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‰ÎÂÒפסולה מצלתה מרובה במשנה,1שחמתה שנימנו בסוכה העיקריים מהענינים שזהו ,
שנאמר כמו הצל, ענין הוא הסוכה ענין שעיקר לפי יומם,2והיינו, לצל תהי' וסוכה

פסולה מצלתה מרובה חמתה ואם מחמתה, מרובה צלתה להיות צריך להבין3ולכן וצריך .
המעלה מהי כן, ואם ומחשיך, ומסתיר המעלים דבר הוא צל הלא הצל, בענין המעלה מהי
לאחרי שהוא תשרי, בחודש הוא הסוכות חג שהרי מובן, אינו וביותר דווקא. הצל בענין

החמה וכמו4תוקף הצל. בענין המעלה מהי כן ואם החמה, בעד להגין צריך אין שאז ,
שנאמר כמו הכבוד, ענני מצד שהוא הסוכה טעם בענין להבין צריך ידעו5כן למען

הכבוד ענני על דקאי גו', ישראל בני את הושבתי בסוכות כי (6דורותיכם העננים הלא ,ippr

בראשונים חקירה מצינו [ולכן והסתר העלם של ענין הם קביעות7הכבוד) היתה כיצד
הלבנה ראיית על והסתירו העלימו הכבוד ענני כאשר במדבר, ישראל בני בהיות החדשים

ענני בשם נקראים מקום ומכל כו'], ומזלות מעלה.ceakdוהתקופות של ענין הוא שכבוד ,
דיום העבודה לאחרי בא הסוכה סכך דהנה, בעבודה, זה ענין להבין צריך כן וכמו

נאמר שבו ביותר8הכיפורים, קדושה עבודה מצד בא שהענן הכפורת, על אראה בענן ֵֶָכי
הכיפורים, ביום קדשים בקדשי גדול כהן עבודת הסוכהשהיא סכך כן אחרי נעשה .9ומזה

ענין הוא מקום מכל והסתר, העלם של ענין הוא שענן שאף בזה, הענין להבין וצריך
על שקאי לפי יראה, מי נאמר ולא (סתם), אראה בענן כי בו נאמר שלכן ביותר, נעלה

מהשמות שלמעלה דווקא10העצמות הצל בענין היא שהמעלה דאף להבין, צריך ועוד .
מתוכה נראים כוכבים להיות צריכים מכלֿמקום והסתר, העלם מאחר11שהוא דלכאורה, ,

צריך גופא ובזה מתוכה. נראים כוכבים להיות צריך למה דווקא, הצל בענין היא שהמעלה
וירח. שמש ולא דווקא, כוכבים מתוכה נראה להיות צריך למה להבין,

זהÔ·ÂÈÂב) דהענן12כל שההעלם אראה, בענן כי בי' דכתיב למעלה הענן ענין בהקדים
סתרו חושך ישת בחי' שההעלם13הוא והיינו עצמו, שמצד ההעלם ענין שהוא ,

עצמו. מצד העלם של ענין הוא אלא אור, התפשטות ממנו יבוא כן שאחרי כזה באופן אינו

סוכה.)1 ריש משנה
רש"י.)2 ובפירוש (בגמרא) שם סוכה ו. ד, ישעי'
הסוכות)3 חג ענין שרש להבין המתחיל דיבור ראה

ואילך. א'רכז ע' ד' חלק דברים האמצעי אדמו"ר במאמרי
תרכ"ה.)4 סימן אורח-חיים טור ראה
מג.)5 כג, אמור
ב.)6 יא, סוכה
ואילך.)7 מ ע' יג כרך שלמה תורה ס' ב. יב, בא בחיי ראה
וש"נ.
ב.)8 טז, אחרי

סע"א)9 לו, א. כט, הכיפורים יום שער ראש עטרת ראה
ספר א'קלד. ע' ג' חלק דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך.

קסב. ע' תרנ"ז המאמרים
האמצעי)10 אדמו"ר מאמרי א. כט, שם ראש עטרת ראה
שם.

ג.)11 הלכה ב פרק סוכה ירושלמי
שורש)12 להבין המתחיל דיבור ראה – לקמן הבא בכל

וראה שם. מקומות בהמראה ובהנסמן הנ"ל, הסוכות חג ענין
ואילך. קסב ע' תרנ"ז המאמרים ספר גם

יב.)13 יח, תהלים
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ÔÈ�Ú‰Âכשממציא14בזה באדם וכמו לגילוי, השייך העלם ישנו ההעלם בענין דהנה, ,
גלוי' סברה שנעשית עד לפרטים ההסברה בכוח מסבירה כן ואחרי חדשה השכלה
נופלת שמשם מקום שישנו מרגיש הוא הרי ההשכלה, לו שנופלת בשעה הנה ומפורשת,
אינו שהרי בהעלם, הוא זה שכוח ואף המשכיל, כוח הנקרא הוא זה שמקום ההשכלה, לו
ברור הוא יודע מכלֿמקום המשכיל, כוח של מהותו אויסגעּפרּוווט) ניט האט (ער ָיודע
שכוח מוכח ומזה ההשכלה, לו נופלת שמשם מרגיש הוא שהרי המשכיל, כוח שישנו
ומאחר מציאותו, את אפילו מרגיש הי' לא אליו שייך הי' לא דאם אליו, שייך המשכיל
אלא אליו, שייך המשכיל כוח של שההעלם מובן, פנים, כל על מציאותו את יודע שהוא
ומקיף מקיף, בדרך אם כי מהותו), את יודע אינו (שלכן פנימית שייכות אינה שהשייכות

ב זה ויובן הקרוב. מקיף בחינת הוא שלזה המקבל כלי דכאשר ותלמיד, דרב מהמשל יותר
בפנימיות, השכל את מקבל שהתלמיד מה ישנו הנה פועל, בר הוא והרב טובים הם התלמיד
קאי להיות יבוא שהתלמיד עד זמן ריבוי להיות וצריך העלם, בבחינת נשאר השכל ושאר

כמאמר דרבי', בהשכל15אדעתי' הנה ובאמת דרבי'. אדעתי' איניש קאי לא שנין ארבעין עד
שלאחרי דכיוון לזה, וראי' השכל, עומק את גם הרב לו מוסר בפנימיות התלמיד שמקבל
מובן הרי מהרב, השכל את פעם עוד לשמוע יצטרך ולא דרבי', אדעתי' קאי יהי' זמן משך
קטנים שכלו שכלי לפי והיינו בהעלם, שהוא אלא השכל, עומק גם לו מסר כבר שהרב
השכל, עומק את לקבל יכולים ואינם השכל, חיצוניות את רק לקבל יכולים שלכן עדיין,
במושכלות יעסוק כאשר הזמן, בריבוי הנה לכן השכל, עומק גם בזה יש שבאמת כיון אבל
הוא השכל שעומק ונמצא, השכל. עומק גם אצלו יתגלה אזי שכלו, וכלי מוחו כלי ויתגדלו
ביותר, זמן ריבוי להיות צריך בגילוי שיבוא שעד ואף בגילוי, כן אחרי שיבוא העלם בחינת
של העלם בחינת שהוא לפי והיינו בגילוי, יבוא סוף כל סוף הרי מקום, מכל שנין, ארבעין
ישר. דאור מקיף בשם והחסידות הקבלה בלשון ונקרא הקרוב, מקיף ענין והוא הגילוי,

Ì�Ó‡הוא הרב כאשר והיינו גילוי, לידי לעולם יבוא שלא השכל ועצם עומק גם ישנו
את לו לגלות הרב יכול לא שאז ערוך, באין הוא התלמיד ובמילא ביותר גדול
אשר הגבול, על גבול הבלי כמעלת היא התלמיד שכל על הרב שכל שמעלת לפי שכלו,
השכל, את לקבל שיוכל להתלמיד מציאות שום יש לא ובמילא שם, מציאות לו אין הגבול

בזה ומבואר לגמרי, שכלו את לסלק הרב צריך הראשון,16ולזה צמצום דרך על שהוא
הרי המקבל אל יורד שהשכל מה דכל מיעוט, בדרך צמצומים עוד להיות צריך כן ואחרי
שמצד ההעלם בחינת הוא להמקבל בגילוי לעולם יבוא שלא השכל ועצם מתמעט. הוא
עצמו המשפיע דהנה, המשפיע, עצם הוא עצמו שמצד ההעלם בחינת יותר, ובעומק עצמו.
הוא זה וענין משפיע, שהוא מה מהותו כל זהו לא שהרי ההשפעה, מענין למעלה הוא
המשפיע צריך מהמקבל, למעלה שהוא להיות השכל, דעצם השכל, מעצם יותר למעלה

סוכתו)14 העושה המתחיל דיבור גם ראה – לקמן בהבא
דיבור גם וראה ואילך). ר"ו פרק א חלק תער"ב (המשך תרד"ע
ואילך). 10 ע' תש"כ המאמרים (ספר תש"כ הנ"ל המתחיל

ב.)15 ה, עבודה-זרה ראה
רצב.)16 קצט. ע' עניינים – הזקן אדמו"ר מאמרי ראה
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בו שייך לא לגמרי, וגילוי מההשפעה שלמעלה המשפיע עצם אבל אותו, ולסלק לצמצם
עצמו. שמצד העלם בחינת וזהו צמצומים), אין ניט גאר שטייט (ער צמצום של ָענין

סתימין דכל סתימא בחינת הוא למעלה ולהבדיל17ועניינו סתרו, חושך ישת ענין והוא ,
סתימא בחינת למעלה שישנו זה שמצד והיינו, המשפיע, עצם בחינת הוא למטה באדם

שנאמר כמו באדם, למטה גם זו בחינה יש סתימין, כדמותנו.18דכל בצלמנו אדם נעשה
חוזר. דאור מקיף ענין והוא הרחוק, מקיף בחינת היא זו ובחינה

ÔÈ�Ú‰Âאחר במקום מבואר דהנה, שמצד19בזה, חוזר ואור ישר אור בחינת שישנו
שנמשך מה הוא חוזר ואור המקבל, בכלי שנמשך מה הוא ישר אור המקבל,
שמצד חוזר ואור ישר לאור הכוונה אין כאן אבל מהכלי. לחוץ וחוזר המקבל בכלי
שמצד חוזר ואור ישר דאור והיינו, המשפיע. שמצד חוזר ואור ישר לאור אלא המקבל,
כן שאין מה בהכלי, מתקבל האור אם רק הוא וההפרש גילוי, בגדר שניהם הם המקבל,
הוא המשפיע שמצד ישר אור הנה המשפיע, מצד שהוא כאן המבואר חוזר ואור ישר אור
שמצד ההעלם וכאשר עצמו. שמצד ההעלם הוא המשפיע שמצד חוזר ואור גילוי, בגדר
בדרך שהוא ישר אור שבחינת והיינו, שהוא, כמו מתגלה הוא הרי ומתגלה, נמשך עצמו
בגדר שאינו חוזר אור בחינת אבל מתמעט, הוא הרי ונמשך שיורד מה כל הנה גילוי,

שהוא. כמו מתגלה אזי מתגלה, הוא כאשר הנה גילוי,
‰Ê·Âהאריז"ל20יובן בכתבי דאיתא קשה21הא אחת בבת לבושים שני לובשים דכאשר

אצלו שנמצא בדבר רק שייך השכחה ענין הרי מובן, אינו דלכאורה לשכחה,
לאזט (עס שמעכב מפני הוא אחת בבת לבושים שני בלבישת החיסרון ואילו ָבפנימיות,
על רק ששייך השכחה, לענין השייכות מהי מובן אינו כן ואם המקיף, אור את צו) ניט

ומקיףדבר הקרוב מקיף מדרגות, ב' יש שבמקיפים הנ"ל פי על ויובן בפנימיות. לו שיש
מקיף הוא הקרוב מקיף אבל הפנימיות, לענין כלל שייך אינו הרחוק מקיף הנה הרחוק,
להיותו דהפנימי האדם), על ששומר ודירה דלבוש המקיף (כמו הפנימי את השומר
קיום. לו שיהי' הפנימי את השומר המקיף של עניינו וזהו להתעלם, הוא יכול בהגבלה,
בבת לבושים ב' שלבישת זה ענין כי, לשכחה, קשה אחת בבת לבושים ב' לבישת ולכן
הפנימי, את שומר שהוא הקרוב, למקיף היא בזה הכוונה המקיף, אור את מעכבת אחת

השכחה. ענין שזהו יתעלם, שהפנימי אפשר זה מקיף ובהעדר
ÏÚÂשמצד ההעלם בחינת שהוא למעלה, ענן דבחינת הענין יובן הנ"ל כל פי

ולא (סתם), אראה בענן כי נאמר זה ועל סתרו, חושך ישת ענין והוא עצמו,
סתימין. דכל סתימו בחינת מהשמות, שלמעלה העצמות על שקאי לפי יראה, מי נאמר

בהקדמה)17 זוהר תיקוני וראה ב. קמו, א. פט, ב חלק זוהר
א). (יז,
כו.)18 א, בראשית
שם)19 האמצעי אדמו"ר מאמרי שם. תער"ב המשך ראה

א'קמא. ע' ג חלק

א'רלג)20 ע' ד חלק שם האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה
א'תשיט. עמוד סוף סוכות התורה אור ואילך.

ענין)21 הכוונות שער ב. פרק התפלה שער חיים עץ פרי
סעיף חיים אורח הזקן אדמו"ר שולחן-ערוך השחר. ברכות

בתרא). ובמהדורא קמא (במהדורא ג סעיף ב
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ידיÂ‰�‰ג) על היא הכפורת על אראה בענן כי נאמר זה שעל שלמעלה הענן המשכת
צומח, בחינת הם שהסממנים סממנים, מי"א נעשה הקטורת דהנה, הקטורת, עשן
מדבר שבאו סממנים גם והיו מרירות, בהם הי' ואדרבה טעם, בהם אין וגם מאכל, ואינם

איסור הגחלים22של על אותם ושרפו הסממנים לקחו וכאשר היתר), להיות שנתהפכו (אלא
מפירוד בא העשן וענין הקטורת, עשן מזה נעשה הקדשים, בקדש הפנימי מהמזבח

הקודש באגרת כמבואר הנה23היסודות, ועולים, נכלים רוח מים אש היסודות ג' שכאשר
המים יסוד בו שיש היינו יותר, לח הוא שהעץ מה דכל במוחש ורואים העשן, נעשה מזה
בהעשן. בהתגברות הוא המים שיסוד לפי והיינו יותר, בריבוי הוא העשן אזי ביותר,

ÔÈ�Ú‰Âכמו פנימיות, בחינת הוא עיקרם דהקרבנות ריח, עיקרו הקטורת ענין דהנה, בזה,
ריח,24שנאמר יש בקרבנות שגם ואף פנימיות, בחינת הוא דלחם לאשי, לחמי

שנאמר רצוני25כמו ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ניחוח, הוא26ריח שבקרבנות ריח הנה ,
רק הוא המקיף והמשכת פנימיות, בחינת הוא הקרבנות ועיקר בלבד, הקרוב מקיף בחינת
מקיף פנימיות שהוא ריח, עיקרו הקטורת ענין כן שאין מה הפנימי. את לשמור כדי
הוא לזה להגיע ובכדי השתלשלות. מסדר שלמעלה סתרו חושך ישת ענין והוא הרחוק,
עשר בחינת הוא דבהשתלשלות השתלשלות, בבחינת שאינם הקטורת סממני י"א ידי על

עשר אחד ולא עשר תשע, ולא עשר הם27דווקא, הנפש שכוחות למטה, באדם וכמו ,
כמשל הוא הנפש עם הכוחות יחוד דהנה הנפש, עם מאוחדים שהם לפי עשר, במספר
שהרי אדם, בשם נקראים ביחד ששניהם עד כלֿכך מאוחדים שהם הנפש עם הגוף יחוד
מחוברים הם כאשר ורק האדם, גוף נקרא לבדו והגוף אדם, נשמת נקראת לבדה הנפש

אדם בשם נקראים אזי ביחד הוא28ומיוחדים כן כמו הגוף עם הנפש ביחוד שהוא וכמו ,
היא והנפש מהנפש באים דהכוחות הלבושים, עם ואפילו הכוחות עם הנפש ביחוד
לפי והיינו עשר, במספר הם לכן הנפש עם מיוחדים שהכוחות וכיוון בהכוחות, מלובשת
למעלה, גם הוא כן וכמו עצמו. בפני נמנה ואינו אותו שמחי' הדבר עם מתאחד שהחיות
דווקא. בהשתלשלות הוא זה וכל כו'. החיות התאחדות מצד הוא שבקדושה עשר שמספר
הטמאות, קליפות בג' ובפרט בכללות שבקליפות שזהו מהשתלשלות, למטה כן שאין מה

דמסאבותא כתרין י"א אינו29ישנם אותם המחי' אלוקי שהניצוץ לפי הוא, הדבר וטעם ,
דועך, הי' בפנימיות בהם מתלבש הי' דאם עליהם, מקיף בבחינת הוא אלא עמהם מתאחד
שהניצוץ או האופנים, משני בא' הוא שבקליפות [כידוע דווקא מקיף בבחינת הוא ולכן
זכה דלבונה המקיף עם עשר שהוא י"א, מספרם ולכן מקיף], בבחינת שהוא או נדעך

עצמו בפני שנמנה אותם, עשה30המחי' זה לעומת זה את (שהרי בקדושה זה דרך ועל .
תורה)22 ג. הלכה א פרק המקדש כלי הלכות רמב"ם ראה

שיר ד. כב, א. כא, נשא תורה לקוטי א. צט, אסתר מגילת אור
ועוד. א. עמוד סוף לב, השירים

ב).)23 (קכא, ט"ו סעיף
ב.)24 כח, פינחס
ח.)25 שם,

הפסוק.)26 על רש"י ופירוש ספרי
מ"ד.)27 א פרק יצירה ספר
קל.)28 ע' תרס"ד רלה. ע' תרנ"ג המאמרים ספר ראה
י.)29 פרק המלכים) (שער יא שער חיים עץ ראה
ואילך,)30 קכג ע' ב חלק מלוקט המאמרים ספר גם ראה

שם. ובהנסמן
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בחושבן31האלקים ולא חד הוא אנת הנה מהשתלשלות שלמעלה שלימותא32), שהוא ,
גם כן כמו עשר, בבחינת אינו מהשתלשלות שלמטה דכשם עשר, בבחינת שאינו דכולא,
מקיף בחי' והוא בחושבן, ולא חד הוא אנת אלא עשר, בבחינת אינו מהשתלשלות למעלה

הרחוק.
‰�‰Âסממני י"א בירור ידי על הוא מהשתלשלות שלמעלה הרחוק למקיף להגיע כדי

יסוד התגברות מצד שנעשה העשן ענין והוא החיות, מהם שמוציאים הקטורת,
תענוג מיני כל מצמיחים שהמים ידי33המים, על הנה צומח, בחינת הם הסממנים וגם ,

לגופא כנשמתא איהו נביעו וההוא בחינת שהוא מהם, החיות הקו32שמוציאים אור שהוא ,
לבחינת מגיעים זה ידי על הנה ומקורם, לשרשם אותם ומעלים הלעומתֿזה, את גם המחי'
לבחינת מגיעים אחרא סטרא אתכפיא ידי על שדווקא והיינו, בחושבן. ולא חד הוא אנת

עלמין בכולהו דקוב"ה יקרא אסתלק אחרא סטרא אתכפיא דכד סתרו, חושך ופירש34ישת ,
אדמו"ר וחמי מורי נעשה35כ"ק זה וענין בשווה. העולמות בכל שהוא העצמות על שקאי

כמו בד, בבגדי הי' שעבודתו הקדשים, בקודש הכיפורים ביום גדול כהן עבודת ידי על
יחידי)36שנאמר (קנה בבד בד הקרקע מן העולה דבר היינו, גו', ילבש קודש בד ,37כתונת

האחדות ענין על וזהו38שמורה בחושבן. ולא חד הוא אנת לבחינת מגיע זה ידי שעל ,
כזכיות לו נעשים שזדונות דתשובה, העבודה היא הכיפורים דיום העבודה ,39שכללות

גם ולמעלה הגלויים, מכוחות שלמעלה הנפש לעצם שמגיעים זה ידי על נעשה זה שענין
עצם מצד ודווקא אליהם, קרובים הם אבל הגלויים מכוחות יותר נעלים שהם מהכוחות

שזדונו להיות אפשר שלמעלההנפש הנפש לעצם שמגיע ידי על הנה כזכיות, יעשו ת
מגיעים אזי השתלשלות, בבחינת שאינם בהזדונות הוא שהבירור ידי ועל מהשתלשלות,
מתוך הוא האור יתרון ענין וזהו סתימין. דכל סתימו בחינת מהשתלשלות, למעלה

שיתרון40החושך הוא הפנימי ופירוש החושך, על להאור יתרון שיש הוא הפשוט דפירוש ,
כאשר הוא האור שיתרון הוא פנימי היותר ופירוש בצדו, חושך יש כאשר דווקא נראה האור
נהפך עצמו שהחושך והיינו מאיר, בעצמו שהחושך היינו דווקא, החושך מתוך בא האור
אבל החושך, שנגד אור מציאות הוא עצמו מצד דהאור האור, יתרון הוא אז ודווקא לאור,
והוא האור, מציאות מבחינת שלמעלה ביותר נעלה אור זה הרי מאיר, החושך גם כאשר
אראה. בענן כי הענן, לבחינת מגיעים הקטורת עשן ידי שעל וזהו עצמו. שמצד העלם בחינת

יד.)31 ז, קהלת פי על
32(.17 שבהערה זוהר תיקוני
א.)33 פרק תניא ראה
פרק)34 תניא א. קפד, ב. קכח, ב. סז, ב חלק זוהר ראה

אור תורה גם וראה פקודי. פרשת ריש תורה לקוטי א). (לד, כ"ז
ג. סה, חוקת תורה לקוטי ד. פט, ויקהל

המאמרים)35 (ספר ה'שי"ת לגני באתי המתחיל דיבור ריש
.(111 ע' ה'שי"ת

ד.)36 טז, אחרי
רש"י).)37 (ובפירוש ב יח, זבחים
ואילך.)38 ב עמוד סוף כח, אחרי תורה לקוטי ראה
ב.)39 פו, יומא
אורה)40 שערי ב. נא, ראש עטרת ראה יג. ב, קהלת פי על

ט"ז. פרק הציצית שער י"ב. פרק השער פתח בינה אמרי ב. מג,
תקעה ע' ח"ב חב"ד – הערכים ספר וראה ג. ס, נח חיים תורת

.p"yeואילך.
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והמשכהÂ‰�‰ד) למטה. בגילוי יומשך סתימין דכל סתימו שבחינת היא הכוונה תכלית
דענין יומם, לצל היא שהסוכה וזהו הסוכה. סכך ידי על הסוכות בחג היא זו
לפי דווקא, הצל ענין להיות צריך שלכן סתימין, דכל סתימו בחינת המשכת הוא הצל
ידי על אם כי סתימין, דכל סתימו בחינת המשכת להיות אפשר אי גילויים ידי שעל
שנאמר כמו הוא החמה דענין פסולה, מצלתה מרובה שחמתה סוכה וזהו דווקא. 41העלם

על זה הרי בעולם ויתקבל יאיר השמש שאור שכדי דכשם אלוקים, הוי' ומגן שמש כי
זה הרי בנבראים ויתקבל יאיר הוי' שאור שבכדי למעלה, הוא כן כמו דווקא, המגן ידי

והאמונה היחוד בשער כמבואר דווקא, אלוקים שם ידי לקבל42על יכולים אינם שנבראים
שהעלם אלא דווקא, אלוקים דשם ההעלם ידי על אם כי הוי' דשם האלוקי האור את
דכל סתימו בחינת המשכת להיות אפשר אי זה ידי ועל הגילוי, של העלם הוא זה
ענין ידי על היא ההמשכה אלא פסולה, מצלתה מרובה שחמתה סוכה ולכן סתימין,
ישת סתימין, דכל סתימו בחינת נמשך זה ידי על הנה לגמרי, העלם שהוא דווקא, הצל

סתרו. חושך
Â‰ÊÂש מה כן הד',גם מרקיע הם וירח השמש דהנה, מתוכה, נראים כוכבים להיות צריך

תמינאה מרקיע הם שאינו43והכוכבים תמינאה לרקיע רקיעים הז' בין וההפרש ,
הוא הח' ורקיע השתלשלות, בחינת הם הרקיעים שז' הוא, הרקיעים, של בהחשבון

הבינה ספירת הוא הספירות ובענין מהשתלשלות, דעתיק44למעלה ההתגלות הוא .45שבה
שלמעלה ההמשכה על שמורה מתוכה, נראים דווקא כוכבים להיות שצריך וזהו
דאף בגשמיות, הכוכבים בענין גם מרומז זה וענין עתיק. בחינת מהשתלשלות,
ואפילו מהירח יותר שגדולים כוכבים ישנם באמת אבל קטנים, נראים שהכוכבים

והכוכבים46מהשמש בגודל, הם נראים יותר בקירוב שהם לפי וירח, שהשמש אלא ,
הרחוק מקיף בבחינת הם שהכוכבים בזה, והענין כנקודות. נראים הם מרחוק להיותם

דווקא. נקודה בבחינת שבא
Â‰ÊÂובחג ההעלאה, הוא הכיפורים דביום הענן, המשכת שהוא הסוכה סכך ענין

ידי על היא בפנימיות וההמשכה הסוכה. סכך ידי על ההמשכה הוא הסוכות
שנאמר כמו מינים, תמרים47הד' כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם

בפנימיות ההמשכה היא ידם שעל נחל, וערבי עבות עץ היא48וענף והקליטה .
אחד איל אחד פר מקריבים שאז עצרת, בחושבן.49בשמיני ולא חד הוא אנת בחינת ,

יב.)41 פד, תהלים
ופ"ו.)42 פ"ד
רמב"ם)43 שם. הזוהר ובמפרשי ב קסב, א חלק זוהר ראה

ג. פרק ריש התורה יסודי הל'
ובהגהות)44 א ריג, ב חלק שם. אור ובנצוצי שם זוהר ראה

שם. מהרח"ו
סוף)45 יא, לך לך אור תורה ב. קעח, ג חלק זוהר ראה

מקומות. ובכמה א. נז, השנה ראש תורה לקוטי ב. עמוד

במאמרי)46 הועתקה – הצמח-צדק אדמו"ר הערת ראה
בהערה. א'רלא ע' שם האמצעי אדמו"ר

מ.)47 כג, אמור
עמוד)48 סוף רסג, הלולב שער דא"ח) (עם סידור ראה

צ"ח. פרק ואילך. פ"ד פרק תרל"ז וככה המשך ואילך. ג
מקומות. ובכמה

לו.)49 כט, פינחס
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בגילוי, להיות אפשר שאי סתימין דכל סתימו בחינת הענן היות דעם והיינו,
תעשה מה לך יאמר שמי כיוון בפנימיות50מכלֿמקום, בגילוי בהמשכה בא זה הרי ,

נאמר שעליו עצרת, בשמיני קליטה של ובאופן המינים, ד' ידי לבדך51על לך יהיו
אתך. לזרים ואין

•

יב.)50 ט, איוב פי על
וסוף)51 ריש כג. ט"ו, פרשה רבה שמות וראה יז. ה, משלי

תש"ט. תש"ד. עת"ר. עצרת השמיני ביום המתחיל דיבור
ועוד. ה'שי"ת.

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a

laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

`"ypz'd epzgny onf ,zekeqd bg z`xwl

שבת. וגוט במעשיו השם וישמח בעושיו ישראל דישמח שמחתינו ודזמן טוב יום

/dnizgd mewn/

•



ai

,c"ag xtk iyp`l `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa

eigiy xtkd gk i`a i"r mibexz`d zxiqn zra

`"ypz'd zekeqd bg axr ,'c mei

מאידית תרגום

נשים‡. אנשים בנ"י, לכל ויצליח יעזור הקב"ה
("מועדים טוב יום שמחת את ביחד שנחגוג וטף,
השלימות, בתכלית שמחתנו") "זמן ובפרט לשמחה",

הרמב"ם ברוב1וכפס"ד דוקא נחגגת טוב יום ששמחת
בני או קרובים הבית, בני עם ביחד ועאכו"כ עם,

וכו', הקהילה
השנה ובכל על כך תמשך עם) (ברוב והשמחה

כולה.
מקביעות מיוחדת כח הנתינת ע"ז שישנה ובפרט
(בחוץ הסוכות דחג הראשונים החג ימי משני זו: שנה
השבת ליום מיד נכנסים לשמחה", "מועדים לארץ),

השבתות" אלו שמחתכם "וביום ישנה2קודש, במילא ,
תוספת גם הנותנת השמחה, בענין מיוחד וחוזק חזקה
ד"מועדים וההתוועדויות השמחה את להמשיך כח
ועאכו"כ הסוכות, דחג הבאים בימים לשמחה"
דחג השמחה (שלימות תורה ושמחת עצרת בשמיני
ושמח"ת) (דשמע"צ אלו ימים שגם ובפרט הסוכות),

בראשית, ובשבת בשבת, מיד נמשכים
כמ"פ וכמדובר בכך3- מתייחדת זו ששנה

דשלש באופן באים תשרי בחודש שהימים-טובים
השנה ראש ימי שני שלש: פעמים שלש ו(בחו"ל)
הראשונים לימים בנוגע - גם וכך בשבת, מיד נמשכו
- ושמח"ת שמע"צ האחרונים, והימים הסוכות דחג

כל על השמחה את להמשיך כח תוספת נותן וזה
כולה. השנה

(כפי תיבות ראשי היא ה'תנש"א, זו, ששנה ובפרט
- זאת) מסבירים פלאות,pראנו`נתyהאzי'dשבנ"י

ר"ת ה'תש"נ שנת לאחרי בא סים,pנתyהאzי'dוזה
(נסים ישנם שעברה) (בשנה הנסים על שנוסף ז.א.

סתם), מנסים למעלה ("נפלאות" "נפלאות" הנקראים)
נפלאות",`ep`xו"

הנס ענין (ע"ד גדר בהפריצת יותר עוד מוסיף וכ"ז
הפורצת שמחה שתהי' טוב, יום דשמחת 4והנפלאות)

"עד השמחה עד והגבלות, המדידות וכל הגדרים כל
ידע" מיום5דלא הגדולה פורים, שמחת ע"ד ,

כידוע כיון6הכפורים, כ-פורים, הוא הכפורים שיום
תענית ע"י (לא דיוהכ"פ הענינים נפעלים שבפורים
ושתי' ואכילה שמחה ע"י (- אדרבה אלא ועינוי,
חג לשמחת בנוגע לומר יש ועד"ז וממשית; גשמית
מהפעולה וכתוצאה בהמשך (גם) הבאה הסוכות,

עצרת7ביוהכ"פ בשמיני השמחה לשלימות עד ,
ושבת בשבת זו) (בשנה מיד הנמשכת תורה, ושמחת

(כנ"ל). כולה השנה כל במשך - ומזה בראשית,
נפלאות· אראנו ששנת העיקר, והוא רצון, ויהי .

והכי גדול והכי עיקרי הכי בנס לראש לכל תתבטא
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה - פנימי
צאתך "כימי - בפשטות נפלאות" "אראנו ושיהי'

נפלאות" אראנו מצרים בערך8מארץ אפילו נפלאות ,
מצרים" מארץ צאתך "כימי ,9לנסים

שהגאולה הזמן, בזריזות גם נפלאות" ו"אראנו
עכבן לא ממש, ומיד תיכף באה הגאולה) (ונפלאות

עין כהרף ועאכו"כ10אפילו הסוכות, חג בערב עוד ,
הסוכות, דחג בהמשך

זכרי' בנבואת המבואר ע"פ (שנקראת11ובפרט
דחג המיוחד הקשר הסוכות) דחג א' דיום בהפטורה

והשלימ האמיתית הגאולה עם (כשיהי'הסוכות ה
ביום "והי' גו'", הזיתים הר ונבקע גו' רגליו "ועמדו

גו'" מירושלים חיים מים יצאו יפעל12ההוא שזה עד ,(
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גו' הגוים מכל הנותר כל ("והי' העולם אומות על
גו'" הסוכות חג את ולחוג גו' כל13ועלו עד ,(

בנבואה.14השבעים-אומות ומפורש כמבואר ,
הסוכות בחג יתקיים שכהנ"ל בגאולהdfויה"ר -

עד הסוכות, ימי כל במשך וימשך והשלימה, האמיתית
בראשית, בשבת מיד אח"כ וימשיך ושמח"ת, שמע"צ

הארץ" ואת השמים את אלקים ברא -15"בראשית
- בראשית מעשה בכל וחידוש שינוי (בגאולה) שנפעל

ל"תורה תצא"16בהתאם מאתי בשמים17חדשה -
צבאיהם18וארץ ,19וכל

בערב עוד ממש ומיד תיכף נפעל זה כל וכאמור,
של הראשון ברגע הגאולה, בתחלת שמיד הסוכות, חג
- כולל הגאולה, והמשך שלימות ישנה הגאולה,

בראשית, במעשה וחידוש השינוי

חג דשמחת הגדרים כל דפריצת הכח ע"י ובפרט
(ע"ד העולם בגשמיות גם שנמשך ובאופן הסוכות,

פורים לגאולה20שמחת נכנסים כנ"ל, ,(
מסעודת החל העולם, בגשמיות חידוש שפועלת
ברוחניות ענינה על נוסף בגשמיות, הבר ושור הלויתן

בלקו"ת ).21(כמבואר
שכל באופן ממש, ומיד תיכף - העיקר והוא ועוד
סוכות, דערב ההמשך את ממשיכים בנ"י וכל יהודי
- זה שלאחרי מנחה ותפלת מנחה לתפלת ההכנות
הקודש, בהר הקודש, עיר בירושלים הקודש, בארץ

הקדשים, בקודש עד המקדש, ובבית
ממש. ומיד תיכף

מינים), (דהד' ההמשכות כל את שימשיכו יה"ר
כולה. השנה כל ומשמחות טובות בשורות ויבשרו

•
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מוגה בלתי

לסעודה]. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
מקומות‡. בכמה ז"ל1מבואר חכמינו מאמר שיש2בפירוש עולה", הקריב כאילו עולה בתורת העוסק "כל

שההקרבה הגבלות, כמה יש גשמי קרבן בהקרבת כי, בגשמיות, קרבנות הקרבת על עולה בתורת בעסק מעלה
הקרבת ענין שהוא עולה, בתורת בהעסק ואילו וכו', דווקא ובכהן דווקא, וביום דווקא, המקדש בבית היא
ידי על ואפילו בלילה, אפילו לארץ, בחוץ גם להיות יכול זה ענין שהרי אלו, הגבלות כל אין ברוחניות, קרבן

זר.
" הוא ז"ל חכמינו שלשון אמת הן –eli`kברוחניות שההקרבה מובן שמזה הדמיון, בכ"ף עולה", הקריב

מבקשים ולכן ממנה, במדרגה למטה והיא בגשמיות, להקרבה ממש דומה לפי3אינה כו'", לפניך נעשה "ושם
שישנם אלו וענינים בפרטים כן, פי על אף אבל ברוחניות, מההקרבה למעלה היא בגשמיות שההקרבה

כנ"ל. הגבלות, שום בהם שאין בכך בגשמיות, ההקרבה על מעלה יתרון יש ברוחניות, בההקרבה
בה יש ברוחניות, אלא שאינה הזה, בזמן השואבה בית ששמחת – השואבה בית שמחת בענין גם הוא וכן
אין הזה בזמן השואבה בית שבשמחת כיון בגשמיות, שהיתה כפי השואבה בית שמחת לגבי מעלה יתרון

בגשמיות: השואבה בית בשמחת שהיו ההגבלות
במשנה איתא – קיים המקדש שבית בזמן השואבה בית לשמחת השואבה4בנוגע בית (ד"שמחת "החליל

דוחה (ש"אינו וששה" חמשה ובכינורות") בחלילים ומנגנים המים ניסוך שאיבת לכבוד בחג שמחים (ש)היו
דפשו בשבת ראשון טוב יום שחל כגון ששה שהוא ופעמים . . בחג ימים חמשה שהוא לפעמים הלכך טוב יום

החול. בימות אלא השואבה בית שמחת חגגו שלא היינו המועד"), חול של ששה להו
ברוחניות, השואבה בית שמחת כן שאין מה בגשמיות, השואבה בית לשמחת בנוגע רק היא זו הגבלה אבל

וכיוון טוב, ויום בשבת גם להיות יכולה טוב, ויום שבת לקדושת המנגדים שיר כלי בלי שמתקיימת dlekiyכיון

טוב, ויום בשבת גם בזמןzaiigלהיות השואבה בית דשמחת שהחיוב היינו, טוב, ויום בשבת גם להתקיים היא
השואבה בית שמחת לגבי ברוחניות השואבה בית שבשמחת המעלה יתרון וזהו טוב, ויום בשבת גם הוא הזה

בגשמיות.
מה דרך (על בגשמיות השואבה בית לשמחת בערך אינה ברוחניות השואבה בית ששמחת אמת הן כלומר:
בפרטים כן, פי על אף אבל בגשמיות), להקרבה דומה אינה ברוחניות שהקרבה קרבנות, גבי לעיל שנתבאר
הקיימות ההגבלות בהם שאין בכך מעלה יתרון יש ברוחניות, השואבה בית בשמחת הקיימים אלו וענינים

טוב. ויום בשבת גם שישנה בגשמיות, השואבה בית בשמחת
לרקוד אסור לדעתם כי טוב, ויום בשבת השואבה בית שמחת עריכת נגד שכותבים אחרונים אמנם ישנם –

טוב ויום בשבת בידיו אלו5ולטפח חששות כל אין מצוה של שבשמחה הדעות עליהם רבו כבר אבל ובמילא6, ,
טוב. ויום בשבת גם ההגבלות כל אין מצוה של שמחה דלהיותה עכשיו, השואבה בית שמחת לענין גם מובן

עוד·. אלא העולם, שסובר כמו בלילה, (לא היא השואבה בית דשמחת והשמחה החגיגה של זמנה התחלת
בגמרא כדאיתא – הערביים בין של תמיד לאחרי תיכף לזה) השואבה7קודם בית שמחת שמחים "כשהיינו :

ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד משם כו' שחר של תמיד ראשונה שעה כיצד, בעינינו, שינה ראינו לא
ומחצה" בתשע וקרב ומחצה בשמונה נשחט "תמיד והרי השואבה", בית התמיד8לשמחת שחיטת שזמן (והיינו,

ובכ"מ.1) ואילך. א יג, במדבר ואילך. ד כו, אחרי לקו"ת ראה
וש"נ).2) .17 הערה 37 ע' חל"ב לקו"ש (וראה בסופה מנחות
המוספין.3) תפלת בנוסח
(ובפרש"י).4) רפ"ד סוכה
ס"ג5) סשל"ט או"ח (ואדה"ז) שו"ע (במשנה). ב לו, ביצה ראה

(ס"ב).
סכ"ט.6) ח"א אלעזר מנחת שו"ת ראה
א.7) נג, סוכה
רפ"ה.8) פסחים
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זה לאחרי ותיכף וחצי), ארבע בשעה והקרבתו וחצי, שלש בשעה הוא שלנו השעון של9לפי הסדר התחיל
השואבה. בית שמחת

השואבה בית ששמחת הזה ובזמן וחצי, ארבע אחרי כבר היא והשעה היות שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
ידי ועל השואבה, בית בשמחת עכשיו לשמוח צריכים – כנ"ל טוב ויום בשבת גם ישנה ברוחניות אלא אינה

אמרו שעלי' המקדש, בבית השמחה בגשמיות, השואבה בית בשמחת לשמוח זוכים שמחת10זה ראה שלא "מי
מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית

כזה]. ניגון ישנו אם – השואבה בית שמחת של ניגון לנגן ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
***

הקודש"‚. רוח שואבין "שמשם הוא השואבה" בית "שמחת השם על מהטעמים לא11אחד – בזה והכוונה .
כולה. השנה כל על גם הקודש רוח שאבו שמשם אלא הקודש, רוח שרתה מעשה שבשעת רק

דמייתי מהא הקודש",11וכדמוכח רוח עליו ושרת השואבה בית לשמחת ש"נכנס אמיתי בן דיונה עובדא
מזה, ומוכח לארץ, שבחוץ בנינוה – השואבה בית שמחת אחרי זמן משך נמשכה אמיתי בן יונה נבואת והרי

אחר. במקום ואף זה, שלאחרי הזמן על גם נמשכת השואבה בית משמחת ששואבים הקודש שהרוח
כן: על יתר

סיפר אדמו"ר וחמי מורי בפעם12כ"ק הזקן אדמו"ר אמר תקס"ט שבסוכות הצמחֿצדק, אדמו"ר כ"ק בשם
תורה בלקוטי הנדפס בששון מים ושאבתם הדרוש את שמשם13השישית אומרת שהגמרא מה דרך על זה והי' ,

יבוא. שמשיח הוא הסוף סוף, אין עד קבלנו אנו הנבואה, גילוי את השואבה בית בשמחת קיבל יונה שואבים,
המשיח. ביאת עד בנים ובני לבנים לעצמו, געשעּפט") און געשעּפט ("מ'האט ושאבו ששאבו ָוהיינו,

מקום ולכל זמן לכל לעצמו ששואבים רק לא הוא הקודש" רוח שואבין ד"משם שהענין רואים, זה מסיפור
כי, המשיח. ביאת עד הבאים, לדורות גם ששואבים יותר, עוד אלא אמיתי), בן דיונה מסיפור (כנ"ל

כוו המשיח, ביאת עד אומר דיכשהצמחֿצדק פאר קינדער, די פאר זיך, "פאר כפשוטה המשיח לביאת ַַַנתו
המשיח". ביאת ביז וכו', וכו' ַאיינקלאך

שבבית השואבה בית שמחת על רק לא קאי הקודש" רוח שואבין ש"משם זה, מסיפור רואים דבר ועוד
מהעשר אחת היא שקדושתה נשים, בעזרת התקיימה השואבה בית שמחת שהרי המקום, קדושת מצד – המקדש

החורבן,14קדושות ולאחרי לארץ בחוץ שחוגגים השואבה בית משמחת גם הקודש רוח לשאוב אפשר אלא –
החורבן. אחרי שהי' מהצמחֿצדק הנ"ל כבסיפור

השואבה, בית משמחת הקודש רוח לשאוב יכול אחד שכל ואחד, אחד לכל שייך זה שדבר – זאת ועוד
נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מדברי זה15וכמובן הרי ובמילא תורה", רזי לו ש"מודיעין היינו הקודש שרוח

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר וכפי ומדרגתו. ערכו לפי הוא אחד כל שאצל אלא – ואחד. אחד לכל ,16שייך
("איר קטנה" כוסית שאבתי ואני מלאים דליים שאבת "אתה מהאמיל: אייזיק ר' להחסיד אמר אחד ָשחסיד

קעלישיקל"). קליין א – איך און קאטקעס, פולע אנגעפילט ַַָָהאט
בית שמחת ובפרט בכלל, טוב יום [שמחת והשמחה השואבה, בית בשמחת לשמוח הכול צריכים ובמילא
מ"כלים ומשנה פועלת מימיו"] שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי אמרו שעלי' השואבה,

גדולים", "כלים – קטנים"
יותר נעלה ענין שיהי' כיוון הקודש, רוח דשאיבת הענין יצטרכו לא שאז המשיח, לביאת שזוכים ועד

הקטורת.9) והקטרת התמיד, דשריפת קצר זמן משך לאחרי
ב.10) שם, (במשנה). סע"א נא, סוכה
רפ"ה.11) סוכה ירושלמי
(12(162 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"א תרצ"ז דחגה"ס ב' ליל שיחת ראה

גם וראה הסוכות. דחג ב' תשרי, טז יום" ב"היום נעתק –
שנג. ע' חי"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש

ואילך.13) ג עח, סוכות דרושי
הי"ג-ז.14) פ"ז הבחירה בית הל' רמב"ם מ"ו-ח. פ"א כלים
שבט).15) ו יום" ב"היום (נעתק א'שפה ס"ע ח"ג תער"ב המשך

קיב. ע' ריש עזר"ת סה"מ
(16.36 ע' שם גם וראה .37 ע' תש"א סה"ש
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מכסים" לים כמים הוי' את דעה הארץ "מלאה – הקודש .17מרוח
שמח]. ניגון לנגן ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
***

וכו'.„. מרובה שחמתה סוכה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן ציווה
***

בילקוט‰. בו18איתא שכתוב מוצא אתה אין בפסח אבל . [הסוכות]. בחג כתיב שמחות שלש מוצא "אתה :
אינו אם תבואה השנה עושה אם יודע אדם ואין נידונית התבואה שבפסח מוצא אתה למה, אחת, שמחה אפילו

כ אין לפיכך שהתבואהעושה מפני . . אחת שמחה אלא בעצרת כתוב שאין מוצא אתה וכן . . שמחה שם תוב
לפי [הסוכות] בחג אבל . . נידונין האילן שפירות לפי שמחות שתי שם כתוב אין טעם ומה בפנים, נכנסת
שלש כתב לפיכך בפנים האילן ופירות שהתבואה ועוד . . הכיפורים ביום פטור] [פירוש, דימוס הנפשות שנטלו

שמחות".
דווקא. האילן פירות באסיפת הוא השמחה ענין שעיקר הילקוט, דברי תוכן לבאר ויש

.Âהוא האילן ותבואת השדה תבואת בין :19החילוק
כבר יודעים קצר שבזמן כך הצמיחה", עד הזריעה מזמן ועיכוב כלֿכך שהות צריך "אין – השדה תבואת
כמו – פירות שיש ועד צמיחתו", בזמן רב ועיכוב שהות "יש אילן בשדה כן שאין מה התבואה, עם נעשה מה

ז"ל רבותינו (וכמאמר שנה שבעים לאחרי פירות שמוציאים – וחרוב הפסוק20תמר יפרח").21על כתמר "צדיק
צורך שיש דאף האילן, פירות כמו ויגיעה עבודה לריבוי זקוקה שאינה – השדה בתבואת נוספת ומעלה

נקט דפת סידורא דתנא מלאכות, שישנה22בל"ט והיגיעה להעבודה בערך זה אין מכלֿמקום, כו', והזורע החורש
נקראת זו – שונים בשמות נקראים אילן בשדה והיגיעה השדה בתבואת שהיגיעה כך, כדי ועד אילן, בשדה
צריכים הפירות כי האילן, על הפירות צמיחת זמן כל היגיעה נמשכת אילן שבשדה זאת, ועוד נטיעה. וזו זריעה

יתקלקלו. שלא תמידית השגחה
יותר הרבה גדול אילן בפירות שהריווח – השדה תבואת על אילן פירות מעלת גדלה גיסא לאידך אבל
כדמותו ממנו יצמח החטה גרעין כמו דתבואה "הזריעה שהרי באיכות, והן בכמות הן השדה, בתבואת מאשר

ובריבוי", בתוספת שהוא אלא ובצלמו
– בכמות והן הנזרע, הגרעין של האיכות מאותה היא הנצמחת התבואה הרי – באיכות הן כלומר:
ככה, פעמים עשר לצמוח שיכול ועד ובריבוי", בתוספת "שהוא פי על דאף הזריעה, ערך לפי היא שהצמיחה

ביצחק שנאמר מה דרך (ועל פעמים אלף או מאה אפילו מכל23או שערים"), מאה גו' וימצא גו' יצחק "ויזרע
הזריעה; ערך לפי הוא הכול מקום

שאין בארץ אחד גרעין שזורעין כלל, הנטיעה ערך לפי שלא היא הצמיחה – האילן בפירות כן שאין מה
לא וכלל, כלל ערך שום להגרעין הפירות בין שאין פירות, נושא גדול אילן צומח וממנו ריח, ולא טעם לא בו

באיכות. ולא בכמות
.Êלעבודת הצדיקים עבודת שבין החילוק הוא השם, בעבודת אילן לפירות השדה תבואת בין ההבדל והנה,

אילן. פירות כמו היא תשובה בעלי ועבודת השדה, תבואת כמו היא הצדיקים דעבודת תשובה, בעלי
הענין: ביאור

הם דומים ולכן ערוך, שולחן פי על הן הנהגותיהם וכל עולם, של מלכו המלך, בדרך הולכים צדיקים
יגיעה להם אין צדיקים, כך דאגות, כך כל ואין ביותר יגיעה אין השדה תבואת שבצמיחת דכמו השדה, לתבואת

בסופן.17) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
(בתחילתו).18) תרנד רמז אמור יל"ש
ד.19) מט, בחוקותי לקו"ת
וש"נ.20) ד. אות ובנצו"ז א טז, זח"ג ראה

יג.21) צב, תהלים
ב.22) עד, שבת
ואילך).23) 121 ע' ח"ה בלקו"ש (נתבאר ובפרש"י יב כו, תולדות
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קודש, ספרי שאר או ערוך, בשולחן המה מביטים שעושים, דבר כל לפני כו'); היפך של (מענינים ודאגות
דיבור במחשבה הנהגותיהם כל היו ימיהם שכל דכיוון בשכרם, הם בטוחים כן וכמו דרכם. לבטח והולכים

בעתם" גשמיכם "ונתתי התורה הבטחת אצלם תתקיים בוודאי הרי ערוך, שולחן פי על המטר,24ומעשה שירד ,
זמן. באיחור ולא אותו, שצריכים בזמן דווקא, ובעתו

פעם הרצון כפי שלא דבר עשיית על אפילו שהרי ודאגות, יגיעות ריבוי יש תשובה בעלי אצל כן שאין מה
וכידוע תשובה, לעשות כבר צריכים בלבד, אחת25אחת אפשרות רק שיש כך התחלקות, אין ה"רצון" שבענין

לעצמו, מציאות שאינו או לעצמו מציאות שהוא או מקושר, שאינו או להקב"ה מקושר שהוא או השנים: מבין
בפני מציאות שהוא הוראה זה הרי העליון, רצון כפי ולא רצונו כפי דבר עשה אחת פעם אם אפילו ובמילא,
ומזה זה. על תשובה לעשות וחייב שעשה), המעשה מעצם יותר גרוע הוא זה (וענין כרצונו ומתנהג עצמו

תמידית. בדאגה הם תשובה בעלי כמה עד מובן
שיוצא בשעה הנה ממצבו, יציאה של בתנועה הוא תשובה שבעל זה בגלל דווקא הרי גיסא, לאידך אבל
שבעבודת המעלה וזוהי והגבלה. מדידה מכל ולמעלה ההשתלשלות סדר מכל למעלה לדלג אפשר ממצבו,

לגב תשובה בעליבעלי עבודת אבל והגבלה, במדידה סוף סוף היא הצדיקים שעבודת – הצדיקים עבודת י
והגבלה. ממדידה למעלה היא תשובה

ביותר, גדולה יגיעה ידי על באה האילן פירות שצמיחת כמו כי – האילן לפירות תשובה בעלי נמשלו ולכן
תשובה, בבעלי גם הוא כן כלל, ערך לפי שלא היא הצמיחה הרי גופא זה שבגלל אלא כו', דאגות בה ויש

וכידוע יותר. למעלה הם מגיעים זה בגלל דווקא אבל רבה, ביגיעה אמנם היא התשובה ידי26שעבודת שעל
ופגם שחטא דמאחר הרגיל, דרך על החיות מהמשכת יותר ועמוק נעלה ממקום לאדם חיות נמשך התשובה
מלמעלה חדש חיות להמשיך צריך אלא השתלשלות, מסדר חיות לקבל לו אפשר אי הדרך את ועבר

מהשתלשלות.
בחסידות הכתוב27וכמובא ליצלן28בפירוש רחמנא להריגה "הנידונין כמשל שזהו חיים", מלך פני "באור

מפני ממילא לו שנמחל רק כו' ראוי אם בדינו כלל מעיין המלך אין והרי העונש להם נמחל במלך כשנפגעין
למעלה הוא זה שחיות ומובן, הטוב", עצם בחינת שזהו חיים מלך פני באור ענין וזהו כו' הדין ענין שם שאין

" המלך, מפנימיות הוא זה חיות אלא המדינה, והנהגות חוקי מצד לו שנמשך מלך".iptמהחיות
.Áכתיב לא דבפסח – וסוכות שבועות דפסח הזמנים שלשת שבין בחילוק הילקוט דברי יובנו זה פי ועל

בפנים", נכנסת התבואה שאז "מפני אחת פעם שמחה נאמר ובשבועות בפנים, התבואה אין עדיין כי שמחה
בפנים": האילן "פירות שגם לפי שמחות שלש כתיב בסוכות ורק

כיצד יודעים לא ועדיין העבודה, התחלת רק הוא שבפסח אלא הצדיקים, עבודת ענין הוא ושבועות פסח
שבעלֿפה בתורה ורק השמחה, ענין בפירוש לתבוע יכולה אינה שבכתב תורה ולכן, כו', בפועל העבודה תהי'

ילפותא זמן29יש בשבועות, כן שאין מה אפשר. אי – בפירוש שמחה לתבוע אבל שמחה, להיות צריך אז שגם
הצדיקים עבודת ישנה כבר – תורתנו היאlretaמתן הצדיקים עבודת כי בפנים", נכנסת ש"התבואה וזהו ,

שעבודת כיון בשלמות, השמחה אין שעדיין אלא בפירוש. שמחה תובעים ולכן כנ"ל, השדה תבואת כענין
והגבלה. במדידה היא הצדיקים

התשובה עבודת שענינו הכיפורים, יום לאחרי שבא סוכות, ולכן30ואילו ברוחניות, האילן פירות ענין הוא ,
בשלמות. היא אז השמחה

שהתבואה "מפני שמחה אחת פעם רק כתיב שבעצרת בטעם שמתחיל הילקוט, לשון המשך גם מיושב ובזה
בחוקותי.24) ר"פ
המשך25) גם וראה ב. שנ, ב. שיא, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה

ועוד. תקכב. ע' תרס"ו
ובכ"מ.26) ג. כו, אחרי לקו"ת ראה
ועוד.27) א'שכא. ח"ג תער"ב המשך קח. ע' עת"ר סה"מ
טו.28) טז, משלי
א.29) קט, פסחים ראה
אדמו"ר30) כ"ק הזכיר דיוהכ"פ, התשובה לעבודת בנוגע

נשמתו אין ויוהכ"פ בר"ה בוכה שאינו מי "כל המאמר שליט"א
לו שיש הוראה זה הרי – שבוכה מי אדרבה: דלכאורה – שלימה"
לפי היא לכך שהסיבה יתכן – בוכה שאינו מי אבל לבכות, מה על
שגם אלא, – עליהם? לבכות שיצטרך בלתי-רצויים ענינים לו שאין
כו', ממילא בדרך הבכי' ענין צ"ל ביותר נעלית בדרגא נמצאים כאשר
,208 ע' ח"ט לקו"ש גם (ראה דיוהכ"פ העבודה כללות שזוהי כיון

שם). ובהנסמן
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הכיפורים", ביום דימוס הנפשות שנטלו "לפי הסוכות דבחג וממשיך נידונין", האילן פירות . . בפנים נכנסת
מפסיק מדוע תמוה, שלכאורה – בפנים" האילן ופירות שהתבואה "ועוד ראשון לענין חוזר כן אחרי ורק
פי ועל – דימוס" הנפשות "שנטלו צדדי בענין האילן) פירות אסיפת (מצד האסיף חג מעלת ביאור באמצע
הסוכות דחג האסיף חג ענין ולכן התשובה, עבודת הוא הוא ברוחניות אילן פירות אסיפת ענין כי מובן, הנ"ל

הכיפורים). דיום התשובה עבודת (שהיא הכיפורים" ביום דימוס הנפשות "נטלו לענין המשך הוא
הנפשות "נטלו הילקוט לשון דיוק גם יובן זה פי אלאqenicועל חוב האדם על שיש היינו פטור, לשון ,"

עצמו מהמלך הנמשכים החיים שהוא חיים", מלך פני "באור בענין לעיל שנתבאר כמו והוא אותו, שפוטרים
" מבחינת חדשים חיים נמשך הכיפורים דיום התשובה ידי על וכך דין, מבחינת שעלiptשלמעלה וכנ"ל מלך",

השתלשלות. מסדר שלמעלה האור נמשך התשובה ידי
בהמאמר לעיל שנתבאר וכמו הסוכות, בחג בגילוי בא זה אראה"31ואור בענן "כי ענינו כיפור שיום דענן32, , ֵֶָ

למטה העצמי ההעלם נמשך הסוכות ובחג העלאה, בדרך הוא כיפור וביום עצמו, שמצד ההעלם בחינת הוא
הסוכות. בחג אילן דפירות האסיף ענין נעשה זה ידי ועל מינים, וד' הסכך ידי על

בו שנאמר הסוכות בחג היא השמחה עיקר חזקהולכן הוי זימנא דבתלתא – שמחה פעמים כמו33שלש ,
מחברו המוציא (ואדרבה: כו' ומענות בטענות להיכנס צריך ואינו בדבר מוחזק שנעשה כפשוטו, החזקה בענין

הראי' השתלשלות.34עליו מסדר שלמעלה בהגילויים "מוחזקים" שנעשים בעניננו, וכך ,(
"לחיים"]. יאמרו לסעודה ידיהם שנטלו שאלו שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר השקיעה [לאחרי

***
.Ëבהמאמר לעיל להמוזכר נראים35בהמשך כוכבים שיהיו כדי קלוש להיות שצריך הסוכה סכך בענין

של במאמר מקורה זו קושיא הנה – וירח שמש ולא דווקא, כוכבים נקט למה זה על והוקשה מתוכה,
.36הצמחֿצדק

בירושלמי דאיתא מהא – וירח שמש ולא "כוכבים" הלשון שמדייק הצמחֿצדק דברי לי מוקשה הי' 37ומעולם

" כשירה", מתוכה נראין הכוכבים שאין "אע"פ המשנה דברי dngעל iakekaהא הירושלמי, שלפי ונמצא, שנו",
דחמה. הענין אותו הוא מתוכה" נראין ד"כוכבים

מרקיע הם וכוכבים הד', מרקיע הם וירח ששמש הצמחֿצדק, של במאמר התירוץ לפי מוקשה וביותר
להיות צריך ולכן חמה, מבחינת שלמעלה תמינאה מרקיע האור נמשך ובסוכה מהשתלשלות, שלמעלה תמינאה
חמה"? "כוכבי היינו מתוכה" נראין ד"כוכבים הירושלמי פירוש עם מתאים זה איך – מתוכה נראין כוכבים

הטור בדברי הדיוק בהקדם השמש38ויובן וניצוצי הכוכבים שיהו כדי מאוד עב כסויי' יעשה שלא "וצריך
ז"ל חכמינו מלשון ששינה מתוכה", "iakek"39נראין ונקט שבדיוקivevipחמה" לומר, דיש – [חמה]" השמש ִֶָ

כדלקמן. הצמחֿצדק, מאמר גם יתיישב ידו שעל החידוש, נעוץ זה
.Èאדמו"ר וחמי מורי דכ"ק בהמאמר הזוהר40מבואר דברי יסוד על לאדמו"ר42(שהובאו41– המילות בפירוש

תרס"ו43האמצעי הפסוק44ובהמשך על שני45) ישנם הניצוצות שבענין – ומנצצין" "מנהרין מספרים", "השמים
ענינים:
פ"ד.31)
ב.32) טז, אחרי
וש"נ.33) רע"ב. קו, ב"מ
ועוד.34) א. ט, יומא
ספ"א.35)
מאמרי36) גם וראה ואילך. א'תשכד ע' סוכות דרושי אוה"ת ראה

א'רכח. ע' ח"ד דברים אדהאמ"צ
ה"ג.37) פ"ב סוכה
סתרל"א.38) או"ח
ב.39) כב, סוכה בבבלי וכן שם. בירושלמי
חודש40) בקונטרס לאור שיצא – פט"ו תש"ד תשבו בסוכות ד"ה

.(35 ע' תש"ד בסה"מ לאח"ז (נדפס השתא תשרי
ב.41) קלו, ח"ב
יתכן42) – בזהר מ"ש בבת-שחוק:) אמר שליט"א אדמו"ר (כ"ק

בדרושי בחסידות, הובא הזהר שמאמר מציינים ולכן בפנים, ראו שלא
תרס"ו. ובהמשך האמצעי, אדמו"ר

אודות פעם שהתבטא הרגצ'ובי, הגאון אודות שמספרים וע"ד
ק"י דף בסנהדרין הגמרא מדברי שיודעו מתו", לא קורח "ובני הפסוק

ע"א!
ואילך.43) סע"ב ה, – בתרא מהדורא
רנו.44) ע'
ב.45) יט, תהלים
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הלשון ביאור וזהו עצמו. בפני מהות הוא ניצוץ "אור"),46א) (ולא דייקא "ניצוץ" הניצוץ", אל המאור "קירוב
שלכן מאלוקות), (נבדל עצמו בפני מהות שנעשה למי גם אדם, לכל הוא ("מאור") העצמות שקירוב כלומר,
עצמן, בפני מהות נעשו שנשמות לפי "ניצוצות", בשם נקראות (בכלל) ישראל נשמות זה ומטעם "ניצוץ". נקרא

שנאמר וגוף47וכמו אחרת נשמה יש שלבן האב, מן עצמו בפני מהות הוא בן והרי אלוקיכם", להוי' אתם "בנים
עצמן. בפני מהות נעשו למטה בירידתן ישראל נשמות וכך אחר,

מהלשון והראי' הפסק, ידי על בא ניצוץ דאצילות",48ב) בינה] חכמה, [=מכתר מכח"ב המתנוצצים "אורות
עשייה]. יצירה, [=לבריאה, לבי"ע אצילות שבין הפרסא הפסק ידי על הוא ההתנוצצות שענין

" הטור לשון דיוק לבאר יש זה פי מהותivevipועל שהוא פירושו, ניצוץ דלשון חמה"), "כוכבי (לא חמה"
שנתבאר מה עם מתאים זה ענין אשר, חושך, של מציאות שהוא עד – דהחמה – האור מן שנפרד עצמו בפני
גילויים, של ענין זה אין האור, מענין שנפרד דמאחר – מהשתלשלות למעלה הם שכוכבים בהמאמר לעיל

סתרו חשך ישת בחינת המשכת סתימין49אלא דכל סתימו חשוכא50, דאתהפכא העבודה ידי על נמשך וזה , ֶָ
החשך51לנהורא מן הוא האור יתרון כי מהשתלשלות, למעלה מגעת זו שעבודה שהחשך52, ידי שעל דווקא,

בהמאמר בארוכה וכמבואר סתרו, חשך ישת מבחינת נמשך לאור .53נהפך
.‡È:"חמה "כוכבי מוסיף (בגמרא) ובירושלמי סתם, "כוכבים" איתא שבמשנה מה כן גם יובן זה פי ועל

הכלל פרט.54ידוע בדרך המשנה דברי את מבארת והגמרא כלל בדרך מדברת שהמשנה
בהמאמר (כמבואר תמינאה מרקיע שהם כפשוטו כוכבים הן שכולל סתם, "כוכבים" נאמר במשנה ),55ולכן:

גם היא כוכבים של זו שמעלה – יותר בפרטיות זה ענין נתפרש (בירושלמי) ובגמרא חמה"; "כוכבי והן
ל" שהכוונה הטור כפירוש והיינו חמה", אורivevipב"כוכבי זה אין כי חמה, מבחינת למעלה הם שגם חמה",

כיוון מקום, מכל לאור, שייכות לו הי' שבעבר פי על דאף ניצוץ, גדר אלא כוכבים) מבחינת (שלמטה החמה
המשכה אלא גילויים של ענין זה אין "ניצוץ"), בגדר (כנ"ל האור מענין ונפרד עצמו בפני מהות שנעשה
הסוכות דחג ההמשכה שזוהי מתוכה", נראין "כוכבים בכלל זה גם הרי ולפיכך מהשתלשלות, שלמעלה

מהשתלשלות. שלמעלה
קידוש]. חובת ידי לצאת יכול שרוצה ומי ולקדש, מפה לפרוס יכול שרוצה שמי אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***
.·Èהסכך שם על סוכה א) הפכיים: פירושים שני יש סוכה והסתר.56בשם העלם צל, – הוא הסכך שענין ,

ביפי'" סכים "שהכול המעלה.57ב) שם שהוא ,
בזה, זה שתלויים ועד ביניהם, שייכות יש מכלֿמקום, הפכיים, ענינים שני הם שלכאורה פי על אף אמנם,

כדלקמן.
.‚È:הלבושים ענין בהקדם זה לבאר ויש

ירידה.58ידוע של ענין הוא שלבושים מובן שמזה הדעת, עץ חטא לאחרי נתחדש הלבושים שענין ,
הרמב"ם שכתב מה (שהרי59וכידוע וחוה אדם אצל דעת נתוסף החטא ידי שעל יתכן כיצד הקושיא: בתירוץ

נאמר החטא נאמר60קודם החטא ואחרי יתבוששו", היו61"ולא החטא שקודם לפי – גו'") וידעו גו' "ותפקחנה
תפילין ציצית עם מתבייש יהודי שאין דכמו ערום, בעומד בושה של ענין הי' לא ולכן אלוקות, עניניהם כל

ספ"ה.46) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, חיים דרך
פ"ב.47) תניא וראה א. יד, ראה פ'
בסה"מ48) הובא – תנינא) (במהדורא פ"ה כסה"כ שער ע"ח

שם. תש"ד
יב.49) יח, תהלים
א).50) (יז, בהקדמה תקו"ז וראה ב. קמו, א. פט, זח"ב
א.51) ד, זח"א ראה
יג.52) ב, קהלת ע"פ
ואילך.53) פ"ב

להסתפק).54) ראה אח"כ (ד"ה להרמב"ם לפיהמ"ש הקדמה ראה
וש"נ.55) פ"ד
כשרין).56) (ד"ה א יב, ושחמתה), (ד"ה א ב, סוכה פרש"י ראה
כט.57) יא, נח עה"ת בפרש"י הובא א. יד, מגילה
ע'58) ח"ג תער"ב המשך א'תשטו. ע' סוכות דרושי אוה"ת ראה

ועוד. .118 ע' תש"י סה"מ א'שעט.
שם.59) באוה"ת הובא – פ"ב ח"א מו"נ
כה.60) ב, בראשית
ז.61) ג, שם
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ורע" טוב ד"יודעי הענין נתחדש החטא לאחר כן שאין מה כו', זה בענין בושה היתה לא כך ,62והדומה,
ללבושים. זקוקים והיו הבושה, ענין נעשה לכן רע, של מציאות גם שישנה ומכיוון

ויתנבא" בגדיו הוא גם "ויפשט הנביאים אצל מצינו לכן ירידה, הוא הלבושים שענין הנביא63וכיון כי, ,
החטא. קודם הראשון אדם למדרגת מתעלה נבואתו בשעת

המבואר דרך ועל הלבושים. בענין מעלה גם שיש לומר בהכרח כן, פי על אף העגל,64אמנם, חטא לענין
לתושי'" "כפליים כן אחרי נעשה זה ידי על דווקא מקום, מכל ירידה, של ענין שזהו פי על דלולא65דאף ,

בלבד תורה חומשי חמשה רק היו לא בענין66החטא הוא כן וכמו לתושי'". "כפליים נעשה החטא ולאחרי ,
היותו דעם הדעת], עץ מחטא ושרשו הדעת עץ דחטא הענין אותו הוא העגל שחטא [כידוע הדעת עץ חטא
לאחרי (שנתחדשו הלבושים בענין גם מעלה שיש מובן ובמילא מעלה, גם בזה יש מכלֿמקום, ירידה, של ענין

החטא).
בהמאמר שנתבאר מה פי על שבלבושים המעלה לבאר קטורת,67ויש סממני די"א הבירור ידי על שדווקא ,

ענין וזהו סתרו. חושך ישת בחינת עצמו, שמצד להעלם מגיעים כו', היפך של ענינים בהם סוכה,lvשיש ֶָ
המעלה הוא זה דרך שעל לומר ויש סתימין. דכל סתימו עצמו, שמצד ההעלם בחינת נמשך ד"צל" שבהעלם
מגיעים הלבושים ענין ידי על שדווקא ומסתיר, המעלים דבר שהוא החטא), אחרי (שנתחדש הלבוש שבענין

עצמו. שמצד ההעלם לבחינת
.„Èהרי הפכיים, הם שלכאורה פי על דאף סוכה, בשם הפירושים דשני השייכות גם לבאר יש זה פי ועל

בזה: זה ותלויים מתאימים שניהם באמת
הב', פירוש נעשה גופא זה מצד אבל, ומסתיר. המעלים דבר על מורה סכך, מלשון שבסוכה, הא' פירוש

דרך (על ביותר נעלה גילוי על המורה ביפי'", סכים בהמאמרdlrnd"שהכול שנתבאר וכמו שעל68שבלבושים),
סתימין. דכל סתימו לבחינת מגיעים הסכך ידי

.ÂËנראין ד"כוכבים באופן להיות צריך שהסכך הנ"ל ז"ל חכמינו בלשון דיוק לבאר יש זה פי "dkeznעל
"בתוכה") :69(ולא

המעלים, דבר הוא הסכך אדרבה, נראין", ה"כוכבים שיהיו ופועל מגלה אינו הסכך מובן: אינו לכאורה
גם שיעלים כזה באופן הסכך העלם להיות צריך שאין הדין ישנו ולזה הכוכבים, על גם שיעלים להיות ויכול

נראין "כוכבים הלשון מתאים כיצד כן, ואם הכוכבים. "dkeznעל נראים שהכוכבים היא שמשמעותו ,"jezn"
נראים? יהיו שהכוכבים פועל שהסכך היינו, הסכך,

הוא הסכך אדרבא, גילוי, שום פועל הסכך אין הענינים פשטות לפי כי זה, לדיוק ביאור אין נגלה פי על –
הוא נראין" "כוכבים להיות שצריך והדין המעלים, היינו,jtidדבר הסכך, כלֿכךly`ענין סכך ריבוי יהי'

הכוכבים. על שיעלים עד
שנתבאר וכמו חיובי, ענין פועל הסכך כי – מתוכה" נראין "כוכבים לשון שפיר אתי חסידות פי על אבל
שלמעלה תמינאה ברקיע שהם הכוכבים, ענין שזהו מהשתלשלות, שלמעלה ההמשכה פועל שהסכך בהמאמר,

מהשתלשלות.
.ÊË:בעבודה הנ"ל ענין כללות וביאור

ז"ל רבותינו היגיעה.70אמרו ענין להיות שמוכרח תאמין", אל ומצאת יגעת "לא
באמריקא: שאומרים [כפי קלים" "חיים לחיות אפשר אי ומדוע יגיעה, צריכים מדוע – הטוענים ישנם אמנם,
הצורך ומהו וכו', הפרנסה דאגות ללא עשירות, לו יש טוב, ראש לו שיש טוען הוא הארעוואניע"]; גרינגע ַַָ"א

ביגיעה?
ה.62) שם,
כד.63) יט, שמואל-א
ועוד.64) ואילך. פו ע' תרס"ו המשך ראה
רפמ"ו.65) שמו"ר וראה ו. יא, איוב
ב.66) כב, נדרים

פ"ג.67)
פ"ד.68)
(69.40 להערה הא' בשוה"ג 231 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
רע"ב.70) ו, מגילה
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העצמי. העלם אלא גילויים רק לא לישראל לתת רוצה שהקב"ה – הוא הענין אך
ישראל לבני שיהיו בכך מסתפק לא שהקב"ה היות אבל ליגיעה, צריכים היו לא אמנם – "גילויים" בשביל
ענין להיות צריך העצמי העלם לקבל כדי הנה העצמי, העלם גם להם לתת רוצה הוא אלא בלבד, גילויים

כמאמר קטנה, יגיעה אפילו – יגיעה ידי על ובמילא העלם, של ענין הוא יגיעה גם כי, דווקא, "פתחו71היגיעה
ולבושים). צל בענין (כנ"ל העצמי העלם "לוקחים" – מחט" של כחודה לי

של מ"כוס לחלק אפשר אי שעכשיו אמר כן ואחרי הכוס, על המזון ברכת ברך שליט"א אדמו"ר [כ"ק
התוועדות]. עבור ברכה" של ה"כוס שישלח ואמר תחילה, קידוש לעשות שצריכים כיון ברכה",

•
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מוגה בלתי

מהמשנה,‡. החל ז"ל, חכמינו בדברי ומתוארים מסופרים עניני' שפרטי – השואבה בית שמחת אודות
לזמן השייכים לענינים בנוגע גם הפוסק (שהוא ברמב"ם דין להפסק ועד וכו', בגמרא בתוספתא, זה ולאחרי

שנינּו – הזה) בזמן השייכים לענינים בנוגע רק שפוסקים ערוך ושולחן כהטור דלא קיים, המקדש :1שבית ִָ
ותשבחות". שירות דברי . . ואומרים . . מרקדין היו מעשה ואנשי "חסידים

ברמב"ם להלכה וראשי2והובא ישראל חכמי גדולי אלא שירצה, מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו "לא :ֵַ
שאר אבל . . ומשמחין ומנגנין ומספקין מרקדין שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות

ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל
לזה ונוסף ותשבחות); שירות דברי ואמירת (הריקוד עצמה השואבה בית לשמחת בנוגע הוא זה כל אמנם,

שהוא ענין daiqdeישנו ceqid.השואבה בית לשמחת
ובהקדמה:

התוספתאzillkdהסיבה כדברי – בה שנאמרו ותשבחות" ה"שירות מתוכן מובנת השואבה בית 3לשמחת

בגמרא ילדותנו4שהובאו אשרי כך) על להקב"ה שמשבחין דמתני' תושבחתא (היינו אומרים מהן יש רבנן "תנו :
חסיד הוי חסיד (כל חסידים אלו זקנותנו), את לבייש בילדותנו עבירה עברנו (שלא זקנותנו את ביישה שלא
אומרים ואלו אלו תשובה. בעלי אלו ילדותנו, את שכפרה זקנותנו אשרי אומרים מהן ויש מעשה, ואנשי מעיקרו)
ענין עם קשורה השואבה בית שמחת שסיבת מובן שמזה – לו" וימחול ישוב שחטא ומי חטא שלא מי אשרי

התשובה.
בכתוב נקרא הסוכות שחג כיון עוונות"5כלומר: לחשבון "ראשון להיותו הראשון", הסליחה6"יום לאחר

במצות" עסוקין ישראל כל החג עד הכיפורים "מיום (שהרי הכיפורים לראש7דיום לכל – ומדגישים חוזרים – (
" החטא: דשלילת הענין גודל –`hg `ly in ixy`אחד לכל ושייכותה התשובה מעלת גודל זה, עם וביחד ;"

ביותר, וחמורות גרועות עבירות גם לתקן וביכולתה שבכוחה התשובה, מעלת גודל (שלמרות מישראל ואחת
" לזה): להגיע מישראל ואחת אחד כל aeyiיכול `hgy inel legnieשוין ("ס'איז אבוד כבר זה אם שגם ,"

תשובה. לעשות פתוחה דרך לו יש – חטא שכבר ַַָָפארפאלן"),
ב.71) פ"ה, שהש"ר ראה
(במשנה).1) ואילך סע"א נא, סוכה
הי"ד.2) פ"ח לולב הל'
ה"ב.3) פ"ד סוכה

(ובפרש"י).4) רע"א נג, סוכה
מ.5) כג, אמור
כב.6) אמור תנחומא
ז.7) פ"ל, ויק"ר
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השואבה. בית בשמחת ותשבחות" שירות דברי . . ואומרים . . "מרקדין שבגללה הסיבה וזוהי
סיבה ישנה לזה ונוסף הכללית, הסיבה שזוהי xzeiאלא daexw.כדלקמן השואבה, בית לשמחת

המשנה·. מספרת – מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי הפתיחה :1לאחרי
ילדים . . ואחד אחד לכל סולמות ומנורה).. מנורה כל (בראש בראשיהם . . ספלים . . שם היו . . "מנורות
מטילין שהן לוג ועשרים מאה של שמן) (כדי כדים ובידיהם בסולמו) אחד כל (עולים כהונה מפרחי (בחורים)
מדליקין. היו ובהן פתילות) לעשות (קורעין מפקיעין היו מהן ומהמייניהן כוהנים מכנסי מבלאי וספל. ספל לכל

השואבה". בית מאור מאירה שאינה בירושלים חצר הי' ולא
שם :8ובגמרא

הסולמות ידי על – ילדים אותם עולים היו כזה ולגובה אמה". חמישים מנורה של גובהה תנא כו', "סולמות
"וב היו– (בכוחם) משובחין "והן לוג", ועשרים מאה כולם שהם לוג שלושים שלושים של שמן כדי ידיהם

באלף שלקוח הגדול שור של יריכות שתי נוטל שהי' הי').. (כהן בייתוס בת מרתא של מבנה יותר זה) (בדבר
טובא". וזקיף סולמות הכא זקיף, ולא ומרובע כבש "התם כי, גודל", בצד עקב (בכבש) ומהלך זוז

השואבה". בית של לאור חטים בוררת היתה אשה תנא, כו', בירושלים חצר הי' "ולא
"חסידים המשנה: ממשיכה – השואבה" בית "אור עם הקשורים הענינים פרטי מתארת שהמשנה ולאחרי

ותשבחות". שירות דברי . . ואומרים . . מרקדין היו מעשה ואנשי
את רואים היו וכו', הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי מעשה, ואנשי חסידים כאשר lyכלומר: mgek

miclidכשהם אמה, חמישים של לגובה קלעטערן") און קריכן ("זיי הם ומעפילים מטפסים להתיירא שמבלי ,
שמאיר גדול אור ומדליקים המנורות, שבראשי הספלים את וממלאים לוג, שלושים של שמן כדי בידיהם נושאים
ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ש"מי עד ביותר, גדולה שמחה מזה נעשית היתה – העיר כל את

מימיו". שמחה
אלה‚. לימינו בנוגע גם למדים :9ומזה

הגלות בזמן גם שייכים שבביתֿהמקדש השואבה בית דשמחת הענינים שפרטי – לעיל10ובהקדמה כמדובר ,11

בנוגע אלא אינו גויים ידי על שנעשה בנוגעzeinyblשהחורבן אבל zeiniptdeהענינים, zeipgexdlאין – שלהם
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק וכדברי עליהם, גמורה בעלות ליהודי יש מקום ובכל זמן שבכל כך, שליטה, שום לגוי

אביו כל12בשם בשלמות ישנם ובמילא, לגלות", נמסרו לא נשמותינו אבל . . בגלות ניתנו גופותינו "רק :
בשלמות. אצלו יהיו אלה שענינים יהודי של שרצונו זמן כל – ברוחניות – המקדש לבית השייכים הענינים

השואבה: בית אור בהדלקת הילדים של מפעולתם כתוצאה השואבה בית שמחת – לעניננו ובנוגע
"גדולי מעשה", ואנשי "חסידים אצל רק להיות יכולה ותשבחות) שירות ואמירת (ריקודים בפועל השמחה
הצעירים, כן שאין מה לנוח; לישב ויכולים עבודתם עבדו שכבר אלה וכו'", הישיבות וראשי ישראל חכמי

להם... אין לריקודים זמן אפילו ולכן המלחמה, עבודת באמצע שנמצאים
ישראל חכמי גדולי מעשה, ואנשי ש"חסידים גדולה, לשמחה שהאפשרות לדעת, צריכים כן, פי על אף אבל
גבול בכל להאיר כהונה" מפרחי "ילדים של בפעולתם תלוי' – ולרקוד לשמוח יוכלו וכו'" הישיבות וראשי

ישראל:
התורה דרך ה', בדרך לילך תורה, של אמות בד' שמתחנך הנוער – כהונה" מפרחי "ילדים רואים כאשר
לטפס מתייראים אינם זו מטרה שלצורך כוחם ומראים ישראל, גבול בכל להאיר שתפקידם שיודעים – והמצוה

כבד, משא נשיאת כדי תוך אמה חמישים לגובה זקופים סולמות גבי על ולהעפיל
(ובפרש"י).8) ואילך ב נב, סוכה
(9..350 ע' וב[המתורגם] ואילך. 1365 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
(לעיל10) בתחילתה. תשי"ד הסוכות דחג ב' יום שיחת גם ראה

יד). ע'
ג.11) סעיף תשי"ד תשרי ז' שיחת
וש"נ.12) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
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כהונה, מבגדי שנעשו בפתילות ומדליקים השמן את יוצקים – אחר מישהו על לסמוך מבלי – בעצמם והם
ומהמייניהן"), כוהנים מכנסי ("מבלאי קודש בגדי

כהונה מבגדי אמנם נעשו שהפתילות ולהעיר, –mipyi,"i`lan"" ידי על היתה הדלקתם אבל micliדווקא,

igxtn– דווקא כהונה"
גם אלא הבתים, בתוך רק ולא ישראל, בני של עיר בכל הלילה חשכת את שמאיר גדול אור נעשה ומזה

הי' ("לא שמבחוץ milyexiaבחצר xvg,("השואבה בית מאור מאירה שאינה
נעשית אז dlecbאו dgnyשרוקדים – הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי מעשה ואנשי חסידים אצל

וביכולתו שבכוחו צעיר, דור וחינכו שגידלו בעמלם, טוב פרי לראות שזכו להקב"ה, ותשבחות שירות ואומרים
ישראל. גבול בכל – המקדש מבית שנלקחים ופתילות שמן ידי על – להאיר

כהונה",וענין„. מפרחי "ילדים מהצעירים, ואחת אחד כל של לתפקידו בנוגע והוראה לימוד מהווה זה
מקום: ובכל זמן בכל

שבכמה גם ויתכן לתקן, מה עוד לו ויש בעצמו, בעבודתו המלחמה את סיים לא שעדיין כך על הבט מבלי
הפרטית מלחמתו את לנהל שצריך פרטי איש היותו על שנוסף לידע צריך – העבודה בתחילת הוא נמצא ענינים

גם הוא יהודי כל הרי הפרטיים, אמותיו ד' את illkולהאיר yi`,ישראל בני כל כלפי התחייבות לו שיש ,
כולה, הבריאה כלפי ובמילא

עמו וליקח גבוה, למקום לטפס עליו למהוי, כדבעי שיהי' עצמו עם בעבודה היגיעה עם בבד בד ולכן,
ולהדליקם, קדושות ופתילות קדוש שמן

עוזרו" עירxi`dlשיוכל13ו"הקב"ה ירושלים ממנה שעושה כולה, הסביבה בכל – הקודש עיר ירושלים בכל
העובר שכל כך שמבחוץ, בחצר גם אלא פנימה, בבית רק ולא – שבנפשו הקודש עיר ירושלים ידי על הקודש,

בעולם. חלקו את להאיר יהודי פעל זה שבמקום יכיר ברחוב
מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי כאמור, גדולה, שמחה פועל זה וענין

ואחת‰. אחד כל על המוטל תפקיד – זה תפקיד אודות ישכח לא מאיתנו ואחת אחד שכל רצון ויהי
יוצא". "אין מהצעירים,

זאל ער אלט ("ווי המבוגר גילו על הבט מבלי שכן, מכך, עצמו את לפטור יכול אינו אחד שאף ַָולהוסיף,
עם בבד שבד לידע צריך ובמילא, העבודה, בתחילת עדיין להיותו "צעיר", הוא שבהם פרטים ישנם זיין"), ניט

בעולם. ולהאיר לעבוד לילך הוא מוכרח ולכן ישראל, כלל על גם לחשוב עליו עצמו עם עבודתו
ולהמשיך בפועל, להאיר והצלחה כוח ית' השם לו יתן – כשירצה – ואז ברצונו, אלא תלוי הדבר ואין

ישראל. בכל שמחה
***

.Âבית שמחת שלפני נמצא, חג", של הראשון טוב יום "במוצאי התחילה השואבה בית ששמחת כיוון
וערבי אבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי גו' לכם "ולקחתם מינים, ד' נטילת מצות כבר קיימו השואבה

נחל".
חסידות בספרי שנתבאר תוכל14וכפי זה שלאחרי והכשר הכנה היא מינים ד' נטילת שמצות מוסר וספרי

אמיתית. שמחה השואבה בית שמחת להיות
האדם. בעבודת מינים ד' נטילת מצות וענין תוכן לבאר יש לכך ובהתאם

.Êמנחות במסכת (בגמרא ז"ל חכמינו בדברי במדרש15מבואר יותר זה16ובארוכה הם חלוקים המינים שד' (
מזה.

בהם (שיש פירות עשיית טובות: תכונות שתי יש המינים) ד' שייכים (שאליו הצומח שבמין – ובהקדמה
וש"נ.13) רע"ב. נב, סוכה ראה
פק"ג.14) תרל"ז וככה המשך ראה

א.15) כז,
יב.16) פ"ל, ויק"ר
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אתרוג המינים: בד' נמצאים וכולם סוגים, ד' אופנים, ד' הצומח במין להיות יכולים ובמילא הריח. וענין טעם),
ואין טעם בו יש – תמרים כפות לולב, ריח. בה ואין טעם בה אין – ערבה גיסא, ולאידך וריח, טעם בו יש –

טעם. בו ואין ריח בו יש – והדס, ריח, בו
ישראל: בבני גם ישנם אלו מינים שד' במדרש, ומבואר

הריח: לענין טעם בהם שיש פירות שבין החילוק דרך על הוא למצות תורה שבין שהחילוק – ובהקדמה
מה להבין שצריכים הוא תורה תלמוד דמצות החיוב (שהרי בשכל ולהבינה ללמדה שצריכים כיון – תורה

שנאמר כמו לאכילה, המיועדים פירות בדוגמת היא הרי דבר17שלומדים), שזהו והיינו, מעי", בתוך "ותורתך
בו מלךmrhשמרגישים גזירת היותם בגלל להיות צריך שקיומם כיון – מצות כן שאין מה כמו18; זה הרי ,

שיודע בגלל רק אלא שבדבר, הטעם את שמרגיש בגלל לא המצוה את מקיים הוא טעם; בו שאין דבר
לו שיש דבר כמו זה הרי ולכן הקב"ה, עם קשורה עניןgixשהמצוה שזהו שמעקט") ("ער ש"מריח" היינו, ,

קדושה. של
ד' כנגד שהם סוגים ד' ישראל בבני שיש מובן זה פי בהםועל ויש תורה בהם שיש אלו הנ"ל: מינים

– מצות ולא תורה לא בהם שאין אלו ריח. בו ויש טעם בו שיש לאתרוג נמשלו – (מצות) טובים מעשים
בו שיש להדס נמשלו – תורה בעלי ואינם מצות בהם שיש אלה ריח. בה ואין טעם בה שאין לערבה נמשלו
להזמן הגיעו לא ועדיין תורה בעלי שהם אלה נמשלו ריח, בו ואין טעם בו שיש וללולב טעם, בו ואין ריח

בלבד), מצות מיעוט אם (כי לקיימם שצריכים מצות ריבוי להם שיש
אם כי, –mivex mpi`שאינם בהם, אין "טעם" גם אלא "ריח", בהם שאין בלבד זו לא הרי מצות, לקיים

שנאמר כמו תורה, בעלי להיות אודות19יכולים הוא המדובר אלא חוקי"; לספר לך מה אלוקים אמר "ולרשע
שצריכים מצות ריבוי להם שיש ומצב במעמד עדיין נמצאים אינם מסוימים וענינים סיבות שמצד כאלה

ט). סעיף (כדלקמן לקיימם
ללמוד רוצים אינם שבמזיד הכוונה שאין – תורה בעלי ואינם מצות בהם שיש לאלה בנוגע זה דרך ועל

המצות כל כנגד שקולה תורה תלמוד מצות שהרי בהם, אין המצות) (ענין "ריח" גם כזה במצב כי, ;20תורה,
לבין שנשבה דתינוק במצב שהיו מפני תורה, ללמוד אפשרות להם היתה שלא כאלה אודות הוא המדובר אלא

–21העכו"ם הם. חלשים התורה בידיעת אבל כפשוטם, מצות הם מקיימים ולכן ,
מהקב"ה, וכפרה וסליחה למחילה ישראל כל זכו שבו הכיפורים, יום שלאחרי להמצוה באים כאשר אמנם,

אחת" אגודה כולם "ויעשו מצות,22אזי ובעלי תורה בעלי ריח, ובעלי טעם בעלי שהם אלה הן ישראל, בני כל :
מעמדו על הבט מבלי הרי תשובה, שעשה דכיוון ריח; ולא טעם לא בו שאין מי תחתון, היותר להקצה ועד

חדא וברגעא חדא בשעתא הנה זה, לפני גמור23ומצבו צדיק יחד24נעשה לאגדו יכולים אזי צדיק שנעשה וכיון ,
שלם". בלבב רצונך "לעשות אחת", ב"אגודה ישראל בני עם

.Áחג מתקרב כאשר ובפרט השנה, כל במשך המינים ד' אודות מדברים שכאשר הוא בפשטות הסדר והנה,
הוא, יותר, משלמים שעבורו ביותר החשוב המין אזי – המינים ד' את ולקנות לחפש ומתחילים ,bexz`dהסוכות

תורה בו שיש הוא העילוי תכלית שהרי – ברוחניות האתרוג של מענינו גם וכמובן ריח. בו ויש טעם בו שיש
מצות. בו ויש

ואפילו אתרוג", נטילת "על מברכים אין – האתרוג על ולברך עצמה המצוה את לקיים צריכים כאשר אמנם,
נטילת "על היא: הברכה אלא מינים", ארבעה נטילת "על ".alelלא

הדבר עליו.25וטעם מברכים ולכן הגבוה, הוא הלולב המינים ד' שבין היינו, מכולן", וגבוה "הואיל –
פ"ה.17) תניא וראה ט. מ, תהלים
וש"נ.18) ג-ד. לה, בהעלותך לקו"ת ראה
ה"ג.19) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה טז. נ, תהלים
ה"ב.20) שם ת"ת הל' וראה מ"א. פ"א פאה
ה"ג.21) פ"ג ממרים הל' רמב"ם ראה

שם.22) ויק"ר וראה נוראים. ימים תפלת נוסח
סע"א.23) קכט, זח"א ראה
פ"א.24) תניא סקי"ב. או"ז ב. מט, קידושין ראה
סוסתרנ"א.25) או"ח אדה"ז שו"ע ב. לז, סוכה
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הוא ריח) בו ויש טעם בו (שיש שהאתרוג כיון דממהֿנפשך: – קשיא גופא הא aeygdeאבל, xwid'ד מכל
יהי' שהאתרוג להיקבע יכול הי' – deabdהמינים mb!?מכולן

.Ë:האדם בעבודת הענין לבאר ויש
הענינים. שאר כל לגבי בהדגשה יהי' התורה שענין כך, כדי עד התורה, בכוח לילך צריכים שבו זמן יש

החיים, סדר את ולהעמיד לקבוע וצריך – הכיפורים יום לאחרי – העבודה בהתחלת עומדים שכאשר והיינו,
y`xlצריכים lklעם ז"לdxezלהתעסק רבותינו כמאמר המצות, לקיום גם לבוא יכולים ידה על רק שכן, ,26

מעשה". לידי שמביא תלמוד "גדול
מין את דווקא ולהבליט להדגיש צריך מעלתaleldולכן מודגשת ואפילוdxezdשבו הענינים, שאר כל לגבי

בגמרא כדאיתא מצות, בה27לגבי ישוו לא חפצים בה".28"כל ישוו לא (מצות) שמים חפצי דאפילו ,
ישראל: שבבני הסוגים לד' בנוגע זה דרך ועל

המלאכות בל"ט לעסוק הזה לעולם יצאו לא ועדיין ותפלה, תורה של אמות בד' עדיין שנמצאים כאלה ישנם
לחמו במדבר: בהיותם ישראל בני של ומצבם מעמדם ובדוגמת דרך על – דחול עובדין ניתנים29של ומימיו ניתן

להם אין טובים; ומעשים מצות של בענינים לעסוק ואפשרויות הזדמנויות פחות להם יש ובמילא – וכו'
הם שלהם ה"ניסיונות" אלו; בענינים dxezdניסיונות cenilaאחר בעילוי ולהתעלות לשגשג הם צריכים ובזה ,

עילוי.
את ומדגישים מבליטים – ז) סעיף (כנ"ל ישראל שבבני הסוגים כל את מאגדים שבו הסוכות חג ובבוא

ישראל. כלל על הברכה באמירת מתחילים ובהם תורה, של אמות בד' רק עדיין הם שלעתֿעתה אלה
.Èהם רוב פי על תורה, של אמות בד' שנמצאים אלה – zeaiyidובפשטות icinlz:

– שלש בשעה לבתיהם חוזרים ראשיֿהישיבות שאפילו הוא, הסדר בארצותֿהברית, ובפרט אלו, בימינו
הערביים בין של תמיד קרבן הקרבת לאחרי כבר זה הי' המקדש בבית גם ה"ראשֿישיבה"30שהרי נעשה ואז –

בעלֿעסק; כמו ומתנהג האדם, כאחד
ויש לימודו, על לחזור הוא צריך לביתו, הולך שהראשֿישיבה לאחרי גם הרי – תלמידֿישיבה כן שאין מה
לאחרי הערביים, בין של תמיד זמן לאחרי וגם מסכן... ברירה, לו שאין כך מעשיו, את שרואה משגיח עליו

וללמוד. לישב צריך מנחה,
ה"לולב"! שהוא לדעת צריך ישיבה תלמיד ובכן,

שהוא אמנם לדעת מתוךcinlzעליו והמשגיח, הישיבה מראש הדרכה לקבל וצריך הישיבה, ראש אצל
בנין" זקנים "סתירת שאפילו זקנים;31ידיעה בנין וכמה כמה אחת ועל ,

העולם עומד שעליהם רבן, בית של מתינוקות היא הדברים התחלת הרי גיסא, לאידך אפשר32אבל וכיצד ,
באנקֿקוועטשער") א איז ("מען ויושבים ישיבה, תלמיד תחילה נעשים כאשר – ישיבה" "ראש להיות ַַלגדול
או הרמב"ם, או התוספות הגמרא, בדברי להתייגע ממשיכים הערביים בין של התמיד זמן לאחרי וגם ולומדים,

השואבה בית בשמחת כמו – בוקר לפנות עד או בלילה, מאוחרת שעה עד לומדים וכך חסידות, .33הספר
.‡È:הלולב של בשיעורו מיוחד תנאי יש אמנם,

כביצה או כאגוז – אתרוג כשלעצמם: שלהם בשיעור די – המינים טפחים34בשאר ג' – וערבה הדס מה35, ;
בו" לנענע "כדי נוסף), (טפח טפחים ד' בו שיהא צריך לולב כן .35שאין

מקום ולכל הצדדים, לכל מתנענע אלא עמדו, על עומד שאינו חיות, רוח להראות צריך – לולב כלומר:
שם.26) ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. מ, קידושין
רע"ב.27) ט, מו"ק
יא.28) ח, משלי
טז.29) לג, ישעי' – הכתוב לשון ע"פ
ה"ג.30) פ"א ומוספין תמידין הל' רמב"ם רפ"ה. פסחים
וש"נ.31) ב. לא, מגילה

ה"ג.32) פ"א שם ת"ת הל' ב. קיט, שבת
א.33) נג, סוכה ראה
סתרמ"ח34) שם אדה"ז שו"ע וראה (במשנה). סע"ב לד, שם
סכ"ט.
סתר"נ.35) שם אדה"ז שו"ע ב. לב, שם
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אל מאגדים שהרי – ישראל שבבני הסוגים שאר המינים, שאר כל את זיך") מיט שלעּפט ("ער עמו מושך
גם עמו ומושך להתנענע, הלולב מתחיל זה ולאחרי האתרוג, את אליהם ומצרפים והערבה, ההדס את הלולב
רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו וענינה שתוכנה המצוה מתקיימת זה ידי ועל המינים, ג' שאר את

שלם". בלבב
הולך ראשֿהישיבה כאשר הערביים, בין של התמיד זמן שלאחרי – השואבה בית לשמחת ההכנה וזוהי
– "דינער" או ("סאּפער" ערב ארוחת לאכול לביתו והולך חנותו את נועל ובעלֿהעסק מהשיעור, לנוח ַלביתו
שזוהי השואבה, בית שמחת וחוגג בלימודו, להמשיך בןֿהישיבה נשאר – כאן...) הסדר הוא כיצד יודע אינני

שזכ ובתורתו, בה' בתורתך"השמחה חלקנו ("ותן בתורה חלק לו שיש לכך ).36ה
ישראל, שבבני הסוגים שאר את גם עמו שמושך עד כך כל מתנענע – הלולב – הישיבה שתלמיד זאת, ועוד
אפילו מקום: בכל שמגיע היינו, ולמטה, ולמעלה העולם רוחות לארבע אותם ומנענע והערבה, ההדס האתרוג,
אף שם, לעשות מה לו אין שלכאורה תחתית, בשאול למטה, ואפילו יותר, ולמעלה הכבוד כסא עד למעלה,

נאמר הקב"ה שעל כיון כן, פי לבדו,37על הקב"ה את מניח אינו הנך", שאול ואציעה אתה שם שמים אסק "אם
יהודים אותם את משם ומוציא ומושך תחת, העומק את ומאיר לשם, הוא גם והולך התורה את עמו לוקח אלא

מצרים" בארץ והנידחים אשור בארץ למטה,38"האובדים הלולב את כשמוליך שהרי – ארויס" זיי שאקלט "ער ,ַָ
עם יתאגדו הם שגם למטה, הנמצאים אלה כל את עמו ומעלה לבו, כנגד ומקרבו מביאו אלא שם, נשאר אינו

ישראל. בני כל
הם צריכים הישיבות, מתלמידי הרבה – הרע עין בלי – כאן שנמצאים כיון שליט"א:] אדמו"ר כ"ק [וסיים
שיהי' ויראו וה"אתרוג", ה"ערבה" ה"הדס" את גם עמהם וימשכו טאן"), שאקל א זיך זיי ("זאלן ַָָָ"להתנענע"

שמח... יותר
***

.·Èשעושה לפי ריח), בו (ואין טעם בו שיש ללולב "כפותzexitבנוגע בשם בכתוב ונקרא ,mixnzיש – "
שהוא39שאלה שמספיק או תמרים, בו שצומחים מאילן להיות חייב שהלולב הוא תמרים" ד"כפות הפירוש האם

מאיזה תמרים, מצמיח אינו הלולב) בא (שממנו עצמו זה שאילן פי על אף תמרים, שמצמיחים האילנות ממין
שתהי'. סיבה

ראי' דווקא:40ומביאים תמרים בו שצומחים אילן להיות שצריך
עושים אין וערבה) (הדס מהן וב' פירות עושין ולולב) (אתרוג מהן ב' שבלולב מינים "ד' בגמרא איתא
מרובות ענביו שהיו "הדס במשנה כדאיתא שבו, הענבים – פירות עושה הדס גם הרי קשה: ולכאורה פירות".
למאכל ראויים שאינם לפי לפירות נחשבים אינם ההדס שפירות לומר ואין כשר". מיעטן ואם פסול, מעליו

בירושלמי איתא שהרי – ובמעשרות.41אדם בערלה חייבים ההדס שענבי
היינו, תמרים", "כפות בשם בכתוב נקרא שהלולב – הוא להדס לולב בין שהחילוק לומר, צריך כורחך ועל
עץ "ענף בכתוב שנקרא הדס כן שאין מה דווקא, תמרים שעושה אילן להיות שצריך תנאי קבעה שהתורה

ענביו. צומחים אין כאשר גם כשר הוא הרי פירותיו), נזכרו (ולא עבות"
.‚Èוספרי חסידות בספרי המבואר פי (על לעיל להמדובר בהמשך – האדם בעבודת מזה ההוראה לבאר ויש

התורה: לימוד על קאי טעם, בהם שיש הפירות, שענין המדרש) דברי יסוד על מוסר,
במוסד הימצאו בעובדת להסתפק אין – בזה וכיוצא ישיבה, תלמיד תורה, של באהלה נמצא יהודי כאשר

הוא שייך שבכך ולחשוב לימוד), שכר עבורו שמשלמים (כיון תורה לומדים פירות,oinlשבו שעושים האילנות
מ"כ.36) פ"ה אבות
ח.37) קלט, תהלים
יג.38) כז, ישעי'
(תורת39) סכ"ד דאשתקד השואבה בית שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 81 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנחם
הובא40) ה"א. פ"ז לולב הל' הרמב"ם על ב"המועדיםצפע"נ

קי. ע' זעווין) (לרש"י בהלכה"
ה"ב.41) פ"א מעשרות
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לידע צריך לומד; שאינו או בלימודו מתעצל שהוא פי על אף ולומד, יושב גם הי' במקומו אחר מישהו שהרי
אלא מספיק, זה envraשאין `edשעושה אילן להיות –zexitצריך התורה לימוד –ynn lreta.

הזקן אדמו"ר בשם אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שסיפר הפתגם ידוע טוב42– שם הבעל תורת יסוד שמכל43(על
בפועל גונב אם רק אלא לגנוב, יכול שהי' שם על גנב נקרא אינו ש"גנב" ה'), בעבודת דרך ללמוד יכולים דבר
לישב צריך אלא ללמוד, יכול הי' רוצה הי' שאילו מי אינו "למדן" כן וכמו חברו, של מביתו או מכיסו ממש

תמרים". "כפות בשם הוא נקרא ואז ממש, בפועל וללמוד
מספיק beqeלא epinayeלהיות צריך זה ענין אלא גדול, חכם תלמיד לגדול envraיכול ea.

