעּות, מקֹום הּנֹותנת ּכזֹו ּבלׁשֹון הּתֹורה ּכתבה מּדּוע מּובן: ְְְְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹואינֹו

ֶַַהּפסח"!?
לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדר ּבזה ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָוהּבאּור

ּבהירּות. סּפירּות, מּלׁשֹון "ספירה" – לקדּוׁשה ּולהעלֹותם לזּככם הּמּדֹות, וזּכּו ּברּור הּוא ה' ּבעבֹודת העמר' 'ספירת ׁשל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹענינּה
הּברכה  ׁשאחר הּתפּלה ּבנּסח ׁשאֹומרים ּוכפי ּדנפׁש־הּבהמית, הּמּדֹות מּׁשבעת מּדה אחר מּדה אנּו מתּקנים הּׁשבּועֹות ּבׁשבעת ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻוכ

ּבּספירה". ּׁשּפגמּתי מה ְְְִִִֶַַַָָֻ"יתּקן
למּטה  לרדת ׁשּביכלּתֹו ּומיחד עליֹון ּכח ּדרּוׁש לקדּוׁשה, ּולהפכּה ּובסטרא־אחרא ּבּקלּפֹות המׁשּקעת מּדה לברר ּבכדי ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻֻוהּנה,

הרע. על אפילּו ְְֲִִַַַַָּולהׁשּפיע
ׁש ּבבחינה עדין היא א הּׁשבּוע, ימי ּבׁשבעת ּביֹותר הּנעלית הּדרּגא היא ׁשּבת ּדהּנה, הּׁשּבת". "מּמחרת מדרגת מדּוד וזֹוהי זמן ל ְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

זמן  העֹולם, מּגדרי ׁשּלמעלה האלקי האֹור מהּׁשּבת, ("מּמחרת") ׁשּלמעלה נעלית ּדרּגא על קאי הּׁשּבת" "מּמחרת א ְְְְְְְְֱֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּומגּבל.
ָּומקֹום.

הכרח  יׁש ּולזּככם, ּו'לספרם' הּבהמית נפׁש ׁשל הּמּדֹות ׁשבעת  את לקחת ׁשּבכדי – הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם ְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
מהעֹולם. מעלה ׁשּלמעלה ּדרּגא הּׁשּבת", ְְְְְֳִֵֶַַַַַַָָָָָָָּב"מּמחרת
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i"yx£˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰∑ ׁשביעתא ׁשבּועתא e¯tÒz.ּכתרּגּומֹו: ˙ÚÈ·M‰ ˙aM‰ ˙¯ÁnÓ „Ú∑ עד ּבכלל,ולא ««»«¿ƒƒְְְְֲִֵַָָ«ƒ»√«««»«¿ƒƒƒ¿¿ְְִַָֹ
יֹום  ותׁשעה ארּבעים Ï‰'.והן ‰L„Á ‰ÁÓ Ìz·¯˜‰Â ÌBÈ ÌÈMÓÁ∑:אני ואֹומר ּתקריבּוה, החמּׁשים ּבּיֹום ְְְְִִֵַָָ¬ƒƒ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»¬»»«ְְֲֲִִִִֵַַַָ

הּוא  מסרס ּומקרא ּתסּפרּו; חמּׁשים, יֹום ׁשהּוא הּׁשביעית, הּׁשּבת מּמחרת עד ּפׁשּוטֹו: אבל מדרׁשֹו, ÁÓ‰.זהּו ְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹƒ¿»
‰L„Á∑ ּכל ּכׁשאר אינּה העמר! מנחת קרבה הרי ּתאמר: ואם החדׁש. מן ׁשהּובאה הראׁשֹונה, הּמנחה היא ¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׂשעֹורים  מן ּבאה ׁשהיא .הּמנחֹות, ְְִִִֶַַָָָ
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ייייֹוֹוֹוֹוםםםם חמחמחמחמּׁשּׁשּׁשּׁשיםיםיםים טז)ּתּתּתּתססססּפּפּפּפררררּוּוּוּו (כג, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִ

הּידּועה הּקּוׁשיא ב)אֹודֹות סה, מנחות כתבו , דבור־המתחיל תוספות היא (עיין לפעל הּספירה ּבעֹוד יֹום", חמּׁשים "ּתסּפרּו נאמר מּדּוע ְְְְְְְֱֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹ
ּבּספרים מבאר ימים, ותׁשעה ארּבעים ג)רק לה, שיר־השירים ד. י, במדבר הם (לקוטי־תורה הּנסּפרים הּימים ותׁשעה ארּבעים א ׁשר , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

מקּבל  הּוא הּׁשערים, מ"ט ּבהּׂשגת עבֹודתֹו את מׁשלים וכאׁשר ה'. ּבעבֹודת להּׂשיג האדם ׁשּיכֹול ּבינה) (ׁשערי ּדרגֹות מ"ט ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכנגד
עצמֹו. ּבכחֹות להּׂשיגֹו נּתן ׁשאין חמישים"), ("תספרו החמּׁשים" "ׁשער את מּתנה, ׁשל ּבאפן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹמּלמעלה,

" הּלׁשֹון מׁשמעּות ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון עדין הּדרגֹות.ּתּתּתּתססססּפּפּפּפררררּוּוּוּוא חמּׁשים את מּׂשיגה עצמֹו האדם ׁשעבֹודת היא, יֹום" חמּׁשים ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יֹוסף" יעקב "ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ּבּספר הּמּובא החמּׁשים" "ׁשער לענין נֹוסף הסּבר ּבהקּדים זה לבאר דברים)ויׁש ּבׁשם (פרשת ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

סֹוף". אין עד מעלה למעלה וכן מּזה, למעלה ׁשערים נ' ּומתחיל חֹוזר הּוא החמּׁשים "ׁשער הּקדֹוׁש: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּבעל־ׁשם־טֹוב
להתחיל  צרי הּוא הרי ואזי החמּׁשים", "ׁשער ּדרּגת את מּלמעלה וקּבל ּבעבֹודתֹו התעּלה ׁשהאדם ׁשּלאחר נראה, זה ּבאּור ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָועל־ּפי
עבֹודת  ּבכלל נחׁשב וׁשּפיר החדׁשה, עבֹודתֹו ׁשל הראׁשֹון הּׁשער הּוא הּוא ׁשּקּבל הּנּו"ן ּדׁשער נמצא מּזה", למעלה ׁשערים ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ"נ'

"ּתסּפרּו". – עזראעזראעזראעזרא....האדם אבןאבןאבןאבן ְְִָָָ

ÔeÓzטז  ‡˙ÚÈ·L ‡˙Úe·L ¯˙aÓ „Ú«ƒ»«¿¬»¿ƒ≈»ƒ¿
Ì„˜ ‡z„Á ‡˙ÁÓ Ôe·¯˜˙e ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁ«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¬«»√»

:ÈÈ¿»

dxezd lr `xfr oa`

fhÌBÈ ÌÈMÓÁ e¯tÒz:מקֹום ּבכל הּׁשמיני ּובּיֹום וכן הּתֹורה. מסּפר כן ּכי . ƒ¿¿¬ƒƒְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|íéðøNò éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½
:ýåýéì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ́Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה Ùez‰.ולא ÌÁÏ∑ החדׁשה הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
למעלה  החדׁש∑ÌÈ¯eka.האמּורה מן ּתּקרב לא הּׂשעֹורים, מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְֲַָָָƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּלחם  לׁשּתי עזראעזראעזראעזרא.....קדם אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶֶַֹ

(çé)éða íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL̈½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ לּלחם חֹובה הּלחם, Ì‰ÈkÒÂ.ּבגלל Ì˙ÁÓe∑ ּבהמה ּבכל המפרׁשים ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

נסכים טו)ּבפרׁשת והּנסכים:(במדבר הּמנחה; היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ה  ּורביעית לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין לּכבׂשחצי .הין ְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ

(èé)éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²§¥¬
:íéîìL çáæì äðL̈−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות והּׂשעיר (ת"כ. הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאמּורים

לּמּוספין  ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו .אּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

(ë)éðäåïäkä ó|éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב עלֿׁשני (מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים  L„˜∑ קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
-ìëa íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²§¨

:íëéúøãì íëéúáLBî«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ
íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈

ô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ לּתנם הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשכחה  לקט הּנֹותן ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאמצע
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני פ"ד)∑ÊÚz·.ּופאה לפניהם (פאה הּנח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ«¬…ְִֵֶַַ

מהם  לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, ‡ÌÎÈ‰Ï.והם '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

zNn fie‡È·z,האל''ף ּדגׁשּות ּבעבּור זרה, . ¦©»ƒְֲֶַַָָָָ
ל  טעם:ּכי לֹו נדע צריכים ÌÎÈ˙·LBnÓא . ִֵַַַֹƒ¿…≈∆ְִִ

יבּקׁש: ּומתי יּקח, מקֹום מאיזה לקּבלה, ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻֻאנּו
‰Ùez ÌÁÏ.הּׁשלמים ּכבׂשי עם לּכהן, . ∆∆¿»ְְִִֵֵַַָָֹ

ּבעבּור  הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכתּוב ׁשּׁשּנה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָויּתכן 
יקרב  ּכי אֹומרים, ויׁש ההתחלה. ּתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא 
אחד, ואיל ּפרים ׁשני אֹו ׁשנים, ואילים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּפר
ּכזאת. מצוה ראינּו לא ועֹוד  הּכהן. ְְְִִִֵַָָָֹֹֹּכרצֹון

ׁשּׁשחיטת  ואחר האמת . אפרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָּובפנחס
מקרא  יֹום וה ּוא ׁשבּועֹות, חג ּביֹום ְְְְִִַַָָָהּׁשלמים 
הפ מֹועדים, ּבכל לׁשחֹוט מּוּתר הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹקדׁש,

הּצדֹוקים: ְְִִֵַּדברי



מה xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` c"i iriax meil inei xeriy

(æé)eàéáz íëéúáLBnî|íéðøNò éðL íézL äôeðz íçì ¦«§¸Ÿ¥¤¹¨¦´¤´¤§À̈§©̧¦Æ§¥´¤§Ÿ¦½
:ýåýéì íéøeka äðéôàz õîç äðééäz úìñ́Ÿ¤¦«§¤½¨¨¥−¥«¨¤®¨¦¦−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌÎÈ˙·LBnÓ∑ לארץ מחּוצה Ùez‰.ולא ÌÁÏ∑ החדׁשה הּמנחה היא וזֹו ּגבּה, לׁשם הּמּורם ּתרּומה לחם ƒ¿…≈∆ְִֶָָָֹ∆∆¿»ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
למעלה  החדׁש∑ÌÈ¯eka.האמּורה מן ּתּקרב לא הּׂשעֹורים, מן הּבאה קנאֹות למנחת אף הּמנחֹות, לכל ראׁשֹונה ְְֲַָָָƒƒְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּלחם  לׁשּתי עזראעזראעזראעזרא.....קדם אבןאבןאבןאבן ְִֵֶֶֶַֹ

(çé)éða íîéîz íéNák úòáL íçlä-ìò ízáø÷äå§¦§©§¤´©©¤À¤¦§©̧§¨¦³§¦¦Æ§¥´
ýåýéì äìò eéäé íéðL íìéàå ãçà ø÷a-ïa øôe äðL̈½̈©¯¤¨¨²¤−̈§¥¦´§¨®¦¦«§³Ÿ¨Æ©«Ÿ̈½

:ýåýéì ççéð-çéø äMà íäékñðå íúçðîe¦§¨¨Æ§¦§¥¤½¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÁl‰ŒÏÚ∑ לּלחם חֹובה הּלחם, Ì‰ÈkÒÂ.ּבגלל Ì˙ÁÓe∑ ּבהמה ּבכל המפרׁשים ּונסכים מנחה ּכמׁשּפט ««∆∆ְִֶֶֶֶַַַָƒ¿»»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

נסכים טו)ּבפרׁשת והּנסכים:(במדבר הּמנחה; היא זֹו לּכבׂש", ועּׂשרֹון לאיל עׂשרֹונים ּוׁשני לּפר, עׂשרֹונים "ׁשלׁשה : ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ה  ּורביעית לאיל ההין ּוׁשליׁשית לּפר, ההין לּכבׂשחצי .הין ְְֲִִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָ

(èé)éða íéNáë éðLe úàhçì ãçà íéfò-øéòN íúéNòå©«£¦¤²§¦«¦¦¬¤−̈§©¨®§¥¯§¨¦²§¥¬
:íéîìL çáæì äðL̈−̈§¤¬©§¨¦«

i"yx£ÌÈfÚŒ¯ÈÚN Ì˙ÈNÚÂ∑(מה מנחות והּׂשעיר (ת"כ. הּכבׂשים ׁשבעת הם ּכאן, האמּורים והּׂשעיר הּכבׂשים ׁשבעת יכֹול «¬ƒ∆¿ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָ
לעצמן; ואּלּו לעצמן אּלּו מעּתה: אמר הם. אינן ואילים, ּפרים אצל מּגיע ּכׁשאּתה הּפקּודים'? ּב'חּמׁש ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻהאמּורים

לּמּוספין  ואּלּו הּלחם ּבגלל קרבּו .אּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

(ë)éðäåïäkä ó|éðôì äôeðz íéøkaä íçì ìò íúà §¥¦´©Ÿ¥´Ÿ¿̈©Á¤̧¤©¦ª¦³§¨Æ¦§¥´
:ïäkì ýåýéì eéäé Lã÷ íéNák éðL-ìò ýåýé§Ÿ̈½©§¥−§¨¦®²Ÿ¤¦«§¬©«Ÿ̈−©Ÿ¥«

i"yx£‰Ùez .Ì˙‡ Ô‰k‰ ÛÈ‰Â∑(סב עלֿׁשני (מנחות לֹומר: ּתלמּוד ּכּלם? יכֹול מחּיים. ּתנּופה ׁשּטעּונין מלּמד ¿≈ƒ«…≈…»¿»ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
eÈ‰È.ּכבׂשים  L„˜∑ קדׁשים קדׁשי ׁשהן ּבׁשלמיֿצּבּור, לֹומר הזקק קּלים, קדׁשים ׁשּׁשלמיֿיחיד .לפי ְִָ…∆ƒ¿ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

(àë)úàø÷eíöòa í|íëì äéäé Lã÷-àø÷î äfä íBiä §¨¤º§¤´¤©´©¤À¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½
-ìëa íìBò úwç eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®ª©¬¨²§¨

:íëéúøãì íëéúáLBî«§¬Ÿ¥¤−§Ÿ«Ÿ¥¤«

(áë)EãN úàt älëú-àì íëöøà øéö÷-úà íëøö÷áe§ª§§¤º¤§¦´©§§¤À«Ÿ§©¤º§©³¨«§Æ
íúà áæòz øbìå éðòì èwìú àì Eøéö÷ è÷ìå Eøö÷a§ª§¤½§¤¬¤§¦«§−´Ÿ§©¥®¤«¨¦³§©¥Æ©«£Ÿ́Ÿ½̈

ô :íëéäìà ýåýé éðà£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎ¯ˆ˜·e∑ לּתנם הּכתּוב ראה מה יֹוסף: ּברּבי אבּדימי רּבי אמר לאוין. ּבׁשני עליהן לעבר וׁשנה, חזר ¿À¿¿∆ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשכחה  לקט הּנֹותן ׁשּכל ללּמד מּכאן? וחג ויֹוםֿהּכּפּורים וראׁשֿהּׁשנה מּכאן, ועצרת ּפסח הרגלים: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּבאמצע
ּבתֹוכֹו קרּבנֹותיו עליו והקריב ּביתֿהּמקּדׁש ּבנה ּכאּלּו עליו מעלין ּכראּוי, לעני פ"ד)∑ÊÚz·.ּופאה לפניהם (פאה הּנח ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ«¬…ְִֵֶַַ

מהם  לאחד לסּיע ל ואין ילקטּו, ‡ÌÎÈ‰Ï.והם '‰ È‡∑ ׂשכר לׁשּלם .נאמן ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְֱֵֶַָָָ

ÔÈz¯zיז  ‡˙eÓ¯‡ ÌÁÏ Ôe˙Èz ÔBÎÈ·˙BnÓƒ¿»≈«¿¿≈¬»»«¿≈
ÚÈÓÁ ÔÈÂ‰È ‡zÏÒ ÔÈB¯NÚ ÔÈ¯z (ÔˆÈ¯‚)¿ƒ«¿≈∆¿ƒÀ¿»¿∆¿»¬ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ÔÈÙ‡˙Èƒ¿«¿»ƒƒ√»¿»

ÔÈÓÏLיח  ÔÈ¯n‡ ‡Ú·L ‡ÓÁÏ ÏÚ Ôe·¯˜˙e¿»¿««¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÔB‰È ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â „Á È¯Bz ¯a ¯B˙Â ‡L Èa¿≈¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿≈¿
Ôa¯˜ ÔB‰ÈkÒÂ ÔB‰˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡˙ÏÚ¬»»√»¿»ƒ¿»¿¿ƒ¿≈À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

Á„יט  ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ Ôe„aÚ˙Â‡˙‡hÁÏ ¿«¿¿¿ƒ«ƒ≈«¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ‡L Èa ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯˙e¿≈ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿«»

i¯eka‡כ  ÌÁÏ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»»¿«¿≈ƒ«»
‡L„e˜ ÔÈ¯n‡ ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡¬»»√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ¿»

:‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰È¿√»¿»¿«¬»

˜LÈcכא  Ú¯ÚÓ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔeÚ¯Ú˙e¿»¿ƒ¿«»»≈¿»««ƒ
ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Ú Ïk ÔBÎÏ È‰È¿≈¿»ƒƒ«»¿»»«¿¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÌÏÚ»»¿»¿»≈¿»≈

Ï‡כב  ÔBÎÚ¯‡„ ‡„ˆÁ ˙È ÔBÎ„ˆÁÓ·e¿∆¡»¿»¬»»¿«¿¬»
‡Ë˜Ïe C„ˆÁÓa CÏ˜Á„ ‡˙‡t ÈˆÈL¿̇≈≈»»¿«¿»¿∆¡»»¿»»
˜BaLz È¯Bi‚Ïe ÈÈÚÏ ËwÏ˙ ‡Ï C„ˆÁ„«¬»»»¿«≈¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰˙È»¿¬»¿»¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

zNn fie‡È·z,האל''ף ּדגׁשּות ּבעבּור זרה, . ¦©»ƒְֲֶַַָָָָ
ל  טעם:ּכי לֹו נדע צריכים ÌÎÈ˙·LBnÓא . ִֵַַַֹƒ¿…≈∆ְִִ

יבּקׁש: ּומתי יּקח, מקֹום מאיזה לקּבלה, ְְֵֵֶַַַַָָָָָֻֻאנּו
‰Ùez ÌÁÏ.הּׁשלמים ּכבׂשי עם לּכהן, . ∆∆¿»ְְִִֵֵַַָָֹ

ּבעבּור  הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכתּוב ׁשּׁשּנה ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָויּתכן 
יקרב  ּכי אֹומרים, ויׁש ההתחלה. ּתחּלת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא 
אחד, ואיל ּפרים ׁשני אֹו ׁשנים, ואילים ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּפר
ּכזאת. מצוה ראינּו לא ועֹוד  הּכהן. ְְְִִִֵַָָָֹֹֹּכרצֹון

ׁשּׁשחיטת  ואחר האמת . אפרׁש ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָּובפנחס
מקרא  יֹום וה ּוא ׁשבּועֹות, חג ּביֹום ְְְְִִַַָָָהּׁשלמים 
הפ מֹועדים, ּבכל לׁשחֹוט מּוּתר הּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹקדׁש,

הּצדֹוקים: ְְִִֵַּדברי



`xenמו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` e"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(256 'nr fi zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמקקקקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּביתיתיתית ּבּבּבּבנהנהנהנה ּכּכּכּכאאאאּלּלּלּלּוּוּוּו .... .... ּוּוּוּופאהפאהפאהפאה ׁשׁשׁשׁשכחהכחהכחהכחה לקטלקטלקטלקט כב)ההההּנּנּנּנֹוֹוֹוֹותןתןתןתן כג, ולא (רש"י ּדוקא, אּלּו ּבמצֹות זֹו מעלה קּימת מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להיֹות  יכֹולה צדקה ואּלּו הּׂשדה; ּבעל ׁשל ּכּפיו מּיגיע ּכתֹוצאה צֹומחים ּופאה ׁשכחה לקט ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבכלל. צדקה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּבמצות
הנאה; ט ֹובת הּׂשדה לבעל ואין ּבׁשוה, הענּיים לכל ׁשּייכים ּופאה ׁשכחה לקט ועֹוד: זאת ּגדֹול. מאמץ ּבלי הרויח ׁשהּנֹותן ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹמּכסף

ּבטֹובתֹו. חפץ ׁשהּוא ּבעני לבחר אדם יכֹול ּבצדקה עזראעזראעזראעזרא....ואּלּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָֹ

ß xii` e"h iying mei ß

(âë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãë)ãçàa éòéáMä Lãça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©¸Ÿ¤©§¦¦¹§¤¨´
:Lã÷-àø÷î äòeøz ïBøëæ ïBúaL íëì äéäé Lãçì©ÀŸ¤¦«§¤³¨¤Æ©¨½¦§¬§−̈¦§¨«Ÿ¤

i"yx£‰Úe¯z ÔB¯ÎÊ∑(לב ּופסּוקי(ר"ה זכרֹונֹות ּפסּוקי איל זכרֹון ּתחּתיו ׁשּקרב יצחק, עקדת לכם לזּכר .ׁשֹופרֹות, ƒ¿¿»ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(186 'nr cl zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹופרפרפרפרֹוֹוֹוֹותתתת ּוּוּוּופספספספסּוּוּוּוקיקיקיקי זכרזכרזכרזכרֹוֹוֹוֹוננננֹוֹוֹוֹותתתת ּפּפּפּפססססּוּוּוּוקיקיקיקי כד)זכרזכרזכרזכרֹוֹוֹוֹוןןןן כג, עצמּה,(רש"י מהּתקיעה יֹותר ּפֹועלת היא מּדרּבנן, רק היא הּפסּוקים ׁשאמירת אף ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
מעלת מּצד - ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרהוזאת הּׁשנה ּדּדּדּדבריבריבריברי ּבראׁש עּתה נמׁש . . לעתיד ׁשּיהיה הּגּלּוי ׁש"אמּתית ּבחסידּות, וכּמבאר מצוה. קּיּום על ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

" הּׁש"ס ּבלׁשֹון וטריא מהּׁשקלא להעיר ויׁש ׁשֹופרֹות". (ּפסּוקי) ההההּקּקּקּקּבּבּבּב""""ה ה ה ה ּבאמירת "ּכל אמראמראמראמר ּכאן: ּוברמּב"ן כּו'". מלכיֹות לפני אמרּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
רׁש"י. מפרׁשי ּוראה מּדבריהם". אסמכּתא עזראעזראעזראעזרא....זה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

(äë):ýåýéì äMà ízáø÷äå eNòú àì äãáò úëàìî-ìk̈§¤¬¤£Ÿ̈−´Ÿ©«£®§¦§©§¤¬¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£‰M‡ Ìz·¯˜‰Â∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש האמּורים .הּמּוספים ¿ƒ¿«¿∆ƒ∆ְְֲִִִַַַָָֻ

(åë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(æë)àeä íéøtkä íBé äfä éòéáMä Lãçì øBNòa Cà©¿¤«¨´©ŸÁ¤Á©§¦¦̧©¤¹¯©¦ª¦´À
ízáø÷äå íëéúLôð-úà íúépòå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨¸Ÿ¤Æ¦«§¤´¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®§¦§©§¤¬

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£C‡∑ ׁשבים לׁשאינם מכּפר ואינֹו לּׁשבים הּוא מכּפר – מעּוטין ׁשּבּתֹורה ו'רּקין ' 'אּכין' עזראעזראעזראעזרא.....ּכל אבןאבןאבןאבן «ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

(çë)íBé ék äfä íBiä íöòa eNòú àì äëàìî-ìëå§¨§¨¨Æ´Ÿ©«£½§¤−¤©´©¤®¦´³
:íëéäìà ýåýé éðôì íëéìò øtëì àeä íéøtk....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¦ª¦Æ½§©¥´£¥¤½¦§¥−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

ÓÈÓÏ¯:כג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Á¯Èa‡כד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡ÁÈ ÔBÎÏ È‰È ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿«¿«¿»¿≈¿¿»»

:LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡·aÈ Ô¯Îec¿««»»¿»««ƒ

Ôe·¯˜˙eכה  Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡ÁÏt ˙„È·Ú Ïk»ƒƒ«»¿»»»«¿¿¿»¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯À̃¿»»√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כו  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‰„ÔÈכז  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡¯NÚa Ì¯a¿«¿«¿»¿«¿»¿ƒ»»»≈
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ»¿ƒ«»¿»««ƒ¿≈¿
Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e ÔBÎÈ˙LÙ ˙È ÔepÚ˙e¿«»«¿»≈¿»¿À¿»»√»

:ÈÈ¿»

‰„ÔÈכח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú ÏÎÂ¿»ƒƒ»»«¿¿ƒ¿«»»≈
ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡e‰ ‡i¯etÎ„ ‡ÓBÈ È¯‡¬≈»¿ƒ«»¿«»»¬≈

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»¬

dxezd lr `xfr oa`

xiMfdl mrhe ak¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e §©©§©§¦¿À¿¿∆∆¿ƒ
ÌÎˆ¯‡ ׁשבּועֹות חג ּכי ּבעבּור ׁשנית, ּפעם . «¿¿∆ֲִִֵַַַַָ

מה  תׁשּכח ׁשּלא הזהיר חּטים, קציר ְְְִִִִִִִֵֶַַֹּבּכּורי
ההם: ּבּימים לעׂשֹות ֲִִִִֵֶַַָָּׁשּצּויתי

xiMfdl mrhe bk'‰ ¯a„ÈÂ,הּתרּועה יֹום עם §©©§©§¦«¿«≈ְִַָ
ׁשבּועֹות  חג ּכי עצמֹו. ּבפני מֹועד היֹותֹו ְְֱֲִִֵֵַַַָּבעב ּור
עם  הזּכיר וכן העֹומר . ּתנּופת מּיֹום ְְְִִִִֵֶַָָּתלּוי

הּסּכֹות: חג ועם ּגדֹול ְִַַַָֻהּצֹום
ckÈÚÈ·M‰ L„Áa החׁשּבֹון ּתחּלת ּכי . «…∆«¿ƒƒְְִִֶַַ

אביב  ּכי ועֹוד, מּמצרים. יצאנּו ּבֹו ּכי ְְֲִִִִִִִִַָָָמּניסן,
חּטים, קציר ּבּכּורי ּכן ואחר ּתחּלה, ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהּׂשע ֹורים
הּמֹועדים  ואּלה .מעׂשי את ּבאסּפ ּכ ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָואחר

ׁשאמר  ואחר הּנזּכרים. ּבּימים להיֹותם ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָּתלּוים
זכרֹון  הּנה חדׁש, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָֹלתקֹוע 
ּבּׁשֹופר. לתקֹוע מצוה ּתרּועה, יֹום ּגם  ְְְְִִַַַָָָָּתרּועה,
ל ארמֹוז הּנה ואני הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶַַוכן
אמרּו ּתבינם: אּולי לּב וׂשים ְְְְִִִֵַָסֹודֹות,
וטעם  הּדין. יֹום הּׁשנה , ראׁש ׁשּיֹום ְְִִִֶַַַַַַָָֹהּמעּתיקים
ׁשהעּקר  ואחר הּׁשם. למלכּיֹות זכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתרּועה,

ה  חדׁש, ראׁש נכּבד,ּכל ניסן חדׁש ראׁש יה ְִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ
יחזקאל, אמר ּובעתיד הּמׁשּכן. הּוקם ּבֹו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּכי
ּבׁשבעה, ּתעׂשה וכן לחדׁש, ּבאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹּבראׁשֹון 
לנכח, עׂשר חמּׁשה והּנה הּמרּוּבע. ְְְֲֲִִֵַַַָָָָֹּבעבּור
יתחּלפּו ׁשני, ּופסח מרּוּבע. ּגם ׁשביעי ְְְְְִִִִֵֶַַַָויֹום

ּגדֹול  הּׁשנה ראׁש יֹום ּכן על והּקטן. ְֵַַַַָָָָָֹֹהּגדֹול
אסּור  ּדין, יֹום ׁשהּוא ּפי על אף ִִִֶַַָָמּכּולם,
הּכּפּורים  ויֹום יֹוכיח. ועזרא ּבֹו. ְְְְְִִִִֶַַַָלהתעּנֹות
רק  ּפסח, ּכחג סּכֹות והּנה ּבּמחּברת. ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָֻהּקטן
הּסֹוד, ל יתּברר ּומּזה ׁשביעי. ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָׁשמיני

הּׁשּבת: ְַַָוסֹוד
mrhe fk¯BNÚa C‡ מקרא ׁשּיֹום ּבעבּור . §©©«∆»ְֲִֶַָ

לכּו עזרא, ּבספר ּכתּוב וכן ׂשמחה. יֹום ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָֹקד ׁש,
ממּתּקים: ּוׁשתּו מׁשמּנים .Ì˙ÈpÚÂאכלּו ְְְְִִִַַַַ¿ƒƒ∆

ְִֵַּפרׁשּתיו:
gkÌÎÈÏÚ ¯tÎÏ ּכּפּורים יֹום ּכי ּפרּוׁש . ¿«≈¬≈∆ִִִֵ

לבּדכם: ְְֲֵֶֶַעליכם

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)äfä íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא על לפי לּמד "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
אבדן  אּלא ׁשאינֹו עזראעזראעזראעזרא.....הּכרת, אבןאבןאבןאבן ְֵֵֶֶַָָָָ

(àì)ìëa íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ
:íëéúáLî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ יֹום ּכמלאכת לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו עזראעזראעזראעזרא.....לעבר אבןאבןאבןאבן »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

:íëzaL....עזראעזראעזראעזרא ôאבןאבןאבןאבן ©©§¤«

ß xii` f"h iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)Lãçì íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤
:ýåýéì íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ההההּסּסּסּסּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת לד)חגחגחגחג (כג, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
הּמיחדת  מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת נטילת מצות ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשם

זֹו. מצוה החג.אאאא....ׁשל מּׁשּקּדׁש מּיד חלה הּמינים בבבב....היא ארּבעת נטילת מצות ּכן ּׁשאין (מה החג ימי ׁשבעת  ּכל ּבמׁש חלה היא ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן והּלילה.גגגג....חלה הּיֹום ׁשעֹות ּכל לקּימּה נּתן ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָ

(äì)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

hk‰pÚ˙ ‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk זה . ƒ»«∆∆¬∆…¿À∆ֶ
ּכי  אֹות, וזה ּפֹועלֹו. ׁשם נקרא ׁשּלא ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָֹמהּבנין
ּכאׁשר  הּמצוה, זֹו ׁשֹומר ׁשאינֹו ׁשּנדע ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
יעׂשּו ׁשּלא וטעם להתעּנֹות. נכריחּנּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹנׁשמרּנּו

מתעּסקֹות, הּנפׁשֹות ּתהיינה ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמלאכה,
העֹונֹות: ּכּפּור מּבּקׁשת ֲִִַַָָחּוץ

lÈz„·‡‰Â,ונכרתה ּובין ּבינֹו הפרׁש יׁש . ¿«¬«¿ƒְְְְִֵֵֵֵֶָ
לפרׁש: אּוכל ְְֵַָֹולא

mrhe `leNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ּפעם . §©©»¿»»…«¬ַַ
לדֹורֹותיכם: עֹולם חּקת להֹוסיף ְְִֵֶֶֶַַָֻאחרת,

alÌÎzaL e˙aLz לא הּׁשּבת. יֹום זה . ƒ¿¿««¿∆ֶַַָֹ
ה': ׁשּבת אם ּכי יׂשראל, ׁשּבת ְִִִִֵֵַַָָָָיּקרא



מז xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

(èë)äfä íBiä íöòa äpòú-àì øLà Lôpä-ìë ék¦³¨©¤̧¤Æ£¤´«Ÿ§ª¤½§¤−¤©´©¤®
:äénòî äúøëðå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן §¦§§−̈¥«©¤«¨

(ì)äfä íBiä íöòa äëàìî-ìk äNòz øLà Lôpä-ìëå§¨©¤À¤£¤³©«£¤Æ¨§¨½̈§¤−¤©´©¤®
:dnò áøwî àåää Lôpä-úà ézãáàäå§©«£©§¦²¤©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¨«

i"yx£Èz„·‡‰Â∑ּכ' אֹומר ׁשהּוא על לפי לּמד "והאבדּתי", אֹומר ּכׁשהּוא הּוא? מה יֹודע ואיני מקֹום, ּבכל רת' ¿«¬«¿ƒְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
אבדן  אּלא ׁשאינֹו עזראעזראעזראעזרא.....הּכרת, אבןאבןאבןאבן ְֵֵֶֶַָָָָ

(àì)ìëa íëéúøãì íìBò úwç eNòú àì äëàìî-ìk̈§¨−̈´Ÿ©«£®ª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ
:íëéúáLî«§«Ÿ¥¤«

i"yx£'B‚Â ‰Î‡ÏÓ Ïk∑ יֹום ּכמלאכת לילה מלאכת על להזהיר אֹו הרּבה, ּבלאוין עליו עזראעזראעזראעזרא.....לעבר אבןאבןאבןאבן »¿»»¿ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(áì)íëéúLôð-úà íúépòå íëì àeä ïBúaL úaL©©̧©¨¬Æ¨¤½§¦¦¤−¤©§«Ÿ¥¤®
eúaLz áøò-ãò áøòî áøòa Lãçì äòLúa§¦§¨³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤¥¤´¤©¤½¤¦§§−

:íëzaL....עזראעזראעזראעזרא ôאבןאבןאבןאבן ©©§¤«

ß xii` f"h iyiy mei ß

(âì):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãì)Lãçì íBé øNò äMîça øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©«£¦¨̧¨¹̈À©³Ÿ¤
:ýåýéì íéîé úòáL úBkqä âç äfä éòéáMä©§¦¦Æ©¤½©¯©ª²¦§©¬¨¦−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(417 'nr a zegiy ihewl)

ימיםימיםימיםימים ׁשׁשׁשׁשבעתבעתבעתבעת ההההּסּסּסּסּכּכּכּכֹוֹוֹוֹותתתת לד)חגחגחגחג (כג, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
הּמיחדת  מּמעלתּה נֹובע ׁשהּדבר לֹומר, ויׁש הּמינים. ארּבעת נטילת מצות ׁשם על לא ּדוקא, סּכה מצות ׁשם על נקּבע החג ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻֻׁשם

זֹו. מצוה החג.אאאא....ׁשל מּׁשּקּדׁש מּיד חלה הּמינים בבבב....היא ארּבעת נטילת מצות ּכן ּׁשאין (מה החג ימי ׁשבעת  ּכל ּבמׁש חלה היא ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הראׁשֹון). ּבּיֹום רק הּתֹורה) (מן והּלילה.גגגג....חלה הּיֹום ׁשעֹות ּכל לקּימּה נּתן ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָ

(äì)àì äãáò úëàìî-ìk Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBia©¬¨«¦−¦§¨®Ÿ¤¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ
:eNòú©«£«

i"yx£L„˜Œ‡¯˜Ó∑ ּובמׁשּתה ּבמאכל – טֹובים ימים ּובׁשאר ּובתפּלה, נקּיה ּבכסּות קּדׁשהּו הּכּפּורים] [ּביֹום ƒ¿»…∆ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּובתפּלה  נקּיה .ּובכסּות ְְְִִִִָָ

(åì)éðéîMä íBia ýåýéì äMà eáéø÷z íéîé úòáL¦§©´¨¦½©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈®©´©§¦¦¿
úøöò ýåýéì äMà ízáø÷äå íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨ŸÁ¤Á¦«§¤̧¨¤¹§¦§©§¤̧¦¤³©«Ÿ̈Æ£¤¤́

:eNòú àì äãáò úëàìî-ìk àåä¦½¨§¤¬¤£Ÿ̈−¬Ÿ©«£«

ÓBÈ‡כט  Ô¯Îa ÈpÚ˙Ó ‡Ï Èc ‡L‡ ÏÎ È¯‡¬≈»¬»»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«»
ÈˆÈzLÈÂ ÔÈ„‰:‡‰nÚÓ »≈¿ƒ¿≈≈≈«»»

ÓBÈ‡ל  Ô¯Îa ‡„È·Ú Ïk „aÚ˙ Èc L‡ ÏÎÂ¿»¡«ƒ«¿≈»ƒƒ»ƒ¿«»
:dnÚ BbÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ˙È „·B‡Â ÔÈ„‰»≈¿≈»¬»»«ƒƒ««

ÔBÎÈ¯„Ïלא  ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe„aÚ˙ ‡Ï ‡„È·Ú Ïk»ƒƒ»»«¿¿¿«»»¿»≈
:ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa¿…¿»≈

È˙לב  ÔepÚ˙e ÔBÎÏ ‡e‰ ‡˙·L ˙·L¿«¿»»¿¿«»
‡LÓ¯Ó ‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ ‡ÚL˙a ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿ƒ¿»¿«¿»¿«¿»≈«¿»

:ÔBÎÁÈ ÔeÁez ‡LÓ¯ „Ú««¿»¿¿«¬

ÓÈÓÏ¯:לג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

LÓÁa‡לד  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¿«¿»
‡bÁ ÔÈ„‰ ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ«¿»»¿«¿»¿ƒ»»»≈«»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ‡ilËÓ„ƒ¿««»ƒ¿«ƒ√»¿»

È·Ú„˙לה  Ïk LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa¿»«¿»»¿»««ƒ»ƒƒ«
:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt»¿»»«¿¿

ÈÈלו  Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜z ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»¿À¿»»√»¿»
ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿
Ïk ÔB‰z Lk ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe·¯˜˙e¿»¿À¿»»√»¿»¿≈¿»

:Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÁÏt ˙„È·Úƒƒ«»¿»»«¿¿

dxezd lr `xfr oa`

hk‰pÚ˙ ‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk זה . ƒ»«∆∆¬∆…¿À∆ֶ
ּכי  אֹות, וזה ּפֹועלֹו. ׁשם נקרא ׁשּלא ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָֹמהּבנין
ּכאׁשר  הּמצוה, זֹו ׁשֹומר ׁשאינֹו ׁשּנדע ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי
יעׂשּו ׁשּלא וטעם להתעּנֹות. נכריחּנּו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַֹנׁשמרּנּו

מתעּסקֹות, הּנפׁשֹות ּתהיינה ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹמלאכה,
העֹונֹות: ּכּפּור מּבּקׁשת ֲִִַַָָחּוץ

lÈz„·‡‰Â,ונכרתה ּובין ּבינֹו הפרׁש יׁש . ¿«¬«¿ƒְְְְִֵֵֵֵֶָ
לפרׁש: אּוכל ְְֵַָֹולא

mrhe `leNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk ּפעם . §©©»¿»»…«¬ַַ
לדֹורֹותיכם: עֹולם חּקת להֹוסיף ְְִֵֶֶֶַַָֻאחרת,

alÌÎzaL e˙aLz לא הּׁשּבת. יֹום זה . ƒ¿¿««¿∆ֶַַָֹ
ה': ׁשּבת אם ּכי יׂשראל, ׁשּבת ְִִִִֵֵַַָָָָיּקרא



`xenמח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡Â‰ ˙¯ˆÚ∑,להּפטר זמּנן ׁשהּגיע ּכיון ימים. וכ לכ לסעּדה ּבניו את ׁשּזּמן ּכמל אצלי אתכם עצרּתי ¬∆∆ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ּפרדתכם  עלי קׁשה אחד, יֹום עֹוד עּמי עּכבּו מּכם, ּבב ּקׁשה ּבני, Ú·„‰.אמר: ˙Î‡ÏÓŒÏk∑ ׁשהיא מלאכה אפּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ»¿∆∆¬…»ְֲִִֶָָ

ׁש לכם, ּבּדבר עבֹודה ּכיס חסרֹון יׁש ּתעׂשּוה, לא ˙eNÚ.אם ‡Ï∑ ּבמלאכת אסּור יהא מֹועד ׁשל חּלֹו אף יכֹול ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ…«¬ְְִֵֵֶֶֶַָָֻ
"הוא" לֹומר: ּתלמּוד .עבֹודה? ְֲִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'r a"g zegiyÎihewl)

היאהיאהיאהיא עצרתעצרתעצרתעצרת .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמינימינימינימיני לו)ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם (כג, ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַ
ּפּפּפּפרידתכםרידתכםרידתכםרידתכם עליעליעליעלי קקקקׁשׁשׁשׁשהההה אחדאחדאחדאחד,,,, ייייֹוֹוֹוֹוםםםם עעעעֹוֹוֹוֹודדדד עעעעּמּמּמּמיייי עעעעּכּכּכּכבבבבּוּוּוּו ּבּבּבּבניניניני,,,, .... .... אצליאצליאצליאצלי אתכםאתכםאתכםאתכם (רש"י)עצרעצרעצרעצרּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

עּמם. נמצא ותמיד יׂשראל, מּבני נפרד לא ּפעם אף ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש "ּפרידתנּו"? צ"ל היה "ּפרידתכם", הּלׁשֹון מהּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹלכאֹורה
עלי" "קׁשה אֹומר והּקּב"ה ּובאחדּות. יחד הּסּכֹות חג ימי ּכל ׁשהיּו לאחר מהּׁשני, אחד יׂשראל ּבני ּפרידת הּכּונה ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻּו"ּפרידתכם"
עכׁשו  עד אחד", יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו והּפתרֹון ּבאחדּות. יׂשראל ּכׁשּבני רק חלֹות הּקּב"ה ׁשל ׁשּברכֹותיו היֹות "ּפרידתכם", ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבגלל
יחד  הּׁשהּיה עצם מּלבד סּבה ׁשּום ללא אחד" יֹום עֹוד עּמי "עּכבּו עכׁשו וכּדֹומה, הּסּכֹות חג סּבֹות מּפני ּבאחדּות היּו יׂשראל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻּבני

עזראעזראעזראעזרא....ּבאחדּות. אבןאבןאבןאבן ְְַ

(æì)Lã÷ éàø÷î íúà eàø÷z-øLà ýåýé éãòBî älà¥µ¤«£¥´§Ÿ̈½£¤¦§§¬Ÿ−̈¦§¨¥´®Ÿ¤
íBé-øác íéëñðe çáæ äçðîe äìò ýåýéì äMà áéø÷äì§©§¦¸¦¤¹©«Ÿ̈ÀŸ¨¯¦§¨²¤¬©§¨¦−§©¬

:BîBéa§«
i"yx£‰ÁÓe ‰ÏÚ∑(מד העֹולה (מנחות עם הּקרבה נסכים BÓBÈa.מנחת ÌBÈ ¯·c∑'הּפקּודים ּב'חּמׁש הּקצּוב .חק …»ƒ¿»ְְְִִִֵַַָָָָ¿«¿ְְִַַַָֹֻ

BÓBÈaŒÌBÈ ¯·c∑קרּבנֹו ּבטל יֹומֹו, עבר אם עזראעזראעזראעזרא.....הא אבןאבןאבןאבן ¿«¿ְִֵַָָָָָ

(çì)ãálîe íëéúBðzî ãálîe ýåýé úúaL ãálî¦§©−©§´Ÿ§Ÿ̈®¦§©´©§«¥¤À¦§©³
eðzz øLà íëéúáãð-ìk ãálîe íëéøãð-ìk̈¦§¥¤Æ¦§©Æ¨¦§´Ÿ¥¤½£¤¬¦§−

:ýåýéì....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©«Ÿ̈«

(èì)íëtñàa éòéáMä Lãçì íBé øNò äMîça Cà©¿©«£¦¨Á¨¨̧¹©´Ÿ¤©§¦¦À§¨§§¤Æ
íBia íéîé úòáL ýåýé-âç-úà ebçz õøàä úàeáz-úà¤§©´¨½̈¤¨¬Ÿ¤©§Ÿ̈−¦§©´¨¦®©³

Mä íBiáe ïBúaL ïBLàøä:ïBúaL éðéî ¨«¦Æ©¨½©¬©§¦¦−©¨«
i"yx£ebÁz .ÌBÈ ¯NÚ ‰MÓÁa C‡∑ הֹואיל ,"א" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּבת? את ּתדחה יכֹול לחגיגה. ׁשלמים קרּבן ««¬ƒ»»»»…ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

ׁשבעה  ּכל ּתׁשלּומין לּה ‰‡¯ı.ויׁש ˙‡e·zŒ˙‡ ÌÎtÒ‡a∑ מּכאן אסיפה. ּבזמן ּבא זה ׁשביעי חדׁש ׁשּיהא ְְְִִֵַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
החרף  אֹו הּקיץ ּבאמצע ׁשהּוא ּפעמים העּבּור, אין ׁשאם הּׁשנים, את לעּבר חגיגה ∑ebÁz.ׁשּנצטּוּו Ú·L˙.ׁשלמי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ»…ְֲִֵַָƒ¿«

ÌÈÓÈ∑(י אחד (חגיגה יֹום אתֹו, וחּגתם לֹומר: ּתלמּוד ׁשבעה? ּכל מביאן יהא יכֹול ּבזה. יביא ּבזה, הביא לא אם »ƒְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לתׁשלּומין  "ׁשבעה"? נאמר ולּמה יֹותר. ולא עזראעזראעזראעזרא.....ּבמׁשמע אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(î)útk øãä õò éøt ïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe§©§¤̧¨¤¹©´¨«¦À§¦¸¥³¨¨Æ©´Ÿ
ðòå íéøîzýåýé éðôì ízçîNe ìçð-éáøòå úáò-õò ó §¨¦½©«£©¬¥«¨−Ÿ§©§¥¨®©§©§¤À¦§¥²§Ÿ̈¬

:íéîé úòáL íëéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§©¬¨¦«

ÔB‰˙Èלז  ÔeÚ¯Ú˙ Èc ÈÈ„ ‡i„ÚBÓ ÔÈl‡ƒ≈¬«»«¿»ƒ¿»¿»¿
‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡·¯˜Ï LÈc˜ ÈÚ¯ÚÓ¿»¿≈«ƒ¿»»»À¿»»√»¿»¬»»
ÌBÈ Ì‚˙t ÔÈÎeqÂ ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ‡˙ÁÓeƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

Ïkלח  ¯·e ÔBÎÈ˙zÓ ¯·e ÈÈ„ ‡iaL ¯a«««»«¿»««¿»≈«»
:ÈÈ Ì„˜ Ôez˙ Èc ÔBÎÈ˙·„ Ïk ¯·e ÔBÎÈ¯„ƒ¿≈«»ƒ¿»≈ƒƒ¿√»¿»

Á¯ÈÏ‡לט  ‡ÓBÈ ¯NÚ ‡LÓÁa Ì¯a¿«¿«¿»¬«»¿«¿»
ÔebÁz ‡Ú¯‡ ˙ÏÏÚ ˙È ÔBÎÈLÎÓa ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿ƒ¿¿≈»¬«««¿»¿«
‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ˙È»«»√»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿»»

‰‡ÈÓ˙ ‡ÓBÈ·e ‡ÁÈ:‡ÁÈ ¿»»¿»¿ƒ»»¿»»

‡ÏÈ‡מ  È¯t ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈa ÔBÎÏ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¿¿»«¿»»≈≈ƒ»»
ÏÁc ÔÈ·¯ÚÂ ÔÈq„‰Â ÔÈalÏÂ ÔÈ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿À«ƒ«¬«ƒ¿«¿ƒƒ¿»
:ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe„Á˙Â¿∆¡√»¿»¡»¬«¿«ƒ

dxezd lr `xfr oa`

el‰M‡ e·È¯˜z ÌÈÓÈ ˙Ú·Lאינּנּו ואם . ƒ¿«»ƒ«¿ƒƒ∆ְִֵֶ
הּפסח: חג ּכאּׁשה ‰Â‡ׁשוה ˙¯ˆÚיׁש . ְִֶֶֶַַַָ¬∆∆ƒֵ

ּכט  קהלה, ׁשּטעמֹו ּבֹוגדים.אֹומרים עצרת עם ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָ
רגלים. לׁשלׁש יׂשראל ּכל התחּברּות ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹוהּטעם ,
ּובּיֹום  ּבפסח ּכתּוב הּנה ּכי נכֹונה, ּדּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָֹולא
והלכּת ּבּבקר ּופנית ּוכתיב עצרת, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשביעי
ה', לפני נעצר ּכמֹו ׁשהּוא והּקרֹוב, .ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹלאהלי

עצרת  ּופרּוׁש העֹולם. עסקי מּכל ּבטל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּיהיה
ּכתּוב  וכן תעׂשּו. לא עבֹודה מלאכת ּכל ְְֲֲִֵֶֶַָָָֹהוא,

הּפסח: מֹועד ֲֵֶֶֶַַַּבעצרת
fl'‰ È„ÚBÓ ‰l‡ להקריב חּיבים ׁשאּתם . ≈∆¬≈ְְִִֶֶַַַָ

עֹולה  ּבהם יׁש ּבכּולם ּכי ּופרּוׁש, אּׁשה. ְִִֵֵֶֶֶָָָָּבהם
הזּכיר  לא עּתה עד ּכי ּונסכים. זבח ְְְִִִִִֶַַַָָָֹּומנחה
לבּדּה עֹולה להיֹותֹו ויּתכן לבּדֹו. אּׁשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָרק

לבּדּה: מנחה ְְִַָָאֹו
glÌÎÈ˙BzÓ הּצּבּור ונדרי רגלים, ּבג' . «¿≈∆ְְְְִִִֵַָ

ונדבֹותיהם: ְְְִִֵֶַָוהּיחיד
mrhe hlC‡ ׁשהיא ּבּפרׁשה ׁשהזּכיר ּבעבּור . §©©«ְֲִִִֶֶַַָָָ

ּבחג  להתעּנֹות אסר הּנפׁש, עּנּוי - זאת ְְְִִֶֶֶַַַַָֹקֹודם
ּוׂשמחּתם, וׂשמחּת, ּכתּובֹות ּבֹו ּכי ְְְְְִֶַַַָָֻהּסּכֹות .

ׂשמח: א ‰‡¯ıוהיית ˙‡e·z ˙‡ ÌÎtÒ‡a. ְִֵַַָָָ¿»¿¿∆∆¿«»»∆

xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ׁשוה (סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם אתרֹוג ∑‰„¯.עץ וזהּו לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו tk˙.הּדר ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…

ÌÈ¯Óz∑ ו אחת חסר אּלא ׁשאינּה לּמד ÚŒıÚ·˙."ו; ÛÚÂ∑ הדס וזהּו וכחבלים, ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו ¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«≈»…ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַָָָ
קליעה  ּכמין .העׂשּוי ְְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r `"g f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹון ן ן ן (כג, ּדּדּדּדכתיבכתיבכתיבכתיב ממממׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח,,,, ׁשׁשׁשׁשלללל ולולולולׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה זכזכזכזכּוּוּוּו ''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן'''' ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּנּנּנּנםםםם'''' ההההּנּנּנּנהההה א)לצלצלצלצּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוןןןן ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ּכמאמר ידּוע, יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ארּבעת  לאחדּות ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻחז"ל
הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ׁשּביׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּסּוגים

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ּתעׂשה(כג, הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר ּדהּנה ללללּכאן לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ." ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשהאחדּות  והינּו ׁשֹונים, מינים נׁשארים הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ארּבעה מסּמלים הּמינים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻארּבעת
"ראּויים  ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ּבאחדּות יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף אֹותם הֹופכת ואינּה חיצֹונית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיא

אחת". ּבסּכה ליׁשב יׂשראל ְְִֵֵֵַַָָָֻּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

וערביוערביוערביוערבי־־־־נחלנחלנחלנחל עץעץעץעץ־־־־עבתעבתעבתעבת וענףוענףוענףוענף ּתּתּתּתמריםמריםמריםמרים ּכּכּכּכּפּפּפּפתתתת הדרהדרהדרהדר עץעץעץעץ ּפּפּפּפרירירירי הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּגמרא לד)הּנה, – לא האתרֹוג (סוכה, להיֹות; צריכים היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ודֹורׁשת הּפסּוק, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" "הראּוי – הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי –ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָ
ּבעי. וטעמא .ּבכ הּדּור ׁשּום אפילּו ואין נחל", "ערבי ּדוקא להיֹות ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה ּובעלי (ויקרא לבעלי־ּתֹורה הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' רמּוזים הּמינים ׁשּבד' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

טֹובים. מעׂשים ולא ּתֹורה לא ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמעׂשים־טֹובים.
ּביניהם. ּומקּׁשרֹות המׁשּיכֹות הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא הרי הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָוהּנה,

ע  הּקׁשר הּנה לערבה ׁשּנמׁשל זה מגּדרת מה־ּׁשאין־ּכן מעלה ּכל ללא יׂשראל, מעם היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ְָּוגלּויה.

העֹוׂשים  אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה סימני הּנה הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומּזה
מּמין  ׁשהיא זה עצם הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב אתרֹוג אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹותם
לבין  ׁשּנׁשּבה "ּתינֹוק - נחל אצל ּגדלה לא ּולפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף על היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּכׁשר

הּמינים". ל"ארּבעת להצטרף ּוראּויה ּכׁשרה היא הרי – עזראעזראעזראעזרא....העּכּו"ם" אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

(àî)úwç äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®ª©³
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−
:úkqa©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח הּגרים (ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

dxezd lr `xfr oa`

ּוכרמים: והטעם,ebÁzׂשדֹות הּכפל. מּפעלי . ְִָָ»…ְֳִֵֶֶַַַַָ
הּזבחים: ÔB˙aLעל ÔBL‡¯‰ ÌBia,ׁשם . ְִַַָ«»ƒ«»ֵ

היה  הּתאר, ׁשם היה ואּלּו לכם. יהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹויחסר
ּבי''ת: ּתחת ֵֵַַה''א

nÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe ּבדברי נאמין אנחנּו . ¿«¿∆»∆ְְְֲֲִִֵַַ
על  אף הּכתּוב. יכחיׁשּו לא ּכי ְְִִִִַַַַַַָֹהּמעּתיקים ,

אבֹות. לבית ׂשה איׁש להם וּיקחּו ׁשּמצאנּו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפי

אתרֹוג. הּוא הדר עץ ּפרי ּכי העּתיקּו, הם ְְְִִִֵֵֶֶַָָּגם
ודרׁשּו מּמּנּו. הדר יֹותר עץ ּפרי אין ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָּובאמת
ּכאׁשר  אסמכּתא. ּבדר ּבאילנֹו, הּדר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָּבֹו,
אמרּו והּצדֹוקים נכרי. לעם ּבּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַַַָָָּפרׁשּתי

מּספר ּכ ראיה והביאּו סּוּכֹות . ּתעׂשּו מאּלה י ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבספר  אין ּכי יראּו הלא לב, עורי ואּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹעזרא.
עלי  רק ּכלל, עץ ּפרי ולא נחל, ערבי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹעזרא
עץ  ועלי הדס לעלי זכר ואין מינים. ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָחמּׁשה
אין  הדס, מין וכן קדמֹונינּו. על טענה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָעב ֹות,
.ונמ ּגבֹוּה מינים, ׁשני הם והּנה ּגבֹוּה. ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹאילנֹו
לֹו יׁש אם אדֹום, לארץ קדר מארץ ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוהּגֹולה



מט xen` zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£¯„‰ ıÚ È¯t∑(לד ׁשוה (סוכה ּופריֹו עצֹו ׁשּטעם אתרֹוג ∑‰„¯.עץ וזהּו לׁשנה, מּׁשנה ּבאילנֹו tk˙.הּדר ¿ƒ≈»»ְִֵֵֶֶַַָ»»ְְְְִִֶֶַָָָָָָ«…

ÌÈ¯Óz∑ ו אחת חסר אּלא ׁשאינּה לּמד ÚŒıÚ·˙."ו; ÛÚÂ∑ הדס וזהּו וכחבלים, ּכעבֹותֹות קלּועים ׁשענפיו ¿»ƒִֵֵֵֶֶַַָָָָ«¬«≈»…ְְְֲֲֲֲִִֶֶַַַָָָ
קליעה  ּכמין .העׂשּוי ְְִִֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ynegd ixe`ia t"r .165 'r `"g f"nyz zeiecreezd - mgpn zxez)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹון ן ן ן (כג, ּדּדּדּדכתיבכתיבכתיבכתיב ממממׁשׁשׁשׁשיחיחיחיח,,,, ׁשׁשׁשׁשלללל ולולולולׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹו .... .... ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה זכזכזכזכּוּוּוּו ''''ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן'''' ׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשכרכרכרכר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ההההּנּנּנּנםםםם'''' ההההּנּנּנּנהההה א)לצלצלצלצּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוןןןן ה, הּג(פסחים ׁשּסּבת ּכמאמר ידּוע, יׂשראל, ואחדּות אהבת ידי על ּתבֹוא הּגאּלה ואּלּו חּנם, ׂשנאת היא לּות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ

ארּבעת  לאחדּות ּכּידּוע, הרֹומזת, - הּמינים ארּבעת ׁשּנטילת ונמצא, אחת". אגּודה ּכּלם ׁשּיהיּו עד נגאלין יׂשראל "אין ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻחז"ל
הּׁשלמה. ּבּגאּלה מׁשיח", ׁשל "ׁשמֹו ּגּלּוי לידי הּמביאה היא - אחת" "אגּדה נעׂשים ׁשּכּלם ּכ ׁשּביׂשראל, ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּסּוגים

ã ycew zegiyn zecewp ã(350 'nr hi zegiy ihewl)

הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם ּתעׂשה(כג, הּסּכֹות "חג נאמר ּבסּכֹות ואּלּו "לכם", נאמר ּדהּנה ללללּכאן לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ." ְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשהאחדּות  והינּו ׁשֹונים, מינים נׁשארים הם א זֹו; ּבמצוה מתאחדים ׁשּכּלם יׂשראל, ּבבני סּוגים ארּבעה מסּמלים הּמינים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֻארּבעת
"ראּויים  ּכמאמר אחד, ּכגּוף אמּתית, ּבאחדּות יׂשראל ּכל את מאחדת הּסּכה ואּלּו אחד. לגּוף אֹותם הֹופכת ואינּה חיצֹונית ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻהיא

אחת". ּבסּכה ליׁשב יׂשראל ְְִֵֵֵַַָָָֻּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 132 cenr ,ak wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dkxal zFxWM zFaxrd lM̈¨£¨§¥¦§¨¨

וערביוערביוערביוערבי־־־־נחלנחלנחלנחל עץעץעץעץ־־־־עבתעבתעבתעבת וענףוענףוענףוענף ּתּתּתּתמריםמריםמריםמרים ּכּכּכּכּפּפּפּפתתתת הדרהדרהדרהדר עץעץעץעץ ּפּפּפּפרירירירי הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם לכםלכםלכםלכם מ)ּוּוּוּולקחלקחלקחלקחּתּתּתּתםםםם .(כג, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹ
הּגמרא לד)הּנה, – לא האתרֹוג (סוכה, להיֹות; צריכים היא הּמינים לד' ּבנֹוגע רּבים ּפרטים מהם ודֹורׁשת הּפסּוק, ּבמּלֹות מדּיקת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

וכּו'. ּדוקא לאֹוגדן" "הראּוי – הּלּולב ּדוקא, ו"הדר" עץ" "ּפרי –ְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָ
ּבעי. וטעמא .ּבכ הּדּור ׁשּום אפילּו ואין נחל", "ערבי ּדוקא להיֹות ׁשּצריכים ּדּיּוק ּבּגמרא מצינּו לא הערבה, לגּבי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמנם

הענינים: ּפנימּיּות על־ּפי זה ְְְִִִִִֶַָָָויּובן
הּמדרׁש ּדברי יב)ידּועים ל, פרשה רבה ּובעלי (ויקרא לבעלי־ּתֹורה הּמחּלקים ׁשּבבני־יׂשראל, הּסּוגים ד' רמּוזים הּמינים ׁשּבד' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

טֹובים. מעׂשים ולא ּתֹורה לא ּבֹו ׁשאין ליהּודי רֹומזת והערבה ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמעׂשים־טֹובים.
ּביניהם. ּומקּׁשרֹות המׁשּיכֹות הּגלּויֹות מעלֹותיהם עם קׁשּורה היא הרי הּׁשני, עם אחד וההדס הּלּולב האתרֹוג התאחדּות ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָוהּנה,

ע  הּקׁשר הּנה לערבה ׁשּנמׁשל זה מגּדרת מה־ּׁשאין־ּכן מעלה ּכל ללא יׂשראל, מעם היֹותֹו עצם מּצד עצמּיּותֹו, מּצד רק הּוא ּמֹו ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ
ְָּוגלּויה.

העֹוׂשים  אּלּו הם ּדהּסּמנים ּבגלּוי, להיֹות צריכים ּבהם הּתֹורה סימני הּנה הראׁשֹונים, המינים ּבׁשלׁשת להלכה: נׁשּתלׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּומּזה
מּמין  ׁשהיא זה עצם הרי – ּבערבה מה־ּׁשאין־ּכן לּולב. אינֹו והּלּולב אתרֹוג אינֹו האתרֹוג ּובלעדיהם ּומיחדים, לכׁשרים ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹותם
לבין  ׁשּנׁשּבה "ּתינֹוק - נחל אצל ּגדלה לא ּולפעל ּבגלּוי, אינּה זֹו ׁשּמעלתּה אף על היא), יׂשראל (ׁשּמּבית נחל" "ערבי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּכׁשר

הּמינים". ל"ארּבעת להצטרף ּוראּויה ּכׁשרה היא הרי – עזראעזראעזראעזרא....העּכּו"ם" אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

(àî)úwç äðMa íéîé úòáL ýåýéì âç Búà íúbçå§©Ÿ¤³ŸÆ©´©«Ÿ̈½¦§©¬¨¦−©¨¨®ª©³
:Búà ebçz éòéáMä Lãça íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½©¬Ÿ¤©§¦¦−¨¬ŸŸ«

(áî)eáLé ìàøNéa çøæàä-ìk íéîé úòáL eáLz úkqa©ª¬Ÿ¥«§−¦§©´¨¦®¨¨«¤§¨Æ§¦§¨¥½¥«§−
:úkqa©ª«Ÿ

i"yx£Á¯Ê‡‰∑ אזרח הּגרים (ת"כ)∑Ï‡¯NÈa.זה את .לרּבֹות »∆¿»ְֶֶָ¿ƒ¿»≈ְִֵֶַַ

ÔÈÓBÈמא  ˙Ú·L ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È ÔebÁ˙e¿«»≈«»√»¿»«¿«ƒ
‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡zLa¿«»¿«»»¿»≈¿«¿»¿ƒ»»

:d˙È ÔebÁz¿«»≈

ÈvÈ·‡מב  Ïk ÔÈÓBÈ ˙Ú·L Ôe·˙È˙ ‡ilËÓaƒ¿««»≈¿«¿«ƒ»«ƒ»
:‡ilËÓa Ôe·˙È Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈≈¿ƒ¿««»

dxezd lr `xfr oa`

ּוכרמים: והטעם,ebÁzׂשדֹות הּכפל. מּפעלי . ְִָָ»…ְֳִֵֶֶַַַַָ
הּזבחים: ÔB˙aLעל ÔBL‡¯‰ ÌBia,ׁשם . ְִַַָ«»ƒ«»ֵ

היה  הּתאר, ׁשם היה ואּלּו לכם. יהיה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹויחסר
ּבי''ת: ּתחת ֵֵַַה''א

nÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe ּבדברי נאמין אנחנּו . ¿«¿∆»∆ְְְֲֲִִֵַַ
על  אף הּכתּוב. יכחיׁשּו לא ּכי ְְִִִִַַַַַַָֹהּמעּתיקים ,

אבֹות. לבית ׂשה איׁש להם וּיקחּו ׁשּמצאנּו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָּפי

אתרֹוג. הּוא הדר עץ ּפרי ּכי העּתיקּו, הם ְְְִִִֵֵֶֶַָָּגם
ודרׁשּו מּמּנּו. הדר יֹותר עץ ּפרי אין ּכי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָּובאמת
ּכאׁשר  אסמכּתא. ּבדר ּבאילנֹו, הּדר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָּבֹו,
אמרּו והּצדֹוקים נכרי. לעם ּבּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַַַָָָּפרׁשּתי

מּספר ּכ ראיה והביאּו סּוּכֹות . ּתעׂשּו מאּלה י ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבספר  אין ּכי יראּו הלא לב, עורי ואּלה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֹעזרא.
עלי  רק ּכלל, עץ ּפרי ולא נחל, ערבי ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹעזרא
עץ  ועלי הדס לעלי זכר ואין מינים. ְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָחמּׁשה
אין  הדס, מין וכן קדמֹונינּו. על טענה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָעב ֹות,
.ונמ ּגבֹוּה מינים, ׁשני הם והּנה ּגבֹוּה. ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹאילנֹו
לֹו יׁש אם אדֹום, לארץ קדר מארץ ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָוהּגֹולה
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(âî)éða-úà ézáLBä úBkqá ék íëéúøã eòãé ïòîì§©»©»¥«§´Ÿ«Ÿ¥¤¼¦´©ªÀ©̧§¦Æ¤§¥´
:íëéäìà ýåýé éðà íéøöî õøàî íúBà éàéöBäa ìàøNé¦§¨¥½§«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£Èz·LB‰ ˙Bkq· Èk∑(יא כבֹוד (סוכה עזראעזראעזראעזרא.....ענני אבןאבןאבןאבן ƒ«À«¿ƒְֵַָ

(ãî)ýåýé éãòî-úà äLî øaãéåô :ìàøNé éða-ìà ©§©¥´¤½¤«Ÿ£¥−§Ÿ̈®¤§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(355 'nr gi zegiy ihewl)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני אלאלאלאל הההה'''' ממממֹוֹוֹוֹועדיעדיעדיעדי אתאתאתאת ממממׁשׁשׁשׁשהההה מד)וידוידוידוידּבּבּבּברררר יׂשראל (כג, ּבני אל מׁשה "וּיאמר ּכתיב ּפנחס ּבפרׁשת הּמֹועדים ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אף  מאליו: מּובן החּדּוׁש ׁשּכאן לֹומר, ויׁש ּכאן. ּכן ּׁשאין מה ּבּכתּוב; החּדּוׁש את מבאר ורׁש"י מׁשה", את ה' צּוה אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹּככל
ּפנחס, ּבפרׁשת א ּבארץ. הּתלּויֹות הּפרׁשה הלכֹות את ּגם מּיד מׁשה מסר הּמׁשּכן, חנּכת לאחר קצר זמן נאמרה אמֹור ְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֻׁשּפרׁשת

ּכמיּתר. נראה הּפסּוק לארץ, הּכניסה לפני קצר זמן עזראעזראעזראעזרא....ׁשּנאמרה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ß xii` f"i ycew zay ß

ãë(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)éìà eç÷éå ìàøNé éða-úà åöæ úéæ ïîL Eúéúk C ©º¤§¥´¦§¨¥À§¦§¸¥¤¹¤´¤©¬¦²̈¨¦−
:ãéîz øð úìòäì øBànì©¨®§©«£¬Ÿ¥−¨¦«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ Âˆ∑,הּמׁשּכן מלאכת סדר על אּלא נאמרה לא ּתצּוה" "ואּתה ּופרׁשת הּנרֹות; מצות ּפרׁשת זֹו «∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּכ על יׂשראל ּבני את לצּוֹות סֹופ ואּתה, מׁשמע; וכן הּמנֹורה, צר CÊ.לפרׁש ˙ÈÊ ÔÓL∑ יֹוצאים ׁשמנים ׁשלׁשה ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ∆∆«ƒ»ְְְִִָָֹ

ּבמנחֹות מפרׁשים והן ,"ז" קרּוי הראׁשֹון הּזית: כו)מן ּכהנים (דף עֹולת ∑ÈÓz„.ּובתֹורת ּכמֹו ללילה, מּלילה ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ»ƒְְְְִַַַָָ
ליֹום  מּיֹום אּלא ׁשאינּה .ּתמיד ְִִֵֶֶָָָ

(â)ïøäà Búà Cøòé ãòBî ìäàa úãòä úëøôì õeçî¦Á§¨¸Ÿ¤¨«¥ª¹§´Ÿ¤¥À©«£ŸÁŸ¸©«£¹Ÿ
:íëéúøãì íìBò úwç ãéîz ýåýé éðôì ø÷a-ãò áøòî¥¤¯¤©²Ÿ¤¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙„Ú‰ ˙Î¯ÙÏ∑."עדּות" קרּוי ׁשהּוא הארֹון ת"כ)ׁשּלפני כב. עדּות (שבת ׁשהּוא מערבי, נר על ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ¿»…∆»≈Àְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ּכ ׁשמן ּבּה ׁשנֹותן ּביׂשראל, ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה עֹולם ּבאי מסּים לכל היה ּובּה מתחיל היה ּומּמּנה חברֹותיה, .מּדת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

¯˜a „Ú ·¯ÚÓ Ô¯‰‡ B˙‡ C¯ÚÈ∑(ת"כ) לג חצי חכמים: וׁשערּו הּלילה, ּכל למּדת הראּויה עריכה אֹותֹו יער «¬……«¬…≈∆∆«…∆ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָָֹֹ
להם  הקּבעה זֹו ּומּדה טבת, ּתקּופת ללילי אף ּכדאי והן ונר, נר .לכל ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

(ã)ýåýé éðôì úBøpä-úà Cøòé äøähä äøðnä ìò©µ©§Ÿ̈´©§Ÿ̈½©«£−Ÿ¤©¥®¦§¥¬§Ÿ̈−
ô :ãéîz̈¦«

i"yx£‰¯‰h‰ ‰¯n‰∑ האפר מן ּתחּלה ּומדּׁשנּה ׁשּמטהרּה מנֹורה, ׁשל טהרּה על אחר: ּדבר טהֹור. זהב .ׁשהיא «¿…»«¿…»ְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

(ä)éðL úBlç äøNò íézL dúà úéôàå úìñ zç÷ìå§¨«©§¨´½Ÿ¤§¨«¦¨´Ÿ½̈§¥¬¤§¥−©®§¥Æ
:úçàä älçä äéäé íéðøNò....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ¤§Ÿ¦½¦«§¤−©«©¨¬¨«¤¨«

ÈÚמג  ˙eÈlËÓ· È¯‡ ÔBÎÈ¯c ÔeÚcÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿«»¬»≈
ÔB‰˙È È˙e˜t‡a Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˙È·˙B‡≈ƒ»¿≈ƒ¿»≈¿«»ƒ»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¬»¿»¡»¬

„ÈÈמד  ‡i„ÚBÓ ¯„Ò ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»¿«¬«»«¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï ÔepÙl‡Â¿«≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Ï‡¯NÈב  Èa ˙È „wt‡˙ÈÊ ÁLÓ CÏ Ôe·qÈÂ «≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿«≈»
‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï ‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„«¿»»ƒ»¿«¿»»¿«¿»»ƒ«»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÓÊ‡ג  ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò„ ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓƒ»»¿»À¿»¿«¬»¿«¿«ƒ¿»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú ‡LÓ¯Ó Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ«¿«»≈«¬…≈«¿»««¿»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ‡¯È„z¿ƒ»¿«»»¿»≈

˜„Ìד  ‡iÈˆBa ˙È ¯cÒÈ ‡˙ÈÎ„ ‡z¯Ó ÏÚ«¿«¿»»ƒ»«¿«»ƒ«»√»
:‡¯È„z ÈÈ¿»¿ƒ»

ÔˆÈ¯bה  È¯NÚ ‡z¯z d˙È ÈÙÈ˙Â ‡zÏÒ ·q˙Â¿ƒ«À¿»¿≈≈»««¿»∆¿≈¿ƒ»
:‡„Á ‡zˆÈ¯b È‰z ÔÈB¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¬»

dxezd lr `xfr oa`

הזאת: הּמצוה סֹוד ידע ְִִֵֵַַַַָֹעינים,
bn˙Bkq· Èk ים ׁשעברּו אחר עֹוׂשים ׁשהיּו . ƒ«Àְִֶֶַַַָָ

ׁשם  ׁשעמדּו סיני ּבמדּבר ּכי ואף סּוּכֹות. ְְְְִִִֶַַַָָסּוף ,
ּגם  והּנה הּמחנֹות. ּכל מנהג וכן  מּׁשנה . ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָקרֹוב 
יׁשאל  ואם מצרים. ליציאת זכר הּמֹועד ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַזה
להׁשיב  יׁש הּמצוה, זאת  ּבתׁשרי לּמה ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹׁשֹואל,
לא  והּׁשמׁש יֹומם, הּמחנה על היה ה' ענן ְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּבעבּור  סּוּכֹות לעׂשֹות החּלּו ּתׁשרי ּומימֹות ְֲֲִִֵֵֵֵַַַיּכם.
ַֹהּקר:

cnÏ‡¯NÈ Èa Ï‡ ּכי יׂשראל, ּבני ּכל ולא . ∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִִֵֵָָֹ
אל  ּדּבר ּכתּוב, וכן ּכּולם. עם לדּבר יּוכל ְְִֵֵֵֶַַַָָֹלא
עדת  ּכל אל מּפסּוק טענה ואין יׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָּבני
עדה: יּקרא לא יׂשראל ּכל ּכי יׂשראל, ְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָָֹּבני

zWxR xiMfdl mrhe `,CÊ ˙ÈÊ ÔÓL §©©§©§¦¨¨©∆∆«ƒ»

צרי והּוא מֹועד, ּכל אּׁשה ׁשהזּכיר ְְֲִִִִֵֶֶַָָּבעבּור
והֹוסיף  הּׁשלחן. ּכנגד והּמנֹורה הּלחם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻלהז ּכיר
היא  הּטהֹורה, הּמנֹורה על הּזאת ְְִַַַַַָָָָָֹּבּפרׁשה
ּבצלאל, מעׂשה ּכּלּה זהב ] [צ''ל (עטו) ְְְֲֵֵַַַָָָָֻהּידּועה
,הּצֹור ּבׁשעת מּברזל עׂשּוה ואׁשר אחרת. ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

עׂשּוה: הּנביאים ּפי ְִִִַַָָעל
d˙ÏÒ zÁ˜ÏÂ.אֹותּה ואפית ,וכ ּבצּוּוי. . ¿»«¿»…∆ְְְִִָָָָ
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(å)ïçìMä ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬
:ýåýé éðôì øähä©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑ ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ת"כ)ׁשלחן, צ"ו. עזראעזראעזראעזרא.....(מנחות אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ אחת לכל קמץ מלא לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות  מּׁשּתי אחת ּכל ∑È‰Â˙‰.על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»
הּזאת  kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּמנחה  אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר  הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא .וׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ç)ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷̈«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ׁשהּוא ∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה הּלחם, על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶֶַַָ
זכר  עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְָָ

(é)CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«

i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ) מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשל  צֹוננת ּפת ׁשּמא יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", הּׁשּבת "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלמעלה
אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו אהלֹו לּטע ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ּומתניתא ּבתמיהה. ימים? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּתׁשעה

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר לכאן? ּטיב מה ב)לֹו: נכנס (במדבר ּכתיב. אבתם" לבית באתת עלּֿדגלֹו "איׁש : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו È¯ˆÓ.לבית LÈ‡ŒÔa∑ מׁשה ׁשהרג הּמצרי Ï‡¯NÈ.הּוא Èa CB˙a∑ ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנתּגּיר  Ána‰.מלּמד eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי ‰ÈÏ‡¯Ni.על LÈ‡Â∑אהלֹו מּטע ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, עזראעזראעזראעזרא.....זה אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְֳִִֶֶֶֶַָָ

(àé)eàéáiå ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½©¨¦¬
:ïã-ähîì éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà BúàŸ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«

i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: מּסיני (סנהדרין ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ‡Bn.ׁשּנקב ÌLÂ «ƒ…ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ¿≈ƒ
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL∑ ׁשל זֹונה ׁשבחן היתה לבּדה ׁשהיא לֹומר לזֹו, הּכתּוב ׁשּפרסמּה ּדהות ∑ÈÓÏL˙.יׂשראל ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿…ƒֲַָ

הּכל  ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּדּברנית ∑È¯·cŒ˙a.ּפטּפטה: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«ƒ¿ƒְִַָ
קלקלה  לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת לׁשבטֹו.∑Ô„Œ‰hÓÏ.היתה, ּגנאי לאביו, ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ¿«≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבֹו לא)ּכּיֹוצא לׁשבטֹו(שמות ׁשבח לאביו, ׁשבח לֹו, ׁשבח  למּטהֿדן", אחיסמ ּבן "אהליאב עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

זרה: והיא מּלרע, הּמּלה זֹו ְְִִִַַָָָָָּובאה
eÌÈzL˙BÎ¯ÚÓ ּכסֹוד הּׁשבטים, ּבמסּפר . ¿«ƒ«¬»ְְְְִִַַָ

אֹו והחׁשן. ּכמסּפר האפֹוד עׂשרֹונים ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
‰B‰h¯הּמערכֹות: ÔÁÏM‰ ÏÚ ׁשלחנֹות ּכנגד . ֲַַָ««À¿»«»ְְֶֶָֻ

זהב, מצּוּפה לבּדֹו והּוא ׁשם, ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָאחרים
הּוא  הּלחם, עם ׁשהיתה והּלבֹונה זהב. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָוזרֹו

זאת  ׁשהזּכיר ויּתכן לּכהן. והּלחם לה', ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאּׁשה
לתת  יׂשראל על חּיּוב ׁשּיׁש ּבעבּור ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּפרׁשה

ּתמיד: ולחם וׁשמן הּמֹועד ְְִֵֶֶֶֶַָעֹולֹות
hÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï:ּביתֹו ּבני ּכל . ¿«¬…¿»»ְֵֵָ
i˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂּכמֹו מאהלֹו, . «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְֳֵָ

אהליהם: ּפתח נּצבים È¯ˆÓיצאּו LÈ‡ Ôa. ְֳִִֵֶֶַָָָ∆ƒƒ¿ƒ

‰ÈÏ‡¯Niמתיהד: LÈ‡Â העׁשיר לאיׁש ּכמֹו . ְִֵַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְִִֶָָ
זאת  נסמכה לּמה נדע ולא הּׁשביעי. יֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹאת
לא  אׁשר ּדברים המקּלל  ּדּבר אּולי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּפרׁשה.

והּקרּבנֹות: והּׁשמן הּלחם ּבעבּור ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָכן,
`i·wiÂּכמֹו ויפרׁש, ׁשּפרּוׁשֹו אֹומרים יׁש . «ƒ…ְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש ּבׁשמֹות. נּקבּו אׁשר יּקבּנּו. ה' ּפי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶאׁשר



נא xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

(å)ïçìMä ìò úëøònä LL úBëøòî íézL íúBà zîNå§©§¨¬¨²§©¬¦©«£¨−¥´©©«£¨®¤©²©ª§¨¬
:ýåýé éðôì øähä©¨−Ÿ¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ LL∑ האחת הּמערכה חּלֹות ‰h‰¯.ׁשׁש ÔÁÏM‰∑ ׁשל טהרֹו על אחר: ּדבר טהֹור. זהב ׁשל ≈««¬»∆ֲֵַַַַַָָָ«À¿»«»…ֳֵֶֶַַָָָָָָ
הּׁשלחן ּגּבי מעל הּלחם את מגּביהין הּסניפין יהיּו ׁשּלא ת"כ)ׁשלחן, צ"ו. עזראעזראעזראעזרא.....(מנחות אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻ

(æ)äøkæàì íçlì äúéäå äkæ äðáì úëøònä-ìò zúðå§¨«©¨¬©©©«£¤−¤§Ÿ¨´©¨®§¨«§¨³©¤̧¤Æ§©§¨½̈
:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£˙Î¯Ún‰ŒÏÚ z˙Â∑ אחת לכל קמץ מלא לבֹונה, ּבזיכי ׁשני היּו הּמערכֹות  מּׁשּתי אחת ּכל ∑È‰Â˙‰.על ¿»«»«««¬∆∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿»¿»
הּזאת  kÊ‡Ï¯‰.הּלבֹונה ÌÁlÏ∑ ׁשּבת ּבכל אֹותֹו ּכׁשּמסּלקין נקטרת הּלבֹונה אּלא ּכלּום, לגבּה הּלחם מן ׁשאין ְַַָֹ«∆∆¿«¿»»ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לּמנחה  אזּכרה ׁשהּוא ּכּקמץ למעלה, נזּכר  הּוא ׁשעלֿידּה לּלחם, לזּכרֹון והיא .וׁשּבת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(ç)ãéîz ýåýé éðôì epëøòé úaMä íBéa úaMä íBéa§¸©©¹̈§´©©À̈©«©§¤²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦®
:íìBò úéøa ìàøNé-éða úàî¥¥¬§¥«¦§¨¥−§¦¬¨«

(è)Lã÷ ék Lã÷ íB÷îa eäìëàå åéðáìe ïøäàì äúéäå§¨«§¨Æ§©«£´Ÿ§¨½̈©«£¨ª−§¨´¨®¦¿ŸÁ¤Á
ñ :íìBò-÷ç ýåýé éMàî Bì àeä íéLã÷̈«¨¦̧¬²¥«¦¥¬§Ÿ̈−¨¨«

i"yx£‰˙È‰Â∑ היא מנחה ּבכלל הּתבּואה מן הּבא ּדבר ׁשּכל הּזאת, ׁשהּוא ∑e‰ÏÎ‡Â.הּמנחה הּלחם, על מּוסב ¿»¿»ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ«¬»Àֶֶֶַַָ
זכר  עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְָָ

(é)CBúa éøöî Léà-ïa àeäå úéìàøNé äMà-ïa àöiå©¥¥Æ¤¦¨´¦§§¥¦½§Æ¤¦´¦§¦½§−
:éìàøNiä Léàå úéìàøNiä ïa äðçna eöpiå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥®©¦¨Æ©©«£¤½¤µ©¦§§¥¦½§¦−©¦§§¥¦«

i"yx£˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ŒÔa ‡ˆiÂ∑(ת"כ) מּפרׁשה אֹומר: ּברכיה רּבי יצא, מעֹולמֹו אֹומר: לוי רּבי יצא? מהיכן «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ׁשל  צֹוננת ּפת ׁשּמא יֹום, ּבכל חּמה ּפת לאכל הּמל ּדר יערכּנּו", הּׁשּבת "ּביֹום ואמר: לגלג יצא; ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁשּלמעלה
אמרּו ּדן, מחנה ּבתֹו אהלֹו לּטע ּבא מחּיב: יצא מׁשה ׁשל ּדינֹו מּבית אמרה: ּומתניתא ּבתמיהה. ימים? ְְְְְְְֲֳִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻּתׁשעה

לֹו: אמרּו אני! ּדן מּבני להם: אמר לכאן? ּטיב מה ב)לֹו: נכנס (במדבר ּכתיב. אבתם" לבית באתת עלּֿדגלֹו "איׁש : ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
וגּדף  עמד מחּיב; ויצא מׁשה ׁשל ּדינֹו È¯ˆÓ.לבית LÈ‡ŒÔa∑ מׁשה ׁשהרג הּמצרי Ï‡¯NÈ.הּוא Èa CB˙a∑ ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ∆ƒƒ¿ƒְִִֶֶַַָֹ¿¿≈ƒ¿»≈

ׁשּנתּגּיר  Ána‰.מלּמד eˆpiÂ∑ הּמחנה עסקי ‰ÈÏ‡¯Ni.על LÈ‡Â∑אהלֹו מּטע ּבֹו ׁשּמחה ׁשּכנגּדֹו, עזראעזראעזראעזרא.....זה אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵֶַַ«ƒ»««¬∆ְֲִֵֶַַַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְְֳִִֶֶֶֶַָָ

(àé)eàéáiå ìl÷éå íMä-úà úéìàøNiä äMàä-ïa áwiåÂ©¦ÂŸ¤¨«¦¨̧©¦§§¥¦³¤©¥Æ©§©¥½©¨¦¬
:ïã-ähîì éøác-úa úéîìL Bnà íLå äLî-ìà BúàŸ−¤¤®§¥¬¦²§Ÿ¦¬©¦§¦−§©¥¨«

i"yx£·wiÂ∑,"ּופרׁש" פז)ּכתרּגּומֹו: מּסיני (סנהדרין ׁשּׁשמע המפרׁש ׁשם והּוא וגּדף, המיחד ׁשם ‡Bn.ׁשּנקב ÌLÂ «ƒ…ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻ¿≈ƒ
È¯·cŒ˙a ˙ÈÓÏL∑ ׁשל זֹונה ׁשבחן היתה לבּדה ׁשהיא לֹומר לזֹו, הּכתּוב ׁשּפרסמּה ּדהות ∑ÈÓÏL˙.יׂשראל ¿…ƒ«ƒ¿ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ¿…ƒֲַָ

הּכל  ּבׁשלֹום ׁשֹואלת ּבדברים, מפטּפטת עליכֹון'! 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ,'על 'ׁשלם ּדּברנית ∑È¯·cŒ˙a.ּפטּפטה: ְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ«ƒ¿ƒְִַָ
קלקלה  לפיכ אדם, ּכל עם מדּברת לׁשבטֹו.∑Ô„Œ‰hÓÏ.היתה, ּגנאי לאביו, ּגנאי לֹו, ּגנאי ּגֹורם ׁשהרׁשע מּגיד ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָ¿«≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבֹו לא)ּכּיֹוצא לׁשבטֹו(שמות ׁשבח לאביו, ׁשבח לֹו, ׁשבח  למּטהֿדן", אחיסמ ּבן "אהליאב עזראעזראעזראעזרא.....: אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÏÚו  ‡¯„Ò ˙ÈL ÔÈ¯„Ò ÔÈz¯z ÔB‰˙È ÈeL˙e¿«ƒ»¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÈÎ„ ‡¯B˙t»»«¿»√»¿»

ÌÁÏÏז  È‰˙e ‡˙ÈÎ„ ‡z·Ï ‡¯„Ò ÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈«ƒ¿»¿À¿»»ƒ»¿≈ƒ¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡z¯k„‡Ï¿ƒ¿«¿»À¿»»√»¿»

dp¯cÒÈח  ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡˙aL„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿»¿»¿«¿»«¿¿ƒ≈
:ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ ‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»ƒ√»¿≈ƒ¿»≈¿«»»

˜LÈcט  ¯˙‡a dpÏÎÈÂ È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰˙e¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿À≈«¬««ƒ
ÌÈ˜ ÈÈ„ ‡ia¯wÓ dÏ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒ≈ƒÀ¿»«»«¿»¿«

:ÌÏÚ»»

b·¯י  ¯a ‡e‰Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a ˜Ùe¿««ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿«
¯a ‡˙È¯LÓa Bˆe Ï‡¯NÈ Èa B‚a ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿¿≈ƒ¿»≈¿¿«¿ƒ»«

:Ï‡¯NÈ ¯a ‡¯·‚Â Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ƒ¿»«ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ¿»≈

Êb¯‡Âיא  ‡ÓL ˙È Ï‡¯NÈ ˙· ‡˙z‡ ¯a L¯Ùe»≈«ƒ¿»«ƒ¿»≈»¿»¿«¿≈
˙ÈÓÏL dn‡ ÌeLÂ ‰LÓ ˙ÂÏ d˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»≈¿»…∆¿ƒ≈¿…ƒ

:Ô„„ ‡Ë·LÏ È¯·c ˙a«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»

dxezd lr `xfr oa`

זרה: והיא מּלרע, הּמּלה זֹו ְְִִִַַָָָָָּובאה
eÌÈzL˙BÎ¯ÚÓ ּכסֹוד הּׁשבטים, ּבמסּפר . ¿«ƒ«¬»ְְְְִִַַָ

אֹו והחׁשן. ּכמסּפר האפֹוד עׂשרֹונים ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ
‰B‰h¯הּמערכֹות: ÔÁÏM‰ ÏÚ ׁשלחנֹות ּכנגד . ֲַַָ««À¿»«»ְְֶֶָֻ

זהב, מצּוּפה לבּדֹו והּוא ׁשם, ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָאחרים
הּוא  הּלחם, עם ׁשהיתה והּלבֹונה זהב. ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָוזרֹו

זאת  ׁשהזּכיר ויּתכן לּכהן. והּלחם לה', ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאּׁשה
לתת  יׂשראל על חּיּוב ׁשּיׁש ּבעבּור ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּפרׁשה

ּתמיד: ולחם וׁשמן הּמֹועד ְְִֵֶֶֶֶַָעֹולֹות
hÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï:ּביתֹו ּבני ּכל . ¿«¬…¿»»ְֵֵָ
i˙ÈÏ‡¯NÈ ‰M‡ Ôa ‡ˆiÂּכמֹו מאהלֹו, . «≈≈∆ƒ»ƒ¿¿≈ƒְֳֵָ

אהליהם: ּפתח נּצבים È¯ˆÓיצאּו LÈ‡ Ôa. ְֳִִֵֶֶַָָָ∆ƒƒ¿ƒ

‰ÈÏ‡¯Niמתיהד: LÈ‡Â העׁשיר לאיׁש ּכמֹו . ְִֵַ¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒְִִֶָָ
זאת  נסמכה לּמה נדע ולא הּׁשביעי. יֹום ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹאת
לא  אׁשר ּדברים המקּלל  ּדּבר אּולי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּפרׁשה.

