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c"iyz'd ,dxez zgny mei .c"qa

(dben izla dgpd)

ÔÈ·‰Ïשביניהם החילוק והן גופא, שביניהם החילוקים הן תורה, ושמחת עצרת שמיני ענין
באופן היא דשמע"צ והעבודה בגילוי, היא השמחה הסוכות שבחג הסוכות, לחג

ברעדה בהתבודדות1דגילו היו שבשמע"צ נשיאינו רבותינו בהנהגת שראינו וכמו ולא2, ,
אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר וכמו ההקפות), בזמן (מלבד בגילוי השמחה אביו3היתה אשר

בפנימיות, עליו לפעול שהוצרך מפני בשמע"צ פרטי איש עם פעם דיבר נ"ע אדמו"ר כ"ק
היתה בשמח"ת משא"כ בהתבודדות, נשיאינו רבותינו היו דשמע"צ בזמן כלל שבדרך אף
הוא עצרת דשמיני בזה, והענין העם. בתוך היתה והשמחה ובריקודים, בגילוי השמחה

עצר יורש כמ"ש העכבה, בעמי4מלשון יעצר זה בעד5, ומגביל שמעכב המלך על דקאי ,

של6העם תנועה ע"י (לא זה הרי שכל, דבר לקלוט רוצים שכאשר למטה רואים אנו והנה .
נעשית ההעכבה ע"י ודוקא השכל, עצם על שמתעכב דוקא, העכבה ע"י אלא) התפשטות,

דשמע"צ הקליטה בענין וכמו"כ היא7הקליטה. שהעכבה וכיון דוקא. העכבה ע"י שהיא ,

מכוסה. היא השמחה בשמע"צ לכן בהתפשטות), היא השמחה (שהרי השמחה ענין היפך
אינה אבל בגילוי היא השמחה הסוכות שבחג אלו, זמנים בג' ההפרש מהו"ע להבין וצריך

ובריבוי. בגילוי היא השמחה ובשמח"ת מכוסה, היא השמחה בשמע"צ בריבוי,

השמחהÔ·ÂÈÂב) ענין תחילה בהקדים כתיב8זה דהנה המשמח9, תרושי את החדלתי
דכמו ההעלם, גילוי שהו"ע שמחה, לידי מביא שהיין ואנשים, אלקים
הגילוי, אל מההעלם יוצא הוא הדריכה וע"י בענביו כנוס תחילה הוא היין הרי שבגשמיות

סוד יצא יין נכנס שזהו"ע ההעלם, את לגלות הוא ברוחניות היין פעולת והיינו,10כמו"כ ,
הוא שתחילה באופן הוא היין שמהות דלהיות היין, של מהותו כפי היא היין שפעולת
הפנימיות את לגלות הוא פעולתו גם לכן הגילוי, אל ההעלם מן יוצא ואח"כ מכוסה
את מגלה שהיין לפי הפנים, מתאדמים יין ריבוי שע"י הטעם וזהו בהעלם. שהוא שבנפש,
בכל דהנה בזה, והענין בהפנים. בהתגלות בא הנעלם שהדם בהעלם, שהוא החיות פנימיות
הוא והחיצוניות ממקורו, ושפעו חיותו שמקבל הוא הפנימיות וחיצוניות, פנימיות יש דבר
בסוג וכמו ומדבר, חי צומח דומם סוגים מהד' סוג בכל הוא זה וענין הזולת. אל ההשפעה
למטה עשב לך אין שהרי וחיצוניות, פנימיות יש עצמו הגשמי הצומח שבחיות הצומח,

ואילך.)1 ג פב, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה יא. ב, תהלים

ב'קנח. ע' ח"ה שם אוה"ת

(התוועדויות)2 סי"ג תשד"מ שמח"ת ליל שיחת גם ראה

(התוועדויות תנש"א הסוכות דחג ה' ליל .(306 ע' ח"א תשד"מ

.(32 הערה 106 ע' ח"א תנש"א

וש"נ.)3 שנג. ע' היומן רשימת – תו"מ ראה

ז.)4 יח, שופטים ס'

יז.)5 ט, שמואל-א

א'תשעו.)6 ע' לשמע"צ דרושים אוה"ת ראה

7(.1 שבהערה ואוה"ת לקו"ת ראה

לכם)8 תהי' עצרת השמיני ביום ד"ה ראה – לקמן בהבא

ח"ה וישב אוה"ת גם וראה ואילך). לט ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת

ואילך. א תתקב,

יג.)9 ט, שופטים ס'

א.)10 סה, עירובין
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בו המכה מלמעלה מזל לו וחיותו11שאין שפעו שמקבל הוא העשב חיות פנימיות הנה ,