.„È"תאמין אל ומצאת יגעת "לא – ה"כלל" ישנו זה .44ובענין
השמים" מן "לחם של בדרך למדן, תורה, לומד להיות רוצה מישהו הימל")45כאשר פון אראּפפאלן זאל ַַָָ("עס

התורה בלימוד כזו שדרך לידע צריך –zniiw `l.ממש בפועל וללמוד לישב בפשטות חייבים .
המשנה כמאמר – התורה? בלימוד להצליח יכולים אופן צער46ובאיזה חיי . . תורה של דרכה היא "כך :

תחי'":
דבר איזה כשרואה ובמילא, הזה, מעולם ליהנות וגם תורה, ללמוד גם הדברים: שני את רוצה מישהו כאשר
יאמר ותאוותו, רצונו את שימלא ולאחרי ממנו, גרוע שאינו באמרו, בכך, הוא גם רוצה אחר מישהו אצל תענוג
כבר יכול בתורה, שיצליח וביקש להקב"ה טובה עשה שכבר וכיון בתורתך", חלקנו ותן . . רצון ה"יהי את

דתורה; הסדר הוא זה לא לו: אומרים אזי – "למדן"... משנתו ויתעורר לישון, לשכב
וחושק שרוצה מדברים אּפזאגן") זיך וועט ("ער יתנזר כאשר תחי'": צער "חיי – הוא תורה" של ָָ"דרכה
שהרי לשמה, דשלא באופן אפילו – התורה בלימוד ה"תאווה" את ואפילו והחשק הכוח את וישקיע בהם,

לשמה" בא לשמה שלא תמרים".47"מתוך "כפות תורה, בן להיות יגדל אזי –
"יגעת בתורה הבטחתו את שיקיים הקב"ה אצל לתבוע יכול אזי התורה, בלימוד מתייגע שכאשר והיינו,
להצלחה זוכים במקצת, יגיעה ישנה כאשר שגם ועד מוצאים, בודאי מתייגעים, כאשר כי תאמין", אל מצאת ולא

מרובה.
.ÂËהצדק נתינת היא העצה אזי – יותר עוד להצליח ה.וכדי

יש אשר ומכל מממונו ליתן צריכים צדקה דווקא; מממונו צדקה ליתן רק לא היא שהכוונה – ובהקדמה
בגשמיות. או ברוחניות חסרונו למלא זולתו, עבור מזמנו מעט ליתן צריך "זמן", לו שיש וכיון לו,

נאמר זה הזקן48ועל אדמו"ר שמבאר וכפי גוי", תרומם זכים49"צדקה ולבו מוחו "נעשה הצדקה ידי שעל
אלף להשקיע צריך הי' הצלחה) (ללא הטבע שבדרך מה ללמוד יצליח אחת שבשעה והיינו, ככה", פעמים אלף

שעות!
מתוך זיך") ("אריינווארפן עצמו את ולהשליך הענינים שאר מכל להתנזר הוא מוכרח זו אחת שעה ַַאבל,
שלומד, הענין את היטב להבין גדולה, בהצלחה לימודו יהי' ואז התורה, בלימוד בשר ויגיעת נפש יגיעת

לאמיתתו. באמת ולכוין
זה ידי על להיות צריכה ההתחלה rbiiznוכאמור, envra `edyההתנזרות קדימת (לאחרי התורה בלימוד

אלא פירות, עושה הטבע שבדרך ממין הוא שהלולב מספיק שלא מזה המוסרֿהשכל וכלימוד הענינים), משאר
envr df oli`"בעתו "פריו ליתן דלתתא50צריך באתערותא הנה כן, ולאחרי ביכולתו, הוא שהדבר כמה עד ,

ככה. פעמים כמה הצלחה לו ויתן ישלם שהקב"ה דלעילא, אתערותא
(42.190 ע' שלום תורת סה"ש
ואילך.43) סרכ"ג בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.

רע"ב.44) ו, מגילה
ד.45) טז, בשלח – הכתוב לשון
מ"ד.46) פ"ו אבות

(47.19 שבהערה ת"ת הל' וראה וש"נ. ב. נ, פסחים
לד.48) יד, משלי
ב49) תתרכו, ו) (כרך שם אוה"ת וראה ב. א, בראשית תו"א
ואילך.
רע"ב.50) יט, ע"ז וראה ג. א, תהלים
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.ÊËרק "רב" שהי' רב", "פורים לבחור בפורים נוהגים היו פעם בבתֿשחוק:) שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
בלבד. פורים סעודת למשך

ונדמה ישיבה תלמידי בעבר שהיו אלה שגם – ישיבה" ד"תלמידי להסוג בנוגע עתה להתנהג יכולים כן וכמו
עצמם את ירשמו – ישיבה תלמידי היו שלא אלה כן וכמו ("אריבערגעוואקסן"), ומעבר מעל גדלו שכבר ַָלהם

dfלמשך dlilועל בתניא, שורה במשניות, משנה חומש, פסוק שילמדו זה ידי על ישיבה", "תלמידי של בהסוג
כולה. השנה כל על ית' השם יצליחם זה ידי

לדרום יתנענעו בודאי – י"א) סעיף (כנ"ל להתנענע שצריך ה"לולב", של שלהם, ה"יוםֿטוב" שזהו וכיוון
ולמער למזרח שלם".ולצפון בלבב רצונך לעשות אחת "אגודה שתהי' והעיקר, ולמטה, ולמעלה ב

***
.ÊÈבית מאור מאירה שאינה בירושלים חצר הי' ש"לא – השואבה בית דשמחת המיוחדים מהענינים

ב). סעיף (כנ"ל השואבה" בית של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה",
וכתוצאה דירושלים, החצרות בכל שהאיר השואבה" בית ד"אור החידוש – ה' בעבודת הענין תוכן ולבאר

כדלקמן. ירושלים, של ומעלתה ענינה תחילה להקדים יש – חטים" בוררת היתה "אשה מזה
.ÁÈבמשנה כדאיתא – כולו העולם כל לגבי וכמה כמה אחת ועל ישראל ארץ לגבי ירושלים של 51מהמעלות

המת" את בה מלינין ש"אין – וכו'" הן קדושות .52"עשר
בזה :53והענין

אלא דהגוף, הגשמי בבשר לא – הוא (מת) חי שאינו לדבר חי דבר בין חיdnypdaהחילוק שהגוף שבו,
בין החילוק ניכר לא עצמו הגוף בבשר אבל חיותו. בטלה הגוף מן הנשמה ובהסתלק שבתוכו, הנשמה ידי על
חי אינו או ש)ישן, אלא (חי, הוא אם להבחין יכולים לא שוכב, אדם מרחוק כשרואים שהרי, חי, לאינו ֵָחי

ליצלן. רחמנא
וחיבור בהרכבת חלישות שנעשה הגוף, בבשר גם שינוי שיהי' בהכרח הנשמה סילוק שלאחרי הזמן במשך –

למקומו אחד כל שחוזרים עד ומתפרדים שהולכים הגוף, נעשה שמהם היסודות רואים54ד' לא בתחילה, אבל ;
בתוכו. שהיתה הנשמה פעלה מה ניכר לא הגוף שבבשר כך הגוף, בבשר שינוי

באופן היא בהגוף הנשמה התלבשות גיסא, לאידך igאבל dyrp sebdyחיים שנשמת הכוונה אין כלומר, ,
טוב דבר בדוגמת בעולם, פעולתה הנשמה פועלת ידה שעל קליפה כמו אלא אינו והגוף מת, גוף בתוך נמצאת
בגוף הנשמה התלבשות אלא ביניהם, חיבור שום נעשה שלא אף ידה, על פעולתו ופועל תיבה בתוך הנמצא

דברים שני בדוגמת micg`zneהיא mixagznyוקשור חי נעשה והגוף לגשמיות, גם שייכת שהנשמה כך יחדיו,
אלא רוחניות; xkipעם zeigd oi`y.חי שאינו או ישן הוא אם מבחינים שלא כאמור, הגוף, בבשר

שנאמר כמו דקדושה, חיות – ברוחניות היום"55ודוגמתו כולכם חיים (שאז) אלוקיכם בה' הדבקים "ואתם
קיומו, שפועלת חיים נשמת בו שיש חי דבר הוא אם יודעים לא ובמילא ניכר, החיות שאין מצב שיתכן –

וגידולו. צמיחתו
כולו: והעולם ישראל ארץ לגבי ירושלים של מעלתה מודגשת זה ובענין

שירושלים – ברוחניות הוא שכן מפני הוא, בגשמיות, המת" את בה מלינים ש"אין leaqlהטעם dleki dpi`

ירושלים, של השני מעברה חיות) בו (שאין הדבר ימצא מעתֿלעת, שיעבור לפני שעוד כך, חיות, בו שאין דבר
לחומה! מחוץ

הוא בה הנמצא שכל – הוא ירושלים של שיחודה igונמצא, i`ceeaנמצא זה שדבר גופא הא שכן, ,
באופן הוא שהחיות היינו, חי, דבר שהוא הוכחה מהווה ielbaבירושלים xkipy.

מ"ו.51) פ"א כלים
(לענין52) הי"ד פ"ז ביהב"ח הל' ברמב"ם הובא – ב פב, ב"ק

קדושות). עשר
(53.117 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ה"ג.54) פ"ד יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
ספל"ד.55) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
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.ËÈואתם") קדושה עניני שבכל שהחיות – ישראל ארץ בכל כן נפעל ישראל בני של עבודתם ידי ועל
בגילוי: ונרגש ניכר יהי' חיים") אלוקיכם בה' הדבקים

שמעוני בילקוט ובארוכה (בפסיקתא, ז"ל חכמינו ישראל,56אמרו ארץ בכל ירושלים תתפשט לבוא שלעתיד (
הארצות. בכל תתפשט ישראל וארץ

הידוע פי מפני57ועל אלא) גרידא, עונש לשם (לא הוא גלות") אין זיך מאטערן אידן ("וואס הגלות ַָשקושי
העבודה להיות צריכה – המתאימה והכנה יגיעה ללא לבוא יכולים אינם הגאולה באופןשעניני הגלות בזמן

וירושלים.miie`xשנעשים ישראל ארץ של הקדושה את לקבל
הגלות, בזמן שגם – ישראל ארץ הארצות מכל לעשות ישראל בני של עבודתם ידי על נעשה זה וענין
שאינם ישראל בני מראים דמשיחא, שבעקבתא החושך בהתגברות מארצנו", גלינו חטאינו "מפני כאשר

העמים" מכל המעט ש"אתם המלעיגים ומאלה וההסתרים, מההעלמות מהניסיונות, עומדים58מתפעלים אלא ,
אליו, שבאים מקום שבכל כך, – היום" כולכם "חיים זה ידי שעל – והמצוה התורה בדרך לילך עמדם על

ישראל" "ארץ ממנו ועושים ומצות, תורה עמהם מביאים הארצות, ("א59בכל יהודי בה ודרך שעבר ארץ –ְַַָ
איד"). א געטראטן האט איר אויף וואס ערד ַָָָשטיקל

ישראל ארץ שבכל – ישראל ארץ בכל תתפשט שירושלים פועלים זה ידי zeigdועל ielba xkipד"ואתם
אלוקיכם". בה' הדבקים

הוא וכן . . אבני' ומנשקין ישראל ארץ תחומי על מנשקין היו החכמים ש"גדולי בכך גם מרומז זה וענין
יחוננו"60אומר עפרה ואת אבני' את עבדיך רצו מקום61כי בכל ישראל" "ארץ לעשות פעולתם פעלו שכאשר –

– ד"ירושלים" המעלה גם זה ידי על נעשה מגעת, שהשפעתם מקום ובכל ielbaבואם xkip zeigdyהיו שלכן ,
mipa`dיכולים z` wypl,כאמור עמהם, שהתאחדה חיים אלוקים נשמת ידי על חי דבר שנעשו בגלוי שניכר כיון ,

חי. הגוף גם נעשה הנשמה ידי שעל
.Îמאירה שאינה בירושלים חצר הי' ש"לא – השואבה בית דאור החידוש לבאר נבוא זו הקדמה ולאחרי

השואבה": בית מאור
קדושה, מלבושי שנעשו פתילות שלקחו כהונה", מפרחי ה"ילדים ידי על כאמור, נעשה, השואבה בית אור
פעולה שזוהי אמה, חמישים של לגובה – וחומריות מגשמיות למעלה – הארץ מן שהעלוהו בשמן והדליקום

עם לוג,ytpÎzxiqnהכרוכה שלושים של שמן כדי עם אמה חמישים בגובה זקוף סולם גבי על העלי' כי, ,dyw

xzei.(ב סעיף (כנ"ל המזבח על להעלותם הגדול שור של יריכות שתי ממשא
בירושלים חצר הי' ש"לא – הארצות בכל שתתפשט – ירושלים בכל גדול אור נעשה זו פעולה ידי ועל

השואבה". בית מאור מאירה שאינה
.‡Î:"חטים בוררת היתה ש"אשה – זה גדול אור של ופעולתו

כמו לאכלם הוא יכול אדם, מאכל שהם בידעו שכן, לבוררם, צורך אין ולכאורה אדם, מאכל הם – "חטים"
האדם; בני שאר

ירושלים כל כאשר שלdxi`nאמנם, אור השואבה, בית להבחיןdyecwבאור וצריכים יכולים אזי –xexale

אליו, ראויים אכן הם האם אדם, למאכל כראויים אצלו חשובים היו עתה שעד הענינים ה"חטים", את גם
ומצבו למעמדו באורdzrבהתאם מוארת שהיא כפי חיות) בו שאין דבר סובל שאינו (מקום בירושלים בהיותו ,

השואבה! בית
חשש, כל ללא הם ראויים לפלוני שביחס דברים יש דרגות: חילוקי יש גופא אדם" בני ב"מאכל גם דהנה,

בגמרא שמצינו דרך ועל יותר. נעלית בדרגא שנמצא למי ראויים אינם כן פי על השם:62ואף לחילול בנוגע
יל"ש56) ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי'
ואילך.57) 359 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה
ז.58) ז, ואתחנן
(לקו"ש59) תפה ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש גם ראה

בשוה"ג). 48 הערה 404 ע' חי"ח
טו.60) קב, תהלים
בסופה.61) מכתובות – ה"י פ"ה מלכים הל' רמב"ם
א.62) פו, יומא
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רב אמר השם, חילול דמי `p`"היכי oebkשאצל פי על אף לאלתר", דמי יהיבנא ולא מטבחא בישרא שקילנא אי
הרגיל. דרך על הנהגה זו הרי אדם בני שאר

ומצבו במעמדו אם שגם – עצמו זה לאדם בנוגע גם מובן חששmcewdומזה ללא ה"חטים" לאכול יכול הי'
ומצבו במעמדו הרי עסן"), רואיק געקענט עס האט ולברורdzr("ער לחזור צריך השואבה, בית אור כשמאיר , ָ
עבורו. ומתאימים הם ראויים אכן האם לבחון ה"חטים",

מספרים הזקן63– אדמו"ר של החסידים אחד גאווה...64על מצד עבירה לעבור שייך שאינו עליו שאמרו ,
של שמו הי' כך – מרדכי) ר' נא (שמע מאטיל" איין זיך "הער לו: ואומר אליו בא הרע היצר כאשר ָשכן,
ומשכיל למדן גביר, הזקן, אדמו"ר של חסיד – אני וצועק: קומתו מלא הוא נעמד כך", "עשה – הנ"ל החסיד

עבורי! ניט") ּפאסט ("עס מתאים זה אין עבירה?!... אעבור –ַ
זה הי' – חסידות לומר ממנו ביקשו בקישינוב, בביקורו שפעם זקנו, בשם סיפר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

תשרי ּפאסט65בחודש וואס און ּפאסט ("וואס מתאים" "לא ומה "מתאים" מה שתוכנו חסידות מאמר ואמר –ַַָָ
ליהודי לחסיד, מתאים לא ומה מתאים מה למנות והתחיל לזולתו, מתאים אינו לפלוני שמתאים מה ניט"),

בכלל וליהודי ומצות, תורה .66שומר
הזקן אדמו"ר וכפתגם ומצות, תורה שומר – במהותו – הוא יהודי שכל היא האמת רוצה67– אינו יהודי :

הרמב"ם (כלשון שתקפו" הוא "יצרו אלא מאלוקות, נפרד להיות יכול ה"אונס"68ואינו את מסירים וכאשר ,(
היפך שהוא לענין שייכות לו אין בלבד גאווה שמצד ייווכח ואז האמיתי, רצונו מתגלה אזי היצר, שמצד
הקב"ה נתן ובשבילו סיני, הר במעמד נוכח שהי' ויעקב, יצחק אברהם של בנו בן בהיותו שכן, ומצות, התורה

ז"ל רבותינו (כמאמר כולו העולם את וברא –69תורה העולם") נברא בשבילי לומר חייב אחד mi`zn"כל ji`

elלו יש בוודאי שלו?!... ורצון חשק תאווה, למלאות קלייניקייט") אזא ("אין פעוט לדבר עצמו את ַַלהשפיל
ולהישאר הרע, היצר דהסתת בניסיון לעמוד – הכבוד... כסא עם יחד העולם כל עומד עליו שהרי – כוח מספיק

כשרות" בחזקת ישראל (ש"כל ישראל בני דכל כשרות בחזקת עמדו עובר70על אדם ("אין שטות הרוח לולי ,(
שטות" רוח בו נכנס כן אם אלא ).71עבירה

הגשמית ישראל בארץ והן לארץ, בחוץ הן – שנמצא מקום שבכל בעצמו שפועל ועד בניסיון, עומד וכאשר
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ המתאים באופן הנהגתו תהי' פועל72– אזי ,

הפעם עוד ובורר חוזר ואז השואבה, בית באור מוארת שהיא וכפי ירושלים, מתפשטת ישראל ארץ שבכל גם
להיות במדרגתו שנתעלה לאחרי עבורו ראויים אכן הם האם – עבורו שהוכנו הענינים כל – ה"חטים" את

אתמול. שהי' מכמו יותר וקדוש טהור ומזוכך מבורר
נעשית בודאי – מסירתֿנפש מתוך במקדש שהאירו אור – השואבה בית לאור נעשית החטים ברירת וכאשר

בהצלחה.
.·Îראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי המאמר לאחרי הגמרא דברי המשך גם לבאר יש זה פי על

מעולם": נחמד כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי – מימיו" שמחה
da`eydכאשר zia xe`a dlek milyexi z` mixi`nקדושה של אור מדליקים הלילה, חשכת על הבט שמבלי –

כהונה", מפרחי ה"ילדים של ו"שטורעם" מרץ נפש, מסירת מתוך
לפניהם מרקדין . . מעשה ואנשי "חסידים זה `xeולאחרי ly zewea`aשירות דברי לפניהם ואומרים שבידיהן

נדח" ממנו ידח "לא כי להתיירא, לו אין שחטא" "מי שגם ומוסיפים חטא", שלא מי "אשרי ,73ותשבחות",

(63– מנחם תורת גם וראה א). (עד, פכ"ו ח"א רבי בית ראה
.195 הערה 231 ע' ח"ח התוועדויות

מליעפלי.64) מרדכי ר'
שם65) (ובהנסמן 14 ע' מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר גם ראה
.(95 ע'
(66.140 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש גם ראה
(נעתק67) שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש ראה

סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום

ועוד.
ספ"ב.68) גירושין הל'
(במשנה).69) סע"א לז, סנהדרין
ה"ב.70) פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
רע"א.71) ג, סוטה
יב.72) יא, עקב
(73.19 שבהערה לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואל-ב ע"פ

ספל"ט. תניא
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ישראל בני שאר כל עם להתאגד ויחזור לו", "וימחול ואז, ש"ישוב", לעשותובודאי אחת אגודה כולם "ויעשו ,
– שלם" בלבב רצונך

"יפה – ממנו ויפה נחמד שאין נחמד" "כרך שהיא בתפארתה" "ירושלים את שרואים לכך ההכנה זו הרי
הארץ" כל משוש מזה74נוף וכתוצאה כולו, העולם מכל זיך") מען פארקוקט איר ("אויף עינים לוטשים ואלי' ,ַ

לאורך" גויים "והלכו תוכן75נעשה שזהו לאורך"), גויים "והלכו אזי הוי'", "לאור הולכת ירושלים כאשר (כי,
הארצות. בכל מתפשטת ישראל וארץ ישראל, ארץ בכל מתפשטת שירושלים הענין

***
.‚Î"סוכה קרוי' הסכך "ועלֿשם הסכך" שם על הסוכה "שעיקר – הסוכה לסכך שיקרא76בנוגע שכדי אלא ,

וטפח דפנות שני לכלֿהפחות תחתיו שיהיו צריך סכך שלימות77בשם מחיצות ד' שיהיו עתה שנוהגים כפי או ,78

הארץ" מן וגידולו טומאה מקבל שאינו "דבר להיות שצריך תנאי ישנו צריך79– שהסכך מזה שלמדים כפי ,
ויקב" גורן מ"פסולת .80להיות

הסוכה בסכך שנאמרו התנאים מהות לברר הסוכה81ויש את הפוסלים דברים יהיו שלא הוא העיקר אם –
(דבר הסוכה את המכשירים דברים שיהיו גם שצריך או הארץ), מן גידולו שאין דבר או טומאה המקבל (דבר
שלילת מרע", "סור הוא העיקר האם האדם: לעבודת השייך ובסגנון הארץ). מן וגידולו טומאה מקבל שאינו

חיוביות. פעולות טוב", "עשה גם להיות שצריך או הפוסלים, הדברים
החיוביים הצדדים גם בו אין ולאידך, הסכך, את שפוסלים הדברים בו שאין דבר ישנו כאשר כלומר:

כשרה. הסוכה אז גם האם – הסכך את שמכשירים
יש אם "לבוד": בדין – כזו "מציאות" נתבארה האחרונים בספרי הנה – כזה? סכך של מציאות יתכן איך
טפחים משלשה שפחות מסיני למשה שהלכה כיון הסוכה, את פוסל אינו – טפחים משלשה פחות אויר בסכך

דמי נתפרש82כלבוד לא מסיני למשה בהלכה אמנם, כסתום. ונחשב ,oin dfi`aשמקום ונמצא, זה. אויר סתום
גם (שהרי כשר בסכך ולא הסכך) את הפוסלים דברים בו אין (שהרי פסול בסכך לא (סתום) מסוכך האוויר

בו) אין הסכך את המכשירים .83דברים
לישב שצריכים או לבוד, מדין לסתום שנחשב האוויר תחת לישב יכולים האם השאלה נשאלת זה פי ועל

עצמו. הסכך תחת
רש"י מדברי ראי' ישנים84ומביאים אין אבל הסוכה שיעור להשלים מצטרף טפחים משלשה פחות ש"אוויר

ההלכה מצד כסתום שנחשב המקום תחת כשיושבים סוכה מצות חובת ידי לצאת אפשר שאי היינו, תחתיו",
בלבד), הפסול (שלילת הפוסל דבר בו שאין לכך שנוסף כזה סכך תחת לישב צריך אלא ד"לבוד", מסיני למשה

גם בו xiykndיש xac ly aeigdוגידולו טומאה מקבל שאינו דבר שהוא ויקב, גורן מפסולת שנעשה סכך היינו, ,
דווקא. הארץ מן

.„Î:'ה בעבודת מזה ההוראה לבאר ויש
(רמ"ח עשה מצות דרמ"ח הקיום שלימות על רומזת סוכה שמצות ז"ל מאאמו"ר ששמעתי מה ובהקדם

דמלכא תוסף85פיקודין דלא באופן – ית' לו משכן כולו העולם גם ידו ועל הישראלי איש נעשה ידם שעל – (
תגרע שנאמר86ולא במה כמרומז ולמסתור87, למחסה גו' תהי' xhnne"וסוכה mxfn,מרמ"ח פחות אחד הוא זר"ם ,"

תוסיף) (לא וממטר" תגרע) (לא מזרם ולמסתור "למחסה היא וה"סוכה" מרמ"ח, יותר אחד הוא .88ומט"ר

ג.74) מח, תהלים
ג.75) ס, ישעי'
א.76) ב, סוכה – כי) (ד"ה ותוס' ושחמתה) (ד"ה פרש"י
וש"נ.77) ב. ו, שם
(78.65 ע' חב"ד המנהגים ספר
(במשנה).79) א יא, שם
ב).80) ט, שם פרש"י גם (וראה ואילך סע"ב שם,
(לרש"י81) בהלכה" ב"המועדים הובא סי"ז. ח"א מרחשת ראה

צא. ע' זעווין)

א-ב.82) ד, עירובין
(83.61 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
סע"א.84) יט, סוכה
א).85) (עד, ת"ל תקו"ז ב. קע, זח"א ראה
הערה86) 138 ע' חט"ו לקו"ש (וראה א יג, ראה ב. ד, ואתחנן

.(8
ו.87) ד, ישעי'
(88.11 ע' קטו חוברת "רשימות" גם ראה
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שתהי' שכדי – בזה בדרךוהענין לילך מספיק לא תגרע, ולא תוסף דלא באופן המצות דקיום העבודה
הסוכה ענין שזהו המקיף, כוח גם להיות צריך אלא פנימיים, כוחות שמצד העבודה שזוהי בלבד, השכל

שולחנו וגם ראשו, ועד מרגליו האדם, כל את משכל89שמקיפה שלמעלה המקיף מצד אלוקות שלוקחים והיינו, ,
(שלילת תוסף ולא זר"ם) (שלילת תגרע דלא באופן המצות קיום שיהי' בטוחים להיות יכולים ואז האדם,

מט"ר).
החיוביים הדברים גם בו שיש "סכך" להיות צריך כשרה, תהי' שה"סוכה" שכדי ההוראה באה זה ועל

שליליים): דברים בו שאין לכך (נוסף אותו המכשירים
אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם תובעים90ידוע אלא חסידים, אצל עבודה דרך אינו ממילא" ד"בדרך שהענין

יהיו הענינים שכל – אחד כל של שבכוחו כיון –egekaezribiaeבר" או אוריין" "בר שלהיותו מפני ולא ,
הרי91אבהן" ,`linn jxcaלענינים בנוגע זה דרך ועל אליהם, שייך שאינו בלתיֿרצויים ענינים אצלו מופרכים

מלומדה" אנשים ד"מצות באופן ממילא בדרך אצלו שנעשים נעשית92טובים עבודתו כאשר שכן, –jxca

`linnאת המכשירים חיוביים דברים גם בו אין אבל הפוסלים, דברים אמנם בו שאין הסכך בדוגמת זה הרי ,
עצמו. בכוח היגיעה ענין הוא בעבודה שדוגמתם הסכך,

קדושים מאבות שקיבל מפני ממילא בדרך אצלו שישנם בהענינים להסתפק שאין בלבד זו לא מזה: ויתירה
וניהל והתייגע שעבד ויגיעתו, עבודתו ידי על אליהם שהגיע לענינים בנוגע גם הוא כן אלא כו', ממלמדים או

הי' זה כל אבל, בה, שניצח עד (לאחריxaraמלחמה עכשיו ואילו זה, לפני קלה שעה אפילו או אתמול, ,
ממילא. בדרך המוכן, מן אצלו ישנו שכבר כיון זה, ענין על ולהתייגע לעבוד צריך אינו במלחמה) ניצח שכבר

בתניא הגמרא93וכמבואר דברי עבדו"94בביאור לא ל"אשר אלוקים" "עובד בין החילוק פי95אודות על ,
מרגילותם", יותר שהוא לפי זוזי בתרי פרסי עשר ולאחד בזוזא פרסי לעשר שנשכרים חמרים של משוק ה"משל
מקום, מכל יגיעה, בה יש פרסי" "עשר של הילוך בדוגמת שהיא עבודה שגם פי על שאף בנמשל, ודוגמתו
העבודה באמצע שהוא הווה לשון "עובד אלוקים", "עובד בשם נקרא אינו שוב בכך, הרגילות שנעשית לאחרי

כו'"; הרע היצר עם המלחמה שהיא
–xaraאבל במלחמה, וניצח זה ענין על מלחמה אמנם בהווהeiykrניהל מצבו המוכן. מן אצלו זה הרי

מה יודע ואינו ("קוּפאנ'ס"), תלושים וגוזר בחנותו ויושב ("רעטייערט"), לגימלאות הפורש אדם כמשל ָהוא
ית'... השם שחננו לעת המעת של השעות כ"ד את להעביר וכיצד עצמו, עם לעשות

שגם צריך אלוקים" "עובד להיקרא אצלוeiykrכדי dnglneתהי' dribiשחסרה בלבד זו לא הרי זאת, ולולי ,
אצלו שיש זאת, עוד אלא מעלה, בשםoexqigאצלו בכתוב שנקרא –"ecar `l"שיש בגלל לא – למה זה וכל !

שזהו – הסכך) (להכשיר החיוב צד אצלו שאין בגלל אלא הסכך), את הפוסלים (דברים שליליים ענינים אצלו
וישנם בעבר, דורכגעטאן") זיי האט ("ער בעצמו פעל שכבר בהענינים רק שעוסק כיון והמלחמה, היגיעה ָָענין

אצלו שנעשים לפי שינה... של במצב גם לעשותם ויכול עליהם, להתייגע צריך שאינו כך המוכן, מן jxcaאצלו

`linn.
שהיא linn`הנהגה jxca,השואבה בית שמחת חוגגים שהיו מעשה" ואנשי "חסידים אצל סדר אינה –

הגדרים את מבטלים ידה ועל כולה, השנה כל על שמחה לוקחים שיוכלו96שממנה כדי והסתרים, העלמות ,
כולה; השנה כל במשך שמחה, מתוך כדבעי, עבודתם לעבוד

מעיקרו" "חסיד אמנם הוא חסיד כל דווקא. ומלחמה יגיעה של באופן הוא "חסידים" אצל העבודה סדר
לא ד"אשר לסוג ששייך באופן זה אין אבל, טובים, לא וענינים לעבירות שייך שאינו היינו, רש"י), (כדברי

ה"ח.89) פ"ו סוכה הל' רמב"ם (במשנה). א כח, סוכה ראה
סוסתרל"ד. או"ח טושו"ע

(90.119 ע' תש"ב סה"ש גם וראה .57 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש ראה
וש"נ.91) א. נג, מנחות
ובכ"מ.92) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'

פט"ו.93)
ב.94) ט, חגיגה
יח.95) ג, מלאכי
ואילך.96) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
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שבכל היינו, אלוקים", "עובד הוא אלא יגיעה, ללא ממילא, בדרך אצלו שבאים הענינים רק שעושה עבדו",
בשר. ויגיעת נפש יגיעת מתוך עבודתו עובד מקום ובכל זמן

(שענינה הסוכה נעשית ידו שעל החיובי התנאי בדוגמת זה הרי – יגיעה של באופן היא עבודתו וכאשר
במלחמה. וינצח המלחמה, לעבודת דרכו לבטח וילך כשרה, וממטר") מזרם "למחסה

.‰Î:המינים לד' בנוגע גם מודגש זה וענין
זהר בתיקוני ובאלין97איתא לון, נטלין בימינא קרבא מאני . . וגו' הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם :

מאן ידעין הוו ולא אומין, בשבעין וקרבא דינא לי' דהוה למלכא מתל דינא. דנצחין רשימין ישראל קרבא מאני
נצח מאן ותנדעון בידייהו קרבא במאני דרשימין באלין תסתכלון אמר, דינא, נצח מאן לי' ושאלין דינא, נצח

דינא".
במדרש נצוחייא",98– אינון דישראל יודעין אנו בידן ואתרוגיהן ולולביהן . . יוצאין שישראל "במה איתא

ענין על מורים המינים שד' קרבא",oegvipdהיינו, "מאני הם המינים שד' ומדגיש מוסיף זוהר בתקוני אבל ;
dnglnדהיינו ilk.

שי בכך להסתפק אפשר אי הרע, היצר את לנצח שכדי שגםוהיינו, אף אתמול, עמד שבו מצב באותו עמוד
ולצאת קרבא" "מאני ליטול צריך היום גם אלא התניא), כדרישת גמור צדיק (אפילו גמור צדיק הי' אתמול

המנצח. שהוא סימן זה הרי – קרבא" "מאני בידו נוטל וכאשר למלחמה;
"כתיב זהר בתיקוני הענין בהמשך שכתוב מה גם בתמר,99וזהו אעלה לולב,l'ערבה,r'אתרוג,`'אמרתי

'dלצאת ומוסיפים שממשיכים פועל זה הרי במלחמה, ומנצחים קרבא" "מאני עם הולכים שכאשר – הדס"
בהצלחה, אחת פעם מלחמה עוברים שכאשר אדם בני בטבע שרואים כפי בה, גם ומנצחים למלחמה ולעלות
קשה השני' המלחמה אם גם נוספת, ממלחמה להתפעל שלא ותוקף ("קוראזש") אומץ תוספת מקבלים ַאזי

יותר. הרבה
.ÂÎ:שמחה מתוך היא קרבא" "מאני עם למלחמה שהיציאה – זאת ועוד

בגמרא .100איתא הרע ליצר הקב"ה מביאו לבוא "לעתיד – השואבה בית שמחת אודות הסוגיא בהמשך –
כן, פי על ואף כזה". גבוה הר לכבוש יכולנו היאך ואומרים בוכין צדיקים . . גבוה כהר להם נדמה צדיקים .

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק וכדברי למלחמה, הוא101יוצאים הולך למלחמה, שהולך סאלדאט") ("א ַַָשאישֿחיל
ח"ו. להיפך ולא שמחה, של ניגון מתוך

בית שמחת חוגגים שבו – הסוכות בחג – השנה בהתחלת היא שמחה מתוך למלחמה היציאה והתחלת
קרבא". "מאני שהם המינים, ד' מצות קיום עם בבד בד השואבה

הענינים שלילת (בדוגמת מרע" "סור של ומצב במעמד שעומדים בכך מסתפקים שלא וכאמור,
הענינים (בדוגמת טוב" ד"עשה העבודה בעניני עוסקים אלא הסוכה), סכך את הפוסלים הבלתיֿרצויים
אלא מעלתו, שתגדל ככל זה, שלפני ומצב במעמד נשארים שלא ובאופן הסוכה), סכך את המכשירים החיוביים

בדרכיו" "והלכת כהציווי – עילוי אחר בעילוי לילך למצות102מוסיפים זאת מונים ראשונים ),103ֿעשה(שכמה
כזה, באופן הנברא גם מתנהג קץ, אין עד מעלה למעלה גבול, בלי היותו הוא הקב"ה של מדרכיו שאחד וכיון
בתמידות, לילך ממשיך אזי השם, בדרכי הולך כאשר מקום, מכל מוגבל, הוא הרי עצמו שמצד שאף היינו,
יותר. עוד להתעלות ומחר היום רצונו נעלה, במצב הי' אתמול שגם שאף והיינו, עמדו, על לעמוד נשאר ואינו
אשר "הגוי עם בהמלחמה והן אומין, הע' עם בהמלחמה הן – נצח" "דידן ונעשה בעבודתו, מצליח ואז

כולה.104בקרבך" השנה כל על המצות וקיום התורה בלימוד הצלחה ותוספת אומץ תוספת נעשה זה ידי ועל ,
ניגון"), א זאגט אדער לחיים זאגט ("אדער ניגון וינגנו לחיים לומר שיזדרזו הורה שליט"א אדמו"ר ַָָָָ[כ"ק

בדבריו...]. ימשיך לאו, ואם
א).97) (כט, תי"ג
ב.98) פ"ל, ויק"ר
ט.99) ז, שה"ש
א.100) נב, סוכה
וש"נ.101) .122 ע' תש"ז השיחות ספר ראה

ט.102) כח, תבוא
ועוד.103) ח. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ
ב.104) מב, תבוא לקו"ת ב. ב, בראשית תו"א ב. קה, שבת ראה

.218 ע' יצחק יוסף אהלי לתהלים מכתבים קובץ ד. צ, שמע"צ דרושי
ג. ע' שם עד. ע' ח"ז מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
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***
.ÊÎלא ל"שמן", בנוגע הנה – ופתילות שמן ידי על שנעשה השואבה" בית "אור אודות המשנה בדברי

ל"פתילות" בנוגע אבל לוג"); ועשרים מאה של שמן של ("כדים השמן כמות רק אלא השמן, ואיכות סוג נתפרש
גופא) ובהם כהונה, (מבגדי שנעשו במשנה נתפרש –"odipiindne mipdek iqpkn i`lan".

נמי חשיב דלא "תימה התוספות: קשהzpezkוהקשו "ולי התוספות: קושיית על מוסיף טוב יום ובתוספות ."
".ztpvnגם

שבת במסכת הסוגיא פי על יותר מתחזקת "מבלאי105והקושיא :mipdek iqpknmdipindneומהן מפקיעין היו
זה) לאחרי (ומיד השואבה).. בית (אור פתילותicbadpedkמדליקין עושין היו ומהן אותן מפקיעין שבלו

דהמנורה לפתילות שבנוגע ביניהם, השינוי יותר בולט מחתא, בחדא הובאו המימרות שב' דכיוון – למקדש"
כורחך ועל דווקא, ואבנט מכנסים נתפרשו השואבה בית דאור לפתילות בנוגע ואילו סתם, כהונה" "בגדי נאמר
מ"מכנסי שנעשו מפתילות להיות צריך השואבה בית שאור אלא ושייר", ד"תנא באופן זה שאין לומר, צריך

דווקא. והמייניהן" כוהנים
מצאתי לא ולעתֿעתה ומצנפת?! כתונת מבלאי ואבנט מכנסים בלאי שנא מאי קשה: אכן נגלה פי על –

זה. על מחוור תירוץ נגלה בספרי
.ÁÎ:ומוסר חסידות פי על זה ענין לבאר ויש

הפלגה) דור עם גם (הקשור הראשון החטא עם הקשור הענין חומר הידוע הסיבה106ובהקדים גם שזוהי
הגלות מצרים107לאריכות מגלות הגלויות106(החל לכל השורש דשמירת108שהיא הענין עם קשור זה שכל – (

בזוהר נאמר זה שעל קודש, ברית ביאת109אות תלוי' ובזה צדיק", דאיקרי זכה . . ברית האי דנטר מאן ש"כל
זה. ענין נתתקן לא שעדיין סימן זה הרי בא, לא שעדיין זמן וכל משיח,

זה ענין אודות שידברו הרביים, שאר אצל ולא אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק אצל לא שמעתי, לא מעולם –
שאני. (כדלקמן), שבזה הטוב לצד שבנוגע אלא, כן; לעשות רצוני גם אין ובמילא, ברבים,

בית (שמחת הכיפורים דיום הכפרה לאחרי שבאה הראשונה שהשמחה לדעת שצריכים – הדברים ונקודת
המקדש: בבית אותם שמדליקין פתילות מהם שעושים והמייניהן" כוהנים מכנסי "בלאי עם קשורה השואבה)

הערוה את רואה לבו יהא שלא – (המייניהן) אבנט של "מכנסיהן110ענינו – המכנסיים גם נעשים ידו ועל ,
קודש. בגדי כוהנים", של

לאחרי שגם – מדליקין" היו ובהן מפקיעין היו מהן ומהמייניהן כוהנים מכנסי ש"מבלאי ההוראה וזוהי
צריכי כו'"), ("מבלאי בלו שכבר לאחרי רב, זמן במעמדמשך להישאר המכנסיים) גם ידו ועל (האבנט, הם ם

בביתֿהמקדש אור שמאירים פתילות לעשות יכולים מה"מכנסיים" שגם כך, כדי עד קדושה, של ומצב
כולה! ובירושלים

.ËÎניט מ'זעט און "מ'לערנט ובתפלתם, בלימודם הצלחה רואים שאינם שמתאוננים לאלה המענה גם וזהו
הצלחה": קיין דערויף אין ניט מ'זעט און מ'דאוונט הצלחה, קיין דערויף ַאין

נאמר עליו המקדש, בית בדוגמת היא – רבותינו111תורה ממאמר כמובן בתוכם", ושכנתי מקדש לי "ועשו
בהקדמתו112ז"ל הרמב"ם שהאריך (כפי הלכה" של אמות ד' אלא להקב"ה לו אין המקדש בית שחרב "מיום

המשניות ליכטיקייט"),113לפירוש קיין אן ניט זיך צינדט ("פארוואס אור נדלק לא למה אפוא ייפלא לא – .(ַָָ
כדבעי!... שלא הם וה"אבנט" ה"מכנסיים" כאשר

סע"א.105) כא,
(106– הפלגה (שבדור וש"נ נה. מא, מקץ הפסוקים שער ראה

נשמות ניצוצי נתגלגלו – מצרים בשעבוד שהיו בדור גם ולאח"ז
ק"ל במשך לבטלה קרי הוצאת ע"י הראשון אדם שהוציא קדושות

שת). לידת עד שנה,
(107– מנחם תורת גם וראה כ. נט, ישעי' להאריז"ל לקו"ת ראה

וש"נ. .144 ס"ע ח"א התוועדויות

ד.108) פט"ז, ב"ר ראה
חטא109) תיקן (שנח סע"א סב, נח אוה"ת גם וראה ב. נט, ח"א

זה). בענין אדה"ר
ס"ב.110) סצ"א ס"ב. סמ"ו או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ח.111) כה, תרומה
א112) ח, ברכות
אח"כ.113) ד"ה
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עומד" אתה מי לפני "דע שענינה שכיוון לתפלה, בנוגע זה דרך נאמר114ועל שעליו מקום רע",115, יגורך "לא
שלא זמן כל בתפלה, הצלחה רואים שלא אפוא ייפלא לא – הטהרה דהיפך לענין מקום שם שאין היינו,

וה"אבנט"!... ה"מכנסיים" ולהאיר להדליק יכולים
.Ï116ולהעיר:

חסידות, בספרי זה בענין האריכו שלא הטעם
התניא שבספר למרות ענינים,117– שאר לגבי בערך שלא מאד" במאד . . עוונו וגדול . . ש"חמור מאיים

כאן גם אבל, המטה". שעל שמע בקריאת עצומה ובכוונה נכונה "בתשובה אלא אינו לזה שהתיקון ומבאר
זה שלאחרי בפרקים ספורות שורות וכן בלבד, שורות במספר בזה מתשובה,118מדבר ומונע שמפסיק ענין (שזהו

–לי חובה ידי יוצא ובזה המצות), וקיום התורה מוד
יוציא אור של בענינים והעסק אור, של בענינים יעסקו שיהודים היא, החסידות תורת ששיטת מפני הוא

האור; להיפך שייכים יהיו שלא ממילא בדרך ("ארויסשלעּפן") ַאותם
ובעבודת המצות בקיום התורה, בלימוד ומצבו מעמדו תלוי שבו ענין שזהו לדעת, צריכים זאת אבל

מהגלות. ישראל בני כל יציאת תלוי' שבזה אלא עוד ולא התפלה,
(לא לעשות יכול חדא וברגעא חדא שבשעתא ואחד, אחד כל של וביכולתו ובכוחו בידו הוא לזה והתיקון

שיוכל כך כדי עד הקצה, אל הקצה מן שתעבירנו עצומה" . . "תשובה אלא) סתם, תשובה xi`dleרק wilcdl

החושך מן האור כיתרון – דוקא) אלא סתם, כהונה" מ"בגדי רק מ"119(לא –odipiinde mipdek iqpkn."
לשמירת שמסייעת הלשון, בברית הזהירות וכן הפחות), (לכל עזרא בטבילת הזהירות – לזה ומהעצות

.120הברית
דמרהֿשחורה הענין שלילת – בזה עיקרי ענין מקלקל121ועוד אדרבה, אלא מסייע, שאינו בלבד זו שלא ,

עבודה אם כי התשובהdgnyaיותר, באגרת וכמבואר שנאמר122דווקא, המכוון123ש"מה אין תמיד, נגדי וחטאתי
בתרי' כתיב דהא . . עצב תמיד רק124להיות והמכוון . . מרחוק . . דייקא נגדי אלא . . ושמחה ששון תשמיעני

תורה. של ושמחה מצוה של לשמחה מבלבל זה שאין באופן אבל כו'", שחטא עיניו בין לזיכרון שיהי' . .
את שחוסכים כך אלה, לענינים השייכות ומתמעטת הולכת ולהבא ומכאן העבר, את מתקנים זה ידי ועל
מכללות הדעת היסח להיות שצריך כך הדיבור, מן יותר גרועה שהיא בזה, המחשבה את ואפילו בזה, הדיבור

שעה, לפי – הענין מתיקון גם כולל – הענין
א מדליקים – התיקון מ"ולאחרי שנעשים בפתילות השואבה בית של המנורות odipiindeת mipdek iqpknכיוון ,"

אדמו"ר שמביא הבלתיֿרצוי הענין נתבטל שכבר וכיון כו'; הערוה את רואה לבו שאין ומצב במעמד שנמצא
בתניא חסידים125הזקן מתוך126מספר מצות) ולקיים תורה ללמוד (להתפלל, להקב"ה עבודתו לעבוד יכול אזי –

אמיתית. שמחה
***

.‡Ïשמחים "כשהיינו חנניא: בן יהושע ר' של מאמרו – הוא השואבה בית בשמחת שמצינו גדול הכי הפלא
השואבה בית epipiraשמחת dpiy epi`x `lלתמיד משם וכו' לתפלה משם שחר, של תמיד ראשונה שעה כיצד, ,

השואבה". בית לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של
אדה"ז114) שו"ע פ"ד. תפלה הל' רמב"ם ב. כח, ברכות ראה

סצ"ח. או"ח
וש"נ.115) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
(אגרות-קודש116) זו שנה אייר ח' מכתב גם ראה – לקמן בהבא

ואילך). כד ע' ח"ט
ספ"ז.117)
רפ"ד.118) אגה"ת סע"ב). (נט, פמ"ב ב). (לו, פכ"ט ראה
יג.119) ב, קהלת
וש"נ.120) שמה. ע' ח"ב שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש ראה

מרע121) סור ד"ה תורה או באגרת הזקן אדמו"ר שמבאר כפי
ואילך א כא שערים" (ב"מאה הדברים נדפסו וכבר טוב, ועשה

ואילך)). כז ע' כתובים אדה"ז במאמרי גם (ולאח"ז
ספי"א.122)
ה.123) נא, תהלים
יו"ד.124) שם,
שם.125) פמ"ב
לה.126) סי'
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לאלתר", וישן אותו מלקין ימים שלשה אישן שלא שבועה יוחנן רבי והאמר "איני, בגמרא: ופריך
מדייקת כן, פי על ואף לאלתר", "ישן מיד לומר יכולה היתה הגמרא ואמר:) חייך שליט"א אדמו"ר (כ"ק –
אפילו לישון שלא אפשר שאי השואבה, בית לשמחת בנוגע קושיא זה הרי אופן, ובכל אותו"... "מלקין להקדים

– ימים שלשה
דהדדי". אכתפא מנמנמי דהוו שינה, טעם טעמנו לא קאמר הכי "אלא ומשני:

ד"טעם מציאות תהי' לא הסוכות חג ימי שבעת כל שבמשך לפעול השואבה בית שמחת של בכוחה כלומר,
דהדדי". אכתפא ד"מנמנמי באופן אם כי שינה",

.·Ï:'ה בעבודת וההוראה הלימוד וביאור
לענין וניגוד סתירה שהיא במוחש) גם (ורואים בחסידות מבואר – לשינה לאבריlkydבנוגע סתירה ואינה ,

השינה בעת גם פעולתם שפועלים למשל, בעת127העיכול, שפעולתו המדמה), (כוח הדמיון לכוח לא ואפילו ,
דווקא ומגביל128השינה הנכונה, בדרך האדם את שמנהיג השכל כוח של הפעולה ישנה ער, שהאדם בשעה שכן, ,

פעולתו, פועל אינו השכל שכוח השינה, בעת כן שאין מה הנכונה, הדרך מן ירד שלא המדמה כוח את ומגדיר
אחת. בבת הפכים שני לחבר שיכול עד המדמה, כוח מתגבר אזי

דכתיב שלמעלה, בדוגמא – ה' בעבודת כביכול,dxer"129ודוגמתו "ער" ית' הוא שכאשר הוי'", תישן למה
זה דרך ועל המצב, בשפל הוא שלעומתֿזה הצד ואילו המעלה, ברום שהם כפי ישראל של מעלתם נראית אזי

ער" ולבי ורק) (בגלותא, ישנה ד"אני ומצב במעמד אינם שכאשר ישראל, לבני אלא130בנוגע ,mze`ivn lkהיא
ד" ומצב פועליםxrבמעמד שבראש שהמוחין כיוון בשלמות, היא ומצות התורה בקיום עבודתם כללות אזי ,"

אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום ד"שאו מהענין החל – את131פעולתם הבריאה במציאות ורואה שמתבונן ,
הנכונה. הדרך מן אותו תעביר הבריאה שמציאות שייך לא ובמילא, הקב"ה,

אלא אינה בלתיֿרצוי לענין יהודי להסית האפשרות –epnid ueganלקיים יהודי כל רוצה עצמו מצד שכן, ,
ה' יהודי,132רצון של האחר מצדו להיותם אחרא", "סטרא בשם נקראים שלכן שלו, שאינם ענינים ישנם אלא ,

הנכונה; הדרך מן להעבירו ורוצים אים") צו זיך טשעּפען ("זיי אליו שנטפלים
כששכלו הדברxrאמנם, את שמנצל אלא עוד ולא ה', מעבודת לבלבלו יכול דבר שום אין כו', ומתבונן

הקודש באגרת שהובאה כהדוגמא – ה' בעבודת יתירה והתאמצות כוח לתוספת גופא מצוואת133המבלבל
נכרי134הריב"ש "כגון שיתגבר135: כדי אם כי זאת אין לו, ה' עשה זאת "מה שמתבונן בתפלתו", ומבלבלו המדבר

. . בתפלתו יותר envrויתאמץ df oiprnגלות בבחינת . . כביכול השכינה ירידת ענין ויתבונן לבו אל כשישים
נכרי בדיבור . כו'"135. ה' עבודת המבלבלים דברים המדבר .136זה

.‚Ï:גופא אלה" ברא מי וראו עיניכם מרום ד"שאו לענין בנוגע – לזה דוגמא להוסיף ויש
מספרים (כמו137חסידים עגול כובע יחבשו שלא – הגזירות שאר בין – ניקאלאי גזר הצמחֿצדק בזמן שפעם

שזוהי ואמרו, מלפנים. שבולטת "קאזיראק") או "דאשיק" (הנקרא מצחי' בעל כובע אלא גבוהה), ַַַַ"יארמולקע"
המצחי' שכן, אלה", ברא מי וראו עיניכם מרום ד"שאו הענין על ולהסתיר להעלים שרצונה הקליפה, מצד גזירה

השמים. את ולראות העיניים את לשאת מונעת
לאחרי או הרדיפות קודם הי' זה מאורע אם יודע אינני חסידים, אודות אז ידע ניקאלאי אם יודע אינני –
עיניכם", מרום ד"שאו הענין על והסתר העלם שזהו ספק הי' לא חסידים אצל אופן, בכל אבל וכו', הרדיפות

– זה. נגד להילחם שצריכים ידעו ובמילא
ג.127) יב, לך לך תו"א ראה
ובכ"מ.128) ג. כח, וישב תו"א ראה
א.129) לה, מקץ תו"א וראה כד. מד, תהלים
א.130) צה, זח"ג וראה ב. ה, שה"ש
כו.131) מ, ישעי'
וש"נ.132) סכ"א. לעיל ראה
א).133) (קמא, סכ"ה

קכ.134) סי'
מיראת135) שנעשו מהשינויים והוא "עו"ג", שם: בתניא

"נכרי". וצ"ל: הצענזור,
ית'136) פיו ורוח ה' כח בו מתלבש . . ממש זו "בשעה שהרי

לא . . אחד רגע ית' פיו רוח נסתלק אילו כי . . ומקיימו המחייהו
ב)). (קלח, הנ"ל באגה"ק מיני' לעיל (כמ"ש מאומה" לדבר יכול

שם.137) ובהנסמן ,6 ס"ע ט' חוברת "רשימות" גם ראה
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מכוונת כשהמצחי' הכובע את חבשו – קלוגע") דאך זיינען ("חסידים פקחים בהיותם – חסידים עשו ָמה
העורף... לצד

ולישב מהכובע, להסירה עצמה, המצחי' נגד ללחום במקום – העורף לצד המצחי' שבהפיכת הסיפור, ותוכן
שיכולים חסידים הראו – זה בשביל `zבמאסר lvpl`teb xzqdde mlrdd,ח"ו הקדושה על להסתיר שבמקום ,

לשונאו" כתפוי בתר דשדי "כמאן דקדושה, אחוריים שבבחינת הענינים על דלעומתֿזה,138יסתיר הענינים שהם ,
אלה". ברא מי וראו (ובמילא) עיניכם מרום "שאו בשביל פנוי מקום נשאר הפנים בצד ואילו

נשיאי ידי על בארוכה שנתפרשה כפי ישראל, בני לכל טוב שם הבעל שיסד בהדרך היסודית הנקודה וזוהי
בשביל אלא נברא לא כולו העולם ש"כל מונח להיות צריך יהודי שאצל – אחת בנקודה הדברים ותוכן חב"ד,

לזה" לצוות . . קוני"139זה את לשמש אלא נבראתי לא ו"אני שכל140, ספק, כל ללא בוודאות הוא יודע ובמילא, ,
פנים: משתי באחד הוא, בעולם, אוreiqמאורע שצריךdxizqלקדושה, (כדבריdktdlלקדושה לקדושה לסיוע

הנ"ל) הקודש באגרת הזקן .141אדמו"ר
מכוונים אלה שדברים לידע שצריך ynnבנוגע`eilאלא, lretl...!("ממש פועל אין אים מען מיינט ָ("דאס

"מעבר שנמצא אחד ובשביל השלישי, או השני בשביל ושייך בספרים, שכתוב ויפה טוב ענין רק זה אין –
– זה" בשביל אלא נברא "לא זה ענין אלא, חציeliayaלים", לפני זה, ביום לו שקורה מאורע כל ובמילא, ,

כאמור, להפכו, עליו והסתר, העלם של ענין ובראותו ה', בעבודת לסיוע לנצלו צריך אחד, רגע ולפני שעה
שיקויים הוא מובטח ואז עיניכם", מרום "שאו אצלו יהי' הפנים מצד ואילו העורף, לצד המצחי' את להפוך

אלה". ברא מי "וראו אצלו
.„Ïשכלו כאשר הוא זה כל בגלותא".xrאמנם, ישנה ד"אני ומצב במעמד נמצא ואינו ,

כאשר ובמילא, לגלות", נמסרו לא נשמותינו אבל . . בגלות ניתנו גופותינו "רק ג), סעיף (לעיל וכאמור
ז"ל רבותינו כמאמר חורין", "בן הוא הרי ח"ו), להיפך (ולא הגוף על ושולטת מושלת בן142הנשמה לך "אין

דייקא "עוסק" – תורה" בתלמוד שעוסק מי אלא מהרהר143חורין בלילות משכבו על שגם בעלֿעסק כמו ,
סליקו" משכבך על בלימוד144("רעיונך ודוגמתו כדבעי, שיהי' למחרת העסק את ינהל כיצד העסק, עניני אודות (

אצלו, תורצו לא או נקלטו לא שעדיין הענינים אודות להרהר ממשיך הספר, את שסוגר לאחרי שגם התורה,
שייך אינו ובמילא, לגלות, שייך שאינו אמיתי, חורין" "בן הוא נעשה אז או – למחרת לימודו להמשך ומתכונן

לשינה. גם
בין של התמיד הקרבת לאחרי היום, עבודת גמר לאחרי שגם – השואבה בית שמחת של החידוש וזהו

dpiyהערביים, ly oiprl mewn 'id `lוהחסידים והסנהדרין הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אצל רק ולא ,
בהידור, המצות ולקיום בשופי התורה ללימוד ל"השכלה", ל"כוונות", ששייכים יהודים מעשה, ואנשי והזקנים
בית שמחת פעלה אצלם גם – ולשמוע לראות באים שהיו ילדים וכן והנשים האנשים העם כל אצל גם אלא

bgהשואבה ini lk jyna dpiyd zlilyzekeqd,'וכו ב' ביום א', ביום ,
תענוג" בשבת "שינה דשבת, השינה שכן, השבת, יום מלבד סוחבת145– הבהמית שנפש באופן לא היא ,

כיון מעניניהם, נחים הבהמית נפש עם יחד האלוקית שנפש באופן אלא האלוקית, הנפש את אחרי' ומושכת
מלאכתו" מכל שבת ש"בו יום שמביא146שזהו כפי למעלה, עולה רוחניותו) רק (לא העולם גשמיות גם ואז ,

מצותיך בדרך הרע147הצמחֿצדק מן שבנוגה הטוב ש"נפרד דשבת, ושתי' לאכילה בנוגע הזקן אדמו"ר מדברי
קאמר" לא שבתכם "פרש (שלכן טוב" רק ונשארים . .148.(

פכ"ב.138) תניא ראה
סע"ב.139) ו, ברכות
היד140) כתבי (אוסף כת"י בש"ס הגירסא (ע"פ בסופה קידושין

למשניות שלמה במלאכת וכ"ה תשכ"ד) ירושלים – הבבלי תלמוד של
ועוד). שם. קידושין

מד.141) חוברת "רשימות" בארוכה ראה
מ"ב.142) פ"ו אבות
תרפ"ח143) סה"מ ואילך. א רנח, ח"א קונטרסים סה"מ גם ראה

קכז. ע' קיב. ע'
כט.144) ב, דניאל
וראה145) שבת. סעודת אחרי – יעקב) (קול האריז"ל סידור

.254 ע' חי"ב בלקו"ש בהנסמן
ג.146) ב, בראשית
א-ב).147) (צ, לסופו קרוב אש תבערו לא מצות
ובכ"מ.148) שרה. חיי ר"פ תו"א וראה ב. פח, זח"ב
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שפעולת כך, שינה, של ענין אצלו שייך לא החול ימות כל שבמשך ומצב במעמד נמצא יהודי וכאשר
– ומצות בתורה השלם איש הוא הרי ובמילא, בשלמות, היא גו'" וראו עיניכם מרום ד"שאו בהענין המוחין

באשלמותא" סיהרא ד"קיימא באופן ביותר, גדולה שמחה מזה שנעשה ייפלא שמחת149לא ראה שלא ש"מי עד ,
מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית

.‰Ï,(הרגיל דרך על (שבשינה שינה" "טעם בשלילת היא השואבה בית שמחת פעולת – יותר ובפרטיות
דהדדי". אכתפא ש"מנמנמי באופן אם כי

בפנימיות: והן בחיצוניות הן הוא דהדדי" אכתפא ל"מנמנמי הרגיל דרך על שינה בין שהחילוק – ובהקדמה
בגובה – ערך לפי – הם והרגל הראש שאז שכיבה, של באופן היא הרגיל דרך על ששינה – בחיצוניות
אכתפא "מנמנמי ואילו והרגל), מהגוף למעלה הוא שהראש יושב, אפילו או שעומד בשעה כן שאין (מה שווה

למטה. והרגל למעלה שהראש באופן הוא דהדדי"
כן שאין מה התורה, מלימוד הוא מנותק שעה שבאותה באופן היא הרגיל דרך על ששינה – ובפנימיות

אמרו הרי – דהדדי" אכתפא אהדורי150ב"מנמנמי ידע לא . . תיר ולא תיר נים ולא נים . . מתנמנם דמי "היכי
מדכר", שמעת) (כזה לי' מדכרי וכי שמתנמנם), בעוד לומר יודע אינו הרהור שצריך דבר ממנו צריך (אם סברא

לתורה. שייכות לו יש שמנמנם בשעה שגם היינו,
והרגל הראש (א) שבה שינה תהי' שלא – הרגיל דרך על שינה רק שוללת השואבה בית ששמחת וזהו
ובמילא התורה, מלימוד ח"ו מנותק שעה ובאותה (ב) הגוף, כל על שולט אינו (שכל) שהראש היינו, שווים,

מעשה); לידי שמביא תלמוד גדול (שהרי המעשה בענין גם חסר
ותפקידו למטה שמקומו יודע והרגל למעלה, נשאר שהראש – דהדדי" אכתפא ד"מנמנמי באופן שינה אבל
כזו שינה שכן, אחריות", "ללא היא כזו שינה – התורה מלימוד מנותק אינו מעשה ובעת הראש, רצון למלא

המחר. יום לעבודת כוח מוסיפה רק היא
השואבה בית שמחת שפועלת היסודית הנקודה dlekוזוהי dpyd lk lrהשינה תהי' כולה השנה כל שבמשך –

כדבעי .151שלו
במשנה איתא השינה,152דהנה, בעת בלתיֿרצוי ענין קורה כאשר כי, ישן", בין ער בין . . לעולם מועד "אדם

בידו הברירה ובמילא, כדבעי, לישון שכב שלא היינו, בלתיֿרצוי, במצב הי' ער שבהיותו הוכחה זה akylהרי

icedi enk oeyil,לעצמו ולא לאחרים לא יזיק לא השינה בעת גם ואז, איד"), א ווי שלאפן לייגן ַָ("זיך
הוא" ברוך למקום עבודה שלו שינה נמצאת . . ישן שהוא בשעה אפילו . . ה' את ש"עובד – מזה ויתירה

הרמב"ם שכתב אלא153(כמו חול, של שינה לא היא שהשינה כך, ,(zay ly dpiy,("שלאף שבת'דיקער ַָ("א
המדרש חיים,154ובלשון ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה שבעת

שלאחריו היום על לילה בכל זה דרך ועל כולה, השנה כל על השואבה בית בשמחת ששואבת החיים ובכוח
לבקרים" "חדשים ה', בעבודת חידוש ניתוסף וממשיך155– הולך אלא אתמול, שהשיג במה מסתפק שאינו ,

בקודש" "מעלין נענטער156הלאה, צוגעקומען טרעּפל א ("נאך האמת אל יותר קרוב ומדרגה מעלה עוד ומתקדם ,ַָ
שורש כפי התורה, בפרד"ס עילוי אחר בעילוי ומתעלה הולך ער, בהיותו היום, כל במשך וכך אמת"), צום

בתניא (כמבואר רצון157נשמתו ולקיים עולמו את ("דורכגיין") לעבור יהודי של ביכולתו כזה באופן רק אשר, ,(
הבורא.

אצל בגלותא" ישנה ד"אני הענין כללות מתבטל הגאולהzellkואז הקדמת ידי על – ישראל zihxtdבני

ב ער בין תמיד, ה' את שעובד שלם יהודי שנעשה שלו, אמות הדעת,בד' מן למעלה היא שעבודתו ועד ישן, ין
הקודש באגרת ישראל".158כמבואר לכללות הדעת בהיסח בא משיח ש"לכן

ועוד.149) א. רטו, זח"ב ראה
וש"נ.150) (ובפרש"י). ואילך סע"א יב, חגיגה
ואילך.151) 30 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.152) סע"א. כו, ב"ק
ספ"ג.153) דעות הל'

פי"ב.154) פדר"א וראה ט. פי"ד, ב"ר
ס"ו.155) סמ"ו שם רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע וראה כג. ג, איכה
וש"נ.156) א. כח, ברכות
א).157) (קמה, סכ"ו אגה"ק שם פ"ד.
ב).158) (קה, ס"ד
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.ÂÏהתקיעות שער בסוף הזקן) אדמו"ר של לשונו זהו (ואולי האמצעי אדמו"ר דברי את לבאר יש זה פי 159על

אמן": בימינו במהרה משיח "ויבא –
הוספה הם שופר) דתקיעת הענינים פרטי שמבאר (לאחרי זה שבדרוש האחרונות שהשורות – ובהקדמה
יתארך ש"לא ומסיים הבירורים, תכלית אודות שם שמדבר – הענין כל להבנת מוכרחת אינה שכל פי שעל

אמן" בימינו במהרה משיח ויבא כך כל בירורים .160זמן
בזה: הרמז לומר ויש

הרמב"ם שכתב כמו – הוא שופר דתקיעת הענין וכו'".161תוכן משנתכם ישנים עורו כלומר, בו, יש ש"רמז
קבלה בספרי המבואר עם גם מתאים זה שענין של162ולהעיר, ממצב למעלה מעורר שופר דתקיעת שהענין

למטה. גם משינה מעורר זה הרי ובמילא, למעלה"), אויפוועקן ("מ'דארף ַדורמיטא
מהשינה, מעוררת שופר שתקיעת דכיון – משיח ביאת בענין הוא התקיעות דשער הסיום לכך ובהתאם

בימינו". במהרה משיח "יבוא אזי בגלותא", ישנה ד"אני המצב ומתבטל
נצחין המינים).. (ד' קרבא מאני ש"באלין לאחרי השלימה, הגאולה שמחת – גדולה הכי לשמחה באים ומזה
גם אלא שלו, זה הלעומת עם הפרטית במלחמה רק לא ניצחון נצוחייא, "אינון זוהר), בתקוני (כמ"ש דינא"
על והשלימה האמיתית הגאולה אל גמור בניצחון ויוצאים זה, הלעומת צד עם הקדושה דצד הכללית במלחמה

צדקנו. משיח ידי
***

.ÊÏואילו מעשה", ואנשי "חסידים רק נזכרו במשנה הנה – השואבה בית בשמחת להמשתתפים בנוגע
תשובה".163בתוספתא "בעלי נוסף: סוג נזכר

שהתוספתא לפעמים שמצינו – אוdtiqenובהקדמה מדובר שלא חדשים ולפעמיםענינים במשנה, דותם
רק בכללות.zhxtnהיא במשנה שנזכרו הענינים את

שלא – תשובה" "בעלי – שלישי סוג מוסיפה התוספתא (א) אופנים: בב' דידן בנדון לפרש יש ולכאורה
נכללים שבהם – מעשה" ואנשי "חסידים המשנה דברי את מפרטת רק התוספתא (ב) במשנה. אודותיו דובר

תשובה". "בעלי גם
הישיבות וראשי ישראל חכמי ("גדולי המשנה דברי על פרטים כמה שמוסיף הרמב"ם מדברי אמנם,
סוג אינם תשובה" ש"בעלי מוכח, תשובה", "בעלי מזכיר ואינו מעשה"), ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין

אלא עצמם, רקmillkpבפני שהתוספתא כך, מעשה", "אנשי או "חסידים" הסוגים: משני אתzhxtnבאחד
המשנה. דברי

חסיד הוי חסיד "כל רש"י מפרש ל"חסידים" שבנוגע מפרשexwirnוכיון אינו מעשה" ל"אנשי ובנוגע ,"
תשובה" ש"בעלי לומר, צריך כרחך על מעשה], הוא ענינם שעיקר יהודים כפשוטו: הוא שהפירוש [כיון מאומה
אדמו"ר של המאמרים באחד להדיא הוא וכן מעשה". ד"אנשי בסוג נכללים מעיקרא) ההווה במצבם היו (שלא

תשובה". בעלי על קאי גם . . מעשה ש"אנשי – מהר"ש
הרמב"ם שכתב מה פי על – מעשה" ד"אנשי בסוג נכללים תשובה" ש"בעלי התשובה164והטעם "מדרכי

הכתוב שם [על כוחו" כפי צדקה עושה . . השב הזקן165להיות אדמו"ר שמבאר כפי פרוק", בצדקה "וחטאך
התשובה סתם166באגרת מצוה בשם שנקראת בצדקה, להרבות להשתדל שצריך היינו, קו167], כללות והרי ,dyrnd

חסדים גמילות בשם הצדקה.168נקרא ענין שזהו ,
.ÁÏ:המעשה בקו גם מיוחדת השתדלות להיות צריך התורה קו על שנוסף – בפשטות – מזה השכל והלימוד
ב.159) רמז, דא"ח) (עם סידור
(160.10 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ה"ד.161) פ"ג תשובה הל'
ועוד.162) בתחלתו. השופר שער פע"ח ראה
א).163) נג, בסוכה (הובאה ב פ"ד, סוכה

ה"ד.164) פ"ב תשובה הל'
כד.165) ד, דניאל
ב).166) (צב, פ"ג
ב).167) (מח, פל"ז תניא
רה.168) ע' אור ביהל הובא א. ח, ברכות רשב"א ראה
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הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב מה גמילות169ובהקדם כנגד שקול תורה תלמוד ז"ל רבותינו אמרו ש"לא
. משיחא בעקבות כן שאין מה . . אצלם העבודה עיקר הי' תורה שתלמוד הש"ס) (בזמן בימיהם אלא חסדים

הצדקה". מעשה שהיא כן, גם עשי' בבחינת אם כי . . דרך אין .
גם אלא בגופו, רק ולא בממונו, רק לא הצדקה ענין להיות שצריך – יותר ,eznypaובפרטיות

צדיקים ארחות בספר שכתוב מה דרך על שאברהם170– המוסר] בדרך שדוגלים בישיבות גם שלומדים [ספר
– ובנשמתו בממונו בגופו נדיב הי' השלום עליו אבינו

ידי על הקב"ה עם בהתקשרות להיות יכולה נשמתו היתה שבו – זמן משך מ"נשמתו" להקדיש היינו,
חד" כולא וקוב"ה (ש"אורייתא לדבר171התורה שצריך וכיון שלו, מהגלות לחלצו שצריך יהודי עם להתעסק – (

כו'" ש"המתאבק אלא עוד ולא אליו, ושייך המובן וסגנון בלשון הוא172עמו מוכרח – אצלו גם משהו נדבק ,
eytp xeqnl,ומצות בתורה מדביקותו שעה לפי עצמו את ולנתק

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק פתגם דרך ועל בנשמתו. בצדקה, נעלה היותר האופן שזהו הצמחֿצדק)173– (בשם
אהבת – ה' מאהבת עצמו את שמנתק נפש המסירות היא ביותר הגדולה נפש שהמסירות הזקן, אדמו"ר אודות

`x"encה' ly ezbxcaowfd"בארץ חפצתי לא ועמך בשמים לי ד"מי באופן ליהודי!174... טובה לעשות כדי –
– אדרבה אלא המצות, וקיום התורה בלימוד בעבודתו יגרע לא זה ידי שעל בלבד זו שלא לו, ומובטח
לאחרי ילמד שכאשר כך, ככה, פעמים אלף זכים ולבו מוחו נעשים הצדקה ידי שעל הזקן אדמו"ר שכתב כמו

מופלגה. בהצלחה לימודו את יקלוט זה,
.ËÏ:"תשובה "בעלי אצל יתירה בהדגשה הוא זה וענין

"אהוב שנעשה עד משם, לצאת עזרו והקב"ה טוב, לא במצב בעצמו הוא הי' שבעבר כיון – תשובה בעל
כו'" רעהו175ונחמד בצרת ("מיטֿפילן") ולהשתתף להרגיש הוא יכול ,xzei daxdשמעולם מעיקרו" "חסיד מאשר

תחתית. בעומק מונח הי' לא
שנאמר מה דרך תשובה,176ועל בעל לכל בנוגע זה דרך ועל מצרים", בארץ הייתם גרים כי הגר את "ואהבתם

בצדקה ד"וחטאך באופן הנהגתו להיות צריכה מצרים", ד"ארץ ומצב במעמד בעצמו הוא הי' שבעבר שכיון
("ארויסקריכן מהבוץ להיחלץ לו ולעזור מצרים", "בארץ שנמצא הזולת של בצרתו ולהשתתף להרגיש – ַפרוק"

בו. שנמצא ּבלאטע") די ָפון
.Ó:ביאור ליתר – בזה להוסיף ויש

להזכירן או הראשונים, מעשיך זכור תשובה לבעל לומר הוא גמור ש"חטא מצינו – תשובה לבעל בנוגע
בו177לפניו" שנאמר בגר, אל178[כמו ביחס רק שזהו אלא, דברים"]. "אונאת תונה", לא בנוגעzlefd"וגר אבל ,

הצליח שאליו ומצב מעמד שבכל היינו, תמיד", נגדי "וחטאתי בקרא מפורש הרי – בעצמו תשובה) (הבעל אליו
ביחס מספיקה אינה שלמטה, ועולם בדרגא שתשובתו לזכור צריך דערקראכן"), שוין איז ער וועלכן ("צו ָלטפס

מזה שלמעלה ועולם .179לדרגא
שבהיותו אלא שנה, ועשרים מאה לאחרי יותר נעלה לעולם לעלי' הכוונה אין –seba dnypלילך יכול

בחסידות כמובא – לדבר והראי' לאצילות. ומבריאה לבריאה מיצירה היצירה, לעולם העשי' מעולם 180ולהתעלות

נשמה הי' שהנביא הנבואה, מענין –sebaמקום תופסת מציאותו ,inybd dfd mleraבשר בעיני אותו רואים ,
נביא בשם נקרא [ולכן גשמיים ושפתיים בפה בדיבורו ונתלבשה ירדה עצמה והנבואה בידים, אותו וממששים

שפתיים ניב שם על ל181– ועד הרוחניים, בעולמות היא שהנבואה בשעה בה – [zeliv`d mler.

א).169) (קיד, ס"ט
יז.170) שער
ובכ"מ.171) א. מו, נצבים לקו"ת א. ס, זח"ב ראה
ספכ"ח.172) תניא ראה
א.173) מה, ח"א לקו"ד
התפלה174) מצות שרש להצ"צ סהמ"צ וראה כה. עג, תהלים

כסלו. יח יום" ב"היום נעתק – סע"א). קלח, (דרמ"צ פ"מ
ה"ו.175) פ"ז תשובה הל' רמב"ם

יט.176) יו"ד, עקב
ה"ח.177) שם רמב"ם
ובפרש"י.178) כו כב, משפטים
ב).179) (לו, פכ"ט תניא ראה
ב180) מט, נצבים לקו"ת ראה
הזקן181) אדמו"ר מאמרי א. ז, וארא פרש"י וראה יט. נז, ישעי'

קלז. ע' הקצרים
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האצילות בעולם כמו ומצב מעמד באותו הי' למטה שבהיותו – רבנו למשה בנוגע היינו,180וכמודגש ,
העשי'! דעולם "פלאר") ("עטאזש", קומה באותה היתה האצילות בעולם ַָשעמידתו

ועלי' הילוך של באופן – בגוף נשמה בהיותו – עבודתו לעבוד יהודי של ביכולתו כן mlerlוכמו mlern,
– בכך. ירגיש לא שהזולת כך בחיצוניותו, שינוי ללא

הדין" ביום דבר וחצי דבר לו מזכירין ו"אין תשובה, עשה שכבר אף שתשובתו182כלומר: אלא עוד ולא ,
העכער ("נאך עילוי אחר בעילוי ועולה והולך יותר, נעלה ועולם לדרגא להתעלות שזכה כזה באופן ָנתקבלה
בה שעמד הדרגא לגבי יותר נעלית לדרגא להתעלות צריך בלילה שהיום כיוון מקום, מכל העכער"), נאך ָאון
כל על בתשובה לחזור הפעם עוד צריך יותר, עוד נעלית לדרגא ולהתעלות להוסיף יצטרך ומחר בבוקר, היום
מספיקה אינה הקודמת, בדרגתו בהיותו הקודמת תשובתו כי, דעתו, על עמדו מיום ומעשיו דיבוריו מחשבותיו

עתה. בה שעומד נעלית היותר הדרגא לגבי
המבואר דרך דלכאורה183ועל – דווקא שמונהֿעשרה לאחרי ותחנון בשמונהֿעשרה לנו סלח אמירת בטעם

תחנון אמירת להיות צריכה החטאzligzaהיתה על להתוודות שצריך כשם הקרבןmcewהעבודה, –184הקרבת
היא שאז לשמונהֿעשרה, עד שמע, וקריאת שמע קריאת ברכות דפסוקיֿדזמרה, העבודה לאחרי דווקא כי,

באים אזי הבורא, עם שלdxkdlהדביקות לענין עתה עד אצלו חשובים שהיו ענינים devneשאותם dcear,
מלכא" קמי במחוג ד"מחוי בגדר זה185הם הרי ובמילא, ,"dxiar"!תשובה שדורשת

בתמידות. התשובה ענין להיות צריך תמיד") נגדי "וחטאתי בו (שנאמר בעלֿתשובה שאצל ונמצא,
מבית עצמו מתיר חבוש "אין שהרי לזה, להגיע יכול אינו – כחות") אייגענע ("מיט שלו בכוחותיו אמנם,

.186האסורים"
תנחומא במדרש המבואר פי על – לזה שאני187והעצה חייך אותו, והחיית כו' עני של נפשו הקב"ה "אמר

– הבא עולם לחיי בנוגע רוחנית בצדקה גם וכמה) כמה אחת (ועל זה דרך ועל נפש", תחת נפש לך מחזיר
על הגשמית לעשי' החומרית מעשי' ארויס") אים ("מ'שלעּפט אותו ומעלים מושכים יהודי, מצילים ַשכאשר

אזי יותר, נעלות לדרגות וכמה כמה אחת ועל פנים, `ezeכל dlrne jyen d"awdלמעלה עילוי, אחר בעילוי
קץ. אין עד מעלה

אצלו להיות צריך הדרך, את ועבר ופגם שחטא זה שמצד – מעשה" ב"אנשי נכללים תשובה" ש"בעלי וזהו
בגשמיות. צדקה וכמה כמה אחת ועל והן ברוחניות, צדקה הן הצדקה, ענין שזהו המעשה, בענין העבודה עיקר

***
.‡Óבגמרא שהי'188איתא (כפי בטווי' הוא הנשים עסק שעיקר שכיוון היינו, פילכא", שותא בהדי "איתתא

שבו וה"פלך" הטווי' אודות לדבר סוףֿכלֿסוף תבוא שתהי', מקום ובכל שתעשה דבר בכל הנה הש"ס), בזמן
טווה. היא

לעניננו: ובנוגע
שצריכים ואומר הסיום קודם ספורות דקות אחטוף ועוד, עוד אדבר שכאשר ה"עולם" בי חושד מסתמא

חסידות... ללמוד
זאת אומר – בשתיקה יישאר והענין נחשד, ואשאר ביהודי) לחשוד שאסור (אף בי שיחשדו במקום ובכן,

בגלוי:
חסידות! ללמוד צריכים אידן"): איין זיך ("הערט יהודים הקשיבו

רפ"ב.182) אגה"ת תניא
קיא,183) תשא בהוספות סע"ג. צה, מג"א ד. נה, וארא תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך. סע"ג
וש"נ.184) ואילך). תיט (ע' ס"ב ודוי ערך תלמודית אנציק' ראה

ב.185) ה, חגיגה ראה
וש"נ.186) ב. ה, ברכות
טו.משפטים187)
ב.188) יד, מגילה
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תורה תלמוד בהלכות פוסק הזקן אדמו"ר והרי בתורה, חלק היא החסידות שתורת משום – לראש –189לכל
חייו ימי במשך ללמוד צריך ישראל איש שכל האמת חכמי בשם – דתורה נגלה של dxezdספר iwlg lkלכל)

פנימיות אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת על התורה, לחלקי בנוגע אמורים הדברים ואם אחת), פעם הפחות
בזוהר כדאיתא יותר, הרבה זה הרי באיכות כי בכמות, רק חצי – התורה חצי שהיא התורה190התורה שפנימיות

המשנה (כלשון דאורייתא גופא היא דתורה ונגלה דאורייתא", "נשמתא תורה"),191היא גופי הן "הן
ויום. יום בכל חסידות ללמוד יהודי, כל על זכות גם אלא חוב, רק ולא יהודי, כל על חוב זה הרי ובמילא,
אלא ("געשמאק"), טעם טוב בזה ירגישו סוף כל סוף הנה חסידות, ללמוד יתחילו שכאשר הדבר ַוברור

יצטרך הלימוד שבשעת זה תמורת שכן, ביותר, בהקדם יבוא שה"געשמאק" להקב"ה להתפלל עםmgldlשיש ַ
הרע שהיצר באופן יהי' שהלימוד מוטב – הרע יהאriiqiהיצר לו – "געשמאק" יחוש הוא שגם כיון ַבזה,

ד הנלמד, שבענין בהסברות ניטה"געשמאק" איז ("עס הראוי כפי זה אין חסידות פי שעל היות עם ַ
לה"חדר" להיכנס עליו שיערימו העיקר לשמה, שלא אפילו הלימוד שיהא כדאי מקום, מכל ַאויסגעהאלטן"),

לשמה. בא לשמה שלא ומתוך יותר, ארוך זמן משך שם יישאר כבר כן ואחרי חדר"...), אין ַַ("ארייןֿנארן
בזוהר שכתוב כמו וריבוי, הוספה של באופן להיות צריך החסידות שלימוד זאת, צריך192ועוד התורה שלימוד

מאות 18ֿ19 לפני הגדולה כנסת אנשי ידי על נקבע התפלה שנוסח כבתפלה, (דלא לה" ד"לאפשא באופן להיות
הנה אחת, הלכה ימיו כל ילמד יהודי שכאשר והיינו, ביומו), יום מדי ישראל בני מתפללים זה ובנוסח שנה,
כיון תורה, של ענינה זה אין מקום, מכל כפשוטה, תורה תלמוד מצות קיים וגם תורה, ביטל שלא פי על אף

לה". "לאפשא הוספה, להיות צריך שבתורה
ידי יצאו שבכך וחושבים ובלילה, ערב לפנות בבוקר, היום אתמול, חסידות שלמדו אלה גם הרי שכן, וכיון

– שלהם השיעור את שלמדו כיון okחובתם, xacd oi`של ענין להיות צריך אלא אן"), ניט זיך הויבט ָ("עס
דווקא. הוספה

נקראת בזוזא" פרסי "עשר דרך על שהיא שהעבודה בתניא הזקן אדמו"ר מדברי כ"ד) (סעיף לעיל וכאמור
הפחות ולכל ביומו, יום מדי חסידות ללמוד צריך הווה, לשון אלוקים", "עובד להיות וכדי עבדו", "לא בשם

הזקן אדמו"ר שכתב כמו או ובלילה, ביום להיות צריך התורה לימוד שהרי יום, בכל יום193פעמיים לחבר "טוב
בערב". הן בבוקר הן . . בתורה ולילה

אדרבה, אלא דתורה, נגלה בלימוד יחסר שלא בלבד זו שלא מובטחים החסידות לימוד ידי שעל זאת, ועוד
בהבנת גם ניתוסף אזי "לעבעדיקער", חיות, בתוספת הוא הלימוד וכאשר הנגלה, בלימוד חיות תוספת שתהי'
ובעצלות. בעצבות שהוא בלימוד מאשר יותר קצר ובזמן במהירות ומשיגים ותופסים יותר, יסודי באופן הענין

נתינת אינה נשיאינו, רבותינו לנו שנתנו החסידות שתורת – הדברים ;zeaiigzdונקודת
נוספת דרך מצאו זה ובשביל וההסתרים, וההעלמות הניסיונות את ולהקל הגלות, קושי את להקל הי' רצונם

שבתורה" ה"מאור את וליתן לגלות ללמדה194– יוכל מישראל ואחת אחד שכל כדי דתורה, נגלה של באותיות
iyep`dולהשיגה elkya,הענינים שאר כל ומשיג לומד שבו

ולבוא ולילך בגלות, להישאר עדיין שצריכים הזמן את לעבור שיוכל וחיות שמחה אצלו יתוסף זה ידי ועל
משיח לקראת – חיים וגוף ונשמה מצות"), לעבעדיקע און תורה לעבעדיקע ("א חיים ומצות תורה עם יחד –ַ

אמן. בימינו, במהרה צדקנו,
***

.·Ó[:אמר כן ואחרי שמחה, של ניגון לנגן ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
פ189) גם וראה ה"ד. פ"א ה"ב.ראה "ב
א.190) קנב, ח"ג
ספ"ג.191) אבות וראה א. יו"ד, חגיגה
ד.192) לט, מקץ תו"א וראה ב. יב, ח"א

ס"ח.193) ס"א או"ח שו"ע
חגיגה194) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט
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במכתב לאחד פעם כתב אדמו"ר וחמי מורי אז195כ"ק זאגט וועלט "די אומר: הי' מהר"ש, אדמו"ר שזקנו, ,ַָ
אי שכאשר סבור (העולם אריבער" לכתחילה מ'דארף אז זאג איך און אריבער, מען דארף ארונטער, ניט ַַַַַַָמ'קען

מלמעלה). לדלג לכתחילה שצריכים סבור ואני מלמעלה, לדלג יש מלמטה לילך אפשר
לעניננו: ובנוגע

ניט ("מ'קען לצאת יכולים לא ועדיין כך כל הגלות נתארך עצבות, של באופן כשהלכנו עתה, עד אם
ההליכה ידי על ממש בימינו בקרוב מהגלות ארויסֿטאנצן") ("מ'וועט שנדלג ית' השם יעזור – ַַַארויסֿקריכן"...)

וריקוד. בשמחה השני', בדרך
***

.‚Óביום שהתקיימה הסוכות דחג מההתוועדות ברכה" של "כוס יחלק שעכשיו אמר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כו'. זה מצד ילכו – הסדר בלבול יהי' שלא וכדי לקבל. שרוצה מי לכל ששי,

שלש, מעין ברכה אחרונה, ברכה אמירת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר ברכה" של "כוס חלוקת לאחר
מיושב לאמרה שצריכים .196באמרו,

אמר:] כן ואחרי
הזה בזמן השואבה בית שמחת עניני בלבד...כל הדמיון דכ"ף באופן אלא אינם –

השואבה בית שמחת לחגוג נזכה ממש שבקרוב ביתו, בני עם מאיתנו ואחת אחד לכל ית' השם יעזור
dzzin`lשמים בידי בנוי עומד שכבר השלישי, המקדש בבית ובו197– למטה, מלמעלה ירד ממש ובימינו ,

במהרה צדקנו, ומשיח הנשיאים כל עם יחד השואבה, בית ושמחת סוכות יוםֿכיפור, ראשֿהשנה, כולנו חוגגים
אמן. בימינו,

•

תריז.195) ע' ח"א שלו אגרות-קודש
(סי"ב).196) ס"ט סקפ"ג או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

ועוד.197) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י ראה
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בברכה‡. ,1פותחין
ישראל וכמנהג שלום, ברכת - לראש וחבירו2לכל עליכם", "שלום בברכת האחד פותח יחד נפגשים שכאשר

שלום" "עליכם בברכת בשלום3משיב וחתימה בשלום דפתיחה העילוי נעשה שעי"ז ,4.
מישראל, עשיריות לכו"כ עד מישראל, וציבור רבים בפגישת ועאכו"כ יהודים, שני בפגישת אפילו - זה וכל

ביתֿהכנסת קדוש, הסוכות,5ובמקום חג ובפרט לשמחה", "מועדים טוב, יום - מיוחד ובזמן וביתֿהמדרש,
ס"ב). (כדלקמן שמחתנו" "זמן

כידוע - הקב"ה של בברכותיו יותר עוד ניתוסף מהנהגת6ועי"ז שבשמים דאבינו הנחתֿרוח גודל שמצד
לרעהו, איש בברכה שמתבטאת ואחדות, אהבה של באופן מישראל) רבים ועאכו"כ מישראל, שנים (אפילו בניו

הקב"ה והרחבה"7מוסיף הקדושה הפתוחה המלאה "מידו מישראל לכאו"א .8בברכותיו
הזמן·. תוכן עם הקשורה פרטית בברכה הפתיחה גם באה כללית, ברכה שלום, בברכת הפתיחה על ונוסף

טוב" יום ("גוט טובים לימים מיוחדת ברכה "מועדים9- השמחה, ענין מודגש שבהם ,(dgnyl"10ובהדגשה ,
"זמן שנקרא הסוכות בחג .epzgny"10יתירה

בהדגשה היא בברכה) בפתיחה ישראל של פעולתן הקדמת (ע"י הקב"ה של ברכותיו שהמשכת להוסיף, ויש
הזמן מעלת מצד שמחתנו:11יתירה זמן הסוכות, חג -

הכתוב12ידוע בהעלם13פירוש שהיו הענינים מתגלים חגינו") ("ליום הסוכות שבחג חגינו", ליום "בכסה
במדרש וכדאיתא השנה. בראש ("בכסה") יוצאין14וכיסוי שישראל במה אלא נצח, מאן ידעין אנן לית "בר"ה

נצוחייא". אינון דישראל יודעין אנו בידן, ואתרוגיהן ולולביהן הקב"ה מלפני
עליכם" "תמליכוני הוא ר"ה של העיקרי שענינו הסוכות15וכיון שבחג מובן, ,lr d"awd ly ezekln dlbzn

l`xyiשל לענינו בהתאם - להם המצטרך בכל לבנ"י הקב"ה של ברכותיו בהמשכת יותר ניתוסף ובמילא, ,
jlndוהקיום החיות מקור המלך)16שהוא של ידו הישג (לפי בהרחבה העם צרכי כל שמספק ועד העם כל של

יפות פנים סבר .17ומתוך
בזמן zgnyeועאכו"כ zecgשכל בראותו (המלך) הקב"ה של השמחה גם שכולל שמחתנו", "זמן - המלך

מלך"18ישראל ב)הדרת ניתוסף (שעי"ז עם ד"ברוב ובאופן עליכם", ד"תמליכוני הבקשה שמצד19קיימו ,ezgny

בישראל המלך להם.20של המצטרך בכל לישראל ברכותיו בהמשכת יותר עוד ניתוסף

לקו"ש1)ע"פ וראה שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת
וש"נ. בהערה. 641 ע' חכ"ד

וש"נ.2) ואילך. 165 ס"ע חכ"ה לקו"ש גם ראה
ראה3) פ' לקו"ת (ראה שלימות מלשון (גם) הוא ש"שלום" להעיר

עם הפגישה ע"י שנעשית השלימות על גם שרומז ובכ"מ), רע"ג. ל,
הלומד חכם "איזהו חז"ל כהוראת בחכמה, מהשלימות החל - חבירו
הכחות) כל (ראשית בחכמה השלימות וע"י רפ"ד), (אבות אדם" מכל

הכחות. בשאר גם שלימות ניתוסף
בסופה.4) (וש"ס) עוקצין תויו"ט ראה
סי"ד.5) לקמן גם ראה
ועוד.6) תיג. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
אין-סוף.7) עד היא ההוספה גם הרי, אין-סוף, הוא שהקב"ה וכיון
דברהמ"ז.8) הג' ברכה נוסח
מועד".9) "גוט - ואילך) ושבת יו"ט (ממוצאי המועד ובחול
דחגה"ס.10) וקידוש התפלה נוסח
"רשית"11) אותיות - תשרי דחודש העילוי כללות על נוסף

ד. נד, ר"ה דרושי (לקו"ת "ישרת" אותיות וגם יב), יא, עקב (בעה"ט
את האלקים ש"עשה באופן העבודה מעלת על שמורה - ובכ"מ)

כט). ז, (קהלת ישר" האדם
ובכ"מ.12) ב. רלה, ר"ה שער דא"ח) (עם סידור שם. לקו"ת
ד.13) פא, תהלים
ב.14) פ"ל, ויק"ר
וש"נ.15) סע"א. טז, ר"ה
כו'".16) וקיימנו "שהחיינו - הברכה ובלשון
חודש17) של בענינו ובכ"מ) ב. לב, ראה (לקו"ת מהמבואר להעיר

יפות פנים בסבר כולם את שמקבל בשדה למלך משל ע"פ אלול
נמשך זה שענין - כו' בקשותיהם וממלא לכולם, שוחקות פנים ומראה
שהם ליוהכ"פ, ר"ה שבין ימים בעשרה שאת) ביתר - (ואדרבה גם
לי, ודודי לדודי אני בס"ת יודי"ן בד' המרומזים יום הארבעים בכלל

ועוד). והעבירו). (ד"ה סתקפ"א או"ח (ב"ח אלול ר"ת
יותר18) נקל שלפעמים ולהעיר, - הטף. וגם והנשים, האנשים

לקיים כדי כו') (המשחקים עניניהם כל להניח שצריכים לטף להסביר
זה ענין ולפעול להסביר מאשר עליכם", "תמליכוני הקב"ה בקשת

מבוגרים. אצל
כח.19) יד, משלי
על20) שקאי - רבים לשון שמחתנו", ד"זמן הפירוש כידוע
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ב גם מתברכים (שבה העיקרית הברכה - לראש האמיתיתולכל דגאולה לרעהו) איש בברכותיהם נ"י
צדקנו. משיח ע"י והשלימה

***
חג‚. של המיוחד וענינו תוכנו לבאר יש - המועדים) ברכת והן שלום, ברכת (הן בברכה הפתיחה לאחרי

שמחתנו": "זמן הסוכות,
ענינו היא שהשמחה מודגש - שמחתנו" "זמן - היו"ט של הימיםixwirdבשמו שאר משא"כ היו"ט, של

היו"ט, ענין וכל עיקר אינו השמחה ענין הרי, לשמחה", "מועדים היותם עם השבועות), וחג הפסח (חג טובים
השבועות). (חג תורתנו" מתן "זמן או הפסח) (חג חרותנו" "זמן הוא היו"ט ענין וכל עיקר כי

משמחה למעלה שמחה בשמחה, דרגות חילוקי כמה יש שהרי - השמחה ומעלת לגודל בנוגע גם מובן 21ומזה

יש טובים, הימים דכל השמחה דרגת על שנוסף -dxizi dgnyיותר ונעלית גדולה שמחה הסוכות, בחג
תורתנו". מתן ד"זמן והשמחה חרותנו" ד"זמן מהשמחה

במדרש בחג22וכמפורש אבל . . אחת שמחה . . בעצרת . . אחת שמחה בו שכתוב מוצא אתה אין ש"בפסח
שמחות". שלש כתב . (הסוכות).

בזה:„. והענין
תורתנו" מתן ("זמן השבועות חג לגבי שמחתנו") ("זמן הסוכות דחג השמחה צריך23במעלת - שלפניו (
תורתו" את לנו ונתן העמים מכל בנו ש"בחר מזה היא ביותר הגדולה השמחה שמחה24להבין: יתכן ואיך ,

באופן השמחה ענין מודגש שבו נוסף חג ישנו תורתנו" מתן "זמן שלאחרי כך, כדי עד מזו, יותר גדולה
נעשית onfdשהשמחה ly epkez!?"שמחתנו "זמן ,

עם היא אף קשורה הסוכות דחג שהשמחה - בזה באופןdxezÎoznומהביאורים אבל ,xzei dlrpממתןֿתורה
תורה" מתן זה חתונתו "ביום - השבועות האחרונות"25שבחג לוחות בו שניתנו הכיפורים "יום (לאחרי26,

שלם ובלב בשמחה לישראל הקב"ה ד"27שנתרצה באופן בתורה ניתוסף שבו ,('iyezl miltk"28ניתוסף ובמילא ,
miltkaגם dgny,

וכפרה, מחילה דסליחה הענין בעיקר מודגש שבו כיון (כ"כ), בהתגלות אינה השמחה עצמו שביוהכ"פ אלא
" - הסוכות בחג היא שביוהכ"פ דמתןֿתורה השמחה התגלות epzgnyועיקר onfוחותמו לסיומו עד ,"

בפני "רגל גם ה"ה השמיני(ֿעצרת), ביום שנעשית הסוכות חג עניני דכל הקליטה על שנוסף בשמיניֿעצרת,
ובפרט29עצמו" ,dxezÎzgnya30בפ"ע מיוחד בשם שנקרא השמחה31, של השייכות שמדגיש ובשם ,dxezlשבו -
dgnydנעשית zenily32.אחרונות דלוחות דמתןֿתורה

על וגם בעושיו") ישראל ("ישמח בהקב"ה דישראל* השמחה
דרושי לקו"ת ראה - במעשיו") ה' ("ישמח בישראל דהקב"ה השמחה

ובכ"מ. ואילך. ד פח, שמע"צ
ואילך).21) 33 (ע' פ"ב הישועה מעייני ראה
(בתחלתו).22) תרנד רמז אמור יל"ש
חרותנו".23) "זמן ממצרים, היציאה ושלימות גמר נעשית שבו
התור24) ברכת ה.נוסח
במשנה.25) - ב כו, תענית
ב).26) ל, שם (מגמרא שם פרש"י
יח.27) ט, עקב יא. לג, תשא פרש"י
אל28) (למשה) הקב"ה "א"ל רפמ"ו) (שמו"ר במדרש כדאיתא

לבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער
הה"ד ואגדות, מדרש הלכות בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות

לתושי'". כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד ו) יא, (איוב
וש"נ.29) רע"א. מח, סוכה
הענינים30) ולפעול להמשיך מיוחדת נתינת-כח יש ישראל ובארץ

ובכ"מ). ג. צב, שמע"צ דרושי (לקו"ת אחד ביום ושמח"ת דשמע"צ
שאין תרצ"ט) שמע"צ (שיחת האמצעי אדמו"ר מפתגם ולהעיר -

ישראל ארץ מבני נוחה ושמח"תmiaxrnyדעתו דשמע"צ הענינים ב'
דשמח"ת, הראשון הרגע גם הוא דשמע"צ הראשון הרגע שהרי ביחד,
מונחים דשמע"צ השעות כ"ד שבמשך בחוץ-לארץ, משא"כ
שעות כ"ד עוד ישנם ולאח"ז דשמע"צ, בעבודה לגמרי ומושקעים
וחלוקים שונים עבודה עניני ב' - דשמח"ת העבודה עניני בשביל

ועוד). ואילך. 226 ע' ח"ט לקו"ש (ראה בכ"מ כמבואר זמ"ז,
וש"נ.31) שם. לקו"ש ראה
מהשמחה32) יותר נעלה באופן היא דשמח"ת השמחה ולכן

mihayd a"i lkl cr ,hayd lk ,'ek eixage `ed ,l`xyin dnk ly dgnyd - miax oeyl "epzgny"c ote`a `id `teb l`xyic dgnydy jkl sqep (*

gnyi") "l`xyi" mya mb fnexnk ,(f"lt `ipz - 'ek zevevip `eaix miyyl wlgp odn '` lky ,zeillk zenyp) `eaix miyyl zeihxta miwlgzny itk

.(etw ote` zewenr dlbn) i"pa x"q cbpk ,dxezl zeize` `eaix miyy yi z"x ,("l`xyi
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שמחתנו")‰. ד"זמן השמחה במעלת (שמתגלה ביוהכ"פ אחרונות דלוחות דמתןֿתורה שהמעלה לומר, ויש
בר"ה: עליכם" ד"תמליכוני העבודה בהקדמת גם מתבטאת תורתנו") מתן ("זמן השבועות חג לגבי

במדרש חסידות33איתא בדרושי בכ"מ מלכותי34(ומובא "קבלו לישראל אומר שהקב"ה (k"g`eעליכם אגזור
ד"קבלו ההקדמה לאחרי להיותו - אחרונות דלוחות במתןֿתורה ביותר מודגש זה שענין לומר, ויש גזירות".