והּקרּבנֹות: והּׁשמן הּלחם ּבעבּור ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָכן,
`i·wiÂּכמֹו ויפרׁש, ׁשּפרּוׁשֹו אֹומרים יׁש . «ƒ…ְְְִֵֵֵֶַָ

ויׁש ּבׁשמֹות. נּקבּו אׁשר יּקבּנּו. ה' ּפי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶֶאׁשר
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(áé)ô :ýåýé ét-ìò íäì Løôì øîLna eäçépiå©©¦ª−©¦§¨®¦§¬¨¤−©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£e‰ÁÈpiÂ∑;אחד ּבפרק היּו ׁשּׁשניהם עּמֹו, מקֹוׁשׁש הּניחּו ולא עח)לבּדֹו ּבמיתה,(סנהדרין ׁשהמקֹוׁשׁש היּו ויֹודעים ««ƒÀְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

לא)ׁשּנאמר נאמר(שמות לכ מיתה, ּבאיזֹו להם ּפרׁש לא אבל יּומת", מֹות "מחּלליה לד): טו פרׁש(במדבר לא "ּכי : ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
לאו  אם מיתה חּיב אם יֹודעים היּו ׁשּלא להם", "לפרׁש אֹומר: הּוא ּבמקּלל אבל לֹו"; עזרא עזרא עזרא עזרא .מהּֿיעׂשה אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

(âé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(ãé)-ìë eëîñå äðçnì õeçî-ìà ìl÷îä-úà àöBä¥´¤©«§©¥À¤¦Æ©©«£¤½§¨«§¯¨
:äãòä-ìk Búà eîâøå BLàø-ìò íäéãé-úà íéòîMä©«Ÿ§¦²¤§¥¤−©Ÿ®§¨«§¬Ÿ−¨¨«¥¨«

i"yx£ÌÈÚÓM‰∑ העדים הּדּינים ∑Ïk.אּלּו את נענׁשים ∑‡˙Ì‰È„ÈŒ.להביא אנּו ואין ,ּברא ׁש ּדמ' לֹו: אֹומרים «…¿ƒִֵֵָ»ְִִֶַַָָ∆¿≈∆ְְְְְֱִִֵֶָָָֹ
!'ל ּגרמּת ׁשאּתה ,ּבמיתת.‰„Ú‰ŒÏk∑(ת"כ)ּכמֹותֹו אדם ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן העדה, ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבמעמד אבןאבןאבןאבן ְְְְִֶַַָָָָ»»≈»ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

(åè)ìl÷é-ék Léà Léà øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ¦¬¦²¦«§©¥¬
:Bàèç àNðå åéäìà¡Ÿ−̈§¨¨¬¤§«

i"yx£B‡ËÁ ‡NÂ∑ התראה ּכׁשאין .ּבכרת, ¿»»∆¿ְְְֵֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 165 cenr ,f wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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וגווגווגווגו'''' צצצצּוּוּוּוהההה ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ּוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אבןאבןאבןאבן אתאתאתאתֹוֹוֹוֹו ווווּיּיּיּיררררּגּגּגּגממממּוּוּוּו .... .... אתאתאתאת־־־־המקהמקהמקהמקּלּלּלּללללל ווווּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוציאציאציאציאּוּוּוּו .... .... ממממׁשׁשׁשׁשהההה וידוידוידוידּבּבּבּברררר וגווגווגווגו'''' ּכּכּכּכיייי־־־־יקיקיקיקּלּלּלּללללל איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (כד,איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
טו־כג)

לּמקּלל  ׁשּנאמר מהענׁש ּכבר זאת למדים אנּו הרי יׂשראל, לבני הּציּוּוי את ולכּתב לכּפל צריכה הּתֹורה מה מּפני ּבאּור ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹוצרי
יׂשראל? לבני ׁשּוב ּכפלה ולא המקֹוׁשׁש, ׁשל ענׁשֹו את ּכתבה ׁשהּתֹורה ּבּמקֹוׁשׁש, ׁשּמצינּו ּוכמֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעצמֹו,

למד  מׁשנה' ה'ּכסף לא, אֹו התראה צרי מגּדף האם הרמּב"ם, ּבדעת להרדּב"ז מׁשנה' ה'ּכסף ּבין מחלקת מצינּו ׁשהּנה לֹומר, ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹויׁש
ּבפרׁשתנּו רׁש"י ּומּדברי הראב"ד. ּדעת וכן התראה, ׁשּצרי למד הרדּב"ז ואילּו התראה, צרי אין ׁשּמגּדף טו)ּברמּב"ם ּגּבי (כד ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

ּכי  ּבמקּלל, אף התראה ׁשּצרי הּפׁשט, על־ּפי והּטעם התראה. צרי מגּדף ׁשּגם מפרׁש התראה", ּכׁשאין "ּבכרת ׁשּדינֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹמקּלל,
ּגליא, ׁשמּיא ּדכלּפי ׁשּבּמדּבר, למגּדף ּבנֹוגע (מה־ּׁשאין־ּכן מיתה הּכתּוב יחּיבֹו ואי מזיד, ׁשהּוא ּגמּורה וּדאּות אין התראה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹּבלא

זה). אֹודֹות מיחדת הֹוראה ְְְֶֶֶָָָָֻוהיתה
מיתה, חּיב אם יֹודעים היּו ׁשּלא (ּדמאחר ּבמגּדף מה־ּׁשאין־ּכן התראה, היתה ׁשּבּמקֹוׁשׁש למגּדף, המקֹוׁשׁש ּבין חּלּוק מצינּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹוהּנה

ׁשעה,ל  הֹוראת ּבגדר היתה ּבּמדּבר המקּלל את ׁשהעניׁשּו זה התראה, צרי ׁשּבמגּדף הּׁשיטֹות לפי ּכן ואם להתרֹותֹו), יכלּו ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹא
לאמר". ּתדּבר יׂשראל ּבני "ואל – לדֹורֹות ּבנֹוגע הּציּוּוי את ׁשּוב לכּפל צריכה הּתֹורה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹולכן

(æè)äãòä-ìk Bá-eîbøé íBâø úîeé úBî ýåýé-íL á÷ðå§Ÿ¥³¥«§Ÿ̈Æ´½̈¨¬¦§§−¨¨«¥¨®
:úîeé íL Bá÷ða çøæàk øbk©¥Æ¨«¤§½̈§¨§¬¥−¨«

i"yx£ÌL ·˜Â∑ ּבכּנּוי המקּלל ולא הּׁשם, את ׁשּיפרׁש עד חּיב ּכמֹו∑Â˜·.אינֹו קללה, ח)לׁשֹון כג "מה (במדבר : ¿…≈≈ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ¿…≈ְְְָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .אּקב" אבןאבןאבןאבן ֶֹ

(æé):úîeé úBî íãà Lôð-ìk äké ék Léàå§¦¾¦¬©¤−¨¤´¤¨¨®−¨«

i"yx£‰kÈ Èk LÈ‡Â∑ׁשּנאמר יב)לפי כא מּנין?(שמות וקטן אּׁשה האיׁש, את ׁשהרג אּלא לי אין וגֹו'", איׁש "מּכה : ¿ƒƒ«∆ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
אדם" "ּכלֿנפׁש לֹומר: .ּתלמּוד ְֶֶַַָָָ

ÔB‰Ïיב  L¯t˙Èc „Ú ‡¯hÓ ˙È·a È‰B¯q‡Â¿«¿ƒ¿≈«¿»«¿ƒ¿»«¿
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ«¿≈«≈¿»«¿»

ÓÈÓÏ¯:יג  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔeÎÓÒÈÂיד  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c ˙È ˜t‡«≈»¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿¿
ÔeÓb¯ÈÂ dLÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È eÚÓL Èc Ïk»ƒ¿»»¿≈«≈≈¿ƒ¿¿

:‡zLk Ïk d˙È»≈»¿ƒ¿»

Ècטו  ¯·b ¯·b ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«¿«ƒ
:d·BÁ Ïa˜ÈÂ d‰Ï‡ Ì„˜ Êb¯È«¿≈√»¡»≈ƒ«≈≈

Ìb¯Óטז  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙È ÈÈ„ ‡ÓL L¯Ù È„Â¿ƒ»≈¿»«¿»ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈ƒ¿«
‡·ÈvÈk ‡¯Bi‚k ‡zLk Ïk da ÔeÓb¯Èƒ¿¿≈»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«ƒ»

:ÏË˜˙È ‡ÓL d˙eL¯Ùa¿»»≈¿»ƒ¿¿≈

„‡L‡יז  ‡LÙ Ïk ÏBË˜È È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ¿»«¿»«¬»»
:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙Èƒ¿¿»»ƒ¿¿≈

dxezd lr `xfr oa`

קרֹוב  והראׁשֹון אּקב. מה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְִִֶֶָָָֹאֹומרים
ּדעּתי: ְְִִַלפי

ai¯ÓLÓa:ּבּמחנה ידּוע ּבמקֹום . ¿ƒ¿»ְֲֶַַַָָ

ciÌÈÚÓBM‰ Ïk eÎÓÒÂ ּפי על ּכי ּבעבּור . ¿»¿»«¿ƒֲִִַַ
יּסקל: ִֵֵָָעדּותם

fh‰„Ú‰ Ïk ּגדֹולי ׁשהם הארץ, ּגדֹולי הם . »»≈»ְְֵֵֵֵֶֶָָ

ּבּסתר. אלהיו, יקּלל ּכי אֹומרים, ויׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָֹיׂשראל .
והּמלאכים  הּתאר. ׁשם אלהים ׁשּמּלת ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָֹֹוהּנכֹון
לדעת  יּוכל ּומי הּדּינים. וכן אלהים, ְְֱִִִִֵַַַַַָָָֹיּקראּו

xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
Bl:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «

(ë)øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ּבֹו ּכתיב לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ÓeÈ˙.למעלה Ì„‡ ‰kÓe∑ «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»»
למּכה  להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי  מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה אף מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהמה:
מּכה  אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, מיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻלאחר

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו עזראעזראעזראעזרא.....אביו אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(áë)éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
eNò ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה עזראעזראעזראעזרא....ּכל אבןאבןאבןאבן ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

åö÷ 'îòá äñôãð øåîà úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

הּׁשם  יפרׁש אם א המקּלל. ּבלב יׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָמה
ׁשם  עם יתערב ולא הּתאר, ׁשם ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹהּנכּבד
אם  ׁשּיקּלל ּבעת הּטעם, והּנה לבּדֹו. הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּכי
ּבן  עׂשה ּכאׁשר ׁשם, ּבנקבֹו יּומת הּׁשם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָיפרׁש
ואמר  נזּכר. לא הּׁשם ּכבֹוד  ּולמען ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמצרי.

Á¯Ê‡k ¯bk.˙ÓeÈ הּנּצים אּלה ׁשהּכּו ויּתכן . «≈»∆¿»»ְִִִִֵֵֶֶַָ
ּוכבר  הּפרׁשה. זאת ּנכּתבה ּכן על זה, את ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹזה 
והחל  יהיה. ּכאזרח ּכּגר הֹוסיף רק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהזּכירּה,
ּבמלחמה, ולא ּבזדֹון אדם, נפׁש ּכל יּכה ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹּכי

אזרח: אֹו ְִֵֶָמּגר
gi‰pÓlLÈ ‰Ó‰a ‰kÓe ּתחת נפׁש והּנה . «≈¿≈»¿«¿∆»ְִֵֶֶַַ

הּפסּוקים: לׁשנים מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶַַַנפׁש
hiBÏ ‰NÚÈ Ôk עׂשיתי ּכן ׁשמׁשֹון, ואמר . ≈≈»∆ְְִִִֵַָָ

ּכי  הּדעת, מּׁשּקּול ראיֹות הביא והּגאֹון ְְִִִִֵֶַַַַָָָלהם.

ּכמׁשמעֹו, ׁשבר ּתחת ׁשבר להיֹות יּתכן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא
לעׂשֹות  יּתכן ואי ּכּונה, ּבלא ּבא הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכי
הּנה  מסּכן, ּבמקֹום הּוא ואם ּכמֹוהּו. ְְְִִֵֶֶָָָֻׁשבר
עינֹו, אֹור ׁשליׁשית ׁשּסר ּומי ּבעין. וכן ְְִִִִֵֵֶַָָָימּות.
ּכן  על החֹובל. ּבעין ּכן לעׂשֹות יּוכל ְֲֵֵֵֵֵַַַַאי
ׁשּיׁש אּלה ּכל ּפרּוׁש ּכי אמת. הּקּבלה ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברי
יפדּנּו. לא אם עינֹו להֹוציא וראּוי ּכֹופר, ְְְִִִֵֶֶָָָֹעליו 
עני. החֹובל היה אם עלינּו, טענּו ְֲִִִֵֵַָָָָָואם
וׁשּמא  הּכתּוב . ּדּבר הרֹוב  על  ּכי ְְִִֵֶֶַַָָָָּותׁשּובתינּו
הּטֹוענים  על הּתׁשּובה זאת ּגם העני ְֲֲִִִֶַַַַַָָֹיעׁשיר

עּור: העין חֹובל היה ִִִֵֵַָָָאם
kBa Ô˙pÈ Ôk אׁשר ּכמֹו על, ּתחת ּבי''ת יׁש . ≈ƒ»≈ְֲֵֵֶַַַ

יּנתן  ּכן ּפרּוׁשֹו, אֹו ּכן. ורּבים ּבּה. רֹוכב ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָאני
יּפדה: לא אם ִִֶָֹּבֹו,

mrhe `k‰Ó‰a ‰kÓe להזּכיר אחרת, ּפעם . §©©«≈¿≈»ְְִֶֶַַַַ
ּכן  ּכי ּביׂשראל , הּוא הּמּום נתינת ּכי ְְְִִִִֵֵֵַַַָהּגר.
מׁשּפט  ּובהמה, אדם מּכה רק ּבעמיתֹו. ְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכת ּוב
ּכי  הֹודעּתי ּוכבר ּכאזרח. ּכּגר להם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ּגם  קצרה . ּדר הּוא  ּכפי''ן  ׁשני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבהתחּבר
מּכה  עם הזּכיר ׁשּלא קצרה, ּדר אחז ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכת ּוב

יּומת א  לא הּמּכה ּכי הּוא  ידּוע ּכי ומת, דם ִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבתחּלה  הזּכיר אחר ּופרּוׁש הּמּכה. מֹות ְְִִִִֵֵֶַַַָֻעד
ּכן  ואחר מס ּכן. ּבמקֹום ׁשהּכה ּו והּטעם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻנפׁש.
ּבמקֹום  ׁשּיּכה ּבין יּומת, ׁשּימית מי ּכלל, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאמר
נפׁש: הזּכיר לא ּכן על מסּכן, ׁשאינֹו אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֻֻמסּכן

הּגר:‡ÌÎÈ‰Ïוטעם ואלהי האזרח אלהי . ְַַ¡…≈∆ְֱֵֵֵֵֶַָָֹֹ
bkeNÚ Ï‡¯NÈ È·e ּכּמׁשּפט הּיֹום, מאֹותֹו . ¿≈ƒ¿»≈»ְִֵַַָ

ּבחֹובל: ְֵֶַהּזה



נג xen` zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye xii` f"i ycew zayl inei xeriy

(çé):Lôð úçz Lôð äpîlLé äîäa-Lôð äkîe....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן ©¥¬¤«¤§¥−̈§©§¤®¨¤−¤©¬©¨«¤

(èé)äNòé ïk äNò øLàk Búéîòa íeî ïzé-ék Léàå§¦¾¦«¦¥¬−©«£¦®©«£¤´¨½̈¥−¥¨¬¤
Bl:....עזראעזראעזראעזרא אבןאבןאבןאבן «

(ë)øLàk ïL úçz ïL ïéò úçz ïéò øáL úçz øáL¤ µ¤©´©¤½¤©µ¦©´©©½¦¥−©´©¥®©«£¤̧
:Ba ïúpé ïk íãàa íeî ïzé¦¥¬Æ¨«¨½̈¥−¦¨¬¤«

i"yx£Ba Ô˙pÈ Ôk∑ּבֹו ּכתיב לכ ּכעבד, אֹותֹו ׁשמין ממֹון; ּתׁשלּומי אּלא מּמׁש, מּום נתינת ׁשאינֹו רּבֹותינּו ּפרׁשּו ≈ƒ»∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ליד  מּיד הּנתּון ּדבר – 'נתינה' עזראעזראעזראעזרא.....לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְִִַָָָָָָ

(àë):úîeé íãà äkîe äpîlLé äîäá äkîe©¥¬§¥−̈§©§¤®¨©¥¬¨−̈¨«

i"yx£‰pÓlLÈ ‰Ó‰· ‰kÓe∑ חּבּורה ּבּה ּבעֹוׂשה ּדּבר וכאן ּבהמה, ּבהֹורג ּדּבר ÓeÈ˙.למעלה Ì„‡ ‰kÓe∑ «≈¿≈»¿«¿∆»ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ«≈»»»
למּכה  להּקיׁשֹו ּובא הּכתּוב, ּדּבר ואּמֹו אביו ּובמּכה "נפׁש". ּכאן נאמר ׁשּלא חּבּורה, ּבֹו עׂשה אּלא הרגֹו לא ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאפּלּו
ׁשהמקּללֹו ׁשּמצינּו לפי  מיתה: אחר למּכה ּפרט מחּיים, - ואּמֹו אביו מּכה אף מחּיים, - ּבהמה ּמּכה מה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָּבהמה:
מּכה  אף ּתׁשלּומין, אין חבלה אין ׁשאם ּבחּבלה, ּבבהמה ּומה ׁשּפטּור; ּבּמּכה, לֹומר הצר חּיב, מיתה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻלאחר

חּבּורה  ּבהם ׁשּיעׂשה עד חּיב אינֹו ואּמֹו עזראעזראעזראעזרא.....אביו אבןאבןאבןאבן ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

(áë)éðà ék äéäé çøæàk øbk íëì äéäé ãçà ètLî¦§©³¤¨Æ¦«§¤´¨¤½©¥¬¨«¤§−̈¦«§¤®¦²£¦¬
:íëéäìà ýåýé§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡∑ הּגרים על ׁשמי מיחד אני ּכ עליכם, ׁשמי מיחד ׁשאני ּכׁשם ּכּלכם; .אלהי ¬ƒ¡…≈∆ְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ

(âë)ìl÷îä-úà eàéöBiå ìàøNé éða-ìà äLî øaãéå©§©¥´¤»¤§¥´¦§¨¥¼©¦´¤©«§©¥À
eNò ìàøNé-éðáe ïáà Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ−¨®¤§¥«¦§¨¥´¨½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£eNÚ Ï‡¯NÈ È·e∑:ּותלּיה רגימה ּדחּיה, אחר: ּבמקֹום ּבסקילה האמּורה הּמצוה עזראעזראעזראעזרא....ּכל אבןאבןאבןאבן ¿≈ƒ¿»≈»ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָ

סימן. עוזיא"ל פסוקים, אמור קכ"ד פרשת חסלת

ÏBË˜È„e‡LÙיח  dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa LÙ ¿ƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿»
:‡LÙ ÛÏÁ¬««¿»

Ú·„יט  È„ ‡Ók d¯·Áa ‡ÓeÓ ÔzÈ È¯‡ ¯·‚e¿«¬≈ƒ≈»¿«¿≈¿»ƒ¬«
:dÏ „·Ú˙È Ôk≈ƒ¿¬∆≈

pL‡כ  ‡ÈÚ ÛÏÁ ‡ÈÚ ‡¯·z ÛÏÁ ‡¯·z«¿»√««¿»≈»√«≈»ƒ»
Ôk ‡L‡a ‡ÓeÓ ÔzÈ È„ ‡Ók ‡pL ÛÏÁ√«ƒ»¿»ƒƒ≈»«¬»»≈

:da ·‰È˙Èƒ¿¿∆≈

‡L‡כא  ÏBË˜È„e dpÓlLÈ ‡¯ÈÚa ÏBË˜È„e¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿ƒ«¿ƒ¿¬»»
:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È‰Èכב  ‡·ÈvÈÎ ‡¯Bi‚k ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡Ècƒ»¬»¿≈¿¿ƒ»¿«ƒ»¿≈
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬

È˙כג  e˜Èt‡Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«ƒ»
‡·‡ d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ Êb¯‡c¿«¿≈¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿»»≈«¿»
˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿»ƒ«ƒ¿»»

Ù Ù Ù :‰LÓ…∆

åö÷ 'îòá äñôãð øåîà úùøôì äøèôä

dxezd lr `xfr oa`

הּׁשם  יפרׁש אם א המקּלל. ּבלב יׁש ְְְִֵֵֵֵֵַַַַַָמה
ׁשם  עם יתערב ולא הּתאר, ׁשם ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹהּנכּבד
אם  ׁשּיקּלל ּבעת הּטעם, והּנה לבּדֹו. הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַּכי
ּבן  עׂשה ּכאׁשר ׁשם, ּבנקבֹו יּומת הּׁשם ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָיפרׁש
ואמר  נזּכר. לא הּׁשם ּכבֹוד  ּולמען ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמצרי.

Á¯Ê‡k ¯bk.˙ÓeÈ הּנּצים אּלה ׁשהּכּו ויּתכן . «≈»∆¿»»ְִִִִֵֵֶֶַָ
ּוכבר  הּפרׁשה. זאת ּנכּתבה ּכן על זה, את ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹזה 
והחל  יהיה. ּכאזרח ּכּגר הֹוסיף רק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהזּכירּה,
ּבמלחמה, ולא ּבזדֹון אדם, נפׁש ּכל יּכה ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹּכי

אזרח: אֹו ְִֵֶָמּגר
gi‰pÓlLÈ ‰Ó‰a ‰kÓe ּתחת נפׁש והּנה . «≈¿≈»¿«¿∆»ְִֵֶֶַַ

הּפסּוקים: לׁשנים מׁשּמׁש ְְְִִִֵֶֶַַַנפׁש
hiBÏ ‰NÚÈ Ôk עׂשיתי ּכן ׁשמׁשֹון, ואמר . ≈≈»∆ְְִִִֵַָָ

ּכי  הּדעת, מּׁשּקּול ראיֹות הביא והּגאֹון ְְִִִִֵֶַַַַָָָלהם.

ּכמׁשמעֹו, ׁשבר ּתחת ׁשבר להיֹות יּתכן ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹלא
לעׂשֹות  יּתכן ואי ּכּונה, ּבלא ּבא הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּכי
הּנה  מסּכן, ּבמקֹום הּוא ואם ּכמֹוהּו. ְְְִִֵֶֶָָָֻׁשבר
עינֹו, אֹור ׁשליׁשית ׁשּסר ּומי ּבעין. וכן ְְִִִִֵֵֶַָָָימּות.
ּכן  על החֹובל. ּבעין ּכן לעׂשֹות יּוכל ְֲֵֵֵֵֵַַַַאי
ׁשּיׁש אּלה ּכל ּפרּוׁש ּכי אמת. הּקּבלה ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּדברי
יפדּנּו. לא אם עינֹו להֹוציא וראּוי ּכֹופר, ְְְִִִֵֶֶָָָֹעליו 
עני. החֹובל היה אם עלינּו, טענּו ְֲִִִֵֵַָָָָָואם
וׁשּמא  הּכתּוב . ּדּבר הרֹוב  על  ּכי ְְִִֵֶֶַַָָָָּותׁשּובתינּו
הּטֹוענים  על הּתׁשּובה זאת ּגם העני ְֲֲִִִֶַַַַַָָֹיעׁשיר

עּור: העין חֹובל היה ִִִֵֵַָָָאם
kBa Ô˙pÈ Ôk אׁשר ּכמֹו על, ּתחת ּבי''ת יׁש . ≈ƒ»≈ְֲֵֵֶַַַ

יּנתן  ּכן ּפרּוׁשֹו, אֹו ּכן. ורּבים ּבּה. רֹוכב ְֲִִִֵֵֵֵֵַָָאני
יּפדה: לא אם ִִֶָֹּבֹו,

mrhe `k‰Ó‰a ‰kÓe להזּכיר אחרת, ּפעם . §©©«≈¿≈»ְְִֶֶַַַַ
ּכן  ּכי ּביׂשראל , הּוא הּמּום נתינת ּכי ְְְִִִִֵֵֵַַַָהּגר.
מׁשּפט  ּובהמה, אדם מּכה רק ּבעמיתֹו. ְְֲִִֵֵַַַָָָָָּכת ּוב
ּכי  הֹודעּתי ּוכבר ּכאזרח. ּכּגר להם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
ּגם  קצרה . ּדר הּוא  ּכפי''ן  ׁשני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּבהתחּבר
מּכה  עם הזּכיר ׁשּלא קצרה, ּדר אחז ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּכת ּוב

יּומת א  לא הּמּכה ּכי הּוא  ידּוע ּכי ומת, דם ִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבתחּלה  הזּכיר אחר ּופרּוׁש הּמּכה. מֹות ְְִִִִֵֵֶַַַָֻעד
ּכן  ואחר מס ּכן. ּבמקֹום ׁשהּכה ּו והּטעם ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻנפׁש.
ּבמקֹום  ׁשּיּכה ּבין יּומת, ׁשּימית מי ּכלל, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאמר
נפׁש: הזּכיר לא ּכן על מסּכן, ׁשאינֹו אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֻֻמסּכן

הּגר:‡ÌÎÈ‰Ïוטעם ואלהי האזרח אלהי . ְַַ¡…≈∆ְֱֵֵֵֵֶַָָֹֹ
bkeNÚ Ï‡¯NÈ È·e ּכּמׁשּפט הּיֹום, מאֹותֹו . ¿≈ƒ¿»≈»ְִֵַַָ

ּבחֹובל: ְֵֶַהּזה



נד

לשבת פרשת אמור תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א אייר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד אייר
פרק כ

מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב אייר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו אייר
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי -  י"ג אייר
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז אייר
פרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז אייר
פרק כ 

פרק פג  עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר  שי' 
החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים 
עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר 
איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 

             

אייר  י"א ראשון יום
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כד.26. ב, ו.27.בראשית כ, מ.28.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡29.במדבר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰'ל) אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) קדש המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïקדושה כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק –ÈÙÂ‡[לי

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז אינו א.30.שלכן לג, קדושין ראה



נה              

אייר  י"א ראשון יום
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כד.26. ב, ו.27.בראשית כ, מ.28.ויקרא טו, ˘ËÈÏ"‡29.במדבר "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰'ל) אני קדוש כי גו' והייתם הפסוקים: ג' "י"ל :
קדושים הבדלה, ל' – ואבדיל העליון) קדש המקדשÌÎÈ˜Ï‡Ïקדושה כאדם –Â˙˘‡,לשמי או בשבילי פי' עיקר הא' דפסוק –ÈÙÂ‡[לי

ישראל]". עם ביחד – אלקיכם משא"כ בפ"ע קדושה שג"ז אני קדוש כי וכדמסיים וכיו"ב – לעולם זז אינו א.30.שלכן לג, קדושין ראה



נו             

אייר  י"ב שני יום
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כבֿכג.31. עג, ˘ËÈÏ"‡32.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הפשוט פי' בדא"פ: ויל"פ וכו'. ושברוה"ק הכתוב אמר מי לציין בתניא רגיל "אינו :
בנ"י בשם עכ"פ עצמו, בעד כו', לו וטוב רשע בשאלת מדבר שאסף שלפ"ז) הפסוקים פי' מוכרח ÙÓ„ÎÂ˘(וכן ,ÂÂ„˘ מקדשי אל אבוא :

ומפרש כ"כ. מסתיר החומר הי' לא הרי ואז קיים. שביהמ"ק הוא:„Ï‡אֿל, ˘‡Óכן ‰ÊÂ שלא (אף אסף כדלקמן) עמך" הייתי "בהמות (גם
(שיודעים  הקודש ברוח זה) אמר אבל רש"י. לי' גריס לא בסד"ע דגם מוכח עולם, סדר רש"י שם ומדמזכיר א. יד, מגילה רש"י – נביא הי'
ידע  (שעי"ז – נביא) הוי דלא שם, ברש"י הובא בגמרא, שמפורש אף דדניאל מהעתידות וכדמוכח נביאים. שאינם אלה גם – עי"ז עתידות

לאח"ז)". שנים כמה זה שהי' (אף שבגולה כנס"י כל בעד ˘ËÈÏ"‡33.ודיבר) "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰וכהפסוקים הפשוט כפי' "לא :Ê"ÙÏ˘ שאסף ,
ÂÓˆÚמדבר „Ú?"עמך הייתי ב"בהמות מוסיף מה אדע" ולא בער "ואני כופל) (וכאן אבינה (שאז) אֿל מקדשי אל אבוא עד בעיני היא דעמל ,

כפשוטו, אינו דהפי' צ"ל ÓÂÏÎוע"כ ‡Ï‡ בתניא שהובאו מה מובן ועפ"ז – כו'. כבהמה אני עמך בהיותי דאפילו אלא עוד ולא וגו' בער דאני ,
– והטעם כאן; להמדובר שייכות להם שאין אף אדע" ולא בער "ואני התיבות הפשוט".˘‰Ôגם כפי' דלא יב.34.המוכיחות קלט, תהלים

             

אייר  י"ג שלישי יום
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.35‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎ וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (
דשויו"ט  מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח
להמתיק  יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡ לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים לגברא".‚‡כמה גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‡„36"ÂÓ.(ולא ˜"Î ˙Ú‰

‡"ËÈÏ˘ בשווה אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". כד.37.לע"ה קד, תהלים



נז              

אייר  י"ג שלישי יום
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.35‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מובן אינו שלכאורה (מה יובן "עי"ז :ÏÏÎÂ ÏÏÎ וחמץ בשבתות מלאכה איסור וכרת) (סקילה עונש חומר (1 (
דשויו"ט  מהקדושה מנהו שמץ שעכ"פ (ואת"ל שויו"ט) מקדושת בו שורה אין – ע"ה ולכאורה זה, בזמן ששורה הקדושה את (דמחלל בפסח
להמתיק  יש וכו'). מהקדושה מנהו שמץ רק יש שבע"ה (אף נפש לכל השווה הוא) שהחומר זה (2 מובן, אינו עדיין בע"ה, גם ישנו – שבצדיק

עבירה גופה "אין בשבת דמלאכה דוקא שויו"ט מאיסור ראי' דמביא ‰Â‡הדיוק ‡Ï‡ לבאור ובפרט ג) פי"ג, שבת (ירוש' עבירה" עבר (האדם)
איסור שזהו הנ"ל) שבת (בירושלמי אחרונים לגברא".‚‡כמה גברא בין חילוק אין בזה גם ובכ"ז חפצא) ‡„36"ÂÓ.(ולא ˜"Î ˙Ú‰

‡"ËÈÏ˘ בשווה אסרו רבנן שגם – ומביא תמז. ר"ס שח ר"ס מה"ת): (ולא חכמים איסור הם דשניהם שלו בשו"ע לשיטתו – שניהם "משווה :
וצדיק". כד.37.לע"ה קד, תהלים
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ט.1. יב, ב.2.בראשית קא, ב ב.3.חלק כה, א.4.שמות קעט, ג התפילה.5.חלק בנוסח

             

אייר  י"ד רביעי יום
פרק מח             
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ב.6. קסב, ב חלק אֿב.7.זהר סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות
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ב.6. קסב, ב חלק אֿב.7.זהר סעי' סז סי' או"ח שו"ע א. כא, ברכות
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א.1. יג, חגיגה חז"ל כדרשת
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.2‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ואתחנן ר"פ ספרי 'נשמת', "ל' :
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סה היום יום . . . 

ה'תש"גיא אייר, כו לעומריום ראשון

חומש: בהר, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק מח. והנה . . . ־134־ למקורן.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ֵני ְכתּוִבים. ח – ׁשְ ַפּתָ ֵציֵרי ְולֹא ּבְ ְוֵכן – ּבְ

ְרִדי בֹור. ח – ִמּיָ ַפּתָ ָקַמץ ְולֹא ּבְ יָתִני – ּבְ ִחּיִ

ֵציֵרי – ַרב טּוְבָך. ֶסגֹול ְולֹא ּבְ ֶזֶכר – ַזִין ּבְ

ים. ָקַמץ – ְכִפּתִ ח ְולֹא ּבְ ַפּתָ ִליְך ַקְרחֹו – ּבְ ַמׁשְ

ֶמת. ּוַמְלכּותֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ָלַעד ַקּיֶ

ה'תש"גיב אייר, כז לעומריום שני

חומש: בהר, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: והנה פרטיות . . . ־134־ חשיבי.

ה: ִפּלָ ּתְ אֹוְמִרים ּבַ

ית ְקמּוָצה. ִליׁשִ ֶמּנּו ַמֲאָמר – ֵמ"ם ׁשְ

תּוָחה. יֹום כּו' ֶנֱאַמר – ֵמם ּפְ ּכְ

י ָעָפר ֲאַנְחנּו. ְמֻלאפּום – ּכִ ָזכּור – ּבִ

תּוָחה.  ה ּפְ גּוׁשָ יו ּדְ ָבא, ּתָ ׁשְ תּוָחה, ָלֵמד ּבִ ִני – ֵטית ּפְ ּוְנַטְלּתַ

ִסיר. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור – ְולֹא ַאל ּתָ

ה'תש"גיג אייר, כח לעומריום שלישי

חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: וככה ממש . . . ־סח־ ותכלית.
ֲחנּון. ִמְנָחה אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

י  ע ּכִ ְך', ּדַ ַמְעָלה ִמּמָ ע ַמה ּלְ ָהָיה אֹוֵמר ַמֲאָמִרים ְקָצִרים – ָאַמר: 'ּדַ ִנים ׁשֶ ָ אֹוָתם ַהּשׁ ֵקן – ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ֲעבֹוַדת ָהָאָדם. לּוי ּבַ ּתָ ָך, ׁשֶ ַפְרצּוִפים ּוְסִפירֹות ָהֶעְליֹונֹות, ַהּכֹל הּוא ִמּמְ ׁש ְלַמְעָלה ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ

ה'תש"גיד אייר, פסח שני, כט לעומריום רביעי

חומש: בהר, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והמשל . . . ־סח־ האדם ודעתו.

פסח שני ענינו איז - עס איז ניטָא קיין "פַארפַאלען", מען קען ַאלע מָאל פַאריכטען. 
אפילו מי שהי' טמא, מי שהי' בדרך רחוקה. און אפילו "לכם", ַאז דָאס איז געווען 

ברצונו, פונדעסטוועגען קען מען מתקן זיין.

ָהָיה ָטֵמא, ִמי  ם ִמי ׁשֶ ן. ּגַ ר ְלַתּקֵ ִמיד ֶאְפׁשָ ן[, ּתָ ַתּקֵ ִני ִעְנָינֹו הּוא – ֵאין "ָאבּוד" ]=ְלִהְתָיֵאׁש ִמּלְ ַסח ׁשֵ ּפֶ
ן. ר ְלַתּקֵ י ֵכן ֶאְפׁשָ ְרצֹונֹו, ַאף ַעל ּפִ ָבר ָהָיה ּבִ ַהּדָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ַוֲאִפּלּו – "ָלֶכם", ׁשֶ ָהָיה ּבְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . סו

ה'תש"גטו אייר, ל לעומריום חמישי

חומש: בהר, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: אבל הקב"ה . . . ־136־ בלבד.

בימי רבינו הזקן הי' שגור בפי החסידים הפתגם: דער שטיקעל ברויט ווָאס איך הָאב, 
איז ער דיינער ווי מיינער. והיו מקדימים מלת "דיינער" - דיינער ווי מיינער. 

י. ְוָהיּו  ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ׁש ִלי, ִהיא ׁשֶ ּיֵ ֶחם ׁשֶ רּוַסת ַהּלֶ ם: ּפְ ְתּגָ ִפי ַהֲחִסיִדים ַהּפִ גּור ּבְ ֵקן ָהָיה ׁשָ נּו ַהּזָ יֵמי ַרּבֵ ּבִ
י. ּלִ מֹו ׁשֶ ָך ּכְ ּלְ ָך" – ׁשֶ ּלְ ַבת "ׁשֶ ַמְקִדיִמים ּתֵ

ה'תש"גטז אייר, לא לעומריום ששי

חומש: בהר, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך ידיעתו . . . במ"א.

אאמו"ר כשהי' נוטל צפרניו, הי' מערב עמהם קיסם, קודם השריפה.
אאזמו"ר אמר להחסיד ר' אלי' אבעלער - איש פשוט מצד כשרונותיו וידיעותיו - 
זעהסט א סך  כשנכנס אליו ליחידות: אלי' איך בין דיר מקנא. פָאהרסט אויף מערק 
מענשען, איז ווען אינמיטען עסק רעדט מען זיך מיט יענעם פאנאנדער אין א אידישען 
ווָארט א עין יעקב ווָארט, און מ'איז מעורר אויף לערנען נגלה און חסידות, פון דעם 
ווערט א שמחה למעלה. און די מעקלעריי צָאהלט דער אויבערשטער ָאּפ בבני חיי ומזוני. 

און ווָאס גרעסער דער מַארק מעהר ארבעט, איז גרעסער די פרנסה.

ֵרָפה. ֶהם ֵקיָסם ֹקֶדם ַהּשְׂ ְרָניו, ָהָיה ְמָעֵרב ִעּמָ ָהָיה נֹוֵטל ִצּפָ ׁשֶ "ּב[ ּכְ י ]ָהַרׁשַ ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

רֹונֹוָתיו  ׁשְ ד ּכִ ׁשּוט ִמּצַ הּו ַאּבֶעלֶער – ִאיׁש ּפָ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ְלֶהָחִסיד ר' ֵאִלּיָ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ה  ַהְרּבֵ ִעם  ׁש  ִנְפּגָ ַלְיִריִדים,  נֹוֵסַע  ה  ַאּתָ ָך.  ּבְ א  ְמַקּנֵ ֲאִני  הּו,  ֵאִלּיָ ִליִחידּות:  ֵאָליו  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ  – ִויִדיעֹוָתיו 
ַיֲעֹקב",  ֵמ"ֵעין  ם[  ְתּגָ ]=ּפִ 'ווָאְרט'  ְיהּוִדי,  ִעְנַין  ּבְ ַהּזּוַלת  ִעם  ְמׂשֹוֲחִחים  ָהֵעֶסק  ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ים,  ֲאָנׁשִ
ם  ּלֵ ְמׁשַ ּוּוְך"  ַה"ּתִ ֵמי  ּדְ ְוֶאת  ְלַמְעָלה.  ְמָחה  ׂשִ נֹוֶצֶרת  ְך  ִמּכָ  – ַוֲחִסידּות  ִנְגֶלה  ִלּמּוד  אֹודֹות  ּוְמעֹוְרִרים 

ֵדָלה. ְרָנָסה ּגְ ְך ַהּפַ דֹול יֹוֵתר, יֹוֵתר ֲעבֹוָדה – ּכָ ּוק ּגָ ַהּשׁ י ּוְמזֹוֵני. ּוְכָכל ׁשֶ ָבֵני ַחּיֵ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ

ה'תש"גיז אייר, לב לעומרשבת

חומש: בהר, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: פרק מט. והנה . . . ־138־ אהבת ה'.

ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך.

בק"ש שיש אומרים בבוקר - קודם התפלה - כדי לצאת חובת ק"ש בזמנה, ג"כ 
כופלים ג' התיבות, ומסיימים בתיבת "אמת". בק"ש דתפלין דר"ת ושמ"ר אין כופלים, 

אבל אומרים "אמת".
ל"ג בעומר שנת תר"ד - לערך - סיפר הצ"צ תורת הבעש"ט: עס שטעהט כי תהיו 
אתם ארץ חפץ אמר ה' צבאות. אט אזוי ווי די גרעסטע חכמים וועלען אייביג ניט דערגיין 
די גרויסע טבעיות'דיגע אוצרות, וועלכע השי"ת הָאט טובע געווען בארץ, אז הכל הי' מן 
העפר, ָאט אזוי קען קיינער ניט דערגיין די גרויסע אוצרות ווָאס ליגען אין אידען, ווָאס 
זיי זיינען דעם אויבערשטענס ב"ה ארץ חפץ. וסיים הבעש"ט: איך וויל מאכען פון אידען, 
ַאז זיי זָאלען געבען דעם יבול, ווָאס דעם אויבערשטענס ב"ה א ארץ חפץ קען געבען.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



סז היום יום . . . 

ן ּכֹוְפִלים ג'  ּכֵ ם  ּגַ ּה,  ְזַמּנָ ּבִ ַמע  ֵדי ָלֵצאת חֹוַבת ְקִריַאת ׁשְ ּכְ ה –  ִפּלָ ּבֶֹקר – ֹקֶדם ַהּתְ ּבַ ׁש אֹוְמִרים  ּיֵ ַמע ׁשֶ ְקִריַאת ׁשְ ּבִ
א ֵאין ּכֹוְפִלים,  א-ַרּבָ ּמּוׁשָ ם ְוׁשִ נּו-ּתַ ַרּבֵ ין ּדְ ְתִפּלִ ַמע ּדִ ְקִריַאת ׁשְ ֵתַבת "ֱאֶמת". ּבִ ִמים ּבְ בֹות ]"ֲאִני ה' ֱאלֵֹקיֶכם"[, ּוְמַסּיְ ַהּתֵ

ֲאָבל אֹוְמִרים "ֱאֶמת".

ם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאַמר  ְהיּו ַאּתֶ י ּתִ תּוב "ּכִ ם טֹוב: ּכָ ַעל ׁשֵ ַמח ֶצֶדק" ּתֹוַרת ַהּבַ ר ַה"ּצֶ ַנת תר"ד – ְלֶעֶרְך – ִסּפֵ ֹעֶמר ׁשְ ל"ג ּבָ
יַע  ִהְטּבִ ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ דֹוִלים  ַהּגְ ַבע  ַהּטֶ יגּו ֶאת אֹוְצרֹות  ַיּשִׂ יֹוֵתר ְלעֹוָלם לֹא  ּבְ דֹוִלים  ַהּגְ ַהֲחָכִמים  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ה' ְצָבאֹות". 
ֵהם ָה'ֶאֶרץ  הּוִדים, ׁשֶ ּיְ ים ּבַ ֲחבּוּיִ דֹוִלים ׁשֶ יג ֶאת ָהאֹוָצרֹות ַהּגְ ְך לֹא ָיכֹול ַאף ֶאָחד ְלַהּשִׂ ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר, ּכָ ָאֶרץ, ׁשֶ ּבָ
ָה'ֶאֶרץ ֵחֶפץ'  נּו ֶאת ַהְיבּול ׁשֶ ֵהם ִיּתְ הּוִדים ׁשֶ ם טֹוב: ְרצֹוִני ְלָהִפיק ֵמַהּיְ ַעל ׁשֵ ם ַהּבַ רּוְך הּוא. ְוִסּיֵ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֵחֶפץ' ׁשֶ

רּוְך הּוא ְיכֹוָלה ָלֵתת. דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ׁשֶ

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אייר י"א ראשון יום חיים  מול צער

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ákòì ìBëé ìòaä ïéàå§¥©©©¨§©¥
úeîé Z íéòø íéìëàî ìëàz Bà éàcî øúBé ìëàz íàL ,øîBìå§©¤¦Ÿ©¥¦©Ÿ©©£¨¦¨¦¨

.íãB÷ dôeb øòvL éðtî ,ãìeä©¨¨¦§¥¤©©¨¥
זולתו? חיי את להציל כדי צער לסבול אדם חייב האם

במניעת  האשה של שצערה מבואר כאן הרמב"ם בדברי
כתב  וכן הוולד. לחיי החשש על גובר עליה העדיפים המאכלים

ערוך' סקי"ב)ה'שלחן פ, סי' החולק (אהע"ז הר"ן דעת הביא אך ,
עליה. לעכב יכול כן שהבעל וסובר

מחוקק' יתכן (שם)וב'חלקת איך הרמב"ם: על הקשה
הוולד? חיי את תסכן בלבד צער שמחמת

שמואל' הגמרא (שם)וה'בית מדברי לרמב"ם מקור הביא
ב) פ, של (יבמות לצרכיהם מספיק אינו שאם העיר, בני של במעיין

בני  ואם לאחרים. קודמת העיר בני הסמוכות,שתיית הערים בני
צריכים  אחרת עיר ובני לכביסה המעיין מי את צריכים העיר
לדעת  ואילו קודמים, האחרים חיי חכמים לדעת - לשתייה אותו
יש  כביסה שבמניעת משום קודמת, העיר בני כביסת יוסי רבי

נפש. כחיי שקול זה והרי רב צער

אחד  לקצוץ לי הנח ליהודי: גוי אמר שאם מכאן שלמדו ויש
עבור  אבר לאבד חייב שאינו חברך את אמית – ולא מאיבריך,

חברו לחיי קודם בלבד הגוף צער אפילו שהרי חברו, (נחל חיי

כאן) הרמב"ם על .איתן
ה'הפלאה' שם)אך כתובות של (קונט"א גופו צער שבוודאי כתב,

יש  שהרי והראיה חברו, של נפש פיקוח בפני עומד אינו אדם
הירושלמי)סוברים בשם תכו סי' חו"מ להיכנס (סמ"ע אף אדם שחייב

שעליו  קלֿוחומר כן ואם ממוות, חברו את להציל כדי לסכנה
מדובר  העיר בני של ובמעיין חברו. הצלת לצורך צער לסבול
ללכת  או מרחוק מים להביא יכולים הסמוכה העיר בני כאשר

נוחות. אי רק אלא חיים סכנת כאן ואין אחר למקום
והנידון  אחרת מינקת לוולד לשכור יכול האב כאן, גם וכך
כך  ועל הוולד, את להניק לבעלה האשה שעבוד מצד רק הוא
לבעלה, זאת לעשות לחייבה אין מכך צער לה יש שאם נאמר
האם  חייבת בוודאי אחרת מינקת למצוא אפשרות אין אם אך
לצערה  קודמים הוולד וחיי מצטערת שהיא אף בנה את להניק

ענף  ד סי' שמואל א)(משפטי ה,

ה'תשע"ג  אייר י"ב שני יום כתובה  ותוספת כתובה חיוב

:‚ ‰ÎÏ‰ ,„Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Bîöò áiç àeäL ,úôñBz¤¤¤¦¥©§
éøäå ,dlL éàðúá äãîò éøä Z åéðôì ãîòúå äöøzL ïîæ ìk dä¨§©¤¦§¤§©£Ÿ§¨¨£¥¨§¨¦§©¤¨©£¥
äøñà äøBzä ìáà ,[åéðôì] úãîBò àéä éøäå ,dúàðä Bì úéð÷ä¦§¥£¨¨¨©£¥¦¤¤§¨¨£¨©¨¨§¨

.åéìò dúBà¨¨¨
זמן  כל הוא הכתובה שחיוב מבואר, הרמב"ם מדברי

הנישואין. בקשר רוצה שהאשה
לה  אין לצאת רוצה היא אם "אבל משנה: הכסף וכתב
לא  לצאת דעת על [=כי לה אקני לא למיפק דאדעתא תוספת,

צדק' ה'צמח גם כתב וכך לה]". קלז)הקנה סי' אהע"ז "שלא (שו"ת :
אשתו". ותהיה עמו שתהא דעת על אלא התוספת לה הקנה

הרי"ף על הר"ן כתב זה אלמנה וכעין פרק סוף .ניזונית)(כתובות,
מהבעל  הפירוד את שיוזמת זו היא האשה שכאשר נמצא

לגירושין  גורמת ובמעשיה לכתובה ובדבריה זכאית היא אין –
כתובה. לתוספת או

לשוב  האשה את לשדל לנסות חובה מוטלת הבעל על אמנם,
מפסידה  האשה אין זה, בכיוון משתדל אינו ואם משותפים לחיים
בב"י  המובאים הרשב"א לדברי זאת לדמות ויש כתובתה. את
שלא  הבית את שעזבה אשתו במזונות הבעל חיוב בעניין עז) (סי'
ולא  אשתו החזרת לשם ועשה פעל לא הבעל אם אשר בצדק,

במזונותיה. חייב הוא עדיין שתשוב, ליבה על לדבר ניסה
להביאה  רוצה אינו שהוא מחמת "אם הרשב"א: כתב וכך
שהוא  לפי כלום זה על מפסדת שאינה מסתברא - לה ולקרוא
לה  הראה שלא אחר ממנו בושה שמא כי בשימושה רוצה אינו
שלא  שיצאה מפני שנרפאת ואחר חולה שהייתה בעוד פנים

כלל". מרד כאן ואין ברשות
שאם  כתובה ותוספת בכתובה הבעל חיוב לענין הדין והוא
עליו  מוטלת החובה עדיין אשתו את לפייס כדי דבר עשה לא

בעטייה. נגרם הפירוד אם אף



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אייר י"ג שלישי יום השליחות  של מהותה

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰eáúk :àéøa àeäLk øîà̈©§¤¨¦¦§
ïéáúBëå àéøáiL ãò ïéðézîî Z úòáð Ck øçàå ,ézLàì èâ eðúe§¥§¦§¦§©©¨¦§©©§¦¦©¤©§¦§§¦

.ìeñt äæ éøä Z àéøáiL íã÷ eðúðå eáúk íàå ...dì ïéðúBðå§§¦¨§¦¨§§¨§Ÿ¤¤©§¦£¥¤¨
ז)לעיל בחיבורו (הלכה שכותב מקום שבכל הרמב"ם, ביאר

שלא  כדי מדרבנן, הוא הפסול כאן וגם מדרבנן, היינו 'פסול'
מעיקר  אך לגרש, יכול מיושבת דעתו שאין שמי הרואים יסברו
אך  בריא, כשהיה נעשה השליחות מינוי כי כשר, הגט הדין

הטור קכא)לדעת סי' מהתורה.(אהע"ז בטל הגט
והביאור:

וחלות  לשליח כוחו את מוסר המשלח הרמב"ם, לדעת
היה  המינוי ובעת ומאחר השליח, ידי על נעשית הגירושין
במינוי  אין הטור לדעת אך כשר. הגט הדין מן דעת, בר המשלח
למשלח  מתייחסת השליח שפעולת רק לשליח, כוח האצלת
אם  ולכן מסר, הבעל כאילו זה הרי הגט את מוסר וכשהשליח

בטל הגט הגירושין בעת דעת בר אינו בינה הבעל אמרי שמח. (אור

ח) סי' קניינים .דיני
זו: בשאלה מינה' 'נפקא ועוד

האם  הפוסקים ונחלקו הבעל, של נייר על להיכתב צריך הגט

נייר  על הגט את לכתוב יכול ולגרש לכתוב לשליח שנתמנה מי
השליח  פעולת אם האמורה: בשאלה זאת לתלות ויש שלו.
להיכתב  צריך הגט הגירושין, את הפועל והוא למשלח מתייחסת
והוא  לשליח נמסר הגירושין כוח אם אך הבעל של נייר על

שלו נייר על להיכתב הגט יכול הגירושין את שמח)הפועל .(אור
וקודם  חפץ, למכור שליח השולח דין שגם שכתב מי ויש
לדעת  זו: במחלוקת תלוי המשלח, נשתטה השליחות ביצוע
לדעת  אך ממונות, בדיני הדין הוא התורה, מן בטל שהגט הטור
כן  תיקנו לא שבממונות אפשר מדרבנן גזירה שהוא הרמב"ם

קפח) סי' .(קצוה"ח
הרמב"ם  לסברת מודה הטור ממונות שבדיני אומרים יש אך
במשלח, תלוי הדבר אין ושוב לשליח נמסר המשלח שכוח
כך  לאחר, בעלותו את ולהעביר החפץ את למכור שיכול וכשם
ולא  כרצונו, בו שיפעל לשליח בחפץ זכויותיו את להעביר יכול
את  להעביר אפשרות אין לדעתו שבזה גירושין לגבי אלא נחלק
השליח  מעשה התייחסות רק היא והשליחות לאחר, הכוח עצם
הגירושין  חלות בעת דעת בר להיות צריך המשלח אך למשלח

ח) כח, סי' ח"א .(אחיעזר

ה'תשע"ג  אייר י"ד רביעי יום הבעל' אצל שליחות חזרה 'לא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰,BzLàì èb çìML ìòaä©©©¤¨©¥§¦§
äéäé :íéãò éðôa Bì äøîà àlà ,ezìèð àìå dì Bðzì çéìL àä¨¦©¦§¨§Ÿ§¨©¤¨¨§¨¦§¥¥¦¦§¤
Bìa÷ì çéìL zà éøä ¯ ...Bì äøîàL Bà ,Eìöà ïBãwt äæ èâ (éì)¦¥¤¦¨¤§§¤¨§¨£¥©§¨¦©§©§

ì èb òébiL ãò ÷ôña úLøâî Bæ éøä Z éìdãéì èbä òébiMîe ,dãé ¦£¥§Ÿ¤¤§¨¥©¤©¦©¥§¨¨¦¤©¦©©¥§¨¨
.éàcå Løbúz¦§¨¥©©

ב)בגמרא סג, לקבל (גיטין שליח עושה אישה שאין רב אמר ,
מסתפקת  והגמרא שעושה. וסובר חולק חנינא ור' בעלה מיד גט
אותו  את מינתה והאשה להולכה שליח שלח שהבעל במקרה
זו  שליחות חנינא ר' לדעת האם מטעמה קבלה לשליח שליח

אף lrad"תקפה lv` zegily dxfg `ly" שהשליח (כלומר,
השליחות). ביצוע על לו להודיע למשלח חזר לא

מגורשת, ספק כזה שבמקרה הגמרא כמסקנת פסק הרמב"ם
מגורשת. ודאי לידה הגט שמשהגיע הוסיף אולם

הט"ז סק"ב)והקשה קמ"א, סי' מה (אהע"ז רבתי: תימה הוא "ולי :
שליח  של השליחות נתבטל שכבר כיוון לידה, שמגיע מה מועיל
שליח  להיות עליו שקיבל בשעה משליחותו שניתק במה הבעל

לידה". הגט הגיע אפילו מהני ולא לקבלה.. האישה
מילואים' ה'אבני א)ומבאר קמא, :(סי'

ותוספות רש"י לפי שם)אמנם אם (גיטין גם תקף אינו הגט ,
אולי  הוא הגמרא של הספק פירושם לפי כי האשה ליד הגיע
משליחותו  עצמו ניתק האישה של קבלה שליח שנעשה בשעה
ואם  שליחותך, עשיתי ולומר אליו לחזור יכול ואינו הבעל של
השליח  ניתק כבר כי תתגרש לא לידה הגט יגיע אפילו כן,
שהשליחות  ונמצא הגט, את להוליך הבעל של משליחותו
הבעל  של השליחות את ביטלה האשה מצד הגט לקבלת

הגט. להולכת
משנה' ה'מגיד כאן)אמנם הרמב"ם הרמב"ם (על שלדעת פירש

להולכה  משליחות נעתק להיות השליח יכול האם הוא הספק
לא  שעדיין אף האישה של קבלה לשליחות הבעל שמינהו
הבעל" אצל שליחות חזרה "לא כי הבעל, שליחות נסתיימה
להיות  יכול אינו ולכן נסתיימה, לא עדיין שהשליחות היינו
הגט  להולכת השליחות זה פירוש ולפי קבלה. לשליחות נעתק
מקבלת  לא האשה מצד לקבלה שהשליחות אלא מתבטלת אינה
השליחות  שהרי בודאי, מגורשת לידה הגט הגיע אם ולכן תוקף,
הגט  את קיבלה ולמעשה התבטלה, לא הגט להולכה הבעל מצד

ממש. בידיה

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי יום בגירושין  תנאי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰zà éøä :dì øîà íà¦¨©¨£¥©§
,éàðzä íi÷úiLk ...Cëå Ck éàðz ìò íBiäî Bà åéLëòî úLøâî§Ÿ¤¤¥©§¨¥©©§©¨¨¨§¤¦§©¥©§©
älçzëì àOpäì dì Léå ...dãéì èbä úðéúð úòMî úLøâî äéäz¦§¤§Ÿ¤¤¦§©§¦©©¥§¨¨§¥¨§¦¨¥§©§¦¨

.éàðzä íi÷úð àì ïéãòL ét ìò óà©©¦¤£©¦Ÿ¦§©¥©§©
הגמרא מדברי זו הלכה למד א)הרמב"ם פג, שהמגרש (גיטין

מגורשת  תהיה התנאי יתקיים שאם באופן תנאי, על אשתו את

לא  שעדיין אף מיד להינשא האשה מותרת האשה הרי למפרע,
התנאי  משנה)נתקיים .(מגיד

רש"י לשיטת חוששין)אמנם אין ד"ה א פד, גירש (גיטין הבעל אם
כי  התנאי, שנתקיים קודם להינשא לה אסור בתנאי, אשתו את
ובניה  בטל גט "ונמצא התנאי יתקיים לא שמא חוששים
עד  ממנה לפרוש בעלה צריך נשאת אם זו ולדעה ממזרים".
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התנאי ס"ב)(ש"ע שיתקיים קמג סי' .אהע"ז
ועשה' 'קום של תנאי בין לחלק יש ראשונים כמה ולדעת
הגירושין  את התנה הבעל אם תעשה': ואל 'שב של לתנאי
אסורה  זוז", מאתים לי שתתני מנת "על כגון מעשה, בעשיית
לא  שמא חוששים כי התנאי שיתקיים עד להינשא האשה
כגון  ממעשה, להימנע הוא התנאי אם אבל התנאי, יתקיים
וכד' יין" תשתי "שלא או לפלוני" תינשאי שלא מנת "על שאמר

התנאי על שתעבור לחשוש אין כי מיד, להינשא מותרת (ר"ן -

( הרי"ף בדפי ב לה, .גיטין
הרש  והרמב"ןולדעת סק"ד)ב"א קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא sqepaeמותרת

jkl שהתנאי אף אחרים בדעת תלויה היא אם אבל לקיימו, בידה
- ועשה' ב'קום שהוא אלא בידה שהדבר או תעשה', ואל ב'שב
להינשא. ואסורה התנאי את לקיים תוכל לא למעשה שמא חוששים
הוא  אם (אפילו לקיימו שבידה תנאי הוא שאם הסוברים ויש
כי  להנשא, מותרת - יין" שתשתי מנת "על כגון ועשה') ב'קום
אחרים, ביד תלוי הדבר כאשר אך התנאי, על שתעבור חשש אין

להנשא ואסורה יתקיים לא שהתנאי לחשוש אחרים יש בשם שם (ר"ן

.המקיליו)
הר"ן לה (שם)וכתב המתיר הרמב"ם, דעת גם היא שזו

אבל  לקיימו, בידה אם רק שזהו - התנאי קיום קודם גם להנשא
להנשא. אסורה אחרים בדעת תלוי זה אם

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי יום הנידוי  מטרת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰íéòLz CBúa ñøàîä©§¨¥§¦§¦
CBúa ñðk .BúBà ïécðî ïéà Z çøáe ñøà .BúBà ïécðî Z íBé§©¦¥©¨©¥§©¦¨©§

.BzLà íò ãîòéå ,ïîæ øçà ãò ïúBà ïéLéøôî Z íBé íéòLz¦§¦©§¦¦¨©©©§©§©£Ÿ¦¦§
פסק  חודש כ"ד בתוך חברו מינקת או מעוברת בענין

להלן כח)הרמב"ם רק (הלכה כתב כאן אך בגט, להוציאה שעליו
כדי  אותו שמנדים (היינו האיסור זמן תום עד אותם שמפרישים
וביאר  לגרשה. אותו כופים אין אך לפרוש), עצמו על שיקבל
כי  החמירו חברו מינקת או מעוברת שבענין משנה' ה'מגיד
שיפרשו  להשגיח שקשה ועוד, הוולד. סכנת משום הוא האיסור
להישמר, אפשר יום לתשעים אבל חודש, כ "ד במשך מזו זה
עד  אותו מנדים הראב"ד לדעת אך להתגרש. לכפותם ואין

שיגרש.
הגמרא דברי בביאור תלויה א)והמחלוקת לז, שהמקדש (יבמות

רש"י: ומפרש אותו. מנדים אין וברח חדשים שלושה בתוך
נראה  מבריחתו כלומר: זמנו". עד לכנוס בעי דלא דעתיה "דגלי
הראב"ד, וכתב האיסור. זמן תום עד לכונסה מתכוון שאינו

ממנה  שפורש בכך די אם כי לגרש אותו שכופים מוכח שמזה
והרי  אותו מנדים אין כשברח דווקא מדוע האיסור, זמן תום עד
שרק  מוכח מזה אלא במקום שנמצא אף ממנה שפורש בכך די
אותו  כופים במקום נמצא כאשר אך שיפרוש סומכים ברח אם

לגרש.
לפרוש  להכריחו כדי אינה הנידוי מטרת הרמב"ם לדעת אך
חכמים  גזירת על שעבר על קנס אלא ולהבא, מכאן מהאשה
מכפרת  הגלות כי מהנידוי פוטרת והבריחה באיסור, ואירס
שלגבי  אף מנידוי, פוטרת בריחה רק (ולכן הנידוי במקום

הפרישה). בעצם מסתפקים ולהבא מכאן מהאיסור המניעה
ימי  תשעים כבר עברו כאשר הדעות, בין מינה' ו'נפקא
לדעת  מכך): הדין בית ידעו שלא (כגון נידוהו ולא ההבחנה
שתמו  מאחר הרי לגרש, לכופו היא הנידוי שמטרת הראב"ד
הוא  שהנידוי הרמב"ם לדעת אך בנידוי, צורך אין יום תשעים

אופן בכל לנדותו יש איסור, שעשה על יג קנס סי' משה דרכי (ראה

.סק"ה)

ה'תשע"ג  אייר י"ז קודש שבת קודם? מה - חליצה או יבום

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íeaé úåöî...¦§©¦
.äöéìç úåöîì úîãB÷¤¤§¦§©£¦¨

בדבר תנאים לט,ב)נחלקו יבמות "הכונס ( שאול אבא לדעת :
נכסי  [לרשת אחר דבר ולשום אישות ולשום נוי לשם יבמתו את
אלא  אח אשת איסור הותר לא כי בערוה", פוגע כאילו אחיו]
אשת  באיסור פוגע מצוה, לשם לא שכוונתו ויבם יבום, למצוות

לחליצה קודם יבום הדין שמעיקר אף ולכן, א)אח. יג, בכורות ),
קודמת  חליצה מצווה, לשם ביבום מתכוונים שאין כיון עכשיו,
ואף  מקום", מכל - עליה יבוא "יבמה חכמים לדעת אך ליבום.
עכשיו  גם ולכן איסור, בכך אין מצווה לשם מתכוין אינו אם

לחליצה. קודם יבום
הרי"ף נחלקו: הפוסקים שם)וגם ובפירוש והרמב"ם(יבמות (כאן,

שם) בכורות שמת המשניות לאחר חכמים לדעת כי כחכמים, פסקו
ליבם  ומותרת אח אשת איסור מהיבמה נסתלק בנים בלא בעלה
למצות  קודמת יבום "מצות ולכן, מצווה, לשם לא נתכוון אפילו

ור"ת רש"י לדעת אך זמן", בכל רב)חליצה אמר ד"ה שם ,(יבמות
שאול. כאבא הלכה

ערוך ס"א)השולחן קס"ה סי' בין (אהע"ז במפורש הכריע לא
שיבום  הרמב"ם, כשיטת נראה דבריו ממשמעות אך הדעות,
לסירובה  מספק נימוק לה ואין להתייבם, רוצה אינה ואם קודם

והרמ"א כתובתה. ומפסידה כמורדת דינה שחליצה (שם)- פסק
כמורדת. דינה אין להתיבם, רוצה אינה ואם קודמת,

השלחן' ה'ערוך ט"ו)וכתב קס"ה סי' המזרח (אהע"ז שבארצות
נראה  אם אמנם לייבם, נוהגים אין אשכנז ובמדינות לייבם, נהגו

הייבום. את מתירים למצווה שמתכוונים
האוסרת  תקנה השי"ת, בשנת הרבנים קבעו ישראל ובארץ
מצווה, לשם מכוונים אינם היבמים שרוב ברור בזמננו כי יבום,
לחלוץ  יש תורות כשתי התורה תהא שלא שלום דרכי ומשום

לייבם ה')ולא סי' אהע"ז יצחק אומר'(היכל 'יביע בשו"ת אך סי'. (ח"ו

עליהם י"ד) שקיבלו לספרדים תוקף לה אין זו שתקנה כתב
נוהג  קהל כל ואם לחליצה. קודם שיבום ערוך', ה'שלחן הכרעת
לכל  שמותר אחת בעיר דין בתי כשני זה הרי אבותיו, כמנהג
תהיה  כך ידי שעל לחשוש ואין דינו בית פי על להתנהג קהל

תורות. כשתי התורה
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התנאי ס"ב)(ש"ע שיתקיים קמג סי' .אהע"ז
ועשה' 'קום של תנאי בין לחלק יש ראשונים כמה ולדעת
הגירושין  את התנה הבעל אם תעשה': ואל 'שב של לתנאי
אסורה  זוז", מאתים לי שתתני מנת "על כגון מעשה, בעשיית
לא  שמא חוששים כי התנאי שיתקיים עד להינשא האשה
כגון  ממעשה, להימנע הוא התנאי אם אבל התנאי, יתקיים
וכד' יין" תשתי "שלא או לפלוני" תינשאי שלא מנת "על שאמר

התנאי על שתעבור לחשוש אין כי מיד, להינשא מותרת (ר"ן -

( הרי"ף בדפי ב לה, .גיטין
הרש  והרמב"ןולדעת סק"ד)ב"א קמג סי' אבהע"ז שמואל בית (ראה

תעשה' ואל ב'שב הוא התנאי כאשר רק להינשא sqepaeמותרת

jkl שהתנאי אף אחרים בדעת תלויה היא אם אבל לקיימו, בידה
- ועשה' ב'קום שהוא אלא בידה שהדבר או תעשה', ואל ב'שב
להינשא. ואסורה התנאי את לקיים תוכל לא למעשה שמא חוששים
הוא  אם (אפילו לקיימו שבידה תנאי הוא שאם הסוברים ויש
כי  להנשא, מותרת - יין" שתשתי מנת "על כגון ועשה') ב'קום
אחרים, ביד תלוי הדבר כאשר אך התנאי, על שתעבור חשש אין

להנשא ואסורה יתקיים לא שהתנאי לחשוש אחרים יש בשם שם (ר"ן

.המקיליו)
הר"ן לה (שם)וכתב המתיר הרמב"ם, דעת גם היא שזו

אבל  לקיימו, בידה אם רק שזהו - התנאי קיום קודם גם להנשא
להנשא. אסורה אחרים בדעת תלוי זה אם

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי יום הנידוי  מטרת

:„Î ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰íéòLz CBúa ñøàîä©§¨¥§¦§¦
CBúa ñðk .BúBà ïécðî ïéà Z çøáe ñøà .BúBà ïécðî Z íBé§©¦¥©¨©¥§©¦¨©§

.BzLà íò ãîòéå ,ïîæ øçà ãò ïúBà ïéLéøôî Z íBé íéòLz¦§¦©§¦¦¨©©©§©§©£Ÿ¦¦§
פסק  חודש כ"ד בתוך חברו מינקת או מעוברת בענין

להלן כח)הרמב"ם רק (הלכה כתב כאן אך בגט, להוציאה שעליו
כדי  אותו שמנדים (היינו האיסור זמן תום עד אותם שמפרישים
וביאר  לגרשה. אותו כופים אין אך לפרוש), עצמו על שיקבל
כי  החמירו חברו מינקת או מעוברת שבענין משנה' ה'מגיד
שיפרשו  להשגיח שקשה ועוד, הוולד. סכנת משום הוא האיסור
להישמר, אפשר יום לתשעים אבל חודש, כ "ד במשך מזו זה
עד  אותו מנדים הראב"ד לדעת אך להתגרש. לכפותם ואין

שיגרש.
הגמרא דברי בביאור תלויה א)והמחלוקת לז, שהמקדש (יבמות

רש"י: ומפרש אותו. מנדים אין וברח חדשים שלושה בתוך
נראה  מבריחתו כלומר: זמנו". עד לכנוס בעי דלא דעתיה "דגלי
הראב"ד, וכתב האיסור. זמן תום עד לכונסה מתכוון שאינו

ממנה  שפורש בכך די אם כי לגרש אותו שכופים מוכח שמזה
והרי  אותו מנדים אין כשברח דווקא מדוע האיסור, זמן תום עד
שרק  מוכח מזה אלא במקום שנמצא אף ממנה שפורש בכך די
אותו  כופים במקום נמצא כאשר אך שיפרוש סומכים ברח אם

לגרש.
לפרוש  להכריחו כדי אינה הנידוי מטרת הרמב"ם לדעת אך
חכמים  גזירת על שעבר על קנס אלא ולהבא, מכאן מהאשה
מכפרת  הגלות כי מהנידוי פוטרת והבריחה באיסור, ואירס
שלגבי  אף מנידוי, פוטרת בריחה רק (ולכן הנידוי במקום

הפרישה). בעצם מסתפקים ולהבא מכאן מהאיסור המניעה
ימי  תשעים כבר עברו כאשר הדעות, בין מינה' ו'נפקא
לדעת  מכך): הדין בית ידעו שלא (כגון נידוהו ולא ההבחנה
שתמו  מאחר הרי לגרש, לכופו היא הנידוי שמטרת הראב"ד
הוא  שהנידוי הרמב"ם לדעת אך בנידוי, צורך אין יום תשעים

אופן בכל לנדותו יש איסור, שעשה על יג קנס סי' משה דרכי (ראה

.סק"ה)

ה'תשע"ג  אייר י"ז קודש שבת קודם? מה - חליצה או יבום

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰íeaé úåöî...¦§©¦
.äöéìç úåöîì úîãB÷¤¤§¦§©£¦¨

בדבר תנאים לט,ב)נחלקו יבמות "הכונס ( שאול אבא לדעת :
נכסי  [לרשת אחר דבר ולשום אישות ולשום נוי לשם יבמתו את
אלא  אח אשת איסור הותר לא כי בערוה", פוגע כאילו אחיו]
אשת  באיסור פוגע מצוה, לשם לא שכוונתו ויבם יבום, למצוות

לחליצה קודם יבום הדין שמעיקר אף ולכן, א)אח. יג, בכורות ),
קודמת  חליצה מצווה, לשם ביבום מתכוונים שאין כיון עכשיו,
ואף  מקום", מכל - עליה יבוא "יבמה חכמים לדעת אך ליבום.
עכשיו  גם ולכן איסור, בכך אין מצווה לשם מתכוין אינו אם

לחליצה. קודם יבום
הרי"ף נחלקו: הפוסקים שם)וגם ובפירוש והרמב"ם(יבמות (כאן,

שם) בכורות שמת המשניות לאחר חכמים לדעת כי כחכמים, פסקו
ליבם  ומותרת אח אשת איסור מהיבמה נסתלק בנים בלא בעלה
למצות  קודמת יבום "מצות ולכן, מצווה, לשם לא נתכוון אפילו

ור"ת רש"י לדעת אך זמן", בכל רב)חליצה אמר ד"ה שם ,(יבמות
שאול. כאבא הלכה

ערוך ס"א)השולחן קס"ה סי' בין (אהע"ז במפורש הכריע לא
שיבום  הרמב"ם, כשיטת נראה דבריו ממשמעות אך הדעות,
לסירובה  מספק נימוק לה ואין להתייבם, רוצה אינה ואם קודם

והרמ"א כתובתה. ומפסידה כמורדת דינה שחליצה (שם)- פסק
כמורדת. דינה אין להתיבם, רוצה אינה ואם קודמת,

השלחן' ה'ערוך ט"ו)וכתב קס"ה סי' המזרח (אהע"ז שבארצות
נראה  אם אמנם לייבם, נוהגים אין אשכנז ובמדינות לייבם, נהגו

הייבום. את מתירים למצווה שמתכוונים
האוסרת  תקנה השי"ת, בשנת הרבנים קבעו ישראל ובארץ
מצווה, לשם מכוונים אינם היבמים שרוב ברור בזמננו כי יבום,
לחלוץ  יש תורות כשתי התורה תהא שלא שלום דרכי ומשום

לייבם ה')ולא סי' אהע"ז יצחק אומר'(היכל 'יביע בשו"ת אך סי'. (ח"ו

עליהם י"ד) שקיבלו לספרדים תוקף לה אין זו שתקנה כתב
נוהג  קהל כל ואם לחליצה. קודם שיבום ערוך', ה'שלחן הכרעת
לכל  שמותר אחת בעיר דין בתי כשני זה הרי אבותיו, כמנהג
תהיה  כך ידי שעל לחשוש ואין דינו בית פי על להתנהג קהל

תורות. כשתי התורה
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כ  ¤¤ּפרק
ׁשּתּנׂשא ‡. ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָצ ּוּו

לא  סתם, ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. ה ּנקרא הּוא וזה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹּבֹו;
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָיפחֹות
אם  אבל עני; האב ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּבארנּו.

עׁשרֹו. ּכפי לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָהיה
אין ·. - ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אּלא  אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה
אביה  ּבבית והיא .מכּסה, ְְְִִֵַָָָ

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדע ּתֹו אֹומדין - ּבת והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָהאב
ּדעּתֹו? אמּדן יֹודעין ּומּנין לּה; ונֹותנין לפרנסתּה, לּה ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָֻלּתן
ּבת  הּׂשיא אם וכן ּוכבֹודֹו. ּומּתנֹו ּומּמּׂשאֹו ּומיּדעיו, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻמרעיו

ּבּה אֹומדין לה]ּבחּייו, שנתן מה לפי יּודע [משערים לא ואם . ְְְִִִַַָָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין נותן]לבית היה מּנכסיו [כמה לּה נֹותנין , ְְְְְִִִֵַַָָָֻ
לפרנסתּה.[מעשר]עּׂשּור ְְִַָָָ

עּׂשּור „. לּה נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִִֵֶַַָָָָָהּניח
ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָהּנכסים;
להּנׂשא  ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה  מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
הן  אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָראׁשֹונה,
הּנכסים  ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָעׂשר;

.לאחים  ִַָ
.‰לפיכ ּכתּבה; מּתנאי אינֹו לפרנסה, ׁשהּוא זה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻעּׂשּור

לּה ויׁש הּקרקע. מן אּלא נּטל אינֹו אחרֹונים, לתּקנת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָאפּלּו
מּׂשכירּות זה עּׂשּור שכירות]לגּבֹות רצּו[דמי ואם הּקרקע; ְְְְִִִִִֶַַַָ

נֹותנין. הּקרקע, עּׂשּור ּכנגד מעֹות לּה לּתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהאחין
.Â נֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת  האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
ּובׁש הּזּבּורית מן מּבניהם נפרעת אֹותֹו היא ׁשהרי - בּועה ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָ

יתֹומים  אּלא מּנכסי יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Ê טֹורפת הּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוהאחים
ּבעלי [גובה] ּכל ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָחֹובֹות
.Á ּבן ּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹמי

הּנכסים, את חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין -ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּבׁשוה  הּנכסים את חֹולקֹות .אּלא ְְְִֶֶֶַָָָ

.Ë ונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
אּלא  עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָונפלּו

ׁשּלּה ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; .חֹולקֹות ְְְִִֶֶָָָָָָ

.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי
ּכתּבה  מּתנאי זה ׁשאין לֹו, .ׁשֹומעין ְְְִִֵֵֶֶָָֻ

.‡Èּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ׁשּמזֹונֹות מי ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אינּה - הּבת נּׂשאת אם וכן הּבת. למזֹונֹות קֹודמין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָהאלמנה
מתה  ואפּלּו האלמנה; מזֹונֹות מּפני נכסים, עּׂשּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָנֹוטלת
להּנתן  הראּויה ּפרנסה יֹורׁש הּבעל אין ׁשּנּׂשאת, אחר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּבת
מהן. נּזֹונת ׁשּתהא האלמנה ּבחזקת ּכּלן הּנכסים ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻלּה,

.·È ונתנּוקטּנה לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
להֹוציא  מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמ ּׁשים אֹו מאה ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָלּה
עּׂשּור  אֹו האב ּדעת ּבאמּדן אֹו לּה, הראּויה ּפרנסה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻמהן
ּפי  על ואף אֹותּה, זנין האחין היּו לא ואפּלּו ְְֲִִִִַַַַַַָָָָָֹהּקרקעֹות,
מחאה. ּבת אינּה ׁשהּקטּנה מּפני נּׂשּואין, ּבׁשעת מחת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

.‚È ולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה

ׁשּתרצה  זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ועֹודּההרי ּבגרה . ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָ
- ּבֹוגרת ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
ּכמֹו מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָאם
ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבארנּו,

האחים  ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, מזֹונֹותיה,ואם ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבּבגר אֹותּה לא [בבגרותה]וזנּו מחת, ׁשּלא ּפי על אף , ְִֶֶֶַַַָָָָֹֹ

לטען, לּה ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹאּבדה
עדין  והיא חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּפני

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹלא
.„È ּבהן לּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין ומת,[חולה]קרקע, ּבריא, ׁשהיה ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות שניהם]והרי על הנאמן שלישי ,[אדם ְֲִֵַַַַָָ

ּבהן' יעׂשה ּׁשּירצה מה ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָואמרה
מארסת  עדין ואם ּבידּה; הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם -ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
קטּנה  עדין ואם ּבידֹו; ּׁשהׁשלׁש מה הּׁשליׁש יעׂשה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֻהיא,
הּׁשליׁש יעׂשה אּלא לּה, ׁשֹומעין אין - נּׂשאת אפּלּו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיא,

האב. ׁשּצּוהּו ְִֶָָָּכמֹו

כא  ¤¤ּפרק
עֹוׂשה ‡. היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָמציאת

לרקם  אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו?
אריג] על יפות טֹווה.[צורות ּפׁשּתן אֹו צמר לטוֹות ְְִִֶֶֶֶָָרֹוקמת,

אינֹו האּלּו, הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָואם
אותה]ּכֹופּה מּזיק [כופה ׁשהּפׁשּתן ּבלבד; ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ

המיחדת  הּמלאכה היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאת
טוּו". ּבידיה לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלנׁשים,

עצמּה·. -[התאמצה]ּדחקה לּה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
ּכּמה  להם היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. ְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמֹותר
ׁשהּבּטלה  ּכלל, מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשפחֹות
ּכל  מלאכה לעׂשֹות אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָמביאה

ּבמלאכה. ממעטת הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻהּיֹום
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ויּתן ‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר
זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה רֹוחצת ּכתּבה, אּׁשה ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

את  לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
מים  לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּטה,
אינּה אבל אּלּו; ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹאֹו

בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָעֹומדת
אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה להן , היּו ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה
ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש

ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מצּויה  הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה  ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא [שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי [המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Â ׁשפחה לֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשהיתה  אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחת,
אחת  ׁשפחה לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּתבן  נֹותנת ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה -ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

בהמּתֹו הראּויין לפני נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן ׁשהיה לקנֹות אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

את  מניקה ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָראּוי
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָּבנּה,

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה  מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן  ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á,לבעלּה עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ידיו  ּפניו והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָחּוץ
מּצעת  לפיכ לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹורגליו;
נֹותנת  ואינּה הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּטתֹו
על  אֹו הּכלי על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו

נֹוטלֹו. והּוא ְְֶָָהארץ,
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אין  ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא  לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָאּתה
קטטה  ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

.ּביניהן  ֵֵֶ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּוא חּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין  ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר

.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,
לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ

יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין [על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּתאכל  אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל

קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל
.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

היא  הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„È ׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת  לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה  ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל . [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אין אליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא  אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

להן  צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין [מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא  ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם  מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈ הראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת  ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
עד  צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא  ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחר אצל  אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת  ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם  אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן
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ויּתן ‚. יֹוציא - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר
זּמה  לידי מביאה ׁשהּבּטלה רֹוחצת ּכתּבה, אּׁשה ּכל וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ

את  לֹו ּומּצעת הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלבעלּה
מים  לֹו ׁשּתּתן ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּמּטה,
אינּה אבל אּלּו; ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָֹאֹו

בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָעֹומדת
אּלּו„. אֹוּומלאכֹות עֹוׂשה להן , היּו ואפּלּו ּבעצמּה; היא תן ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אׁשּתֹו. אּלא לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּכּמה
ּבזמן ‰. לבעלּה אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָיׁש

ּבּתּנּור  הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ּתּקן ׁשהן ועזרא ; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
מצּויה  הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּתהיה
ּומניקה  ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את לא [שהיא אבל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
בקרֹו לחרישה]לפני -[העומדת מטחנת? ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּומׁשּמרת ּברחים ואצה[מנפה]יֹוׁשבת הּקמח, [מזרזת]את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, ּכדי [המסובבת]אחר , ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

יד, ׁשל ּברחים לטחן ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
ֶֶטֹוחנת.

.Â ׁשפחה לֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַָָָָּבּמה
ׁשהיתה  אֹו אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחת,
אחת  ׁשפחה לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו
ּתבן  נֹותנת ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה -ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

בהמּתֹו הראּויין לפני נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה . ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָ
אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן ׁשהיה לקנֹות אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

את  מניקה ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָראּוי
להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָּבנּה,

.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו
טֹווה  מלאכֹות: לֹוחמׁש ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת , ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
אינן  ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומכּבסת, ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָּומניקה,
.Á,לבעלּה עֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָּכל

ידיו  ּפניו והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָחּוץ
מּצעת  לפיכ לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹורגליו;
נֹותנת  ואינּה הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּטתֹו
על  אֹו הּכלי על אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָאֹותֹו

נֹוטלֹו. והּוא ְְֶָָהארץ,
.Ëּבתֹו מלאכֹותיה ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אין  ׁשאם ּתּקנה, אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּביתּה
אּלא  לעֹולם, הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר ְְִֵֵֵֶַַַָָָָאּתה
קטטה  ונמצאת הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹנמצאת

.ּביניהן  ֵֵֶ
.È ׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

ועֹוׂשה  אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן הּוא חּיבת טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו , ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
- מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאינּה
הּדּין  ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמֹוׁשיבין

ּבּדבר. ְֶֶַָָָׁשאפׁשר

.‡È מּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,
לחלב  ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין .ידיה, ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ

יֹותר, לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ּבבטנּה לּה ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל ְְְֱֲֲֲֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאֹו

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי חשבונה]- ואין [על ּׁשּתרצה; מה ּכל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּתאכל  אֹו מּדי, יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹהּבעל

קֹודם. ּגּופּה ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, ְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָמאכל
.·È אּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

לּׁשני  מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, האּׁשה מניקה ׁשרצת הרי ; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אּלא  מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ׁשּיהיה נדרה עד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

היא  הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבן
אׁשּתֹו, ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָאֹומרת:
ׁשפחֹות, ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכדי

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ְְְִִִֶַַָָָֹׁשֹומעין
.„È ׁשראּוי עׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָהיתה

רצת  לא אם ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
עֹולה  ׁשהאּׁשה מּפני ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָלהניק,

ּבעלּה עשירותו]עם ברמת יֹורדת.[לחיות ואינּה , ְֲִֵֶֶַָָ
.ÂË והּוא ׁשפחה', לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְְִִִִֶֶָָֹהיא

מקֹום  ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָאֹומר:
.לׁשבּועה  ְִָ

.ÊË אם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה
את  לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,

ּבֹו מּטּפל והּוא אֹותֹוּבנֹו הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּכירּה אליה]עד הּכירּה[התרגל אם אבל התרגל . [התינוק ֲִִִִִֶַָָָ

מאחרת] לינוק רוצה ואינו אין אליה - סּומה היה ואפּלּו ,ֲִֵַָָָ
מא  אֹותֹו אֹותּה,מפריׁשין ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני ּמֹו, ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּומניקה
.ÊÈ את מניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּגרּוׁשה

להן  צרי ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבנֹו;
המעּברת, אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמּכסּות

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה הנקה]אין חדשי ּוגמלּתּו[כ"ד ְְְֳֵַָָָָָ
אין [מהנקה] - אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם ,ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ

אּלא  ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמפריׁשין
ׁשׁש ואחר אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָּכֹופין
ואם  מזֹונֹות, לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשנים
לעֹולם, אּמּה אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּוא

ׁשׁש. לאחר ְֲִֵַַַואפּלּו
.ÁÈ הראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

נּׂשאת  ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין ּכרחֹו, ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָלֹו
עד  צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָהאם
והיא  ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻׁשּימּות

אחר אצל  אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ונֹותנת  ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּגמלתן,
והם  אב, להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאֹותן
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כב  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם יזּכה הּבעל ּומאימתי . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

לא  ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

ׁשּנתארסה ·. האּׁשה אֹוּכיצד? לבעלּה אביה ּומסרּה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
לׁשלּוחי  אֹו לבעלּה האב ׁשלּוחי מסרּוה אֹו בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָלׁשלּוחי
ּפי  על אף - לחּפה ׁשּתּכנס קדם ּבּדר ּומתה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻבעלּה,

וכן [נדוניתה]ׁשּכתּבתּה יֹורׁשּה; ּבעלּה אביה, ּבבית עדין ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּבעלּה עּמּה ונכנס הּבעל, עם האב ׁשלּוחי אֹו האב הל ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָָאם
זֹו הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָיירׁשּנה
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ׁשּלנין  ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעם
עּמּה ׁשלּוחיו אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָעֹוברי
אביה, יירׁשּנה מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועדין

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ְְְֲִֵֶַַַָָָֻואף
היא ‚. והלכה אלמנה, אֹו יתֹומה אֹו ּבֹוגרת היתה אם ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָוכן

ולא  ּבעל לא עּמּה ואין ּבעלּה, לבית אביה מּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹּבעצמּה
אֹותּה יֹורׁש הּבעל אין - ּבּדר ּומתה .ׁשלּוחיו, ְֵֵֵֶֶַַַַָָָ

לֹו„. ויׁש הֹואיל - לֹו אסּורה ׁשהיא אּׁשה [חלים]הּנֹוׂשא ְֲִִִֵֵֶַָָ
את  הּנֹוׂשא וכן יירׁשּנה; ּתח ּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
מתה  אם - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקטּנה,
לא  מתה אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּתחּתיו
היא  ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיירׁשּנה.