עליכם" ד"תמליכוני שזהו"ע תחילה, ביוהכ"פd"xaמלכותי" אחרונות דלוחות מתןֿתורה נעשה שלאח"ז ,
zenilya" ,k"g`."גזירות עליכם אגזור

בנוגע הן - הסוכות דחג בעבודה גם מודגש גזירות") עליכם אגזור ("אח"כ זה zecgeindוענין zeevndlדחג
מינים וד' סוכה בנוגע35הסוכות, והן ,dxezd cenillכידוע נמשלה36, וממטר,37שמגיןzialשהתורה ממזרם

תדורו"dkeqaודוגמתו כעין ("תשבו בית כמו שהיא כמ"ש38, וממטר, מזרם שמגין יומם39) לצל תהי' "וסוכה
עם קשורה שמחתנו" ד"זמן שהשמחה מובן שמזה - וממטר" מזרם ולמסתור למחסה zeevneמחורב dxez

מצוה. של ושמחה תורה של שמחה גזירות"), עליכם ("אגזור
.Â"'לתושי ד"כפלים באופן אחרונות דלוחות מתןֿתורה עם קשורה שמחתנו" ד"זמן שהשמחה האמור ע"פ

עוז וביתר שאת ביתר הוספה להיות צריכה שמחתנו" שב"זמן מובן, -dxezd cenila:
בתניא המבואר האדם40ובהקדם שכל מתאחד התורה לימוד שע"י - המצוות קיום לגבי התורה לימוד מעלת

כלל נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא ב"יחוד (תורה) הקב"ה של חכמתו עם ודעתו) בינתו (חכמתו
כיון - שמחתנו") ("זמן אחרונות דלוחות שבמ"ת השמחה יותר מודגשת התורה שבלימוד מובן ומזה כו'".
נפלא" ד"יחוד באופן גזירות") עליכם אגזור ואח"כ מלכותי ("קבלו הקב"ה עם ההתאחדות ושלימות שעיקר

דוקא. התורה לימוד ע"י היא
ללימוד בנוגע יתירה חסידות41התורהzeiniptובהדגשה בתורת ודעת, בינה בחכמה והשגה הבנה של באופן

כיון כו') שמבחוץ מראיות צורך (ללא הקב"ה של חכמתו עם נפלא" ה"יחוד יותר בגלוי מודגש שבה - חב"ד
אביך" אלקי את "דע אלקות, ידיעת הוא הלימוד .42שתוכן

הפנימיות עם הנשמה דפנימיות והחיבור ההתקשרות נעשה התורה פנימיות שע"י הידוע ע"פ ובפרט
בזהר כדאיתא סתים43דהקב"ה, דרגא על דרגא חד וכל וקוב"ה, אורייתא ישראל בדא, דא מתקשראן דרגין "ג'

בחי' עם שבישראל (פנימיות) סתים דבחי' ההתקשרות נעשית דאורייתא (פנימיות) סתים שע"י היינו, וגליא",
דקוב"ה (פנימיות) .44סתים

.Ê"שמחתנו ל"זמן חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה כפי התורה דפנימיות המיוחדת שהשייכות להוסיף, ויש
ה" מצד יותר עוד מודגשת אחרונות) דלוחות שבמ"ת השלימות הסוכות:`oifitye(מצד שבחג "

בזהר מהעולם45איתא (אורחים) אושפיזין שבעה מישראל כאו"א של לסוכתו באים הסוכות חג ימי שבשבעת
נשיאינו רבותינו בהנהגת שמצינו ועד הסוכות, ימי ושבעת דשמע"צ
זיך"*) פאר און זיך אין ("פארשלאסן בעצמם מסוגרים היו שבשמע"צ

"מעלין הכלל שע"פ (אף הסוכות ימי בשבעת מאשר בקודש"יותר
דשמח"ת. השמחה מעלת יותר להדגיש כדי - בהשמחה) הוספה צ"ל

ב.33) יח, אחרי ופרש"י תו"כ ג. כ, יתרו מכילתא ראה
ועוד.34) .69 ע' תש"ג סה"מ
כדאיתאdpkddnהחל35) - לסוכות יוהכ"פ שבין הימים ד' במשך

עסוקין ישראל כל החג עד הכיפורים ש"מיום ז) פ"ל, (ויק"ר במדרש
בלולבו". וזה בסוכתו עוסק זה במצוות,

בסופו36) תרל"ו רבים מים המשך א. יא, ואתחנן לקו"ת ראה
וש"נ. ואילך). ר (פרק

ש"תורה37) ממארז"ל גם א).pibn`להעיר כא, סוטה (ראה ומצלא"
וש"נ.38) ב. כח, סוכה
ו.39) ד, ישעי'

ה.40) פרק
הכתוב)41) (בהמשך שעז"נ חכמה", "תעלומות - הכתוב ובלשון

לתושי'". "כפלים
ובכ"מ.42) ב. קנו, (קו"א) תניא וראה ט. כח, דה"א
א.43) עג, ח"ג
(ועד44) מהתורה שלמעלה הקב"ה עם דישראל ההתקשרות על נוסף

דיוק מובן ועפ"ז באורייתא). דקוב"ה בהמשכה ניתוסף ידם שעל
"תלת בכ"מ) חסידות בדרושי (שמובא "תלתoixywהלשון (ולא "

דישראל (בקשר קשרים שני רק יש דברים שלשה שבין אף דרגין"),
הקשרים שני על שנוסף כיון - הקב"ה) עם דתורה והקשר התורה, עם
ישראל עיגול), של (באופן העליון עם דהתחתון שלישי קשר גם ישנו

וש"נ). קנה. ע' ח"ג מלוקט סה"מ גם (ראה חד כולא וקוב"ה
ואילך.ח"45) ב קג, ג

.llk mdly xcqd df oi`y - (zegizn) "hiiwpbievrbp`" ly drepz epi`iyp epizeax lv` jiiy `l la` (*¨
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ה (עולם (ובמק"אהעליון ודוד יוסף אהרן משה יעקב יצחק אברהם - אושפיזא46אמת) - שלמה גם מוסיף
).47השמיני

דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שגילה (כפי החסידיים האושפיזין שבעת ע"י יותר עוד ניתוסף -48ובזה (
מהורש"ב. ואדמו"ר מהר"ש, אדמו"ר הצמחֿצדק, האמצעי, אדמו"ר הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעש"ט,

השמיני האושפיזא את גם אבתרייהו נוסיף הקליטה47ואנן נעשית ידו שעל דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק -
האושפיזין שבעת החסידות49דכל כתבי ונדפסו נתפרסמו שלו) וההוראה הציווי (ע"פ ידו שעל בכך גם כמודגש ,

הבעש"ט של ספריהם גם (כולל נשיאינו רבותינו ("מגיד50של והמגיד הריב"ש") ו"צוואת טוב" שם ("כתר
אמרים" "לקוטי בשם גם שנקרא ליעקב", הפעם).51דבריו עוד שנדפסו (

החילוקים זל"ז, (שייכותם החסידיים והאושפיזין שבזהר האושפיזין אודות הדברים שפרטי - ובהקדמה
הדברים נדפסו וכבר שלפנ"ז, בשנים בארוכה נתבארו וכו') דבר52שביניהם מראיֿמקומות, ציוני ובתוספת ,

בספרים העיון גם כולל הנדפסים, בדברים לעיין יכול הרוצה כל אופן, ובכל הדברים, זוכרים ובודאי השלם,
"עשירות" של באופן הדברים בהבנת יותר עוד ניתוסף ידם שעל במראיֿמקומות, "דברי54(כמארז"ל53שצויינו

שעי"ז לכך [נוסף ה"אושפיזין" ענין את עתה ומזכירים אחר"); במקום ועשירים אחד במקום עניים תורה
"האיר אומרים שהיו בביהמ"ק יום) דכל העבודה (התחלת התמיד בהקרבת שמצינו כפי אבות, זכות מעוררים

שבחברון אבות" זכות "להזכיר שבחברון", עד המזרח כל ובשייכות55פני בקשר [dxezd zeiniptl.
הזהר, בספר נתגלה האושפיזין ענין שכללות - הדברים dxezdונקודת zeiniptלאושפיזין בנוגע ועאכו"כ ,

הנשיאים שהם zeciqgdהחסידיים, zxezc56הענינים שמבארים אלה והם ,xdfay57והשגה הבנה של ,c"agaבאופן
בזהר שנזכרו האושפיזין של ענינם בכללות יותר עוד ידם על ניתוסף .58ובמילא,

ואילך.46) ב רנה, שם
(47.(304 הערה לקמן (וראה פ"ח ח"ג הישועה מעייני ראה
שהראה48) ושם, - ועוד. ותש"ג. תרצ"ז דחגה"ס א' ליל שיחת

יושב וכאן וכו', המגיד יושב כאן הבעש"ט, יושב כאן ואמר: באצבעו
טאטע"). ("דער אאמו"ר

יוסף49) כנגד - בשמע"צ הסוכות ימי דשבעת הקליטה ע"ד
רע"ב). רח, (זח"א

(50- להבעש"ט אדמו"ר מו"ח דכ"ק המיוחדת מהשייכות להעיר
"א הנהגתו היתה ענינים הנהגתrwq'my-lraשבכמה ע"ד הנהגה", ַ

כך, כדי עד פניו*, בקלסתר לו דומה [שהי' מהר"ש אדמו"ר זקנו,
התעלף מהר"ש, לאדמו"ר מקושר שהי' החסידים מזקני שאחד
את שראה באמרו אדמו"ר... מו"ח כ"ק פני את לראשונה כשראה
ד"לכתחילה באופן היתה שהנהגתו מהר"ש], אדמו"ר רבו...

אריבער"**.
חב"ד)51) חסידות דתורת (תושב"כ התניא ספר שגם ולהעיר

סופרים ומפי ספרים מפי "מלוקט להיותו אמרים", "לקוטי בשם נקרא
והבעש"ט*. המגיד על (במיוחד) שקאי כו'",

ואילך).52) 71 (ע' ח"ג הישועה במעייני
הצורך53) מודגש הסוכות לחג שבנוגע (גם)zexiyraלהעיר

גם לזה ונוסף טובים, הימים שבכל ההוצאות ריבוי מצד - כפשוטה

האריז"ל הוראת ע"פ ובפרט המינים, וד' דהסוכה המיוחדות ההוצאות
בתשלום להנהגתו ועד המצוה, עשיית על ממון דהוצאות החיוב ע"ד

מבלי המעות ונותן המעות לקופת ידו מכניס שהי' למנותםהמעות,
הצדקה). (מצות ראה פ' המצוות טעמי עקב. ר"פ המצוות שער (ראה

ועוד).
תוד"ה54) סה"ה. פ"ג ר"ה ירושלמי וראה טו. מדות דל"ב ברייתא

סע"א. יד, כריתות - אלא
פ"ג55) שם מירושלמי - ובפרש"י רע"ב כח, יומא רפ"ג. תמיד
ה"א.

ידם56) על ונתגלו שנתחדשו החידושים על dxezcנוסף dlbpa-
שיש כידוע דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק ועד הזקן מאדמו"ר החל

נתפרסמו שלא נשיאינו מרבותינו גם דתורה בנגלה ענינים ieaixכו"כ

והצמח-צדק), הזקן מאדמו"ר (כמו דתורה בנגלה שלהם ענינים
שלו (אג"ק מקוואות* בעניני אדנ"ע כ"ק של התשובות - ולדוגמא

וכיו"ב. ועוד), ואילך. שעב ע' ח"א
"ביאורי57) בשם הנקראים החסידות ספרי - ובמיוחד כולל
הזהר".
קדימה58) האדם, (טירחת) שבעבודת המעלה שמצד י"ל, ועפ"ז

גם ניתוסף ופעולתם) (עבודתם ידם שעל כיון החסידיים, לאושפיזין
(כבפנים). שבזהר האושפיזין של בענינם

dlrnd lr sqep ,(p"ye .103 'r k"g y"ewl d`x) zeiniptd mb dfa dlbzn - sebd zeinyb mr xeywd ,(dxe`kl) ipevig r"ed mipt xzqlw x`ezy s`e (*

.`wec miteba zenypl `ed xkyd xwiry ,`eal cizrl cgeina ybcenk ,r"vn sebd zeinybay

j"fq w"db`) "ux`d axwa zereyi lrete . . xi`ne dlbzn . . eiig ini lk car xy` ezceare ezxeze eiyrn lk"y - ely `lelidd meiy ,xirdl (**

.zekeqd bg(axr)l zekinqa ,ixyz b"ia - (g"ke

.(cere .` ,`q `"g c"ewl d`x - `ipzl odkd l"ixd znkqd) h"yrade cibnd icinlzn dnkqda mb xkfp (l`xyi) enyy (*

zekeqd bga milbzne mikynp eipipry - ("exdhz 'd iptl 'eb mkz` xdhl 'eb mkilr xtki dfd meia ik" y"nk) t"kdeil cgeina jiiyy ,dxdhd oipr (*

.(`kw 'r a"g hweln n"dqa onqpd d`x)
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.Áבכניסתם שנקראו בשמות (לא היא החסידיים האושפיזין שהזכרת בכך גם מרומז זה שענין לומר, ויש
(ישראל, נשיאי בתור בהם שנקראים המיוחדים בתוארים אלא) שבזהר, האושפיזין כמו אאע"ה, של לבריתו

החסידות נשיאי) ,59ובפרט
הם: [ואלו -

h"yradסוף עד כולו, העולם בכל ועד והסביבה, הגליל בכל שמו שנתפרסם כפי - "ישראל") השם (ולא
טוב"; שם "בעל בתור הדורות, כל

cibnd"ד באופן ועבודתו פעולתו ע"ש - "דובער") השם (ולא ומשפטיוcibn(ממעזריטש) חוקיו ליעקב דבריו
;60לישראל"

owfd x"enc`מעלתו מדגיש הראשון) ("הזקן", זה שתואר - זלמן") "שניאור השם תורתzecqiizda(ולא
ע חב"ד ערוך)";חסידות (והשולחן התניא "בעל בשם גם ונקרא שנתפרסם ועד התניא, ספר "י

irvn`d x"enc`"אמצעי" שלהיותו ושלאחריו, שלפניו לאדמורי"ם שייכותו שמדגיש - "דובער") השם (ולא
הנהר" ד"רחובות באופן היא שלו החסידות שתורת בזה גם (כמודגש שניהם כולל );61ה"ה

wcvÎgnvd"מענדל "מנחם השם "צמח"62(ולא השמות בב' שנקרא צדקנו, למשיח השייכות שמדגיש - (63

(משיח בכמותepwcvו"צדק" (גם גדול בריבוי ביחד הנגלה ותורת החסידות דתורת בהחיבור פעולתו ע"ש ,(64,(
משיחא מלכא דא מר אתי שעי"ז חוצה, מעינותיך דיפוצו הענין מודגש ;65שבזה

y"xdn x"enc`זה בשם הנקרא של מעלתו שמדגיש "שמואל", השם הימים66(ולא כל לה' ש"השאלתיהו ע"ש
לה'" שאול הוא הי' ד"67אשר ההנהגה ע"ש גם ונקרא שנתפרסם כפי או ,(xraix` dligzkl"68מודגשת שבזה -

ישראל; נשיא בתור המיוחדת דרכו
r"p x"enc`" שהתואר - דובער") "שלום השם ocr(ולא eznypבשם הקריאה כמו בו שנקרא התואר הוא "

הסתלקותו:gkepl(שעיקרה) לפני שאמר הפתגם ע"פ - בזה וההסברה ובי'), מיני' סתירה ה"ז שלכאורה (אף
אייך" איך לאז כתבים די און הימל) (אין עדן גן אין גיי נמצא69"איך עדן") ("נשמתו עדן לגן בעלותו שגם , ַָ

שלו; החסידות בכתבי הלימוד ע"י - לנוכח) שקורין כמו לקרותו שייך (שלכן כאן
אדמו"ר מו"ח כ"ק epxecוכן `iypשנית אדנֿי "יוסיף ע"ש - יוסף הגאולה: עם שקשור יצחק, יוסף השם (ולא
ישראל" נדחי ואסף גו' לי"70ידו יצחק השומע ("כל השחוק ע"ש - ויצחק העתידה,71, בגאולה תהי' ששלימותו (

-72כמ"ש ישראל] נשיא בתור והשפעתו פעולתו מדגיש דורנו נשיא שהתואר - פינו") שחוק ימלא "אז
מודגש oifitye`dשבזה zxkfdyבגילוי ועבודתם ענינם לתוכן ובשייכות בקשר ובמיוחד) (גם zeiniptהיא

dxezdוהשגה הבנה של c"agבאופן zeciqg zxeza.
כפי התורה פנימיות בלימוד להוספה בנוגע מיוחדת הדגשה להיות צריכה שמחתנו" שב"זמן מובן ומזה
צ"ל הסוכות ימי משבעת יום שבכל גם [כולל החסידיים האושפיזין שבעת ע"י חב"ד חסידות בתורת שנתבארה
האושפיזין], שער גם באים ו"עימי'" בראש, שבא זה, דיום העיקרי האושפיזא של תורתו בלימוד מיוחדת הוספה
אחרונות, בלוחות דמתןֿתורה השלימות עם הקשורה שמחתנו", ד"זמן בהשמחה יותר עוד ניתוסף שעי"ז

ס"ו). (כנ"ל התורה בפנימיות בעיקר המודגשת
ס"ט.59) שובה שבת האזינו ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
יט.60) קמז, תהלים
ועוד.61) שלד. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
(ראה62) מענדל" "מנחם בגימטריא צדק" ש"צמח להעיר

הוא דהדין, כחושבני' דהדין "חושבני' ה"ד: פ"ב ברכות ירושלמי
ואילך). 291 ס"ע ח"ט לקו"ש וראה מנחם". הוא צמח

הקודמת.63) שבהערה ירושלמי ראה
אלה.64) ובשנים זה בדורנו במיוחד שנתגלה כפי
ובכ"מ).65) בתחלתו. (כש"ט הידועה דהבעש"ט אגה"ק
השייכות66) ומכוונים שיודעים באופן היא השם כשנתינת ובפרט

ע' ח"ו לקו"ש (ראה זה בשם הנקרא של ותכונותיו למהותו דהשם
ע"י ניתן "שמואל" שהשם כבנדו"ד, - (36wcv-gnvd.

כח.67) א, ש"א
(68.124 ח"א לקו"ש תריז. ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
ועוד.

קמא.69) ע' ח"א הנ"ל אג"ק
יא-יב.70) יא, ישעי'
ו.71) כא, וירא
ב.72) קכו, תהלים
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הקודש ללשון מתורגם
החסידות‡. בתורת הענינים1מבואר שכל ,

- השנה ראש של (ובפנימיות השנה בראש ה"נמשכים"
הכיפורים) "ליום2ביום - בגילוי באים "בכסה", - בהעלם

הסוכות. בחג חגינו",
הכיפורים) (ויום השנה ראש של העיקריים מהענינים

ישראל בני כל של התאחדותם אז3הוא "העבודה" שכן .
הנשמה פנימיות ומצד פני", "בקשו הנשמה, בפנימיות היא

שוים ישראל בני כל ביחד4הרי כולם מתאחדים הם שלכן ,
"חוטב עד שבטיכם" מ"ראשיכם כולכם" היום "נצבים -
באה ישראל, בני כל של זו התאחדות מימך". ושואב עציך
בחג הכיפורים, ויום השנה ראש של הענינים ככל בגילוי,

הסוכות.
במדרש שמובא בחג5כפי שנוטלים המינים שארבעת ,

עץ "פרי ישראל: בבני השונים הסוגים על מרמזים הסוכות
ריח בו ויש טעם בו יש זה אתרוג מה ישראל, אלו - הדר
בהם ויש תורה בהם שיש אדם בני בהם יש ישראל כך
צריך התורה לימוד שכן טעם, - (תורה טובים" מעשים
ומעשים מכך; תענוג לאדם ויש והשגה, בהבנה להיות
בעיקר להיות צריך המצוות קיום שכן ריח, - טובים
הזו התמרה מה ישראל, אלו - תמרים "כפות עול). בקבלת
בהם שיש בהם יש ישראל הם כך ריח, בו ואין טעם בו יש
אלו - עבות עץ וענף טובים; מעשים בהם ואין תורה
יש ישראל כך טעם, בו ואין ריח בו יש הדס מה ישראל,
נחל וערבי תורה; בהם ואין טובים מעשים בהם שיש בהם
כך ריח, בה ואין טעם בה אין זו ערבה מה ישראל, אלו -
ולא תורה לא בהם שאין אדם בני בהם יש ישראל הם
והן אחת אגודה כולם יוקשרו הקב"ה אמר טובים. מעשים

אלו" על אלו .6מכפרין
עילוי נפעל הסוכות חג של בהתאחדות מזו: יתירה
הכיפורים: ויום השנה ראש של ההתאחדות לגבי

ניכרת אינה כיפור ויום השנה ראש של בהתאחדות
של בעבודה ישראל. שבבני הסוגים כל של ההתאחדות
הכיפורים יום של ובתשובה השנה בראש שופר תקיעת
מחמת שוים, ישראל בני שכל איך הכללי, הענין רק מורגש

של השוניzeiniptהעבודה ניכר לא ומלכתחילה הנפש,
בחג אבל "בכסה". היא ההמשכה כי הסוגים, שבין
האתרוג גילוי: לידי הסוגים חילוקי כל באים הסוכות
שיטלו בכך מתבטאת המצוה אדרבה, - ניכרים וכו' הלולב
הסוגים מארבעת נעשה זאת ובכל - מינים ארבעה דוקא

mipeydאחת .7אגודה
הנעלה·. הוא שהאתרוג יוצא במדרש, המבואר פי על

טעם היתרונות: שני את בו יש שכן המינים, ארבעת מכל
אלו ישראל: שבבני הנעלה הסוג על מרמז גם הוא וריח.
מדוע מובן: לא זה לפי אך מצות. וגם תורה גם בהם שיש

נטילת "על כךalelמברכים על הטעם ומוסבר שאת8"? ,
המינים. מיתר גבוה והוא מכיון הלולב, על עושים הברכה
מצוה, עניני ובפרט המינים, כל הסבר: טעון זה דבר
הדברים הם שכך משום הוא הגשמית, ומציאותם צורתם
עצמו זה כן, ואם נמשכים. הם שממנו הרוחני, בשורשם
מוכיח, זה הרי המינים מיתר בגשמיות גבוה שהלולב
מהי לכאורה האחרים. המינים על יתרון לו יש שברוחניות
טעם רק יש ללולב הרי האתרוג, על הלולב של מעלתו

ריח? וגם טעם גם - אתרוג ואילו בלבד,
למצוות תורה שבין ההבדל בהקדים יובנו .9הדברים

דמלכא" "אברים שהן נאמר המצוות התורה10על על ;
חד" כולא וקוב"ה "אורייתא דבר11נאמר: אינם הגוף אברי .

ממלאים והם הנפש, אל בטלים אמנם הם הנפש; עם אחד
בכך רוצה כשהנפש מיד ממילא, בדרך הנפש רצון ,12את

זאת בכל הן`opiאבל המצוות: בקיום גם הוא כך נפש.
שהוא להקב"ה, האדם של הביטול את ומבטאות מורות
נותרה זאת בכל אבל העליון; רצון את וממלא מקיים

סע''ב.1) מח, נצבים לקו''ת ראה
ד.2) נד, שם ג''כ וראה ב. נח, לר''ה דרושים לקו''ת
שם.3) ובהנסמן 120 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש ראה
לב.4) פ' תניא ראה
יב.5) פ''ל, ויק''ר
דישראל:6) בהתאחדות ענינים שב' נצבים, פ' [המתורגם] ח''ד לקו"ש ראה

ענינים וב' שלימה. אחת קומה שהם - ו"כאחד" זל"ז, שצריכים - "לאחדים"
מכפרין "והן כאחד; - אחת" אגודה כולם "יוקשרו המדרש: בל' מרומזים אלו
ד"לאחדים" ההתאחדות הוא חגה"ס שמעלת ולפי לאחדים. - אלו" על אלו

זו. אף זו דלא בסדר הענין, בסיום במדרש נרמזת שלאח"ז), (כבהערה
היחוד7) מעלת נצבים, פ' [המתורגם] ח''ד לקו''ש המבואר וע"ד

שלכן הפרטים, כל ישנם בר"ה שגם ואף ד"כאחד". היחוד לגבי ד"לאחדים"

גו'", שבטיכם "ראשיכם הנשמה) עצם - "כולכם" אומרו (אחרי בכתוב מונה
בחי' הוא בגילוי - "בקשו" - שנרגש ומה בפ"ע, למציאות נרגשים אינם מ"מ
גילוי להיות יכול זו, התכללות גילוי ואחרי "כאחד". דבחי' התכללות "פני",
שבמדבר ד"כאחד" התכללות (בדוגמת שבסוכות ד"לאחדים" התכללות
.((20 הערה שם (ראה לארץ בכניסתם ד"לאחדים" להתכללות הכנה שהיתה

תרנ''א.8) סו''ס אדה''ז שו''ע ב. לז, סוכה
שרש9) להבין הנה ד''ה לשם. הצ''צ בהערות פכ''ג. תניא בכ''ז ראה

ה'תשכ''ג). אלול חדש מאמרי בקונ' (נדפס למצות תורה בין ההפרש
לשון).10) (בשינוי ת''ל ת''ז
(11.81 הערה 168 ע' המתורגם] ] ח''ד לקו''ש נסמן
כל12) ד''ה (ראה דמרכבה ביטול על דאברים בביטול מעלה שבזה

תרע''א). מחלוקת
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מתאחד, ואינו התורה מקיים של הפרטית-עצמית מציאותו
בהבנה התורה לימוד ידי על ברם, הבורא. עם כביכול,
של חכמתו את כביכול, משיג, האדם כששכל והשגה,
הוא אז - תורה של שכל נעשה ששכלו עד הקב"ה,

ש"הוא13מתאחד הקב"ה, של חכמתו עם כך ידי על
אחד". וחכמתו

שעל הוא התורה לימוד של המיוחד שהיתרון מכיון,
שהאדם שככל מובן הרי הקב"ה, עם היחוד נפעל ידו
יותר מתאחד הוא גם כך התורה, והבנת ללימוד מתמסר
- התורה ללימוד לגמרי שמסור מי ולכן אלקות. עם
טובים", מעשים בהם ואין תורה בהם "שיש - "לולב"

אינו אחרת מצוות, מקיים גם שה"לולב" הדבר (ודאי
אלקים אמר "ולרשע נאמר ועליו שלומד, מה את מקיים

חוקי" לספר לך עשיית14מה אי אם אפילו ועוד, זאת ;
אלא ערוך", ה"שולחן את נוגד אינו מצדו המעשים-טובים
"כל על-כך נאמר הרי טובים, מעשים לו אין שפשוט

לו" אין תורה אפילו הרי - תורה אלא לי אין כאן15האומר .
מעשים לו ויש מצוות, שמקיים מי אודות הוא המדובר
על מחוייב שהוא כמה עד רק מקיימם שהוא אלא טובים,
בלימוד ושקוע מסור הוא אבל ערוך", ה"שולחן דיני פי

התורה),
מסוג שהוא ממי יותר האלקות עם מיוחד הוא הרי
המצוות. לקיום והן התורה ללימוד הן המתמסר "אתרוג",
שאר שגם (אף לתורה רק לא מתמסר והוא מכיון שכן
הצוותא שלפעמים הרי העליון), רצון קיום הם הדברים
הנפעלת ההתאחדות בדרגת הוא אלקות עם שלו וחיבור
עם ההתאחדות בדרגת ולא כנ"ל, מצוות, קיום ידי על

התורה לימוד ידי על שהיא כפי .16אלקות
- הלולב יתרון את מינים ד' בנטילת מדגישים לכן
בני אצל המצוי הקב"ה עם ההתאחדות תכלית יתרון

המתמסרים נטילתixnblישראל שכוונת מכיון - לתורה
ישראל בני כל של התאחדותם היא המינים ארבעת
עם ישראל בני מהתאחדות כתוצאה הבאה ביניהם,

הפשוטה.17הקב"ה אחדות ,
בלולב‚. מיוחד ענין מוצאים שאנו מה יובן, זה לפי

שההולכה אף הנענועים. ענין - המינים ביתר מצוי שלא

המינים, ארבעת כל עם נעשים הקצוות לששת וההובאה
פי על ובפרט הלולב. עם רק נעשה כפשוטו, הנענוע אבל
את מעט מנענעים היו הולכה כל שלאחר רבותינו, מנהג
חשוב כך כדי עד ההובאה. את לאחרי-כן ורק הלולב,

שיהיה חייב כך שבגין עד הלולב, עם גובהxeriyהנענוע
ההדסים מגודל יותר בטפח טפחים, ארבעה הלולב

נענוע" "כדי - .18והערבות
"עומדים", בשם נקראות למעלה, שהן כפי הנשמות
להן שיש העליות (שכן מדריגה באותה עומדים הן בכללות
למטה יורדת שהנשמה כך ידי ועל והדרגה), בסדר הן שם,
מגיעה היא ומצוות, בתורה בעבודתה ועוסקת בגוף
מדריגת אמיתית שזוהי - בהדרגה שלא ועליה להליכה

שהנשמה19"מהלך" גבול, בלי ועליה הילוך של זה, אופן .
שבני בכך גם מתבטא למטה, "עבודתה" ידי על משיגה

התורה. ולימוד התפילה בעת מתנענעים ישראל
בזוהר הנאמר דרך ישראל20(על שבני כך על שהטעם

נשמת הוי' ש"נר משום - התורה לימוד בעת מתנוענעים
משום מתנוענע שהנר כשם לנר, נמשלה הנשמה אדם";

לשורשו לימוד21שנמשך בשעת מתנוענעת הנשמה גם כך ,
על ומתאחדת נמשכת שהנשמה כך על המורה דבר התורה,
בהבנה תורה ללמוד שצריך ואף אלקות. עם התורה ידי
נדרשת בתורה ענין בבהירות לברר ובכדי והשגה,

הנענוע היפך שזהו הדעת, בישוב זאת22התעמקות בכל -
שגם לנו להורות התורה, לימוד בעת הנענוע להיות צריך
של חכמתו היא בהשגה, מלובשת שהיא כפי התורה

עסוק האדם כאשר וגם צריךzbydaהקב"ה, התורה,
בהקב"ה). הדביקות - הענין פנימיות בו ניכר להיות

מהדביקות כתוצאה באה גבול, בלי ההילוך מדריגת
האמיתי גבול הבלי שהוא שאמיתיות23בהקב"ה, ומאחר .

שעל כנ"ל, התורה, לימוד ידי על היא בהקב"ה הדביקות
הנענוע ענין לכן גבול, בלי ההילוך עיקר הוא תורה ידי
את גם פועלת תורה של זו דביקות לולב. - לתורה שייך
את שמנענעים ידי שעל כמו - המצוות במעשה ההילוך

המינים שאר גם מתנוענעים .24הלולב
שבבחי'„. ההילוך רק פירושו אין שבתורה הנענוע

שבלימוד גם אלא התורה, לימוד ידי על הנפעל גבול בלי
ושולט13) רבנן) מלכי (מאן מלך נעשה - תורה ע"י ולכן פ"ה. תניא ראה

עלי. גומר לא-ל עה"פ וכדרז"ל הבריאה, על
ה''ג.14) פ''ד, לאדה''ז ת''ת הל' ראה
ב.15) קט, יבמות
שאינו16) - בפועל ודין להלכה נוגע זה גם - שבחסידות הענינים כל כמו

81 ע' (המתורגם) ח"ג לקוטי-שיחות גם ראה ודיניו. אומנתו דתורתו בסוג
ואילך.
לב.17) פ' תניא ראה

תר"נ.18) סי' או"ח שו"ע ב. ל, סוכה
(19.111 ע' [המתורגם] ח"ד לקו"ש נסמן
ב.20) ריח, ח"ג
פי''ט.21) תניא
ד.22) סעיף לקמן ראה אבל
(23.111 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש בארוכה נתבאר
הוא24) היתר שטפח סתר''ג אדה''ז בשו''ע הועתק בפרש''י מל' להעיר
המנענע.
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בשני - מתבטא והדבר הנענוע, ענין קיים עצמו התורה
פרטים:

לה "לאפשא של באופן להיות צריך התורה לימוד א)
יומא" התורה25בכל לומד אצל יום), בכל בה (להוסיף

אחד וזהו התורה. בלימוד ענין יום כל להתווסף צריך
הוא הנוסח בתפילה תורה, לבין תפלה בין מההבדלים
אבל וכיו"ב) בשבתות החול, בימי (אם יום בכל דומה

יום. בכל להתווסף צריך בתורה
נכשל כן אם אלא תורה דברי על עומד אדם "אין ב)

להיות26בהן" צריכה בתורה, ענין בוריו על להבין בכדי .
סברא הלומד, בשכל מסתבר תחילה וטריא: שקלא תחילה
הוא כך אחר שני, לכיוון נוטה הסברא כך אחר אחד, בכיוון
לכל הסברא את "מנענע" הוא וכך שלישי, כיוון בה רואה

קצוות" שאותו27"ששה הענין לאמיתיות מגיע שהוא עד ,
לומד. הוא

המדרש,‰. דברי לפי פלא: דבר יובן הנ"ל פי על
ואין טעם בו ש"יש משום תורה, בעלי על מרמז שהלולב
התמרים כפות את לא ליטול לכאורה צריכים היו ריח", בו
בפרי מצויים והעריבות הטעם שכן עצמו, התמר את אם כי

הוא: הביאור אך התמרים. בכפות ולא
המינים ארבעת נטילת מצות של ענינה לעיל, כאמור
שיהודי בכדי שבישראל. הסוגים כל של ההתאחדות היא,
משום ב"ביטול", להיות עליו שני, יהודי עם יתאחד אחד

שני יהודי עם להתאחדות מפריעות וגאוה, וכשם28שישות .
מארבעת אחד בכל בגשמיות: גם הוא כך ברוחניות, שהוא

הביטול ענין נרמז להיות צריך יכולה29המינים זה ידי ועל ,
המינים. שאר עם שלו ההתאחדות להיות

ההתבטלות מדת אצלו שתהיה להבטיח יש בעיקר אך
יותר עלול כך יותר, נעלה שהוא ככל ביותר. הנעלה אצל -

אצלו זאת לשלול צריכים ויותר ישות, אצלו לכן30שתהיה .
טעם בו יש - המינים ארבעת מכל החשוב שהוא האתרוג,
הוא אתרג - הביטול ענין מרומז בשמו גם - ריח בו ויש

גאוה" רגל תבואני "אל תיבות: .31ראשי
לגבי אפילו יתרון ישנו שבלולב לעיל, האמור לפי
להיות צריך לכן - ריח ולא טעם רק לו שיש בכך אתרוג,
מתבטא הדבר ה"ביטול", ענין לגבי מיוחד רמז בלולב גם

התמר. פרי את ולא התמר עלי את שנוטלים בכך
.Âביטוי לידי בא שבו והשכל, לאילן, נמשל האדם

מעלתו עיקר שהם לפירות, נמשל - האדם של מעלתו עיקר
העץ טעם32של הוא שענינו לתמר, השכל נמשל במיוחד .

על התמר מורה במדרש, לעיל שנתבאר וכפי ריח). - (לא
על מגינים שהם בכך הוא העץ, עלי של יתרונם תורה.

הסברה,33הפירות אמיתיות עצמו: בשכל גם הוא כך .
הסברה, של וטריא השקלא ואילו הפרי, זהו - המסקנה
עצמו השכל על ומגינה הקושיות את ומבטלת המתרצת
הפירות. על המגינים העלים בדוגמת הוא כלפיו, מסתירות
האדם כאשר בא השכלי שהתענוג הוא, האנושי הטבע
האדם עוד כל הסברא. סיכום את המהווה למסקנה, מגיע
את והסיר שליבן בטרם וטריא, השקלא באמצע מצוי
ממנו הוא העונג השכלית, הסברא על והסתירות הקושיות
לו. נהיר אינו שהרעיון מכך מתייסר הוא אדרבה, והלאה,
ישות לו שתהיה שייך לא ולכן רצון שביעות כלל לו אין אז

מכך.
תמידז לדעת צריכים תמרים": שב"כפות הרמז הו

בתורה, ויתעמקו שיתעלו ככל ב"עלים". עדיין שמצויים
שכן מכך. פחות ואף הים, מן כטיפה רק שזהו לדעת, יש

ים" מני ורחבה מדה מארץ "ארוכה ואילו34התורה ,
חי" כל מעין "נעלמה היא - התורה .35אמיתיות

את מהאדם שוללת בתחילה, רק שמצויים זו, הנחה
אדרבה, התורה. מידיעת לבוא העלולים והגאוה הישות
מביאה התורה, אמיתיות מתכלית רחוקים כמה עד הידיעה

הישות. והעדר התבטלות לידי
הרמז גם ּכפּותzetkaזהו מלשון כפות הוא36תמרים, - ָ

הוא העצמי הביטול ידי על אלא ח"ו, ונפרד נבדל אינו
הקב"ה. עם ומאוחד) (מחובר כפות

הגבוה הוא לכן ה"לולב" של התבטלותו מחמת ודוקא
נעלות השגותיו גם כך בהתבטלות, שהוא ככל שכן ביותר,
כמאמר לאמיתתה, ההלכה את לכוון מצליח והוא יותר
הלכה - היו" ועלובין ש"נוחין שמשום הלל, בית על רז"ל

.37כמותם
.Êשל באופן ללמוד צריכים הוא: האמור מכל ההוראה

ד).25) לט, ג. (לח, מקץ בתו"א נתבאר ב. יב, זח"א
א.26) מג, גיטין
ג-ח.27) סעיפי השער פתח אמ''ב ראה - שבשכל ו''ק ענין
פ"ד.28) תרנ"ט החלצו ד"ה ראה
מרומז29) האחדות ענין בד"השלכן (נת' בפ"ע מינים מהד' אחד בכל

המינים. שאר עם להתאחד יכול שעי"ז פז), סעיף תרל"ז וככה
ב).30) לד, (ברכות זוקף אינו שוב שכרע כיון (דוקא) המלך שלכן
(ראה31) וא"ו מלא אתרוג בכוונות מצינו ולפעמים אמור. פ' יפות פנים

ויד. גאוה רגל תבואני אל ר"ת שזהו וי"ל קעז) א, מאו"א
שם.32) ובהנסמן 95 ע' [המתורגם] ח''ד לקו''ש בכ''ז ראה
א.33) צב, חולין
ט.34) יא, איוב
זמירות.35) דוד ד''ה (תניא) קו''א וראה כא. כח, שם
א.36) לב, סוכה
תרכ''ז.37) אלקים וידבר בד''ה ונתבאר ב. יג, עירובין
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עם ההתאחדות ובעת לתורה, לגמרי להתמסר "לולב",
אינה בכך והכוונה אחרים. דברים אודות יהרהר לא התורה
כאמור אלא, אוהל; ויושבי הישיבות תלמידי לגבי רק
אחת; אגודה להיות צריכים המינים ארבעת שכל לעיל,
היתרונות את גם יכיל סוג שכל עד מאוחדים, כך כל שיהיו
מסוג שהם אלה שאפילו כלומר ישראל, בני סוגי שאר של
יהיו שבהם קבועים זמנים אצלם שיהא צריך ה"ערבה",
התאחדות של באופן תורה ללמוד - "לולב" בבחינת

גמורה.
האמור, באופן תורה לומדים הם בהם אלה וזמנים
הילוך אצלם שיהיה ומצבם, ממעמדם שיצאו עליהם פועל
פועל הלולב שנענוע כשם - הענינים בשאר גם גבול בלי
וכו', המצוות בקיום - כנ"ל המינים שלשת בשאר גם נענוע
דעהו" דרכיך "בכל של הרשות, בעניני העבודה שגם עד

הילוך. של באופן אצלם יהיה היום, כל במשך
בתורה וההתעמקות היגיעה היא האמור בכל ההתחלה
וכאשר מעלה. מעלה יום בכל ללכת לה", ו"לאפשה

ההבטחה ישנה ל"מצאת",38מתייגעים, יביא שה"יגעת" ,
הדעת". "בהיסח הבאה מציאה כמו היגיעה, ערך לפי שלא
פנימיות של לגילוי גם סוף כל סוף יבואו כך ידי ועל
ענין גם היא המשיח שביאת - צדקנו משיח ידי על התורה

וכמ"ש מציאה, אודות39של האמור עבדי", דוד "מצאתי
הדעת בהיסח בא שהוא שהתייגעו40משיח, והענינים -

אז יזכו - שבהם הגליא בחינת את רק והשיגו עתה עליהם
תורה טעמי - טעמיהם את גם צדקנו41להבין משיח בביאת ,

ממש. בקרוב
(b"kyz y"dia zgny zgiyn)

•

ב.38) ו, מגילה
כא.39) פט, תהלים

א.40) צז, סנהדרין
ב.41) א, שה''ש פירש''י ראה
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תשרי י"א ראשון יום
אגרתכ

ze`ivna d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl

`ed mnvr mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly

,mine gex ,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn

- zinybd ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae

gekd ieliba `hazn

`wec yiy zlekide

"seq oi` xe`" zenvra

df gek ."oi`n yi" zeedl

"aaeqd xe`"a xwira `ed

"ew"d ici lr dlbzne

xac ,iniptd xe`d ,`wec

dna xexiaa d`xp df

zginvy ,dginvn ux`dy

miinyb zepli`e mignv

gnevd geknipgexd

yi" ly oipr `id ux`ay

ux`d dlbn df geke ,"oi`n

mignev cinzy ,cinz

ly ote`a mignv dpnn

x`ya did dfy itk ,ziy`xa ini zyya wx `l) ,"oi`n yi"

,ziy`xa ini zyya ,f`y ,dnecke "mind evxyi" enk ,zexn`nd

j` ,mindn `ay dig ytp ly oipr ipgexd mgekn mind e`ived

oi`e ,dipydn zg` dig ytp d`a xak ziy`xa ini zyy ixg`l

mignv cinz dginvn - ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a df

zexnly ,dlrnd dpyi ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a

ly ote`a dnvnhvd day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy

`l elit`e zewl` ly zednd `ed oi`y) dx`dc dx`dc dx`d

dfy itk inyb `xap ly ze`ivn m` ik ,zewl` ly ze`ivnd

yi" zeedzd ly iwl`d gekd dci lr d`xp z`f lka ,(ux`a

xe`n mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn mb da yiy df cvn ,"oi`n

zeige zeedzd ly oipra aaeqd gekd dlbzn eci lry "ew"d

dlbzn df xac recn xac ly enrh .mi`xapa`wec ux`axiaqi ,

ly xzeia jenpd ceqid `id ux`dy iptn `ed ,oldl owfd epax

,ziwl`d dx`dd zcxei eay xzeia jenpd mewnae ,inybd mlerd

xe`k ,"mvr"d z` xzei ieliba `hand ,"xfeg xe`"n gek ea yi

:owfd epax oeylae .dpnn dlrnly dbixcne

ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨
,äøàäcdx`d ly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨

ly zednd `l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc

xaqed xak z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl`

lk aaeq"d xe`dn mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl

,"oinlrìéòì økæpä ìëå- day "aaeqd xe`"e ,day "ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
- dx`dc dx`dc dx`d ly ote`a d`a xaky ziwl`d dx`dda

- `xap ly ze`ivnaäàøî àéäd`ad ziwl`d dx`dd - ¦©§¨
z` d`xn ,''zeliv`c zekln''nøôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨

,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æò øúéa ,íeöò éelâa éîLbäceqin - ©©§¦§¦¨§¤¤¨¦¨¤§¦¦¤
,mine gex ,y` zeceqi lynl enke ,xtrd,íéîMä àávî íâå§©¦§¨©¨©¦

øôòä ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé àéöBäì ízìëéå íçëa ïéàL¤¥§Ÿ¨¦¨§¨§¦¥¥©¦¨¦¦¤¨¨
úBðìéàå íéáNò íä ,ïéàî Lé ãéîz çéîönägekn mignevd - ©©§¦©¨¦¥¥©¦¥£¨¦§¦¨

ly ote`a ipgexd gnevd

dl` mb ixdy ."oi`n yi"

drixf ici lr mignevy

dfy ,oldl xiaqi ,drihpe

dn oky ,"oi`n yi" enk

irxefy,ux`a elek awxp m

z`lrd"k zynyn drixfd

ly zexxerzd) cala "o"n

dl` cgeinae ,(gnevd gek

drihpe drixf ila mignevy

,llkøîBàå äknä ìfnäå)§©©¨©©¤§¥
,"ìãb"l''f epinkgy -44 §©

ayr oi`y mixne` ixd

dlrnl lfn el oi`y dhnl

,lcb el xne`e ea dknd

"lfn''dn m` ik ux`ay gnevd gekn dlek `l `id dginvdy ,ixd

:owfd epax jk lr xne` ?dginvd oipr `a riwxayøçàì eðéä©§§©©
,áNòä çîö øákL`l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¤§¨¨©¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl eilry

,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥
Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨

.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwîmpyiy - ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦
zexit mi`ivend zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli`

zyxt "dxezd xe`"a .riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng

xacna45geka zexxerzd rityn lfndy ,"wcv gnv"d xne`

`ed dginvd mvr j` ,ginviy oli`a e` ayra `hazny gnevd

"dxezd xe`"a xg` mewnae ,envr gnevd gekn46gnv"d yxtn

lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd ly "d`kd"d oipry ,"wcv

oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed eil`y oli`d e` ayrd

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddne ,eyxyl dkynd

áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé íøèa ìáà£¨§¤¤¦§©§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤
(úeièøt éèøôadkn" lfndy mixne` ixd -eaxne`e ,(ayra) " ¦§¨¥§¨¦

,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb" el

,"yi" ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k

ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr.lfndn g

`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr,BaL çîBvä çkäî¥©Ÿ©©¥©¤
xtrd ceqiay -àeäL`ed gnevd gek -ïéàze`ivn `l - ¤©¦

,zinybå ,éðçeøåeli` -íämd ,zepli`de miayrd -.íéiîLb- §¨¦§¥©§¦¦
yi''l gekd ixd ,lirl xaqedy itky ,''oi`n yi'' ly oipr dfy ixd

xtrd ceqia `hazn df geke - ''seq oi`'' zenvra `wec `ed ''oi`n

.inybd,úàæ ïéàåoi`''d gek ieliba `hazn ux`a `wecy dn - §¥Ÿ

ùã÷ä úøâà
úàæ ãåòå
ìëå äøàäã äøàäã äøàä ì"ðä ìë ìò ïë ìò øúé

áì÷éîùâä øôòä ãåñéá äúìëéå äçë äàøî àéä ì"ðä
íâå åðîî íéðåéìòä úåãåñéî æò øúéá íåöò éåìéâá
ïéàî ùé àéöåäì íúìëéå íçëá ïéàù íéîùä àáöî
íéáùò íä ïéàî ùé ãéîú çéîöîä øôòä ãåñéë ãéîú
øáëù øçàì åðééä ìãâ øîåàå äëîä ìæîäå) úåðìéàå
àìà ùéì ïéàî çåîöì åì øîåà åðéàå áùòä çîö
.úåéèøô éèøôá ïéîå ïéî ìë éøô úàùìå ìãåâì ïèå÷î
áùò ìëì ìæîå ìæî ìë øîàé éîì çîöé íøèá ìáà
ïéà àåäù åáù çîåöä çëäî (úåéèøô éèøôá áùòå
÷"à éìâøã íåùî àìà úàæ ïéàå íééîùâ íäå éðçåøå

.43‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."והכוונה הל' צ''ע ותיקונים'': ''ב''הערות ו.44.: פ''י, קצו.45.ב''ר תשפו.46.ע' ע' במדבר



ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy cp

df oi` ,''oi`n yi'' ly ''seq"ïBîã÷ íãà" éìâøc íeMî àlà- ¤¨¦§©§¥¨¨©§
,''oencw mc`'' ly milbxdúézçúa íéîizñîÎd mler -,äiNò ¦§©§¦§©§¦£¦¨

daygnd ly) oencw mc` ly zepexg`d zebixcnd ,"milbx"d -

cr xzeia mipeilrdn mi`xapd lk dkeza zllekd dnecwd

,(xzeia mipezgzd

zebixcna zeniizqn

mlerd ly zepezgzd

mler ,xzeia oezgzd

xtrd ceqi `ede ,"diyr"d

,"diyr"d mlerayúçúå§©©
åéìâøzebixcnl zgzn - ©§¨

,oencw mc` ly zepexg`d

Ceøa óBñ-ïéà-øBà øéàî¥¦¥¨
,ïéîìò ìk ááBqä àeä- ©¥¨¨§¦

iniptd xe`d miizqny okid

zewlgzdae dlabda `edy

xe`d xi`n ,zenlera

,zenlern dlrnly siwnd

÷ø ,íäéðéa áø ÷ñôä éìa§¦¤§¥©¥¥¤©
"ïBîã÷ íãà" éìebò- ¦¥¨¨©§

,oencw mc` ly "milebir"d

.Bcáìdaygna ixdy - §©
oencw mc` ly dnecwd

,"milebir"e "xyei" mpyi

ixd ,siwn xe`e inipt xe`

wx mix`ype oencw mc` ly iniptd xe`de "xyei"d miizqny okid

oencw mc` ly mitiwnde milebirdoencw mc` ly milebird mby)

lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi` ixd

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà-øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
dxfg ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky

ribny iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a

aexwd oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l

oia ,rvn`ay xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei

dl xarny ,ux`l miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd

.dhnl xzei mg okle ,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi`

ixd ,inipt xe`a mi`xapd lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk

lk dtiwnd daygnd ly zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k

,xfeg xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerdL Bîk,''ew''d - §¤
éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà CdpiaÎdnkg -à"æ"å ©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨§¨

"àá÷eðå,zeklne (zecn) `''f -øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc §§¨©£¦¥¦§¥
àéä úeìéöàc úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî,okl -øúk úðéça ¦©§©£¦©§©£¦¦§¦©¤¤

,äìòîì ähnî''zekln''n ,dlrnl dhnln zexitqd aeyiga - ¦©¨§©§¨
xkfpk - ''xzk'' ly dpiga `id ''zekln'' ixd ,zepeilrd zexitql

,ef ycew zxb`a lirl."ïôBña ïúlçz õeòð"åixd "zekln"ay - §¨§¦¨¨§¨
,"zekln"a z`vnp ,"dnkg"n dlrnly "xzk" ly "dlgz"dy ,df

ilbx" ly seqa dverp "ew"d ly "dlgz"dy ,df ixd "ew"ae`mc

w,"diyr"d mler ly zepezgzd zebixcna zeniizqnd ,"oenc

epipr ixd ''ew''dy oeeike ;xtrd ceqiaielib- ''seq oi` xe`'' ly

ia okl `haznxtrd ceqieliba xzeily oipra ''seq oi`'' ly oiprd

ly oipra ,''oi`n yi''

.oldl xiaqiy itk ,dginv

"åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©
íizñnä óBñ-ïéà-øBàc§¥©¦§©¥
éìâøc "øLi"ä íeiña§¦©Ÿ¤§©§¥

"ïBîã÷ íãà"itk - ¨¨©§
zebixcnde milbxdy

oencw mc` ly zepezgzd

iniptd xe`a ze`a

,zebixcnd ly zewlgzda

`a dfy drya ixd

dfy ,zepexg`d zebixcnl

,''diyr''d zizgza

ly zepexg`d zebixcna

dfy itk ,''diyr''d mler

xtrd ceqiøéàî''ew''d - ¥¦
,''xfeg xe`'' ly dpigaa

äìòîì ähnîdx`ddn - ¦©¨§©§¨
xtray dx`dc dx`dc

,inybdøBà úðéçáì¦§¦©
úeëìîc úeëìîc äîLpä©§¨¨§©§§©§

,äiNòc`id ''diyr'' ,oky ,dpexg`d dbixcnd ef dnypd xe`ay - ©£¦¨
,dpexg`d dxitqd `id ''zekln''e ,xzeia oezgzd mlerd ixd

`id ''zeklnc zekln'' ,day zexitqd xyra ,`teb ''zekln''ae

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j` - dpexg`dàeäL¤
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçî ,Lnî úe÷ìàxen`ky - ¡Ÿ©¨¥¦¦©¥¦§©§©£¦

zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp md lirl

xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd xe`

dpexg`d dbixcnd) ''diyr'' ly zepexg`d zebixcndn xfegd

aymi`xapyi'' ly oipra ''seq oi`''d gek zelbl gekd z` ozepe ,(

.icinz ote`a ,dginv ly ,''oi`n

éèewìa àáeä ,ë ÷øt íéìebìbä øôña áeúkM äî éôìe§¦©¤¨§¥¤©¦§¦¤¤¨§¦¥
íéøîà''`ipz''d xtqa -47,"åw"ä ìL Bæ äøàä älçz úLaìúî £¨¦¦§©¤¤§¦¨¤¨¨¤©©

äàéøáì äpnîe ,äiNòaL úeìéöàä øBàa óBñ-ïéà-øBàc§¥§¨£¦¤©£¦¨¦¤¨¦§¦¨
úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáì ïäîe ,äiNòaL äøéöéå¦¦¨¤©£¦¨¥¤¦§¦©©§¨¨§©§§©§

iNòcúeëìîc úeëìîc éìkä íeiña æòå çk Lé äæ éãé ìòå ,ä ©£¦¨§©§¥¤¥Ÿ©¨Ÿ§¦©§¦§©§§©§
äiNòc,''diyr''ay xzeia dpezgzd dxitqe dbixcnd -ãBñéaL ©£¦¨¤¦

,"'eëå õøàä àLãz" :øîàî àeäå ,øôòäxn`nny - `yc - ¤¨¨§©£©©§¥¨¨¤§
,gnevd gek ixd `a dfíìBòì ãéîz õøàä áø÷a ìòBt úBéäì¦§¥§¤¤¨¨¤¨¦§¨
,óBñ-ïéà úðéça) ãòåoipr `idy dginvd zlert mvr wx `ly - ¨¤§¦©¥

ginvdl ly ote`d mb `l` ,''seq oi`''d gekn `a ,''oi`n yi'' ly

dlert `edzicinzila cinz ginvdl leki `ed ,df gek cvne ,

,''seq oi`'' ly oiprd `ed df mby ixd ,seqéîé úLLa ãáìa àìå§Ÿ¦§©§¥¤§¥

ùã÷ä úøâà
ñ"à øåà øéàî åéìâø úçúå 'éùò úéúçúá íéîééúñî
÷ø íäéðéá áø ÷ñôä éìá ïéîìò ìë ááåñä ä"á
íåéñá íééúñîä ñ"à øåàî å÷ä íâå åãáì ÷"à éìåâéò
åîë øæåç øåà 'éçáá äìòîì äèîî øéàî ÷"à éìâø
øæåç øåàá øéàî 'éöàã ð"åæå à"åàå à"àá ùáåìîäù
äìòîì äèîî øúë 'éçá àéä 'éöàã 'ìîå 'éöàã 'ìîî
øåàã å÷ä íåéñá àåä äëëå .ïôåñá ïúìçú õåòðå
äèîî øéàî ÷"à éìâøã øùåéä íåéñá íééúñîä ñ"à
àåäù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä øåà 'éçáì äìòîì
ù"îôìå .'éöàã 'ìîã íéìëä úåéðåöéçî ùîî úå÷ìà
äìçú úùáìúî à"÷ìá àáåä ë"ô íéìåâìâä 'ñá
äéùòáù 'éöàä øåàá ñ"à øåàã å÷ä ìù åæ äøàä
øåà 'éçáì ïäîå äéùòáù äøéöéå äàéøáì äðîîå
íåéñá æåòå çë ùé æ"éòå äéùòã 'ìîã 'ìîã äîùðä
øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì

.47‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''וספנ''ב ספנ''א שם ג''כ וראה פי''ח. (בהג''ה), פ''ו ''ראה :



ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriydp

õøàä àöBz" :øîàîe ,"íénä eöøLé" :øîàîk ,úéLàøa§¥¦§©£©¦§§©©¦©£©¥¨¨¤
,"äiç Lôðf`y ,ziy`xa ini zyya wx erityd dl` zexn`n - ¤¤©¨

eli`e ,''oi`n yi'' ly ote`a zeig zeytp ux`de mind e`ived

yi'' ly ote`a `ly dipydn zg` dig ytp d`a xak df ixg`l

ini zyya wx ,''oi`n

erityd cala ziy`xa

zexn`ndl`zexn`ndy ,

mi`aúeëìîc äîëçî¥¨§¨§©§
éîé 'æaL ,äiNòc úeëìîc§©§©£¦¨¤§§¥
íìBòa øéàä úéLàøa§¥¦¥¦¨¨
óBñ-ïéà-øBàî äøàä äfä©¤¤¨¨¥¥
úàìòä éìa ,"ípç ãñç"a§¤¤¦¨§¦©£¨©

,(ììk "ïéá÷eð ïéî"ila - ©¦§¦§¨
dhndn zexxerzd mey

z`xwpd ,(lawndn)

,''oiawep oiin z`lrd''

dlrn (lawnd) `awepdy

dly zexxerzda zxxerne

zexxerzd - dhnln

ixg` xcqd ,ixd .dlrnln

gxkdd ony ,ziy`xa ini 'f

o''n z`lrd didzy

ick dhnln zexxerzde

zexxerzd xxerl

cqga ''seq oi` xe`''n dx`d dxi`d ziy`xa inia ,j` ;dlrnln

evxyi'' zexn`nd f` erityd okle ,llk o''n z`lrd ila ,mpg

gnevd gek eli`e ,''oi`n yi'' ly oipr ''ux`d `vez''e ''mind

rityn - ''ux`d `ycz'' xn`ndncinz,íéáNò çéîöäì§©§¦©£¨¦
àî úBøôe úBðìéàåïé,ipgexd gnevd gekn -Léì''yi''l - §¦¨¥¥©¦§¥

,zexitde zepli`d ,miayrd ,inybdäðLa äðL écî ãéîz48, ¨¦¦¥¨¨§¨¨
àeäL`ed ,dpya dpy icn cinz ginvdl -úðéça ïéòî ¤¥¥§¦©

,"óBñ-ïéà"gekd mrt s` miizqn `l ,iteqÎoi` oipr `edy - ¥
,ginvdl ux`a¯ íéðL úBááø éeaø äfä íìBò íi÷úé íàL¤¦¦§©¥¨©¤¦¦§¨¦

ïäî LiL àlà .äðLa äðL écî eçéîöé,miayrdn - ©§¦¦¥¨¨§¨¨¤¨¤¥¥¤
mi`ad ,zexitdne zepli`dn,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé ìò- ©§¥©£¨©©¦§¦

,ginviy gnevd gek z` xxernd edyn yiyíéòeøfä íäå§¥©§¦

,íéòeèpäåmirxfd ixd ,mirhipd zepli`de mirxfpd miayrd - §©§¦
,gnevd gekl ''o''n z`lrd'' mdïë-ét-ìò-óàåmdy zexnl - §©©¦¥

,mirehpe mirexfCøò Bì ïéà òeèpä ïéòøbäL ,ïéàî Lé Bîk íä¥§¥¥©¦¤©©§¦©¨©¥¤¤
íâå ,éøtä éaâì ììk,d`eeyde jxr mey el oi` -ïìéàä ìk ãâð §¨§©¥©§¦§©¤¤¨¨¦¨

,ïéìòäå íéôðòä íò- ¦¨£¨¦§¤¨¦
jk lk lcadd oi` jkay

zeki`aixtd iabl enk

oirxbl eli`e mrh ea yiy

miiw ,j` ,mrh oi` rxfpy

d`eeyd oi`e lecb lcad

zenkaeitpre oli`d ly ,

ixd ,oirxbd iabl eilre

lye zexitd ly mzginv

yi'' ly oipr `id oli`d

lr `a dfy zexnl ,''oi`n

,oirxbd zrixf iciïëå§¥
,úB÷øéå íéðBòøæ éðéîa§¦¥¥§¦¦¨
äàeáz éðéîa íâå§©§¦¥§¨
ïéðéòøb úBàî úBeäúäì§¦§©¥©§¦¦
Lé Bîk àeä ,ãçà ïéòøbî¦©§¦¤¨§¥

ïkL ìkîe ,ïéàî`l - ¥©¦¦¨¤¥
eze` mdy dhgd ipirxb

`l` ,oirxbd ly zedn

ä.íéìaMäå ïéMwmpi`y - ©©¦§©¦¢¦
.''oi`n yi'' i`cea md ixd - oirxbd enk ynn zedn eze`äpäå49, §¦¥

L úBøtämignev -,"ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé ìòzexxerzd - ©¥¤©§¥©£¨©©¦§¦
,dhnlnãàî ãàî íéçaLî íä ¯ äòéèpäå äòéøfä àéä¦©§¦¨§©§¦¨¥§ª¨¦§Ÿ§Ÿ

,õøàaL Bcáì çîBvä çkî ïäéìàî íéìBòäîdrihp ila - ¥¨¦¥£¥¤¦Ÿ©©¥©§©¤¨¨¤
,drixfeìékNð äfîeoipra -íéðBéìò úBøBà úBëLnä- ¦¤©§¦©§¨¤§¦

ekyneiyazenler -äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàzexe`dy - ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨
zcear ly (dhnln zexxerzd) ''o''n z`lrd'' ici lr mikynpd

mikynpd zexe`d xy`n xzei dpeilr dlrn mda yi ,mc`d

ila ,cala (dlrnln zexxerzda) ''`lirlc `zexrz`''a

,dhnl mc`d zceare zexxerzddúàéøa úéìëz àeäL)¤©§¦§¦©
,(íãàälka xzei milrp zexe` ekynei ezcear ici lry - ¨¨¨

,zenlerd.øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥

ùã÷ä úøâà
264õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá

éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú

.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰תמיד סע''א): (קלב, לעיל משא''כ מזל''ז), סתירה (מעין בשנה'' שנה ''מדי מהו ''תמיד'' אומרו ''לאחרי :
כו'''. ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ''כ כו' תמיד וז''ש יד: סו''ס אגה''ק עפמש''כ ויל''פ א''ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') 49.(וכן

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ולהסיום) בכלל מהסוף המצות במעלת להנ''ל בהמשך שהוא וי''ל - כאן? ענינו מה - במ''מ'' - ''והנה ''לכאורה :
מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע''י כשנעשה - חנם'' ''בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות

'מ הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש''נ מלקו''ת מאד'''.ולהעיר אד



ixyz a"i ipy mei Ð k zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy ep

תשרי י"ב שני יום

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe`a xi`n (''diyr''d mler ly zepexg`d

- ''ew''d xe`ne ''oinlr lk aaeq''d ''seq oi` xe`''n ''xfeg xe`''

dfn ixd,øaãî éç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé©¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©§©¥
ïäL'ca `a dfy itk - ¤¥

lk akxen mdn zeceqid

md ixd ,`xap:úBðéça§¦
øôò) -l''pd,(Là íéî ¨¨©¦¥

L ,çeøàeä éçäL óà ©¤©¤©©
çîBväî äìòîì50, §©§¨¥©¥©

¯ éçäî äìòîì øaãîäå§©§©¥§©§¨¥©©
ïë-ét-ìò-óàbeq -éçä ©©¦¥©©

,çîBväî éçå ïBfð¦§©¥©¥©
øaãîäå,mc`d -ìa÷î §©§©¥§©¥

,íäéðMî Búeiçgnevn - ©¦§¥¤
,igne,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn

òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©
,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨

zxne` `xnbdy itk

zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ
àøBúc àøNa àðìéëà£¦§¨¦§¨§¨

,"'eë`xnbdy itk -

`nw `aaa zxne`52`axy

,ongp 'x lv` dl`y l`y

`xaqa zxgnl el dpr

lenz` z`f jl izxn` `ly dn ,jk lr xn`e ,xzei zxteyn

izrc `linae xey xya f` oiicr izlk` `ly iptn df ixd ,axra

.xacnd lkya siqen igd on xyay ixd .jk lk dlelv dzid `l

,epnn dhnly gnevl wewf igd didi recn ,oaen `l dxe`kly

itk `l` ?epnn dhnl mdy igle gnevl wewf xacnd didi recne

,ahid xacd oaei lirl xaqedy"øæBç øBà" úðéça àeä ék¦§¦©¥
,äìòîì ähnî,zepeilrl zepezgzd zebixcndn -úézçzî ¦©¨§©§¨¦©§¦

,äiNòä,''diyr'' ly zepezgzd zebixcndn -íL úélbúnL- ¨£¦¨¤¦§©¥¨
,diyrd zizgza'eë äøàäc äøàä ,æò øúéadx`d ,xnelk - §¤¤¨¤¨¨§¤¨¨

,inybd xtra dpyiy dx`dc dx`dcìk ááBqä óBñ-ïéà-øBàî¥¥©¥¨
,ïéîìò,deeya zenlerd lk aaeqe siwnd --ïéà-øBà "åw"äîe ¨§¦¥©©¥

"ïBîã÷ íãà"c "øLiä éìâø" íeiñaL óBñzebixcnd - ¤§¦©§¥©Ÿ¤§¨¨©§

dx`dd my dxi`n - zenleray iniptd xe`d ly zepexg`d

ziwl`d,"øæBç øBà" úðéçáaxy`n xzei wfegn xe`a - ¦§¦©¥
,zepeilrd zebixcnaíòè áeè äæa áèéä ïáeéå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§©¥¥¨¤©©

éðô"e "øBL éðt" äákønaL íéðBéìò íéëàìnM äî ,úòãå̈©©©¤©§¨¦¤§¦¤©¤§¨¨§¥§¥
"øLð53,,''dakxn''ay - ¤¤

íéðBfðå ãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ§¦¦
äîäaä çeøî íé÷tzñîe¦§©§¦¥©©§¥¨
íäéìà äìBòä óBòäå§¨¨¨£¥¤
éab ìòL úBðaøwäî¥©¨§¨¤©©¥

,çaænäaezky enk -54: ©¦§¥©
,''iyi`l ingl ipaxw z`''

mik`lndy ,xnelk

ly dpigaa mdy mipeilrd

mgl mdl df ixd ,''iyi`''

,oefneì ÷ec÷ãëeøäfä ïBL §¦§§©Ÿ©
LBãwä55ïééðäúàå" : ©¨§¦§©§¨

."ïBäìéc àøwòå àãBñéî¦¨§¦¨¨¦§
ceqidn mipdp mde -

,xnelk ,mdly xwirdne

zkynpd dkynddy

oipr ici lr mik`lnl

ceqidn `id zepaxwd

myxyn - mdly xwirdne

xe`d''n df ,xen`k ,oky -

.''seq oi` xe`'' ly ''xfegd

úîàäå íéøácä éøçàå§©£¥©§¨¦§¨¡¤
älàä,o`k exaqedy - ¨¥¤

úìòî ìãb ,ìéòì økæpä ìk éãé ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì úòc©©§¨¨¥§¨¦©§¥¨©¦§¨§¥Ÿ¤©£©
,úBiNòî úBönäici lr ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn - ©¦§©£¦

,mc`d ly miinybd mixa`dïä øLàod ,zeiyrnd zeevnd - £¤¥
áeúkL Bîk ,éîLbä äfä íìBòì úBîLpä úãéøé úéìëz56: ©§¦§¦©©§¨¨¨©¤©©§¦§¤¨

,"íúBNòì íBiä"c meidy -mlera ,`wedfdyi ,dyrnd mlera , ©©£¨
`id mzeedzdy miinyb mixaca zeyrpd ,zeiyrn zeevn miiwl

cvny mlrpd gekd mda yiye ,''seq oi` xe`'' zenvrn `wec

dl` mixaca miyery zeevnd ici lre ,''seq oi` xe`'' zenvr

dlbzn,mlrpd gekdíéNòîe äáeLúa úçà äòL äôé"å§¨¨¨¨©©¦§¨©£¦
"àaä íìBòä éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè57: ¦¨¨©¤¦¨©¥¨¨©¨

ïàk ãò,ycewd zxb` iqitcn mixne` -.äLBãwä Bãé áúkî eðàöî ©¨¨¨¦§©¨©§¨
.(ezewlzqd iptl ef zxb` azky) owfd epax ly -

ùã÷ä úøâà
áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà

âì÷øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî
å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä

ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìò äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò

.50‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰שלכן וי''ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ''ז כו' ניזון ובכ''ז - להתהוותו בנוגע ''גם :
ממנו]''. וניזון זקוק שנתהווה לאחר א.51.גם ואילך.52.מ, סע''א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰האוכל האש מן סתם ''ארי' ''אבל :

שם)". (אוה''ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח'' ורעות משברון אדם ב.54.הקרבן כח, א.55.פינחס רמא, עירובין56.ח''ג יא. ז, ואתחנן
א. מי''ז.57.כב, פ''ד אבות
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תשרי י"ג שלישי יום
אגרתכא

.àëzzl mnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

miwqere dxez icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq

.l`xyi ux`a 'd zceara

ewlgi m` ik ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

e` zeireay zepnl sqkd z`

caln ,oky ,zeiycg zegtl

llka devn lka zefixfd zlrn

dlrn dpyi ,cegia dwcvae

sqkd mekq zpizpa ztqep

(dpyd jyna zzl mivexy)

xiaqiy itk ,zeaexn zepna

.xac ly enrh

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dcearae dxeza miwqery dl`

md mi`xwp - l`xyi ux`a

ux` ,oky ,"eny iade`" cgeina

ipir" xy` ux` ixd `id l`xyi

'd"da jiwl`2my dxi`n ,

mye ,'ied myn zinipt dkynd

ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied

.`ed jexa yecwd

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàjexa yecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`edBöøà íò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦©§

,Lãwä õøà úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§¤¤©Ÿ¤
l -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenzäøäîa ïðBkúå äðaz¦¨¤§¦¥¦§¥¨

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa3éúøîà ìhk ìfúå ,4epax ,xnelk - , §¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©©©¦§¨¦
- mdil` dpete `xew owfd,íéæéøæì æøæìiehial m`zda -5oi`'' §¨¥¦§¦¦

,''oifxefnl `l` oifxfnúBôø íéãé ÷fçìe6alae oevxay ,xnelk - , §©¥¨©¦¨
zzl ybxde oevxd miiw ;xqg `l7z`f zeyrl zetx micidy `l` ,

.lreta,BúaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc ïzîa§©©¨¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©¨
BLãça Lãç écî úBçôìe8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,ewlgi - §¨¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd z`

.zeiycgácðúäì Léà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk ìëå§¨¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¥¦§¦§©¥
.äðLa äðL écî ,Lãwä õøà éáLBé eðéçà úñðøôì øãð éìa§¦¤¤§©§¨©©¥§¥¤¤©Ÿ¤¦¥¨¨§¨¨
minekqd z` wx `ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd itk -

e` zeireay zepna dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy

lecb mekq zzl edyin ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg

z` zzl ef dywa `ed mb miiwi ,zencewd mipya xy`n xzei

.zeiycg e` zeireay zepna sqepd mekqdòeãiä ãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©©¨©
,úBönä ìëa úeæéøfä úìòî ìãb ìkìziiyra fxcfdl yiy - ©ŸŸ¤©£©©§¦§¨©¦§

mcweny dn dzeyrl devn

,xzeiéøáãa äðLðå øîàpä©¤¡©§¦§¨§¦§¥
íãà íéc÷é íìBòì" :ì"æø©©§¨©§¦¨¨
"'eë äåöî øáãì9, ¦§©¦§¨
eðéáà íäøáàc déúeæéøæe§¦¥§©§¨¨¨¦

íBìMä åéìòly ezefixf - ¨¨©¨
,''dciwr''a epia` mdxa`

eðì ,ãòì úãîBòä àéä¦¨¤¤¨©¨
ék ,íìBò ãò eðéðáìe§¨¥©¨¦

dîöò äã÷òäyecwdy - ¨£¥¨©§¨
dzekf cinz xkef `ed jexa

,l`xyi ipaläáLçð dðéà¥¨¤§§¨
Cøòì ìBãb ïBéqðì Ck ìk̈¨§¦¨¨§¤¤

úìòîzbixcne -íäøáà ©£©©§¨¨
,íBìMä åéìò eðéáàdf - ¨¦¨¨©¨

dciwrd oi` recn cg` mrh

lecb oeiqpl zaygp dnvr

,epia` mdxa` iabl jk lk

ezbixcne ezlrn cvn

:`ed ,ipy mrh ,zelecbd

íbLamb epgwla - §¤©
,oeayga:Ba øac 'ä ék¦¦¥

ða úà àð ç÷""'eë E10,dciwrl wgvi z` gwiy - ,éøäåeid - ©¨¤¦§©£¥
àì ék íb 'ä úMã÷ ìò íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk©¨§©¨§¦¤¨§©§¨©§ª©©¦Ÿ

;ía 'ä øacjk lk lecb oeiqpl aygidl leki df ,`eti` ,cvik - ¦¥¨
`ed jexa yecwdn jk lr dehvp `edy drya ,epia` mdxa` iabl

?envra÷ø,jka `id dciwrd ly zelcbd -eðéáà íäøáàL ©¤©§¨¨¨¦
,äàìôð úeæéøæa úàæ äNò íBìMä åéìò-mkyie''mdxa` ¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦¦§¨¨

''xweaa11''exeng z` yeagie''e ,11ly ske`d z` envra yag ,

z`f dyri xg` edyiny dkig `le deeiv `le ,xengd12,úBàøäì§©§
,mixg`l mb -Böôçå BúçîN,iniptd ebeprz -ïBöø úàlîì ¦§¨§¤§§©Ÿ§

.BøöBéì çeø úçð úBNòìå BðB÷fenza a''in ,eixn`nn cg`a - §©£©©©§§
h''yz13daeyz ilra zceary ,r''p v''iixedn x''enc` w''k xiaqn ,

mb ritydl `idlrmixg`oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda .

epia` mdxa` ly ezednn jtedna dceard dzid dciwrd oipray

,(dxeab ly oipr dzid dciwrde ,dad`d zcn `ed mdxa` ixdy)

ik izrci dzr''`xi''dz` miwl`14lra zcear jxc lr dfy ,

ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
éë íâùá ä"ò à"à úìòî êøòì ìåãâ ïåéñðì ë"ë
äîëå äîë éøäå 'åë êðá úà àð ç÷ åá øáéã 'ä
àì éë íâ 'ä úùåã÷ ìò íùôð åøñîù íéùåã÷
äàìôð úåæéøæá úàæ äùò ä"ò à"àù ÷ø íá 'ä øáéã
úåùòìå åðå÷ ïåöø úåàìîì åöôçå åúçîù úåàøäì

266úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð

.1‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."אהבה שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :

יב.2. יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע''פ לב, א.5.האזינו במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' ˘ËÈÏ"‡7.ע''פ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰:
כו'''. להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר ˘ËÈÏ"‡8.''כההמשך ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰הכוונה - שבת מדי בסופו) (ישעי' דבכתוב ''להעיר :

החודש''. לראש - חודש ומדי השבוע סוף ב.9.לשבת לח, ב''ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא שם12.שם, פרש''י סה''מ13..ראה
.184 ע' 14.642.תש''ט ע' ח''ב קונטרסים סה''מ וראה יב. שם, וירא
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תשרי י"ד רביעי יום

epia` mdxa` dvx okl ,zxg` zedna envr z` cinrnd daeyz

jexa yecwd oevx meiwa ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl

,df oipra `edepnîeipal wiprd `edy gekae - epia` mdxa`n - ¦¤
,zexecd lka l`xyiì"æø eãîì15,ììëa úBönä ìk íei÷ì- ¨§©©§¦¨©¦§¦§¨

devn lk miiwl yiy

,zefixfaäNòî èøôáe¦§¨©£¥
ìò äìBòä ä÷ãvä©§¨¨¨¨©

äðlk16`idy ,jka - , ª¨¨
äéúBøôa äìöîe äpânä- ©§¦¨©§¨§¥¤¨

mipzipdäfä íìBòa17ìkî ¨¨©¤¦¨
úBiðòøt éðéî¦¥ª§¨ª
:áéúëãk ,úBLbøúnä- ©¦§©§§¦§¦

aezky enk18:ïkL ìëå ,"úånî ìévz ä÷ãöe"livn df -øàMî §¨¨©¦¦¨¤§¨¤¥¦§¨
úånî íélwä íéøeqé éðéîixd -íìBòa íb eðì áBhL ïkL ìk ¦¥¦¦©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨©¨¨

dîéc÷äì äfä,dwcvd ozn z` -,øLôàc äî ìk,xnelk - ©¤§©§¦¨¨©§¤§¨
,oziiyra micwdl yi ,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m`

pin lka fxcfdl yiy i`cea ixdxkyy dwcvd zevn meiwa fexif i

.olvil `pngx mixeqin dpibn `ide dfd mlera ozip "dizexit"

íBé ìëa ïBcð íãà éøäL19iabl el rbepy xacd oekp ixd - : ¤£¥¨¨¦§¨
.dlivne dpibnd dwcv ly zekfd el didzy mei eze` ly htynd

ote`a zzl eacpzdy ,sqkd inekq ozna owfd epax oc o`k cr

lk ,ycewd ux` xear izpy

ly wlgd z` reay

lk zegtd lkl e` ,reayd

ycegd ly wlgd z` yceg

oldl .zefixfd oipr cvn -

hxt owfd epax siqen

zekglÎi`a mitqep dlrne

dlrnd :dpyd seq cr

cvn `ad ytpd jekifa mb z`hazndceardmrt lky ,dwcv ly

lk dyer `ed ,dwcvd zceara dlert dyere dpizp ozep `edy

dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd jekif ly dlert mrt

`ed dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae zexitqa cegi

dlrnl cegid z` ycgn mxeb20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
el xazqn xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy

oia lcadd a"i oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn

"dyrn"l "dwcvdzcearzpizp `id "dwcvd dyrn"y ,"dwcvd

,libxd jxc lr dwcvd

xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "

`id dwcvd zpizpyk

eytp rahn ixnbl dlrnl

`ed ixdy ,dzelibxe

dribia envr mr rbiizn

xy`n xzei zzl dlecb

elit` ixd ;zzl libx `ed

mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl epi` ozep `edy mekqdyk

meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeax zepna dwcvd zpizp

ly oiprdceardwcvd zceara ep`vne epi`x -úeièøt äìòî©£¨§¨¦
,äéìà CBøò ïéà äàìôðå äìBãb,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¨§¦§¨¨¥£¥¤¨

,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndy dlrn `l`úBéäì¦§
ä÷ãvä äNòî`idy jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©£¥©§¨¨

dyrnd mvr `l` ,dpyd lkl zg` mrta acpzdl zeidl dleki

didz dwcv zpizp lyäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòð- ©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤
,zeax zepna dwcvd z` ozepeúçà íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©©©

,úçà úááe,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ììBkä Cqä ék íb §©©©©¦©©©¥
,àeä ãçàz`f lka - ¤¨

oi`y d`ltpe dlecb dlrn

mekqd zpizpa dl jexr

,zeax zepnaáúkL Bîk§¤¨©
Leøôa ì"æ í"aîøä̈©§©©§¥

äðLnä21íéîëç eðML ©¦§¨¤¨£¨¦
ì"æ22áø éôì ìkäå" : ©§©Ÿ§¦Ÿ

:"äNònäm"anxdy - ©©£¤
ely zeipynd yexita

itl" `l dfy wiicne yxtnlcebitl" m` ik "dyrndaex"dyrnd

minrta dyrp aehd dyrndy -zeaxlynl ,yxtn m"anxde .

sl` zzl acpzi cg`yk23dyrn mpn` df ixd ,zg` zaa miaedf

lecbsl` ozep `edyk xy`n ,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,

oipw xzei xacd dyrp dpizp lk ici lr ,oky ,minrt sl`a miaedfd

.eytpa jekife oipw ,ytpd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì

äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
äðùîä ùåøéôá ì"æ í"áîøä ù"îë àåä ãçà ììåëä

:äùòîä áåø éôì ìëäå ì"æ íéîëç åðùù

א.15. ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''רפי''ב משהיוה''א ''להעיר א'.17.: משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰:
ס''ג''. אגה''ק ב.18.''וראה י, א.19.משלי טז, בתחילת20.ר''ה צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על

1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה,
כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ-1/12 יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב
פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות
השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי
אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי'
באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ

שליט"א. אדמו"ר כ''ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו ˘ËÈÏ"‡21.א) ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'הל - הדין - ''ובקיצור :
ה''ז''. פ''א ט''ו.22.דעות משנה פ''ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''מאה הרע''ב גירסת הביא שם ''בצ''צ :
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zpizp ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl

,dlrnl oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd

,B÷enðå Bîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäårecn - §¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£§¦
,zeaexn minrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yiLôpä Ckæì éãk§¥§©¥©¤¤

,äNònä éeaø éãé ìòlr - ©§¥¦©©£¤
aehd dyrnd ziiyr ici

cal ixd - zeax minrta

,z`føac àìî àø÷î äpä¦¥¦§¨¨¥¦¥
áeúkää÷ãö úlòt" : ©¨§ª©§¨¨
,"íéiçìoiivn iaxd - §©¦

seqay "mipewize zexrd"a

miweqta oiirl ,"`ipz"d

aezk my ,fh ,i ilyna

zlert"wicv`l) "miigl

dlnd m` ik "dwcv" dlnd

my ,`i ,`i ilynae ("wicv"

my ,"miigl dwcv ok" aezk

,"miigl dwcv" aezk ok`

`id dnicwnd dlnd la`

" `lzlertm` ik "dwcv

"okmy xne` iaxde ,"dwcv

:"mipewize zexrd"a

miweqtd ipya ,oky ,"b"rve"

zlert" oeyld aezk `l

owfd epaxy ,"miigl dwcv

zlert" `ln `xwnk `ian

milekiy dna wtzqdl dvex iaxd oi` d`xpd itk ."miigl dwcv

wicv zlert"y xne` weqtdyke ,dwcv `id ,"wicv zlert"y yxtl

zewcv 'd wicv" enk jxc lr) dwcv ly dlertdy dpeekd "miigl

"ad`24,oky ,jka wtzqdl dvex ,d`xpd itk ,iaxd oi` - miigl (

`xwn" mixne`yk`lnyexita zeidl xacd jixv ,"aezkd xaic

b"rv df okle ,dwcv `id wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta

."miigl dwcv zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtayeðéäc§©§
dúlâñe dúlòtL`id ,dwcv ly -éLîäìíéðBéìò íéiç C- ¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦©¦¤§¦

,miig ly xzei oeilrd ote`dàeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçî- ¥©¥©©¦¥¨
z`f jiyndl,íéiçä õøàìux`" z`xwpd "zeliv`c zekln"l - §¤¤©©¦

dpnne ,zexitqa xzeia dpezgzd dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd

`"f"n da ekiyni - miyrpe mixvep ,mi`xapd lkl "miig"d mi`a

,"seq oi` zenler" ly dpexg`d dbixcnd `idy "zeliv`c (zecn)

" ly dpiga md zeliv`c zecne `"f ly "miig"deiig,"miigdàéä¦
,"eðfò úðéëL",mi`xapa zeige wfeg ozepd -øîàð äéìòL25: §¦©ª¥¤¨¤¨¤¡©
äiçî äzàå","ílk úàlr aqen ''dz`'' ,mi`xapd lk z` - §©¨§©¤¤ª¨

ody ze`vend 'd mr e''iz cr s''l`n zeize`d ,''zeliv`c zekln''

'd 'z '` :''dz`'' dlnd dfy ,zeize`d xewn26,ãåc úkñ àéäå§¦ª©¨¦
,øôò ãò úìôBpä''cec zkeq'' z`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ©¤¤©¨¨

xtr cr dcixiae zelba `id27,ì"æø øîàîëe28íBãàì eìb" :- §©£©©©¨¤¡

,eply dpexg`d zelbdíänò äðéëL,zelba -,"'eëoeeik ixd - §¦¨¦¨¤
zebixcnl cr dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd efy

iign dpikyl mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd

,`ed jexa seq oi` miigdàzúìc àúeøòúàa ékici lr - ¦§¦§¨¨¦§©¨
,dhnl mc`d zexxerzd

"íéìôL çeø úBéçäì"- §©£©§¨¦
,miiprdéîøbî déì úéìc§¥¥¦©§¥
íeìklyn mdl oi`y - §

ici lr dyrp ,melk mnvr

df,àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨
,dlrnl dlerte zexxerzd

''miigd iig''n miig jiyndl

''zeliv`c zekln''l

dpiga `id zexitqay

dnxbn dl zil''y dxitqe

dnvr lyn dl oi`y ,''melk

zlawn wx `id ,melk

,zexitqd x`ynèøôáe¦§¨
úBéçäì íò ácðúäa§¦§©¥©§©£
,Lnî íéiçä õøà éáLBé- §¥¤¤©©¦©¨

''l`xyi ux`'' iayei

cbpk zpeekn `idy dhnly

dlrnly ''miigd ux`''29-

mipzepy dwcvd ixd

dxeza miwqerd zwfgdl

yi ,l`xyi ux`a dceare

''zeliv`c zekln''l miigd iign dpina zcgein dkynd df ici lr

,''dpiky''leìëå .ïéánì éãåäæk àìôðå ìBãb øác ìò ìékNî- §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨§¦§¨¨¤
jexa ''seq oi`''n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn ici lry

,zelba z`vnpy dpikyl `edíéìBãb änk ,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©©¨§¦
äNòî eðéäc ,"äNònä áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç éøác¦§¥£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤§©§©£¥

éLîäì ,úBaø íéîòôa äNòpä ä÷ãvä,íéðBéìò íéiç Ciign - ©§¨¨©©£¤¦§¨¦©§©§¦©¦¤§¦
,`ed jexa ''seq oi`'' miigdãçéìlertle -ïBéìò ãeçé`ycew ly - §©¥¦¤§

(ezpikye `ed jexa yecwd ly) 'izpikye `ed jixa.úBaø íéîòt§¨¦©
`ycewn dkynd ly ote`a oeilr cegi micgiin - dpizp lka xy` -

dhnl cr (ezpikyl) 'izpikyl ''seq oi`''e (d''awd) `ed jixa

,xzeia zepezgzd zebixcnaéîð eðéäåmb dfe -áúkM äî ïéòk §©§¨¥§¥©¤¨©
:í"aîøä,zeax zepna dwcv zpizp zlrna -,Lôpä Ckæì- ¨©§©§©¥©¤¤

cegid dlrnl dyrpy dn oiprd fnexn m''anxd ly dl` mixaca

,oeilrdLBãwä øäfî òãBpk30àéä ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc ©©¦Ÿ©©¨¦§¦¨¦§¥¤¤¦¦
`id ,dpikyd -:áéúëe ,eðLôðå eðéiçaezke -31:øôòì äçL ék" ©¥§©§¥§¦¦¨¨¤¨¨

."eðLôð.zelba - dhn dhn cr dcxiy dpikyd ,xnelk -ïëìå ©§¥§¨¥
ì"æø eøîà32,"älàbä úà úáø÷nL ,ä÷ãö äìBãb" :zle`b - ¨§©©§¨§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨

,zelbdn dpikyd,èòî èòî øôòî dîé÷äìzpizp ici lr - ©£¦¨¥¨¨§©§©
,zelba dltpy dpikyd z` xzei miniwn mrt lk dwcváé ék ãò"à ©¦¨Ÿ

"äìéL33.dpikyd ly dnilyd dniwd didz f`y - : ¦Ÿ

ùã÷ä úøâà
äðäååîòè áèéä øàéá ì"æ í"áîøä éë ãáìî

äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë
áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð

ãì÷éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

ז.24. יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''ספ''ב שהיחוה''א ''לעיל :.27‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ובפרט'' :
סוס''ט''. אגה''ק עיין - משיחא ספי''ז.28.שבעקבות ח''א לעיל הובא יעקב), העין גירסת (לפי א כט, ˘ËÈÏ"‡29.מגילה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰:

סוס''ח''. א.30.''אגה''ק פד, רות ז''ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, ˘ËÈÏ"‡33.ב''ב ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰כי ''עד רגיל הבלתי ''הסיום :
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תשרי ט"ו חמישי יום
אגרתכב

akmicixhn miciqgy dn lr owfd epax ope`zn (a"k oniq) d`ad zxb`a

ozny xiaqne ,dnecke dqpxt ,miinyb mipipra zevr zece` zel`ya eze`

miiqne .dxezd inkgl `le mi`iapl wx jiiy ,miinyb mipipra zevr

z`xia mci lr sqeeziy ,miinyb mixeqi lawl yi cvik xe`iad zekix`a

.'d zad`ae miny

i`ck ,ef zxb` zpad xzil

ly dteqe dzligz wizrdl

,"`ipz"a dqtcp `ly zxb`

- ycew zexb`"a dqtcp `l`

(n"yz z"dw) "owfd x"enc`

.ck oniq

epax raew zxb` dze` zligza

mileki mda mireaw mipnf owfd

xg`le ,"zecigi"l eil` qpkidl

miehiaa `hazn `ed okn

mil`eyy dn cbpk mitixg

,miinyb mipipra zevr eze`

dfy ,ezeeipr lceba ,eprha

,dxez ipipra eze` lalan

epax dynn di`x e`iadae

mixne` l"f epinkgy1ike" :

epax dyny jzrc lr dlrz

meid lk oce ayei melyd eilr

."ziyrp izn ezxez - elek

zxb`d wlg `a jkl jynda

xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy

ony ,owfd epax miiqn okn

ly zepwzd lr xenyl gxkdd

ipnfe "zecigi"l dlawd ipnf

mbe ,zepwzd itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd

.dpicndn d`ivia mii`n

mi`ex ep`y dny ,mixne` eid mipey`xd miciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

miper miiaxde ,miinyb mipipra zevr miiaxdn mil`ey ok`y "ax dyrn"

onfl aexw" azky dniyxa z`f "xizd" envra owfd epaxy iptn df ixd -

ly dlrnd zece` ,(dq oniq ,my "ycew zexb`"a dqtcp) "ezewlzqd

."'eke a"a ipipr lka wegxn zevre zrcd aexiw"

úøzñî äáäàî !éòøå éçà ,éáeäàÎa mkil` ip` `a -úçëBz £©©©§¥©¥©£¨§ª¤¤©©
!äçëeðå àð eëì .älâî.eppia xaczpe e`ea -,íìBò úBîé eøëæ §ª¨§¨§¦¨§¨¦§§¨

k äúéää ,øBãå øBc úBðL eðéaäiàå ,íìBò úBîéî úàæ ¦§¨¤¨§¨¨Ÿ¦¨§©¥
äæ âäðî íúàöî àBôéà,oldl eyxtiy -éøôñ ìkî ãçàa ¥§¨¤¦§©¤§©©¦¨¦§¥

ïewúå âäðî úBéäì ,íéðBøçàäå íéðBLàøä ìàøNé éîëç©§¥¦§¨¥¨¦¦§¨©£¦¦§¦§¨§¦
ìíìBòä éðéðòa úBNòl äî úãk ,úeiîLb äöòa ìàL ¦§Ÿ§¥¨©§¦§¨©©£§¦§§¥¨¨

óà ,éîLbä,`l -íéàpúk íéðBLàøä ìàøNé éîëç éìBãâì ©©§¦©¦§¥©§¥¦§¨¥¨¦¦§©¨¦

eäì ñðà àì æø ìk øLà ,íéàøBîàå2mlrp `l ceq meyy - , ¤¡¨¦£¤¨©Ÿ£©§
,mdnòé÷øc ïéìéáL ïBäì ïéøéäðe3mdl mixi`ne mixida eide - , §¦¦§§¦¦§¨¦©

,minyay mikxcdíéðôì eéä øLà ,Lnî íéàéáðì íà ék¦¦¦§¦¦©¨£¤¨§¨¦
ìàeîLk ,ìàøNéa`xwpd ,`iapd -åéìà Cìä øLà ,äàBøä §¦§¨¥¦§¥¨¤£¤¨©¥¨

'ä Løãì ìeàL4,eci lr - ¨¦§Ÿ

úBðBúàä øác ìò©§©¨£
.åéáàì eãáàpL,recn - ¤¤¤§§¨¦

mi`pzd z` el`y `l ,ok`

zece` mb mi`xen`de

xiaqn - ?miinyb mipipr

:owfd epaxìk ,úîàa ék¦¤¡¤¨
éøácî ãáì ,íãà éðéðò¦§§¥¨¨§©¦¦§¥
¯ íéîL úàøéå äøBz¨§¦§©¨©¦
÷ø ,íéâOî íðéà¥¨ª¨¦©

,äàeáðaaezkk -5-àì"å ¦§¨§Ÿ
íéîëçì,ribn -,"íçì- ©£¨¦¤¤

mipiprd lk ,xnelk

,miinybdì"æø øîàîk6: §©£©©©
õeç ,íéîL éãéa ìkä"©Ÿ¦¥¨©¦

å ,"íéîL úàøiî- ¦¦§©¨©¦§
mixne` l''f epinkg7:

íéqëî íéøác äòáL"¦§¨§¨¦§ª¦
'eë,mc`d zricin -

:mdneäîa òãBé íãà ïéà¥¨¨¥©§©
úéa úeëìîe 'eë økzNn¦§©¥©§¥
,"'eë øæçz éúî ãåc- ¨¦¨©©£Ÿ

,giynd `eaiykeåLä äpä¦¥ª§
z`ia uwe zinyb dqpxt -

,giynd.äæì äæmyk - ¤¨¤
mipiprd zrcl cg` s` geka oi` jk ,''uw''d rcei cg` s` oi`y

.dqpxt lyäéòLéa áeúkM äîe8,"íéLøç íëçå õòBé" :- ©¤¨¦©§¨¥©£©£¨¦
ea miynzyny gpen "urei" mb `ed (dxezd znkga) mkgy ixd

,miinyb mipipra dvr zpizp lrì"æø eøîàM äî ïëå9rbepa - : §¥©¤¨§©©
:dnyl dxeza wqery inl"äiLeúå äöò epnî ïéðäðå"ixd - §¤¡¦¦¤¥¨§¦¨

yi dxez cneld mkg cinlzy l''f epizeax xn`nne weqtdn oaen

zzl egekazevr,,äøBz éøáãa eðéä,`wec -àø÷pä ©§§¦§¥¨©¦§¨
"äiLez"10,,dxez ipipra zevr - epiid ''diyeze dvr'' k"`e - ¦¨

íéðL øaòì òãBiL äæ" ¯ "õòBé" :ì"æø øîàîkici lr - §©£©©©¥¤¤¥©§©¥¨¦
,xc` yceg ,dpyl yceg ztqedíéLãç òa÷ìåy`x izn - §¦§Ÿ©¢¨¦

,ycegøeaòä ãBqL ,"'eë,miycge mipy xarl -'äöò' éeø÷ ¤¨¦¨¥¨
ìa 'ãBñ'åàúéàãk ,äøBz ïBLzxne` `xnbdy itk -ïéøãäðña §¦§¨¦§¦¨§©§¤§¦

:é"Lø Leøôa íL ïiò ,æô óc''urei''y yxetna aezk my - ©©¥¨§¥©¦
.xeaird ceqa mixeyw ''dvr''e

ùã÷ä úøâà
ééáåäà áëúøúåñî äáäàî ééòøå ééçà

äçëåðå àð åëì äìåâî úçëåú
úàæë äúéää øåãå øåã úåðù åðéá íìåò úåîé åøëæ
ãçàá äæ âäðî íúàöî àåôéà äéàå íìåò úåîéî
úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
úåùòì äî úãë úåéîùâ äöòá ìåàùì ïå÷éúå âäðî
ìàøùé éîëç éìåãâì óà éîùâä íìåòä éðéðòá
ñðà àì æø ìë øùà íéàøåîàå íéàðúë íéðåùàøä
ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
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:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה''פ: ב) (רלז, זח''א ע''פ מובן ובכ''מ) פל''ו (ראה שילה'' י,1.יבא שבת
א.2.א. נט, חולין ב.3.ראה נח, ברכות ט.4.ראה פרק א' יא.5.שמואל ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים אבות9.ג,

ובכ''מ.10.רפ''ו. ב. כו, סנהדרין
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תשרי ט"ז שישי יום
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mdy oeeik j` ,miny myl

cr ,dfa mirewy jk lr

iigl dad` mb mdl yiy

drixtnd efk dad` ,sebd

- `lina ixd ,xcqlïk ìòå§©¥
øòöa íäì äøç áèéä¥¥¨¨¨¤§©©
,íçøé 'ä íBìLå ñç óebä©©§¨§©¥
,ììk ìa÷ì ïéìBëé ïéàå- §¥§¦§©¥§¨

,mixeqie xrvL ãò- ©¤
xrvd,ízòc ìò íøéáòn©£¦¨©©§¨

øéòî íäéìâø úzëì§©¥©§¥¤¥¦
ì ,øéòìúBöò ìàL §¦¦§Ÿ¥

,÷Bçøîmrhd ok` edn - ¥¨
ozep `ed jexa yecwdy

qgiizdl yi ji`e ,mixeqi

miigd zeiral dxez it lr

icinlz lv` jk lr zevr ywal `l `id jxcd m` - miinybd

ywal mikldznd dl` :xiaqne owfd epax jiynn ?miwicve minkg

lr dpekpd jxcd mkxc oi` ,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr

- jk mzeyra ,oky ,dxez itì 'ä ìà eòL àìåçeøa åéìà áeL §Ÿ¨¤¨¥¨§©
ék" ,äáäàa BzçëBz ìa÷ì ,óebä úòðëäå äëeîð`wec ,ixd - §¨§©§¨©©§©¥©§§©£¨¦

:"'eëå 'ä áäàé øLà úà''gikei -12jldzdl mewnay ,o`kn - ¤£¤¤¡©§
xefgl mc`d lr ,miinyb miypern xhtidl ji` zevr ytgle

eze`y dvex `ed jexa yecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza

,jkn oevx ray zeidl icedi lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi

iehiak ,daeyzl exxerl 'd xga eze` `wecy ,zekfd el yi oky

.eil` `ed jexa yecwd ly zcgeind ezad`l

óøò Côäì íëç ïáì ïéàL ,Bða äknä ÷écöå ïîçø áà Bîëe§¨©£¨§©¦©©¤§¤¥§¥¨¨©£ŸŸ¤
elôà Bà ,äøæò Bì àöîì ,ñeðì,`l -åéáà éðôì ,øLé õéìî ¨¦§Ÿ¤§¨£¦¥¦Ÿ¤¦§¥¨¦

,ãéñçå ÷écväå ïîçøäzg`a xird r''p v''iixd iaxd - ¨©£¨§©©¦§¨¦
eizegiyn13a` zece` dpey`xd mrta xacn owfd epaxyk :

wxe ,''ciqg'' x`eza ynzyn `ed oi` ,eze` dkne epa z` yiprnd

ynzyn `ed my ,''xyei uiln'' zece` xacn `edyk ,okn xg`l

la` ,mkge wicve ongx ok` `ed ,epa z` dknd a` ,oky ,df x`eza

`ed oad m`y ,ep` mi`ex mipt lk lr !dkn epi` ciqg ik ,ciqg `l

el ytgl qepi `l - mkg

,xyei uiln e` dxfr÷ø©
"Bîéðô eæçé øLé" úBéäì- ¦§¨¨¤¡¨¥

m` ik ,ely sxerd mr `l

,ely miptd mr¯ åéáà íò¦¨¦
,íéðôa íéðtcbpk mipt - ¨¦§¨¦

,miptåéúBàkä ìañì¦§Ÿ©¨¨
ìk Bì áBèì ,äáäàa§©£¨§¨
äìòîì ,äpäå .íéîiä©¨¦§¦¥§©§¨

"íéðt" úðéçaepcnly - §¦©¨¦
icedi ly ecvny ,lirl

ote`d dlrnll zeidl jixv

efgi xyi'' ly dpigade

,''mipta mipt''e ,''enipt

ik ,sxerd zxfgdn jtidd

minyay epia`a zefgl m`

dpigad ixd ,mipt l` mipt

dlrnl ''mipt'' lyàeä
øLà ,÷Lçäå ïBöøä̈¨§©¥¤£¤
òétLî íéîMaL eðéáà̈¦¤©¨©¦©§¦©
íéîìBò áeè ìk åéðáì- §¨¨¨¨¦

mbe ipgexd mlerd mb

,inybd mlerdLôð éiçå§©¥¤¤
,óeâå`ed df lk ixd - §

,rityn,ïBöøå äáäàa§©£¨§¨
àéäL ¯ íéiç úøBz éãé ìò ,äöéôçå ä÷éLç,`id dxezd - £¦¨©£¦¨©§¥©©¦¤¦

Cøaúé BðBöø,eðì ïúð øLà ¯oevxe dad`a `idy ,efk drtyd - §¦§¨¥£¤¨©¨
miptdn d`ad drtyd ,''mipt'' zpiga z`xwpd `id ,'ekezeinipte

,dlrnly oevxd:íéøîBàL Bîk,dxyr dpenya -øBàá ék" §¤§¦¦§
éðtda úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz eðì zúð E,dci lre -,BðBöø ¨¤¨©¨¨©©¦©£¨§

ïéàM äî ."'eë BðBöøe ,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð äæ ìòå§©¤¤¡©§§¥¤¤©¦§©¤¥
,íéìelb éãáBòì ïk,mlerd zene`l -íôeb éiç òétLî14àlL ¥§§¥¦¦©§¦©©¥¨¤Ÿ

,"íéøçà íéäìà" íéàø÷ð Cëì ,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa§¨©£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¦¡Ÿ¦£¥¦
íé÷ðBiL,mzeig -."íéøBçà" úðéçaîm` ik ,iniptd oevxa `l - ¤§¦¦§¦©£©¦

xtq ly oey`xd wlga a''k wxta xaqedy itk ,ipevigd oevxa

eipta xyi milkzqn ,cicil xac mipzepy dryay ,''`ipz''d

d oevxdne miptdn `a df ytpay oeeik ,oky ,el mipzepykiniptly

,mipta ea zelkzqdd ici lr xacd `hazn seba mb jk ,ytpd

oeeik oky ,epnn miptd z` miptn - `peyl xac mipzepyk eli`e

`id dpizpde ,epnn mipten ,iniptd oevxd zeinipt ,miptd ,ytpay

ùã÷ä úøâà
êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä

úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
268úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä

úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà

åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà

ח.11. פנ''ה, יב.12.ב''ר ג, 13.15.משלי ע' תש''ד סה''ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.נפשם בחיי גם הוא כן דלכאורה ''צ''ע
וספ''ג''. פכ''ב ח''א ראה



ixyz f"i ycew zay Ð ak zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy aq

תשרי י"ז קודש שבת

el zzl mivexy `l la` ,`edy dfi` mrh iptn ipevigd oevxa wx

,epnn dpten ,iniptd oevxd ,miptd ,ytpay myk ixd ,zn`a

el mipzepy drya mipten miptdy ,seba mb xacd swzyn

- o`k mb jk .drtydd

zene`l sebd iig zrtyd

oevxa wx zpzip mlerd

dipevig''miixeg`'' zpiga ,

mde ,(''mipt''l cebipd)

dlrnl ''mipt'' zpigay ,`vei mipt lk lr .''mixg` midl`'' mi`xwp

jexa yecwd ly iniptd oevxa l`xyi ipal zpzipd drtydd `id

.`edëå÷Lçäå ïBöøä ,íãàa àeä C,mc`d ly iniptd oevxd - §¨¨¨¨¨¨§©¥¤
,"íéðt" úðéça àeä''mipta mipt'' zeidl jixvy mixne`yke - §¦©¨¦

oevxa) wyge oevxa lawl `id dpeekd ,`ed jexa yecwdl mc`dn

el ozipy dn (inipt

dlrnly ''mipt''dn

,(dlrnly zeiniptdn)

lawl yiy dpeekd eppiprae

jexa yecwd ly dgkezd

.inipt oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy) `edìa÷î Bðéà íàå- §¦¥§©¥
,dgkezd.íBìLå ñç ,øBçàå óøò CôBä elàk ¯ ïBöøå äáäàa§©£¨§¨§¦¥Ÿ¤§¨©§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå,mixeqid -,äáäàaly egeka didiy - §¥¨©§¨§©¥§©£¨
,dad`a mixeqid z` lawl mc`:ì"æç éôa 'ä úöò àéä¦£©§¦£©

,"åéNòîa LtLôì"`xnbdy itk -15mc` d`ex m`'' :zxne` §©§¥§©£¨
yiy eiyrnn dl` ixg` ,''eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy

,mdilr daeyz zeyrl

,daeyz dyrieBì àöîéå§¦§¨
÷eøî ïéëéøvä úBðBò£©§¦¦¥
ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤

Búáäàjexa yecwd ly - ©£¨
,`ed,åéìàdad` - ¥¨

,äøeMä úì÷ì÷îä©§©§¤¤©¨
àøBðå ìBãb Cìî ìLîk¦§©¤¤¨§¨
Bîöòáe BãBáëa õçBøä̈¥¦§§©§
áøî ,Bãéçé Bða úàBö16 ©§§¦¥Ÿ

,Búáäàdf ixdy ,epal - ©£¨
jlnd ok`y ,xcqdn dbixg

z` dwpne ugex envr

daxd ezad` wx ,d`evd

ecigi epa l` jlnd ly

`edy ,dxeyd z` zlwlwn

yi jk .ez`ev ugex envr

ly dlecbd ezad` ze`xl

.mixeqi ici lr eizepeer ezewpa - eil` `ed jexa yecwdBîk§
áeúkL17'ä õçø íà" :18ètLî çeøa ,'eë ïBiö úBða úàBö19 ¤¨¦¨©©§¦§©¦§¨
"'eë20,íéðt ìà íéðtä íénëå .,mina miptd mr milkzqnyk - §©©¦©¨¦¤¨¦
ynal ,mc`l mc`d al mb ixd jk ,mipt mze` mina mitwz

,dlrnll - oeilrd mc`l dhnl mc`dáìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥
,íéðBzçzä ìà 'ä úáäà úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk- ¨©§¦¥¦§©¨©£©¤©©§¦

d mlerd zeizgza mi`vnpd dl`ldf,àéä øLàly ezad` - £¤¦

,`ed jexa yecwd,ílk íéîìBòä éiç ìkî äáBèå äø÷é- §¨¨§¨¦¨©¥¨¨¦ª¨
,miinybde miipgexd zenlerdáeúkL Bîk21Ecñç ø÷i äî" : §¤¨©¨¨©§§

,"'eëåaezk oke -22:ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç áBè ék" §¦©§§¥©¦¦©¤¤
,äáäà úðéça àeäLmler zad`'' ,dad` `id cqgd zeinipt - ¤§¦©©£¨

jizkyn ok lr jizad`

,cqg `a dad`n ,''cqg

ìëaL íéiçä éiç àeä©¥©©¦¤§¨
Bîk ,úBîìBòä̈¨§

:íéøîBàLdpenya - ¤§¦
,dxyríéiç ìkìëî"§©§¥©¦
."ãñçacqgy ixd - §¤¤

miigde oefnd md dad`e

.miigd lyæàåoiaiyk - §¨
ly dlecbd ezad` z`

,eil` `ed jexa yecwd

dfe - mixeqia z`haznd

yecwdl dad` ea xxeri

z` lawl ,`ed jexa

- f` ,dad`a mixeqidíb"©
,"áBhä ïzé 'ädn - ¦¥©

d`xpd aeh ,ielba mb aehy

xya ipira mi`exy ,dlbpde

,aeh dfy,åéìà åéðt øàéåeidi dlrnly zeiniptde miptdy - §¨¥¨¨¥¨
,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`aäáäà úðéçáa¦§¦©©£¨

,älâî äçëBúa úøzñîe úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤§ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai df ixd ,zxzeqn dad`n d`ad -dielbmicqgae

,miielb,ïLøLa úBøeábä e÷zîúéåod zexeabd ixd yxeyay - §¦§©§©§§¨§¨
ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl zecxei ody `l` ,aeh

,oyxya ewznzi zexeabd:ãòå äìñ çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå
.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå

äöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî

äì÷øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå

א.15. ה, ˘ËÈÏ"‡:16.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17.''צ''ע ד, Î''˜18.ישעי' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.''את - ˘ËÈÏ"‡:19.''בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''חמץ דביעור ליה''ר הכולל מש' ‡„ÂÓ"¯20.''להעיר ˜''Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘.''שם פרש''י ח.21.''וראה לו, ד.22.תהלים סג, שם



. . .mei meidbq

oey`x meiixyz `ic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dkxa :yneg
.dqÎq :mildz

.mei lka Î266Î . . . y"c` .`k :`ipz

- mixvw miyexc f` bedpk - miaxa dxez owfd epiax xn` `pf`ila e"pwz t"kdei i`vena
zexe` fi` eil` hb`f qcxt xrc ,eizecnl `l eil` ,eil` ep`xw lka epiwl` 'dk in t"r¨
oi` q`ee zewl` xrc fi` eil` hb`f h"yra xrc iax xrc ,zeliv`c q"rc milka miyalznd¨¨
o'heyt orcri `a fi` qr q`ee q"` zenvr eil` :fi` heytd yexit xrc ,zeliv`c q"rc milk¨
zenvr eil` ep`xw lka oe` eil` miaexw fi` q`c oe` ,dheyt dpen` jxec zinvr dricia orci`¨
f` ,q"` zenvr hin dnypd zenvr xagn fi` dheyt dpen`a dltz ,dnypd zenvr oe` q"`

.mipyd jxan oe` mileg `tex xrc oiif l`f q"` zenvr¨

iytg mebxz

"eil`" :xne` h"yrad iaxd ;zeliv`c zexitq xyrc milka miyalznd zexe`d md "eil`" :xne` 'qcxt'd

zinvrd drcezay seqÎoi` zenvr - "eil`" :`ed heytd yexitd ;zeliv`c zexitq xyrc milkay zewel`d `ed

;dnypd zenvre q"` zenvr - 'eil` ep`xw lka'e ,'eil` miaexw' edfe .heyt icedi lk ly - dheyt dpen` iciÎlr -

.mipyd jxane mileg `texd didi q"` zenvry ,q"` zenvr mr dnypd zenvr z` zxagn dheyt dpen`a dltz

ipy meiixyz aic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dkxa :yneg
.gqÎeq :mildz

`ai . . . mb j` :`ipzdliy

.mwix zxfeg dpi`y zrcd aexiwae dnkg zevrena dceare dlenrzl dzexk zixa

iyily meiixyz bic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dkxa :yneg
.`rÎhq :mildz

.i"yxita . . . iiaed` .ak :`ipz

.yhiee`aeila k"ne - b"nxz - y"xdn x"enc` zewlzqd

.('ipy zxaeg minzd uaewa qtcp) .w"db`a qetca `a `l - dteqe ak oniq zxb` zligz

iriax meiq"dg axr ,ixyz cic"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dkxa :yneg
.erÎar :mildz

.'eke 'd ad`i . . . zn`d j` :`ipz

תבשילין. עירוב
בהדסים. משא"כ ערבות, שתי על מוסיפין אין

ומשתדלים - כריכות שתי הלולב על יו"ט. ובערב בסוכה הלולב לאגוד מהדרים
- פנים כל על במעט העליונה כריכה גם וערבות, בההדסים מכוסות תהיינה ששתיהם
טפח במשך אלו שלש הלולב, עם והערבות ההדסים אוגד שבהם, כריכות שלש זה ומלבד

אחד.

íåé
ïåùàø
:milidz

q :wxtn

dq :wxt cr

íåé
éðù
:milidz

eq :wxtn

gq :wxt cr

íåé
éùéìù
:milidz

hq :wxtn

`r :wxt cr

íåé
éòéáø
:milidz

ar :wxtn

er :wxt cr



. . .mei meid cq

iying meizekeqd bgc ` ,ixyz ehc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dkxa :yneg
.grÎfr :mildz

.e"qp oipicd . . . a` enke :`ipz

מנת על במתנה שהוא בפירוש אומרים עליהם לברך לאחר מינים הד' כשנותנים
ברכת שיתחילו אאמו"ר הורה ולמקבל. לנותן תועלת והוא ראשון. ביום ובפרט להחזיר,

בשני'. והאתרוג אחת בידו כשהלולב שהחינו
בהו"ר. רק - גו' אמרתי כי הפסוקים

המוציא. אחר ולא קדוש אחר בסוכה לישב מברכים ביום גם
z` gwel 'id owfd epiaxy f"ir mircei ep` (y"dgc 'a mei l"pk) mipdek zkxa zra dbdpdd

.k"pl ezilh zgz ,ezpezg mcew ,v"vd

iyiy meizekeqd bgc a ,ixyz fh[בחו"ל]c"yz'd

פתח אומרים אבל הודו א"א במנחה בסוכה. לישב ואח"כ שהחינו הלילה: בקדוש
אליהו.

.mixeriy.i"yxit mr iyy ,dkxa :yneg
.atÎhr :mildz

.p"eln p"e` . . . iiaed` :`ipz

min mza`ye mrc l`n orhqwrf mrc orciif oet hxrdrb xin ora`d h"qwz :xtiq v"vd¨¨
myny (`"d d"t dkeq 'yexi) hb`f `xnb ic iee c"r oreerb fi` qr oe` ,z"ewl oet - oey`xd -¨
oreerb lawn ora`d xin ,d`eapd ielib da`eyd zia zgnya oreerb lawn h`d dpei .mia`ey¨¨

.oteqa ozlgz uerpy ,ornew hree giyn f` fi` seq xrc ,seq oi` cr

iytg mebxz

- oey`xd - "min mza`ye" [xn`nd] z` ziyyd mrta ,[owfd x"enc`] `aqdn ,eprny h"qwz zpya

[`iapd] dpei .mia`ey myny - (`"d d"t dkeq inlyexi) zxne` `xnbdy dnl dneca did dfe ,"dxezÎihewl"ay

.oteqa ozlgz uerpy ,`ai giyny `ed seqd ,seqÎoi` cr eplaw ep` ,d`eapd ielib z` da`eyd zia zgnya laiw

zayq"ndeg zay ,ixyz fic"yz'd

ובצהלה. בשמחה גם
בלחש. אומרים - לך ויתן סעודתא, היא דא לדוד, מזמור חיל, אשת עליכם, שלום

הושענות. א"א בשבת ויום. יום כל פסוקי אחרי ונסכיהם ומנחתם - במוסף
.mixeriy.i"yxit mr iriay ,dkxa :yneg

.ftÎbt :mildz
.llk ÎelwÎ . . . zxifba .bk :`ipz

zexywzd - ja dweace dweag xn`nk ,ytpay dcigi 'iga dlbzn zepeiqpc dceard ici lr
jcgil dcigi - dpd ,ytp zxiqna zevne dxezd meiwa - jler zpreh - f"ire ,zewl`a dnypd
r"edy ,zewl`l zindad ytpay dcigi jtdp ef zelbzd i"rc ,ytpay dcigi 'iga dlbzny -
ipipr lkae ,'d zceara daexn d`pde lecb beprz ybxdae ,inipt zeiga v"nezd meiwa swezd
mipipray mrh aehe beprzd epnn gwlp ik ,zizin` d`eyda elv` oiey e`le od mlerd

.miinybd

íåé
éùéîç
:milidz

fr :wxtn

gr :wxt cr

íåé
éùù
:milidz

hr :wxtn

at :wxt cr

úáù
ùãå÷
:milidz

bt :wxtn

ft :wxt cr
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ראשון יום שוטה? איזהו

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ïéc úéa ïéà ,äèBMä ìáà£¨©¤¥¥¦

.BúBà ïéàéOî©¦¦

בגמרא נאמרו מהמצוות, פטור לענין שוטה? נחשב מי
יוצא שוטה: נקרא שטות, דרך אותם שהעושה דברים ארבעה
מה מאבד הקברות, בבית לן בגדיו, את קורע בלילה, יחידי

לו ג,ב)שנותנים .(חגיגה
דברים לארבעה שבאשר צדק', ה'צמח אדמו"ר מבהיר
שוטה הריהו – פעמי חד באופן כן עושה אם אפילו אלו,

קנג) אה"ע האדם(שו"ת אחרים, השתטות לסוגי ביחס זאת, עם .
מתמשך באורח כן לעשות דרכו אם רק כשוטה (ראהמוגדר

לה) חו"מ .ב"י

הרמב"ם אומר לעדות פסול לענין ט)אמנם, ט, עדות (בהל'
שבדברים למרות אחד, בדבר השתטה אם שוטה נחשב שאדם

האדם. כאחד נוהג הוא אחרים
הזקן רבנו מכך סכ"ה)ומדייק בהלכות(שו"ת שכאן, מאחר כי

שלענין שאף לומר יש שוטה, מהו הרמב"ם פירש לא אישות,
שוטה אישות לענין הרי פוסל, שטות של אחד דבר גם עדות

שוטה. בגדר אינו בלבד אחד בדבר
הבית מדברי לזוז לנו שאין אדה"ז, כתב מעשה שלענין אלא

קכא)יוסף לענין(אה"ע גם נכונים עדות בהלכות הרמב"ם שדברי ,
בדבר תמיד והמשתטה התורה, הלכות שאר לענין וגם אישות

יחשב. שוטה בכלל – ויחיד אחד

שני יום שידוך? לבטל יכולים מתי

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰Bçk LLz Bà äìç íà¦¨¨¨©Ÿ

.àéøáiL ãò íéLãç äML ïézîé ¯ ìòáì ìBëé Bðéàå§¥¨¦§Ÿ©§¦¦¨¢¨¦©¤©§¦

החתן גויס החתונה מועד ולפני שהשתדכה, ביתומה מעשה
בטענה השידוך, את לבטל הכלה ביקשה זאת בעקבות לצבא.

להמתין. ביכולתה ואין רב, זמן תימשך החתן שהיעדרות
צודקת. אכן שטענתה היומי, מהרמב"ם נזר' ה'אבני הוכיח
עונתו, לקיים יכול שלא חולה בעל מפורשים: הדברים שהרי

חדשים, ששה dfnימתין xzei `l j`,נשואה באשה כך ואם .
זמן להמתין צריכה היא אין – השתדכה שרק בכלה שכך ודאי

השידוך. את לבטל לה ומותר רב,

דעה אמנם ריא"ז)ישנה בשם אם(ב"ב רק קיים האמור שהדין ,
האשה על – ודאי הריפוי אם ואילו יתרפא, שהבעל בטוח לא
ישוחרר שהחתן ודאי הלוא בעניננו, וגם שיידרש. ככל להמתין

שירותו. בתום
ודאי, לריפוי בספק המוטל ריפוי בין מבדיל לא הרמב"ם אך
גם וכך חודשים. ששה על תעלה לא ההמתנה מקרה בכל
אך השירות, בתום בודאות ישוחרר שהחתן אף שלנו: במקרה
את לבטל בידה והרשות רב, כה זמן לחכות אמורה לא הכלה

השידוך.
[bk oniq htyn oyeg xfp ipa`]

שלישי יום להלואה כתובה בין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰,dúaúëa äMàì áøòä¤¨¥§¦¨¦§ª¨¨

ì áiç Bðéà ,Bãiî eðwL ét ìò óà.ílL ©©¦¤¨¦¨¥©¨§©¥

לא "אסמכתא הרי לתמוה: יש הערבות מושג של עיקרו על
מדובר כאשר רק ברת-תוקף היא ממונית והתחייבות קניא"

מוגדרת? בהתחייבות
משנה המגיד מבאר ו)אלא כה, ולוה שיש(מלוה ההנאה שמפני

מכספו מלוה הוא ובגללו המלוה על נאמן שהוא מכך לערב
ערבללו מדוע מובן מעתה עצמו. לשעבד הערב מסכים – ה

בגלל ממון הוציא לא איש כי לשלם, חייב אינו לכתובה

נאמנותו.
הפוסקים ו)וכתבו קב, אה"ע ונו"כ על(שו"ע בערב אמור זה שכל

הנדוניה על לכלה ערב אבל כתובה, תוספת או כתובה עיקר
כיון לשלם, שחייב חוב על ערב כמו דינו לבעל, נותנת שהיא

ממון. מוציאה היא שלו הערבות ידי שעל
יש חלוקות: הדעות הנדוניה, על לחתן שערב במי זאת, עם
לשלם, חייב שאינו הכתובה על לכלה לערב שוה שדינו אומרים
לחתן נדוניה על שערב אומרים ויש כלום; מחסרו אינו שהרי

ערב. כל כמו חייב

רביעי יום נדוניה! לבנותיכם תנו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰íãà ïziL íéîëç eeö¦£¨¦¤¦¥¨¨

.Ba àNpzL éãk ,Bzáì èòî åéñëpî¦§¨¨§©§¦§¥¤¦¨¥

בנותיכם "ואת נאמר שם ירמיה, בספר זו הלכה מקור
לאנשים" ו)תנו הגמרא(כט, נב). שכוונת(כתובות לומדת

ירצו שאנשים כדי נדוניה, לבנותיכם תנו – היא הפסוק
אותם! לשאת

רק הינה נדוניה שחובת הרמב"ם ציין זאת, למרות
minkg zpwz.

פרק מלמדנו זו, בהלכה הרמב"ם של לשונו דיוק ואכן,
הקשור שבכל מסתבר, הנביאים. לספרי היחס אודות בשיטתו
כמצוה נחשבים הם שאין היא שיטתו בנביאים, שמקורם לדינים

בלבד. סופרים מדברי אלא מהתורה,
שבת בהלכות בדבריו מוצאים אנו לכך בולטת דוגמה

ה"א) :(פ"ל
התורה, מן שנים – בשבת נאמרו דברים mipye"ארבעה

mi`iapd ici lr oiyxetn mde mixteq ixacn– שבתורה .
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ועונג, כבוד – הנביאים ידי על ושנתפרשו ושמור; זכור
מכובד ה' ולקדוש עונג, לשבת וקראת נח,שנאמר: (ישעיה

".יג)
שחובת מציינת שהגמרא בזה כי להסביר, עלינו זו ברוח

כוחה זו שתקנה לומר רק כוונתה "מדאורייתא", הינה נדוניה
אףenkגדול נכסים, לבתו לתת מחויב אדם לכן התורה. מן דין

הבן. ירושת מצות מתבטלת בכך אם
[ozi` ci]

חמישי יום הבעל... בירושת מכיר אינו החוק אם

:Â-‰ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰àlL dnò äðúä¦§¨¦¨¤Ÿ

äðúäLa ?íéøeîà íéøác äna . . äpLøéé àì äæ éøä ¯ äpLøéé¦¨¤¨£¥¤Ÿ¦¨¤¨©¤§¨¦£¦§¤¦§¨

.àNpzL íã÷ dnò¦¨Ÿ¤¤¦¨¥

לרשת זכותו על למחול יכול שבעל ואומר מבדיל הרמב"ם
כן שאין מה החתונה, בטרם זאת עשה אם רק אשתו נכסי את
זכותו על לוותר אפשרות בידו אין נישאו, כבר שהם אחרי

יורש. בתור
מעניינת: השלכה יש אלו לדברים

תקנה קבעו אשר מישראל קהילות היו ההיסטוריה, במשך
הראשונה השנה בתוך לעולמה הלכה האשה בו שבמקרה
אלא לבעלה, עוברים אינם נכסיה – ילדים ללא לחתונה

להוריה. חוזרים
לבתו נדוניה נותן אבא כאשר והגיון. טעם יש זו בתקנה

מעמד יחזיקו שהנישואין מחשבה מתוך זאת עושה הוא הכלה,
מתה שבתו במקרה כספו את להפסיד מוכן הוא אין זמן. לאורך

לחתונה. סמוך
התקנה? של ההלכתי הסמך מהו – השאלה עולה כאן אבל
שכאשר הרי המקום, מנהג שזהו שהיות היא, והתשובה
נכסיה על מוותר שהוא דעת על זה היה עמה, התחתן הבעל
האשה ירושת על לוותר יכול הבעל וכאמור, כאלו. בנסיבות

החתונה. בטרם
מכיר אינו הממשלתי החוק בהם במקומות זאת, עם
אנו שאין ראשונים, כתבו – אשתו של יורש בתור בבעל
הבעל תורה פי ועל דינא", דמלכותא "דינא כאן אומרים

היורש. הוא
[lrad zyexi jxr zicenlz dictelwivp`]

שישי יום אפשר אי – אחרת באומה להחליפם

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰dðBöøì úLøbúî äMàä̈¦¨¦§¨¤¤¦§¨

.dðBöøì àlLå§¤Ÿ¦§¨

שבעל חמור חרם גרשום רבנו תיקן שנה, כאלף לפני
הרמב"ם הפלא, למרבה לרצונה. בניגוד אשה יגרש לא
ש"האשה סתמית בצורה כותב אלא מהחרם, לגמרי מתעלם

ברצונה dpevxaמתגרשת `lye.יוסף הבית כתב וכן ,"
היתכן?!

חרם התפשט לא עדיין הרמב"ם שבימי טוען, המהרש"ל
על התקנה התקבלה יותר מאוחרים בדורות רק גרשום. דרבנו
בעל אישה לגרש אסור בזמננו ולכן עוררין, ללא הקהילות ידי

לג)כורחה סי' מהרש"ל .(שו"ת
בעיקר התקבל גרשום דרבנו חרם נוסף. הסבר קיים אבל

חשו לא לכך, אי ובמצרים. בספרד ולא וצרפת, אשכנז בארצות
כי הטוענים יש כיום, גם אודותיו. להזכיר יוסף והבית הרמב"ם

ספרדים ולא אשכנזים, רק מחייב אלאשקרהחרם מהר"ם שו"ת (ראה
צה) .סי'

מכונה גרשום רבנו אגב, dlebd"דרך xe`n"ההסברים אחד .
באומה אותנו להחליף מה' "מונעות" שתקנותיו משום לכך,

אחרת.
של חתונתו" "יום היה תורה מתן כידוע, – כיצד? הא
במקביל נוספת אומה יבחר לא הקב"ה ישראל. כנסת עם הקב"ה
לא הוא מאידך, נשים; שתי לישא אסר גרשום רבנו שהרי לנו,
לגרש אין שהרי אחרת, באומה להחליפנו מנת על אותנו יגרש

כורחה בעל 341)אשה עמ' כג, .(לקו"ש

שבת-קודש באנגלית... וחתימה בעברית גט

:Ê ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ïî áúëa áeúkL èb¥¤¨¦§¨¦

läïéøékî eéäiL àeäå ,øLk ¯ øçà áúëa ïéîúBç åéãòå ,úBðBL ©§§¥¨§¦¦§¨©¥¨¥§¤¦§©¦¦

ì.dáúëe áúkä ïBL §©§¨§¨¨

בלשון חתמו והעדים למשל, באנגלית, נכתב הגט אם
ואת הגט שפת את יזהו שהעדים בתנאי כשר הגט – הקודש

zipaz.הגט
לעיל הרמב"ם לדברי סותר הדבר כג)ולכאורה, (פ"א,

וכתוב, קרוא לדעת צריכים לא כלל שהעדים עניין באותו
אישור ולצורך הגט נוסח את בפניהם שיקראו די אלא

את רק לזהות עליהם בטוחיםoeylחתימתם ולהיות הגט

בנוסף כי הרמב"ם כותב כאן ואילו חתמו. עליו הגט שהוא
"הכתיבה", את להכיר צריכים העדים הגט, לשון לזיהוי

ותבניתו! הגט מראה היינו
לבאר: ויש

הגט, נוסח נכתב שבו לזה זהה בכתב חתמו העדים כאשר
פי על הגט את יזהו שהעדים בכך להסתפק הגט.oeylניתן

היא חתימתם ואילו אחת בשפה נכתב עצמו הגט אם ואולם,
שהגט בכך די לא אחר, בכתב וחתמו הואיל – שונה בכתב

את גם שיזהו צריך אלא בפניהם, ומראהו.zipazהוקרא הגט
[gwex dyrn]



fq
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ראשון יום
יא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָהּנֹוׂשא
שמת] בעלה אחי אֹו[ע"י נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְִִִִֵַָָ

הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, אֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֻנתּגרׁשה
וכן ּכבעּולה. היא הרי ׁשּמּנּׂשאת מנה, מאה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻּכתּבתּה

מׁשחררת ּבתּולה כנענית]הּנֹוׂשא שפחה ּגּיֹורת[מהיותה אֹו ְְְִֵֶֶֶַָֻ
ׁשבּויה גויים]אֹו ונתּגּירה[בידי הּׁשפחה נׁשּתחררה אם - ְְְְְְְְִִִִַַַָָָָ

ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ּפחּותֹות והן הּׁשבּויה, ונפּדית ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֹהּגֹויה
ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבנֹות היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֻאחד

מאה. ּכתּבתן ומעלה, ְְֵֶַָָָָָָֻאחד
ּפי·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר. לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹנבעלּו
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה מאה;[קיבלה ּכתּבתּה ְֵֵַָָָֻֻ

מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על נׂשאּה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻאפּלּו
ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ּכתּבתּה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָָֹֻעץ
מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ּבא אפּלּו ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָָָֻׁשּנבעלה,
ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּבתּולה ׁשּתחזר ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹסֹופּה
ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ּתׁשע מּבן קטן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֻעליה
ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ּכלל; נבעלה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא

ּביאה. ּביאתֹו אין מּזה ִִִֵֶָָָּפחֹות
אילֹונית„. אֹו סּומא, אֹו ּבֹוגרת, ׁשהיא לאילּבתּולה [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשתזכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
לּה ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָנּׂשּואין

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת[נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו. להּזיק ׁשרצה מּפני ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָקּימת,

.Âּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה]ּכלּום להן[שום יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם מאה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּכתּבה
ּדין; ּבית לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על ּכתּבה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻלּה
ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין הּׁשֹוטה, ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, חכמים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּתּקנת
נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים לֹו ְְֲִִִִִִִִֵָָּתּקנּו
ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ּומּפני ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָּגמּורין.

נּׂשּוא לידי הפקרּבאה מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

ויּודע[זנות] אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את מּׂשיאין ואין .ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
סימנין. ִִִֵֶָׁשהביא

.Ê- אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; לּה בעלה]אין להיות [נשאר ְְְְְִִִִֵָָָֻ

הּוא ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ׁשהגּדיל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻאחר
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Á;ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻּכל
אין - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּוׁשני ּבתּולה'. מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹׁשהיא
ּבסֹוף מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.Èלא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, מצאני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ּפי על אף למנה. ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּבתּולי'
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרםאין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

.‡Èואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹאמרה
נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס עלי ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּבא
עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ׁשהיתה; ּכמֹו מאתים ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּוכתּבתּה
אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ארסּתי ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּלא
מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ נבעלּת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשארסּתי

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ּכדי ׁשקר ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּטֹוען
.·Èלא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: עדים. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָּבפני
לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא וׁשקר ְְְְֲִִֵֶֶַהּבתּולֹות,
אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד הּדבר היה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'מה
להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם מצאתי ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּפני
ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם לא ּכלל, ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹֻּדם
ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ּכחזקתּה. זֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹהרי
האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ׁשּמא ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאֹותּה,

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה היתה ׁשּמא אֹותּה[רוחצים]אֹו ְְְִִִֶַַָָָָָָָָ
ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין אֹותּה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָּומאכילין
ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ּתֹוציא אם ְְְְִִִִִֵֶָָָֹֹונראה
ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ּכּיֹוצא ולא ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָֹרעב
ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ּבעת ּדחק ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשּמצא
נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ׁשּכל - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבתּולים
אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני אּלא ּבֹוגרת, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבין
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ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, מצאתי ׁשּלא [בעולה]'מּפני ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: על ׁשֹואלין - ְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹמצאתי'

ּבֹו ׁשּמרּגיׁשין ּדחק להן אין ּגדלההּבֹוגרֹות ׁשהרי הרּבה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ּבתּוליה. וכלּו איבריה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹונתרּפּו
הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ּבעלּתה אֹו הּטיתה 'ׁשּמא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹלֹו:
הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא כי 'לא אמר אם ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּבדחק;
ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ּבתּולה לכל ּבתּולים טענת ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹזֹו
ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל חֹולה; ּבין ּבריאה ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָנערה,
ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ׁשּיצא ּפי על ואף הּוא; ְִִֶֶַַַַָָָָָָסתּום

ּבתּולים. ּכאן אין ְִֵַָָּפתּוח,
.‚È,ּדמים טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ּגאֹונים ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיׁש

ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת לּה ְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
ספרים על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה וטעּות ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֻזה,
ׁשאין ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
היא ׁשחזקה האיׁש; על לא ראיה, להביא ועליה נאמן, -ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם [ע"יּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא שהיא אבל.שמשקר ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂËנסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר[נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊËנאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹו ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָלּה,

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רקּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצה ְְְְִִִִַָָ
היאבשבועה] לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻלהׁשּביעֹו
לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין היא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשחזקה

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על סתם ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָלהחרים
.ÊÈ- ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה וכֹותב ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָחֹוזר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּבלא אחת ׁשעה ְְְְְִֵֶַַַָָָֹֻאׁשּתֹו

יב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ּבין‡. ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְִֵֵֵֵֶָָָָָּכׁשּנֹוׂשא
אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּגדֹולה

לשעבר]המׁשחררת כנענית ּבעׂשרה[-שפחה לּה יתחּיב - ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ
דברים. ּבארּבעה ויזּכה ְְְְְְִִִֶַָָָָדברים,

"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,
"ּכסּותּה", מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", ועֹונתּה". ְְְְְֵֵֶָָָָָָּכסּותּה
הארץ. ּכל ּכדר עלי לבֹוא "עֹונתּה", ְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;

ּתנאי וכּלן סֹופרים, מּדברי הם.[תקנות]והּׁשבעה ּדין ּבית ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֻ
ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻהאחד

נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה הן: ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹואּלּו
ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ּכׁשּתמּות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָלקברּה
נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ּכל מֹותֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָאחר
מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, עד מֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאחרי
אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על יֹותר ּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיֹורׁשין

אחרת. ִֵֶֶַָמאּׁשה
הן:‚. ואּלּו סֹופרים, מּדברי ּכּלם ּבהן, ׁשּזֹוכה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻוהארּבעה

וׁשּיהא ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד„. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות[תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם[תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ּכֹופין[איני ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָ

ּכלּום נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאֹותּה;
מעׂשה לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּמעׂשה
הּכתּבה. ּכתנאי הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻידיה

ּבׁשטר‰. נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹּכל
ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ואפּלּו ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻּכתּבה,
האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל זכה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנׂשא,

לפרׁש. צריכין ואינן ׁשּלּה, ּדברים ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּבעׂשרה
.Âחּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבהן,
מּׁשלׁשה חּוץ קּים, הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשהּוא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּדברים
ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל הּתנאי ׁשאין ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדברים

וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר עֹונתּה, הן: ואּלּו ְְְִִֵֵֵַָָָָָָָֻֻּבטל,
.Êּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָּכיצד?

ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה וחּיב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבטל
ממֹון. ּתנאי ְְֵַָואינֹו

.Áמאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה
והיא וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו

נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת[אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה

.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת
חּזּוק עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.Èׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִֵֶָָָָָָסעּודֹות
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ׁשאינֹו מאכל[רעבתן]העיר ּומאֹותֹו ; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

הע אֹותּה אנׁשי ׂשעֹוריםׁשל ואם חּטים, חּטים אם יר, ְְְִִִִִִִִֵֶַָָ
ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז וכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹׂשעֹורים,

ּפרּפרת לּה ּכגֹון[תיבול]ּופֹוסקין הּפת, את ּבּה לאכל ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָֹ
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וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָקטנּיֹות
מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ּומעט ּופרֹות; הּנר, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָלהדלקת
סעּודֹות ׁשלׁש לּה ּופֹוסקין יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו ְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּמקֹום
ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן הּמקֹום. ּכמנהג ּדגים אֹו ּובׂשר ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָּבׁשּבת,

ּכסף מעה בדינר]וׁשּבת מו' אחד ששוויו לצרכיה,[מטבע ְְִֶֶֶַָָָָָ
ּבהן. וכּיֹוצא למרחץ אֹו לכּבּוס ְְְְְִֵֶֶַָָּכגֹון

.‡Èהיה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
ׁשּיעׂשה לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה
לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם ממֹונֹו. ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָמזֹונֹות
ותהיה להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא לחם ְְְְִִִִִֶֶֶֶָָלּה

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו חֹוב ְְְִִֵֶַָָָָָָֻּכתּבתּה
.·È,לּה הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבעל

- לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה אֹוכלת ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָותהיה
ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד ּבידֹו; ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהרׁשּות

.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר[נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ
מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּבעל.
המטּמאן מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח מּפני ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתרּומה,
ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ּבטהרה; ְְְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻלאכלן

.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ְְְִִֵֶַַָָָָָּכׁשם
ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבמזֹונֹות
לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ואיל ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּכאן

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו ּגֹוערין - ּבֹו.[מפצירים]רצה ְְֲִִִִַָָ
אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - רצה לא ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָֹואם
טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ואינֹו ְֲֵֵֵֵֶַָָָָָהּוא
ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. את זן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים [מוחזקּבּמה ְְֲִִִֵֶֶַָָ
ממון] ראּוי;כבעל אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְִִֵֵֵַָָָָָואין

צדקה מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה אם ְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָאבל
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊËּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמי

הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - מזֹונֹות ְְְֲֳִִִִִִַָָָָֹֹלתּבע
מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ּפֹוסקין ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין
לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ריקן. ְְְִִִֵֵֵָָָָָָּביתֹו
ואין למזֹונֹותיה. ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָנכסים

ידיה מעׂשה על עּמּה לה]מחּׁשבין מספיקים הם עד[אם ְְֲִִֵֶַַַַָָָ
לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ּבעלּה; ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיבֹוא
קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ּבּדין ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָעמדה

הכרזה צריכה המרבה]ואינּה לכל פומבית ולא[מכירה ְְְְִֵַָָָָֹ
בעלה]ׁשבּועה משל בידה ויטען,[שאין ּבעלּה ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֶַַָָָֹ

א ּכתּבתּה לגּבֹות ׁשּתבֹוא עד מגלּגליןאֹו מֹותֹו, חר ְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
למזֹונֹות[בשבועתה]עליה[מוסיפין] אּלא מכרה ׁשּלא ְְִֶֶֶָָָָָֹ

להן. צריכה ְִִֶֶָָׁשהיא
.ÊÈ,ּבעלּה ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָּוכׁשם

אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון מֹוכרין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּכ
ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר אבל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹּפחֹות;

יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן אמּוד. ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָאף
ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ּומֹוכרין, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָלנכסיו

אֹותן. ּומפרנסין ּפחֹות ְְְִַָָאֹו
.ÁÈלאּׁשה מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין ׁשהֹורה, הּגאֹונים מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָיׁש

יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַָָָָמזֹונֹות
חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ׁשּתביא ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻעד
ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת מּפני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָועֹוד

.ËÈ.לׁשּלם חּיב ּכׁשּיבֹוא - ואכלה ולותה ּבעלּה, ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָָהל
אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת אחד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָעמד
ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, לׁשּלם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹחּיב

מּמּנּו. לותה לא והיא לזּונּה, ְְְִִִֶָָָֹצּוּוהּו
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
ידי מעׂשה 'אין לֹו לֹומר אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָסמכה

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Îּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהתחפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה לויתי [שבועהאּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח
עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר

.·Îוהּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִַַָָָָָמכרה
ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ואֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹטֹוען
ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא הרי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֹהּניח.
ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָעצמּה

.‚Îזמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר
ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ּתּמּו אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַֹיֹום:
יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - לאו ואם ְְְְְִִִִֵַָָָָֹֻמּוטב;
מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, עֹוׂשה היא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּתהיה
אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ׁשהיא ּדברים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה

לּכל. מסּפיקין ידיה מעׂשה ְֲִִֵֵֶַַַָָֹאין
.„Îׁשּלא אׁשּתֹו את -הּמּדיר הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
וקּים הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻּכתּבה.

ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא לּה[נזירות]לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה אם -ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
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ויּתן יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ּתׁשב; -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ
ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,

יג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

חמּׁשים‡. ׁשל ּבגדים לּה? לּתן חּיב ׁשהּוא הּכסּות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכּמה
החמּׁשים, ׁשּנמצאּו הּימים, אֹותן מּמטּבע לׁשנה, מּׁשנה ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָזּוז
ּבימֹות חדׁשים לּה נֹותנין ּכסף. ּדינר ּורביע ּדינרין ְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָָׁשּׁשה

ּבליֹותיהן ולֹובׁשת שנתיישנו]הּגׁשמים, ּבימֹות[בגדים ְְְִִֵֶֶֶַָָ
הּכסּות מֹותר והם והּׁשחקים, שנשחקו]החּמה. הרי[בגדים - ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ

חגֹור לּה ונֹותנין נּדתּה. ּבימי ּבהן ׁשּתתּכּסה ּכדי ׁשּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָהן
למֹועד מּמֹועד ּומנעל לראׁשּה, וכפח לרגל]למתניה .[מרגל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹ

יׂשראל.·. ּובארץ הּימים ּבאֹותן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה
יׁש - עּקר הּדמים אין הּמקֹומֹות, ּוׁשאר זמּנים ּבׁשאר ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאבל
הרּבה; ּבזֹול אֹו הרּבה, ּביקר הּבגדים ׁשם ׁשּיהיּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹמקֹומֹות
ּבגדים לּה לּתן אֹותֹו ׁשּמחּיבין עליו, ׁשּסֹומכין העּקר ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאּלא

ּבּפחּות החּמה, ולימֹות הּגׁשמים לימֹות לּה [הזולהראּויין ְְְִִִִַַַַָָָָָ
הּמדינה.ביותר] ּבאֹותּה ּבית ּבעלת אּׁשה ּכל ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹובׁשת

ּומדֹור‚. בית ּכלי - לּה חּיב ׁשהּוא הּכסּות [דירה]ּובכלל ְְְִִֵֶַַַַָָָ
ּומּפץ מּצעת, מּטה הּבית? ּכלי הן ּומה ּבֹו. [מצעׁשּיֹוׁשבת ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻ

ּכגֹוןגס] ּוׁשתּיה, אכילה ּוכלי עליה, ליׁשב מחצלת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹו
ׁשּׂשֹוכר והּמדֹור ּבהן. וכּיֹוצא ּובקּבּוק וכֹוס ּוקערה ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָקדרה
רחבה ותהיה אּמֹות; ארּבע על אּמֹות ארּבע ׁשל ּבית - ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָלּה

הּכּסא[חצר] ּבית לֹו ויהיה ּבּה, להׁשּתּמׁש ּכדי לֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָחּוצה
מּמּנּו. ִֶחּוץ

צבעֹונין„. ּבגדי ּכגֹון ּתכׁשיטיה, לּה לּתן אֹותֹו מחּיבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָוכן
ּופּדחּתּה ראׁשּה על ּופּו[מצחה]להּקיף העין], [איפור ְְִַַַַָָֹ

ללחיים]וׂשרק עליו.[אודם תתּגּנה ׁשּלא ּכדי - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבעׁשיר,‰. אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָּבּמה

מׁשי ּכלי לּה לקנֹות ראּוי היה אפּלּו - עׁשרֹו לפי ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָֹהּכל
לפי הּמדֹור, וכן ונֹותן. אֹותֹו ּכֹופין זהב, ּוכלי ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָורקמה
קצרה ואם עׁשרֹו. לפי הּכל הּבית, ּוכלי והּתכׁשיט ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹעׁשרֹו.
להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין ׁשּביׂשראל, ּכעני אפּלּו לּה לּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָידֹו

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו הּכתּבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָֻותהיה
.Âׁשׁש ּבני הּקטּנים ּובנֹותיו ּבניו אּלא ּבלבד, האּׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּוכלי להן, הּמסּפקת ּכסּות להן לּתן חּיב - ּפחֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ואי ּבֹו; לׁשּכן ּומדֹור אּלאּתׁשמיׁש עׁשרֹו, ּכפי להן נֹותן נֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

מזֹונֹות עליו ׁשּיׁש מי ּכל הּכלל: זה ּבלבד. צרּכן ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּכפי
לזונו] חייב כסּות[שהוא לֹו יׁש - מֹותֹו אחר ּבין ּבחּייו ּבין ,ְְֵֵֵַַַָ

ּכ - למזֹונֹותיו מֹוכרין ּדין ׁשּבית וכל ּומדֹור; בית ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּוכלי
ּומדֹורֹו. ביתֹו ּוכלי לכסּותֹו ְְְְִִֵֵמֹוכרין

.Êּוכסּות מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ּופסקּו ּבעלּה, ׁשהל ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה
אין ׁשהרי ּתכׁשיט, לּה ּפֹוסקין אין - מדֹור ּוׂשכר בית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָּוכלי
אֹו ּבעלּה ׁשּנׁשּתּטה מי אבל לֹו; ׁשּתתקּׁשט ּבעל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָלּה
ּבטענת אׁשּתֹו עם הּבעל ודין ּתכׁשיט. לּה ּפֹוסקין - ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָנתחרׁש
אם הּמזֹונֹות: ּבטענת ּכדינם הּמדֹור ּוׂשכר והּכלים ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּכסּות
לּכל. אחד ּדין - נתּת' 'לא אֹומרת והיא 'נתּתי' הּוא ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

.Á- הּמינין מּכל ּבאחד ּתתקּׁשט ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּמּדיר

עניה]ּבענּיֹות יקּים[אשה אחת ׁשנה בנדרו], איתה ;[יחיה ְֲִֵַַַַָָ
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻיתר
נדרֹו, יּתיר אֹו - ּכן על יתר יקּים; יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּובעׁשירֹות,

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְִִֵָֻאֹו
.Ëּבכרּכים - למרחץ תל ׁשּלא גדולות]הּדירּה ,[ערים ְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹ

אחת ּתנעל[שבוע]ׁשּבת ׁשּלא ׁשּבתֹות. ׁשּתי ּובכפרים, ; ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
יתר לעת. מעת ּובכרּכים, ימים; ׁשלׁשה ּבכפרים, - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹמנעל

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - זה ְְְִִִִֵֶַַָֻעל
.Èׁשּדר הּבית מּכלי תׁשאל וׁשּלא תׁשאיל ׁשּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּדירּה

ּוכברה נפה ּכגֹון ּולהׁשאילן, אֹותן לׁשאל הּׁשכנֹות ְְְְְְִִֵַַָָָָָָָֹּכל
ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר - ּבהן וכּיֹוצא ותּנּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָרחים

ׁשּמּׂשיאּה מּפני לה]ּכתּבה, וכן[מוציא ּבׁשכּונֹותיה. רע ׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
ורחים ּוכברה נפה תׁשאיל וׁשּלא תׁשאל ׁשּלא ׁשּנדרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהיא
ּבמקֹום לבנּה נאים ּבגדים תארג וׁשּלא ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹותּנּור
מּפני בכתּבה, ׁשּלא ּתצא - לּבנים אֹותן לארג ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּדרּכן

ּכילי ׁשהּוא ּבׁשכּונֹותיו רע ׁשם .[קמצן]ׁשּמּׂשיאּתּו ְִִִֵֶֶַַַַָ
.‡Èׁשעל ּבּכפח ּבּׁשּוק אּׁשה תצא ׁשּלא ׁשּדרּכן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקֹומֹות

רדיד לּה ׁשּיהיה עד ּבלבד ּכל[צעיף]ראׁשּה את החֹופה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּפחּות רדיד הּכסּות ּבכלל לּה נֹותן - טּלית ּכמֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָּגּופּה

עׁשרֹו,[הזול] לפי נֹותן - עׁשיר היה ואם הרדידין; ְְְְְִִִִִֵָָָָָָּבכל
ׁשּכל לפי הּמׁשּתה; לבית אֹו האבל לבית ּבֹו ׁשּתצא ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָּכדי
ּולבית לבּקרֹו, אביה לבית וליל לצאת לּה יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ולקרֹובֹותיה, לרעֹותיה חסד לגמל הּמׁשּתה ּולבית ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹהאבל
תצא ׁשּלא עד הּסהר ּבבית ׁשאינּה - לּה הם ׁשּיבֹואּו ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכדי
ּתמיד, יֹוצאה ׁשּתהא לאּׁשה הּוא ּגנאי אבל תבֹוא. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹולא
מּזה, אׁשּתֹו למנע לּבעל ויׁש ּברחֹובֹות; ּפעם ּבחּוץ ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָֹּפעם
ּפעמים אֹו ּבחדׁש אחת ּפעם ּכמֹו אּלא לצאת יּניחה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹולא
ּבזוית ליׁשב אּלא לאּׁשה יפי ׁשאין ;הּצר ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹּבחדׁש,

ּפנימה". ,מל בת ּכבּוּדה "ּכל ּכתּוב: ׁשּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּביתּה,
.·Èׁשהן ּבזמן - אביה לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּמּדיר

ויּתן יֹוציא ׁשנים, לֹו; ממּתינין אחד חדׁש ּבעיר, ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹעּמּה
ר אחרת, ּבעיר ׁשהן ּובזמן לֹו;ּכתּבה. ממּתינין אחד גל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא ְְְִִִֵַָֻׁשנים,
.‚Èּולבית האבל לבית תל ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמּדיר

ּכמי ׁשּזה ּכתּבה: ויּתן יֹוציא אֹו נדרֹו, יּתיר אֹו - ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָֻהּמׁשּתה
'מּפני טֹוען היה ואם ּבפניה. ונעל הּסהר ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשאסרּה
ּבבית אֹו האבל ּבית ּבאֹותֹו ׁשּיׁש ּפרּוצין אדם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָבני

לֹו. ׁשֹומעין - ּפרּוצין ׁשם והחזק ְְְְְִִִֶַָָֻהּמׁשּתה',
.„Èאבי לביתי ׁשּיבֹואּו רצֹוני 'אין לאׁשּתֹו: ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָהאֹומר

הֹולכת היא ותהיה לֹו, ׁשֹומעין - 'ואחיֹותי אחי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַואּמ
ּבחדׁש, ּפעם אביה לבית ותל ּדבר; להן ּכׁשּיארע ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהם
ּדבר לּה ארע אם אּלא לּה, הן יּכנסּו ולא ורגל. רגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּובכל
ׁשּיּכנסּו האדם את ּכֹופין ׁשאין - לדה אֹו חלי ּכגֹון ְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּגדֹול
ׁשּתּכנס רצֹוני 'אין ׁשאמרה: היא וכן לרׁשּותֹו. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָאחרים
מּפני אחת, ּבחצר עּמהן ׁשֹוכנת ואיני ,ואחֹות אּמ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאצלי
את ּכֹופין ׁשאין לּה; ׁשֹומעין - לי' ּומצרין לי ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָׁשּמרעין

ּברׁשּותֹו. עּמֹו אחרים ׁשּיׁשבּו ְְֲִִִֵֵֶָָָהאדם



ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy`r

.ÂËאדם ׁשּבני מּפני זה, ּבמדֹור ּדר 'איני ׁשאמר: ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאיׁש
- מהם' מתירא ואני ּבׁשכנּותי ּגֹויים אֹו ּפרּוצים אֹו ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַָָרעים
צּוּו ׁשּכ ּבפריצּות; החזקּו ׁשּלא ּפי על אף לֹו, ְְְְִִִִִֶֶַַָֹֻׁשֹומעים
- ׁשּלּה הּמדֹור היה ואפּלּו רע'. מּׁשכן 'הרחק ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחכמים:
היא וכן ּכׁשרים. אדם ּבני ּבין וׁשֹוכן מּמּנּו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָמֹוציאּה
מקּפיד איני 'אני אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף ּכן, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאמרה
רצֹוני 'אין אֹומרת: ׁשהיא מּפני לּה, ׁשֹומעין - ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָעליהן'

אּלּו'. ּבׁשכנֹות רע ׁשם עלי ְִֵֵֵֵֵֶַַָׁשּיצא
.ÊË,ּכנען ארץ ּכגֹון: הּוא, ארצֹות ארצֹות - הּיּׁשּוב ְְֲֲִֶֶַַַָָָּכל

וכּיֹוצא ׁשנער, וארץ ּכּוׁש, וארץ ּתימן, וארץ מצרים, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָוארץ
לענין יׂשראל וערי ּוכפרים. מדינֹות - וארץ ארץ וכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן;
והּגליל. הּירּדן, ועבר יהּודה, היּו: ארצֹות ׁשלׁש - ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנּׂשּואין

.ÊÈּבארץ אּׁשה ונׂשא הארצֹות, מן ּבארץ ׁשהיה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָאיׁש
ּבלא ּתצא אֹו לארצֹו, עּמֹו ויֹוצאה אֹותּה ּכֹופין - ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹאחרת
אבל ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על ואף נׂשאּה, ּכן מנת ׁשעל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכתּבה,
הארץ אֹותּה מאנׁשי והּוא הארצֹות, מן ּבאחת אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּנֹוׂשא
מּמדינה מֹוציאּה אבל אחרת; לארץ להֹוציאּה יכֹול אינֹו -ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לעיר]למדינה ואינֹו[מעיר הארץ. ּבאֹותּה לכפר מּכפר אֹו , ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָ
ׁשּיׁש למדינה, מּכפר ולא לכפר, מּמדינה להֹוציאּה ְְְְְְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹיכֹול
ׁשּיׁשיבת ּדברים ויׁש להן, טֹובה הּמדינה ׁשּיׁשיבת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדברים

להן. טֹובה ְִֶַָָָהּכפרים
.ÁÈלכפר מּכפר אֹו למדינה, מּמדינה ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָּוכׁשּמֹוציאּה

מרע ולא רע לנוה יפה מּנוה מֹוציאּה אינֹו - הארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבאֹותּה
להּטּפל צריכה ׁשהיא מּפני עצמּה[לטפל]ליפה, ולבּדק ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לא וכן ּוכעּורה. קּלה ּבֹו תהיה ׁשּלא ּכדי הּיפה, ּבּנוה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹיפה
ּובכל ּגֹויים; ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו מּמקֹום ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֻֻיֹוציאּה
יׂשראל. ׁשרּבֹו למקֹום ּגֹויים ׁשרּבֹו מּמקֹום מֹוציאין ְְִִִִִֵֶֶָָָָֻֻמקֹום,

.ËÈ,לארץ לחּוצה לארץ מחּוצה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבּמה
לארץ לארץ מחּוצה אבל יׂשראל. לארץ יׂשראל מארץ ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאֹו
ואפּלּו רע; לנוה הּיפה מּנוה אפּלּו לעלֹות, ּכֹופין - ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
ואין מעלין. - ּגֹויים ׁשרּבֹו למקֹום יׂשראל ׁשרּבֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֻֻמּמקֹום
הרע מּנוה ואפּלּו לארץ, לחּוצה יׂשראל מארץ ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמֹוציאין

יׂשראל.ׁש ׁשרּבֹו יפה לנוה ּגֹויים רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶָָָֻֻ
.Î- רֹוצה אינּה והיא יׂשראל לארץ לעלֹות האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאמר

- רֹוצה אינֹו והּוא לעלֹות היא אמרה בכתּבה; ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻּתצא
עם יׂשראל מארץ מקֹום לכל הּדין והּוא ּכתּבה; ויּתן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻיֹוציא
מֹוציאין הּכל ואין יׂשראל, לארץ מעלין ׁשהּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹירּוׁשלים;
מּׁשם. מֹוציאין הּכל ואין לירּוׁשלים, מעלין והּכל ְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָֹֹמּׁשם;
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ּכפי[תשמיש]עֹונה‡. ואיׁש איׁש לכל - ּבּתֹורה האמּורה ְְֲִִִַָָָָָָ
הרּכים הּבריאים אדם ּבני ּכיצד? מלאכּתֹו. ּוכפי ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹּכחֹו

אּלא[מפונקים]והענּגים ּכחן ׁשּמכׁשלת מלאכה להם ׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
לילה. ּבכל עֹונתיהן - ּבבּתיהן ויֹוׁשבין וׁשֹותין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאֹוכלין
- ּבהן וכּיֹוצא והּבֹונים, והאֹורגין, החּיטין, ּכגֹון - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּפֹועלין
ואם ׁשּבת; ּבכל ּפעמים עֹונתיהן ּבעיר, מלאכּתן היתה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָאם

- החּמרים ּבׁשּבת. אחת ּפעם עֹונתן אחרת, ּבעיר ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָמלאכּתן
הּמּלחין יֹום; לׁשלׁשים אחת - הּגּמלים ּבׁשּבת; אחת ְְִִִִַַַַַַַַַַַָָָֹּפעם
אחת ּפעם עֹונתן - חכמים ּתלמידי חדׁשים. לׁשּׁשה אחת -ְְֲֳִִִִֵַַַַַַַָָָָָ
ּתלמידי ודר ּכחן; מתׁש ּתֹורה ׁשּתלמּוד מּפני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשּבת,

ׁשּבת. ללילי ׁשּבת מּלילי מּטתן לׁשּמׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָחכמים
אּלא·. לסחֹורה יצא ׁשּלא ּבעלּה על לעּכב לאּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיׁש

אּלא יצא ולא מעֹונתּה, ימנע ׁשּלא קרֹוב, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלמקֹום
ׁשעֹונתּה מּמלאכה לצאת למנעֹו לּה יׁש וכן ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָָּברׁשּותּה;
ׁשּבּקׁש חּמר ּכגֹון רחֹוקה, ׁשעֹונתּה למלאכה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָקרֹובה
חכמים ותלמידי מּלח. להעׂשֹות ּגּמל אֹו ּגּמל, ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלהעׂשֹות
ׁשלׁש ׁשּתים נׁשֹותיהן ּברׁשּות ׁשּלא ּתֹורה לתלמּוד ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹיֹוצאין
אׁשּתֹו אין חכמים, ּתלמיד ׁשּנעׂשה וענג ר וכן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשנים;

לעּכב. ְְֵַָיכֹולה
ּבין‚. אחת, ּבבת ּבין מאה, אפּלּו נׁשים, ּכּמה אדם ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָנֹוׂשא

יכֹול ׁשּיהיה והּוא לעּכב; יכֹולה אׁשּתֹו ואין זֹו, אחר ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָּבזֹו
יכֹול ואינֹו ואחת. אחת לכל ּכראּוי ועֹונה ּכסּות ׁשאר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָלּתן
לעצמּה. ואחת אחת ּכל אּלא אחת, ּבחצר לׁשּכן אֹותן ְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹֹלכף

לֹו„. ׁשהיּו ּפֹועל ּכיצד? מנינן. לפי עֹונתן? היא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוכּמה
אחת עֹונה ולזֹו ּבׁשּבת אחת עֹונה לזֹו יׁש - נׁשים ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָׁשּתי
מהן אחת ּכל עֹונת נמצאת - נׁשים ארּבע לֹו היּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת;
ארּבע לֹו ויׁש מּלח היה אם וכן ׁשּבתֹות. ּבׁשּתי אחת ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָּפעם
ׁשנים. ּבׁשּתי אחת ּפעם מהן אחת ּכל עֹונת ּתהיה ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנׁשים,
נׁשים, ארּבע על יֹותר אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים צּוּו ְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹלפיכ
ּפעם עֹונה להן ׁשּתּגיע ּכדי הרּבה, ממֹון לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָאף

ּבחדׁש. ְֶַַֹאחת
אׁשּתֹו‰. את עד]הּמּדיר מה[מממונו, לאחרים ׁשּתאמר ְֲִִִֵֶֶַַַַַֹ

ראׁש וקּלּות ׂשחֹוק מּדברי לֹו ּׁשאמרה מה אֹו לּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּׁשאמר
יֹוציא זה הרי - תׁשמיׁש עסקי על אׁשּתֹו עם אדם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּמדּבר
לאחרים ולֹומר ּפניה להעז יכֹולה זֹו ׁשאין ּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻויּתן
ּתׁשמיׁש ּבׁשעת מתהּפכת ׁשּתהיה הּדירּה אם וכן קלֹון. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדברי
ׁשֹוטים מעׂשה ׁשּתעׂשה הּדירּה אֹו ּתתעּבר, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכדי
ּכתּבה. ויּתן יֹוציא זה הרי - ּכׁשטּות אּלא ׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּודברים

.Âאחת ׁשּבת - הּמּטה מּתׁשמיׁש אׁשּתֹו את ְְִִִִִֶַַַַַַַָָהּמּדיר
אֹו[שבוע] ּכתּבה, ויּתן יֹוציא - ּכן על יתר לֹו; ממּתינין ,ְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ

ׁשּכיון חדׁשים; לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו מּלח היה ואפּלּו נדרֹו, ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָיפר
לּה: אמר אם מּדירּה? וכיצד ונתיאׁשה. צערּה הרי ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשּנדר,
- מּטתֹו יׁשּמׁש ׁשּלא ׁשּנׁשּבע אֹו ,'עלי אסּור ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ'ּתׁשמיׁשי
ׁשהּוא מּפני לּׁשוא, נׁשּבע - נׁשּבע ואם ּכלּום, נדר ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹלא
הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לּה: אמר לּה. ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָָֻמׁשעּבד
ּדבר האדם את מאכילין ׁשאין לׁשּמׁש; ואסּור נדר, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזה

לֹו. ָָהאסּור
.Êּכדי מנע ואם עֹונתּה; אׁשּתֹו את למנע לאדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹאסּור

"ׁשארּה ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל תעׂשה ּבלא עֹובר - ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלצערּה
ואינֹו ּכחֹו ּתׁשׁש אֹו חלה ואם יגרע". לא ועֹונתּה ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹֹּכסּותּה
ל ׁשאין ׁשּיבריא, עד חדׁשים ׁשּׁשה ימּתין - לבעל ְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָֹיכֹול
אֹו רׁשּות, מּמּנה יּטל אֹו - ּכ ואחר מּזֹו, ּגדֹולה ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹונה

ּכתּבה. ויּתן ְְִִֵָֻיֹוציא
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.Áהּנקראת היא - הּמּטה מּתׁשמיׁש ּבעלּה ׁשּמנעה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהאּׁשה
אמרה: אם מרדה. מה מּפני אֹותּה וׁשֹואלין ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ'מֹורדת'.

מּדעּתי' לֹו להּבעל יכֹולה ואיני ּכֹופין[מרצוני]'מאסּתיהּו, - ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָ
לׁשעתֹו להֹוציא ׁשּתּבעל[מיידית]אֹותֹו ּבּׁשביה ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבליֹותיה ותּטל ּכלל, ּכתּבה ּבלא ותצא לּה; [בגדיםלׂשנּוי ְְְְְְְִֵֵֶָָָָָָֹֹֻ
ונתחּיבבלויים] לבעלּה ׁשהכניסה מּנכסים ּבין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקּימין,

ואינּה ּבאחריּותן. נתחּיב ׁשּלא מּנכסים ּבין ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבאחריּותן,
ּומטּפחת ׁשּברגליה מנעל ואפּלּו ּכלּום; ּבעל מּׁשל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנֹוטלת
לּה ׁשּנתן ּכל וכן לֹו. ונֹותנת ּפֹוׁשטת לּה, ׁשּלקחן ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבראׁשּה
ותצא. ׁשּתּטל מנת על לּה נתן ׁשּלא אֹותן, מחזרת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמּתנה,

.Ëהריני' ואמרה: לצערֹו, ּכדי ּבעלּה מּתחת מרדה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָואם
'מּפני אֹו ,'וכ ּכ לי ׁשעׂשה מּפני ,ּבכ אֹותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצערת
ּבדברים וכּיֹוצא מריבה', עּמי ׁשעׂשה 'מּפני אֹו ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּקּללני',
יֹודעת, 'הוי לּה: ואֹומרין ּדין מּבית לּה ׁשֹולחים - ְְְֲִִִִִֵֵַַָָאּלּו
הפסדּת מנה, מאה ּכתּבת אפּלּו ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאם
ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי עליה מכריזין ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאֹותּה';

ׁשּבתֹות ארּבע יֹום ּבכל זֹו,[שבועות]מדרׁשֹות אחר זֹו ְְְִַַַַַָָָ
ּבעלּה'. על מרדה 'ּפלֹונית ְְְְֲִִַַָָָואֹומרים:

.È:לּה ואֹומרים ׁשנּיה, ּפעם לּה ׁשֹולחין ההכרזה ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָואחר
עמדה אם .'ּכתּבתי הפסדּת ,ּבמרּד עֹומדת אּת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻ'אם
יהיה ולא ּכתּבתּה, ותאבד ּבּה, נמלכין - חזרה ולא ְְְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֹֹֻּבמרּדּה
חדׁש, עׂשר ׁשנים עד ּגט לּה נֹותנין ואין ּכלל; ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻלּה
הּגט, קדם מתה ואם חדׁש. עׂשר ׁשנים ּכל מזֹונֹות לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹואין

יֹורׁשּה. ְֲַָָּבעלּה
.‡Èהיתה ואפּלּו - לצערֹו ּכדי מרדה אם עֹוׂשין הּזה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכּסדר

ּבעלּה היה ואפּלּו לתׁשמיׁש, ראּויה ׁשאינּה חֹולה אֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָנּדה
אחרת. אּׁשה לֹו יׁש ואפּלּו חדׁשים, לׁשּׁשה ׁשעֹונתֹו ְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּלח

.·Èלצערֹו ּכדי ּומרדה להּנׂשא, זמּנּה ׁשהּגיע ארּוסה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
רצת ׁשּלא יבמה וכן מּתׁשמיׁש. מֹורדת זֹו הרי - נּׂשאת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹולא

להן. עֹוׂשין הּזה ּכּסדר - לצערֹו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָלהתיּבם
.‚Èחדׁש עׂשר ׁשנים אחר יֹוצאת ּכׁשהיא - הּזאת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּמֹורדת

ּדב ּכל ּתחזיר ּכתּבה, נכסיםּבלא אבל ּבעל. ׁשל ׁשהּוא ר ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹֻ
מֹוציאין אין ּתפסה, אם - קּימין ּובליֹותיהן לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהכניסה
מה ּכל וכן מּידֹו. מֹוציאין אין הּבעל, ּתפסן ואם ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָמּידּה;
מׁשּלם אינֹו עליו, אחריּותן הּבעל ׁשּקּבל מּנכסיה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּׁשאבד

ּבמֹורדת. הּתלמּוד, ּדין הּוא זה ּכלּום. ְְְִֶֶֶַַָלּה
.„Èאחרֹות מנהגֹות ּבבבל להן ׁשּיׁש הּגאֹונים, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָואמרּו

ורּבים יׂשראל, ּברב הּמנהגֹות אֹותן ּפׁשטּו ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמֹורדת;
הּתלמּוד ּובדין הּמקֹומֹות. ּברב עליהן חֹולקין ְְְְְְֲִִִֵֶַַַֹּוגדֹולים

ולדּון. לתּפס ְְִָָֹראּוי
.ÂËאיני אבל ּומפרנס, זן 'הריני ואמר: אׁשּתֹו על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּמֹורד

ּכתּבתּה על לּה מֹוסיפין - ׂשנאתיה' ׁשאני מּפני עליה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבא
וׁשּבת; ׁשּבת ּבכל ּכסף ׁשל ׂשעֹורה ּוׁשלׁשים ׁשׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמׁשקל
ּפי על ואף ליׁשב. היא ׁשּתרצה זמן ּכל יׁשּמׁש ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹויׁשב
תעׂשה, ּבלא עֹובר הּוא הרי - ונֹוספת הֹולכת ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשּכתּבתּה
אסּור. לעּנֹות אבל יׁשּלח, ׂשנא ׁשאם יגרע"; "לא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין מּפני זה? לאו על ילקה לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹולּמה

.ÊËמֹורדת 'זֹו אֹומר: הּוא ּדין, לבית ׁשּבאּו ואׁשּתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶָאיׁש
הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמּתׁשמיׁש',
מּתׁשמיׁש, מֹורד ׁשהּוא ואמרה טענה אם וכן עּמֹו', ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָאני
- עּמּה' אני הארץ ּכל ּכדר אּלא כי, 'לא אֹומר: ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹוהּוא

ּתחּלה סתמי]מחרימין יֹודה[חרם ולא מֹורד ׁשהּוא מי על ְְְִִִִֵֶֶַַָֹ
'התיחדּו להן: אֹומרין - הֹודּו לא אם ,ּכ ואחר ּדין; ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹּבבית
הּנטען מן מבּקׁשין טֹוענין, הן ועדין נתיחדּו עדים'. ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָּבפני
אי אדם ּבפני לבעל אבל הּדּין; ּכח ּכפי ּפׁשרה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹועֹוׂשין

ּברּיה. כל ּבפני לבעל ׁשאסּור לפי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאפׁשר,
.ÊÈראה ׁשּתבריא. עד אֹותּה לרּפא חּיב - ׁשחלתה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

'הרי לּה: ואמר לרפּואה, הרּבה ממֹון ויפסיד אר ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחלי
הריני אֹו ,מּכתּבתי עצמ רּפאי אֹו מּנחת, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻֻֻּכתּבתי
ראּוי ואין לֹו; ׁשֹומעין - 'והֹול ּכתּבה ונֹותן ְְְְְְְִֵֵֵֵָָָֻמגרׁש

הארץ. ּדר מּפני ּכן, ְֲִֵֵֶֶֶַָָלעׂשֹות
.ÁÈנאסרה ׁשּכבר ּכהן היה אם לפּדֹותּה. חּיב - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹנׁשּבית

ּבעיר היּו ואפּלּו אביה; לבית ּומחזירּה ּפֹודה, - ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליו
ונֹותן ּומגרׁשּה, למדינתּה, ׁשּמחזירּה עד ּבּה מּטּפל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאחרת,
לֹו, מּתרת ׁשהּׁשבּויה יׂשראל ּבעלּה היה ּכתּבתּה. ּכל ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה
,ּכ אחר רצה ואם ׁשהיתה; ּכמֹות לאּׁשה לֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמחזירּה

ּכתּבתּה. לּה ונֹותן ְְְְֵָָָָָֻמגרׁשּה
.ËÈעל ּביתר אׁשּתֹו את לפּדֹות הּבעל את מחּיבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָאין

ּדמיה היּו הּׁשבּויֹות. ּכׁשאר ׁשוה ּׁשהיא ּבמה אּלא ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּדמיה,
וזֹו מגרׁשּה אני 'הרי ואמר: כתּבתּה, ּכדי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻיֹותר
אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עצמּה' את ותפּדה ּתל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּכתּבתּה,
עׂשרה עד ּדמיה היּו אפּלּו אֹותּה, ּופֹודה אֹותֹו ֲֲִִֶֶַָָָָָָּכֹופין
ּדברים ּבּמה פדיֹונּה. ּכדי אּלא לֹו אין ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּבכתּבתּה,
ּפעם ונׁשּבית ּפדיּה אם אבל ראׁשֹונה; ּבפעם ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאמּורים?
והיא ּכתּבה, ונֹותן מגרׁש זה הרי - לגרׁשּה ורצה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָָֻׁשנּיה

עצמּה. את ְְִֶֶַָּתפּדה
.Îּדין ּבית - הּים ּבמדינת והּוא אׁשּתֹו, ׁשּנׁשּבית ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָמי

ּבהכרזה ּומֹוכרין לנכסיו פומבי]יֹורדין אֹותּה[מכרז ּופֹודין , ְְְְְִִִִַָָָָָ
ּפֹודה. ׁשהּבעל ְֶֶֶֶַַַּכדר

.‡Îלגרׁשּההּמּדיר ּבגללֹו חּיב ׁשהּוא נדר אׁשּתֹו את ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
לפּדֹותּה; חּיב אינֹו - ׁשהּדירּה אחר ונׁשּבית ּכתּבתּה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻולּתן

ּכתּבתּה. ולּתן לגרׁשּה נתחּיב ׁשהּדירּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּמעת
.·Î,לאוין מאּסּורי ּבעלּה על אסּורה ׁשהיתה ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

והיא ּכתּבתּה לּה נֹותן אּלא לפּדֹותּה, חּיב אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻונׁשּבית
ּפֹודה הּוא והרי לכהן, אסּורה הּׁשבּויה והלא עצמּה. ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּתפּדה
הּׁשביה ואּסּור מּקדם, אסּורה היתה ׁשּלא מּפני - ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹאֹותּה

לּה. ׁשּגרם ֶַָָהּוא
.‚Îהסּפד לּה ולעׂשֹות ּבקבּורתּה, חּיב - אׁשּתֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָמתה

מקוננות]וקינים עני[לשכור ואפּלּו הּמדינה; ּכל ּכדר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָ
היה ואם ּומקֹוננת. חלילין מּׁשני לֹו יפחתּו לא ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹׁשּביׂשראל,
קֹוברין מּכבֹודֹו, יֹותר ּכבֹודּה ואם כבֹודֹו; לפי הּכל ְְְְְְִִִִִֵַָָֹעׁשיר,

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה כבֹודּה; לפי [לדרגתאֹותּה ְְֲִִִֶַָָָָָָ
מיתה.עשירותו] לאחר אפּלּו יֹורדת, ְְֲִִֵֶֶַַָָואינּה

.„Îעצמֹו מּדעת אחד ועמד אׁשּתֹו, את לקּבר רצה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
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ּכדי לזה, ונֹותנין ּכרהֹו ּבעל מּבעלּה מֹוציאין - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּוקברּה
אחרת ּבמדינה היה לּכלבים. מׁשלכת זֹו תהיה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשּלא
ּבלא ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית - אׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָֹּכׁשּמתה

פומבי]הכרזה ּולפי[מכרז הּבעל, ממֹון לפי אֹותּה וקֹוברין , ְְְְְִִִַַַַָָָָ
כבֹודּה. לפי אֹו ְְְִָכבֹודֹו

טו ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ׁשּימנע‡. הּנּׂשּואין אחר ּבעלּה את ׁשהרׁשת ְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהאּׁשה
לֹו ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה מּתר. זה הרי - ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻעֹונתּה
קּים, לא אם אבל ּורבּיה. ּפרּיה מצות קּים ׁשּכבר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּבנים,
ׁשהיא מּפני ּבנים, לֹו ׁשּיהיּו עד עֹונה ּבכל לבעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹחּיב

ּורבּו". "ּפרּו ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָמצות
האּׁשה.·. לא אבל ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻהאיׁש

ׁשנה עׂשרה ׁשׁש מּבן זֹו? ּבמצוה האיׁש יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּומאימתי
ולא ׁשנה עׂשרים ׁשעברּו וכיון ׁשנה. עׂשרה ׁשבע מּבן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאֹו
היה ואם עׂשה; מצות ּומבּטל עֹובר זה הרי - אּׁשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָנׂשא
ּכדי אּׁשה מּלּׂשא מתירא והיה ּבּה, וטרּוד ּבּתֹורה ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָָעֹוסק
מּתר זה הרי - הּתֹורה מן ויּבטל ּבמזֹונֹות יטרח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשּכן וכל הּמצוה, מן ּפטּור ּבּמצוה ׁשהעֹוסק ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהתאחר,

ּתֹורה. ְְַָּבתלמּוד
ּבּה‚. וׁשגה ּתמיד, ּבּתֹורה נפׁשֹו ׁשחׁשקה בהמי [עוסק ְְְִִֶַַָָָָָָָ

איןתמיד] - אּׁשה נׂשא ולא ימיו ּכל ּבּה ונדּבק עּזאי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹּכבן
אם אבל עליו; מתּגּבר יצרֹו יהיה ׁשּלא והּוא עוֹון; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבידֹו
לֹו היּו ואפּלּו אּׁשה, לּׂשא חּיב - עליו מתּגּבר יצרֹו ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָהיה

הרהּור. לידי יבֹוא ׁשּמא ְִִִֵֶָָָּבנים,
זכר„. ּבידֹו? זֹו מצוה ותתקּים לאיׁש, לֹו יהיּו ּבנים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָּכּמה

סריס הּבן היה ּבראם". ּונקבה "זכר ׁשּנאמר: ,[עקר]ּונקבה, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אילֹונית הּבת ׁשהיתה זֹו.[עקרה]אֹו מצוה קּים לא - ְְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מצות‰. קּים זה הרי - ּבנים והּניחּו ומתּו, לֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָנֹולדּו
ּדברים ּבּמה ּכבנים. הן הרי בנים ּבני ּורבּיה; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָּפרּיה

והיּו ּונקבה, זכר הּבנים ּבני ּבׁשהיּו מּזכראמּורים? ּבאים ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ
הֹואיל - ּבנֹו ּבת והּנקבה ּבּתֹו ּבן ׁשהּזכר ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּונקבה;
היּו אם אבל ּורבּיה; ּפרּיה מצות קּים הרי בניו, מּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָוהם
לא עדין - ּונקבה זכר מהן אחד והּניח ומתּו, ּובת ּבן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלֹו

ּמצוה. ְִִֵָקּים
.Âקּים זה הרי - והם הּוא ונתּגּיר ּבגּיּותֹו, ּבנים לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָהיּו

עבד והּוא ּבנים לֹו היּו זֹו. הּוא[כנעני]מצוה ונׁשּתחרר , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָ
אחר ׁשּיֹוליד עד ּורבּיה, ּפרּיה מצות קּים לא - ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹוהן

יחּוס לֹו אין ׁשהעבד אליו]ׁשּנׁשּתחרר; מתייחסים בניו .[אין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָ
.Êואילֹונית ּוזקנה עקרה אדם יּׂשא זכרלא לאיל [דומה ְְְֲִִֵַָָָָָָֹ

מולידה] ּכןואינה אם אּלא לולד, ראּויה ׁשאינּה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָּוקטּנה
לפרֹות אחרת אּׁשה לֹו ׁשהיתה אֹו ּורבּיה, ּפרּיה מצות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקּים
ילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת אּׁשה נׂשא מּמּנה. ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָָָֹולרּבֹות
לולד; הראּויה אּׁשה יּׂשא אֹו ּכתּבה, ויּתן יֹוציא זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָֻ
עד ּבּׁשֹוט אֹותֹו ּומּכין אֹותֹו ּכֹופין להֹוציא, רצה לא ְְִִִִַַַָָֹואם
עּמּה ׁשֹוכן אני והרי ּבֹועלּה, 'איני אמר: ואם ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּיֹוציא.
ּכן, היא ׁשאמרה ּבין עּמּה', אתיחד ׁשּלא ּכדי עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבפני

יּׂשא אֹו יֹוציא אּלא להן, ׁשֹומעין אין - הּוא ׁשאמר ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבין
לולד. הראּויה ְְִָָָָָאּׁשה

.Áׁשכבת יֹורה הּוא והרי ילדה, ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשהת
ויׁש ּבכתּבה, ׁשּלא ותצא מּמּנה, החלי חזקת - ּכחץ ְְְְְֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻזרע

ּתֹוספת רצונו]לּה לפי בכתובה עצמו על שלקח ;[התחייבות ֶֶָ
לּה ׁשּיׁש ּבּה, הּכיר ׁשּלא מאילֹונית ּפחּותה זֹו תהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹלא
החלי חזקת ּכחץ, יֹורה אינֹו ואם ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּתֹוספת

עּקר ּכּלּה, הּכתּבה יּתן - ּוכׁשּיֹוציא ּבלבד; [הסכוםמּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻֻ
בכתובה] חכמים ְֶֶותֹוספת.שקבעו

.Ëמּמּנּו' אֹומרת: והיא הּולד', נמנע 'מּמּנה אֹומר: ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּוא
לֹו ויׁש נאמנת; היא - ּכחץ' יֹורה ׁשאינֹו מּפני ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָנמנע,
ּבוּדאי, אֹותֹו יֹודעת ׁשאינּה ּדבר ׁשּטֹוענת מי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהחרים
מּמּני אם יֹודעת 'איני אמרה: ואם ּכתּבתּה. יּתן ּכ ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻואחר
ממֹון העמד ׁשאמרנּו; ּכמֹו ּכתּבה, עּקר לּה אין - מּמּנּו' ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאם
ולּמה ּכחץ. יֹורה ׁשאינֹו ּבוּדאי ׁשּתטען עד ּבעליו, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחזקת
ּכחץ יֹורה אם מרּגׁשת ׁשהיא מּפני זֹו? ּבטענה נאמנת ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָהיא

מרּגיׁש. אינֹו והּוא ּכחץ, יֹורה לא ְְְִֵֵֶַֹאֹו
.Èׁשנים עׂשר אחר לגרׁשּה ּבעלּה לתּבע ׁשּבאה ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהאּׁשה

- ּכחץ יֹורה ׁשאינֹו אֹומרת והיא ילדה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹמּפני
ּורבּיה, ּפרּיה על מצּוה ׁשאינּה ּפי על אף לּה; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻׁשֹומעין
ויּתן להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לזקנּותּה. לבנים היא ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָצריכה
ׁשּתצא מנת על הּתֹוספת לּה ּכתב ׁשּלא ּבלבד; ּכתּבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻעּקר

ותּטל. ְְִִָֹלרצֹונּה
.‡Èאֹו חֹולה, ׁשהיה אֹו ׁשנים, עׂשר ּבתֹו ּבסחֹורה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָהל

אין - האסּורים ּבבית חבּוׁשין ׁשהיּו אֹו חֹולה, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָׁשהיתה
הּמנין. מן זמן אֹותֹו להם ְְִִֶֶַַָָעֹולה

.·Èוחזרה הּפילה אם ׁשהּפילה. מּיֹום מֹונה - ְְִִִִִִִִֶָָָָָָהּפילה
זכה לא וׁשּמא לנפלים, החזקה - ּפעמים ׁשלׁשה ְְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָָֹֹֻוהּפילה

ּכתּבה. ויּתן ויֹוציא מּמּנה; ְְְְִִִִֵֶָָָֻלהּבנֹות
.‚Èּב 'הּפילה אֹומר: עּמּה,הּוא ׁשּיׁשהה ּכדי עׂשר', תֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָ

עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, - הּפלּתי' 'לא אֹומרת: ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹוהיא
'ׁשלׁשה' אֹומרת והיא ׁשנים', 'הּפילה אֹומר הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבעקרּות;
ויּתן ויֹוציא ּבמּפלת, עצמּה מחזקת ׁשאינּה נאמנת, -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
אֹו הּפילה, ׁשּלא הּסת ׁשבּועת מׁשּביעּה זה ּובכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻּכתּבה.

ּכתּבה. לּתן יתחּיב זֹו ׁשּבטענה - ׁשלׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהּפילה
.„Èילדה ולא ׁשנים עׂשר עּמֹו וׁשהת לאחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנּׂשאת

ׁשנים עׂשר הּׁשני עם ׁשהת לׁשני. להּנׂשא מּתרת - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻוהֹוציאּה
- לׁשליׁשי נּׂשאת ואם לׁשליׁשי; תּנׂשא לא - ילדה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵָָָֹֹולא
ׁשּקּים אֹו אחרת, אּׁשה לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּכתּבה, ּבלא ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻּתצא

ּורבּיה. ּפרּיה ְְְִִִַָָמצות
.ÂËיכֹול אינֹו 'ּבעלי ואמרה: ּדין לבית ׁשּבאה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

יֹורה ׁשאינֹו אֹו ׁשּמֹוליד', ׁשּמּוׁש הארץ ּכל ּכדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלׁשּמׁש
לי 'ראּוי לּה: ואֹומרין ּפׁשרה, הּדּינין יעׂשּו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּכחץ
תֹולידי, ולא ׁשנים עׂשר ׁשּתׁשהי עד ּבעלי עם ְְְֲֲִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּתנהגי
אֹותּה ּכֹופין ואין ּבּדבר, עּמּה ּומגלּגלין ּתתּבעי'. ּכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָואחר
ּבדבר מאריכים אּלא הּמֹורדת, ּדין אֹותּה ּדנין ולא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹליׁשב;

ּפׁשרה. ׁשּיעׂשּו עד ְֲֶֶַַָָזה



ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy cr

.ÊËהּוא הרי ּורבּיה, ּפרּיה מצות אדם ׁשּקּים ּפי על ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאף
זמן ּכל ולרּבֹות מּלפרֹות יּבטל ׁשּלא סֹופרים מּדברי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָֹֻמצּוה
ּבנה ּכאּלּו ּביׂשראל, אחת נפׁש הּמֹוסיף ׁשּכל - ּכח ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיׁש
אּׁשה ּבלא אדם יׁשב ׁשּלא היא, חכמים מצות וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹעֹולם;
- איׁש ּבלא אּׁשה תׁשב ולא הרהּור, לידי יבֹוא ׁשּלא -ְְְִִִִֵֵֵֶָָֹֹֹ

תחׁשד. ֵֵֶָֹׁשּלא
.ÊÈלאׁשּתֹו לקּנֹות איׁש ּכל על עלוחֹובה בה [להתרות ְְְְִִַַָָ

פרוצה] לאׁשּתֹוהתנהגות מקּנא אדם "אין חכמים: אמרּו .ְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּביֹותר לּה יקּנא ולא טהרה". רּוח ּבֹו נכנסה ּכן אם ְְְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּלא
לדעּתּה, אּלא ּכרחּה, ּבעל ויבעל אֹותּה, יאנס ולא ְְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹֹֹמּדי;

וׂשמחה. ׂשיחה ְְִִִָָּומּתֹו
.ÁÈּבתֹו צנּועה ׁשּתהיה האּׁשה על חכמים צּוּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָוכן

ולא ּבעלּה, ּבפני ראׁש וקּלּות ּבׂשחֹוק תרּבה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹֹּביתּה,
זה; ּבעסק מדּברת תהיה ולא ּבפיה, הּמּטה ּתׁשמיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹתתּבע
אּלא ּבאהבתּה, ׁשּיֹוסיף עד לצערֹו ּכדי מּבעלּה תמנע ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹולא
ביתֹו, ּובני מּקרֹוביו ותּזהר ׁשּירצה. עת ּבכל לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמעת
ּומן הּכעּור מן ותתרחק קנאה; רּוח עליו יעבר ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּכדי

לכעּור. ְִֶַהּדֹומה
.ËÈיֹותר אׁשּתֹו את מכּבד אדם ׁשּיהיה חכמים, צּוּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכן

יעׂשה הרּבה, ממֹון לֹו יׁש ואם ּכגּופֹו; אֹוהבּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָמּגּופֹו
ויהיה יתרה, אימה עליה יטיל ולא הּממֹון. ּכפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹּבטֹובתּה

רֹוגז. ולא עצב יהיה ולא ּבנחת, עּמּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּדּבּורֹו
.Îּביֹותר ּבעלּה את מכּבדת ׁשּתהיה האּׁשה על צּוּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָוכן

ּפיו, על מעׂשיה ּכל ותעׂשה מֹורא, עליה לֹו ויהיה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמּדי,
לּבֹו, ּבתאוֹות מהּלכת :מל אֹו ׂשר ּכמֹו ּבעיניה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָויהיה
ּובני יׂשראל ּבנֹות ּדר הּוא וזה ּׁשּיׂשנא. מה ּכל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּומרחקת
יהיה אּלּו, ּובדרכים ּבזּוּוגן; הּטהֹורים הּקדֹוׁשים, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָיׂשראל

ּומׁשּבח. נאה ְִֶָָָֻיּׁשּובן
טז ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ּבין‡. קרקע ּבין לבעלּה, האּׁשה ׁשּמכנסת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנכסים
ּכתּבה ּבׁשטר נכּתבין ׁשהן ּפי על אף מּטלטלין, ּבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֻעבדים

'ּכתּבה נקראין אינן קּבל- ואם ׁשמם. 'נדּוניא' אּלא ,' ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָֻ
ּפחתה אם ּברׁשּותֹו, ונעׂשית עליו הּנדּוניא אחריּות ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּבעל

שוויה] לֹו[נפחת כשמתגרשת]ּפחתה הפחת ואם[משלם ְֲִָָ
לֹו[התייקרה]הֹותירה הרווח]הֹותירה לה מחזיר הרי[אינו - ֲִִֵָָ

הּנדּוניא אחריּות קּבל לא ואם ּברזל'. צאן 'נכסי נקראת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹזֹו
לּה ּפחתה ּפחתה אם האּׁשה, ּברׁשּות היא הרי אּלא ְֲֲֲִִִִֵֶָָָָָָָָָָעליו,
מלֹוג'. 'נכסי נקראת זֹו הרי - לּה הֹותירה הֹותירה ְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָואם

לבעלּה·. אֹותן הכניסה ׁשּלא לאּׁשה ׁשּיׁש נכסים ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹוכן
אֹו לעצמּה, לּה נׁשארּו אּלא ּבּכתּבתּה, אֹותן ּכתבה ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָָֹֻולא
- ּבמּתנה לּה נּתנּו אֹו ׁשנתארסה, אחר ּבירּׁשה לּה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָֻנפלּו
נקרא ואין הן. ּברׁשּותּה ׁשּכּלן מלֹוג', 'נכסי נקראין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהּכל
עם מאתים אֹו מאה ׁשהיא ּכתּבה עּקר אּלא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻ'ּכתּבה'

ּבלבד. ְִֶֶַַהּתֹוספת
ודין‚. לאּׁשה, ּכתּבה ּתּקנּו ׁשחכמים הֹודענּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֻּכבר

ׁשּתרצה, זמן ּכל לגּבֹותּה ּתּקנּוה ולא העּקר; ּכדין ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּתֹוספת

נגּבית, הּכתּבה אין זמן; לֹו ׁשּקבּוע חֹוב היא הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻאּלא
ׁשאם התקינּו וכן ּגרׁשּה. אם אֹו הּבעל מיתת לאחר ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאּלא
האּׁשה ּובאה ּובינֹונּיֹות, ורעֹות טֹובֹות ׂשדֹות לּבעל ְִִֵַַַָָָָָָָהיּו
ׁשּבנכסיו, הרעה מן אּלא תגּבה ׁשּלא מּמּנּו, ּכתּבתּה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֻלגּבֹות

'זּבּורית'. הּנקראת ְְִִִִֵַוהיא
תגּבה„. לא מֹותֹו, אחר לגּבֹות ׁשּכׁשּתבֹוא התקינּו, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹוכן

חפץ ּבנקיטת ׁשּתּׁשבע קדוש]עד חפץ הּניח[אחיזת ׁשּלא ְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ּכל לּה וׁשמין אֹותּה. מחלה ולא מכרה וׁשּלא ּכלּום, ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹאצלּה

לה] שקנה אם[בגד אבל מּכתּבתּה. אֹותֹו ּופֹוחתין ְֲֲִִִֶֶָָָָָֻׁשעליה,
ׁשעליה, ּכסּות ׁשמין ואין ׁשבּועה. ּבלא ּגֹובה לרצֹונֹו, ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹּגרׁשּה
היא. לא להֹוציא רֹוצה והּוא ּבהן, וזכת לּה לקחן ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשהרי

מן‰. אּלא ּכתּבתּה האלמנה תגּבה ׁשּלא התקינּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻוכן
מיתת לאחר נכסים ׁשּׁשבחּו מּׁשבח ּגֹובה ואינּה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּקרקע,
מּׁשבח אביהן מיתת לאחר נּזֹונֹות הּבנֹות ואין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָהּבעל,

טֹורפת ואינּה מיתתֹו, לאחר נכסים [גובה]ׁשּׁשבחּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
הּלֹוקח ׁשהׁשּביח מּׁשבח מבעלהּבכתּבתּה הקרקע [שקנה ְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻ

אותה] הּׁשבח.והשביח את ּגֹובה חֹוב ׁשּבעל ּפי על אף ,ִֶֶֶֶַַַַַַ
הן. ּכתּבה מּקּלי אּלּו ְְִִֵֵֵָָֻֻּודברים

.Âׁשּבּמטּבעֹות הּפחּות מן האּׁשה ׁשּתּטל ּכתּבה, מּקּלי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻוכן
ומשקל] ּבמקֹום[בגודל וגרׁשּה ּבמקֹום, אּׁשה נׂשא ּכיצד? .ְְְְִֵֵַָָָָָָ

מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּנּׂשּואין מקֹום מעֹות היּו אם - ְְְְִִִִֵַַָאחר
מעֹות היּו ואם הּגרּוׁשין; מקֹום מּמעֹות לּה נֹותן ְְְְִִִִֵֵֵַַָָהּגרּוׁשין,
לּה נֹותן הּנּׂשּואין, מקֹום מּמעֹות טֹובֹות הּגרּוׁשין ְְְִִִִֵֵַַָמקֹום
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנּׂשּואין. מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָמּמעֹות

ידּוע מטּבע ּבּה ּפרׁש אם אבל סתם; מעֹות [-ּבכתּבתּה ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻ
הּמלוהמסויים] ּכדין היא הרי - ּבּתֹוספת ּבין ּבעּקר ּבין ,ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ּכמֹו ׁשהלוהּו, ּכּמה לֹו ׁשּנֹותן ידּוע, מטּבע חברֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
הלואה. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶַָָָׁשּיתּבאר

.Êּגֹובה האּׁשה ׁשּתהיה היׁשיבֹות, ּבכל הּגאֹונים ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתּקנּו
א ּבעלּה מיתת אחר ּכדרּכתּבתּה הּמּטלטלין, מן ף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָֻ

ּתּקנה ּופׁשטה הּמּטלטלין; מן לגּבֹות חֹוב לבעל ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָׁשהתקינּו
ויׁשנן הן, ּככתּבה ּכּלם ּכתּבה ּתנאי ׁשאר וכן יׂשראל. ּבכל ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֻֻֻזֹו

ּדכרין ּבנין מּכתּבת חּוץ - ּכקרקע -ּבּמּטלטלין זכרים [בנים ְְְְְְְִִִִִִַַַַַֻ
אמם] כתובת ּפׁשּוטשירשו ירּׁשתּה מנהג מצאנּו ׁשּלא ,ְְִֶַָָָָָֹֻ

אֹותּה[מקובל] מעמידין אֹומר, אני לפיכ היׁשיבֹות. ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבכל
הּקרקע. מן אּלא אּמן ּכתּבת יֹורׁשין ׁשאין הּתלמּוד, ּדין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻעל

.Á,ׁשמעם וׁשּׁשמענּו ׁשּידענּו מקֹומֹות ּבכל נהגּו ְְְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָּכבר
זה ודבר מטלטלי'; ּבין מקרקעי 'ּבין ּבּכתּבה ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּיכּתבּו
ּתנאי זה ׁשהרי ּבֹו, הנהיגּו נבֹונים ואנׁשים הּוא, ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָּתּקּון

תמיד]ׁשּבממֹון מן[שתקף ּגֹובה האלמנה ונמצאת , ְְְְִִֵֶַָָָָָ
של]הּמּטלטלין אחרֹונים.[בכוחו ּבתּקנת לא זה, ּבתנאי ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë- סתם נׂשא אּלא ּכתּבה, ּבׁשטר ּכ ּכתב ׁשּלא ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻהרי
אֹו לאו, ואם ּגֹובה. ּגאֹונים, ׁשל זֹו ּבתּקנה יֹודע היה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָאם
ּכח ׁשאין הרּבה; זה ּבדבר מתיּׁשבין - הּדבר לנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹנסּתּפק
ּכדין נתּפרׁשה ׁשּלא ּפי על אף ּבּה לדּון הּגאֹונים ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתּקנת
ׁשּנֹוציא עד הּגדֹולה, הּסנהדרין ּתּקנת ׁשהם ּכתּבה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻּתנאי

הּיֹורׁשים. מן ממֹון ְִִַָָּבּה
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.Èאחראין הּבעל נכסי ּכל ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָועֹוד
לֹו[ערבים]וערבאין ויׁש מנה, ּכתּבתּה אפּלּו לּכתּבה; ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻֻ

וכל הּכתּבה. ׁשעּבּוד ּתחת הּכל - זהּובים ּבאלפים ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָֹֻקרקע
ויׁש קּים, ׁשּמכרֹו ּפי על אף מּנכסיו, הּנּׂשּואין אחר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשּימּכר

אֹותן[מותר] לטרף לּה יׁש - ירצה אם נכסיו ּכל למּכר ְְְְִִִִֵֶָָָָָֹֹלֹו
ּבני נכסים תמצא לא אם ּכׁשּימּות, אֹו ּכׁשּיגרׁשּנה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻּבכתּבתּה
חפץ ּבנקיטת ּבׁשבּועה אּלא תטרף לא ּוכׁשּתטרף, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹחֹורין;
ּכתּבה ּתהיה ׁשּלא ּכדי זֹו, ותּקנה חֹובֹות. ּבעלי ּכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכדין

ּבעיניו. ְֵַָָקּלה
.‡Èהאלמנה את הּיֹורׁשין אֹו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכׁשּמׁשּביעין

חּוץ אּלא אֹותּה מׁשּביעין אין ּכתּבתּה, לגּבֹות ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻּכׁשּתבֹוא
מּלהׁשּביעּה, נמנעין היּו דינין ׁשּבּתי מּפני ּדין, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָלבית
ואם ּבּׁשבּועה. עצמּה על תדקּדק לא ׁשּמא לּה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשחֹוׁשׁשין

להּדירּה היתֹומים קיבלהרצּו אם מהמזונות הנאה [שתידור ְְִִַַָָ
ּבביתמהבעל] אֹותּה ּומּדירין ּׁשּירצּו; מה ּכל להם נֹודרת ,ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכתּבתּה. נֹוטלת ּכ ואחר ְְִֶֶַַָָָֻּדין,
.·Èיֹורׁשין יֹורׁשיה אין - ׁשּתּׁשבע קדם האלמנה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

נּׂשאת ואם ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לּה ׁשאין ּכלּום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּכתּבתּה
ּכל ונֹוטלת הּנּׂשּואין, אחר נׁשּבעת זֹו הרי - ׁשּתּׁשבע ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹקדם
הּבעל. יפר ׁשּמא ונֹוטלת, נֹודרת אינּה אבל ׁשּתרצה; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָזמן

.‚Èקרקע לּה ׁשּיחדּה[מסויימת]יחד ּבין - ּבכתּבתּה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻ
הּמצרים[סימן] ּגֹובה[גבולות]ּבארּבעת - אחד ּבמצר ּבין , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּטלטלין לּה ּכתב אם וכן ׁשבּועה. ּבלא מּמּנּו ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאת
אם וכן ׁשבּועה. ּבלא אֹותן נֹוטלת - קּימין עצמן ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהן

ׁשאּלּו ונֹודע אחרים, מּטלטלין ּבהן ונלקח הּׁשנּייםנמּכרּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשבּועה. ּבלא נֹוטלת - הראׁשֹונים הּמּטלטלין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹמּדמי

.„È?ּכיצד ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ּכתּבתּה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּפֹוגמת
אֹומר: הּבעל זּוז, אלף ּבֹו ׁשּיׁש ּכתּבה ׁשטר ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֻהֹוציאה
'וכ ּכ אּלא נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא הּכל', ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'נתקּבלה
דקּדקה ואפּלּו ׁשּנטלה, ּבּמקצת עדים עליה יׁש ואפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
הּׁשאר תּטל לא ּפרּוטה, חצי ּבחצי ּׁשּנטלה מה ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹּבחׁשּבֹון

ּבׁשבּועה. ְִֶָָאּלא
.ÂËלא' אֹומרת: והיא הּכל', 'נתקּבלה הּבעל: ְְְִִֶֶַַַַַַָָֹֹאמר

אֹו הּכל, ׁשּנתקּבלה עליה מעיד אחד ועד ּכלּום', ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּבלּתי
ּבׁשבּועה. אּלא תּפרע לא - ְְִִִֶַָָָָֹמקצת

.ÊË.ּבׁשבּועה אּלא תּפרע לא ּבפניו, ׁשּלא ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹהּנפרעת
יֹורדין ּדין ּבית - לֹו והל אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָּכיצד?
ׁשּיהיה והּוא ּכתּבתּה; אֹותּה ּומגּבין ׁשּתּׁשבע, אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻלנכסיו
קרֹוב היה אם אבל להֹודיעֹו; טרח להן ׁשּיׁש רחֹוק, ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹּבמקֹום
יבֹוא לא ואם אֹותֹו, ּומֹודיעין לֹו ׁשֹולחין להֹודיעֹו, ְְְִִִִִֶֶַָֹהּדר

ותּטל. ּתּׁשבע -ְִִַָֹ
.ÊÈ?ּכיצד ּבׁשבּועה. ׁשּלא נפרעת - ּכתּבתּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻהּפֹוחתת

'נתקּבלה אֹומר: הּוא זּוז, ּבאלף ּכתּבה ׁשטר ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻהֹוציאה
אּלא לי ואין ּכלּום, נתקּבלּתי 'לא אֹומרת: והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹהּכל',
ּביני ׁשהיתה אמנה - אלף לי ׁשּכתב וזה זּוז, מאֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָחמׁש

מאות]לבינֹו' מה' יותר אתבע שלא נפרעת[האמין זֹו הרי - ְְֲִֵֵַַ
אּלא ּכתּבתי ּבׁשטר 'אין אמרה: אם אבל ּבׁשבּועה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּלא

ּכלּום, אלף ּבֹו ׁשּיׁש זה ּבׁשטר נפרעת אינּה - מאֹות' ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָחמׁש
נׁשּבע לפיכ ׁשקר; ׁשהּוא הֹודת ּוכאּלּו אֹותֹו, ּבּטלה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָׁשהרי

הּסת מדרבנן]ׁשבּועת ונפטר.[שבועה , ְְְִֵֶַָ
.ÁÈ- ּבׁשבּועה' אּלא תּפרע 'לא ׁשאמרנּו: מקֹום ְְִִֶֶַַָָָָָָֹּכל

ׁשאמרנּו: ּומקֹום ּוטלי'. 'הּׁשבעי ּדין: ּבית לּה ְְְְִִִִִֵֶַָָָָאֹומרין
לּה, ותן 'עמד לּבעל: אֹומרין - ּבׁשבּועה' ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹ'ּתּפרע
.'לדברי ראיה ׁשּתביא עד זֹו ּבטענה נאמן אּתה ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואין

.ËÈאֹומרין - טענתי' על לי 'ּתּׁשבע מעצמֹו: הּבעל ְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָאמר
עּמּה התנה חפץ. ּבנקיטת ותּׁשבע ּוטלי'; 'הּׁשבעי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָלּה:
מה ּבכל נאמנת ׁשהיא אֹו ׁשבּועה, ּבלא ּכתּבתּה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּתגּבה
ּבאת אם אבל ּכלל; ׁשבּועה ּבלא מּמּנּו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹּׁשּתטען

ותּטל. ּתּׁשבע - מּיֹורׁשיו ְְִִִִַַָָָֹלּפרע
.Îאֹו ׁשבּועה, ּבלא מּיֹורׁשיו נֹוטלת ׁשּתהא עּמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹהתנה

ׁשבּועה. ּבלא מהן נֹוטלת זֹו הרי - יֹורׁשיו על נאמנת ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּתהא
מׁשעּבדים מּנכסים לטרף ּבאה אם בעלה]אבל ע"י [שנמכרו ְְְְֲִִִִִָָָָָֹֻ

ׁשהאמינּה ּפי על ואף ּבׁשבּועה, אּלא תטרף לא [האמין- ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ
יֹורׁשיו,לה] ועל עליו אּלא מֹועיל הּבעל ּתנאי ׁשאין ְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָהּבעל;

מֹועיל. אינֹו אחרים ממֹון להפסיד ְְֲֲִִִֵֵַָָאבל
.‡Î- ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשהיה ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻאלמנה

ּבין ׁשנה, מאה לאחר אפּלּו לעֹולם, ּכתּבתּה וגֹובה ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻנׁשּבעת
אין ואם אביה. ּבבית ׁשהיתה ּבין ּבעלּה, ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
עּקר ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ידּה מּתחת יֹוצא ּכתּבה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻׁשטר
- הּגרּוׁשה וכן ּבעלּה; מיתת ּביֹום ּתבעה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֻּכתּבה,
ּכתּבה. ׁשטר ׁשּתֹוציא עד לּה, אין ּכתּבה עּקר ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻֻאפּלּו