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ְְְְִִֵַַַַָָָָּבת
לדעת ‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

למחֹות  האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ּכמֹואביה, , ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹ
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Â הּגאֹונים מּבעלּההֹורּו ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה , ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשֹומעין  אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
לעמד  רֹוצה ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָֹלּה;

ּדני  ואין לּה, ׁשֹומעין אין - יפה עּמֹו' ודין מֹורדת. ּדין לּה ן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
זה. ֶהּוא

.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסים ּכל  ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הבעל] מלֹוגשבאחריות נכסי באחריותו]ּבין הּבעל [שאינן - ְְִֵֵַַַ

יירׁש בעלּה, ּבחּיי מתה ואם ּבחּייה; ּפרֹותיהן ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹוכל
אחר  מלֹוג נכסי האּׁשה מכרה אם לפיכ הּכל. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּבעלּה
ׁשּתתארס  קדם לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנּׂשאת,
אבל  חּייה, ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל -ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹלא
ואם  ּדמים. ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹמתה

קּימין הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה מחזירן הּדמים ּבעצמן, ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָ
הן'. מציאה 'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו ְְִֵֵֶַַָָָָלּלקֹוחֹות,

.Á אם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה  הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו

קּים  מכרּה - מכרּהאֹותן הּנּׂשּואין, קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹקּים,

.Ë קרֹוב ּבין רחֹוק ּבין לאחר, נכסיה ּכל ׁשּכתבה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָהאּׁשה
אֹו[משפחתית] נתּגרׁשה ׁשאם ּפי על אף - ׁשּתּנׂשא קדם ,ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

אין  מּתנה, ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמּתנה, ּתּבטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָנתאלמנה
ּפ אֹוכל נתנה הּבעל ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם רֹותיהן; ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מקּבל  יקנה בעלּה, ּבחּיי ּוכׁשּתמּות ׁשּתּנׂשא. קדם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹותן
מקצת  נתנה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּגמּור. קנין מּתנתֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה
מהּיֹום  'קנה למקּבל: וכתבה נּׂשּואיה, קדם ּכּלן אֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻנכסיה

ארצה]ולכׁשארצה' עד [אם ּגמּור קנין קנה לא ׁשהרי , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
אינֹו מתה ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

ְָיֹורׁשּה.
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; יׁש[ממתינה , ֵֶֶָָ

ואין  יבם; ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלּה
עד  לאחיו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלּיבם
יֹורׁשין  מאביה יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹׁשּיכנס.
יֹורׁשין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹנכסי
חּיבין  הּבעל ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻּכתּבתּה

ְִָָּבקבּורתּה.
.‡È אין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

יּבּום. אחר ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבין  הּמת, ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָואם
נתחּיבּו ׁשּכבר ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹקדם

ּכתּבתּה מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו .נכסים ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֻ
.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס

ּפרֹותיהן  אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח .יּמכרּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
.‚È מעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח

ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
לעּכב  יכֹולה מהם ואינּה נגּבית הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

אחיו  מּנכסי למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹּולאסרן

.„È זכה - ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
יבמּתֹו, את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָֹּבנכסי
לכתּבתּה, אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹֻֻיכּתב

ּכתּבה  להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל .ּכׁשאר ְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.ÂË,ּברזל צאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהאּׁשה

ׁשּמכר  הּבעל וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּבין
- מלֹוג ּבנכסי ּבין ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, ּבנכסי ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַֹקרקע

ּכלּום  עׂשה .לא ְָָֹ
.ÊËׁשאינֹו ּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמכר

ּבין  מלֹוג, ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָרּׁשאי,
ׁשּלקח  ּבין האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּלקח

קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה ְְְִִִִִַַַָָָָָָָמן
.ÊÈמכרּה - לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָוכן

רּוח  'נחת מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָּומּתנתּה
לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָעׂשיתי
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.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה [תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

עת  ּכל חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּתרצה;

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין או ּולפיכ עדים [אפילו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מועילים] אינן מלֹוגשטר מּנכסי חּוץ שאינן , [נכסיה ְְִִֵ

ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈ האּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי

לֹומר  יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג  נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק  ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מ ּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי  אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם [להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Î זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן  ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא [מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא  קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין  ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד  ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאן הכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן  רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎ ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל  הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין  - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת  ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל [במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים  לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל  והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות  להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל  קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות  .אֹוכל ֵֵ
.Ï היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת  זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם ; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מנת  על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבר יחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל  זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון  זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
.‚Ï ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני  אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין  ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק , ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם  וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
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.ÁÈ צאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה אֹו[נכסים מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻׂשדה
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס נדונייתה]ׂשדה קנה [תמורת לא - ְִִִֶֶֶָָָָֹ

עת  ּכל חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבעל;
ּביתּה. ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּתרצה;

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין או ּולפיכ עדים [אפילו ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
מועילים] אינן מלֹוגשטר מּנכסי חּוץ שאינן , [נכסיה ְְִִֵ

ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.ËÈ האּׁשה אֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹנכסי

לֹומר  יכֹולה ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָלבעלּה,
ׁשּקנּו למי דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ'נחת
מלֹוג  נכסי אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּידּה
להחזיק  ולא ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

לׁשּלם. מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, אם ּבנכסיה אבל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּפני  קנה, לא הּקּימין, ּברזל צאן מ ּטלטלי מּתנה לֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹנתנה

לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ְֲִִִֵֶַַַַַָָׁשּיׁש
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר לקונה]ּבעל יהיו הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

ּכדי  אּלא לאיׁש ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת בית]להרויח וכלי אוכל אם [להרבות לפיכ ; ְְְְִִִִַַַַַָָ

סחֹורה ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, -מכר ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָ
לֹו. ְִׁשֹומעין

.‡Î זה הרי הן, ּברזל צאן נכסי אם - ּכספים לאּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהיּו
אֹותן  ׁשהכניסה ּבין - הן מלֹוג נכסי ואם ּבהן; ונֹותן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָנֹוׂשא
נפלּו אֹו ּבמּתנה, לּה נּתנּו אֹו ּבירּׁשה, לּה ׁשּנפלּו ּבין ְְְְִִֵֶַָָָָָָָֻלֹו,

אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ּבּכל לּה ויּלקח יּמכרּו, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹ
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,

.·Î הראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
ּפרֹותיהן  אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ּכמֹולתת , ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר
.‚Î לא אּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנפלּו

אביה  ּבית ׁשבח מּפני עליהם]יּמכרּו, אביה לּה[ששם נפלּו . ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּה ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹזיתים

טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - הוצאתם]ּכלּום דמי לא [מכניסים ְְִִִֵָֹ
יּמכרּו אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָיּמכרּו,

ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלעצים,
.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו

והּוא  קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
מחּברין  ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻאֹוכל
- ּתלּוׁשין היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָלּקרקע

ׁשּלֹו אּלּו .הרי ֲֵֵֶ
.‰Î חּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

צרכיהן  ּובכל אֹוכל ּבמזֹונֹותיהן והּוא לֹו, עֹוׂשין והם ; ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד  ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎ ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו צאן הכניסה נכסי ּבתֹורת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָֹ

ּבאלּפים, ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָּברזל,
ׁשּתּתן  רצת אם - והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָוגרׁשּה

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ְְִִִִֵֶַָָָָָֹּדמיו
.ÊÎ ׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

זֹו ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ;לּה ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹוכל  הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכן
אין  - ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפרֹותיה,
ּבטֹובת  ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל ְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּבעל

זול]הניה אֹוכל [במחיר הּבעל ואין לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ֵֵֶּפרֹותיהן.

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
חכמים  לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, החֹובל הּכפל . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

אֹוכל  הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו
חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,

.ËÎ ּבהן ׁשּלקחה הּמעֹות היּו אם - לאׁשּתֹו קרקע ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
אֹוכל  והּבעל קנת, - לּבעל וידּועין ּגלּויין מּבעלּה ְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַַָָָהּקרקע
קנת, לא - טמּונין מעֹות היּו ואם קרקע. אֹותּה ְְְִִֵַַָָָָָֹּפרֹות
הּמעֹות  להראֹות ּכדי אּלא מכרּתי 'לא אֹומר: ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּבעל
והּבעל  קרקע, ּבהן יּלקח - ׁשּנראּו הּמעֹות ואֹותן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּטמנה';

ּפרֹות  .אֹוכל ֵֵ
.Ï היא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
נאמנת  זֹו הרי - ׁשּלי' להחריםׁשהן לֹו ויׁש חרם ; [להטיל ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַ

קרקע,סתמי] ּבהם ויּלקח ּכן, ׁשאינֹו ּדבר ׁשּטֹוענת מי ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעל
מנת  על לי, נּתנּו ּכן מנת 'על אמרה: ואם ּפרֹות. אֹוכל ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָוהּוא
ּׁשארצה' מה ּבהן אעׂשה אּלא ּבהן רׁשּות לבעלי יהיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
- האּׁשה ּביד הּנמצא ממֹון ׁשּכל ראיה; להביא עליה -ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָ

ראיה. ׁשּתביא עד ּפרֹותיו, ׁשּיאכל הּוא הּבעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבחזקת
.‡Ï הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה

ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן
.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין

לאּׁשה; יחזיר האּׁשה, מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹולא
מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,

לרּבֹו ּדבר יחזיר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל . ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשל  זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
ׁשהּפּקדֹון  זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני

ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,
.‚Ï ּפרֹותיהן לאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה

'איני  אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא -ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
מרּבין  ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלֹוקחת
ׁשהיה  ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָויציאתֹו

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין שוב ּכרצֹונּה; [גדל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
הבאה] אבד.לשנה הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייך האּׁשה החלב [רק ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָ
לגּזתּהלה] ורחל לה], שייך הגז לפרֹותיו[רק ודקל [רק , ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

לה] שייכים אּלּוהפירות פרֹות אּלא לּה ׁשאין ּפי על אף -ִֵֵֵֶֶַַָָ
אם  וכן הּקרן. ׁשּתכלה עד והֹול אֹוכל זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַּבלבד,
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זה  הרי - מלֹוג נכסי ּבתֹורת תׁשמיׁש ּכלי לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָהכניסה
הּקרן; ׁשּיכלה עד ּומכּסה ּומּציע ולֹובׁש ּבהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּתּמׁש

מלֹוג. נכסי ׁשל הּבליֹות לׁשּלם חּיב אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּוכׁשּיגרׁש,
.‰Ïׁשּפחיתתן הֹורּו ּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּגאֹונים,

מעין [חשבון]על עֹוׂשין והיּו קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
מעין  עֹוׂשין היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמלאכּתן,
לׁשּלם  חּיב ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמלאכּתן,
הּוא  ּפׁשּוט ּומנהג נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדמיהן
הּנדּוניא; אחריּות עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה.
אם  הּׁשבח נֹוטל אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּוכׁשם
עבדי  מקצת לכף לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהֹותירּו
אחרת  אּׁשה ּבבית לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאׁשּתֹו
ּברזל; צאן עבדי ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנׂשא,
אׁשּתֹו. מּדעת ׁשּלא אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאבל

ה'תשע"ג  אייר י"ב שני יום

כג ּפרק ¤¤
ׁשּזכה ‡. מּדברים זכּות לבּטל ּבעלּה על ׁשהתנית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה

- הּנּׂשּואין קדם ארּוסה, ועֹודּה לּה ּכתב אם - הּבעל ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּבהם
מּידֹו לקנֹות צרי סודר]אינֹו קנין כך על ּכל [לעשות אּלא , ְִִִֵֶָָָָ

לקנֹות  צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה
.מּידֹו ִָ

ּודברים ·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה
אבל  קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבנכסיה

ּברׁשּותּה ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן ּכׁשהיא אֹוכל מּידֹו קנּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
מּגּוף  עצמֹו סּלק הרי - ּבנכסיה ּודברים ּדין לֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָארּוסה,
על  ערער ואפּלּו לעֹולם; ּפרֹות ּבנכסיה לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּקרקע,
זה, קנין מּפני ּפרֹות לי ׁשאין ּבדעּתי עלה 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹקנינֹו
נכסים' ּבלא אּׁשה נֹוׂשא אדם ׁשאין קּים, מכרה ׁשאם ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

הּקרקע. מּגּוף עצמֹו סּלק ּכבר אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
אֹוכל ‚. אינֹו זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

קרקע,ּפרֹותיהן  ּבהן ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכסים  מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּוא

ּבלבד. ְִֵַאּלּו
.„- 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 , ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

לֹו יהיה ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
ּפרֹות, לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹּפרֹות

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ְֲִִֵֶַַַָָָֹּבחּייה;
יירׁשּנה ‰. לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה אבל התנה , ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

מקצת  ׁשּיירׁש עּמּה התנה אם וכן ּבחּייה. ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ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
הרי  - ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה

יירׁשּנה  מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו ּכמֹוזה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
ְֵֶַׁ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 ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ

זמֹורֹות  ׁשל חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
גפן] 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 ּבחמׁשׁשּיכּתבּו אֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשהכניסה  וכֹותבין מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶָָָָָאֹו
לגּבֹות, ּוכׁשּתבֹוא העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָלֹו
ּבפחֹות, לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא
מאה  ׁשוה נֹותנת ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָואם
ויׁש מאה. לֹו ׁשהכניסה וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָועׂשרים
ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶָָָָֹמקֹומֹות

לפי מעֹות האיׁש קצּוב[ערך]ׁשּיּתן ּדבר [אחוז הּנדּוניא ְְְִִִֵֶַָָָָָָ
וכּיֹוצא ,מסויים] ּבׂשמים ּבֹו ותקנה הּכּלה ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּתתקּׁשט

ׁשּום האיׁש ׁשּיכניס ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מטלטלין]ּבהן. -] ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
ּבֹו. להתנאֹות לנדּוניתּה יצטרף לאּׁשה, ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָמּׁשּלֹו

.·Èסתם הכתובה]הּנֹוׂשא סכום פירש ונֹותן [לא  ּכֹותב , ְְֵֵֵַָ
ּכמנהג  נֹותנת להכניס, ׁשּפסקה היא וכן הּמדינה; ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמנהג
ּׁשּבכתּבתּה מה לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהּמדינה;

ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. מנהג ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
מנהג  אֹותֹו ׁשּיהיה והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָהּמדינה

הּמדינה.[נפוץ]ּפׁשּוט ּבכל ְְִַָָָ
.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ
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'ּכּמה  לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָואמר
על  ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּתה

וכ',[בשביל]ידי ּכ' ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לב ּת נֹותן אּתה ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ'וכּמה
הן  ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

ּבאמירה. ׁשּנקנין ְְֲִִִִֶַַָָהּדברים
.„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 ׁשּפסק [בליבו]הראׁשֹונים אח אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלאחֹותֹו,
אֹותן  קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהאב

.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים,
.ÂËידי על ׁשּפסק הּמּתנה [בשביל]האב הּבת קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכל  ׁשּיכנס; עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
הּפֹוסק  ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּפֹוסק,
- ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
איני  ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ואף  חכם; והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי ִֶַַַָעל
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

אני  מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל  ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה הרי [השיגה]אם - ידּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ולּמה  ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזֹו

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר בו]לא רוצה איני [שתאמר ְְְְִַַָֹֹ
אינּה והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמֹורדת
הּנדּוניא  ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה  קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.

נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּוא וכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
קּדּוׁשין  ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו

מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא [יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא  - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

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 , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי  ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי  ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר  ואפּלּו מזֹונ ֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן  מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת ‚. ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא  הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר  לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה [תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל  עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי
לפיכ לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה
אחר  להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּ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, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה  היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים  :ּככל ְִַָָ
.Á ּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולא אֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
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'ּכּמה  לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָואמר
על  ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּתה

וכ',[בשביל]ידי ּכ' ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָָ
קנּו - וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לב ּת נֹותן אּתה ְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָ'וכּמה
הן  ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹותן

ּבאמירה. ׁשּנקנין ְְֲִִִִֶַַָָהּדברים
.„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 ׁשּפסק [בליבו]הראׁשֹונים אח אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלאחֹותֹו,
אֹותן  קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק ְְְְִִִִִִֶַָָָָָֹהאב

.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּדברים,
.ÂËידי על ׁשּפסק הּמּתנה [בשביל]האב הּבת קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּכל  ׁשּיכנס; עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹעד
הּפֹוסק  ,לפיכ לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּפֹוסק,
- ליּבּום אחיו לפני ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹמעֹות
איני  ּול לּתן, רֹוצה הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָיכֹול
ואף  חכם; והּׁשני הארץ עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי ִֶַַַָעל
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

אני  מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
אבל  ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, ְְְְְְְֲֲִֵֵַָָָָֹֹיכֹולה

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה הרי [השיגה]אם - ידּה ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹ
ולּמה  ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזֹו

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר בו]לא רוצה איני [שתאמר ְְְְִַַָֹֹ
אינּה והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּמֹורדת
הּנדּוניא  ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָרֹוצה;
אֹו ּכנס 'אֹו לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹׁשּפסקה,
ׁשּפסקה  קטּנה אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹּפטר'.

נדּוניא. ּבלא יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹעל
.ÊÈּכ ּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים והּוא וכ ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
קּדּוׁשין  ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיתנּו

מּידֹו ׁשּיקנּו עד קנין]- ע"כ וכּיֹוצא [יעשו ּבׁשטר ׁשּיכּתב אֹו , ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
ּבתֹו נתּגרׁשה ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָּבֹו,
לאחר, ונּׂשאת ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנים
לא  - ׁשנים וכ ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּופסקה
מֹולי אּלא אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: ְְֲִִִִֵֶֶַָָָֹיאמר
ׁשניהם: יאמרּו לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹמזֹונֹותיה
לּה נֹותן ואחד זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ'הרי

מזֹונֹות. ְְֵּדמי
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות  ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה מתּוּובעלי . ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאּלּו
מזֹונֹותיה  וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,

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 , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּתנאי  ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּומֹוציא,

הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּכתּבה;
אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל

לאוין  ׁשנּיהמחּיבי הּנֹוׂשא וכן מדרבנן], הּכיר [ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
מּתנאי  ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻּבּה
לאחר  ואפּלּו מזֹונ ֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכתּבה,
מן  מֹוציאין אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָמֹותֹו.

ׁשאכל. ּפרֹות ֵֶַַַַָהּבעל
ּתּקנת ‚. ׁשהּוא העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָולּמה

ולא  הֹואיל להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחכמים,
עּקר  לּה אין ּבּה, ּבּההּכיר עצמֹו חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל . ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן לו]ּכל נשואה עמדה [תהיה הרי , ְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
אבל  עֹומדת, היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתנאי
לפיכ לעׂשֹות, יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה ְְְֲִִַַַָָָָָָָָהּתֹורה
אחר  להאסר לּה הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁש

מּקדם. היתה אסּורה אּלא ְֲִִִֶֶַָָָָֹהּנּׂשּואין,
ּ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, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּהּתֹוספת  ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא , ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êׁשּנדּוניתּה אּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיא
ׁשנּיה  היתה ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָקּימת,
ׁשהיתה  אֹו ּבּה, הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹאֹו
ּבנדּוניתּה היא הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאילֹונית

הּנׁשים  :ּככל ְִַָָ
.Á ּׁשּנגנב מה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכסי

לּה אבד אבד, ולא אֹו לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה . ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֹ
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ׁשּנׁשחק  עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָהּכיר
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 ;ִִִִֵֶַַַַָָ
אּלא  ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא ְְְִֶֶַָָָנֹוטלת
.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
עּקר  לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִִֵֵֵַַָָָֹֻיהּודית,
נֹוטלת  מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻולא
לא  ּכלּום, לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה ְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהּנמצא

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת ְִֵֶֶַַַָֹמה
.‡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 ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אּלא  ּונבלֹות, ׁשקצים ּכגֹון לֹומר צרי ואין אסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּדברים
ׁשאמרה  ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻּדברים
הפריׁש ּפלֹוני זֹו ועּסה לי, ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָֹלֹו:

הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, שנמצא לי [האדום, ְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
בבגדה] או אֹותֹובגופה ׁשאל עליה, ּבא אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶֶַַַַָָָָָ

נּדה  החזקה אם וכן מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻּפלֹוני
נידות]ּבׁשכּונֹותיה בגדי טהֹורה [שלבשה לבעלּה ואמרה , ְְְְְֲִֶַָָָָָ

עליה. ּובא ֲִֶָָָאני,
.·È ּבנֹות ׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו

על  עברה מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיׂשראל;
למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: לרה"ר]ּדת פתוח [רחוב ְְְִַַָָ

רדיד עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש ּכׁשאר [צעיף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֻ
ׁשהיתה  אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּנׁשים,

ּפּדחּתּה על ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, [מצחה]טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּטֹווה  אֹו הּפרּוצֹות; הּגֹויֹות ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על ְְְֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
עם  מׂשחקת ׁשהיתה אֹו אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבּׁשּוק,
רם, ּבקֹול מּבעלּה הּתׁשמיׁש ּתֹובעת ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּבחּורים;
ּתׁשמיׁש; עסקי על מדּברת אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעד

בעלּה. ּבפני ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹו
.‚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 עדים ׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשם  ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
ּבזנּות  ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּכגֹון עברה, ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר בשמים]ׁשהיתה ונכנסּו[מוכר יֹוצא, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
והיא  הּמּטה מעל עֹומדת אֹותּה ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּיד
לח  רק ׁשּמצאּו אֹו אזֹורּה, חֹוגרת אֹו הּמכנסים ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹלֹובׁשת

הּכּלה מן המיטה]למעלה יֹוצאין [וילון ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את זה מעלין אֹו אפל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמקֹום
מנּׁשקין  אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ּפי על מנּׁשק אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשראּו

מגּפפין אֹו זה, את זה [מחבקים]זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את זה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַ
והגיפּו זה רצה [סגרו]אחר אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא הּדלת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

צריכה  זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ּתצא, - להֹוציאּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָֻּבעלּה
ְַָָהתראה.

.ÊË יהּודית ּדת אֹו מׁשה ּדת על ּדבר עֹוברת ׁשעׂשת זֹו וכן , ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לא  רצה אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹמכער
ׁשהּכתּבה  ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף ְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻֻיֹוציא.
להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהיה ׁשּלא ּכדי היא, חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
אּלּו אבל הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹולא
וקּלה  קּלה ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּפרּוצֹות

ְִָלהֹוציאּה.
.ÊÈ מּקרֹובֹותיו אחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָמי

ּדבריהם  על ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָאֹו
- אּׁשה ׁשהיתה ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשּזנת
חּיב  זה הרי אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹואיל

ּכתּבתּה ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור לֹולהֹוציא הֹודת ואם ; ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֻ
חפץ  ּבנקיטת מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻׁשּזנת,

קדוש] חפץ ּבעצמֹו,[תפיסת אֹותּה ראה אם ּתחּתיו, זנת ְְְִֶַַָָָָָָֹׁשּלא
אחר ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ פלוני]ואחר של ,[עדות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ּגלּגּול ידי על אּלא להׁשּביעּה יכֹול בשבועה אינֹו [הכללה ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

לו] שנתחייבה .אחרת
.ÁÈּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו מׁשּגיחין אמרה אין - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

עּקר  ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֻּבדבריה,
הּבליֹות ואּבדה שאבד ותֹוספת, מה על תביעה זכות לה [אין ְְְְִֶֶַָָ

מנדוניתה] נגנב מאמינּהאו היה ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲֲִִִֵֶַָָָָ
ּבית  ואין להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָוסֹומכת
אּלּו, מּדברים ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָּדין
ּבפניהן  זה אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעד

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר ְְְִִִַַָָלרצֹונּה,
.ËÈ ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת זֹוהאּׁשה הרי - ּבאנס אֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: לבעלּה, הא [נאנסה]מּתרת , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
וכל  ּגֹוי. ׁשאנסּה ּבין יׂשראל, ׁשאנסּה ּבין מּתרת, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻנתּפׂשה
ואפּלּו ּברצֹון, ׁשּסֹופּה ּפי על אף ּבאנס, ּביאתּה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּתחּלת
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ׂ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
אין  - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ל ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלּה

מּזה יֹותר מכער החשוד]ּדבר עם ׁשם [שנסתרה ׁשאין והּיֹום, . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
לא  ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻמי
להאסר. לּה ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעּקר

.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
עליו  אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻאֹותּה
ּכתּבה. ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ּכתּבה; ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּולפיכ

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובה ולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ

ׁשּלא כרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא [בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

הּמינים לׁשאר הּמקֹום [בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט

ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא
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 ידע ּתי 'לא ל ֹומר 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
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה  הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין  והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל  אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף  לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ [בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק  קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת  הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי  לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא  ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע [חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים  אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל
ׁשהּוא ‚. 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
ׁשם  יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואפּלּו
ואֹומר  רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמרחץ,
ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין  זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא  לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד ביו לקרֹוביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ְֵּביֹותר.

ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד
יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה  הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד  ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשאחר  ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּה

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, מזלו הארּוסין כלומר: שדהו, [נשטפה ְְְֲִִֵֵַָָָ
.גרם]

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 נראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא

- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן  אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
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ׂ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
אין  - ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ל ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻלּה

מּזה יֹותר מכער החשוד]ּדבר עם ׁשם [שנסתרה ׁשאין והּיֹום, . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ
לא  ּכתּבה, ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹֻמי
להאסר. לּה ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹעּקר

.‰Î'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה וראה אמר , ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
עליו  אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻאֹותּה
ּכתּבה. ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ּכתּבה; ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם

ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻּולפיכ

כה  ¤¤ּפרק
סתם ‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ

לא  ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,עּקרונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ
מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובה ולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ

ׁשּלא כרצונו] אֹו ּבׂשר, ּתאכל ׁשּלא אמרּו? נדרים ּבאּלּו .ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹֹ
ּבמיני ּתתקּׁשט ׁשּלא אֹו יין, והּוא [בגדי]ּתׁשּתה צבעֹונין; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַֹ

הּמינים לׁשאר הּמקֹום [בגדים]הּדין אנׁשי ּכל ׁשּדר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
מאּלּו, חּוץ אחר נדר עליה נמצא אם אבל ּבהן. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלהתקּׁשט

ּכלּום. הפסידה ְְִִָֹלא
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 ידע ּתי 'לא ל ֹומר 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
ונתּפּיס. ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהרי
ׁשהיה  הּמקֹומֹות ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
יֹודעין  והּכל ּגלּויֹות, ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹמנהג
ׁשל  אחֹותֹו היא וזֹו ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: ְְְְֲִִִִִֶֶָאֹותן
ּדר ׁשאין מקֹומֹות אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָּפלֹוני',
ּבּנׁשף  לּמרחץ הּבת ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבנֹות

מתנּכרה[בחושך] ּתצא חּוץ [בהחבא], אדם אֹותּה יראה ולא ְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
טֹוען זה הרי - ידע]מּקרֹובֹותיה ׁשּבּגלּוי;[שלא ּבמּומין אף ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

לבּדק  קרֹובה לֹו היתה ׁשּלא אֹו מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָֹֹֹוהּוא
לצאת  הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ּבעיר מרחץ ׁשם היה אבל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּבּה.
ׁשהרי  לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה לֹו ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּבּה
להחבא  ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ערּמה אֹותּה רֹואין ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּכל
אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת וׁשּתהיה ּבּמרחץ, אף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהתנּכר

ּתּודע [חדר]ּבבית ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ׁשּבּמרחץ קטן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ּדברים  אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין אף טֹוען זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּכתּוב. ּגזרת ואינן הן, טעם ְְֵֵֵֶַַַַָָׁשל
ׁשהּוא ‚. 'מּפני חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָהֹורּו

מיּדעיו; אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֻּבֹודק
ׁשם  יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואפּלּו
ואֹומר  רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמרחץ,
ּפלֹונית; על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹלאחד
ׁשאין  זה; ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּולפיכ
אּלא  לּכל אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּכל

קרֹו לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד ביו לקרֹוביו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ְֵּביֹותר.

ּבּה„. ׁשּנמצאּו הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּכיצד
יתרה  אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּומין
ורצה  הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ,וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכלל. ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻאֹו
ּבּה נמצאּו אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהיּו
ׁשעד  ראיה להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחר
נמצאּו ואם טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
ׁשאחר  ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָּבּה

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, מזלו הארּוסין כלומר: שדהו, [נשטפה ְְְֲִִֵֵַָָָ
.גרם]

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 נראה לא זה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבא

- הרגל ּבכף אֹו הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכן  אם אּלא ּבכֹוס ׁשֹותה אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאין

ורצה  ׁשּידע וחזקתֹו יפה, יפה .[הסכים]ּבֹודקֹו ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה [רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
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הרי  - נּדה ּדם ׁשּתראה עד ּבעצמּה תרּגיׁש לא אּלא  ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלנּדתּה,
אחד  עצמּה, ּבהן ׁשּבֹודקת עּדים ּבׁשני אּלא תׁשּמׁש לא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹזֹו
ׁשל  העד מן חּוץ הּתׁשמיׁש, לאחר ואחד הּתׁשמיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלפני
ּביאה. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ּבֹו ׁשּמקּנח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאיׁש

.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.

.‡Èידֹו נקטעה אפּלּו ׁשּנׂשא, אחר מּומין ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָהאיׁש
אין  - עּמֹו ליׁשב אׁשּתֹו רצת ולא עינֹו, נסמית אֹו רגלֹו, ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹאֹו

רצת אם אּלא ּכתּבה, ולּתן להֹוציא אֹותֹו ,[הסכימה]ּכֹופין ְְְִִִִֵֶָָָָֻ
מֹורדת. אּׁשה ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא רצת, לא אם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֻּתׁשב;

ׁשחזר אֹו החטם, ריח אֹו הּפה, ריח לֹו נֹולד אם [הפך]אבל ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
מעּקרֹו נחׁשת לחצב אֹו ּכלבים, צֹואת מוצאו ללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתן באדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

.·È ויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
אּלא  לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן בשרו מפריׁשין [נמק ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
תשמיש] ׁשּלא מחמת ּכדי ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' ְִֶָָָָיבֹוא
.‚È מלּקט אֹו חטם, ריח אֹו ּפה, ריח ּבעל ּבעלּה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמי

ּבֹו ויׁש אחיו, לפני ונפלה ומת, ּבהן, וכּיֹוצא ּכלבים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָצֹואת
הייתי  לאחי' לֹומר: היא יכֹולה - ּבבעלּה ׁשהיה מּום ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָאֹותֹו
ּכתּבה  ויּתן ויחלץ, לקּבל'; יכֹולה איני ּול לקּבל, .יכֹולה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻ

ישראל ( על שלום לבניך בנים ).וראה
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אייר י"ג שלישי יום
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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 ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּזמן, ּכגֹון - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשלּוחֹו

סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹוחתימת
"והיה ·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין

ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם
מּביתֹו" ׁשאינֹווׁשּלחּה מלּמד - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ

אינּה ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגרׁש
לרצֹונּה. וׁשּלא לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגרׁשת.

ּבכתב ‚. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - -"וכתב" "לּה" . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלא  לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹלׁשמּה.
אינּה לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" "ונתן ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמגרׁשת,
ּכידּה, ׁשהּוא ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמתּגרׁשת
ׁשּיהיה  - "וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹו
מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹענין

מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?
'לעצמ אּת ּכּיֹוצא 'הרי וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי , ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

מּתרת  אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻּבזה
,'ארּוסי 'איני ,'ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. ְֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלכל
ׁשּיׁשּלח  ולא "וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ'איני
אינֹו - חֹורין' ּבת אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָעצמֹו

ֵגט.
מּביתֹו"‰. "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ׁשּלא זה ענינֹו אין , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּגמרּו
מּביתֹו, הֹוציאּה ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
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ּגט  מּמּנּו צריכה לפיכ ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהרי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֵֶָׁשני,

.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין
ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּגט
ק  על הּגט ּכתב חתאם ואם הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבמחּבר  ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרן
- לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין של אין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחר הטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב וכולל ּכ ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים האּׁשה,את וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי  - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Á ּפי על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

אבל  יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא .ּכֹותב ְְְִֵֶַַָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ּכריתּות."ספר ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ּגט;ׁשּנתנֹו אינֹו - ּבידּה הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואם
.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

העדים  את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ּכנסי
מּפני  חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנֹו

מּמּנה  .ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡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
'הרי  לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט היא הּוא ׁשּתּקח לא , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם  אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה;

הּגט [הטה]הרּכין ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמעליו,

.‚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 אבל סֹופר; ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּונתנֹו אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - .לּה ֲֵֵֶָָ

.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 . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים  ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ
.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

הֹואיל  ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי  ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
.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; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈהעדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה  ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת  היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.‡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 לקרֹות יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

חֹותמין  והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹולחּתם.
רֹוׁשמין  - לחּתם יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

על]להן האותיות ׁשאין [צורת מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשאר  ּכן עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹרּׁשּומֹו
ּבנֹות  יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשטרֹות
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ּגט  מּמּנּו צריכה לפיכ ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהרי
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִִֵֵֶָׁשני,

.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין
ונתן" הּוא "וכתב ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי , ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

לפיכ הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻהּגט
ק  על הּגט ּכתב חתאם ואם הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, רן ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ּבמחּבר  ּכתב אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּקרן
- לּה ּונתנֹו ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

גט. ֵֵאינֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין של אין הסטנדרטי [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע ואחר הטקסט ּותלׁשֹו, ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְְֶַַַַַָָָֹֻ
ּכתב וכולל ּכ ב"טופס", המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים האּׁשה,את וׁשם האיׁש, ְִִֵֵָָָׁשם
הרי  - לּה ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי ְְְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּזמן,

ּכׁשר. ֵֶָזה
.Á ּפי על אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

אבל  יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻׁשּנתן
לּה ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא .ּכֹותב ְְְִֵֶַַָָ

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּבידּה" ונתן ּכריתת ּכריתּות."ספר ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ּגט;ׁשּנתנֹו אינֹו - ּבידּה הּוא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָואם
.Èראּו' לעדים: לּה:אמר ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

העדים  את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ'ּכנסי
מּפני  חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנתנֹו

מּמּנה  .ׁשּנכלם ְִִֶֶָָ
.‡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
'הרי  לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו

ּבידּה" "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - 'ּגּט היא הּוא ׁשּתּקח לא , ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
אם  אבל ׁשלּוחֹו. ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָֹֹֹמעצמּה;

הּגט [הטה]הרּכין ׁשּׁשלפה עד ידֹו הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָ
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי לּה ואמר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָמעליו,

.‚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 אבל סֹופר; ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ּונתנֹו אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
לכהונה) (ופוסל ּפסּול ּגט זה הרי - .לּה ֲֵֵֶָָ

.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 . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
אחרים  ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָׁשנים,

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר הגט]- מסירת על .[שמעידים ְְִִִֵֵֵֶַַָ
.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו עדים]חתמּו ,[ללא ְְְְְִֵֵַַָָָָָ

הֹואיל  ּכׁשר, זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָאֹו
מי  ויׁש ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָועדים

ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ְִִֶֶַָָׁשהֹורה
.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; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

עּמֹו נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו] הכתוב על שחתומים ניכר אמּורים?[שיהיה ּדברים ּבּמה .ְֲִִֶַָ

מסירה; עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹּכׁשהיה
הרּבה, מרחקין ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻאבל
- ּכלל עד עליו חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָואין

מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהרי
.ËÈהעדיםּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

אֹותֹו וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָיּתנּנּו
ׁשלּוחֹו ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו ְְְְְְֶַַַַַַַָָָאחר
- לּה ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, ְְְְְְְִִִֶַָָָָוהחזירּוהּו

אֹותֹו וקֹוראין .חֹוזרין ְְְִִ
.Îזֹו הרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

ׁשהחליפֹו; לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָֹמגרׁשת
היה  ולא היה, אחר 'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹולא

מגרׁשת  היא והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' .הּגט ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
.‡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 לקרֹות יֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים

חֹותמין  והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹולחּתם.
רֹוׁשמין  - לחּתם יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא -ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹ

על]להן האותיות ׁשאין [צורת מּדבר ּבֹו וכּיֹוצא ּברק הּניר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבׁשאר  ּכן עֹוׂשין ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹרּׁשּומֹו
ּבנֹות  יהיּו ׁשּלא ּכדי נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשטרֹות
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ּכמֹו מּדבריהן, ּבּגט העדים וחתימת הֹואיל עגּונֹות, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָיׂשראל
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„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,
ּבּגט ּבפני זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אׁשּתֹוּומקֹום ּ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], ,[מזמן ְְָָֻֻ

ּפי  על אף ׁשּלאחריו ּבּלילה ונחּתם ּבּיֹום ׁשּנכּתב ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאֹו
וטעה  ּבירּוׁשלים הּגט את ּכתב אֹו ענין, ּבאֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעֹוסקין

אּלּו ּכל - ּבלֹוד ּכתיבתֹווכתב ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּכתיבתֹו. ְְִִָּובמקֹום

.ÂÎ הּיֹום ׁשם ּכתב ׁשּלא אֹו לּה, ּונתנֹו הּזמן מּמּנּו ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹחת
'ּבׁשּבת אֹו[שבוע]אּלא ּפלֹוני', מחדׁש ׁשנּיה אֹו ראׁשֹונה ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ

אפּלּו החדׁש, הזּכיר ולא ּפלֹונית' 'ּבׁשנה אֹו ּפלֹוני', ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹֹֹ'ּבחדׁש
'ּבׁשבּוע ּבֹו:[שמיטה]ּכתב ּכתב אם וכן ּכׁשר; - ּפלֹוני' ְְְִִֵֵַַַָָָָ

הּגט. ּבֹו ׁשּיצא הּזה הּיֹום ׁשּמׁשמעֹו ּכׁשר, - ּגרׁשּתיה' ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ'הּיֹום
.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 ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּיׁש ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָמנין
ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ְְֲֵֵֶַָָָּבּה

.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר
והצרכּו ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻונתאחר

ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה -לכּתב ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
הּזמן  לא הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָֹהרי
היּו ּכיצד? הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשאמר
עד  ונתאחרּו ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבירּוׁשלים
ׁשּׁשם  ּובלֹוד, מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָניסן

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, ְְְִִֵַַָָנכּתב

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 [הם ּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָ

שלו] המסירה ועידי עליו החתומים גם  והם הגט אם שלוחי וכן ;ְִֵ
- לחּתם לעדים ואמר לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹאמר
ׁשּירצה. עת ּבכל ּבֹו מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָּכֹותבין

עּמֹו‚. אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט והּוא וכֹותבין , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָ
ׁשּזה  ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו

ּפלֹונית  היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני ׁשנים הּוא מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם . ְְְְְְְִִִִִִַָָ
אחד  מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּׁשמֹותיהן
חברֹו לאׁשת ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמהן

עליו. ְִֶָָָָויגרׁשּנה
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 וחתמּוהרי ולעדים וכתב לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לאׁשּתֹו זה ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף -ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
לֹו אמר ׁשּלא מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

לכתבֹו. ְְַַַָהּבעל
.Â,לאׁשּתי ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר 

וחתמּו, ּולעדים וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואמרּו
ואּתם  לאׁשּתי, ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹאֹו
מּפני  הרּבה, זה ּבדבר ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחתֹומּו'

ּב ּגט להיֹות קרֹוב .טל ׁשהּוא ְִֵֵֶָָ
.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'לאׁשּתי זה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל
לּה יּתנּו אּלּו הרי ולּתנֹו- ּבֹו ולחּתם ּגט לכּתב לאחרים אמר . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹ

ּפסּול  אֹו ּבטל הּגט ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָָָָָָלאׁשּתֹו,
ּגט  לידּה ׁשּיּגיע עד מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי -ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ֵָּכׁשר.
.Ë,'לּה להֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָאמר

ּכֹותבין  אין - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָוכתבּו
ׁשלּוחין  אֹותן עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

לשליח]לגרּוׁשין למוסרו ׁשּיכּתבּו[אלא אּלא רצה לא וׁשּמא , ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
והרי  אחר, מעׂשה ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹויּתנּו
ּכׁשר, אחר ּגט ּכתבּו ואם אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹּכתבּו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּונתנּוהּו
.È,'לאׁשּתי ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר

'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', אּגרת [גרשוה]'ּגרׁשּוה', 'ּכתבּו , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָ
להם: אמר לּה. ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּותנּו
'עׂשּו ּכּנימּוס', לּה 'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', ְְְֲֲֲִַַַַָָָָָ'ּפּטרּוה',

ל  ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' זה לּה הרי ּה, ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ֵָּבטל.

.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר
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אֹו הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
אחר  לּה,ּדבר ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:

לּתן  להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין
גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם ּבבריא;לּה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

והכּביד  ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאבל
בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, לפני חליֹו להתדיין בצווארו [בשלשלת ְְִֵַַָָָ

ּבׁשּירה,המלך] והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואמר

לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
.‚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 ׁשּיּודע ספק עד ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואמר: ּבּבֹור מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ'ּכל

אֹותֹו ׁשּידעּו בעלה]והּוא שהוא ּפי [יכירוהו על ואף . ְְְִֵֶַַ
הּסּכנה  ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,
רב  ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

הּסימנין וושט]ׁשני -[קנה לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי

ָלמּות.
.„Èּבֹו ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהחלי:
ּומיּׁשבת  ואם נכֹונה לֹוט; ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, ֲִִֵֵֶַָֹלא
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

ואין [חלה]נבעת לּה, ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ
קדם  ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי

ּפסּול. זה הרי ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא,
.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 נׁשּתּטה לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

רמיזת  על סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אבל  ּומיּׁשבת. נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחרׁש
קּדּוׁשיו  ׁשאין - ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאם

הּתֹורה  מן ּכקּדּוׁשין ּברמיזה, ׁשּכֹונס ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברמיזה. ְִִִָמֹוציא

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
הּגט  ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגרׁשּה

הּגט  הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
עֹוׂשה  מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹלידּה
עֹוׂשה  האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשליח

נערה  ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל .ׁשליח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
.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 ה ֹואיל - ׁ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 , ְְִֵֵַַַַָָָ

העיר  וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם

ואמר ·. עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר
מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:

ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר

אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם  נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זה ּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק
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אֹו הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
אחר  לּה,ּדבר ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ . ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָ

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.·È וחֹותמין ּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:

לּתן  להם ׁשּיאמר עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנין
גט  אינֹו לּה, נתנּו ואם ּבבריא;לּה; אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

והכּביד  ּבמהרה החלי עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאבל
בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, לפני חליֹו להתדיין בצווארו [בשלשלת ְְִֵַַָָָ

ּבׁשּירה,המלך] והּיֹוצא ּבּים, והמפרׁש ממֹון, עסקי על אפּלּו ,ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָואמר

לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ידּוע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהּדבר
.‚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 ׁשּיּודע ספק עד ּגט, זה הרי - הרּוח ּדחפּתּו ספק , ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ואמר: ּבּבֹור מׁשל ׁשהיה מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻל
ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ'ּכל

אֹותֹו ׁשּידעּו בעלה]והּוא שהוא ּפי [יכירוהו על ואף . ְְְִֵֶַַ
הּסּכנה  ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי - הּכירּוהּו ולא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהעלּוהּו
ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ונֹותנין ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא,
רב  ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי רעֹות מּכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבֹו

הּסימנין וושט]ׁשני -[קנה לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשּסֹופֹו ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי

ָלמּות.
.„Èּבֹו ּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ּדעּתֹו ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַָֹהחלי:
ּומיּׁשבת  ואם נכֹונה לֹוט; ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן . ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻ

ספק. זה הרי הּגיע, ֲִִֵֵֶַָֹלא
.ÂËּכ ואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאמר

ואין [חלה]נבעת לּה, ונֹותנין וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָ
קדם  ונתנּו ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹצרי

ּפסּול. זה הרי ְֲִֵֶֶַָׁשּיבריא,
.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 נׁשּתּטה לֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמי

רמיזת  על סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
אבל  ּומיּׁשבת. נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהחרׁש
קּדּוׁשיו  ׁשאין - ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאם

הּתֹורה  מן ּכקּדּוׁשין ּברמיזה, ׁשּכֹונס ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּברמיזה. ְִִִָמֹוציא

.ÁÈאביה ידי על קטּנה לאביה]המקּדׁש קידושיה ,[נתן ְְְִֵֵַַַַָָָ
הּגט  ּומּׁשּיּגיע ּגּטּה; את מקּבל אביה - קטּנה ּכׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוגרׁשּה

הּגט  הּגיע אם - נערה ּכׁשהיא ּגרׁשּה נתּגרׁשה. האב, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָליד
עֹוׂשה  מארׂשה נערה ואין נתּגרׁשה. אביה, ליד אֹו ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָָֹלידּה
עֹוׂשה  האב אבל אביה; ּבחּיי ּבעלּה מּיד ּגּטּה לקּבל ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשליח

נערה  ּבין קטּנה ּבין המארׂשת, לבּתֹו הּגט לקּבל .ׁשליח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
.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 ה ֹואיל - ׁ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 , ְְִֵֵַַַַָָָ

העיר  וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ְְְִֵֵֵֵֵָּכׁשם

ואמר ·. עירֹו ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיתר
מּמּנּו ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶָלֹו:

ּגרּוׁשין  לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו .וגרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ
ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר

אינֹו - הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
לׁשם  נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹגט;

ּבֹו ׁשנתּגרׁשה .זֹו ְְִֶָָ
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

מהן  אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב זה ּבֹו', הרי - ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּפי  על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹספק
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עליו הגט]ׁשהעביר אותיות דיו]קּולמּוס[על עם [קנה ְֱִֶֶָָ
גט. אינֹו ְִֵֵָלׁשמּה,

ּגרׁשּה,‰. ולא ונמל אׁשּתֹו, את לגרׁש ּגט ׁשּכתב ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמי
הּגט  ּבאֹותֹו יגרׁשּנה לא - לּה ׁשּכתבֹו אחר עּמּה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונתיחד
הּיׁשן  הּגט ּבאֹותֹו ּגרׁשּה ואם לגרׁשּה. ּכׁשּירצה אחרת ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּפעם
לׁשמּה, נכּתב ׁשהרי לכּתחּלה; ּבֹו ותּנׂשא מגרׁשת, זֹו הרי -ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבֹו יגרׁש לא ולּמה ּכהלכתֹו. ּבעדים עּתה לּה נתן ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹוהרי

לבנּה קדם ּגּטּה יאמרּו ׁשּמא ּגזרה, [שנתגרשה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו ילדה .ואח"כ

.Â לכׁשאּׂשאּנה עּמי, יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמר
מּפני  גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאגרׁשּנה
ּכנכּתב  ונמצא זה, ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לארּוסתי, אֹותֹו 'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

ּבֹו', אגרׁשּנה ּכתבֹולכׁשאּׂשאּנה ּכׁשר. - ּבֹו וגרׁשּה ּוכנסּה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָ
ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָליבמּתֹו,

ּכׁשּכתבֹו ּגמּורה אּׁשה ואינּה .הֹואיל ְְְְִִֵֶָָָָ
.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 ְְְְְִִִַַַַָָָ

האיׁש לׁשם ׁשּיכּתבם עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּומקֹום
לׁשמֹו העדים יחּתמּו וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש

ְְִָולׁשמּה.
.Á העדים וחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָסֹופר

ּפסּול  זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשּלא
ּתּקּון [מדרבנן] מּפני אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין ,ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

עגונה]העֹולם תישאר חתמּו[שלא ׁשאם ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְְִִֵֵֶֶָָָ
ּגט  זה הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻהעדים
אחד  עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָּבטל;
ולא  ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבלבד
ונמסר  והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻֻיראה

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָּבעדים
.Ë ּגטה הבעל]ּמביא אם [בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

לאחר  מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָאבד
הּגט  הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשה ּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻזמן
אם  - מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמצא,
ׁשּמצאֹו אֹו העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָָֹמצאֹו

עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו במראהו]ּבּכלי הגט [הכרת ְְְִִִִִֵֶַַ
ּכרּו ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו הּוא [קשור]ּבארּכֹו הרי - ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָ

ּבֹו. ותתּגרׁש ְְְְִֵֶָָּבחזקתֹו,
.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק

הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
נתּגרׁשה  ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָֹהֹואיל
הרי  - ׁשם אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבֹו,
ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, .זה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

.‡Èיׁש 'נקב ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה
ּגט  על חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹּבֹו
ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר

ׁשהּׁשּירֹות  ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ְְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבֹו;
ׁשוין  ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו .מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶַָָֻ

.·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

ּביֹותר  ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ,ּכׁשּמגרׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָ
וכל  ּפלֹונית אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָואֹומר:

וחניכתּה חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש שלו ׁשם לווי [שם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכׁשר.ושלה] ,ֵָ

.„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

.ÊË הּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולּמה
והּגֹוי  הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכּתב

ׁשֹוט  וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על אינן - - וקטן ה ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָ
ּולפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו - והעבד ּדעת; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָּבני
מחמּׁשה  אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ּפסּול ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָהּוא
לּה ונמסר ּכׁשרים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, אינֹו - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָאּלּו

.ּבכׁשרים  ְִִֵ
.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב

ּומקֹום  הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּפּקח  ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת הּיׂשראלי 'הרי הּגדֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְֲִֵֵֵֶָָלׁשמּה
.ÁÈ הּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

הּגֹוי  אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
ּגּבן; על יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוהעבד
אּלא  לכּתחּלה לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשּלא

סֹופר  ּתּקנת ׁשּבארנּו.מּפני ּכמֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָ
.ËÈלּה ּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּכֹותב

ּונתנּוהּו ּבזדֹון טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי -ְְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹ
ּכתבֹו הּתֹורה; מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלּה
טֹוב  ּביֹום ּכׁשרים עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָּביֹום

ּפסּול  זה הרי -. ֲֵֶָ

ה'תשע"ג  אייר י"ד רביעי 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 ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

גט. אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
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ּבאבר ּובׁשיחֹור[עופרת]ּכתבֹו 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
הרי [נמצא]יֹוצא - ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול  אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזֹו
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו על להזּדּיף. חקּוק וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לי' נמסר 'ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָידֹו,
ׁשהּגֹודרֹות  לּה, נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

חיים] חזקה[בעלי להן מישהו אין בידי הימצאותם [אין ֲֵֶָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה .מהווה

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 הרי [גופי]- - הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: [חורט.הּוא ְְְְֵֵֵֶֶַַָ

כותב] הכתוב עד וקראו הּטס מאחֹורי הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ
ׁשּיראּו עד האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבלטּו

ּגבֹוהֹות הּזהב [בולטות]הירכֹות ּדינרי ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְֵֵֵֶֶָ

.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  - אחת,אחרת ּבלׁשֹון ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון .ּומקצתֹו ְְִֶֶַָָָ

.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:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין  מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדברים

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָאחד,

.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,
.‡Èאֹו עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה

ונקרא  הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלּבּול
ּכבר  ּפסּול. זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלענין
אף  זה, ּובנּסח ארּמי ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻנהגּו

לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי .על ְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
.·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 ּדמּמתא ועזבתי ּפלֹוני ּבת ְְְִִִַָָּפלֹונית

ליכי [מעיר] ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְֲֳִִִִִַָָָָּפלֹונית
ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון ּולאתריכי אחר ולאבהתיכי שם [וכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

אבותיך] ולמקום ולמקומך ולאבותיך לך שיש הוית וכינוי ּדי ,ֲִֵ
ּדנא מּקדמת מכבר]אנּתתי אישתי ּפטרית [שהיית וכּדּו , ְְְְְְִִִִַַַָָ

וׁשלטאה  רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָּוׁשבקית
לא  ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל להתנסבא למה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹּבנפׁשיכי

ּולעלם ּדנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי פטרתי ימחה [וכעת ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך אותך וגרשתי ועזבתי

זה  מיום בידך, ימחה לא ואיש שתרצי, אדם לכל ולהנשא לילך

עולם] מּני ועד ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל מּתרת אּת והרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתרֹוכין גירושין]ספר ספר ממני לך יהיה ּפּטּורין [וזה וגט ְִִִֵֵֶָ

ׁשבּוקין חֹותמין [עזובין]ואּגרת והעדים ויׂשראל. מׁשה ּכדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .למּטה, ְְְֵֶַַָ

.‚È ּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכ ּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית  אם יקרא ּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה  ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא  - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר  ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע
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ּבאבר ּובׁשיחֹור[עופרת]ּכתבֹו 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
הרי [נמצא]יֹוצא - ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

יכֹול  אין ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזֹו
ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו על להזּדּיף. חקּוק וגט ׁשּלֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

לי' נמסר 'ּבעדים אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָידֹו,
ׁשהּגֹודרֹות  לּה, נכנס מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

חיים] חזקה[בעלי להן מישהו אין בידי הימצאותם [אין ֲֵֶָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה .מהווה

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 הרי [גופי]- - הּוא ּכתב ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חֹופר ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: [חורט.הּוא ְְְְֵֵֵֶֶַַָ

כותב] הכתוב עד וקראו הּטס מאחֹורי הירכֹות חקק אם וכן .ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָ
ׁשּיראּו עד האֹות, ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבלטּו

ּגבֹוהֹות הּזהב [בולטות]הירכֹות ּדינרי ּככתב ּומּכאן, מּכאן ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְֵֵֵֶֶָ

.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  - אחת,אחרת ּבלׁשֹון ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפסּול  - אחרת ּבלׁשֹון .ּומקצתֹו ְְִֶֶַָָָ

.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:
יהיּו אּלא ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
ענין  מׁשמעֹו אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדברים

לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַָאחד,

.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,
.‡Èאֹו עּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה

ונקרא  הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבלּבּול
ּכבר  ּפסּול. זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָלענין
אף  זה, ּובנּסח ארּמי ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻנהגּו

לכּתחּלה  לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי .על ְְְְְִִֶַַָָָָָֻ
.·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 ּדמּמתא ועזבתי ּפלֹוני ּבת ְְְִִִַָָּפלֹונית

ליכי [מעיר] ּדאית וחניכה אחרן ׁשּום וכל ְְְֲֳִִִִִַָָָָּפלֹונית
ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון ּולאתריכי אחר ולאבהתיכי שם [וכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָ

אבותיך] ולמקום ולמקומך ולאבותיך לך שיש הוית וכינוי ּדי ,ֲִֵ
ּדנא מּקדמת מכבר]אנּתתי אישתי ּפטרית [שהיית וכּדּו , ְְְְְְִִִִַַַָָ

וׁשלטאה  רּׁשאה ּתהוייין ּדי ליכי, יתיכי ותרֹוכית ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָָָּוׁשבקית
לא  ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ּגבר לכל להתנסבא למה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָֹּבנפׁשיכי

ּולעלם ּדנן יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי פטרתי ימחה [וכעת ְְְְִִִִִִֶַַַָָ
בנפשך, ושולטת רשאית שתהיי לנפשך אותך וגרשתי ועזבתי

זה  מיום בידך, ימחה לא ואיש שתרצי, אדם לכל ולהנשא לילך

עולם] מּני ועד ליכי ּדיהוי ודן אדם, לכל מּתרת אּת והרי ,ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ּתרֹוכין גירושין]ספר ספר ממני לך יהיה ּפּטּורין [וזה וגט ְִִִֵֵֶָ

ׁשבּוקין חֹותמין [עזובין]ואּגרת והעדים ויׂשראל. מׁשה ּכדת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו .למּטה, ְְְֵֶַַָ

.‚È ּביּוד 'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכ ּתב
;ּובינ ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּגרּת', 'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹולא

זנית  אם יקרא ּכלֹומר ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא ; ְְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֹ
'ּתהויין' יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי ְְְְְְִִִִִֵֵַַָֹֹהּקֹורא
'ּתהויין' הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָו'תצּביין'
ׁשאינֹו ונמצא נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָו'תצּביין',
- ּד'וכּדּו' לויו יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמגרׁש
זה  ּבתנאי ּכלֹומר 'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּמא
ׁשּמא  - ּו'ׁשבּוקין' ּד'תרֹוכין' לויו יארי וכן ;אֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹאפטר
ּכלֹומר  ּו'ׁשביקין', 'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָּתדמה
זֹו ּדר ועל אֹותֹו. וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
ּבֹו יהיה ׁשּלא - ׁשּיכּתב ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹצרי

ענינֹות. ׁשני ְְְִֵַַָמׁשמע
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.„È ּכתב לא אֹו אּלּו, ווין הארי ולא זה, ּבנּסח ׁשּכתב ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻהרי
- יּכתבּו ׁשּלא ׁשאמרנּו הּיּודין ׁשּכתב אֹו הּיתרֹות, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּיּודין
ּפסּול  - לׁשֹון ּבכל ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּול. ּגט זה .הרי ְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

.ÂË הּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטים הרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹות המשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשאר  ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹּפלֹונית
ׁ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 ּכׁשר.[מחורר]נּמֹוק, - ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו הכתב]נמחק אם [רושם - קּימת ׁשּלֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, ְְִִֵֵֵָָָָיכֹול

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
עדים  ׁשם יׁש אם אבל מסירה. עדי ׁשם ואין חתימה, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָּבעדי
אף  ּכׁשר, זה הרי - ּכׁשר והיה ּבפניהם, הּגט לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּנמסר
אֹו הּׁשיטין, ּבין אֹו הּמחק, על הּגט ּתרף ׁשהיה ּפי ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל

ּבפניהם  לּה ּכׁשּנתן וערב ׁשתי קרּוע .ׁשהיה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
.ÁÈּכתבּוהּוחמּׁשה אם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

לכולן]ּבכלל אחד ּגרׁש[נוסח ּבׁשּבת ּבכ' ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
מהן  אחד ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָּפלֹוני

וכל ּתהוייין', ּדי ליכי עדים לאׁשּתֹו, ּוׁשני הּגט, טפס ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָֹ
ּבעדי  מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחֹותמין
זֹו מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָמסירה;
ּפלֹוני  ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתחת
ּבאֹותּה אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלפלֹונית'
ּפלֹוני  ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמגּלה,
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי  מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
והיתה  מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֻמסירה,
ׁשּגּטּה זֹו היתה אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמגּלה
היתה  ואם מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאחרֹונה
ספק  זֹו הרי הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה ְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָהּמגּלה

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ËÈ ּפלֹונית נׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָּכתב:

לכל  ׁשּנמסר ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָּופלֹונית
ּבגט  מתּגרׁשֹות נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחת

לּה" "וכתב ׁשּנאמר: - ּופרטן אחד חזר ולחברּתּה. לּה לא , ְְְְֱֲֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפלֹונית  ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָּבתֹו

ּכׁשרים. אּלּו הרי - ּפלֹוני' ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַּופלֹוני
.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ּבצד [טורים]ּכתב זה אחת ּבמגּלה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבסֹוף  עדים ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָזה
ידּה, מּתחת זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגט

ְֶֶֹמגרׁשת.
.‡Î זה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הראשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן

ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ
יד  מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
לּה ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה

ְִֵּבעדים.
.·Î ּבין והעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

אם  - הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָׁשני
זֹו הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיה
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹמגרׁשת.
מּצּדֹו, אֹו ּגט, ׁשל הּדף ּבראׁש ׁשחתמּו ׁשהעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמגרׁשת;

ּכׁשר  - ּבעדים לּה נמסר ואם גט. אינֹו - מאחֹוריו .אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָ
.‚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
אם  אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
מגרׁשת; ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאינֹו
ּומקצת  הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

הּדף  מראׁש .הּׁשני ִֵֵַַַֹ
.‰Î ּבׁשלֹום 'ׁשאלּו ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

וחתמּו ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני',
ספק  זֹו הרי - ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהעדים
אם  אבל ׁשל ֹום. ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמגרׁשת,
וכּיֹוצא  רעי' עלי 'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָּכתב:

לּוה ׁשהרי ועל [צירף]ּבזה, הּגט, ּדברי על אּלּו ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבין  - ּבעדים לּה נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשניהן

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ֲֵֵֵֵֶָָָּכ

ה  ¤¤ּפרק
ּבידּה"‡. "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר אּלא זה הּכתּוב ענין אין - ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשלּוחּה אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּגיע
לּה, הּקנּויה חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹׁשעׂשת
היא; רׁשּותּה הּכל - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻאֹו

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ְְְִִִִֵֶַַָָָּומּׁשּיּגיע
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

אֹו הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
נתּגרׁשה  - לּגג סמּו מּׁשלׁשה ׁשּינּוחלפחֹות ּובלבד [על , ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹ

ּפי הגג] על אף - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשהּגיע  אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַׁשּנמחק
והעלּתּו הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפחֹות
ולא  גט אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹונמחק

ְְִָָנתּגרׁשה.
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ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה
והּגיע  הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,

ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה החצר]למחיצֹות 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 מּזֹו,עד לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

על  ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה, אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית,
ּכאן  ּׁשאין מה מׁשּתּמרת, החיצֹונה ּבכתלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּפנימית

.ּבקּפֹות  ְֻ
.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 ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָסלע
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, ה ׁשאיל 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 ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבזה.[בדירתם]למּטה ּכּיֹוצא מק ֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ

זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
והּוא  - מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;
ׁשּמּתחּלת  לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה

עֹומד. היה לאּבּוד ְְִִֵָָָנפילתֹו
.‚È- ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה  למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד היה למחצה ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּגט  ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקרֹוב
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה,

.„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 ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂËּוזרקֹו ּכנגּדֹו, היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּבא

מגרׁשת, אינּה - ׁשּלֹו א ּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה
הּוא  ּובא ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאף
למחצה, מחצה ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָועמד
עד  ּפסּול, זה הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהֹואיל

לידּה ּגט .ׁשּיּגיע ְִֵֶַַָָ
.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 ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
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ּבחצר „. מּלמּטה והיא ּבֹו, מּלמעלה והּוא ׁשּלֹו, הּגג ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהיה
והּגיע  הּגג מּמחיצֹות הּגט ׁשּיצא ּכיון - ּגּטּה לּה וזרק ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּלּה,

ּבֹו עֹומדת ׁשהיא מקֹומּה החצר]למחיצֹות 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 מּזֹו,עד לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

על  ּגבֹוהֹות החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּפנימית
נתּגרׁשה; החיצֹונה, אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפנימית,
ּכאן  ּׁשאין מה מׁשּתּמרת, החיצֹונה ּבכתלי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּפנימית

.ּבקּפֹות  ְֻ
.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 ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹו קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ארּבע  ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָסלע
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, ה ׁשאיל 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 ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבזה.[בדירתם]למּטה ּכּיֹוצא מק ֹום על מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי ידּה,[מוטה על הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָָָ

זֹו הרי ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָונפל
והּוא  - מגרׁשת אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמגרׁשת;
ׁשּמּתחּלת  לאׁש, סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהיתה

עֹומד. היה לאּבּוד ְְִִֵָָָנפילתֹו
.‚È- ׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

ּומּמחצה  למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, ְְֱֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹקרֹוב
מגרׁשת  ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד היה למחצה ; ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּגט  ׁשּיּגיע עד ּפסּול, זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָקרֹוב
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר ְְְְִִֵַַַָָָָָלידּה,

.„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 ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָ
.ÂËּוזרקֹו ּכנגּדֹו, היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָּבא

מגרׁשת, אינּה - ׁשּלֹו א ּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּה
הּוא  ּובא ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאף
למחצה, מחצה ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ְְְְְֱֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָועמד
עד  ּפסּול, זה הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהֹואיל

לידּה ּגט .ׁשּיּגיע ְִֵֶַַָָ
.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 ְִַָָ

ּבעלּה,„. מּיד ּגּטּה לּה להביא ׁשליח ׁשֹולחת האּׁשה ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָוכן
הבאה' 'ׁשליח הּנקרא הּוא והבאה וזה הֹולכה ׁשליח ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

עדים. ִִֵָצרי
לּה‰. ׁשהביא אֹו הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואין
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לידּה ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ּבענין ׁשליח ׁשּנאמר מקֹום וכל . ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הבאה. ׁשליח אֹו הֹולכה ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' ְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָהּגּטין

.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 אּלא [העדים ּבֹו נסמ לא אם אבל ;ְֲִִֶָָֹֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי ְֲִִֵֵֵֵַַַָָָעל

.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 - ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
לּה לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ'התקּבל
ׁשליח  עֹוׂשה אינּה ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָּגּטּה
מּפני  ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ּבן  ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ְַַָּדעת
.È רצֹוני 'אין הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

הרׁשּות  - לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּתקּבל
קּבלה  ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, אבל ּביד ; ְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

לא  - 'ל 'הא אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר ְְְִִֵֵֵַַָָָֹאם
ׁשליחּות  עקר - לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות ְְִִֵַַַַַָָָָָָעקר
ותן  הֹול' לֹו: אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָהּקּבלה,

הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - ְִַַַָָָָלּה'
.‡È ׁשליח' לֹו: ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשליח

ׁשאמרה', ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָקּבלה
ׁשליח  אֹות ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלֹומר:

ׁשל  אֹו את קּבלה והביא ּׁשאמרה', ּכמה אּתה הרי הבאה, יח ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אפּלּו - הבאה' ׁשליח אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּגט,
הּׁשליח  עקר ׁשהרי מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּגיע
נעׂשיתי  לא 'מעֹולם לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּׁשליחּות

לּה' הבאה .ׁשליח ְֲִַָָָ
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
מגרׁשת; לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ'ׁשליח

אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא [הטריחה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
הגט] בקבלת רק והּוא להתגרש לקּבלה, אֹומרת היא ׁשהרי ,ְְֲִֵֶֶֶַָָ

ּבלבד. להבאה לּבעל ְֲִֵַַַַַָָאֹומר

.‚È לא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון  זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו

'זֹואצל הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹמגרׁשת

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„È ׁשנים ּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ,ׁשליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבפניהם; לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָואֹותן
הּוא  ׁשּתחּתיו עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּדין

ל  מסירה,קם. עדי קראּוהּו ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם פיכ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹ
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹּונטלּתּו

.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר
מּתחת  יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַֹויחזר

ּבחֹותמיו ּומקּים נכונות]ידּה שחתימותיהם מעידים -[העדים ְְְָָָָֻ
ּכׁשר. 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
ּגט  ׁשהּגיע אחר ואם ׁשנים. ּבפני לבּטל צרי אחרים, ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָּבפני
ּפי  על ואף לבּטלֹו; יכ ֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָלידּה

ּובּטלֹו ּדּבּור ּכדי ּבתֹו אֹוׁשחזר לידּה ׁשהּגיע ואחר הֹואיל , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּגט  זה והרי ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָליד

ֵָּכׁשר.
.ÊÈמבּקׁש ׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיה

הּגט  הּגיע ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַׁשנים
מחּזר  ׁשהיה ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלידּה,

לידּה ׁשּיּגיע קדם .לבּטלֹו ְְְִֶֶַַַָָֹ
.ÁÈּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: לבּטל אמר יכֹול - לאׁשּתי' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

ּביד  הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹזה
היּו ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשנים,

הּגט  ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו .עׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
.ËÈ ּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן

הרי  - אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן אחר וכתב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
אם  וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָזה
ּגט  'ּכל אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹיאמר
ּגט  'ּכל אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹׁשאכּתב
וכן  ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשאכּתב
הּוא, ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאם
אחר  וכתב ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר ְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוכל
ׁשּיכּתב  קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכן

ּבטל  הּגט הרי .הּגט, ֲֵֵֵֵַַָ
.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 לכ ּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
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יצא  ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;
מֹודע ויבּטלֹו המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין קנין . צרי א ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

.[סודר]
.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח

אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ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,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
מדרבנן] ׁשהרי [מלקות ממזרים, הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּבּטל  העדים יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיּגיע
ונמצא  הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבפניהן

עימו]הּולד 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
מֹודעא  מסר ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכן

ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט .ּבֹועל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.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
ואם  מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנֹודע
.Ï ּובכל ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל

קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּתנאי

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי 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 .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף  ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

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 ,[אשת ְְְִִֵַַָָָָ
הּנׁשים  ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה ְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָאפּלּו

ְֵּכׁשרֹות.
נאנס „. אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא

אחר  ּביד מׁשּלחֹו ּביד - מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל  לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר  נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני  אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו  ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין [מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

.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
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יצא  ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;
מֹודע ויבּטלֹו המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין קנין . צרי א ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

.[סודר]
.‡Î זה הרי - הּגט ּובּטל ׁשליח, ּביד לאׁשּתֹו ּגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָהּׁשֹולח

אּלא  ּגט מּתֹורת ּבּטלֹו ׁשּלא ּכׁשּירצה, ּבֹו ּומגרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ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,אחרים ׁשנים ּבפני ּובּטלֹו וחזר לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין - הּגט על מֹודעא ׁשּמסר מי ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָוכן
מדרבנן] ׁשהרי [מלקות ממזרים, הּבנים להיֹות ׁשּגֹורם מּפני ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ׁשּבּטל  העדים יצאּו זמן ואחר ּבֹו, ותּנׂשא לידּה ּגט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיּגיע
ונמצא  הּגט, ׁשּיכּתב קדם ּבפניהן מֹודעא ׁשּמסר אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבפניהן

עימו]הּולד 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
מֹודעא  מסר ׁשּמא אֹומרין אין לאׁשּתֹו, ּונתנֹו ּגט הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָוכן

ותּנׂשא  ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט .ּבֹועל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
.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
ואם  מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו

גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹנֹודע
.Ï ּובכל ּבמזֹונֹותיה חּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל

קּבלה. ׁשליח ליד אֹו לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּתנאי

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי 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 .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף  ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

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 ,[אשת ְְְִִֵַַָָָָ
הּנׁשים  ּכל ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה ְְֲֲֲֲִִַַַָָָָָָָָאפּלּו

ְֵּכׁשרֹות.
נאנס „. אֹו וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּמביא

אחר  ּביד מׁשּלחֹו ּביד - מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן ; ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָ
ּבפניהם. ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחר;
ּבֹו, ותתּגרׁש ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָוהאחרֹון

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על ִִִֵֶַַַַָָאף
לארץ ‰. ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא אֹוׁשליח , ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

יׂשראל  לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָמארץ
וחתימתֹו, הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם -ְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ
ואחר  נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני  אֹומר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהרי
עדיו  ׁשאין ּפי על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ

אין [מוכרים]ידּועין הּגֹויים, ּכׁשמֹות עדיו היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
להן. ְִֶָחֹוׁשׁשין

.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
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הּבעל  יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבֹו מׁשּגיחין אין ּבׁשעת ויערער, עֹומד הּׁשליח אין ואם . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָ

ּבחֹותמיו  נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה
החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח [מותר]; ְִֵַַָ

לא  ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹלהיֹות
הּבעל  ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנתקּים
ספק  זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוערער

ְֶֶֹ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
.‡È ׁשּיאמר צרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגט

וחתמֹו לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב ּבארץ 'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו -. ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

.·Èמקצתֹו אם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻנכּתב
נחּתם' ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, אפּלּוהראׁשֹון ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קן  ׁשמע ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹלא
'ּבפני  אֹומר זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהּקּולמּוס
והׁשלים  וחזר ל ּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָנכּתב
ּולׁשם  לֹו ואמר מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאת

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאיׁש
.‚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. יּנתן ּכ ואחר העד ּבחֹותמיו על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
ׁשּזה  הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָלֹומר,

ֵָּכׁשר.
.„È נכּתב ׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשנים

הרי  לאׁשּתֹו, לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָונחּתם
יכֹול  הּבעל אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאּלּו
ׁשלּוחיו  ׁשהרי - מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻלערער
זֹו הרי נתּגרׁשה', 'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהן

ּגט  ׁשם ׁשאין ּפי על אף .מגרׁשת, ְִֵֵֶֶֶַַָֹ
.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים מּתחת [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

ׁשניהן שלוחים]ידי מּתחת [שניהם יֹוצא ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
שליח]ידם אחד ונחּתם'.[רק נכּתב 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

'ּבפני  אֹומר והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ
'ּבפני  אֹומר ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנחּתם',
לּה, יּנתן לא ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנחּתם'

ׁשּיתק  ּבחֹותמיו.עד ּ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

לּה יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק .עד ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
.ËÈ מּפני לארץ, חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה

אם  לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשאינֹו
ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם רואה]נכּתב 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,
ּכׁשר  ׁשהּׁשליח ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם'
מּכלל  ונמצא הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָלעדּות,

ׁ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
לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשליח,
לֹו אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

מׁשּלחֹו. זה הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'ׁשּלחֹו
.·Î ּבבית עּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ׁשּלא  ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין,
הן ּבפניו  אפּלּו ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ֵָמאה.
.‚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;זה ּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
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יֹוצא  הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבחזקת  היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתחת
חֹותמין  והעדים ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמגרׁשת,

נתקּים עליו  ולא העדים, ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מקלקלת  אינּה ׁשהרי אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמי  הן הרי הּגט, על החֹותמין ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
לפיכ מערער. ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין, ּבבית עדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנחקרה
יּמצא  ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעמיד
אֹותֹו ּכׁשּיביא ּכׁשר, ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּיף,
ׁשהּוא  ראיה ׁשּיביא עד אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּׁשליח
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו לדברים לחש ּתבֹוא ׁשאם ּבטל. אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמזּיף
ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל אֹותֹו ׁשּיּתן לגט לחש לנּו היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
הּוא  והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָואחר
ׁשאין  ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּכמזּיף

וכּיֹוצא  לזה ׁשּיּודע חֹוׁשׁשין עד חזקתֹו על נעמידֹו אּלא ּבֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהּוא
ּכדיני  האּסּורין ּדיני ׁשאין ידּה, מּתחת יֹוצא ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּגט

ַָהּממֹונֹות.

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
נׂשרף, אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
תּנׂשא  לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם
לא  ּכן אם אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעד
ׁשאם  נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנׁשאר
ּתנאי  'על 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
'וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
לידּה; הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים -ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשהּגיע  ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
קדם  הּבעל, מת אפּלּו נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּגט
ּוכבר  מֹותֹו, אחרי הּתנאי מקּימת זֹו הרי - הּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתקּים
לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנתּגרׁשה
לא  ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; נתקּים לא ׁשעדין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאף

מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' הּתנאי והיה הֹואיל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָיתקּים,
ׁשאמר ·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

ּכל  אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ'אם
אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹזמן

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 מגרׁשת נֹותן אּת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לּה 'ּתנּו לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבזה

.'וכ ּכ מנת על זה ְְֵֶַָָָּגט
הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי  הגט;ּכתב [עיקר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים ּבין הפרטים ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
ּכ מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהעדים.
ׁשל  ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָוכ
ספק  זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגט;

ִֵּגרּוׁשין.
הּתרף,‰. אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם  לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על  הּגט לּה ונתן ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
עליה  אסּור אֹו עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתנאי
זה  הרי - ואחיו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמּׁשּום

ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. -]ּגט ביניהם [חלים ְִִֵֵֵָָָָָ
ׁשהּוא  ּפי על ואף לאוין, מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּדּוׁשין
ּבעל  היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקטן
ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאחֹותּה,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻאם

.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
לכל  מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא  ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.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 ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
הרי  - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
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יֹוצא  הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאבל
ּבחזקת  היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתחת
חֹותמין  והעדים ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹמגרׁשת,

נתקּים עליו  ולא העדים, ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
מקלקלת  אינּה ׁשהרי אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּכמי  הן הרי הּגט, על החֹותמין ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָעל
לפיכ מערער. ׁשם ׁשּיהיה עד ּדין, ּבבית עדּותן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנחקרה
יּמצא  ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנעמיד
אֹותֹו ּכׁשּיביא ּכׁשר, ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמזּיף,
ׁשהּוא  ראיה ׁשּיביא עד אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּׁשליח
ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו לדברים לחש ּתבֹוא ׁשאם ּבטל. אֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמזּיף
ּבּטלֹו ׁשּמא ּבפנינּו, הּבעל אֹותֹו ׁשּיּתן לגט לחש לנּו היה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
הּוא  והרי ּבֹו חתמּו ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָואחר
ׁשאין  ּוכׁשם נכּתב. לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּכמזּיף

וכּיֹוצא  לזה ׁשּיּודע חֹוׁשׁשין עד חזקתֹו על נעמידֹו אּלא ּבֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
עצמּה לאּׁשה ולא לּׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹׁשהּוא
ּכדיני  האּסּורין ּדיני ׁשאין ידּה, מּתחת יֹוצא ְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהּגט

ַָהּממֹונֹות.

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
נׂשרף, אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׁשהּגיע
תּנׂשא  לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹקדם
לא  ּכן אם אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹעד
ׁשאם  נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנׁשאר
ּתנאי  'על 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאמר
'וכ ּכ מנת על מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
לידּה; הּגט נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים -ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
מּׁשהּגיע  ּתנאֹו על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפיכ
קדם  הּבעל, מת אפּלּו נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּגט
ּוכבר  מֹותֹו, אחרי הּתנאי מקּימת זֹו הרי - הּתנאי ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיתקּים
לכּתחּלה, להּנׂשא לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָנתּגרׁשה
לא  ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין הּתנאי; נתקּים לא ׁשעדין ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹאף

מנת'. ּב'על אֹו ּב'מעכׁשו' הּתנאי והיה הֹואיל ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָיתקּים,
ׁשאמר ·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל

ּכל  אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ'אם
אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹזמן

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 מגרׁשת נֹותן אּת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
לּה 'ּתנּו לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ְְְִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבזה

.'וכ ּכ מנת על זה ְְֵֶַָָָּגט
הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי  הגט;ּכתב [עיקר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

והאשה] האיש של האישיים ּבין הפרטים ּכׁשר, זה הרי -ֲֵֵֵֶָ
חתימת  אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכתבֹו
ּכ מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהעדים.
ׁשל  ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָוכ
ספק  זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּגט;

ִֵּגרּוׁשין.
הּתרף,‰. אחר ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהמגרׁש

אדם  לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבין
על  הּגט לּה ונתן ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָחּוץ
עליה  אסּור אֹו עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ְִִֶֶֶֶַָָָָָָּתנאי
זה  הרי - ואחיו אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָָָָמּׁשּום

ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. -]ּגט ביניהם [חלים ְִִֵֵֵָָָָָ
ׁשהּוא  ּפי על ואף לאוין, מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָקּדּוׁשין
ּבעל  היה ּכריתּות. זה ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקטן
ערוה, מּׁשּום עליה אסּור הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָאחֹותּה,
מגרׁשת. ספק זֹו הרי - לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻאם

.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
לכל  מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֻאבל
להתקּדׁש מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאדם
אֹו איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבכסף
ׁשּלא  ּכלֹומר ,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ'הרי
ׁשאּת ,נדרי מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָנׁשאר
אֹו ּתרּומה, אכילת לענין אֹו נדרים, הפרת לענין ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאׁשּתי
זֹו הרי מאּלּו, אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻלענין

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.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 ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹ
הרי  - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת

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



oiyexibצ zekld - miyp xtq - xii` e"h iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוראּובן  לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף  אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון,

ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא
.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה

הּיֹום; לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאׁשּתי'
ּולעֹולם' הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין לפיכ. ְְְְִִִִִַָָ

.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 גט;'הרי אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

יין  ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי  'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד  לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין  על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; .והּגט ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
.‚È,לֹו נּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי

לא  חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹהרי
ּתּנׂשא, לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹֹּתּנׂשא
לא  ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּמא
לאֹותֹו ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתּנׂשא,
הּגט, ּבטל - לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,

מּׁשני  ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד .ותצא ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
.„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

'ּוכת ּבת ּ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
הרי  אּלא הראׁשֹונים, את האחרֹונים ּדבריו ּבּטלּו לא - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשנים
מׁשּמׁשת  רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָזה

מן אחד ואין נֹותנת, התנאי הראׁשֹונים[העדים]רצת [על ְִִִֵֶֶֶָָָָ
האחרֹוניםהראשון] 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
.ËÈ יֹום ּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה

לּה: אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחד,
מלאכה' עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה מנת 'הרי '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 ועד מּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ'הרי

מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ,[בהסכמתו]ׁשלׁשים ְְְְְִִִַָָֹֹ
לֹו נתנה מגרׁשת. אינּה יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹהרי
עד  ּפסּול, ּגט זה הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעל
הן  'הרי יֹום: הּׁשלׁשים ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּתּתן

מת מחּול  הּתנאי; נעׂשה לא ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל ין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
נתנה  ולא יֹום הּׁשלׁשים וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ְְְְְְְִִִַַָָָֹֹֹּבתֹו

מגרׁשת.}אינּה{- ְֵֶֶָֹ
.·Î,'זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר

ליֹורׁשיו, לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹולא
לֹו ׁשּתּתן אּלא עליה התנה לא ׁשּלא ׁשהרי הּגט, ּבטל ולא ; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

קדם  נקרע אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹקבע
ׁשּתחלץ  עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּימּות

.[ליבמה]
.‚Î ּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי

אלף  לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּפלֹוני',
ׁשּיבּטל  עד אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבדמיו

.הּתנאי  ְַַ
.„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 ְְְְִֵֶַַַַַָָ
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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 , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
לכּפל  צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעד

התנאי]ּתנאֹו 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

ּתתּגרׁשי  ולא ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
ׁשּתּתן; אחר מתּגרׁשת זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ׁשּבארנּו הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואינֹו
אּלא  זה, ּגרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתתּגרׁש. ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתלה
לּגרּוׁשין ‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
הּתנאי  ׁשּיתקּים עד ּגמּורין הּתנאי,ואינן ּכׁשּיתקּים ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּברׁשּותּה; ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּגרׁשה
אחר  ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד  אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות  צריכה הּזמן, ּכׁשּיּגיע ,לפיכ הּמעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתעׂשה
ׁשּיחדה  ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ואחר  ׁשּבארנּו; ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאֹותֹו
אֹו ׁשּקבע, הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ

ּתצ  - הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה והּולד קדם א, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ׁשעדין [שום]ממזר; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ִֵּגרּוׁשין.
.Â מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן

ּגרׁש לא זה הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזּוז,
ּכל  וכן ּבמעׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹּכלל,

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.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
זה  הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
הּגט  ונֹותן ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגט,

מעכׁשו  ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבאתי ּבידּה; לא אם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא  מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא
.Á יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

וחלה  יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
אפּלּו ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ּפי  על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעֹומד

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו .ׁשּגּלה ְְְִֵֵֶֶַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלא התנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים  ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשּלא  לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
ּפּיס  ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפּיסּתי
הּגט  ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה
הּׁשלׁשים  אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּפּיסּה;
עׂשר  ׁשנים לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹום.
עד  אֹותּה, ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחדׁש',

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.È ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר  עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
הּנּׂשּואין, מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'נאמנת

ּגס בפניה]ּבּה[מורגל]ׁשּלּבֹו מתבייש הּמתּגרׁשת [אינו אבל ; ְֲִִֶֶֶַַָָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, ְִִִִֵֵֵֶָָמן

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד [מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּדר ׁשאין ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
הרי  ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי  ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד  יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
.·È ׁשהתנה חֹולה 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 ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט  ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי  יתקּים חּמה חּמה ּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹגט;
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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 , ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַֹ
לכּפל  צרי - ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעד

התנאי]ּתנאֹו 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

ּתתּגרׁשי  ולא ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
ׁשּתּתן; אחר מתּגרׁשת זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ׁשּבארנּו הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹואינֹו
אּלא  זה, ּגרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי -ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּתתּגרׁש. ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּתלה
לּגרּוׁשין ‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה

ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
הּתנאי  ׁשּיתקּים עד ּגמּורין הּתנאי,ואינן ּכׁשּיתקּים ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ּברׁשּותּה; ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתּגרׁשה
אחר  ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹואינּה
ּגרּוׁשין. ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּנתקּים
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹואם
לידּה ּגט הּגיע לא - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאבל
עד  אֹו ׁשּקבע הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבתֹורת
להיֹות  צריכה הּזמן, ּכׁשּיּגיע ,לפיכ הּמעׂשה. ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּתעׂשה
ׁשּיחדה  ּבּמקֹום ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּגט
ואחר  ׁשּבארנּו; ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָאֹותֹו
אֹו ׁשּקבע, הּזמן ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכ

ּתצ  - הּגרּוׁשין ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה והּולד קדם א, ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשם ּכאן ואין ּגמּורה, איׁש אׁשת היא ׁשעדין [שום]ממזר; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ִֵּגרּוׁשין.
.Â מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּנֹותן

ּגרׁש לא זה הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין ְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֹזּוז,
ּכל  וכן ּבמעׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹּכלל,

ּבזה  .ּכּיֹוצא ֵֶַָ
.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
זה  הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר
הּגט  ונֹותן ּגט', יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹּגט,

מעכׁשו  ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ּבאתי ּבידּה; לא אם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשּלא  מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא
.Á יֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה

וחלה  יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, אֹולמדינה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹ
אפּלּו ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
ּפי  על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס'; 'הריני וצֹווח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעֹומד

לגרׁש רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו .ׁשּגּלה ְְְִֵֵֶֶַָָ
.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלא התנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ
ּתהיה  יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים  ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ׁשּלא  לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאמּורים?
ּפּיס  ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ְְֱֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹּפּיסּתי
הּגט  ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה
הּׁשלׁשים  אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשּפּיסּה;
עׂשר  ׁשנים לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיֹום.
עד  אֹותּה, ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹחדׁש',

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ְֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּיאמר:
.È ּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן

ׁשּיאמר  עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
הּנּׂשּואין, מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'נאמנת

ּגס בפניה]ּבּה[מורגל]ׁשּלּבֹו מתבייש הּמתּגרׁשת [אינו אבל ; ְֲִִֶֶֶַַָָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, ְִִִִֵֵֵֶָָמן

.‡È מּכא ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה ועד [מהיום]ן'הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
ּדר ׁשאין ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשנים
הרי  ּבא, ולא ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבני
ׁשאי  ּפי על אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹזֹו
עד  יבם ּבמקֹום ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאפׁשר

הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָֹאחר
.·È ׁשהתנה חֹולה 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 ; ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּגט  ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'
מיתה. ְִַַָלאחר

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּת מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', זרח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּתנאי  יתקּים חּמה חּמה ּוכׁשּתזרח זרחה ׁשאם עליה התנה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹגט;
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.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 ּבית עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי

גט  אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו .אֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָ
.ÁÈאֹו ּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר

מגרׁשת  ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש זה נׁשכֹו 'הרי . ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ
וחלה  ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּגּט
זה  הרי מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶַָָומת

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ולא [עבר]ּגט; לחלי מחלי ְְְֳֳִִִִִֵֵֵֵַָָֹ
אמד[התהלך]עמד צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - [ודאי ּבּׁשּוק ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מת] ראשון .מחולי
.ËÈ עד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל

ּדבר  לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ּובלבד ׁשּימּות , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא

.Î ׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה  ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּבּגט  ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב הגט]אחר הּגט:[עיקר ּכׁשּנֹותן לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
מּתי  לא ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹֹ'אם

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה מתי"]לא קֹודם ["אם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ
מתי"]ללאו לא לפרענּות["אם ּתחּלה ּפיו יפּתח ולא ["אם , ְְְְְְִִִַָָָֹֻ
והּואמתי"] - ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם הּגט . ׁשּיּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

מיתה. קדם ְִֶָָָֹלידּה
.‡Î לאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל

יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל [שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ
הּנׁשים, ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹקדם
ספק  ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹזכּות

לּהמג  וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף רׁשת, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אחר. ֵַּבֹו

.·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
זֹו הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת  .ספק ְֵֶֶָֹ
.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר -[שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ

הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין שמינית]אין ;[בשנה ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשנּיה; מּׁשנה חדׁש לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאמר
מחדׁש הּׁשּבת לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאמר
הּׁשּבת  יֹום מאחר ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָׁשני;
הּׁשּבת' קדם לּה ּותנּו 'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹעד

לּה. ונֹותנין ׁשּׁשי, יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין -ְְְְְִִִִִִִַָ
.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי

לאחר  לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּה,
ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹׁשּתי

.‰Î,לּה ולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹנתיחד
לּה ׁשּנּתן הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהרי
לזה, וחמר קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹלידּה

נכּתב  אינֹוׁשּלא עּמּה, ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
ֵגט.