.·Î;ּכתּבה לכּתב ׁשּדרּכן ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻּבּמה
על סֹומכין אּלא ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֻאבל
ׁשאין ּפי על אף ּכתּבה עּקר ּגֹובה זֹו הרי - ּדין בית ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻּתנאי
ׁשהיתה ּבין נתאלמנה, ּבין נתּגרׁשה ּבין ּכתּבה, ׁשטר ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבידּה
אין ּתֹוספת אבל ּבעלּה. ּבבית היתה לא ּבין ּבעלּה ְְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבבית

ּברּורה. ּבראיה אּלא מקֹום ּבכל ְְְִֶָָָָָָָלּה
.‚Îּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום העּקר האלמנה ּתגּבה ּכּמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָועד

היתה ואם לעֹולם; ּגֹובה ּבעלּה, ּבבית היתה אם ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻּכתּבה?
אחר לתּבע ּבאה ואם ׁשנה. וחמׁש עׂשרים עד אביה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבבית
לא מחלה, לא ׁשאּלּו ּכלּום, לּה אין ׁשנה, וחמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָֹֹעׂשרים
ׁשּתאמר: ּכדי הּיֹורׁשין, עם אינּה והרי זה; זמן ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתקה

ּבּבית'. עּמי והן מּלתבען, ְְְְְִִִִִִֵַַַָָ'נכלמּתי
.„Îמזֹונֹותיה לּה מֹולי עצמֹו הּיֹורׁש היה אם ְְְִִִֵֶַַָָָָָלפיכ

ואפּלּו ּכתּבתּה לתּבע לּה יׁש - ּבּה ּומּטּפל אביה, ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹֻלבית
ּתבעה, ולא ׁשּׁשתקה ׁשּזה מּפני ׁשנה; וחמׁש עׂשרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר

הּיֹורׁש. מן בֹוׁשה ׁשהיא ְִִִֵֵֶַָמּפני
.‰Î,'מאתים ּכתּבתי ועּקר נּׂשאתי, 'ּבתּולה אֹומרת: ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֻהיא

אּלא לּה ואין נּׂשאת, 'ּבעּולה אֹומרין: הּיֹורׁשין אֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָוהּבעל
ׁשּנהגּו הּמנהגֹות לּה ׁשעׂשּו ׁשראּו עדים יׁש אם - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמאה'
אֹו ׂשמחה מיני ּכגֹון לבתּולה, לעׂשֹותן העיר אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאנׁשי
ּכן עֹוׂשין ׁשאין ּדברים ׁשאר אֹו כתרים אֹו ידּוע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמלּבּוׁש
עדים לּה אין ואם מאתים; נֹוטלת זֹו הרי - לבתּולה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
לּה יׁש - קּים הּבעל היה ואם מנה. נֹוטלת זֹו הרי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה,
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ּבמקצת[יכולה] הֹודה ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָלהׁשּביעֹו
אני 'זכּור ולֹומר: ּבגדלֹו להעיד הּקטן ונאמן ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַָָָָָָָהּטענה.
וכל הּבתּולֹות'. מנהג לפלֹונית ׁשּנעׂשה קטן ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּכׁשהייתי
ׁשאמרנּו. ּכמֹו ּכתּבה, ּכֹותבין ׁשאין ּבמקֹום האּלּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻהּדברים

.ÂÎׁשאינּה נאמנת, - 'ּגרׁשּתני' לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ּפניה ׁשהֹוציאה[מחציפה]מעּזה האּׁשה לפיכ בעלּה; ּבפני ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָ

ואבד 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ואמרה ּגט, עּמּה ואין ּכתּבה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻׁשטר
לּתן חּיב - ּגרׁשּתי' 'לא אֹומר: והּוא ּכתּבתי', לי ּתן ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֻּגּטי,
ראיה ׁשּתביא עד הּתֹוספת, נֹותן אינֹו אבל ּכתּבה; ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻעּקר

ידּה. מּתחת הּכתּבה עם ּגט ׁשּיצא אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשּגרׁשּה,
.ÊÎהּכתּבה ּכל ונתּתי ּגרׁשּתי היה, 'ּכן הּבעל: לּה ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָֻאמר

ׁשֹובר לי וכתבה ותֹוספת, קבלה]עּקר ׁשֹוברי'[כתב ואבד ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ
הרי ּבּתֹוספת, יתחּיב ולא גרׁשּתי' 'לא לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

חפץ ּבנקיטת ּומׁשּביעּה נאמן; קדוש]זה חפץ ,[תפיסת ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָ
הּתֹוספת. על הּסת ׁשבּועת הּוא ונׁשּבע העּקר, את לּה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

.ÁÎאֹותֹו ּדר אם - ּכתּבה ׁשטר ּבידּה ואין ּגט ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻהֹוציאה
ּבּגט ּכתּבתּה עּקר ּגֹובה ּכתּבה, ׁשטר יכּתבּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻּמקֹום
עד לּה, אין עּקר אפּלּו ּכתּבה, לכּתב ּדרּכן ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻׁשּבידּה.
ׁשבּועת הּבעל ונׁשּבע ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּכתּבה ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָֻׁשּתֹוציא

ונפטר. טענתּה, על ְְֲִֵֶַַָָָהּסת
.ËÎ.כתּבֹות ׁשּתי ּגֹובה - כתּבֹות ּוׁשּתי גּטין ׁשני ְְְְִִִִֵֵֵָָֻֻהֹוציאה

אחת ּכתּבה אּלא ּגֹובה אינּה - אחד וגט כתּבֹות ;ׁשּתי ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ
ׁשוֹות ׁשּתיהן אם ּגֹובה? מהן ּבּטלה[בסכום]ואיזֹו - ְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
טֹורפת ואינּה הראׁשֹונה, את ממשועבדים]אחרֹונה [גובה ְֲִֵֶֶֶַָָָָ

על ּתֹוספת מּׁשּתיהן ּבאחת היה ואם אחרֹונה; מּזמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
הּׁשנּיה. ּותּבטל ׁשּתרצה, מהן ּבאיזֹו ּגֹובה - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָחברּתּה

.Ïּכתּבה אּלא לּה אין - אחת ּוכתּבה גּטין ׁשני ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻהֹוציאה
ּכתּבתּה ּדעת על והחזירּה, אׁשּתֹו את ׁשהמגרׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻאחת;
הּבעל מיתת אחר ּוכתּבה ּגט הֹוציאה החזירּה. ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻהראׁשֹונה
אין אם ּכתּבה, עּקר זה ּבגט ּגֹובה לּכתּבה, קֹודם ּגט אם -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻ
זכת ׁשהרי ּבּכתּבה, ּׁשּיׁש מה ּכל וגֹובה ּכתּבה, לכּתב ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻּדרּכן
אּלא לּה אין - הּגט את קדמה ּכתּבה ואם ּבמיתתֹו; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻּבּה

החזירּה. הראׁשֹונה ּכתּבה ׁשעל אחת, ְְְִִֶֶַַַָָָָָֻֻּכתּבה
.‡Ïּכמֹו ׁשּתּנׂשא, ּכדי ּבעלי' 'מת לֹומר נאמנת ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהאּׁשה

ּתּנׂשא ׁשאם הּכתּבה, ּומּתנאי ּגרּוׁשין; ּבהלכֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּיתּבאר
לפיכ ּבכתּבתּה. לּה ּׁשּכתב מה ּתּטל מֹותֹו, אחר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻלאחר
להּנׂשא', הּתירּוני ּבעלי, 'מת ואמרה: ּדין לבית ּבאה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָאם
ּומׁשּביעין אֹותּה, מּתירין - ּבעֹולם ּכתּבה ׁשם הזּכירה ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹֻולא
ּתנּו ּבעלי, 'מת ואמרה: ּבאה ּכתּבתּה. לּה ונֹותנין ְְְְְְֲִִֵַָָָָָָָָֻאֹותּה
עסקי ׁשעל מּתירין; אין להּנׂשא אף - ּכתּבתי' את ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻלי
ּדעּתּה ואין מת; ׁשּלא ּבחזקת זה והרי ּבאה, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּכתּבה
'מת ואמרה: ּבאה ּבלבד. מחּיים ּכתּבה לּטל אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻלהּנׂשא,
אֹותּה מּתירין - ּכתּבתי' את לי ּותנּו להּנׂשא הּתירּוני ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֻּבעלי,
נּׂשּואין עסקי על ּדבריה ׁשעּקר מּפני ּכתּבתּה, לּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻונֹותנין
והּתירּוני ּכתּבתי את לי 'ּתנּו אמרה: אם אבל ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָָֻּבאה.
ואם ּכתּבתּה; לּה נֹותנין ואין אֹותּה מּתירין - ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֻלהּנׂשא'

מּידּה. מֹוציאין אין ְִִִֵָָָָּתפסה,
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ּבּתחּלה,‡. ׁשּנּׂשאת ּכל - ומת רּבֹות נׁשים נׂשּוי ׁשהיה ְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
ּבׁשבּועה; אּלא נֹוטלת מהן אחת ואין ּכתּבתּה; לּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקֹודמת
היא וגם ׁשּלפניה, ּׁשּׁשּירה מה אּלא לאחרֹונה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואין

ׁשטר[האחרונה] עליו היה אם וכן הּׁשאר. ונֹוטלת ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָנׁשּבעת
ואם ּתחּלה; החֹוב ּבעל ּגֹובה קֹודם, החֹוב היה אם - ְְִִִֵֶַַַַָָָחֹוב
חֹוב. לבעל והּׁשאר ּתחּלה, האּׁשה ּגֹובה קדמה, ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָֻהּכתּבה

לגּבֹות·. ׁשּבאּו הּקרקע ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
הּוא - ׁשּלוה ּובׁשעה הּנּׂשּואין ּבׁשעת לֹו קנּויה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמּמּנה
נׂשא אם אבל ּתחּלה; זכה ׁשטרֹו הּקֹודם ׁשּכל נֹותן, ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהּדין
נּׂשּואין, אחר ּבין נּׂשּואין קדם ּבין ולוה זֹו, אחר זֹו ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹנׁשים
ּכאחת, חֹולקין ּכּלן - קרקע קנה ולוה ׁשּנׂשא ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָֻואחר
מׁשעּבד היה ׁשּקנה ׁשּבׁשעה ּבא, ּכאחת ּכּלן ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻֻׁשּׁשעּבּוד

קדימה. ּדין ּכאן ואין ְְִִֵַָָֹלּכל,
אחד,‚. יֹום ּכּלן והּׁשטרֹות הּכתּבֹות זמן היה אם ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻוכן

ּכאחת, חֹולקין - ׁשעֹות ׁשּכֹותבים ּבמקֹום אחת ׁשעה ְְְְִִֶַַַַָָָָאֹו
ּכדי ּבמּטלטלין וזכה ׁשּקדם ּכל ּולעֹולם קֹודם; ׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
ּדין ׁשאין מּידֹו, מֹוציאין אין - כתּבה ּכדי אֹו ְְִִִִֵֵֵֶָָֻחֹובֹו

ּבמּטלטלין. ְְְְִִִַָקדימה
חֹוב„. ּבעל ּובא חֹוב, ׁשטר ועליו אׁשּתֹו את ׁשּגרׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָמי

והּכתּבה החֹוב ּכדי וקרקע מעֹות לֹו והיּו לגּבֹות, ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻוהאּׁשה
מן ּכתּבתּה נֹוטלת והאּׁשה ּמעֹות, נֹוטל חֹוב ּבעל -ְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ּבֹו ׁשאין קרקע אּלא לֹו אין ואם להגּבֹותהּקרקע. ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
לבעל אֹותֹו נֹותנין - קדימה ּדין ּבּה היה ולא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלׁשניהן,

ּכלּום לאּׁשה נׁשאר ואם -[משהו]חֹוב; לאו ואם ּתּטל, - ְְְְִִִִִַָָָֹ
מעֹותיו, והֹוציא הפסיד חֹוב ׁשּבעל חֹוב; ּבעל מּפני ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּתּדחה
לּׂשא, רֹוצה ּׁשהאיׁש מה ׁשּיֹותר ּדבר, חסרה לא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹוהאּׁשה

להּנׂשא. רֹוצה ְִִֵָָָאּׁשה
ּבּה‰. ׁשאין וקרקע חֹוב ּובעל אּׁשה והּניח ׁשּמת מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוכן

ּכל ּגֹובה והּוא חֹוב, ּבעל מּפני נדחית האּׁשה - קדימה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּדין
ּתחּלה. ְִָחֹובֹו

.Âמן חֹוב ּובעל האּׁשה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוכיון
אם - ּבמּטלטלין קדימה ּדין ׁשאין ידּוע והּדבר ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמּטלטלין,
חֹוב לבעל נֹותנין לׁשניהם, לּתן ּכדי מּטלטלין הּניח ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַֹלא
ּבכתּבתּה ּׁשּתּטל מה לאּׁשה נׁשאר ואם ּתחּלה; חֹובֹו ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹֻּכל

ּתּדחה. אֹו ִִֶָֹּתּטל,
.Êּברזל צאן נכסי ּבכתּבתּה ּכֹותבין האשההיּו [נכסי ְְְְִִִֵֶַָָָֹֻ

הבעל] הּבעלשבאחריות ׁשּלקחן אֹו ׁשאבדּו ְְְֲֶֶַַַָָָָָוטענה
ּבעלי[לעצמו] ּכׁשאר ׁשּלּה ּברזל צאן ּבנכסי היא הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מחלה, ולא נתנה ולא אֹותן לקחה ׁשּלא ונׁשּבעת ְְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֹֹֹחֹובֹות;
חֹובֹות. ּבעלי עם ְֲִֵֶֶַוחֹולקת

.Áּדין ׁשם ואין רּבֹות, נׁשים לֹו ויׁש ּגרׁש, אֹו ׁשּמת ְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָמי
רֹואין: חֹולקֹות? ּכיצד - הּכתּבֹות ּכל ּכדי לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֵַַָָֻקדימה,
לּפחּותה יּגיע הּנׁשים, הּמנין על הּממֹון ּכׁשּיחלק ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָאם

הזולה] חֹולקֹות[לכתובה - ּפחֹות אֹו כתּבתּה ּכדי ְְְֵֶֶָָָָֻׁשּבהן
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ּכדי מּמּנּו, חֹולקין - זה על יֹותר הּממֹון היה ואם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
וחֹולקֹות וחֹוזרֹות ּכתּבתּה, ּכׁשעּור ׁשּבהן לּפחּותה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּגיע
מי ּכיצד? הראׁשֹונה. הּדר על הּנֹותרֹות ּבין הּמֹותר ִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאת
ארּבע ראׁשֹונה ׁשל ּכתּבתּה נׁשים, ארּבע נׂשּוי ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻׁשהיה
וׁשל מאתים, ׁשליׁשית וׁשל מאֹות, ׁשלׁש ׁשנּיה וׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמאֹות,
אם - מת אֹו ּכּלן, וגרׁש - אלף הּכל נמצא מאה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻרביעית
אחת וכל ּבׁשוה, ּכּלן חֹולקֹות ּפחֹות, אֹו מאֹות ארּבע ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻהּניח
ּבין ּתחּלק אם - מאֹות ׁשמֹונה הּניח ּפחֹות. אֹו מאה ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָנֹוטלת
אין והרי מאתים, נֹוטלת הרביעית נמצאת ּבׁשוה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכּלן
ארּבע לֹוקחין עֹוׂשין? ּכיצד אּלא מאה. אּלא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ונמצאת מאה; מאה ּבׁשוה ּביניהן אֹותן וחֹולקין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמאֹות,
ארּבע ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה כתּבתּה, ּכדי נטלה ְְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָֻהרביעית
אם מאה. מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּביד נׁשים וׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמאֹות,
הּׁשליׁשית נמצא ּבׁשוה, ׁשלׁשּתן ּבין מאֹות הארּבע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּתחלק
אין והרי ּוׁשליׁש, ּוׁשלׁשה ּוׁשלׁשים מאתים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹנֹוטלת
הּמאֹות מארּבע לֹוקחין לפיכ מאתים. אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּנמצאת ּבׁשוה; ׁשלׁשּתן ּבין וחֹולקין מאֹות, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשלׁש
ּכאן ונׁשאר לּה. והלכה ׁשּלּה, מאתים נטלה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָהּׁשליׁשית
ראׁשֹונה ּבין ּבׁשוה הּמאה את חֹולקין נׁשים. ּוׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאה,
ּביד וכן וחמּׁשים, מאתים הראׁשֹונה ּביד נמצא ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָּוׁשנּיה;
מאה. הרביעית ּוביד מאתים, ׁשליׁשית ּביד ונמצא ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָהּׁשנּיה,

מאה. הן אפּלּו לעֹולם, חֹולקֹות זֹו ּדר ְְְֲִֵֵֶֶַָָועל
.Ëמּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, לאּׁשה [התחייבהערב ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ

סודר] לאבקנין והרי עׂשה, ׁשּמצוה לׁשּלם, חּיב אינֹו ,ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ּכלּום מכספה]חסרה הוציאה ּבנֹו[לא ּכתּבת ׁשל ערב ואם ; ְְְְְִֵֶַָָָֻ

מׁשעּבד ּבנֹו ּבגלל ׁשהאב לׁשּלם, חּיב - מּידֹו וקנּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא,
וגֹומר חּיב[בליבו]עצמֹו ּכתּבה ׁשל והּקּבלן ּומקנה. ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָֻ

זה קּבלן? הּוא ואיזה מּידֹו; קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלׁשּלם,
אם אבל זֹו'. ּכתּבה נֹותן ואני לזה, 'הּנׂשאי לאּׁשה: ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻׁשאמר
וכּיֹוצא זֹו', ּכתּבה ּפֹורע 'אני זֹו', ּכתּבה ערב 'אני לּה: ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאמר
- אׁשּתֹו את המגרׁש אביו. היה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבזה

הניה ממנו]יּדירּנה תהנה הּקּבלן,[שלא מן ּתּפרע ּכ ואחר , ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
יחזירּנה ׁשּמא אביו; היה אם הערב מן גרושתו]אֹו ,[את ֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

קנּוניה עֹוׂשין זה.[תחבולה]ונמצאּו ׁשל נכסיו על ְְְְְְִִֶֶַָָָ
.Èנכסיו הּמקּדיׁש הבית]וכן -[לבדק אׁשּתֹו את וגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

ההקּדׁש; מּיד הּפֹודה מן ּתּפרע ּכ ואחר הניה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָיּדירּנה
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל ההקּדׁש. על קנּוניא יעׂשּו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמא
להּדירּה, אֹותֹו מחּיבין אין - הּלקֹוחֹות מן לטרף ְְְְִִִִֵַַַָָָָֹּובאה
ׁשּכבר לבעלּה, ּתחזר רצת, ואם וטֹורפת; נׁשּבעת ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאּלא
על הפסידּו והם אּׁשה, ּכתּבת עליו ׁשּיׁש הּלקֹוחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻידעּו

ׁשעּבּודּה. ׁשּתחת נכסים ׁשּלקחּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָעצמן
.‡È:לּלֹוקח אׁשּתֹו ּכתבה ּכ ואחר נכסיו, ׁשּמכר ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָהּבעל

ּפי על אף למעׂשיו, והסּכימה ,'עּמ לי אין ּודברים ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָ'ּדין
ׁשּלא אּלא לֹו כתבה ׁשּלא טֹורפת, זֹו הרי - מּמּנה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּקנּו
רּוח 'נחת לֹומר: לּה ויׁש קטטה, ּבעלּה ּובין ּבינּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָיהיה
לּה ׁשאין ּתחּלה האּׁשה מּיד קנּו אם אבל לבעלי'; ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעׂשיתי
אינּה - הּבעל אֹותֹו מכר ּכ ואחר זה, מקֹום על ְְִֵֶַַַַַַַָָָָׁשעּבּוד

לכּתב לאׁשּתֹו ואמר הּבעל מכר אם וכן אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹטֹורפת
הסּכימה ולא ּכתבה ולא ,'עּמ לי אין ּודברים 'ּדין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹֹלּלֹוקח

הּמכר ונפסד לאיׁש[התבטל]למעׂשיו, ּומכר הּבעל וחזר , ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָ
הּבעל ׁשּמכר ואחר אחרת, ׂשדה ּבין ּׂשדה אֹותּה ּבין ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,
ׂשדה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין מּידּה וקנּו למעׂשיו, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהסּכימה
רּוח 'נחת לֹומר יכֹולה ׁשאינּה לטרף, יכֹולה אינּה - ְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹזֹו
הלכה לא רצת ּכׁשּלא ּבראׁשֹונה ׁשהרי לבעלי', ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹעׂשיתי

ּבעלּה. ְֲִַָּברצֹון
.·Èמּיד וקנּו ׂשדהּו, את ּומכר נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

סודר]הראׁשֹונה בקנין ׂשדה[התחייבה על ׁשעּבּוד לּה ׁשאין ְִִֵֶֶַָָָָ
הּמֹועיל קנין והיה הּלֹוקח, מן אֹותּה טֹורפת אינּה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזֹו,
ואחר לבעלי', עׂשיתי רּוח ּב'נחת לֹו לטען יכֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאינּה
מּיד מֹוציאה הּׁשנּיה - ׁשּתיהן ּגרׁש אֹו הּבעל, מת ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכ
מֹוציאה והראׁשֹונה לּלֹוקח, מּידּה קנּו לא ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח,
אּלא ׁשעּבּודּה הסירה ולא קדמה ׁשהיא מּפני הּׁשנּיה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹמּיד
הּלֹוקח חֹוזר לראׁשֹונה, הּׂשדה ּוכׁשּתחזר הּלֹוקח; ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמעל
עד חלילה, וחֹוזרֹות לֹו; מּידּה קנּו ׁשהרי מּידּה, ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָּומֹוציאּה

ּביניהן. ּפׁשרה ְֲֵֵֶֶַָָׁשּיעׂשּו
.‚Èנׁשּבעת - הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין ְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָאלמנה,

מבעלה] כתובתה קיבלה ּבעלּה[שלא מּקרקע ְֲִֶֶַַַָּומֹוכרת
ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין, ּדין ּבבית ּבין ּכתּבתּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻֻונפרעת
ויֹודעין נאמנין אנׁשים הּׁשלׁשה ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַָָָֹֻממחין;

הּמכר ואחריּות הּקרקע. היתה]ּבׁשּומת שגזולה נמצא [אם ְְְֲֶֶַַַַַַָ
ּבבית אּלא תמּכר לא הּגרּוׁשה אבל יתֹומים. נכסי על -ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ
אּלא תמּכר לא ּדין, ּבבית הּמֹוכרת וכל ממחין. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹֻּדין

פומבי]ּבהכרזה מׁשּפט[מכרז יתּבאר הלואה ּובהלכֹות ; ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ
ּדין ּבבית ׁשּלא הּמֹוכרת אבל היא. היא ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹמכירת
נאמנין ׁשלׁשה ׁשהן ּפי על ואף הכרזה, צריכה אינּה -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּׁשּומא. ְְִַָויֹודעין
.„Èעצמּה לבין ּבינּה ּבכתּבתּה קרקע ׁשּמכרה ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻאלמנה

אנשים] ג' נוכחות מכרּה[ללא ּבׁשוה, ׁשוה מכרה אם -ְְְִִֶֶָָָָָ
והּוא ׁשּמכרה; אחר אלמנה ׁשבּועת ונׁשּבעת ְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָקּים;
ּכלּום, עׂשת לא - לעצמּה ׁשמה אם אבל לאחר, ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹׁשּמכרה

הכריזה. ְֲִִִַָואפּלּו
.ÂË,ּבמאתים מאה ׁשוה ּומכרה מאתים, ּכתּבתּה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻהיתה

ּכלּום, לּה ואין ּכתּבתּה נתקּבלה - ּבמאה מאתים ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֻאֹו
מאה, ּכתּבתּה היתה אלמנה. ׁשבּועת ׁשּתּׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻּובלבד
ואפּלּו ּבטל. מכרּה - ּבמאה ודינר מאה ׁשוה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּומכרה
ּבטל. מכרּה - לּיֹורׁשים' הּדינר את אחזיר 'אני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאמרה:

.ÊËּבמנה לזה ּומכרה זּוז, מאֹות ארּבע ּכתּבתּה ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיתה
מאה ׁשוה ולאחרֹון ּבׁשוה, ׁשוה ּבמנה ולזה ּבמנה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָולזה

קּים. ּכּלם וׁשל ּבטל אחרֹון ׁשל - ּבמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֻודינר
.ÊÈמת אם ּבמּתנה. לּתנּה אֹו ּכתּבתּה למּכר לאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹֻיׁש

הּלז יבֹוא - ּגרׁשּה אֹו היא[הקונה]הּבעל מתה ואם ויּטל; ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ׁשּנׁשּבעה קדם אֹו בעלּה קיבלה]ּבחּיי ּכלּום.[שלא לֹו אין - ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

.ÁÈאֹו מקצתּה, מׁשּכנה אֹו ּכתּבתּה, מקצת ׁשּמכרה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֻהרי
הּׁשאר ותגּבה ּבעלּה, מּקרקע מֹוכרת - מקצתּה לאחר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָנתנה
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ּומֹוכרת נאמנין. ּבׁשלׁשה ּבין ממחין ּדין ּבבית ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֻּבין
ּבׁשלׁשה ּבין ּדין, ּבבית ּבין רּבֹות, ּבפעמים אפּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָֹֻלכתּבתּה

הּקרקע. ׁשּומת ויֹודעין ְְְֱִִֶַַַַָנאמנין
.ËÈלא - לבעלּה ּבין לאחרים ּבין ּכתּבתּה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהּמֹוכרת

ּכנגד יֹורׁש זכר, ּבן לּה היה ואם ּכתּבה; ּתנאי ׁשאר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֻאּבדה
ּכדין חלקֹו על יֹותר אביו מּנכסי ׁשּנמּכרה הּזאת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכתּבתּה
ּתנאי ּכל אּבדה לבעלּה, ּכתּבתּה הּמֹוחלת אבל זה. ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּתנאי
ּכתּבתּה ּומֹוחלת עליו. לּה אין מזֹונֹות ואפּלּו ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֻֻּכתּבתּה,
ׁשאינן הּמֹוחלין, ּכׁשאר - עדים ולא קנין צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹאינּה
ׁשּיהיּו והּוא ּבלבד; ּבדברים אּלא קנין, ולא עדים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹצריכין
והתל ׂשחֹוק ּדברי יהיּו ולא עליהן, סֹומכת ׁשהּדעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹדברים

נכֹונה. ּבדעת אּלא תמּה, ְְְְִֵֵֶַַַָָודברי
יח ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

עד‡. אלמנּותּה, זמן ּכל יֹורׁשין מּנכסי נּזֹונת ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָאלמנה
לּה אין ּדין ּבבית ּכתּבתּה ּומּׁשּתתּבע ּכתּבתּה; ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻֻׁשּתּטל
ּכתּבתּה, מׁשּכנה אֹו ּכּלּה, ּכתּבתּה מכרה אם וכן ְְְְְְְִִֵָָָָָָָָֻֻֻמזֹונֹות.

לאחר הּפֹותיקי ּכתּבתּה עׂשתה חובאֹו לבעל [שיעבדה ְְְִֵֵֵַָָָָֻ
ׁשעׂשתשלה] ּבין - 'חֹוב ּתקנה 'ּפה לֹו: ׁשּתאמר והּוא ,ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

ממחין, ּדין ּבבית ׁשּלא ּבין ממחין ּדין ּבבית אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָֹֻֻּדברים
- ּבעלּה מיתת לאחר ׁשעׂשת ּבין בעלּה ּבחּיי ׁשעׂשת ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
יׁש מקצתּה, מכרה אם אבל הּיֹורׁשים; מן מזֹונֹות לּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָאין

מזֹונֹותיה. אּבדה האלמנה, ּומּׁשּתתארס מזֹונֹות. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָלּה
ל·. נֹותנין ּכ מּנכסיו, מֹותֹו אחר ׁשּנּזֹונת ּכסּותּכׁשם ּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

ּומדֹור ּתׁשמיׁש ּבֹו[דירה]ּוכלי ׁשהיתה ּבּמדֹור יֹוׁשבת - ְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוכסתֹות ּבּכרים ּומׁשּתּמׁשת בעלּה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבחּיי
ּבחּיי ּבהן ׁשנׁשּתּמׁשה ּוׁשפחֹות ּובעבדים בעלּה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחּיי
ואם לבנֹותֹו. חּיבין הּיֹורׁשין אין הּמדֹור, נפל ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָבעלּה.
לּה. ׁשֹומעין אין - מּׁשּלי' אבנּנּו ואני לי, 'הּניחּו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאמרה:

ּבדקֹו תחּזק לא אֹותֹו[סדקו]וכן טחה ולא אּלא[בטיט], , ְְְְִֵֵֶַָָָֹֹ
מדֹור ׁשּמכרּו ויֹורׁשין ּתצא. אֹו ׁשהּוא ּכמֹו ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָּתׁשב

ּכלּום. עׂשּו לא ְְַָָָֹאלמנה,
.‚- ּבׂשכר אּלא ּבית לבעלּה היה ׁשּלא אֹו הּבית, ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹנפל

מזֹונֹותיה[שוכרים]נֹותנין וכן כבֹודּה; לפי מדֹור לּה ְְְְְִִֵֶָָָָ
מּכבֹודּה, ּגדֹול הּבעל ּכבֹוד היה ואם כבֹודּה. ּכפי ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּוכסּותּה
יֹורדת ואינּה עּמֹו, ׁשעֹולה מּפני כבֹודֹו, לפי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָנֹותנין

מיתה. לאחר ְֲִִַַָאפּלּו
ּכל„. מזֹונֹות ׁשהיה חמּׁשה ּכיצד? - מרּבה' הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻ'ּברּכת

אחד ּבבית חמׁשּתן היּו אם לבּדֹו, ּכׁשּיאכל קב מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאחד
ּבערּוב והּוא[יחד]ואֹוכלין קּבין; ארּבעת להן מסּפיק , ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ

זזה 'איני ׁשאמרה: אלמנה לפיכ הּבית. צרכי לׁשאר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָהּדין
הּיֹורׁשין יכֹולין - ׁשם' לי ּותנּו מזֹונֹות לי ּפסקּו אבי, ְְְְְִִִִִִִֵַָָמּבית
אנּו אין לאו, ואם מזֹונֹות; ל יׁש אצלנּו, אּת 'אם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָלֹומר:
מּפני טֹוענת היתה ואם הּבית'. ּברּכת לפי אּלא ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָנֹותנין

ילּדה ילדים[צעירה]ׁשהיא רע]והם לשם -[וחוששת ְְְִִֵֶַָָ
אביה. ּבבית והיא לבּדּה, לּה הּמסּפיקין מזֹונֹות לּה ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָנֹותנין

לּיֹורׁשין. - הּכסּות ּומֹותר האלמנה מזֹונֹות ְְְְִַַַַַָָָּומֹותר

קצּבה‰. לּה ׁשאין לרפּואה צריכה אם - ׁשחלתה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלמנה
תדיר] ואם[שחולה ּבּה; חּיבין ויֹורׁשין ּכמזֹונֹות, זֹו הרי ,ְְְְֲִִִִֵַָָ

מּכתּבתּה. מתרּפאה זֹו הרי קצּבה, לּה ׁשּיׁש רפּואה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֻהיא
יבמה; היתה אפּלּו לפּדֹותּה, חּיבין הּיֹורׁשין אין - ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָנׁשּבית
חּיבין אין - ּבּׁשביה והיא ּומת בעלּה, ּבחּיי נׁשּבית ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָואפּלּו
ּכתּבתּה ּתּטל אֹו עצמּה, מּׁשל נפּדית אּלא מּנכסיו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֻלפּדֹותּה

עצמּה. ְְְִֶַָותפּדה
.Âואם ּבקבּורתּה; חּיבין הּבעל יֹורׁשי האלמנה, ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָמתה

יֹורׁשין יֹורׁשיה - מתה ּכ ואחר אלמנה ׁשבּועת ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָנׁשּבעה
הּבעל. יֹורׁשי לא אבל ּבקבּורתּה, חּיבין והן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֹֻּכתּבתּה,
'טלי לאלמנה: ׁשאמר ויֹורׁש לּיֹורׁשין. האלמנה ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמעׂשה

'ּבמזֹונֹותי ידי המזונות]מעׂשה דמי אין[במקום - ְֲִִִֵֵַַַָ
לּה. ׁשֹומעין ּבזה, ׁשרצת היא אבל לֹו; ְְֲִִִֶֶָָָָָׁשֹומעין

.Êעֹוׂשה אלמנה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְְְֲִֶַַָָָָָָָָָוכל
והרחצת הּמּטה, והּצעת הּכֹוס, מּמזיגת חּוץ - ְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָליתֹומים

ורגליו. ידיו ְְַָָָָָּפניו
.Á- לּבעל ׁשהכניסה נכסים ּופרֹות האלמנה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמציאת

ּכלּום. ּבהם לּיֹורׁש ואין ְְְְֵֵֶַַָָלעצמּה,
.Ëּבלא אֹותן נֹוטלת נדּוניתּה, ׁשהם עצמם ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנכסים

ּכן אם אּלא ּבעֹולם, ּדין ּבהן לּיֹורׁשים ואין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשבּועה;
ּברזל[התייקרו]הֹותירּו צאן נכסי והיּו הּבעל ּבחּיי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

יֹורׁשיה - ׁשבּועה ּבלא האלמנה מתה ואם לּבעל. ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשהּמֹותר
ואם ּברזל; צאן נכסי ׁשהיא ּפי על ואף נדּוניתּה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹיֹורׁשין

הּבעל. ליֹורׁשי הּמֹותר מֹותר, ּבהם ְְֵֶַַַַָָָָָהיה
.Èּבין - מהן ׁשּתּזֹון ּכדי מּטלטלין ׁשּתפסה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאלמנה

ּכּכר ּתפסה אפּלּו מֹותֹו, אחר ׁשּתפסה ּבין מחּיים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּתפסה
מה ּדין ּבית עליה ּכֹותבין אּלא מּידּה, מֹוציאין אין - ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזהב
נּזֹונת והיא עּמּה; ּומחּׁשבין מזֹונֹות לּה ּופֹוסקין ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָּׁשּתפסה,
מזֹונֹות, לּה יהיּו ׁשּלא עד אֹו ׁשּתמּות, עד ּׁשּבידּה ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹמּמה

הּׁשאר. את הּיֹורׁשין ְְְְִִֶַַָויּקחּו
.‡Èומת בעלּה מחּיי ּבכתּבתּה מּטלטלין ּתפסה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֻוכן

אינּה לכתּבתּה, מֹותֹו אחרי ּתפסה אם אבל מהן; ּגֹובה -ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻ
הּכתּבה ׁשּתגּבה הּגאֹונים ׁשּתּקנּו ּפי על אף מהן. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻּגֹובה
מן האלמנה ּתּזֹון ּולפיכ הּמּטלטלין. מן הּכתּבה ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָֻּותנאי

ּתפסה. ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִֶַַַַָָֹהּמּטלטלין
.·Èהּיֹורׁשין - אֹותן ּתפסה ולא מּטלטלין ּבעלּה הּניח ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹאם

מעלין והן אֹותן, ואינּה[משלמים]נֹוטלין מזֹונֹות. לּה ְְְְֲִִֵֵַָָָ
ּבבית מּנחין הּמּטלטלין 'יהיּו ולֹומר: עליהן לעּכב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻיכֹולה
מזֹונֹות'; לי יהיּו ולא יאבדּו ׁשּמא מהן, ׁשאּזֹון עד ְְְְִִִִֵֶֶֶַָֹֹּדין

עליו התנת הבעל]ואפּלּו מן[על ׁשּתּזֹון ּבפרּוׁש ְְֲִִִִֵֶַָָָ
דינין. ּבּתי ּבכל ּתמיד, ּדנין ּובזה מעּכבת. אינּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמּטלטלין,

.‚Èׁשּלא עליהן לעּכב היא יכֹולה קרקע, הּניח אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאבל
ׁשאין הּלקֹוחֹות, מּיד מֹוציאה אינּה - מכרּו ואם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָימּכרּו;

חֹורין. ּבני מּנכסים אּלא נּזֹונֹות והּבנֹות ְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה
.„È,זֹו אחר זֹו ׁשּנׂשאן ּפי על אף רּבֹות, נׁשים ְִִִִֶַַַַַַָָָהּניח

ּבמזֹונֹות. קדימה ּדין ׁשאין ּבׁשוה, ְְְִִִִֵֶֶָָנּזֹונֹות
.ÂËחדׁשים ּבׁשלׁשה - יבם לפני ׁשּנפלה ְְְְֳִִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
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אם וכן העּבר, הּכר אם ּבעל; מּׁשל נּזֹונת ְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֻֻהראׁשֹונים
ׁשל ּבן ילדה ׁשּתלד. עד והֹולכת נּזֹונת - מעּברת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֻהּניחּה
לא הּנׁשים. ּכׁשאר אלמנּותּה ימי ּכל והֹולכת נּזֹונת - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹקּימה
אינּה - ׁשהּפילה אֹו חדׁשים, הּׁשלׁשה אחר מעּברת ְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻנמצאת
יבמּה ּתֹובעת אּלא יבם, מּׁשל ולא ּבעל מּׁשל לא ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹנּזֹונת

לחלץ. אֹו ְְִַֹֹלכנס
.ÊËאֹו ּוברח ּבּדין ועמד לחלץ, אֹו לכנס יבמּה ְְְְְִִַַַַָָָָָָֹֹּתבעה

מּׁשל נּזֹונת זֹו הרי - הּים ּבמדינת הּיבם ׁשהיה אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשחלה,
ּכלל. ׁשבּועה ּבלא ְְְָָָָֹיבם

.ÊÈׁשּיגּדיל עד מזֹונֹות לּה אין - קטן יבם לפני ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָנפלה
היבמין. ּכׁשאר ְְְְִִִֶַָָויהיה

.ÁÈלמזֹונֹותיה מיתה ּבׁשעת לאׁשּתֹו קרקע ׁשּיחד ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָמי
מזֹונֹות. לּה רּבה הרי - לּמזֹונֹות' ּפלֹוני מקֹום 'יהיה ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואמר:
ׁשאר נֹוטלת לּה, הראּויין מּמזֹונֹות ּפחֹות ׂשכרֹו היה ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָואם
אבל הּכל. נֹוטלת לּה, הראּוי מן יֹותר ׂשכרֹו היה ואם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹנכסים;
לּה אין - וׁשתקה ּבמזֹונֹות', ּפלֹוני מקֹום 'יהיה לּה: אמר ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָאם

קצץ ׁשהרי ּבלבד, מקֹום אֹותֹו ּפרֹות מזֹונֹות.[קצב]אּלא לּה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ
.ËÈמי יׁש - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹאלמנה

ואין אֹותּה; מׁשּביעין ואין מזֹונֹות לּה ׁשּפֹוסקין ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָׁשהֹורה
ּבאּׁשה הּדבר לֹו ׁשּנתחּלף מּפני זֹו, הֹוראה על לסמ ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹראּוי
מזֹונֹות לּה ׁשאין הֹורּו ורּבֹותי הּים. למדינת ּבעלּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהל
מּנכסי להּפרע ּבאה זֹו ׁשהרי ׁשּתּׁשבע, עד ּדין ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמּבית
אּלא נפרע אינֹו יתֹומים מּנכסי הּנפרע וכל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָיתֹומים,

לדּון. ראּוי ּובֹו נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִִֶַָָָָָּבׁשבּועה;
.Îמׁשּביעין - מזֹונֹות לתּבע ּדין לבית ׁשּבאה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹאלמנה

וכן מזֹונֹות; לּה ונֹותנין הכרזה, ּבלא ּומֹוכרין ּתחּלה, ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹאֹותּה
ּבׁשלׁשה אּלא ממחין ּדין ּבבית ׁשּלא למזֹונֹות למּכר לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֻיׁש
לבין ּבינּה למזֹונֹות מכרה אם וכן הכרזה. ּבלא ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹנאמנין,
הּיֹורׁשין ּוכׁשּיבֹואּו קּים; מכרּה ּבׁשוה, ׁשוה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָעצמּה

נׁשּבעת. אֹותּה, ְְְִִַַַַָלהׁשּביע
.‡Îחדׁשים ׁשּׁשה מהם לזּון ּכדי - למזֹונֹות מֹוכרין ְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָוכּמה

לּה נֹותן הּלֹוקח ׁשּיהיה מנת על ּומֹוכרין זה. על יתר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
לׁשּׁשה ׁשנּיה ּפעם ּומֹוכרת וחֹוזרת יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹמזֹון
ּכדי הּנכסים מן ׁשּיּׁשאר עד לעֹולם, מֹוכרת וכן ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחדׁשים;

לּה. והֹולכת הּׁשאר מן ּכתּבתּה וגֹובה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָֻֻכתּבתּה,
.·Îמחּׁשבין אין - מזֹונֹות ּדין ּבית לּה ׁשּפסקּו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָאלמנה

ידיה מעׂשה על ידיה]עּמּה במעשה לה די ׁשּיבֹואּו[אם עד , ֲִֵֶֶַַַָָָָ
נֹוטלין ידיה, מעׂשה לּה מצאּו אם ויתּבעּוה; ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָהּיֹורׁשים
היּו ׁשאם אֹומר ואני לדרּכן. הֹולכין לאו, ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו,

עּמּה מחּׁשבין ּדין ּבית - קטּנים אםהּיֹורׁשים [בודקים ְְְְִִִִִֵַַַָ
ליתומים] רווחיה לּהנותנת ּופֹוסקין מכסת, לה [-קובעים ְִָ

מ] מזֹונֹות.רווח לּה ׁשּפֹוסקין ּכדר ידיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָמעׂשה
.‚Îלּה אין ידּה, מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשאין ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻאלמנה

מׁשּכנה אֹו אֹותּה, מכרה אֹו ּכתּבתּה, מחלה ׁשּמא - ְְְְְֲִֶָָָָָָָָָֻמזֹונֹות
ואֹומרים לֹו טֹוענין יֹורׁש, טען ׁשּלא ּפי על ואף ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹאֹותּה;
אם אּלא - מזֹונֹות' וטלי והּׁשבעי, ,ּכתּבתי 'הביאי ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָֹֻלּה:

ּכתּבה. לכּתב ּדרּכם ְְְִֵַָָֹֻאין

.„Îּובאה הּים, למדינת ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
רצת, האלמנֹות, ּכל ּכדין נּזֹונת רצת, - ּבעלי' 'מת ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָואמרה:
נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'ּגרׁשני אמרה: ּכתּבתּה. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻנֹוטלת
היא עדין ׁשאם - ּפנים מּכל כתּבתּה ּכדי עד מּנכסיו ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻונּזֹונת
ּכתּבה, לּה יׁש ּכׁשאמרה, ּגרׁשּה ואם מזֹונֹות, לּה יׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻאׁשּתֹו,
כתּבתּה ּכדי עד מזֹונֹות נֹוטלת לפיכ ּבידּה; ּכתּבתּה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻׁשהרי

לּה. ְֶֶָוהֹולכת
.‰Îאינּה - ּבעלּה ּומת ּגרּוׁשין ספק לּה ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה

ּבחּיי אבל מּספק; הּיֹורׁש מּיד מֹוציאין ׁשאין מּנכסיו, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנּזֹונת
ּגמּורין. ּגרּוׁשין ׁשּתתּגרׁש עד מזֹונֹות לּה יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָבעלּה,

.ÂÎ,מזֹונֹות ּתבעה ולא ׁשנים ׁשּתי ׁשּׁשהת ענּיה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹאלמנה
מזֹונֹות לּה אין - ּתבעה ולא ׁשנים ׁשלׁש ׁשּׁשהת עׁשירה ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָֹֹאֹו
ּפחֹות ׁשהת ואם ׁשּתבעה; מּׁשעה אּלא ׁשעברּו, ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָּבּׁשנים
ונֹוטלת ּתֹובעת אּלא וּתרה, לא - אחד ּביֹום אפּלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹמּזה,

ׁשעברּו. הּׁשנים אֹותן ְְִֶַָָָמזֹון
.ÊÎ:אֹומרים הם - הּיֹורׁשים מן מזֹונֹות ׁשּתבעה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָאלמנה

נּׂשאת, ׁשּלא זמן ּכל - נטלּתי' 'לא אֹומרת: והיא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ'נתּנּו',
הּסתעל ׁשבּועת ּתּׁשבע אֹו ראיה, להביא היתֹומים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

יּׁשבעּו[מדרבנן] אֹו ראיה, להביא עליה ּומּׁשּנּׂשאת, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹותּטל;
לּה. ׁשּנתנּו הּסת ׁשבּועת ְְְִֵֶֶַַָָהּיֹורׁשים

.ÁÎאלמנה לפיכ העּקר. ּכדין ּכתּבה ּתֹוספת ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֻּדין
ּכתּבתּה ּתֹוספת מׁשּכנה אֹו מחלה, אֹו מכרה, אֹו ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשּתבעה,
והּניחה מקצת, ּתבעה ואם מזֹונֹות; לּה אין - העּקר ְְְְְִִִִִִֵָָָָָָָעם
מקצתּה. והּניחה העּקר מקצת ׁשּתבעה ּכמי זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָָמקצת
עם הּתֹוספת ּומחלה מכרה סתם, הּמֹוחלת אֹו הּמֹוכרת ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָוכל

מקֹום. ּבכל ׁשמם 'ּכתּבה' ׁשּׁשניהם - ְְְְִֵֶֶָָָָָָֻהעּקר
יט ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ּכתּבת‡. יֹורׁשין הּזכרים ּבניו ׁשּיהיּו הּכתּבה, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמּתנאי
ּונדּוניתּה אביה]אּמן, מבית נכסי[נכסים ּבתֹורת ׁשהכניסה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּברזל ולהפסד]צאן לרווח הבעל, באחריות ואחר[שיהיה , ְְֶַַַֹ
ּבׁשוה. אחיהם עם הּירּׁשה ׁשאר חֹולקין ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻּכ

ּבן·. וילדה אלף, ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אּׁשה נׂשא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֻּכיצד?
ּונדּוניתּה ּכתּבתּה אחרת אּׁשה נׂשא ּכ ואחר ּבחּייו, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֻּומתה
והּניח הּוא, מת ּכ ואחר ּבחּייו, ּומתה ּבן וילדה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָמאתים,
ּובנֹו אּמֹו, ׁשּבכתּבת אלף יֹורׁש הראׁשֹונה מן ּבנֹו - ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֻאלּפים

והּׁשאר אּמֹו, ׁשּבכתּבת מאתים יֹורׁש הּׁשנּיה מאותמן [ח' ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֻ
אלףזוז] הראׁשֹונה ּבן ּביד נמצא ּבׁשוה. אֹותֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָיֹורׁשים

מאֹות. ׁשׁש הּׁשנּיה ּבן ּוביד מאֹות, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָוארּבע
ׁשּתי‚. ּכדי על יֹותר ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָּבּמה

ּבׁשוה; הּׁשאר ׁשּיחלקּו ּכדי יֹותר, אֹו אחד ּדינר ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּכתּבֹות
ׁשאם ּבׁשוה: הּכל חֹולקים ּדינר, יֹותר הּניח לא אם ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹאבל
ּדינר יּׁשאר ולא אּמן, ּכתּבת ואּלּו אּמן ּכתּבת אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֻֻיירׁשּו
מבּטל זה ּתנאי נמצא - הּיֹורׁשים ּבין אֹותֹו לחלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחד

הּתֹורה. מן ׁשהּוא ּבׁשוה, הּבנים ּבין ירּׁשה ְְִִִֵֶֶַַָָָָֻחּלּוק
זֹו„. אחר ּבזֹו ּבין רּבֹות, נׁשים ׁשּנׂשא למי הּדין ְְְִִִֵֶַַַַָָָוהּוא

אם זכרים, ּבנים מהן ולֹו ּבחּייו, ּכּלן ּומתּו אחת, ּבבת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבין
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ואחד אחד ּכל - ּדינר הּכתּבֹות ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻהיה
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר אּמֹו, ּכתּבת ְְְְְִִֵֶַַָָֻיֹורׁש

מעלין‰. אנּו 'הרי היתֹומים: לגובהאמרּו [מוסיפים ְְֲֲִִֵַַָָ
איןהערך] - אּמן' ּכתּבת ׁשּיּטלּו ּכדי יֹותר, אבינּו נכסי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻעל

היּו ּכּמה ּדין ּבבית הּנכסים את ׁשמין אּלא להן, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשֹומעין
נתמעטּו אֹו ׁשּנתרּבּו ּפי על ואף אביהן; מיתת ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָׁשוין
אֹותם ׁשמין אין - לחלק ׁשּיבֹואּו קדם אביהן, מיתת ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחרי

אביהן. מיתת ּכׁשעת ְֲִִִֶֶַַָאּלא
.Âׁשּיׁש ּפי על אף הּכתּבֹות, ּכל ּכדי על יֹותר ׁשם ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהיה

האב]עליו אּלא[על ממעט, אינֹו - הּיֹותר ּכנגד חֹוב ׁשטר ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
אּמֹו. ּכתּבת יֹורׁש מהן אחד ְִֵֵֶֶַָָֻּכל

.Êּבחּייו מהן אחת ּומתה נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמי
הּניח ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּתיהן, ּבנים ולֹו מֹותֹו, אחר ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹואחת
אלמנה ׁשבּועת הּׁשנּיה נׁשּבעה אם - הּכתּבֹות ׁשּתי על ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֻיתר

ל קֹודמים ּבניה ׁשּתמּות, ׁשאינםקדם מּפני ּכתּבתּה, ירׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ
ואחר ּתֹורה. ׁשל ירּׁשה אּלא זה, ּבתנאי אּמן ּכתּבת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻֻיֹורׁשים

זה ּבתנאי אּמן ּכתּבת הראׁשֹונה ּבני יֹורׁשין תקנתּכ"] ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻ
זכרים"] ּבׁשוה.בנים אֹותֹו חֹולקין ּכלּום, ׁשם נׁשאר ואם ;ְְְְְִִִֶַָָ

אּמן ּכתּבת יֹורׁשים הראׁשֹונה ּבני ׁשּתּׁשבע, קדם מתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻואם
ּבׁשוה. חֹולקין והּׁשאר ְְְְְִִֶַַָָּבלבד,

.Áּכ ואחר ומת, ּבנים, מהן ולֹו נׁשים, ׁשּתי נׂשּוי ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה
אחד ּכל - מתּו ּכ ואחר הּנׁשים נׁשּבעּו אם - הּנׁשים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָמתּו
זה; ּבתנאי לא ּתֹורה, ׁשל ּבירּׁשה אּמֹו ּכתּבת יֹורׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻואחד
ׁשם, אין אֹו ּדינר מֹותר ׁשם יׁש אם מׁשּגיחין אין ְְִִִִִֵֵֵַָָָָָלפיכ
נׁשּבעּו לא ואם הּׁשנּיה. ליֹורׁשי קֹודמין הראׁשֹונה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹויֹורׁשי
לפי ּכתּבה, ירּׁשת ׁשם ואין ּבׁשוה, הּכל הּבנים חֹולקין -ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻ

ׁשּתּׁשבע. עד ּכתּבה לאלמנה ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשאין
.Ëּבניה ׁשּנׁשּבעה, זֹו - נׁשּבעה לא ואחת נׁשּבעה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאחת

וכל ּבׁשוה. אֹותֹו חֹולקין והּׁשאר, ּתחּלה; ּכתּבתּה ְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֻיֹורׁשין
מּנכסים טֹורף אינֹו אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיֹורׁש

שנמכרו]מׁשעּבדים חֹורין[נכסים מּבני שלאאּלא [נכסים ְְְִִִֵֶָָֻ
הּיֹורׁשין.נמכרו] ְְִַָּככל

.Èאביהן מּנכסי נּזֹונֹות הּבנֹות ׁשּתהיינה ּכתּבה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּומּתנאי
אף הּבת ּבגרה ׁשּיבּגרּו; עד אֹו ׁשּיתארסּו עד מֹותֹו, ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּבגרה ׁשּלא ּפי על אף נתארסה אֹו נתארסה, ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹעל
- מֹותֹו לאחר אביה מּנכסי הּנּזֹונת ּובת מזֹונֹות. לּה אין -ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ

לאחים. לא לעצמּה, ּומציאתּה ידיה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמעׂשה
.‡Èּומדֹור ּוכסּות מזֹונֹות לּבת מּנכסי[דירה]ּפֹוסקין ְְְְִִִֵַַָ

הּבנֹות למזֹון ּומֹוכרין לאלמנה; ׁשּפֹוסקין ּכדר ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאביה,
הכרזה ּבלא המרבה]ּוכסּותן לכל פומבית ּכדר[מכירה , ְְְְֶֶַָָָֹ

ּפֹוסקין ׁשהאּׁשה, אּלא ּוכסּותּה: האלמנה למזֹון ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּמֹוכרין
ּדבר להן ּפֹוסקין ולּבנֹות ּבעלּה, ּוכבֹוד כבֹודּה לפי ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָלּה

נׁשּבעֹות. הּבנֹות ואין ּבלבד; להן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהמסּפק
.·Èנּזֹונֹות הּבנֹות ולא אּמן, ּכתּבת יֹורׁשין הּבנים ְְְִִִִֵַַַָָָֹֻאין

אבל ידם; מּתחת יֹוצא ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד אּלּו, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּבתנאים
אּמן מחלה ׁשּמא ּכלּום, להם אין - ּכתּבה ׁשטר ׁשם אין ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻאם
הּתנאים. ּכפי להם יׁש ּכתּבה, לכּתב ּדרּכם אין ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻּכתּבתּה.

.‚È,ּכתּבה מּתנאי אחד לעקר מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻמי
אלמנתֹו', ּתּזֹון ואל מּנכסיו ּבנֹותיו יּזֹונּו 'אל ׁשאמר: ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּכגֹון
ּכל נתן לֹו. ׁשֹומעין אין - אּמן' ּכתּבת ּבניו יירׁשּו 'אל ְְְִִִֵַַַָָָָָֻאֹו

מרע ׁשכיב ּומּתנת הֹואיל - לאחרים ּבמּתנה [אדםנכסיו ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ
הריחולה] - ׁשּיתּבאר ּכמֹו מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאינּה

ּולפיכ ּכאחד; ּבאין אּלּו ּבתנאים הּנכסים וחּיּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָהּמּתנה
אּמם ּכתּבת יֹורׁשים ּובניו מּנכסיו, נּזֹונֹות ּובנֹותיו ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָֻאלמנתֹו

בעלּה. ּבחּיי ְֲֵֵֶַַָָׁשּמתה
.„Èומיאנההממאנת[של]ּבת שהישיאוה יתומה [קטנה ְֶֶַַָ

אבלבנישואין] מזֹונֹות. לּה ויׁש הּבנֹות, ּכׁשאר היא הרי -ְְְֲֲִִֵֵַָָָָ
הּׁשנּיה ּובת היבמה, מדרבנן]ּבת ּובת[ערוה הארּוסה, ּובת , ְְֲִַַַַַַָָָָָ

זה; ּבתנאי אביהן מיתת אחר מזֹונֹות להן אין - ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָהאנּוסה
הּבנים ׁשאר ּכדין ּבמזֹונֹותן, חּיב הּוא אביהן, ּבחּיי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

אביהן. ּבחּיי ְְֲִֵֶַַָוהּבנֹות
.ÂËּבמזֹונֹותיה חּיב האחין, מן הּנּזֹונת ּבת ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהמארס

מאחיה מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי - הארּוסין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמּׁשעת
קטּנה אּלא עצמּה ׁשּתזּון ּכדי ּבֹוגרת ואינּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָמּׁשנתארסה,
ותׁשאל ותל ארּוסתֹו ׁשּתתּבּזה רֹוצה אדם ואין נערה, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹו

הּפתחים. ְִַַָעל
.ÊËאפּלּו נתאלמנה, אֹו נתּגרׁשה אֹו ּומאנה הּבת, ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָנּׂשאת

יבם ׁשֹומרת לייבום]היא לבית[ממתינה וחזרה הֹואיל , ְְְִִֵֶֶָָָָ
עד אביה מּנכסי נּזֹונת זֹו הרי - בגרה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאביה

ׁשּתתארס. עד אֹו ְְִִֵֶֶַַָׁשּתבּגר
.ÊÈּכל הּבנים יירׁשּו - ּובנֹות ּבנים והּניח ׁשּמת ְְִִִִִִֵֶַַָָָָמי

עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן את זנין והן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנכסים,
ׁשאפׁשר נכסים ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתארסּו.
הּבנֹות; ׁשּיבּגרּו עד ּכאחד, והּבנֹות הּבנים מהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּזֹונּו
ּבּנכסים אין אם אבל מרּבין'. 'נכסים הּנקראין הן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻואּלּו
עד לּבנֹות מזֹונֹות מהן מֹוציאין - מּזה ּפחֹות אּלא ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהּניח
מזֹון ּכדי אּלא ׁשם אין ואם לּבנים; הּׁשאר ונֹותנין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיבּגרּו,
עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד מהן נּזֹונֹות הּבנֹות - ּבלבד ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּבנֹות

הּפתחים. על יׁשאלּו והּבנים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָׁשּיתארסּו,
.ÁÈהּניח אם אבל קרקע. ּבׁשהּניח אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּבּמה

מן הּבנֹות ׁשּיּזֹונּו הּוא הּגאֹונים ּובתּקנת הֹואיל - ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָמּטלטלין
הּנכסים מן ּכאחת נּזֹונֹות והּבנֹות הּבנים הרי ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָהּמּטלטלין,
ׁשּיהיּו אּלא ּבמּטלטלין להן ּתּקנּו ׁשּלא הּמּועטין; ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהאּלּו

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה ְְִִֶַַָָּכּבנים.
.ËÈּכן אחר ונתמעטּו מרּבין, הּנכסים והיּו קרקע, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָֻהּניח

ונתרּבּו מיתה, ּבׁשעת מּועטין היּו יֹורׁשים; ּבהן זכּו ּכבר -ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
קדמּו אם נתרּבּו, לא ואפּלּו אֹותן. יֹורׁשין הּבנים - ּכן ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָֹאחר

קּים. מכרן מּועטין, נכסים ּומכרּו ְְְִִִִַַָָָָָָהּבנים
.Îעליו ויׁש מרּבין, הּנכסים המת]היּו אֹו[על חֹוב, ְְְִִֵַָָָָֻ

מזֹונֹות ולא החֹוב אין - ּבּתּה את ׁשּיזּון אׁשּתֹו עם ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשהתנה
ויּתנּו הּכל, הּבנים יירׁשּו אּלא ּבּנכסים; ממעטין אׁשּתֹו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹּבת
ׁשּפסק, זמן עד אביהם אׁשת ּבת ויזּונּו חֹובֹו, חֹוב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָלבעל
ידיהם. מּתחת ׁשּיתארסּו עד אֹו ׁשּיבּגרּו עד אחיֹותיהן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָויזּונּו

.‡Îואין אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּובת אלמנה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּניח



iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy`t

ּתׁשאל והּבת נּזֹונת, האלמנה - ׁשּתיהן ׁשּיּזֹונּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּנכסים
לירּׁשת קֹודמין הּבת ׁשּמזֹונֹות אֹומר, אני וכן הּפתחים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻעל
ׁשּׁשניהם ּפי על ואף אביו, ּבחּיי ׁשּמתה אּמֹו ּכתּבת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻהּבן
ירּׁשה נדחית אם ּומה הּדברים: וחמר קל ּכתּבה; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻֻמּתנאי
הּכתּבה ירּׁשת תּדחה לא הּבת, מזֹונֹות מּפני ּתֹורה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֻֻׁשל

הּבת?! מזֹונֹות מּפני ּדין בית ּתנאי ְְְִִִֵֵֶַַַׁשהיא
.·Îּבן הּניח ולא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ּבנֹות והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמי

ויחלקּו ׁשּיבּגרּו עד הּקטּנֹות הּבנֹות 'יּזֹונּו אֹומרין: אין -ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשוה. חֹולקֹות ּכּלן אּלא ּבׁשוה', הּנכסים ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָֻׁשאר

רביעי יום
כ ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

eeˆ.‡ּכדי לבּתֹו, מעט מּנכסיו אדם ׁשּיּתן חכמים ƒְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
ּבּתֹו את הּמּׂשיא 'ּפרנסה'. הּנקרא הּוא וזה ּבֹו; ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתּנׂשא
עני לאׁשת ׁשּפֹוסקין מּכסּות יפחֹות לא ְְְְְִִִִֵֶֶָָֹסתם,
ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּביׂשראל,
לּה לּתן ראּוי זה הרי עׁשיר, היה אם אבל עני; ֲֲִִִִֵֵֶָָָָָָָָָהאב

עׁשרֹו. ְְִָּכפי
.·- ערּמה וׁשּיכניסּנה ּכלּום, לּה ׁשאין הּבעל על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻּפרׁש

אכסּנה', לביתי 'ּכׁשּתבֹוא הּבעל: יאמר ולא ּכלּום; לּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאין
אביה. ּבבית והיא מכּסה, ְְְִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבלּבֹו‚. היה ּכּמה ּדעּתֹו 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 לא[משערים ואם . ְְְִִַָָֹ
ּדעּתֹו אמּדן ּדין לבית נותן]יּודע היה לּה[כמה נֹותנין , ְְְְִִִֵַַַָָֻ

עּׂשּור לפרנסתּה.[מעשר]מּנכסיו ְְְִִַָָָָָ
לּה„. נֹותנין להּנׂשא, ׁשּתבֹוא ּכל - רּבֹות ּבנֹות ְְִִִִֵֶַַָָָָָהּניח

ראׁשֹונה; ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור וׁשּלאחריה, הּנכסים; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָעּׂשּור
להּנׂשא ּכּלן ּבאּו ואם ׁשנּיה. ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻוׁשּלאחריה,
ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשנּיה עּׂשּור, נֹוטלת ראׁשֹונה - ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָּכאחת
אפּלּו וכן ׁשנּיה, ּׁשּׁשּירה מה עּׂשּור והּׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָָראׁשֹונה,
ּוׁשאר ּבׁשוה, העּׂשּורים ּכל וחֹולקֹות וחֹוזרֹות עׂשר; ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָהן

לאחים. ְִִַַָָהּנכסים
.‰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
.Âנֹוטלת לפיכ אחין; ׁשל חֹוב ּכבעל זה ּבעּׂשּור ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָהּבת

נֹוטלת האחין, מתּו ואם ׁשבּועה. ּבלא הּבינֹונית מן ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹאֹותֹו
נפרעת היא ׁשהרי - ּובׁשבּועה הּזּבּורית מן מּבניהם ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
אּלא יּפרע לא יתֹומים מּנכסי לּפרע והּבא יתֹומים, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּנכסי
הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּובׁשבּועה, הּזּבּורית ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמן

.Êהּבת - אביהם קרקע מׁשּכנּו אֹו ׁשּמכרּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָוהאחים
ּכל[גובה]טֹורפת ׁשּטֹורפין ּכדר ּפרנסתּה, הּלקֹוחֹות מן ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הלואה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּלקֹוחֹות, מן חֹובֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבעלי
.Áּבלא ּומת קטּנֹות, ונׁשארּו ּגדֹולֹות, ּבנֹות ׁשהּׂשיא ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹמי

את חֹולקֹות ּכ ואחר לּקטּנֹות ּפרנסה נֹוטלין אין - ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָּבן
ּבׁשוה. הּנכסים את חֹולקֹות אּלא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָהּנכסים,

.Ëונטלה ראׁשֹונה וקדמה ּובן, בנֹות ׁשּתי והּניח ׁשּמת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָמי
הּבן, ׁשּמת עד לגּבֹות הּׁשנּיה הסּפיקה ולא נכסים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעּׂשּור
עּׂשּור, נֹוטלת הּׁשנּיה אין - לׁשּתיהן הּנכסים ּכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונפלּו

ׁשּלּה. ּבעּׂשּור ראׁשֹונה, וזכת ּבׁשוה; חֹולקֹות ְְְִִֶֶֶָָָָָָָאּלא
.È- מּנכסי' ּבנֹותי ּתפרנסּו 'אל מיתה: ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָמי

ּכתּבה. מּתנאי זה ׁשאין לֹו, ְְְִִֵֵֶֶָָֻׁשֹומעין
.‡Èׁשּמזֹונֹות ּבארנּו ּכבר ּובת, אלמנה והּניח ׁשּמת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ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,

.·Èונתנּו לדעּתּה, אחיה אֹו אּמּה ׁשהּׂשיאּתּה יתֹומה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָקטּנה
להֹוציא מּׁשּתגּדיל היא יכֹולה - זּוז חמּׁשים 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

.‚Èולא ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין ׁשּגדלה, אחר הּבת ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹנּׂשאת
נּׂשּואיה, ּבעת מחת ואם ּפרנסתּה; אּבדה - ּפרנסתּה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָָּתבעה
ּבגרה ׁשּתרצה. זמן ּכל לּה הראּוי את מֹוציאה זֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָהרי
ׁשהּניחּה ּבין מֹותֹו אחר ׁשּבגרה ּבין אביה, ּבבית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָועֹודּה
מזֹונֹות לּה אין ׁשהרי מזֹונֹותיה, האחין ּפסקּו אם - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבֹוגרת
אּבדה - ּפרנסתּה ּתבעה ולא וׁשתקה ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹּכמֹו
האחים ּפסקּו לא ּפרנסתּה. אּבדה לא מחת, ואם ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפרנסתּה;

ּבּבגר אֹותּה וזנּו ׁשּלא[בבגרותה]מזֹונֹותיה, ּפי על אף , ְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּיׁש אֹותּה; זנין ׁשהן זמן ּכל ּפרנסתּה אּבדה לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹמחת,
חּיבין, ׁשאינן ּפי על אף אֹותּה, זנין ׁשהן מּפני לטען, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלּה

ּפרנסתּה. תבעה לא זה מּפני נּׂשאת, לא עדין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוהיא
.„Èלּקח לפרנסתּה מעֹות וכ ּכ לבּתֹו לּתן ׁשּצּוה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָמי

מרע ׁשכיב ׁשהיה ּבין קרקע, ׁשהיה[חולה]ּבהן ּבין ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשליׁש ּביד הּמעֹות והרי ומת, הנאמןּבריא, שלישי [אדם ְֲִִֵֵַַַַָָָָ

שניהם] מהעל ּכל לבעלי, אֹותן 'ּתנּו הּבת: ואמרה ,ְְְְֲִַַַַָָָָ
הרׁשּות ונּׂשאת, ּגדֹולה היתה אם - ּבהן' יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּׁשּירצה
מה הּׁשליׁש יעׂשה היא, מארסת עדין ואם ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹּבידּה;
- נּׂשאת אפּלּו היא, קטּנה עדין ואם ּבידֹו; ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָֻּׁשהׁשלׁש
האב. ׁשּצּוהּו ּכמֹו הּׁשליׁש יעׂשה אּלא לּה, ׁשֹומעין ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאין

כא ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

˙‡ÈˆÓ.‡עֹוׂשה היא ּומה לבעלּה. ידיה, ּומעׂשה האּׁשה ¿ƒ«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָ
אֹורגת, לארג ׁשּדרּכן מקֹום הּמדינה: ּכמנהג הּכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹו?

אריג]לרקם על יפות ּפׁשּתן[צורות אֹו צמר לטוֹות רֹוקמת, ְְְִִִֶֶֶֶָֹ
הּמלאכֹות ּכל לעׂשֹות העיר נׁשי ּדר היה ואם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָטֹווה.

ּכֹופּה אינֹו אותה]האּלּו, ּבלבד;[כופה ּבּצמר לטוֹות אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
היא והּטּוּוי הּׂשפתים, ואת הּפה את מּזיק ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפׁשּתן
לב חכמת אּׁשה "וכל ׁשּנאמר: לנׁשים, המיחדת ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּמלאכה

טוּו". ְֶָָָּבידיה
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עצמּה·. לּה[התאמצה]ּדחקה הראּוי מן יֹותר ועׂשתה ְְְֲִֵַָָָָָָָָ
היה אפּלּו הרּבה, ממֹון ולֹו לּה היה לּבעל. הּמֹותר -ְְֲִֵַַַַַָָָָָָָ
מלאכה ּבלא להבטלה יֹוׁשבת אינּה - ׁשפחֹות ּכּמה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלהם
אֹותּה ּכֹופין אין אבל זּמה; לידי מביאה ׁשהּבּטלה ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכלל,
הּממֹון רב לפי אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל מלאכה ְְֲִֶַַַָָָָָֹֻלעׂשֹות

ּבמלאכה. ְְִֶֶַָָממעטת
יֹוציא‚. - ּכלל מלאכה תעׂשה ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹוהּמּדיר

אּׁשה ּכל וכן זּמה. לידי מביאה ׁשהּבּטלה ּכתּבה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻויּתן
הּכֹוס, את לֹו ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו לבעלּה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹוחצת
ּכגֹון בעלּה, ּבפני ּומׁשּמׁשת ועֹומדת הּמּטה, את לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּומּצעת
ּבדברים וכּיֹוצא מּלפניו, ּתּטל אֹו ּכלי אֹו מים לֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּתּתן
בנֹו. ּבפני אֹו אביו ּבפני ּומׁשּמׁשת עֹומדת אינּה אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאּלּו;

ואפּלּו„. ּבעצמּה; היא אֹותן עֹוׂשה אּלּו, ְְְֲִִֵַַָָָָּומלאכֹות
לּבעל אּלּו מלאכֹות עֹוׂשה אין ׁשפחֹות, ּכּמה להן ְְֵֵֶַַַַָָָָָָהיּו

אׁשּתֹו. ְִֶָאּלא
לבעלּה‰. אֹותן עֹוׂשה ׁשהאּׁשה אחרֹות מלאכֹות ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָיׁש

ועזרא ּבּתּנּור; הּפת את אֹופה הן: ואּלּו ענּיים, ׁשהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבזמן
מצּויה הּפת ׁשּתהיה ּכדי ואֹופה מׁשּכמת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּתּקן
ּומניקה ּבגדים, ּומכּבסת הּתבׁשילין, את ּומבּׁשלת ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָלענּיים;

בהמּתֹו לפני ּתבן ונֹותנת ּבנּה, לרכיבה]את אבל[שהיא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶָָ
בקרֹו לפני לחרישה]לא מטחנת?[העומדת ּכיצד ּומטחנת. , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּומׁשּמרת ּברחים יֹוׁשבת ואצה[מנפה]- הּקמח, את ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מחמרת[מזרזרת] אֹו הּבהמה[מנהיגה]ּבּטֹוחנת, אחר ְְֵֶֶֶֶַַַַַָ

לטחן[המסובבת] ּדרּכן היה ואם הרחים; יבטלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
טֹוחנת. יד, ׁשל ְִֵֶֶֶַָּברחים

.Âלֹו הכניסה אם אבל ּבענּיים; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִִִִִֶַַָָָּבּמה
אחת, ׁשפחה מהן לקנֹות ׁשראּויין נכסים אֹו אחת, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשפחה
לקנֹות ּכדי ממֹון לֹו ׁשהיה אֹו אחת, ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָאֹו
ולא מכּבסת, ולא אֹופה, ולא מטחנת, אינּה - אחת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשפחה
נכסים אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו הכניסה בהמּתֹו. לפני ּתבן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָנֹותנת
ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו ׁשהיּו אֹו ׁשפחֹות, ׁשּתי מהן לקנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָהראּויין
ואינּה מבּׁשלת, אינּה - ׁשפחֹות ׁשּתי לקנֹות ראּוי ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

להניק. לּׁשפחה אֹותֹו נֹותנת אּלא ּבנּה, את ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָמניקה
.Ê,לבעלּה אֹותן עֹוׂשה אּׁשה ׁשּכל הּמלאכֹות ּכל ְְְְֲִִֶַַָָָָָָָנמצאּו

ּומֹוזגת ורגליו, ידיו ּפניו ורֹוחצת טֹווה, מלאכֹות: ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָחמׁש
ּבפניו; לׁשּמׁש ועֹומדת הּמּטה, את ּומּצעת הּכֹוס, את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלֹו
אינן ּומקצתן אֹותן עֹוׂשֹות הּנׁשים ׁשּמקצת ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָוהּמלאכֹות
ּומבּׁשלת, ואֹופה, מטחנת, מלאכֹות: ׁשׁש ְְְְֵֶֶֶֶַַָָעֹוׂשֹות,

בהמּתֹו. לפני ּתבן ונֹותנת ּומניקה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָּומכּבסת,
.Áעֹוׂשה נּדה לבעלּה, עֹוׂשה ׁשהאּׁשה מלאכֹות ְְֲִִֶַָָָָָָָָּכל

והרחצת ּבפניו הּמּטה והּצעת הּכֹוס מּמזיגת חּוץ ְְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָלבעלּה,
לבעל. יבֹוא ׁשּמא הרהּור, מּׁשּום ּגזרה ורגליו; ידיו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹּפניו
הּכֹוס ּומֹוזגת ּבפניו, ׁשּלא נּדה ּכׁשהיא מּטתֹו מּצעת ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלפיכ
אֹותֹו מּנחת אּלא ּתמיד, ּכדרּכּה ּבידֹו אֹותֹו נֹותנת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָואינּה

נֹוטלֹו. והּוא הארץ, על אֹו הּכלי ְְְִֶַַַָָעל
.Ë{מלאכֹותיה} ׁשעׂשתה ּבעת ּכלים ׁשּׁשברה ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהאּׁשה

אּלא הּדין, מן זה ואין ּפטּורה; - ּביתּה ּבתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמלאכֹותיה

הּבית ּבתֹו ׁשלֹום אין ּכן, אֹומר אּתה אין ׁשאם ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתּקנה,
הּמלאכֹות, מרב ונמנעת נזהרת נמצאת אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלעֹולם,

ּביניהן. קטטה ְְְִֵֵֵֶָָונמצאת
.Èׁשהיא הּמלאכֹות מן מלאכה מּלעׂשֹות ׁשּתּמנע אּׁשה ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּכל

טען ּבׁשֹוט. ואפּלּו ועֹוׂשה, אֹותּה ּכֹופין - לעׂשֹותן ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָחּיבת
מּלעׂשֹות נמנעת ׁשאינּה אֹומרת והיא עֹוׂשה, ׁשאינּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּוא
ׁשּיראה ּכמֹו זה, ודבר ׁשכנים; אֹו ּביניהן אּׁשה מֹוׁשיבין -ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבּדבר. ׁשאפׁשר ְֶֶַַַָָָָהּדּין
.‡Èמּמעׂשה לּה ּפֹוחתין - מניקה ׁשהיא זמן ּכל ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָהאּׁשה,

לחלב. ׁשּיפין ּודברים יין ּבמזֹונֹותיה לּה ּומֹוסיפין ְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָידיה,
לאכל מתאּוה היא והרי לּה, הראּויֹות מזֹונֹות לּה ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָָָֹּפסקּו
ׁשּיׁש ּתאוה חלי מּפני אחרֹות, מאכלֹות לאכל אֹו ְֱֲֲֲֳִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיֹותר,

מּׁשּלּה אֹוכלת זֹו הרי - ּבבטנּה חשבונה]לּה מה[על ּכל ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָ
יֹותר ּתאכל ׁשאם ולֹומר, לעּכב יכֹול הּבעל ואין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹּׁשּתרצה;
ׁשּצער מּפני - הּולד ימּות רע, מאכל ּתאכל אֹו ְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֹמּדי,

קֹודם. ֵָּגּופּה
.·Èאּלא ׁשניהן, להניק אֹותּה ּכֹופין אין ּתאֹומים, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָילדה

האּׁשה ׁשרצת הרי לּׁשני; מניקה הּבעל וׂשֹוכר אחד, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמניקה
אּלא מּניחּה ואינֹו מעּכב הּבעל ּבנּה, עם חברּתּה ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלהניק

ּבלבד. ּבנֹו ְְְִִַָלהניק
.‚Èעד ּומניקּתּו ּכֹופּה - ּבנּה את להניק ׁשּלא ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹנדרה

הּנקבה. ואחד הּזכר אחד חדׁש, וארּבעה עׂשרים ּבן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיהיה
ׁשּתניק רֹוצה אינֹו והּוא ּבני', את אניק 'אני אֹומרת: ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָהיא
ּכּמה להם ׁשּיׁש ּפי על אף - ּתתנּול ׁשּלא ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאׁשּתֹו,

מּבנּה. לפרׁש לּה הּוא ׁשּצער לּה; ׁשֹומעין ְְְְִִִֶַַָָָָֹׁשפחֹות,
.„Èעׁשיר הּוא והיה להניק, חּיבת ׁשהיא ענּיה ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה

ׁשפחֹות, לֹו ׁשאין ּפי על אף - אׁשּתֹו ּתניק ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשראּוי
ׁשפחה; קֹונה אֹו מניקה ׂשֹוכר להניק, רצת לא ְְְִִִִֵֶָָָָָֹאם

ּבעלּה עם עֹולה ׁשהאּׁשה עשירותו]מּפני ברמת ,[לחיות ְֲִִִֵֶַָָָָ
יֹורדת. ְֵֶֶָואינּה

.ÂË,'ׁשפחה לקנֹות אֹו לׂשּכר הּוא 'ראּוי אֹומרת: ְְְִִִִֶֶָָֹהיא
ּכאן ואין ראיה, להביא עליה - ראּוי' 'איני אֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָוהּוא

לׁשבּועה. ְִָָמקֹום
.ÊËאם אּלא - להניק אֹותּה ּכֹופין אין ׁשּנתּגרׁשה, ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָהאּׁשה

את לֹו נֹותנת רצת, לא ואם ּומניקּתּו, ׂשכרּה לּה נֹותן ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹרצת,
הניקה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. מּטּפל והּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבנֹו

ׁשהּכירּה עד אליה]אֹותֹו הּכירּה[התרגל אם אבל [התינוק. ֲִִִִִֶַָָָ
מאחרת] לינוק רוצה ואינו אליה סּומההתרגל היה ואפּלּו ,ֲִַָָָ

ּכֹופין אּלא הּולד, סּכנת מּפני מאּמֹו, אֹותֹו מפריׁשין אין -ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
חדׁש. וארּבעה עׂשרים עד ּבׂשכר אֹותֹו ּומניקה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה,

.ÊÈמניקה ׁשהיא ּפי על אף מזֹונֹות, לּה אין - ְְְִִִֵֶַַַָָָהּגרּוׁשה
ׁשהּקטן ּדברים ׂשכרּה, על יֹותר לּה נֹותן אבל ּבנֹו; ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת
אבל ּבּה. וכּיֹוצא וסיכה ּומׁשקה ּומאכל מּכסּות להן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָצרי

חדׁשיו ׁשלמּו ּכלּום. לּה אין הנקה]המעּברת, חדשי [כ"ד ְְְֳֵֶֶַָָָָֻ
-[מהנקה]ּוגמלּתּו אצלּה ּבנּה ׁשּיהיה המגרׁשת רצת אם , ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּיהיה עד מּמּנה אֹותֹו מפריׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
אּמֹו. אצל והּוא מזֹונֹות לֹו ונֹותן אביו את ּכֹופין ְְְִִִֵֵֶֶֶָָאּלא
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לֹו אּתן אצלי הּוא 'אם לֹומר: לאב יׁש ׁשנים ׁשׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָואחר
אצל והּבת ּכלּום'. לֹו נֹותן איני אּמֹו אצל הּוא ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַמזֹונֹות,

ׁשׁש. לאחר ואפּלּו לעֹולם, ְְֲִִֵַַַָָאּמּה
.ÁÈהראּוי מּמּנּו מֹוציאין - לצדקה ראּוי האב היה ְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכיצד?

ּכ ּבעל נּׂשאתלֹו ואפּלּו אּמּה. אצל והיא אֹותּה וזנין רחֹו, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
צדקה מּׁשּום אֹותּה זן ואביה אצלּה, ּבּתּה - לאחר ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָהאם
ּכתּבה, ּבתנאי מֹותֹו אחר מּנכסיו ותּזֹון האב; ׁשּימּות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֻעד
אצלּה ּבניה ׁשּיהיּו האם רצת לא ואם אּמּה. אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹוהיא
ּבידּה, הרׁשּות - נקבֹות ואחד זכרים אחד ׁשּגמלתן, ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחר
להן אין אם לּקהל אֹותן מׁשלכת אֹו לאביהן, אֹותן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנת

ּבהן. מּטּפלין והם ְְִִֵֶַָָאב,
כב ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

יזּכה‡. ּומאימתי אׁשּתֹו. ּבירּׁשת אדם לכל קֹודם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבעל
לא ׁשעדין ּפי על ואף האב; מרׁשּות מּׁשּתצא ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּבירּׁשתּה?
יירׁשּנה. ּבעלּה, ּברׁשּות ונעׂשית הֹואיל לחּפה, ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻנכנסה

אֹו·. לבעלּה אביה ּומסרּה ׁשּנתארסה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכיצד?
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
הרי - ּומתה נּׂשּואין, לׁשם ׁשם עּמּה ונתיחד לחצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבּדר
להֹוליכּה הּבעל עם האב עדין אם אבל ּבעלּה. יירׁשּנה ְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָָָזֹו
אֹו הּבעל ׁשלּוחי עם האב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו ּבעלּה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָלבית
ּכדר ללּון לחצר עּמּה הּבעל נכנס ואפּלּו הּבעל, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָעם
אֹו והאב הֹואיל - אחד ּבפּונּדק ּדרכים עֹוברי ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָׁשּלנין
מתה אם נּׂשּואין, לׁשם עּמּה נתיחד לא ועדין עּמּה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשלּוחיו

ּבעלּה. ּבבית ׁשּכתּבתּה ּפי על ואף אביה, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻיירׁשּנה
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; ּתחּתיו, מתה אם - קּדּוׁשין ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבּה
אם - ּגמּורין קּדּוׁשין קּדּוׁשיה ׁשאין ּפי על אף ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָהּקטּנה,
מתה אם - חרׁשת ׁשּנׂשא הּפּקח אבל יירׁשּנה. ּתחּתיו ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמתה
ׁשהרי יירׁשּנה; - ּומתה ּפּקחת ׁשּנׂשא והחרׁש יירׁשּנה. ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלא

ממֹונּה. לֹו וזּכתה נּׂשאת, ּולדעּתּה ּדעת, ּבת ְְְְִִִֵַַַַָָָָהיא
לדעת‰. ׁשּלא ונּׂשאת אביה, לדעת ׁשּנתקּדׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹקטּנה

ּכמֹו למחֹות, האב יכֹול - ּבפניו ׁשּלא ּבין ּבפניו ּבין ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאביה,
יֹורׁשּה, הּבעל אין מתה אם - האב ׁשתק ואפּלּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּבארנּו;

ּבנּׂשּואיה. האב רצה ּכן אם ְִִֵֶֶָָָָָָאּלא
.Âמּבעלּה ּובּקׁשה ׁשחלתה, ׁשהאּׁשה הּגאֹונים, ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָהֹורּו

אין - יירׁשּנה ׁשּלא ּכדי כתּבה ּבלא ותצא ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻׁשּיגרׁשּנה
רֹוצה ואיני אֹותֹו ׂשֹונאה 'אני אמרה: ואפּלּו לּה; ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָׁשֹומעין
מֹורדת. ּדין לּה ּדנין ואין לּה, ׁשֹומעין אין - עּמֹו' ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹלעמד

זה. הּוא יפה ְִֶֶָודין
.Êּברזל צאן נכסי ּבין לאּׁשה, ׁשּיׁש נכסים [נכסיםּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

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
ׁשּתתאר קדם לּה נפלּו הּנכסים ׁשאֹותן ּפי על אף סׁשּנּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

אבל חּייה, ימי ּכל הּלקֹוחֹות מּיד הּפרֹות מֹוציא הּבעל -ְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
עד מלֹוג נכסי ּבגּוף ּכלּום לֹו ׁשאין הּקרקע, ּגּוף ְְְְְִֵֵֶַַַַֹלא
ּבלא הּלקֹוחֹות מּיד הּגּוף מֹוציא ּבחּייו, מתה ְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּתמּות.
ּבעצמן, קּימין הּלקֹוחֹות מן ׁשּלקחה הּדמים ואם ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָּדמים.
הן'. מציאה 'ׁשּמא לֹומר יכֹול ואינֹו לּלקֹוחֹות, ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָמחזירן

.Áאם אבל לּבעל; הידּועין ּבנכסים אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָּבּמה
ּומכרה הּבעל, ּבהן ידע ולא אחרת, ּבמדינה נכסים לּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנפלּו
הּנּׂשּואין, קדם ׁשּמכרה ארּוסה וכן קּים. מכרּה - ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותן
ׁשּיכנס. עד ּכלּום ארּוסתֹו ּבנכסי לּבעל ׁשאין קּים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹמכרּה

.Ëקרֹוב ּ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
נתנה ׁשהרי - יֹורׁשן אינֹו מתה, ואם ּפרֹותיהן; אֹוכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּבעל
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 , ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
מתה ואם מּתנה, אֹותּה ּפרֹות אֹוכל הּבעל אין - ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּתרצה

יֹורׁשּה. ְֵָאינֹו
.Èיבם לייבום]ׁשֹומרת בעלה מות בין לייבום; ,[ממתינה ֶֶָָ

ׁשֹומרת ּכׁשהיא לּה ׁשּנפלּו ּבּנכסים ולּתן למּכר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹיׁש
ׁשהכניסה ּברזל צאן ּבנכסי ואפּלּו ּפרֹות, לּיבם ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיבם;
יֹורׁשיה - יבם ׁשֹומרת ּכׁשהיא מתה ׁשּיכנס. עד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלאחיו,
ּברזל, צאן נכסי וחצי ׁשּלּה מלֹוג נכסי יֹורׁשין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמאביה
ויֹורׁשי ּברזל; צאן נכסי וחצי ּכתּבתּה יֹורׁשין הּבעל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻויֹורׁשי

ּבקבּורתּה. חּיבין ְִִַַַַָָָהּבעל
.‡Èאין לפיכ בעלּה; נכסי ּכל על ּכתּבתּה יבם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשֹומרת

אחר ּבין יּבּום קדם ּבין אחיו, ּבנכסי למּכר יכֹול ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹהּיבם
ּבנכסי אחיו עם חלק אֹו מּתנה, נתן אֹו מכר, ואם ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּבּום.
ּכלּום, עׂשה לא - יּבּום אחר ּבין יּבּום קדם ּבין ְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹהּמת,
ּכתּבתּה. מהן לגּבֹות לאלמנה אּלּו נכסים נתחּיבּו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּכבר

.·È- לּקרקע מחּברין ּפרֹות אחיו והּניח יבמּתֹו, את ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכנס
ּפרֹותיהן. אֹוכל והּיבם קרקע, ּבהן ויּלקח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיּמכרּו

.‚Èמעֹות הּניח אם וכן הּקרקע, מן ּתלּוׁשין ּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָהּניח
ׁשּירצה, ּכמֹו ּבהן ּומׁשּתּמׁש יבם; ׁשל הּכל - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּטלטלין
נגּבית הּכתּבה אין - ׁשהּמּטלטלין לעּכב; יכֹולה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻואינּה
למנעֹו זֹו ּבתּקנה ּכח ואין הּגאֹונים, ּבתּקנת אּלא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמהם
ּבהם. ויּתן יּׂשא ׁשּלא זֹו ּבאחריּות עליו ּולאסרן אחיו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹמּנכסי

.„È- ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו ּכתּבה, לּה היתה ׁשּלא ְְְְֲֶֶָָָָָָָָָָֹֻֻיבמה
את ּוכׁשּיכנס ּכחפצֹו; ונֹותן ּומֹוכר אחיו, ּבנכסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזכה
אחראין נכסיו ּכל ויהיּו מאה, ּכתּבה לּה יכּתב ְְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָֹֻיבמּתֹו,

ּכתּבה. להן ׁשּיׁש הּנׁשים ּכל ּכׁשאר ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻלכתּבתּה,
.ÂËצאן ּבנכסי ׁשּנּׂשאת אחר נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה
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וכן ּכלּום; עׂשת לא - לאחרים ּבין לבעלּה ּבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּברזל,
ּבנ קרקע ׁשּמכר ּביןהּבעל ּברזל צאן ּבנכסי ּבין אׁשּתֹו, כסי ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ּכלּום. עׂשה לא - מלֹוג ְְְְִֵָָֹּבנכסי
.ÊËּפי על אף - ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹמכר

ּבנכסי ׁשניהם מכרּו קּים. ממּכרֹו מכר אם רּׁשאי, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינֹו
האּׁשה, מן ולקח וחזר ּתחּלה האיׁש מן ׁשּלקח ּבין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמלֹוג,
קּים. מכרם - האיׁש מן ולקח וחזר האּׁשה מן ׁשּלקח ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבין

.ÊÈ- לבעלּה מלֹוג נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן
מלֹוג ּבנכסי לֹומר יכֹולה ואינּה קּימין, ּומּתנתּה ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמכרּה
לֹומר. לּה יׁש נכסים ּבׁשאר אבל לבעלי'; עׂשיתי רּוח ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ'נחת

.ÁÈצאן מּנכסי לבעלּה נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּכיצד?
שבאחריותו]ּברזל שלה מּטלטלין,[נכסים ּבין קרקע ּבין , ְְְְִִֵֵֶַַַַ

ּבכתּבתּה, לּה ׁשּכתב ׂשדה אֹו ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ׂשדה ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻאֹו
מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס ׂשדה נדונייתה]אֹו לא[תמורת - ְִִִֶֶֶָָֹ

חֹוזרת ּברצֹונּה, האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על ואף הּבעל; ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָקנה
ׁשלֹום מּפני אּלא מכרה ולא לֹו נתנה ׁשּלא ׁשּתרצה; עת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹּכל

אׁשּתֹו ּבנכסי ּכלל ראיה לבעל אין ּולפיכ [אפילוּביתּה. ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ
מועילים] אינן שטר או מלֹוגעדים מּנכסי חּוץ שאינן, [נכסיה ְְִִֵ
ׁשּבארנּו.באחריותו] ּכמֹו ,ְְֵֶַ

.ËÈאֹותם ּומחלה נגנבּו, אֹו ׁשאבדּו ּברזל צאן ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹנכסי
ׁשאינּה לי יראה - ּבעדים מּמּנה וקנּו לבעלּה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהאּׁשה
דֹומה? ּזה למה הא לבעלי'. עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָיכֹולה
אּלּו נכסים וׁשהחזירה אחריּות, לּה ׁשאין מּידּה ׁשּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָלמי
ּכלּום לּטל זֹו ראיה מביא הּבעל אין ׁשהרי - מלֹוג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹנכסי
מּתביעתּה להּפטר אּלא ּבכלּום, ּבנכסיה להחזיק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹולא
ּברזל צאן מּטלטלי מּתנה לֹו נתנה אם אבל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלׁשּלם.
עׂשיתי רּוח 'נחת לֹומר לּה ׁשּיׁש מּפני קנה, לא ְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּקּימין,

ְֲִַלבעלי'.
.Îלפרֹות קרקע ׁשּמכר יהיוּבעל הפירות שרק [בתנאי ְְֵֶַַַַַָ

לאיׁשלקונה] ּפרֹות התקינּו ׁשּלא מּפני ּכלּום, עׂשה לא -ְְְִִִִֵֵֶָָָֹֹ
הּבית ּבהֹוצאת להרויח ּכדי בית]אּלא וכלי אוכל ;[להרבות ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

ּבהן לעׂשֹות הּמעֹות אֹותן ולקח לפרֹות, מכר אם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ
לֹו. ׁשֹומעין - ְְִָסחֹורה

.‡Îזה 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,
ּבּכל ויּלקח יּמכרּו, אּלּו הרי - לּה נּתנּו אֹו מּטלטלין, ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹלּה

ּפרֹותיהן. אֹוכל והּוא ְְֵֵֵֶַַקרקע,
.·Îהראּויֹות הּמעֹות ּכל - אחרים ּבּה ׁשחבלּו האּׁשה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָוכן

ּכמֹו ּפרֹותיהן, אֹוכל והּבעל קרקע, ּבהן יּלקח לּה, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלתת
חֹובל. ּבהלכֹות ְְְִִֵֵֶָׁשּיתּבאר

.‚Îאּלּו הרי זקנים ׁשהן ּפי על אף - עבדים לּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָנפלּו
אביה ּבית ׁשבח מּפני יּמכרּו, עליהם]לא אביה נפלּו[ששם . ְְְִִִֵֵֶַָָָָֹ

ׁשהאילנֹות הּקרקע ּבגּוף לּה היה ולא ּוגפנים, זיתים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלּה
טּפּולן ּכדי עֹוׂשין אם - ּכלּום הוצאתם]ּבּה דמי [מכניסים ְְִִִֵָָ

אּלּו הרי - לאו ואם אביה; ּבית ׁשבח מּפני יּמכרּו, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹלא
ּפרֹות. אֹוכל והּוא קרקע, ּבהן ויּלקח לעצים, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָיּמכרּו

.„Î;ּבעל ׁשל אּלּו הרי - לּקרקע מחּברין ּפרֹות לּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָֻנפלּו
קרקע, ּבהן ויּלקח ויּמכרּו ׁשּלּה, - הּקרקע מן ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּתלּוׁשין
ּפרֹות לּה והיּו אׁשּתֹו, את המגרׁש אבל ּפרֹות. אֹוכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָוהּוא
היּו ואם ׁשּלּה; אּלּו הרי - ּגרּוׁשין ּבׁשעת לּקרקע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמחּברין

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ְֲִֵֵֶּתלּוׁשין
.‰Îחּיב הּבעל - מלֹוג נכסי ּובהמת מלֹוג, נכסי ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָעבדי

אֹוכל והּוא לֹו, עֹוׂשין והם צרכיהן; ּובכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָּבמזֹונֹותיהן
מלֹוג, ּבהמת ּוולד מלֹוג ׁשפחת ולד לפיכ ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָּפרֹותיהם.
ולד ולּטל ּדמים לּתן האּׁשה ורצת ּגרׁש, ואם ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹלּבעל;

לּה. ׁשֹומעין - אביה ּבית ׁשבח מּפני ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּׁשפחה
.ÂÎנכסי ּבתֹורת ׁשפחֹות ׁשּתי אֹו כלים ׁשני לֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָהכניסה

ועמדּו והּוקרּו זּוז, ּבאלף עליו אֹותן ּוׁשמּו ּברזל, ְְְְְְֶֶֶַָָָָָֹצאן
- והּׁשני ׁשּלּה; ּבאלף אחד נֹוטלת - וגרׁשּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאלּפים,
- אביה ּבית ׁשבח מּׁשּום ותּטל ּדמיו ׁשּתּתן רצת ְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאם

לּה. ְִָׁשֹומעין
.ÊÎׁשּנתן ּבין קרקע, לּה ׁשּנתן ּבין - לאׁשּתֹו מּתנה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹותן

ּבמּתנה ּפרֹות לּבעל אין - קרקע ּבהן ולקחה מעֹות ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלּה
הּבעל יהיה ׁשּלא מנת על לאּׁשה מּתנה הּנֹותן וכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹזֹו;
- ּׁשּתרצה למה לאּׁשה ּפרֹותיה יהיּו אּלא ּפרֹותיה, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאֹוכל
ּכתּבתּה הּמֹוכרת וכן זֹו. מּתנה ּפרֹות אֹוכל הּבעל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻאין

הניה זול]ּבטֹובת ואין[במחיר לאּׁשה, הּדמים אֹותן - ְְֲִִֵַַָָָָָָ
ּפרֹותיהן. אֹוכל ֵֵֵֶַַַהּבעל

.ÁÎ- ׁשנים וׁשּלם הּגּנב ונמצא ׁשּנגנב, מלֹוג ּבהמת ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָולד
החֹובל חכמים. לֹו ׁשּתּקנּו ּפרי זה ׁשאין לאּׁשה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּכפל
אֹוכל הּבעל ואין ׁשּלּה, והּבׁשת, והּצער הּנזק ּכל - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבאׁשּתֹו

חֹובל. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָּפרֹותיהן,
.ËÎּבהן ׁ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
.Ïהיא - האּׁשה ּביד מּטלטלין אֹו מעֹות ׁשּנמצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָהרי

הן, ידי 'מּמעׂשה אֹומר: והּוא לי', נּתנּו 'ּבמּתנה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאֹומרת:
להחרים לֹו ויׁש נאמנת; זֹו הרי - ׁשּלי' חרםׁשהן [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

.‡Ïהּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - מּתנה' לי 'נתּתם לֹו: ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרה
ּפרֹותיהן.[מדרבנן] אֹוכל ואינֹו הּבעל, לּה ְֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנתן

.·Ï,העבדים מן ולא הּנׁשים, מן לא ּפקדֹונֹות מקּבלין ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָֹֹאין
מן וקּבל עבר ואם הּקטּנים. מן לאּׁשה;ולא יחזיר האּׁשה, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָֹ

מת, לעבד; יחזיר העבד, מן קּבל לבעלּה. יחזיר ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמתה,
ּדבר אֹו ּתֹורה ספר ּבֹו לֹו יקנה הּקטן, מן קּבל לרּבֹו. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיחזיר
ׁשל זה 'ּפּקדֹון מיתתן: ּבׁשעת ׁשאמרּו וכּלן ּפרֹותיו. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשאֹוכל
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ׁשהּפּקדֹון זה אצל נאמנין ּבחזקת היּו אם - הּוא' ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפלֹוני
ליֹורׁשיהן. יּתן לאו, ואם ׁשּצּוּו; ּכמֹו יעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָאצלֹו,

.‚Ïלאכל לּבעל הראּויֹות ּכספים לּה ׁשהיּו ְְֱִִֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
אֹומרת: והיא ּבהן', יּלקח וכ ּכ' אֹומר: הּוא - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּפרֹותיהן
ׁשּפרֹותיו ּדבר לֹוקחין - 'וכ ּכ אּלא ּבהן לֹוקחת ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ'איני
ּבין ּכרצֹונֹו, הּדבר ׁשהיה ּבין מעּוטה, ויציאתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָֻמרּבין

מחליף ׁשּגזעֹו ּדבר אּלא לֹוקחין ואין ּכרצֹונּה; [גדלׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
הבאה] לשנה אבד.שוב הּקרן ונמצא הּכל, יאכל ׁשּמא -ְְִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

.„Ïלחלבּה עז לבעלּה ׁשהכניסה שייךהאּׁשה 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,
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,

.‰Ïּפי על אף ּברזל, צאן ׁשּנכסי הּגאֹונים, ְְְִִִֵֶֶַַַַֹהֹורּו
על והיּו[חשבון]ׁשּפחיתתן קּימין הּבליֹות היּו אם הּבעל, ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

היּו לא ואם ׁשהן; ּכמה ּכליה נֹוטלת מלאכּתן, מעין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעֹוׂשין
ׁשהּוא אבדּו, אֹו ׁשּנגנבּו ּכמי הן הרי מלאכּתן, מעין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָעֹוׂשין
נּׂשּואין. ּבׁשעת עליו אֹותן ׁשּׁשמּו ּבדמיהן לׁשּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב
עליו קּבל זה מנהג על - הּנֹוׂשא וכל זה. הּוא ּפׁשּוט ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּומנהג
אינֹו ּכ - הּפחת מׁשּלם ׁשאינֹו ּוכׁשם הּנדּוניא; ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָאחריּות
לּבעל יׁש זה. מנהג לפי דמיהן, הֹותירּו אם הּׁשבח ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָנֹוטל
לֹו מׁשּמׁשין ׁשּיהיּו ואמהֹותיה, אׁשּתֹו עבדי מקצת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלכף
ׁשהיּו ּבין מלֹוג, עבדי ׁשהיּו ּבין ׁשּנׂשא, אחרת אּׁשה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבבית
אחרת לעיר להֹוליכן יכֹול אינֹו אבל ּברזל; צאן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבדי

אׁשּתֹו. מּדעת ְִִֶַַֹׁשּלא
חמישי יום

כג ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

ׁ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 , ְִִִֵֶָָָָ
צרי נּׂשּואין, אחר לּה ּכתב ואם קּים; לּה ּׁשּכתב ְִִִִֶַַַַַַָָָָָָמה