.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

ואפּלּו לּה; נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמהן
והּוא  ּבֹו, ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיה
ּכתֹובּו' 'ּכּלכם להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשליח

חֹותמין  ּכּלן ׁשּמנה - ּבין ּכּלן ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם ; ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻ
ּוׁשנים  'ּכּלכם', ּכאֹומר זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקצתן,
ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, עדים; מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָׁשחֹותמין
למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ּפסּולין, הּׁשאר היּו אם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָלפיכ
קדם  מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - הרּבה לימים ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹאפּלּו
הראׁשֹונים  מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט זה הרי ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָחתימה,
ּכׁשר  ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט זה הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּפסּול,

ולא ּבעדּות רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ׁשאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹ
מסירה  ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו ּבגט ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָהכׁשירּוהּו

לאשה] הגט מסירת העּקר.[שרואים ִֵָָהם
.ÁÎאֹו לחּתם, אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו

אחד  'ּכל להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָלהֹולי
אחד  'ּכל יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמּכם
מּכם  ׁשנים 'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּכם

לאׁשּתי' ּותנּו זה ּבגט .יחּתמּו ְְְְְְִִֵֶַ
.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 'ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
לׁשליח  ונֹותנין חֹותמין ּבעצמן ּוׁשניהן הן הֹוליכּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ּכיצד  לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנּו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיעׂשּו?
ׁשאינֹו ּבדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבפניהם,

ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֻנראה,
.·Ï לּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
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זה  ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלא
- עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף  הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על  ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
מערער  ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ,הּגט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבעל  זה ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹנתנֹו

.‚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 .[מציין

'אל  ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר
ּ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 הּׁשליח מּיד אפּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנתן

ׁשּסתם  ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון,
החפץ  'טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבני

נטל  ּכ ואחר נתן והּוא לּה', .ותן ְְְֵַַַַָָָָ
.ÊÏ מ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: זה אמר הרי - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אחר; ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלא
ּתחּלה, החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ּבּסֹוף  אּלא נתנה ׁשּלא .ּבין ְֵֶֶַָָָֹ
.ÁÏ,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

'אל  לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו א ּלא 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

אמר [אותה] ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לאחר  לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ'נאמנת
'נאמנת  ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי 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

ּפסּול ·. זה הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּתֹורה. מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמּדברי
ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת [- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם [ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול  מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּ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 , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע  ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּ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
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם
מׁשניהן  אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר

יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,
ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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זה  ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבלא
- עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלאׁשּתי
אף  הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהרי
על  ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעל
מערער  ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן ,הּגט, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּבעל  זה ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹנתנֹו

.‚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 .[מציין

'אל  ּבעלּיה, לּה ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאמר
ּ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 הּׁשליח מּיד אפּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָנתן

ׁשּסתם  ּבדבר הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהראׁשֹון,
החפץ  'טל לֹו: אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבני

נטל  ּכ ואחר נתן והּוא לּה', .ותן ְְְֵַַַַָָָָ
.ÊÏ מ וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: זה אמר הרי - ּפלֹוני' חפץ ּמּנה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אחר; ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹלא
ּתחּלה, החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ּבּסֹוף  אּלא נתנה ׁשּלא .ּבין ְֵֶֶַָָָֹ
.ÁÏ,'אּתה אּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָנתן

'אל  לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר, ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָּונתנֹו
ּונתנֹו לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו א ּלא 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

אמר [אותה] ּכן אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
לאחר  לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ'נאמנת
'נאמנת  ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי 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

ּפסּול ·. זה הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכל
ּתֹורה. מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמּדברי
ּכׁשר. והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּולכּתחּלה

והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה בעודה]וכֹותבין ּתחת [- ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
הּבעל[השני]ּבעלּה והיה אחר, לכּתב אפׁשר אי ואם [השני]. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
מידות]ותיק ובעל אם [ישר מׁשּבח, זה הרי - מעצמֹו וגרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֻ

ּפסּול  מּפני יֹוציא לא - ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו ְְֲִִִִִֵֵֵָָָֹאין
לעז יֹוציא ׁשּמא רע]הּגט, ּ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 , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
זֹו הרי - להחזירּה ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבגט
ׁשבע  ּולבר הּנּׂשּואין לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּתרת

ּ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
יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשניהם
מׁשניהן  אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ'החזיר

יֹוציא. ְְִִֶָוהחזירּה,
ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבעלּה ּבא ּכ חרׁש,ואחר ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין , ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
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קּדּוׁשין  קּדּוׁשיו ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָּבין
על  ונאסרה מׁשניהן, ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּגמּורין

עֹולמית. ְִֵֶָׁשניהן
.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
מה  וכל ּתחזיר. - מּזה אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ּברזל[נשחק]ּׁשּבלה צאן מּנכסי אפּלּו מּנכסיה, אבד [נכסי אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אחריות] עליהן מקבל שהבעל לא האשה אֹותן מֹוציאין אין -ִִֵָֹ

הראׁשֹון  עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן והּולד מּזה. ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמּזה
הּׁשני  ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד הרי הּׁשני, ׁשּיגרׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹקדם
ּבטל  הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ּכתּבה, מּמּנּו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻונטלה
מן  ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה מֹוציאין אין -ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ְַָֻהּכתּבה.
.Á ויּבם ׁשּמת, ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן

מּזה  ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאׁשּתֹו,
הּדרכיםּומּזה  וכל אּׁשה,[הדינים]; קּדׁש אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

ואחר  אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוהלכה
הּדרכים  וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכ

ּבהן. ֵֶָָהאּלּו
.Ë וׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל

אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,
ׁשּנׂשאן  העריֹות ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ואׁשּתֹו ּגט, מּמּנּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻצריכה
קּדּוׁשין  ׁשאין ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּבחזקת

ּבעריֹות  .ּתֹופסין ְֲִָָ
.È ּתנאי' יאמרּו: ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹּומּפני

אחֹותּה ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, ְְְְֲֲִִֵַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּלא  ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבּגט,

ּגרּוׁשתֹו' אחֹות 'נׂשא .יאמרּו: ְְֲָָָֹ
.‡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,
מגרׁשת, אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹיֹוצא
ּבפנינּו, הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתּגּלה
הֹוציא  ּכ ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹותהיה
ּבידי  הּגט ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבעל
אּלא  ּבעלּה, על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹולא
ּבא  והרי זה, ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּׁשני. ּבעלּה על ְְֲִֵַַַָָָלאסרּה
.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא מּׁשּום [שם אֹו , ְִִִִֵֶַַ

ּבנדרים ּפרּוצה הרבה]ׁשהיא 'הֹודיעּה[נודרת לֹו: אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָָ
מחזיר  אּתה ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמּפני
לעֹולם? יחזירּה לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹאֹותּה
צנּועה  ותהיה ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּגזרה,
לא  הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּתחּתיו,
ׁשּנמצא  נתקּים, ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהייתי

ּבט  לגרׁשּה,הּגט ּבלּב 'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹ
יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשאין

.‚È אילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן מּׁשּום , ְְְִִִִִֵֶַַ
לעֹולם; יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשרֹואה
ויאמר: הּנּדה, ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹׁשּמא
הּגט  ונמצא - מגרׁש' הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ'אּלּו

יֹוציא. לא והחזיר, עבר ואם ממזרים; והּבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבטל
.„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
לא  זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחהיּׂשאּנה  על הּנטען וכן עליה]; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן  יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי  ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי

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 את [גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לכּתחּלה; להם להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבעליהן
אֹו ונתאלמנּו לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָוכן

השניים]נתּגרׁשּו להן [מנישואיהן להּנׂשא מּתרֹות אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶָָָָֻ
ְְִַָלכּתחּלה.

.ÊË,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו

קרֹוביהן  לׁשאר אחר;אֹו ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעדי  אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת

לבטל מאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם  יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈ קדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש
הארּוסין  מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם  ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

זנּות  לׁשם לא ּבעל, לּהקּדּוׁשין ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
הרי  לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעילת

ׁשני. ּגט מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻזֹו
.ÁÈ מן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד

הן  יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
ּבפני  לבעל צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן

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

oiyexib zekld - miyp xtq - xii` f"h iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ויבעל  ּבפניהן יתיחד אּלא לפיכעדים, ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
היתה  ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצריכה
ּגס  לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמגרׁשת

ָּבּה.[מורגל]
.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
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא [אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹו אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ׂשה עליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הם  רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו
הּוא  ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשּבעל  ּבחזקת זֹונה ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹועל.
צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלׁשם
חֹוׁשׁשין  ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ׁשּיּודע  עד ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהן

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבוּדאי
.Î מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלן  אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירין
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 יֹוׁשבת לא תהיה ולא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
"ּכי  ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראׁשֹונה,
אׁשּתֹו לׁשלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמצא

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָראׁשֹונה;
.·Î ּבדעֹותיה רעה ּכבנֹות [מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ויצא  לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
לאדם  ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמדֹון".
מכניסּה וזה מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשר

ּביתֹו. ְֵלתֹו
.‚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 . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור  ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
לפּדֹותּה. ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעם
חּיב  ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואם

ּבּה ּולהּטּפל .לחזר ְֲִֵַַָֹ

יא  ¤¤ּפרק
רצת ‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין  קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנה ׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הרי  - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה
זֹו הרי קטּנה, ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא

ְֶֶָממאנת.
ּכנּׂשּואי ·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת

ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבין
לאחר; ונּׂשאת זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכ
זמן  ּכל ּפעמים; ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוממאנת

למאן  לּה יׁש קטּנה, ּפי ׁשהיא על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- קטּנה ּכׁשהיא לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מאּוניה. הן הן ִֵֵֵֶֶָָקּדּוׁשיה
ׁשּתהיה „. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ימי נערה, לה שאין [עקרה, ְֲִִִֶֶַַַַָָ
אחר נערות] הּבעל עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּגיעה  אם אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשית
ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלּזמן
למאּון  ּבדיקה צריכה ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו,

שערות] ב' הביאה סימנין.[אם ׁשהביאה ׁשחזקתּה ,ְִִִֵֶֶֶָָָָ
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, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
זֹו הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים; מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינּה
ׁשּנחּוׁש עד נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה  ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת  ּגמּורה; איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי  ׁשהם קטנ ּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסין סֹופרים  ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם  אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש
ראׁשֹון  ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני  מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד  הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.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
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ויבעל  ּבפניהן יתיחד אּלא לפיכעדים, ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
היתה  ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻצריכה
ּגס  לּבֹו אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹמגרׁשת

ָּבּה.[מורגל]
.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
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא [אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹו אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ׂשה עליה; ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הם  רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו
הּוא  ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשּבעל  ּבחזקת זֹונה ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹועל.
צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלׁשם
חֹוׁשׁשין  ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ׁשּיּודע  עד ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהן

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבוּדאי
.Î מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי

ּכּלן  אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירין
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 יֹוׁשבת לא תהיה ולא ; ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹֹ

אׁשּתֹו אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ְְְְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹּתחּתיו
"ּכי  ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראׁשֹונה,
אׁשּתֹו לׁשלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמצא

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ְְְְֲִִִֶַָָָָָָראׁשֹונה;
.·Î ּבדעֹותיה רעה ּכבנֹות [מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ

ויצא  לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
לאדם  ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמדֹון".
מכניסּה וזה מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשר

ּביתֹו. ְֵלתֹו
.‚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 . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור  ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
לפּדֹותּה. ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹעם
חּיב  ואינֹו מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹואם

ּבּה ּולהּטּפל .לחזר ְֲִֵַַָֹ

יא  ¤¤ּפרק
רצת ‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין

ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
ּגמּורין  קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי קטּנה ׁשאין וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

הרי  - קטּנה ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשהּׂשיאּה
זֹו הרי קטּנה, ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהיא

ְֶֶָממאנת.
ּכנּׂשּואי ·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת

מּלנׂשאּה יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - .קטּנה ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹ
הּנּׂשּואין,‚. מן ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָממאנת

ּבּבעל, ׁשּממאנת ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבין
לאחר; ונּׂשאת זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכ
זמן  ּכל ּפעמים; ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּוממאנת

למאן  לּה יׁש קטּנה, ּפי ׁשהיא על אף מאנה, ׁשּלא ּוקטּנה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
- קטּנה ּכׁשהיא לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מאּוניה. הן הן ִֵֵֵֶֶָָקּדּוׁשיה
ׁשּתהיה „. עד קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועד

אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו ימי נערה, לה שאין [עקרה, ְֲִִִֶֶַַַַָָ
אחר נערות] הּבעל עליה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

הּגיעה  אם אבל אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנעׂשית
ּכמֹו הּתֹורה מן קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָלּזמן
למאּון  ּבדיקה צריכה ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו,

שערות] ב' הביאה סימנין.[אם ׁשהביאה ׁשחזקתּה ,ְִִִֵֶֶֶָָָָ
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, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
זֹו הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
סֹופרים; מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָאינּה
ׁשּנחּוׁש עד נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשהרי
עליה  ּבא ולא מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלּה
ונמצאת  ּגמּורה; איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאחר
מּדברי  ׁשהם קטנ ּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשאינּה

ּתֹופסין סֹופרים  ׁשּגדלה, אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ . ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָ
אם  אבל הּׁשני. יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹּבּה
ּגרּוׁשתֹו 'החזיר יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹּגרׁש
ראׁשֹון  ׁשּיגרׁש קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאחר
ׁשּמת  ׁשּׁשמעה לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
הּׁשני  מן הּולד ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָּבעלּה
הּולד  הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹממזר;

ְֵַממזר.
.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
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ואם  מאּון; צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָהאגֹוז
אּלא  למאן, צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹאינּה
מּבת  ּופחּותה מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהֹולכת
על  ויתרה מא ּון; צריכה אינּה לׁשמר, י ֹודעת אפּלּו - ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹׁשׁש

סכלה אפּלּו - עׂשר וכל [טיפשה]ּבת מאּון. צריכה ּביֹותר, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ
לדעּתּה ׁשּלא קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה -מי ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

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 ְְְְְִִֵֵֶֶָ

צרי ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּגט [מדיני]ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֹ

טפסי ּבֹו ּכֹותבין ואין יראה [נוסח]הּגרּוׁשין; ׁשּמא הּגט, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, [תיעוד ּכגט ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

.המיאון]
.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים

ׁשּמאנה, אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָואת
ׁשאינן  ּפי על אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשמע

זה:מּכירין  ּבנּסח מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻ
.‡È ו ּכ ּבׁשּבת ּבכ'וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום כ ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ

ׁשאּמי  ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי [השיאוני אֹו ְְְְֲִִִִִִִִַַַַָ

והׁשּתא-] ּפלֹוני. ּבר קדמיכֹון [כעת]לפלֹוני ּדעּתי ּגּליתי ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָ
עּמיּה[לפניכם] קיימנא ולא ּביּה צבינא רוצה ּדלא [שאיני ְְְְִֵֵֵֵָָָָָ

עימו] עומדת ואיני ּדאבו ּ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 על נאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּובכלל

עליה  ולֹוקה והרי ּבעלּה הּטּמאה", אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - ְֱֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּכל  לפיכ ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָנטמאה;

ּוסתירה קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה בה:אּׁשה [שהתרה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי מּכין אל אֹותּה, ּבעל אם -ִִַַָָ

יֹוציא  ׁשּגרׁשּה, אחר והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאֹותֹו
ְֵּבגט.

.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;
לראׁשֹון. לחזר מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻוגרׁשּה

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ּומאנה [בגט]ולא והחזירּה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
מּתרת  - האחר וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבֹו,
ּגט  ׁשּקדמֹו ּפי על אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלחזר
לחזר  ּומּתרת מעֹולם, ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ
ּומאנה  לאחר, ונּׂשאת ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו.
אף  ּבגט, מּמּנּו ׁשּיצאת מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאחר
אם  לֹומר, צרי ואין ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
ולבנֹו, הראׁשֹון, לאבי אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָּגרׁשּה
האחרֹון  מן ׁשּיצאת ּפי על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָּולאחיו,

ְֵּבמאּון.
.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת

אם  לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת
לאחיו  מּתרת היבמין, מן ּבאחד .מאנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

.ÁÈ תּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכל
ׁשּנתּגרׁשה  מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹולא

ּבֹו ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו השני]ּבֹו ;[עם ְְְֲִִֵֶֶַָָָ
ּבין  להבחין מעּברת, אינּה אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻֻּכדי

אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל ְְְֲִֶֶַַַזרעֹו
.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 להמּתין ואפּלּו צריכה - ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

אילֹונית  אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים
נערות] סימני לה שאין מלידה, ּבמדינת [עקרה ּבעלּה ואפּלּו ,ְֲֲִִִַַַָ

מן  ּבתּולה אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו ְְֲֲִִִֵֶַָָָָהּים,
יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - ְְְְִִִִִֵַָהארּוסין

.‡Î ממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה
אֹותן  מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע  ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּבקדּׁשה  נזרע ּתארׁשּלא יפת וכן גויה]. מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עד אף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ּתׁשעים שתחפוץ להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹיֹום

.·Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
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ּ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

ראּויה  ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלולד,

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„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 , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על החלב,[יזדהם]מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לחלב  הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ְְִֵֶַּכׁשּיתעּכר.

.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 ולא [לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת  גרושה .[שמא ְִֶֶַ

עדים ·. ׁשני לּה ׁשם היּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי  על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו 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,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור  ׁשל ּכחתיכה עצמּה .ועׂשתה ְְְֲִִֶַַָָָָ
והּוא „. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין ‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת  ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחר נאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא  מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת  'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,
.Â ואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ'לא
העדים  מּפני ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נּׂשאת, אם לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּסֹומכין

ממזר  והּולד .ּתצא ְְֵֵֵַַָָ
.Ê ׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אמרּו אם אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל  הּגט. אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים:

ּוׁשנ  ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת -והיא לּה מעידין עדים י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לאחד  נּׂשאת אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף
ׁשהיא  ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעדיה,
נּׂשאת  אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
'איני  היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד  ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר  .ספק ְֵֵַָ
.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:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין  אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡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 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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ּ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

ראּויה  ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָוהֹוציאּוה
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלולד,

ּבֹו ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר .וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹ
.„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 , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ׁשאינֹו ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על החלב,[יזדהם]מקּפיד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

לחלב  הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא
ְְִֵֶַּכׁשּיתעּכר.

.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 ולא [לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ
היא]מתיּבמת  גרושה .[שמא ְִֶֶַ

עדים ·. ׁשני לּה ׁשם היּו ׁשאין ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ואמרה: ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּגט,
ּפי  על אף ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ'ּגרׁשני

מקּים חתימותיו]ׁשאינֹו 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,
ּפיה, ּבהֹודאת עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמן

אּסּור  ׁשל ּכחתיכה עצמּה .ועׂשתה ְְְֲִִֶַַָָָָ
והּוא „. ּגּטי', ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה

זֹו הרי אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹֻאֹומר
ּבעלּה ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה .נאמנת; ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

וחֹוׁשׁשין ‰. נאמן, אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
מגרׁשת  ספק ותהיה אינֹולדבריו ׁשּגרׁשּה, לֹו הֹודת ואפּלּו ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - לאחר נאמן שתינשא [להכשילה; ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָ
משניהם] להתגרש אינּהותצטרך והיא ּגרׁשּה ּבטל ּבגט אֹו ,ְְְִֵֵֵֵָָָ

והיא  מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ּבֹו ּפניה ּתעיז ׁשּמא אֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹודעת,
אמת  'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ׁשּלּה. האּסּור ּכבד יֹודעת ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאינּה

ּבפנינּו'. עּתה ּגרׁשּה קּימין, אּתם הרי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּדבר,
.Â ואֹומרין אֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָׁשנים

'ּגרׁשּתני' לֹו אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ'לא
העדים  מּפני ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
נּׂשאת, אם לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּסֹומכין

ממזר  והּולד .ּתצא ְְֵֵֵַַָָ
.Ê ׁשהרי נתּגרׁשה', 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּמה

אמרּו אם אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָָָאֹומרין
והֹואיל  הּגט. אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהעדים:

ּוׁשנ  ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת -והיא לּה מעידין עדים י ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לאחד  נּׂשאת אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָאף
ׁשהיא  ּבוּדאי יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמעדיה,
נּׂשאת  אם אבל עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתרת,
'איני  היא אמרה אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָלאחר,
והּולד  ּתצא, זֹו הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיֹודעת',

ממזר  .ספק ְֵֵַָ
.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:
לעצמֹו מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשּׁשניהן

נאמנין  אינן .העיד, ֱִִֵֵֶָָ
.‡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 ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

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



oiyexibצח zekld - miyp xtq - xii` f"i w"y mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

נתנֹו ּולגרּוׁשין היה , 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ'ׁשליח
נאמן, הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹלי',

מגרׁשת. ְְִֶֶֹוהיא
.·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 ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
יצא  לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמּתחת

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
מת' 'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
אּׁשה  ּבעדּות אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

הראשון] ׁשל [העד ּדבריו ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני ,ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻ
השני]אחד ׁ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 לעד , ת ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָ

ּתצא; לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהעיד
ּתצא. ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבאּו

.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 ואחר ּבעלי', 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאּׁשה

ּתּנׂשא  לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ואם ּכ ; ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹֹ
ּתצא. ִֵֵֵנּׂשאת,

.·Î הרי - 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
עׂשרה  ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזֹו

ּתּנׂשא  זֹו הרי - 'מת' ּכמאה'אֹומרֹות 'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבין  הרב, אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹאּלא

להחמיר. ּבין ְְְִֵֵַָלהקל
.‚Î הרי - מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַֹׁשני

ספק  ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ואם זֹו . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָֹ
הרי  - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָנּׂשאת

ּתצא. לא ֵֵֹזֹו
.„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 ּתחּלה,אסּורה, זֹו נּׂשאת ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

עצמּה אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין
ׁשּתיהן  ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא - ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָעליו'
אֹותּה מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעליו.
מעידה  ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא לּה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹואֹומרת
'מת', אֹומרת זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ּכ להּתירּה, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹלּה
קּים, ׁשאינֹו אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוצרתּה

יּנׂשאּו. אּלּו ְֲִֵֵָהרי

ה'תשע"ג  אייר י"ז ש"ק יום

יג  ¤¤ּפרק
ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגר ׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה

ּובעלּה, היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּובאּו
מלחמה]וׁשלֹום -[אין ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲִֵַָָָָָָָ

מּתחת  להּׁשמט ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻאינּה
אח  עד ּבא ׁשּמא ּבעלּה. ּתּנׂשא, לא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד ד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

עד. לּה יׁש ׁשהרי ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹהיא
ּ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;
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ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
ּבכללן'. נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּוקברּתיו'; ּבּמלחמה 'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם במלחמה]אבל נאמנת.[לא - ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ
היתה ‚. 'מלחמה ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

ואם  לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקֹום
ּתצא  לא .נּׂשאת, ִֵֵֵֹ

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,
ּבנׁשיכה. ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ
ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה  רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Â ואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא  נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
חֹויה  זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
הּזקנים  ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על  ּדעּתּה סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהחֹולים;

הּמתים. ִֵַֹרב
.Áאמרנּו ּדברים ּכבר ּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹו עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ואין  מעיד אינֹו קטן, א ֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשפחה.

ּדבריהם. על ְְִִֵֶַסֹומכין
.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

ׁשם  היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר [סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל

.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכדי  ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל
.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי

זה  הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,

.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
מעידין  ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים

ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
.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 ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,

אבר[רשת]מצֹודה מּמּנּו והעלּו ׁשּיּנטל אחריו, אפׁשר ׁשאי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
את  ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעיד  זה הרי - ויחיה החי, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן

ְִאׁשּתֹו.
.ÊÈ אין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו

יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשים מעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מלאה  רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָועקרּבים,

הּסימנין ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו [קנה יין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּלא  ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות 

.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 ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשרּבן  אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
'קברּתיו' אֹומר אם - לא למיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר
.Î ׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם
.‡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
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ּבאמצען, ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ'מת'
ּבכללן'. נהרג ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהרי
ּוקברּתיו'; ּבּמלחמה 'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם במלחמה]אבל נאמנת.[לא - ְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ
היתה ‚. 'מלחמה ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְְִִָָָָָָָָָָָָָֹֻלא

ואם  לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקֹום
ּתצא  לא .נּׂשאת, ִֵֵֵֹ

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,
ּבנׁשיכה. ּכ ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹנאמנת,

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו עשן]אמרה: ונתמלא באש ,[הציתוהו ְְִִֵַָָָ
ּכׁשם  נאמנת; אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאֹו
ואמרה  רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ְְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנעׂשה

נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ'מת
.Â ואני נהרג, 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָאמרה:

ׁשּנאמר: ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹנּצלּתי'
הּוא  נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה .ּכׁשם ְִִִֵֶָָ

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
חֹויה  זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
הּזקנים  ויּנצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוזה
על  ּדעּתּה סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהחֹולים;

הּמתים. ִֵַֹרב
.Áאמרנּו ּדברים ּכבר ּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אֹו עבד ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָאמּורים?
ואין  מעיד אינֹו קטן, א ֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשפחה.

ּדבריהם. על ְְִִֵֶַסֹומכין
.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

ׁשם  היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמּמּנּו,
לדבר [סיבה]אמתלא אּלא נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹות אהרג ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹאחר:
ׁשּכּונתֹו ּתּמֹו, לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכדר

זה. על אימה ְִֵֶַַָלהּטיל

.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ׁשאמרּו:[בתי ּגֹויים ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּכדי  ּבכזב עצמן ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'הרגנּו

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹלהּטיל
.„Èׁשּׁשאלּו ּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֻּגֹוי

זה  הרי - המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹותֹו
ּפיו. על ּומּׂשיאין ֱִִִֶַַָנאמן,

.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
מעידין  ׁשאין אׁשּתֹו; את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻּבדברים

ספק. ּבֹו ואין וּדאי ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
.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 ,ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
והׁשליכּו ּבּים, הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשּמת,

אבר[רשת]מצֹודה מּמּנּו והעלּו ׁשּיּנטל אחריו, אפׁשר ׁשאי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
את  ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו מעיד  זה הרי - ויחיה החי, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמן

ְִאׁשּתֹו.
.ÊÈ אין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו

יאכלּוהּו ׁשּלא אפׁשר עליו; נחׁשים מעידין לחפירת נפל . ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
מלאה  רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָועקרּבים,

הּסימנין ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו [קנה יין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
סֹופֹווושט] ׁשּוּדאי ׁשּמת; עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו -ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּלא  ׁשּיחיה, אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹלמּות.
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ְְֲִִִִֵֵַָָָָָימּות 

.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 ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.ËÈ,'ּבמּפלת' אֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

ׁשרּבן  אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻאֹו
'קברּתיו' אֹומר אם - לא למיתה ואם ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, , ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹאמר
.Î ׁשאין ּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן

עלה ולא סֹוף, לחיות]להם שיוכל זמן זכרֹו,[בשיעור ואבד , ְְְִֶַָָָָֹ
ׁשּבארנּו; ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹונׁשּתּקע
ּתּמֹו לפי ׁשהסיח הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻואם
ּתצא; לא זֹו הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹואמר:

אֹותֹו. מנּדין - לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָוחכם
.‡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
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אין  ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
מׁשּתּנה  ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, .מעידין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

.·Î ּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
מׁשּתּנה ימים  ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

אחר  ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻּבּמים
ׁשהרי  עליו, מעידין  אין - ונתּפח ׁשע ֹות, הּים מן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשהׁשל
עליו, להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנׁשּתּנה.
לאֹור  אֹו הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָּבֹודקין

ְַָָהּלבנה.
.‚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 והּוא [מכיר]אׁשּתֹו, האיׁש; אֹותֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַָ

'קברּתיו'. ְְִֶַַֹׁשּיאמר:
.ÂÎ והן למקֹום, מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָוכן

ּבקֹולר ּבדברים [שרשרת]אסּורין וכּיֹוצא ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשהלכּו אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאּלּו,
ּכּלם, מתּו ,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָֻמּמקֹום

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ְְְִִֵֶֶַַּוקברנּום
.ÊÎּכ ּפלֹוני, ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָיׂשראל

הּדעת  ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻוכ
וׁשם  ׁשמֹו ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ'הּוא
- ומת' ּפלֹונית מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָָעירֹו.
ּתּנׂשא  הּוא, אּלא מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹמחּפׂשין

ְִאׁשּתֹו.
.ÁÎ נהרג אֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָמצאּו

יׂשראל  ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', אׁשּתֹו.איׁש ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ
ׁשּנׁשּתּתק מי ׁשּבֹודקין [נתאלם]וכן ּכדר אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָ

- ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻלגּטין,
ותּנׂשא  ּכתיבתֹו, על ּבדריׁשה סֹומכין אּׁשה עדי ּבֹודקין ואין . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ

להקל  אּלא להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוחקירה,
עגּונה. הּתרת ֲִַַָָמּׁשּום

.ËÎ החמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
אּׁשה  ּובלא ּבעדּות הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו , ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָֹ

על  ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדריׁשה
ׁשאין  ּבדבר אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדת

ּבריֹו על לעמד יכֹול העדים [בירורו]אּתה 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 ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
(ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ׁשּלא לא (ג) לחלץ; ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ

מעליה. הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּתּנׂשא
ּורׁשּות  ליּבּום'; 'זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָוהאּׁשה

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָה ּיבם

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
ׁשּזֹו יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָאׁשּתֹו

ׁ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 הּבת,זה ואחד הּבן אחד - ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּבת זרע אֹו הּבן זרע מּכל [נכדים]אֹו זרע לֹו ויׁש הֹואיל ; ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
את  ּפֹוטר זה הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין ֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָמקֹום,
אֹו ממזר זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָאׁשּתֹו
החליצה  מן אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָעֹובד

הּיּבּום. ִִַּומן
ׁ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 . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

יסיר  "ּכי אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלאדניה",
ּפי  על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאת
הרי  - הּגֹויה מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנׁשּתחרר
הרי  אׁשּתֹו. את ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן
ּונׂשאּה, וׁשחררּה, וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהיה
ׁשּבנּה ּפי על ואף לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומת

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, ְְְִִֶֶַָָמּמּנּו
הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ

מֹותֹו בעלה]אחר ויצא [של ילדה ואם ּתתיּבם; זֹו הרי , ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד  סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד [תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
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נׁשי  את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג  מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול  קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Â עבֹודה עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמי
העֹולם זרה  לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

היה  ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹקדם
מן  לדבר אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים,

הֹורתֹו והיתה הֹואיל אינֹו[עיבורו]ּבקדּׁשה, ּבקדּׁשה, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֻֻ
ִָאחיו.

.Ê לאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
ּכמי  הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן,
.Á אחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא  הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי  - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אחוה  ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן

ּבקדּׁשה  ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד -. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.Ë ׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי

הּׁשאר  את ּפֹוטרת מהן, ׁשּנאמר:אחת לׁשּתים, מיּבם ואינֹו ; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ"אׁשר
מהן  אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה

הּצרֹות ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו [שאר חֹולץ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻ
המת] .נשי

.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 אפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו

חֹולץ  אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית  ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה .למי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

.·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] היא הוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע ׂשה.
אסּורֹות  וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל

ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ
ּכל  מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא  וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה . [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּור זיקה -ָ

האּסּורין  וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולא אסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, 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,
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי  ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊË איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹום ּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורת אחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אם ממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּ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 מיּבם אֹותּה, ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ;וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ותּבדק  ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אחר אבל נבעלה ואפּלּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.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 יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ּכל  ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
...וחלצה  האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹראּויה
זמן  וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעלֹו";
אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻחלץ

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.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 תּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאויר צרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת  אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
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נׁשי  את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג  מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

ּול  קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו פיכאֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Â עבֹודה עֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָמי
העֹולם זרה  לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין , ְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻ

היה  ואם ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹקדם
מן  לדבר אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָלֹו
לדתֹו ׁשהיתה ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּדברים,

הֹורתֹו והיתה הֹואיל אינֹו[עיבורו]ּבקדּׁשה, ּבקדּׁשה, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶָָָָָֹֻֻ
ִָאחיו.

.Ê לאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
ּכמי  הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן,
.Á אחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים

ׁשּלא  הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
הרי  - ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
אחוה  ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהן

ּבקדּׁשה  ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד -. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ
.Ë ׁשל חליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמי

הּׁשאר  את ּפֹוטרת מהן, ׁשּנאמר:אחת לׁשּתים, מיּבם ואינֹו ; ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ואינֹו ּבֹונה, הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ"אׁשר
מהן  אחד - רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹונה

הּצרֹות ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו [שאר חֹולץ ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָֻ
המת] .נשי

.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 אפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו

חֹולץ  אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית  ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה .למי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

.·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] היא הוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָע ׂשה.
אסּורֹות  וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל

ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי מדרבנן]עליהן שאיסורן ,[עריות ְְְֲִִִִִֵֵֶ
ּכל  מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר

ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;
.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ

ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא  וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹוׁשּגרׁשּה זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן לה . [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּור זיקה -ָ

האּסּורין  וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר
.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולא אסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ

אֹונחלצה] לּה, 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,
.ÂË;יחזיר להחזיר, רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָהּכֹונס

ׁשם עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא [שום]מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
מּדברי  ולא ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֹאּסּור

ְִסֹופרים.
.ÊË איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ויֹום ּכבר ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורת אחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
אם ממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

עד  חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה
ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּ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 מיּבם אֹותּה, ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ;וכן ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ותּבדק  ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אחר אבל נבעלה ואפּלּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבּה ויּמצאּו ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתים
ִִָסימנין.

.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 יֹום ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ,היבמה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ

ּכל  ּכׁשאר - החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום ְְֲִִִִִַַַָָָָחּוץ
ׁשאינּה מּפני יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשים.
...וחלצה  האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹראּויה
זמן  וכל לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָנעלֹו";
אֹו אֹותּה יּבם ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאינּה
זֹו הרי - מעּברת ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻחלץ

ּכלּום. צריכה ואינּה ְְְְְִִֵָָָנפטרה,
.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 תּנׂשא לא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻלפיכ

זֹו ׁשּתלד עד לאויר צרתּה ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין , ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ָָהעֹולם.

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
מת  אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹּוממּתינין
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ּכ ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבּיֹום
אחר  יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּתהיה
מּפני  ּגט, מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנֹולד,

עליו  ערוה אחיו]ׁשהיא .[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 אחר לאחרֹון; עליה ּבא ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים הראשון ׁשּילדה, בן [שמא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
.הוא]

ב  ¤¤ּפרק
ׁשּיקּדׁש‡. עד יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּדברי

הּוא  וזה ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָאֹותּה
ּכמֹו ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּנקרא
עׂשה  לא - מּדעּתּה ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּיתּבאר;
מן  ּוקטּנה ּברצֹונּה. אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלּום,

ארוסה]הארּוסין ומת אּלא [שנתארסה מאמר ּבּה עֹוׂשין אין , ֲִִֵֵֶַָָָָ
אביה. ִִַַָָמּדעת

יבמּתֹו·. את מקּדׁש ׁשהּוא ּברּכת ּוכׁשם מבר הּוא ּכ , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּבא  ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָֻנּׂשּואין
צרי ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹעל
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש ְְְֲִִֵַַַַַַַַַָֹלחזר

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 לא [בעל]- - ּביבמּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ

נתּכּון  ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָקנה;
מקֹום. מּכל ּבעילה ְְִִֵָָָלׁשם

ׁ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

.Ê- רצּו לא האחים; ּכל על  מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹחֹוזרין

לחלץ.יּבם' אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: 'עד [האח]אמר אֹו הּקטן', ְְִִֶַַַַַַַָָָָ

'ההֹול הים]ׁשּיבֹוא למדינת שהלך ׁשּיבריא [האח 'עד אֹו , ְִֵֶֶַַַָ
אחלץ'[האח] אֹו איּבם אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹהחרׁש,

אֹו יּבם אֹו מצוה, עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ֲֹחלץ'.

.Ë הּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד  לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול

חלץ' אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא .ׁשּיבֹוא'; ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם [מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ

לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע  מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
ותצא  לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
ּכתּבתן  נֹוטלֹות נתּבע ּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ְְְְְְְִֶֶָָָָָָֹֹֻֻּבלא

האלמנֹות. ְְִַָָָּכׁשאר
.‡È והיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו

ׁשּמצוה  לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָאינּה
.ּבּגדֹול  ַָ

.·È אחי הרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹאמר
ו  ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'רֹוצה לפני אינּה היא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

מאחר  מֹורדת; זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבֹו,
[שוין] ראּויין ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול והֹואיל ׁשּנסּתּלק ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

מרדה. לא זֹו הרי - ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹוהיא
ואמרה: אחרת, ּבמדינה מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹולא
רֹוצה  איני זה אבל אֹותי, וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ'הריני
ׁשּתֹובע  הּגדֹול ׁשאינֹו לזה ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבֹו'
ואם  חלץ; ּכתּבה , לּה ולּתן לּה לחלץ ּתרצה 'אם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹֻאֹותּה:
ל ואין הֹואיל - אחי ׁשּיבֹוא עד ׁשּתׁשב רצת הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאו,

עליו'. קדימה ְִִָָָּדין
.‚È ׁשּתבע זה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבא

ּכאן  'אין לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, ְְְְִִִֵֵָָָָָאֹותּה
ּתת  אֹו - קֹודמת' יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה יּבם מי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מֹורדת  ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו .לֹו, ְְְִֵֵֶֶָָֹֻ
.„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 - ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹ
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ּ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], אם [שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה  אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה
אׁשת  תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

לֹוקה  - ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמת
ונאסרה  ּבנים, ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
מּתרת  ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעליו

ֲִֵַלאחרים.
.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
מּפני  אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה  ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה  ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא  על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Î יבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק  ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדם מּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נתקּדׁשה  ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין  ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי  - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו
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ּכל ‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא [מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ‚. ׁשל אימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לעׂשר",[שנה] תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַרביעית
מּׁשנה  מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית [=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר „. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב [בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער

לׁשֹון ‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי

מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני
.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ואם ּומצותֹו ; ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יצא. מקֹום, ּבכל ְְִַָָָָָהתוּדה
.Ê הּמּתנֹות מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ,אינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וער  וכּו'". הּבית מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ב ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
מתוּדין. ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב ְְֲִִִַַַָָָָָיֹום

.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
עני, מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמעׂשר,

לענּיים  אֹונֹותנֹו וּדאי, ׁשל ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
רבעי הרביעית]נטע בשנה אילן -[פירות ּפדּיתן מעֹות אֹו , ְְִִֶַָָָָ

אצלֹו נׁשאר ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות חּיב [- אינ ֹו , ְֲִֵֵֵֶַַַָ

מקֹום. ּבכל מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבערֹו.
.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה

אם  אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
לבערֹו צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשאר

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל ּכמבערין.- הן הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
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ּ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], אם [שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה  אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈלּה ׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹהיבמה
אׁשת  תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי -ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

לֹוקה  - ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמת
ונאסרה  ּבנים, ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
מּתרת  ּתהיה ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻעליו

ֲִֵַלאחרים.
.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
מּפני  אֹותּה; מֹוציאין - ׁשחלצה אחר ּונׂשאּה וחזר ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנּׂשּואין,
אסּורה  ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהיא

זה  ועל זה והיאעל ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו בעודה], -] ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
נחלצה]זקּוקה ולא התייבמה יבמּה;[שלא  על נאסרה לא - ְְְֶֶַָָָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה ְֵֵֶַָָָָָאּלא
.‡Î יבם זּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּכל

ּכלּו ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹאֹו
מּספק  ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלֹו

ׁשּבארנּו ּכמֹו קדם מּדבריהם לאחר ונתקּדׁשה הלכה אם - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
נתקּדׁשה  ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָחליצה,
אֹוסרין  ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָֹלכהן
הרי  - מת אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹעל

לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָזֹו
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ּכל ‡. ׁשּמֹוציאין אחר ה', לפני להתוּדֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָמצות

וכדומה]הּמּתנֹות הּנקרא [מעשרות הּוא וזה הארץ; ׁשּבזרע ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָ
מעׂשר'. ֲִֵַ'וּדּוי

ּבּה·. ׁשּמפריׁשין הּׁשנה אחר אּלא זה, וּדּוי מתוּדין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
ה' לפני ואמרּת לעׂשר תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - עני ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמעׂשר

הּבית" מן הּקדׁש ּבערּתי ,אלהי. ְֱִִִִֶֶַַַַֹֹ
מתוּדין ‚. ׁשל אימתי ּפסח ׁשל האחרֹון טֹוב ּביֹום ּבמנחה ? ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לעׂשר",[שנה] תכּלה "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַרביעית
מּׁשנה  מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּברגל

שנה] וכל[=של אּלא כשכל]רביעית, ׁשליׁשית [=רק ּפרֹות ְְְִִִִֵֶָָ
הארץ.[כבר] ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָנתעּׂשרּו,

הּמעׂשר „. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ;אין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב [בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ

ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער

לׁשֹון ‰. ּבכל נאמר זה, ה'וּדּוי לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי

מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני
.Â"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ואם ּומצותֹו ; ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

יצא. מקֹום, ּבכל ְְִַָָָָָהתוּדה
.Ê הּמּתנֹות מן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ,אינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

וער  וכּו'". הּבית מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ב ׁשּכן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
מתוּדין. ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב ְְֲִִִַַַָָָָָיֹום

.Á ּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
עני, מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמעׂשר,

לענּיים  אֹונֹותנֹו וּדאי, ׁשל ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
רבעי הרביעית]נטע בשנה אילן -[פירות ּפדּיתן מעֹות אֹו , ְְִִֶַָָָָ

אצלֹו נׁשאר ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי
ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות חּיב [- אינ ֹו , ְֲִֵֵֵֶַַַָ

מקֹום. ּבכל מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבערֹו.
.Ëאצלֹו ּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָּבּמה

אם  אבל טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻּפרֹות
לבערֹו צרי אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָנׁשאר

ּכמבער  ׁשהּתבׁשיל ּכמבערין.- הן הרי ּותבלין, יין וכן ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ
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.È אינן - הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּפרֹות
אֹותן  לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו .מעּכבין ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ

.‡È הרי - הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָמי
ׁשם קֹורא לבעליהן[מעשר]זה ּבהן ּומזּכה כגון [לּמּתנֹות, - ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּבהןלכהן] ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב לבעליהן,[כשליח]על ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָ
אינּה קרקע, ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּומתוּדה
להן  להקנֹות יכֹול  אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
והּמעׂשרֹות  ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָהּמעׂשרֹות

מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר ְְְְֱִִֶֶַַָָָֹוהּתרּומֹות,
.·È הּמּתנֹות ּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ?ּומּנין ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעׂשר  זה - "הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
ׁשהיא  חּלה, זֹו - הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשני
ראׁשֹון; מעׂשר זה לּלוי", "נתּתיו ּבּבית; ּכהנים ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּתנה
ּתרּומה  והיא אחרת, מּתנה ׁשּקדמּתּו מּכלל - נתּתיו" ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ"וגם
מעׂשר  זה - ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר מעׂשר. ּותרּומת ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָּגדֹולה
ּופאה  ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ׁשכחה ולקט ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָעני,

הּוּדּוי. את ְְִִֶַַמעּכבין
.‚È יתוּדה ּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָוצרי

הקּדים  אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: -ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
אינֹו טבלֹו, נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָמעׂשר
נתנן  ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹיכֹול

לּכהניםלבעליהן  ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן [בזמן . ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
לּלוי".עזרא] נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

.„È הּוּדּוי ׁשעּקר מתוּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמי
הּוא  מתוּדה,ּבמעׂשר - ּבלבד ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

הּבּכּורים. ׁשהּוא הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּנאמר:
ׁשאין  מתוּדה; אינֹו - עצמּה ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבל

הּמּתנֹות. ׁשאר ּבכלל אּלא וּדּוי, טעּונה ְְְְִִֶַַַַָָָָָהּתרּומה
.ÂË"מּמצֹותי עברּתי ׁשאינֹו"לא על מּמין הפריׁש ׁשּלא - ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹ

על  המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻֻמינֹו,
החדׁש. על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא ְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּתלּוׁש,
עליו. ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ"ולא

ּבאנינה אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי קרובו "לא [שמת ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָֹֹ
נקבר] הא וטרם - ּבטמא" מּמּנּו בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

למת" מּמּנּו נתּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֻאם
לאֹוננים  נתנֹו ולא למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא -ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הּבחירה. לבית ׁשהביאֹו אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַָָָֹאחרים.
ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח ׁשּׂשמח - צּויתני" אׁשר ּככל ְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ"עׂשיתי

ּבכל  הּטֹוב"."וׂשמחּת ְְְַַָָָ
.ÊË ּכאׁשר" עד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּודבׁש" חלב זבת ארץ לאבתינּו, ׁשּיּתן נׁשּבעּת ּבּקׁשה זֹו , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבּפרֹות. ֵַַַטעם

.ÊÈ ועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
חלק להם ׁשאין מּפני - אֹומר:ּבארץ מׁשחררים הּוא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ

על  ׁשאף מתודים, ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר
מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּפי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אייר י"ב שני יום
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מצות  ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּולהעלֹותן  ּבּכּורים להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹלא
לירּוׁשלים; חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) ְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹלּמקּדׁש;
זרֹוע  לתת (ה) לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ(ג)

(ז) הּגז; ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה לפּדֹות ּולחיים ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ
ולּתן  חמֹור, ּפטר לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹּבכֹור
לפּדֹותֹו. רצה לא אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹֹּפדיֹונֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ּפרק
mixEMiAzFkld-mirxfxtq

¤¤
¦§¦¦

מּתנֹות ‡. ועׂשרים מפרׁשין ארּבע וכּלן לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה ְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹֹֻֻ
מֹודה  ׁשאינֹו ּכהן וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבּתֹורה;

מהן. מּתנה לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּבהן
'אׁשר ·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו .קּדׁשנּו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻ
אּלא ‚. הּכהנים אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשמֹונה

אֹוכלין  אין - מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּבּמקּדׁש,
מּתנֹות  וחמׁש העיר; מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹותן
ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין -ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ּבהן זֹוכין - מהן מּתנֹות ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָוחמׁש

הּמקּדׁש. מן ּבּה זֹוכין - אחת ְִִִַַַַָָָָּומּתנה
ּבׂשר „. ּבּמקּדׁש? אּלא נאכלין ׁשאין הּׁשמֹונה הן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמה

ּובׂשר  הּבהמה, חּטאת ואחד העֹוף חּטאת אחד ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהחּטאת,
ּבין צּבּור,[אשם]האׁשם, ׁשלמי וזבחי וּדאי, ּבין ּתלּוי ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּלחם  ּוׁשּתי יׂשראל, מנחֹות ּוׁשירי העמר, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומֹותר
בשבועות] -[שמקריבים מצרע ׁשל ׁשמן ולג הּפנים, ולחם ,ְְְִֶֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבּמקּדׁש. אּלא נאכלין אין ְֱִִֵֵֶֶַָָָאּלּו
חזה ‰. ּבירּוׁשלים? אּלא נאכלין ׁשאין החמׁש הן ֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומה

ׁשלמים  ׁשל נזיר,וׁשֹוק מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
אּלא  נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָּובכֹור

ִִַָּבירּוׁשלים.
.Â מעׂשר ּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומה

קדׁש ּוׁשלׁשּתן הּגזוהחּלה, וראׁשית אחּזה [מהצאן], ּוׂשדה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ
לכוהנים  ומתחלקת להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -]

הּתֹורה שבמשמר] מן ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶַָָֻ
ארץ  ׁשל וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאּלא

יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָיׂשראל,
.Ê מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן הּמּתנֹות ּומה ? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

חולין] בהמת מכל וקיבה לחיים ּופטר [זרוע הּבן, ּופדיֹון ,ְִֵֶֶַ
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הּגר וגזל יורשים]חמֹור, לו ואין והחרמים[שמת דבר , [כל ְְֲֲִֵֶֶַַָ
לכהן] ּדבר.שהוחרם לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים  ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

.Ë קדׁשי ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשמֹונה
הן  ׁשּיתּבאר קדׁשים ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹּבמקֹומֹו;
.È לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש

אּתולנקבֹות  ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק

מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכן  איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון  וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה  לזכרי לאהרן הּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן  הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות  ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז  וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·È עׂשרים ואמרּו: אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן  נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ּבּמקּדׁש,וארּבע עׂשר - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, לירושלים]וארּבע :[חוץ ְְְְִִִֶֶַַַַָ

.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי  מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר  ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כל ארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ

שמונף] קד מה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ
.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
הּגר  וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, חׁשב ׂשדה זה, חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

וׁשֹוק  חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
היה  אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל ְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמּורם
הּמּורם  הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתֹודה,
חׁשב  הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעּמּה

אחת. מּתנה מהן ֵֶַַַַָָָהּמּורם
.ÊË אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות  מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן יתּבאר ואחת הּגר ּגזל וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
החרמים  ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות  מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ׁשאינן  הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומֹות.
והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּתלּויין

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַוראׁשית
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הּבּכּורים ‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין ּבלבד,[בזמן יׂשראל ּובארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
."אלהי ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

מּדבריהם ּבּכּורים חכמים]ּומביאין סיחֹון [מתקנת מערי ְְִִִִִִִֵֵֵֶָ
ּומּסּוריה הארץ]ועֹוג בקדושת נתקדש ולא דוד שכבש מקום -], ְְִָ

ּומֹואב, עּמֹון אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּקֹונה
ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומצרים
ּבּכּורים  הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶמּדבריהם,

ּבּכּורים. אינן לארץ, ִִִֵֶָָָָמחּוצה
האמּורים ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ  והּתאנים ּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת  חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר  מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים .מּתמרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּותאנים  ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻואם
נתקּדׁשּו. לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, ְְְְְֲִִַַָָָָֹֻֻֻֻסּכֹות

ּבלבד „. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ,אין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָ
מקּבלין  אין מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִֶמּמּנּו.
לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ
ְִִוצּמּוקין.

.Â עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציר אין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם  אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין  אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן  חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Ê מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדם הּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו. עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
אׁשר  ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

ְְַָּבארצם".
.Á ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל ּכל ּופרֹות "ּבּכּורי ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר  ּכל מּמּנּו מביא "ּבארצם";אינֹו ׁשּנאמר: מביא , אבל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל ְְְִֵַַָָָמן

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענף הּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

ּבתֹו והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
ּבתֹו קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָׂשדהּו,
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הּגר וגזל יורשים]חמֹור, לו ואין והחרמים[שמת דבר , [כל ְְֲֲִֵֶֶַַָ
לכהן] ּדבר.שהוחרם לכל חּלין וחמׁשּתן ;ְְֲִִַָָָָֻ

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים  ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין .והּוא ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻ

.Ë קדׁשי ּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשמֹונה
הן  ׁשּיתּבאר קדׁשים ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין , ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻ

וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ְְֱִֶֶַַָָָָֹֹּבמקֹומֹו;
.È לזכרים ונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהחמׁש

אּתולנקבֹות  ולבנתי ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ; ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכהּנה, לזכרי אּלא נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֻלחק

מׁשמר לאנׁשי במקדש]ׁשהרי שבוע באותו הן;[העובדים ְְְֲִֵֵֵֶַָ
וכן  איׁש. אּלא מקריב ואין ודמֹו, חלּבֹו מקריבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָוהּבכֹור
- הּגר וגזל והחרמים, אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻעֹורֹות
ּפדיֹון  וכן ׁשּיתּבאר; ּכמֹו מׁשמר, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאין

ּכהּנה  לזכרי לאהרן הּבן הּכסף "ונתּת ּבֹו: נאמר ׁשּכן , ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּכּלן  הּבכֹורֹות ׁשּדין - ּכהּנה לזכרי חמֹור, ּופטר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻּולבניו".

לנקבֹות. ולא לזכרים ְְְִִִֵֶָָֹׁשוה,
.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּבהמה,מּתנֹות  ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, : ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָ
לכהנת? נּתנת הּגז ׁשראׁשית אֹומר, אני ּומּנין הּגז. ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹוראׁשית
ּגז  וראׁשית ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ "ראׁשית נאמר: ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשהרי
ּכזכרים, לנקבֹות נּתנת ּדגן ראׁשית מה - לֹו" ּתּתן - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹצאנ

ּכזכרים. לנקבֹות נּתנת הּגז ראׁשית ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָאף
.·È עׂשרים ואמרּו: אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

לאהרן  נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ּבּמקּדׁש,וארּבע עׂשר - הן ואּלּו , ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, לירושלים]וארּבע :[חוץ ְְְְִִִֶֶַַַַָ

.‚È,וּדאי אׁשם העֹוף, וחּטאת חּטאת, - ּבּמקּדׁש ְְִֶֶַַַַַַָָָָָעׂשר
ׁשּתי  מצרע, ׁשל ׁשמן ולג צּבּור, ׁשלמי זבחי ּתלּוי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹואׁשם

העמר  ּומֹותר מנחֹות, ׁשירי הּפנים, ולחם .הּלחם, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּומּורם והּבּכּורים, הּבכֹורה, - ּבירּוׁשלים כל ארּבע -] ְְְִִִִַַַַַָָָ

שמונף] קד מה ועֹורֹות נזיר, ואיל ׁשים.מּתֹודה ְְֳִִִֵָָָ
.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

חמֹור, ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
הּגר  וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, חׁשב ׂשדה זה, חׁשּבֹון ּולפי . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ

וׁשֹוק  חזה והן - אחת מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָּכל
היה  אם עּמהם הּמּורם הּלחם עם ׁשלמים, זבח מּכל ְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּמּורם
הּמּורם  הּלחם עם נזיר, מאיל הּמּורמת הּזרֹוע עם ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתֹודה,
חׁשב  הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל וׁשֹוק; חזה עם ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָעּמּה

אחת. מּתנה מהן ֵֶַַַַָָָהּמּורם
.ÊË אחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות  מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן יתּבאר ואחת הּגר ּגזל וכן ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
החרמים  ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבהלכֹות
ּבהלכֹות  מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָּבהלכֹות
ׁשאינן  הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ּובהלכֹות ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּתרּומֹות.
והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, - והן ּבקרּבנֹות; ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּתלּויין

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון הּגז, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַוראׁשית
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הּבּכּורים ‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות

הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין ּבלבד,[בזמן יׂשראל ּובארץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
."אלהי ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:

מּדבריהם ּבּכּורים חכמים]ּומביאין סיחֹון [מתקנת מערי ְְִִִִִִִֵֵֵֶָ
ּומּסּוריה הארץ]ועֹוג בקדושת נתקדש ולא דוד שכבש מקום -], ְְִָ

ּומֹואב, עּמֹון אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָׁשהּקֹונה
ּומעׂשרֹות  ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּומצרים
ּבּכּורים  הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין ְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶמּדבריהם,

ּבּכּורים. אינן לארץ, ִִִֵֶָָָָמחּוצה
האמּורים ·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

הארץ  והּתאנים ּבׁשבח והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: , ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מּׁשבעת  חּוץ הביא ואם והּתמרים; והּזיתים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָוהרּמֹונים

נתקּדׁשּו לא .הּמינין, ְְִִִַַֹ
מּפרֹות ‚. ולא ׁשּבהרים, מּתמרים לא מביאין ְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹֹאין

אּלא  הּמבחר; מן ׁשאינן ׁשמן מּזיתי ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשּבעמקים,
הּמבחר  מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים .מּתמרים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּותאנים  ׁשּבהרים, ּתמרים ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻואם
נתקּדׁשּו. לא - ּומעּׁשנֹות מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, ְְְְְֲִִַַָָָָֹֻֻֻֻסּכֹות

ּבלבד „. וענבים מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ,אין ְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַָ
מקּבלין  אין מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:

ִֶמּמּנּו.
לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים

ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ
ְִִוצּמּוקין.

.Â עצרת קדם ּבּכּורים מביאין הּקציר אין "וחג ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
יּניחם  אּלא מּמּנּו; מקּבלין אין הביא, ואם ."מעׂשי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבּכּורי
מביאין  אין וכן עליהן. ויקרא עצרת, ׁשּתבֹוא עד ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשם
הן  חנּכה, אחר ׁשּבּכרּו ׁשהּבּכּורים - חנּכה אחר ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻֻּבּכּורים

העצרת. אחר עד אֹותן ויּניח הּבאה; מּׁשנה ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחׁשּובין
.Ê מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין

החדׁש על קדם הּיׁשן ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? . ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבֹו. עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
אׁשר  ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע ְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחד

ְְַָּבארצם".
.Á ּבבּכּורים חּיבין ׁשּתפין ׁשל ּכל ּופרֹות "ּבּכּורי ׁשּנאמר: , ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.Ë- ּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

עּקר  ּכל מּמּנּו מביא "ּבארצם";אינֹו ׁשּנאמר: מביא , אבל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל ְְְִֵַַָָָמן

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענף הּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
והוציאו] אֹובקרקע הרּבים, לרׁשּות אֹו חברֹו ׂשדה ְְְֲִִֵֵַָלתֹו

ּבתֹו והבריכֹו הרּבים, ּברׁשּות אֹו חברֹו ּבׂשדה נטּוע ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיה
ּבתֹו קצתֹו והברי ׂשדהּו ּבתֹו עּקרֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָׂשדהּו,
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ּבין  ּבאמצע מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשדהּו,
ּׁשהֹוציא  מּמה לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד ְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻהעּקר
"ּבּכּורי  ׁשּנאמר: האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּברׁשּות

.מאדמת הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד ,"ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָאדמת
.‡Èלהברי רׁשּות חברֹו לֹו לׁשעה נתן אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

מביא  זה הרי למצר- סמּו האילן היה ואם שדה]. [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
את  יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻהרי

ֶָָהארץ.
.·Èוהחֹוכרין חלק האריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

ולֹוקחיןמהפרות] הּבעלים את ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי [קונים], ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות מהן מביאין [משוויו]ארצֹותם אינן - והּגזלנין , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

"ּבּכּורי  ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּבּכּורים,
."ְְַָאדמת

.‚È ׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
קרקע  ּפי לֹו על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה . ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹ

קרקע. ׁשּקנה ּכמי הּוא הרי ּבלבד, האילנֹות אּלא לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשאין
מביא. זה הרי וקרקעֹו, אחד אילן ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָקנה

.„Èזה [קונה]הּלֹוקח הרי - הּקרקע ולקח ּתלּוׁשין, ּפרֹות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָ
ּפרֹות  לֹו מכר ּופרֹותיה. קרקע לֹו יׁש ׁשהרי ּבּכּורים, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמביא
ׁשהרי  מביא, אינֹו מֹוכר - מחּברין אפּלּו הּקרקע, מן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֻחּוץ
חזר  קרקע. לֹו אין ׁשהרי מביא, אינֹו ולֹוקח ּפרֹות; לֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָאין

ׁשהר  מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח יׁשהּמֹוכר י ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו

.ÂË- מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו מביא הּמֹוכר זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הּתֹורה  מן ּבּכּורים ּבקנין מּמּנה הּמצוֹות מן נפקעת ׁשאינּה ; ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַַהּגֹוי,
.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה [עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;
.ÊÈ הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - מּדבריהם הּבּכּורים אבל , ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

חכמים] לעׂשֹות [של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי
עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל

.ÁÈ הרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש
ּכבּכּורים  מארץ הּתֹוספת ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקום יׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספת שכבש אין -ֵֶֶ

אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
מקֹום, ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָנאכלת

.הּמינים מּׁשבעת אּלא ְִִִִֶַַָ
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

קֹוׁשרן  - ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָורֹואה
ּבּכּורים' אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבּכּורים ּבגמי, נעׂשין והן ; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַ

ּבׁשלּו לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבמחּבר,
צרי אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכל
להם  קרא ולא ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻלחזר
ׁשּנתלׁשּו. אחר מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשם,
אּלא  ּבטמאה; ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻֻואם

ּפרֹות  לֹו אין ואם לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָמפריׁש
ּבטמאה, מפריׁש ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻאחרֹות
- ׁשּנטמאּו ׁשהּבּכּורים לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאין
ּכקדׁשי  ׁשהן מּפני טמאה, ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאינֹו

ְִָמקּדׁש.
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ּתחּתיהן  אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ׁשּנאמר:אֹו , ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
עד  ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Î יׁשלחם לא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹהּמפריׁש

ּביד  לׁשלחם מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָּביד
ל  מּתר זה הרי .ׁשלחם ׁשליח, ְְֲִֵֶַָָָָֻ

ה'תשע"ג  אייר י"ד רביעי יום

ג  ¤¤ּפרק
מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן [השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ

ׁשהן  ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
חּיב  מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמיתה

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפירות]היּו זה [של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

לפנים ‚. ׁשּנכנסּו מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
לאכ  תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה ל מן ֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשערי
הּנחה  קדם ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּבהלכֹות
ׁשהן  לפי ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה
ה' מזּבח לפני "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָטעּונין

."ֱֶֹאלהי
על „. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת  הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתןאכילתן  חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ

ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,
ויתר ‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת

לאֹונן אסּורין ׁשהן - נקבר]ּבּבּכּורים וטרם קרובו שמת מי -], ְֲִִִֵֵֶַ
מקֹום הבאת לירושלים]ּוטעּונין ׁשאכל [- טהֹור וכהן ; ְְֲִֵֶַַָָָָֹ

ׁשאכל  טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבּכּורים
ּבתרּומה. ּכן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמעׂשר

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
הּטֹוב" ּבכל ּבׂשמחה,"וׂשמחּת לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא
מדרבנן] .[מלקות

.Ê ּכלי טעּונין ּומצוה הּבּכּורים בּטנא". "וׂשמּת ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
ואם  עצמֹו; ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָֻמן
ׂשעֹורים  אּלא - ּבערּבּוב יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהביא
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על  ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה  הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר וחלף [עלי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
עשב] אׁשּכֹולֹות [מין לּתאנים, ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ֲִִֶַָׁשל
.Á וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו  ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף {. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)

לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו
.Ë ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה  ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ּכדי ּובני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
עֹולֹות; קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלעּטר

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹואּלּו
.È לה עׂשה ּבׁשעה מצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ

ּכי  ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל  ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא  אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡È מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין  ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע  ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא

הּבית  להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּבית ּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
ּגדֹול  מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על  הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל  הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל  ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים  לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים  קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
אֹומר  הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
אף  ּבׁשלמים, החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּברגלים:

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן
.‚È מתחילין לעזרה, ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואימתי

וקֹוראין  הּלוּיים ּדּליתני".היּו ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְֲִִִִִִִִַָָ
.„È לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים  הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה "ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת  ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
ּבירּוׁשלים. ׁשם ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּבכלי,

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
וׁשיר ‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא  ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו לפי [יש - ְְְְִִַָ

וכן  ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהם
יתומים]האּפיטרֹוּפין לפי [על קֹוראין, אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ְֲִִֵֶֶַַָָָׁשאינן
"אב אבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנכנסין  ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ  את ּבניו וקֹוראין,ׁשּיירׁשּו מביאין ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָָמּפני

קֹורא „. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני לפי הּקֹונה , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
מקּדיׁש עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּדבר

הּבית לבדק ּתחּלה ואין [למקדש]אֹותן חּלין, ספק ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ואחר  ההקּדׁש, מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמכניסין
ספק  ׁשהן מּפני ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכ
ואסּורין  הן ּבּכּורים ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
ׁשליח  ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלזרים.
ראּוי  ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלקריאה
קֹורא ‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף  ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסי ׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על  אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

.Ê ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
לא  ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנֹוהג

הּקרקע  לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו חזר סמכה אם אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
סמכה  ׁשּכבר - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדעּתֹו

.Á ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי  וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
קֹורא  ואינֹו מביא ּביד ליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה  ׁשּתהיה עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו
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על  ּותמרים ּגּביהן, על וזיתים ּגּביהן, על וחּטים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמּלמּטה,
ויהיה  הּכל; מן למעלה ּותאנים ּגּביהן, על ורּמֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין מפסיק אחד דקל]ּדבר וחלף [עלי ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ
עשב] אׁשּכֹולֹות [מין לּתאנים, ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ֲִִֶַָׁשל
.Á וחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

לבעליו  ערבההּכלי ׁשל ּבסּלים הביאם ואם }וחלף {. ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ואם  לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(קלּופה)

לּכהנים. הּסּלים אין הּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵַַַַֹנטמאּו
.Ë ּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה  ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ּכדי ּובני , ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ
עֹולֹות; קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָלעּטר

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹואּלּו
.È לה עׂשה ּבׁשעה מצות ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָ

ּכי  ,אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי וקֹורא: מתחיל ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַֹׁשּמביאין.
ּכל  ׁשּגֹומר עד אבי", אבד ארּמי וגֹו' הארץ אל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹבאתי
אּלא  אֹותּה קֹורין ואין ה'". לי נתּת "אׁשר עד ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה,
הּזאת. ּבּלׁשֹון ואמרּת", "וענית ׁשּנאמר: - הּקדׁש ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹּבלׁשֹון

.‡È מי וכל קֹורא; לקרֹות, יֹודע ׁשהיה מי ּכל ְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּבראׁשֹונה,
יֹודעין  ׁשאין אּלּו נמנעּו אֹותֹו. מקרין לקרֹות, יֹודע ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשאינֹו
ׁשּיהיּו ּדין ּבית התקינּו יּכלמּו. ׁשּלא ּכדי מּלהביא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶָָֹלקרֹות

יֹודע  ׁשאינֹו ּכמי יֹודע, ׁשהּוא מי את .מקרין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
.·Èלעבּדֹו לּתנם רׁשּות לֹו יׁש - הּבּכּורים את ְְְְִִִִֵֵֶַַַָהּמביא

הּבית  להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל הּבית ּוקרֹובֹו להר הּגיע . ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָ
ּגדֹול  מל היה ואפּלּו ּבעצמֹו, הּוא ּכתפֹו על הּסל נֹוטל -ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ
על  הּסל ועֹודהּו וקֹורא לעזרה, ׁשּמּגיע עד ונכנס ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּביׂשראל,
מעל  הּסל ּומֹוריד וגֹו'". אלהי לה' הּיֹום "הּגדּתי ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַֹּכתפֹו,
ּומניף, ּתחּתיו ידיו את מּניח והּכהן ּבׂשפתיו, ואֹוחז ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּכתפֹו,
ׁשּגֹומר. עד וגֹו'" מצרימה וּירד אבי, אבד "ארּמי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹוקֹורא:
ׁשל  ּבדרֹומּה מערבית, ּדרֹומית ּבקרן הּמזּבח ּבצד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּומּניחֹו
ּתנּופה? טעּונין ׁשהּבּכּורים ּומּנין ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים  לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים  קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
אֹומר  הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
אף  ּבׁשלמים, החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּברגלים:

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ְְְְִִֵֵַַָָָָּכאן
.‚È מתחילין לעזרה, ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואימתי

וקֹוראין  הּלוּיים ּדּליתני".היּו ּכי ה', ארֹוממ" : ְְְְֲִִִִִִִִַָָ
.„È לינה טעּונים לּמקּדׁש,הּבּכּורין ּבּכּוריו הביא ּכיצד? . ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָ

מירּוׁשלים  הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר

"לאהלי והלכּת בּבקר, ּפֹונה "ּופנית ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצאת  ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמן
מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ׁשהּבּכּורים ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאֹומר,
ּבירּוׁשלים. ׁשם ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ּוקריאה, ְְְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָּבכלי,

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
וׁשיר ‡. קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ולינה;ּכל ּותנּופה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָ

להביא  ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל
עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטום ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו לפי [יש - ְְְְִִַָ

וכן  ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהם
יתומים]האּפיטרֹוּפין לפי [על קֹוראין, אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ְֲִִֵֶֶַַָָָׁשאינן
"אב אבל‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנכנסין  ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת

הארץ  את ּבניו וקֹוראין,ׁשּיירׁשּו מביאין ּולוּיים ּכהנים וכן . ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֶֶָָָמּפני

קֹורא „. ואינֹו מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני לפי הּקֹונה , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָ
מקּדיׁש עֹוׂשה? וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּדבר

הּבית לבדק ּתחּלה ואין [למקדש]אֹותן חּלין, ספק ׁשהן מּפני - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
ואחר  ההקּדׁש, מּיד אֹותן ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻמכניסין
ספק  ׁשהן מּפני ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכ
ואסּורין  הן ּבּכּורים ׁשּמא לּכהנים, ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻחּלין;
ׁשליח  ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, אֹותן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָלזרים.
ראּוי  ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ּתעּכב ׁשּלא ּכדי -ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלקריאה
קֹורא ‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ;הפריׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו
מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ

ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,
וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר
הּגּוף  ּכקנין אינֹו הּפרֹות מּנכסי ׁשּקנין אדם מביא אבל . ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על  אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

.Ê ׁשהּיֹובל ּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמֹוכר
לא  ׁשעדין ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַֹנֹוהג

הּקרקע  לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו חזר סמכה אם אבל ; ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
סמכה  ׁשּכבר - קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ׁשני, ּביֹובל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָּומכרּה
הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָּדעּתֹו

.Á ׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי  וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
קֹורא  ואינֹו מביא ּביד ליֹורׁשֹו, וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש . ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָ

והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה  ׁשּתהיה עד ּובאת", . . "ולקחּת ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו
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.Ëוהפריׁש הּבית, להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
קֹורא  ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן ׁשאינֹואחרים לפי ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַ

ראׁשית. ׁשאינן לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָיכֹול
הּׁשנּיים, שיאכלם]ואּלּו חמׁש[זר עליהן חּיבין אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

ְִִּכבּכּורים.
.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, [מוציאם הביא ְְְֲִִִֵֵָָָָָָ

קֹורא.מהסל] ואינֹו ,ְֵֵ
.‡È והביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא

עליהן  קֹורא אינֹו - אחר מּמין "הּגדּתי ּבּכּורים ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַ
מּגיד  ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִִֵֶַַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד ְְִֵַַַָָוחֹוזר
.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש ׁשּנקצץ [המשקה אֹו , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

קרקע, לֹו ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהאילן
אבדה. ְֲֵֶָָׁשהרי

.‚È על אף - חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן סוכות]ּפי קֹורא,[- ואינֹו מביא , ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּבׁשעת  אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּכל  ּוׁשאר הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ְְְִֵַַַַַָָָָֻׂשמחה,

וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ ְְְְִִִִִֵֵַהּמביאין
.„È ּומּתנֹות והחמׁש, והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָֹהּבּכּורים,

לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - רשאי]ּבהמה עבדים [- מהן לקנֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָֹ
והאּׁש ּבחֹובֹו, נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה ה וקרקעֹות ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ

ּתֹורה. ספר ּבהן וקֹונה ְְִֵֶֶֶָָָָֻּבכתּבתּה,
.(ÂË) להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף

.לזרים  ְִָ
.ÂËעֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על נתערבו אף אם בטלים -] ִִִִֶַַַ

ּבחּלין בחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא  ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינו מקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ּבירּוׁשלים בטל] אף לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

אחר  הּבּכּורים זרע  אפּלּו ׁשהן . ּבכל אֹוסרין הן הרי -ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבכל  ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָׁשּנכנסּו
קדם  ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשהן,

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ְִִִִִִֶַַָָֻׁשּיּכנסּו
.ÊË הּבּכּורים את מעלין ׁשּבּמעמד,ּכיצד העירֹות ּכל ? ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל  ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:
ּובּׁשחר  הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים יּכנסּו ולא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻעיר,
והּׁשֹור  אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
ּבראׁשֹו, זית ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהֹול
לפניהם, מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלהֹודיע
,הּדר ּבכל הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד
היּו ולא ;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָֹֹוקֹוראין:

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהיום]מהּלכין שליש .[שני ְְְְִִֵֶַַַָָָ
להֹודיע  ׁשלּוחין לפניהן ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהּגיעּו
ואם  אֹותם; ּופרּכסּו ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָלאנׁשי

והּפחֹות  מּלמעלה. הּלח את מראין ויבׁש, לח להם ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהיה
הכוהנים] הלוים]והּסגנים[סגני יֹוצאין [של והּגזּברים, ְְְְְִִִִַַָָ

לפי מירּוׁשלים. ּבאּולקראתם אם יֹוצאין: הן הּבאים ְְְִִִִִִִֵַַָָָָָ
מעט. מעט, ואם רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָאנׁשים
"עמדֹות  לקרֹות: יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֻּוכׁשּיּכנסּו

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו ְְְִִִֵַַָָָָהיּו
.ÊÈ לפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי וׁשֹואלין ּכל ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ

והם  ּבׁשלֹום'? ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשלֹומם:
ׁשהם  עד לפניהם, מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהּלכין
ואחד  אחד ּכל נטל הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר ְְְִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָמּגיעים

ואֹומר  ּכתפֹו, על וכּו'",סּלֹו ּבקדׁשֹו אל הללּו יּה, "הללּו ין: ְְְְְְְְִֵֵַַַַָָ
ּבהר  מהּלכים והם יּה"; הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל ְְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹעד
ּדּברּו לעזרה, הּגיעּו לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָָהּבית,

וגֹו'". ּדּליתני ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: ְְְְֲִִִִִִִִַָהלוּיים

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין  זֹו, וראׁשית תרּומה". ּתרימּו חּלה, - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את  ּפטר ּכׂשעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
ׁשּיׁשּיר  עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהעּסה;

ְִָמקצת.
סֹופרים·. מעׂשרים [חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ

- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
והּנחּתֹום  מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לפי  - ּוׁשמֹונה מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשעּסתֹו
.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למ ׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה

ּבעל  ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
מארּבעים  אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום  ּבעּסת לחלק ׁשּלא .ּוׁשמֹונה, ְְְְִֶַַַַָֹֹ
מארּבעים „. אחד מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹנטמאת

מעׂשרים  אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָּוׁשמֹונה;
נׂשּכר  חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי לּכהן וארּבעה, - טמאה וחּלה . ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

טמאה. ּכתרּומה ְְְִֵַָָָָלהּסקה,
ּבלבד ‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ׁשּנאמר:אין , ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשם, יׂשראל ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ"והיה
ּביאת  ולא ּכּלכם, ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻׁשּנאמר:
ּבארץ  עזרא, ּבימי אפּלּו הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמקצתכם.

ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם, אּלא אינּה - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיׂשראל
.Â ּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות

לחּוצה  ׁשּיצאּו ּפטּורין הארץ אני לארץ, "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הארץ  ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ֵֵֶַָָָּבין
.Ê ׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
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מּיׂשראל  חּלה ּתֹורת לארץ ּתׁשּתּכח חּוצה חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הביא  ואם מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָלארץ,

ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח -ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.Á ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ׁשהחזיקּוׁשלׁשה הארץ ּכל : ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי  ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
אמנה  ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמצרים
נאכלת. והאחת נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹונה  ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּומּפני
עזרא, ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה
- יׂשראל ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻּוקדּׁשה
אֹותּה. וׂשֹורפין ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד חּלה ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמפריׁשין
ּכדי  - לאכלּה לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּומפריׁשין
נׂשרפה  ׁשהרי נׂשרפת', טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהראׁשֹונה,

ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין -ׁש[כמות]הּׁשנּיה, מפריׁש רֹוצה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּדבריהם ׁשהיא חכמים]מּפני ׁשּמאמנה [של הארץ וכל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבסּוריה ּבין בקדושת ולחּוץ, נתקדשו ולא דוד שכבש [מקומות ְְְֵַָ
אחת הארץ] חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבין

נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלׂשרפה,
ּתׁש ׁשּלא ּכדי לאכילה, מּיׂשראל.ואחת חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהֹואיל
אחד  אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשל

ּוׁשמֹונה. ּולזבֹות;מארּבעים לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ְְְִִִֵֵַָָואין

.Ë- הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
ׁשם  לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם  הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.È ועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן  על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּטמאה

ּומצרעין  ויֹולדֹות, ונּדֹות, ּבמּגע וזבֹות, הּטמאים ׁשאר אבל . ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
,לפיכ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻׁשאר
ּבׁשאר  ּבין ּבסּוריה ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹאם

ורצה אחד [אחר]ארצֹות, מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ
קרי, ראה לא ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמארּבעים

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה ׁשנּיה אֹו להפריׁש צרי ואינֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ֵָלאׁש.

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא

לארץ  ּבחּוצה ׁשנּיה הּמפריׁש.להפריׁש מברּכל חּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבין  חּלה', להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
הּטהֹורה, על מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ,

מפריׁש הערם האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכ
וכל  ׁשּיׁשבה הערּמה האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻחּלה,

מטה]ּפניה חּלה.[של ּומפרׁשת מברכת ּבּקרקע, טּוחֹות ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץ מברכת הּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשם  היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכהן
אחד; ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּבארנּו

מדּמעת ׁשאינּה באחרות]לפי מתערבבת אם אוסרת ,[אינה ְְִֵֶַַַָ
הארץ, עם לכהן אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹואפּלּו
ּכהן  מּׁשּום ּבּה ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, לסייע המסּיע הכהן על איסור אין -] ְְְֵֶַַַַָָ
החּלה ליטלם] יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹ

מּדבריהם אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ [של ּבחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.חכמים]

.‚È מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת [- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן
.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל

אֹוכל  אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'
חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂË ּבעּסה ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא
הּיפה  מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, .רע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'תשע"ג  אייר י"ז קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
הּנחּתֹום ‡. מן ּומן הּלֹוקח הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה  מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

והּׁשּפֹון  ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ
ּפת  אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהן  וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעׂשית

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן
הביאה ‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

הרי [גדלה] הּתרּומה, מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָׁשליׁש
ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין [-הן ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק [תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר  ּומֹותר ׁשּנפ ּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל [הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן

ּבירּוׁשלים „. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספק עּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין [עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעור ּבחּלה; בחולין][תרומה מן בת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם אֹותן [הבאות עׂשה - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָָ
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מּיׂשראל  חּלה ּתֹורת לארץ ּתׁשּתּכח חּוצה חּלת מביאין ואין . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הביא  ואם מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָלארץ,

ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח -ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
.Á ארצֹות ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ׁשהחזיקּוׁשלׁשה הארץ ּכל : ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

ּכּׁשעּור, אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבּה
עֹולי  ּבּה ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
אמנה  ועד מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמצרים
נאכלת. והאחת נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הראׁשֹונה  ׁשהחּלה מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּומּפני
עזרא, ּבימי הארץ אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה
- יׂשראל ארץ והיא והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻּוקדּׁשה
אֹותּה. וׂשֹורפין ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד חּלה ּבּה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָמפריׁשין
ּכדי  - לאכלּה לּכהן אֹותּה ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּומפריׁשין
נׂשרפה  ׁשהרי נׂשרפת', טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּלא
וזֹו לּכל. ידּועה טמאה נטמאת ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹֻהראׁשֹונה,

ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין -ׁש[כמות]הּׁשנּיה, מפריׁש רֹוצה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
מּדבריהם ׁשהיא חכמים]מּפני ׁשּמאמנה [של הארץ וכל . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבסּוריה ּבין בקדושת ולחּוץ, נתקדשו ולא דוד שכבש [מקומות ְְְֵַָ
אחת הארץ] חּלֹות: ׁשּתי מפריׁשין - הארצֹות ּבׁשאר ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּבין

נאכלת', טמאה ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹלׂשרפה,
ּתׁש ׁשּלא ּכדי לאכילה, מּיׂשראל.ואחת חּלה ּתֹורת ּתּכח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

,לפיכ ּבּנאכלת; לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָוהֹואיל
אחד  אכילה, וׁשל ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשל

ּוׁשמֹונה. ּולזבֹות;מארּבעים לזבים מּתרת אכילה, ׁשל וזֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ְְְִִִֵֵַָָואין

.Ë- הּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים  אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמפריׁשין
ׁשם  לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,
לּכהן  ׁשנּיה מפריׁשין - אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹעּקר

מּקדם  הּדבר ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין .לאכילה, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
.È ועּקר הֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּלת

ּכהן  על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹחּיּובּה
וזבים, קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻׁשּטמאה

ּומצרעין  ויֹולדֹות, ונּדֹות, ּבמּגע וזבֹות, הּטמאים ׁשאר אבל . ְְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
,לפיכ לאכלּה. מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻֻׁשאר
ּבׁשאר  ּבין ּבסּוריה ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָֹאם

ורצה אחד [אחר]ארצֹות, מפריׁש - אחת חּלה להפריׁש ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָ
קרי, ראה לא ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמארּבעים

נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה ׁשנּיה אֹו להפריׁש צרי ואינֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ֵָלאׁש.

.‡È,זרעֹו מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם אֹווכן ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא  ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על אף - ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹמּזיבתֹו
צרי ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻטמא

לארץ  ּבחּוצה ׁשנּיה הּמפריׁש.להפריׁש מברּכל חּלה, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּבין  חּלה', להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּתחּלה:
הּטהֹורה, על מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ,

מפריׁש הערם האיׁש אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכ
וכל  ׁשּיׁשבה הערּמה האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֻחּלה,

מטה]ּפניה חּלה.[של ּומפרׁשת מברכת ּבּקרקע, טּוחֹות ְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
.·È,ּבּה וכּיֹוצא לארץ מברכת הּנּדה חּוצה חּלת ּומפרׁשת ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ׁשם  היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻ
ּכמֹו לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻּכהן
אחד; ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשּבארנּו

מדּמעת ׁשאינּה באחרות]לפי מתערבבת אם אוסרת ,[אינה ְְִֵֶַַַָ
הארץ, עם לכהן אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹואפּלּו
ּכהן  מּׁשּום ּבּה ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמּפני

אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, לסייע המסּיע הכהן על איסור אין -] ְְְֵֶַַַַָָ
החּלה ליטלם] יפריׁש ּכ ואחר ּתחּלה, לאכל רצה ואם .ְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹ

מּדבריהם אּלא עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ [של ּבחּוצה ְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻ
.חכמים]

.‚È מן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת [- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן
.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל

אֹוכל  אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'
חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂË ּבעּסה ׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּסּומא
הּיפה  מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, .רע ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

ה'תשע"ג  אייר י"ז קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
הּנחּתֹום ‡. מן ּומן הּלֹוקח הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָ

הרּבה  מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ
והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

והּׁשּפֹון  ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ,החּטים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻ
ּפת  אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבהן  וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּנעׂשית

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות ְְְִִִִֵַַַָָָָמן
הביאה ‚. ׁשּלא ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּלקט

הרי [גדלה] הּתרּומה, מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָׁשליׁש
ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין [-הן ְְְֲֳִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק [תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר  ּומֹותר ׁשּנפ ּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל [הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן

ּבירּוׁשלים „. ׁשני מעׂשר ׁשל ּוספק עּסה ׁשביעית, ועּסת , ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ
תרומה]מדּמע בה נפלה אם שספק חולין חּיבין [עיסת - ְִַָָֻ

המדּמע אבל מעור ּבחּלה; בחולין][תרומה מן בת ּפטּור , ְְֲִַַָָָָֻ
ַַָהחּלה.

קרבן]חּלֹות‰. עם אֹותן [הבאות עׂשה - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָָ
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למכרן  עׂשאן קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעצמֹו
לפי  ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָּבּׁשּוק

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו
.Â הּׁשּתפין ּבחּלה.עּסת חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה , ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין [תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ

מה  - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד  ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,
.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּמּנה,ּפטּורה  אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ; ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָ
ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ë ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל  יׂשראל היּו ּבחלק היה אם - ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָֻ
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעּור

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לזר  ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין לא אּלא ולּמה . ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹ

ּביד  אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה  עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו
.‡È אם - עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב

ּפטּורה  לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה אפּלּויׁש . ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּדגן, טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהיה

ּפטּורה. לאו, ואם ְְִֶֶַָָחּיבת;
.·È,רֹותחין מים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָעּסה

הּקמח  והׁשלי הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָאֹו
על  ּבין ּבקרקע, ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָלתֹוכֹו

והּמרחׁשת מחבת]הּמחבת הּבצק [מין את ׁשהדּביק ּבין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עד  מּלמּטה ּבאׁש הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּבּמחבת

הדּבי  ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ּכל ׁשּנאפת - הּבצק ק ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּבלבד, ּבחּמה ליּבׁשּה עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאּלּו
ׁשאין  החּלה; מן ּפטּורה היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָאֹו
וכן  מׁשקין. ּבׁשאר ּבין ּבמים ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה

קלוי]קלי אֹותֹו[קמח ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ּבמים אֹותֹו ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֶַַָָ
להאפֹות  ׁשּסֹופּה עּסה אּלא חּיבת, ׁשאין ּפטּור; - אפּיה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבלא

אדם. למאכל ְֲֶֶַַָָלחם
.‚Èוהׁשלימּה חּמה, מעׂשה לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָעּסה

והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
ּפת  לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה חּיבין לעׂשֹותּה - ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ְַָּבחּלה.
.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה [- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ

ּכלּמּודין  עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין

רכה] בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה מן [- ּפטּורה ,ְִָ
ַַָהחּלה.

.ÂË ּבחּלה ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור -ּכּמה קמח העמר מלא ? ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מצטרפין  ּכּלן - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבין
חמׁש; ּפחֹות קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה ְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹלּׁשעּור.
והרביעית  רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת ְְְְְְְִִִִִַַַַַַַַָֹֻוהּקב

א  ּברֹום אצּבעים על וחמׁשאצּבעים אצּבע וחצי צּבעים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
למד, נמצאת יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאצּבע;
ּברֹום  אצּבעֹות עׂשר על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהּמּדה
מּדה  וכן העמר; הּוא ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשבע  על אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצ ּבעֹות ׁשבע ּבּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיׁש
ּפחֹות  אצּבעֹות ׁשבע ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאצּבעֹות
ּכאחד  - הּמּדֹות ּוׁשּתי העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשני

מכילה וכּמה עֹולין. ּביצים הן וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו זֹו? מּדה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֹ
סלעים  ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה מׁשקל והן ּביצה; וחמׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבינֹונּיֹות
מׁשקל  ׁשהן ׁשּבמצרים, החּטים מּקמח סלע ׁשליׁשי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַּוׁשני
ּומּדה  הּזה. ּבּזמן מצרים מּזּוזי זּוז ועׂשרים זּוז מאֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָחמׁש
מֹודדין  ּבּה הּזה, החּטים מּקמח הּזה ּכּמׁשקל מכילה ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא

מקֹום. ּבכל ְְַָָָלחּלה
.ÊËלפטרּה ּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָאסּור

החּלה  -מן מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש ; ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
ּפחּותה  עּסה עׂשה ּכׁשהיתה. חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹֻלא
ונתן  אחרת ּפת ואפה וחזר לּסל, הּפת ונתן ואפיּה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָמּכּׁשעּור,
לחּלה, מצרפן הּסל  חּלה, ׁשעּור ּבּסל נתק ּבץ אם - ְְְְִִִֵַַַַַַַַַָָָָלּסל
מּלחם  ּבאכלכם "והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן החּלה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָּומפריׁש
מצרפן  הּתּנּור ואין האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ",

ְַָלחּלה.
.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן [בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ

אפה  ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהּכל
זה  הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַֹמעט
עד  להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָספק;

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ְְִֵֵֶֶָָׁשּיצרף
.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח הֹואיל [- - ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִִֶֶֶֶַַָָֹֻ

הּמרסן  נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻויׁש
ּבּמרסן [קליפות] העּסה ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻמן

ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשהחזירֹו
.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ

אבל  ּפת. אֹות ּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת
ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Î לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ּבׁשל נׁשים אין אם - ׂשאֹור להן ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
ּפטּורה  ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף - ּכּׁשעּור מהן .אחת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd xii` f"iÎ`"i -

ה'תשע"ג  אייר י"א ראשון יום

ה'תשע"ג  אייר י"ב שני יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות "האיׁש(dq:)הּנׁשים : ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש י "א ֿ י "ז אייר 

ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻ

ה'תשע"ג  אייר י"ג שלישי יום

ה'תשע"ג  אייר י"ד רביעי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו (xhya)הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ספר לּה "וכתב יתעּלה: אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן `)ּכריתת ,ck mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻ

,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻזֹו,

ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי יום

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי 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"ג  אייר י"ז קודש שבת 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)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻזֹו
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קיא xii` f"iÎ`"i ycewÎzayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd xii` f"iÎ`"i -

ה'תשע"ג  אייר י"א ראשון יום

ה'תשע"ג  אייר י"ב שני יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות "האיׁש(dq:)הּנׁשים : ְְְְִִִֵַַָָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה
יום ראשון ֿ שבת ֿ קודש י "א ֿ י "ז אייר 

ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹֻ

ה'תשע"ג  אייר י"ג שלישי יום

ה'תשע"ג  אייר י"ד רביעי יום

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו (xhya)הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ספר לּה "וכתב יתעּלה: אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן `)ּכריתת ,ck mixac)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻ

,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻזֹו,

ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

ה'תשע"ג  אייר ט"ו חמישי יום

ה'תשע"ג  אייר ט"ז שישי 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"ג  אייר י"ז קודש שבת 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)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻזֹו
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המשך ביאור למס' עירובין ליום ראשון עמוד א



יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקיב

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כו עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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יום ראשון י"א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וֲַחִמָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כו עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

         
       

     
          

             
          

           
             
             

 
           

        
        

    
         

            
         

           
       

         
            
         

     
          

          
        

         
            

            
          

        
           

             
      

         
         

         
            

         
            

      
           

        
         

         
          

   
           

          
       

        
      

       
          

          
           

        
         

          
     

         
          

          
        
         

          
            

         
          

       
         

          
         

           
         

           
         

         
       

           
      

         
          

    
          

            
  

        
         

          
           

        
       

           
   

         
          
           

           
       

           
           

    
        
          

           
        

       
        

        
        

            
            

        
       

           









































































































































































































































המשך בעמוד זטק



יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקטז

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
          

           
           

         
           

           
         

        
         

   
       

          
          

          
         


          

         
        

          
          
          


        

           
           

       
         

          
            

            
          

          
         

        
          

         
        

          
     

       
       

       
         

         
       

         
        

         
           
          

       
          

     
         

          
          

          
           

          
           

        
        

       


          
   

         
       

          
        

         
         





















































































































































             

           
        

         
           

          
         

         
         

          
        

       

           
    

        
            

           
         

            
          

        
    











































המשך ביאור למס' סוטה ליום ששה ועשרים לעומר עמ' ב
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק רביעי - ארוסה דף כז עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר



קיט יום שני י"ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות וְִׁשָּׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כז עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

           
         

            
    

          
         

         
         

  

   

           
             
       

    
          

           
      
        

      
         
        

        
        


           

        
         

        
       

     
            

          
          

         


          
          

         
         

       
         

          
          

       
           

         
        

        
         

          
          

         
            

         
            

           
            

          
           
           
         

            
          

             
          

      
 

        
         

   









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ד' אייר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל חיים שי'

שלום וברכה!

... במ"ש אודות נוסח התפלה ובאיזה אותיות להסביר זה להמתפללים, הנה יעוין בהקדמת שער 

הכולל שהעתיק שם מנשיאנו הק' אשר נוסח האר"י הוא נוסח השוה לכל נפש. ובשו"ת מהרשד"ם חלק 

או"ח פסק שמנוסח אשכנז לספרד מותר לשנות, וכן בשו"ת דברי חיים חלק ב' חלק או"ח סי' ח'. ומה 

שהקשה ע"ז בחת"ס חלק או"ח וחלק יו"ד ושו"ת מנחת אלעזר חלק ראשון סי' י"א, שתירצו כל הקושיות, 

ומסקנתם שמותר לשנות מנוסח אשכנז לספרד ואין שום דיעה להתיר מנוסח ספרד לאשכנז.

בברכה.



יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמרקכ

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
             

        
             

          
         

        
          


      
         

         
       

      
      

   
        

        
         


       

        
         

       
       

        
        

        


        
          

          
         

        
         

        
    

         
           

       
        

         
        

        
         

          
       

           
            

           
           

          
        

        
          

        
        

          
         

        
        

          
      

       
     

      
        

          
         

        
     

        


        
          

        
        

           
            

 
       

         
           

           
           

            
       











































































































































































      

          
           

            
         

    
     

     
      

    
     
      

      

      
     
     
      
      
    

      
    

    
     

    
      
      
     
     

     
     

     
     

     
   

      
     

     
     

     
     

    
    
      
      

      
      

     
     
      
     
      

    
       
     
     

     
      

     
      

     
      

      
           
            

 


































































































































           
           

         
          
    
       
      
      
      
      
      
     
     

    
     

    
      
      
      
      
       
       
       
      
      

  
     

    
       
      
       
    
      
     
       
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
     

     
      
      
       
     
     
       
           
            

    


































































































































          
    

        
       
       
        
       
      
       
      
       
      
     
      
       
      
       
        
       
       
       
        
        
         
       
        

         
        
        
       
        
       
         

       
      
        
      
       
       
       
       

         
        
       



























































































קכא
      

          
           

            
         

    
     

     
      

    
     
      

      

      
     
     
      
      
    

      
    

    
     

    
      
      
     
     

     
     

     
     

     
   

      
     

     
     

     
     

    
    
      
      

      
      

     
     
      
     
      

    
       
     
     

     
      

     
      

     
      

      
           
            

 


































































































































           
           

         
          
    
       
      
      
      
      
      
     
     

    
     

    
      
      
      
      
       
       
       
      
      

  
     

    
       
      
       
    
      
     
       
      
      
      
      
      
      
    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
      
     

     
      
      
       
     
     
       
           
            

    


































































































































          
    

        
       
       
        
       
      
       
      
       
      
     
      
       
      
       
        
       
       
       
        
        
         
       
        

         
        
        
       
        
       
         

       
      
        
      
       
       
       
       

         
        
       

























































































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כח עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר
             

           
         

           
         

        
          

           
          

          
          

  
          

          
        

           
         

 
         
          
         

        
       

           
          

         
           

   
       

























































             

       
         

 
       

        
        

         
        


        

        
        

         
        

         
          

           
        

          
        

       
        

         
        

          
       

        
        

         
       

       
      

         
         

          
        

         
          
          

  
          

         

           
          

         
          
        

     
         

          
          

       
          

           
          

         
        

       
      

        
      

           
           

         
        

      
        

        
      

 
         

       
         

      
        

           
        

       
         

      
     

    
       

          











































































































































































קכג יום שלישי י"ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹונָה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כח עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

           
         

           
         

        
          

           
          

          
          

  
          

          
        

           
         

 
         
          
         

        
       

           
          

         
           

   
       

























































             

       
         

 
       

        
        

         
        


        

        
        

         
        

         
          

           
        

          
        

       
        

         
        

          
       

        
        

         
       

       
      

         
         

          
        

         
          
          

  
          

         

           
          

         
          
        

     
         

          
          

       
          

           
          

         
        

       
      

        
      

           
           

         
        

      
        

        
      

 
         

       
         

      
        

           
        

       
         

      
     

    
       

          









































































































































































המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמוד א



יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמרקכד

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

        
           

           
           

         
       

        
        

         
         

          
        

       
     

       
    

    
        

       
        

           
         
          

         
       

          
           

         
         

          
     

          
           

 

           
        

          
           

       
         

          
           

          
       

         
      

        
       

        
        

           
            
             

  
           

           
           

          
       

        
         

         
       

     
           

       
            

         









































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, בו כותב אודות מצב רוחו שאינו כדבעי ועל מיעוט החיות בלימודו וכו' 

ומסיים שאינו יודע לשית עצות בנפשו.

והנה אינו צריך לשית עצות, כי כבר ידועה עצה היעוצה מתורתנו הק' בכל הנ"ל אשר יגעת ולא 

מצאת אל תאמין ובו הדבר תלוי להצליח בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות וגם שיהי' הלימוד בחיות 

זה, צריך הוא לשמור את שלשת  כדבעי, אלא שכמו שלכל דבר צריך סייעתא דשמיא שגם הנ"ל בכלל 

השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא 

הידועים, וכן מהנכון שבכל יום מימות החול קודם תפלת הבקר יתן איזה פרוטות לצדקה שזהו סגולה 

שתקובל התפלה, ובטח למד בעיון ומקיים מ"ש בלקו"ת סד"ה תחת אשר לא עבדת כו'.

בברכת הצלחה בכל הנ"ל.

מזכיר

      

            
           

             
            

      
      
     
      

       
     

     
     

     
      
      
      
     
    
    

     
      
     
    
     
    
      
     
      

   
      
       
      
       

     
      
     

       
      
      
      
       

            
             

            
             

         
         

          
         

                          
                    









































































































            
          
             
           
       
       
     
     
     
      
     
     
    
      
      
       

   
       
     

      
       
      
       
      
        
      
      
     
      
     
      
      
       
      
     
      
     
       
      
      
     
           
             
              
            
              
           

     


































































































          
         
        
       
       

       
        

       
        
        
         
           
        
          
         
         
         
          

         
       

        
         
          
           
        
       
       



























































קכה
      

            
           

             
            

      
      
     
      

       
     

     
     

     
      
      
      
     
    
    

     
      
     
    
     
    
      
     
      

   
      
       
      
       

     
      
     

       
      
      
      
       

            
             

            
             

         
         

          
         

                          
                    









































































































            
          
             
           
       
       
     
     
     
      
     
     
    
      
      
       

   
       
     

      
       
      
       
      
        
      
      
     
      
     
      
      
       
      
     
      
     
       
      
      
     
           
             
              
            
              
           

     


































































































          
         
        
       
       

       
        

       
        
        
         
           
        
          
         
         
         
          

         
       

        
         
          
           
        
       
       

























































סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף כט עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       





























































































































































קכז יום רביעי י"ד אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה וְֶעְׂשִרים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְיֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף כט עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"              

          
    

        
            

        
          

            
  

       
            

           
      

           
            

          
            

           
           

       
         

    
           

            
           

           
          

         
          

          
      
        

           
          
          

         
         

   
       

         

      
         

   
             

         
       

       
            

         
          

          
         

          
        

          
         

          
         

          
     

         
      

          
            

         
           

          
        

          
         

          
           

          
          

       
         
         

       





























































































































































יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמרקכח

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

          
         

           
        

            
         

          
            

         
         

          
           
           
            
          
             
          

          
     

          
           

         
       

       
         

   
         

           
          

         
         

        
           

          
        

         
      

         
       

        
         

        
          

          
         

         
          

             
           

        
      

         
        

      
         

        
        

         
 

         
        

          
        

         
     
      

      
     

          
 













































































































































אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אייר, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

יה"ר מהשי"ת שכשם  שי'. הנה  הנולד להם...  בנם  על מכתבו מה' אמור אשר קרא שם  במענה 

שהכניסוהו לברית כן יכניסוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ומה שכותב בענין סגולה, הנה יבדקו המזוזות בביתם שיהיו כולן כשרות וכן את התפילין שלו, 

ובודאי מניח או עכ"פ יניח מעתה תפילין דרבנו תם ובמילא יבדוק גם אותם, והוא וזוגתו שיחיו יפרישו 

בכל יום שני וחמישי בבקר איזה פרוטות לצדקה נוסף על מה שבודאי זוגתו תחי' מפרישה לצדקה קודם 

וילבש צדקה  הדלקת הנרות בכל עש"ק וערב יום טוב. והרי צדקה סגולה היא שמגינה בפני כל וכמ"ש 

כשריון וידוע דרז"ל על זה שנתבארה גם כן באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' ג'. והשי"ת יזכהו לבשר טוב 

תכה"י.

בברכת מז"ט.
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף ל עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר
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יום חמישי ט"ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף ל עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

        
        

        
    

          
         

        
        

          
            
            

         
          

         
          

           
        

           
    

           
        

         
         

        
            

     
         

          
        

         
        
          

          
       

        
        

          
           
         

          
         

   
            
          
           
           
         

         
          

          
            

         
          

           
         

           
           

 
          

         
        
           

          
      

         
          

         
        

          
         

      
           
          
          
          

  
          































































































































































              

          
        

         
         

        
         
          
         


         
          
            
           

         
         
          

 
        

     
          

       
       

        
        

     
      





















































המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת זודש עמוד ב



יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמרקלב

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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סוטה. פרק חמישי - כשם שהמים דף לא עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לא עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































קלה יום שישי - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לא עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             

      
       

         
        

           
          

           
       

       
       

          
         

         
        

           
        

         
   

        
          

            
          

         
       
      

           
         

         
           

           
          

      
     

           
           

             
           

           
           


         

         
         

      
        

          
        

           
         

         
        

             
           

          
           

         

         
    

          
       

        
         

          
       

         
          

       
      

       
            

       
           

           
           
           

          
          

      
         
          

          
          

            
          
         
          

        
   

        
          

        
          

       
         

        
          

           
           

           
          

        
            
          
        
          

         
           

         
           

           
           

    



































































































































































































































שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמרקלו

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"
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סוטה. פרק שישי - מי שקינא דף לב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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סוטה. פרק שביעי - אלו נאמרין דף לב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר
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שבת קודש - ַהּיֹום ְׁשנַיִם ּוְׁשלִׁשים יֹום, ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות וְַאְרָּבָעה יִָמים לָעֹוֶמר

ביאורים למסכת סוטה דף לב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"             
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מאבי: יותר במעלה עוד  אהיה לומר : רצה אבי, מתני עוד ÚÂ˙‰.(È‡)משתי כי  עולכם, עוד  אוסיף  מעלתי, ותגדל  הואיל

לכלכל: ועליכם  וסוסי, אנשי ‡˙ÌÎ.יתרבו ÒÈ:מחסורו די יותר :ÌÈ˜ÚÂ.למלאות עוד  ‰ÌÚ.(ÂË)המכאיבים  Ï‡אשר
עולם: להקל Ò‰.שאלו ‰˙È‰ ÈÎ:היתה מה' אם  כי שהשיב, מה  השיב סכלותו גודל  בעבור לא לומר: ÌÚÈ.רצה Ï‡אשר

ימלוך : ÂÏ.(ÊË)הוא  ‰Ó:לזרעו עבדים  לשנהיה  דוד, בעבור  לנו הניתן החלק מהו לומר: ÏÁ‰.רצה ‡ÏÂלנו ניתן  לא אבל
ישי: בן בעבור Ï‡˘È.נחלה ÍÈÏ‰‡Ï:אותו תמליכו  ולא  לאהליך , לכה ישראל  הבאÚ˙‰.אתה רחבעם אתה לומר : רצה

במלוכה: עסק לך  ואין העם, כאחד ביתך  בהנהגת ראה מעתה  מדוד 

 
(„).ÂÏÂÚ:הבהמה בצואר  ההושם מעול במשל, אמר
(Â).ÈÙ ותשובה:Ì˙ÈÚÂ.(Ê)לפני:‡˙ עניה מלשון

(‡È).ÒÈÓÚ‰ כמו משא , הטענת  יג)ענין מד ויעמוס(בראשית
חמורו : על  והכאה :ÒÈ.איש יסורין הואÌÈËÂ˘.מלשון
כמו שבט , ג)כעין כו לסוס :(משלי קוצים,ÌÈ˜Ú.שוט מין

ו)כמו ב יושב :(יחזקאל אתה  עקרבים  עניןÒ‰.(ÂË)ואל 
לה: והגורם הדבר  הקפת
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(‰).Ì‰ÈÙÓ ˘‚ÈÂ:אומות גוים:Ì‰ÈÏ‰‡.ז' של
(Â).ÂÓÈÂ ÂÒÈÂ:השופטים ÈÓ‰.(Ê)בימי ˙˘˜Î

חפץ: שהמורה למקום חץ זורקת Ô˙ÈÂ(Ò‡)שאינה
.ÂÊÂÚ È˘Ï:פלשתים ביד והלוחות הארון מסר

(‚Ò).˘‡ ‰ÏÎ‡ ÂÈÂÁ:עברתו.ÂÏÏÂ‰ ‡Ï לא
במלחמה: הבחורים שמתו וחופה לאפריון נכללו

.ÂÏÏÂ‰ על דרשוהו ורבותינו בארמית, הלולא לשון
כבר  שהרי כן לפרשו מתיישב לבי ואין ואביהוא, נדב

שילה: במשכן ÂÏÙ.(Ò„)התחיל Á ÂÈ‰Î חפני
˙ÈÎ‰.ופנחס: ‡Ï ÂÈ˙ÂÓÏ‡Â ניתנה לא אלמנתו אף

שנאמר  כמו השמועה ביום מתה היא שאף לבכותו
ד') ציריה:(ש"א עליה נהפכו כי ותלד ותכרע

(‰Ò).ÔÂ˙Ó,מיינו להקיץ בדבור ומתגבר מתעורר
הוא: רנה לשון ‡ÂÁ.(ÂÒ)מתרונן ÂÈˆ ÍÈÂ מכות

להם  גדוף חרפת והוא ובטחורים בעפולים אחורים
ÛÒÂÈ.(ÊÒ)עולמית: Ï‰‡ Ò‡ÓÈÂ שהוא שילה הוא

יוסף: של Â‚Â'.(ËÒ)בחלקו Â˘„˜Ó ÌÈÓ ÂÓÎ ÔÈÂ
אף  שנאמר ידים שתי בהם שנאמרו וארץ שמים כמו

שמים טפחה וימינו ארץ יסדה מ"ה)ידי בית (ישעיה אף
שנאמר ידים בשתי טו)המקדש ד"א (שמות ידיך, כוננו

להם  אין וארץ שמים מה יסדה כארץ מקדשו רמים כמו
שכינה: שם להשרות חליפין לו אין מקדש אף חליפין

(Ú).Ô‡ˆ ˙Â‡ÏÎÓÓכמו צאן חבקוק)דירי גזר (סוף
צאן: ממכלה

 
(„).Â˘„˜ ÏÂ‚:א "י Â‚Â'.זה ‰קנתה אשר בה"מ  זה 

שמה: לשכון שלו להיות עממין‚ÌÈÂ.(‰)ימינו שבעה אלו
חבל ÌÏÈÙÈÂ.בכנען: במדידת  חלקו  שבט לכל  לתת  גורל הפיל

בחבל: הקרקע  למדוד הדרך  כן  שבעתÌ‰ÈÏ‰‡.כי  של 
ÂÓÈÂ.(Â)עממין: ÂÒÈÂ:השופטים ÈÓ‰.(Ê)בימי ˙˘˜Î

חוזר וברגע זה לצד  כמורה עצמו מראה הרמאי  הקשת מורה
ישראל  כן הנרצה  מקום  אל  אחר בצד לירות עצמו ומהפך

את כרגעעבדו  נהפכו  השופט ובמות השופט  ימי כל  ה '
הגלולים: ˘ÂÏ.(Ò)לעבוד  ÔÎ˘Ó ˘ÂËÈÂ:הכהן עלי בימי

.Ï‰Â‡:אדם בני  בין בה שכן אשר האוהל Ô˙ÈÂ(Ò‡)את 
.ÂÊÂÚ È˘Ï:פלשתים ביד נשבה אשר הארון  זה 

(‚Ò).ÂÈÂÁ: המלחמה ‡˘.אנשי ‰ÏÎ‡: במלחמה ומתו ה' חמת אש בהם ‰ÂÏÏÂ.בערה ‡Ïכי החופה בית אל באו לא
במלחמה : מתו הארון:ÂÈ‰Î.(Ò„)חתניהם  נושאי הכהנים  ויתר עלי בני ופנחס חפני ˙ÈÎ‰.הם ‡Ï על לבכות הרבו כי

למאומה: אלמנותם צער  נחשב  היה לא זה ולמול הארון Ô˘ÈÎ.(Ò‰)לקיחת  ı˜ÈÂמענוש המקום  החריש ההוא הזמן עד כי
נקם : בהם  לעשות משינתו והקיץ  העונות  גברו  ההיא ובעת ישן  היה כאלו מעשיהם על ישראל משכרותÔÂ˙Ó.את  המתעורר

ורנון: צעקה ע"י הרודףÍÈÂ.(ÂÒ)היין כדרך  מאחוריהם  והכום אחריהם  ורדפו פלשתים  מפני  נסו  כי מאחוריהם  צרים הכה 
ÌÏÂÚ.להנרדף: ˙ÙÁ:הארון לקיחת יוסף:Ò‡ÓÈÂ.(ÊÒ)זהו  בן אפרים בנחלת  שהיתה שילה במשכן מאס Ë˘Âמאז
.ÌÈÙ‡:במ"ש הדבר וכפל  הוא  המקדש:ÁÈÂ.(ÁÒ)הוא מקום  בנחלתו ‡‰.להיות  ˘‡:יצחק נעקד  שם כי רבים מימים

(ËÒ).ÌÈÓ ÂÓÎ:הארץ כמו לעולם  להיות ויסדם  הרמים  השמים כמו עד עדי בנין  בנהו Â„„.(Ú)ר"ל  ÁÈÂ על למלוך 
ˆ‡Ô.ישראל : ˙Â‡ÏÎÓÓ:שלהם בדיר  הצאן עם תמיד  שהיה  ממה

 
(‰).ÏÁ:המדה קו לאחור:Â‚ÒÈÂ.(Ê)הוא  החזרה  ענין
(Á).Ì˙ÂÓ:במה והכעסהÂ‰Â‡È˜È.מל ' קנאה מלשון 

אל  בלא קנאוני  הם  לב)כמו עברהÚ˙ÈÂ.(Ë):(דברים מל '
עזיבה :ÂËÈÂ˘.(Ò)וזעם : הארוןÂÊÚ.(Ò‡)ענין  יקרא כן 

בשמואל  כמ"ש  בהם להכות בפלשתים ה ' כח  שהראה ע"ש
בדרז"ל ‰ÂÏÏÂ.(Ò‚)מסר:‚ÒÈÂ.(Ò)א: נקרא החופה  בית 

ה')הלולא החתן(כתובות את שמה ומשבחים  שמהללים ע"ש 
הכלה: דירÂ‡ÏÎÓÓ˙.(Ú)ואת והוא  ומאסר  הכלא בית  מל'

בה: כלואים שהמה הצאן



קמא     
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(‰).Ì‰ÈÙÓ ˘‚ÈÂ:אומות גוים:Ì‰ÈÏ‰‡.ז' של
(Â).ÂÓÈÂ ÂÒÈÂ:השופטים ÈÓ‰.(Ê)בימי ˙˘˜Î

חפץ: שהמורה למקום חץ זורקת Ô˙ÈÂ(Ò‡)שאינה
.ÂÊÂÚ È˘Ï:פלשתים ביד והלוחות הארון מסר

(‚Ò).˘‡ ‰ÏÎ‡ ÂÈÂÁ:עברתו.ÂÏÏÂ‰ ‡Ï לא
במלחמה: הבחורים שמתו וחופה לאפריון נכללו

.ÂÏÏÂ‰ על דרשוהו ורבותינו בארמית, הלולא לשון
כבר  שהרי כן לפרשו מתיישב לבי ואין ואביהוא, נדב

שילה: במשכן ÂÏÙ.(Ò„)התחיל Á ÂÈ‰Î חפני
˙ÈÎ‰.ופנחס: ‡Ï ÂÈ˙ÂÓÏ‡Â ניתנה לא אלמנתו אף

שנאמר  כמו השמועה ביום מתה היא שאף לבכותו
ד') ציריה:(ש"א עליה נהפכו כי ותלד ותכרע

(‰Ò).ÔÂ˙Ó,מיינו להקיץ בדבור ומתגבר מתעורר
הוא: רנה לשון ‡ÂÁ.(ÂÒ)מתרונן ÂÈˆ ÍÈÂ מכות

להם  גדוף חרפת והוא ובטחורים בעפולים אחורים
ÛÒÂÈ.(ÊÒ)עולמית: Ï‰‡ Ò‡ÓÈÂ שהוא שילה הוא

יוסף: של Â‚Â'.(ËÒ)בחלקו Â˘„˜Ó ÌÈÓ ÂÓÎ ÔÈÂ
אף  שנאמר ידים שתי בהם שנאמרו וארץ שמים כמו

שמים טפחה וימינו ארץ יסדה מ"ה)ידי בית (ישעיה אף
שנאמר ידים בשתי טו)המקדש ד"א (שמות ידיך, כוננו

להם  אין וארץ שמים מה יסדה כארץ מקדשו רמים כמו
שכינה: שם להשרות חליפין לו אין מקדש אף חליפין

(Ú).Ô‡ˆ ˙Â‡ÏÎÓÓכמו צאן חבקוק)דירי גזר (סוף
צאן: ממכלה

 
(„).Â˘„˜ ÏÂ‚:א "י Â‚Â'.זה ‰קנתה אשר בה"מ  זה 

שמה: לשכון שלו להיות עממין‚ÌÈÂ.(‰)ימינו שבעה אלו
חבל ÌÏÈÙÈÂ.בכנען: במדידת  חלקו  שבט לכל  לתת  גורל הפיל

בחבל: הקרקע  למדוד הדרך  כן  שבעתÌ‰ÈÏ‰‡.כי  של 
ÂÓÈÂ.(Â)עממין: ÂÒÈÂ:השופטים ÈÓ‰.(Ê)בימי ˙˘˜Î

חוזר וברגע זה לצד  כמורה עצמו מראה הרמאי  הקשת מורה
ישראל  כן הנרצה  מקום  אל  אחר בצד לירות עצמו ומהפך

את כרגעעבדו  נהפכו  השופט ובמות השופט  ימי כל  ה '
הגלולים: ˘ÂÏ.(Ò)לעבוד  ÔÎ˘Ó ˘ÂËÈÂ:הכהן עלי בימי

.Ï‰Â‡:אדם בני  בין בה שכן אשר האוהל Ô˙ÈÂ(Ò‡)את 
.ÂÊÂÚ È˘Ï:פלשתים ביד נשבה אשר הארון  זה 

(‚Ò).ÂÈÂÁ: המלחמה ‡˘.אנשי ‰ÏÎ‡: במלחמה ומתו ה' חמת אש בהם ‰ÂÏÏÂ.בערה ‡Ïכי החופה בית אל באו לא
במלחמה : מתו הארון:ÂÈ‰Î.(Ò„)חתניהם  נושאי הכהנים  ויתר עלי בני ופנחס חפני ˙ÈÎ‰.הם ‡Ï על לבכות הרבו כי

למאומה: אלמנותם צער  נחשב  היה לא זה ולמול הארון Ô˘ÈÎ.(Ò‰)לקיחת  ı˜ÈÂמענוש המקום  החריש ההוא הזמן עד כי
נקם : בהם  לעשות משינתו והקיץ  העונות  גברו  ההיא ובעת ישן  היה כאלו מעשיהם על ישראל משכרותÔÂ˙Ó.את  המתעורר

ורנון: צעקה ע"י הרודףÍÈÂ.(ÂÒ)היין כדרך  מאחוריהם  והכום אחריהם  ורדפו פלשתים  מפני  נסו  כי מאחוריהם  צרים הכה 
ÌÏÂÚ.להנרדף: ˙ÙÁ:הארון לקיחת יוסף:Ò‡ÓÈÂ.(ÊÒ)זהו  בן אפרים בנחלת  שהיתה שילה במשכן מאס Ë˘Âמאז
.ÌÈÙ‡:במ"ש הדבר וכפל  הוא  המקדש:ÁÈÂ.(ÁÒ)הוא מקום  בנחלתו ‡‰.להיות  ˘‡:יצחק נעקד  שם כי רבים מימים

(ËÒ).ÌÈÓ ÂÓÎ:הארץ כמו לעולם  להיות ויסדם  הרמים  השמים כמו עד עדי בנין  בנהו Â„„.(Ú)ר"ל  ÁÈÂ על למלוך 
ˆ‡Ô.ישראל : ˙Â‡ÏÎÓÓ:שלהם בדיר  הצאן עם תמיד  שהיה  ממה

 
(‰).ÏÁ:המדה קו לאחור:Â‚ÒÈÂ.(Ê)הוא  החזרה  ענין
(Á).Ì˙ÂÓ:במה והכעסהÂ‰Â‡È˜È.מל ' קנאה מלשון 

אל  בלא קנאוני  הם  לב)כמו עברהÚ˙ÈÂ.(Ë):(דברים מל '
עזיבה :ÂËÈÂ˘.(Ò)וזעם : הארוןÂÊÚ.(Ò‡)ענין  יקרא כן 

בשמואל  כמ"ש  בהם להכות בפלשתים ה ' כח  שהראה ע"ש
בדרז"ל ‰ÂÏÏÂ.(Ò‚)מסר:‚ÒÈÂ.(Ò)א: נקרא החופה  בית 

ה')הלולא החתן(כתובות את שמה ומשבחים  שמהללים ע"ש 
הכלה: דירÂ‡ÏÎÓÓ˙.(Ú)ואת והוא  ומאסר  הכלא בית  מל'

בה: כלואים שהמה הצאן



קמב      
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ב: עמוד נ ד לעיל שאמר מאיר לרבי (ע"א)    

 הא      לדברי' שאמר אלעזר רבי ומדברי 
הגמרא, מדייקת האומר',  דבריו במשמעות אי הא    

וסובר קרב שחולק הגמרא:הוא 'לדברי דוחה שאמר ממה לדייק, יש כ אלא 
 שומעי אנו יחיד' קרב הכיפורי יו פר האומר    שהפר 
 קרב אלא יחיד קרב הוא.אינו 

אלעזר: רבי של הספק גו את מביאה הגמרא     
     ו יחיד קרב ככל הוא הא  הכה א  

בקדושתה, הבהמה נתפסה זה, פר תמורת שתהיה חולי אחרת בהמה על אמר גדול
  .כלו בדבריו ואי 

הגמרא: מבררת    שהסתפק נפרש א הספק, צדדי ה מה  
   כפי גדול הכה הוא זה בפר והמקדיש המקדיש, אחר הולכי הא  
להל הגמרא תמורה,(נא:)שלומדת שעושה יחיד כקרב ודינו מביא, הוא או שמשלו  

שמא    השותפי כחטאת היא והרי ,רבי ה זה בפר והמתכפרי 
שכ בזה, שנסתפק לומר אפשר אי תמורה, עושה שאינו  תמורה לעני 

  השותפי כקרב דינו רבי ה המתכפרי וא בעליו, הוא שהמתכפר 
תמורה, עושה ואינו      משלו הנות בעני דיני שלשה 

חבירו, א.חובת   חבירו לצור בהמתו המקדיש המחויב כלומר, 
 הקרב יביא ובדמיה לפדותה וצרי להקרבה, ראויה ואינה מו בה ונפל בה, שיתכפר קרב

 להוסי צרי הקדישו, שהוא ,החפ בעל היה הוא א ,קדשי והפודה .לחולי תצא והיא

 א אבל חומש, המוסי הוא המקדיש בו, מתכפר וחבירו הקדישו שהאחד זה וקרב חומש,

חומש. מוסי אינו פודה ב.המתכפר    תמורה שלעני 
המתכפר, לצור הבהמה את המקדיש שהפריש שמאחר ,הקרב של בעליו הוא המתכפר

תמורה  לעשות יכול אינו המקדיש אבל תמורה, לעשות יכול הוא ורק הבהמה, את קונה הוא

.אחרי של בקרב תמורה עושה אד ג.שאי התבואה  טבל תבואת 
    מסויי לכה התרומה את שנות מה עבור של שמקבל  

ש  אלו יוחנ רבי ומדברי .תמורה התור עושה המתכפר תמורה שלעני הדבר שפשוט מענו

 השותפי קרב הפר נחשב רבי שהמתכפרי כיו גדול כה בפר הדי והוא המקדיש, ולא

במה  הסבר צריכי אנו ועדיי אלעזר. רבי נסתפק שבזה לומר אפשר ואי תמורה, עושה ואי

אלעזר. רבי הסתפק

הגמרא: מבארת   אלעזר לרבי   היה וא 
עושה  שאי לו פשוט היה בודאי הגדול הכה כמו בפר מתכפרי הכהני שאחיו לו פשוט

תמורה,    הא אלעזר, רבי ,בפר המתכפרי 
  והרי ממש, בו שותפי ה כאילו בפר מתכפרי גמורה בקביעות  

תמורה, עושה ואי השותפי חטאת זה    כפרת עיקר שאי  
 כ וא אגבו, ומתכפרי לו טפלי הכהני אחיו שג אלא לבדו, גדול הכה על אלא הפר

תמורה. ועושה יחיד קרב זה והרי גדול הכה של שמו על אלא שמ על קרוי הקרב אי

תמורה: עושה גדול כה שפר לפשוט רוצה הגמרא  דברי יש בברייתא, שנינו 
 שבה ,קרב לש מתחילתו שהוקדש  ידי על בא שקדושתו  

בקדושתו, ונתפס בקרב אותו שבה שהמירו דברי יש   
הברייתא: מבארת        

 קרב ציבור,מי כקרב וה יחיד כקרב ה קרב זה  ,בשבת זמנו חל א 



   
     

    
     
    
     

      
    

     
    

    
     

     
   

    
     
     
     
     
    

    
     
     

    
     

      
       
      
      

     
     

  
   
     
      

   
    

       
      
      
     

   
   

     
 



קמט     

      
ב: עמוד נ ד לעיל שאמר מאיר לרבי (ע"א)    

 הא      לדברי' שאמר אלעזר רבי ומדברי 
הגמרא, מדייקת האומר',  דבריו במשמעות אי הא    

וסובר קרב שחולק הגמרא:הוא 'לדברי דוחה שאמר ממה לדייק, יש כ אלא 
 שומעי אנו יחיד' קרב הכיפורי יו פר האומר    שהפר 
 קרב אלא יחיד קרב הוא.אינו 

אלעזר: רבי של הספק גו את מביאה הגמרא     
     ו יחיד קרב ככל הוא הא  הכה א  

בקדושתה, הבהמה נתפסה זה, פר תמורת שתהיה חולי אחרת בהמה על אמר גדול
  .כלו בדבריו ואי 

הגמרא: מבררת    שהסתפק נפרש א הספק, צדדי ה מה  
   כפי גדול הכה הוא זה בפר והמקדיש המקדיש, אחר הולכי הא  
להל הגמרא תמורה,(נא:)שלומדת שעושה יחיד כקרב ודינו מביא, הוא או שמשלו  

שמא    השותפי כחטאת היא והרי ,רבי ה זה בפר והמתכפרי 
שכ בזה, שנסתפק לומר אפשר אי תמורה, עושה שאינו  תמורה לעני 

  השותפי כקרב דינו רבי ה המתכפרי וא בעליו, הוא שהמתכפר 
תמורה, עושה ואינו      משלו הנות בעני דיני שלשה 

חבירו, א.חובת   חבירו לצור בהמתו המקדיש המחויב כלומר, 
 הקרב יביא ובדמיה לפדותה וצרי להקרבה, ראויה ואינה מו בה ונפל בה, שיתכפר קרב

 להוסי צרי הקדישו, שהוא ,החפ בעל היה הוא א ,קדשי והפודה .לחולי תצא והיא

 א אבל חומש, המוסי הוא המקדיש בו, מתכפר וחבירו הקדישו שהאחד זה וקרב חומש,

חומש. מוסי אינו פודה ב.המתכפר    תמורה שלעני 
המתכפר, לצור הבהמה את המקדיש שהפריש שמאחר ,הקרב של בעליו הוא המתכפר

תמורה  לעשות יכול אינו המקדיש אבל תמורה, לעשות יכול הוא ורק הבהמה, את קונה הוא

.אחרי של בקרב תמורה עושה אד ג.שאי התבואה  טבל תבואת 
    מסויי לכה התרומה את שנות מה עבור של שמקבל  

ש  אלו יוחנ רבי ומדברי .תמורה התור עושה המתכפר תמורה שלעני הדבר שפשוט מענו

 השותפי קרב הפר נחשב רבי שהמתכפרי כיו גדול כה בפר הדי והוא המקדיש, ולא

במה  הסבר צריכי אנו ועדיי אלעזר. רבי נסתפק שבזה לומר אפשר ואי תמורה, עושה ואי

אלעזר. רבי הסתפק

הגמרא: מבארת   אלעזר לרבי   היה וא 
עושה  שאי לו פשוט היה בודאי הגדול הכה כמו בפר מתכפרי הכהני שאחיו לו פשוט

תמורה,    הא אלעזר, רבי ,בפר המתכפרי 
  והרי ממש, בו שותפי ה כאילו בפר מתכפרי גמורה בקביעות  

תמורה, עושה ואי השותפי חטאת זה    כפרת עיקר שאי  
 כ וא אגבו, ומתכפרי לו טפלי הכהני אחיו שג אלא לבדו, גדול הכה על אלא הפר

תמורה. ועושה יחיד קרב זה והרי גדול הכה של שמו על אלא שמ על קרוי הקרב אי

תמורה: עושה גדול כה שפר לפשוט רוצה הגמרא  דברי יש בברייתא, שנינו 
 שבה ,קרב לש מתחילתו שהוקדש  ידי על בא שקדושתו  

בקדושתו, ונתפס בקרב אותו שבה שהמירו דברי יש   
הברייתא: מבארת        

 קרב ציבור,מי כקרב וה יחיד כקרב ה קרב זה  ,בשבת זמנו חל א 
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המשך בעמוד זיא

ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtoiaexir

øæòéìà éáøë äëìä äéì àéòáéî÷åizy megzl ueg `viy in :oizipzna xn`c Ð
zen`.qpki Ðéîð à÷éã.ded ixab eln `lcac Ðäéì øîàãel dyr :ongp ax Ð

qpki xninl dil dnl ,qpkie mc` ipa ly dvigndvignd dyri :xn`w ikd `l` Ð
.dvign `la envrn `ed qpki jk xg`e ,mizyd [cr]äðôåã ìôð.dkeq ly Ðàìå

äèîä úà óå÷æécbpk dkeqa el yiy Ð
dnecc ,oipak ifgin `lc ab lr s`e .dvxtd

dkeqd mewn el zeptl oiekznkelit` Ð
ikddvign zeyrl exyc jpdl dywe .xeq`

.zaya mc` ipa lyïùéå äúùéå ìëàéù éãë
mixac dylya dkeq ly dzevn xwir Ð
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.iccd` oiiyw :opikxteïé÷÷åô ïéà àì íàå

åá.ziad znizq lr siqeny ,dpeal incc Ð
.epgztie xefgi ixdy ,`ed i`xry it lr s`e

äìò øîúà àäåexy `l opax elit`c Ð
`nlra ztqezc oelg wwt oebk ,siqedl `l`
.dligzkl otec carinl ixy `ziixae .`ed

ìñåô øéàî éáødkeq zkqna yxtn Ð
.gxaz `ny [`,`k]ãéáò à÷ éãéî åàìãÐ

ciarc ab lr s` ,dkeql owzn `lc oeikc
ld`.i`xr ld` oiyer :xaqwc .ixy Ð

dkeq owzn `lc li`edeld` `l` epi` Ð
jxtinl `ki` `aeh izk`e .ixye ,i`xr
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`ed milke mc` `pz i`de ?dil zrny
z` sewfie otec exiag z` dyer ,ipzwc

.dhndåúå.dkeql dl owzn `lc idp Ðéáø
øéàî,diail` `ixyc `dl znwenc Ð

e`lc ,ld`e dvign oewiz ied `lc meyne
.dvign xykdïàîã àáéìàiax ixyc Ð

`le diax xfril` iaxk xn`w `l ,xi`n
,dkeq zevn ea oi` oelgd wwt `dc .opaxk

.siqedl `l` opax exy `leàäå àä àìà
ïðáøda cinri `l dptec ltp ipzwc `de Ð
.'ekúéùéìù ïôåãáiexw oi` zeptc izyac Ð

ziyily otec da ciar ike ,ld`dil ieyn Ð
i`xr ld` oiyer oi`c opax ecene .ld`

xzen ipzc `de .dligza,ziriax oteca Ð
`nlra ztqez i`de ,ld` ied ikd e`lac
ld` oitiqen ixn`c ,ediinrhl opaxe ,`ed

.zayaéîð à÷éãoteca xeq` ipzwc `dc Ð
.i`w ziyilyäðôåã ìôð éðú÷ãrnync Ð

`ied `l ziriaxe ,da zxzen `idy otec
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åàm`e .qpki Ð xfril` iaxk dkld oi` i` elit` ,`zyde Ð opiwqr iab elnca `nlic

ely zen` rax`y it lr s` ,qpki `l zg` dn` elit` opax ixn`c oeik :xn`z

`l megzd jez zeribne ,zevign ixab eln ik inp ikd Ð oey`x megzd jeza zerlaen

rax`n dvign ici lr `vi xake ixabc dvign wlqzyk `kdc ,inc `lc :xnel yie !qpki

el ozil did dzrne ,minkg el epzpy zen`

oey`x megza `edy oeike .zexg` zen` rax`

el ozip `l Ðxfeg `l` ,zexg` zen` rax`

,zen` rax` zrlada la` .oey`xd enegzl

.qpki `l Ð zen` rax` ezqipka ciqtd `ly

éàãiaxc ab lr s`e Ð dil iraz i`n elnca

,dkeq otecl dnda onwl lqet xi`n

yxtl oi` la` .dcedi iaxk dkldc dil `hiyt

dia jiiy `lc ,dcen xi`n iax elit` mc`ac

xi`n iaxc `nrh epiid e`lc Ð gxai `ny

jixtc `de .(`,bk dkeq) "oyid" wxt wiqnck

o`nl epiid Ð dil opirny in milke mc` :onwl

`ny opiiyig xi`n iaxc `nrhc dkeqa yxtnc

.gxazéãë`de Ð znd lr dng letz `ly

oiyer oi` :(a,bn zay) "dxik" wxta opixn`c

epiid `kd ixyc `d ,zn liaya znl dvign

ecva oiayeie mc` ipa oi`a Ð mzd yxtnck

liaya xity ied `kdc :wxtn wgvi epiaxe .'eke

.dkeqd on z`vl ekxhvi znd gixqi m`y ,ig

÷÷ôzay) "milkd lk" wxta Ð oelgd

ied oelg i`dc :qxhpewd yxit (a,dkw

xeqi` jiiy `l Ð cvd on la` ,bba dlrnl

(`,cv onwl) "zebb lk" wxtn di`x `iade .ld`

ltp ,xvg `edda iazi eedc l`enye ax iab

.`nilb dil ecebp :l`eny xn` .ipiae ipia `ceb

il dnl ,l`enyl :jixte .dit`l ax dixcd`

xwir cr lhlhn df :xn`de ?ikd carnl

zeripvl ciar l`enyc :ipyne .'ek dvign

lhlhl xqe` l`eny did m`y ,rnyn .`nlra

carinl ixy ikidc .icin dyw ded `l Ð axk

`de .cvd on zeptca ld` aiyg `l :`nl` ,ikd

meyn `l` ,zevign ziiyr` `l Ð ax citwc

`nw wxtae .dkeza oicqd lhlhl xeq` xaqwc

xtq e`iad `le egkyc `caer iab (a,fh) ,dkeqc

iab lr oipicq eqxt xgnl ,zay axrn dxez

eqxt :jixte .ea e`xwe dxez xtq e`iade oicenr

micen lkd :xn xn`de ?ixy ine ?dligzkl

`l i"yx .zaya dlgza i`xr ld` oiyer oi`y

ji` :yexit .jzrc `wlq eqxt `l` opiqxb

y `l` :ipyne .miaxd zeyx jxc e`iade`vn

:cere .mixtqd wegnl d`xp oi`e .oiqext oipicq

jxc me`iad `nlc ?me`iad ji` dil `iyw i`n

jiiy cvd onc gken oizrnyac :cere .miyealn

cere .dil iziin otec ziiyr`c ,ld` ziiyr

daex` dil ixw bbae lzeka jiiy oelg oeylc

.daex`d jxc zexit oiliyn :(a,dl dvia) opzck

,ld` ziiyr jiiy cvd onc mz epiaxl d`xpe

ziiyr aeyg Ð xizdl zlren dvigndy `kide

la` ,ld` `kd dil opiaygc dkeq ly ziyily oteck iede ,citw zevign ziiyr`e .dligzkl ld` ziiyr jiiy Ð zebb lka lhlhl xq`c axle oipicq eqxitc `iddk ,dlgza ld`

ikid dil jixt dedc oky lk ,l`eny xiq` ded i`e .ixzyin ikd e`lac meyn ,ztqez dil aiygc dkeq ly ziriax otec enk ,ld` ztqez `l` aiyg `l Ð lhlhl ixyc l`enyl

dkeq) "oyid" wxtae ,`xie` era `ililae `leh era `nniac ixkic ipd iab (`,aw oiaexir) "oilitz `vend"a gkenck ,ixy inp dlrnl Ð ld` ztqez ixyc o`ne .ikd carinl ixy

.opgei iax ly ezkeqa zayy xfril` iax iab (a,fkøéàî éáø`ztqez `l` aiyg `l ikd elit` ,ziyily oteca ixii`c xninl ira `zyd Ð `id dvign e`l `nl` mzd liqtwc

:jenqa jixt i`nc ,dyw mewn lkn j` .xity jixt ikd e`la `l` ,jxtnl ivn dedc :yxit qxphewae .oyie lk`ie dzyiy ick mzd `icda ipzw `d ,dywe .liqtwc xi`n iaxl `nlra

Ð oyie dzyie lk`iy ick xn`wcn ,jixtc i`ce epiidc :xnel yi ok lr !`nlra ztqez `l` aiyg `l liqtwc xi`n iaxlc xn` `d .xen` in dligzkl ,siqedl opax xen`c xni`

Ð dcedi iax `d xi`n iax `d ipyn ik `zydc :ivewn xydl dyw j` .`ed dligzkl ld` ziiyr ixd ok m`e .elld mixac dylya dkeq zevn xwirc ,ikda dkeq xykzin `nl`

`l ipdnc ab lr s` .dligzkl ixy dingp iab ,dray lk my cenrl dleki dpi`y dkeq ini 'fl xi`n iax lqetc oeik :eyexit ikdc yxtl d`xpe !dingpc dyrn` melk uxiz `l

xen`c xni` :jixt ikd xzae .dry itl gxaz `ny yginl `kilc ,ixy Ð oyie dzyie lk`iy ick :ipzwc `d oke .drayl die`x dpi` dvign dze`y oeik ,`nlra ztqez `l` aiyg
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øæòéìà éáøë äëìä äéì àéòáéî÷åizy megzl ueg `viy in :oizipzna xn`c Ð
zen`.qpki Ðéîð à÷éã.ded ixab eln `lcac Ðäéì øîàãel dyr :ongp ax Ð

qpki xninl dil dnl ,qpkie mc` ipa ly dvigndvignd dyri :xn`w ikd `l` Ð
.dvign `la envrn `ed qpki jk xg`e ,mizyd [cr]äðôåã ìôð.dkeq ly Ðàìå

äèîä úà óå÷æécbpk dkeqa el yiy Ð
dnecc ,oipak ifgin `lc ab lr s`e .dvxtd

dkeqd mewn el zeptl oiekznkelit` Ð
ikddvign zeyrl exyc jpdl dywe .xeq`

.zaya mc` ipa lyïùéå äúùéå ìëàéù éãë
mixac dylya dkeq ly dzevn xwir Ð

.elld'åë äèîä úà óå÷æéå.ixy :`nl` Ð
.iccd` oiiyw :opikxteïé÷÷åô ïéà àì íàå

åá.ziad znizq lr siqeny ,dpeal incc Ð
.epgztie xefgi ixdy ,`ed i`xry it lr s`e

äìò øîúà àäåexy `l opax elit`c Ð
`nlra ztqezc oelg wwt oebk ,siqedl `l`
.dligzkl otec carinl ixy `ziixae .`ed

ìñåô øéàî éáødkeq zkqna yxtn Ð
.gxaz `ny [`,`k]ãéáò à÷ éãéî åàìãÐ

ciarc ab lr s` ,dkeql owzn `lc oeikc
ld`.i`xr ld` oiyer :xaqwc .ixy Ð

dkeq owzn `lc li`edeld` `l` epi` Ð
jxtinl `ki` `aeh izk`e .ixye ,i`xr
,ipzw "oyie dzyie lk`iy ick" `dc ;dlr
opikxt `d !iz`w dkeql dpwzl :`nl`
.`nrhn dil opiwtnc cr ,`aeh ikxit dilr

øéàî éáøì äéì úòîùã øåîéà.liqtc Ð
äîäágxaz `ny meyn Ð.íãàea yiy Ð

onewnn oiff oi`y milk e` ,cenrl zrcin Ð
`ed milke mc` `pz i`de ?dil zrny
z` sewfie otec exiag z` dyer ,ipzwc

.dhndåúå.dkeql dl owzn `lc idp Ðéáø
øéàî,diail` `ixyc `dl znwenc Ð

e`lc ,ld`e dvign oewiz ied `lc meyne
.dvign xykdïàîã àáéìàiax ixyc Ð

`le diax xfril` iaxk xn`w `l ,xi`n
,dkeq zevn ea oi` oelgd wwt `dc .opaxk

.siqedl `l` opax exy `leàäå àä àìà
ïðáøda cinri `l dptec ltp ipzwc `de Ð
.'ekúéùéìù ïôåãáiexw oi` zeptc izyac Ð

ziyily otec da ciar ike ,ld`dil ieyn Ð
i`xr ld` oiyer oi`c opax ecene .ld`

xzen ipzc `de .dligza,ziriax oteca Ð
`nlra ztqez i`de ,ld` ied ikd e`lac
ld` oitiqen ixn`c ,ediinrhl opaxe ,`ed

.zayaéîð à÷éãoteca xeq` ipzwc `dc Ð
.i`w ziyilyäðôåã ìôð éðú÷ãrnync Ð

`ied `l ziriaxe ,da zxzen `idy otec
dl oi`ye :(`,a dkeq) opzc ,dkeq oewiz

zeptc ylyylya `d ,dleqt Ð.dxiyk Ð
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åàm`e .qpki Ð xfril` iaxk dkld oi` i` elit` ,`zyde Ð opiwqr iab elnca `nlic

ely zen` rax`y it lr s` ,qpki `l zg` dn` elit` opax ixn`c oeik :xn`z

`l megzd jez zeribne ,zevign ixab eln ik inp ikd Ð oey`x megzd jeza zerlaen

rax`n dvign ici lr `vi xake ixabc dvign wlqzyk `kdc ,inc `lc :xnel yie !qpki

el ozil did dzrne ,minkg el epzpy zen`

oey`x megza `edy oeike .zexg` zen` rax`

el ozip `l Ðxfeg `l` ,zexg` zen` rax`

,zen` rax` zrlada la` .oey`xd enegzl

.qpki `l Ð zen` rax` ezqipka ciqtd `ly

éàãiaxc ab lr s`e Ð dil iraz i`n elnca

,dkeq otecl dnda onwl lqet xi`n

yxtl oi` la` .dcedi iaxk dkldc dil `hiyt

dia jiiy `lc ,dcen xi`n iax elit` mc`ac

xi`n iaxc `nrh epiid e`lc Ð gxai `ny

jixtc `de .(`,bk dkeq) "oyid" wxt wiqnck

o`nl epiid Ð dil opirny in milke mc` :onwl

`ny opiiyig xi`n iaxc `nrhc dkeqa yxtnc

.gxazéãë`de Ð znd lr dng letz `ly

oiyer oi` :(a,bn zay) "dxik" wxta opixn`c

epiid `kd ixyc `d ,zn liaya znl dvign

ecva oiayeie mc` ipa oi`a Ð mzd yxtnck

liaya xity ied `kdc :wxtn wgvi epiaxe .'eke

.dkeqd on z`vl ekxhvi znd gixqi m`y ,ig

÷÷ôzay) "milkd lk" wxta Ð oelgd

ied oelg i`dc :qxhpewd yxit (a,dkw

xeqi` jiiy `l Ð cvd on la` ,bba dlrnl

(`,cv onwl) "zebb lk" wxtn di`x `iade .ld`

ltp ,xvg `edda iazi eedc l`enye ax iab

.`nilb dil ecebp :l`eny xn` .ipiae ipia `ceb

il dnl ,l`enyl :jixte .dit`l ax dixcd`

xwir cr lhlhn df :xn`de ?ikd carnl

zeripvl ciar l`enyc :ipyne .'ek dvign

lhlhl xqe` l`eny did m`y ,rnyn .`nlra

carinl ixy ikidc .icin dyw ded `l Ð axk

`de .cvd on zeptca ld` aiyg `l :`nl` ,ikd

meyn `l` ,zevign ziiyr` `l Ð ax citwc

`nw wxtae .dkeza oicqd lhlhl xeq` xaqwc

xtq e`iad `le egkyc `caer iab (a,fh) ,dkeqc

iab lr oipicq eqxt xgnl ,zay axrn dxez

eqxt :jixte .ea e`xwe dxez xtq e`iade oicenr

micen lkd :xn xn`de ?ixy ine ?dligzkl

`l i"yx .zaya dlgza i`xr ld` oiyer oi`y

ji` :yexit .jzrc `wlq eqxt `l` opiqxb

y `l` :ipyne .miaxd zeyx jxc e`iade`vn

:cere .mixtqd wegnl d`xp oi`e .oiqext oipicq

jxc me`iad `nlc ?me`iad ji` dil `iyw i`n

jiiy cvd onc gken oizrnyac :cere .miyealn

cere .dil iziin otec ziiyr`c ,ld` ziiyr

daex` dil ixw bbae lzeka jiiy oelg oeylc

.daex`d jxc zexit oiliyn :(a,dl dvia) opzck

,ld` ziiyr jiiy cvd onc mz epiaxl d`xpe

ziiyr aeyg Ð xizdl zlren dvigndy `kide

la` ,ld` `kd dil opiaygc dkeq ly ziyily oteck iede ,citw zevign ziiyr`e .dligzkl ld` ziiyr jiiy Ð zebb lka lhlhl xq`c axle oipicq eqxitc `iddk ,dlgza ld`

ikid dil jixt dedc oky lk ,l`eny xiq` ded i`e .ixzyin ikd e`lac meyn ,ztqez dil aiygc dkeq ly ziriax otec enk ,ld` ztqez `l` aiyg `l Ð lhlhl ixyc l`enyl

dkeq) "oyid" wxtae ,`xie` era `ililae `leh era `nniac ixkic ipd iab (`,aw oiaexir) "oilitz `vend"a gkenck ,ixy inp dlrnl Ð ld` ztqez ixyc o`ne .ikd carinl ixy
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:jenqa jixt i`nc ,dyw mewn lkn j` .xity jixt ikd e`la `l` ,jxtnl ivn dedc :yxit qxphewae .oyie lk`ie dzyiy ick mzd `icda ipzw `d ,dywe .liqtwc xi`n iaxl `nlra

Ð oyie dzyie lk`iy ick xn`wcn ,jixtc i`ce epiidc :xnel yi ok lr !`nlra ztqez `l` aiyg `l liqtwc xi`n iaxlc xn` `d .xen` in dligzkl ,siqedl opax xen`c xni`

Ð dcedi iax `d xi`n iax `d ipyn ik `zydc :ivewn xydl dyw j` .`ed dligzkl ld` ziiyr ixd ok m`e .elld mixac dylya dkeq zevn xwirc ,ikda dkeq xykzin `nl`
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íãà äNBò :àäî Cì àðéîà àðàåéãk ïôBc Bøéáç úà ©£¨¨¦¨¨¥¨¤¨¨¤£¥¤§¥
äéìò ñBøôéå ,ähnä úà óB÷æéå ,ïLéå äzLéå ìëàiL¤Ÿ©§¦§¤§¦©§¦§¤©¦¨§¦§¨¤¨
ïééL÷ .ïéìëBàä ìòå únä ìò änç ìBtz àlL éãk ïéãñ̈¦§¥¤Ÿ¦©¨©©¥§©¨¨¦©§¨

àä ;àéL÷ àì !éããäà¯àä ,øæòéìà éaø¯:ïðúc .ïðaø ©£¨¥¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¨©¨©¦§©
éeìúå øeLwL ïîæa :øîBà øæòéìà éaø ,ïBlçä ÷÷t¯ §¨©©©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¨§¨

åàì íàå ,Ba ïé÷÷Bt¯:íéøîBà íéîëçå .Ba ïé÷÷Bt ïéà §¦§¦¨¥§¦©£¨¦§¦
.Ba ïé÷÷Bt Ck ïéáe Ck ïéa¯øîà ,dìò øîzéà àäå ¥¨¥¨§¦§¨¦§©£¨¨©

ïéàL íéãBî ìkä :ïðçBé éaø øîà ,äðç øa øa äaø©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦¤¥
éøö ïéàå ,áBè íBéa äléçza éàøò ìäà ïéNBòøîBì C ¦Ÿ¤£©©§¦¨§§¥¨¦©

éñBäì àlà e÷ìçð àì .úaMa:øîBà øæòéìà éaøL ,ó ©©¨Ÿ¤§§¤¨§¦¤©¦¡¦¤¤¥
éøö ïéàå ,áBè íBéa ïéôéñBî ïéàíéîëçå .úaMa øîBì C ¥¦¦§§¥¨¦©©©¨©£¨¦

éøö ïéàå ,úaMa ïéôéñBî :íéøîBà!áBè íBéa øîBì C §¦¦¦©©¨§¥¨¦©§
àä ;àéL÷ àì ,àlà¯àä ,øéàî éaøk¯.äãeäé éaøk ¤¨¨©§¨¨§©¦¥¦¨§©¦§¨

äkeqì ïôBc äîäaì dàNò :àéðúc¯,ìñBt øéàî éaø §©§¨£¨¨©§¥¨¤©¨©¦¥¦¥
íúä ìéñt à÷c øéàî éaø .øéLëî äãeäé éaøå¯:àîìà §©¦§¨©§¦©¦¥¦§¨¨¥¨¨©§¨

éøL àëä ,àéä ävéçî àì¯.ãéáò à÷ écéî åàìc Ÿ§¦¨¦¨¨¨¥§¨¦¥¨¨¥
íúä øéLëî à÷c äãeäé éaøå¯,àéä ävéçî :àîìà §©¦§¨§¨©§¦¨¨©§¨§¦¨¦

øéàî éaøì déì zòîLc øîéà !?àøañéúå .øñà àëä̈¨¨©§¦§§¨¥©§¨§©§¥§©¦¥¦
øéàî éaø ,eúå !?déì zòîL éî íéìëå íãà ,äîäa§¥¨¨¨§¥¦¦¨§©§¥§©¦¥¦

øæòéìà éaøc àaélà éà ?ïàîc àaélà¯éñBäìéîð ó ©¦¨§©¦©¦¨§©¦¡¦¤¤§¦©¦
ïðaøc àaélà àlà !øñà¯éñBäì ïðaø éøîàc øîéà,ó ¨©¤¨©¦¨§©¨©¥©§¨§¦©¨©§¦

íéìëå ,ïðaø àäå àä :àlà !?øeîà éî äléçzëì§©§¦¨¦£¤¨¨§¨©¨©§¥¦
àä ;àéL÷ àì íéìkà¯àä ,úéLéìL ïôBãa¯ïôBãa ©¥¦¨©§¨¨§¤§¦¦¨§¤

.dpéî òîL ,"dðôBc ìôð" éðú÷c ,éîð à÷éc .úéòéáø§¦¦©§¨©¦§¨¨¥¨©§¨§©¦¨
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eznyקנב ina cenr cn sc ± iyily wxtoiaexir

àéù÷ íãàà íãà àìàdhnd z` sewfie ipzc `dc ,zxn`wck `vexzl `ki` dhn` dhn `nlyac Ðlre znd lr dng letz `ly ipzw `dc .xn`w ziriax oteca Ð
.dkeq zevn od elld mixac dylyc ,mzd dinwe` dkeq zaeg dia wtinl :`nl` ,"oyie dzyie lk`iy ick" ipzw `d ,mc` `l` ,iz` dkeq ixeyk`l e`l :`nl` ,oilke`d

ziriax otec i`c ,dxiqg `ied iyily otec :`nl`ld` ciarc ab lr s`e .opixn`ck da `lqtin ded `l Ð.ixy Ðúòãìedecinrd dvign myly rcei my cnerdy Ð
.xeq` myúòãì àìùilk la` .jka oipa jxc oi`c ,xninl `kil ld` ziiyr meync .xzen Ð.xeq` ziyily otec ,jkld ,`ed jka oipa jxc Ðäåä úòãì àìù`l Ð

.my mevaw dn lr miyp`d erciàãñç áø
àäéîcg`a my rawpe ,dvignd dyry Ð

.rci `d ,odnäåä ïéðîä ïî àìùiyera Ð
dvignd.àéî åìéòàãmiaxd zeyxn Ð

,zrcl myl erawede ,cigid zeyxl
.oivawp md jkly mericedyé÷éæ.zecep =

.eed `ax lyeà÷úñéøzeyx ,xird aegx Ð
.miaxdäé÷øéôî àáø éúàã éãäádide Ð

olhp ,eixg` oi`a dyxcd irneyc cecb
.oi`ad zevign jeza o`iade ynyàúñôñà

.d`eaz ly zgy Ðäðùîàöéù éî
úåùøáon livdl e` ,ycgd zecrl oebk Ð

.clil d`ad dnkg e` ,xdpd one qiibdøáë
äùòî äùòð.jlil jixv jpi`e Ðåì ùé

çåø ìëì äîà íéôìà.el xn`py mewnn Ð
àöé àì åìéàë.`xnba yxtn Ðïéøæåç

ïîå÷îì.`xnba yxtn Ð`xnbåìéàë éàî
àöé àìoiicr `dc ,`vi `l i`ce `d Ð

.opiqxb ikd :`ed megzd jezaéëä äáø øîà
åìéàë åìù íåçúä êåúá äéä íàå øîà÷

éîã åúéáî àöé àìeli`k" i`d :xnelk Ð
"`vi `ldid m` :xn`w ikde ,i`w ezia` Ð

ezia megz jeza oiicrixde ,ezial xfeg Ð
ezian el yi jkl ,eilbx xwr `l eli`k `ed
opixn` `le .dligzak gex lkl dn` mitl`
lkl dn` mitl` el yi el xn`py mewnn

.gexàèéùôon `vi `l oiicrc oeikc Ð
.inc eziaa `ed eli`k ,megzdàîéúã åäî

ø÷òã ïåéëdil oewz opaxe ,zeyxa z`vl Ð
gex lkl mitl` el xn`py mewnn`kd Ð

enegza i`wc ab lr s` ,inpwtinl ira i`e ,mzdn dil cecnil Ð.ol rnyn `w ,wetil Ðïéòìáåî íéîëç åì åðúðù ïéîåçú åéä íà øîà÷ éëä øîà àééç øá éîéù áø
éîã åîåçúî àöé àì åìéàë åìù íåçúä êåúá`vi `l eli`ke ,opiwqr enegzn `vi xakya oizipzn :xnelk Ðm` i`ne .`xwirn jzrc `wlq dedck ,i`w oinegz` Ð

megzd jeza didezia megz ly mitl` jezl zeqpkp el xn`py mewn gex lkl el zepezpd mitl` oze` eid m` :xn`w ikd Ðcr jlede ,inc enegzn `vi `l eli`k Ð
.dligzak `ed ixde ,eziaàéä àúìéî äòìáä øáñ éîéù áødinegz ebl dil ehnne ,dinegza orlainc oeike Ð,`ed `negzn wtp `lc o`nke ,`negz cgk edl eed Ð

`vi m`c ,megzl ueg `vi xakya oizipznc `vi `l eli`k ivexzl ivn `l ,jkld ,`id `zlin e`l xaq daxedaxe .el xn`py mewnn el dpwe ,ezia zziay ciqtd Ð
`ed gwit i`e :(a,`n) lirl ircxdp epzc `d dil zil,dil iwen enegzn `vi xakya iniy ax oiae dax oiac `pixg` `pyila iqxbc zi`e .lr lrc oeike ,enegzl liir Ð

`dae .enegzn `vi `l eli`k :opiqxb iniy axcae ,ezian `vi `l eli`k :opiqxb daxca ,`l` .ely megzd jeza oirlaen minkg el epzpy oinegz eid m` :opiqxb ediiexzae
enegz jez cr el oipzipd oinegz dil ehnn ik :`l` .dn` sl` dpeny elek meid lk el eidiy ,`negz cgk drlad edl `ieyn `l daxlc :ibilt`vi `l eli`k ied Ð

xn`py mewna dziay dpw i`ce `l` opixn` `l ezian `vi `l eli`k :xaq iniy axe .dligzak gex lkl ezian mitl` el yie ,xg` mewna dziay dpw `le ,llk ezian
,mitl` eziale myne ,mitl` axrnle ,mitl` gxfnle el xn`py mewnn ,oebk .sl` dpenyl aexw el yie ,oey`xd enegz ciqtd `le opixn` enegzn `vi `l eli`k la` ,el
`l eli`k mwezin `l jgxk lr ,jkld ,cg `negz edpieeyl `id `zlin e`l xaq daxe .`negz `cgk inegz edlekl edl `ieyn oinegz zrladc .mitl` oldle eziane
.dligzak `ed ixde ,xn`w ixnbl `vi `l eli`k ,`l` .el xn`py mewna s` dziay el yic `lewl dil opiayg `vei la` ,ciqtd `l enegz xnele ,`cixb megz` `vi

'åë àöîð àì íéôìà úòáøàî úåçô äââ ìòå íéôìà úòáøà äëåúù äøòîá úáù åìéà äîåmzq .cv lkl mitl` dl dvege dbb z` jldny dcen dz` i` :xnelk Ð
dl dveg ozep axrnd gztn oke .mitl` dbb cvle ,mitl` gxfn cvl dl dveg el ozep gxfnd gztn .axrnl gzte gxfnl gzt ,dizevw ipya dl yi migzt ipy dxrn

dhnln zeagxzne dbb cvl oirteyn dilzeky oeik ,mitl` zrax`n zegt dbbc oeike .mitl` dbb cvle ,mitl` axrnd cvldbb lr el yiy mitl` `vnp ,dzirwxwa
dl dvege dbb lk jldl lekiy ,dvxiy odn dfi`a z`vl `a m`y dcen dz` i`e ,axrnd gztn `veiyk dbb lr el yiy mitl` jeza zerlap igxfn gztn `viyk

gxfn gzta `vie ,zenily mitl` zrax` dbb ded eli`e .cgk ze`ivid ipy inegzl ieyn oinegz zrladc meyn ,cv lkl dn` mitl``l` dbb cvl jldl leki epi` Ð
zeiaxrn mitl`a jldl dvex did m`e ,mitl`.ipyil ediiexzl `iywe ,`id `zlin `nl` .iaxrn gzt jxc z`vle xefgle axrna qpkile ,awrd lr xefgl jixv did Ð

'åë êì éðù àìå,jkld ,dipyd dziay zevign xie`a zay `l oizipzn iab la` .`negz cg eed lirl irlainc oeike ,dl ez`w dziay `cg zngn oinegz ipy inp `kd Ð
`ziixza dziay dl ipwc oeikmewnn jled epi` enegz jezl eqpkp elit`e ,mitl` el xn`py mewnn `l` el oi` megzl ueg `vic `kide .`ziinw dziay dil zil ez Ð

zerlaen m` .dil zi` i`d e` dil zi` i`d e` `l` ,zeziay izy dil opiadi `l dipy zevign xie`a zay `lc oeik :uxzn ikd `pixg` `pyille .melk d`lde my elky
zerlaen opi` m`e .enegza qpkile `al ick `l` el xn`py mewnn el oi`e ,ezia zziay dil zi` Ð.oebd d`xp oey`xd oeyle .ezia ciqtde enewn dpw Ð
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ìë`lc `d Ð onewnl oixfeg livdl oi`veid

jpd iab (a,`i) dviac `nw wxta dil aiyg

oteq exizdc dylyepi` dfc Ð ozligz meyn

.mzd opixn`ck ,ikixv edpd lke ,yecig

øîåÐ `id `zlin e`l oinegz zrlad xaq

`d daxl dil zile :qxhpewd yxit

liir `ed gwt i` (a,`n) lirl ixn`c ircxdpc

d`xp wgvi epiaxle .lr lrc oeike dinegzl

enegza qpkpy oeik ,ircxdpc `d dil zi`c

oeik eizen` rax`n `vie ,zeixad ceak iptn

leki Ð zeycg zen` rax` el ozil jixvy

oeikn ,`kd la` .oey`xd enegz zepwle xefgl

`l Ð xg` megz el dpwe enegzn ueg `viy

i`c .lirl yxitck ,rawy megzn xwril xzed

ixn`c ircxdpl oizipzn dl iywiz ,ikd e`l

ici lrc ab lr s`e ,qpki `l zg` dn` elit`

xn` `le ,oey`xd enegzl qpkp eizen` rax`

.lr lrc oeik
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!àéL÷ íãàà íãà àlà¯;àéL÷ àì éîð íãàà íãà ¤¨¨¨©¨¨©§¨¨¨©¨¨©¦¨©§¨
ïàk¯ïàk ,úòãì¯déøa äéîçð éaøc àäå .úòcî àlL ¨¨©©¨¤Ÿ¦©©§¨§©¦§¤§¨§¥

àcñç áø .äåä úòcî àlL !äåä úòãì éàìéðç éaøc§©¦£¦©¨©©£¨¤Ÿ¦©©£¨©¦§¨
eäðä .äåä ïéðnä ïî àlL àcñç áø !äåä úòãì àäéî¦¨¨©©£¨©¦§¨¤Ÿ¦©¦§¨£¨¨§
eäðéãâð ,íãà éða ìL ävéçîa àiî eìéòàc àððb éða§¥§¨¨§©¦©¨¦§¦¨¤§¥¨¨¨§¦§
!?úòãì eøîàé úòcî àlL eøîà íà :øîà .ìàeîL§¥¨©¦¨§¤Ÿ¦©©Ÿ§¨©©
àúàc éãäa ,àæBçîc à÷zñéøa ïééãL äåäã é÷éæ eäðä̈§¦¥©£¨©§¨§¦§©¨¦§¨©£¥©£¨

ì .déìäéð eäðéìòà dé÷øétî àáøéòa éúéøçà àúaL ¨¨¦¦§¥©£¦§¦£¥§©§¨©£¦¦¨¥
éåì .øeñàå ,úòãìk déì äåäc ,eäì øñàå .eäðéìéiò©§¦§©£©§©£¨¥§¨©©§¨¥¦
àéiç øa éîéL áø ,àzñtñà éøéòæ ,àðáéz déì eìéòà©¦¥¦§¨§¥¦©§©§¨©¦¦©¦¨

.àiîäðùîäNòð øák" Bì eøîàå úeLøa àöiL éî ©¨¦¤¨¨¦§§¨§§¨©£¨
"äNòî¯CBúa äéä íà .çeø ìëì änà íétìà Bì Lé ©£¤¥©§©¦©¨§¨©¦¨¨§
íeçzä¯.àöé àì eléàkïéøæBç ìéväì íéàöBiä ìk ©§§¦Ÿ¨¨¨©§¦§©¦§¦
.ïîB÷îìàøîâàì eléàk íeçzä CBúa äéä íà" éàî ¦§¨©¦¨¨§©§§¦Ÿ

BlL íeçz CBúa äéä íà :øîà÷ éëä ,äaø øîà ?"àöé̈¨¨©©¨¨¦¨¨©¦¨¨§§¤
¯áø .ïì òîLî à÷ ,ø÷ò ø÷òå ìéàBä :àîéúc eäî !àèéLt .éîc Búéa CBzî àöé àì eléàk§¦Ÿ¨¨¦¥¨¥§¦¨©§¥¨¦§¨©¨©¨©§©¨©

BlL íeçzä CBúa ïéòìáeî íéîëç Bì eðúpL ïéîeçz eéä íà :øîà÷ éëä ,øîà àéiç øa éîéL¦¦©¦¨¨©¨¦¨¨©¦¨§¦¤¨§£¨¦§¨¦§©§¤
¯:øáñ øîe ,àéä àúléî ïéîeçz úòìáä :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .Bîeçzî àöé àì eléàk§¦Ÿ¨¨¦§§©¨¦©§¦¨¨©©§¨©§¦¦§¨¦¨¨©

äîe ?àéä àúléî ïéîeçz úòìáäc àøañz àì zàå :äaøì ééaà déì øîà .àéä àúléî åàì̈¦§¨¦£©¥©©¥§©¨§©§¨¦§§¨§©§¨©§¦¦§¨¦¨
àöîð àì ,änà íéôìà úòaøàî úBçt dbb ìòå íéôìà úòaøà dëBúaL ,äøòna úáL eléà¦¨©©§¨¨¤§¨©§©©£¨¦§©©¨¨¥©§©©£¨¦©¨Ÿ¦§¨

?änà íétìà dì äöeçå dlek úà Cläî¯øéåàa úáLc àëéä ïéa Cì éðL àìå :déì øîà §©¥¤¨§¨¨©§©¦©¨£©¥§¨¨¥¨¥¥¨§¨©©£¦
?íBé ãBòaî úBvéçî øéåàa úáL àìc àëéäì ,íBé ãBòaî úBvéçî¯?àì úáL àìc àëéäå §¦¦§§¥¨§Ÿ¨©©£¦§¦¦§§¥¨§Ÿ¨©Ÿ
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המשך בעמוד זק

ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtoiaexir

øîåà øæòéìà éáø ïðú àäåzen` izy megzl ueg `viy in Ðyly la` ,qpki Ðiab oizipzna xn`c dinrhl xfril` iax e`l ?hwpc `xeriy i`d i`n .qpki `l Ð
enegza el zeweac eizen` izyc oeik ,megzl ueg zen` izy `viy df ,jkitle .zen` izy eiciv lkl el yiy ,orvn`a `edc megzl ueg `veil minkg epzpy zen` rax`
`l `dc ,il `xidp `l `xza `pyill la` ,dizaeiz `ied `nw `pyill .`id `zlin :`nl` .qpkil xzene ,enc dinegza orlaenc o`nkc xfril` iaxl dil `xiaq Ð

ixy ikd elit`e ,zeweac `l` zerlaen eed `l `dc oeikc yxtn dl qixbc o`ne .xcdnl dil ixq`worlainc `kide ,`ed lecb xac drlad dpin rny Ð`negz cg Ð
.iedøîì äéì úáúåà øæòéìà éáøãîå`d Ð

.oizipzna dilr opax ibiltåãåî äåöî øáãì
äéìxac zeyxa `viy inc oizipzne Ð

`l drladc lirl dax xn`we ,`ed devn
.`ipdnàáåè åìéôàåzrax`n xzei Ð

`lc `kid :`yix zxn`de :dinza !?mitl`
orlain.`l eze ,dil zi` mitl` Ðáø øîà

áø øîà äãåäé,`aeh elit` `niz `l Ð
opirny`l `z` `de .mitl` `l` ixy `lc
dyrpc oeik opixn` `le ,opiif ilka oixfegc
ellgi `le ,odilrn opiif ilk ekilyi dyrn

.onwl yxtn `nrhe .ozxfga zayàîìéã
éðàù ìéöäìoizipznc zeyxa `viy ine Ð

dnkgae ,ycgd zecra inwe`l `ki` Ð
miaie`n livdl `ad la` .clil d`adÐ
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eznyקנו ina cenr dn sc ± iyily wxtoiaexir

ãáìáåmyl `iveie ,melk mda el oi`y ,zepevigd mizy jezl eci df heyti `ly Ð
.milrad ilbxk milkde dndad :(`,fl dvia) opzc ,eilbxk eivtgc .evtg e` ezt
`ivedle qipkdl xeq`e ,cigid zeyxk diabl opax edpiey cg lkc zen` rax` lkc
lirl `ipzc ,xird ivga ezcn dzlke `ae ccen didl inc `le .okezl odl dvegn
ici lr xird lka lhlhl xzenc (a,an)
.eilbxa megzd xeari `ly calae ,dwixf
`ivedl xzen ,jldl xeq`c iab lr s`c,
dzlk inp i`e ,`ed `zeyx `cg dlek mzdc

xirl ueg ezcnuegn lhlhl xzen Ð
izye dfa zen` izy enegz jezl enegzl
mitl`c `ed miaxd zeyx dlekc ,dfa zen`
`dc .diabl cigid zeyx edpiey `l dicic
`veic zen` rax` la` eda ilehlhl xeq`
dziay dpewce eaexir z` ozepce megzl ueg

eilbxa,cigid zeyxk diabl opax edpiey Ð
.odl uegl okezn lhlhl opaxcn edl xeq`e

íäéðéá òìáåî éòöîàäåeizen` izy Ð
.df ly jeza eizen` izye ,df ly jeza

ãçà ìë íò øúåîynzyne o`kl dpet Ð
.df mr ynzyne o`kl dpete ,df mrùìùì

úåøéöç.ef lv` ef Ðíéáøä úåùøì úåçåúô
zqixc odl oi`e ,dnvrl zeyx zg` lkc Ð

efn miptl ef edl eed i`c .ef lr ef lbxdÐ
dnvr ipta elit`c ,dpevig` zinipt dxq`

.ynzydl zg` lk dxeq``xnbéöôç
ø÷ôädkiyge ,milra mdl oi`y milk Ð

odl oiekzp `ly ab lr s` cg` mewna odl
.dziay ozepwdl mc`äúéáù ïéðå÷Ð

xzei myn olhlhl leki mc` oi`e ,onewna
.xg` cvl axir elit`e gex lkl mitl`n

íéìëá åâìôéìãoyi mc` i`de xwtd ly Ð
dziayl oiekzp `lyxwtd ly milkk Ð

.incáåè íåéá.aeh meia ecxi m` Ðïä éøä
íãà ìë éìâøëdziay odl dzid `ly Ð

leki mc`d axiry cv lkle ,zeynyd oia
.olhiléðî àäyi aeh mei axrn :ipzwc Ð

:`nl` ,mc` lk ilbxk opi`e mitl` odl
.dziay oipew xwtd ivtgêúòã à÷ìñ àì

,xird iyp` zrc meyn `nrh inwe`l Ð
oipew xwtd ivtgc meyn `nrh `l`

.dziayïðúã.izixg` `zkeca inp Ð
`cg jgxk lre iccd` oiiyw oizipzne
heytize ,ixep oa opgei iaxk `nwez ediipin

.dziay oipew xwtd ivtgcãéçé åúåà éìâøë
xg` mc` mdn gwl m`e .xead lra ÐÐ

leki dfy mewnl `l` okiledl leki oi`
gxfnl `ed axir m`e .okiledlleki oi` Ð

elit` axrn cva xirl ueg okiledl df
.zg` driqtøéòä äúåà éìâøëmitl` Ð

gxfnl e` axrnl df axir m`e .gex lklÐ
.mitl`l ueg o`ivedl df leki oi`éìåò ìùå

ìááux`l laan milery ,jxcay Ð
.xwtd ly `ede ,l`xyiàìîîä éìâøëÐ

,ipw dil dabnc o`n `xiwtdc ilin lkc
ekxevl o`liny xg`l mixg`l ozp elit`e

.dziay oipew oi` `xiwtdc icin :`nl` .eilbxk od ixd Ðíéèáù ìù øåá êãéà àéðúåilbxk opi`c ,dziay epw :`nl` .gex lkl mitl` mdl yi ,laa iler ly epiidc Ð
.mc` lkàúà éë.sqei axc dinwl iia` Ðïäì ùéc meyn i`c ,xird iyp` zrc meyn e`le .dziay edl epw ediiteb edpi`c rnyn Ðxird iyp` zrira `pyil `d Ð

.gex lkl mitl` inp epiidc ,xird dze` ilbxk od ixd :xninlñåðéé÷åàá äúéáù åð÷éì`l` mdl oi`e megzl ueg e`vi ixde miard ea`y meide ,yn` my ezayy Ð
.zen` rax`êðä àîìéã.`nlrl ecf` zexeyw yn` d`xy Ðåäðéð éðéøçà éðäå.exqzile ,qepiiwe`a dziay yn` epwe ,meid exywzpe Ðèåùôéìåepwy mina ipzwcn Ð

.dxyrn dlrnl oinegz xeqi` oi` :`nl` ,mc` lk ilbxk okiledl xzenc meid ecxie miara yn` dziayéòéìá òìáéî.yn` dziay edl epw `le ,enc edpzilc o`nke Ð
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êòéãåäìs` ,ixep oa opgei iaxc egk jricedl milka ebltile :xn`z m`e Ð opaxc ogk

yie !sicr `xizdc gke ,dziay ipw xeripe li`ed :oda xninl `kilc ab lr

epw `lc opaxl daxc`c ,`id `xneg `l` `id `lew e`l Ð dziay edl epwc `d :xnel

oi`c `zrnya gken ikde ,eaexir mewnl okiledl lekie ,o`vend ilbxk iedc Ð `lew ied

oipew oi` xn`c o`nl ,oiey milke mc` oic

:xn`wc ,`xneg dil ixw inp onwle .dziay

Ð ixep oa opgei iaxk dkld opirny` i` ,`kixv

`pin` ded`lew :yexit .`xnegl oia `lewl oia

.milk iab `xnege ,mc` iab

íåéá:yexit Ð mc` lk ilbxk od ixd aeh

opzp m`e ,oey`x oda dkfiy eze`k

yxtl oi` la` .oey`xd ilbxk od ixd Ð xg`l

Ð ecia ody mc` lk ilbxk od ixd mlerlc

ilbxk iedc jenqa opixn` laa iler xea `dc

ixd dziay epw `lc `kid lk :`nl` .`lnnd

iab `ipzc ,[`,en] onwle .oey`x dkefd ilbxk od

ilbxk od ixd oiraepd zepiirne oikyend zexdp

[iriax wxt] dvia zkqnc `ztqezae ,mc` lk

rnyn .`lnnd ilbxk od ixd :`icda ipzw

.cg` lkdc

åð÷éìoi` m` elit`e Ð qepiiwe`a dziay

oizey oiarde dxyrn dlrnl oinegz

lky oeik ,dxyrn oideaby dlrnly eze`n

oigpen eli`k oiaeyg Ð cgi oixaegn mind

oeike .mind lr dhyy dpitql enc `le .ux`a

dlrnl e`ay it lr s` ,qepiiwe`a dziay epwc

od ixdc ,zen` rax` `l` mdl oi` Ð dxyrn

lirl] jixtc l`ilnb oaxc `caerae megzl ueg

eid `l ik dxyrn dlrnl oinegz oi` i`e [`,bn

oia mby meyn epiid ?ied i`n megzd jeza

dlrnl eid dziay ziipw zrya zeynyd

jkle mewn meya dziay epw `le ,dxyrn

dide ,dziay mdl did Ð dxyr jeza e`ayk

.gex lkl dn` mitl` mdl

àîéìiaxle :xn`z m`e Ð xfril` iaxk `lc

dzey `ed dtikd on xn`c ,inp ryedi

dlrnl oinegz yi i` mzd dziay epwil Ð

jiiy `l Ð oinegz yi elit` :xnel yie !dxyrn

.riwxa dziay oipw

úéòáéàlr s` Ð mdixacc wtq ied `ni`

xn`e ,oixizn el yiy xac iedc iab

oixizn el yiy xacc (`,c) dvia yixa iy` ax

Ð mdixac wtqa elit` liha `l sl`a elit`

.eliwd aexira
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eéä .Bøáç ìL CBúì BlL CBzî äæ àéöBé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦¤¦¤§¤£¥¨
ìLïäéðéa òìáeî éòöîàäå ,äL¯,ïänò øzeî àeä §¨§¨¤§¨¦§¨¥¥¤¨¦¨¤

.äæ íò äæ ïéøeñà íéðBöéçä íéðLe ,Bnò ïéøzeî ïäå§¥¨¦¦§©¦©¦¦£¦¤¦¤
äîBc øácä äîì :ïBòîL éaø øîà¯ììLúBøéöç L ¨©©¦¦§§¨©¨¨¤§¨£¥

íézL eáøéò .íéaøä úeLøì úBçeúôe ,Bæì Bæ úBçeútä©§¨§¦§¨©¦¥§§©¦
úéòöîàä íò¯,dnò úBøzeî íäå ïänò úøzeî àéä ¦¨¤§¨¦¦¤¤¦¨¤§¥¨¦¨

.Bæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä íézLeàøîâ:àáø éòa §©¦©¦£¦¨¥¨¨
éöôç :øáñ à÷ øañî ?éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ éàî©¨¨©©¦¨¨¤¦¦§©¨¨©¤§¥
àäå .íéìëa âBìôéìc àeä ïéãáe ,äúéáL ïéðB÷ ø÷ôä¤§¥¦§¦¨§¦§¦§§¥¦§¨

íãàa éâìtéî÷c¯áb ìò óàc ,ïðaøc ïçBk EòéãBäì §¨¦©§¦¨¨¨§¦£¨§©¨©§©©©
äð÷ øBòéðå ìéàBä :øîéîì àkéàc¯à÷ ,äð÷ éîð ïLé §¦¨§¥©¦§¥¨¨¨¥©¦¨¨¨

éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ ,àîìéc Bà .àìc ïì òîLî©§©¨§¨¦§¨¨¨©©¦¨¨¤¦
eðééä àëäå .äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôç :àîìòa§¨§¨¤§¥¤§¥¥¦§¦¨§¨¨©§

äð÷ øBòéðå ìéàBä :àîòè¯áø øîà ?äð÷ éîð ïLé ©§¨¦§¥¨¨¨¥©¦¨¨¨©©
Lé ,áBè íBé áøòî eãøiL íéîLb :òîL àz ,óñBé¥¨§©§¨¦¤¨§¥¤¤¥

áBè íBéa .çeø ìëì änà íétìà ïäì¯éìâøk ïä éøä ¨¤©§©¦©¨§¨©§£¥¥§©§¥
éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ àîìLa zøîà éà .íãà ìë̈¨¨¦¨§©§¦§¨¨¨¨©©¦¨¨¤¦