מּידֹו. ְִִָלקנֹות
ּודברים·. ּדין לֹו יהיה ׁשּלא ארּוסין, קדם עּמּה ְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹהתנה

אבל קּימת; ּומּתנתּה קּים מכרּה ונתנה, מכרה אם - ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָּבנכסיה
ּכׁשהיא מּידֹו קנּו ואם ּברׁשּותּה. ׁשהן זמן ּכל ּפרֹותיהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹוכל
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 -ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

אינֹו‚. זה הרי - נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא עּמּה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
ּבהן ולֹוקחין הּפרֹות, את מֹוכרין אבל ּפרֹותיהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
מּפרֹות אּלא עצמֹו סּלק ׁשּלא ּפרֹותיה, אֹוכל והּוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹקרקע,

ּבלבד. אּלּו ְְִִֵַָנכסים

.„- פרֹותיהן ּפרי ולא נכסיה ּפרֹות יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹהתנה
זֹו קרקע ּפרֹות ולֹוקחין קרקע, ּבהן וקֹונין הּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָלֹוקחין
ּפרי ׁשהם אּלּו, ּפרֹות אֹוכל והּוא ׁשנּיה, קרקע ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָוקֹונין
יהיה ׁשּלא עּמּה ׁשּיתנה עד ּתמיד, הּדבר וכן פרֹות. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹפרי
לֹו יהיה לא ּכ ואחר עֹולם, עד פרֹות ּפרי ולא ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלֹו

הּכל. יירׁש מתה, אם אבל ּבחּייה; ְֲִִֵֵֶַַַָָָֹּפרֹות,
אבל‰. יירׁשּנה, לא זה הרי - יירׁשּנה ׁשּלא עּמּה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ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
עּמּה התנה אם אבל לֹו; ראּויה ׁשּתהיה קדם יירׁשּנה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויירׁשּנה ּבטל, ּתנאֹו - ׁשּנּׂשאת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחר
.Êּודברים ּדין לֹו יהיּו ׁשּלא נּׂשּואין, אחר עּמּה ְְְִִִִִִִֶַַָָָֹהתנה

- ּובמֹותּה ּבחּייה עֹולם עד פרֹותיהן ּבפרי ולא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבנכסיה
יירׁשּנה מתה, אם אבל ּכלל; ּפרֹות אֹוכל אינֹו זה ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָהרי

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áׁשהֹוציא ּבין מלֹוג, נכסי על הֹוצאֹות ׁשהֹוציא ְְִִִֵֵֶֶַַַַָהּבעל

ּפרֹות ואֹוכל הרּבה ׁשהֹוציא ּבין הרּבה, ּפרֹות ואֹוכל ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַמעט
ּכבֹוד ּדר אחת ּגרֹוגרת אכל אפּלּו שולחן]מעט, על ,[בבית ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשאכל ּכבֹוד[שווה]אֹו ּדר ׁשּלא אפּלּו אחד ,[ברחוב]ּדינר ֲִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשל חבילה אּלא ּׁשהֹוציא מה ּבּפרֹות לקח לא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו

גפן]זמֹורֹות אכל.[ענפי ּׁשאכל ּומה הֹוציא, ּׁשהֹוציא מה - ְִִֶֶַַַַָָ
.Ëעליהן 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
ּפחֹות ׁשאכל אֹו אכל, ולא הֹוציא אכל. ּׁשאכל ּומה ְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהֹוציא,
ּכּמה אֹותֹו וׁשֹואלין הׁשּביח, ּכּמה ׁשמין - ְְֲִִִִִִַַַַָָָמּכּׁשעּור
חפץ ּבנקיטת יּׁשבע - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהֹוציא:

קדוש] חפץ ואם[תפיסת ההֹוצאה; ונֹוטל הֹוציא, ְְִִֵַַָָָּכּמה
אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּׁשבח על יתרה ְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָההֹוצאה

ּובׁשבּועה. הּׁשבח, ְְִִֶַַָּכׁשעּור
.Èעל ׁשּמרדה האּׁשה אבל ּבמגרׁש. אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבּמה

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

ּכאריס לֹו וׁשמין הׁשּביח, וכּמה הֹוציא אווכּמה [שליש ְְְְְִִִִִַַַָָָָ
המקום] כמנהג ירד.רביע, ּברׁשּות ׁשהרי ,ְֲִֵֶַָ

.‡Èׁשּנהגּו מקֹומֹות יׁש - ּבנדּוניא יׁש רּבֹות ְְְְֲִִֵֵֶַָָָמנהגֹות
הּנ ּבּכתּבה אֹוׁשּיכּתבּו ּבׁשליׁש ּדמיה על ּביתר דּוניא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

וכֹותבין מאה, נדּוניתּה ׁשּתהיה ּכגֹון ּבמחצה, אֹו ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָֹּבחמׁש
העם; ּבפני להרּבֹות ּכדי וחמּׁשים מאה לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשהכניסה
מקֹומֹות ויׁש הּמאה. אּלא תגּבה לא לגּבֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹּוכׁשּתבֹוא
ּכלים, ּבמאה לֹו להֹוציא ּפסקה ואם ּבפחֹות, לכּתב ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָֹׁשּנהגּו
וכֹותבין וחמּׁשים, מאה אֹו ועׂשרים מאה ׁשוה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָנֹותנת
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ּבׁשוה. ׁשוה לכּתב ׁשּנהגּו מקֹומֹות ויׁש מאה. לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹׁשהכניסה
לפי מעֹות האיׁש ׁשּיּתן ׁשּנהגּו מקֹומֹות הּנדּוניא,[ערך]ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

וכּיֹוצא ּבׂשמים ּבֹו ותקנה הּכּלה ּבֹו ׁשּתתקּׁשט קצּוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
ׁ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
מה לּה מגּבין ּכתּבה, לגּבֹות ּוכׁשּתבֹוא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻהּמדינה;
וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל הּמדינה. ּכמנהג ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻּׁשּבכתּבתּה
ׁשּיהיה והּוא ּדנין; ּפיו ועל ּגדֹול, עּקר הּמדינה מנהג ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבהן,

ּפׁשּוט מנהג הּמדינה.[נפוץ]אֹותֹו ּבכל ְְְִִַָָָָ
.‚Èׁשּדּוכין ּביניהן ׁשהיּו ואּׁשה להתחתן]איׁש ,[הסכמה ְִִִִֵֵֶֶָָ

לֹו: ואמרה ,'וכ ּכ' לי', מכנסת אּת 'ּכּמה לּה: ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָואמר
ׁשּפסק האב וכן ,'וכ ּכ' לי', ּכֹותב אֹו לי נֹותן אּתה ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּכּמה

ידי 'ּכ[בשביל]על ,'לבנ נֹותן אּתה 'ּכּמה ּובּתֹו: בנֹו ְְְְִִֵֵַַַָָָ
- וקּדׁשּו ועמדּו ,'וכ ּכ' ,'לבּת נֹותן אּתה 'וכּמה ,'ְְְְְְְְְִִֵַַָָָָָָוכ
ואּלּו קנין. ּביניהן היה ׁשּלא ּפי על אף הּדברים אֹותן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹקנּו

ּבאמירה. ׁשּנקנין הּדברים ְְֲִִִִֵֶַַָָהן
.„Èּגדֹולה ּבין לבּתֹו, האב ּבׁשּפסק אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה

- ראׁשֹונים ּובנּׂשּואין לבנֹו, האחר האב ּופסק קטּנה, ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָּובין
ּבּנּׂשּואין ׂשמחתֹו ּומרב ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדעּתֹו

ּגמר אח[בליבו]הראׁשֹונים אבל ּבאמירה; לֹו ּומקנה ְֲֲִִִֶַַַָָָָָ
קרֹובים, ׁשאר וכן לבּתּה, ׁשּפסקה אּׁשה אֹו לאחֹותֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּפסק
קנּו לא - ׁשנּיים ּבנּׂשּואין לבּתֹו אֹו לבנֹו ׁשּפסק האב ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹאֹו
.וכ ּכ ׁשּנתן הּפֹוסק מּיד ׁשּיקנּו עד הּדברים, ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָאֹותן

.ÂËידי על ׁשּפסק הּבת[בשביל]האב קנת לא בּתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָָֹ
עד קנה לא הּבן וכן ּבעלּה; אֹותּה ׁשּיכנס עד ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּמּתנה
לכנס. מנת על אּלא ּפֹוסק אינֹו הּפֹוסק, ׁשּכל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּיכנס;
ונפלה ׁשּיכנס, קדם ּומת לחתנֹו, מעֹות הּפֹוסק ,ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלפיכ
הייתי לאחי' לּיבם: לֹומר האב יכֹול - ליּבּום אחיו ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָלפני
עם הראׁשֹון היה ואפּלּו לּתן', רֹוצה איני ּול לּתן, ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָרֹוצה

ּבֹו. רֹוצה ׁשהּבת ּפי על ואף חכם; והּׁשני ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהארץ
.ÊË- אחרת למדינה האב והל לחתנֹו, מעֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּפֹוסק

מה עצמי, על פסקּתי לא 'אני לּבעל: לֹומר היא ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָֹיכֹולה
ּבגט'; ּפטרני אֹו נדּוניא, ּבלא ּכנס אֹו לעׂשֹות, יכֹולה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַָָָֹֹאני

הּגיעה ולא עצמּה על היא ּפסקה אם -[השיגה]אבל ידּה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָֹ
ׁשּתמּות. עד אֹו ּׁשּפסקה מה ׁשּתמצא עד יֹוׁשבת זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי

ּבמרּדּות? עצמּה תפטר לא רוצהולּמה איני בו][שתאמר ְְְְְִַַָָָֹֹ
והיא לכנסּה, רֹוצה הּבעל - ארּוסה ּכׁשהיא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹורדת
ׁשּתּתן עד ּבּה רֹוצה הּבעל אין זֹו אבל רֹוצה; ֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינּה
לֹו: אֹומרת היא ׁשהרי ּבֹו, רֹוצה והיא ׁשּפסקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָהּנדּוניא
אבל ּבגדֹולה; אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפטר'. אֹו ּכנס ְְְְֲֲִִִֶַָָָֹֹ'אֹו
יכנס אֹו ּגט, לּתן אֹותֹו ּכֹופין - עצמּה על ׁשּפסקה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה

נדּוניא. ְְְָֹּבלא
.ÊÈּבּתּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה האּׁשה, את ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָהּנֹוׂשא

עצמֹו; על ׁשּקּבל הּׁשנים אֹותן לזּונּה חּיב - ׁשנים וכ ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּכ
ּבׁשעת ׁשּלא אבל קּדּוׁשין, ּבׁשעת זה ּדבר על ׁשּיתנּו ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹוהּוא

מּידֹו ׁשּיקנּו עד - קנין]קּדּוׁשין ע"כ ׁשּיכּתב[יעשו אֹו , ְְִִִִִֶֶַָֹ
ּוממּכר. מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּבׁשטר
ּבּתּה, את לזּון עצמֹו על ׁשּקּבל הּׁשנים ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתּגרׁשה
ּכ הּבת אֹותּה את זן ׁשּיהיה עּמֹו ּופסקה לאחר, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונּׂשאת
אזּונּה', לביתי 'לכׁשּתבֹוא ראׁשֹון: יאמר לא - ׁשנים ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֹוכ
לא וכן אּמּה. ׁשם ׁשהיא לּמקֹום מזֹונֹותיה מֹולי ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
זנּה, אחד אּלא ּכאחת'; אֹותּה זנין אנּו 'הרי ׁשניהם: ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹיאמרּו

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן ְְְֵֵֶָָואחד
.ÁÈ;ּבמזֹונֹותיה חּיב הּבעל זה, זמן ּבתֹו הּבת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָנּׂשאת

מזֹונֹות. ּדמי לּה נֹותן מהן אחד ּכל ׁשניהן, אּמּה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּובעלי
ׁשחּיב אֹו מּידן, קנּו אם - אֹותּה לזּון ׁשּפסקּו אּלּו ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָמתּו
מזֹונֹותיה וטֹורפת ּבׁשטר, חֹוב ּכבעל זֹו הרי ּבׁשטר, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו

המׁשעּבדין לאחרים]מּנכסיהן הּזמן[המכורים סֹוף עד ְְְְִִִֵֶַַַַָֻ
- קנין ׁשם היה ולא הּקּדּוׁשין ּבׁשעת ּפסקּו ואם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּפסקּו;

להּכתב נּתנּו ׁשּלא ּדברים הן איןהרי ברשות שלא [ונכתבו ְְְֲִִִֵֵֵֶָָֹ
שטר] של תוקף ּבמזֹונֹותיה.להם טֹורפת ואינּה ,ְְִֵֶֶֶָָ

כד ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

האילֹונית‡. את ולא[עקרה]הּנֹוׂשא ּבנים לֹו היּו ולא , ְְְִִֵֶַַָָָֹֹ
ׁשּכֹופין ּפי על אף - מּמּנה ולרּבֹות לפרֹות אחרת ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָאּׁשה
ּוׁשאר ּכתּבה לּה ויׁש הּנׁשים, ּככל היא הרי ּומֹוציא, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻאֹותֹו
הּנׁשים. ּבׁשאר ּׁשּזֹוכה ּבמה הּבעל זֹוכה וכן ּכתּבה; ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻּתנאי

אֹו·. אילֹונית ונמצאת ּבּה, הּכיר ולא אּׁשה, הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹאבל
ׁשנּיה הּנֹוׂשא וכן לאוין, מדרבנן]מחּיבי הּכיר[ערוה ּבין , ְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

ּתנאי ולא ּכתּבה עּקר להן אין - ּבּה הּכיר לא ּבין ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻּבּה
מזֹונֹות, להן ואין להן; יׁש ּתֹוספת אבל ּכתּבה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻמּתנאי
אין ּביניהן, ּומפריׁשין אֹותן ּוכׁשּכֹופין מֹותֹו. לאחר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָואפּלּו

ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן ִִִֵֶַַַַָמֹוציאין
ׁשהּוא‚. העּקר ּתֹוספת? להן ויׁש עּקר להן אין ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָולּמה

להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי חכמים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּתּקנת
חּיב ׁשהּוא ּתֹוספת אבל עּקר. לּה אין ּבּה, הּכיר ולא ְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹהֹואיל

לפניו ותעמד ׁשּתרצה זמן ּכל ּבּה לו]עצמֹו נשואה ,[תהיה ְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹ
היא והרי הנאתּה, לֹו הקנית והרי ׁשּלּה, ּבּתנאי עמדה ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהרי
יכֹולה היא ּומה עליו, אֹותּה אסרה הּתֹורה אבל ְְֲִֶֶַַָָָָָָָָעֹומדת,
הּגֹורמין הם מעׂשיה ׁשאין - ּתֹוספת לּה יׁש לפיכ ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות,
מּקדם. היתה אסּורה אּלא הּנּׂשּואין, אחר להאסר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלּה

ּבּׁשנּיה„. חלקּו לא מדרבנן]ולּמה ה[ערוה ּבּהּבין ּכיר ְְְִִִֵַָָָָָֹ
ּבכל ּכתּבה עּקר לּה 'אין אמרּו אּלא ּבּה, הּכיר לא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻּבין
אבל חּזּוק. ּבּה עׂשּו סֹופרים, מּדברי ׁשהיא מּפני ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָמקֹום'?
מחּיבי אחת אֹו ּבּה, והּכיר לאוין מחּיבי אחת נׂשא ְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָאם
ּכתּבה; לּה יׁש - ּבּה הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין ְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹֻעׂשה
עׂשה וחּיבי ּבנכסיו, לזּוק רצה ּבּה, ׁשהּכיר לאוין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשחּיבי
לותה אם וכן מֹותֹו, לאחר מזֹונֹות לׁשּתיהן ויׁש קל. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאּסּורן

הים]ואכלה למדינת הלך אֹותן[אם ּוכׁשּכֹופין לׁשּלם. חּיב ְְְְִֵֶַַָָָָ
נכסיה. מּכל ׁשאכל ּפרֹות ּכל הּבעל מן מֹוציאין ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָלהֹוציא,

רצוןהממאנת‰. אי שהביעה בקטנותה, שנישאה [יתומה ְֶֶַָ
לבטלם] כדי ּתֹוספתבנישואין אבל ּכתּבה, עּקר לּה אין -ְֲִֵֶֶַָָָֻ



iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriyft

לותה ואם ׁשאכל. ּפרֹות הּבעל מן מֹוציאין ואין לּה; ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׁש
מֹוציאין אין - מאנה ּכ ואחר ואכלה, ּתחּתיו, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשהיתה

הּבעל. מן מזֹונֹות ְִַַַָאֹותן
.Âולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

לּה ּגרמּו מעׂשיה ׁשהרי ּכתּבה; מּתנאי אחד ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻּתֹוספת,
ּבעלּה. על ְֲֵֵַַָָלהאסר

.Êאּׁשה ּכל ׁשּלהן? ּבּנדּוניא אּלּו נׁשים ּדין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהיא
ואם והֹולכת. ׁשּלּה נֹוטלת - זנת אפּלּו קּימת, ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנדּוניתּה
הּכיר לא ּבין ּבּה הּכיר ּבין עׂשה, מחּיבי אֹו ׁשנּיה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹהיתה
הרי - ּבּה והּכיר לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית ׁשהיתה אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבּה,

הּנׁשים: ּככל ּבנדּוניתּה ְְְִִִַָָָָהיא
.Áמה מלֹוג, ונכסי ּבאחריּותן; חּיב ּברזל, צאן ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹנכסי

לאוין, מחּיבי אֹו אילֹונית היתה לּה. אבד אבד, אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּׁשּנגנב
ׁשּנׁשחק עד ּבלה אֹו נגנב אֹו ּׁשאבד מה ּכל - ּבּה הּכיר ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
נתנה היא ׁשהרי לׁשּלם; חּיב הּבעל אין ּברזל, צאן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמּנכסי
מלֹוג, מּנכסי נגנב אֹו ׁשאבד וכל אצלֹו. להיֹותן רׁשּות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלֹו
איׁשּות ׁשם ׁשאין מּפני הּנׁשים; מּכל הפ - לׁשּלם ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחּיב

מלֹוג. ּבנכסי זכה לא ְְְְִֵָָָֹּגמּורה,
.Ëּכלל ּבליֹות לּה אין עלוהממאנת, תביעה זכות לה [אין ְְְְֵֶֶַָָָָ

שהתקלקלו] מּמהנכסים ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ׁשאין ;ִִִִֵֶַַַַָָ
ּברזל; צאן מּנכסי ּבין מלֹוג מּנכסי ּבין נגנב, אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּׁשאבד

ויֹוצאה. לּה, הּנמצא נֹוטלת ְְְִֶֶֶַָָָָאּלא
.Èולא עּקר לא ּכתּבה, לּה אין - ּבעלּה ּתחת ׁשּזנתה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֻמי

נגנב אֹו ּׁשאבד מּמה ּדבר הּבעל מן מֹוציאין ואין ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּתֹוספת;
ולא מלֹוג. נכסי לֹומר צרי ואין ׁשּלּה, ּברזל צאן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמּנכסי
ּדת על אֹו מׁשה ּדת על העֹוברת אף אּלא ּבלבד, ְְִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהמזּנה
לא ּכתּבה, לּה אין - רע ׁשם מּׁשּום הּיֹוצאת אֹו ְְִִֵֵֵַַָָֹֻיהּודית,
מהן, אחת וכל ּכתּבה. מּתנאי ּתנאי ולא ּתֹוספת, ולא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעּקר
לׁשּלם חּיב הּבעל ואין ויֹוצאה; מּנדּוניתּה הּנמצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטלת

ּׁשאבד. מה ולא ּׁשּפחת מה לא ְְִֵֶֶַַַָֹֹּכלּום,
.‡Èּדת 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
ּכגֹון זה? ּדבר יּודע והיא מעּׂשרין. ׁשאינם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּדברים

ל ּתּקנם הּכהן ּפלֹוני אּלּו 'ּפרֹות לֹו: זֹוׁשאמרה ועּסה י, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ
הּכתם' את לי טהר החכם ּופלֹוני חּלתּה, לי הפריׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפלֹוני

בבגדה] או בגופה שנמצא ּבא[האדום, אֹו ׁשאכל, ואחר -ְֶַַַָָ
מעֹולם'; דברים היּו 'לא ואמר: ּפלֹוני אֹותֹו ׁשאל ְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹעליה,

ּבׁשכּונֹותיה נּדה החזקה אם נידות]וכן בגדי ,[שלבשה ְְְְִִִֵֶָָָֻ
עליה. ּובא אני, טהֹורה לבעלּה ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָואמרה

.·Èׁשּנהגּו הּצניעּות מנהג הּוא יהּודית? ּדת היא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָואיזֹו
מהן אחד עׂשת ׁשאם הּדברים הן ואּלּו יׂשראל; ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבנֹות

למבֹוי אֹו לּׁשּוק יֹוצאה יהּודית: ּדת על פתוחעברה [רחוב ְְְְִַַַָָָָ
רדידלרה"ר] עליה ואין ּפרּוע וראׁשּה גוף]מפּלׁש [צעיף ְְְְִֵֶַָָָָָֹֻ

אֹו ּבמטּפחּתּה; מכּסה ׁשּׂשערּה ּפי על אף הּנׁשים, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכׁשאר

על ּפניה ּכנגד ּבֹו וכּיֹוצא ּוורד ּבּׁשּוק, טֹווה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיתה
הּגֹויֹות[מצחה]ּפּדחּתּה ׁשעֹוׂשֹות ּכדר לחיּה, על אֹו ְְְֶֶֶֶַַַַָָ

אדם; לבני זרֹועֹותיה ּומראה ּבּׁשּוק, ׁשּטֹווה אֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָהּפרּוצֹות;
ּתֹובעת ׁשהיתה אֹו הּבחּורים; עם מׂשחקת ׁשהיתה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאֹו
אֹותּה ׁשֹומעֹות ׁשּׁשכנֹותיה עד רם, ּבקֹול מּבעלּה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָהּתׁשמיׁש
ּבעלּה אבי מקּללת ׁשהיתה אֹו ּתׁשמיׁש; עסקי על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמדּברת

בעלּה. ְֲִֵַָּבפני
.‚Èּבסּנר חֹוגרת האּׁשה ׁשּתהיה ּתּקן ּתמיד[חגורה]עזרא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

עֹוברת אינּה - חגרה לא ואם צניעּות; מּׁשּום ּביתּה, ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹּבתֹו
ּפרּוע ּבראׁשּה יצתה אם וכן ּכתּבתּה. הפסידה ולא ּדת, ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹֹֻעל
מכּסה ּוׂשערּה הֹואיל - הּמבֹוי ּבתֹו לחצר ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֻמחצר

ּדת. על עֹוברת אינּה ְְְִֵֶֶַַָָָּבמטּפחּתּה,
.„Èּכ ואחר ועדים, התראה צריכה - ּדת על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעֹוברת

על עֹוברת ׁשהיא וידע לבינּה, ּבינֹו עברה ּכתּבתּה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּתפסיד
טֹוען הּוא - ועברה וחזרה עדים, ּבלא ּבּה והתרה ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָֹּדת,
עברּתי 'לא אֹומרת: והיא התראה', אחר 'עברה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואֹומר:
נֹותן זה הרי להֹוציא, רצה אם - ּבי' התרּו 'לא אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֹּכלל',
אחר ׁשעברה ּתֹודה ׁשאם עברה, ׁשּלא ׁשּתּׁשבע אחר ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּכתּבה

ּכלּום. לּה אין ְְֵַָָָהתראה
.ÂËׁשם ׁשהיּו ּכגֹון רע? ׁשם מּׁשּום יֹוצאה היא ְְִִֵֵֶַַָָָּכיצד

ׁשהיתה מראין ׁשהּדברים ּביֹותר, מכער ּדבר ׁשעׂשת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹעדים
ּבזנּות. ּברּורה עדּות ׁשם ׁשאין ּפי על אף עברה, ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָׁשם

רֹוכל וראּו לבּדּה, ּבחצר ׁשהיתה ּכגֹון [מוכרּכיצד? ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ
אֹותּהבשמים] ּומצאּו יציאתֹו ּבׁשעת מּיד ונכנסּו ְְְְְְִִִִֵַָָָָיֹוצא,

חֹוגרת אֹו הּמכנסים לֹובׁשת והיא הּמּטה מעל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעֹומדת
הּכּלה מן למעלה לח רק ׁשּמצאּו אֹו [וילוןאזֹורּה, ְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

מעליןהמיטה] אֹו אפל מּמקֹום יֹוצאין ׁשניהן ׁשהיּו אֹו ;ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
על מנּׁשק אֹותֹו ׁשראּו אֹו ּבֹו; וכּיֹוצא הּבֹור מן זה את ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה
מגּפפין אֹו זה, את זה מנּׁשקין אֹותן ׁשראּו אֹו חלּוקּה; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָּפי

והגיפּו[מחבקים] זה אחר זה ׁשּנכנסּו אֹו זה, את [סגרו]זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
- להֹוציאּה ּבעלּה רצה אם אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדלת,

התראה. צריכה זֹו ואין ּכתּבה; לּה ואין ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָֻּתצא,
.ÊËׁשעׂשת זֹו וכן יהּודית, ּדת אֹו מׁשה ּדת על ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹעֹוברת

רצה אם אּלא להֹוציא, הּבעל את ּכֹופין אין - מכער ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּדבר
ּכתּבה; לּה אין הֹוציא, ׁשּלא ּפי על ואף יֹוציא. ְְִִִֵֶַַָָֹֹֻלא

ּכ היא, חכמים ּתּקנת ּבעיניוׁשהּכתּבה קּלה ּתהיה ׁשּלא די ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
הּצנּועֹות, יׂשראל ּבנֹות על אּלא הקּפידּו ולא ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹלהֹוציאּה,
קּלה ּתהיה אּלא זֹו, ּתּקנה להן אין הּפרּוצֹות אּלּו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל

להֹוציאּה. ְְִַָָוקּלה
.ÊÈאחת לֹו ׁשאמרה אֹו ׁשּזנת, אׁשּתֹו ׁשראה ְְִִֶֶֶַַָָָָָָמי

ּדעּתֹו וסֹומכת מאמינן ׁשהּוא מּקרֹובֹותיה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָמּקרֹובֹותיו
ּבין איׁש האֹומר ׁשהיה ּבין אׁשּתֹו, ׁשּזנת ּדבריהם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעל
אמת, ׁשהּוא זה לדבר ּדעּתֹו וסמכה הֹואיל - אּׁשה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשהיתה
ּכתּבתּה; ויּתן עליה, לבֹוא לֹו ואסּור להֹוציא חּיב זה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהרי
מׁשּביעּה לפיכ ּכתּבה. ּבלא ּתצא ׁשּזנת, לֹו הֹודת ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻואם

חפץ קדוש]ּבנקיטת חפץ אם[תפיסת ּתחּתיו, זנת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּבדברי אבל ּכתּבתּה; ּתגּבה ּכ ואחר ּבעצמֹו, אֹותּה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻראה
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פלוני]אחר של ידי[עדות על אּלא להׁשּביעּה יכֹול אינֹו , ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ
לו]ּגלּגּול שנתחייבה אחרת בשבועה .[הכללה ְִ

.ÁÈמׁשּגיחין אין - ּברצֹונּה ּתחּתיו ׁשּזנת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָאמרה
ּכתּבתּה אּבדה אבל ּבאחר; נתנה עיניה ׁשּמא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֻּבדבריה,

הּבליֹות ואּבדה ותֹוספת, מהעּקר על תביעה זכות לה [אין ְְְְִִֶֶַָָָ
מנדוניתה] נגנב או היהשאבד ואם ּבזנּות. הֹודת ׁשהרי -ְְֲִִֵֶָָָ

להֹוציא. חּיב זה הרי ּדבריה, על ּדעּתֹו וסֹומכת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמאמינּה
ּבדבר אׁשּתֹו את לגרׁש האיׁש את ּכֹופין ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָואין
זה אׁשת ׁשּזנת ויעידּו עדים ׁשני ׁשּיבֹואּו עד אּלּו, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּדברים

להֹוציא. אֹותֹו ּכֹופין ּכ ואחר לרצֹונּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָּבפניהן
.ËÈזֹו הרי - ּבאנס אֹו ּבׁשגגה ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהאּׁשה

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
ׂשֹוכרּתֹו' הייתי אֹותי אנס לא ׁשאלמלא לֹו, 'הּניחּו ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹאמרה:
היתה. ּבאנס ּומּתחּלתּה לבׁשּה, ׁשהּיצר מּתרת; זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

.Îלסטים אֹותן ׁשּגנבּו הן[שודדים]נׁשים הרי - ְְֲִִִֵֵֶָָָ
הּניחּום ואם לבעליהן; ּומּתרֹות אנּוסֹות, ׁשהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָֻּכׁשבּויֹות,

ּברצֹון,[חזרו]והלכּו[שחררום] אּלּו הרי - מעצמן לּלסטים ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָ
הּוא, אחד הּׁשֹוגגת ודין הּנאנסת ודין לבעליהן. ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָואסּורֹות

ּבּה. יׁש אנס צד ְֵֶֶַַָָָֹׁשהּׁשגגה
.‡Îאבל יׂשראל; ּבעלּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבּמה

ׁשהרי - לבעלּה אסּורה ׁשּנאנסה, אֹו ׁשּׁשגגה ּכהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאׁשת
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבזֹונה אסּור והּוא מקֹום, מּכל זֹונה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָנעׂשית

ּביאה. אּסּורי ְְִִִֵָּבהלכֹות
.·Îּכתּבתּה - ׁשּנאנסה ּכהן אׁשת אֹו יׂשראל אׁשת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֻואחד

את וכֹופין ּכלּום. הפסידה ולא והּתֹוספת; העּקר ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹקּימת,
ּולגרׁשּה. ּכתּבתּה לּה לּתן ְְְִֵֵַָָָָָֹֻהּכהן

.‚Îׁשגגּתי' אֹו 'נאנסּתי', לבעלּה: ׁשאמרה ּכהן ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאׁשת
נתנה עיניה ׁשּמא לדבריה, חֹוׁשׁש אינֹו - לאחר' ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונבעלּתי
ׁשהּוא אדם לֹו ׁשאמר אֹו לֹו, נאמנת היתה ואם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבאחר;

ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ּדבריו על ְְְִִֵֵַָָָֻסֹומ
.„Î,'ּפלֹוני עם ּתּסתרי 'אל ׁשנים: ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָהאֹומר

וׁשהת עדים ּבפני לסתר עּמֹו -]ונכנסה זמן ּכדי[שיעור ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָ
הּמרים, מי ׁשּיׁשקּנה עד ּבעלּה על אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻטמאה
- ׁשּיׁשקּנה קדם מת ואם ׂשֹוטה. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו
ׁשאין מכער; ּדבר מצאּו ׁשּלא ּפי על ואף ּכתּבה, לּה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻאין

מּזה יֹותר מכער ּדבר החשוד]ל עם והּיֹום,[שנסתרה . ְְְִֵֶַָָָֹ
ּבלא ותצא עֹולם; אּסּור עליו נאסרה ׂשֹוטה, מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשאין
ּגרמּו הרעים מעׂשיה ׁשהרי ּתֹוספת, ולא עּקר לא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻּכתּבה,

להאסר. ְֵֵָָלּה
.‰Îוראה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לבינּה: ּבינֹו לּה ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָאמר

אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָָֻאֹותּה
ויּתן להֹוציא, וחּיב ׂשֹוטה; מי ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעליו
ּבלא ּתצא ּבּה, ׁשהתרה אחר ׁשּנסּתרה הֹודת ואם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּכתּבה.
ּכתּבה. יּתן ּכ ואחר זה, על מׁשּביעּה ּולפיכ ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻּכתּבה;

כה ּפרק איׁשּות ¤¤¦§¦הלכֹות

סתם‡. אּׁשה -]הּנֹוׂשא נדרים עליה יש אם לציין ,[מבלי ְִֵַָָ
עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ּתצא - נדרים עליה [הכתובה,ונמצאּו ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֹֻ

מאתיים] או ּתֹוספתמנה בכתובהולא שמוסיף [הסכום ְֶֶֹ
ׁשּלאכרצונו] 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
ּבֹו ׁשמע ולא זה, ּבמּום הּבעל ידע ולא ּבארנּום, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשּכבר

הסכמה]ורצה הביע לא לא[- ּכתּבה, ּבלא ּתצא זֹו הרי - ְְְֲֵֵֵָָָֹֹֻ
קרֹובים לֹו והיּו ּבעיר מרחץ היה ּכיצד? ּתֹוספת. ולא ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹעּקר
מּומין ואפּלּו אּלּו', מּומין ידעּתי 'לא לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲִִִִֵֵַַַָָֹ

ּבֹודק ׁשהּוא מּפני וחזקה[שואל]ׁשּבּסתר, ּבקרֹובֹותיו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ורצה[מסתבר] אֹו[הסכים]ׁשּׁשמע מרחץ, ׁשם אין ואם . ְְְִֵֶֶַָָָָָ

טֹוען - קרֹובים לֹו היּו ידע]ׁשּלא ׁשּבּסתר;[שלא ּבמּומין ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
הנפילה]ונכּפה ידּועים[מחלת קבועים]ּבעּתים ,[בזמנים ְְְְִִִִֶ

יכֹול אינֹו ׁשּבּגלּוי, ּבמּומין אבל סתר. מּמּומי הּוא ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהרי
ׁשּׁשמע וחזקתֹו לֹו, ואֹומרין אֹותן רֹואין הּכל ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹלטען,
ּבאֹותן אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ידּוע ּדבר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונתּפּיס.
ּופניהן ּבּׁשּוק להּל ׁשם הּנׁשים מנהג ׁשהיה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמקֹומֹות
ּפלֹוני ׁשל ּבּתֹו היא 'זֹו ואֹומרין: אֹותן יֹודעין והּכל ְְְְְְִִִִִֶַָֹּגלּויֹות,
אבל הּזה. ּבּזמן אדֹום ערי ּכמֹו ּפלֹוני', ׁשל אחֹותֹו היא ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָוזֹו
ּתצא ואם ּכלל, לּׁשּוק לצאת ׁשם הּבנֹות ּדר ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמקֹומֹות

ּבּנׁשף לּמרחץ מתנּכרה[בחושך]הּבת ּתצא ולא[בהחבא], ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
טֹוען זה הרי - מּקרֹובֹותיה חּוץ אדם אֹותּה [שלאיראה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָ

אֹוידע] מרחץ, ׁשם יהיה ׁשּלא והּוא ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹאף
מרחץ ׁשם היה אבל ּבּה. לבּדק קרֹובה לֹו היתה ְְְְֲִֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּלא
ויׁש מגּלֹות, ּופניהן ּבּה לצאת הּנׁשים ּדר ׁשאין זֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּבעיר
אֹותּה רֹואין הּכל ׁשהרי לטען, יכֹול אינֹו - קרֹובה ְְֲִִֵֵֶַָָָֹֹלֹו
ּבּמרחץ, אף ּולהתנּכר להחבא ּדרּכן ואם ּבּמרחץ. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻערּמה

ּבבית אֹו ּבּלילה, רֹוחצת הּבת קטן[חדר]וׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
טֹוען זה הרי - ּתּודע ולא ּתראה ׁשּלא עד לבּדּה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּבּמרחץ
הן, טעם ׁשל ּדברים אּלּו ׁשּדברים ׁשּבּגלּוי; ּבמּומין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף

הּכתּוב. ּגזרת ְְֵֵַַָָואינן
'מּפני‚. חכמים: ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָהֹורּו

אּלא ּבלבד, קרֹובֹותיו אינֹו - ּבקרֹובֹותיו' ּבֹודק ְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא
יׁש אם - ּכלל קרֹוב לֹו ואין ּבעיר, גר היה ואפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֻמיּדעיו;
רעים, לֹו ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר לטען; יכֹול אינֹו מרחץ, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹׁשם
על אחֹותֹו אֹו אׁשּתֹו לֹו ׁשּתבּדק מרעיו לאחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹואֹומר
ּדין לי יראה ולא ונתּפּיס. ׁשּׁשמע חזקתֹו ּולפיכ ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּפלֹונית;
אּלּו מּדברים ּׁשּבלּבֹו מה ּכל מֹוציא אדם ּכל ׁשאין ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָזה;
לדברי אּלא סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין ועֹוד לקרֹוביו, אּלא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹלּכל

ּביֹותר. ְְֵָקרֹוביו
ׁשּנמצאּו„. הּמּומין היּו אם הּמּומין? טענת היא ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָּכיצד
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יתרה אצּבע ּכגֹון ׁשּתתארס, קדם ּבּה היּו ׁשּוּדאי מּומין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
הּבעל ּבהן ׁשּידע ראיה להביא האב על - ּבּה ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכּיֹוצא
ּכתּבה ּבלא ּתצא הביא, לא ואם ׁשּידע; ׁשחזקתֹו אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻורצה,
אם - הארּוסין אחר ׁשּנֹולדּו ׁשאפׁשר מּומין היּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּכלל.
להביא הּבעל על ּבעלּה, לבית ׁשּנכנסה אחר ּבּה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָנמצאּו
טעּות; מּקח מּקחֹו והיה ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹראיה
ראיה להביא האב על אביה, ּבבית והיא ּבּה נמצאּו ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָואם

ׂשדהּו ונסּתחפה נֹולדּו, הארּוסין שדהו,ׁשאחר [נשטפה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
גרם] מזלו .כלומר:

אֹו‰. ּבּה, היּו נתארסה ׁשּלא ׁשעד ראיה הּבעל ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהביא
ונתּפּיס, וׁשתק ׁשראה ראיה האב והביא ,ּבכ לֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָׁשהֹודת
ּבּכתּבה. חּיב זה הרי - ונתּפּיס ּבהן ׁשּידע ׁשחזקתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאֹו

.Âזה ׁשּמּום וטען ימים, ּכּמה וׁשהה אׁשּתֹו על ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבא
הּקמטים, ּבתֹו היה אפּלּו - עּתה עד לֹו נראה ְְְֲִִִַַַָָָָָֹלא
אדם ׁשאין חזקה לֹו; ׁשֹומעין אין - הרגל ּבכף ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָאֹו
וחזקתֹו יפה, יפה ּבֹודקֹו ּכן אם אּלא ּבכֹוס ְְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשֹותה

ורצה .[הסכים]ׁשּידע ְֶַָָָ
.Êוסת לּה ׁשאין ונמצאת אּׁשה, קבּועה[רגילות]הּנֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

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
עצמּה ׁשּבדקה הרי ּומׁשּמׁשת. ּתחּלה עצמּה ּבֹודקת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
על ּדם נמצא והּוא היא עצמּה ׁשּקּנחה ּובעת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָונבעלה,
ּפעם אחר ּפעם זה ארע אם - ׁשּלֹו עד על אֹו ׁשּלּה ִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָעד
עם לׁשּכב אסּורה זֹו הרי לזֹו, זֹו סמּוכֹות ּפעמים ְְְְֲֲִִִֵַָָָָֹׁשלׁשה
לּה ואין ּתֹוספת, ולא עּקר לא ּכתּבה, ּבלא ותצא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֻּבעלּה,
ויֹוציא לתׁשמיׁש. ראּויה אינּה ׁשהרי ּכתּבה, מּתנאי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֻּתנאי
ּגמר ׁשּלא ונמצא ּתתרּפא, ׁשּמא לעֹולם, יחזיר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹולא

לאח להּנׂשא ּומּתרת ּגרּוׁשין. ּבׁשעת ּכמֹולגרׁשּה ר, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
הּנּדה. ּבענין ְְְִִִֵֶַַָָׁשּיתּבאר

.Ë,נּׂשּואיה מּתחּלת ּכ ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבּמה
זה חלי לּה ארע אם אבל דם; ראת ראׁשֹונה ְֲֳִִִִִֵֶַָָָָָָָּומּבעילה

ׂשדהּו נסּתחפה ׁשּנּׂשאת, גרם]אחר ּבעל[מזלו אם לפיכ . ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
דם רֹואה להיֹות חזרה ּכ ואחר ּדם, נמצא ולא אחת ְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָֹּפעם
עֹולמית, יחזיר ולא ּכתּבה ויּתן יֹוציא - ּתׁשמיׁש עת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹֻּבכל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èאפּלּו ׁשּנּׂשאת, אחר מּומין ּבּה ׁשּנֹולדּו אּׁשה ּכל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָוכן

להֹוציא רצה ואם יקּים, רצה אם - ׁשחין מּכת ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֻנעׂשית
ּכתּבה. ְִֵָֻיּתן

.‡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 מוצאוללקט [ממקום ְְְְִִִֵֶַַָָֹֹֹ

ולּתןבאדמה] להֹוציא אֹותֹו ּכֹופין - עֹורֹות לעּבד אֹו ,ְְְִִִֵֵַ
ּתׁשב. ּבעלּה, עם ליׁשב רצת ואם ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָֻּכתּבה;

.·Èויּתן להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - ׁשחין מּכה האיׁש ְְְֲִִִִִֵֵַָָֻנעׂשה
לּה, ׁשֹומעין אין ליׁשב, רֹוצה ׁשהיא ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכתּבה.

ממּקּתּו ׁשהיא מּפני ּכרהן, ּבעל אֹותן מפריׁשין [נמקאּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
תשמיש] מחמת ּכדיבשרו ּבעדים, עּמֹו 'אׁשב אמרה: ואם ;ְְְְִִִֵֵֵֵָָ

לּה. ׁשֹומעין - עליה' יבֹוא ְִֶֶָָָָֹׁשּלא
.‚Èמלּקט 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

ר ּדסּיעןּברי חמנא ְְְֲִַַַָָ
שישי 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 ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

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
אֹו הּבעל וׁשּיהיה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לּה וׁשּיּתנּנּו עדים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבפני
ּכגֹון - ׁשּבּגט הּדברים ּוׁשאר לּה. ׁשּנֹותנֹו הּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָׁשלּוחֹו
סֹופרים. מּדברי הּכל - ּבהן וכּיֹוצא העדים, וחתימת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹהּזמן,

"והיה·. ׁשּנאמר: הּתֹורה? מן אּלּו דברים ׁשעׂשרה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּנין
ּבידּה, ונתן ּכריתת ספר לּה וכתב ּבעיניו חן תמצא לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻאם
ׁשאינֹו מלּמד - ּבעיניו" חן תמצא לא "אם מּביתֹו"; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹוׁשּלחּה
אינּה ּברצֹונֹו, ׁשּלא נתּגרׁשה ואם ּברצֹונֹו; אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹמגרׁש
לרצֹונּה. וׁשּלא לרצֹונּה מתּגרׁשת האּׁשה אבל ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹמגרׁשת.

"לּה"‚. ּבכתב. אּלא מתּגרׁשת ׁשאינּה מלּמד - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ"וכתב"
ׁשּלא לבינּה, ּבינֹו הּכֹורת ּדבר - ּכריתּות" "ספר לׁשמּה. -ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
לבינּה, ּבינֹו נכרת לא עדין ואם רׁשּות; עליה לֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּׁשאר
ׁשאינּה מלּמד - ּבידּה" ׁשּיתּבאר."ונתן ּכמֹו מגרׁשת, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאינּה
ׁשהּוא ׁשלּוחּה ליד אֹו לידּה, הּגט ׁשּיּנתן עד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתּגרׁשת
"וׁשּלחּה" ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכידּה, ׁשהּכל לחצרּה; אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּכידּה,
ׁשּיׁשּלח לא אֹותּה, המׁשּלח ׁשהּוא הּגט ענין ׁשּיהיה -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מּמּנה. ְִֶַָעצמֹו
מגרׁשת',„. אּת 'הרי מׁשּלחת', אּת 'הרי לּה: ּכתב ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻּכיצד?

ּכּיֹוצא וכל אדם', לכל מּתרת אּת 'הרי ,'לעצמ אּת ְְְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ'הרי
אּת 'הרי ּגט: ׁשל וגּופֹו מגרׁשת; זֹו הרי - הענין ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּבזה
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'איני ,' ּבעלי 'איני לּה: ּכתב אם אבל אדם'. לכל ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻמּתרת
"וׁשּלחּה", ׁשּנאמר: ּגט, זה אין - 'איׁש 'איני ,' ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָארּוסי
אּת 'הרי לאׁשּתֹו: הּכֹותב וכן מּמּנה. עצמֹו ׁשּיׁשּלח ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא

גט. אינֹו - חֹורין' ִֵֵַּבת
ׁשּלא‰. ענינֹו אין מּביתֹו", "וׁשּלחּה ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹזה

לידּה, הּגט מּׁשּיּגיע אּלא מּביתֹו; ׁשּתצא עד גרּוׁשיה ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיּגמרּו
ּכמֹו ּבביתֹו, היא ׁשעדין ּפי על ואף ּגרּוׁשיה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּגמרּו
ולא ּגרׁש ׁשאם אּלא "וׁשּלחּה" נאמר ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיתּבאר.
ּגרּוׁשתֹו; והחזיר ׁשּגרׁש ּכמי זה הרי מּביתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהֹוציאּה

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ׁשני, ּגט מּמּנּו צריכה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָלפיכ
.Â:ׁשּנאמר ּכתיבתֹו? אחר מעׂשה מחּסר יהיה ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּומּנין

הּוא ּונתינה ּכתיבה אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי ונתן", ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻ"וכתב
הּכתיבה. אחר קציצה ׁשּמחּסר ּדבר יצא הּכׁשר; ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻהּגט
הּפרה; את לּה נֹותן הּפרה, קרן על הּגט ּכתב אם ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
אם וכן גט. אינֹו - לּה ּונתנֹו ׁשּכתב אחר הּקרן חת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואם
ׁשּתלׁשֹו, אחר העדים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף - ּבמחּבר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻּכתב

גט. אינֹו - לּה ְֵֵָָּונתנֹו
.Êהּגט טפס אפּלּו ּבמחּבר ּכֹותבין הסטנדרטיאין [החלק ְְֲִִִֵֵֶַָֹֻ

גט] בכל המופיע הטקסט ּותלׁשֹו,של ּבּמחּבר הּטפס ּכתב ;ְְֶַַַָָָֹֻ
ּכתב ּכ ב"טופס",ואחר המשתלב הגט "תורף" את [והוסיף ְַַַָָ

והעיקריים:] הייחודיים הפרטים את וׁשםוכולל האיׁש, ְִֵֵָׁשם
ּונתנֹו וחתמֹו אדם', לכל מּתרת אּת ו'הרי והּזמן, ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻהאּׁשה,

ּכׁשר. זה הרי - ֲֵֵֶָָלּה
.Áעל אף - נקּוב ּבעציץ הּזרּוע עלה על הּגט ּכל ְִֵֶַַַַַַַָָָָָָּכתב

יקטם; ׁשּמא ּגזרה, ּפסּול; הּגט ּכּלֹו, העציץ לּה ׁשּנתן ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּפי
לּה. ונֹותנֹו עציץ, ׁשל חרׂשֹו על הּוא ּכֹותב ְְְֲִֵֶַַָָָאבל

.Ë:ׁשּנאמר ּגרּוׁשין? ּבתֹורת אּלא לּה נֹותנֹו ׁשאינֹו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּומּנין
ּכריתּות. ספר ּבתֹורת אֹותֹו ׁשּיּתן ּבידּה", ונתן ּכריתת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ"ספר
אֹו מזּוזה, אֹו חֹוב ׁשטר ׁשהּוא ּבתֹורת לּה נתנֹו אם ְְְְֲִֶַַָָָָאבל
אינֹו - ּבידּה הּוא והרי ונעֹורה יׁשנה והיא ּבידּה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּנתנֹו
ּגט. זה הרי - 'ּגּט זה 'הרי ּכ אחר לּה אמר ואם ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּגט;

.È:לּה ואמר וחזר לּה', נֹותן ׁשאני ּגט 'ראּו לעדים: ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאמר
את הֹודיע ׁשהרי ּכׁשר, זה הרי - זה' חֹוב ׁשטר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ'ּכנסי
חֹוב', 'ׁשטר לּה ׁשאמר וזה ּגרּוׁשין, ּבתֹורת ׁשּנתנֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהעדים

מּמּנה. ׁשּנכלם ְְִִִֵֶֶָָמּפני
.‡Èזה 'הרי הּגט: לּה ּכׁשּיּתן לּה ׁשּיאמר צרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהמגרׁש

אמר ולא ּבידּה נתן אם ּבזה; וכּיֹוצא ּגּטך', 'הּוא אֹו ,'ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּגּט
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה הרי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֹּכלּום,
על עּמּה מדּבר היה אם אבל גּטּה; עסקי על עּמּה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמדּבר
הרי - ּכלּום אמר ולא ּבידּה ונתן הּגט ונטל גּטּה, ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעסקי

ּכׁשר. ּגט ֵֵֶָזה
.·Èמעל ּגּט 'טלי לּה: ואמר הארץ, על מּנח ׁשהיה ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּגט

ירכֹו, על אֹו ידֹו על קׁשּור ׁשהיה אֹו ּונטלּתּו, קרקע', ְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָּגּבי
לידּה ׁשּבא אחר לּה ׁשאמר ּפי על אף - מּמּנּו ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוׁשלפּתּו
לא ּבידּה", "ונתן ׁשּנאמר: גט, אינֹו - ּגּטך' הּוא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ'הרי
ולא הּוא לא לּה נתן לא והרי מעצמּה; היא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹׁשּתּקח

הרּכין אם אבל ידֹו[הטה]ׁשלּוחֹו. הּטה אֹו ּבגּופֹו, לּה ְְְֲִִִִָָָָ

הרי - ּגּטך' זה 'הרי לּה ואמר מעליו, הּגט ׁשּׁשלפה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעד
ּגט. ֵֶזה

.‚Èעל" אֹומר: הּוא הרי עדים? ּבפני לּה ׁשּיּתנּנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָּומּנין
ואי ּדבר", יקּום עדים ׁשלׁשה ּפי על אֹו עדים ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹּפי
ּדין, ּבית ּבמיתת עליה והּבא ערוה הּיֹום זֹו ׁשּתהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאפׁשר
ּבינֹו הּגט לּה נתן אם לפיכ עדים. ּבלא מּתרת ּתהי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּולמחר

גט. אינֹו - אחד ּבעד ואפּלּו ְְֲִֵֵֵֵֶַָָלבינּה,
.„È;סֹופר ידי ּבכתב הּגט ׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה »ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

אחד, עד עליו וחתם ידֹו, ּבכתב הּגט הּבעל ּכתב אם ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאבל
ּפסּול. ּגט זה הרי - לּה ְֲֵֵֶָָָּונתנֹו

.ÂË- הּגט על חֹותמין העדים ׁשּיהיּו היא חכמים ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּתּקנת
ׁשּבידּה הּגט ונמצא וימּותּו, ׁשנים ּבפני הּגט לּה יּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמא
ּתּקנּו לפיכ עדים; ּבֹו אין ׁשהרי האדמה, מחרׂשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכחרׂש
לּה נֹותנֹו ּבתֹוכֹו, ׁשהעדים ּפי על ואף מּתֹוכֹו. ְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיעידּו
ׁשנים ּבפני ּבין עליו, החֹותמין אֹותן ּבפני ּבין ׁשנים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּבפני

מסירה ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר - עלאחרים [שמעידים ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָ
הגט] .מסירת

.ÊËלבינּה ּבינֹו לּה ּונתנֹו ועבר ׁשנים, ּבֹו [ללאחתמּו ְְְְְִֵֵַַָָָָָ
ּכׁשר,עדים] זה הרי - ּפסּולין מסירה עדי ׁשּנמצאּו אֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ

ידּה; מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּכׁשרין, ׁשּבֹו ועדים ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהֹואיל
ּפסּול. ׁשהּוא הּגאֹונים מן ׁשהֹורה מי ְְִִִֵֶֶַָָויׁש

.ÊÈּפסּולין מּתֹוכֹו פסולין]העידּו עדים אפּלּו[חתומים , ְֲִִִִֵ
ּכׁשרין עדים ׁשני ּבפני לּה ּונתנֹו ּכׁשר, ואחד ּפסּול ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָאחד

מּתֹוכֹו ּכמזּיף ׁשּנמצא ּפסּול, זה הרי זייף- [כאילו ְְֲִִִֵֶֶָָָֻ
העדים] .חתימת

.ÁÈהּכתב מן העדים את גט]הרחיק של האחרונה [משורה ְְִִִִֵֶַָָ
ׁשיטין ׁשּתי העדים[שורות]מלא את ירחיק וכּמה ּפסּול; - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ

נקראין ׁשּיהיּו ּכדי ׁשיטין, ׁשּתי מּכדי ּפחֹות הּכתב? ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָמן
בו]עּמֹו הכתוב על שחתומים ניכר ּדברים[שיהיה ּבּמה . ְִִֶַָ

עדי ׁשם היּו ולא ידּה, מּתחת יֹוצא הּגט ּכׁשהיה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאמּורים?
ׁשהן ּפי על אף - ּבעדים לּה מסרֹו אם אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמסירה;
חתּום ׁשאין ּפי על ואף עּמֹו, נקראין ואין הרּבה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻמרחקין
מסירה. ּבעדי הּגרּוׁשין ׁשעּקר ּכׁשר, זה הרי - ּכלל עד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעליו

.ËÈואחר לקרֹותֹו, צריכין ּבפניהם הּגט ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהעדים
וקֹוראין חֹוזרין ּתחּלה, ּבפניהן לּה נתנֹו ואם לּה; יּתנּנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָּכ
ּביד אֹו הּבעל ּביד והּוא קראּוהּו לּה. ׁשּנתנֹו אחר ְְְְְֶַַַַַַַָָָאֹותֹו
ּונתנֹו ידֹו לתֹו והכניסֹו הּוא וחזר לֹו, והחזירּוהּו ְְְְְְְְִִִֶַָָָׁשלּוחֹו

אֹותֹו. וקֹוראין חֹוזרין - ְְְִִָלּה
.Îהרי לאׁש, אֹו לּים ּוזרקּתּו נטלּתּו אּלא קראּוהּו ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

לֹו חֹוׁשׁשין אין ּתחּלה, ּוקראּוהּו הֹואיל - מגרׁשת ְְְְִִִֵֶֶָָֹזֹו
'ׁשטר הּבעל: אמר אפּלּו אּלא עֹוד ולא ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשהחליפֹו;
והרי נאמן, אינֹו - ׁשּקראתם' הּגט היה ולא היה, ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹאחר

מגרׁשת. ְִֶֶֹהיא
.‡Î,ּבפניהם ּגט לּה ונתן ּבּתחּלה, הּגט קראּו ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ּכׁשר 'ּגט אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - לּים אֹו לאּור ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָזרקּתּו
מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֶֶָָָֹהיה',

.·Î,עדים ּבפני החבּיֹות לבין לחצרּה הּגט לּה ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָזרק
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חֹוׁשׁשין[חיפשו]ּובּקׁשּו אין - אחר ׁשטר אֹו מזּוזה ּומצאּו ְְְְְִִֵֵַָָָ
מגורשת]לּה ׁשם[אינה נמצאּו ׁשּזרק; הּוא ׁשּנמצא ׁשּזה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּזרק ּגט ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ׁשטרֹות אֹו מזּוזֹות ׁשלׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּתים
מגרׁשת. ספק זֹו והרי עכּברים, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֹּגררּוהּו

.‚Îיֹודעין להיֹותם צריכין הּגט, על ׁשחֹותמין ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָהעדים
והן ּבפניהן קֹוראין לקרֹות, יֹודעין אינן אם ולחּתם. ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָֹלקרֹות
יֹודעים אינן ואם הּגט; לׁשֹון ׁשּיּכירּו והּוא - ְְְְְִִִִֵֵֶַַָחֹותמין

להן רֹוׁשמין - על]לחּתם האותיות וכּיֹוצא[צורת ּברק הּניר ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹ
ואין הרׁשם. על ּכֹותבין והן מתקּים, רּׁשּומֹו ׁשאין מּדבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבֹו
נׁשים, ּבגּטי ׁשהקּלּו הּוא קל - ׁשטרֹות ּבׁשאר ּכן ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹעֹוׂשין
וחתימת הֹואיל עגּונֹות, יׂשראל ּבנֹות יהיּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָֹּכדי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהן, ּבּגט ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָהעדים
.„Îהתקינּו מּדבריהן, ּבּגט העדים ׁשחתימת ּפי על ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

ּבעדי התקינּו וכן ּבּגט. ׁשמֹותיהן מפרׁשין העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשּיהיּו
ׁשּלא זה חתמּו ואם זה; ּבפני זה אּלא חֹותמין ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהּגט,
זמן ׁשּיכּתב חכמים ּתּקנּו וכן ּפסּול. ּגט זה הרי זה, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
אׁשּתֹו ּתהיה ׁשּמא - הּׁשטרֹות ּכׁשאר ּכתיבתֹו, ּומקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבּגט

ּתחּתיו ּכׁשהיא ותזנה לו]קרֹובתֹו נשואה ויכּתב[בעודה , ְְְְְְְִִִֶֶַָָֹ
יכֹולה זמן, ּבֹו יהיה לא ואם לּה, ויּתן הּזנּות אחר ּגט ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלּה
ּבּגּטין. זמן ּתּקנּו לפיכ נתּגרׁשּתי; הּזנּות קדם ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹלֹומר

.‰Îזמן ּ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
ּבזמן ּבֹו ׁשּיחּתמּו עד ּפסּולין, אּלּו ּכל - ּבלֹוד ְְְְְְִִֵֶַַַַָָוכתב

ּכתיבתֹו. ּובמקֹום ְְְִִִָָּכתיבתֹו
.ÂÎהּיֹום ׁ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
אֹו ּבּגּטין, למנֹות יׂשראל ּכל נהגּו ּוכבר ּפסּול. זה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָהרי

ׁשהּוא[לבריאה]ליצירה מקרֹון, אלּכסנּדרֹוס למלכּות אֹו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָ
ּבּמדינה זמן אֹותֹו מלכּות לׁשם ּכתב ואם ׁשטרֹות. ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָמנין

ּכׁשר. זה הרי מלכּות, אֹותּה רׁשּות ּבּה ְְֲֵֵֵֶֶַָָָׁשּיׁש
.ÁÎ,'לאׁשּתי ּגט ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְִִִִִִֵֵַָהאֹומר

ּבטל הּגט ׁשּנמצא אֹו ׁשנים, אֹו ימים הּדבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָונתאחר
ּכמֹו ׁשנים, ּכּמה אחר ּכׁשר אחר ּגט לּה לכּתב ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻוהצרכּו
הּכתיבה, ּומקֹום הּכתיבה זמן ּכֹותבין אּלּו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּיתּבאר
הּמקֹום. אֹותֹו ולא 'ּכתבּו' ּבֹו הּבעל להן ׁשאמר הּזמן ְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹֹלא
ּבתׁשרי, עֹומדין והיּו להן, ּכׁשאמר ּבירּוׁשלים היּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכיצד?
מּניסן הּגט זמן ּכֹותבין - ּבלֹוד הן והרי ניסן עד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָונתאחרּו

ׁשטרֹות. ּכׁשאר הּגט, נכּתב ׁשּׁשם ְְְְִִֵֶַַָָָּובלֹוד,

ב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ּבידּה"‡. ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה
ואחד לֹו, לכּתב לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, הּכֹותב אחד -ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
"וכתב", נאמר לא לּה; לּתן לאחר ׁשאמר אֹו ּבידֹו, ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּנֹותן
ׁשּלא "ונתן", ּבכתב; אּלא מתּגרׁשת ׁשאין להֹודיע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

מעצמּה. ְִֵַַָּתּקח
הרי·. - לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָאמר

הן והן ׁשלּוחיו הן והן לּה, ונֹותנין וחֹותמין ּכֹותבין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָאּלּו
המסירהעדיו עידי עליו החתומים גם והם הגט שלוחי [הם ֵָ
ואמרשלו] לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: אמר אם וכן ;ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ

מגרׁש והּוא לֹו, ונֹותנין וחֹותמין ּכֹותבין - לחּתם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹלעדים
ׁשּירצה. עת ּבכל ְְִֵֶֶָּבֹו

והּוא‚. עּמֹו, אׁשּתֹו ׁשאין ּפי על אף לאיׁש ּגט ְְְְִִִִִֵֵֶַַָוכֹותבין
ויֹודעין מּכירין ּבֹו וחתמּו ׁשּכתבּו והּסֹופר העדים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מקֹום ּבאֹותֹו היּו ואם ּפלֹונית. היא ואׁשּתֹו ּפלֹוני הּוא ְְְְְְִִִִִֶֶָָׁשּזה
מגרׁש אין - ׁשוים נׁשֹותיהן ּוׁשמֹות ׁשוים ׁשּׁשמֹותיהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשנים
ויֹוליכֹו ּגט יכּתב ׁשּמא חברֹו; ּבמעמד אּלא מהן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹאחד

עליו. ויגרׁשּנה חברֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָלאׁשת
הּסּכנה„. למות]ּובׁשעת נוטה שהבעל ּכֹותבין[כגון - ְְִִַַַָָ

ׂשכר נֹותנת והאּׁשה מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָונֹותנין
מקֹום. ּבכל ְֵַָָהּסֹופר

ולעדים:‰. 'ּכתב', לּסֹופר: עצמֹו הּבעל ׁשּיאמר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹוצרי
ּגט 'נכּתב ׁשנים: אֹו ּדין ּבית לֹו ׁשאמרּו הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָֹ'חתֹומּו'.
וחתמּו עצמן הן וכתבּו 'ּכתֹובּו', להם: ואמר ?'ְְְְְְְְְְִֵֶַַָָָָָלאׁשּת

לּסֹופר הן אמרּו אם אבל ּכׁשר; זה הרי ולעדיםּבֹו, וכתב ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּגט ונתן וחזר לּבעל, ּונתנּוהּו ׁשחזרּו ּפי על אף - ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָוחתמּו
מי ּכתבֹו ׁשהרי ּבטל, ּגט זה הרי - עדים ּבפני לאׁשּתֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָזה

לכתבֹו. הּבעל לֹו אמר ְְֶַַַַָָֹׁשּלא
.Âּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשלׁשה: אֹו לׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹאמר

וכתב, לסֹופר ואמרּו ויחתֹומּו' לעדים ואמרּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָלאׁשּתי,
ּגט ויכּתב לסֹופר 'אמרּו לׁשנים: ׁשאמר אֹו וחתמּו, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּולעדים
ּומתיּׁשבין ּפסּול; ּגט זה הרי - חתֹומּו' ואּתם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָלאׁשּתי,
ּבטל. ּגט להיֹות קרֹוב ׁשהּוא מּפני הרּבה, זה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּבדבר

.Êזה ּבחּבּור ׁשּנאמר מקֹום ׁשּכל לבטל? ּפסּול ּבין ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומה
ׁשּנאמר מקֹום וכל הּתֹורה; מן ּבטל הּוא 'ּבטל', ׁשהּוא ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבגט

סֹופרים. מּדברי ּפסּול הּוא ְְִִִֵָָ'ּפסּול',
.Áזה ּגט 'ּתנּו ואמר: חתּום, ּבידֹו ּגט ׁשהביא ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעל

ּגט לכּתב לאחרים אמר לּה. יּתנּו אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָֹלאׁשּתי'
ונמצא לּה, ונתנּו וחתמּו וכתבּו לאׁשּתֹו, ולּתנֹו ּבֹו ְְְְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָֹולחּתם
מאה, אפּלּו אחר, ּכֹותבין אּלּו הרי - ּפסּול אֹו ּבטל ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהּגט

ּכׁשר. ּגט לידּה ׁשּיּגיע ְִֵֵֶַַַָָָעד
.Ëלהֹולי לׁשליח ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו הּבעל: להם ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָאמר

אין - ּבטל הּגט ונמצא לׁשליח, ונתנּו וחתמּו וכתבּו ְְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָלּה',
אֹותן עׂשה לא ׁשהרי ּבּבעל; ׁשּיּמלכּו עד אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכֹותבין

לגרּוׁשין לשליח]ׁשלּוחין למוסרו רצה[אלא לא וׁשּמא , ְְְִִֵֶָָָֹ
ּבֹו להם יּׁשאר ולא ּבלבד לׁשליח ויּתנּו ׁשּיכּתבּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאּלא
אחר; יכּתבּו לא לפיכ ונתנּו. ּכתבּו והרי אחר, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמעׂשה
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הרי - לּה ּונתנֹו לּׁשליח, ּונתנּוהּו ּכׁשר, אחר ּגט ּכתבּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָואם
מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו

.Èּותנּו ּגט 'ּכתבּו ׁשנים: על ליתר אֹו לׁשנים ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָהאֹומר
'ּתרכּוּה' 'ׁשבּקּוּה', 'ׁשּלחּוה', 'ּגרׁשּוה', ,[גרשוה]לאׁשּתי', ְְְְְְִִַַַַָָָָ

ויּתנּו ּכׁשר ּגט יכּתבּו אּלּו הרי - לּה' ּותנּו אּגרת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָ'ּכתבּו
'עׂשּו ּכּדת', לּה 'עׂשּו 'ּפרנסּוה', 'ּפּטרּוה', להם: אמר ְְְֲֲֶַַַַָָָָָָָלּה.
ּכתבּו ואם ּכלּום; אמר לא - ּכראּוי' לּה 'עׂשּו ּכּנימּוס', ְְְֲִִַַָָָָָָֹלּה

ּבטל. זה הרי לּה, ונתנּו ְְֲֵֵֵֶָָָּגט
.‡È,'הּניחּוה' 'הּתירּוה', 'עזבּוה', 'הֹוציאּוה', להם: ְִִִִֶַַַָָָָָָאמר

הּגרּוׁשין, אּלּו מּלֹות מׁשמע אם ספק זה הרי - ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ'הֹועילּוה'
ונתנּו ּגט ּכתבּו ואם לּה; ּכֹותבין אין לפיכ אחר. ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָאֹו

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֶֶָָֹלּה,
.·Èּכֹותבין אּלּו הרי - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָהאֹומר:

עד לאׁשּתֹו נֹותנין ואין ּבידֹו, לּבעל ונֹותנין ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָוחֹותמין
ּדברים ּבּמה גט. אינֹו לּה, נתנּו ואם לּה; לּתן להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאמר
עליו ׁשּקפץ אדם והּוא הּמסּכן, אבל ּבבריא; ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָֻאמּורים?

בּקֹולר והּיֹוצא מּיד, חליֹו והכּביד ּבמהרה [בשלשלתהחלי ְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָ
המלך] לפני להתדיין ממֹון,בצווארו עסקי על אפּלּו ,ְֲִִֵַָ

- לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָוהמפרׁש
ׁשּלא ידּוע ׁשהּדבר לּה, ויּתנּו ויחּתמּו יכּתבּו אּלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

לּה. ולּתן לכּתב אּלא זה ְְְִִִֵֵֶֶַָָֹנתּכּון
.‚È,לּה ונתנּו וכתבּו לאׁשּתי', ּגט 'ּכתבּו ׁשאמר: ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָּבריא

הּפיל אֹו הּגג, מן עצמֹו ׁשהׁשלי ּכגֹון מּיד, עצמֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָוהרג
הרּוח ּודחפּתּו לּגג עלה ּכׁשר; ּגט זה הרי - לּים ְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָעצמֹו

ספק עצמֹו, הּפיל ספק גט; אינֹו - -ומת הרּוח ּדחפּתּו ְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ
מי וכן ּדחפּתּו. ׁשהרּוח ּבוּדאי ל ׁשּיּודע עד ּגט, זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהרי
ּגט יכּתב קֹולי הּׁשֹומע 'ּכל ואמר: ּבּבֹור מׁשל ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשהיה
אֹותֹו ׁשּידעּו והּוא ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו הרי - ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶלאׁשּתי'

בעלה] שהוא הּכירּוהּו[יכירוהו ולא ׁשהעלּוהּו ּפי על ואף .ְְֱִִִֶֶַַֹ
ׁשּכֹותבין הּוא, הּסּכנה ּכׁשעת ׁשּזה ּכׁשר; זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּכֹות ּבֹו ׁשּנפלּו מי וכן מּכירין. ׁשאין ּפי על אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָונֹותנין
ׁשני רב ּבֹו נׁשחט אפּלּו מהן, ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹרעֹות

וושט]הּסימנין -[קנה לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו ואמר: ורמז , ְְְְְִִִִִֵַַַָָָ
ּפי על אף הּוא, חי עּתה ׁשהרי ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָהרי

למּות. ֶָׁשּסֹופֹו
.„Èּכׁשהתחיל ואמר אֹותֹו, מבעתת רעה רּוח ׁשהיתה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָמי

ׁשאין מּפני ּכלּום, אמר לא - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו החלי: ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָֹּבֹו
ׁשל לׁשכרּותֹו ׁשהּגיע הּׁשּכֹור וכן ּומיּׁשבת. נכֹונה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֻּדעּתֹו

ספק. זה הרי הּגיע, לא ואם ְֲִִִֵֵֶַָֹלֹוט;
.ÂËואחר לאׁשּתי', ּותנּו ּגט 'ּכתבּו ּבריא: ּכׁשהּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָאמר

נבעת ונֹותנין[חלה]ּכ וכֹותבין ׁשּיבריא, עד ממּתינין - ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּכתבּו ואם ׁשהבריא; אחר ּבֹו ּולהּמל לחזר צרי ואין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּה,

ּפסּול. זה הרי ׁשּיבריא, קדם ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹונתנּו
.ÊËׁשּנׁשּתּתק לֹו:[נתאלם]מי אמרּו נכֹונה, ּדעּתֹו והרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָ

ׁשלׁשה אֹותֹו ּבֹודקין - ּבראׁשֹו והרּכין ?'לאׁשּת ּגט ְְְְְְְְְִִִִִֵָֹֹֹ'נכּתב
- 'הן' הן ועל 'לאו', לאו על אמר אם ּבסרּוגין: ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָּפעמים
ׁשּמא יפה, יפה לבדקֹו ּוצריכין ויּתנּו; יכּתבּו אּלּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָהרי

לאׁשּתי' ּגט ּותנּו 'ּכתבּו ּבידֹו: ּכתב אם וכן ּדעּתֹו. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָנטרפה
מיּׁשבת ּדעּתֹו היתה אם לּה, ונֹותנין ּכֹותבין אּלּו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֻ

החרׁש. ּכדין ׁשּנׁשּתּתק מי ּדין ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָעליו;
.ÊÈלֹומר צרי ואין ונתחרׁש, ּפּקח ּכׁשהּוא ׁשּנׂשא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמי

סֹומכין ואין ׁשּיבריא; עד לעֹולם מֹוציא אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָנׁשּתּטה
נכֹונה ׁשּדעּתֹו ּפי על אף ּכתבֹו, על ולא החרׁש רמיזת ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
- ּברמיזה מגרׁש חרׁש, ּכׁשהּוא נׂשא אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֻּומיּׁשבת.
ּוכׁשם ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה, מן קּדּוׁשין קּדּוׁשיו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשאין

ּברמיזה. מֹוציא ּכ ּברמיזה, ְְִִִִִֵֶָָָׁשּכֹונס
.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

.Îולא אׁשּתֹו את לגרׁש אֹותֹו ׁשּכֹופין נֹותן ׁשהּדין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹמי
זמן ּובכל מקֹום ּבכל יׂשראל ׁשל ּדין ּבית - לגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָרצה
ּגט והּוא הּגט ויכּתב אני', 'רֹוצה ׁשּיאמר עד אֹותֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַֹֹמּכין
ּׁשּיׂשראל מה 'עׂשה לֹו: ואמרּו ּגֹויים הּכּוהּו אם וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכׁשר.

יׂשראל אֹותֹו ולחצּו ,'ל -אֹומרין ׁשּגרׁש עד הּגֹויים ּביד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָ
- ׁשּכתב עד אנסּוהּו מעצמן הּגֹויים ואם ּכׁשר; זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהרי
לא ולּמה ּפסּול. ּגט זה הרי ׁשּיכּתב, נֹותן והּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹהֹואיל
ּביד ּבין ּגֹויים ּביד ּבין אנּוס, הּוא ׁשהרי זה, ּגט ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָּבטל
ונדחק ׁשּנלחץ למי אּלא 'אנּוס' אֹומרין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָיׂשראל?
מי ּכגֹון לעׂשֹותֹו, הּתֹורה מן חּיב ׁשאינֹו ּדבר ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָלעׂשֹות
לבּטל הרע יצרֹו ׁשּתקפֹו מי אבל נתן; אֹו ׁשּמכר עד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻׁשהּכה
ׁשחּיב ּדבר ׁשעׂשה עד והּכה עברה, לעׂשֹות אֹו ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻמצוה
זה אין - לעׂשֹותֹו ׁשאסּור מּדבר ׁשּנתרחק עד אֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלעׂשֹותֹו,
זה לפיכ הרעה. ּבדעּתֹו עצמֹו אנס הּוא אּלא מּמּנּו, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָאנּוס
מּיׂשראל, להיֹות רֹוצה ׁשהּוא מאחר לגרׁש, רֹוצה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשאינֹו
העברֹות, מן ּולהתרחק הּמצוֹות ּכל לעׂשֹות הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָורֹוצה
ואמר יצרֹו ׁשּתׁשׁש עד ׁשהּכה וכיון ׁשּתקפֹו, הּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻויצרֹו
ׁשּכֹופין נֹותן הּדין היה לא לרצֹונֹו. ּגרׁש ּכבר - אני' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ'רֹוצה
הדיֹוטֹות, ׁשהיּו אֹו יׂשראל, ׁשל ּדין ּבית וטעּו לגרׁש, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָאֹותֹו
ויׂשראל הֹואיל ּפסּול; ּגט זה הרי - ׁשּגרׁש עד ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָואנסּוהּו
ּכּדין ׁשּלא לגרׁש אנסּוהּו הּגֹויים ואם ויגרׁש. יגמר ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹאנסּוהּו,
ואמר אני', 'רֹוצה ּבּגֹויים ׁשאמר ּפי על אף גט; אינֹו -ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
להֹוציא מחּיבֹו הּדין ואין הֹואיל - וחתמּו' 'ּכתבּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָליׂשראל

גט. אינֹו אנסּוהּו, ְֲִֵֵַָוהּגֹויים
ג ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

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 , ְְִֵֵַַַַָָָ
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וׁשם אׁשּתֹו, ּכׁשם האּׁשה וׁשם ּכׁשמֹו, זה ּבגט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּנכּתב
גט. אינֹו - ּבֹו וגרׁש ּונטלֹו עירֹו, ּכׁשם ְְְִִֵֵֵֵֵָָהעיר

עירֹו·. ּבן ּומצאֹו אׁשּתֹו, את לגרׁש ּכתב זה: על ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָיתר
ּונטלֹו ,'אׁשּת ּכׁשם אׁשּתי וׁשם ,ּכׁשמ 'ׁשמי לֹו: ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָואמר
ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט, אינֹו - ּבֹו וגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַמּמּנּו

ׁשוין,‚. ׁשּׁשמֹותיהן נׁשים ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש מי זה: על ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָיתר
- הּקטּנה את ּבֹו וגרׁש ונמל הּגדֹולה, את לגרׁש ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָוכתב
נכּתב לא המגרׁש, האיׁש לׁשם ׁשּנכּתב ּפי על אף גט; ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאינֹו

ּבֹו. ׁשנתּגרׁשה זֹו ְְְִֵֶָָלׁשם
אגרׁש„. ׁשארצה ואיזֹו 'ּכתב, לסֹופר: אמר ּכן: על ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹיתר

הרי - מהן אחת ּבֹו וגרׁש זֹו, ּדעת על הּסֹופר וכתב ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָּבֹו',
ּפי על אף - לׁשמּה ׁשּלא ׁשּכתבֹו ּגט וכל ּגרּוׁשין. ספק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹזה

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, [שנתגרשהלכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ
ילדים] ממנו הולידה .ואח"כ

.Â,עּמי יהיה לפלֹונית, ּגט 'ּכתב לסֹופר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָֹאמר
- ּבֹו וגרׁשּה ּונׂשאּה, ונכּתב, ּבֹו', אגרׁשּנה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלכׁשאּׂשאּנה
ּגט ּכׁשּנכּתב מּמּנּו ּגרּוׁשין ּבת היתה ׁשּלא מּפני גט, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאינֹו
'ּכתב לֹו: אמר אבל ּגרּוׁשין. לׁשם ׁשּלא ּכנכּתב ונמצא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה,
וגרׁשּה ּוכנסּה, ּבֹו', אגרׁשּנה לכׁשאּׂשאּנה לארּוסתי, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו
הרי - ּבֹו ּגרׁשּה ׁשּיּבמּה ואחר ליבמּתֹו, ּכתבֹו ּכׁשר. - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָּבֹו
ּכׁשּכתבֹו. ּגמּורה אּׁשה ואינּה הֹואיל ּגרּוׁשין, ספק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָזה

.Êסֹופר ּתּקנת גיטיןמּפני בידו שיהיו מעליו, [להקל ְִֵֵַַָ
ּגּטיןמוכנים] טפסי ׁשּיכּתב לּסֹופר חכמים הּתירּו [הנוסח, ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹ
ויּניחהכללי] חלק], האּׁשה,[ישאיר ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְִִִַַָָָ

עד - אדם' לכל מּתרת אּת 'הרי ּומקֹום הּזמן, ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָֻּומקֹום
וכן הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיכּתבם

ולׁשמּה. לׁשמֹו העדים ְְְְְִִִֵַָָיחּתמּו
.Áוחתמּו ּכהלכתֹו, ולׁשמּה לׁשמֹו הּגט ׁשּכתב ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָסֹופר

זה הרי ּבעדים, לּה ּומסרֹו הֹואיל - לׁשמּה ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהעדים
מּפני[מדרבנן]ּפסּול אּלא הּגט על חֹותמין העדים ׁשאין , ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

העֹולם עגונה]ּתּקּון תישאר ׁשאם[שלא ׁשאֹומר, מי ויׁש . ְִִִֵֵֶֶָָ
הרי מּתֹוכֹו, ּכמזּיף והּוא הֹואיל לׁשמּה, ׁשּלא העדים ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֻחתמּו
עד ׁשהיה אֹו ּפסּול, מעדיו אחד היה אם וכן ּבטל; ּגט ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָזה
ּבטל. זה הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - ּכׁשר ּבלבד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
והֹואיל וּדאי, מזּיף לא ּכמזּיף, אּלא זה; ּדבר לי יראה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻֻולא

מּדבריהם. ּפסּול זה הרי ּכׁשרים, ּבעדים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָונמסר
.Ëּגט הבעל]הּמביא אם[בשליחות - ּומצאֹו מּמּנּו ואבד , ְְִִִֵֵֶַַָָ

מצאֹו אפּלּו מצּויֹות, הּׁשּירֹות ׁשאין ּבמקֹום מּמּנּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאבד
הּוא מּמּנּו ׁשאבד ׁשהּגט ּבחזקת זה הרי - מרּבה זמן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֻלאחר
מצּויֹות ׁשהּׁשּירֹות ּבמקֹום אבד ּבֹו. ותתּגרׁש הּנמצא, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט

העֹוברין, מן אדם ׁשם ׁשהה לא ועדין מּיד, מצאֹו אם -ְְֲִִִִִַַָָָָָָָָֹ
עין טביעּות לֹו ויׁש ּבֹו, ׁשהּניחֹו ּבּכלי ׁשּמצאֹו [הכרתאֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָ

במראהו] ּכרּוהגט ּכׁשּיהיה ּגט ׁשל ורחּבֹו [קשור]ּבארּכֹו ְְְְְְִֵֶֶֶָָָ
ּבֹו. ותתּגרׁש ּבחזקתֹו, הּוא הרי -ְְְְֲִֵֵֶָָ

.È- ׁשּבּגט ּכּׁשם ׁשּׁשמֹו אחר איׁש הּמקֹום ּבאֹותֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻהחזק
הּוא, האחר האיׁש אֹותֹו ׁשל הּנמצא זה ּגט ׁשּמא ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחֹוׁשׁשין
ואם ׁשהה; ׁשּלא ּפי על ואף ׁשם, אדם ועבר ְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהֹואיל
אדם עבר לא אם אבל מגרׁשת. ספק זֹו הרי ּבֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹנתּגרׁשה
ׁשנים ׁשם ׁשהחזקּו ּפי על אף ּבחזקתֹו, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשם

ׁשוין. ְִֵֶֶָׁשּׁשמֹותיהן
.‡Èנקב' ׁשאמרּו: ּכגֹון - מבהק סימן ּבּגט לעדים ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהיה

חתמנּו לא 'מעֹולם ׁשאמרּו: אֹו ּפלֹונית', אֹות ּבצד ּבֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹיׁש
ּבחזקתֹו, זה הרי - אּלּו' ּכׁשמֹות ׁשמֹות ּבֹו ׁשּיׁש אחר ּגט ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל
ּובמקֹום מרּבה, זמן אחר ׁשּמצאֹו ּפי על ואף ּבֹו; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֻותתּגרׁש
ׁשוין. ׁשּׁשמֹותיהן ׁשנים ׁשם והחזקּו מצּויֹות, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻׁשהּׁשּירֹות

.·Èלזֹו ׁשניהן נֹותנין - ונתערבּו ּגּטין ׁשני ׁשּׁשלחּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשנים
הרי מהן, אחד אבד אם לפיכ מסירה; ּבעדי לזֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּוׁשניהן

ּבטל. ִֵֵַָהּׁשני
.‚Èׁשמֹות ׁשני לּה ׁשּיׁש אּׁשה וכן ׁשמֹות, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָמי

ּבֹו וידּועין ּבֹו רגילין ׁשהן ּוׁשמֹו ׁשמּה ּכֹותב ּכׁשּמגרׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָ
אּׁשה ּגרׁש לֹו, ׁשּיׁש ׁשם וכל ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶָָּביֹותר,

וחניכתּהּפלֹו חניכתֹו ּכתב ואם לּה'; ׁשּיׁש ׁשם וכל [שםנית ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
ושלה] שלו ּכׁשר.לווי ,ֵָ

.„Èׁשם 'ּכל וכתב ּביֹותר, ּבֹו ידּועין ׁשאינן הּׁשם ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכתב
וׁשם ׁשמּה, אֹו ׁשמֹו ׁשּנה ּגרּוׁשין. ספק זה הרי - לֹו' ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָׁשּיׁש
לֹו ׁשּיׁש ׁשם 'וכל ׁשּכתב ּפי על אף - עירּה ׁשם אֹו ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעירֹו

גט. אינֹו - לּה' ׁשּיׁש ׁשם ְֵֵֵֵֶָָוכל
.ÂË,ּגֹוי - מחמּׁשה חּוץ הּגט, את לכּתב ּכׁשרין ְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹהּכל

ּכֹותבת עצמּה האּׁשה אפּלּו וקטן; וׁשֹוטה, וחרׁש, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָועבד,
ׁשהּוא אֹו זרה, לעבֹודה ׁשּנׁשּתּמד יׂשראל ׁשּלּה. הּגט ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

ּדבריו. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָמחּלל
.ÊËהּכֹותב ׁשּצרי מּפני החמּׁשה? אּלּו ּכֹותבין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָולּמה

והּגֹוי הּמתּגרׁשת, האּׁשה ּולׁשם המגרׁש האיׁש לׁשם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלכּתב
ּבני אינן - וקטן ׁשֹוטה וחרׁש ּכֹותב; הּוא עצמֹו ּדעת על -ְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּוא ּולפיכ וקּדּוׁשין, ּגּטין ּבתֹורת אינֹו - והעבד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּדעת;
- אּלּו מחמּׁשה אחד הּגט ּכתב ואם ּדבריו. לכל ּכגֹוי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפסּול
ּבכׁשרים. לּה ונמסר ּכׁשרים ּבֹו ׁשחתמּו ּפי על אף גט, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאינֹו

.ÊÈ,הּתרף מקֹום והּניח הּגט, טפס החמּׁשה מן אחד ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּכתב
ּומקֹום הּזמן, ּומקֹום האּׁשה, ּומקֹום האיׁש, מקֹום ְְְְְִִֶַַָָָׁשהּוא
הּיׂשראלי הּגדֹול הּפּקח ּוכתבם אדם', לכל מּתרת אּת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ'הרי

ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְֲִֵֵֵֶָָלׁשמּה
.ÁÈהּגט טפס לכּתב וקטן ׁשֹוטה חרׁש להּניח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻמּתר

הּגֹוי אבל ּגּבן. על עֹומד ּגדֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָלכּתחּלה,
על יׂשראל ואפּלּו לכּתחּלה, הּטפס ּכֹותבין אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהעבד
לכּתחּלה לׁשמּה ׁשּלא ּגּטין טפסי לכּתב הּתירּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּגּבן;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סֹופר, ּתּקנת מּפני ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָאּלא
.ËÈּונתנֹו ּבׁשגגה הּכּפּורים ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ּגט ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּכֹותב
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ּבזדֹון טֹוב ּביֹום ּבֹו וחתמּו ּכתבֹו מגרׁשת. זֹו הרי - ְְְְְְֲֵֶֶָָָָֹלּה
מן ּפסּולין העדים ׁשהרי מגרׁשת, אינּה - לּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹּונתנּוהּו
עדים ּבפני לּה ונמסר ּבזדֹון, טֹוב ּביֹום ּכתבֹו ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּתֹורה;

ּפסּול. זה הרי - טֹוב ּביֹום ְְֲִֵֵֶָּכׁשרים
קודש שבת

ד ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ׁ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 ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא ּפרֹות ּומי מׁשקין ּכגֹון עֹומד, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשאינֹו
ּבאבר ּכתבֹו ּובׁשיחֹור[עופרת]גט. ברזלּבׁשחֹור [כלי ְְְֲִִֵַָָ

לכּתחּלה.וגחלים] ּבהן ּכֹותבין ואין ּכׁשר; ,ְְְְִִֵֵֶַָָָ
עפצין·. ּבמי האלון]ּכֹותבין פרי ּגּבי[מי על לכּתחּלה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָ

עפּוצה מגּלה ּגּבי על לא אבל ּבהן, וכּיֹוצא והעֹור ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּניר
עפצין] במי נּכר[מעובדת ׁשאינֹו מּפני והדיו, הקלף [צבע ְִִֵֵֶָ

הּכל;שוים] על ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל וכן גט. אינֹו ּכתב, ְְִֵֵֵֵַַַַָֹֹואם
ּדבר על וכֹותבין הנאה; אּסּורי על אפּלּו הּגט, את ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּכֹותבין

מסירה. ּבעדי לּה ׁשּיּתנֹו והּוא להזּדּיף, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיכֹול
הּמחּוק‚. הּניר על לּה ּכֹותב כתבו]ּכיצד? ועל[שנמחק , ְְֵֵַַַַַָָָ

צרכו]הּדפּתרא כל מעובד בלתי החרׂש[עור ועל ,[חרס], ְְְִֶֶַַַָ
ּומֹוסר הּפרה; קרן ועל עבד, ׁשל ידֹו ועל העלין, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָועל
ּבֹו, וכּיֹוצא והּדפּתרא הּמחּוק הּניר אֹו והּפרה העבד ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלּה

עדים. ְִִֵֵּבפני
והיה„. קעקע, ּבכתבת עבד ׁשל ידֹו על חקּוק הּגט ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה

-[נמצא]יֹוצא ידֹו על חקּוקים העדים והיּו ידּה, מּתחת ְֲִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשהרי מסירה, עדי לּה ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹהרי
ׁשּלֹו, ׁשהּוא ּבעבד מחזקין היּו אפּלּו להזּדּיף. יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאין
אֹומרת: והיא ידּה, מּתחת יֹוצא והּוא ידֹו, על חקּוק ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוגט
מעצמֹו ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לי' נמסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ'ּבעדים

ׁשהּגֹודרֹות לּה, חיים]נכנס חזקה[בעלי להן [איןאין ְְֲִֵֶֶַַָָָָ
עליהם] בעלותו על הוכחה מהווה מישהו בידי .הימצאותם

הּטבלה‰. על חקּוק הּגט והּוא[לוח]היה עליו, והעדים , ְְְִֵֵַַַַָָָָָָָ
ּבּטבלה[נמצא]יֹוצא מחזקין ׁשהם ּפי על אף - ידּה מּתחת ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ

ּכֹותבת עצמּה ׁשהאּׁשה מגרׁשת, זֹו הרי ׁשּלּה, [מותרׁשהיא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
לכתוב] איןלה אם ּבחֹותמיו אּלא הּגט קּיּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּגּטּה,

מסירה. עדי ְִֵֵָָׁשם
.Âׁשל טס על אֹו האבן, על אֹו הּלּוח, על הּגט ֵֶֶֶַַַַַַַַָָחקק

ירכי חפר אם - ּכתב[גופי]מּתכת ׁשּזה ּכׁשר; האֹותּיֹות, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא ּכלֹומר ּברזל", ּבעט "ּכתּובה אֹומר: הּוא הרי - ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָהּוא

כותב]חֹופר הכתוב וקראו הירכֹות[חורט. חקק אם וכן . ְְִֵֵֵַַָ
ּתֹו חפר אם אבל הּטס. ּבפני ׁשּבלטּו עד הּטס ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמאחֹורי

ּגבֹוהֹות הירכֹות ׁשּיראּו עד ּומּכאן,[בולטות]האֹות, מּכאן ְְִִֵֵֶַַָָָָ
ּכתב. זה ׁשאין גט, אינֹו - הּזהב ּדינרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּככתב

.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

.Áלׁשֹון ּבכתב הּׁשני והעד ּבכתב, חתם העדים מן ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאחד
ּבלׁשֹון ּכתּוב הּגט מקצת היה אם אבל ּכׁשר; - ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָאחרת

ּפסּול. - אחרת ּבלׁשֹון ּומקצתֹו ְְִֶֶַַַָָָאחת,
.Ëּבדברי הּסֹופר ׁשּיּזהר צרי הּגט, ּבּה ׁשּיּכתב לׁשֹון ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

הּקֹורא ׁשּנמצא עד ענינֹות, ׁשני מׁשמען יהיה ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּגט,
ּגרּוׁשין, לׁשֹון מׁשמעֹו ׁשאין נתּכּון, וכ לכ 'ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאֹומר:
אּלא ּגרּוׁשין'; לׁשֹון ׁשּמׁשמעֹו נתּכּון זה לענין ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו

מׁשמעֹויהי אּלא הּלׁשֹון, ּבאֹותּה ספק ּבהן ׁשאין ּדברים ּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
לפלֹונית. ּפלֹוני וׁשּלח ׁשּגרׁש אחד, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָענין

.Èהּכתב ּ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,
.‡Èעּקּום ּבכתבֹו ׁשהיה אֹו ענינֹות, ׁשני מׁשמע ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהיה

הֹואיל - אחר ענין מּמּנּו ׁשּיּקרא ׁשאפׁשר עד ּבלּבּול ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
זה הרי ּגרּוׁשין, מׁשמע ּבֹו ויׁש הּגרּוׁשין לענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָונקרא
ארּמי ּבלׁשֹון הּגט לכּתב ּכּלם יׂשראל נהגּו ּכבר ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹֻּפסּול.
לכּתחּלה. לׁשֹון ּבכל לכתבֹו ׁשּמּתר ּפי על אף זה, ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻּובנּסח

.·Èּפלֹוני לירח וכ ּבכ ּבׁשּבת, ּבכ הּגט: נּסח הּוא ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֻוזה
רגילנא ּדי למניאנא לּׁשטרֹות אֹו ליצירה וכ ּכ ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָּבׁשנת

ּבּה בו]למימני למנות אנו שרגילים ּפלֹוני,[למנין ּבמקֹום ְְְְִִֵַָ
אחרן ׁשּום וכל ּפלֹוני ּדמּמקֹום ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אנא ְְְְְֲֳִִִִֵֶָָָָָאי
ּדאבהתי ּולאתריהֹון ּולאתרי ולאבהתי לי ּדאית ְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָוחניכה
ולמקום ולמקומי ולאבותי לי שיש וכינוי אחר שם [וכל

אניסנאאבותי] לא ּכיד נפׁשי ּברעּות צביתי ברצון, [רציתי ְְְְֲִִִִִִַָֹ
אונס] בלא ליכי,נפשי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית ּופטרית ,ְְְִִִִִִִָָָָ

אנּתתי לנפשך]אנּת אותך וגרשתי ועזבתי ּפלֹונית[פטרתי ְְְְְִִִַ
ּדמּמתא ּפלֹוני וחניכה[מעיר]ּבת אחרן ׁשּום וכל ּפלֹונית ְְְְֲֳִִִִַַָָָָָָ

ּדאבהתיכי ּולאתריהֹון ּולאתריכי ולאבהתיכי ליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָָּדאית
ולמקום ולמקומך ולאבותיך לך שיש וכינוי אחר שם [וכל

ּדנאאבותיך] מּקדמת אנּתתי הוית ּדי אישתי, [שהיית ְְְְֲִִִִֵַַָ
ּדימכבר] ליכי, יתיכי ותרֹוכית ּוׁשבקית ּפטרית וכּדּו ,ְְְְִִִִִִִִַָָָָ

לכל להתנסבא למה ּבנפׁשיכי וׁשלטאה רּׁשאה ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָּתהוייין
יֹומא מן ׁשמי מן ּבידיכי ימחה לא ואנׁש ּתצּבייין, ּדי ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָָֹּגבר

ּולעלם שתהייּדנן לנפשך אותך וגרשתי ועזבתי פטרתי [וכעת ְְַַָ
שתרצי, אדם לכל ולהנשא לילך בנפשך, ושולטת רשאית

עולם] ועד זה מיום בידך, ימחה לא מּתרתואיש אּת והרי ,ְֲֵֶֶַַֻ
ּתרֹוכין ספר מּני ליכי ּדיהוי ודן אדם, לךלכל יהיה [וזה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָ

גירושין] ספר ׁשבּוקיןממני ואּגרת ּפּטּורין ּכדת[עזובין]וגט ְְְְִִִִֵֶֶַ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו למּטה, חֹותמין והעדים ויׂשראל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

.‚È'ודין' יכּתב לא זה, ּובנּסח זה ּבלׁשֹון הּגט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֻּכׁשּיכּתב
ּביני יהיה מׁשּפט ּכלֹומר 'ודין', הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּביּוד
'ואי הּקֹורא יקרא ׁשּמא - ּביּוד 'ואיּגרת' יכּתב ולא ;ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובינ
ׁשּמא - ּביּוד 'לימה' יכּתב ולא זנית; אם ּכלֹומר ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֹֹּגרּת',
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יכּתב ולא ׂשחֹוק; לי ּכלֹומר ,'מה 'לי הּקֹורא ְְְְְִִִִֵֵַַָָֹֹיקרא
הּקֹורא יקרא ׁשּמא - יּודין ּבׁשּתי ו'תצּביין' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָ'ּתהויין'
נׁשים, ׁשּתי עם מדּבר ׁשהּוא ּכלֹומר ו'תצּביין', ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ'ּתהויין'
יארי וכן אחרֹות. לׁשּתים אּלא לזֹו, מגרׁש ׁשאינֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָונמצא
'ּוכדי', מׁשמע ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ּד'וכּדּו' ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָלויו

יארי וכן ;אֹות אפטר זה ּבתנאי ּד'תרֹוכין'ּכלֹומר לויו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
'ּתריכין' מׁשמעֹו ויהיה לּיּוד, ּתדמה ׁשּמא - ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָּו'ׁשבּוקין'
וגרׁשה ׁשבקה ׁשהיא לּה אֹומר ׁשהּוא ּכלֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּו'ׁשביקין',
ּכתב ּובכל לׁשֹון ּבכל להּזהר צרי זֹו ּדר ועל ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

ענינֹות. ׁשני מׁשמע ּבֹו יהיה ׁשּלא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹׁשּיכּתב
.„Èּכתב 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

.ÂËהּׁשיטין ּבין ׁשּתלה אֹו ּתבה, אֹו אֹות ּבֹו ׁשּמחק ִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגט
הּגט[השורות] מּטפס אם חשוב]- והפחות הכללי ,[הנוסח ִִֵֶַֹ

הּתרף מן ואם ּכׁשר. זה והפרטיםהרי העיקרי [נוסח ְֲִִֵֵֶֶַָֹ
ׁשאֹותהמשתנים] הּגט ּבסֹוף ּופרׁש החזיר ואם גט; אינֹו ,ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַ

ּכׁשר, - הּגט מּתרף אפּלּו מחק, על אֹו ּתלּויה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹּפלֹונית
ׁשהּוא וערב, ׁשתי קרּוע ׁשּנמצא ּגט וכן ׁשטרֹות. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכׁשאר
אבל הּׁשטרֹות; ּכׁשאר ּבטל, ּגט זה הרי - ּדין ּבית ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָקרע

ּכׁשר. - ּדין ּבית ׁשל קרע ואינֹו נקרע, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָאם
.ÊËּככברה ׁשּנעׂשה אֹו ׁשהרקיב, אֹו -[מחורר]נּמֹוק, ְְֲִִִִֶֶַָָָ

ּובבּואה נּטׁשטׁש, אֹו נמחק הכתב]ּכׁשר. קּימת[רושם ׁשּלֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
גט. אינֹו לאו, ואם ּכׁשר; להּקרֹות, יכֹול אם -ְְִִִֵֵֵָָָָ

.ÊÈידּה מּתחת יֹוצא הּגט ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמה
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
.ÁÈאם - נׁשֹותיהם לחמׁש אחד ּגט ׁשּכתבּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָחמּׁשה

ּבכלל לכולן]ּכתבּוהּו אחד 'ּבכ[נוסח ׁשּכתבּו: ּכגֹון , ְְְְְִֶָָָָ
ּכל אמר וכ לפלֹונית, ּופלֹוני לפלֹונית ּפלֹוני ּגרׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָּבׁשּבת
ּוׁשני הּגט, טפס וכל ּתהוייין', ּדי ליכי לאׁשּתֹו, מהן ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאחד
מהן אחת לכל ויּנתן ּכׁשר, זה הרי - מּלמּטה חֹותמין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָעדים
מגּלה ׁשּתצא ּכל - מסירה עדי ׁשם אין ואם מסירה; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּבעדי
ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ' ּכתב: אם אבל מגרׁשת. ידּה, מּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹזֹו
אחר ּגט ּתחּתיו והתחיל הּגט, והׁשלים לפלֹונית' ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָּפלֹוני
ּפלֹוני ּגרׁש ּבׁשּבת ּבכ אֹו זה 'ּוביֹום וכתב: מגּלה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבאֹותּה
הּגּטין, ּכל ׁשהׁשלים עד וכן הּׁשני, הּגט והׁשלים ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָלפלֹונית'
ּבעדי מהן אחת לכל זֹו מגּלה נּתנה אם - מּלמּטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָוהעדים
מסירה, עדי ׁשם אין ואם מגרׁשֹות. ּכּלן הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָֹֻמסירה,
היתה אם - מהן אחת יד מּתחת יֹוצאה זֹו מגּלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָוהיתה
מגרׁשת; זֹו הרי עּמֹו, נקראין ׁשהעדים ּבאחרֹונה ׁשּגּטּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו
הראׁשֹונֹות, מן אחת יד מּתחת יֹוצאה הּמגּלה היתה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָואם

מגרׁשת. ספק זֹו ְֲֵֵֶֶָֹהרי
.ËÈנׁשֹותינּו ּגרׁשנּו ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני 'אני ְְְְְֲִִִִֵֵַַָּכתב:

ּפי על אף - הּגט והׁשלים ּופלֹונית', ּופלֹונית ְְְְְִִִִִִֵַַַּפלֹונית

נׁשים ׁשּתי ׁשאין גט; אינֹו ּבעדים, מהן אחת לכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנמסר
לּה לא לּה", "וכתב ׁשּנאמר: - אחד ּבגט ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹמתּגרׁשֹות
ּגרׁש 'ּפלֹוני וכתב: הּגט, ּבתֹו ּופרטן חזר ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָולחברּתּה.
ּבזמן ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ּפלֹונית ּגרׁש ּופלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַּפלֹונית

ּכׁשר אּלּו הרי - ים.ּפלֹוני' ְְֲִִֵֵֵ
.Îּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני זה[טורים]ּכתב אחת ּבמגּלה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּוׁשני זה ּגט ּבסֹוף נקראין עדים ׁשני יׁש אם - זה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָּבצד
זֹו מגּלה ׁשּתצא וכל ּכׁשר; זה הרי - זה ּגט ּבסֹוף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָעדים

מגרׁשת. ידּה, ְִֶֶַַָָֹמּתחת
.‡Îזה לתחת זה מּתחת ּבאים ּבלבד עדים ׁשני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהיּו

השני] תחת ומסתיימת הרשון לגט מתחת מתחילה [שחתימתן
ׁשהעדים אּׁשה יד מּתחת יצא אם חתימתם]- [תחילת ִִִִֵֶַַַָָָָ

יד מּתחת יצא ואם מגרׁשת; זֹו הרי - ּגּטּה עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹנקראין
ׁשּיּמסר עד גט, אינֹו - עּמֹו נקראין העדים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשנּיה

ּבעדים. ְִֵָלּה
.·Îוהעדים מּזה, למעלה זה ּדּפין ּבׁשני ּגּטין ׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכתב

הּׁשני מן ּולמעלה הראׁשֹון ּבסֹוף ׁשּנמצאּו הּגּטין, ׁשני ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּבין
הרי ּגּטּה, ּבסֹוף נקראין ׁשהעדים יד מּתחת יֹוצא היה אם -ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אינּה למעלה ּגּטּה ּבראׁש נקראין ׁשהעדים וזֹו מגרׁשת. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹזֹו
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 גטזה [כתב ְִִֶֶַַֹֹ
מעלה] לכוון מאמצע שני וגט למטה עד הגליון מאמצע אחד

הּגּטין[חתמו]והעדים ׁשני ּבראׁש העדים ׁשּנמצאּו ּבאמצע, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכׁשרים. ׁשניהן - ּבעדים להן נמסרּו ואם ּבטלין; ׁשניהן -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

.„Îמּלמּטה והעדים הּׁשני, ּבּדף ּוכתבֹו הּגט מקצת ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָׁשּיר
ׁשּלא ּבּמגּלה נּכר ׁשּיהיה והּוא ּכׁשר; - הּׁשני הּדף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבסֹוף
אבל הּׁשני. ּבּדף ׁשּיׁשלים הּסֹופר נתּכּון וׁשּלכ ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָנחּתכה,
ספק זֹו הרי ּבעדים, ׁשּנמסר ּפי על אף - נּכר אינֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאם
הּדף, מּסֹוף זה מקצת ונחּת היּו, ּגּטין ׁשני ׁשּמא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמגרׁשת;

הּדף. מראׁש הּׁשני ְִִֵֵַַַָֹּומקצת
.‰Îׁשאלּו' ּכתב: ׁשּגמר ואחר הּגט, את ׁשּכתב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהרי

ּבזה, וכּיֹוצא רעי' ּפלֹוני עלי 'ׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּבׁשלֹום
- ידּה מּתחת יֹוצא זה ּגט והרי מּלמּטה, העדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָוחתמּו
ׁשאילת על אּלא חתמּו לא ׁשּמא מגרׁשת, ספק זֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהרי
'וׁשלֹום אֹו ּפלֹוני', ּבׁשלֹום 'וׁשאלּו ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲִִִַַָָָָׁשלֹום.

לּוה ׁשהרי ּבזה, וכּיֹוצא רעי' על[צירף]עלי אּלּו ּדברים ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
נמסר ואם מגרׁשת. זֹו הרי - חתמּו ׁשניהן ועל הּגט, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּדברי

ּכׁשר. ּגט זה הרי ,ּכ ּובין ּכ ּבין - ּבעדים ְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָלּה
ה ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

הּכתּוב‡. ענין אין - ּבידּה" "ונתן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזה
אֹו חצרּה, אֹו חיקּה, אֹו ידּה, ואחד לּה; הּגט ׁשּיּגיע ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
חצרּה ואחת הּוא. אחד הּכל - ּכידּה ידֹו ׁשעׂשת ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשלּוחּה
הּכל - לּה הּׁשאּולה אֹו הּמׂשּכרת חצרּה אֹו לּה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקנּויה

נתּגרׁשה. לרׁשּותּה, ּגט ּומּׁשּיּגיע היא; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרׁשּותּה
ׁשם·. עֹומדת היתה אם - חצרּה לתֹו לאׁשּתֹו ּגט ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָהּזֹורק



ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy ev

ׁשּתעמד עד נתּגרׁשה לא לאו, ואם נתּגרׁשה; חצרּה, ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבצד
ּבתֹוכּהּבצד הּגט ׁשּיׁשּתּמר חצר ׁשהיא ּפי על ואף חצרּה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּבפניו. אּלא לאדם חבין ואין הּגרּוׁשין, לּה היא ׁשחֹובה -ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבחצרֹו,‚. מּלמּטה והּוא ׁשּלּה, הּגג ּבראׁש עֹומדת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה

הּמעקה, מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע ּכיון - למעלה לּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוזרקֹו
ׁשּינּוח ּובלבד נתּגרׁשה, - לּגג סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֹאֹו

הגג] אף[על - לּה ׁשּיּגיע קדם נׂשרף אֹו נמחק אם אבל .ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָֹ
אחר אֹו מחיצֹות לאויר ׁשהּגיע לאחר ׁשּנמחק ּפי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַעל
הרּוח ׁשּנׁשבה ּכגֹון לּגג, סמּו מּׁשלׁשה לפחֹות ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּגיע
אינֹו לנּוח, הֹול ואינֹו הֹואיל - נׂשרף אֹו ונמחק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהעלּתּו

נתּגרׁשה. ולא ְְְִֵָָֹגט
ּ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.[- , ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

הּמים‰. לתֹו אֹו ונׂשרף, האׁש לתֹו לרׁשּותּה ְְְְְְִִִֵַַַָָָזרקֹו
ּבאה ּכ ואחר לרׁשּותּה, הּגיע אם אבל גט; אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָואבד

ּגט. זה הרי - ּוׂשרפּתּו ְֲֵֵֵֶַָאׁש
.Âגט אינֹו ּברׁשּותּה, הּנעּוצים רמח אֹו קנה ּגּבי על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹזרקֹו

לפנים זֹו חצרֹות ׁשּתי ּבֹו. הּמׁשּתּמר ּבמקֹום ׁשּינּוח עד -ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
החיצֹונה וכתלי ׁשּלֹו, והחיצֹונה ׁשּלּה הּפנימית ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמּזֹו,
אויר לתֹו הּגט ׁשּזרק ּכיון הּפנימית, על ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּגבֹוהֹות
החיצֹונה ּבכתלי ׁשהּפנימית נתּגרׁשה; ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָהחיצֹונה,

ּבקּפֹות. ּכאן ּׁשאין מה ְְִֵֶֶֶַַָֻמׁשּתּמרת,
.Êקּפֹות ׁשּתי ׁשּלּה[סלים]ּכיצד? הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָֻ

לאויר הּגיע אפּלּו - לתֹוכן ּגּטּה לּה וזרק ׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָוהחיצֹונה
הּפנימית. הּקּפה צד על ׁשּינּוח עד מגרׁשת אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻהּפנימית,
לּה ואין צּדּה על מּטה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבּמה

נח[תחתית]ׁשּולים אפּלּו - ׁשּולים לּה יׁש אבל , ֲֲִִִֵַַָָָ
הּבעל ּברׁשּות אּׁשה ׁשל ׁשּכליּה מגרׁשת; אינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקרקעיתּה,
מקֹומֹו. על מקּפיד אינֹו ּכן אם אּלא הּגט, לּה קֹונה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

.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 ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה והיתה עליה, יֹוׁשבת ׁשהיא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּלּה
הּבעל ואין לעצמּה, רׁשּות חלקה ׁשהרי מגרׁשת, זֹו ְְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהרי

הּמּטה. ּכרעי מקֹום על ְְְִִֵַַַַָמקּפיד
.Ëיחדֹו ולא ּבחצרֹו מקֹום הּבעל מקוםהׁשאילּה ציין [לא ְְֲֲִִִֵַַַַָָֹ

ׁשהיאמדוייק] ׁשּלּה אּמֹות לארּבע והּגיע הּגט לּה וזרק ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
קֹורה ּגּבי על ונפל נתּגלּגל מגרׁשת. זֹו הרי - ּבהן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעֹומדת
ּבֹו אין עליו ׁשּנפל הּמקֹום אם - מּמּנה רחֹוק סלע ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו
לֹו ואין עׂשרה, ּגבֹוּה ואינֹו אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ְְְְֲֵֵַַַַַַַַָָָארּבע

לוי ּוכאּלּו[נוסף]ׁשם לעצמֹו, רׁשּות חלק לא זה הרי - ְְְְְֲִֵֵֶַַַָֹ
והּוא והגט]היא אחד[האשה ׁשם יׁש ואם אחד. ּבמקֹום ְְְִִֵֶֶָָָָ

חל - אּלּו דברים אחדמּׁשלׁשה ּומקֹום לעצמֹו, רׁשּות ק ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹ
מגרׁשת ואינּה לּה, הׁשאיל לא מקֹומֹות ׁשני לּה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹהׁשאיל

הּגט. לּה ׁשּיּגיע ִֵֶַַַַָעד

.Èׁשהיא רׁשּותּה ּבתֹו ועבר לרׁשּותּה, ּגּטּה לּה ְְְְִִִֶַַָָָָָָזרק
ּבפחֹות ׁשעבר ּפי על אף - לרׁשּותּה חּוץ ונפל ּבּה, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָעֹומדת
ּברׁשּותּה. ׁשּינּוח עד מגרׁשת, אינּה לארץ, סמּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמּׁשלׁשה

.‡Èאחר ּבגג ונפל לּה, ּוזרקֹו ּגּגּה, על עֹומדת ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהיתה
מגרׁשת; זֹו הרי ולּטלֹו, ידּה לפׁשט יכֹולה אם - לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹֹסמּו

ׁשּדיֹורין ּפי על למעלה[שכנים]ׁשאף ּכׁשם[בגג]חלּוקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
למּטה חלּוקין על[בדירתם]ׁשהם מקּפידין אדם ּבני אין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָָמקֹום
.·Èקטפרס ידּה מטה]היתה כלפי על[מוטה הּגט וזרק , ְְְֵֵַַַַָָָָָָ

ונח, ׁשּלּה אּמֹות ארּבע לתֹו נפל אם - לארץ ונפל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָידּה,
אינּה האׁש, לתֹו אֹו הּים לתֹו נפל מגרׁשת; זֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹהרי
סמּו אֹו הּמים ּגּבי על עֹומדת ׁשהיתה והּוא - ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמגרׁשת

עֹומד. היה לאּבּוד נפילתֹו ׁשּמּתחּלת ְְְִִִִֵֵֶַָָָָלאׁש,
.‚Èׁשניהם ׁשל ׁשאינּה ּברׁשּות אֹו הרּבים ּברׁשּות לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָזרקֹו

למחצה, מחצה הּגט היה מגרׁשת; אינּה לֹו, קרֹוב -ְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ספק זֹו הרי - לּה קרֹוב ׁשּיהיה עד למחצה ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּומּמחצה
זה הרי - ותּטלּנּו ׁשּתׂשּוח ּכדי לּה קרֹוב היה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמגרׁשת;
לכּתחּלה. ּבֹו ּתּנׂשא ּכ ואחר לידּה, ּגט ׁשּיּגיע עד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָּפסּול,

.„Èאינּה והיא לׁשמרֹו יכֹול הּוא היה לֹו? קרֹוב הּוא ְְְִֵֵַָָָָָָּכיצד
לׁשמרֹו, יכֹולין ׁשניהן לֹו; קרֹוב הּוא זה - לׁשמרֹו ְְְְְְְִֵֶֶָָָָיכֹולה
למחצה'. 'מחצה הּוא זה - לׁשמרֹו יכֹולין אין ׁשניהן ְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶָָָאֹו

.ÂË,ּכנגּדֹו היא עמדה ּכ ואחר ועמד, ּתחּלה הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָּבא
אינּה - ׁשּלֹו אּמֹות ארּבע ּבתֹו הּגט היה אם - לּה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּוזרקֹו
ּתחּלה, היא עמדה ּתּטלּנּו. ּתׂשּוח ׁשאם ּפי על אף ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמגרׁשת,
מחצה ׁשהּוא ּפי על אף - לּה ּוזרקֹו ּכנגּדּה, ועמד הּוא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָּובא
זה הרי ׁשּלּה, אּמֹות ארּבע ּבתֹו והּוא הֹואיל ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָלמחצה,

לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד ְִֵֶַַַָָָּפסּול,
.ÊËּבמׁשיחה קׁשּור והיה לידּה, הּגט דק]זרק ּוקצת[חבל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָ

לנּתקֹו יכֹול אם - ּבידֹו מידההּמׁשיחה הגט [להוציא ְְְְִִַַָָָ
החבל] ׁשּתּפסקבמשיכת עד מגרׁשת, אינּה - אצלֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּולהביאֹו

מגרׁשת.[תיחתך] זֹו הרי לנּתקֹו, יכֹול אינֹו ואם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹהּמׁשיחה;
.ÊÈ- מׁשּמרּתֹו והיא נעֹור והּוא עבּדּה, ּביד הּגט את ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָנתן

ׁשהיא לחצרּה הּגיע ּוכאּלּו ּגט, זה הרי ּכפּות, היה ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם
העבד, ּביד נתנֹו גט. אינֹו ּכפּות, אינֹו ואם ּבצּדּה; ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעֹומדת
ּכפּות, היה ואם ּפסּול; זה הרי - מׁשּמרּתֹו והיא יׁשן ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָוהּוא

מגרׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֹהרי
.ÁÈעליו מּתנה ׁשטר לּה וכתב עבּדֹו, ּביד ּונתנֹו ּגט ְְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָּכתב

ּכפּות. היה אם ונתּגרׁשה, ּבּגט זכת ּבעבד ׁשּזכת ּכיון -ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
עד מגרׁשת ואינּה העבד, קנת ונעֹור, ּכפּות אינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹואם

ּו ּבחצרֹו, הּגט נתן אם וכן לידּה. הּגט לּהׁשּיּגיע מכר ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
ּבכסף אֹו ּבׁשטר החצר ׁשּקנת ּכיון - לּה נתנּה אֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָהחצר

נתּגרׁשה. ּבחזקה, ְְֲִַָָָָאֹו
ו ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ּבעלּה,‡. מּיד ּגּטּה לּה לקּבל האּׁשה ׁשעֹוׂשה ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
ּתתּגרׁש לידֹו, הּגט ּומּׁשּיּגיע קּבלה'; 'ׁשליח הּנקרא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּוא
עדים. ׁשני ּבפני לעׂשֹותֹו ּוצריכה לידּה. הּגיע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָּכאּלּו
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ואפּלּו ׁשלּוחּה; ליד הּגט ׁשהּגיע ׁשּיעידּו עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוצריכה
הראׁשֹונים השליח]הן 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

ידי[הימצאותו]יציאתֹו מּתחת ּכיציאתֹו ידֹו, מּתחת ְְִִִִִֵַַַַָָָ
ּבעדי אּלא לכּתחּלה הּגט לֹו יּתן לא כן ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהאּׁשה.

עצמּה. האּׁשה ּכמֹו ְְְִִַָָָָמסירה,
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
והבאה הֹולכה ׁשליח ואין הבאה'. 'ׁשליח הּנקרא הּוא ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָוזה

עדים. ִִֵָצרי
אֹו‰. הּבעל, ׁשּׁשלח ּבגט מתּגרׁשת האּׁשה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואין

וכל לידּה. ּגט ׁשּיּגיע עד הבאה, ׁשליח לּה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהביא
ׁשליח הּוא סתם, 'ׁשליח' הּגּטין ּבענין ׁשּנאמר ְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַָָָמקֹום

הבאה. ׁשליח אֹו ְֲִַָָָָהֹולכה
.Âּבין קּבלה ׁשליח ּבין הּגט, לׁשליחּות ּכׁשרים ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהּכל

והחרׁש, הּנכרי, - החמּׁשה מן חּוץ והבאה, הֹולכה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָׁשליח
מהן אחד הביא אֹו קּבל ואם והּקטן; והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהעבד,

גט. אינֹו ֵֵֵּגט,
.Êהּפסּולין ואפּלּו ּכׁשרים; והּקרֹובים, הּנׁשים ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָאבל

הּפסּולין אבל לׁשליחּות. ּכׁשרין ּבעברה, סֹופרים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַָָמּדברי
הביאּו, ואם הּגט; להבאת ּפסּולין תֹורה, מּדברי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּבעברה
הּגט ּבׁשּנתקּים אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּול. זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהרי

חתימותיהם]ּבחֹותמיו על העידו נסמ[העדים לא אם אבל ; ְְְֲִִַָָֹ
גט. אינֹו - ּבעברה הּתֹורה מן ּפסּול ּדברי על אּלא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבֹו

.Á,ּכׁשהביאֹו וגדל הּגט לֹו ּכׁשּנתן קטן הּׁשליח ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
ונׁשּתּפה ׁשֹוטה ונתּפּקח, דעתו]חרׁש ונתּגּיר,[חזרה נכרי , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

והּוא הּגט לֹו נתן אם אבל ּבטל; זה הרי - ונׁשּתחרר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעבד
ונׁשּתּטה לֹו ּכׁשּנתן ׁשפּוי היה ונתּפּקח, וחזר ונתחרׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּפּקח
ּכׁשר, ּגט זה הרי - האּׁשה ליד ּכׁשהביאֹו ונׁשּתּפה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

ּבדעת. וסֹופֹו ׁשּתחּלתֹו ְְְְִִֵֶַַָמּפני
.Ë,ּגּטי לי 'טל לֹו: ואמרה ּבעדים, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָֹהאּׁשה

לֹו: אמרה ּוכאּלּו קּבלה, ׁשליח זה הרי - 'ּביד לי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָיהא
לקּבל קּבלה ׁשליח לעׂשֹות לאּׁשה ויׁש ּגּטי'. לי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ'התקּבל

אינ ּוקטּנה ּבעלּה. ׁשל ׁשלּוחֹו מּיד ּגּטּה ׁשליחלּה עֹוׂשה ּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
מּפני ּכגדֹולה, ּגּטּה לּה קֹונה ׁשחצרּה ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלקּבלה,
ׁשאינֹו הּקטן על מעידין ואין עדים, צרי קּבלה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּׁשליח

ּגמּורה. ּדעת ְֶַַָּבן
.Èאין' הּבעל: לֹו ואמר לקּבלה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָהאּׁשה

- לּה' אֹותֹו הֹול ּגּטּה, זה הרי אּלא לּה, ׁשּתקּבל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָרצֹוני
ׁשליח לא הֹולכה, ׁשליח זה ונעׂשה הּבעל, ּביד ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֹהרׁשּות
אֹו לּה', 'זכה אֹו לּה', 'התקּבל לֹו: אמר אם אבל ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָקּבלה;
לּה' הֹול' לֹו: אמר הּקּבלה. ׁשליחּות עקר לא - 'ל ְְִֵֵַַַַָָָָָֹ'הא

אמר אם וכן הּבעל; ׁשליח ונעׂשה הּקּבלה, ׁשליחּות עקר -ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ
הּקּבלה. ׁשליחּות עקר - לּה' ותן הֹול' ְְִֵֵַַַָָָָלֹו:

.‡È:לֹו ואמר הּבעל, מן ּגט לּטל ׁשּבא האּׁשה ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשליח
ּכמֹו זה ּגט היל' הּבעל: לֹו ואמר אני', קּבלה ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ'ׁשליח
ׁשעׂשת ּבין אּלא ׁשליחּותּה, עֹוקר 'איני ּכלֹומר: ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשאמרה',
ּכמה אּתה הרי הבאה, ׁשליח אֹו קּבלה ׁשליח ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָאֹות
אּלא ׂשמּתי 'לא לֹו: ואמרה הּגט, את והביא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּׁשאמרה',
מגרׁשת; אינּה לידּה, הּגט הּגיע אפּלּו - הבאה' ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשליח
לּבעל: ואמר היא, ׁשאמרה הּׁשליחּות הּׁשליח עקר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשהרי

לּה'. הבאה ׁשליח נעׂשיתי לא ְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ'מעֹולם
.·Èלֹו ואמר אני', הבאה 'ׁשליח לּבעל: הּׁשליח ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָאמר

ואמרה הּגט, את והביא ּׁשאמרה', ּכמה ל 'הא ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבעל:
לידּה, הּגט ׁשהּגיע ּכיון - 'ׂשמּתי קּבלה 'ׁשליח ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָלֹו:
אֹותּה ּגרע אּלא ׁשאמרה, ׁשליחּות עקר לא ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמגרׁשת;

הגט] בקבלת רק להתגרש אֹומרת[הטריחה היא ׁשהרי ,ֲִֵֶֶֶ
ּבלבד. להבאה לּבעל אֹומר והּוא ְְְֲִֵַַַַַַָָָָלקּבלה,

.‚Èלא לּה, לּתנֹו ׁשליח ּבא לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּבעל
ּפּקדֹון זה ּגט לי 'יהיה עדים: ּבפני לֹו אמרה אּלא ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנטלּתּו
הרי - לי' לקּבלֹו ׁשליח אּת 'הרי לֹו: ׁשאמרה אֹו ,'ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאצל
לידּה, ּגט ּומּׁשּיגיע לידּה; ּגט ׁשּיּגיע עד ּבספק, מגרׁשת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזֹו

וּדאי. ְִֵַַָּתתּגרׁש
.„Èּבפני נֹותנֹו לּה, נֹותנֹו ּכׁשהּוא - ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָׁשליח

לּה יּנתן ּכ ואחר לקרֹותֹו, צריכין הּׁשנים ואֹותן ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָׁשנים,
עּמּה, הּבעל ּכדין האּׁשה עם הּׁשליח ׁשּדין ְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבפניהם;
ולא לּה, הּׁשליח נתנֹו אם לפיכ קם. הּוא ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹׁשּתחּתיו
ספק זֹו הרי - לּים ּוזרקּתּו ּונטלּתּו מסירה, עדי ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָקראּוהּו

ְֶֶֹמגרׁשת.
.ÂË,מּמּנה יּטלּנּו - לבינּה ּבינֹו הּגט ונתן הּׁשליח ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָעבר

יֹוצא והּגט הֹואיל מת, ואם ׁשנים; ּבפני ויּתנּנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַֹויחזר
ּבחֹותמיו ּומקּים ידּה שחתימותיהםמּתחת מעידים [העדים ְְְִַַָָָָֻ

ּכׁשר.נכונות] זה הרי -ֲֵֵֶָ
.ÊËחזר 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
על ואף לבּטלֹו; יכֹול אינֹו - קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָלידּה
ׁשהּגיע ואחר הֹואיל ּובּטלֹו, ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָּפי
ּבטל, אינֹו - ּבּטלֹו לחצרּה אֹו קּבלה ׁשליח ליד אֹו ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָלידּה

ּכׁשר. ּגט זה ֲֵֵֵֶַָוהרי
.ÊÈׁשהיה אֹו לבּטלֹו, ּכדי הּׁשליח ּומבּקׁש מחּזר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה

ורֹודף מחּזר ׁשהּוא ּובין ּבפניהם, ׁשּיבּטלֹו ׁשנים ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמבּקׁש
ּפי על ואף ּבטל, אינֹו - ּבּטל ּכ ואחר לידּה, הּגט ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגיע

לידּה. ׁשּיּגיע קדם לבּטלֹו מחּזר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהיה
.ÁÈלבּטל יכֹול - לאׁשּתי' ּותנּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָאמר

הּגט ׁשלח אחרים. ׁשנים ּבפני ואפּלּו זה, ּבפני ׁשּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹזה
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ואפּלּו זה; ּבפני ׁשּלא זה לבּטלֹו יכֹול זה הרי ׁשנים, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפני
הּגט. ּבטל מהן, אחד ּבפני מּׁשּבּטלֹו עׂשרה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהיּו

.ËÈּבטל לאׁשּתי ּכֹותב ׁשאני 'ּגט לׁשנים: ׁשאמר מי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוכן
- אחרים ׁשנים ּבפני לּה ּונתנֹו ּגט, ּכן אחר וכתב ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהּוא',
וכן הּגט. על הּמֹודעא מסירת היא וזֹו ּבטל; ּגט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
'ּכל אֹו ּבטל', ּפלֹוני לי ׁשּיכּתב ּגט 'ּכל להם: יאמר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאם
'ּכל אֹו ּבטל', הּוא הרי ּפלֹוני ׁשל ּדינֹו ּבבית ׁשאכּתב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּגט
ּבטל. זה הרי - ּבטל' ׁשנה עׂשרים עד מהּיֹום ׁשאכּתב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּגט
ּבטל אׁשּתי לפלֹונית ׁשאכּתב ּגט 'ּכל לׁשנים: אמר אם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוכן
וכתב ּבטל', הּוא הרי זֹו, מֹודעא ּבֹו ׁשאבּטל ּדבר וכל ְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָָהּוא,
קדם הּמֹודעא ׁשּבּטל ּפי על אף - לּה ּונתנֹו ּגט ּכן ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאחר

ּבטל. הּגט הרי הּגט, ְֲִֵֵֵֵֶַַָֹׁשּיכּתב
.Îקדם העדים לֹו ׁשּיאמרּו זה? ּדבר ּתּקנת מה ּכן, ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאם

ׁשּגֹורמין ׁשּמסרּת הּדברים ׁשּכל ּבפנינּו, 'אמר הּגט: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכתיבת
ּבטלים', הן הרי זה, ּגט לבּטל הּדברים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיתקּימּו
ולּתן ולחּתם לכּתב להן אֹומר ּכ ואחר 'הן'; אֹומר: ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹוהּוא
ׁשּלא ּכדי לידּה, הּגט ׁשּיּגיע עד ליל יּניחּוהּו ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹלּה;
צרי מֹודעא המבּטל ולא מֹודעא הּמֹוסר ואין ויבּטלֹו. ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֹיצא

.[סודר]קנין ְִָ
.‡Îזה 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
ּפרׁש אם וכן מגרׁשת. אינּה ּבֹו ּגרׁש ואם ּכחרׂש, הּוא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹוהרי
הרי ׁשּׁשלחּתי 'ּגט ואמר: הּׁשליח, ּביד והּוא ׁשּבּטלֹו, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבעת

לעֹולם. ּבֹו מגרׁש אינֹו - ּגט' מּלהיֹות ּבטל ְְְִִֵֵֵֵָָָהּוא
.·Îאי' 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',
הרי - להן הּדֹומה ּומן מאּלּו אחד אמר אם - ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכחרׂש'

ּבּטלֹו. ְִֶזה
.‚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 [שאינומֹודיע ֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
עלנכון] אֹו מּתר, ׁשהּוא האסּור ּדבר על ׁשאמר ּכמי -ְִֶֶַַַָָָָָָֻ

טהֹור. ׁשהּוא ֵֶַָָהּטמא
.„Î:ּכגֹון ׁשעבר, ּפעל ׁשּמׁשמעֹו ּבטל', זה 'ּגט ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר:

זה, ּבגט נתּגרׁשה אם לפיכ ספק; זה הרי - עבר" ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"חמק
מגרׁשת. ספק היא ְֲִֵֵֶֶָֹהרי

.‰Îלאׁש ּגט ׁשּׁשלח 'לאמי לֹו: ואמר הּׁשליח ּובא ּתֹו, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּברּו' הּבעל: ואמר הּגט', לּקח רצת 'לא אֹו ְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹמצאתיה',
ׁשאין ׁשּמׁשמען האּלּו ּבּדברים ּכּיֹוצא אֹו והּמטיב', ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּטֹוב
ּבטל לא - הּגט ּבעּכּוב ׂשמח הּוא ׁשהרי לגרׁשּה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּבדעּתֹו
'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 ְֵַַָָ
.ÊÎׁשּמא 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
ּבֹו. ותּנׂשא ּכׁשרּות, ּבחזקת הּוא הרי אּלא זה, ּגט ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל

.ÁÎוהּניח ּגט, הּמביא אֹו[השליח]וכן חֹולה הּבעל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַ
הּניחֹו אם אבל קּים. ׁשהּוא ּבחזקת לּה נֹותנֹו - זקן ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
הרי - לּה ׁשּנתנֹו ּפי על ואף למיתה, הּגֹוססין רב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּגֹוסס,
ׁשהּקיפּה עיר וכן מיתה. לאחר ּגט ׁשאין ּגרּוׁשין, ספק ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזה

הּמּטרפת ּוספינה במצֹור, והיא ּבּים,[מיטלטלת]החיל ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
לּדֹון נפשות]והּיֹוצא ואם[בדיני חּיים; ּבחזקת אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

ותהיה לאׁשּתֹו, נֹותנֹו - הּׁשליח ּביד מהם אחד ּגט ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהיה
מגרׁשת. ְְְֶֶֶַֹּבחזקת

.ËÎׁשאבדה ּוספינה והבקעה, הּגיס ׁשּכבׁשּה עיר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻאבל
חּיה, ׁשּגררּתּו ּומי ּגֹויים, ׁשל ּדין מּבית להרג והּיֹוצא ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּים,
חמרי עליהן נֹותנין - מּפלת עליו נפלה אֹו נהר, ׁשטפֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻאֹו
הּׁשליח, ּביד מהן אחד ּגט היה ואם מתים. וחמרי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻחּיים
מגרׁשת. ספק זֹו הרי לּה, נתנֹו ואם לאׁשּתֹו; נֹותנֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָֹאינֹו
גט. אינֹו לידּה, ּגט ׁשּיּגיע קדם הּבעל ׁשּמת נֹודע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹואם

.Ïחּיב הּוא הרי לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּׁשלח ְְֲִֵֵֶַַַַַָָהּבעל
לידּה הּגט ׁשּיּגיע עד ּכתּבה, ּתנאי ּובכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבמזֹונֹותיה

קּבלה. ׁשליח ליד ְְִַַַָָאֹו
�
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ראשון יום
ח ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

לבׂשר[קונה]הּלֹוקח‡. וחּיה ׁשלמים, לזבחי ּבהמה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ
ּתּגר[חולין]ּתאוה ׁשאינֹו מּמי -[שוכר], מדקּדק ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ

ּדמי על מרּבין העֹור ּדמי היּו אפּלּו לחּלין, העֹור ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻֻיצא

לחּלין. העֹור יצא לא הּתּגר, מן הּלֹוקח אבל ְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר;
ס·. יין ּכּדי הּלֹוקח להּמכרוכן ׁשּדרּכן מקֹום תּומֹות, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

,לפיכ לחּלין; הּקנקן יצא - ּתּגר ׁשאינֹו מּמי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻסתּומֹות,
הּקנקן יצא ׁשּלא ּכדי הּכּדין, ראׁשי לפּתח הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹצרי
יצא - ּבמּדה ולמּכר עצמֹו על להחמיר רצה ואם ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹֻלחּלין.

לחּלין. ְְִַַַֻהּקנקן
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להּמכר‚. ׁשּדרּכן ּבמקֹום סתּומֹות אֹו ּפתּוחֹות ְְְְְְִֵֶַָָָָָלקחן
יצא לא - ּבמכירתֹו ׁשּמדקּדק הּתּגר מן ׁשּלקח אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּפתּוחֹות,
יצאּו לא הּכלי, עם וענבים ּתאנים סּלי לקח לחּלין. ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֻהּקנקן

לחּלין. הּכלי ְְְִִֵַֻּדמי
קלּפיהן„. יצאּו ּבהן, וכּיֹוצא ּוׁשקדים אגֹוזים ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָלקח

חֹותל לקח קּפה[סל]לחּלין. לחּלין. החֹותל יצא ּתמרים, ְְְִִִַַָָָָָָָֻֻֻ
ּדרּוסֹות אם - ּתמרים לקופה]ׁשל מחוברות הם שכך יצאּו[- , ְְְִִֶָָ

לחּלין. הּקּפֹות יצאּו לא ּדרּוסֹות, אינן ואם לחּלין; ְְְְְִִִֵַַָָֹֻֻֻֻהּקּפֹות
קנקּניו‰. והׁשאיל ׁשני, מעׂשר ׁשל יין לֹו ׁשהיה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמי

קנה לא ּפיהן, את ׁשּסתם ּפי על אף - מעׂשר ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלאֹותֹו
קרא אם - סתם לתֹוכן הּיין את ּכנס הּקנקּנים. את ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמעׂשר
מעׂשר; קנה לא ּפיהן, את סתם ׁשּלא עד מעׂשר ועׂשהּו ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשם
את מעׂשר קנה - מעׂשר ועׂשהּו ׁשם קרא מּׁשּסתם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָואם
לתֹוכן ׁשּכנס אֹו חּלין, רביעית הּקנקן לתֹו הפקיד ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָֻהּקנקן.

ציר אֹו חמץ אֹו דגים]ׁשמן סתם[שמן ׁשני מעׂשר ׁשל ּודבׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ
הּקנקּנין. את מעׂשר קנה לא סתם, ׁשּלא ּבין ׁשּסתם ּבין -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

.Âלקחֹו ּבעֹורֹו; יּקבר - ומת מעׂשר, ּבכסף ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָצבי
מעׂשר ּפרֹות ּכׁשאר יּפדה זה הרי - ונטמא ּוׁשחטֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחי,
ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות ׁשני, מעׂשר ׁשל ּדינר הּמּניח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנטמאּו.

לחּלין, ׁשּיצא עדעד עליו, ומחללם פרות מעט קונה -] ְִֵֵֶַֻ
הדינר] כל בשווי יֹוצאשיקנה הּדינר ּבעׂשרים[שווה]והיה ְְְִִֵֶַָָָ

זמן, לאחר הּמעֹות והּוזלּו מעין, ּבעׂשר עליו אכל ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָמעה,
עליו לאכל צרי - מעה ּבארּבעים יֹוצא הּדינר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹוהרי
והרי הּמעֹות, הּוקרּו לחּלין; יצא ּכ ואחר מעה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבעׂשרים
ואחר מעין, ּבחמׁש עליו אֹוכל - מעין ּבעׂשר יֹוצא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדינר

לחּלין. יצא ְִֵֵָֻּכ
.Ê,הּפרֹות ּומׁש מעׂשר, ּכסף ׁשל ּבסלע ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּלֹוקח

ּבׁשּתים ועמדּו הּפרֹות ׁשהּוקרּו עד הּסלע, לּתן הסּפיק ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹולא
את "ונתן ׁשּנאמר: ּבלבד, סלע עליהן מפריׁש זה הרי -ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
לּמעׂשר. והּׂשכר קֹונה; הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּכסף,

.Áעד הּמעֹות, לּתן הסּפיק ולא סלעים, ּבׁשּתי ּפרֹות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹמׁש
מּמעֹות עליהן מפריׁש אינֹו - ּבסלע ועמדּו הּפרֹות ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוזלּו
מן ׁשנּיה סלע עליה ּומֹוסיף אחת; סלע אּלא ׁשני ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמעׂשר
זה הרי הארץ, עם הּמֹוכר היה ואם לּמֹוכר. ונֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻהחּלין,
נתן ּדמאי. ׁשל ׁשני מעׂשר מּמעֹות ׁשנּיה סלע לֹו לּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמּתר
עד הּפרֹות, את למׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹו

ּביניהן. והּדין ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבׁשּתים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשעמדּו
.Ëלמׁש הסּפיק ולא מעׂשר, ׁשל סלעים ׁשני לֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹנתן

ּומּדת ּפדה, ּׁשּפדה מה - ּבסלע להיֹות ׁשחזרּו עד ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפרֹות,
מׁשיכתֹו. היא ּפדּיתֹו ׁשני, ׁשּמעׂשר ּביניהן; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּדין

.Èמעֹות לֹו והיּו ּבירּוׁשלים, חּלין ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְִִִִֵֶַָָָֻמי
ההם הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים חּוץ ׁשני ֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָמעׂשר
ּבטהרה, ׁשם הּפרֹות ויאכל האּלּו', הּפרֹות על ְְְֳִֵֵֵַַַַָָָָָֹֻמחּללין

ּבמקֹומן. לחּלין הּמעֹות אֹותן ְְְְִִֵַָָָֻויצאּו
.‡Èּפרֹות לֹו ויׁש ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מעֹות לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵַַָָהיּו

על מחּללין האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹומר: - לירּוׁשלים ְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּוץ
ויאכלּו הּפרֹות ויעלּו לחּלין, הּמעֹות ויצאּו ההם', ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻהּפרֹות

ּבמקֹום והּפרֹות הּמעֹות להיֹות צרי ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבירּוׁשלים;
החּלּול. ּבׁשעת ְִִֶַַָאחד

.·Èויׁש להם, וצר ּבירּוׁשלים, מעׂשר מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמי
'הרי לחברֹו: אֹומר - לאכלן ׁשרֹוצה חּלין ּפרֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻלחברֹו
הּפרֹות אֹותן ונמצאּו ,'ּפרֹותי על מחּללין האּלּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻהּמעֹות
ולא ּבטהרה; חברֹו אֹותן ויאכל מעׂשר, ּבכסף ְְְְְֲֲֳִֵֵֶֶַַָָָֹֹלקּוחין

לחּלין. הּמעֹות ויצאּו ּכלּום, ְְְְְִִִֵַָֻהפסיד
.‚Èחבר הּפרֹות ּבעל חברֹו ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבּמה

המעשרות] על נאמן ׁשל[- ׁשני מעׂשר ּפרֹות מֹוסרין ׁשאין -ְֲִִֵֵֵֵֶֶַ
ּדמאי ׁשל הּמעֹות היּו אם ,לפיכ לחבר; אּלא [-וּדאי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ

מעושרים] שספק פירות על הארץ.חוללו לעם אף ּכן אֹומר ,ְֵֵֶַַָָ
מעֹותיו; ועל הארץ, עם ּפרֹות על ׁשני מעׂשר לחּלל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּומּתר

הן. ׁשני מעׂשר ׁשל ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואין
.„Èוהֹול ּכנגּדֹו אֹוכל להיֹות מעׂשר ׁשל ּדינר [-הּמּניח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

הדינר] כל בשווי שיקנה עד עליו, ומחללם פרות מעט -קונה
ּפחֹות אּלא מּמּנּו נׁשאר ׁשּלא עד עליו ׁשאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיון
ּדמאי; ּבׁשל אמּורים? ּדברים ּבּמה לחּלין. יצא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻמּפרּוטה,
ּפחֹות מּמּנּו ׁשּיּׁשאר עד לחּלין יצא לא - וּדאי ּבׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻאבל
ׁשּנׁשאר ּכגֹון החמׁש, את ׁשּמֹוסיפין אחר ּפרּוטה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמּׁשוה

ּפרּוטה. חמׁשי מארּבעה ּפחֹות ְְְִֵֵֶַָָָָֻמּמּנּו
.ÂËּכאחד ׁשֹותין אֹו אֹוכלין ׁשהיּו ּוטהֹורין ְְְְִִִִֵֶֶָָטמאין

ׁשּלהן ׁשני מעׂשר אֹוכלין להיֹות הּטהֹורין ורצּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבירּוׁשלים,
ׁשהּטהֹורין 'ּכל ואֹומרין: ׁשני, מעׂשר ׁשל סלע מּניחין -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
לחּלין, הּסלע ותצא עליו'; מחּללת זֹו סלע וׁשֹותין, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻֻאֹוכלין
יּגעּו ׁשּלא ּובלבד - ּבטהרה ּבׁשויּה וׁשתּו אכלּו ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשהרי

יטּמאּוהּו. ׁשּלא ּבּמאכל, ְְְֲִֵֶַַַַָֹהּטמאים
שני יום

ט ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

רבעי‡. הרביעית]נטע בשנתו פרי קדׁש,[עץ הּוא הרי - ְֲִֵֶֶַָֹ
הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, "ּובּׁשנה ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשני. ּכמעׂשר ּבירּוׁשלים, לבעליו להאכל ודינֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָלה'";

ּבסּוריה ׁשני מעׂשר ׁשאין ולאּוכׁשם דוד שכבש [מקומות ְְְֲִֵֵֵֵֶַָ
הארץ] בקדושת ּובנטענתקדשו ּבסּוריה. רבעי נטע אין ּכ ,ְְְְִֵֶֶַַָָָ

ל ׁשאין - יהיּו" לֹו קדׁשיו, את "ואיׁש אֹומר: הּוא ְְְְֳִִִֵֵֶֶָָָרבעי
רבעי. מּנטע חּוץ הּוא, למי ּבּתֹורה ּדינֹו נתּפרׁש ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹקדׁש

ואם·. ׁשני; ּכמעׂשר ּפֹודה רבעי, נטע לפּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָהרֹוצה
ׁשּיּגיע עד אֹותֹו, ּפֹודין ואין חמׁש. מֹוסיף לעצמֹו, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹּפדהּו
עד ּתבּואתֹו", לכם "להֹוסיף ׁשּנאמר: - הּמעׂשרֹות ְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָלעֹונת

ּבמחּבר אֹותֹו ּפֹודין ואין ּתבּואתֹו; ,[לקרקע]ׁשּיעׂשה ְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
לפיכ,ּכ ׁשני; ּכמעׂשר ּגבֹוּה, ממֹון הּוא והרי ׁשני. מעׂשר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָ

ּבׁשאר ודינֹו ּבסר. נתנֹו אם אּלא ּבמּתנה, נקנה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאינֹו
ּכמעׂשר. - ּופדּיה אכילה לענין ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָהּדברים,

ּפֹודהּו‚. רצה, ענבים, ּפֹודהּו רצה, - רבעי ּכרם ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוהּפֹודה
מּברּיתן. אֹותן מׁשּנין אין ּפרֹות, ׁשאר אבל הּזיתים. וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָיין;

לא„. לֹו אין - רבעי ּפאה,[דיני:]ּכרם ולא ׁשכחה, ְְְִִֵֵֶֶָָָֹֹ
ּתרּומה מּמּנּו מפריׁשין ואין עֹוללֹות; ולא ּפרט, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹֹולא
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ּכּלֹו אּלא ׁשני, מּמעׂשר מפריׁשין ׁשאין ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּומעׂשרֹות,
ויאכלּו הּדמים ויעלּו נפּדה אֹו לירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָעֹולה

ּכמעׂשר. - ְֲִִֵַַָּבירּוׁשלים
עֹולין‰. ׁשּיהיּו ּדין, ּבית התקינּו - רבעי ּכרם ׁשל ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶָָענבים

של]לירּוׁשלים צד[ממרחק לכל יֹום יפדומהל [ולא ְֲִִַַַַָָ
ּביתבמעות] ּומּׁשחרב ּבפרֹות; ירּוׁשלים ׁשּוקי לעּטר ּכדי ,ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

הּפרֹות, ּכל ּוׁשאר לחֹומה. סמּו אפּלּו נפּדה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּמקּדׁש,
לחֹומה. סמּו נפּדין הּמקּדׁש, ּבזמן ְְְֲִִִִִַַַָָָאפּלּו

.Â,ׁשלׁשה ּפי על הּסל את מּניח רבעי? נטע ּפדיֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹּכיצד
ׁשּיֹוציא מנת על ּבסלע, לֹו לפּדֹות רֹוצה אדם 'ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָואֹומר:
מּביתֹו'? והּפֹועלים והחּמרים מּביתֹו, הּׁשֹומרים [-יציאֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָ

ההוצאות] בלי עצמם הפירות אתשווי ׁשּקֹוצבין ְְִֶֶַַואחר
מחּלל - מּזה הּנלקט 'ּכל ואֹומר: הּמעֹות, את מּניח ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻהּׁשער,
ּובּׁשביעית, ּבסלע'. סּלים וכ ּכ מּׁשער האּלּו, הּמעֹות ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָעל
ואם ּפֹועלים; ולא ׁשֹומרים, לא ׁשם ׁשאין ּבׁשויֹו; ְְְְְֲִִִֵֵֶָָֹֹּפֹודהּו

ּבלבד. לקיטה ׂשכר אּלא לֹו אין הפקר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהיה
.Êׁשוה הּכל ׁשּיד הּׁשמּטה, ּבׁשנת רבעי נטע לֹו ׁשהיה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמי

הפקר] לצּינֹו[שהכל צרי [תלוליות]ּבקֹוזזֹות[לסמנו]- ְְְְִַָ
ואם ׁשּיפּדּו. עד מּמּנּו יאכלּו ולא ּבֹו, ׁשּיּכירּו ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאדמה,
ׁשּיפרׁשּו ּכדי ּבחרסית, אֹותֹו מצּינין - ערלה ׁשני ּבתֹו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָהיה
ׁשאּסּור - יתּפרדּו ׁשּמא אדמה, ּבקֹוזזֹות צּינֹו ׁשאם ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָמּמּנּו;
היּו והּצנּועין ּבהניה. אסּורה ׁשהיא הּוא, חמּור ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָערלה
הּנלקט 'ּכל ואֹומרין: הּׁשמּטה, ּבׁשנת הּמעֹות את ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָמּניחין
אי ׁשהרי - האּלּו' הּמעֹות על מחּלל אּלּו, רבעי ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמּפרֹות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמחּבר, לפּדֹותֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָֻאפׁשר
.Áּומאימתי ולרבעי; לערלה הּׁשנה ראׁש ּבתׁשרי, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּבאחד

מראׁש מֹונה ואינֹו נטיעה. מּׁשעת ולרבעי? לערלה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹמֹונין
ׁשנה חׁשּובין ּבׁשנה יֹום ׁשלׁשים אּלא הּׁשנה, לראׁש ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹֹהּׁשנה
הּוא וכּמה יֹום; הּׁשלׁשים קדם הּנטיעה ׁשּתקלט והּוא, -ְְְְְִִִֶֶַַַָָֹֹֹ

ׁשּבתֹות. ׁשּתי האילנֹות? לכל קליטה ְְְְִִֵַָָָָָָסתם
.Ëקדם יֹום וארּבעים ארּבעה ׁשהּנֹוטע למד, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנמצאת

ּפרֹות אין כן, ּפי על ואף ׁשנה; לֹו עלתה הּׁשנה, ְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹראׁש
עׂשר חמּׁשה עד ּברבעי, אֹו ּבערלה מּתרין הּזאת ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָֹֻהּנטיעה

לאילן. הּׁשנה ראׁש ׁשהּוא - ּבׁשבט ְִִֶַָָָָָֹיֹום
.Èמּׁשנה ּבאב עׂשר ּבחמּׁשה מאכל אילן הּנֹוטע ְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָּכיצד?

ערלה, ׁשני ּבתֹו הּוא הרי - ּבּיֹובל עׂשרעׂשירית חמּׁשה עד ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּבתֹו האילן ּׁשּיֹוציא מה וכל עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשנת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבׁשבט
ּכּמה לאחר ׁשּנגמרּו ּפי על אף ערלה, הּוא הרי - זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָזמן
עד ּבּיֹובל, עׂשרה ׁשלׁש מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ּומחמּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹימים.
רבעי; נטע הּוא - עׂשרה ארּבע מּׁשנת ּבׁשבט עׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחמּׁשה
וצרי רבעי, הּוא הרי - זה זמן ּבתֹו ּׁשּיֹוציא מה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוכל
לערלה. אֹו לרבעי נתעּברה הּׁשנה, נתעּברה ואם ְְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָּפדיֹון.

.‡Èעׂשר מּׁשנת ּבאב עׂשר ּבׁשּׁשה היובל]נטעֹו [משנות ְְְְִִֶֶַָָָָָ
ׁשנת ערלה הּוא הרי אּלא עׂשר, ׁשנת לֹו עלתה לא -ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּכּלּה; עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת עׂשרה ׁשּתים ּוׁשנת עׂשרה ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻאחת
עׂשרה, ארּבע ׁשנת ׁשל הּׁשנה מראׁש רבעי נטע הּוא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוהרי

סֹופּה. ַָעד

.·Èּבׁשבט יֹום עׂשר חמּׁשה עד חדׁש מראׁש הּנטיעה ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹנטע
ליֹום ּומּיֹום לערלה, ליֹום מּיֹום ׁשנים ׁשלׁש לּה מֹונה -ְְְְִִִֶָָָָָֹ
- ּורבעי ערלה ּבחׁשּבֹון ּדברים לּגאֹונים וראיתי ְְְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָלרבעי.
הן; סֹופרים טעּות ּווּדאי עליהן, ּולהׁשיב להארי ראּוי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאין

ּדרּכּה. ּבארנּו ּכבר - ְְְְֱֵֶַַָָָוהאמת
.‚Èוהּסמדר ּגפנים, ּומי והּלּולבין, שממנוהעלין, [הפרח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

הפרי] ׁשּׁשדפןיוצא והענבים ּוברבעי. ּבערלה מּתרין -ְְְְְֲִִִִֶָָָָָָָָֻ
חמה]הּקדים והּזּוגין[רוח והחרצּנין [קליפתוהפסידן, ְְְְְִִִִִַַַַַָָ
במים]והּתמדהענב] שנישרו רּמֹון[ענבים ּוקלּפי ׁשּלהן, ְְְִִֵֶֶַָָ
אסּורין[פרח]והּנץ - והּגרעינין אגֹוזים, ּוקלּפי ׁשּלֹו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַַ

והּנֹובלֹות ּברבעי; ּומּתרין טרםּבערלה, שנפלו [פירות ְְְְְִִִַָָָָֻ
אסּורֹות.שבשלו] ּכּלן ,ֲָֻ

שלישי יום
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רבעי‡. לֹו יׁש ּבערלה, חּיב ׁשהּוא השנהּכל [פירות ְְְִֵֶַָָָָָ
קודש] ּברבעיהרביעית חּיב אינֹו הערלה, מן ׁשּפטּור וכל ,ְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

יאכל. לא ערלים, לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש ׁשּנאמר: -ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
לה'". הּלּולים קדׁש ּפריֹו ּכל יהיה הרביעת, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֹּובּׁשנה

אֹו·. לּגּנה, סיג ׁשּיהיה עליו ודעּתֹו מאכל, אילן ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּנֹוטע
מן ּפטּור זה הרי - לפרֹותיו לא האילן, לקֹורֹות ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹׁשּנטעֹו
ׁשּנטעֹו אֹו למאכל, עליו וחׁשב וחזר לסיג, נטעֹו ְְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָָָָהערלה;
מחׁשבת ּבֹו ׁשערב ּכיון - לסיג עליו וחׁשב וחזר ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמאכל,
למאכל ואיל ּומּכאן לסיג, ׁשנים ׁשלׁש נטעֹו חּיב. ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָָָֹחּיּוב,
רבעי. לֹו אין ערלה, לֹו ׁשאין ׁשּכל רבעי; לֹו אין -ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

למאכל‚. ׁשּלֹו הּפנימי הּצד ׁשּיהיה וחׁשב אילן ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָנטע
והעליֹון למאכל הּתחּתֹון הּצד ׁשּיהיה אֹו לסיג, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָוהחיצֹון
ׁשחׁשב וזה ּבערלה; חּיב למאכל, עליו ׁשחׁשב זה - ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלסיג
ׁשל ּבדעּתֹו ּתלּוי ׁשהּדבר ּפטּור; לעצים, אֹו לסיג ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָעליו

האבּיֹונֹות ּבערלה חּיב - והּצלף הפרי]נֹוטע. אבל[- ּבלבד, ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָ
מּתרֹות.[עלים]הּקפריסין ְִִַַָֻ

חּיב„. ׂשדהּו, ּבתֹו לרּבים ׁשּנאמר:הּנֹוטע - ּבערלה ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה לרּבים. אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָ"ּונטעּתם",

ּפטּור. לארץ, ּבחּוצה אבל ְְֲִֵֶָָָָָָיׂשראל;
והעֹולה‰. ּבספינה, והּנֹוטע הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנֹוטע

ּבין ליׂשראל ּבין ׁשּנטע והּנכרי הּיחיד, ּברׁשּות ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָמאליו
ּוברבעי. ּבערלה חּיבין - ׁשּנטע והּגזלן ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָלעצמֹו,

.Âּפכׁשים ּבמקֹום מאליו אפּלּו[יערות]העֹולה ּפטּור; , ְְֲִִִֵֵֶָָָָ
יהיה ׁשּלא והּוא, ּפטּור; יּׁשּוב, ׁשאינֹו ּבמקֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹהּנֹוטע

רבים]עֹוׂשה טּפּול[פירות שמשתלם]ּכדי ׁשּמטּפל[- ְְִֵֵֶֶַ
ּכדי עֹוׂשה היה אם אבל ליּׁשּוב. ׁשּמביאן עד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפרֹותיו

ּבערלה. חּיב ְְִַָָָטּפּולֹו,
.Êזית אֹו ללּולב, אתרֹוג ׁשּנטע ּכגֹון - למצוה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּנֹוטע

מן ּפטּור נטע, ּכ ואחר הקּדיׁש ּבערלה. חּיב - ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָלּמנֹורה
ּבערלה. חּיב הקּדיׁש, ּכ ואחר נטע ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָהערלה;

.Áּפי על אף ּבערלה; חּיב - נקּוב ׁשאינֹו ּבעציץ ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנֹוטע
לאילנֹות. ּכארץ הּוא הרי לזרעים, ּכארץ ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאינֹו
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.Ëׁשּנטעּו זה ּבערלה. חּיב הּבית, ּבתֹו ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָואילן
מּׁשּבאּו אבל ּפטּור; לארץ, אבֹותינּו ּבאּו ׁשּלא עד ֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּגֹוים
אל תבאּו "ּכי ׁשּנאמר: - חּיב ּגֹוים ּׁשּנטעּו מה אף ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלארץ,

ּביאה. מּׁשעת ּונטעּתם", ְְְִִֶֶַַָָָהארץ,
.Èחּיב סרק, אילן ּגּבי על מאכל אילן ׁשהרּכיב ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָוגֹוי

זֹו, ּבמצוה לנהג ּבא ׁשאם - רבעי נטע לנכרי ויׁש ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבערלה.
יׂשראל. ׁשל רבעי ּכנטע קדׁש הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹהרי

.‡Èיחּור אֹו ּגרעינה, הּנֹוטע אֹו[ענף]אחד האילן, מן ְִִִִֵֶַַַָָָָ
זה הרי - אחר ּבמקֹום ּונטעֹו מּמקֹום האילן ּכל את ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשעקר
ולא האילן את זעזע נטיעתֹו. מּׁשעת ּומֹונה ּבערלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּיב
לחיֹות יכֹול אם - ּבעפר סביבֹותיו מּלא ּכ ואחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָעקרֹו,
זה הרי - לאו ואם ּפטּור; זה הרי סביבֹותיו, מּלא לא ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹאּלּו

וחּיב. ונטע, ׁשעקר ְְְִֶַַַָָָּכמי
.·È,אחד ׁשרׁש ּבארץ מּמּנּו ונׁשאר ׁשּנעקר, אילן ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹוכן

והחזירֹו הּׁשני, את הרֹוקמים עליה ׁשּמלּפפין ּכמחט ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָאפּלּו
ּכּלֹו, נעקר לחיֹות. ׁשּיכֹול מּפני ּפטּור, - ּונטעֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָֻלמקֹומֹו
ׁשהּוא, ּכמה ּונטעֹו וחזר עּמֹו, ּבּה ׁשּׁשרׁשיו הּסלע ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונעקרה
לחיֹות יכֹול יהיה אם - ׁשרׁשיו ׁשּסביבֹות האדמה ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָּבכל
נעקר; ׁשּלא ּכמי הּוא הרי נטעֹו, לא אּלּו אדמה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹמאֹותּה

חּיב. לאו, ְִַָָואם
.‚Èמעם ׁשּקּצצֹו פני]אילן והחליף[עד וגדל]הארץ, [חזר ְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

קציצה. מּׁשעת לֹו ּומֹונין ּבערלה, חּיב -ְְְְִִִַַָָָָ
.„È.חּיב - הּמרּכיב ואחד ,הּמברי ואחד הּנֹוטע, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאחד

ּבד ּבׁשחת אמּורים? ּדברים האילן[ענף]ּבּמה מן אחד ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּבד מתח אם אבל אחר; ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָוהבריכֹו
ּבאילן הרּכיבֹו אֹו ּבארץ, והבריכֹו הּזקן האילן מן ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאחד

הּב ועּקר ּפטּור.אחר זה הרי - הּזקן ּבאילן מערה ד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
.ÂËנפסק ּכ ואחר ּפרֹות, ועׂשה ׁשהברי הּילד זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּגדל

ׁשּנפסק. מּׁשעה מֹונה - הּזקן ּבאילן מערה ׁשהיה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעּקרֹו
אחר הּניחן ואם ּבהּתר; ׁשּגדלּו מּפני מּתרין, הּפרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹותן

ּבמאתים ׁשהֹוסיפּו עד העּקר, ממאתיםׁשּנפסק אחד חלק -] ְְִִִִֶֶַַַָָָ
שהיו] אסּורין.מכפי אּלּו הרי -ֲֲִֵֵ

.ÊËׁשּסּבכּה -[הרכיבה]ילּדה ּבּילּדה ּפרֹות והיּו ּבזקנה, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
אסּורין; ילּדה ׁשל הּפרֹות אּלּו הרי - מאתים הֹוסיפּו ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָאפּלּו

האסּור. העּקר את מעלין הּתר ּגּדּולי ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
.ÊÈהאילן נעקר ּכ ואחר ּבארץ, ּבד מּמּנּו ׁשהברי ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאילן

אֹותֹו נעׂשה - ּבארץ ׁשהבר הּבד מן חֹויה הּוא והרי ְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּכּלֹו,
ּולמה לאילן ּומֹונה ּבערלה; וחּיב נֹוטע, עּתה ּכאּלּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָאילן

ׁשּנעקר. מּׁשעה ההברכה, מן ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
.ÁÈמּמה אחר ּבד והברי וצמח, ּבארץ, ּבד ׁשהברי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהרי

הן אפּלּו הּׁשליׁשי, מן והברי וחזר וצמח, ּבארץ, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשּצמח
העּקר מן נפסקּו ולא הֹואיל - ּבזה זה מערין ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָֹֹמאה
לּכל מֹונה הראׁשֹון, עּקר נפסק ואם מּתר; הּכל ְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹֻהראׁשֹון,

ׁשּנפסק. ְִִֶַָָמּׁשעה
.ËÈהּגזע מן הּיֹוצא הקרקע]ואילן מעל מן[- ּפטּור , ְִִִֵֶַַַָָ

מּטפח, ּפחֹות ילּדה ּבערלה. חּיב הּׁשרׁשין, מן ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָָהערלה;
ּבת ּכנטיעה נראית ׁשהיא מּפני - ׁשנֹותיה ּכל ּבערלה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחּיבת

ׁשּתים אֹו אחת, ּבנטיעה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשנתּה.
ּכּלֹו הּכרם היה אם אבל זנב; יֹוצאה ואחת ׁשּתים ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכנגד
ׁשּמֹונין ּכדר לֹו ּומֹונין קֹול, לֹו יׁש זה הרי - מּטפח ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָּפחֹות

האילנֹות. ְִִָָָלׁשאר
.Îערלה ׁשל אגֹוז נֹוטעין ואין ערלה; ׁשל יחּור ְְְְְֱִִִֵֶֶָָָָנֹוטעין

ּכמֹו ּבהניה, אסּורין ערלה ּופרֹות ּפרי, ׁשהּוא מּפני -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשל אגֹוז ונטע עבר ואם מאכלֹות. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו

האילנֹות. ּכׁשאר מּתר הּצֹומח הרי ְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻערלה,
.‡Îּכפנּיֹות מרּכיבין אין תמרים]וכן ערלה[לולבי ׁשל ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

ׁשּכל מּתר; והרּכיב, עבר ּכפרי. ׁשהּכפנּיֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּבדקלים,
זה הרי - מּתר ואחד אסּור אחד ּגֹורמין, ׁשני לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻּדבר
- ערלה מּפרֹות הּצֹומח ,לפיכ מּתר. מּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּנגרם
הּמּתרת. והארץ האסּור הּפרי לצמח לֹו ּגרם ׁשהרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻמּתר,

רביעי יום
יא ּפרק רבעי ונטע ׁשני מעׂשר ¤¤¦¨§©¤§¦¥¥£©§¦הלכֹות

ּ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

ּבי‚. ּבמנחה מתוּדין? ּפסחאימתי ׁשל האחרֹון טֹוב ֹום ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ
תכּלה[שנה]ׁשל "ּכי ׁשּנאמר: - ׁשביעית וׁשל רביעית ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ

מּגיע הּפסח ואין ּבֹו; ּכלין הּמעׂשרֹות ׁשּכל ּברגל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָלעׂשר",
רביעית רביעית]מּׁשנה פרות על מתודים לא אך וכל[- אּלא , ְְִִִֶָָָָ

הארץ. ּפרֹות ּבין האילן ּפרֹות ּבין נתעּׂשרּו, ׁשליׁשית ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָּפרֹות
הּמעׂשר;„. לוּדּוי ּכׁשר הּיֹום וכל ּבּיֹום, אּלא מתוּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאין

הּבית ּבפני המקדש]ּובין חּיב[בזמן הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּולהתוּדֹות. ְְְִֵַַלבער

ה'‰. לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: - לׁשֹון ּבכל נאמר זה, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוּדּוי
אֹומרֹו ואחד אחד וכל אֹומר. ׁשאּתה לׁשֹון ּבכל ,"ְְְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאלהי
מתוּדין. ּכאחד, להתוּדֹות רּבים רצּו ואם עצמֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּבפני

.Â;"אלהי ה' לפני "ואמרּת ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּומצותֹו
יצא. מקֹום, ּבכל התוּדה ְְְִִַָָָָָואם

.Êמן אחד אצלֹו יּׁשאר ׁשּלא עד אּלא מתוּדה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאינֹו
הּבית מן הּקדׁש "ּבערּתי ּבּוּדּוי: אֹומר הּוא ׁשּכן ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּמּתנֹות,
מתוּדין. ּולמחר הּבעּור; היה האחרֹון, טֹוב יֹום וערב ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוכּו'".

.Áּותרּומת ּתרּומה אצלֹו נׁשאר אם עֹוׂשה? הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָּכיצד
עני, מעׂשר לּלוי; נֹותנֹו ראׁשֹון, מעׂשר לּכהן; נֹותנּה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹמעׂשר,
אֹו וּדאי, ׁשל ׁשני מעׂשר ּפרֹות אצלֹו נׁשארּו לענּיים; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָנֹותנֹו

רבעי שנים]נטע ארבע בן אילן -[פירות ּפדּיתן מעֹות אֹו , ְְִִֶַָָָָ
אצלֹו נׁשאר ׂשֹורף; אֹו לּים ּומׁשלי אֹותן, מבער זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהרי

ּדמאי ׁשל ׁשני מעושרים]מעׂשר ספק פירות חּיב[- אינֹו , ְֲִֵֵֵֶַַַָ
מקֹום. ּבכל מתּבערין הן הרי ּבּכּורים, אצלֹו נׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלבערֹו.

.Ëּבׁשּנׁשארּו ּומבער? ׁשּׂשֹורף אמּורים ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּבּמה
טֹוב. יֹום ׁשּיּכנס קדם ּכּלן לאכלן יכֹול ׁשאינֹו ּפרֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֻאצלֹו
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אינֹו רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר ׁשל ּתבׁשיל לֹו נׁשאר אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאבל
הרי ּותבלין, יין וכן ּכמבער; ׁשהּתבׁשיל - לבערֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹצרי

ּכמבערין. ְִִֵָֹהן
.È- הּבעּור ּבׁשעת הּמעׂשרֹות לעֹונת הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִֵֶַַַַַַֹּפרֹות

אֹותן. לבער חּיב ואינֹו להתוּדֹות, אֹותֹו מעּכבין ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָאינן
.‡È- הּבעּור יֹום והּגיע מּמּנּו, רחֹוקין ּפרֹותיו ׁשהיּו ְְִִִִִִֵֶֶַַָָמי

ׁשם קֹורא זה לבעליהן[מעשר]הרי ּבהן ּומזּכה לּמּתנֹות, ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לכהן] כגון ּבהן[- ׁשּזֹוכה למי אֹו קרקע, ּגב [כשליח]על ְְִֶֶֶַַַַָ

ּגּבי על הּמּטלטלין ׁשּנתינת למחר; ּומתוּדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלבעליהן,
יכֹול אינֹו אבל חּזּוק; ּבּה ׁשּיׁש מּתנה אּלא אינּה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָקרקע,
ּכמכירה, ׁשּנראה מּפני ּבחליפין, הּמעׂשרֹות להן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָלהקנֹות
מכירה. לא נתינה ּבהן נאמר והּתרּומֹות, ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹוהּמעׂשרֹות

.·Èּכל ׁשּיֹוציא עד להתוּדֹות, יכֹול ׁשאינֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָּומּנין
"הּקדׁש" הּבית". מן הּקדׁש "ּבערּתי ׁשּנאמר: ְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות?
הּבית" "מן קדׁש; הּקרּויין רבעי, ונטע ׁשני מעׂשר זה -ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
"נתּת ּבּבית; ּכהנים ׁשל הּמּתנה ׁשהיא חּלה, זֹו יו- ְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹ

מּכלל - נתּתיו" "וגם ראׁשֹון; מעׂשר זה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָלּלוי",
ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה והיא אחרת, מּתנה ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקדמּתּו
ולקט עני, מעׂשר זה - ולאלמנה" לּיתֹום "לּגר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמעׂשר.
ּופאה ׁשכחה לקט ׁשאין ּפי על אף ּופאה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשכחה

הּוּדּוי. את ְְִִֶַַמעּכבין
.‚Èּכ ואחר הּסדר, על הּמּתנֹות את להפריׁש ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָוצרי

אם הא צּויתני", אׁשר מצות "ּככל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָיתוּדה
נׂשרף להתוּדֹות; יכֹול אינֹו לראׁשֹון, ׁשני מעׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָהקּדים
ולא מּתנֹות, הפריׁש לא ׁשהרי - להתוּדֹות יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹטבלֹו,
לּכהנים ראׁשֹון מעׂשר נֹותנין ׁשהיּו ּובּזמן לבעליהן. ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתנן

עזרא] לּלוי".[בזמן נתּתיו "וגם ׁשּנאמר: מתוּדין, היּו לא -ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
.„Èׁשעּקר מתוּדה, - ּבלבד ׁשני מעׂשר אּלא לֹו ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמי

ּבּכּורים אּלא לֹו היה לא אם וכן הּוא; ּבמעׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹהּוּדּוי
הראׁשֹון הּקדׁש הּקדׁש", "ּבערּתי ׁשּנאמר: מתוּדה, - ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּבלבד
ּבפני ּתרּומה אּלא לֹו ׁשאין מי אבל הּבּכּורים. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
אּלא וּדּוי, טעּונה הּתרּומה ׁשאין מתוּדה; אינֹו - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמּה

הּמּתנֹות. ׁשאר ְְִַַַָָּבכלל
.ÂËעל מּמין הפריׁש ׁשּלא - "מּמצֹותי עברּתי ְְְִִִִִִִֶֶַַָֹֹ"לא

המחּבר מן ולא המחּבר, על הּתלּוׁש מן ולא מינֹו, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשאינֹו
על הּיׁשן מן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן ולא הּתלּוׁש, ְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֹעל
ׁשמֹו ּולהזּכיר מּלברכֹו ׁשכח ׁשּלא - ׁשכחּתי" "ולא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ּבאנינה אכלֹו אם הא - מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָֹֹעליו.

נקבר] וטרם קרובו מּמּנּו[שמת בערּתי "ולא מתוּדה. אינֹו ,ְְְִִִִֵֶֶַַֹ
"ולא מתוּדה. אינֹו ּבטמאה, הפריׁשֹו אם הא - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֻּבטמא"
למת, ותכריכין ארֹון מּמּנּו לקח ׁשּלא - למת" מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתּתי
אלהי", ה' ּבקֹול "ׁשמעּתי אחרים. לאֹוננים נתנֹו ְְְְְְֱֲִִִֵַַָָֹֹולא
- צּויתני" אׁשר ּככל "עׂשיתי הּבחירה. לבית ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹׁשהביאֹו

הּטֹוב". ּבכל "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ּבֹו, וׂשּמח ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּׂשמח
.ÊËעד וכּו'" הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון ְְְְְִִִִַַַַָָָ"הׁשקיפה

ּבּקׁשה זֹו ּודבׁש", חלב זבת ארץ לאבתינּו, נׁשּבעּת ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ"ּכאׁשר
ּבּפרֹות. טעם ִֵֵֶַַַׁשּיּתן

.ÊÈועבדים ּגרים לא אבל מתוּדין; ּוממזרים, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׂשראל
אֹומר: הּוא והרי ּבארץ, חלק להם ׁשאין מּפני - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמׁשחררים
ׁשאף - מתוּדין ּולוּיים ּכהנים לאבתינּו". נׁשּבעּת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ"ּכאׁשר

מגרׁש. ערי להם יׁש ּבארץ, חלקּו ׁשּלא ּפי ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹעל
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

חמישי יום
ׁשּבּגבּולין ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְְִִִִִֶַַָָֻהלכֹות
מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשמֹונה - מצוֹות ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
ּבּכּורים להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹלא
חּוץ ּבּכּורים הּכהן יאכל ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֹּולהעלֹותן
לּכהן; חּלה להפריׁש (ד) עליהן; לקרֹות (ג) ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלירּוׁשלים;
ראׁשית לֹו לּתן (ו) לּכהן; וקבה ּולחיים זרֹוע לתת ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָֹ(ה)
לפּדֹות (ח) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן הּבן, ּבכֹור לפּדֹות (ז) ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַֹהּגז;
אם חמֹור, ּפטר לערף (ט) לּכהן; ּפדיֹונֹו ולּתן חמֹור, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹּפטר
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור לפּדֹותֹו. רצה ְְְִִִִֵֵֵָָָֹלא

א ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

וכּלן‡. לּכהנים, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֻֻארּבע
ּבּתֹורה; ּכהןמפרׁשין וכל לאהרן. ּברית נכרתה ּכּלן ועל ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹֻ

לֹו נֹותנין ואין ּבּכהּנה, חלק לֹו אין - ּבהן מֹודה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשאינֹו
מהן. ֵֶַָָמּתנה

'אׁשר·. :מבר מהן, קדּׁשה ּבּה ׁשּיׁש מּתנה האֹוכל ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
.'וכ ּכ לאכל וצּונּו אהרן, ׁשל ּבקדּׁשתֹו ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָֹֹֻקּדׁשנּו

הּכהנים‚. אֹותן אֹוכלין אין - מהן מּתנֹות ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשמֹונה
- מּתנֹות וחמׁש העזרה; מחֹומת לפנים ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָאּלא
מחֹומת לפנים ּבירּוׁשלים, אּלא אֹותן אֹוכלין ְְִִִִִֵֵֶַַָָָאין
הּתֹורה, מן ּבהן זֹוכין אין - מּתנֹות וחמׁש ְִִִֵֵֶַַָָָָָהעיר;
זֹוכין - מהן מּתנֹות וחמׁש ּבלבד; יׂשראל ּבארץ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא
- אחת ּומּתנה לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין ְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהן

הּמקּדׁש. מן ּבּה ְִִִַָָזֹוכין
ּ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

מאיל והּמּורם הּתֹודה, מן והּמּורם ׁשלמים, ׁשל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָוׁשֹוק
נאכלין אין אּלּו - והּבּכּורים טהֹורה, ּבהמה ּובכֹור ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָָָנזיר,

ּבירּוׁשלים. ִִֶַָָאּלא
.Âּותרּומת הּתרּומה יׂשראל? ׁשּבארץ החמׁש הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומה

הּגז וראׁשית קדׁש, ּוׁשלׁשּתן והחּלה, ּוׂשדה[מהצאן]מעׂשר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ

שבמשמר] מןלכוהנים ּבהן זֹוכין אין אּלּו - חּלין ּוׁשניהן ,ְִִִֵֵֵֶֶָֻ
וחּלֹות ּתרּומֹות אֹוכלין ואין יׂשראל. ּבארץ אּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָהּתֹורה

יׂשראל. ּבארץ אּלא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשל
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.Ê?מקֹום ּבכל הּכהנים ּבהן ׁשּזֹוכין החמׁש הן ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומה
חולין]הּמּתנֹות בהמת מכל וקיבה לחיים ּופדיֹון[זרוע , ְִַַָ

הּגר וגזל חמֹור, ּופטר יורשים]הּבן, לו ואין ,[שמת ְֲֵֵֶֶֶֶַַ
לה']והחרמים שהוחרם דבר ּדבר.[כל לכל חּלין וחמׁשּתן ; ְְְֲֲִִִַַָָָָָֻ

.Á;העֹולֹות עֹורֹות היא הּמקּדׁש, מן ּבּה ׁשּזֹוכין ְְִִִִֶַַַָָָָָוהּמּתנה
לּכהנים. ּכּלן - קדׁשים קדׁשי עֹורֹות לׁשאר הּדין ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֻוהּוא

.Ëּכּלן - ּבּמקּדׁש אּלא נאכלין ׁשאין מּתנֹות ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשמֹונה
ּכמֹו ּכהּנה, לזכרי אּלא נאכלין ואין הן, קדׁשים ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻקדׁשי
וגֹו'". אתֹו יאכל זכר "ּכל נאמר: ּובהן ּבמקֹומֹו; ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיתּבאר

.Èונאכלין הן, קּלין קדׁשים - ׁשּבירּוׁשלים ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחמׁש
ּולבני נתּתים ל" נאמר: ּובהן ולנקבֹות; ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָלזכרים
נּתנין אין כן, ּפי על ואף עֹולם". לחק אּת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹולבנתי

מׁשמר לאנׁשי ׁשהרי ּכהּנה, לזכרי באותואּלא [העובדים ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻ
במקדש] ואיןשבוע ודמֹו, חלּבֹו מקריבין והּבכֹור ְְְְְְִִֵֵֶַַָהן;

אחּזה, ּוׂשדה קדׁשים, קדׁשי עֹורֹות וכן איׁש. אּלא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָֻמקריב
- הּגר וגזל מׁשמר,והחרמים, אנׁשי אּלא ּבהן זֹוכין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

נאמר ׁשּכן ּכהּנה, לזכרי הּבן ּפדיֹון וכן ׁשּיתּבאר; ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכמֹו
לזכרי חמֹור, ּופטר ּולבניו". לאהרן הּכסף "ונתּת ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו:
לנקבֹות. ולא לזכרים ׁשוה, ּכּלן הּבכֹורֹות ׁשּדין - ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻֻּכהּנה

.‡Èחמׁש ּכזכרים, לנקבֹות ׁשּנּתנין ׁשהּמּתנֹות למדּת, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה
ּבהמה, ּומּתנֹות וחּלה, מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָמּתנֹות:
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:ואמרּו אחרת, ּדר על אּלּו מּתנֹות חכמים ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנּו

עׂשר - הן ואּלּו לאהרן, נּתנּו ּכהּנה מּתנֹות וארּבע ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻעׂשרים
ּבּגבּולין ועׂשר ּבירּוׁשלים, וארּבע לירושלים]ּבּמקּדׁש, :[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 [-ארּבע ְְְִִִִַַַַַָָָ

הנאכל] קדׁשים.הבשר ועֹורֹות נזיר, ואיל ְְֳִִִֵָָָמּתֹודה
.ÂË,וחּלה מעׂשר, ּותרּומת ּתרּומה, - ּבּגבּולין ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָעׂשר

ּפטר ּופדיֹון הּבן, ּופדיֹון והּמּתנֹות, הּגז, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָוראׁשית
ּולפי הּגר. וגזל אחּזה, ּוׂשדה חרמים, ׂשדה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָֻחמֹור,
מּתנה קּלים מּקדׁשים הּמּורם ּכל חׁשב זה, ְִִִֶֶַַַַָָָָָָָחׁשּבֹון
עם ׁשלמים, זבח מּכל הּמּורם וׁשֹוק חזה והן - ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחת
הּזרֹוע עם ּתֹודה, היה אם עּמהם הּמּורם ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּלחם
חזה עם עּמּה הּמּורם הּלחם עם נזיר, מאיל ִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּורמת
מהן הּמּורם חׁשב הן, ׁשלמים ּוׁשלׁשּתן הֹואיל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוׁשֹוק;

אחת. ַַַָָמּתנה
.ÊËאחת ּכל ּתתּבאר ּבקרּבנֹות, ּתלּויֹות ׁשהן הּמּתנֹות ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָּכל

הּגר ּגזל וכן הּקרּבנֹות; מהלכֹות ּבמקֹומּה מהן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחת
ודין אחּזה ׂשדה ּדין ּבארנּו ּוכבר ּגזלה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻיתּבאר
מעׂשר ּותרּומת ּתרּומה ודין ערכין, ּבהלכֹות ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָהחרמים

ּתרּומֹות. ְְְִּבהלכֹות

.ÊÈּתלּויין ׁשאינן הּמּתנֹות מׁשּפטי אבאר אּלּו, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּובהלכֹות
וראׁשית והּמּתנֹות, והחּלה, הּבּכּורים, - והן ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבקרּבנֹות;

חמֹור. ּופטר הּבן, ּופדיֹון ְֲִֵֵֶֶַַהּגז,
שישי יום

ב ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

הּבּכּורים‡. ואין לּמקּדׁש; ּבּכּורים להביא עׂשה ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָמצות
הּבית ּבפני אּלא המקדש]נֹוהגין יׂשראל[בזמן ּובארץ ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה' ּבית ּתביא ,אדמת ּבּכּורי "ראׁשית ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבלבד,
מּדבריהם ּבּכּורים ּומביאין ."חכמים]אלהי מערי[מתקנת ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶָֹ

ּומּסּוריה ועֹוג בקדושתסיחֹון נתקדש ולא דוד שכבש מקום -] ְְִִָ
עּמֹוןהארץ] אבל ּבירּוׁשלים. ּכקֹונה ּבסּוריה ׁשהּקֹונה ,ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ

ּבתרּומה חּיבין ׁשהן ּפי על אף - ּובבל ּומצרים ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומֹואב,
הביא ואם ּבּכּורים; מהן מביאין אין מּדבריהם, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַּומעׂשרֹות

ּבּכּורים. אינן לארץ, מחּוצה ִִִִִֵֶָָָָּבּכּורים
האמּורים·. הּמינין מּׁשבעת אּלא ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִִֵֶַַָָאין

והּתאנים והענבים והּׂשעֹורים החּטים והן: הארץ, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשבח
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,
מן ׁשהן לפי ׁשּבהרים, ּומּפרֹות ׁשּבעמקים ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָמּתמרים
ּתמרים ּכגֹון - הּמבחר מן ׁשּלא הביא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻֻהּמבחר.
מאּבקֹות וענבים ּומרּקבֹות, סּכֹות ּותאנים ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻׁשּבהרים,

נתקּדׁשּו. לא - ְְְִַָֹֻּומעּׁשנֹות
וענבים„. מּזיתים חּוץ מׁשקין, ּבּכּורים מביאין ְְֲִִִִִִִִֵֵַַָאין

אין מׁשקה, הביא ואם האדמה"; "ּפרי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבלבד,
מּמּנּו. ְְִִֶַמקּבלין

לחים;‰. וענבים ּתאנים מביאין לירּוׁשלים, ְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָהּקרֹובים
ּגרֹוגרֹות אֹותן מביאין מיובשות]והרחֹוקים, [תאנים ְְְְִִִָָָ

ְִִוצּמּוקין.
.Âהּקציר "וחג ׁשּנאמר: עצרת, קדם ּבּכּורים מביאין ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין

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

.Êמן ולא הּיׁשן, על החדׁש מן לא ּבּכּורים מביאין ְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאין
קדם ׁשחנטּו מּפרֹות יביא לא ּכיצד? החדׁש. על ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּיׁשן
עׂשר חמּׁשה אחר ׁשחנטּו ּפרֹות על ּבׁשבט, עׂשר ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָחמּׁשה
ּכל "ּבּכּורי ׁשּנאמר: מאליו, העֹולה ואחד הּנֹוטע אחד ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבֹו.

ּבארצם". ְְֲֶַָאׁשר
.(Á)ּבּכּורי" ׁשּנאמר: ּבבּכּורים, חּיבין ׁשּתפין ׁשל ְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּופרֹות

ּבארצם". אׁשר ְְֲֶַָָּכל
.Ëּבספינה והּגדל נקּוב, ׁשהּוא ּפי על אף ּבעציץ, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּגדל

אבל "ּבארצם"; ׁשּנאמר: עּקר, ּכל מּמּנּו מביא אינֹו -ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּובחרּבה. ּבגג הּגדל מן ְְְִִֵֵַַָָָמביא

.Èוהבריכֹו ׂשדהּו, ּבתֹו אילן ענףהּנֹוטע ממנו השחיל -] ְְְִִִֵֵַַָָ
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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,
ּבין ּבאמצע מפסקת הּיחיד ּדר אֹו הרּבים ודר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשדהּו,
מּמה לא ּבּכּורים, מביא אינֹו - הּמבר והּצד ְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֻהעּקר
האחרת, ׁשּברׁשּות הּצד מן ולא זֹו, ּברׁשּות ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹּׁשהֹוציא
.מאדמת הּגּדּולין ּכל ׁשּיהיּו עד ,"אדמת "ּבּכּורי ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

.‡Èלׁשעה אפּלּו ׁשּלֹו, ּבתֹו להברי רׁשּות חברֹו לֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָנתן
למצר סמּו האילן היה ואם מביא. זה הרי שדה]- [גבול ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָ

להרחיק, ׁשחּיב ּפי על אף - חברֹו לׂשדה נֹוטה אֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָחברֹו,
יהֹוׁשע הנחיל ּכן מנת ׁשעל וקֹורא; מּמּנּו מביא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻהרי

הארץ. ֶֶָָאת
.·Èוהחֹוכרין חלקהאריסין, תמורת בשדה עובדים -] ְְֲִִִַָ

אתמהפרות] ׁשאֹונסין זרֹוע ּובעלי ולֹוקחין, הּבעלים ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבפחֹות[קונים] מהן אינן[משוויו]ארצֹותם - והּגזלנין , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר: הּבעלים, נתיאׁשּו ואפּלּו ּבּכּורים, ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָמביאין
."אדמת ְְִֵַָ"ּבּכּורי

.‚Èׁשאין לפי מביא, אינֹו - חברֹו ׂשדה ּבתֹו אילן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
ּפי על ואף קרקע; לֹו יׁש אילנֹות, ׁשלׁש והּקֹונה קרקע. ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָֹלֹו
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
יׁש ׁשהרי מביא, זה הרי - הּלֹוקח מן הּפרֹות ולקח ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּמֹוכר

ּופרֹותיה. קרקע ְֵֶַַָלֹו
.ÂËזה הרי - מּמּנּו ּולקחּה וחזר לגֹוי, ׂשדהּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמֹוכר

מן נפקעת ׁשאינּה הּתֹורה; מן ּבּכּורים מּמּנה ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמביא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּגֹוי, ּבקנין ְְְְְִִֵֶַַַַהּמצוֹות

.ÊËזרה]אׁשרה לעבודה מּמּנה[עץ מביאין אין - ׁשּבּטלּה ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ
הן. מקּדׁש ּכקדׁשי ׁשהּבּכּורים ְְְִִִִִֵֵֶַָָּבּכּורים;

.ÊÈמּדבריהם אבל הּתֹורה, מן ׁשעּור להן אין - ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּכּורים
חכמים] לעׂשֹות[של והרֹוצה מּׁשּׁשים; אחד להפריׁש ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָצרי

עֹוׂשה. ּבּכּורים, ׂשדהּו ִִֵֶָָּכל
.ÁÈהרי - עּטרן אֹו עליהן, והֹוסיף וחזר ּבּכּוריו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָהפריׁש

מארץ ּבׁשהביא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכבּכּורים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָהּתֹוספת
מּסּוריה אֹו הּירּדן, מעבר הביא אם אבל [מקוםיׂשראל; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ

הארץ] בקדושת נתקדש ולא דוד ּתֹוספתשכבש אין -ֵֶֶ
אינּה ּכבּכּורים, ׁשאינּה ּפי על ואף ּכבּכּורים. ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָהּבּכּורים
ּבכל הּבּכּורים את מעּטרין ואין ּבטהרה. אּלא ְְְְְֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָנאכלת

הּמינים. מּׁשבעת אּלא ְִִִִֶַַָָמקֹום,
.ËÈׂשדהּו לתֹו אדם יֹורד הּבּכּורים? מפריׁשין ְְִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד

- ׁשּבּכר ורּמֹון ׁשּבּכר, אׁשּכֹול ׁשּבּכרה, ּתאנה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָורֹואה
נעׂשין והן ּבּכּורים'; אּלּו 'הרי ואֹומר: ּבגמי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָקֹוׁשרן
לא ׁשעדין ּפי על ואף ׁשם, להם מּׁשּקרא ּבמחּבר, ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻּבּכּורים
אינֹו הּקרקע, מן אֹותן ויתלׁש ּומּׁשּיּגמרּו צרּכן. ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּבׁשלּו

ולא ּבמחּבר, הפריׁשן לא ׁשם. להם ולקרֹות לחזר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֻצרי
אחר מפריׁש זה הרי - הּפרֹות את ותלׁש ׁשם, להם ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָקרא
ּבּכּורים מפריׁש אינֹו ּכּלן, הּפרֹות נטמאּו ואם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֻׁשּנתלׁשּו.
לכּתחּלה. הּטמא, על הּטהֹור מן מפריׁש אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבטמאה;
ׁשאינֹו לי יראה - מהן להפריׁש אחרֹות ּפרֹות לֹו אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָואם
לי, יראה וכן לאּבד. מפריׁשין ׁשאין ּבטמאה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻמפריׁש
ּכתרּומה הּתּנּור ּבהן מּסיק אינֹו - ׁשּנטמאּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּבּכּורים

מקּדׁש. ּכקדׁשי ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָטמאה,
.Îׁשּנגנבּו אֹו אבדּו אֹו נבזזּו אֹו ונמּקּו ּבּכּוריו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָהּמפריׁש

ׁשּנאמר: ּתחּתיהן, אחרים להפריׁש חּיב - ׁשּנטמאּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹו
עד ּבאחריּותן, חּיב ׁשהּוא מלּמד - "אלהי ה' ּבית ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"ּתביא

הּבית. להר ְְִִֵֶַַַׁשּיביאם
.‡Îלא לירּוׁשלים, ּבידֹו להעלֹותן ּבּכּוריו ְְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּמפריׁש

לׁשלחם מנת על מּכּתחּלה לּקטם ואם ׁשליח; ּביד ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָיׁשלחם
לׁשלחם. מּתר זה הרי ׁשליח, ְְְֲִֵֶַַָָָָֻּביד

קודש שבת
ג ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

מׁשמר‡. לאנׁשי נּתנין במקדש]הּבּכּורים והן[השבועי , ְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ׁשהן ּבארנּו, ּוכבר הּמקּדׁש. ּכקדׁשי ּביניהן אֹותן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמחּלקין
מקֹום, ּבכל ּבּכּורים ׁשאכל זר ,ּולפיכ 'ּתרּומה'; ְְְְִִִִֶַָָָָָָקרּויין
ׁשּנכנסּו מאחר אֹותן ׁשּיאכל והּוא - ׁשמים ּבידי מיתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹחּיב

ירּוׁשלים. ְְִַַָלחֹומת
מקצתן·. הפרות]היּו זה[של - ּבחּוץ ּומקצתן ּבפנים ְְְִִִִֶַָָָָָ

ּדבריו. לכל הקּדׁש הּוא והרי מיתה; עליו חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבפנים,
ּדבריו. לכל ּכחּלין הּוא הרי ׁשּבחּוץ, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֻוזה

ׁשּנכנסּו‚. מאחר לירּוׁשלים חּוץ ּבּכּורים ׁשאכל ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכהן
תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן לֹוקה - החֹומה מן ְֱִִִִֶֶֶַַַַָָֹלפנים
ּכמֹו הּבּכּורים, והן ,"יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָֹלאכל
ּבירּוׁשלים הּכהן אכלן אם וכן ּתרּומה. ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּבארנּו
ּבחּוץ; ׁשאכלן ּכמי הּתֹורה מן לֹוקה - ּבעזרה הּנחה ְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקדם
לפני "והּנחּתֹו ׁשּנאמר: ּבעזרה, הּנחה טעּונין ׁשהן ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלפי

."אלהי ה' ְֱִֶַֹמזּבח
על„. ואף לּכהן, הּתרּו - ּבעזרה אֹותן הּמביא ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּומּׁשהּניחן

מעּכבת הּקריאה ׁשאין עליהן; התוּדה לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּפי
למחיצתן חּוץ ׁשּיצאּו ּובּכּורים לירושלים]אכילתן. [חוץ ְְֲִִִִִֶָָָָָ
ּבאכילה. מּתרין ְְֲִִַָָָֻוחזרּו,

ויתר‰. ּדבר. לכל ּתרּומה ּכאכילת ּבּכּורים, ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָאכילת
לאֹונן אסּורין ׁשהן - וטרםּבּבּכּורים קרובו שמת מי -] ְֲִִִֵֵֶַ

מקֹוםנקבר] הבאת ּוטעּונין לירושלים], טהֹור[- וכהן ; ְְֲִֵַָָָֹ
טהֹור יׂשראל ׁשּלֹוקה ּכׁשם לֹוקה, - טמאים ּבּכּורים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאכל
ּבתרּומה. ּכאן ּׁשאין מה ׁשּנטמא; ׁשני מעׂשר ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאכל

.Â:ּבהן נאמר ׁשהרי לאֹונן? אסּורין ׁשהּבּכּורים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּנין
ּבׂשמחה, לאכלן חּיב ׁשהּוא מּכלל - הּטֹוב" ּבכל ְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָ"וׂשמחּת
מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבאנינּות, והאֹוכלן ּבאנינּות. ְְְֲֲִִִַַַַַַָָֹלא

מדרבנן] .[מלקות
.Ê."בּטנא "וׂשמּת ׁשּנאמר: ּכלי, טעּונין ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָהּבּכּורים
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ּבפני ּבכלי ומין מין ּכל להביא הּמבחר מן ְְְְְִִִִִִִִֵַָָָָָֻּומצוה
יביאם ולא יצא. אחד, ּבכלי הביא ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹעצמֹו;
ּגּביהן, על וחּטים מּלמּטה, ׂשעֹורים אּלא - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָּבערּבּוב
על ורּמֹונים ּגּביהן, על ּותמרים ּגּביהן, על ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָוזיתים
אחד ּדבר ויהיה הּכל; מן למעלה ּותאנים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגּביהן,

הּוצין ּכגֹון ומין, מין ּבין דקל]מפסיק וחלף[עלי ְְְִִִִֵֵֶַָ
עשב] לּתאנים,[מין ּומּקיף ּבהן. וכּיֹוצא עלין אֹו ,ְְִִִֵֵֶַַַָָ

מּבחּוץ. ענבים ׁשל ְֲִִֶֶַָאׁשּכֹולֹות
.Áוחֹוזר הּבּכּורים, הּכהן נֹוטל - מּתכֹות ּבכלי ְְֱִִִִִֵֵֵַַַָָֹהביאם

ער ׁשל ּבסּלים הביאם ואם לבעליו. וכּיֹוצאהּכלי וחלף בה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נטמאּו ואם לּכהנים; והּסּלים הּבּכּורים הרי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָֹּבהן,

לּכהנים. הּסּלים אין ֲִִִִֵַַַַֹהּבּכּורים,
.Ëּתֹורין ּבידם מביאין היּו הּבּכּורים, את מביאין ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָּכׁשהיּו

יֹונה, ּובני ּתֹורין הּסּלים מּצּדי ּתֹולין היּו וכן יֹונה; ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָּובני
קרבים היּו הּסּלים, ׁשעם אּלּו הּבּכּורים. את לעּטר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּכדי

לּכהנים. נּתנין היּו ׁשּבידיהן, ואּלּו ְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹעֹולֹות;
.Èּבׁשעה ּבּמקּדׁש הּבּכּורים על להתוּדֹות עׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמצות

ּ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

.‡Èמי 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 הּגיע הּבית. להר ׁשּמּגיע עד ,הּדר ּבכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוקרֹובֹו
ּ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 ויֹוצא. ויׁשּתחוה, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָקרן;
הּבּכּורים לרּבֹות ,"מּיד הּטנא הּכהן "ולקח ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשלמים קרּבן טעּונין ּכ ּתנּופה, ׁשּטעּונין ּוכׁשם ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלתנּופה.
הּוא ּולהּלן הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ּבהן: ׁשּנאמר ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָוׁשיר,
החג ּׂשמחת מה - "ּבחּג "וׂשמחּת ּברגלים: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאֹומר

מעּכב. הּקרּבן ואין ּבׁשלמים. ּכאן אף ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבׁשלמים,
.‚È,לעזרה ּכׁשּיּגיע עליהן? ּבׁשיר קֹוראין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָואימתי

ּדּליתני". ּכי ה', ארֹוממ" וקֹוראין: הּלוּיים היּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִַַָָמתחילין
.„È,לּמקּדׁש ּבּכּוריו הביא ּכיצד? לינה. טעּונים ְְִִִִִִִֵֵַַַָָָהּבּכּורין

מירּוׁשלים הּיֹום ּבאֹותֹו יצא לא - ׁשלמיו והקריב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹוקרא,
ׁשּנאמר: לעירֹו, למחר ויחזר ׁשם ילין אּלא למקֹומֹו, ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלחזר
מן ּפֹונה ׁשאּתה ּפֹונֹות ּכל - "לאהלי והלכּת בּבקר, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ"ּופנית
אֹומר, נמצאת ּבּבקר. אּלא יהיּו לא לֹו, לכׁשּתבֹוא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמקּדׁש
ּבכלי, מקֹום, הבאת ּדברים: ׁשבעה טעּונין ְְְְֲִִִִִִִֶַַָָָָׁשהּבּכּורים
ּבירּוׁשלים. ׁשם ולינה ּותנּופה, וׁשיר, וקרּבן, ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָּוקריאה,
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― השנ"ה מּלבעֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ּכתּבה ְְְְְְִִִֶַָָֹֹֻּבלא

יׂשראל" מּבנֹות קדׁשה gi)תהיה ,bk mixac)ּוכבר , ְְְְְִִִֵֵֶָָָ
אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין האזהרה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכפל

להזנֹותּה" אתּֿבּת "אלּֿתחּלל xwie`(יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַַַָ
(hk ,hiספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)אלּֿתחּלל" : ְְְִֵַַָ

לׁשם ׁשּלא ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹאתּֿבּת
איׁשּות. לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹאיׁשּות,
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוׁשמע
ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְִִֵֶַָָָָָָענין
אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ׁשהּבֹועל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָיתעּלה,
אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ׁשּום חּיב אינֹו ― ֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאֹונס
ׁשּפגע, אּׁשה אֹותּה וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּתׁשלּום
ּכיון ּבדעּתנּו, עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו

נֹוהג הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאין
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָּככלּֿדבר
לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָָלחברֹו
ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, חּיב ְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבמהּֿׁשהּוא
וימחֹול עליה לבֹוא אדם לאיזה ּולמסרּה ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָהּנערה
ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו, זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ ְְְְִֵֶֶַָָָֻלֹו

ּכסף dztnd)החמּׁשים e` qpe`d qpwpy)ׁשהם ֲִִֵֶֶֶַ
לֹו ׁשּיּתן מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָלאבי
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֻּכ

להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)לפי , ְְְְְִִֵֶַַַָ
אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ׁשּדנּתי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּזה
הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ׁשּפּתה קרה ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
וגּלה .לכ ּדר אין ― ּובהּתר ׁשניהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּברצֹון
ּומלאה הארץ "ולאֿתזנה ואמר: לכ ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתֿהּטעם

זּמה" קֹורה(my)הארץ והּפּתּוי ׁשהאֹונס לפי . ְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
יתרּבה ― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמעט,
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זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָויתּפּׁשט
ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָוהּוא
לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. מׁשּפטי ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָּׁשּיחּיבּו
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין ― ְְְְֲִִִִִֵָָָָָָּדפנּויה

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות ְְִִִֻזֹו
שני, שלישייום ,יום

.·Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְִִִִִִִַָָָָָָָָעברּיה
ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ׁשּלא לּה. ְְְְְִֵֶֶַָָָָָֹלהציק
ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי עֹונתּה מּמּנה ימנע ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָאֹו
לא וענתּה ּכסּותּה "ׁשארּה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹֹוהּוא

i)יגרע" ,`k zeny)ּֿכל ּכֹולל ּבעצמֹו, זה ולאו . ְְְְִֵֶַָָָ
מּׁשלׁשת ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּנֹוׂשא
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּדברים
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָיתעּלה
יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹׁשארּה

(h ,my)ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו מּכאן ,ְְִִֶֶַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ְְְְְְְְִִֵַַָָָָימנע

(mihtyn zyxt)הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו "וכי :ְְְְִִַַַַָָ
אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעּתה?

ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― ְְְְְֵֵֶַָָָָ"ׁשארּה
ארץ" ּדר זֹו ― .(`zeyi)עֹונתּה ֶֶֶֶָָ

רביעי, חמישייום ,יום

.·È¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרי"ב לפרֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ּולהתּכּון ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָולרּבֹות
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִֶֶַַָָורביה,

(f ,h ziy`xa)ּבארּו ּוכבר .(.fh zekxa)ׁשהחתן ְֲֵֶֶָָָ
טעם ונתנּו ּבתּולה, נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ְְְְְִִִַַַַָָָָָּפטּור
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָלכ

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו ואין(q`:)מצוה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש
שישי, קודשיום שבת

.·Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרכ"ב לגרׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַָָָ
אמרֹו(xhya)ּבספר והּוא לגרׁש, נרצה אם ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָ

ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻיתעּלה:
(` ,ck mixac)ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָ

,לכ המיחדת ּבמּסכּתא ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּדין
ּגּטין. מּסכת ְִִֶֶַַּכלֹומר

�
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(Êלקרקע� שבמחובר כיון – ישראל שום דרך אם שיודעיםאבל ישראל למקצת אפילו 43.חוששים

zexewn

ב.43) סעיף רמד סי'
רמג סימן שבת הלכות ב' חלק

•
dxez ihewl

הפרק: שניתוכן אצל השנה ראש בעבודת ההבדל
(לשון ויעקב שר) (מלשון ישראל ה': בעובדי הסוגים

עקב)
" (לאחרי הכתוב המשך יבאר זה בחודש[בפרק תקעו

""שופר - משפט) הוא לישראל חק כי חגינו. ליום בכסה
יעקב :]"לאלקי

.åðâç íåéì äñëá
אלא השנה, ראש על קאי פשוטו לפי חגינו" "יום
ומועד", חג בשם נקרא "לא השנה ראש שהרי שקשה
חג על קאי הפנימי הפירוש לפי חגינו יום אלא
(שענינו השנה ראש של וסיום המשך שהוא הסוכות,

"בכסה"). -
תוכנם לפי - הסוכות וחג השנה ראש פירוש:
ע"י שפועלים דמה אחד, המשך מהווים - הפנימי
הסוכות. בחג התגלות לידי בא השנה בראש העבודה
ùàøá äìâúîù ïåéìòä ïåöøä äðä éë ,ùåøéô
úå÷ìúñää úðéçá àåäù ,àñëá é"ò àåä äðùä
úå÷ìúñä ïîæ àåäù ,äðùä ùàø ìéì úìçúáù

ìò ,äðùä ùàøáå ,äøáòù äðù ìù éììë úåéçä
éììë úåéç ùãçúî àåä ,úåòé÷úäå úåìôúä éãé

.øçà
של החיות סילוק על וקאי כיסוי, לשון הוא "כסה"
סילוק שבגלל השנה, ראש ליל בתחילת שעברה שנה
ע"י המלוכה בענין חדש רצון להמשיך צריכים זה
אחר". כללי "חיות נמשך שעי"ז ותקיעותנו, תפילותינו
ãòå äðùä ùàøî éåìéò øçà éåìéòá äìòúîå
ïîæ àåäå ,úåéìòä øîâ àåä äìéòðá æàù ,ô"ëäåé
äìòîì åøäèú 'ä éðôì áéúë éæàå .äçéìñä øîâ

.ì"ðë 'éåä úðéçáî
העליון ורצון עונג לעורר שהעבודה לעיל הובא
ימי עשרת כל במשך נמשכת המלוכה במדת ב"ה
להתקרב הנפש מעומק מתעורר האדם שאז תשובה,
היא זו ועבודה נפשו. כוחות עשר בכל יתברך אליו
בעילוי עולה שהאדם - למעלה" מלמטה "עלי' בדרך
כביכול, למעלה וכן ה'; אל בהתקרבותו עילוי אחר
מתוארת המלוכה בענין והרצון העונג שהתעוררות

" בתרועה".עלהבכתוב אלקים
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העבודה בזמןגמר הכפורים ביום הוא ("העליות")
ממהותו מקורה שהסליחה הסליחה, גמר זמן נעילה,
"לפני" - תטהרו" הוי' "לפני וכמ"ש יתברך, ועצמותו
שענין וכידוע הוי', משם כביכול למעלה היינו
מעלה שלמעלה ב"ה העליון מרצון נמשך הסליחה

הוי'. שם מאותיות הנשפעת מההשפעה
àåäù ,úåëåñä âç àåä ,åðéâç íåéì êùîð äæîù ãò

.äçîùä úåìâúä åðúçîù ïîæ
"הרצון הרי ה"עליות", גמר לאחרי הסוכות, ובחג
לידי באים יתברך במלכותו דלמעלה והעונג חדש"
לעורר היא השנה דראש העבודה כלומר, התגלות.