épî àä ,äúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôç¯.àéä ïðçBé éaø ¤§¥¤§¥¦§¦¨¨©¦©¦¨¨¦
àä ,äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôç zøîà éà àlà¤¨¦¨§©§¤§¥¤§¥¥¦§¦¨¨
dì øîà÷å ééaà áéúé !ïðaø àìå ïðçBé éaø àì ?épî©¦Ÿ©¦¨¨§Ÿ©¨©¨¥©©¥§¨¨©¨
àîìéãå :ééaàì àøôñ áø déì øîà .àúòîL àäì§¨§©£¨£©¥©¨§¨§©©¥§¦§¨
øéòä dúBà éLðàå ,ïðé÷ñò øéòì ïéëeîqä íéîLâa¦§¨¦©§¦¨¦¨§¦©§©§¥¨¨¦

?eäééìéò ízòc¯:ïðúc ,Cúòc à÷ìñ àì :déì øîà ©§¨¦§©§£©¥¨¨§¨©£¨¦§©
ãéçé ìL øBa¯øéòä dúBà ìLå ,ãéçé éìâøk¯éìâøk ¤¨¦§©§¥¨¦§¤¨¨¦§©§¥

ìáá éìBò ìLå ,øéòä dúBà¯:àéðúå .àlîîä éìâøk ¨¨¦§¤¥¨¤§©§¥©§©¥§©§¨
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קנז ezny ina cenr dn sc ± iyily wxtoiaexir

ãáìáåmyl `iveie ,melk mda el oi`y ,zepevigd mizy jezl eci df heyti `ly Ð
.milrad ilbxk milkde dndad :(`,fl dvia) opzc ,eilbxk eivtgc .evtg e` ezt
`ivedle qipkdl xeq`e ,cigid zeyxk diabl opax edpiey cg lkc zen` rax` lkc
lirl `ipzc ,xird ivga ezcn dzlke `ae ccen didl inc `le .okezl odl dvegn
ici lr xird lka lhlhl xzenc (a,an)
.eilbxa megzd xeari `ly calae ,dwixf
`ivedl xzen ,jldl xeq`c iab lr s`c,
dzlk inp i`e ,`ed `zeyx `cg dlek mzdc

xirl ueg ezcnuegn lhlhl xzen Ð
izye dfa zen` izy enegz jezl enegzl
mitl`c `ed miaxd zeyx dlekc ,dfa zen`
`dc .diabl cigid zeyx edpiey `l dicic
`veic zen` rax` la` eda ilehlhl xeq`
dziay dpewce eaexir z` ozepce megzl ueg

eilbxa,cigid zeyxk diabl opax edpiey Ð
.odl uegl okezn lhlhl opaxcn edl xeq`e

íäéðéá òìáåî éòöîàäåeizen` izy Ð
.df ly jeza eizen` izye ,df ly jeza

ãçà ìë íò øúåîynzyne o`kl dpet Ð
.df mr ynzyne o`kl dpete ,df mrùìùì

úåøéöç.ef lv` ef Ðíéáøä úåùøì úåçåúô
zqixc odl oi`e ,dnvrl zeyx zg` lkc Ð

efn miptl ef edl eed i`c .ef lr ef lbxdÐ
dnvr ipta elit`c ,dpevig` zinipt dxq`

.ynzydl zg` lk dxeq``xnbéöôç
ø÷ôädkiyge ,milra mdl oi`y milk Ð

odl oiekzp `ly ab lr s` cg` mewna odl
.dziay ozepwdl mc`äúéáù ïéðå÷Ð

xzei myn olhlhl leki mc` oi`e ,onewna
.xg` cvl axir elit`e gex lkl mitl`n

íéìëá åâìôéìãoyi mc` i`de xwtd ly Ð
dziayl oiekzp `lyxwtd ly milkk Ð

.incáåè íåéá.aeh meia ecxi m` Ðïä éøä
íãà ìë éìâøëdziay odl dzid `ly Ð

leki mc`d axiry cv lkle ,zeynyd oia
.olhiléðî àäyi aeh mei axrn :ipzwc Ð

:`nl` ,mc` lk ilbxk opi`e mitl` odl
.dziay oipew xwtd ivtgêúòã à÷ìñ àì

,xird iyp` zrc meyn `nrh inwe`l Ð
oipew xwtd ivtgc meyn `nrh `l`

.dziayïðúã.izixg` `zkeca inp Ð
`cg jgxk lre iccd` oiiyw oizipzne
heytize ,ixep oa opgei iaxk `nwez ediipin

.dziay oipew xwtd ivtgcãéçé åúåà éìâøë
xg` mc` mdn gwl m`e .xead lra ÐÐ

leki dfy mewnl `l` okiledl leki oi`
gxfnl `ed axir m`e .okiledlleki oi` Ð

elit` axrn cva xirl ueg okiledl df
.zg` driqtøéòä äúåà éìâøëmitl` Ð

gxfnl e` axrnl df axir m`e .gex lklÐ
.mitl`l ueg o`ivedl df leki oi`éìåò ìùå

ìááux`l laan milery ,jxcay Ð
.xwtd ly `ede ,l`xyiàìîîä éìâøëÐ

,ipw dil dabnc o`n `xiwtdc ilin lkc
ekxevl o`liny xg`l mixg`l ozp elit`e

.dziay oipew oi` `xiwtdc icin :`nl` .eilbxk od ixd Ðíéèáù ìù øåá êãéà àéðúåilbxk opi`c ,dziay epw :`nl` .gex lkl mitl` mdl yi ,laa iler ly epiidc Ð
.mc` lkàúà éë.sqei axc dinwl iia` Ðïäì ùéc meyn i`c ,xird iyp` zrc meyn e`le .dziay edl epw ediiteb edpi`c rnyn Ðxird iyp` zrira `pyil `d Ð

.gex lkl mitl` inp epiidc ,xird dze` ilbxk od ixd :xninlñåðéé÷åàá äúéáù åð÷éì`l` mdl oi`e megzl ueg e`vi ixde miard ea`y meide ,yn` my ezayy Ð
.zen` rax`êðä àîìéã.`nlrl ecf` zexeyw yn` d`xy Ðåäðéð éðéøçà éðäå.exqzile ,qepiiwe`a dziay yn` epwe ,meid exywzpe Ðèåùôéìåepwy mina ipzwcn Ð

.dxyrn dlrnl oinegz xeqi` oi` :`nl` ,mc` lk ilbxk okiledl xzenc meid ecxie miara yn` dziayéòéìá òìáéî.yn` dziay edl epw `le ,enc edpzilc o`nke Ð
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êòéãåäìs` ,ixep oa opgei iaxc egk jricedl milka ebltile :xn`z m`e Ð opaxc ogk

yie !sicr `xizdc gke ,dziay ipw xeripe li`ed :oda xninl `kilc ab lr

epw `lc opaxl daxc`c ,`id `xneg `l` `id `lew e`l Ð dziay edl epwc `d :xnel

oi`c `zrnya gken ikde ,eaexir mewnl okiledl lekie ,o`vend ilbxk iedc Ð `lew ied

oipew oi` xn`c o`nl ,oiey milke mc` oic

:xn`wc ,`xneg dil ixw inp onwle .dziay

Ð ixep oa opgei iaxk dkld opirny` i` ,`kixv

`pin` ded`lew :yexit .`xnegl oia `lewl oia

.milk iab `xnege ,mc` iab

íåéá:yexit Ð mc` lk ilbxk od ixd aeh

opzp m`e ,oey`x oda dkfiy eze`k

yxtl oi` la` .oey`xd ilbxk od ixd Ð xg`l

Ð ecia ody mc` lk ilbxk od ixd mlerlc

ilbxk iedc jenqa opixn` laa iler xea `dc

ixd dziay epw `lc `kid lk :`nl` .`lnnd

iab `ipzc ,[`,en] onwle .oey`x dkefd ilbxk od

ilbxk od ixd oiraepd zepiirne oikyend zexdp

[iriax wxt] dvia zkqnc `ztqezae ,mc` lk

rnyn .`lnnd ilbxk od ixd :`icda ipzw

.cg` lkdc

åð÷éìoi` m` elit`e Ð qepiiwe`a dziay

oizey oiarde dxyrn dlrnl oinegz

lky oeik ,dxyrn oideaby dlrnly eze`n

oigpen eli`k oiaeyg Ð cgi oixaegn mind

oeike .mind lr dhyy dpitql enc `le .ux`a

dlrnl e`ay it lr s` ,qepiiwe`a dziay epwc

od ixdc ,zen` rax` `l` mdl oi` Ð dxyrn

lirl] jixtc l`ilnb oaxc `caerae megzl ueg

eid `l ik dxyrn dlrnl oinegz oi` i`e [`,bn

oia mby meyn epiid ?ied i`n megzd jeza

dlrnl eid dziay ziipw zrya zeynyd

jkle mewn meya dziay epw `le ,dxyrn

dide ,dziay mdl did Ð dxyr jeza e`ayk

.gex lkl dn` mitl` mdl

àîéìiaxle :xn`z m`e Ð xfril` iaxk `lc

dzey `ed dtikd on xn`c ,inp ryedi

dlrnl oinegz yi i` mzd dziay epwil Ð

jiiy `l Ð oinegz yi elit` :xnel yie !dxyrn

.riwxa dziay oipw

úéòáéàlr s` Ð mdixacc wtq ied `ni`

xn`e ,oixizn el yiy xac iedc iab

oixizn el yiy xacc (`,c) dvia yixa iy` ax

Ð mdixac wtqa elit` liha `l sl`a elit`

.eliwd aexira
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המשך בעמוד זק
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המשך בעמוד ל

ezny in` cenr en sc ± iyily wxtoiaexir

éøéñàå ãìåð åäì ååäã ïëù ìë.onewna olhlhl elit` Ðíãà ìë éìâøë ïä éøä
.eilbxk opi` cigi ly od elit`e ,dziay epw `l iciipc oeik Ðêì òéîù ùåøéôáÐ

.iel oa ryedi iaxnàììëî åàdpin zwiice ,izixg` `zlin dipin jl rinyc Ð
ixep oa opgei iaxkc.dil `xiaqàììë éàîåjzrc `wlq ded llk dfi`n Ð

,iel oa ryedi iaxl dil zrnyc `xwirn
.dpin dl wecipc `zlin `nipcáåøéòáÐ

.od oiaexir zekldn oinegze ,eihtyn lka
àìå÷ì ïéádpw `l i`c ,oyi mc` oebk Ð

.zen` rax`n witp `l dziayàøîåçìÐ
dziay oipew zxn` i` .xwtd ilk oebkÐ

,o`vend df axiry mewnl okiledl xeq`
.gex lkl edl zi`c `ed mitl` `l`à÷

ì÷éîä éøáãë ïì òîùî`ed mc`a Ð
dpw xeripc oeikc ,dizeek `zkldcoyi Ð

.dizeek `zkld zil milka la` .dpw inp
íéáø íå÷îá ãéçé ìáàoa opgei iax oebk Ð

`zkld zil `ni` ,dilr opax ibiltc ixep
.dizeekøæòéìà éáø.opiqxb Ðäùà ìë

úåðåò ùìù äéìò åøáòùmiryz epiidc Ð
mei miylyn dcp zqixtl mzq dperc ,mei
miryz dilr exary dy` lke ,mei miylyl

dz`x `le meidz`x m`e .dinc ewlzqp Ð
ok ixg`,mc dz`xc `ed `zyd opixn` Ð

,rxtnl oda dwqrzpy zexdh opinhn `le
ze`nhny oiievn odincy miyp x`yk
zkqna xn`ck .zrl zrn rxtnl zexdh
mgxd zia ilzek `ny opiyiigc (`,b) dcp
miypd lk :(`,n my) opze ,edecinrd
,dilr opax ibilte .oevigd ziaa ze`nhn
`l` weliq zeper yly zwqtd oi`c ixn`e
jenq zeper yly dilr exary dpwfl

dclia la` ,dzpwfl.`l Ðøæòìà éáøëÐ
.zeper yly dilr exary dclia s` xdihe

øëæðù øçàxity e`lc xkfpc rnyn Ð
.ciar÷çãä úòù`ki`e ,eed zxeva ipy Ð

.zexdh cqtdøëæðùë éàîxkfp `nili` Ð
dyrpyke ,opaxk dkld ediizbelta xnzi`c
`l i`n` xkfp eiykre xekf did `l dyrnd

.`caer xcd`àìàxcd` `lc i`d Ð
`le xnk `l `zkld xnzi` `lc meyn

xkfp i`ne ,xnkibilt miaxc xkfpy xg`l Ð
ick :xn` ,miaxk carinl dil dedc ,dilr
,wgcd zrya eilr jenql xfril` iax `ed

e`l `d .`caer xcd` `lewgcd zryaÐ
dxifb zrl zrnc ab lr s` :`nl` .`l

.miaxk carinl ira ,`id opaxcúâäåð
äòáùmiylye ,zqeakzle dvigxl Ð

.el rnypy mein uedible zxetqzläì øáñå
.l`enyk opgei iax Ð
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ìë(a,bl) migqta opixn` inp ixita oiwync ab lr s`e Ð xiq`e clep dil iedc oky

ikd elit` ,irila rlancminc .hegqi `ny opixfb `l i` ,clep meyn ixqzn `l

llk ixita oiwyn oixkip eid `l elit`e .ixita oiwyn enk oixkip dpi`e ,ith irila miara

`nile :xn`z m`e .`ed zxti`c `lke` Ð lke` ied inp `xwirnc oeik ,clep iaiyg `l

dil zile dvwen dil zilc ,`id oerny iax `d

:xnel yie !(`,a) dvia yixa `zi`ck ,clep

mlerl `a `ly ycg xacc ,`peeb i`dk clepac

dxik xt`a oke ,oerny iax dcen Ð xwir lk

xeq`c oerny iax dcenc d`xp aeh meia wqedy

,dvia ea zelvl ie`x ok m` `l` ,ea zeqkl

.(`,g) dviac `nw wxta xn`ck

úåøäðod elit` :qxhpewd yxit Ð oikyend

ly ded i`c wcwcy d`xpe .cigi ly

min elit` ?zexdp `ixi` i`n Ð `weec miax

epiide ,`lnnd ilbxk lirl opixn` inp miqpekn

lkdc lirl ziyixtck ,`kdc mc` lk ilbxk

(`,hl) dviac `xza wxta gken oke .cg`

oizipzn` `kdc jdn jixtc ,ixiin cigi lyac

,edine .cigid ilbxk cigi ly xea :ipzwc .mzdc

lk ilbxke `lnnd ilbxk i"yx yxit `l my

ixiin elit` :yxtn mz epiaxe .cg` oipra mc`

iciipc meyn `weecc ,xity wcwcn miax lya

Ð dziay epwc miqpekn la` Ð dziay epw `l

oa opgei iaxk ,gex lkl dn` mitl` mdl yi

.ixep

äåädil ded Ð `xnegl oia `lewl oia `pin`

lwind ixack dkld jixhvi`c xninl

dil `gipc `l` ,zenewn lka dkld weqtl

.jixhvi` dteb `zlin jdl elit`c xninl

à÷Ð aexira lwind ixack dkld ol rnyn

ixep oa opgei iaxk dkld Ð mc` oiprlc

`lc opaxk dkld Ð milk oiprle .dziay ipwc

ixz ied `le .mc` lk ilbxk od ixde ,dziay epw

oi` ixn`c opaxk ol `niiwc ,iccd` ixzqc ilew

Ð `nrh epiid oyie .dziay oipew xwtd ivtg

yxitck ,ipw inp oyi ,ipw xeripe li`ed

iax opirnyn did `l m` elit`e .:qxhpewd

aexira lwind ixack dkld `l` iel oa ryedi

ixack `zkldc eixacn rnyn ded ,cegl

.lwdl mdipy

êåîñì:qxhpewd yxit Ð wgcd zrya eilr

cqtd `ki`e ,ded zxeva zpyc

`peeb i`dk wgcac ,ok xnel xyt` i`e .zexdh

dcpc `nw wxta xn`ck ,micen opax elit`

i`n :mzd yxtne .di`x wgcd zry oi` :(a,h)

ixn`c `ki`e .ded zxeva zpy Ð wgcd zry

.zexdh cqtdl opax eyge ,ceare yit` zexdhc

øîàãÐ la`a lwind ixack dkld l`eny

d`xp miax mewna cigia elit`

efn uege ,la`a lwind ixack dkld mlerlc

,xn`w la`c zenewn x`y ihernl e`l

oke .opax dia eliw`c `ed zelia` xn`wck

iab (a,hi) ohw crenc `xza wxt `icda giken

mini dyly ezn z` xaew iab ,opaxe le`y `a`

oaxc `zbelt aexw mewnn `a iabe ,lbxd iptl

oeik :xn`z m`e .(`,ak) opaxe l`ilnb oa oerny

dkld l`eny xn` miax mewna cigi elit`c

elit` ol rnyn `wc :xnel yie ?milbxk mixetkd meie dpyd y`x :xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk (`,ck) ohw crenc `xza wxta wqtinl l`enyl dil dnl ,la`a lwind ixack

.aexira lwind ixack dkldk iedc icin ,la`a lwind ixack dkldc Ð opiqxb ikda xn`ck ,`ziixe`c iedc zelia` ly oey`x meia elit` ,d`xpe .lirl xn`ck ,miax mewna cigia

"xeka yi" wxta gken oke .ikixvc `gip Ð `ziixe`c ded i`c rnyn .'eke mewna cigi il dn opaxc oiaexir ickn ,xn`wcn .lwind ixack dkld Ð `ziixe`c ied elit`c lirl rnync

bdep epi` oey`x meia elit`e ,la`a lwind ixack dkld :l`eny xn`c .eiptlyk miyly meic zelia` oiprl micen lkd :iy` ax xn`c ,opaxe `aiwr iaxc `zbelt iab (`,hn zexeka)

zelia` bdep epi` Ð oexg` aeh mei ly oey`x aeh meia e` ,cren ly elega e` ,ipy aeh meia e` ,oey`x aeh meia `aiky aikyc `kid :opiqxb ikd oeyl dfe .zelia`
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קנט ezny in` cenr en sc ± iyily wxtoiaexir

éøéñàå ãìåð åäì ååäã ïëù ìë.onewna olhlhl elit` Ðíãà ìë éìâøë ïä éøä
.eilbxk opi` cigi ly od elit`e ,dziay epw `l iciipc oeik Ðêì òéîù ùåøéôáÐ

.iel oa ryedi iaxnàììëî åàdpin zwiice ,izixg` `zlin dipin jl rinyc Ð
ixep oa opgei iaxkc.dil `xiaqàììë éàîåjzrc `wlq ded llk dfi`n Ð

,iel oa ryedi iaxl dil zrnyc `xwirn
.dpin dl wecipc `zlin `nipcáåøéòáÐ

.od oiaexir zekldn oinegze ,eihtyn lka
àìå÷ì ïéádpw `l i`c ,oyi mc` oebk Ð

.zen` rax`n witp `l dziayàøîåçìÐ
dziay oipew zxn` i` .xwtd ilk oebkÐ

,o`vend df axiry mewnl okiledl xeq`
.gex lkl edl zi`c `ed mitl` `l`à÷

ì÷éîä éøáãë ïì òîùî`ed mc`a Ð
dpw xeripc oeikc ,dizeek `zkldcoyi Ð

.dizeek `zkld zil milka la` .dpw inp
íéáø íå÷îá ãéçé ìáàoa opgei iax oebk Ð

`zkld zil `ni` ,dilr opax ibiltc ixep
.dizeekøæòéìà éáø.opiqxb Ðäùà ìë

úåðåò ùìù äéìò åøáòùmiryz epiidc Ð
mei miylyn dcp zqixtl mzq dperc ,mei
miryz dilr exary dy` lke ,mei miylyl

dz`x `le meidz`x m`e .dinc ewlzqp Ð
ok ixg`,mc dz`xc `ed `zyd opixn` Ð

,rxtnl oda dwqrzpy zexdh opinhn `le
ze`nhny oiievn odincy miyp x`yk
zkqna xn`ck .zrl zrn rxtnl zexdh
mgxd zia ilzek `ny opiyiigc (`,b) dcp
miypd lk :(`,n my) opze ,edecinrd
,dilr opax ibilte .oevigd ziaa ze`nhn
`l` weliq zeper yly zwqtd oi`c ixn`e
jenq zeper yly dilr exary dpwfl

dclia la` ,dzpwfl.`l Ðøæòìà éáøëÐ
.zeper yly dilr exary dclia s` xdihe

øëæðù øçàxity e`lc xkfpc rnyn Ð
.ciar÷çãä úòù`ki`e ,eed zxeva ipy Ð

.zexdh cqtdøëæðùë éàîxkfp `nili` Ð
dyrpyke ,opaxk dkld ediizbelta xnzi`c
`l i`n` xkfp eiykre xekf did `l dyrnd

.`caer xcd`àìàxcd` `lc i`d Ð
`le xnk `l `zkld xnzi` `lc meyn

xkfp i`ne ,xnkibilt miaxc xkfpy xg`l Ð
ick :xn` ,miaxk carinl dil dedc ,dilr
,wgcd zrya eilr jenql xfril` iax `ed

e`l `d .`caer xcd` `lewgcd zryaÐ
dxifb zrl zrnc ab lr s` :`nl` .`l

.miaxk carinl ira ,`id opaxcúâäåð
äòáùmiylye ,zqeakzle dvigxl Ð

.el rnypy mein uedible zxetqzläì øáñå
.l`enyk opgei iax Ð
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ìë(a,bl) migqta opixn` inp ixita oiwync ab lr s`e Ð xiq`e clep dil iedc oky

ikd elit` ,irila rlancminc .hegqi `ny opixfb `l i` ,clep meyn ixqzn `l

llk ixita oiwyn oixkip eid `l elit`e .ixita oiwyn enk oixkip dpi`e ,ith irila miara

`nile :xn`z m`e .`ed zxti`c `lke` Ð lke` ied inp `xwirnc oeik ,clep iaiyg `l

dil zile dvwen dil zilc ,`id oerny iax `d

:xnel yie !(`,a) dvia yixa `zi`ck ,clep

mlerl `a `ly ycg xacc ,`peeb i`dk clepac

dxik xt`a oke ,oerny iax dcen Ð xwir lk

xeq`c oerny iax dcenc d`xp aeh meia wqedy

,dvia ea zelvl ie`x ok m` `l` ,ea zeqkl

.(`,g) dviac `nw wxta xn`ck

úåøäðod elit` :qxhpewd yxit Ð oikyend

ly ded i`c wcwcy d`xpe .cigi ly

min elit` ?zexdp `ixi` i`n Ð `weec miax

epiide ,`lnnd ilbxk lirl opixn` inp miqpekn

lkdc lirl ziyixtck ,`kdc mc` lk ilbxk

(`,hl) dviac `xza wxta gken oke .cg`

oizipzn` `kdc jdn jixtc ,ixiin cigi lyac

,edine .cigid ilbxk cigi ly xea :ipzwc .mzdc

lk ilbxke `lnnd ilbxk i"yx yxit `l my

ixiin elit` :yxtn mz epiaxe .cg` oipra mc`

iciipc meyn `weecc ,xity wcwcn miax lya

Ð dziay epwc miqpekn la` Ð dziay epw `l

oa opgei iaxk ,gex lkl dn` mitl` mdl yi

.ixep

äåädil ded Ð `xnegl oia `lewl oia `pin`

lwind ixack dkld jixhvi`c xninl

dil `gipc `l` ,zenewn lka dkld weqtl

.jixhvi` dteb `zlin jdl elit`c xninl

à÷Ð aexira lwind ixack dkld ol rnyn

ixep oa opgei iaxk dkld Ð mc` oiprlc

`lc opaxk dkld Ð milk oiprle .dziay ipwc

ixz ied `le .mc` lk ilbxk od ixde ,dziay epw

oi` ixn`c opaxk ol `niiwc ,iccd` ixzqc ilew

Ð `nrh epiid oyie .dziay oipew xwtd ivtg

yxitck ,ipw inp oyi ,ipw xeripe li`ed

iax opirnyn did `l m` elit`e .:qxhpewd

aexira lwind ixack dkld `l` iel oa ryedi

ixack `zkldc eixacn rnyn ded ,cegl

.lwdl mdipy

êåîñì:qxhpewd yxit Ð wgcd zrya eilr

cqtd `ki`e ,ded zxeva zpyc

`peeb i`dk wgcac ,ok xnel xyt` i`e .zexdh

dcpc `nw wxta xn`ck ,micen opax elit`

i`n :mzd yxtne .di`x wgcd zry oi` :(a,h)

ixn`c `ki`e .ded zxeva zpy Ð wgcd zry

.zexdh cqtdl opax eyge ,ceare yit` zexdhc

øîàãÐ la`a lwind ixack dkld l`eny

d`xp miax mewna cigia elit`

efn uege ,la`a lwind ixack dkld mlerlc

,xn`w la`c zenewn x`y ihernl e`l

oke .opax dia eliw`c `ed zelia` xn`wck

iab (a,hi) ohw crenc `xza wxt `icda giken

mini dyly ezn z` xaew iab ,opaxe le`y `a`

oaxc `zbelt aexw mewnn `a iabe ,lbxd iptl

oeik :xn`z m`e .(`,ak) opaxe l`ilnb oa oerny

dkld l`eny xn` miax mewna cigi elit`c

elit` ol rnyn `wc :xnel yie ?milbxk mixetkd meie dpyd y`x :xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk (`,ck) ohw crenc `xza wxta wqtinl l`enyl dil dnl ,la`a lwind ixack

.aexira lwind ixack dkldk iedc icin ,la`a lwind ixack dkldc Ð opiqxb ikda xn`ck ,`ziixe`c iedc zelia` ly oey`x meia elit` ,d`xpe .lirl xn`ck ,miax mewna cigia

"xeka yi" wxta gken oke .ikixvc `gip Ð `ziixe`c ded i`c rnyn .'eke mewna cigi il dn opaxc oiaexir ickn ,xn`wcn .lwind ixack dkld Ð `ziixe`c ied elit`c lirl rnync

bdep epi` oey`x meia elit`e ,la`a lwind ixack dkld :l`eny xn`c .eiptlyk miyly meic zelia` oiprl micen lkd :iy` ax xn`c ,opaxe `aiwr iaxc `zbelt iab (`,hn zexeka)

zelia` bdep epi` Ð oexg` aeh mei ly oey`x aeh meia e` ,cren ly elega e` ,ipy aeh meia e` ,oey`x aeh meia `aiky aikyc `kid :opiqxb ikd oeyl dfe .zelia`
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eznyקס ina cenr en sc ± iyily wxtoiaexir

.opiqxb ikdêéøèöéà øîà àôô áøjixhvi` ,iel oa ryedi iaxc` ,i`w lirle Ð
.aexira lwind ixack dkld xn`c ab lr s`e .opgei iaxk dkld xninl dilìáà

'åë àì ïéîåçú éáåøéòá.i`w oinegz xeqi`a ,ixep oa opgei iaxc `de Ðéáø øîà
'åë äãåäé.(a,`t) "oelg" wxta onwl Ðíéøåîà íéøáã äîáel oiaxrn oi`c Ð

.dvxzpy ,ezrcl `l` mc`léáåøéòá
ïéîåçúmitl` ciqtdl el aeg `nyc Ð

.axrnl mitl`a xkzydl zpn lr ,gxfnl
úåøéöç éáåøéò.geix `l` cqtd my oi` Ð

éìéî éðä.zexivg iaexira lwink dkldc Ð
áåøéò éøåéùámewna aexir gipdy Ð

lke`d hrnzpe ,zezay dnkl xnzynd
.ixeyk`l dia oiliwn ,zecerq izy xeriyn

ìáàlifip `l aexir zligz ly zwelgna Ð
zligzk ixep oa opgei iaxc `de .lwin xza

.inc aexiríéøåîà íéøáã äîájixvc Ð
zecerq izy oefn e` ,zexivg iaexirl xeriy
zligza cg` lkl zxbexbk e` ,olek oia

.aexiràåäù ìë.cg` lkl Ðåøîà àìå
úà çëùì àìù àìà úåøéöçá áøòì

úå÷åðéúäaexir zxez gkyl `ly Ð
oinegza aexir xwir la` .oi`ad zexecn

.`edåøáçî àáé÷ò éáøë äëìälka Ð
.`zkecàúëìä éàîìdxn`p dn oiprl Ð

zenewn lka .mzq dkld ewqty ,ef dreny
,ok dyrnl dkld zexedl dilr jenql yi

`nlc e`la` ,ok ixn`w `nlra `xaqn
.slinl dilr opiknq `l `llkn `zkldéáø

äëìä øîà éñàawri iax ixn`w ynn Ð
carine dipin dyrn xnbinl ,`wixf iaxe
iaxke ,dilr bilt cigic `kid `aiwr iaxk

.miax mewna elit` iqeiïéèîawri iax Ð
oihn `l` ,iwqt ynn dkld e`l `wixf iaxe
.miax mewna elit`e ,iqei iax xg` d`xedd
,iqei iaxk zeyrl cigi mc`l opixen iiexe`c

.opiyxc `l miaxa iwxita yxcn la`ïéàøð
iqei iaxk dyr m`e ,opixen `l iiexe` ÐÐ

.`caer opixcdn `léáø øîà äæä ïåùìë
éãéà øá á÷òéjd xnzi`c `pyil i`d ik Ð

iaxc jd inp xnzi` ,`wixf iaxe awri iaxc
xnle oihn xnle dkld xnl ,ici` xa awri

.oi`xpéììë éðäìipelt :lirl opillkc Ð
ipelte`l` .mewn lka ipeltk dkld Ð

idxnk xazqnc `k,dizeek `zkld Ð
jci`k izixg` `zkeca xazqnc `kideÐ

.dizeek opicaräîåã øáãä äîìoizipzn Ð
.(a,dn lirl) `idïäîò úøúåî àéäÐ

ozyly :ixn`e ,`ziixaa dilr opax ibilte
.zexeq`äãåäé éáø äéìò âéìô ïàî`edc Ð

o`n :`pixg` `pyil .dizbelt xa mzq ied
dilr biltlirl ixii` `edc ,dcedi iax Ð

.dvxiy gex dfi`l :xne` dcedi iax .dpin
iax xn` 'ek zvwn mipy eid :ipz dlre
ikdc opixn`e .dnec xacd dnl :oerny
dnl ickn :opaxl oerny iax edl xn`w
ezibiltc mzd `py i`n 'ek dnec xacd
dpin lirl ixii`c opax jpd :`nl` dilr
inp belti` ,dziayc zen` rax`a

.zexivgaøîúéàã àëéäoerny iaxk dkld `icda Ðiax opiliik ike .xnzi` Ð
dcedi iaxk dkld oerny iaxe dcedi`le xnk `l `zkld xnzi` `lc `kidl Ð

.xnk
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zelia` la` dray oipnl wilq wlqn ,opaxc `xza `nei la` .edlek `ah `nei iwtpc cr

zelia` xwirc oeik ,oexg` aeh mei ly ipy aeh meia `aiky aiky la` .llk dia bidp `l

zelia` xwirc opax deknq` ikdc ,dray oipnl wilqe ,zelia` dia bidp Ð oey`x mei

:aizke .xzen xgnle xeq` meid Ð "meid z`hg izlk`e" :aizkc ,`ed oey`x mei

ia`c oey`x meic oeike ."xn meik dzixg`e"zel

iz` Ð opaxc `witq oexg` aeh meie ,`ziixe`c

wtq dyr lr liige ,cigic `ziixe`c i`ce dyr

:(`,c) zeaezka opixn`c `de .opaxc miaxc

ini dray bdepe xcgl znd z` oiqipkn

Ð zelia` ini dray bdep jk xg`e ,dzynd

opaxc cren zelia`c `nw `nei igc `lc `nl`

.ith sicr ozgc cren `ny Ð

ïéàå:xn`z m`e Ð eipta `ly mc`l oiag

oinegz iaexirc `kdn gken ikide

meyn `l` ,xnega ielz mrhd oi` `ld ?ixing

lkn :xnel yie !eipta `ly mc`l oiag oi`c

iab opirci elit`c ,ith ixingc xity gken mewn

,cv eze`a jlil ezrc xgnlc oinegz iaexir

dna ciqtny aeg zvw `ki`c oeik ,ikd elit`

ied `l Ð dvxi m` xg` cvl jlil leki epi`y

zvw `ki`c ab lr s` zexivg iaexirae .aexir

,ezrcn `ly ely zta oiaxrny ,daeg inp

ipan cg` :(`,t oiaexir) "oelg" wxta xn`ck

oilhepe mc` ipa oi`a szzydl libxy iean

mdl legniy jixve ,jgxk lra eteziy epnid

oiaexir) "xcd"a xn`ck ,z`vl evxi m` ozt

lha `piadi `le i`pin dil ira i`c oeik :(`,gq

.ith ixingc meyn epiide ,seziyàìùgkyl

:qxhpewd yxit Ð zewepizd on aexir zxez

ef `id dpyne .`ed oinegza aexir xwir la`

qxhpewd yxit mye ,(a,t) "oelg" wxta onwl

xg`l zexivga axrl exn` `le :xg` oipra

iaexir zxez gkyl `ly `l` etzzypy

jkld .oi`ad zexecn ,zewepizd on zexivg

`ipzc ,rnyn ikde .aexir ixeiya dia oiliwn

zexivga oiaxrn :(a,`r) "xcd" wxta onwl

on aexir zxez gkyl `ly ieana oitzzyne

`kdc eyexitc d`xp wgvi epiaxle .zewepizd

llk ixii` `l "oelg" wxtc `iddc ,xwir

.i`w ze`ean iteziy` `l` ,zexivg iaexira

exn` dnle ,'ek oitzzyn cvik :`yix ipzwc

,ze`ean iteziy` yexit epiid .zexivga axrl

.izkec dnka zexivg iaexir iean seziy ixwe

éáøë:(`,fn) onwl xn`c `de Ð eixiagn iqei

llkn ,iqei iaxk dkld opgei iax xn`

xa awri iaxk `iz` Ð dilr bilt d`cigic

ici`.

éáø:qxhpewd yxit Ð dkld xn` iq`

Ð oihn xn`c o`ne .`wxita opiyxce

i`c epiid Ð oi`xpe .`wxita opiyxc `le opixen

.opixen `l la` ,`caer opixcdn `l ikd ciar

`l ,oi`xp xnzi` `l elit`c :eyexitl dywe

`l `zkld xnzi` `lc oeik ,`caer opixcdn

i`c Ð dkldc :il d`xp okl !xnk `le xnk

inp iiexe` Ð oihne ,opixcdn jci`k ciar

opign jci`k `caer carinl `a m`e ,opixe`

.opixcdn `l Ð `caer ciar i` ,edine .dicia

"azekd" wxta rnyn oke .dicia opign `l Ð jci`k carnl ira i`e ,oixen Ð oi`xpe

`xza `aa) "oilgep yi"a daxc` :xn`z m`e .oetxh iaxk ipiic epc iab (`,ct zeaezk)

opicar dlgzkl la` ,i`pz ipdk oihn caric epiid oihn xn`c o`nlc rnyn (a,ckw

`zkld :`ax xn`c .eia` zzin xg`l miqkp egayy gaya mipy it lhep xeka iab ,jci`k

xnz`c ,eixagn `le exagn iaxk dkld xaeq yie .dilr opax mzd ibiltc ,eixag oiprl epiid mzdc oihnc :xnel yie .xnzi` oihn xaqw .ieyr Ð dyr m`e ,iax ixack zeyrl xeq`

.eixagk dkld `le xnz` "eixagk oihn" xaq `axe "eixagk dkld"
ikd
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àðéðç éaøa éñBé éaøå ,ïéhî :øîà àaà øa àéiç éaøå§©¦¦¨©©¨¨©©¦§©¦¥§©¦£¦¨

lk .ïéàøð :øîàøîà ,éãéà øa á÷òé éaø øîà äfä ïBL ¨©¦§¦©¨©¤¨©©¦©£Ÿ©¦¦¨©
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éñBé éaøå äãeäé éaø¯éøö ïéàå ,éñBé éaøk äëìäøîBì C ©¦§¨§©¦¥£¨¨§©¦¥§¥¨¦©
éñBé éaøå øéàî éaø¯íB÷îa àzLä .éñBé éaøk äëìä ©¦¥¦§©¦¥£¨¨§©¦¥¨§¨¦§

äãeäé éaø¯áø øîà !?àéòaéî éñBé éaø íB÷îa ,àúéì ©¦§¨¥¨¦§©¦¥¦¨£¨¨©©
ïBòîL éaøå éñBé éaø ãîBì éðà óà :éñà¯éaøk äëìä ©¦©£¦¥©¦¥§©¦¦§£¨¨§©¦

éaøå äãeäé éaø :ïðçBé éaø øîà ,àaà éaø øîàc .éñBé¥§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨©¦§¨§©¦
ïBòîL¯äãeäé éaø íB÷îa àzLä .äãeäé éaøk äëìä ¦§£¨¨§©¦§¨¨§¨¦§©¦§¨

éaø :eäì àéòaéà !?àéòaéî éñBé éaø íB÷îa ,àúéì¥¨¦§©¦¥¦¨£¨¦©£¨§©¦
:àiLøLî áø øîà .e÷éz ?éàî ïBòîL éaøå øéàî¥¦§©¦¦§©¥¨©©§©§¦¨
àîéìéà ?àä àiLøLî áøì déì àðî .éììk éðäì eäðúéì¥§§§¨¥§¨¥§¨¥§©§©§¦¨¨¦¥¨

äîBc øácä äîì :øîBà ïBòîL éaø ,ïðúc àäî¯ììLL ¥¨¦§©©¦¦§¥§¨©¨¨¤§¨
eáøéò ,íéaøä úeLøì úBçeúôe Bæì Bæ úBçeútä úBøéöç£¥©§¨§¦§¨©¦¥§

úéòöîàä íò úBðBöéçä íézL¯ïäå ,ïänò úøzeî àéä §©¦©¦¦¨¤§¨¦¦¤¤¦¨¤§¥
øîàå .Bæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä íézLe ,dnò úBøzeî¨¦¨§©¦©¦£¦§¨©

.ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa àîç áøïàîe ©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©
déìò âéìt¯éaøå äãeäé éaø :zøîà àäå .äãeäé éaø ¨¥£¥©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨§©¦

.eäðúéì :dpéî òîL åàì àlà ,äãeäé éaøk äëìä ïBòîL¦§£¨¨§©¦§¨¤¨¨§©¦¨¥§§
øîzéàc àëéä :àîìéc ?àéLe÷ éàîe¯àëéä ,øîzéà ©§¨¦§¨¥¨§¦§©¦§©¥¨

øîzéà àìc¯ìL øéò :ïðúc ,àäî àlà .øîzéà àì §¨¦§©¨¦§©¤¨¥¨¦§©¦¤
íéaø ìL úéNòðå ãéçé¯íéaø ìL .dlek úà ïéáøòî ¨¦§©£¥¤©¦§¨§¦¤¨¤©¦

ãéçé ìL úéNòðå¯ïk íà àlà ,dlek úà ïéáøòî ïéà §©£¥¤¨¦¥§¨§¦¤¨¤¨¦¥
íéMîç da LiL ,äãeäéaL äLãç øéòk dì äöeç äNBò¤¨¨§¦£¨¨¤¦¨¤¥¨£¦¦
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המשך בעמוד יד
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המשך בעמוד זזג

ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtoiaexir

úåøéöç ùìù`zyd `inc `le `eaix miyy dizeaegxa xearn diqelke` ehrnzpy cigi ly ziyrpe miax ly xir :dcedi iax xn`we (`,hp) "oixarn cvik"a onwl Ð
xacn ilbcloiaxrn oi` Ð.ze`ean ze`ean `l` dlek eaxril `lc ,miax ly xirl xkid iedinl ,dnr eaxri `ly oixeic miyng dl dveg xiiy m` `l` ,cgi dlek z`

.miza ilra mipy ,mipy ly zexivg yly xiiyl eic :xne` oerny iaxúåøéöç éðá ìò øñåàepi`y it lr s`e ,xvga zeyx el yiy iptn xvgl odizan e`ivei `ly Ð
xira.jldy mcew axir `l m` odilr xqe` Ðøñåà åðéà øîåà äãåäé éáø.xira epi`e li`ed Ðøñåà éøëðon gqid df oi`e `al leki ixdy ,xira epi`y it lr s` Ð

l`xyi la` .ald`a `le o`kn jldyn Ð
zay axrn,zayd lk ealn ezial giqd Ð

jdl dil zilc o`nk ,jkld .`ai `l ixdy
.inc milra dxicåúá ìöà úåáùìÐ

.xird dze`a elit` yn`nâéìô äãåäé éáø
äéìòzxg` xira :xn`c Ð,xqe` epi` Ð

xird dze`a `dbilt inp iqei iaxe .xqe` Ð
.hwp ediipin cg `l` ,dilråøîàù åäæÐ

.(a,hn) `id oiwxitaåðì ïéà åðàlekiy" Ð
"zt aexir `la eilbxa dziay zepwlÐ

enr oi`e jxca `edy in :xnelk .ipr `l`
.ztøéùò ãçàdvx m` ,eziaa ayeid Ð

megzd lr my jiygdle envra jlilÐ
.dziay el dpewàöé àìùgxehd iptn ÐÐ

aexir gelyl exizd `l` .eilbxa axrie
.egely ici lr ztaøá àééç áø äéì éðúîå

éùà.axc dinw ax xa `iigl oizipznl Ð
øéùò ãçàå éðò ãçà.dcedi iaxc dizlin Ð

äéì äîìiaxc dcedi iaxk dkld wqtinl Ð
lirl zliik `d ?dilr bilt xi`n`kidl Ð

xnk `le xnk `l dkld xnzi` `lcÐ
.dcedi iaxk opicaräéì úéì áøéììë éðäì

!?edpzil zxn`w dil zil axc meyne Ð
.opgei iaxk dklde ,edl xn`w opgei iax `de

õåìçú àì äîáéämiycg dyly jeza Ð
`ny :zenaia `nrh yxtn .dlra zzinl
.dvilg dpi` zxaern zvilge ,`id zxaern
cr oiznze dyly jeza uelgz :xn`z m`e

zxaern `vnz m`y dyly xg`ldpi` Ð
m`e .`niiw ly clee clz m` ,dvilg dkixv

zxaern `vnz `ldvilg dkixv dpi` Ð
`niiw ly epi`y clee clz m`e .zxg`Ð

,`niiw ly clee `di `ny dipy mrt uelgz
`vnpe .dpedkl dxqe`l dvilg dpi`e
`ki` `nlc !dkxvile .dpedkl fexk dkixvn
exy :xaqe ,dfxkda ied `le dvilga iedc

.odkl dvelgíáééúú àìåzxaern `ny Ð
,mipa dl yiy eig` zy` lr `a `vnpe ,`id

dyly xg`l la` .zxka eilr `id ixdeÐ
e` uelgz e` ,zxaern dpi`y da xkipc

.maiizz'åë íéùðä ìë øàùclz `ny Ð
dray oa wtq ,dlra zzinl dryz jeza

.oey`xl dryz oa wtq ,oexg`lopirae
maii `ny :(`,an) zenaia opixn`ck ,dpgad
.daxd oixeqi` yi cere .en`n eig` zy`åñøàúé àìå.oi`eyp eh` oiqexi` opax xefb Ð'åë úåìåúá úçàzg`e ,zeleza odyk dfl e`yipy zg` :(a,my) mzd yxtn Ð

oi`eypd on oia oiqexi`d on oia ,df dlran dyxbzp e` dpnl`zpy ,zelera odyk dfl e`yipy.miycg dyly dzind xg` e` hbd xg` oizndl zekixv Ðúåñåøà úçà
.`id `nzq `l` opiqxb `l "xi`n iax ixac" :d`eyp eh` dqex` opax xefb ,`id ixeair za `l dqex`c ab lr s` Ðåñøàúédyly jez ipyn `xarin `l `dc ,cin Ð

dryz jeza clz m`eoexg`n i`c ,`ed oey`xc i`ce Ð.iig `le `ed dyy oa Ðúåñåøàäåoiqexi`d on eyxbzpy e` epnl`zpy Ð`xarin `l `dc ,cin e`ypi Ð
.oey`xnäãåäéáù äñåøàä ïî õåç.(`,ai) zeaezka opixn`ck ,dtegl ozqipk mcew dlke ozg cgil oilibx eidy Ðäá ñâ.el dvexne dxikne da libx Ðíéùðä ìë
åñøàúéixyc ,bilt dcedi iaxc`e .qx`il elit` xq`c bilt `nw `pz` Ð.`ypil dqex`ìåáéàä éðôî äðîìàä ïî õåçdyexb la` ,dla` ini lk qx`il dxeq`y Ð

.cin qx`iz Ðéñåé éáøë äëìä.cin qx`il xiznc Ðïðéøîàåze`eyp zg`e zeqex` zg` lirl `ipzc `nzq jdc llkn Ð.`id d`cigi Ðàéðúäå.`zegipa Ðäôåãø
äéáà úéáì êìéì.dlra mr dlibx dpi`e ,zxg` xira dia` ziaa xecl dxicz Ðäìåç.yinyz gxeh zlawn dpi`e Ðäø÷òipa dylyl z`yip xaky ,lfn zngn Ð

.dxwr dwfgede ,odl dcli `le mc`úéðåìééà"zipelii`" oeyle .oicc `le zexry dl oi`y oipniq dl yie ,dn` irnn Ð.clei epi`y df li`k ,`zipxkec Ðäéåàø äðéàùå
ãìéì.mq dwyn zngn Ðøéàî éáø éøáã.dqex`l oicd `ede ,zxaern dpi`c ol `hiytc `idda xfbc `ed xi`n iax :`nl` Ðäéì äîìådkld xninl opgei iaxl Ð

.ediiytpn edpixn` i`xen` jpd `l` ,illk ipdl opgei iax xn` `l :dpin rny `l` .iqei iaxk dkld iqei iaxe xi`n iax lirl liik diteb edi` `dc ,iqei iaxkéàîå
àîìã àéùå÷.xingdy mewn lka eizexifba xi`n iaxk dkld :l`eny xn`e ,xingn xi`n iax dedc meyn `da wqtinl dil jixhvi` ,opgei iax edpiliikc ab lr s` Ð

.iqei iaxk dkld `dac ,`din l`enycl iwet`l opgei iax `z`eãéøéìux` aeyi meyn :inp i` .ohirnny iptn zecye miza odn oigwele mieb ly bg meil rawpd wey Ð
.l`xyiúåçôùå íéãáòå äîäá.dyecwl oqipkny iptn Ðäìòîå.xhyd Ðïäìù úåàëøòá`nlc yginl `ki`e ,odl zeaiyg `edy it lr s`e .mezgl odipiic iptl Ð

ecene ilf`.ixy ikd elit` Ðíãéî ìéöîë àåäù éðôî.dxiknd lr xrxrie ixkpd xefgi `ly Ðêúòã à÷ìñ úåøá÷ä úéá.e`la xar `d Ðãåîìì àöåî åðéàùÐ
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éëä.cin `ypile qx`il xizn iqei iax :opiqxb

.o`k jix`dl oi`e
milkde

1

2

ìLïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa àîç áø øîàå .íézá éðL ìL úBøéöç L ¨£¥¤§¥¨¦§¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©
déìò âéìt¯éàîe !äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaø :zøîà àäå .äãeäé éaø ¨¥£¥©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨©

øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìéc ?àéLe÷¯øîzéà àìc àëéä ,øîzéà¯zéà àìàlà .øî §¨¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨¦§©¨¦§©¤¨
ì Cìäå Búéa úà çépnä :ïðúc ,àäîìàøNé ãçàå éøëð ãçà ,úøçà øéòa úBaL¯øñBà ¥¨¦§©©©¦©¤¥§¨©¦§§¦©¤¤¤¨¨§¦§¤¨¦§¨¥¥

éøëð :øîBà éñBé éaø .øñBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBøéöç éðáì¯,øñBà ¦§¥£¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥©¦¥¥¨§¦¥
ìàøNé¯úà çépä eléôà :øîBà ïBòîL éaø .úaMa àáì ìàøNé Cøc ïéàL éðtî ,øñBà Bðéà ¦§¨¥¥¥¦§¥¤¥¤¤¦§¨¥¨Ÿ©©¨©¦¦§¥£¦¦¦©¤

ì Cìäå Búéaøéòä dúBàa Bza ìöà úBaL¯àîç áø øîàå .Bzòc çéqä øákL ,øñBà Bðéà ¥§¨©¦§¥¤¦§¨¨¦¥¥¤§¨¦¦©©§§¨©©¨¨
déìò âéìt ïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa¯äãeäé éaø zøîà àäå .äãeäé éaø ©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©¨¥£¥©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨

øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå¯,øîzéà §©¦¦§£¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©
øîzéà àìc àëéä¯øéàî éaø .åéìâøa áøòî éðòä eøîàL eäæå :ïðúc ,àäî àlà .øîzéà àì ¥¨§¨¦§©¨¦§©¤¨¥¨¦§©§¤¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨©¦¥¦

úta ïéáøòî eøîà àì ,øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà äãeäé éaø .éðò àlà eðì ïéà eðà :øîBà¥¨¥¨¤¨¨¦©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦Ÿ¨§§¨§¦©©
áø øa àéiçì éLà øa àéiç áø déì éðúîe .åéìâøa áøòéå àöé àlù ,øéLòä ìò ì÷äì àlà¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ¥¥¦¨¥§©§¨©§¥¥©¦¨©©¦§¦¨©©
änì ézøz .äãeäé éaøk äëìä :éîð da íéiñ :áø déì øîàå .øéLò ãçàå éðò ãçà :áøc dén÷©¥§©¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨©¥©©¥¨©¦£¨¨§©¦§¨©§¥¨¨
déì úéì áø àîìéc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä äãeäé éaøå øéàî éaø :zøîà àäå ?éì¦§¨¨§©§©¦¥¦§©¦§¨£¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨©¥¥

,àäî àlà !?éììk éðäììL dì eäiL ãò íaééúz àìå õBìçz àì äîáéä :ïðúc.íéLãç äL §¨¥§¨¥¤¨¥¨¦§©©§¨¨Ÿ©£§Ÿ¦§©¥©¤§¨§¨¢¨¦
ìL ïäì eäiL ãò eñøàúé àìå eàNpé àì íéLpä ìk øàL ïëåãçàå úBìeúa ãçà .íéLãç äL §¥§¨¨©¨¦Ÿ¦¨§§Ÿ¦§¨§©¤§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨

úBàeNð :øîBà äãeäé éaø .úBàeNð ãçàå úBñeøà ãçà ,úBLeøb ãçàå úBðîìà ãçà ,úBìeòa§¤¨©§¨§¤¨§¤¨£§¤¨§©¦§¨¥§
¯úBñeøàå ,eñøàúé¯ìk :øîBà éñBé éaø .da ñb BalL éðtî ,äãeäéaL äñeøàî õeç ,eàNpé ¦§¨§©£¦¨§¥£¨¤¦¨¦§¥¤¦©¨©¦¥¥¨

,àLøãî éáì ìò àì øæòéìà éaø :ïðéøîàå .ìeaéàä éðtî ,äðîìàä ïî õeç ,eñøàúé íéLpä©¨¦¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦§¨§¦©©¦¡¦¤¤¨¨§¥¦§¨¨
øîà éëä ,déì øîà ?àLøãî éáa øeîà éàî :déì øîà .íéà÷ äåäc éñà éaøì déçkLà©§©¥§©¦©¦©£¨¨¥£©¥©©§¥¦§¨¨£©¥¨¦¨©
äôeãø äúéäL éøä :àéðúäå ,ïéà ?déìò âéìt äàãéçéã ììkî .éñBé éaøk äëìä :ïðçBé éaø©¦¨¨£¨¨§©¦¥¦§¨¦¦¨¨¨¥£¥¦§¨©§¨£¥¤¨§¨§¨
äúéäL Bà ,äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL Bà ,dìòa íò ñòk dì äúéäL Bà ,äéáà úéáì Cìéì¥¥§¥¨¦¨¤¨§¨¨©©¦©§¨¤¨¨©§¨¨¥¤¤¨§¨
úéáa Leáç dìòa äéäL Bà ,ãìéì äéeàø dðéàLå úéðBìééàå äpè÷ äð÷æ äø÷ò äìBç àéä¦¨£¨¨§¥¨§©¨§©§¦§¤¥¨§¨¥¥¤¨¨©§¨¨§¥

dìòa úúéî øçàì úìtnä ,ïéøeñàä¯ïéëéøö ïlek ¨£¦©©¤¤§©©¦©©§¨¨§¦¦
ìL ïézîäìøézî éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,íéLãç äL §©§¦§¨¢¨¦¦§¥©¦¥¦©¦¥©¦

øéàî éaø zøîà àäå ?éì änì .ãiî àNpéìå ñøàéì¥¨¥§¦¨¥¦¨¨¨¦§¨¨§©§©¦¥¦
:øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøcî é÷Btàì àîìc ?àéLe÷ éàîe !éñBé éaøk äëìä éñBé éaøå§©¦¥£¨¨§©¦¥©§¨¦§¨§©¥¦§©©§¨¨©§¥§¨©
äîäa ïäî íéç÷Bìå íéøëð ìL ãéøéì ïéëìBä :àéðúc ,àäî àlà .åéúBøéæâa øéàî éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦¦§¥¨¤¨¥¨§©§¨§¦§¨¦¤¨§¦§§¦¥¤§¥¨
ìévîk àeäL éðtî ,ïälL úBàkøòa äìòîe áúBëå ,íéîøëe úBãN íéza úBçôLe íéãáòå©£¨¦§¨¨¦¨§¨¦§¥©£¤§©§¨¤¨¤¦§¥¤§©¦

ïäk äéä íàå .ïãiî¯,õøàì äöeça ànhnL íLëe .ïänò øòøòìe ïeãì õøàì äöeça ànhî ¦¨¨§¦¨¨Ÿ¥¦©¥§¨¨¨¤¨§©§¥¦¨¤§¥¤¦©¥§¨¨¨¤
úéáa àlà !àéä àúééøBàc äàîeè !?Cúòc à÷ìñ úBøáwä úéa .úBøáwä úéáa ànhî Ck̈¦©¥§¥©§¨¥©§¨¨§¨©£¨§¨§©§¨¦¤¨§¥

éúîéà :äãeäé éaø øîà .äøBz ãBîììå äMà àOéì ànhîe .ïðaøc ,ñøtä¯àöBî ïéàL ïîæa ©§¨§©¨©¦©¥¦¨¦¨§¦§¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¥
ãBîìì àöBî ìáà ,ãBîìì¯éôì ,ànhé éîð ãBîìì àöBnL ïîæa óà :øîBà éñBé éaø .ànhé àì ¦§£¨¥¦§Ÿ¦©¥©¦¥¥©¦§©¤¥¦§©¦¦©¥§¦
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úåøéöç ùìù`zyd `inc `le `eaix miyy dizeaegxa xearn diqelke` ehrnzpy cigi ly ziyrpe miax ly xir :dcedi iax xn`we (`,hp) "oixarn cvik"a onwl Ð
xacn ilbcloiaxrn oi` Ð.ze`ean ze`ean `l` dlek eaxril `lc ,miax ly xirl xkid iedinl ,dnr eaxri `ly oixeic miyng dl dveg xiiy m` `l` ,cgi dlek z`

.miza ilra mipy ,mipy ly zexivg yly xiiyl eic :xne` oerny iaxúåøéöç éðá ìò øñåàepi`y it lr s`e ,xvga zeyx el yiy iptn xvgl odizan e`ivei `ly Ð
xira.jldy mcew axir `l m` odilr xqe` Ðøñåà åðéà øîåà äãåäé éáø.xira epi`e li`ed Ðøñåà éøëðon gqid df oi`e `al leki ixdy ,xira epi`y it lr s` Ð

l`xyi la` .ald`a `le o`kn jldyn Ð
zay axrn,zayd lk ealn ezial giqd Ð

jdl dil zilc o`nk ,jkld .`ai `l ixdy
.inc milra dxicåúá ìöà úåáùìÐ

.xird dze`a elit` yn`nâéìô äãåäé éáø
äéìòzxg` xira :xn`c Ð,xqe` epi` Ð

xird dze`a `dbilt inp iqei iaxe .xqe` Ð
.hwp ediipin cg `l` ,dilråøîàù åäæÐ

.(a,hn) `id oiwxitaåðì ïéà åðàlekiy" Ð
"zt aexir `la eilbxa dziay zepwlÐ

enr oi`e jxca `edy in :xnelk .ipr `l`
.ztøéùò ãçàdvx m` ,eziaa ayeid Ð

megzd lr my jiygdle envra jlilÐ
.dziay el dpewàöé àìùgxehd iptn ÐÐ

aexir gelyl exizd `l` .eilbxa axrie
.egely ici lr ztaøá àééç áø äéì éðúîå

éùà.axc dinw ax xa `iigl oizipznl Ð
øéùò ãçàå éðò ãçà.dcedi iaxc dizlin Ð

äéì äîìiaxc dcedi iaxk dkld wqtinl Ð
lirl zliik `d ?dilr bilt xi`n`kidl Ð

xnk `le xnk `l dkld xnzi` `lcÐ
.dcedi iaxk opicaräéì úéì áøéììë éðäì

!?edpzil zxn`w dil zil axc meyne Ð
.opgei iaxk dklde ,edl xn`w opgei iax `de

õåìçú àì äîáéämiycg dyly jeza Ð
`ny :zenaia `nrh yxtn .dlra zzinl
.dvilg dpi` zxaern zvilge ,`id zxaern
cr oiznze dyly jeza uelgz :xn`z m`e

zxaern `vnz m`y dyly xg`ldpi` Ð
m`e .`niiw ly clee clz m` ,dvilg dkixv

zxaern `vnz `ldvilg dkixv dpi` Ð
`niiw ly epi`y clee clz m`e .zxg`Ð

,`niiw ly clee `di `ny dipy mrt uelgz
`vnpe .dpedkl dxqe`l dvilg dpi`e
`ki` `nlc !dkxvile .dpedkl fexk dkixvn
exy :xaqe ,dfxkda ied `le dvilga iedc

.odkl dvelgíáééúú àìåzxaern `ny Ð
,mipa dl yiy eig` zy` lr `a `vnpe ,`id

dyly xg`l la` .zxka eilr `id ixdeÐ
e` uelgz e` ,zxaern dpi`y da xkipc

.maiizz'åë íéùðä ìë øàùclz `ny Ð
dray oa wtq ,dlra zzinl dryz jeza

.oey`xl dryz oa wtq ,oexg`lopirae
maii `ny :(`,an) zenaia opixn`ck ,dpgad
.daxd oixeqi` yi cere .en`n eig` zy`åñøàúé àìå.oi`eyp eh` oiqexi` opax xefb Ð'åë úåìåúá úçàzg`e ,zeleza odyk dfl e`yipy zg` :(a,my) mzd yxtn Ð

oi`eypd on oia oiqexi`d on oia ,df dlran dyxbzp e` dpnl`zpy ,zelera odyk dfl e`yipy.miycg dyly dzind xg` e` hbd xg` oizndl zekixv Ðúåñåøà úçà
.`id `nzq `l` opiqxb `l "xi`n iax ixac" :d`eyp eh` dqex` opax xefb ,`id ixeair za `l dqex`c ab lr s` Ðåñøàúédyly jez ipyn `xarin `l `dc ,cin Ð

dryz jeza clz m`eoexg`n i`c ,`ed oey`xc i`ce Ð.iig `le `ed dyy oa Ðúåñåøàäåoiqexi`d on eyxbzpy e` epnl`zpy Ð`xarin `l `dc ,cin e`ypi Ð
.oey`xnäãåäéáù äñåøàä ïî õåç.(`,ai) zeaezka opixn`ck ,dtegl ozqipk mcew dlke ozg cgil oilibx eidy Ðäá ñâ.el dvexne dxikne da libx Ðíéùðä ìë
åñøàúéixyc ,bilt dcedi iaxc`e .qx`il elit` xq`c bilt `nw `pz` Ð.`ypil dqex`ìåáéàä éðôî äðîìàä ïî õåçdyexb la` ,dla` ini lk qx`il dxeq`y Ð

.cin qx`iz Ðéñåé éáøë äëìä.cin qx`il xiznc Ðïðéøîàåze`eyp zg`e zeqex` zg` lirl `ipzc `nzq jdc llkn Ð.`id d`cigi Ðàéðúäå.`zegipa Ðäôåãø
äéáà úéáì êìéì.dlra mr dlibx dpi`e ,zxg` xira dia` ziaa xecl dxicz Ðäìåç.yinyz gxeh zlawn dpi`e Ðäø÷òipa dylyl z`yip xaky ,lfn zngn Ð

.dxwr dwfgede ,odl dcli `le mc`úéðåìééà"zipelii`" oeyle .oicc `le zexry dl oi`y oipniq dl yie ,dn` irnn Ð.clei epi`y df li`k ,`zipxkec Ðäéåàø äðéàùå
ãìéì.mq dwyn zngn Ðøéàî éáø éøáã.dqex`l oicd `ede ,zxaern dpi`c ol `hiytc `idda xfbc `ed xi`n iax :`nl` Ðäéì äîìådkld xninl opgei iaxl Ð

.ediiytpn edpixn` i`xen` jpd `l` ,illk ipdl opgei iax xn` `l :dpin rny `l` .iqei iaxk dkld iqei iaxe xi`n iax lirl liik diteb edi` `dc ,iqei iaxkéàîå
àîìã àéùå÷.xingdy mewn lka eizexifba xi`n iaxk dkld :l`eny xn`e ,xingn xi`n iax dedc meyn `da wqtinl dil jixhvi` ,opgei iax edpiliikc ab lr s` Ð

.iqei iaxk dkld `dac ,`din l`enycl iwet`l opgei iax `z`eãéøéìux` aeyi meyn :inp i` .ohirnny iptn zecye miza odn oigwele mieb ly bg meil rawpd wey Ð
.l`xyiúåçôùå íéãáòå äîäá.dyecwl oqipkny iptn Ðäìòîå.xhyd Ðïäìù úåàëøòá`nlc yginl `ki`e ,odl zeaiyg `edy it lr s`e .mezgl odipiic iptl Ð

ecene ilf`.ixy ikd elit` Ðíãéî ìéöîë àåäù éðôî.dxiknd lr xrxrie ixkpd xefgi `ly Ðêúòã à÷ìñ úåøá÷ä úéá.e`la xar `d Ðãåîìì àöåî åðéàùÐ
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éëä.cin `ypile qx`il xizn iqei iax :opiqxb

.o`k jix`dl oi`e
milkde

1

2

ìLïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa àîç áø øîàå .íézá éðL ìL úBøéöç L ¨£¥¤§¥¨¦§¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©
déìò âéìt¯éàîe !äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaø :zøîà àäå .äãeäé éaø ¨¥£¥©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨©

øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìéc ?àéLe÷¯øîzéà àìc àëéä ,øîzéà¯zéà àìàlà .øî §¨¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨¦§©¨¦§©¤¨
ì Cìäå Búéa úà çépnä :ïðúc ,àäîìàøNé ãçàå éøëð ãçà ,úøçà øéòa úBaL¯øñBà ¥¨¦§©©©¦©¤¥§¨©¦§§¦©¤¤¤¨¨§¦§¤¨¦§¨¥¥

éøëð :øîBà éñBé éaø .øñBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBøéöç éðáì¯,øñBà ¦§¥£¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥©¦¥¥¨§¦¥
ìàøNé¯úà çépä eléôà :øîBà ïBòîL éaø .úaMa àáì ìàøNé Cøc ïéàL éðtî ,øñBà Bðéà ¦§¨¥¥¥¦§¥¤¥¤¤¦§¨¥¨Ÿ©©¨©¦¦§¥£¦¦¦©¤

ì Cìäå Búéaøéòä dúBàa Bza ìöà úBaL¯àîç áø øîàå .Bzòc çéqä øákL ,øñBà Bðéà ¥§¨©¦§¥¤¦§¨¨¦¥¥¤§¨¦¦©©§§¨©©¨¨
déìò âéìt ïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa¯äãeäé éaø zøîà àäå .äãeäé éaø ©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©¨¥£¥©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨

øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå¯,øîzéà §©¦¦§£¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©
øîzéà àìc àëéä¯øéàî éaø .åéìâøa áøòî éðòä eøîàL eäæå :ïðúc ,àäî àlà .øîzéà àì ¥¨§¨¦§©¨¦§©¤¨¥¨¦§©§¤¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨©¦¥¦

úta ïéáøòî eøîà àì ,øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà äãeäé éaø .éðò àlà eðì ïéà eðà :øîBà¥¨¥¨¤¨¨¦©¦§¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦Ÿ¨§§¨§¦©©
áø øa àéiçì éLà øa àéiç áø déì éðúîe .åéìâøa áøòéå àöé àlù ,øéLòä ìò ì÷äì àlà¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ¥¥¦¨¥§©§¨©§¥¥©¦¨©©¦§¦¨©©
änì ézøz .äãeäé éaøk äëìä :éîð da íéiñ :áø déì øîàå .øéLò ãçàå éðò ãçà :áøc dén÷©¥§©¤¨¨¦§¤¨¨¦§¨©¥©©¥¨©¦£¨¨§©¦§¨©§¥¨¨
déì úéì áø àîìéc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä äãeäé éaøå øéàî éaø :zøîà àäå ?éì¦§¨¨§©§©¦¥¦§©¦§¨£¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨©¥¥

,àäî àlà !?éììk éðäììL dì eäiL ãò íaééúz àìå õBìçz àì äîáéä :ïðúc.íéLãç äL §¨¥§¨¥¤¨¥¨¦§©©§¨¨Ÿ©£§Ÿ¦§©¥©¤§¨§¨¢¨¦
ìL ïäì eäiL ãò eñøàúé àìå eàNpé àì íéLpä ìk øàL ïëåãçàå úBìeúa ãçà .íéLãç äL §¥§¨¨©¨¦Ÿ¦¨§§Ÿ¦§¨§©¤§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨

úBàeNð :øîBà äãeäé éaø .úBàeNð ãçàå úBñeøà ãçà ,úBLeøb ãçàå úBðîìà ãçà ,úBìeòa§¤¨©§¨§¤¨§¤¨£§¤¨§©¦§¨¥§
¯úBñeøàå ,eñøàúé¯ìk :øîBà éñBé éaø .da ñb BalL éðtî ,äãeäéaL äñeøàî õeç ,eàNpé ¦§¨§©£¦¨§¥£¨¤¦¨¦§¥¤¦©¨©¦¥¥¨

,àLøãî éáì ìò àì øæòéìà éaø :ïðéøîàå .ìeaéàä éðtî ,äðîìàä ïî õeç ,eñøàúé íéLpä©¨¦¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦§¨§¦©©¦¡¦¤¤¨¨§¥¦§¨¨
øîà éëä ,déì øîà ?àLøãî éáa øeîà éàî :déì øîà .íéà÷ äåäc éñà éaøì déçkLà©§©¥§©¦©¦©£¨¨¥£©¥©©§¥¦§¨¨£©¥¨¦¨©
äôeãø äúéäL éøä :àéðúäå ,ïéà ?déìò âéìt äàãéçéã ììkî .éñBé éaøk äëìä :ïðçBé éaø©¦¨¨£¨¨§©¦¥¦§¨¦¦¨¨¨¥£¥¦§¨©§¨£¥¤¨§¨§¨
äúéäL Bà ,äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL Bà ,dìòa íò ñòk dì äúéäL Bà ,äéáà úéáì Cìéì¥¥§¥¨¦¨¤¨§¨¨©©¦©§¨¤¨¨©§¨¨¥¤¤¨§¨
úéáa Leáç dìòa äéäL Bà ,ãìéì äéeàø dðéàLå úéðBìééàå äpè÷ äð÷æ äø÷ò äìBç àéä¦¨£¨¨§¥¨§©¨§©§¦§¤¥¨§¨¥¥¤¨¨©§¨¨§¥

dìòa úúéî øçàì úìtnä ,ïéøeñàä¯ïéëéøö ïlek ¨£¦©©¤¤§©©¦©©§¨¨§¦¦
ìL ïézîäìøézî éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,íéLãç äL §©§¦§¨¢¨¦¦§¥©¦¥¦©¦¥©¦

øéàî éaø zøîà àäå ?éì änì .ãiî àNpéìå ñøàéì¥¨¥§¦¨¥¦¨¨¨¦§¨¨§©§©¦¥¦
:øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøcî é÷Btàì àîìc ?àéLe÷ éàîe !éñBé éaøk äëìä éñBé éaøå§©¦¥£¨¨§©¦¥©§¨¦§¨§©¥¦§©©§¨¨©§¥§¨©
äîäa ïäî íéç÷Bìå íéøëð ìL ãéøéì ïéëìBä :àéðúc ,àäî àlà .åéúBøéæâa øéàî éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦¦§¥¨¤¨¥¨§©§¨§¦§¨¦¤¨§¦§§¦¥¤§¥¨
ìévîk àeäL éðtî ,ïälL úBàkøòa äìòîe áúBëå ,íéîøëe úBãN íéza úBçôLe íéãáòå©£¨¦§¨¨¦¨§¨¦§¥©£¤§©§¨¤¨¤¦§¥¤§©¦

ïäk äéä íàå .ïãiî¯,õøàì äöeça ànhnL íLëe .ïänò øòøòìe ïeãì õøàì äöeça ànhî ¦¨¨§¦¨¨Ÿ¥¦©¥§¨¨¨¤¨§©§¥¦¨¤§¥¤¦©¥§¨¨¨¤
úéáa àlà !àéä àúééøBàc äàîeè !?Cúòc à÷ìñ úBøáwä úéa .úBøáwä úéáa ànhî Ck̈¦©¥§¥©§¨¥©§¨¨§¨©£¨§¨§©§¨¦¤¨§¥

éúîéà :äãeäé éaø øîà .äøBz ãBîììå äMà àOéì ànhîe .ïðaøc ,ñøtä¯àöBî ïéàL ïîæa ©§¨§©¨©¦©¥¦¨¦¨§¦§¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¥
ãBîìì àöBî ìáà ,ãBîìì¯éôì ,ànhé éîð ãBîìì àöBnL ïîæa óà :øîBà éñBé éaø .ànhé àì ¦§£¨¥¦§Ÿ¦©¥©¦¥¥©¦§©¤¥¦§©¦¦©¥§¦
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ãåîìì äëåæ íãà ìëä ïî àìùax yi .eicnln lkn cenll dkef mc` oi` Ð
.dxvw jxc eicinlzl dpeye ,eita dxecq ezpynyïãéöì.ux`l dveg Ðà÷ìñ

éìéî éðä àðéîà êúòã.iqei iaxk dkld opgei iax liikc Ðïéúéðúîá`wecc Ð
.`idàúééøáá ìáàiaxcl iqei iaxce ,iqei iaxcl dcedi iaxc silgi` `nlic Ð

.dcediàì àîéàjixv ikdl .dlr jenql Ð
.illk ipdl edpzi` mlerle ,dkld xninl

øîà÷ éëä àìà.'ek `iyxyn ax Ðàäã
éììë éðäì äéì úéì áø,lirl xn`ck Ð

dkld inp da miiq xninl dil jixhvi`cn
.dcedi iaxkäúéáù ïéðå÷ ïéàod ixde Ð

jezl megzl uegn e`a m`e .mc` lk ilbxk
xird.gex lkl okiledl xzen Ðéöôç
ø÷ôä,ediiytpn epwil xninl `ki`c Ð

.oipew oi`c opax ixn`åäì úéàã éøëðä éöôç
íéìòáedl zil odilrae ,ozenk od ixde Ð

.`irain edpip dziay ipa e`lc ,dziay
éøëðä ïî éìë ìàåùä.ded exir oae .Ðïëå

áåè íåé áøòî éìë åì ìéàùîädpwe Ð
.xird megz jeza ixkpd lv` dziay

úåøöåàäå íéìëäå.xve` me`yry Ðùé
çåø ìëì íéôìà ïäìly od elit`e Ð

ixkpd lv` dziay dpwy ilke .xwtd
e` gxfnl eilra eaxire milral exifgde

.mitl`n e`ivedl leki oi` axrnlíæéæé àì
ïîå÷îîe`vi ixde ,onewna dziay epwc Ð

.zen` rax` `l` odl oi`e megzl uegàä
éðîivtg :ipzwc Ðiax ,dziay oipew ixkpd

xfrl` oa oerny iax :xnelk .ixep oa opgei
.xn` ixep oa opgei iaxc `ail`øáñ íìåòì

ïðçåé éáøÐ(a)Ð.ø÷ôä éöôçë .éøëð éöôç
.éøåð ïá ïðçåé éáø àäåøîàã ìàåîùåÐ

oipew oi` ,lirlivtga ixn`c ,opaxk Ð
.oipew oi`c xwtdéøëéã.mili` Ðàúëøáî
.mewn my Ðàæåçîdkenqd xir Ð

efn oiaxrne ,mitl` zrax` jeza `zkxanl
.eflåäééðéî ïáæéîì.`fegnl edpizii`e Ð

,megzl uegn mixkpd me`iady it lr s`e
.dziay oipew oi` ixkpd ivtg xaqwcòáøàë

éîã úåîàedekiled :oizipzna opzck Ð
opiwqte 'ek xdqe xica edepzp e` zxg` xirl
xica l`ilnb oaxk dkld :ax xn` ,lirl
dl yiy xirl oicd `ede ,dpitqe xdqe

.zevigníøçmina wiqtne ,mibc zcevn Ð
exage .zexiir izy ly oinegz ipy oia
ok lr" aizke ,(f zldw) "minxge micevn"
.`ed mipw ly xcbe ,(` wewag) "enxgl gafi

ìæøá ìù äöéçî úåùòì êéøö`ly Ð
lkc .df megz jezl df megz ly min exari
dziay dpew oi` xird megz jezay dn
lkl dn` mitl` enewnn el zeidl enewna
seqa `ed m`e .xixb xird xza `l` .gex

megzdipa oi`e ,uegle myn fefl leki oi` Ð
,envr megz jezn ze`lnl oileki df megz

:opiqxb ikd .xg`d megz ly min aexir iptnïðçåé éáøë äì éðúã íåùî àîéð éà
àøîåçì éðúã ìë àìå÷ì äéì àøéáñã íåùîå øáñ àìå÷ì åäéàå àøîåçìå éøåð ïá

äéìò êééçî,ixep oa opgei iaxk oizipznl ipz `iig iaxc meyn `nip i` :dinza Ð
jeza dziay oipew xwtd ivtg" :xn`cdil `xiaq `pipg xa iqei iaxe ,"oinegz

opaxk."mc` lk ilbxk od ixde dziay oipew oi`" :ixn`c ,`lewl Ð
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íéìëäåyxit Ð gex lkl dn` mitl` mdl yi megzd jeza ezayy zexve`de

:dywe .milra mdl yi m` `irain `lc rnyn .xwtd ly od elit`e :qxhpewd

xira milrady oebk mcinrp m` elit`e .milrad ilbxk od ixd Ð milra mdl yi i`c

yie xwtdd on xzei md dziay ipa ,mewn lkne .milrad ilbxk ied `l `zydc ,zxg`

d`xp oi` mewn lkn .gex lkl dn` mitl` odl

mdl yiac ,milra mdl yia llk cinrdl

?megzl ueg il dn megzd jez il dn milra

megzd jez hwpc `de ,ixii` xwtd lyac d`xpe

.xird zziay ipw `l ikd elit`c opirny`l Ð

mitl` odl yi `kdc `py i`ne :xn`z m`e

ipzw `lcn ,onewnn rnync ,gex lkl dn`

xirl mikenqy minyb iabe .xird iyp` ilbxk

(a,dn) lirl opixn`ck ,xird iyp` ilbxk ied?

,mdilr mzrc xird iyp` mzdc :xnel yie

zexve` la` .xird ipa lkl mireci minybc

.oda oikef eid xak Ð mireci eid m` ,xwtdc

oikenqa mzdc meyn ,wlgl yi `ny :cere

`l` ,miwegxa `kde ,odilr ozrc Ð oiaexwe

dn` mitl`c d`xp ,edine .megzd jeza ody

minyba enk ,xird on `l` xn`w onewnn e`l

inegz izy oiay mxg iab gken `dc .lirlc

megzd jezay xwtd ivtg opgei iaxlc zay

xird iyp` zrc oi` elit` ,xird zziay oipew

`kdc `ziixae .jenqa yxt`y enk ,mdilr

ilbxk i`d :jxtinl `kile .ixep oa opgei iaxk

oeik .lirl jixtck ,dil diran xird iyp`

mitl`c xity rnyn ,megzd jez `kd xikfdc

liikc ab lr s`e .xn`w xird on gex lkl dn`

cner m` ixkpe ,ixkpd on ilk l`ey icda edl

`nzq Ð enewnn mitl` el oipen xirl ueg

.cner xira ixkp `zlnc

äìåëãyixa Ð `inc zen` rax`k `zkxan

xirl ekilede :qxhpewd yxit `wxit

aiyg `lc rnyn Ð zevign ztwen ixde zxg`

`l` dlek z` jldl oiprl zen` rax`k

`de ,xdqe xicc `inec ,zevign ztwena

s`e .`ied zevign ztwenc xnel jixv `zkxan

(a,al oiaexir) oli`a eaexir ozep iabc ab lr

`ax xn`c oeik ,inp xir ly dxeairl ueg :jixt

rnyn ,'eke zen` rax` el yi eaexir ozepd

itl `nrh ied inp xir ly dxeair jezc

s` ,zen` rax`k dxeaire xird lk el ziyrpy

my zaeyl ilin ipd Ð dvign my oi`y it lr

lkl dn` mitl` el yiy ,eaexir my ozep e`

ueg elit` zen` rax`k lkd aygpe gex

la` .xir ly dxeaira `edy oeik ,zevignl

zen` rax`k aygp epi` Ð megzl uegn `aa

inp irac :wgvi epiax xne`e .zevign swid `la

xie`a zayn sicr `lc ,dxicl ztwen iedzc

elit` Ð gex lkl dn` mitl` el yiy zevign

xzei swida zen` rax`k diabl aiyg `l ikd

zaya xn`ck ,dxicl swed `ly miz`q zian

megzl uegn `ad xaca xdfil jixve .rwpe lza

rax`l ueg eplhlhi `ly Ð ixkp liaya `ay e` ,xg` l`xyil ixyc ,df l`xyi liaya

.dxicl ztweny zevign dl oi`y xira zen`

íøçdvign jixv zay inegz ipy oiay ,minxge zecevn oeyl Ðexari `ly lfxa ly

enewna dziay el oi` xird megz jezay dn lkc ,df megzl df megzn min

yxit oke ,qxhpewd wxt jk .`xixb `zxw xza `l` ,enewnn gex lkl mitl` el zeidl

mid dlrnyk Ð (`i ediryi) "mi oeyl 'd mixgde" oeyl "mxg" yexitc `l` .mz epiax

lirl xn` inp opaxl `d ?ixep oa opgei iaxk dl iwen i`n` :xn`z m`e .uixg oeyl mxg l`ppg epiax yxit oke .min `ln rwp `ed mxge ,min mi`ln mirwp mix`yp yaiizne oehxy

.dkefd ilbxk eede ,opaxl dziay oipew oi`c xwtd ivtgk iede ,mzrc dlha Ð df megzl df megzn ikyninc `kdc :xnel yie !xird iyp` ilbxk eedc xirl mikenqd minyb iab (a,dn)

dvign jixvy dne ,onewna dziay oipew opgei iaxlc yxtl oi` la` .dpew mdilr mc` zrc oi`y it lr s` xird zziay oipew ,xird megz jeza odyk dziay epwc opgei iaxl la`

xirl min qipkdl evn `l dipy xir `kil i` elit` ?oinegz ipy oia hwp i`n` Ð ok m`c ,dn` mitl`n xzei xird on miwegx mind zvwny itl ,xirl mqipkdl ick epiid Ð lfxa ly

.min ly mitl`d elk xird zlgza ixdy ,dn` mitl` seqn xirl mqipkdl lirez `l lfxa ly dvign elit` :cere .megzl uegy
iax
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המשך בעמוד זעק

ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtoiaexir

àéî äá éìééò éîð ìæøá ìù äöéçîmigth dxyr dvign mzq `dc ,i`zzn Ð
mind zirwxwl zrbn elit`e .mind zirwxw cr `ihn `le ,`id`ly xyt` i` Ð

.dizgzn mind eqpkiàìà.dilr jiign ikd meyn Ðíéîëç åìé÷äù àåä ì÷ã
íéîáiliirc ab lr s`e ,da `ipdn dxyr da `diy calae ,edc lk dvigna Ð

.i`zzne i`lirn `in daéáø äéðéî àòáãë
'åë àìáè`ipdn dielz dvignc ikid ike Ð

iaxrin il dnc ,`ipdn inp mipwd zvign Ð
.exagl dpw oia iaxrin il dn ,i`zzn `in

àî÷ àðú åðééädfi`l xn`c ,dcedi iax Ð
zen` rax` el yi dvxiy gex`pz epiid Ð

.ixep oa opgei iaxc dilr ibiltc opax ,`nw
åäééðéá àëéà äðåîù ìò äðåîùopaxc Ð

lr dpeny epiid ,oiccv lkl rax` :ixaq
,`l eze gex cgl :xaq dcedi iaxe .dpeny
,xfril` iaxl dcedi iax dcene :ipzwck

o`kl mizye o`kl mizy el xxia m`yÐ
ozrax` xxia m` oke .ea xefgl leki oi`y

.zg` gexlú÷åìçîixyc ,xi`n iaxc Ð
dcedi iaxl :jelidl dpeny lr dpeny
heyitc ,zelecb xi`n iaxle ,zenvnevn

.`ed dn`n xzei milbxe miciäãéã äîàá
rax` el yi ,jex` eteby dn itl yi` Ð

.dkex`d ezn`a zen`ùã÷ ìùlkl Ð
,mipepia migth dyy ly ,dey zen` mc`
dxiad oyeya eidy zen` izy zcinl

.dyn ly ezn` zcinl eyrpyùé éáâ
åøîàùwxt) milk zkqna `id dpyn Ð

itl lkd exn`y yi .(`i dpyn xyr dray
`ln ,dgpn evnew `ln :mc` `edy dn
,mixetkd meia einbel `ln ,zxhw eiptg
:inp ipzile .aexirl zecerq izy oefnae

.megzl ueg `veil zen` rax`äåä éà
éàä éìåë ïðé÷ééãied `l ,cenlzd ileka Ð

opipz ded `le ,iweic lk ivexzl epivn.
åéøáéàá ñðð àëéàã íåùîipepia eteby Ð

,dicic dn`a dil ibq `le ,dxvw ezn`e
.ycw ly dn`a dil azinl iraeíéðù åéä

'åë.lirl `pyixt oizipzn Ðíúä àðù éàî
åúéâéìôã:oizrnya onwl opax exn`c Ð

.ef mr ef lhlhl oixeq` ozylyïéøåéã éùååà
olek irci `le ,miax zexvgd ixeic Ð
ezayy milk ilehlhl ez`e ,xdfdl
.zirvn` jxc zxg` dpevig jezl dpeviga

àëämipevigd oileki miyp` dyly iab Ð
.iyee` `le edpip oihren `dc ,xdfilíéúù

åæ íò åæ úåøåñà úåðåöéçäezayy milk Ð
`vnpy ,zirvn` jxc efl qipkdl xeq` efa
ikd :odl xeq`d zeyxl ozeyxn e`viy

.opiqxbéãäá úåðåöéç éáøòã ïåéë éàîà
àãç åäì ååä úéòöîà,mlek exzyile) Ð

xvg ipac `inec .mzd ixiicc o`nk incc
encc cg` ziaa oaexir edlek iadie ,eaxiry
`eddc xvge .zia eze`a edlek exc eli`k
o`nk enc ,inp `kd .da ixzyne ,`ied zia
`wlq `we ('eke zirvn` xvga edlek ixiicc
,zirvn`a oaexir odizy epzpy oebk :jzrc
yi xvg mzq .zexivg iaexir htyn edfy
axrl mizad ipa zekixve ,daxd miza da

dgezt xvgdyke .mizad on cg`a eze` migipne .aexir `la ,xvgl mizad on epiidc zeyxl zeyxn `ivedl xeq`e ,olek zeyx xvgde cg` lkl cgein ziady itl ,cgi
zg` zeyx ozeyrl oivexe ,zxg` xvgl.zxg` xvg izan cg`a eze` oipzepe ,mizad on eaby aexird oilhep Ðäðåöéçã äúåçéìù êãéà éãäá äáøéòå úéòöîà äøãä éëå

äãáò.onwl cr `kd opiqxb `l Ðåæáå åæá äáåøéò úéòöîà äðúðù.edpip iccd ikc `xninl ,zirvn`a zepevig ixeic oi`e ,oda dxc eli`k zirvn` `incc Ð
éðùá
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éáø`pz` ibilt `l dcedi iaxe xfril` iax `nlic :xn`z m`e Ð `nw `pz epiid dcedi

`l" iab (`,`k oixcdpq) "lecb odk" wxt epivn oke ?ez`w dizln iyextl `l` ,`nw

:wgvi epiax xne`e .(`,gk `xza `aa) "mizad zwfg" yixa oizipzn yixae ,"miyp el daxi

`nw `pz `dc ,dilr bilt `l` `nw `pzc dizlin yxtn `l xfril` iax jgxk lrc

mitl` el yi :xn`c ,ixep oa opgei iax` i`w

,inp ikd .ezirvn`a ied `le ,gex lkl dn`

i`n ,ok m` :xn`z m`e .`nw `pzl zen` rax`

opgei iax` `nw `pzc oeik ,`nw `pz epiid jixt

yie !gex lkl zen` rax` el yie ,i`w ixep oa

iaxc mitl`c ab lr s` dywnd xaqc :xnel

rax` lr mitl` rax` eedc ,gex lkl ied opgei
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ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtoiaexir

àéî äá éìééò éîð ìæøá ìù äöéçîmigth dxyr dvign mzq `dc ,i`zzn Ð
mind zirwxwl zrbn elit`e .mind zirwxw cr `ihn `le ,`id`ly xyt` i` Ð

.dizgzn mind eqpkiàìà.dilr jiign ikd meyn Ðíéîëç åìé÷äù àåä ì÷ã
íéîáiliirc ab lr s`e ,da `ipdn dxyr da `diy calae ,edc lk dvigna Ð

.i`zzne i`lirn `in daéáø äéðéî àòáãë
'åë àìáè`ipdn dielz dvignc ikid ike Ð

iaxrin il dnc ,`ipdn inp mipwd zvign Ð
.exagl dpw oia iaxrin il dn ,i`zzn `in

àî÷ àðú åðééädfi`l xn`c ,dcedi iax Ð
zen` rax` el yi dvxiy gex`pz epiid Ð

.ixep oa opgei iaxc dilr ibiltc opax ,`nw
åäééðéá àëéà äðåîù ìò äðåîùopaxc Ð

lr dpeny epiid ,oiccv lkl rax` :ixaq
,`l eze gex cgl :xaq dcedi iaxe .dpeny
,xfril` iaxl dcedi iax dcene :ipzwck

o`kl mizye o`kl mizy el xxia m`yÐ
ozrax` xxia m` oke .ea xefgl leki oi`y

.zg` gexlú÷åìçîixyc ,xi`n iaxc Ð
dcedi iaxl :jelidl dpeny lr dpeny
heyitc ,zelecb xi`n iaxle ,zenvnevn

.`ed dn`n xzei milbxe miciäãéã äîàá
rax` el yi ,jex` eteby dn itl yi` Ð

.dkex`d ezn`a zen`ùã÷ ìùlkl Ð
,mipepia migth dyy ly ,dey zen` mc`
dxiad oyeya eidy zen` izy zcinl

.dyn ly ezn` zcinl eyrpyùé éáâ
åøîàùwxt) milk zkqna `id dpyn Ð

itl lkd exn`y yi .(`i dpyn xyr dray
`ln ,dgpn evnew `ln :mc` `edy dn
,mixetkd meia einbel `ln ,zxhw eiptg
:inp ipzile .aexirl zecerq izy oefnae

.megzl ueg `veil zen` rax`äåä éà
éàä éìåë ïðé÷ééãied `l ,cenlzd ileka Ð

opipz ded `le ,iweic lk ivexzl epivn.
åéøáéàá ñðð àëéàã íåùîipepia eteby Ð

,dicic dn`a dil ibq `le ,dxvw ezn`e
.ycw ly dn`a dil azinl iraeíéðù åéä

'åë.lirl `pyixt oizipzn Ðíúä àðù éàî
åúéâéìôã:oizrnya onwl opax exn`c Ð

.ef mr ef lhlhl oixeq` ozylyïéøåéã éùååà
olek irci `le ,miax zexvgd ixeic Ð
ezayy milk ilehlhl ez`e ,xdfdl
.zirvn` jxc zxg` dpevig jezl dpeviga

àëämipevigd oileki miyp` dyly iab Ð
.iyee` `le edpip oihren `dc ,xdfilíéúù

åæ íò åæ úåøåñà úåðåöéçäezayy milk Ð
`vnpy ,zirvn` jxc efl qipkdl xeq` efa
ikd :odl xeq`d zeyxl ozeyxn e`viy

.opiqxbéãäá úåðåöéç éáøòã ïåéë éàîà
àãç åäì ååä úéòöîà,mlek exzyile) Ð

xvg ipac `inec .mzd ixiicc o`nk incc
encc cg` ziaa oaexir edlek iadie ,eaxiry
`eddc xvge .zia eze`a edlek exc eli`k
o`nk enc ,inp `kd .da ixzyne ,`ied zia
`wlq `we ('eke zirvn` xvga edlek ixiicc
,zirvn`a oaexir odizy epzpy oebk :jzrc
yi xvg mzq .zexivg iaexir htyn edfy
axrl mizad ipa zekixve ,daxd miza da

dgezt xvgdyke .mizad on cg`a eze` migipne .aexir `la ,xvgl mizad on epiidc zeyxl zeyxn `ivedl xeq`e ,olek zeyx xvgde cg` lkl cgein ziady itl ,cgi
zg` zeyx ozeyrl oivexe ,zxg` xvgl.zxg` xvg izan cg`a eze` oipzepe ,mizad on eaby aexird oilhep Ðäðåöéçã äúåçéìù êãéà éãäá äáøéòå úéòöîà äøãä éëå

äãáò.onwl cr `kd opiqxb `l Ðåæáå åæá äáåøéò úéòöîà äðúðù.edpip iccd ikc `xninl ,zirvn`a zepevig ixeic oi`e ,oda dxc eli`k zirvn` `incc Ð
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äãeäé éaø ."'åëå òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà íéîëçå"©£¨¦§¦¥¤¨©§©©¦§¨
àkéà äðBîL ìò äðBîL :àáø øîà !àn÷ àpz eðééä©§©¨©¨¨©¨¨§¤©§¤¦¨
éøác ,äðBîL ìò äðBîL Bì Lé :éëä éîð àéðz .eäééðéa¥©§©§¨©¦¨¦¥§¤©§¤¦§¥

ìèìèì ìáà ,Cläì ú÷Bìçî :àáø øîàå .øéàî éaø¯ ©¦¥¦§¨©¨¨©£¤§©¥£¨§©§¥
úBnà òaøà :ìkä éøác¯éôè ,ïéà¯òaøà éðäå .àì ¦§¥©Ÿ©§©©¦§¥¨§¨¥©§©

"åézçz Léà eáL" :àéðúãk ?àáéúk àëéä úBnà¯ ©¥¨§¦¨¦§©§¨§¦©§¨
[åézçz änëå] .åézçúk¯ìL Bôebänàå ,úBnà L §©§¨§©¨©§¨¨©§©¨

äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,åéìâøå åéãé èBLôì éãk§¥¦§¨¨§©§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨
ìL Bôeb :øîBàúçzî õôç ìBhiL éãk änàå ,úBnà L ¥¨©§©¨§¥¤¦¥¤¦©©

?eäééðéa éàî .åéúBLàøî úçz çépîe ,åéúBìbøî¯àkéà ©§§¨©¦©©©§©£¨©¥©§¦¨
àiLøLî áø déì øîà .úBîöîeöî úBnà òaøà eäééðéa¥©§©§©©§§¨£©¥©§©§¦¨
òaøà :dépéî éòa àtt áøc dén÷ì úìééò ék :déøáì¦§¥¦¨§¥§©¥§©©¨§¥¦¥©§©
ìL änàa Bà ,déì ïðéáäé déãéc änàa ,eøîàL úBnà©¤¨§§©¨¦¥¨£¦©¥§©¨¤
ïðéáäé Lã÷ ìL úBnà Eì øîà íà ?déì ïðéáäé Lã÷Ÿ¤¨£¦©¥¦¨©§©¤Ÿ¤¨£¦©

déì¯Eì øîà íàå ?åéìò àäz äî ïLaä Cìî âBò ¥¤¤©¨¨©§¥¨¨§¦¨©§
déì ïðéáäé déãéc änàa¯àì àîòè éàî :déì àîéà §©¨¦¥¨£¦©¥¥¨¥©©§¨¨

?"íãà àeäM äî éôì ìkä eøîàL Lé" éab dì éðú÷̈¨¥¨©¥¥¤¨§©Ÿ§¦©¤¨¨
àlek ïðé÷ééc éà :déì øîà ,àtt áøc dén÷ì àúà ék¦£¨§©¥§©©¨£©¥¦¨§¦©¨
,déì ïðéáäé déãéc änàa íìBòì .ïðéðz éåä àì ,éàä©¨¨¥¨¥©§¨§©¨¦¥¨£¦©¥
"eøîàL Lé" éab éðú÷ àì àîòè éàî Cì àéL÷ à÷ãe§¨©§¨¨©©§¨¨¨¨¥©¥¥¤¨§

¯eéä" .åéøáàa ñpð àkéàc íeMî ,déì à÷éñt àìc§¨§¦¨¥¦§¦¨©¨§¥¨¨¨
øîéîì déì änì ."'åëå äæ ìL åéúBnà úö÷î íéðL§©¦¦§¨©¨¤¤¨¨¥§¥©
:ïðaøì ïBòîL éaø eäì øîà÷ éëä ?"äîBc øácä äîì"§¨©¨¨¤¨¦¨¨©§©¦¦§§©¨©

äîBc øácä äîì ,éãkî¯ììLBæ úBçeútä úBøéöç L ¦§¦§¨©¨¨¤§¨£¥©§
:ïðaøå ?eúéâéìt àìc àëä àðL éàîe ,eúéâéìôc íúä àðL éàî .äðMä Làøì úBçeúôe Bæì̈§¦Ÿ©¨¨©§¨¨¨¦§¦¦©§¨¨¨§¨§¦¦§©¨©

,ïéøeic éLååà íúäeäì éáøòc ïåék ?éànàå ."'åë úBðBöéçä íézLe" .ïéøeic éLååà àì àëä ¨¨¨§¦¦¦¨¨¨¨§¦¦¦§©¦©¦§©©¥¨§¨§¦§
dáeøéò úéòöîà äðúpL ïBâk :äãeäé áø øîà !àãç eäì àéåä ,úéòöîà éãäa úBðBöéç¦©£¥¤§¨¦¨§¨§£¨¨©©§¨§¤¨§¨¤§¨¦¥¨
eäeðúpL ïBâk ,úéòöîàa ïáeøéò eðúpL àîéz eléôà :øîà úLL áøå .Bæa dáeøéòå Bæä§¥¨¨§©¥¤¨©£¦¥¨¤¨§¥¨¨¤§¨¦§¤§¨
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eznyקסח ina cenr gn sc ± iyily wxtoiaexir

íéúá éðùá.iccda zepevig oxagin `l `zydc Ðïáåøéò åáâù äùîçeidy Ð
odizan `ivedl oxivg z` xizdl eaexir z` cg` lkn eabe ,zg` xvga oixc

.xvglíéìë éðùá.opiqxb ikd :cg` ziaa Ðäðåöéç éãäá úéòöîà äáøéòã ïåéë
äãáò äúåçéìù êãéà éãäá äáøéò éáøãä éëå àãç äì àéåädpevigc dzegily Ð

,eaxir iccd ik edlekc gkzyi`e ,dcar
`din jci`e" :opiqxb `le .oixzyil edleke
dpevig :iyxtne ,dl iqxbc zi`e ."ixzyil
dpeviga ixzyiz `din dnr daxiry
,ok xnel xyt` i`e .da xq`iz efe ,zxg`d

dcar dzegilyc oeikcedlek edl eed Ð
.oiixy edleke ,`zeyx `cgàéù÷ úùù áøì

zirvn`a oaexir odizy epzpc oeik ÐÐ
edl eede ,dkezl odixeic `ian aexird
oaexirc oeike .zirvn`a olek oixc eli`k

miza ipya oezpmizy eaxir `ly `vnp Ð
oiexyy dyngk iede ,ef mr ef zepevigd
mr axir `le odn cg` gkye zg` xvga
axir elit`e .dxeq` xvgd lkc ,cgi olek
zg` xvgc dyng iab `dc ,odn cg` mr
iedc `ed milk ipyac lld zial ,lirl `ipz

miza ipya la` ,aexirit lr s`e .`l Ð
.onvrl dylyde onvrl cgi mipyd eaxiry
mizy ipzwc ,itxhvn `lc oeik ,inp `kde

ef mr ef zexeq` zepevigddteb zirvn` Ð
.dilr oixqe` oleky ,dcica xqzizíà

ïéøåéã åøîàaexird ici lr efa ef ly Ð
`ian aexirdy exn`i ,cgi oxizdl lwdl
`l `d ?dilr xeq`l ick dkezl oixeicd
.cg` ziaa oaexir irailc ,deba ynn ixiic
iccd` eaxir `l mipevigc ab lr s` ,jkld
ixq` `le itxhvn `din irvn`e oevig Ð

.iccd`ïåòîù éáø éøáã åæzxzen `idc Ð
.dnr ode odnríéøîåà íéîëç ìáà`lc Ð

efae efa oaexir zirvn` dpzp `py `l ,zirvn`a oaexir odizy epzp `py`id Ð
.dnr oixzen ode ,odnr dxeq`úåéåùø éúùì úùîùî úçà úåùøezayy milk Ð

zeyx oi`e ,ef mr `l` eaxir `l zepevigd `dc ,zirvn`a zexzen zepeviga
.xg` cvl ozkyen zxg`úçà úåùøì úåùîùî úåéåùø éúù ïéàåizyc oeikc Ð

zeieyx `l` ,zg` zeyx zeyrl cgi eaxir `l zepeviggk oi`e ,od zewelg
ipye o`kl dzkyen efe ,o`kl dzkyen efc efa `le efa `l ynzydl zirvn`a
jci` icda daxir `ly dpevigd xvg jdn `id eli`k `ince ,dl opiadi `l oixeic

dcda inp daxirc xvg jci`l `lf` ik inp oke .dzxqe`e ,dpevigjci` dzxqe` Ð
ozyly eaxirc `kid la` .dpevig.`zeyx `cg edlek eed Ð
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ìáàelit`c xaqwc e`l Ð zyy axk dcedi ax dl iwen `lc `de Ð `l miza ipya

wlegc onwl dcedi ax xn`w milk elit` `dc ,lld zial aexir ied miza ipya

nc `l` lld zia ixn`w `l o`k crc .aexir epi` eaexiriwen `lc `de .xzii`e `pnl oil

xaqwe Ð zg` xvga oiiexyy dyngk iedpc zyy axl jenqa jixtc meyn Ð zyy axk

.xingdl oixeic xn`c

áøìzirvn` dpzpy oebk xn`c dcedi

jiiy `l zyy axl Ð 'eke efa daexir

`le zirvn`a oaexir epzpy oeikc ,ikd jxtinl

ilb Ð miza ipya `l` cgi oaexir epzp

szzydl zepevigl edl `gip `lc ediizrc`

Ð efae efa daexir zirvn` dpzpyk la` .cgia

axl :inp i` .i`d ilek mzd ediizrc ielb `kil

dyrp Ð efae efa daexir dpzpy oeik ,dcedi

zg` lkl ziyrpe ,mdizaa zepeviga dxc el`k

oi` Ð zyy axle .dgely zeidl zg`e

oixiic olek daxc`c ,gily ziyrp zirvn`d

.da

åøîàéwxta xn`c `de .xingdl oixeic

oaexir epzp :(a,eq oiaexir) "xcd"

Ð axir `le ziniptd on cg` gkye zinipta

,ziniptl lhan ivn `lc meyn ,zexeq` odizy

mzd ip`y Ð ediilr ixq`c dpevig `ki`c

.drytc

úåùøoi`e zeieyx izyl zynzyn zg`

zg` zeyxl zeynzyn zeieyx izy

:qxhpewd yxtne .qxhpewd qxb ok Ð

yexite ,zirvn`a zeynzyn zepevigdy

zirvn` la` .zynyn enk Ð "zeynzyn"

dzkyen efe o`kl dzkyen efc ,odizya dxeq`

zepevigc oeik ,dl opiadi `l zexic izye ,o`kl

`de .od zewelg zeieyx Ð cgi eaxir `l

:yexit Ð oerny iax ixac ef s` l`eny xn`wc

xn`wc `de .xizd df oipra `weec oerny iaxc

`xiaq i`e ."aexira lwind ixack dkld" dil `xiaqc meyn Ð dinrhl l`eny `cf`e

odizy mr daxir xne` did `l Ð odizya oerny iaxl ixy inp zirvn` xn`c ,axk dil

zeynzyn zeieyx izyy ,"zeynyn" qexbil el did eyexitlc :dywe .odizy mr dxeq`

zexivg iab `py i`n opaxl oerny iax edl xn`w ikdc lirl opixn`wc :dyw cere !da

.zirvn`a zepevig exy `dc ,llk exfb `l opax `de ?dfl df oipr dn axle .'ek ezibiltc

xn`wc mewn meya l`enyl dil opirny `lc :cere .oixeic `yee` mzd inp ipynw i`ne

daxc`e .lirl ikd xn`wc `ed iel oa ryedi iax `l` "aexira lwind ixack dkld"

Ð aexira dcedi iax xn`y mewn lk :(a,`t oiaexir) "oelg" wxta dil zi`c `ed l`eny

dcedi iax epiid Ð `kdc oerny iaxc `zbelt xae .ezenk dkld,edine .lirl xn`ck

l`eny wiqtc `llk `idda `zil Ð yexita dcedi iax o`k xkfp `lc oeik :xnel yi `da

:cere .ixy ediiexzc rnync ,irhnl `ki` `pyil i`dac ."s`" ipz ded `l i` ith sicr iedc ,envra dywdy enk .xity iz` `l "s`" oeyl :cere .`icda xkfpy `kid `l` .onwl

Ð dpeviga zynzyn zirvn`c ,zeieyx izyl zynzyn zg` zeyxc :mz epiaxl d`xp okl ."dnr zexzen ode odnr zxzen `idy" dpynd oeyl yexita l`enye ax ewlgp eyexitl

la` .ef dpevigl ef dpeviga ezayy milk silgdl iz` `nlic Ð zirvn`d mr zexeq` zepevigd la` .efl efn dpevigd ilk zirvn`d `ivezy i`d ilek (dpeviga) xfbinl `kilc

,zirvn`a zepevig ixeic oi`c meyn zirvn`a zepevigd zexeq` ikd meyn e` ,cgi eaxir `lc oeik ef lr ef zexqe` zepevigc meyn zirvn`a zexeq` zepevigc opaxc `nrh yxtl oi`

:opaxl oerny iax xn`c `d xity iz` ied `l ok m`c .efae efa daexir zirvn` dpzpy oebk lirl iwenc ,dinrhl dcedi axe .odizya dzlbxn daexirc zepeviga ynyz zirvn` la`

,dinrhl l`eny ied `zyde .zexeq` ozyly opaxl la` .efa ef zirvn`e zepevig ixyc ,oerny iax ixac ef s`c :l`eny xn`we .opixfbc meyn `nrh i`ce `l` .ezbiltc mzd `py i`n

ixy opaxl elit`c ,odizy mr dxeq` dpi` axl la` .aexira dcedi iaxk wiqt l`enye .dcedi iax epiidc ,zexeq` ozyly ixn`c opaxk odizy mr dxeq` Ð odizy mr daxir :xn`c

opirny`c xninl `ki`c ab lr s` ,`tiqa enk "odizy lr zxqe`" ipzw `lcn ,dnr oixzen md la` rnyn "odizy mr dxeq`"c :wgvi epiaxdnl dywe .odnr ynzydl zirvn`l

zxqe` dpi` Ð dxifb meyn `l` cgi ynzydl ixqzn `lc oeik ,mewn lkne .ith xfbinl `ki`c dnr zexeq` mdc oky lke ,i`d ilek xfbinl `kilc ab lr s` odizy mr dxeq`c

oixzen md la`c i`ce rnyn "odizy mr dxeq`" hwp `l` ,ef mr ef zexeq` oleke rnyn dedc "odizy lr zxqe` dpi` odizy mr daxir" xn`w `lc oeik mewn lkn .odizy lr

ezayy milkl od cg` zeyx zetitxwe zexivg zebb :xn`c oerny iaxk dkld ,l`eny xn` (`,`v oiaexir) "zebb lk" wxtac :dyw cere .dnrmeyn .eaxir `l oia eaxir oia okeza

dpevigl ef dpevig ilk ekilei `ny dxifb meyn Ð zirvn`a zepevig .inrh ixzn ied Ð zexeq` ozyly opaxlc l`eny xn`wc `dc :yxtl d`xpe .xfb `l `kdc dinrhl oerny iaxc

yxtnck ,dixagc ip`na `le ynzynw dicic ip`na Ð yipi` ynzyn ik `zlinc `nzqc ,zxg`l ef dpevig ilk zirvn`d jilez `ny xfbinl `kil zepeviga zirvn`e ,zxg`

zepeviga zirvn`d dxeq`c `nrh `l` ,dxifbl dxifb iedc ,xfbnl `kil `d Ð zirvn`a odilk zepevigd [ipa] ekilei meyn i`e .odipia zg` daxege zexivg izy iab (`,cr) onwl

.dcedi iax epiidc ,opaxk Ð odizy mr dxeq` xn`w jkle ,aexira dcedi iaxk onwl wiqtc dinrhl l`eny ied `zyde .ediiexz` bilt oerny iaxe .o`kl efe o`kl dzkyen efy Ð

`l oiae eaxir oiac ,oerny iaxk dkldc "zebb lk" wxta wqtcke .xfb `lc ,oerny iaxk xaq `dac Ð dnr zexzen md la` .ziyixtck .o`kl efe o`kl dzkyen efc meyn `nrhe

.xfb `l eaxir
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ïàîk .íézá éðLa¯eábL äMîç :àéðúc ,éànL úéák ¦§¥¨¦§©§¥©©§©§¨£¦¨¤¨
:íéøîBà éànL úéa ,íéìë éðLa eäeðúðe ïáeøéò úà¤¥¨§¨¦§¥¥¦¥©©§¦
.áeøéò ïáeøéò :íéøîBà ìlä úéáe ,áeøéò ïáeøéò ïéà¥¥¨¥¥¦¥§¦¥¨¥
ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ;ìlä úéa àîéz eléôà£¦¥¨¥¦¥©¨¨¨¨§¦¥¦¥

íúä¯íézá éðLa ìáà ,ãçà úéáa íéìë éðLa àlà ¨¨¤¨¦§¥¥¦§©¦¤¨£¨¦§¥¨¦
¯:éLà áøì àéåà áøc déøa àçà áø déì øîà .àìŸ£©¥©©¨§¥§©¨§¨§©©¦

,àéL÷ äãeäé áøì .àéL÷ úLL áøìe ,àéL÷ äãeäé áøì§©§¨©§¨§©¥¤©§¨§©§¨©§¨
,Bæa dáeøéòå Bæa dáeøéò úéòöîà äðúpL ïBâk :øîàc§¨©§¤¨§¨¤§¨¦¥¨¨§¥¨¨

äðBöéç éãäa úéòöîà äáøéòc ïåéëå¯,àãç déì àéåä §¥¨§¥§¨¤§¨¦©£¥¦¨¨§¨¥£¨
Cãéà éãäa äáøòå äøãä éëå¯!äãáò dúeçéìL §¦¨§¨§¨§¨©£¥¦¨§¦¨¨§¨

,úçà øöça ïééeøML äMîçk éåäéz :àéL÷ úLL áøìe§©¥¤©§¨¤¡¥©£¦¨¤§¦§¨¥©©
áøéò àìå ïäî ãçà çëLå¯øîà !éããäà éøñàc §¨©¤¨¥¤§Ÿ¥¥§¨§¦©£¨¥£©

úLL áøì àìå ,àéL÷ äãeäé áøì àì :éLà áø déì¥©©¦¨§©§¨©§¨§¨§©¥¤
úéòöîà dì äáøéòc ïåék :àéL÷ àì äãeäé áøì ;àéL÷©§¨§©§¨¨©§¨¥¨§¥§¨¨¤§¨¦
eáøéò àì éããä éãäa úBðBöéç íézLe ,äðBöéç éãäa©£¥¦¨§©¦¦©£¥£¨¥Ÿ¥§

¯àçéð àì àäáe ,déì àçéð àäác déúòc àéìb̈§¨©£¥¦§¨¦¨¥§¨¨¦¨
,ì÷äì ïéøBic eøîà íà :àéL÷ àì úLL áøìe .déì¥§©¥¤¨©§¨¦¨§¦¦§¨¥
Bæ :áø øîà ,äãeäé áø øîà !?øéîçäì ïéøBic eøîàéŸ§¦¦§©§¦¨©©§¨¨©©
úçà úeLø :íéøîBà íéîëç ìáà .ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§£¨£¨¦§¦§©©

ì úLnLîúBLnLî úBieLø ézL àì ìáà ,úBieLø ézL §©¤¤¦§¥§£¨Ÿ§¥§§©§
:éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék .úçà úeLøì¦§©©¦¨§¦¨©¥¦§¥£©¦
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המשך בעמוד זעט



קעא ezny in` cenr hn sc ± iyily wxtoiaexir

ïåòîù éáø éøáã åæ óà,ixyc `ed oerny iax ,dnr odizy ynzydl elit` Ð
opaxl la` ,ixy inp odizya zirvn` elit` `dcozyly exn`e ,dleka ibilt Ð

oerny iax ixac ef s` :`pixg` `pyil .ef mr ef oixeq`ixy `l diteb oerny iax Ð
i`n :cere !"odnr zxzen `id" oizipzna opz `d :il `iywe .zirvn`a zepevig `l`

iax ixac ef :xninl dil irai` ikd ?"s`"
oeyle .ixy ediiexzac rnyn "s`" ,oerny
zxzen `ide .xwir oke .izrny df oexg`

odnrl`eny jl uxzn oizipznc Ð
`inec ,xn`w zirvn`ay yeniy xzidac
`pzc icii`e .`yixc odnr xzen `edc

odnr xzen `ed `yixs`"e .`tiq inp ipz Ð
xqe` lwind oerny iax s` :rnyn ikd "ef
s` .zepeviga zxzen zirvn` oi`c ,efa
.opaxk exn` inp oerny iax df xeqi`
l`eny `cf`e" i`n `iyw `nw `pyil`e
inp ivn ded axk xn` ded inp i` ?"dinrhl

odizy mr daxir ,opaxl :xninldxeq` Ð
zeynzyn zeieyx izy oi`c ,odizy mr

.zg` zeyxlìàåîùã äéúååë àéðúÐ
zirvn` xizd `l oerny iax elit`c
dzia jezn d`ian ef" ipzwck ,zepeviga

'ek.xn`w `l zepeviga zirvn` eli`e ,"
äéîòèì ìàåîù àãæàåiaxl s` :xn`c Ð

zeyxl zeynzyn zeieyx izy oi` oerny
.zg`äîåã øáãä äîìezayy dyly` Ð

.i`w jxcaäàéáî åæzlke`e zirvn`a Ð
.zlke`e zirvn`a d`ian efeéðù ïéáù øöç

úåàåáî:opiqxb ikd .odipyl dgezt Ð
ïäéðù íò äøåñà ïäéðù íò äáøéòelit` Ð

xn`c ,dinrhl l`eny epiide ,oerny iaxl
i`e .aexira lwind ixack dkld :l`eny

`da oerny iax ixy dedxn` ded `l Ð
odipy mr dxeq` l`eny.íò äáøéò àì

ïäéðù.ef mr `le ef mr `l daxir `l Ð
ïäéðù ìò úøñåàodizexvgn `ivedln Ð

z`vl legd zeni lk dlibxy oebke .ieanl
yiy lbxd zqixc ,migzt jxc odipya `ale
dlibx `ied `l i`c .yxtnck ,ozxqe` dl
ab lr s`e .jci`` dxq` `l ,cga `l`

odipy mr dlibxczaxrn ,dzpwz `id ef Ð
,xg`d on dwlzqpy dzrc `ilbe cg`d mr

.envrl cg`d xzeneäìéâø ãçàá äúéäÐ
dlibx dpi` cg`ae ,dry lk `ale z`vl
dlibxy df ,ef mr `le ef mr `l daxir `le

eadipinc ,eilr zxqe` ef xvgy xeq` Ð
xzen xg`de .daxir `l ixde `eddpi`y Ð

.epnidåîöòì äìéâø øúåä`wlq `dc Ð
.dipin dytpáøéò àì åá äìéâø äðéàù äæå

.envr ipta elit` Ðäáøéò àì éîð àéäå.df mr `le df mr `l Ðäìéâø äðéàù ìöà äúåà ïéçåã`l `dc icin `cqtn `l i`de li`ed ,axiry df lr xeq`l `ly Ð
.axiríåãñ úãî.diab dil opigc digxk lr `kde dixagl ipdn `l dia xqg `lc icin elit`c Ðíåãñ úãî.ily ily Ðåáåøéò ìò ãéô÷îäipan cg` lk`i m` Ð

.`ed ozpy ztd z` dxeagåîù áåøéò.daixre dgep zetzey `l` ,exiaga df dgni `ly ,ea oivexne oiaxern olek ediy Ðàðéãøåå éùðà.eid oipwiv Ð÷ìåçäipya Ð
eny dnc ,diteb `nrh i`d meyn aexir epi` ,milk.eny aexir Ðøúééàå àðîì àìîãl`eny xn`w ike .zrcn ewlig `le ,aexird lk wifgdl ilkd leki `ly ÐÐ

.zrcn ewligy oebkéì äîì éúøúå.wlege citwc `nrh cg ediiexze li`ed ,l`enyl Ðäéâìô âìôéîã.axern rnyn aexirc ,diny lhae Ðáåøéò åá ïéçéðîùdrax` Ð
.ezit my gipdl jixv oi` ,iying ziaa edepzpe oaexir eabyïåéëã íåùî åàìäéì çðîãaexird mr ilka gpnc o`nk ,epnn lke` `edy dicic `lqa `ztix ziad lral Ð

.incéøééã àëä åäìåëãziad lka zt el oi` elit`e .ekeza ynn my xc `edy ziad lra oky lke ,ozxic edl `ied ozit meyn Ð.inc xity Ðáåøéòotxvn `edy Ð
.`id zg`e ,ef mzeyxl zcareyn xvg lke ,ea gpen aexirdy df ziaa milra mlek e`vnpe ,ezeyx ziad lra edl dpwny ,oipw meyn `nrhäòîá ïéáøòî ïéà äî éðôîå

.exiag zeyx el epwi eizerne drn cg`e cg` lk ozil Ðéìå÷ì÷éàì.aexir zxez gkzydl Ðäøéã íåùî`edda ixiic eli`k edl eede ,ezit lr mc` ly ezrcy Ð
:opiqxb ikd .df zial zcgein xvgd zeyx lk ixde ,zg` dxic `l` ef xvga oi`e .`ziaïè÷å äèåøô äåù åá ïéàùå éìë åäééðéá àëéàoipw meyn xn`c o`nl Ðoileki Ð

zexivg iaexir eilr axrl gily ohwd zeyrl leki oi`e .zecerq izy oefn `ied elit`e ,dhext dey ea oi`y zta zepwl oileki oi`e ,oipw x`y jxck xceqa zepwle`lc Ð
dxic meyn xn`c o`nle .`ed iiepw`e dpwn xaaexird z` daeb ohwe ,dhext dey ea oi`y lke`a oiaxrne ,xceq oipw ipdn `l Ðohwe ,dxic `cg edl `ieyn ztc Ð

.ciar icin e`l
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åæzepeviga zirvn` la` ,hwp `weec qxhpewd yexitl Ð zlke`e dzia jezn d`ian

`kilc zepeviga zirvn` oky lkc ,hwp `zeaxlc xninl `ki` mz epiaxle .`l Ð

i`n opaxl jixt `dnc meyn Ð `d hwp wgvi epiax axd epixen yexitle .i`d ilek xfbnl

.'ek dnec xacd dnl ickn .ezixfb `l `kde ,ezixfbe ezibiltc mzd `py

áåøéòipwin zt i`dac :yexit Ð oipw meyn

icar `l ixitc ab lr s` iccdl zeyx

:xn`z m`e .minc zxeza epw mewn lkn ,oitilg

didy ziad lra (`,`r) "xcd"a onwl opzde

jixv oi` Ð onya dfle oiia dfl ,eipikyl szey

eidy dxeag ipa :inp (a,br) "xcd"a xn`e .axrl

lry ztd lr oikneq ,meid mdilr ycwe oiaeqn

dxic meyn xn`c o`nle .aexir meyn ogleyd

zrc aexiw yiy oeikc :xnel yie !xity iz` Ð

.dfl df epwd eli`k minkg de`yr Ð odipia

éðôîoi` inp mixac x`yae Ð dievn dpi`y

.ith gikyc zta `l` ,zexivg iaexir oiaxrn

x`ya ixye ,zt jixvdl `ly eliwd seziy iabe

llk giky `lc drna la` .zvw igikyc mixac

.`l Ð

àëéàÐ dhext deyn zegte milk ediipia

yn xn`c o`nlcoiaxrn oi` Ð oipw me

izy oefn `ki`c ab lr s` dhext deyn zegta

iedl ,dhext dey `ki` ike :xn`z m`e .zecerq

`dc .zecerq izy oefn `kilc ab lr s` aexir

.oipw meyn xn`c o`nl ,aexir ied ilka elit`

:xnel yie ?zecerq izy jixv dn ok m`

ifg ira `l Ð oipw jxc dyere yxtnyk

enk ,mzqa la` .ilka elit` dpewe ,dlik`l

zeyrl oiwcwcne oiyxtn oi`y axrl oilibxy

.lke` zeaiyg ea `diy inp ira Ð oipw jxc
ohwe
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eznyקעב ina cenr hn sc ± iyily wxtoiaexir

øçà íå÷îìxizdl eaby df oaexir dkeza oipzep ,zxg` xvg mr axrl evxy Ð
.oxivgïìåë éãé ìò êéìåî ïäî ãçàzg` zt ecal `ed ozp elit`e ,olek liaya Ð

eixiag mr axir xak `ede li`ed ,oliaya.olek jxevl dpew Ðïåòîù éáøëÐ
.dnr oixzen ode odnr zxzen `idcäðùîåì äëùçå êøãá àáù éî.opiqxb Ð

øãâ åà ïìéà øéëî äéäåmitl` seqa `ede Ð
.mitl` ezial oli`dne ,eilbx mewnnøîàå

åéúçú éúúéáù.mitl` il eidi myne Ð
`nei yicw `zydc ab lr s`clfinl ivn Ð

meyne ,ezziay mewn `edc mzd cr mitl`
.ezia cvl mitl`e o`kl mitl` el yi ikd

íåìë øîà àì.`xnba yxtn `nrh Ðøãâ
.mipa` zneg Ðåø÷éòá éúúéáù øîàÐ

xzei oi` ezia cre exwirny `ed rceie
mitl`nli`ed ,exwira dziay el dpw Ð

el dpew dziay dze`e .enewn z` miiqe
.ezia cvl mitl`e ,eilbx cvl mitl`íàå

øéëî åðéà.xcb e` oli` Ðé÷á åðéà åà
äëìäáxn` `le ,el lireiy rcei epi`e Ð

opaxe qepbihp` oa `pipg iaxc `zbelt :okÐ
.yxtn `xnbaåøîàù åäæå`edy df oebk Ð

`ed ipr `zydc ,zt enr oi`e jxca `aÐ
.zt `la eilbxa axrl minkg exizd el

øéùò ãçàåjlil dvexe eziaa ayeid Ð
.xzen dziay zepwle megzd lr jiygdle

øéùòä ìò ì÷äìici lr xbyl lkeiy Ð
.envr `ed gxhi `le gilyàøîâàì

ø÷éò ìë íåìë øîà,enewnn fefi `le Ð
ixdy ,dziay el oi` eilbx mewna ixdy
`l inp oli`d zgze .o`kn eale ezrc xwr

dziay dpwit lr s`e .miiq `l `dc Ð
dn` mitl` jezl oli`d sep ly eizgz lky
:onwl axc `nrh diyxtn ,eilbx mewnl
el xga zen` rax` efi` yxit `le li`ed

oli` ly eizgza.`id dziay e`l Ð
ìáà åúéáì íåìë øîà àì øîà ìàåîùå

ìéæà éöî ïìéà ìù åéúçúì,yxtn onwl Ð
dizlinl l`eny xn` ikclk i`wc oebk Ð

lkc ,eilbx mewnl mitl` jeza oli` ly etep
xn` `l ezial ,jkld .el zeie`x olek [eizgz] dziayl ozep dz`y zen` rax`

melk,mitl` ezia cre exwirn oizipzna ipzck ,mitl` exwirn wegx ezia `dc Ð
cr myne ,eciv ly oze` oli`d zgzy zepey`xd zen` rax` el xga `ed `nye

oli` ly eizgzl la` .oli`d sep agex lk mitl`n xzei yi ezia,lif` ivn Ð
zen` rax` lk jytp dnnceilbx mewn cr zepzep dziayl eizgz el ozep dz`y

.dn` mitl`ïìéà ìù åéúçú äùòðåagx `ed m` ,oli` ly etep ziihp agex Ð
dn` miyly e` mixyr.o`kle o`kl ekyen :xnelk ,lnb xng el dyrp Ðàá

ïåôöä ïî ãåãîì.ezial ribiy ick ,mitl` ezia cvl sepd ziihp seqa Ðíéããåî
íåøãä ïî åì,oli`d zgz el xga eilbx cv ly zepey`x rax` `ny :xne`e Ð

.dn` miyly wegx `vnpe ,eziale mitl` el oiccen myneíåøãä ïî ãåãîì àá
mewnn eixg`l xefgl lekiy ick ,eilbx cvl mitl` zepey`x zen` rax`n Ð

.dn` miyely eilbxïåôöä ïî åì ïéããåîcvl oli`d seq ly zen` rax` `ny Ð
elit` eixg`l xefgl leki oi`e ,mitl` el yi eilbx mewn cr myne ,el xga ezia
dnn dn` miyly zegt ezia cvl eilbx mewnn el yi mitl` zrax` la` .driqt
l`enye :`pixg` `pyil :yxit `ly iptn ciqtn `ed oli`d agex mewne ,jytp
ly eizgzl la` ,melk ezia cvl oli`d on el oi`y ,ezial melk xn` `l xn`

eizen` rax` miiq `le li`ed :zenewnd ipya dziay el dpwc l`eny xaqwc .lif` ivn oli`o`k e` `l` ,eilbx mewna `le oli`d zgz `l el cgeind mewn el oi` Ð
oli`d zgzl ribdyke .el yi oli`d cr eilbx mewnny mitl` ,jytp dnne o`k e`ezial oli`d on oetvd on el cecnl `a .lnb xng el dyrp Ð,mexcd on el oiccen Ð

mitl` eixg`l xefgl ick eilbx mewnn cecnl `a .eilbx mewnn,`cg .ekelide cenlzd oeyl itl i`cn xzei oinebnibe zeaeyz yie .izrny df .oli`d on el oiccen Ð
dpw `l oli`d zgze zepwl dvx `l eilbx mewnac ,ith xazqn axc dizlinc l`enyc `nrh ith dileiyl ded ,axc `nrh i`n liiyn `wcla` .miiq i`n 'irci `lc Ð

xn`w `l ixep oa opgei iax elit`e .zepwl dvx `l o`k `dc .mzd `le `kd `l ipwil `l ,`id diipw e`l i`e ,mzd ipwl meiq `la ,`id diipw i` ?dil `xiaq i`n ,l`eny
yexita xn`y df la` .oyi e` ,xwtd ivtg `l`o`k zepwl dvex ipi`xn` l`enye :xninl dil irai` ikd ?"lnb xng oli` ly eizgz dyrp" i`n :cere ?dpwi j`id Ð

.`pyil i`d jiiy `l zenewn ipya la` ,enexcne epetvn xnel yi cg` mewna ?mexcd one oetvd on i`n :cere .lnb xng df ixd
éàî
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קעה ezny in` cenr p sc ± iyily wxtoiaexir

áøã àîòè éàîmewn lknc ,dizlin `xazqin `nw `pyill l`enyl `nlya Ð
dpw zen` rax` efi` oircei ep` oi` la` ,oli`d zgz dziay dpwlr eci ,jkld Ð

oiccen o`kn cecnl `a ,oli` ly eizgz xeriyk mitl` zrax`n ciqtne dpezgzd
.o`kn eläéøúà íééñ àìã íåùîmiiq `lc oeike Ð.icin dil ipw `l Ðåðéàù ìë

åðéà úçà úáá åìéôà äæ øçà äæáoeikc Ð
,ea xefgl leki epi` zeipetv rax` miiq m`c
o`k dziay el zeidl zeinexc rax` xexal
`kd oebk ,`cgk edlek inp xn` ik ,o`ke

eizgz izziay xn`c.epwil opixn` `l Ð
éðîú åâî åäééðéî òáøàebn hwp ikdl Ð

eizgz yiy oli`a opinwen onwlc ,ipnz
.zen` dpenyúåøùòîá äáøîäcg` Ð

.dpenyn e` yngnåéúåøéôcvl wliqy Ð
xg`zexyrnd la` ,od oipwezn oileg Ð

iell ozepylah ixdy ,od oilwlewn Ð
my lg `l ipinyd aw ozpyk .oda axern
x`yde ,xyrnl ie`xd lr `l` xyrnd
`pngx xn` `icda xyrnc .`ed lah
dnexzl inc `le .dxyrn cg` xeriy
,zipepiaae drx oirae dti oira zlhipy

.xeriy da aizk `l dnexzacéàîàÐ
.oipwezn eizexitøçà äæá åðéàù ìë àîéð

äæezkldk xyrn yixtn ded eli`c Ð
lr ,xyrn my dilr diixwe ez lwy xcde

xak epwzipy oilegmy dilr liig `l Ð
`piiteh i`d yixt` ik inp `zyde xyrn

xyrn mrlr elit` xyrn my legil `l Ð
dziay iab xn`c ikid ik xyrnl ie`xd
xn` `l ik ipnz ebn ediipin rax` ipw `lc

.`icda rax`øùòî éðàùeizexit ikdlc Ð
myd lg eay xbxbe xbxb lk lrc ,oipwezn
yixtd :oebk .xyrnl ie`xd oeayg itl eilr

dyngn cg`la` .eivg xbxb lk ycw Ð
eizgz lka `kiiyc xninl `kil dziay iab

opira iccdk zen` rax`c ,oli` ly.éàã
äùã÷ àúèéçã àâìô àâìô ùåã÷éú øîà
my dilr `xwe miltk yixt`c oeik i`de Ð

xyrn`zhig lk yecwiz :xn`c o`nk Ð
.`bltlïéàöçì éúéìã äîäá øùòî éøäåÐ

xyrn ivgde oileg df dlh ivg :xn` i`cÐ
xy` lk"c .oi`vgl ycwil melk xn` `l

.(xyrn myl yecw elek didi) `pngx xn` "ycew didi ixiyrd hayd zgz xeari
"ixiyr" xyr cg`le "ixiyr" ixiyrl `xw m`y ,df xg` dfa inp dizileepi` Ð

zg` zaa "ixiyr" mipyl `xw ike .yecwxn`c ,xenb xyrn ediipin cgc opixn` Ð
xyr cg` ied jci`e ,xyrn ediipin cgc ,dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr :dax
xyr cg`le "iriyz" ixiyrl `xwe drhy oebk ,dia rci ded eli`e ixiyr e`xwy

"ixiyr"minly oia dne .minly axw xyr cg`e ,xyrn ixiyrc ol `niiw Ð
ozxenze ,onena oictpe ,weye dfg ztepze mikqpe dkinq oiperh minlydy ?xyrnl
ide xenb ixiyr id rci `le zg` zaa o`xwc `zyde .xyrna ok oi`y dn .daixw

ixiyr `xwpy xyr cg`qe weye dfg ztepz ediiexz era Ðepi`c xne` iale .dkin
minly df m` :xn`ie ,i`pz lr cg` oaxw ikqp `iai mikqpe .dlhal dkxa iedil `lc ,dkinqd lre dtepzd lr jxane`l m`e ,df lr eidi Ð:`nl` .exag lr eidi Ð

ediipin cg` xyrn my lgcn"ixiyr" xyr cg`l `xwe ixiyr iedc "ixiyr" ixiyrl `xw m` ,xyr cg` yicw `lc ab lr s` :dpin rny Ðzaa o`xw ik ,ikd elit` Ð
zg`.ixiyra ediipin cg yicw Ðúåòèá äæ øçà äæá äéúéàã äîäá øùòî éðàù"ixiyr" xyr cg`le "iriyz" e`xwe ixiyra drh m` oebk Ðmeyn xyr cg` yecw Ð

cg`k o`xw ik ,jkld .i`xwn opitli zexekac `xza wxtae 'ek opzc .minly axwe ,myd z`ixwxyr cg` `dc ,xenb my eilr legln ixiyrd lr xyr cg` akrn `l Ð
daxc `de ."iriyz" eiptly ixiyrl diixwc `kid oebk ,xyrn my z`ixwa yecwc oipnif diteb.zexekac `xza wxta Ðäãåú éøäåxn`ck ,zelg mirax` dcez inglc Ð

.(`,fr) zegpnaúåòèá äúéìãzexg` zelg mirax` lr my `xwe xfge ,yixtd `ly xeaqe ,drhe ,ezcez ingl yixtd m` Ð.iycw `l Ðzerh ycwd :opze ,drh `dc
zexg` mirax` dl yixtde xfge ,odilr gafd hgye ezcezl mirax` yixtd m`y ,df xg` dfa inp dzile .(`,`l) xifp zkqna ,ycwd epi` Ðlr dhgy ike ,iycw `l Ð

zg` zaa mipenygaf lr epaxw :(a,gr) zegpna `ipzck ,mgld zycwn dcezd zhigy .mipeny jezn mirax` iycwc diwfg xn` Ð`l` yecw mgld oi`y cnln Ð
.dgiafd lríéòáøà åùã÷éipnz jezn rax` il epwl xn` i`c oxn` `d :inp dziay iabe ,xn`w mirax` `d Ð.ipw Ðïéåëî à÷ úåéøçàìe`nhi e` eca`i m`y Ð

.mipeny jezn mirax` eycwi xne`k dil dede ,oiivga xehti oiivg
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ìëzxenzl inc `lc :wgvi epiax xne`e Ð epi` zg` zaa elit` df xg` dfa epi`y

cvik"a `zi`ck ,zg` zaa `zi` df xg` dfa `zilc ab lr s` minlye dler

xyt` mzdc Ð (`,l) migafc ipy wxtae (a,dk dxenz) "oinixrnxn`ck ,odipy miiwzdl

la` .minly divg incae dler divg inca `iaie ,xknze ,a`zqzy cr drxzc :mzd

ediipin ide ,zen` dpeny lk epw `l `kd

.rax` ipd ipw `l Ð rax` ipd ipw i`c ?ziziin

Ð `da oiyecw iqtz i` ,dzae dy` ycwnae

wxtae jenqa iziinc ipd lk oke .`da iqtz `l

"ikil xtene ikil miiw" oke ,(`,`p) oiyeciwc ipy

mrh wgvi epiax yxit cere .(`,hq) mixcpa

.mixcpc `idd eyexitl ayiizp `le ,xg`

éðàùxn` i`c oi`vgl dizi`c xyrn

yxitck Ð dycw `zhigc `blt `blt yecwiz

myd lg eay xibxb lk lr xyrndy ,qxhpewa

cg` yixtd :oebk ,xyrnl ie`xd oeaygd itl

dziay iab la` .eivg xibxb lk ycw Ð dyngn

iccd ik zen` rax` `dc ,ikd xninl `kil

dnda xyrn `de :jixtc `d ,dyw edine ,opira

iywiz oi`vgl inp dizi` ik ,oi`vgl dizilc

ik ?dfa df oiaxern xyr cg`e ixiyr i`n` dil

ivg wx xyrn zeidl ie`x did `l oi`vg mrhn

yxitck ,obc xyrna enk ,cg`e cg` lk ly

ded ,oi`vgl dizi`c idp :xnel yie !qxhpewd

`kxit jd mewn lkn ,izixg` `iyew dil `iyw

ivn ded `l xwir lk oiyecw odipy i`n` jixtc

ip`y :ikd yxtl d`xp wgvi epiaxle .iieyw`l

df xg` dfa :yexit ,oi`vgl dizi`c xyrn

dhg ivg lk "xyrn mdn zg` d`q" xn` m`y

lg Ð zxg`d d`qa ok mb xn` jk xg`e ,dhge

oi`vgl `zi`c oeike .zvwna odizya xyrn

lg zeidl ,dpyi zg` zaa mb Ð df xg` dfa

.lah didz zxg`de ,zg` d`q lr xyrn

øîàåm`e Ð 'ek ixiyra mipy e`vi dax

i`c meyn Ð `nrh epiid mzd `nlc :xn`z

`la elit`e dligz `vi cg`de ,mvnvl xyt`

`xza wxta xn`ck ,yecwd `ed my z`ixw

yie !yecw `ed eil`n ixiyr (a,q) zexekac

mvnvl xyt`c dax xaq jgxk lrc :xnel

mvnvl xyt` i` i`c ,zg` zaa mdipy e`viy

xninl dil ded ok m` Ð dligz `vi cg`de

`vi elit`c ,dfa df oiaxern oilege ixiyr

`dc ,llk yecw xyr cg` oi` Ð ixiyr el `xwe xyr cg` `vi jk xg`e dwizya ixiyr

elit`c :xnel yi cere .epnn ixiyr my xwrp `lleki oi`c oeik ,mvnvl xyt` i` xaq

inc `le .ediiexz eycw Ð ixiyr mdipy zexwl oeekzpe ,exagl mcew `vi dfi` xikdl

zngn `l` yecw epi`c jixt `xzan `kde .ixiyr xyr cg`le ixiyr ixiyrl `xwl

.xwir il d`xp oey`xde .exeacéøéùòyexita i"yx dibd Ð dfa df oiaxern xyr cg`e

xyrne zepzn rax` oiperh minlydy ,dey mdinc ozn oi`y itl ,erxi mdipyc eci azk

Ð minly mdy mewn lk :xn`ie ,oday dtid inca zern llgie ,erxi jkld ,zg` dpzn

.xyrn zxeza onena mdipy lk`ie ,el`d minc lr llegn `di
xne
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eznyקעו ina cenr p sc ± iyily wxtoiaexir

ïéåëî ìåãâ ïáø÷ì øáñ ïðçåé éáøåopixn` `l ediipin oirax`e .xyt` `l `de Ð
eizgz xn` ik ,dziay iab la` ,eycwlcedlekl i`ce `edd ?`ki` zeixg` i`n Ð

.ediipin rax`a dil epwl opixn` `l rax`a `l` dziay oi`e ,oeeki`àðù àìÐ
.i`w axc` (melk xn` `lc)äîà äøùò íéúùrax` xninl `ki`c ,xzei e` Ð

,jkld ,irvin e` `qib i`dc e` `qib i`dc
.iniiqn `lúö÷î éøä äøùò úçàá ìáà
øëéð åúéádziay xeriy xexal jl yi Ð

zvwn jgxk lry ,elld dxyr zg` jeza
edpip i`ne .`ed mkeza eziarax` Ð

xn` edcica i`c ,`zrivni`e ,xity Ð
`qib i`dca e` `qib i`dcaivg ixd Ð

,zeirvn` ly mkeza el`ne el`n dn`
`a ,edine .zia zepwl `neiq ied ,jkld

oetvd on cecnl.'ek mexcd on el oiccen Ð
'åë àúòéöî éòáøàáã éàîîåin :xnelk Ð

jka dne ,x`yd jezn zeirvn` jl licad
i`dc :xnel yi ixd ?oda xkip zia zvwn m`
epi`e ,dil xga `qib i`dc e` ,dil xga `qib
ipda iwetql `ki`c oeike .el` z` rcei

el`a zerlap el` oi`e ,ipdaeo`k oi` Ð
.meiqúåîà äðåîùi`dc xninl `ki`c Ð

.meiq ied `le `qib i`dc e` ,xga `qibìáà
úåîà òáùxkip ezia zvwn jgxk lr Ð

`ly xyt` i`c ,zirvn` dn` dze`a
rax` dil xga oli`d rvn`a i`e .el dxxia

zen`e`] `qib i`dn i`e odn `id ixd Ð
`qib i`dn[my dpw ,jkld .odn `id ixd Ð

.'ek cecnl `a edine ,ziaíå÷îá éúúéáù
éðåìômewn eze` didy lif`e yxtnck Ð

rax`k elek zeidl ie`xe ,zevign swen
rax` dia ineiql jixv `l ,jkld .zen`
z` jldne ,zen` rax`k dilekc ,zen`

.dn` mitl` el dvege elekíéøáã äîá
íéøåîàmitl`n cal elek z` jldnc Ð

.el dvegyíééåñîä íå÷îácgeiny Ð
`ede ,zevign el yiy drwad x`yn welge

dxicl swed `le li`ed ,miz`q zian xzei m`e .dziayl dil ipw rax` inp zevign e`la ?`ki` elek z` jldn i`n i`dn xivac .miz`q zia cr zen` rax`n`l Ð
.zen` rax`k diieyl zevign dil oiipdníééåñî åðéàù íå÷î ìáà.miz`q ipyn xzei epyiy e` ,zevign el oi`y oebk ,zen` rax` ly zg` zeyx elek epi`y :xnelk Ð

åì ïéà.dn` mitl` d`lde myn jldne ,edl ipw edl miiqn ike .onwl lif`e yxtnck ,ediipin id dia ineiql irae ,d`lde myn mitl`n cal zen` rax` `l` ekeza Ð
.oipnd on el dler zevign jezeíéøåîà íéøáã äîá.gex lkl odn mitl`e ,dziayl zen` rax` `din dil ipw miieqn epi`y mewnac Ðúåîà òáøà íééñîárawy Ð

.izziay `dz rax` oze`a xn`e ,oa` e` oli` oniq oda el didy ,oda rax`aåîå÷îî æåæé àì`l dziay el oi`c ,eilbx mewn ly zen` rax`n zg` driqt elit` Ð
dvxy o`ke ,zepwl dvx `l eilbx mewnac .o`k `le o`k.axk epiide ,miiq `l Ðïðé÷ñò éàîá àëäitl` ixz exwir cr eilbx mewnn `ki`c oebk "fefi `l" ipzwc Ð

.olekl ueg dhep oli`c `qib jci`c sep oiicre ,exwir cre eilbx mewnn oilk olek dziayl rax`e `negzl itl` ixz ,icinxb rax`eïìéàã àñéâ êãéàá äéì úî÷åî éàã
àîåçúî øáì äéì í÷ipyd xaray sepd zgz dziay el ozep dz` m`y Ðmewnn wegx ixdy ,enegzl ueg el dkygy drya my cner didy eilbx mewn `vnp Ð

oli` ly df cva zen` rax` el miiq ,jkld .zen` rax`e mitl`n xzei ezziayel miiq `l la` ,xity lif` ivn Ðueg eiykr `ed ixde ,xga ipyd xara xnel yi Ð
lif` ivne miiq `lc ab lr s` oli`d zgz dziay ipwilc l`eny xn` ike .zen` rax` `l` el oi`e ,enegzl,zen` rax`e mitl` jeza oli` ly eizgz lky oebk Ð

cecnl `a ,dpezgzd lr eci jkitle ,enexca e` epetva m` rcei epi` la` ,my el dpw dziay ,jkld ,eilbx mewn cr ediinegz ihn eizgz dziayl dil zadic rax` lkc
mitl` ezia cvl oli` ly epetvneixeg`l xefgle oli` ly mexcd on cecnl `a .ezial ribi `le ,oli` ly eizgz xeriy lk enegz lk el oixvwne ,enexcn el oiccen Ð

oli` ly eizgz zcnk eilbx mewnn.eilbx mewna megzd dlke ,oli` ly epetvn el oiccen Ðúåçåø éúùì áøéòå äòè.oetvle mexcl Ðàåä äîåãîëzeyrl xzeny Ð
`id efi` rcei epi`e ,el dzpwc `ed zg`de ,odizyl oiekzpy oeike .o`k ziaxre o`k zixgy jlile ,ok.ef ixnege ef ixneg eilr oipzep Ðíåøãìå íåøãì åáåøéòë ïåôöì êìäî

ïåôöì åáåøéòë:oebk .mexc cvl oetv ly aexir el gipny megz xeriyk ezian mexcl jldne ,oetv cvl mexc ly eaexir el gipny megz xeriyk oetvl ezial jldn Ð
mitl` eaexir mewnn dil iedilc ,o`kl dn` sl` seqae o`kl dn` sl` seqa aexir gipde ,o`kl mitl` zylye o`kl mitl` zyly `l` zkll jxved `l m`xzen Ð

el yiy mitl`e ,ezia oetvl sl` seql el zelk mexcay eaexirn oetvl el yiy mitl` ,jkld ,gex lkl dn` mitl` el yi eaexirnc .o`kle o`kl ezian dn` sl` jlil
.ezia mexcl dn` sl` seql el zelk oetvay eaexirn mexclíåçúä úà åéìò åòöéî íàåeilr Ð`zydc ,mitl` seql aexir cg` lk gipdy ,megzd ervin ,eliaya =

.d`lde mitl` aexird on zepwl epeekzpc ,gxfnd on mly megze ezial axrnd on mly megz ,oinegz ipy rvn`a [exir] aexir dil dedåîå÷îî æåæé àìelit`e ,ezian Ð
epi` exir ipakaexir dfe ,oetv ly mitl` eciqtn mexcd aexir df .dpw odn df i` rcei epi`e ,oiaexird mewna `l` dziay zepwl oeekzp `l `dc Ðmitl` eciqtn oetvd

dil `gip ida ol `wtqnc `kid :`nl` ,mexcl eaexirk oetvl jldn :zdin ipzw .mexc lyab lr s`e .lfinl dil ixy ewayc i`na ,edine .`xnegl ediiexza opilf` Ð
.dil opiadi ediiexzc ixneg dziay dpw oli`c zen` rax` ida ol `wtqnc `kid :xn`c ,l`enyk epiide .dil `gip ida miiq `lcáøã äéúáåéú éåäéú àîéì:xn`c Ð

ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`e li`ed oli`d zgze ,zepwl dvx `l eilbx mewnac ,enewnn fefi `l miiq `lc `kids` opixn` `kd `dc ,ipd `le ipd `l dpw `l Ð
ikd xninl `ki`e ikd xninl `ki`c ab lrmegzd z` ervin `l elit` ,axl i`c ,el mipzep mdipyy mewna jldl xzene ,oiaexird on cg`a dpw Ð.enewnn fefi `l Ð

l`enye axc ediizbelt ickn ?"bilte `ed `pz ax" xninl diwgec i`n :il `iyw izrnyy oeylle .dil `gip ida miiq `l oiaexird zeziayae ,zepwl dvx `l eziaac
ilbxk jldne ,mexcl e` oetvl e` dpwc ipzwc `dn axl opiazene ,oli`d zgz e` eilbx mewn e` dpw l`enyle ,oli`d zgz `le eilbx mewn el dpw `l xaq axc i`na

inp micar iabe .ediiexzl oieki` `kd ?axcl `d `inc in .odipy`ipw id rici `lcne ,`ipw ediipin `cg ,edin .xyt` i` zeziay izyae ,cear ediizegily ediiexz ÐÐ
mzd la` .jytp dnn ixy jci`e ,eilr odizy ixneg oipzep.llk dziay el oi` ,jkld ,`id diipw e`l miiq `lc oeikc ax xaq oli`d zgze ,zepwl dvx `l enewna Ð

ok m` .jytp dnn ixzyil jci`e ediiexz ixneg dilr aizile ,zeinexc rax` e` zeipetv rax` e` oli`d zgz mzd ipw `l i`n` ,dizaeiz epiid ::xn`z m`el`enyl Ð
.ezia cvl mitl` dil aizil eilbx cvl oli` zligzn ,jytp dnn ?i`n`e ,melk d`lde oli`d on el oi` l`enylc `pyil `edda yxtn `dc ,dizaeiz `ied inp
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øîåiaxc `nrh iyextl il dnl :mixt` epiax axd dywd Ð oiekn lecb oaxwl xaq

oig`d xaqwc ,dxixa dil zil wgvi epiaxc dil wetiz ?oieknw lecb oaxwlc meyn opgei

o`k jiiy `lc :wgvi epiax xne`e !(a,hq `nw `aa) "daexn" wxta ,od zegewl ewlgy

jixv `de :xn`z m`e .ozaexrza edpzi`c `kid lk iycwc oxexial ikixv `lc ,dxixa

!dcez ingl znexzl odkl ozil odn rax`

leki Ð ocal od m`c :wgvi epiax xne`e

m` la` .mirax`e mirax` lkn rax` yixtdl

cg` yixti `l m` owzl xyt` i` Ð cgi olek

el yi ,oine oin lk `dc oine oin lkn dxyr

xyt` i` f`e ,zeyecw dxyre oileg dxyr

.zeyecwd on dnexz zg` `dz `ly
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eðL àì :ééaà øîà .ïéeëî à÷ ìBãb ïaø÷ì :øáñ øîe¨¨©§¨§¨¨¨§©¥¨©©©¥Ÿ¨
ïìéàa ìáà ,änà äøNò íézL åézçzL ïìéàa àlà¤¨§¦¨¤©§¨§¥¤§¥©¨£¨§¦¨

änà äøNò íézL åézçz ïéàL¯Búéa úö÷î éøä ¤¥©§¨§¥¤§¥©¨£¥¦§¨¥
é÷úî .økéðéànî :òLBäé áøc déøa àðeä áø dì ó ¦¨©§¦¨©¨§¥§©§ª©¦©

éàäc éòaøàa àîìc ?íéiñî à÷ àúòéöî éòaøàác¦§©§§¥§¦£¨¨§©¥¦§¨§©§§¥§©
àðeä áø øîà àlà !íéiñî÷ àqéb éàäc éòaøàáe àqéb¦¨§©§§¥§©¦¨¨§©¥¤¨¨©©¨
òáL åézçzL ïìéàa ìáà ,úBnà äðBîL åézçzL ïìéàa àlà eðL àì :òLBäé áøc déøa§¥§©§ª©Ÿ¨¤¨§¦¨¤©§¨§¤©£¨§¦¨¤©§¨¤©

úBnà¯déúååk àéðz .ìàeîLc déúååk àéðz ,áøc déúååk àéðz .økéð Búéa úö÷î éøä ©£¥¦§¨¥¦¨©§¨§¨¥§©©§¨§¨¥¦§¥©§¨§¨¥
"åézçz éúúéáL" øîàå ,øãb Bà ïìéà øékî äéäå ,Bì äëLçå Cøca àaL éî :áøc¯àì §©¦¤¨©¤¤§¨§¨§¨¨©¦¦¨¨¥§¨©§¦¨¦©§¨Ÿ

"éðBìt íB÷îa éúúéáL" øîà íà ìáà .íeìk øîà¯òébä .íB÷î BúBàì òébnL ãò Cläî ¨©§£¨¦¨©§¦¨¦§¨§¦§©¥©¤©¦©§¨¦¦©
íB÷î BúBàì¯íéøeîà íéøác äna .änà íétìà Bì äöeçå Blek úà Cläî¯íB÷îa §¨§©¥¤§¨©§©¦©¨©¤§¨¦£¦§¨

.íéúàñ úéa ãòå úBnà òaøàî àeäå íéçôè äøNò dBáb àeäL ìúa úáML ïBâk ,íéieñîä©§¨§¤¨©§¥¤¨©£¨¨§¨¦§¥©§©©§©¥¨©¦
.íéúàñ úéa ãòå úBnà òaøàî àéäå äøNò äweîò àéäL äò÷a ïëåïéàL íB÷îa ìáà §¥¦§¨¤¦£¨£¨¨§¦¥©§©©§©¥¨©¦£¨§¨¤¥

íéieñî¯øékî BðéàL ãçàå øékî ãçà ,íéðL eéä .úBnà òaøà àlà Bì ïéà¯BðéàL äæ §¨¥¤¨©§©©¨§©¦¤¨©¦§¤¨¤¥©¦¤¤¥
íéøeîà íéøác äna ."éðBìt íB÷îa éúúéáL" øîBà øéknäå ,øéknì BúúéáL øñBî øékî¯ ©¦¥§¦¨©©¦§©©¦¥§¦¨¦§¨§¦©¤§¨¦£¦

òáwL úBnà òaøà íéiñ àì ìáà ,òáwL òaøà íéiqLk¯éåäéz àîéì .BîB÷nî æeæé àì §¤¦¥©§©¤¨©£¨Ÿ¦¥©§©©¤¨©Ÿ¨¦§¥¨¤¡¥
!ìàeîLã déúáeéz¯ïðé÷ñò éàîa àëä :ìàeîL Cì øîà¯åéìâø íB÷nî àkéàc ïBâk §§¥¦§¥¨©¨§¥¨¨§©¨§¦©§§¦¨¦§©§¨

ïìéàc àqéb Cãéàa déì úéî÷Bî éàc ,éãéîøb òaøàå éôìà éøz Bøwéò ãòå¯øáì déì í÷ §©¦¨§¥©§¥§©§©©§¦¥§¦§¦¥§¦¨¦¨§¦¨¨¥§©
úBnà òaøà íéiñ éà ,àîeçzî¯àì éàå ,ìéæà éöî¯:ìàeîLc déúååk àéðz .ìéæà éöî àì ¦§¨¦¦¥©§©©¨¥¨¥§¦¨¨¨¥¨¥©§¨§¨¥¦§¥

ì áøéòå äòèì Bì ïéáøònL àeä äneãîk ,úBçeø ézLåéãáòì øîàL Bà ,úBçeø ézL ¨¨§¥¥¦§¥¦§¤¤§¨§¦¦§¥¤¨©©£¨¨
,"éì eáøòå eàö"íBøcì åéìò áøéò ãçàå ïBôvì åéìò áøéò ãçà¯Báeøéòk ïBôvì Cläî §§¨§¦¤¨¥¥¨¨©¨§¤¨¥¥¨¨©¨§©¥©¨§¥

íeçzä úà åéìò eòvéî íàå .ïBôvì Báeøéòk íBøcìå ,íBøcì¯éåäéz àîéì .BîB÷nî æeæé àì ©¨§©¨§¥©¨§¦¦§¨¨¤©§Ÿ¨¦§¥¨¤¡¥
Bøwéòa éúúéáL øîà" .âéìôe àeä àpz áø !áøc déúáeéz¯Bøwéò ãòå åéìâø íB÷nî Cläî §§¥§©©©¨¨¥¨©§¦¨¦§¦¨§©¥¦§©§¨§©¦¨

."änà íéôìà úòaøà äëéLçMî Cläî àöîð .änà íétìà Búéáì Bøwéòîe ,änà íétìà©§©¦©¨¥¦¨§¥©§©¦©¨¦§¨§©¥¦¤£¥¨©§©©£¨¦©¨
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף נ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד זלא
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המשך ביאור למס' עירובין ליום קמישי עמוד א

             

          
        
         
          
          


           

          
          

        
          

          


         
          

       
   





































המשך ביאור למס' עירובין ליום רביעי עמוד ב
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שישי עמוד א

              

        
         

       
         

        

       
         
        
         

 





















המשך ביאור למס' עירובין ליום שבת זודש עמוד א
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המשך ביאור למס' עירובין ליום שני עמוד א

c"ag 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

.áéøðä øBàì íäéðéa ïéçáäìe ïéîBãä úBøò÷ Bà úBñBk ÷cáì Bì øeñà òeá÷ BðéàL LîL[hiïøékî BðéàL éðtî ©¨¤¥¨©¨¦§Ÿ§¨©¦§©§¦¥¥¤§©¥¦§¥¤¥©¦¨
éøöåBðéà ïøékîe ìéàBä òeáwä LnMä ìáà ähéå çkLé ànLå íäéðéa ïéçáiL ãò äaøä íäa ïiòì àeä C §¨¦§©¥¨¤©§¥©¤©§¦¥¥¤§¤¨¦§©§©¤£¨©©¨©¨©¦©¦¨¥

éøöìò óà ÷cáì älçzëì Bì ïéøBî ïéà ìáà BúBà íéòðBî ïéà ÷cáì àa íà Cëéôì íäéðéa ïéçáäì äaøä ïeiò C ¨¦¦©§¥§©§¦¥¥¤§¦¨¦¨¦§Ÿ¥§¦£¨¥¦§©§¦¨¦§Ÿ©©
øðaL ïîLäî ÷tzñé ànL íéLLBç íäéðéa ïéçáäì øðì åéãé áø÷nL ïåéëc øzî àeäL ét[k. ¦¤ª¨§¥¨¤§¨¥¨¨§¥§©§¦¥¥¤§¦¤¨¦§©¥¥©¤¤¤©¥

Bì ïéøBîe epnî ÷tzñiL íéLLBç ïéà ñeàî àeäL ïåék èôð ìL øð ìáà ïîL ìL øða íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¥¤¤¤£¨¥¤¥§¥¨¤¨¥§¦¤¦§©¥¦¤¦
Cøèöé àìå áø BøBàL éðtî BøBàì ÷cáì øzî òeá÷ BðéàL LîL elôà èôð ìL øðaL íéøîBà Léå älçzëì§©§¦¨§¥§¦¤§¥¤¥§£¦©¨¤¥¨©ª¨¦§Ÿ§¦§¥¤©§Ÿ¦§¨¥

:íéøôBñ éøáãa ì÷äì íäéøác ìò Cîñì Léå úBhäì§©§¥¦§Ÿ©¦§¥¤§¨¥§¦§¥§¦
יב  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק
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`zax `zkld
øðä øåàì [èé להניח שרוצה הכלים בין שמבחין היינו -

(כדוגמת  במקומם להשאיר שרוצה הכלים ובין השלחן על
אם  אבל הקודמת), בהלכה אשתו ובגדי בגדיו בין ההבחנה

קבוע. שאינו לשמש אפילו מותר נקיות משום הוא
øðáù ïîùäî [ë'מכבה' איסור משום בזה ויש -23.

zetqede mipeiv
ס"א.23) רסה סימן

•
zay zekld - jexr ogley

Ò או שבת מערב שהוחמו בחמין ורגליו ידיו פניו הרוחץ
בצו  או טבריא בחמי גופו כל להסתפג אפילו לו התירו נן

מימיהם  על שמקפיד אע"פ בהן וכיוצא בסדין או במטפחת
לפי  בשבת ויסחטם ישכח שמא חששו לא בחול בהם לסוחטם
מסתפגין  הרוחצין שכל שכיון עליו לגזור אפשר שאי דבר שזהו
שאי  דבר וזהו ברחיצה אוסרו אתה אף להסתפג אוסרו אתה אם
מחמין  שהיו הבלנים מפני לרחוץ שלא גזרו אחת שפעם אפשר
הדבר  שאין ראו ואח"כ הוחמו שבת מערב ואמרו בשבת חמין

והתירו. וחזרו עומד

אם  לביתו המרחץ מבית בידו המטפחת להביא כן גם לו ומותר
(שאם  בהליכתו ויסחטנו ישכח שמא חוששין ואין עירוב שם יש
שאי  להסתפג אוסרים אנו הרי להביאו לו ונאסור לכך נחוש
למוסרו  לו ואסור המרחץ) בבית ולהניחו להפקירו לו אפשר

בידים. לסחוט הסחיטה על חשודים שהבלנים מפני להבלן

וא"כ  בשבת רחיצה בלא לעמוד שאפשר הזה בזמן עכשיו ואף
שלא  מאחר בדבר איסור אין אעפ"כ מלהסתפג למונעו אפשר
בדבר  להסתפג טוב מקום ומכל חכמים במנין מעולם נאסר

בחול: אף לסוחטו מימיו על מקפיד שאינו

‡Ò בזה ואין בנהר ידיו ולרחוץ הנהר שפת על לעמוד מותר
שפתו  אל הנהר מן ידיו שעל המים שמוציא במה איסור
ומותר  כרמלית ג"כ הוא הנהר ושפת כרמלית הוא שהנהר לפי
לנגב  שיזהר רק אמות מד' בפחות לכרמלית מכרמלית להוציא
הרוחץ  וכן אמות ד' שילך קודם מהנהר שהוציאם מיד יפה ידיו
עליו  ישארו שלא מהנהר כשעולה יפה גופו לנגב צריך בנהר

בכרמלית. אמות ד' ויטלטלנו מים

לא  לבושו ועל עליו סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל
עליו  לעמוד אפשר שאי דבר שהוא לפי זה על חכמים הקפידו
עליו  הגשם ירד ופתאום הרבים ברשות הולך אדם שלפעמים
שאין  הגשם בשעת מביתו לצאת (אף ענין בכל לו התירו לכן

לחצאין): דבר לאסור

·Ò צמר או סרוק פשתן ראשיהם על שמניחין הקרחה בעלי
להניחו  מותרים בראשיהם כשער נראה שיהא מנופץ
הוא  שלהם שתכשיט הרבים לרשות בו ולצאת בשבת בראשיהן
טלטול  משום איסור בו שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד

ש"ח: בסי' שיתבאר וע"ד מוקצה

‚Ò או בראשו מכה לו שיש למי בצוארו מצנפת לתלות מותר
על  סמרטוטין לכרוך וכן הרבים לרשות בו ולצאת בזרועו
הרבים  לרשות בהם ולצאת מכה בו שיש האצבע על או היד
(ע"ש  למעלה שנתבאר כמו ממש המכה על כרוכים אם שכן וכל

הטעם):

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סֿסג  סעיפים

מפני ‡ חייב שעליה הטל מן שחורה חדשה טלית המנער
והוא  כיבוס כמו לה ומועיל מיפה הוא הטל מן שניעורה
מקפיד  אינו אם אבל ניעור בלא ללבשה שלא עליה שמקפיד
יפוי  אין מללבשה נמנע היה לא מנערה היה לא אם שאף עליה
אבל  שילבשנה קודם לנערה לו ומותר ככיבוס אצלו חשוב זה
שאינה  או צבעונים מיני שאר או אדומה או לבנה היא אם
אם  אף לנערה מותר ולכן כיבוס כמו לה יפה הניעור אין חדשה
חדשה  נקראת אימתי ועד ניעור בלא ללבשה שלא עליה מקפיד
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c"ag 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

.áéøðä øBàì íäéðéa ïéçáäìe ïéîBãä úBøò÷ Bà úBñBk ÷cáì Bì øeñà òeá÷ BðéàL LîL[hiïøékî BðéàL éðtî ©¨¤¥¨©¨¦§Ÿ§¨©¦§©§¦¥¥¤§©¥¦§¥¤¥©¦¨
éøöåBðéà ïøékîe ìéàBä òeáwä LnMä ìáà ähéå çkLé ànLå íäéðéa ïéçáiL ãò äaøä íäa ïiòì àeä C §¨¦§©¥¨¤©§¥©¤©§¦¥¥¤§¤¨¦§©§©¤£¨©©¨©¨©¦©¦¨¥

éøöìò óà ÷cáì älçzëì Bì ïéøBî ïéà ìáà BúBà íéòðBî ïéà ÷cáì àa íà Cëéôì íäéðéa ïéçáäì äaøä ïeiò C ¨¦¦©§¥§©§¦¥¥¤§¦¨¦¨¦§Ÿ¥§¦£¨¥¦§©§¦¨¦§Ÿ©©
øðaL ïîLäî ÷tzñé ànL íéLLBç íäéðéa ïéçáäì øðì åéãé áø÷nL ïåéëc øzî àeäL ét[k. ¦¤ª¨§¥¨¤§¨¥¨¨§¥§©§¦¥¥¤§¦¤¨¦§©¥¥©¤¤¤©¥

Bì ïéøBîe epnî ÷tzñiL íéLLBç ïéà ñeàî àeäL ïåék èôð ìL øð ìáà ïîL ìL øða íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¥¤¤¤£¨¥¤¥§¥¨¤¨¥§¦¤¦§©¥¦¤¦
Cøèöé àìå áø BøBàL éðtî BøBàì ÷cáì øzî òeá÷ BðéàL LîL elôà èôð ìL øðaL íéøîBà Léå älçzëì§©§¦¨§¥§¦¤§¥¤¥§£¦©¨¤¥¨©ª¨¦§Ÿ§¦§¥¤©§Ÿ¦§¨¥

:íéøôBñ éøáãa ì÷äì íäéøác ìò Cîñì Léå úBhäì§©§¥¦§Ÿ©¦§¥¤§¨¥§¦§¥§¦
יב  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
øðä øåàì [èé להניח שרוצה הכלים בין שמבחין היינו -

(כדוגמת  במקומם להשאיר שרוצה הכלים ובין השלחן על
אם  אבל הקודמת), בהלכה אשתו ובגדי בגדיו בין ההבחנה

קבוע. שאינו לשמש אפילו מותר נקיות משום הוא
øðáù ïîùäî [ë'מכבה' איסור משום בזה ויש -23.

zetqede mipeiv
ס"א.23) רסה סימן

•
zay zekld - jexr ogley

Ò או שבת מערב שהוחמו בחמין ורגליו ידיו פניו הרוחץ
בצו  או טבריא בחמי גופו כל להסתפג אפילו לו התירו נן

מימיהם  על שמקפיד אע"פ בהן וכיוצא בסדין או במטפחת
לפי  בשבת ויסחטם ישכח שמא חששו לא בחול בהם לסוחטם
מסתפגין  הרוחצין שכל שכיון עליו לגזור אפשר שאי דבר שזהו
שאי  דבר וזהו ברחיצה אוסרו אתה אף להסתפג אוסרו אתה אם
מחמין  שהיו הבלנים מפני לרחוץ שלא גזרו אחת שפעם אפשר
הדבר  שאין ראו ואח"כ הוחמו שבת מערב ואמרו בשבת חמין

והתירו. וחזרו עומד

אם  לביתו המרחץ מבית בידו המטפחת להביא כן גם לו ומותר
(שאם  בהליכתו ויסחטנו ישכח שמא חוששין ואין עירוב שם יש
שאי  להסתפג אוסרים אנו הרי להביאו לו ונאסור לכך נחוש
למוסרו  לו ואסור המרחץ) בבית ולהניחו להפקירו לו אפשר

בידים. לסחוט הסחיטה על חשודים שהבלנים מפני להבלן

וא"כ  בשבת רחיצה בלא לעמוד שאפשר הזה בזמן עכשיו ואף
שלא  מאחר בדבר איסור אין אעפ"כ מלהסתפג למונעו אפשר
בדבר  להסתפג טוב מקום ומכל חכמים במנין מעולם נאסר

בחול: אף לסוחטו מימיו על מקפיד שאינו

‡Ò בזה ואין בנהר ידיו ולרחוץ הנהר שפת על לעמוד מותר
שפתו  אל הנהר מן ידיו שעל המים שמוציא במה איסור
ומותר  כרמלית ג"כ הוא הנהר ושפת כרמלית הוא שהנהר לפי
לנגב  שיזהר רק אמות מד' בפחות לכרמלית מכרמלית להוציא
הרוחץ  וכן אמות ד' שילך קודם מהנהר שהוציאם מיד יפה ידיו
עליו  ישארו שלא מהנהר כשעולה יפה גופו לנגב צריך בנהר

בכרמלית. אמות ד' ויטלטלנו מים

לא  לבושו ועל עליו סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל
עליו  לעמוד אפשר שאי דבר שהוא לפי זה על חכמים הקפידו
עליו  הגשם ירד ופתאום הרבים ברשות הולך אדם שלפעמים
שאין  הגשם בשעת מביתו לצאת (אף ענין בכל לו התירו לכן

לחצאין): דבר לאסור

·Ò צמר או סרוק פשתן ראשיהם על שמניחין הקרחה בעלי
להניחו  מותרים בראשיהם כשער נראה שיהא מנופץ
הוא  שלהם שתכשיט הרבים לרשות בו ולצאת בשבת בראשיהן
טלטול  משום איסור בו שאין בענין יום מבעוד שהוכנו ובלבד

ש"ח: בסי' שיתבאר וע"ד מוקצה

‚Ò או בראשו מכה לו שיש למי בצוארו מצנפת לתלות מותר
על  סמרטוטין לכרוך וכן הרבים לרשות בו ולצאת בזרועו
הרבים  לרשות בהם ולצאת מכה בו שיש האצבע על או היד
(ע"ש  למעלה שנתבאר כמו ממש המכה על כרוכים אם שכן וכל

הטעם):

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סֿסג  סעיפים

מפני ‡ חייב שעליה הטל מן שחורה חדשה טלית המנער
והוא  כיבוס כמו לה ומועיל מיפה הוא הטל מן שניעורה
מקפיד  אינו אם אבל ניעור בלא ללבשה שלא עליה שמקפיד
יפוי  אין מללבשה נמנע היה לא מנערה היה לא אם שאף עליה
אבל  שילבשנה קודם לנערה לו ומותר ככיבוס אצלו חשוב זה
שאינה  או צבעונים מיני שאר או אדומה או לבנה היא אם
אם  אף לנערה מותר ולכן כיבוס כמו לה יפה הניעור אין חדשה
חדשה  נקראת אימתי ועד ניעור בלא ללבשה שלא עליה מקפיד
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c"agקפב i`iyp epizeax zxezn

בחידושה: היא עדיין אלא כך כל בה נשתמשו שלא זמן כל

על · (הרבה) גשמים ירדו אם אבל בטל אמורים דברים במה
שכן  וכל צבעונין מיני ושאר שחור בין לבן בין בגד שום
שדרך  מפני לנערו אסור מים בו ונבלעו הואיל במים נפל אם
והוא  מים ממנו נסחטין אותו כשמנערין ממים בלוע בגד כל
מיד  לנערו ביותר עליו מקפיד הוא הסתם שמן חדש שהבגד
לנערו  מותר עליו מקפיד אינו אם אבל במים שמתקצר מפני
שאינו  ודבר לכך מתכוין אינו הרי המים ממנו יסחוט אם (שאף
כפסיק  הוא אזי לנערו עליו מקפיד כשהוא אבל מותר מתכוין
בניעורו) ממנו המים שיסחטו לודאי שקרוב ימות ולא רישיה
וטוב  עליו מקפיד שאינו ישן בגד הוא אם אף שאוסר מי ויש

לדבריו: לחוש

או ‚ העפר מן ושחור חדש בגד לנער שאסור שאומר מי יש
משום  ניעור בלא ללבשו שלא מקפיד אם שעליו האבק

כיבוס  הוא ממנו וניעורו מראיתו מקלקל שהאבק ככיבוס שהוא
לדבריו. לחוש וטוב

בבגד  דבוקה הנוצה שאין הבגד מן הנוצות להסיר מותר אבל
איסור  (ואין לכיבוס כלל דומה הסרתה ואין והעפר האבק כמו
היו  כבר הסתם שמן לפי מוקצה טלטול משום הנוצות בהסרת

ונפלו בכסת או להן בכר להחזירן ראויות הן והרי הבגד על מהן
שאינן  שלימות נוצות אבל כלל מוקצות אינן ולכך עליהן ולשכב
קשים  שהם שלהן מקנים אותן שימרוט עד וכסת לכר ראויות
בסי' כמ"ש בשבת לטלטלן אסור עליהן לשכב ראוים ואינם
העשויה  מכבדת ידי על להסירם מותר ואם יו"ט) לענין תצ"ט
תבשיל  או פשתן זרע לו ישב אם וכן של"ז בסי' יתבאר מקסמים

לקלפו: מותר כסותו על

אֿג  סעיפים בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהיא תוכןתוכןתוכןתוכן לפי לסולם נמשלה התפלה

החול  ימי ששת עם השבת קדושת את מקשרת

ïåöøá ùáìúäì ïåéìòä ïåöøä êùîðùë äðäå
äøàä ë"â åðîî êùîð éæà ,úáùä íåéá ïåúçúä
íãàäá àöîð úåéäì ,äùòîä éîé úùù ìëá

.ìëùäî äìòîìù ïåéìòä ïåöøî äøàä úðéçá
אפשר  עצמם מצד המעשה ימי שבששת אע"פ
וההתבוננות  החכמה מן הנולדת ה' לאהבת רק להגיע
ביום  ה' את עובד כשאדם הנה התחתון"), ("רצון
יתירה", ה"נשמה אצלו שמתגלה עד כדבעי, השבת
- החכמה מן שלמעלה לה' ואהבה ברצון ומתעורר
ימי  ששת במשך עבודתו על גם רושם משאיר זה הרי
"הארה" עכ"פ תהי' בה שגם זה, שלאחרי המעשה
מן  שלמעלה זו ואהבה רצון של ומעין) טעימה (היינו

החכמה.

,ìåçã äìôúä ïîæá àéä åæ äøàä éåìéâå
úðéçá àåäù ,'úé 'äì õôçå äáäàá øøåòúîùë

.ìåçä éîéá øéàîä úáù úùåã÷î äøàä
הוא  בתפלה ה' עובדי של והיגיעה העבודה "כל

האהבה". למדת לבוא

שהארה  [שבחול], "שבת" התפלה נק' ולכן
התפילה, בזמן האדם בנפש מאירה שבת מקדושת

לה'. וחפץ באהבה להתעורר יכול זה  ובגלל

זה  הרי כדבעי מתפלל האדם כאשר הכי, ומשום
ששת  במשך בתפלתו גם שבת מקדושת הארה ממשיך

המעשה. ימי

àã àîåé ùåã÷ä øäåæá ù"îë[שבת]àìéç áéäé
úðéçáî[כח] ïäá øéàäì ìåëé ïëìå ,'åë éîåé øàùì

.ì"ðä ïåéìòä ïåöø

ïéá òöåîîä úðéçá àéä ìåç ìù äìôúä äðäå
ïåöø úðéçáî äøàää êéùîîä ,ìåçã ïéîåéì úáù

.'åë ìåçã ïéîåé ìëá úáùá äìâúîä ïåéìòä

íìñ äðäå áéúëã ,íìåñì äìôúä äìùîð ïëìå
ìùîë ,'åë äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî
õøàäî äèîìî ïåúçúä äìåò åãé ìòå åáù íìåñä

.äèîì äìòîìî ïåéìòä ãøåé åá ïëå ,ââä ìò

.íìåñì äìùîð äìôúä î"ãò êë
כך  - לירידה והן לעלי' הן משמש שהסולם כשם
ו"ירידה". "עלי'" ענינים, שני בה שיש בתפלה, הוא

כלומר:

צריך  יתירה הנשמה שתתגלה שכדי לעיל נתבאר
התחתון", "רצון - והוא עבורה, "כלי" לעשות האדם
החכמה  ע"י המתעוררת לה' האהבה שהיא

וההתבוננות.

שהאדם  למעלה", מלמטה "עלי' הנקראת והיא
ה'; אל ולהתקרב לעלות מתייגע

מבחינת  לה' האהבה היא - יתירה" "נשמה וגילוי
בדרך  (שמתגלה השכל מן שלמעלה שבנפש, יחידה
"יורדת" זו שאהבה ה"ירידה", ענין הוא - מתנה)

התחתון". "רצון בתוך ומתגלית

על  נפעלות ו"ירידה" ד"עלי'" אלו "תנועות" ושתי
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הנפש  עליית גם ענינה התפלה כי - כדבעי התפלה ידי
היינו  "ירידה", וגם כו') התבוננות (ע"י ה' אל להתקרב
של  התחתונות המדריגות לתוך למטה, אלקות המשכת

הנפש.

ומבאר:] שהולך [וזהו

úåìòîá äìòîì äèîìî ùôðä äìåò äìôúä é"òù
íåø ãò àâøã øúá àâøã úåðåéìò úåâøãîå

.úåìòîä

àáìã àúåòøá áìä ú÷òö éãé ìò åðééäå רצון]
ùôðהלב] úåìëìúàìòä" 'éçá åäæù ,'úé åéìà å

øçà éåìéòá úåìòì äìòîì äèîìî "ïéá÷åð ïééî
.ä"á óåñ ïéà øåàá ììëéì úåìòîä íåø ãò éåìéò
השם  אל להתקרב עצמו בכוחות האדם התעוררות
בשם  האריז"ל בכתבי נקראת למעלה") ("מלמטה

הנקבה]". [מי נוקבין מיין "העלאת

לידי  לבוא האדם מתייגע שאז התפלה, ענין וזהו
רצונו  שכל הנפש", "כלות בבחינת לה', גדולה אהבה
אין  באור ("ליכלל אלקות עם להתאחד הוא לבבו בכל

ב"ה"). סוף

שמשתוקק  כאדם דתפלה, הלב" "צעקת ענין וזהו
להכיל  יכול אינו שלבו עד ממנו, שרחוק לדבר מאד

כו'. רגשותיו את

äá àöîð ïëå[בתפלה]äìòîìî äãéøéä úðéçá
äìòúð øáë øùàë åðééäã ,äèîì[האדם]úéìëúá

ïåöø úðéçá ìà åòéâäá úåìòîä íåøá éåìéòä
ãøéù åëéùîéå åøøåòé éæà ,ä"á ïåéìòä

ùáìúäì ,äèîì äìòîìî úåâøãîä úåìùìúùäá
'å ìëá äøàää èùôúé åðîîå ,ïåúçúä ïåöøá

.ïéîåé
"מלמטה  לאלקות בתשוקה התעורר שאדם לאחרי
בבחינת  ודביקות התקשרות שמרגיש עד למעלה",
ידי  על הנה - נפשו עצם בכל ב"ה" העליון "רצון
שנותנים  היינו מלמעלה, אותו מעוררים כדבעי התפלה
ו"להוריד" להמשיך שיוכל מלמעלה כח לאדם
"מלמעלה  שבנפש) יחידה בחינת (שמצד זו התעוררות
("רצון  שלו הגלויים ואהבה ברצון שתתלבש למטה",
במשך  עבודתו על רושם ישאיר שזה עד התחתון"),

המעשה. ימי ששת

,åá íéãøåéå íéìåò íé÷ìà éëàìîå áåúëù åäæå
úðéçá ,úåðåù úåâøãîå úåðéçá 'á àöîé íìåñäáù
äìòîìî äãéøéä úðéçáå äìòîì äèîìî äééìòä

.äèîì

úùåã÷ úðéçá úøáçîù ,'åë äìôúä úðéçá åðééäå
ïåöø úøàä øéàî úåéäì ,ìåçã ïéîåé 'å íò úáùä
ïéìåç úåéäì ,ìåçã ïéîåé ìëá úáùáù ïåéìòä
äééìò éãé ìò åðééäå ,ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù

:äãéøéå
זה  הרי החול, ימי בתפלת מאירה שבת כשקדושת
יהיו  - שלו דחול עובדין גם - האדם מעשי שכל פועל
טהרת  על שנעשו "חולין בבחינת בקדושה, חדורים
מעין  ג"כ מאיר החול כשבימי ד"היינו הקודש",

השבת". קדושת
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בענין Ï˘Ó‰Â(יג) ג"כ יובן האלה משלים ג' מכל
מלובשת  שבהן ח"ע שבחי' ההלכות
וכה"ג  וטהרה בטומא' כמו ההלכות של הענינים בהגשמת
להתלבש  כ"כ למרחוק שירד' זאת הארה מבחי' הנה
כו' וטהרה טומא' בעניני כמו גשמיים בענינים גם ולהאיר
אור  מבחי' זו הארה ומקור שורש שבא ומובן ניכר מזה
שמגיע  הגדולה האבוקה כדמיון שהוא ביותר גדול
הארה  זה שבריחוק ואע"פ ביותר למרחוק אורה התפשטות
וכמ"כ  כנ"ל באה היא גדול מאור מ"מ שם מגיע מועטת

דברים  כהתלבשות ביותר המצומצם ח"ע שבצמצום בהיות
ח"ע  עצם מכח הרי מ"מ ביותר מועטת הארה היא גשמיים
שאל"כ  זורחת היא משם אור ולא מאור שנקרא שבעצמות
גלוי  בחי' ולכן כ"כ לנמוך מגבוה ונמשך מתפשט היה לא
השמש  כזיו ביטול לו אין בהלכות המצומצם זה אור
ואע"פ  כנ"ל כו' עצמו במאור הוא ששרשו מאחר בשמש
זה  אין יותר רב בגילוי בהלכו' מאיר עליון אור היה שאם
שבא  בהלכות המוסתר האור מיעוט לגבי כלל ערך
שגם  לפי כנ"ל ביותר מרחוק שהוא גם המאור מעצמות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



קפג c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחידושה: היא עדיין אלא כך כל בה נשתמשו שלא זמן כל

על · (הרבה) גשמים ירדו אם אבל בטל אמורים דברים במה
שכן  וכל צבעונין מיני ושאר שחור בין לבן בין בגד שום
שדרך  מפני לנערו אסור מים בו ונבלעו הואיל במים נפל אם
והוא  מים ממנו נסחטין אותו כשמנערין ממים בלוע בגד כל
מיד  לנערו ביותר עליו מקפיד הוא הסתם שמן חדש שהבגד
לנערו  מותר עליו מקפיד אינו אם אבל במים שמתקצר מפני
שאינו  ודבר לכך מתכוין אינו הרי המים ממנו יסחוט אם (שאף
כפסיק  הוא אזי לנערו עליו מקפיד כשהוא אבל מותר מתכוין
בניעורו) ממנו המים שיסחטו לודאי שקרוב ימות ולא רישיה
וטוב  עליו מקפיד שאינו ישן בגד הוא אם אף שאוסר מי ויש

לדבריו: לחוש

או ‚ העפר מן ושחור חדש בגד לנער שאסור שאומר מי יש
משום  ניעור בלא ללבשו שלא מקפיד אם שעליו האבק

כיבוס  הוא ממנו וניעורו מראיתו מקלקל שהאבק ככיבוס שהוא
לדבריו. לחוש וטוב

בבגד  דבוקה הנוצה שאין הבגד מן הנוצות להסיר מותר אבל
איסור  (ואין לכיבוס כלל דומה הסרתה ואין והעפר האבק כמו
היו  כבר הסתם שמן לפי מוקצה טלטול משום הנוצות בהסרת

ונפלו בכסת או להן בכר להחזירן ראויות הן והרי הבגד על מהן
שאינן  שלימות נוצות אבל כלל מוקצות אינן ולכך עליהן ולשכב
קשים  שהם שלהן מקנים אותן שימרוט עד וכסת לכר ראויות
בסי' כמ"ש בשבת לטלטלן אסור עליהן לשכב ראוים ואינם
העשויה  מכבדת ידי על להסירם מותר ואם יו"ט) לענין תצ"ט
תבשיל  או פשתן זרע לו ישב אם וכן של"ז בסי' יתבאר מקסמים

לקלפו: מותר כסותו על

אֿג  סעיפים בשבת הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: שהיא תוכןתוכןתוכןתוכן לפי לסולם נמשלה התפלה

החול  ימי ששת עם השבת קדושת את מקשרת

ïåöøá ùáìúäì ïåéìòä ïåöøä êùîðùë äðäå
äøàä ë"â åðîî êùîð éæà ,úáùä íåéá ïåúçúä
íãàäá àöîð úåéäì ,äùòîä éîé úùù ìëá

.ìëùäî äìòîìù ïåéìòä ïåöøî äøàä úðéçá
אפשר  עצמם מצד המעשה ימי שבששת אע"פ
וההתבוננות  החכמה מן הנולדת ה' לאהבת רק להגיע
ביום  ה' את עובד כשאדם הנה התחתון"), ("רצון
יתירה", ה"נשמה אצלו שמתגלה עד כדבעי, השבת
- החכמה מן שלמעלה לה' ואהבה ברצון ומתעורר
ימי  ששת במשך עבודתו על גם רושם משאיר זה הרי
"הארה" עכ"פ תהי' בה שגם זה, שלאחרי המעשה
מן  שלמעלה זו ואהבה רצון של ומעין) טעימה (היינו

החכמה.