ידילמעלה ועל המלוכה, בענין ועונג רצון כביכול
אל מחיל עולים תשובה ימי עשרת במשך עבודתנו
ליום, מיום יותר, עליונים ועונג רצון שמעוררים - חיל
ואח"כ העלי'. ושלימות גמר הוא הכפורים שביום עד

יתברך שמלכותו ה"גילוי", בנפשותתתגלהמתחיל
היא שאז הסוכות, חג של ענינו וזהו ישראל, בני
החג, בסיום היא הגילוי (ותכלית הגילוי התחלת

עצרת). בשמיני
חגינו". "יום שמחה, זמן הוא אז ולפיכך
שיש שאע"פ טוב, אבן בה הסגורה התיבה ו"כמשל
אותה שיפתחו עד בהעלם אלא אינו עונג, בה

בגלוי". בה וישתעשע
éåìéâá úàù øúéá íé÷ìàì äìåãâ äçîùä äéäúå
àåäù ,àñëá úðéçá éãé ìò ä"á ïåéìòä ïåöø
ïî àöåéä ìùîëå ,ä"ø ìéì úìçúáù úå÷ìúñää

.íéìôëáå úàù øúéá àåä åúçîùù ,äéáùä
בא השנה דראש החדש החיות שגילוי להיות
התגלות על השמחה לפיכך, - והסילוק הכיסוי אחרי
אדם שמחת כמשל ביותר, גדולה שמחה היא זאת

השבי'. מן היוצא
êåñéð ïéðò àåäù ,ïåùùá íéî íúáàùå áéúë ïëìå
íéî éåìéâ úëùîä íäù ,çáæîä ìò âçá íéîä

.'åë éú÷øæå áåúëä øîàù íéøåäè
בהמשך היא הסוכות דחג שהשמחה הנ"ל, ע"פ
לכך הפנימי הטעם יובן הכיפורים, דיום להסליחה
המזבח, ע"ג המים ניסוך עם קשורה דסוכות שהשמחה
וזרקתי וכמ"ש סליחה על מורה מים שניסוך לפי

גו'. טהורים מים עליכם
אבל למעלה, כיפור] [ביום העון שנסלח גם "כי

וצריך עומד, במקומו למטה הטומאה רוח עדיין
ביום הוי' מלפני שנמשכים טהורים במים רחיצה

שבחג". המים בניסוך לגילוי ובאים הכפורים
בא שאז מצד היא הסוכות דחג השמחה [בקיצור:

ה והרצון העונג ממש גילוי הקבחדשים"לידי של ה""
השמחה וגודל השנה), דראש (העבודה עלינו מלך להיות

ה לאחרי בא שהגילוי לפי ראשכיסוי"הוא בליל והסילוק "
השנה.

שלאחריו:] הפסוק יבאר ועתה
.á÷òé é÷ìàì èôùî àåä ìàøùéì ÷ç éë

הכתוב, חלקי שני בין השינויים להבין יש
"כי אומר ואצלו "ישראל" נקט גו'",חקדבתחילה

השנה ראש יעקב ואצל יעקב, שם נקט אח"כ ואילו
"משפט". זמן הוא

,'åë íé÷ìà íò úéøù éë úðéçá àåä ìàøùé äðä
,íé÷ìà úðéçá ìò ìùåîå øù äùòð øáëù åðééäã
éåìéâ úåéäì íéðô øúñäå íåöîö úðéçá àåäù
úé÷ìàä åùôð äèùôúð øáëù ,åéâåðòúå æ"äåò
àøåäðì àëåùçî àëôäúàå íéàåö íéùåáìî
úé÷ìàä åùôð ïåöø ãöî áåèá øçåáå ,òøá ñàåîå

.åáø÷á úìùåîä àéäù
צדיקים על ומורה המעלה, שם הוא "ישראל"
אלקים, דשם וההסתר ההעלם על שולטים שהם
(היפך הזה עולם לתענוגי האפשריות היא שממנו
מתענוגי עצמו "הפשיט" כבר הצדיק ואילו הקדושה),
שהפך יותר, ועוד צואים"), "לבושים (הנקראים עוה"ז
- ברע ממש שמואס עד לאור, והחשך לטוב הרע את

בקרבו. המושלת לבדה היא האלקית שהנפש לפי
äðùä ùàøá åì êùîðù ,'åë ÷ç éë åæ äðéçááå
ìëì ïåæîå ÷ç úåéäì ïåéìò ïåöøå àúìâìâ úðéçáî
íçì éðôéøèä ù"îë ïåæî ïåùì àåä ÷ç éë ,äðùä

.é÷ç
הצדיק עבור השנה דראש העבודה פעולת וענין
"כי - הוא כולה, השנה כל למשך "ישראל") (בחינת

והיינו,חק מזון, לשון הוא "חק" הוא": לישראל
יתברך אליו להתקרב השנה בראש שהתעוררותו
שלמעלה ועונג ברצון ("ממעמקים") הנפש מעומק
ורצון עונג גילוי למעלה מעוררים (שעי"ז ודעת מטעם
לנפש מזון לו תהי' זאת התעוררות - ב"ה) העליון
כל במשך שעבודתו היינו כולה, השנה כל למשך
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דביקות של מדריגה באותה חדורה תהי' כולה השנה
בהקב"ה. עמוקה

.ä÷é÷ç ïåùì ÷ç íâå ,úåòéá÷ ïåùì ÷ç íâå
וגם קביעות, לשון - ב"חק" פירושים שני ועוד
צ"ל השנה דראש העבודה כלומר, - חקיקה לשון

האדם. בנפש וחקוקה קבועה
éìâ ïéðò àåäåúðéçá àåäù ,äàìéò åøéäèá åôéìâ ó

.íéìë úðéçá íäù ä÷é÷çáù úåéúåà
השנה: דראש להעבודה והקשר

מכל (שלמעלה ב"ה העליון שרצון לעיל הובא
ע"י להמשיך צריכים שאותו - ההשתלשלות) סדר
הורמנותא "בריש בזהר נקרא - בר"ה עבודתנו
ממשיך שם ובזהר המלך), ורצון (ברשות דמלכא"
בטוהר חקיקה (חקק עילאה" בטהירו גליפו "גליף
ה"אותיות" לבחינת בזה שהכוונה ומבואר, העליון),
שכ"ב כידוע הראשון, בשרשן "חקוקות" שהן כפי
שנמשכו עליונים לאורות כלים הן התורה אותיות
היא, אלו אותיות התהוות וראשית יתברך, מאתו
לאור כינוי (שהוא העליון" בטוהר החקוקות "אותיות

ביותר). עליון אלקי
דבר אינם ה"כלים" זו שבמדריגה עלנוסףוהיינו,

הקלף, על בדיו הכתובות אותיות כמו האור,
הם אלא הקלף, על נוסף דבר הן חקוקיםשהאותיות

האבן על החקוקות אותיות כמו כביכול, בהאור
האבן. מעצמיות הן שהאותיות

øåà úàøùäì ïëùîå éìë úðéçá åùôð äéäú êë
ãéîú åéîé ìëù ,úåòéá÷áå åáø÷á ä"á óåñ ïéà

.'úé åéìà ìåèéá úðéçáá 'éäú íìåòìå
השנה: ראש בעבודת והענין

במצב האדם יהי' השנה דראש שביום מספיק לא
אלא בה', דבוק להיות עז ורצון גדולה התעוררות של
שאור והיינו זו, להתעוררות "כלים" לעשות צריכים

יהי' באבןחקוקהאלקי החקוקות (כאותיות בנפשו
שתמיד ובתמידיות, בקביעות בו יאיר ובמילא טוב)
אליו ביטול בבחינת האדם יהי' כולה השנה כל במשך
כמו הנפש מעומק ביטול של המדריגה (באותה יתברך

השנה). דראש בהעבודה
בפועל:] ביטוי לידי בא זה כיצד ומבאר [והולך

åúøåú úåéäì ,åúáùì äáëøî úðéçáá äéäéå

,àñøéâî 'éîåô ÷éñô àì äìéìå íîåé åúðîåà
åá ä÷áãì äéìàî äìåòä úáäìùë ùà éôùøáå
åéùòîå åéøåáã ìëù ,äæá àöåéëå äìôúá

îåäîëç úåøù÷úä úðéçáá 'äì åéäé åéúåáùç
.'åë úòã äðéá äîëçá úòã äðéá

קבועים הם לה' המוחלט וביטולו בה' דביקותו
בכל ובין ולילה", "יומם - בזמן בתמידיות בין בנפשו.
התפילה), עבודת והן התורה לימוד (הן עבודתו סוגי
חכמתו וכן ומעשה, דבור מחשבה נפשו, כוחות ובכל
(היינו לבדו לה' רק יהיו שכולם - וכו' ודעתו בינתו
להבין כדי רק ודעתו בינתו חכמתו את שמנצל
וכן יכולתו, כפי הקב"ה של ודעתו בינתו בחכמתו
שעל יתברך), בעבודתו רק עסוקים נפשו כוחות שאר

לאלקות. "מרכבה" בחינת נעשה הוא זה ידי
úà äéçîä ïåæîë ,åãìç éîé ìë åîåé÷å åúåéç åäæù

.íãàä äéçé åéìòå óåâä
שעי"ז לפי - מזון לשון ל"חק" הקשר גם וזהו
חיותו זה נעשה בקביעות, בנפשו חקוק ה' שאור

הגוף. את המחי' מזון כמו התמידי, וקיומו
åùôð ïééãòù ,á÷ò ã"åé ,á÷òé úðéçá ë"àùî
,æ"äåòä éùåáìá ùáìúäì ,á÷òá úãøåé úé÷ìàä

.àééôëúà úðéçáá àåäù àìà
יו"ד דאות עקב", "י' שם על הוא יעקב שם אמנם
(נפש היהדות נקודת על מורה הוי') שם של (ר"ת
(כמו בו השולטת היא אין אולם שבאדם, האלקית)
בבחינת להתלבש ירדה היא אלא ישראל) בחינת
העקב כמו שבאדם, תחתונה היותר המדריגה "עקב",
אדם על יעקב שם מורה וכך הארץ, על ההולך
כופה מקום שמכל אלא הזה, עולם בענייני המלובש

ה'. את ולעבוד יצרו על להתגבר עצמו את
íåàì éë ,'åë äîçìîå úåãéøéå úåéìò äæá ùéå

.'åë åøæåò ä"á÷ä àìîìàå ,'åë õîàé íåàìî
וגם בתקפו הוא עדיין שבו שהרע מאחר
עם מלחמה ע"י רק זה הרי ה' את לעבוד כשמצליח
"קביעות" בזה אין לכן "אתכפייא", הנקראת היצר,
תמיד הוא אלא "ישראל"), אצל (כמו ותמידיות
יאמץ", מלאום "ולאום וכמ"ש כו'. וירידות בעליות
העזר מצד רק הוא יצרו על להתגבר כשמצליח וגם
אין עוזרו הקב"ה "אלמלא כמרז"ל יתברך, מאתו

לו". יכול
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åì êéùîäì ,éîçø åäéàã ,èôùî êùîð åæ äðéçááå
åøæåò ä"á÷ä úåéäì ,äðùä ìë ìò íéðåéìò íéîçø

.'åë àééôëàì
" שאומר בזהרמשפטוזהו דאיתא יעקב", לאלקי

מתעורר שהאדם שע"י והיינו, רחמי", איהו "משפט
דלבא, מעומקא יתברך אליו להתקרב השנה בראש
יעזור שהקב"ה כולה, השנה כל על שמים רחמי מעורר

כו'. יצרו על להתגבר לו
ùãçä àø÷ð ïëìå ,äðùä ùàøá êùîð äæ ìëå
,ááì úøùé úðéçá åðééäã ,úøùé úåéúåà ,éøùú
éðùá êááì ìëá äéäéù úåááìä øùééì åðééäã

äèîì ä"á ïåéìòä ïåöø éåìéâ êùîåéù ,êéøöé
úðéçáá 'éäé òøä øöéä åìéôàù ãò ,äèî

:'åë àééôëúà
שעל ישרת, אותיות תשרי - תשרי חדש ענין וזהו
השנה, בראש דלבא מעומקא ישראל בני עבודת ידי
גילוי שבכח ב"ה, העליון רצון גילוי למעלה מעוררים

יתאחדוליישרזה לבבו חלקי ששני היינו הלבבות,
השמאלי שבחלל הרע יצרו גם שכופה ידי על יחד,
הימני, שבחלל האלקית נפשו כמו ה' את לעבוד

יצריך". בשני - לבבך "בכל רז"ל כמאמר
g wxt xtey ycega erwz d''c

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

‰˙ÚÂדאתדחיא זוטא באהבה הנ"ל המאמר מגוף צ"ל
דאהבה הוא האחד פירו' ב' בזה יש והנה מאה"ר,
אהבה מיני' אתדחיא אה"ר כשבא מאה"ר אתדחיא זוטא
אהבה רק נשאר אתדחיא כשאה"ר עיקר והוא הב' ופי' זוטא
רבה בתשוקה מאד שיתאוה למים הצמא עד"מ והוא זוטא
המים לו כשמביאים ואח"כ המים, אל שבלב האש מיסוד
לומר יכול ואינו בנחת ושותה ההתלהבות נתקרר אזי
כשיש ועכשיו לה מתאוה הי' מים לו הי' כשלא שמתחלה
גדול יותר התענו' בודאי אדרבה להם, מתאוה אינו מים לו
כל שהרי מים לו היו כשלא מתחילה המים לו כשמביאים
למים, צמא שהי' אלא רק אינו מתחלה לו שהי' ההתלהבות
לו כשמביאים ההתלהבות נראה שאין שמה הוא הענין אך
עיקר הוא אז אדרבה תענוג לו שאין מחמת לא המים
כשאין מתחלה אבל בהתלהבות, מורגש אינו ולכן התענוג
מיסוד ההתלהבות עיקר כל כי התענוג היפך הוא אז מים לו
היפך צער בחי' והוא התענוג משיג שאין מחמת הוא האש
תענוג בו שיש הדבר ערך ולפי נגע אותיות עונג כי העונג,
השגה, מהעדר גדול צער לו יש ערך לפי אזי כשמשיגו גדול
יש ערך לפי אזי כשמשיגו גדול תענוג בו שיש הדבר ואם
תענוג לו אין ההוא הדבר ואם ההשגה, מהעדר גדול צער לו
מהעדרו. צער כ"כ לו אין ערך לפי ג"כ אזי כשמשיגו כ"כ
שיהי' עד צערו לסבול יוכל לא הצימאון שבשעת עוד ויש
התענוג היפך שהוא לסובלו בעיניו גדול הקל דבר כל
הצמאון ובצער כו', מאד בעיניו הקשה דבר כל אף שיסבול
כו'. לסובלו יכול שהי' מאד קל דבר אפילו לסבול יוכל לא

È"ÙÚÂ'קטנו נקרא זוטא דאהבה למעלה יובן הנ"ל כל
המוחין קטנות רק לו שאין תינוק כמשל המוחין

בחי' מוטבע מוטבע, מורגש מושכל יש הנה כי נה"י, בחי'
מאיר אינו ובתינוק חב"ד, בחי' מושכל חג"ת מורגש נה"י
בחי' המוחין גדלות בחי' נקרא ואה"ר נה"י בחי' רק בו
כי חול לתפילת שבת תפילת בין אשר ההפרש וזהו מושכל,
קטנות שהוא אני אהבה חולת כי נאמר חול תפילת על
כנ"ל אלקות משיג שאינו מהעדרו מרירות דהיינו המוחין
הוי' על תתענג אז כתיב בשבת אבל למים, הצמא במשל
אהבה וזהו כנ"ל, שמשיגו מאלקות התענוג בחי' שהוא
הגלות בזמן כעת מאיר אה"ר שאין מאה"ר דאתדחיא זוטא
מהעדר מרירות בחי' שהוא המוחין קטנות בחי' שהוא
לעתיד. יהי' זה דגדלות מוחי' בחי' הוא אה"ר ובחי' אלקות,

Â‰ÊÂמוחין בחי' שהוא סיהרא אתפגמת כד בזוהר שכתיב
אה"ר בחי' השמש מאור בהן מאיר שאין דקטנות
ונק' וכאיבין צעירין הם הזאת בזמן שנולדים הצדיקים לכן
צער בחי' הוא עבודתם שכל היינו אהבה של יסורים
חודש מידי והי' כתי' לעתי' אבל אלקות, מהעדר ומרירות
כאור החמה כאור הלבנה אור והי' כו' בשר כל יבא בחדשו
התחדתותי' המוחין גדלות אה"ר בחי' בראשית ימי שבעת
הצדיקים יתעלו אזי עליונה במעלה הלבנה שיהי' דסיהרא
המוחין, קטנות בחי' הלבנה פגימת בשעת שנולדו
עבודתם אשר מהצדיקים יותר מרירות מצד ועבודתם
התענה אשר בכל התענית כי באביתר וכמ"ש עונג בבחי'
כשמלך לסוף לכן אחת בצרה אתו שהי' מפני היינו אבי
דקטנות מוחין בחי' הנ"ל בצדיקים וכמו"כ ג"כ עליו ריחם
והי' כתי' לעתיד לכן הלבנה, פגימות עם א' בחי' שהוא

וד"ל. כנ"ל הם גם יתעלו כו' הלבנה אור
g"rwz - xdefd ixn`n qxhpew

•
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שאנוÂ‰	‰לה) ממה עד"מ יובן זה, צמצום ענין להבין
צמצום בחי' ענין האדם בנפש רואים
עם בע"פ אותה ויודע מסכת איזו שלמד כגון והסתלקות,
שכולם היטב באר וסברותיה דקדוקיה ופרטי עניניה כל
דעסיק בעידנא והנה בקופסא, מונחים וכאילו בפיו שגורים
ומובדלים שקועים ודיבורו שמחשבתו אחריתי במסכת
הרי לגמרי בטל שיושב או המסכתא אותה סברת בעניני
מ"מ הראשונה, המסכת עניני על אז חושב שאינו הגם
הפרש יעדר ולא וכל מכל בשלימות בשכלו ישנם בודאי
למדו בעת בשלימות אצלו שהיו מכמו שהוא כל והבדל
רק כלל הפרש ואין בקופסא, כמונחים שהם מאחר אותה
היו אותה לומד שהי' שבשעה באותיות מאירים שאינם
והדיבור המחשבה באותיות ומלובשים מאירים השכליים
אין אחרת מסכת שלומד או מללמוד כשפסק ואח"כ
אבל מו"ד באותיות בגילוי אז מאירים הראשונים השכליים

אלא בשלימות במוחם ישנם ומציאותם מהותם
השכל באור ומתכללים באותיות מהתגלותם שמסתלקים
והסתלקות צמצום בחי' וזהו מאותיות מופשט שהוא כמו
ונכלל באותיות מהתלבשותו שמסתלק הגלוי בשכל רוחני
במהות כלל ושינוי העדר זה שאין מובן והרי במקורו
מלהתגלות שמסתלק רק בשלימות מציאותו יש כי השכל
הבדלות אלפים באלף עד"מ להשכיל יוכל וכך באותיות,
ב"ה, א"ס בהאור שהי' הצמצום ענין ותכלית קץ לאין
(שהוא א"ס האור בחי' לגבי גם ח"ו שינוי שום זה שאין
שהי' הצמצום קודם שהי' שכמו כנ"ל) ית' שממהו"ע הזיו
הוא כך האזן לשכך עד"מ החלל מקום כל ממלא האור
בגילוי מאיר הי' שמתחלה הוא שההפרש רק ג"כ אח"כ
ל"ג) אות סוף לעיל (עיין בהם מאיר שהי' אותיות בבחי'
שהיה וכלים בהאותיות בגילוי יאיר שלא הי' והצמצום

במקורו: ונכלל בהם מאיר
dl wxt dlitzd zevn yxy
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l`eny zxez

כתי'[כב)] הנה כי דוקא, משה לפני ים בוקע ענין וזהו
בכ"ד פי' ונת' יוסף, יעקב תולדות שתולדות1אלה

גילוי ענין הוא הולדה כי יעקב, מבחי' הגילוי היינו יעקב
המבריח התיכון בריח בחי' הי' יעקב כי והיינו מהמוליד,
קצה עד דלעילא השמים מקצה פי' הקצה, אל הקצה מן
ע"י זהו לארץ ממנו גילוי להיות ובכדי דלתתא, השמים
ו"ו ואזוב ארז עץ הם ויוסף יעקב כי ז"א, יסוד בחי' יוסף

אמרו2והמילוי הנה ויעקב משה אבל וא"ו, ג"כ הוא
מלבר ויעקב מלגאו שיעקב3שמשה שנאמר בכ"מ וא"כ ,

לפני עוד הי' וקרי"ס מלגאו, משה עצמו שם הנה שם הוא
ים דהנה הוא והענין כו'. משה מבחי' למעלה היינו משה
הים כשראה ולכן דרגין, דכל סופא סוף ים מל' בחי' הוא
כל אדון הברית ארון הנה ע"ד יסוד, בחי' הוא יוסף ארון
ואוכלת, פני' הופכת הכלה שארז"ל ע"ד מפניו נס הארץ,

לגמרי הביטול בחי' על רומז שזה בקיעה זה אין מ"מ אבל
אוכלת היא מ"מ אבל פניה, הופכת הכלה ע"ד רק כ"א
משה לפני ים בוקע ענין אבל לגמרי, נתבטלה שלא
משה מלפני הי' זה לקרעים, ונקרע לגמרי הים שנתבטל
וזהו מלגאו. שמשה משה ממדרגת אפי' גבוה מבחי' היינו
קדמונו מאוא"ס המשכה בחי' הוא קדים ברוח ה' ויולך
להפך יכול ומשם הקדומים לכל קדמון בחי' עולם של

כו'. יבשה יעשה שמים השתלשלו' סדרי
Í‡הרם ואתה א"ל לזה קדים רוח מבחי' שיומשך בכדי

לא אם המטה את להגביה א"א כי ונודע מטך, את
בחי' הם הידים הנה היד, הרמת ענין ושרש היד, הרמת ע"י
אמנם מהבינה, הוא המדות לידת כי ואם עליונות, מדות
ז"א שאמרו שזהו יותר גבוה מבחי' הוא שרשם שרש

ותליא אחיד ההפרש4בעתיקא בענין במ"א שנת' וכענין
(1c"ka [eyexit ] 'it 'zpe sqei awri zeclez dl`בארוכה ראה :

אוה"ת ואילך. תרפד ס"ע ואילך. תרעז ע' ח"ב תקס"ח אדה"ז מאמרי
ואילך. ב תד, ואילך. א שצה, ואילך. א שפח, ואילך. ב שפה, ויחי
ע' עזר"ת ואילך. רנח ע' תרנ"ג סה"מ ואילך. ב תתשמז, ו) (כרך שם

ואילך. רכא ע' ח"ג מלוקט סה"מ ואילך. קיז
(2ielinde . .aef`e ux` ur md sqeie awri,מד ויגש תו"א ראה :

ע' תרכ"ז סה"מ ב'תרלב. ע' ז) (כרך שם שכא. ס"ע בא אוה"ת א.
ד. ס, חוקת לקו"ת גם וראה שפו. וע' כז. ע' תרכ"ט ריט.

(3xaln awrie e`bln dyny.רח ע' וארא אוה"ת בארוכה ראה :
ועוד. ואילך. קעב ע' ואתחנן

(4`ilze cig` `wizra `"f . .xzei deab . .myxy yxey . .zecnd:
יט, במדבר ב. יט, שמיני לקו"ת א. עג, סע"ב-ג. עב, יתרו תו"א ראה
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לכשב כבש השתלשלו'5בין בסדרי שהוא כמו הוא שכבש
אבל חג"ת, שי"ן חו"ב, או חכ' בית כתר, לבחי' רומז כ"ף
שקודמים המדות שרש כמו היינו לבי"ת קודם השי"ן כשב
הוא מטך פי' מטך, את הרם בכאן לו ציוה ועד"ז לחו"ב,

ממשלה הים,6ל' על לשלוט הממשלה בחי' שיגביה וציוה
הים על ושם, יד מלשון גודל כענין ג"כ הוא ידך את ונטה
וישם הלילה כל עזה קדים ברוח ה' ויולך ועי"ז ובקעהו,
גזרים, לי"ב הת"י פי' המים, ויבקעו לחרבה. הים את
בהיות והיינו בפ"ע, במסילה יעלה שבט שכל בכדי והיינו
מכסה והים דבריאה בקר י"ב כנגד הם שבטים י"ב כי נודע
בנ"י שיבאו קרי"ס ענין שורש אמנם מלמעלה, עליהם
בחי' ויתגלה ביבשה, דאתכסיא עלמא בחי' הים בתוך

איך יהי' האריז"ל כפי' או הזהר כפי' אם שיהי' איך האצי'
גם כי נודע ולהיות הבריאה, עם האצי' נתחבר הרי שיהי'
עלו ששם וז"ע דז"א, אלכסונין גבולי י"ב יש באצי'
להיות דבריאה בקר י"ב מבחי' שעלו י"ה, שבטי שבטים
דז"א אלכסוני' גבולי י"ב בחי' הוא י"ה שבטי בבחי'
בפ"ע לו הראוי' במסילתו יעלה שבט שכל ובכדי דאצי',
כי ונמצא המים. ויבקעו וזהו קרעים, לי"ב הים נקרע לזה
קדים הרוח בחי' מחמת תחלה הים שנקרע אמת שניהם
אמר ואח"כ חרבה, הים ונעשה עולם של קדמונו מבחי'
גזרים לי"ב הים שנבקע לנו שמספר היינו המים ויבקעו

כו'. בפ"ע במסילה יעלה שבט שכל בכדי
`"lxz qepie d`x mid d"c xn`n

וע' א. ע' ח"א תקס"ח שסד. ע' תקס"ז אדה"ז מאמרי ב. נח, חוקת ב.
ועוד. ואילך. תיח ע' ענינים ואילך. ד

(5aykl yak oia yxtdd oipra `"na 'zpy.ב לז, אמור לקו"ת :

ואילך. סע"ד לח,
(6dlynn 'l yi` 'itממ"ש צ"ע בגוכי"ק: נרשם הגליון בשולי :

שורר. איש כל להיות

•
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‰p‰Â,ּבריּבּוי הׁשּפעה היא חסד רב מּבחינת ההׁשּפעה ¿ƒ≈ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּלא מאד ּבריּבּוי וכבֹוד עֹוׁשר להם ּׁשּיׁש מה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹוזהּו
אין ּכי יו"ד) ט. (קהלת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכלל, חׁשּבֹון ּפי ְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹעל
ׁשּמקּבלים והיינּו וגו', ּבׁשאֹול וחכמה ודעת וחׁשּבֹון ְְְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָמעׂשה

החׁשּבֹון. ּפי על ְִֶֶַַֹׁשּלא
‰p‰cנקראת חׁשּבֹון עה) סעיף ח' (אֹות אֹור ּבמאֹורי איתא ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶָ

עח. בתרא (ּבבא ּובגמרא הּמחׁשבה. ׁשם על ְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָָָהחכמה
חׁשּבֹון ּבאּו הּמֹוׁשלים יאמרּו ּכן על ּפסּוק על ּדרׁשּו ְְְְִֵֶַַַָָֹֹב)
מצוה הפסד עֹולם ׁשל חׁשּבֹונֹו ונחׁשֹוב ּבאּו כז) כא. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹ(ּבּמדּבר
מּבחינת הּוא זה ּדחׁשּבֹון הפסדּה, נגד עבירה ּוׂשכר ׂשכרּה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָנגד
הּמּדה, קו ּבחינת והּוא נפקת מחכמה ּדאֹורייתא ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָהחכמה
רּוחנּיֹות הׁשּפעֹות ּכל על והּקצבה הּמּדה נמׁשכת ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּׁשם
ּדחסד ההתּכללּות ּבאֹופן הּוא והּמּדה הּמׁשקל וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָוגׁשמּיֹות.
אֹופן ּובאיזה אי ׁשּמֹודדת החכמה ּפי על ׁשּזהּו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּוגבּורה,
על אחת ּדמּדה ּבהתּגּברּות ּוגבּורה ּדחסד ההתּכללּות ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּתהיה
ּכמֹו הנ"ל, הּמּדֹות ּבהׁשּפעת הּמדידה נמׁשכת ּומּזה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָזּולתּה,
אֹופן, ּובאיזה ההׁשּפעה תהיה ּכּמה ּומזֹוני חּיי ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהׁשּפעת
טז. (ּביצה הּׁשנה מראׁש לֹו קצּובים אדם ׁשל מזֹונֹותיו ְְְִֵֵֶַָָָָָָֹּוכמֹו
ׁשהּדין א) טז. הּׁשנה (ראׁש [ׁשעה] יֹום ּבכל ניּדֹון אדם וכן ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹא)
לֹו נמׁשכה ּכזה ׁשּבאֹופן ועבֹודתֹו מעׂשיו ּפי על הּוא ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמׁשּפט
ּבהתּגּברּות אם ּוגבּורה, ּדחסד הּמׁשקל ּפי על ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעה
והּוא יב) לז. (אּיֹוב ׁשּכתּוב ּוכמֹו וׁשלֹום, חס כו' אֹו ְְְֲִִֶַַָָָהחסדים

ׁשּזהּו רׁש"י ּופירׁש לפעלם ּבתחּבּולֹותיו מתהּפ ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמסּבֹות
זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשהיּוּכמאמר הרי ב) יז. הּׁשנה (ראׁש לברכה ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מרּוּבים ּגׁשמים עליהם ּופסקּו הּׁשנה ּבראׁש צּדיקים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל
צריכה ׁשאינּה הארץ על בזמּנן ׁשּלא מֹורידן כו' חזרּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלסֹוף
מּועטים ּגׁשמים עליהם ּופסקּו מּוכׁשרים היּו לא וכאׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלהם,

להם. הּצריכה הארץ על ּבזמּנן מֹורידן כו' חזרּו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָלסֹוף
¯‰Ê·eהּוא ּברּו הּקדֹוׁש זה ּפסּוק על ב) קט. א (חלק ¿…«ֵֶֶַַָָָ

לאתקּיימא ּבעלמא עֹובדין ואייתי סּבּובין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָמסּבב
קּודׁשא עֹובדין, איּנּון ּדיתקּיימּו נׁשא ּבני ּדחׁשיבּו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּולבתר
ּבקדמיתא ּדהוה מּכמה עֹובדין לאיּנּון לֹון מהּפ הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָּברי
הּמּבּול ּדֹור ּכגֹון להתקּיים ּובֹוראן הּדֹורֹות ׁשּקֹורא ְְְְְִֵֵֶַַַַַָ(היינּו
ּובּטלם מעׂשיהם וקלקלּו לעֹולם קּיימים ׁשּיהיּו חׁשבּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהם
י' חסר ּבתחּבּולתו החּמה) אֹור ההעּדר. אל מהּקּיּום ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוהפכם
נׁשא ּבני מטיבין אי כו'. קּמיּה ּדאסּתחרת טקלא ּדאיהּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָכו'
ּוכדין ליּמינא לֹון אסחרת ּדסחרא טקלא ההיא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָעֹובדיהֹון
נׁשא ּבני אתּו כו'. לֹון לאֹוטבא ּבעלמא עֹובדין ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָָאתעבידּו
דׂשמאלא ּבסטרא ליּה אסחר הּוא ּברי קּודׁשא כו' ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלאבאׁשא
לֹון לאבאׁשא ּבעלמא עֹובדין ואתעבידּו כו' מסּבֹות ְְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָּומהּפ
כו'. עֹובדיהן לאֹוטבא ּתייבין נׁשא ּדבני עד כו' נׁשא ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָלבני

ÔÈ	Ú‰Âּדאצילּות מלכּות ּבחינת הּוא טקלא ּדהּנה הּוא ¿»ƒ¿»ְְְְֲִִִִֵַַַָ
לבריאה-יצירה-עׂשּיה, ההׁשּפעה מקֹור ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָׁשהיא
מטיבין ּדאם נׁשא, ּדבני עֹובדיהֹון ּכפּום מסּתחרת ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָוהיא
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ליּמינא, לֹון אסחרת ּדסחרא טקלא ההּוא אזי ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָמעׂשיהם
ּדאצילּות הּימין קו מּבחינת הּמלכּות מקּבלת ׁשאז ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָהיינּו
התּגּברּות ּבחינת הּוא ואז חכמה-חסד-נצח, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא
חס ואם למּטה, ּבעֹולם וחסד טֹוב ונמׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהחסדים
כו', טֹוב עֹוׂשה ואין דלתּתא אתערּותא ליּכא ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָוׁשלֹום
קו מּבחינת הּמלכּות ׁשּתקּבל ּבמעׂשיהם ּגֹורמים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַאזי

הּתחּתֹונים. ּבמעׂשה ּתלּוי ּדהּכל כו', ְְְְֲִֵַַַַַָֹֹהּׂשמאל
.¯evÈ˜ּפי על ׁשּלא ּבריּבּוי הּוא חסד ּדרב ההׁשּפעה ƒְְְִִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשל חׁשּבֹונֹו ונחׁשֹוב ּבאּו חכמה חׁשּבֹון ְְְְְְֶֶֶֶַַָָֹהחׁשּבֹון,
אדם ּדתֹורה. הּמּדה קו ּפי על ּבעֹולם ההׁשּפעֹות ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָָעֹולם,
הּקּבלה ּתלּוי ׁשּבזה מעׂשיו, לפי (ׁשעה) יֹום ּבכל ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָניּדֹון
ורע. לׂשמאל אֹו וטֹוב לימין אם הּמלכּות דספירת ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָֹוההׁשּפעה
a wxt g xn`n
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מינייהוÂ‰	‰מא) תתאה עלמא ההוא תליתאה עלמא
שנת"ל כפי הנה פרודא, בי' הכוונה1דאשתכח

נבחן שבהם בחינות הג' וזהו הפרטים, בי"ע עולמות על
טמירא עילאה ההוא קדמאה דעלמא ההשתל', כללות
ובפרטיות האצי', שלפני א"ס עולמות על הכוונה דכולא,
דלגבי דהגם א"ק פרצוף על קאי בי' אסתכיל דלא הנה
ע"ש דבריאה אדם ונק' התחדשות בבחי' ה"ה לפה"צ
כלל, גילוי בגדר שאינו העלם בחי' הוא אבל ההתחדשות,
עקודים בפרצופי הוא אתיידע ולא בעצם. סתום בחי' והוא
בבחי' הוא דבכללות דכללות, דיצי' אדם בחי' ונקודים,
ולא וזהו המקבלים, מן סתום שהוא אלא מצ"ע גילוי
טמירא עילאה ההוא בחי' בכלל זה גם הנה ולכן אתיידע,
עולם שהוא תניינא מעלמא הוא הגילוי והתחלת דכולא,
הוא דאצי' דז"א וכידוע דלעילא, בההוא קשיר דאיהו האצי'

הא"ס עולמות מיני',2סוף אשתמודע דקב"ה הוא ודא אבל ,
מתלבש שהאור וכלים, אורות בבחי' ה"ה האצי' דעולם
האור מגיע ידם ועל ובהן האורות את מכילים והכלי' בהכלי
מינייהו תתאה עלמא ההוא תליתאה. עלמא שהם בבי"ע גם
סובב כמו בי"ע לגבי דאצי' וכנ"ל אצי', בערך אינו דבי"ע
ואצי' לבי"ע, אצי' בין המפסקת פרסא וישנו ממלא, לגבי
חד, וגרמוהי איהו חד וחיוהי דאיהו היחוד עולם הוא
עלמין התלת וזהו פרודא. בי' דאשתכח הוא בי"ע ועולמות
תליתאה דעלמא לפי"ז אמנם ההשתל'. כללות נבחן שבהם

תניינא עלמא לגבי כלל בערך אינו הרי פרודא בי' דאשתכח
לגבי כלל בערך שאינו ומכש"כ דלעילא, בההוא דקשיר
תלת אומרו מהו א"מ וא"כ דכולא, טמירא עילאה ההוא
התלת בכל ה"ה בגוי' גניז דאיהו לקוב"ה לי' אית עלמין
ועיקר תכלית היא דזאת הוא הענין אך בשוה. עלמין
שנמשך התענוג אור ואותו בי"ע, בירורי לברר העבודה

זה אור יהי' כנ"ל לאצי' ואריך בבי"ע,מעתיק גם נמשך
כלים לעשותם דבי"ע בהבירורים וזיכוך הבירור ע"י והוא
יומשך זו עבודה דע"י יותר ועוד העליון, אור לגילוי ראוים
לפה"צ הראשון שרשו בשרש שהוא כמו האור עצם

דכתיב וזהו הבל"ג. וכח הגבול מכח רחבה3שלמעלה
בחי' לקבל רחבים כלים הם ומצות דתורה מאד, מצותך

העליון המצות4מאד ושיהיו א"ס, בעצמות כבי' שהוא כמו
שהוא מא"ד ע"י הוא זה מופלא אור גילוי לקבל רחבים

הרי5אד"ם דוקא למטה בתומ"צ בעבודתו דהאדם והיינו ,
ועצמי' דפנימי' זו ועצמי' פנימי' כוונה ב"ה.6משלים א"ס

עיניכם מרום שאו כ"ו) מ' (ישעי' כתי' דהנה הוא והענין
שו"א בריאת על קאי דאלה וגו', אלה ברא מי 8וכמ"ש7וראו

יש שהן לפי אלה ונקראו בהבראם, השוה"א תולדות אלה
וזהו ומושג, ידוע שאינו אין בחי' שהוא מי מבחי' ונבראו
הנראה יש הוא שהנברא לפי מאין יש נק' שהבריאה הטעם
ידוע שאינו אין בחי' הוא המהווה והמקור כל, לעין ונגלה
מאין, יש הבריאה נקרא מה מפני א"מ לכאו' אמנם ומושג.

ואילך).1) צה ע' (לעיל ואילך לז פרק
ובכ"מ.2) ב. פו, ב. ד, להצ"צ סהמ"צ ב. פא, תרומה תו"א ראה
צו.3) קיט, תהלים
מצות4) היא מאד מצותך רחבה "וזהו סי"ז: אגה"ק תניא ראה
dwcvd."ב"ה א"ס הארת בה להתלבש מאד רחב ושטח כלי שהיא

הן שהמצות מאד מצותך רחבה "וכמ"ש סע"א: לג, אמור ובלקו"ת
דבאתערותא נודע ד"ה באגה"ק זה פסוק כדפי' מאד בחי' לגילוי כלי
ע' שם גם (וראה שכח ע' ח"ב תרל"ו המאמרים ובספר דלתתא".
כוללת שצדקה לפי וי"ל הצדקה, על זה ביאר [באגה"ק] "ושם קלב):
ביטול בבחי' האדם עבודת ע"י מצוה בכל בד"פ הוא וכן המצות, כל
ובספר כו'". העליון מאד בחי' שיומשך פי' מאד מאדם נעשה

כדפי' מאד מצותך "רחבה (בשוה"ג): קפד ע' ח"א תרל"ג המאמרים
רחבים כלים הם שהמצות דבאתעדל"ת נודע ד"ה י"ז סי' באגה"ק
וראה הצדקה". מצות היא פרט ובדרך .. העליון מאד בחי' לקבל
תתקנה. ע' בלק ואילך. קמט ע' במדבר א'שעז. ע' תרומה אוה"ת
תפב. ע' ח"ב תרל"ב המאמרים ספר פקנ"ב. תרל"ו רבים מים המשך
רנח. ע' תרמ"ט קעד. ע' תרמ"ח כה. ע' תרמ"ו תקי. ע' ח"ב תר"ם

ועוד. תיח. ע' רפג. ע' תרע"ח קלח. ע' תרס"ח רצט. ע' תרנ"ו
ובכ"מ.5) שם. רבים מים המשך ראה
ועצמות.6) בכתי"ק: בהעתקה. כ"ה
א.7) פמ"ח, שמו"ר
ד.8) ב, בראשית
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לבדו דהוא דוקא א"ס מעצמות הוא ההתהוות אמיתת והלא
וכנ"ל המוחלט, ואפס מאין יש לברוא ויכלתו 9בכחו

דכל הכל ממך כי וכתיב בורא, שם הוא התואר דאמיתת
הכל, ומהווה הבורא שהוא ב"ה מהא"ס הוא ההתהוות
המצאו, אמיתת דהיינו האמיתי, יש בחי' דוקא הוא והא"ס
וכולא לגבי' ואפס אין בבחי' הכל ונתהווה שנברא מה וכל

מאין יש נק' שהבריאה אומרי' אנו איך וא"כ כל"ח, .10קמי'
אין ולגדולתו מאד ומהולל הוי' גדול דהנה הוא הענין אך

שמופלא11חקר מה העצמית גדולה היא זו דגדולה ,
נודע, אינו קצהו אפס דגם דעתיק חכ' בענין וכנ"ל ומכוסה,

הוא12וכנ"ל דבי"ע דחכ' ידיעא, בחכ' ולא חכים הוא דאנת
ידיע חכ' שלמעלהבחי' מה חכים בחי' הוא דאצי' וחכ' א,

אבל נעלמה חכ' היא סתימאה וחכ' דבי"ע, ידיעא מחכ'
חכ' אבל נודע, קצהו דאפס אחכמה, אמרתי בה כתיב מ"מ
נודע, אינו קצהו אפס דגם ומכוסה מופלא הוא דעתיק

קדשו13וכתיב הר אלקינו בעיר מאד ומהולל הוי' גדול
דעיר14וארז"ל אלקינו, בעיר כשהוא גדול הוא אימתי

מתגלה דוקא ידה ועל דבה והיינו מל', בחי' הוא אלקינו
הוי' דהנה חקר. אין שלגדולתו מה העצמית גדולתו בחי'

האורות שרש הוא דהוי' וכידוע הקו, גילוי בחי' ,15הוא
וכמשנת"ל בל"ג, בבחי' ג"כ שהוא הוי' גדול ע"ז ואומר
הוא שהקו מה זהו אמנם הרשימו, ע"י שבא הגם הנה דהקו
וזהו הצמצום, שלפני מהאוא"ס הוא בשרשו אבל המדה, קו
אין זו ולגדולתו אבל בל"ג, בבחי' מאד ומהולל הוי' גדול
הוי' גדול וכתיב ומכוסה, ומופלא העלם בחי' שהוא חקר
גדול הוא דאימתי קדשו הר אלקינו בעיר מאד ומהולל
מל' בבחי' אלקינו בעיר כשהוא העצמית גדולתו בבחי'

דהתהוות גמורה, התחדשות בבחי' ליש מאין המהווה דוקא
בבחי' ההתרחבו' הוא ומשו"ז דוקא, העצמות מכח הוא זו

וכנ"ל דוקא, דצ"ח16מל' השמות בכל נקראת המל' דספי'
ונמצא שבה, העצמות כח מפני ממש בל"ג כעין ובריבוי

בס"י אי' דהנה ממש. העצמות גדולת ניכר מל' 17דבבחי'

ופי' וסיפור, סופר בספר עולמו את הקב"ה ברא ספרים בג'
כותב שהסופר הוא ספר הספר, את כותב הוא בוא"ו סופר
והם מספר, ומל' דברים סיפור מל' הוא וסיפור הסיפור, בו
המספר אחד וכמו התגלות, הוא דברים דסיפור א', ענין
הי' שלא מה הדבר את מגלה זה בסיפורו הרי דבר איזה
דענינו המספר בענין וכן ההוא, הדבר שסיפר קודם נודע
בשביל הוא דבר איזה ומונים סופרים כאשר וכמו התגלות,
הדבר, התגלות ג"כ ה"ה א"כ הוא כמה מספרו את לידע
והיינו מספר, בחי' שהן דאצי' הע"ס כללות על קאי ובד"כ
עשר ב"ה העליון המאציל מאוא"ס ונתגלה שנספר מה
דבמל' וכידוע מל', בבחי' הוא והעיקר פרטיות, מדרי'
דברים סיפור בחי' וגם דאצי', עצמיים האורות מתקבצי'
דאצי' מל' והנה העליון, דיבור בחי' שהוא מל' בבחי' הוא

הבריאה לעולם ועתיק כתר בי"ע18נעשה עולמות הנה ,
שמספרים דברים סיפור בבחי' הם מל' מבחי' המתהוים

הוי' מעשיך גדלו מה וכמ"ש הוי', גדולת רבו19ומגלים ומה
הוי', גדולת ונגלה נראה הנבראים דמהתהוות הוי', מעשיך
וכמא' אל, כבוד מספרים השמים וכמו הנבראי' מגדולי 20הן

והן גבורתו, ידעין אתון בהון מתגושש דהוא אבנא מן
ושיעור, קץ אין עד והתחלקות בריבוי הנבראים מריבוי
מזגו לפי הוא וחיותו מיוחד חיות בו יש הרי דכאו"א וכנ"ל
ויתעלה. ית' גדולתו ונגלה נראה בכ"ז אשר ותכונתו,

(`n) daizl dyrz xdv d"c

פו).9) ס"ע (לעיל ספל"ד
במדבר10) לקו"ת סע"ד. סא, בשלח א. יג, לך לך תו"א גם ראה

ד. כו, סע"ג. יט, ראה פ' ד. יב,
ג.11) קמה, תהלים
פז).12) (ע' לה פרק
ב.13) מח, תהלים
נא,14) חוקת א. מד, חדש זהר א. ה, ח"ג א. רלה, ח"ב זהר ראה

א.
המאמרים15) ספר ב. עג, בלק לקו"ת ד. סט, יתרו תו"א ראה

ואילך. תעו ע' תרס"ו המשך קפה. ע' תרס"ה מו. ע' תרנ"ז
לג).16) ע' (לעיל טו פרק
ע'17) תרנ"ז המאמרים ספר גם ראה מ"א). (פ"א יצירה בספר

ואילך. קנג
דרושי18) (שער מב שער פ"ב. עקודים) (שער ו שער חיים עץ

פ"ב. אבי"ע)
ו.19) צב, תהלים
עה"פ.20) תהלים מדרש

•
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.‰� התפלה תופסת חב"ד, תורת של העבודה בסדר

והחשובים הגדולים המקומות אחד את � שבלב עבודה

בעלי להם שקראו כאלה היו בליובאוויטש ביותר.

של החול בימי גם מרובות שעות מתפללים שהיו עבודה,

אחר באופן זה היה שאז אלול בחודש וביחוד השנה, כל

לגמרי.

נפעמים היו ה"מנין" של השני לחדר נכנסים כשהיו

בשרעפיו שקוע אחד כל שנתגלה. רגיל הבלתי מהמחזה

הנעשה את רואה ואינו שומע אינו בדביקות, ושרוי

סביבו.

אומר השני ומקיים", גוזר "ברוך חב"די בניגון שר זה

משבחים "וכולם אומר השלישי ורחום", "חנון

"אהבת תפלת של בעיצומה מצוי ואחר ומפארים",

המלות פירוש כאשר ספורות, מלים ואומר עולם"
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השגה, של עססיות הרבה כך בכל מלה מכל מזדקר

שבכל שמרגישים כזה תחנונים וקול כזאת בהתקשרות

יותר מתקרב הוא מעלה! מעלה המתפלל מתעלה מלה

מטרתו. את משיג הוא הנה והנה הנקודה, אל ויותר

ושלום" ברכה עלינו והבא "מהר של התחנונים ניגון

קוממיות מהרה "ותוליכנו והנעים השקט והניגון

ישועות פועל א�ל "כי אומר בו הבטחון קול לארצנו",

מלכנו "וקרבתנו אומר הוא בו השמחה וקול אתה"

"שמע לומר הכוח את לו מעניקים � הגדול" לשמך

ישראל".

את סליחות. לשבת יותר מתקרבים נוסף יום בכל

הלב בכוונת שומעים היו סליחות שבת של החסידות

כלל בדרך היו סליחות ערב של שבת בליל לגמרי. אחרת

מצא לא האדם לישון, יכולים היו לא כי בשינה, ממעטים

היום. אור שהאיר לפני הולכים היו ולמקוה מקום, לו

ממהרים, כולם רבים, באנשים פוגשים כבר במקוה

השנה, שבתות מכל שונה זו ששבת להכיר ניתן כולם על

סליחות. שלפני השבת היא הרי

ברעיון בגאון. הזורמות המחשבות הולמות במוח

יותר ועוד הצדקה" ה' "ולך של הסוערת הזעקה חולפת

בלב טובלים הפנים", בושת "ולנו של ההרגשה מכך

אכן היא הטבילה האם עצמו, את מבקר והאדם שבור,

על וקבלה העבר על בחרטה אמיתית תשובה של טבילה

בידו" ושרץ "טובל בבחינת חלילה שהיא או .1להבא,

ו"בנימינ'ס המדרש בית � המנינים ליד כשעברו

תהלים.2שטיבל" אומרים אנשים קהל שומעים היו �

שונה היא גם היתה שבת באותה התהלים אמירת

אותם הם שאלה למרות השנה, בכל התהלים מאמירת

לומר בהשכמה יום כל המתאספים פשוטים יהודים

היו השבוע שכל אלה גם באים היו ובשבת תהלים.

אותה אך ובישובים. בעיירות � עסקיהם לרגל � שוהים

עם עסוק אחד כל השבתות, מכל אצלם גם שונה שבת

של פנימי קול נשמע התהלים אמירת ובקול עצמו,

חסידי. "מקיף"

המאמר, את לחזור הולכים היו מהמקוה שבו כאשר

ל"חזרה", נכנסים היו כרגיל שעות. כמה שלקח דבר

שלש ובשעה התפלה, עד המאמר את לחזור וממשיכים

קודש. שבת סעודת אוכלים היו

של שולחנו על � סליחות שבת של קודש שבת סעודת

היתה � זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

היתה היא השנה, כל של ש"ק מסעודות שונה היא אף

זמן ארכו לא בליובאוויטש בכלל הסעודות יותר. קצרה

סיפור מספרים בהן, מתוועדים היו שלפרקים אלא רב,

אימרה. על חוזרים או

בכלל מסודר. סדר היה בליובאוויטש השבת לסעודות

ומוגבל הדברים בכל קבוע סדר לליובאוויטש היה

הכל היה סליחות בשבת ומקום. זמן של בהגבלות

הנוראים. הימים ריח הורגש דבר בכל שכן בקיצור,

.Âולחג בכלל, טוב ויום קודש לשבת ההכנות עבודת

פעמים מאד, חשוב מקום אבי אצל תפסה בפרט, הפסח

ויום קודש לשבת בהכנות העוסקים בשבח דיבר רבות

הפסח. לחג הנוגעים בענינים ובפרט טוב

באמצע עוד בליובאוויטש החלו הפסח לחג ההכנות

בדרך מליובאוויטש קילומטר כשלשים במרחק הקיץ.

"שצערבינא", בשם אצילים אחוזת היתה לדוברובנה,

למצה חטים הביאו שממנו קבוע מקום ששימשה

שמורה.

נעלית דרגא בעל ולמדן, חסיד יהודי דר בשצערבינא

אינם שחסידים מאחר טובות. במדות והן במוחין הן

ר' � זה יהודי היות למרות הרי כבוד, בתוארי מדייקים

ידיעה בעל בבלי, בש"ס בקי � משצערבינא זלמן

האריז"ל ובכתבי בזוהר בקי טורים, וארבעה בירושלמי

צדקה בעל � כך על ונוסף הנדפסים, החסידות ובספרי

שצערבינער". "זלמן בשם רק נקרא � מפורסם

והדרת תוארו שנה. שבעים כבן כבר היה כשהכרתיו

שפוכים היו פניו על הכתב. על להעלות ניתנים אינם פניו

מן הוא נפשי. ויושר לב וטוב המוחין גדלות סימני

בספר ביותר הנכבדים ילדותי.הרשומים שנות זכרונות

של מדויק טיפוס היותו מלבד � שצערבינער זלמן ר'

מדות ובעלי אמת חכמי עברו, שבדורות מהישובים חכם

אב�הסבא אצל האברכים מחשובי אחד היה � 3טובות

סבא אל המקושרים .4ומגדולי

משתקפים בהם מפיו, שמעתי סיפורים עשרות

בדור החסידות ודרכי חסידים של רבים סוגים של חייהם

חב"ד. לחסידות והחמישי הרביעי

שהיה כך על נוסף הרי סיפור מספר היה זלמן כשר'

כי ביאורים, וללא הוספות ללא � הסיפור בעצם מדייק

את כן לפני מתאר היה � לכשעצמה העובדה את אם

היה כך ומתוך המאורע, נסיבות של הזמן ואת המקום

שומעי כולו. המאורע של מושלם תיאור מקבל השומע

בין ההיא, בסביבה נמצאים עצמם חשים היו סיפוריו

הרבי, את עצמם בעיני רואים והיו ההם, החסידים

הסיפור. דן שבו מי הסבא, או אב�הסבא

זכרונו ובמוח בלבו שנחקקים דברים ישנם אדם בכל

יהיה, שלא והיכן החיים, כל במשך נשכחים בלתי והם

בזרם האדם את תוביל לא העליונה שההשגחה היכן

א.1) טז, תענית ראה
ליובאוויטש.2) בעיר מדרש בתי כינויי

צדק''.3) ה''צמח בעל אדמו''ר כ''ק הוא
מוהר''ש.4) אדמו''ר כ''ק הוא
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הרי שהיא, סביבה ובאיזו שהיא מדינה באיזו החיים,

מחיי הזכרון אותו מנתק כך, על נזכר אדם כשאותו

תמימים חיי�ילדות באותם אותו ומעמיד שלו החולין

והמהומה, הרעש בחיי מכן לאחר ובהימצאו ומוארים,

ובהירים. יפים ימים אותם מחדש חי הוא

ודור" דור שנות בינו עולם, ימות אצל5ה"זכור

ספוג חסידי בית כל לגמרי. אחר באופן הוא החסידים

ואהבת התורה אהבת השם, באהבת טובות, במדות

היה עני, או עשיר הבדל בלי חסיד, של בית כל ישראל,

לחכמים. ועד בית

ה"שאל את חוסכים היו עברו, בימים חסידים, אצל

ויגדך" סיפור6אביך היה לא והסיפור בעצמם, סיפרו הם ,

מעצמם מסופרים היו הדברים חיים, שאלת אלא מעשה

ההכרח מן כזה סיפור מהחיים. חלק גלום היה ובהם

לנצח. שייחרט

כבר לך". ויאמרו ה"זקניך בחסידים היה יפה כמה

עברו בימים החסידים שזקני פעמים כמה כך על דובר

האברכים. את להחיות בעצמם חוב הרגישו

קשבת, אוזן החסידיים לאברכים היתה פעם אכן,

לא קשיש מחסיד פתגם לשמוע והגעגועים התשוקה

ימים כך על מקדישים היו הכתב, על להיעלות ניתנים

עליו חוזרים היו דבר שומעים היו וכאשר ולילות,

פעמים. עשרות

קשיש, חסיד של הכללי בענין הכרה היתה לאברכים

זקני של החמורות ההדרכה ואימרות המגולה ובתוכחה

הקשיש החסיד של המסותרת האהבה בלטה החסידים,

החסידי. האברך אל

c"vxz gqtd bg

ז.5) לב, שם.6)דברים
•

xq`nd zniyx

הם הכתלים גובה, וחצי ארשין ושני אורך ארשין חמשה על רוחב וחצי ארשין כשני הוא החדר
הכותל בגובה החצר אל היוצא בכותל אחד חלון וחלל ברזל, של היא הדלת כארשין, ועבים אבנים
ברוחב אחד ופס החלל באורך ברזל ּפסי ארשין כחצי ורחבה כארשין החלל אורך התקרה, אל סמוך

טפח. על כטפח הזכוכית גודל אשר באופן ברזל משבצת עשוי והחלון וערב, שתי החלל,
צידי משני שנים עבה, ברזל שרשרות שלשה לה יש ברזל במסמרות שקבועה מלבד הלזו והחלון
מעקה השני ומעבר אלו, בשרשרות היא אחוזה ואז נפתחת החלון כי ממעל, החלל באמצע ואחת החלל
עם יתדברו ושלא בחוץ, נעשה מה לראות האסירים יוכלו שלא למען החלל אורך את מקפת ברזל של

ממולם. החצר מעבר אשר בהחדרים היושבים האסירים
וצינור בכותל קבוע גםֿכן אמה על כאמה ברזל ושולחן בכותל, קבועה ברזל של מטה זה בחדר
להחמו. החדר דרך עובר חמין של וצינור עלעקטרי, של ונר אדם, לצרכי חלולה כלי זוית ובקרן מים,
לזאת האסירים רּבּו כאשר אבל זאקליוטשעניע" "אדינאטשענאיע יחיד של לחדר נחשב כזה ַָָָָחדר

אחד. בחדר ארבעה גם שלשה שנים מושיבים
משני ברזל מצופה שהיא או ברזל של כולה היא אם יודע ואינני ויותר כטפח עוביו החדר דלת
ברזל, במכסה מכוסה הדלת, באמצע ביצה כגודל קטן ואשנב כאמה, ורחבה כאמתים גבהה עברי',
בחדר, היושבים האסירים מעשה על ולהשגיח להסתכל עת בכל יוכל השומר אשר למען היא ותעודתה
נותנים בו דרך אשר רבוע, רחבו וזרת ארכו זרת קטן חלון אמה חצי בריחוק זה לאשנב ומתחת

מסגר. על סגורה ברזל, בדלת הוא סתום זה וחלון ומשקם, מאכלם להאסירים
* * *

המה: האסורים בית חוקי
כפול,א) מסגר על להיות צריכים החדרים כל ב) האסירים, עם ושיג בשיח לבוא אסורים הפקידים

אסור ביום ד) הקבועה, בשעה ולעמוד הציווי, כפי הקבועה בשעה לישון לשכב מחוייבים האסירים ג)
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אסור ז) מאומה), לראות אפשר שאי (הגם בחלון להסתכל אסור ו) האשנב, את לכסות אסור ה) לישן,
אסור י) בחדר, נר להדליק אסור ט) בלילה, מקטורות לעשן אסור ח) החלון, דרך מה דבר להשליך
כלומר בבקר, שביעית שעה עד בלילה, עשר האחד משעה דבר שום לדרוש אסור יא) בלילה, לשוח
לכבס מחוייב אסיר כל יג) ,(?) בחדר הנמצאים הכלים לשבור אסור יב) קימה, זמן עד השכיבה מזמן
כלומר היארליקים, על הממונה שהוא השומר לפקודת להכנע מחוייב אסיר כל יד) הרצּפה, את
לענוש השומר ביד הנזכרים, החוקים אחד על עובר או השומר, ציווי ממרה אסיר אם טו) האסירים,
להושיבו המחלקה לפקיד אודותו יכתוב או יומים, או יום חמין או אוכל במניעת הבנתו כפי אותו

שבוע. על גם ולפעמים יומים, או יום על הקארצער במבצר
האסורים: בית הנהגת

הכרזה ובהישמע לעמוד, הזמן הגיע עמדו, עמדּו, הכרזה ידי על היארליקים את מקיצים בבוקר ְִא)
אותו מוצא השומר אשר לאסיר לו ואוי האשנב, דרך מביט השומר כי ממטתם, לרדת מחוייבים הכל זו

ההכרזה. אחר הרצפה על או במטתו, מושכב
הקטנים החורים מנעולי פותח אחד איש בשעה ובה לחם, לקבל היכונו לחם, קבלו יוצא ּכרֹוז ָב)
השני השומר לבוא הכן עומדים והאסירים השני, מסגר על סגורים עודם אבל החדר, בדלתי ֵָאשר

לחם. המחלק הולך ואחריו השני המנעול את הפותח
נשארים הרוב ועל שלם, יום על המספיק קילא במשקל שחור לחם פרוסת נותנים אסיר לכל ג)

אסיר. כל אצל גדולים ּפתיתים
ברגעים כי גם ומה שיהי' מי יהי' איש פני ורואים החור בהיּפתח להאסירים היא גדולה שמחה
מהאצטבא החודר קר רוח שאיפת על ולהתענג החיצונית החומה כותל גם לראות האסיר הוא יכול ההם

אחד. מנעול על החור נסגר הלחם חילוק אחרי וכרגע
כף לו נותנים כלאו לחדר בבואו אסיר לכל כי חמין, לקבל היכונו יוצא כרוז זמן איזה כעבור ד)
טובה המתנה לקבל הכן עומדים האסירים זה כרוז ובהישמע מאליומיניום, ככוס גדולה וכד קערה ַעץ,

חמין. מים ומתוקה
הכן ועומד והכף הקערה את מנקה האסירים אחד וכל צהרים סעודת לקבל הכונו יוצא כרוז ה)

היומית. בארוחה יהי' מה ביניהם ומפלפלים הסעודה לקבל
ולא אקח אומר זה בחדר גדולה תנועה הפעם ועוד הערב, סעודת והיא דייסא, לקבל הכונו יוצא כרוז ו)
שחורה. דייסא הקערות ממלא והמלצר נפתח והחור אקח לא אומר והשלישי ואאכול, אקח אומר וזה אאכול,
אחד כד אבל לאיש, חמין מים כד נותנים ביום פעמים כי חמין, מים מים, לקבל הכונו יוצא כרוז ז)
לפעמים אבל ידו, בית אמצעית עלֿידי הכד אוחזים הרגיל דרך ועל יד, בית לו שיש עשוי כד כל יותר, ולא
זאת עוד הגדול, החום עלֿידי לצער וכוונתם יד, בהבית ולא הכד את לאחוז מצווים המחלקים ִֶַהפקידים
בעצמי לקבל ממקומי לקום חפצתי לא אנכי וכאשר דוקא, שלו המנה בעצמו לקבל הוא צריך אסיר כל כי
ביום מים חלוקת של השני' פעם עד ה' ויום ד' ביום כי סיון, י"ז הששי (ביום חמין במים וכוסי חלקי מנת
ביחוד. מים לי הובא במקומו הלאה יבואר כאשר כן, אחרי ורק מים, בלי נשארתי בתענית) ישבתי הששי
האסירים, בין גדולה בנעימות מתקבל טיול של זה כרוז לטייל, הכונו פלוני חדר יוצא כרוז ח)
שעה רבע ללכת ואסיר אסיר לכל להינתן הוא חוק כי שעות, וארבע עשרים תמים, יום זה על ָָהמחכים

מיוחדה. שומרים פלוגת של בשמירתם לטייל ויום יום בכל
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(‡)‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ.B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)סמּו ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ
אימתי?:למיתתֹו עכׁשו, לא ‰'(·)ׁשאם ¯Ó‡iÂ ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«

‡a ÈÈqÓ.(שם),מקֹום ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ
ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואחר

ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ּדרׁשּפתח זה וכל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, ְְֲִֵֵֵֶֶַַָרּצּוי

a‡ּברכה: ÈÈqÓ.לקראתם להתיּצביצא ּכׁשּבאּו ְָָƒƒ«»ְְְְִִֵֶַָָָָָ
ּכּלה, ּפני להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּבתחּתית

יט)ׁשּנאמר: למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַָָֹ
ּכנגּדם: BÓÏׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ.(ספרי)ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ֶַָ

רצּו: ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו .‰ÚÈÙBלבני ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹƒ«
Ô¯‡tלהם: ¯‰Ó.יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ

רצּו ולא Ó¯··˙:(שם)ליׂשראל.Â‡˙‰:ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…
L„˜.קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ

ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא
חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙:עׁשרֹו L‡.ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ

לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש: מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ‡Û(‚)ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ«
ÌÈnÚ ··Á.ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם …≈«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
ליעקב: הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹעתיד

לה) מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ŒÏk:"ּגֹוי ְְִִִֶֶַָ»

E„Èa ÂÈL„˜.ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות ¿…»¿»∆ְְְִִִִַַַָָ
כה)ׁשּנאמר: ּבצרֹור(ש"א צרּורה אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹ

:"אלהי ה' את EÏ‚¯Ïהחּיים ekz Ì‰Â.והם ֱִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆ְֵ
ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻראּויים
לתֹו התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,ְְְְְְֲִִֶַַַָֻלרגל

:מרּגלֹותיEÈ˙¯acÓ ‡OÈ.על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
:ּתֹורתEÈ˙¯acÓ.,ליסֹוד קרֹוב ּבֹו ּכמֹו:הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ

ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את (יחזקאל"וּיׁשמע ְִִֵֵֶַַַַָ
אלי',ב) 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ"ואׁשמע

להׁשמיעני מדּבר ׁשהיית מה ,"מּדּברתי" זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאף
(ציינע ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. ְֵֶַַָֹלאמר
נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְִִֵֶָאונטעררעדנוגען).
לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ּדברי ּפי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָעל
חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר ְִִִִֵֵַַַַַָָָָֹמן.
ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים להם ׁשהראית האּמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשל

ּבידם: יׂשראל E„Èa.את ÂÈL„˜ŒÏkצּדיקיהם ּכל ְְִֵֶָָָ»¿…»¿»∆ִֵֶַָ
ואּתה ,מאחרי מׁשּו ולא ּב ּדבקּו ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹוטֹוביהם

EÏ‚¯Ïׁשֹומרם: ekz Ì‰Â.מתמּצעים והם ְָ¿≈À¿«¿∆ְְְִִֵַ
:צּל לתחת EÈ˙¯acÓּומתּכּנסים ‡OÈ.מקּבלים ְְְְִִִַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם: ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָּגזרֹותי
(„)‰¯Bz.היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה אׁשר »ֲִִֶֶָָָָֹ

נעזבּנה: ולא אחזנּוה יעקב, .È‰ÈÂ(‰)לקהּלת ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָֹֹ«¿ƒ
הּוא: ּברּו CÏÓהּקדֹוׁש Ôe¯LÈa.על ּתמיד ַָָƒÀ∆∆ִָֹ
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é"ùø

עליהם: ראׁשי.Ûq‡˙‰aמלכּותֹו התאּסף ּבכל ְֲֵֶַ¿ƒ¿«≈ְְִֵֵַָָ
אסיפתם: ל)ּכמֹו.¯‡ÈLחׁשּבֹון תּׂשא(שמות "ּכי ְֲִֶָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם:ּביניהם מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ
(Â)Ô·e‡¯ ÈÁÈ.:הּזה לעֹולם.ÓÈŒÏ‡Â˙ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ

ּבלהה: מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Óהּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»
¯tÒÓ.ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: ּבני(בראשית וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָ
הּמנין: מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים ÊÂ‡˙(Ê)יעקב ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ¿…

‰„e‰ÈÏ.(יא מּפני(מכות לראּובן, יהּודה סמ ƒ»ְְְִִֵֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו (איובׁשּׁשניהם ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָ

ולטו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א"אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם",עבר צב)זר ׁשּכל(ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) אמר(בראשית הּימים", ּכל לאבי ְְִִִַַָָָָָָ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם 'מי וכּו''מׁשה: ÚÓL:יהּודה ְְְִִֵֶֶֶַָָֹ¿«

‰„e‰È ÏB˜ מּפני.‰' ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·zסנחריב: BnÚŒÏ‡Â.מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵָ
הּמלחמה): מן אחרים: (ספרים ¯·הּמלחמה ÂÈ„È ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ»»»

BÏ.:נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ. ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆
ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָעל

יח) אחר:(דה"ב ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, ְְֲִֵַַַַָָָָָ"וּיזעק
יהּודה", קֹול ה' ּברכה(ספרי)"ׁשמע רמז ּכאן ְְְַַָָָָָ

יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו ּכׁשחּלקּולׁשמעֹון ואף ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ
יהּודה, ׁשל ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָארץ

יט)ׁשּנאמר: ּבני(יהושע נחלת יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָ
עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה (ּומּפני ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון".
ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה מה על עליו ּבלּבֹו ְִִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתהּלים) צ]:ּבאּגדת ‡Ó¯(Á)[מזמור ÈÂÏÏe.ועל ְְִִַַָ¿≈ƒ»«ְַ
אמר: EÈ¯e‡Âלוי EÈnz.ׁשכינה מדּבר:ּכלּפי הּוא ִֵַָÀ∆¿∆ְְְִֵֵַַָ

‰qÓa B˙Èq ¯L‡.ׁשאר עם נתלֹוננּו ׁשּלא ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִֶָֹ
B‚Âהּמּלינים: e‰·È¯z,':אחר ּדבר ּכתרּגּומֹו, ִִַַ¿ƒ≈¿ְְֵַַָָ

לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹ"ּתריבהּו
אמר:ּבעלילה, מׁשה כ)אם נא(במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָֹ

עׂשּו?: מה ּומרים אהרן ‰‡Ó¯(Ë)הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ»…≈
ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï.ּבעגל ּכׁשחטאּו ¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֵֶֶָָ

לב)ואמרּתי: ּכל(שמות אלי נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
והּוא אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַֹּבני
וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוכן
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ׁשּנאמר: מהם, אחד לוי":(שם)חטא ּבני Èk"ּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָƒ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL.ל יהיה אחרים:לא אלהים »¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ
e¯ˆÈ E˙È¯·e.ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ¿ƒ¿ƒ¿…ְְִִֶֶָָ

היּו והם ּבניהם, את מלּו לא יׂשראל ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבּמדּבר
אֹותם אחרים: (ספרים ּבניהם את ּומלין ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָמּולין
והם ּבניהם, את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשּנֹולדּו

מּולין): EÈËtLÓ(È)היּו e¯BÈ.ראּויין:לכ אּלּו ִָƒ¿»∆ְְִֵָ
ÏÈÏÎÂ.:עֹולה(‡È)ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ.מחץ ¿»ƒָ¿«»¿«ƒ»»ְַ

מתנים, מּכת ׁשּנאמר:קמיו סט)ּכענין (תהלים ְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ
הּכהּנה על הּמעֹוררין ועל המעד", ּתמיד ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻ"ּומתניהם
ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר
לפי עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָלהּלחם
ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ְְֱֵֵֶַַַָָָָָָֹּכּמה

ÔeÓe˜ÈŒÔÓּתרצה": ÂÈ‡NÓe.ּומׂשנאיו קמיו מחץ ְִֶ¿«¿»ƒ¿ְְְַַָָָ
ּתקּומה: להם ‡Ó¯(È·)מהיֹות ÔÓÈ·Ï.לפי ְְִֶָָ¿ƒ¿»ƒ»«ְִ

ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּברּכת
לזה, זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש יֹוסףּבית וסמ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹאחריו
עח)ׁשּנאמר: ּולפי(שם וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַֹ

ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב עֹולמים ְְְִִִִִִִִֵֶָָָָֹׁשּבית
ÂÈÏÚליֹוסף: ÛÙÁ.:עליו ּומגן אֹותֹו מכּסה ְֵ…≈»»ְֵֵֶַָָ

ÌBi‰ŒÏk.ׁשרתה לא ירּוׁשלים, מּׁשּנבחרה לעֹולם. »«ְְְְֲִִִֶַָָָָָֹ
אחר: ּבמקֹום ÔÎLׁשכינה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e.ארצֹו ּבגבּה ְְִֵַָָ≈¿≈»»≈ְְַַֹ

מעין אּמה כ"ג ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהיה
ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָעיטם,
מּׁשּום ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָּבׁשחיטת
ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָּדכתיב:

מּכתפיו: ‡¯ˆB(È‚)יֹותר '‰ ˙Î¯·Ó.היתה ׁשּלא ְִֵֵָ¿…∆∆«¿ְֶָָֹ
ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָּבנחלת

ּומתק:.nÓ‚„יֹוסף: עדנים .ÌB‰zÓeלׁשֹון ֵƒ∆∆ְֲִֶֶָƒ¿
אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּתהֹום

הּׁשבטים ּבכל ּברכתֹומֹוצא מעין מׁשה, ׁשל ּברכתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
יעקב: LÓL(È„)ׁשל ˙‡e·z „‚nÓe.ׁשהיתה ֲֶַֹƒ∆∆¿…»∆ְֶָָ

הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה L¯b:ארצֹו ְְְֵֶֶַַַַַָָ∆∆
ÌÈÁ¯È.:הן ואּלּו מבּׁשלּתן, ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ¿»ƒְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָ

ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. ְְִִִִֵֶֶַָָָקּׁשּואין
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת לחדׁש:ׁשהארץ ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ

(ÂË)Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ
ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול
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dÏטז ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈

‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLa dz�ÎLcƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»¿«…∆

ÔÈl‡ Ïk ÔÈ˙È ‡�Ò‡· ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»ƒ≈

‡LÈ¯t ‡i�‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„יז‡ÂÈÊ È‰B�·„ ‡a¯ «¬ƒ«»ƒ¿ƒƒ»

Ì„wÓ dÏ ‡„È·Ú˙‡c Ô¯e·‚e dÏ≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»≈ƒ√»

dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈

ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈

ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·¯ Ôep‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒƒ¿»»¿≈∆¿«ƒ

:‰M�Ó ˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â¿ƒ«¿«»¿≈¿«∆

ÔÏe·Êיח È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À

ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï C˜tÓa¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈

„aÚÓÏ CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»¿∆¿«

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ È�ÓÊיטÔÈL„e˜ ˙ÒÎ� ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙È ‡Lc˜Ó ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

é"ùø

ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ÌÏBÚהרים: ˙BÚ·b.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ

הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות È(ÊË)ואינןÎL ÔBˆ¯e ְְְִֵֵֶַָָֹ¿…¿ƒ
‰Ò.מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ

עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ְְִֶַַַַַָָָָונחת
ּבּסנה: רצֹון.¯ˆÔBּתחּלה ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח נחת ְְִֶַָ¿ְִֵַַַָָ

יֹוסףּבר.B·z‡˙‰ׁשּבּמקרא: לראׁש זֹו ÈÊ¯:כה ְִֶַָ»»ְְֵָָֹ¿ƒ
ÂÈÁ‡.:ּבמכירתֹו מאחיו BÎa¯(ÊÈ)ׁשהפרׁש ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ¿
B¯BL.,ּומלכּות ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור ְְְְֵֶַָֻיׁש

פט)ׁשּנאמר: וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָ
ד) יׂשראל":(שמות ּבכֹורי הּיֹוצא.BÎa¯"ּבני מל ְְְִִִֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע: והּוא ּכׁשֹור.B¯BLמּמּנּו, קׁשה ׁשּכחֹו ְְְִֶֶֶַָֹֻ
מלכים: ּכּמה BÏלכּבׁש ׁשּנאמר:.‰„¯ לֹו, נתּון ְְִִַָָֹ»»ֱֶֶַָ

כז) עליו":(במדבר מהֹוד ¯‡Ì"ונתּתה È¯˜Â ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈראם.˜¯ אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור «¿»ְְְֲֵֵֶַָָָָֹ

ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות ְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻקרניו
ראם: קרני ויֹופי ואחד.‡ı¯‡ŒÈÒÙׁשֹור, ׁשלׁשים ְְְִֵֵַ«¿≈»∆ְְִֶָֹ

היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם אפׁשר איןמלכים, אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ
ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה יׂשראל, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻּבארץ

ג) צבאֹות(ירמיה צבי ¯··B˙ּגֹוים":"נחלת Ì‰Â ְְֲִִִַַ¿≈ƒ¿
ÌÈ¯Ù‡.יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ∆¿«ƒְְְִֵֶַַַָָָָָֻֻ

מאפרים: M‰ׁשּבאÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â.האלפים הם ְִֵֶֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ֲִֵָָ

ׁשּנאמר: ּבמדין, ּגדעֹון ח)ׁשהרג "וזבח(שופטים ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָ
וגֹו' ּבקרקר ‡Ó¯(ÁÈ)":וצלמנע ÔÏe·ÊÏÂ.אּלּו ְְְְְַַַָֻ¿ƒ¿À»«ֵ

דן ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָֻחמׁשה
ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל ואׁשר, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָנפּתלי
ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלפי

ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני מז)יֹוסף "ּומקצה(בראשית ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַֹ
חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח ְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָָאחיו

מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ÔÏe·Ê:ולא ÁÓN ְְְִִֵַָָָֹ¿«¿À
EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa.עׂשּוזבּולּון ויּׂששכר ¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְִָָָ

ויֹוצא יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ְְְְִִֵַָֹֻֻׁשּתפּות:
ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָלפרקמטיא
לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם ְְְְְִִִִֵַָָָָיּׂששכר,
על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְִִִִֶֶַָָָָָהקּדים

היתה: זבּולּון E˙‡ˆaידי ÔÏe·Ê ÁÓN.הצלח ְְְֵָָ¿«¿À¿≈∆ְַַ
לסחֹורה: ּבצאת¯Î˘OÈÂ.אהלי ּביׁשיבת הצלח ְְְִֵָ¿ƒ»»ְִִֶַַַָֹ

ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב ְְְְֳִִִֵֵֵַַַָָָֹלּתֹורה,
יב)ׁשּנאמר: ּבינה(דה"א יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ

היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּתים,
ועּבּוריהם: עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָעֹוסקים

(ËÈ)ÌÈnÚ.:יׂשראל ׁשבטי להר.‰¯e‡¯˜ÈŒׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. היא,הּמֹורּיה קריאה ידי על אסיפה ּכל ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

זבחיֿצדק: ּברגלים יזּבחּו ÌÈnÈוׁשם ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
e˜ÈÈ.לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ
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ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ� È¯‡ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿

‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ· ‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ¿ƒ»¿ƒ«¿»¿»»ƒ¿«¿»

:ÔB‰ÏכÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe ¿¿»¬«¿ƒ«¿≈

ÔÈ�BËÏL ÏBË˜ÈÂ È¯L ‡˙ÈÏk „‚Ï¿»¿≈»»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:ÔÈÎÏÓ ÌÚכאÏa˜˙‡Â ƒ«¿ƒ¿ƒ¿«≈

Ôn˙ È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»

‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dz�ÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»
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ÏBÁּבּתֹורה: ÈeÓË ÈÙNe.(מגילה)טמּוני ּכּסּוי ַָ¿À≈¿≈ְִֵ
טרית, ּוזכּוכיתחֹול: הּיםוחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַָָָָָ

ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ְְְְִִֶֶַָָָָּומן
מגּלה: ּבמּסכת ה)ׁשאמרּו עם(שופטים "זבּולּון ְְְְִֶֶֶַַָָ

ׂשדה, מרֹומי על ּדנפּתלי מּׁשּום למּות", נפׁשֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָחרף
ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון מתרעם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

וכּו': ÈּוכרמיםÙNe.:ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּסּוי, לׁשֹון ְְִָ¿À≈ְְֱִֶֶַ
ו) הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ּבארז",(שם "וספּון ְְְִִֶֶֶַַַָֹ

ּבכּסּוי)ותרּגּומֹו: אחרים: (ספרים ּבכּיּורי 'ּומטלל ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָ
ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ּדבר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָארזא'.
ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָּפרקמטיא
אֹומרים: והם הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, ְְְְְִֵֵֶַַַָאל
ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהֹואיל
רֹואים והם ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻמה
מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּכל
לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי ְְֱִִֵֶֶֶֶָָָֹֹאחד,
ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּכאלהּות
ּומתּגּירין ּכזּו ּכׁשרה אּומה אין אֹומרים והם ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָזה,

זבחיֿצדק": יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙLׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
e˜ÈÈ ÌÈnÈ.ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זבּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

b„(Î)ּבׁשפע: ·ÈÁ¯Ó Ce¯a.ׁשהיה מלּמד ְֶַ»«¿ƒ»ְֵֶַָָ
מזרח: ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל È·Ïk‡ּתחּומֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָ¿»ƒ

ÔÎL..לּספר סמּו ׁשהיה נמׁשללפי לפיכ »≈ְְְְִִִֶַַָָָָָ
להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ְְְְֲִִִִֶַַַָָָּבאריֹות,

‡ŒÛ˜„˜„ּגּבֹורים: ÚB¯Ê Û¯ËÂ.היּו הרּוגיהן ִִ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ
אחת: ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים ְְְִִִִַַַַַָָָֹנּכרין,

(‡Î)BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ.ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ: ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈkסיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ.חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק קבּורת מׁשה:ׂשדה והּוא ,ÔeÙÒ.אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה (לקמןחלקה ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָ
קבּורתֹו":לד) את איׁש ידע ¯‡ÈLּגד:.iÂ˙‡"ולא ְְִֶַָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ.,הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו הם »ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לב)לפי (במדבר ְְִִִֵֵֶָ
וגֹו'": אחיכם לפני ּתעברּו ‰'"חלּוצים ˙˜„ˆ ְְְֲֲִִֵֵֶַַƒ¿«

‰NÚ.לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו »»ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
"וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָאת

עם": "ראׁשי NÚ‰.מׁשה. '‰ מׁשהˆ„˜˙ על ֵֶָָֹƒ¿«»»ֶַֹ
‡¯È‰(Î·)אמּור: ¯eb Ôc.סמּו היה הּוא אף ָ»«¿≈ַָָָ

ּבאריֹות: מׁשלֹו לפיכ ÔLa‰ŒÔÓלּספר, ˜pÊÈ. ְְְֲִַַָָָָ¿«≈ƒ«»»
מחלקֹו יֹוצא הּירּדן ׁשהיה מּמערתּכתרּגּומֹו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּנאמר:ּפּמּיאס ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם והיא ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
יט) ּדן",(יהושע ללׁשם מן"וּיקראּו וקּלּוחֹו וזּנּוקֹו ְְְְְִִִִֶֶַָ

אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר ִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבׁשן.
חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָונחלק
מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ְְְְְֲִִִִִֵַָָָּבׁשני
ונלחמּו ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, ְְְְְְֲִִֶֶֶָָָָֹעקרֹון

לׁשם, מזרחית,עם ּבצפֹונית והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָ
ּבמזרחּה והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהרי
ּבקצה וכלה לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים
והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל
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é"ùø

ּבני(שם)ׁשּנאמר: וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ְְֲִִִֶֶַָָָָָָּדן

ּבֹו: לנחל ׁשהתחילּו ¯ˆÔB(Î‚)הרּוח Ú·N. ְְִִִֶַָֹ¿«»
יֹוׁשביה: רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ÌB¯„Âׁשהיתה ÌÈ ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»

‰L¯È.חבל מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿»»ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות: חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, .L¯È‰חרם ְְְֲִִִֶֶַָָֹ¿»»

ּכמֹו צּוּוי, א)לׁשֹון והּטעם(דברים רׁש", "עלה ְְְֲִֵֵַַַ
לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ְְְְְְִֵֶַַַַַָָׁשּלמעלה
למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָׁשמע,
"ירׁשה", ּכאן: אף לקחה, סלחה, ידעה, ְְְְְַָָָָָָָָָָָׁשמעה,
ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹלׁשֹון

מלעיל: ּדטעמיהֹון צּוּוי ÌÈ(Î„)לׁשֹוןaÓ Ce¯a ְְְֲִִֵֵַ»ƒ»ƒ
¯L‡.הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: ראיתי »≈ְְְְִִִִֵֵַַָָָ

ּכיצד: יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּברÈeˆ¯ È‰È ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ¿ƒ¿
ÂÈÁ‡.אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה ׁשהיה ∆»ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ְְְְְִִִֵֵַַָָָָּובקפלאֹות,
ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו אחיו", רצּוי ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָ"יהי

הּימים: ז)ּבדברי ׁשהיּו(א ּברזית", אבי "הּוא ְְְֲִִִִֵֶַָָָ
ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, לכהנים נׂשּואֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָֹּבנֹותיו

¯‚BÏזית: ÔÓMa Ï·ËÂ.(ספרי)ארצֹו ׁשהיתה ִַ¿…≈«∆∆«¿ְְֶַָָ
אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמֹוׁשכת

ּפּולמֹוסטּוס להם מּנּו לׁשמן, וכּו'לּודקּיא אחד ְְְְְִִֶֶֶֶָָָ

ּבמנחֹות Î˙LÁ‰)(:(פ"ה)ּכדאיתאe ÏÊ¯a ְְִִִָָ«¿∆¿…∆
EÏÚÓ.ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו ƒ¿»∆ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּלא אֹותּה, ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּגּבֹוריהם
סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים ְְְְִִִִֵָָָָיּוכלּו
אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבמנעּולים
ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ"ּברזל
היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחֹוצבין

יׂשראל:מנעּולּה ארץ E‡·cׁשל EÈÓÈÎe.ּוכימי ְְִֵֶֶֶַָָ¿»∆»¿∆ְֶָ
ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשהם
ּומתמֹוטטים. זבים ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָיהיּו
טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּדבר

ימי ּכמנין ,רצֹונֹול עֹוׂשים אּתם אׁשר הּימים ּכל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָׁשל
ּבפרֹות, מברכת ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּכסף
לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָוכל
מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכסּפם

לארצכם: אֹותם מזיבֹות Ï‡k(ÂÎ)ׁשהן ÔÈ‡ ְְְְִֵֶֶַָ≈»≈
Ôe¯LÈ.אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ¿Àְְְֱֵֵֵֶַָָֹֻ

צּורם: ּכצּור ולא ּכֹוכבים, ÌÈÓLהעֹובדי ·Î¯. ְְְְִֵָָָֹ…≈»«ƒ
רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו ְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹהּוא

˜„Ì(ÊÎ)ׁשחקים: È‰Ï‡ ‰ÚÓ.הם למעֹון ְִָ¿…»¡…≈∆∆ְֵָ
קדם, לאלהי לֹוהּׁשחקים ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
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:Ôc „Úב˙ÈÂ ÈÏzÙ� Ïk ˙ÈÂ «»¿»»«¿»ƒ¿»

é"ùø

ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת ּומעֹונתֹו, לׁשבּתֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָׁשחקים
ׁשֹוכנים: ÌÏBÚזרֹוע ˙Ú¯Ê.ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְִַ¿……»ְְִֵַ

על ,לפיכ עֹולם, ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ְְְְִֶֶַַַָָָָָּכנען,
לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ְְְְְֱִֶָָָָָָָָָֹּכרחם
ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹאימת

:ּבעזר·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ.הׁשמד' ל ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְְֵַַֹ
‰אֹותם':ÚÓ.ּבתחּלתה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ָ¿…»ְְִִִֵֶֶָָָָָָ

ּבסֹופּה: ה"א לּה a„„(ÁÎ)הטיל ÁËa.יחיד ּכל ְִֵֵָָ∆«»»ִָָ
ואיןויחיד מפּזרין ּתאנתֹו", ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֻ

האֹויב: מּפני יחד וליׁשב להתאּסף ÔÈÚצריכין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָ≈
·˜ÚÈ.:יא)ּכמֹו ּכעין(במדבר הּבדלח", ּכעין "ועינֹו «¬…ְְְְְֵֵֵַַֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, ׁשּברכם ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּברכה
טו) הבטחה(ירמיה ּכעין אּלא יׁשבּתי", ְְְִֵֶַַָָָָָָ"ּבדד

יעקב: מח)ׁשהבטיחם אלהים(בראשית "והיה ְְֱֲִִִֶַָָָֹֹ
אבֹותיכם": ארץ אל אתכם והׁשיב .eÙ¯ÚÈעּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈיטיפּו: ÂÈÓL Û‡.יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל ל(שם "ויּתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַָֹ

וגֹו' הּׁשמים מּטל ‡EÈ¯L(ËÎ)":האלהים ְֱִִִַַַָָֹ«¿∆
Ï‡¯NÈ.:להם אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט לאחר ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּלכם': הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹ'מה

EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡.הּוא אׁשר ּבה' ּתׁשּועת «¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְֲֶַָ
:ּגאות וחרב הּוא) (ואׁשר ,עזר eLÁkÈÂמגן ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡.:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון (יהושע …¿∆»ְְְִִֶַָ
וגֹו'": עבדי ּבאּו רחֹוקה ŒÏÚ"מארץ ‰z‡Â ְְֲֵֶֶֶָָָ¿«»«

C¯„˙ BÓÈ˙BÓa.:ׁשּנאמר י)ּכענין את(שם "ׂשימּו »≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ
האּלה": הּמלכים צּוארי על ÚÓ¯·˙(‡)רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ≈«¿…

B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ.מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכּמה »∆«¿ְֲֶַַָָָָֹ
אחת: ארץ.‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒּבפסיעה ּכל את הראהּו ְִִַַָ∆»»»∆ְֶֶֶֶָָ

ּבׁשלותּה מציקיןיׂשראל להיֹות העתידין והּמציקין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָ
עבֹודת.ÔcŒ„Úלּה: עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ָ«»ְְְֲִֵֶַָָ

ׁשּנאמר: יח)ּכֹוכבים, ּדן(שופטים ּבני להם "וּיקימּו ְֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת

ÈÏzÙ(·)למֹוׁשיע:ŒÏk ˙‡Â.ארצֹו הראהּו ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ
מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻּבׁשלותּה

וחילֹותיו: סיסרא עם נלחמים ı¯‡Œ˙‡Âנפּתלי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰MÓe ÌÈ¯Ù‡.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְֶַַָָָָָָֻ

ׁשּבא ּכנען, מלכי עם נלחם יהֹוׁשע ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻוהראהּו
ׁש וגדעֹון מדיןמאפרים, עם נלחם מּמנּׁשה, ּבא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

e‰È„‰ועמלק: ı¯‡ŒÏk ˙‡Â.,ּובחרּבנּה ּבׁשלותּה ֲֵַָ¿≈»∆∆¿»ְְְְַָָָָֻ
ונצחֹונם: ּדוד ּבית מלכּות ‰Ìiוהראהּו „Ú ְְְְְִִֵֶַָָָ««»
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ïBøçàäi''yx:âúr÷a økkä-úàå áâpä-úàå ¨©«£«§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯
ørö-ãr íéøîzä øér Bçøéi''yx:ãøîàiå §¥²¦¬©§¨¦−©«Ÿ©©¸Ÿ¤

ézraLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
Erøæì øîàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´

éúéàøä äpðzàéðérá Eàì änLå E ¤§¤®¨¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ
øárúi''yx:äýåýé-ãár äLî íL úîiå ©«£«Ÿ©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²

ýåýé ét-ìr áàBî õøàai''yx:åébá Búà øa÷iå §¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«©¦§¸ŸŸ³©©Æ
Léà òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬¦Æ

äfä íBiä ãr Búøá÷-úài''yx:æ-ïa äLîe ¤§ª´¨½©−©¬©¤«¤À¤
Bðér äúäë-àì Búîa äðL íéøNrå äàî¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−

äçì ñð-àìåi''yx:ç-úà ìûøNé éðá ekáiå §Ÿ¨¬¥«Ÿ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤
ìL áàBî úáøra äLîéîé eîziå íBé íéL ¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®©¦§½§¥¬

Ïk ˙ÈÂ ‰M�Óe ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆¿»»

:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ»««»««¿»

Ú˜a˙‡ג ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»

:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯˜ BÁ¯È„ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»«…«

Ècד ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ

·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi«̃≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

C˙ÈÊÁ‡ dp�z‡ CÈ�·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ««¬ƒ»

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈ�ÈÚa¿≈»¿«»»¿ƒ«

„ÈÈה ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»

:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»«≈¿»«¿»

Ú¯‡a‡ו ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»

Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa Ï·˜Ï ·‡BÓ„¿»»√≈≈¿¿»¿«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dz¯·˜ ˙È L�‡¡«»¿À¿≈«»»≈

ÔÈ�Lז ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ

‡ÏÂ È‰B�ÈÚ ˙‰Î ‡Ï ˙ÈÓ „k«ƒ»¿«≈ƒ¿»

:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡�LחBÎ·e ¿»ƒ¿»»¿«ƒ¿

‡i¯LÈÓa ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È�·¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»

é"ùø

ÔB¯Á‡‰.ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ »«¬ְְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
'הּיֹום אּלא האחרֹון", "הּים ּתקרי אל ְֲִֵֵֶַַַַַָָָאחר:
הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו ְְֲֶַַַָָָָָָֹהאחרֹון',
הּמתים: ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעתידין

(‚)·‚p‰Œ˙‡Â.מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, וּיבא(במדבר בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ

חברֹון": ּכלי.kk‰Œ˙‡Â¯עד יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶַ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֶָֹֹ
ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, ז)ּבית א הּירּדן(מלכים "ּבכּכר ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָ

האדמה": ּבמעבה הּמל EÚ¯ÊÏ(„)יצקם ¯Ó‡Ï ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָ≈…¿«¿¬
EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡.,לאברהם ותאמר ׁשּתל ּכדי ∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְֵֵֵֶַַָָֹ
ּוליעקב: הּקדֹוׁשליצחק לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹּברּו
ׁשאּלּולי ּתעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאבל
נטּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּכ

להם: ותּגיד ותל ּבּה, ÌL(‰)ּוקבּועים ˙ÓiÂ ְְְִִֵֵֶַָָ«»»»
‰LÓ.(טו "וּימת(ב"ב ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר …∆ְְִֵֶֶַָָָֹ

ואיל מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשם
הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּכתב

אֹומר והּוא ּכלּום, לא)חסר ספר(לעיל את "לקֹוח : ְְֵֵֵֵֶַָָ
אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא הּזה"? ֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

ּכֹותב ‰'ּבדמע:ּומׁשה ÈtŒÏÚ.:ּבנׁשיקה ְֵֶֶַֹ«ƒְִִָ
(Â)B˙‡ ¯a˜iÂ..ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו (ספריהּקדֹוׁש «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמענשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן, ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה אתין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא יביא(במדבר נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו, את מביא הּוא כב)אֹותֹו", (ויקרא ְִֵֵֶַַ
מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ְְְֲֲִִִִִִֵַַָָֹ"והּׂשיאּו

עצמם: את מּׂשיאים הם אּלא Èa˙אֹותם? ÏeÓ ְִִֵֶֶַַָָָ≈
¯BÚt.,ּבראׁשית ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ¿ְְְִִִֵֵֵֶָָָָ

הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָלכּפר
הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת ּבערב פ"ה)ׁשּנבראּו :(אבות ְְְְִֵֶֶֶַַָָ

(Ê)BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף ÒŒ‡ÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…
ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית

Ï‡¯NÈ(Á)ּפניו: Èa.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ
איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו

נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹ
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äLî ìáà éëái''yx:èçeø àìî ïeð-ïa rLBäéå §¦−¥¬¤¤«¦«ª´©¦À¨¥Æ´©
eòîLiå åéìr åéãé-úà äLî Cîñ-ék äîëç̈§½̈¦«¨©¬¤²¤¨−̈¨¨®©¦§§¸
ýåýé äeö øLàk eùriå ìàøNé-éða åéìà¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úàéìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå ¤¤«§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−
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ìàøNéi''yx÷æç :ïîéñ ì"àåàâ íé÷åñô à"î ¦§¨¥«

ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈

:‰LÓ„ ‡Ï·‡ ‡˙ÈÎ·טÚLB‰ÈÂ ¿ƒ»∆¿»¿…∆ƒÀ«

È¯‡ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe� ¯a«¿≈«»¿¿»¬≈

È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ

e„·ÚÂ Ï‡¯NÈ È�a ‰pÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ≈¿≈ƒ¿»≈«¬»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ókי‡ÏÂ ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆¿»

Èc ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i·� Ì»̃¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ

:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

Ècיא ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ

‡Ú¯‡a „aÚÓÏ ÈÈ dÁÏL»¿≈¿»¿∆¿«¿«¿»

È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏeיב‡„È ÏÎÏe ¿»«¿≈¿…¿»

„·Ú Èc ‡a¯ ‡�ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw«̇∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ¬«

˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk È�ÈÚÏ ‰LÓ…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

é"ùø

ּונקבֹות: זכרים יׂשראל", ‰'(È)ּבית BÚ„È ¯L‡ ְְְִִֵֵֵָָ¬∆¿»
ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt.ּגס לּבֹו ּבכלׁשהיה אליו ּומדּבר ּבֹו »ƒ∆»ƒְְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, לב)עת "ועּתה(שמות ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
ה'", אל ט)אעלה מה(במדבר ואׁשמעה "עמדּו ְְְְֱִֶֶֶֶַָ
לכם ה' ‰ÊÁ˜‰(È·)":ּיצּוה „i‰ ÏÎÏe.ׁשּקּבל ְֶֶַָ¿…«»«¬»»ִֵֶ
הּתֹורה ּבידיואת ‰ÏB„b:ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe. ְֶַַָָָ¿…«»«»

והּנֹורא: הּגדֹול ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות ÈנּסיםÈÚÏ ְְְִִִֶַַַָָָ¿≈≈
Ï‡¯NÈŒÏk.,לעיניהם הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ׁשּנׂשאֹו »ƒ¿»≈ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ט)ׁשּנאמר: והסּכימה(לעיל לעיניכם", "ואׁשּברם ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּנאמר:ּדעת י)לדעּתֹו, (לעיל ְְֱֶֶַַַַַָָ
ׁשּׁשּברּת ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר חסלת:(שבת ְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹ
הברכה וזאת פרשת



לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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5:545:598:068:088:568:589:569:5718:0217:5418:2918:2117:3618:34ארה"ב בולטימור

5:435:487:557:578:468:479:469:4617:5317:4518:2018:1217:2718:25ארה"ב ברוקלין נ.י. 

5:415:457:577:588:438:449:439:4317:4917:4218:1418:0717:2418:19ארה"ב לוס אנג'לס

6:106:128:298:299:119:1210:1110:1118:1718:1118:3918:3417:5318:45ארה"ב מיאמי

6:206:258:308:329:229:2410:2210:2318:3018:2118:5718:4818:0319:02ארה"ב מישיגן

5:445:497:567:588:478:489:479:4717:5417:4618:2118:1217:2818:26ארה"ב ניו ג'רסי

5:405:457:507:538:428:449:429:4317:4817:4018:1618:0717:2218:21ארה"ב ניו הייבן

5:385:437:487:508:408:429:409:4117:4617:3818:1418:0517:2018:19ארה"ב שיקאגו

5:565:518:168:138:588:549:589:5518:0318:0418:2518:2717:4618:38ברזיל סאן פאולו

5:425:378:037:598:448:409:449:4117:4917:5118:1118:1317:3318:24ברזיל ריו דה ז'נרו

5:465:557:467:508:498:529:509:5117:5817:4618:3018:1917:2818:35בריטניה לונדון

5:556:047:517:568:589:029:5910:0118:0717:5518:4118:2917:3718:46בריטניה מנצ'סטר

6:126:208:138:179:159:1810:1510:1718:2318:1218:5518:4317:5418:59גרמניה פרנקפורט

5:295:327:477:478:318:329:319:3117:3717:3118:0117:5517:1318:06ישראל באר שבע

5:285:327:457:468:308:319:309:3017:3617:2918:0017:5416:5918:06ישראל חיפה

5:275:307:447:458:298:309:299:2917:3517:2917:5917:5316:4918:05ישראל ירושלים

5:295:327:467:478:318:329:319:3117:3717:3118:0117:5517:1118:07ישראל תל אביב

5:525:597:578:008:548:579:549:5618:0217:5218:3218:2217:3418:37מולדובה קישינב

6:256:268:468:469:279:2610:2710:2618:3218:2718:5318:4918:0919:00מקסיקו מקסיקו

6:246:238:488:469:269:2410:2610:2418:3118:2918:5118:4918:1118:59סינגפור סינגפור

5:225:317:217:258:258:299:269:2817:3417:2218:0717:5517:0418:12פולין ורשא

6:286:348:348:379:309:3310:3010:3218:3818:2819:0718:5718:1019:12צרפת ליאון

6:386:458:418:449:409:4310:4010:4218:4818:3819:1919:0918:2019:24צרפת פריז

6:056:108:138:169:079:0910:0710:0818:1518:0618:4318:3417:4818:48קנדה טורונטו

5:415:477:487:518:448:469:449:4517:5217:4218:2118:1117:2418:26קנדה מונטריאול

6:156:258:078:129:189:2210:1910:2118:2718:1419:0318:5017:5619:08רוסיה מוסקבה

6:086:187:568:029:119:1610:1210:1518:2018:0718:5818:4417:4919:03רוסיה רוסטוב

6:136:208:188:219:159:1810:1510:1718:2318:1318:5318:4317:5518:58שוייץ ציריך

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4
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