,ìåçã äìôúä ïîæá àéä åæ äøàä éåìéâå
úðéçá àåäù ,'úé 'äì õôçå äáäàá øøåòúîùë

.ìåçä éîéá øéàîä úáù úùåã÷î äøàä
הוא  בתפלה ה' עובדי של והיגיעה העבודה "כל

האהבה". למדת לבוא

שהארה  [שבחול], "שבת" התפלה נק' ולכן
התפילה, בזמן האדם בנפש מאירה שבת מקדושת

לה'. וחפץ באהבה להתעורר יכול זה  ובגלל

זה  הרי כדבעי מתפלל האדם כאשר הכי, ומשום
ששת  במשך בתפלתו גם שבת מקדושת הארה ממשיך

המעשה. ימי

àã àîåé ùåã÷ä øäåæá ù"îë[שבת]àìéç áéäé
úðéçáî[כח] ïäá øéàäì ìåëé ïëìå ,'åë éîåé øàùì

.ì"ðä ïåéìòä ïåöø

ïéá òöåîîä úðéçá àéä ìåç ìù äìôúä äðäå
ïåöø úðéçáî äøàää êéùîîä ,ìåçã ïéîåéì úáù

.'åë ìåçã ïéîåé ìëá úáùá äìâúîä ïåéìòä

íìñ äðäå áéúëã ,íìåñì äìôúä äìùîð ïëìå
ìùîë ,'åë äîéîùä òéâî åùàøå äöøà áöåî
õøàäî äèîìî ïåúçúä äìåò åãé ìòå åáù íìåñä

.äèîì äìòîìî ïåéìòä ãøåé åá ïëå ,ââä ìò

.íìåñì äìùîð äìôúä î"ãò êë
כך  - לירידה והן לעלי' הן משמש שהסולם כשם
ו"ירידה". "עלי'" ענינים, שני בה שיש בתפלה, הוא

כלומר:

צריך  יתירה הנשמה שתתגלה שכדי לעיל נתבאר
התחתון", "רצון - והוא עבורה, "כלי" לעשות האדם
החכמה  ע"י המתעוררת לה' האהבה שהיא

וההתבוננות.

שהאדם  למעלה", מלמטה "עלי' הנקראת והיא
ה'; אל ולהתקרב לעלות מתייגע

מבחינת  לה' האהבה היא - יתירה" "נשמה וגילוי
בדרך  (שמתגלה השכל מן שלמעלה שבנפש, יחידה
"יורדת" זו שאהבה ה"ירידה", ענין הוא - מתנה)

התחתון". "רצון בתוך ומתגלית

על  נפעלות ו"ירידה" ד"עלי'" אלו "תנועות" ושתי
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הנפש  עליית גם ענינה התפלה כי - כדבעי התפלה ידי
היינו  "ירידה", וגם כו') התבוננות (ע"י ה' אל להתקרב
של  התחתונות המדריגות לתוך למטה, אלקות המשכת

הנפש.

ומבאר:] שהולך [וזהו

úåìòîá äìòîì äèîìî ùôðä äìåò äìôúä é"òù
íåø ãò àâøã øúá àâøã úåðåéìò úåâøãîå

.úåìòîä

àáìã àúåòøá áìä ú÷òö éãé ìò åðééäå רצון]
ùôðהלב] úåìëìúàìòä" 'éçá åäæù ,'úé åéìà å

øçà éåìéòá úåìòì äìòîì äèîìî "ïéá÷åð ïééî
.ä"á óåñ ïéà øåàá ììëéì úåìòîä íåø ãò éåìéò
השם  אל להתקרב עצמו בכוחות האדם התעוררות
בשם  האריז"ל בכתבי נקראת למעלה") ("מלמטה

הנקבה]". [מי נוקבין מיין "העלאת

לידי  לבוא האדם מתייגע שאז התפלה, ענין וזהו
רצונו  שכל הנפש", "כלות בבחינת לה', גדולה אהבה
אין  באור ("ליכלל אלקות עם להתאחד הוא לבבו בכל

ב"ה"). סוף

שמשתוקק  כאדם דתפלה, הלב" "צעקת ענין וזהו
להכיל  יכול אינו שלבו עד ממנו, שרחוק לדבר מאד

כו'. רגשותיו את

äá àöîð ïëå[בתפלה]äìòîìî äãéøéä úðéçá
äìòúð øáë øùàë åðééäã ,äèîì[האדם]úéìëúá

ïåöø úðéçá ìà åòéâäá úåìòîä íåøá éåìéòä
ãøéù åëéùîéå åøøåòé éæà ,ä"á ïåéìòä

ùáìúäì ,äèîì äìòîìî úåâøãîä úåìùìúùäá
'å ìëá äøàää èùôúé åðîîå ,ïåúçúä ïåöøá

.ïéîåé
"מלמטה  לאלקות בתשוקה התעורר שאדם לאחרי
בבחינת  ודביקות התקשרות שמרגיש עד למעלה",
ידי  על הנה - נפשו עצם בכל ב"ה" העליון "רצון
שנותנים  היינו מלמעלה, אותו מעוררים כדבעי התפלה
ו"להוריד" להמשיך שיוכל מלמעלה כח לאדם
"מלמעלה  שבנפש) יחידה בחינת (שמצד זו התעוררות
("רצון  שלו הגלויים ואהבה ברצון שתתלבש למטה",
במשך  עבודתו על רושם ישאיר שזה עד התחתון"),

המעשה. ימי ששת

,åá íéãøåéå íéìåò íé÷ìà éëàìîå áåúëù åäæå
úðéçá ,úåðåù úåâøãîå úåðéçá 'á àöîé íìåñäáù
äìòîìî äãéøéä úðéçáå äìòîì äèîìî äééìòä

.äèîì

úùåã÷ úðéçá úøáçîù ,'åë äìôúä úðéçá åðééäå
ïåöø úøàä øéàî úåéäì ,ìåçã ïéîåé 'å íò úáùä
ïéìåç úåéäì ,ìåçã ïéîåé ìëá úáùáù ïåéìòä
äééìò éãé ìò åðééäå ,ùãå÷ä úøäè ìò åùòðù

:äãéøéå
זה  הרי החול, ימי בתפלת מאירה שבת כשקדושת
יהיו  - שלו דחול עובדין גם - האדם מעשי שכל פועל
טהרת  על שנעשו "חולין בבחינת בקדושה, חדורים
מעין  ג"כ מאיר החול כשבימי ד"היינו הקודש",

השבת". קדושת
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בענין Ï˘Ó‰Â(יג) ג"כ יובן האלה משלים ג' מכל
מלובשת  שבהן ח"ע שבחי' ההלכות
וכה"ג  וטהרה בטומא' כמו ההלכות של הענינים בהגשמת
להתלבש  כ"כ למרחוק שירד' זאת הארה מבחי' הנה
כו' וטהרה טומא' בעניני כמו גשמיים בענינים גם ולהאיר
אור  מבחי' זו הארה ומקור שורש שבא ומובן ניכר מזה
שמגיע  הגדולה האבוקה כדמיון שהוא ביותר גדול
הארה  זה שבריחוק ואע"פ ביותר למרחוק אורה התפשטות
וכמ"כ  כנ"ל באה היא גדול מאור מ"מ שם מגיע מועטת

דברים  כהתלבשות ביותר המצומצם ח"ע שבצמצום בהיות
ח"ע  עצם מכח הרי מ"מ ביותר מועטת הארה היא גשמיים
שאל"כ  זורחת היא משם אור ולא מאור שנקרא שבעצמות
גלוי  בחי' ולכן כ"כ לנמוך מגבוה ונמשך מתפשט היה לא
השמש  כזיו ביטול לו אין בהלכות המצומצם זה אור
ואע"פ  כנ"ל כו' עצמו במאור הוא ששרשו מאחר בשמש
זה  אין יותר רב בגילוי בהלכו' מאיר עליון אור היה שאם
שבא  בהלכות המוסתר האור מיעוט לגבי כלל ערך
שגם  לפי כנ"ל ביותר מרחוק שהוא גם המאור מעצמות
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של  גופו מן שמתפשט ומצומצמת אחרונה היותר בחי'
הנר  אור של מגופו גם ערך באין הרבה גדול יותר מאור
ונמשך  מאיר שזה לפי כו' רב בגילוי בקירוב שמאיר
וזיו  אור מבחי' מאיר וזה עכ"פ מאור שנקרא האור ממקור
דגם  יובן ומזה כו' צח אור דאפי' (וכנ"ל בלבד המאור
ח"ס  בבחי' ששרשן דאורייתא רזין הנק' הקבלה סודות
ורב  גדול באור שמאירים אע"פ וכה"ג כו' צח אור שנקרא
ביותר  המצומצם וגלוי אור לבחינת ערך לו אין לנשמות
שהוא  ביותר גבוה ממקום נמשך להיותו ההלכות בגוף
דאורייתא  רזין כל השגות נמשך שמשם האור לבחי' מקור
אור  דאפי' עה"ע שהוא המאור עצמות בבחינת והיינו כו'
ע"פ  יובן וכמ"כ וד"ל) כנ"ל השמש זיו כביטול כו' צח
הנגלית  שהתורה הנ"ל ביותר המלאה דחבית הב' משל
ע"כ  אשר נובלות שהיא שהגם חש"מ נובלות נקרא
שרש  היות על הוראה מזה כו' גשמיים בענינים מתלבשת
עצם  שנתמלא המילוי בבחי' במקורה זו חכמה אור גילוי
וכמ"ש  לחוץ גדותיה כל על שנשפך עד ביותר ח"ע כח
לברר  הנגלית שבתורה חכמה שהיא תרונה בחוץ חכמות
ברכה  סימן שזהו וכידוע כו' טמא בין להבדיל נוגה בירורי
סימן  בחי' וכן כידוע דוקא כמים נשפך יין כאשר בבית
דאורייתא  יין כאשר למעלה ביותר ועצום רב ושפע ברכה
בירורים  לברר כמים בגילוי לחוץ נשפך שבה פנימי' העלם
דקדמונו  חכמה הקדמוני משל נק' שהתורה וזהו וד"ל כו'
התלבשות  שהוא במשלים למטה וירד נתלבש עולם של
משלים  מג' המכוון הנ"ל כלל מטעם דהלכות חיצוניות
הארתו  יומשך ביותר כחו במילוי בעצם שהדבר שכל הנ"ל
שמרב  הנובלות במשל וכן כו' ביותר הגשמה בענין למטה
של  גדול מכח הרי כו' ביותר במילואו כשהוא לתלמידיו
ומשלים  שלמה משלי כמו והן באין חכמתו עצם מילוי

של  וחכמה שכל אור גילוי מבחי' גבוהין יותר שהן דר"מ
יותר  המלאה מחבית הנופלים במים וכן יותר המאיר אחר
כו' באין גבוה ממקום כי למטה קטן שבכוס ממים חשוב
המוחין  שכאשר ההולד' מכח השלישי במשל וכן וד"ל
כ"ה  כו'. ולד בהגשמ' מולידי' שלו מותרות בחי' בשלימות
עלאה  מחכמה ושרשם כו' איברי' רמ"ח פקודין רמ"ח
הח"ע  בכח הוא כאשר ואמנם נפקת מח"ע דאורייתא
הגם  כו' איברים רמ"ח בחי' פקודין רמ"ח בחי' להמשיך
כחה  עצם בבחי' מגיע ה"ז עצמה דח"ע מותרות שזהו
והאברים  המדו' בחי' שהן ולד הוליד ע"כ במילוא' כשהיא

שמ  מה כמ"ש שהתורה כו' (וכידוע כו' בנו שם ומה ו
מלמעלה  ונמשכת אדם התורה זאת כמ"ש אדם נקרא'
וזהו  כו') מתנה וממדבר בענין במ"א כמ"ש אדם מבחי'
רמ"ח  שנק' גשמיות במצות לישראל מ"ת מעלת יתרון
ברוחניות  האבות שהשיגו התורה מהשגת יותר כו' איברים
אין  אבל עצמ' ח"ע אור בבחי' מעלה למעלה שזהו הגם
שהאור  ואע"פ דח"ע אור מקור המאור בעצם מגיע זה
ליעקב  כמו בנפשם יתירה במעלה ועצום רב בגלוי
שבתפילין  ח"ע מבחי' בנפשם הרוחני אור שהאיר במקלות
שמלובש  ח"ע עצמות מבחי' כלל ערך זה אין כו' שלנו
מזה  בהגשמ' הדבר בא שכאשר הנ"ל מטעם שלנו בתפילין
כשהוא  הדבר מעצמות שרשו היות על הוראה דוקא
הטפה  מן הולד התהוות ענין טעם וזהו ביותר במילואו
כנ"ל  ביותר במילואן המוחין כניסת לאחר רק שאינו
אדרבה  גשמית מטפה הוא גשמי הולד שהתהוות ואע"פ
ביותר  ועמוק דק ממושכל גם בשרשו גבוה יותר זה
שמזה  במ"א (וכמ"ש כו' החכמה כח מפנימי' הנמשך
ממלאכים  גם גבוהים בנים שנקרא הנשמות שרש הטעם

וד"ל: כו') דאו"א מאורות שנמשכים העליונים
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‰‰Â דלעילא עין בחי' גילוי שמאיר כיון מובן אינו לכאור'
יראו  בעין עין וכתי' דלתתא, עין לבחי' צריך למה
שכדי  הוא והענין דוקא, עין הבחי' ב' שיהי' שצריך שמשמע

עין שיהי' בחי' ע"י דוקא זהו דלעילא עין בחי' גילוי
השגת  שמשיג דלתתא עין של הראי' ולפ"ע דלתתא,
ידוע  דהנה דלעילא, עין בחי' נתגלה זה לפ"ע המציאות
עצמה  שמצד נה"ב את לברר כדי הוא בגוף הנשמה שירידת
שיתפעל  וכדי נה"ב, לברר שירדה רק כלל תיקון צריכה אינה
השגת  בחי' דלתתא עין ע"י דוקא זהו מאלקות נה"ב
יתפעל  לא שנה"ב לפי דוקא מאין יש בריאת של המציאות

בפסוד"ז  שמאריכין וזהו כו', מאין יש השגה מבחי' רק
תנינים  הארץ מן ה' את הללו כמו גשמי' בדברים הכל שהוא
שכדי  לפי והיינו השמי' את עשית אתה תהומות וכל
ע"י  והנה כו'. מאין יש בריאת ע"י דוקא זהו נה"ב שיתפעל
בחי' דלעילא עין בחי' גילוי בחי' נעשה עי"ז נה"ב שיתברר
שנה, שבעים בהם שנותינו ימי מ"ש וזהו המהות, השגת
נה"ב  את לברר כדי שנה שבעים חיי' ימי לו שניתן והיינו

דלעילא. עין בחי' גילוי זה לפ"ע נעשה ועי"ז
‰Ê·Â לו ונתן חיים לו היו לא שדוד במדרש מ"ש יובן

אלף  לחיות צריך הי' שאדה"ר לפי שנה, ע' אדה"ר
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ונתן  שנה ול' מאות תשע רק וחי הקדב"ה של יומו שנה
לפי  שנה ע' לדוד ג"כ נתנו האבות והנה לדוד, שנה ע'
ונתן  קע"ה רק חי ולא שנה ק"פ לחיות צריך הי' שאברהם
קע"ה  אברהם כמו לחיות צריך הי' ויעקב לדוד שנים ה'
ל"ז  ונתן יעקב כמו לחיות צריך הי' ויוסף לדוד ך"ח ונתן
יגדל  ועתה בחי' שהוא שנה כ"ח לו נתן שיעקב וזהו לדוד,
שנה  ל"ז לו נתן ויוסף אד' שם של מקור אד' כ"ח נא
לפי  יותר יוסף לו נתן וע"כ מדות, וז' מוחי' ג' כנגד שהוא
אברהם  של שנה וה' יוסף, בחי' הוא אורות תוס' שעיקר
לבד. שנה ע' רק חי לא דוד והנה כו'. חסדים ה' הוא

בעין  עין עין, בחי' שני זהו שנה ע' בחי' דשני הוא והענין
לפי  דלתתא, עין בחי' זהו אדה"ר של שנה דע' יראו,
של  שנה וע' עה"ד חטא אחר זהו שנה אלף שחי שאדה"ר
המהות, השגת בחי' שהוא דלעילא עין בחי' הוא האבות
שיש  כל מרוב וכמ"ש ג"כ בג"ע בחי' כמה יש כי והיינו
נמשך  כך דלתתא עין של הגילוי ולפ"ע כל בחי' כמה
אך  המהות, השגת בחי' דלעילא עין של הגילוי זה לפ"ע
אצלו  הי' דעיקר הוא הענין לבד, שנה ע' רק חי שלא מה
אצלו  מאיר הי' דלעילא שעין רק דלתתא עין בחי' רק

לבד. מקיף בבחי'
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ÔÎÏÂ שאינו הוא שבעיבור הוא, אמו ירך עובר אמרו
האב  כח גם בהעלם שיש הגם הנה"י כ"א מאיר
אינו  עיבור בימי מ"מ הדכר מטיפת מתהווה הולד שעיקר
דהגם  ברכיו בין מונח ראשו וזהו האב, ע"ש עדיין נקרא
אך  כלום. משמש אינו אבל ומדות מוחין ראש לו שיש
למשפחותיהם  כמ"ש האב ע"ש שנקרא מצינו הלא צ"ל
והענין  יצחק. את הוליד אברהם וכמ"ש אבותם לבית
אמו  ירך רק הוא הרי אמו במעי בעודו כי אמת ששניהם
הגילוי  אל מההעלם כשיוצא אבל האב, ע"ש נקרא ואין
עיקר  הי' בתחלה גם דהרי האב, ע "ש לקרוא שייך אז
ואינו  אמו בבטן שנתעלם לפי אלא הדכר מטיפת היצירה

נק' שלו הכחות שיצא מאיר הלידה אחר אבל האם, ע"ש
האב. ע"ש נק' לכן האב כח לגילוי יוצא הרי העולם לאויר

ומדות  המוחין בגילוי מאיר אינו דכאשר ברוחניות הוא וכן
נקרא  זה הרי כבהמה מלומדה אנשים מצות דרך כ"א

האם. בשר שהוא עיבור
Ï·‡ הכל דבר סוף כמ"ש ומדות, מוחין גילוי הוא לידה

דכללות  האדם, כל זה כי כו' ירא האלקים את נשמע
דבר  ויובן בגילוי. בו שיאיר זה בבחי' שיהי' הוא האדם כל
עליהם  מתמלא אתה אפילו אמרו דהנה ג"כ למעלה זה
הוא  ואתה לפניך, צרכיהם כל יהיו עוברה כאשה עברה
האור  מתעלם וכאשר התיקון, כל כללות שהוא מ"ה שם
שזהו"ע  נה"י שהוא החיצוניות כ"א מאיר ואינו מ"ה דשם
שפעם, אוה"ע גם מקבלים אז עברה, עליהם מתמלא אתה
מ"ה  שמעוררים וע"י נש"י, על שולטים הם ואדרבה

מ"ה. שם גילוי ג"כ למעלה מעוררים עי"ז שבנפש
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àéùå÷ä ÷ãöé ïë íàחיים øåàäשבעץ  íìòúð äî éðôîã
ïéà úðéçááù øåàä ÷ø íìòúéù ÷éôñî äéä éøä ,éøîâì

óåñממשúåæåðâä úåøéôñ øùòäî êùîðä å÷ä øåà øàùéå
.'åë óåñ ïéà øåàáù

יש הרב של שכלו בתוך שאם  והתלמיד, הרב במשל וכמו
אף הנה התלמיד, ברמת  הם מהרעיונות וחלק רעיונות, כמה
כביכול יסלק שהרב צורך אין יחד, מעורבים הם שהרעיונות
שהרי לתלמיד, ששייך רעיון  למצוא בשביל שכלו כל את

כבר  אם בנמשל, וכך אלו. רעיונות קיימים שכלו גוף בתוך
הגנוזות, ספירות עשר שזה - לקו שרש יש הצמצום לפני
רק לסלק ניתן  והיה לגמרי , האור כל את  לסלק צורך אין 

סו  אין האור בחינת הקו את שרש את ולהשאיר ממש, ף
הגנוזות. הספירות דרגת שזה סוף, שבאין

יש הצמצום לפני גם אם - לדייק יש לכאורה, שכאן אלא
צמצום? שיהיה בכלל למה הגנוזות, ספירות  עשר של דרגה
עשר  של ומהדרגה כביכול, הצמצום על בכלל 'נוותר' אולי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



קפה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ונתן  שנה ול' מאות תשע רק וחי הקדב"ה של יומו שנה
לפי  שנה ע' לדוד ג"כ נתנו האבות והנה לדוד, שנה ע'
ונתן  קע"ה רק חי ולא שנה ק"פ לחיות צריך הי' שאברהם
קע"ה  אברהם כמו לחיות צריך הי' ויעקב לדוד שנים ה'
ל"ז  ונתן יעקב כמו לחיות צריך הי' ויוסף לדוד ך"ח ונתן
יגדל  ועתה בחי' שהוא שנה כ"ח לו נתן שיעקב וזהו לדוד,
שנה  ל"ז לו נתן ויוסף אד' שם של מקור אד' כ"ח נא
לפי  יותר יוסף לו נתן וע"כ מדות, וז' מוחי' ג' כנגד שהוא
אברהם  של שנה וה' יוסף, בחי' הוא אורות תוס' שעיקר
לבד. שנה ע' רק חי לא דוד והנה כו'. חסדים ה' הוא

בעין  עין עין, בחי' שני זהו שנה ע' בחי' דשני הוא והענין
לפי  דלתתא, עין בחי' זהו אדה"ר של שנה דע' יראו,
של  שנה וע' עה"ד חטא אחר זהו שנה אלף שחי שאדה"ר
המהות, השגת בחי' שהוא דלעילא עין בחי' הוא האבות
שיש  כל מרוב וכמ"ש ג"כ בג"ע בחי' כמה יש כי והיינו
נמשך  כך דלתתא עין של הגילוי ולפ"ע כל בחי' כמה
אך  המהות, השגת בחי' דלעילא עין של הגילוי זה לפ"ע
אצלו  הי' דעיקר הוא הענין לבד, שנה ע' רק חי שלא מה
אצלו  מאיר הי' דלעילא שעין רק דלתתא עין בחי' רק

לבד. מקיף בבחי'
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ÔÎÏÂ שאינו הוא שבעיבור הוא, אמו ירך עובר אמרו
האב  כח גם בהעלם שיש הגם הנה"י כ"א מאיר
אינו  עיבור בימי מ"מ הדכר מטיפת מתהווה הולד שעיקר
דהגם  ברכיו בין מונח ראשו וזהו האב, ע"ש עדיין נקרא
אך  כלום. משמש אינו אבל ומדות מוחין ראש לו שיש
למשפחותיהם  כמ"ש האב ע"ש שנקרא מצינו הלא צ"ל
והענין  יצחק. את הוליד אברהם וכמ"ש אבותם לבית
אמו  ירך רק הוא הרי אמו במעי בעודו כי אמת ששניהם
הגילוי  אל מההעלם כשיוצא אבל האב, ע"ש נקרא ואין
עיקר  הי' בתחלה גם דהרי האב, ע "ש לקרוא שייך אז
ואינו  אמו בבטן שנתעלם לפי אלא הדכר מטיפת היצירה

נק' שלו הכחות שיצא מאיר הלידה אחר אבל האם, ע"ש
האב. ע"ש נק' לכן האב כח לגילוי יוצא הרי העולם לאויר

ומדות  המוחין בגילוי מאיר אינו דכאשר ברוחניות הוא וכן
נקרא  זה הרי כבהמה מלומדה אנשים מצות דרך כ"א

האם. בשר שהוא עיבור
Ï·‡ הכל דבר סוף כמ"ש ומדות, מוחין גילוי הוא לידה

דכללות  האדם, כל זה כי כו' ירא האלקים את נשמע
דבר  ויובן בגילוי. בו שיאיר זה בבחי' שיהי' הוא האדם כל
עליהם  מתמלא אתה אפילו אמרו דהנה ג"כ למעלה זה
הוא  ואתה לפניך, צרכיהם כל יהיו עוברה כאשה עברה
האור  מתעלם וכאשר התיקון, כל כללות שהוא מ"ה שם
שזהו"ע  נה"י שהוא החיצוניות כ"א מאיר ואינו מ"ה דשם
שפעם, אוה"ע גם מקבלים אז עברה, עליהם מתמלא אתה
מ"ה  שמעוררים וע"י נש"י, על שולטים הם ואדרבה

מ"ה. שם גילוי ג"כ למעלה מעוררים עי"ז שבנפש

egwe ekyn 'eb dyn `xwie d"c
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כביכול יסלק שהרב צורך אין יחד, מעורבים הם שהרעיונות
שהרי לתלמיד, ששייך רעיון  למצוא בשביל שכלו כל את

כבר  אם בנמשל, וכך אלו. רעיונות קיימים שכלו גוף בתוך
הגנוזות, ספירות עשר שזה - לקו שרש יש הצמצום לפני
רק לסלק ניתן  והיה לגמרי , האור כל את  לסלק צורך אין 

סו  אין האור בחינת הקו את שרש את ולהשאיר ממש, ף
הגנוזות. הספירות דרגת שזה סוף, שבאין

יש הצמצום לפני גם אם - לדייק יש לכאורה, שכאן אלא
צמצום? שיהיה בכלל למה הגנוזות, ספירות  עשר של דרגה
עשר  של ומהדרגה כביכול, הצמצום על בכלל 'נוותר' אולי
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אור  ישירות  ועלול עילה של בסדר ימשך הגנוזות  ספירות 
הקו ?

נ"ע : הרבי  מבהיר זה  על ììëהנה íåöîöä äéä àì íàå
å÷ä úåìâúä úåéäì øùôà äéä àì,והסיבה -øéàî øùàëã

øåàä ììë øëéð åðéà ìåáâ éìá úðéçáá àåäù øåàä
óåñ ïéàä øåà éåìéâ äéä øùàëã åðééäå ,'åë ìåáâ úðéçááù
éøîâì íéìèá úåæåðâä úåøéôñ øùòä åéä íåöîöä íãå÷

ìåáâ-éìáä óåñ ïéà øåàáרואים לא  åéæאותן וכלל ìåèéáëå ,
á ùîùäהתוךøéàîù ùîùä íöòå óåâ øåà éðôîã ùîù

åéæå øåà íùá äìåò åðéà íùהשמש זיו כשיוצא ורק
ניכר  הוא אז  רק הרי  עצמה, áåúëùמהשמש åîëå 'åë

íéðåðéá ìù øôñáוהאמונה היחוד בשער תניא, -9ïë ìòå ,
úåìâúä äéäéù éãëá óåñ ïéàä úåîìòúä úåéäì êøöåä

,'åë úåæåðâä úåøéôñ øùòäצמצום המושג  עצם כלומר -
הספירות ניכרות יהיו שבכלל בכדי  בוודאי, להיות  חייב 

הגנוזות.
äæå- ממש סוף אין האור של הצמצום -äéäéù ÷éôñé

'åë úåæåðâä úåøéôñ øùòäî å÷ä úåìâúäזוהי כלומר -
סוף אין  האור של צמצום יהיה שאמנם  חיים, העץ שאלת
להיות צריך לא אך הגנוזות, הספירות את יגלה וזה ממש ,
תישאר  אלא הצמצום, שלפני  הבחינות כל של מוחלט סילוק
ולמה הקו , אור ישירות ימשך ומשם הקו, שרש של הבחינה

מוחלט? סילוק של באופן  הצמצום היה
לא שהצמצום לבחינה דוגמא בסוגריים נ "ע הרבי ומוסיף

ידו: על שנתגלתה ורק עליה çëהשפיע úðéçáá åîëå)
åîéùøä àåäù óåñ-ïéàáù ìåáâäהכלים שרש -äéä àì

íåöîö äæáשהיה כפי דבר אותו הצמצום לאחר נשאר והוא
הצמצום, åîëההבדלø÷לפני ,øåà íåöîö éãé ìò äìâúðù

øåà éåìéâá úåéäì ìåëé äéä ïë10,('åë å÷ä בו יהיה שלא
הרי ממש  סוף אין  האור שיסתלק  ידי  שעל  אלא צמצום

צמצום ללא ישירות וימשך ניכר ויהיה הקו  אור .יתגלה
.'åë éøîâì øåàä íìòúð äî éðôîå,חיים העץ שאלת זוהי -

לפני שגם הנ"ל ההסבר כל פי  על ומיושבת  מובנת שהיא
המוגבל. הקו לאור ומקור שרש יש הצמצום

íù õøéúåשהיה וזה  אפשרי , היה באמת שזה  חיים, העץ
- הקו אור כולל  האור úååäúäסילוק ìéáùá ÷ø åäæù

äéä àì å÷ä øåà ÷ø åìéôà øåàä øàùð äéä íàã íéìëä
íéìëä úååäúä úåéäì øùôà הקו אור עוצמת  שגם כיון -

הכלים לעומת חזקה מידי  ååäúðהיא øáëù éøçàåידי על
הקו  אור כולל האור, לגמרי  íâשהסתלק íéìèáúî íðéà

íäá êùîðùëכך éåìéâäåאחר øåàä הקו åîëåשל  'åë
.øçà íå÷îá øàáúðù

לפני שגם  בבירור, רואים חיים העץ מקושיית מקום, מכל
זו  הבנה רק שהרי הקו, לאור ומקור שרש יש הצמצום
האור  את לסלק כזו אפשרות עלתה כיצד ומסבירה  מיישבת

הקו. אור מלבד
- נ"ע הרבי  שואל íâאך éøäã ïéáäì êéøö ïééãò íðîà

àåä å÷ä úëùîä הענין במסקנת íåöîöäבפועל éãé ìò
äéäù íééç õòäã úåòîùîä éôì íâå ,'åë äìçú äéäù

øùôàáאלא הקו, באור צמצום יהיה úðéçáשלא øàùéù
äéä éøä íå÷î ìëî ,'åë å÷ä דבר של íéðôבסופו ìë ìò

íåöîö'åë å÷ä øåàá íâכנ"ל הכלים התהוות  íàåבשביל ,
.'åë åøå÷îå åùøùî íâ íìòää éåìéâ úðéçáá àåä êéà ïë-

למקורו, בערך שהוא ההעלם, גילוי  של המשמעות שהרי
ריחוק בבחינת הוא הרי צמצום ידי  על נמשך הוא  ואם

לכאורה. ודילוג 
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לשונו:9. וזה ג', ux`lפרק xi`nd ynyd xe` `ed dfl lynde
ux`d lr xi`n lk oirl d`xpe ynyd sebn hytznd xe`e eif `edy mixcle
ynyd xeck xnege seba k"b epyi dfd eife xe`y heyt df dpde mlerd llgae
enewna xi`dl lkeiy y"k k"k wegxnl xi`ne hytzn m`y minyay envr
ynn lha ik ynn qt`e oi`l dfd eifd aygp ynn enewna myy wx ynn
dfd xe`de eifdy dfd eifde xe`d xewn `edy ynyd xeck seb iabl ze`ivna
lk zgz mlerd llga wx ynyd xeck mvre sebn dxi`n dx`d wx epi`

eifde xe`d o`k d`xp ze`ivna ynyd xeck seb o`k oi`y ux`d lre minyd
exewna `edyk k"`yn zn`a yi my o`k eilr ltepe lk oirl ynn yil dfd
my `ed zn`a ik qt`e oi` my wx llk yi my eilr ltep oi` ynyd seba
qt`e xi`nd ynyd seb `edy ecal exewn wx my xi`n oi`y ynn qt`e oi`l

ecrla.
אינה 10. תיבה כאן יש קודשו יד כתב בגוף הגיליון: בשולי

הא"ס. אור להיות: צריך ואולי ברורה,

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"yz'd mixn`nd xtq

ּבכל ‡ÌÓב) הּלב ׂשימת ׁשהּוא "נׁשמע", ׁשּיהיה ּבכדי »¿»ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
ידי  על ּדוקא הּוא ּבפרטּיּות, ּומצוה ְְְְְִִִִֵַַָָָָמצוה
על  קּבלת ּבחינת הּוא ּד"נעׂשה" לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָֹהקּדמת
יגזר  אׁשר ּככל לעׂשֹות יתּבר מלכּותֹו על עצמֹו על ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשּמקּבל

ּולאחר  ּוכלל, ּכלל הּטעמים אחרי להתחּקֹות מּבלי ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאמר
אחר  ּבאפן הּוא ה"ּנׁשמע" עׂשּית הרי ּד"נעׂשה" על ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹהּקּבלת
על  ּדבקּבלת הּוא מהענין הּמּובן ּכפי ּבאמת אׁשר ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלגמרי,
קּבלת  ּבחינת ׁשהּוא "נעׂשה", ענין ׁשהּוא מדרגֹות, ב' ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָיׁש
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ׁשּיהיה, ּפרט ּבכל הרצֹון ׁשּיהיה ּכפי ּולקּים לעׂשֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
יעׂשה. הרי ּׁשּיׁשמע מה ּדכל ונׁשמע", "נעׂשה ענין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
והּוא  יֹותר, ּפנימי והּוא על ּבקּבלת אפן עֹוד יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹאמנם
עניני  ּיהיּו מה ׁשּיֹודע קדם ּדעֹוד לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהקּדמת
עצמֹו מֹוסר על הּקּבלת לגדל מקֹום מּכל והּצּוּויים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּגזרה
נעלית, מדרגה ׁשּזֹוהי ,ּכ אחר הּצּוּוי ּׁשּיהיה מה ּכפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלקּים
מדרגה  ּכן ּגם היא "נעׂשה" ׁשּבבחינת על ׁשהּקּבלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּדהגם
ּפרטי  אל רק הּוא על הּקּבלת הרי מקֹום ּומּכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹנכֹונה,
על  הּקּבלת ּכן ּׁשאין מה ּולקּימֹו, רצֹון ּכל לׁשמע ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהרצֹונֹות
לבעל  והּבּטּול על הּקּבלת ׁשהּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדהקּדמת
הקּדמת  לאחר ולזאת, יֹותר. ּפנימי ּבּטּול ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהרצֹון,
ּבהפלאה  היא ּגּופא "נׁשמע" מדרגת אז לנׁשמע, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָנעׂשה
ּדֹומה  ׁשאינֹו אדם, ּבני ּבטבע ּבחּוׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹותר,
לבעל  אֹו הרצֹון אל על ּבקּבלת ׁשהּוא הּמעׂשה קּיּום ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכלל
ּבא  הּפעל הרי אז הרצֹון לבעל על ּבקּבלת ּדכׁשהּוא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרצֹון,
ׁשאינֹו הּמצות, ּבקּיּום ּגם יּובן ּכזאת ּובדגמא יֹותר, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻּבדּיּוק
על  ּבקּבלת ׁשהיא ּכמֹו והּדּורּה הּמצוה קּיּום ּכלל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּדֹומה
ּדבר  ויּובן הרצֹון. לבעל על ּבקּבלת ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹלהרצֹון,

ּבמּוחׁש ּדרּגֹות,זה ב' יׁש ּדבּמצות ּגּופא. הּמצות קּיּום ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּכמּוסים  טעמים מּפני ּגזרֹות הם ּדחּקים ּומׁשּפטים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָֻֻחּקים
וטהרה, טמאה ׁשעטנז, ּוכמֹו לנּו, ּוגלּויים ידּועים ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבלּתי
רק  הּוא לנּו ּׁשּנגלה ּומה עליהם, ּגלּויים טעמים לנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאין
מּתר, זה ודבר אסּור זה ׁשּדבר הּוא ּברּו העליֹון הרצֹון ְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֻּגּלּוי
ּגלּוי  טעם אבל הּטמא, את מטהר זה ודבר מטּמא זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ּוכמאמר  הּכתּוב, ּגזרת רק והּוא זה, על לנּו הּמת 9אין "אין ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
חקקּתי  חּקה ּגזרּתי ּגזרה אּלא מטהר, הּמקוה ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמטּמא
ויׁשנּה ּגזרֹותי". על  לעבר על) הּקּבלת (מּפני יכֹול אּתה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹואי
ּבענינים  ּוכמֹו מׁשּפטים, ׁשהם הּמצות ּבקּיּום מדרגה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹעֹוד
ּורציחה  ּוגנבה ּגזלה ּותמיכה, צדקה לחברֹו, אדם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּבין
ּבכלל  ּכן ּגם הם הּלבבֹות ּדחֹובֹות מצוֹות ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָוהּדֹומה,
הּמצות  ׁשּבקּיּום המּוסר. ּבספרי ענינם וכמבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּפטים,
ּבבּטּול  על הּקּבלת סּבת מּפני המקּימן ּבין ּגדֹול הבּדל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיהיה

להרצֹון, ּבבּטּול על קּבלת מּפני רק אֹו ּבכלל, הרצֹון ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹלבעל
רצֹון  הּוא ׁשּכ מּפני ּכן ּגם הּוא קּיּומן ׁשּסּבת הגם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדאז
קּיּום  ּבין הבּדל ּבֹו יהיה הרי מקֹום מּכל הּוא, ּברּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָהעליֹון
ירּגיׁש הרי הּמׁשּפטים ּדבקּיּום החּקים, לקּיּום ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּמׁשּפטים
את  ׁשּמקּים ּבמי ּכן ּׁשאין מה החּקים, מּבקיּום יֹותר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻענג
הקּדמת  ענין (ׁשהּוא הּכללי על הּקּבלת סּבת מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹהּמצות
נפלא, ענג ירּגיׁש החּקים ּבקּיּום ּגם הרי אז לנׁשמע), ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻנעׂשה
ּוכמֹו יֹותר, נפלא הּוא הענג הרי הּמׁשּפטים ּבקּיּום כן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹּוכמֹו
ּופקּדתֹו אדֹונֹו צּוּוי ּכׁשּממּלא העבד ּתענּוג ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעלּֿדרֿמׁשל
הּתענּוג  ּבתחּלה ּכפּול, ותענּוגֹו מעבֹודתֹו ענג לֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש
ּדוקא, ידֹו מּפעל ׁשּמתעּנג האדם ּדבטבע הּפעל, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמעצם
עׂשהּו ׁשהּוא ׁשּלֹו חפץ יקר יהיה ּדיֹותר רֹואים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּדלכן
זּולתֹו מחפץ ּפׁשּוט, חפץ ׁשהּוא הגם ּביגיעה, לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָועלה

וכּו',ׁשהּו יפי ׁשם  יׁש ׁשּלֹו היגיעה ּדלבד ּבאמת, יקר א ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ולזאת  ידיו, ּבפעל מתעּנג אדם ׁשּכל הּטבע הּוא ּכ ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדלהיֹות
ּבתענּוג  יתעּנג יֹותר זאת ועֹוד ּבזה, העבד ּתענּוג ּגם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
זאת  עבֹודתֹו ידי על וגרם האדֹון רצֹון את ׁשּמּלא מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפלא
האדֹון  ּבמהּות הּׂשגה איזה לֹו ּכׁשּיׁש ּובפרט האדֹון, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתענּוג
ּובדגמא  ּבמאד, ׁשּלֹו הּתענּוג יתּגּדל הרי מפלא ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻׁשּלֹו
ׁשּקּיּום  ׁשמים, מלכּות על קּבלת ּבענין ּגם יּובן ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּכזאת
ּבהפלגה  הּוא מלכּות על הּקּבלת ּבסּבת הּבא ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹֹהּמצות
ׁשעל  על ּבקּבלת ׁשהּוא הּמצות קּיּום מּכמֹו יֹותר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהפלאה
הפלאת  ּבגדל האמת את ויּכיר ּכׁשּיבין ּובפרט הּטעם, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפי
ענג  לֹו יגרֹום ּפקּדתֹו את ּבקּיּומֹו ואׁשר האדֹון, ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻרֹוממּות

ּוכמאמר  רּוח, ונעׂשה 10ונחת ׁשאמרּתי לפני רּוח "נחת ְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַַַָָָ
מעלת  וזֹוהי למאד, עד נפלא ענג התעּנג הרי ׁשאז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצֹוני",
קּבלת  ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָענין

נעלית. הּיֹותר ֲֵֵַַֹעל
.¯ev˜'ב יבאר נׁשמע. על ּגם ּפֹועל נעׂשה הקּדמת ƒְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

הרצֹון  לבעל אֹו הרצֹון, אל על ּבקּבלת ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹמדרגֹות
ּבחּקים  נפלא, ּבתענּוג הּמצות קּיּום ואז יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהיא

ְִִַָּובּמׁשּפטים.
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שם.9) רבה במדבר כו. חוקת, פרשת תנחומא מדרש ראה
פרה. פסקא פסיקתא

ז.10) טו, שם וראה ח. כח, במדבר ספרי

•
mixeaic ihewl

הוא  המכתב אחד. לכל ובהיר ברור זה מכתב תוכן
ביטוי  כל להסבירו, לגמרי שמיותר אופייני כך כל
יום. היום ומחיי האדם של הטבעיות מתכונותיו מתאשר
בעלי  היו בביתם שבהיותם מהגרים, מאות הרבה
יושבי  יהודים הראשונה, מהמדרגה דתיים בתים
הראשונה  בשורה יושבים הכנסת, בבית ה"מזרח"
ובחיי  התורה בהחזקת ראשונים התורה, שיעורי בשולחן

המלה  בצירוף היהודי, בשמו קראו אחד לכל החברה,
עצמו  על ונשא מקומו את מכיר היה אחד וכל "מורנו",
ומשפחתו, הקהילה, כלפי מסויימת רוחנית אחריות
בחרתנו" ה"אתה של בגאון לו עזרו והילדים, האשה

היהודי.
הרוסי, מרדכי ור' בנימין ר' יעקב, ר' אברהם, כשר'
ניכר  זה הרי אמריקאי, למהגר הופך הגליצאי או הפולני
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ׁשּיהיה, ּפרט ּבכל הרצֹון ׁשּיהיה ּכפי ּולקּים לעׂשֹות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
יעׂשה. הרי ּׁשּיׁשמע מה ּדכל ונׁשמע", "נעׂשה ענין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזהּו
והּוא  יֹותר, ּפנימי והּוא על ּבקּבלת אפן עֹוד יׁש ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹאמנם
עניני  ּיהיּו מה ׁשּיֹודע קדם ּדעֹוד לנׁשמע, נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהקּדמת
עצמֹו מֹוסר על הּקּבלת לגדל מקֹום מּכל והּצּוּויים, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהּגזרה
נעלית, מדרגה ׁשּזֹוהי ,ּכ אחר הּצּוּוי ּׁשּיהיה מה ּכפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלקּים
מדרגה  ּכן ּגם היא "נעׂשה" ׁשּבבחינת על ׁשהּקּבלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּדהגם
ּפרטי  אל רק הּוא על הּקּבלת הרי מקֹום ּומּכל ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹנכֹונה,
על  הּקּבלת ּכן ּׁשאין מה ּולקּימֹו, רצֹון ּכל לׁשמע ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹהרצֹונֹות
לבעל  והּבּטּול על הּקּבלת ׁשהּוא לנׁשמע נעׂשה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹּדהקּדמת
הקּדמת  לאחר ולזאת, יֹותר. ּפנימי ּבּטּול ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹהרצֹון,
ּבהפלאה  היא ּגּופא "נׁשמע" מדרגת אז לנׁשמע, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָנעׂשה
ּדֹומה  ׁשאינֹו אדם, ּבני ּבטבע ּבחּוׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָיֹותר,
לבעל  אֹו הרצֹון אל על ּבקּבלת ׁשהּוא הּמעׂשה קּיּום ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכלל
ּבא  הּפעל הרי אז הרצֹון לבעל על ּבקּבלת ּדכׁשהּוא ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהרצֹון,
ׁשאינֹו הּמצות, ּבקּיּום ּגם יּובן ּכזאת ּובדגמא יֹותר, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻּבדּיּוק
על  ּבקּבלת ׁשהיא ּכמֹו והּדּורּה הּמצוה קּיּום ּכלל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹּדֹומה
ּדבר  ויּובן הרצֹון. לבעל על ּבקּבלת ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָֹלהרצֹון,

ּבמּוחׁש ּדרּגֹות,זה ב' יׁש ּדבּמצות ּגּופא. הּמצות קּיּום ּבענין ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹ
ּכמּוסים  טעמים מּפני ּגזרֹות הם ּדחּקים ּומׁשּפטים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָֻֻחּקים
וטהרה, טמאה ׁשעטנז, ּוכמֹו לנּו, ּוגלּויים ידּועים ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַָָָָֻׁשּבלּתי
רק  הּוא לנּו ּׁשּנגלה ּומה עליהם, ּגלּויים טעמים לנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאין
מּתר, זה ודבר אסּור זה ׁשּדבר הּוא ּברּו העליֹון הרצֹון ְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֻּגּלּוי
ּגלּוי  טעם אבל הּטמא, את מטהר זה ודבר מטּמא זה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּדבר

ּוכמאמר  הּכתּוב, ּגזרת רק והּוא זה, על לנּו הּמת 9אין "אין ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
חקקּתי  חּקה ּגזרּתי ּגזרה אּלא מטהר, הּמקוה ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻמטּמא
ויׁשנּה ּגזרֹותי". על  לעבר על) הּקּבלת (מּפני יכֹול אּתה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹואי
ּבענינים  ּוכמֹו מׁשּפטים, ׁשהם הּמצות ּבקּיּום מדרגה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹעֹוד
ּורציחה  ּוגנבה ּגזלה ּותמיכה, צדקה לחברֹו, אדם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָׁשּבין
ּבכלל  ּכן ּגם הם הּלבבֹות ּדחֹובֹות מצוֹות ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָוהּדֹומה,
הּמצות  ׁשּבקּיּום המּוסר. ּבספרי ענינם וכמבאר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמׁשּפטים,
ּבבּטּול  על הּקּבלת סּבת מּפני המקּימן ּבין ּגדֹול הבּדל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיהיה

להרצֹון, ּבבּטּול על קּבלת מּפני רק אֹו ּבכלל, הרצֹון ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹלבעל
רצֹון  הּוא ׁשּכ מּפני ּכן ּגם הּוא קּיּומן ׁשּסּבת הגם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדאז
קּיּום  ּבין הבּדל ּבֹו יהיה הרי מקֹום מּכל הּוא, ּברּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָהעליֹון
ירּגיׁש הרי הּמׁשּפטים ּדבקּיּום החּקים, לקּיּום ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָֻהּמׁשּפטים
את  ׁשּמקּים ּבמי ּכן ּׁשאין מה החּקים, מּבקיּום יֹותר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹֻענג
הקּדמת  ענין (ׁשהּוא הּכללי על הּקּבלת סּבת מּפני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֹֹהּמצות
נפלא, ענג ירּגיׁש החּקים ּבקּיּום ּגם הרי אז לנׁשמע), ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻנעׂשה
ּוכמֹו יֹותר, נפלא הּוא הענג הרי הּמׁשּפטים ּבקּיּום כן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹּוכמֹו
ּופקּדתֹו אדֹונֹו צּוּוי ּכׁשּממּלא העבד ּתענּוג ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻעלּֿדרֿמׁשל
הּתענּוג  ּבתחּלה ּכפּול, ותענּוגֹו מעבֹודתֹו ענג לֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיׁש
ּדוקא, ידֹו מּפעל ׁשּמתעּנג האדם ּדבטבע הּפעל, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹמעצם
עׂשהּו ׁשהּוא ׁשּלֹו חפץ יקר יהיה ּדיֹותר רֹואים אנּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּדלכן
זּולתֹו מחפץ ּפׁשּוט, חפץ ׁשהּוא הגם ּביגיעה, לֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָועלה

וכּו',ׁשהּו יפי ׁשם  יׁש ׁשּלֹו היגיעה ּדלבד ּבאמת, יקר א ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ולזאת  ידיו, ּבפעל מתעּנג אדם ׁשּכל הּטבע הּוא ּכ ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּדלהיֹות
ּבתענּוג  יתעּנג יֹותר זאת ועֹוד ּבזה, העבד ּתענּוג ּגם ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
זאת  עבֹודתֹו ידי על וגרם האדֹון רצֹון את ׁשּמּלא מּזה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹנפלא
האדֹון  ּבמהּות הּׂשגה איזה לֹו ּכׁשּיׁש ּובפרט האדֹון, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּתענּוג
ּובדגמא  ּבמאד, ׁשּלֹו הּתענּוג יתּגּדל הרי מפלא ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻֻׁשּלֹו
ׁשּקּיּום  ׁשמים, מלכּות על קּבלת ּבענין ּגם יּובן ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּכזאת
ּבהפלגה  הּוא מלכּות על הּקּבלת ּבסּבת הּבא ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹֹהּמצות
ׁשעל  על ּבקּבלת ׁשהּוא הּמצות קּיּום מּכמֹו יֹותר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹוהפלאה
הפלאת  ּבגדל האמת את ויּכיר ּכׁשּיבין ּובפרט הּטעם, ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפי
ענג  לֹו יגרֹום ּפקּדתֹו את ּבקּיּומֹו ואׁשר האדֹון, ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֻרֹוממּות

ּוכמאמר  רּוח, ונעׂשה 10ונחת ׁשאמרּתי לפני רּוח "נחת ְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַַַַָָָ
מעלת  וזֹוהי למאד, עד נפלא ענג התעּנג הרי ׁשאז ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹרצֹוני",
קּבלת  ּומדרגת ּבחינת ׁשהּוא לנׁשמע, נעׂשה הקּדמת ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָענין

נעלית. הּיֹותר ֲֵֵַַֹעל
.¯ev˜'ב יבאר נׁשמע. על ּגם ּפֹועל נעׂשה הקּדמת ƒְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

הרצֹון  לבעל אֹו הרצֹון, אל על ּבקּבלת ְְְֵֶַַַַַָָָָָֹמדרגֹות
ּבחּקים  נפלא, ּבתענּוג הּמצות קּיּום ואז יֹותר, נעלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻׁשהיא

ְִִַָּובּמׁשּפטים.
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שם.9) רבה במדבר כו. חוקת, פרשת תנחומא מדרש ראה
פרה. פסקא פסיקתא

ז.10) טו, שם וראה ח. כח, במדבר ספרי

•
mixeaic ihewl

הוא  המכתב אחד. לכל ובהיר ברור זה מכתב תוכן
ביטוי  כל להסבירו, לגמרי שמיותר אופייני כך כל
יום. היום ומחיי האדם של הטבעיות מתכונותיו מתאשר
בעלי  היו בביתם שבהיותם מהגרים, מאות הרבה
יושבי  יהודים הראשונה, מהמדרגה דתיים בתים
הראשונה  בשורה יושבים הכנסת, בבית ה"מזרח"
ובחיי  התורה בהחזקת ראשונים התורה, שיעורי בשולחן

המלה  בצירוף היהודי, בשמו קראו אחד לכל החברה,
עצמו  על ונשא מקומו את מכיר היה אחד וכל "מורנו",
ומשפחתו, הקהילה, כלפי מסויימת רוחנית אחריות
בחרתנו" ה"אתה של בגאון לו עזרו והילדים, האשה

היהודי.
הרוסי, מרדכי ור' בנימין ר' יעקב, ר' אברהם, כשר'
ניכר  זה הרי אמריקאי, למהגר הופך הגליצאי או הפולני
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הזקן  את מסיר הוא שלו, הפנים על ובראשונה בראש
ובתוקף  מקס או ברנרד ג'ק, לאייברם, והופך והפיאות
היהודי  זכר את תמחה" ב"מחה מתחיל הוא ביותר הגדול
הוא  וכך משפחתו, ומעל עצמו מעל האירופי והיהדות
למזיק  ח"ו נעשה שהוא עד מטה מטה יורדים ומשפחתו

זו. ארץ ילידי ביהודים ומחבל
"מצוה  חז"ל: ביטויי שני של הנכונה המשמעות זוהי
ועל  עבירה", עוברי לפרסם "מצוה מצוה", עושי לפרסם
היהודי  והמהגר בכלל  ואשה איש  האמריקאי היהודי

בכך. היטב להתעמק  ואשה איש 
לפרסמם. שמצוה המצוה עושי הם הצדקה, גבאי

האנושיים  לצרכים בהתאם הצדקה, בגבאי סוגים שני
בפרט. היהודיים ולצרכים בכלל

זקוקים  בפרט, היהודיים והצרכים בכלל האנוש צרכי
שונים  יסוד עניני שני על כלומר החזקה, אופני לשני
רוחנית  עזרה ב) אוקונומית. גשמית עזרה א) לגמרי:
הרוחנית  העזרה מתחלקת ישראל בני אצלנו אוקונומית.
מסויימת  שבמדה כללית, רוחנית עזרה א) בשתיים:

רוחנית. תורנית עזרה ב) הגשמית. בעזרה נכללת
העזרה  סוגי בשני מתחלקים הצדקה גבאי גם
ורק  אך נתונה הוויתם שכל צדקה גבאי ישנם האמורים.
אם   צדקה גבאי וישנם האוקונומית, הגשמית בעזרה

שנוסף   קטנים באחוזים להם כי יש הגשמית העזרה על
והם  האמיתית, הרוחנית התורתית בעזרה גדולה הבנה

ובנפש. בלב  זו קדושה לעזרה עצמם את מוסרים
"צרכי  בביטוי מתוארים היהודיים הצריכה סוגי שני
בית  כמו הגשמית, העזרה צרכי דעתם". ו"צרכי עמך"
הכלליים  הצדקה צרכי כל וכן יתומים בית חולים,
"צרכי  ואילו עמך". ב"צרכי נכללים העזרה, ומוסדות
תלמוד  חדר, הרוחניים, התורתיים הצרכים הם דעתם"
כנסת  בית כמו הדת מוסדות שאר וכן ישיבה תורה,
אלה  כל וכדומה, חטים מעות טבילה, בית ולהבדיל

הרוחניים. הדעת צרכי דעתם", "צרכי נקראים
להיות  שיכול לכל, וידוע רצינות מלא ביטוי ישנו
האמורים, הצרכים לשני  צחות של במובן  מתאים

דעתם. וצרכי עמך צרכי
קצרה" ודעתם עמך צרכי .17"מרובים

דעתם" ו"צרכי עמך" "צרכי האמורים, הצרכים שני
שיבטיחו  שם בעלי מנהיגים להם שיהיה ההכרח מן

המלא. ביצועם את השם בעזרת
האמורים, הצרכים שני נפרדים הלב , לדאבון אך,

בכך: דעתם , וצרכי עמך צרכי
בית  הקמת של היוזמה לגבי הרי עמך, לצרכי באשר

למלאכה, ספר בית זקנים, מושב יתומים, בית חולים,
ישנה   מתוקן וחדר טרף תורה תלמוד ישיבהקולג',
בכך  לעסוק שרוצים אנשים הרבה "מרובים", של רשימה

ובכבוד. מיד מתאיישות המשרות וכל
או  תורה לעזרת יוזמה דעתם, לצרכי באשר ואילו
 כשרה ישיבה כשר, חדר טבילה, בית דתיים, לענינים
נדרשים  קשים ומאמצים הרשימה, מתקצרת כאן
וככל  המשרות. לאיוש המתאימים האנשים להשגת
את  להשיג  ויותר יותר קשה כך יותר, דתיים שהמוסדות
בעזה"י  עצמם על לקבל שירצו האמיתיים השם אנשי

שמים. ויראת תורה לעזרת זו קדושה עבודה
רשימת  ישנה עמך" "צרכי על  עמך" צרכי "מרובים
כשהדבר  ואילו ומנדבות, ומנדבים עובדים של "מרובים"
עובדים  של הרשימה נעשית  דעתם" ל"צרכי מגיע

"קצרה". ומנדבים
והעוזרים  הסגנים וכל נכבד, ראש יושב עליכם,
תומכי  ישיבות מרכז עבור הקדושה בעבודה הנכבדים
ובתוקף  פתוח בלב  לומר השם ברוך אני יכול תמימים,

ה  הטובות המדות ישנן שבכולכם יעקב, כפולות,גאון
הטובים  הדברים למען העובדים בשורת הראשונים אתם
והאינטרס  הגדולה ההבנה לכם יש וכן עמך, שבצרכי
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רויחי. ומזוני חיי בבני  משפחותיהם על והתורמות
יהודים!

ולומר  שליחותי את למלא מוכרחני התכנסות בכל
המתולעים, מהרבנים עצמכם הצילו ונשים, אנשים לכם,
דתיים  האנטי המסולפים מהמנהיגים להתפתות תרשו אל

טריפות. ואוכלי שבת מחללי ומורות מורים ידי ועל
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במעט, מרגוע מצאו שם מקום ּפיענע, לכפר עגלות כשישים באו טבת לחדש בשמונה השישי ביום
פנוים  היו מהם והרבה גדולים ובתים חצרות מאות כשלש – ההיא בעת – ובו גדול ּפיענע הכפר כי

כסף. אין חנם הבאים לכל והסקה דירות ויתנו לב טובי היו הכפר ואנשי לקרב יצאו הגברים כי

עזרה  לסדר צריכים כי אמר ּפיענע לכפר אליהם והנלוים ומשפחתו אדמו"ר כ"ק הוד כשבא
הוא  יסתדר הנדרש זמן ועל השונא חיל ועוברים עברו שם דרך אשר וישובים בעיירות הגרים לאחב"י
כי  הקדושה דעתו נפש אוכל צרכי ומחירי הדירות שער להעלות שלא ובכדי הקטנה ברוסיא ומשפחתו

ובראמני. בקרעמענטשוג בהאדיטש עיירות לשלש ַָיתחלקו

לסדר  הנזכרות לערים לנסוע האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד ובראשה האחד מלאכויות, שלש ויסדר
וחארסאן 257דירותיהם  ּפאלטאווא לפלכי לנסוע אברהם חיים ר' הרה"ק בנו כ"ק ובראשה השני' ,ַָָ

והשלישית  חורבנותיהם, את לבנות בשביל הלבנה רוסיא גרי לאחב"י הנחוצה התמיכה על להשפיע
החומר  כל יקבץ אשר התמיכה ועד לסדר לוויטעבסק לנסוע משקלאוו שיק פנחס ר' החסיד ָובראשה

פרנסה. של במצב ולהעמידם הנהרסים את לתמוך ובמה איך הדרוש

מחלתו  נתגברה ליום ומיום הזקן אדמו"ר כ"ק הוד נחלה טבת לחדש עשר בשמונה השני ביום
שבעים  מאות חמש ה' בשנת טבת לחדש וארבעה עשרים ראשון ליום אור שמות ובמוצש"ק וחולשתו

ּפאלטאווא. פלך האדיאטש לעיר לקברות והובל נסתלק לבריאה ַַַָושלש

על  הכלל עסקנות את ושכלל אדמו"ר כ"ק הוד בנה – תקי"בֿתקע"ב – שנה כשישים במשך
נשיאי  לזרעו וינחיל וצדקה, גמ"ח במסי"נ, עבודה התורה, הרבצת ישראל, אהבת עמודים, ארבעה

הכלל. בעסקנות רחבה ומסלה סלולה דרך אחריו חב"ד
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("וביום  רלד ע' ע' ח"א האמצעי אדמו"ר אגרותֿקודש ראה (257

זכיתי  לא כי קרימענצוק, לכאן אלי הזאת הרעה השמועה אלי הגיע

הי' לא אברהם חיים ר' ידידי אחי וגם . . הסתלקותו בשעת להיות

רמד  ע' יום"). באותו דוי ערש על מוטל הי' כי הסתלקותו בשעת

ח"ב  בקרעמענטשוק"). דירה לנו למצוא שלחני כי בדרך הייתי ("ואני

ח"ב  (אגרותֿקודש תרנ"ו סיון כד היומן רשימת וראה ואילך. עא ע'

ואילך  תקב מנחם ע' (תורת ה'שי"ת נצבים ש"פ שיחת .(000 ע' לעיל .

ואילך). 212 ע' התוועדויות

•

ycew zexb`

תרפ"ב] מ"ח [תחלת

ב"ה 

שי' זלמן ש' יהושע ר'

וברכה  שלום

בבקר  בקומו יום בכל נצבים. מעש"ק מכתבו על במענה

ובש"ק  גמרא, עמוד ילמוד השינה קודם וכן אחת, שעה ילמוד

מתוך  בקשעהמ"ט ויזהר פרש"י, עם הפרשה כל וילמוד יוסיף

דוקא. הסידור

לסבב  (ולא מסחר בו ויעשה הנדוניא שי' חותנו לו יתן

עם  ויתדבק בגו"ר, השי"ת לו ויצליח כלל) בהכפרים

השי"ת. לו יעזור ואז כלל, בעצבות יהי' ואל שי' התמימים

בשם.
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במעט, מרגוע מצאו שם מקום ּפיענע, לכפר עגלות כשישים באו טבת לחדש בשמונה השישי ביום
פנוים  היו מהם והרבה גדולים ובתים חצרות מאות כשלש – ההיא בעת – ובו גדול ּפיענע הכפר כי

כסף. אין חנם הבאים לכל והסקה דירות ויתנו לב טובי היו הכפר ואנשי לקרב יצאו הגברים כי

עזרה  לסדר צריכים כי אמר ּפיענע לכפר אליהם והנלוים ומשפחתו אדמו"ר כ"ק הוד כשבא
הוא  יסתדר הנדרש זמן ועל השונא חיל ועוברים עברו שם דרך אשר וישובים בעיירות הגרים לאחב"י
כי  הקדושה דעתו נפש אוכל צרכי ומחירי הדירות שער להעלות שלא ובכדי הקטנה ברוסיא ומשפחתו

ובראמני. בקרעמענטשוג בהאדיטש עיירות לשלש ַָיתחלקו

לסדר  הנזכרות לערים לנסוע האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד ובראשה האחד מלאכויות, שלש ויסדר
וחארסאן 257דירותיהם  ּפאלטאווא לפלכי לנסוע אברהם חיים ר' הרה"ק בנו כ"ק ובראשה השני' ,ַָָ

והשלישית  חורבנותיהם, את לבנות בשביל הלבנה רוסיא גרי לאחב"י הנחוצה התמיכה על להשפיע
החומר  כל יקבץ אשר התמיכה ועד לסדר לוויטעבסק לנסוע משקלאוו שיק פנחס ר' החסיד ָובראשה

פרנסה. של במצב ולהעמידם הנהרסים את לתמוך ובמה איך הדרוש

מחלתו  נתגברה ליום ומיום הזקן אדמו"ר כ"ק הוד נחלה טבת לחדש עשר בשמונה השני ביום
שבעים  מאות חמש ה' בשנת טבת לחדש וארבעה עשרים ראשון ליום אור שמות ובמוצש"ק וחולשתו

ּפאלטאווא. פלך האדיאטש לעיר לקברות והובל נסתלק לבריאה ַַַָושלש

על  הכלל עסקנות את ושכלל אדמו"ר כ"ק הוד בנה – תקי"בֿתקע"ב – שנה כשישים במשך
נשיאי  לזרעו וינחיל וצדקה, גמ"ח במסי"נ, עבודה התורה, הרבצת ישראל, אהבת עמודים, ארבעה

הכלל. בעסקנות רחבה ומסלה סלולה דרך אחריו חב"ד
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הי' לא אברהם חיים ר' ידידי אחי וגם . . הסתלקותו בשעת להיות

רמד  ע' יום"). באותו דוי ערש על מוטל הי' כי הסתלקותו בשעת
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ואילך  תקב מנחם ע' (תורת ה'שי"ת נצבים ש"פ שיחת .(000 ע' לעיל .

ואילך). 212 ע' התוועדויות
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ב"ה 

שי' זלמן ש' יהושע ר'

וברכה  שלום

בבקר  בקומו יום בכל נצבים. מעש"ק מכתבו על במענה

ובש"ק  גמרא, עמוד ילמוד השינה קודם וכן אחת, שעה ילמוד

מתוך  בקשעהמ"ט ויזהר פרש"י, עם הפרשה כל וילמוד יוסיף

דוקא. הסידור

לסבב  (ולא מסחר בו ויעשה הנדוניא שי' חותנו לו יתן

עם  ויתדבק בגו"ר, השי"ת לו ויצליח כלל) בהכפרים

השי"ת. לו יעזור ואז כלל, בעצבות יהי' ואל שי' התמימים

בשם.
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ycew zegiyn zecewp
ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן  להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך  הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובד גופו ),
. ה גופו . על הדיוק ג. אדם"בריות מחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש  מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה  עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות  צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני  מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,
מתקבלת  התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר

לתורה  הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי 4והיה ומאחר .
לכן  העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי

שכלית  תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨
העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôeb שאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨
שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופו להם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו 7– שאין , אלה ©©§¦
גם  כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם

העולם. אומות

הקודמת  במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר  בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין  פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא 8זה ,
היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבוד שהתנא

יותר  נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על  גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי  בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל  שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור  מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא  אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת  בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה  ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם

והשגה  הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦
" הדיוק א. במשנתנו: "על גופו השאלות הדיוק ב. מכובד".

".הבריות 

והביאור:

אומות  כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני 11העולם  קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה
בענינים  העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי  ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש  ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין 13עניני כשם הרי ,
אחד  לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות

יהודית. נשמה על שליטה

הת  את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופו והתנא גם ורה,
שכאשר  במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על  מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד  גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה
בה. יש טעם

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין
השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
הקודם.11. ביאור ראה
פל"ב.12. תניא ראה
רפ"ב.13. תניא
בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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Ì‰Ï‡ zÓ‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b È‰Ê‰Ï  zÓ‡Â ,BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ
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"אמֹור.. הּפסּוק לׁשֹון ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ְְְֱִֶֶַַַָָֹֻׁשל

אמירה  משא"כ קׁשה, לׁשֹון הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹואמרּת"
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:úBéøaä©§¦

ycew zegiyn zecewp
ולומדי' התורה את לכבד החיוב א. במשנתנו: השאלות
בשולחן  להלכה (ונפסקו פסוקות הלכות הם לחללה והאיסור

"1ערוך  הדיוק ב. דוקא. חסידות למדת ענין ואינם מכובד גופו ),
. ה גופו . על הדיוק ג. אדם"בריות מחולל". בני "על (ולא "

יוסי. רבי – המאמר לבעל הקשר ד. בזה). וכיוצא

והביאור:

במדרש  מסופר יוסי רבי נוכרית)2על (שרית שמטרוניתא
לה  עונה הי' יוסי ורבי שונות, שאלות לפניו מציעה היתה
לענות  צריך הי' שלא לומר מקום יש כי ואם שכליים. בהסברים
בני  מצוות שבע לקיום נוגעות היו לא ושאלותי' (מאחר לנכרית

להשיבה)) חייב הי' (שאז הי'3נח באם כי לה. ענה זאת בכל ,
מתקבלת  התשובה היתה לא שכלי, הסבר לשאלתה שאין אומר

לתורה  הכבוד היפך של יחס אצלה נוצר שרבי 4והיה ומאחר .
לכן  העולם, אומות בעיני גם מכובדת תהי' שהתורה רצה יוסי

שכלית  תשובה תמיד לה .5השיב

אומרו: וזהו

äøBzä úà ãaëîä ìk'תהי שהתורה שמשתדל היינו – ¨©§©¥¤©¨
העולם. אומות אצל גם מכובדת

ãaëî Bôeb שאין העולם, באומות גם שמדובר מכיון – §ª¨
שרק התנא מדייק יהודי, של לנשמתו קשר כל ,גופו להם

העולם" אומות לגופי בחומריותו עליהן.6"הנדמה המכובד הוא ,

úBiøaä ìò"בעלמא ל"בריות הכוונה היינו 7– שאין , אלה ©©§¦
גם  כולל וזה הקב"ה, של בריותיו להיותן פרט מעלה כל להם

העולם. אומות

הקודמת  במשנה ששנינו למה זה מאמר של ההמשך וזהו
במאמר  בה": לחתוך קרדום ולא בה להתגדל עטרה תעשי' "אל

דין  פי על המותרים ו"קרדום" "עטרה" על מדובר אלא 8זה ,
היפך היותם משום חסידות) (במדת עליהם מזהיר כבוד שהתנא

יותר  נעלית דרגה על יוסי רבי מלמדנו לזה ובהמשך התורה;
העמים. בעיני גם מכובדת שתהי' להשתדל – התורה בכבוד

על  גם התורה את לכבד יוסי רבי שהשתדל מזה והנה,
לגבי  בזה שהשתדל וחומר וקל שכן במכל מובן העולם, אומות
רז"ל  שאמרו מה שהוא לומר ויש תלמידיו. – ישראל 9בני

למסור  מקפיד שהי' היינו עמו", ש"נימוקו יוסי, רבי של בשבחו
והוא  אתם. שלמד וענין ענין כל של ונימוקו טעמו לתלמידיו
ידיעת  בלי גם (שהרי אצלם יתקבל שהענין בכדי לא כן עשה
זה  ידי שעל משום אלא הענין), את מקבלים היו הדבר טעם

והשגה  הבנה שענינה תורה, של כבודה אצלם והגדיל .10הוסיף

úBiøaä ìò ãaëî Bôeb ,äøBzä úà ãaëîä ìk̈©§©¥¤©¨§ª¨©©§¦
" הדיוק א. במשנתנו: "על גופו השאלות הדיוק ב. מכובד".

".הבריות 

והביאור:

אומות  כלפי גם תורה של כבודה על בגאון שומר כשאדם
בעניני 11העולם  קשיים הגוים לו יגרמו מכך שכתוצאה יתכן ,

בעלמא" "בריות אודות כשמדובר גם ומה בזה. וכיוצא ,12פרנסה
בענינים  העוסקים צורה אנשי לסבול יכולים אינם שבטבעם
לגבי  ואילו הגוף, עניני לגבי רק קיים זה חשש אולם רוחניים.

ממש  ממעל אלקה חלק שהיא הנשמה, שאין 13עניני כשם הרי ,
אחד  לאף אין כן כמו ח"ו, הקב"ה על שליטה של אפשרות

יהודית. נשמה על שליטה

הת  את מכבד יהודי שכאשר מחדש גופו והתנא גם ורה,
שכאשר  במוחש, שרואים וכפי הבריות. על (אפילו) מכובד
על  מוותר ואינו לתורה הקשור בכל בתוקף עומד יהודי
מצד  גם והערצה כבוד של ליחס זוכה הוא עקרונותיו,

.14ה"בריות"

רפ"ב.1. רמ"ד. סי' יו"ד

ד.2. פס"ח, ב"ר

ה"י.3. פ"ח מלכים הלכות רמב"ם ראה

מה4. . . ישראל את מונין העולם אומות חקת: ר"פ רש"י ראה
בה. יש טעם

ומשובחת.5. נאה תורתכון לו אמרה שם: במדרש הסיפור וכסיום

פמ"ט.6. תניא

פל"ב.7. תניא ראה

הט"ו.8. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות ראה

א.9. סז, גיטין
השומעים10. רשימת פי על – תשל"ח קרח פ' מוצש"ק משיחת

בלבד.
הקודם.11. ביאור ראה
פל"ב.12. תניא ראה
רפ"ב.13. תניא
בלבד.14. השומעים רשימת פי על – תשד"מ אייר כ"ה משיחת
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Ì‰Ï‡ zÓ‡Â . . ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡(א (כא, ¡…∆«…¬ƒ¿»«¿»¬≈∆
ÌÈpËw‰ ÏÚ ÌÈÏB„b È‰Ê‰Ï  zÓ‡Â ,BÓ‡(רש"י) ¡¿»«¿»¿«¿ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ׁשּכאׁשר  הֹוראה  ּומ ּכאן ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ"להזהיר"

ּבאפן  זאת לעׂשֹות הם צריכים הּקטּנים, על מׁשּפיעים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹהּגדֹולים

ּבדר ּבהׁשּפעה ּולמעט ואֹור. זהר ׁשל ּדר מקרבת' - 'ימין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשל

"אמֹור.. הּפסּוק לׁשֹון ימּתק זה ּפי על ּדֹוחה'. - 'ׂשמאל ְְְֱִֶֶַַַָָֹֻׁשל

אמירה  משא"כ קׁשה, לׁשֹון הּוא 'ּדּבּור' ּכי "ּדּבר", ולא ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹואמרּת"

רּכה. לׁשֹון ִַָָהיא
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מׁשּפיעים  ׁשּכאׁשר ללּמדנּו ואֹור, זהר לׁשֹון ּגם הּוא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ"להזהיר"

ּבּגדֹולים  ואֹור זהר ׁשל ּתֹוספֹות נֹוספים הּקטּנים, על ְְְִִִִֶַַַַַַָָָֹהּגדֹולים

ְַָעצמם.
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קטּנים  על (ּבדעה) ּגדֹולים להזהיר הּתֹורה ּבאה מקֹומֹות ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבג'

אל  לאכלֹו, ּבדם ׁשטּופים יׂשראל ּבני ׁשהיּו אף - ּדם ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ(ּבדעה):

ּבתאוֹות  ׁשּמׁשקע ּכיון טֹוב, ּבחּנּו הׁשּתּדלּותי ּתֹועיל מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹֻיאמר

ּגם  ּכי להכעיס, רק זאת עֹוׂשה ׁשהאֹוכלם אף - ׁשקצים ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹלּבֹו.

טמאת  אליו. ּבדּבּור יׁש ּתקוה מה ולכאֹורה ּבהם, קצה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻנפׁשֹו

להסּבירֹו אפׁשר ׁשאי ּדבר הּוא והּטהרה הּטמאה ענין - ְְְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהנים

לכן  זה? ענין להסּביר יּוכל אי המחּנ יאמר ּכן ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבׂשכל,

מי  יהיה מּיׂשראל, אחד וכל נֹואׁש, נאמר ׁשאל הּתֹורה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהזהירה

ּדעת  על להעמידֹו האפׁשרי ּככל להׁשּתּדל עליו מזהרים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשּיהיה,

ּבֹו. אׁשר הּיהדּות נקּדת ּולעֹורר ְְֱֲֲֵֶֶַַַָֻהאמת
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Ì‰È„ ÏÎÏ Ba˜ È˜È L‡ . . Ï‡NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿≈∆
Ì˙B„ ÏÎÏe(יח (כב, ¿»ƒ¿»

˙B„e ÌÈ„ ÌÈ„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙BaÏ  LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»
Ï‡NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

ּגֹויים  לׁשּתף ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

ּבית  ,לכ והּסּבה הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָֹּבבנּית

ואין  ּבלבד, יׂשראל ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכל  יכֹולים קרּבנֹות, להקרבת ּבנֹוגע משא"כ ּבזה. חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּגֹויים

ׁשעליו  - הּמזּבח הּדבר, וטעם קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּגֹויים

ּבריאת  מּתחּלת ועֹומד מקֹומֹו נקּבע - הּקרּבנֹות את ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמקריבים

ׁשם  והקריב הראׁשֹון אדם נברא ׁשּׁשם חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם,

ׁשּיצא  נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ׁשל קרּבנֹותיהם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות,

ׁשל  צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם לכן ׁשם. הקריב ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמהּתבה

קרּבנֹות. ׁשם להקריב יכֹולים ונח ְְְְְִִַַָָָָָֹאדם
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Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

ּדהינּו לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָאֹומרים

לעׂשֹות. יׂשראל על ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקּב"ה

אּׁשה  מׁשקים ּכאׁשר נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

- ּכביכֹול - הּקּב"ה ּבּמים. הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָסֹוטה,

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ׁשלֹום להׁשּכין ּכי נפׁשֹו, את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוסר
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Ì‰È„ ÏÎÏ Ba˜ È˜È L‡ . . Ï‡NÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ LÈ‡ƒƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿≈∆
Ì˙B„ ÏÎÏe(יח (כב, ¿»ƒ¿»

˙B„e ÌÈ„ ÌÈ„BpL ,ÌÈÈBb‰ ˙‡ ˙BaÏ  LÈ‡ LÈ‡ƒƒ¿«∆«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»
Ï‡NÈk('ה פס' (רש"י ¿ƒ¿»≈

ּגֹויים  לׁשּתף ׁשאסּור היא ההלכה הּמקּדׁש, ּבית לבנין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע

ּבית  ,לכ והּסּבה הּבית, לבנּית ּבּתרּומֹות לא ואף הּבית, ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַַַַָָֹּבבנּית

ואין  ּבלבד, יׂשראל ּבבני הּׁשכינה הׁשראת לׁשם נֹועד ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדׁש

ּכל  יכֹולים קרּבנֹות, להקרבת ּבנֹוגע משא"כ ּבזה. חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלּגֹויים

ׁשעליו  - הּמזּבח הּדבר, וטעם קרּבנֹות, ּולהביא להׁשּתּתף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָהּגֹויים

ּבריאת  מּתחּלת ועֹומד מקֹומֹו נקּבע - הּקרּבנֹות את ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמקריבים

ׁשם  והקריב הראׁשֹון אדם נברא ׁשּׁשם חז"ל ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם,

ׁשּיצא  נח וגם ׁשם, היּו והבל קין ׁשל קרּבנֹותיהם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקרּבנֹות,

ׁשל  צאצאיהם העֹולם אּמֹות ׁשאר ּגם לכן ׁשם. הקריב ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמהּתבה

קרּבנֹות. ׁשם להקריב יכֹולים ונח ְְְְְִִַַָָָָָֹאדם
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Ï‡NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â(לב (כב, ¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
ÈÓL Lc˜Â EÓˆÚ ÒÓ(רש"י) ¿…«¿¿¿«≈¿ƒ

ליׂשראל" ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו "מּגיד הּפסּוק ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻעל

ּדהינּו לעׂשֹות", ליׂשראל אֹומר עֹוׂשה ּׁשהּוא "מה חז"ל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָאֹומרים

לעׂשֹות. יׂשראל על ׁשּמצּוה הּמצוֹות את ּבעצמֹו מקּים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקּב"ה

אּׁשה  מׁשקים ּכאׁשר נפׁש': 'מסירת ּבמצות ּבענינֹו, מצינּו כן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו

- ּכביכֹול - הּקּב"ה ּבּמים. הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו את מֹוחקים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָסֹוטה,

יׂשראל. ּבבני לאּׁשה איׁש ּבין ׁשלֹום להׁשּכין ּכי נפׁשֹו, את ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמֹוסר
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eNÚ˙ ‡Ï ‰„Ú(כא (כג, ¬…»…«¬

אין  הּׁשבּועֹות ּבחג רק לֹו, הּמיחדת הּמצוה את יׁש חג ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻּבכל

מסּים  לקׁשר ּבּטּוי יׁש חג ּבכל הּדבר, וטעם מיחדת. מצוה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻֻׁשּום

ּבמצוה  מבּטאים הּזה הּקׁשר ואת יׂשראל, ּובני הּקּב"ה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבין

לבני  הּקּב"ה ּבין הּקׁשר עצם את מבּטא הּׁשבּועֹות חג ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמסּימת.

הּבחירה  עצם ואת יׂשראל, ּבבני הּקּב"ה ׁשל ּבחירתֹו - ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל

מגּדרת. מצוה ּבׁשּום זאת ּולצּיר לבּטא אפׁשר אי יׂשראל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּבבני

מיחדת. מצוה אין הּׁשבּועֹות ּבחג ְְְִֵֵֶֶַַָָָֻלכן
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EÏ zÓb(רש"י) »«¿»¿

אין  - ההתראה הּוא מיתה לחּיּוב ההכרחּיים הּתנאים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחד

לֹו והֹודיעּו החטא, ּבׁשעת ּבֹו התרּו ּכן אם אּלא מיתה חּיב ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָאדם

יכֹולה  לא המקּלל ּבמקרה מיתה. חּיב יהיה ּכ יעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאם

ענׁשֹו. את ידעּו לא יׂשראל ּבני החטא ּבׁשעת ּכי התראה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלהיֹות

"סמיכה" ּדין ּדוקא לכן המקּלל. את להמית הּקּב"ה צּוה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואעפ"כ

ׁשאּתה  ,ּבמיתת נענׁשים אנּו "אין לֹומר לּמקּלל, ּבנֹוגע ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנאמר

התראה, היתה לא ׁשּבֹו ּבמקרה ּומדּבר מאחר - "ל ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻּגרמּת

מיתה. חּיב המקּלל היה לא הּמיחדת הּׁשעה הֹוראת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻואּלּולא
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ׁשרצה  ּבכ התחיל המקּלל ׁשל ׁשחטאֹו רׁש"י, ּבדברי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצינּו

איׁש "ּבן ׁשהיה עלֿאף יׂשראל, מחנה ּבתֹו אהלֹו את ְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלהקים

להקים  ּבּקׁש הּוא מּדה: ּכנגד מּדה ענׁשֹו ּגם היה לכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמצרי".

ּכּדין ׁשּלא אהלֹו מ"ּכל CB˙aאת לחלק להפ ּובכ הּמחנה, ֳִֶֶַָֹ¿ְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹ

ּבסקילה נענׁש ּכ ועל - "ּכל ıeÁÓהעדה" ּובמעמד לּמחנה, ְְֱִִֵֶַַָָָָƒְֲֲֶַַַָָ

ֵָָהעדה".
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לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בערים שונות בעולם קצח
זמני יום ראשון ויום שבת
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5:525:408:558:489:279:2010:4010:3520:1920:2920:5421:0520:1021:09גרמניה, ברלין )ק(

6:166:049:169:109:489:4211:0010:5620:3320:4321:0621:1620:2321:20גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:206:238:418:429:119:1210:0910:1017:5317:4818:1618:1117:3118:15דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:156:118:528:499:249:2210:2910:2719:0019:0219:2219:2418:4319:28הודו, בומביי )ח(

6:106:068:488:459:209:1710:2410:2218:5718:5919:1919:2118:4019:25הודו, פונה )ח(

5:415:308:388:329:109:0410:2110:1719:4519:5320:1620:2519:3420:29הונגריה, בודפשט )ק(

6:136:059:048:599:369:3110:4510:4219:5319:5920:2120:2819:4020:32טורקיה, איסטנבול )ק(

6:396:319:279:239:599:5511:0811:0420:0920:1520:3620:4219:5620:46יוון, אתונה )ק(

6:045:538:598:539:329:2610:4210:3820:0320:1220:3420:4319:5220:47מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת אמור בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:077:039:499:4610:1910:1611:2411:2220:0420:0620:2620:2819:4720:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

7:077:149:139:169:469:4810:4010:4117:4817:3918:1618:0717:2118:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:275:228:128:098:438:409:509:4718:3818:4119:0219:0518:2319:09נפאל, קטמנדו )ח(

6:566:559:259:249:589:5711:0010:5819:1019:0919:3119:3118:5119:35סינגפור, סינגפור )ח(

5:215:098:258:188:568:4910:0910:0419:4919:5920:2320:3519:3920:39פולין, ורשא )ק(

6:126:128:348:349:079:0710:0710:0718:0217:5918:2318:2117:4118:25פרו, לימה )ח(

6:406:319:369:3110:0810:0311:1911:1520:3920:4721:0921:1720:2721:32צרפת, ליאון )ק(

6:446:339:439:3710:1510:0911:2711:2220:5521:0421:2721:3720:4521:53צרפת, פריז )ק(

5:405:398:168:148:468:449:499:4718:1018:0918:3118:3117:5118:35קולומביה, בוגוטה )ח(

6:216:119:159:109:479:4110:5710:5320:1220:1920:4120:4920:0021:02קנדה, טורונטו )ק(

5:545:458:508:449:229:1610:3210:2819:5220:0020:2220:3019:4020:45קנדה, מונטריאול )ק(

6:055:588:498:459:239:1910:3010:2719:2419:2819:4919:5419:1019:58קפריסין, לרנקה )ק(

6:356:219:419:3410:1310:0611:2711:2221:1521:2721:5222:0521:0722:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:045:509:149:069:459:3710:5910:5420:5321:0521:3121:4520:4522:06רוסיה, מוסקבה )ח(

6:206:099:159:109:489:4210:5910:5420:2120:2920:5221:0120:1021:05רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

6:216:119:209:149:519:4511:0210:5820:2820:3720:5921:0820:1721:23שווייץ, ציריך )ק(

5:595:568:338:319:069:0410:0910:0818:3418:3518:5618:5818:1719:02תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם '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

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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