וכמו"כ הפרי. או העשב טעם והוא בהעשב שמשפיע הוא והחיצוניות בו, המכה מהמזל
פני בעילתו, הדבוק החיות רוחניות הוא הפנימיות וחיצוניות, פנימיות בו יש החי בסוג

כו' שור פני בסוג12ארי' גם וכמו"כ כו'. הבע"ח גוף את להחיות ההשפעה הוא והחיצוניות ,
דבוקה האלקית שנפש מה היא הפנימיות וחיצוניות, פנימיות יש בישראל ובפרט המדבר

הכסא שעל האדם בדמות בישראל13באלקות, שהרי הגוף, את שמחי' מה היא והחיצוניות ,
האלקית מנפש הוא הגוף חיות הוא14גם ובהתגלות בהעלם, היא הפנימיות בחי' אמנם, .

יצא יין דנכנס הפנימיות, את שמגלה היין ענין וזהו הגוף. את שמחי' החיצוניות בחי' רק
באלקות. דבוקה שהיא הנשמה פנימיות את מגלה שהיין היינו סוד,

הבינהÔÈ�Ú‰Âג) ספירת הוא יין דהנה, שעל15בזה, ההתבוננות, ענין הוא בעבודה וענינו ,
גופא ההתבוננות ובענין באלקות. דבוקה שהיא הנשמה פנימיות מתגלה ידה
הכל זהו לא הנה העולם, עניני שכל איך מתבונן שהוא התבוננות יש אופנים. כמה יש
שהרי התכלית, זהו לא מזה, ויתירה העיקר, זהו לא מזה, ויתירה אלץ), איז דאס ַָ(ניט

המחקר בספרי וכמ"ש אלקות, הוא העולם עניני כל שיוכלל16תכלית הוא הדומם שתכלית
הוא המדבר ותכלית במדבר, שיוכלל החי ותכלית בחי, שיוכלל הצומח ותכלית בהצומח,
אצלו תהי' אזי אלקות, רק הוא העולם כל שתכלית ההתבוננות ע"י הנה באלקות, שיוכלל
בעניני רק יהיו ומחשבותיו דיבוריו עשיותיו כל אשר ומחשבה, דיבור במעשה הזהירות
רק הוא העולם חיות שעצם איך שמתבונן והוא יותר, נעלית התבוננות ויש תומ"צ.

שעה בכל העולם את ומחי' מהוה האלקי הכח שהרי העולם17מאלקות, חיות כל הרי וא"כ ,
וענין גֿטליכקייט). צו צי (א לאלקות ברצוא מתעורר זו התבוננות וע"י אלקות, רק ַהוא
אצלו נעשית ידה שעל אלקות הוא העולם שתכלית מההתבוננות יותר נעלה הוא זה
איך ההתבוננות ע"י אבל ויראה, באהבה מתעורר אינו עדיין אבל התומ"צ, בקיום הזהירות
קיום גם ובמילא ויראה, באהבה גם מתעורר הוא הרי אלקות, הוא העולם חיות שעצם

בתניא הזקן רבינו כמ"ש יותר, נעלה באופן הוא בפועל כל18המצוות שרש היא שאהבה
כו', באמת בו לדבקה וחפץ הוי' שם את האוהב הוא באמת המקיימן כי כו' מ"ע רמ"ח

יותר נעלה באופן הוא בפועל המצוות קיום גם הנה אהוי"ר שע"י מובן אמנם,19ומזה .

בהגבלה, הם הגלויים שכחות דכיון בלבד, הגלויים כחות התגלות פועלת הנ"ל התבוננות
שתהי' היא שהתכלית להיות אך ההשתלשלות, שבסדר בהאלקות ההתבוננות לזה מספיק
דרעותא כפולחנא פולחנא דלית דלבא, רעותא שהו"ע הגלויים, מכחות למעלה העבודה

ועוד.)11 ו. פ"י, ב"ר

מצות)12 (ד"ה ויקרא פ' להרח"ו המצוות טעמי ראה

ועוד. קרבנות).

כו.)13 א, יחזקאל

ח"י)14 לקו"ש ז. מאמר ומעין קונטרס פ"ו. אגה"ת תניא ראה

.24 הערה 103 ע'

ובכ"מ.)15 ד. ב, שה"ש ד. עט, לסוכות דרושים לקו"ת

סה"ש)16 פ"ג. מ"א ומעין קונטרס פ"א. מ"ג עיקרים ראה

.643 ע' חכ"ד לקו"ש .243 ע' שלום תורת

פ"א.)17 שעהיוה"א תניא ראה

פ"ד.)18

19(.263 ע' תרפ"ט סה"מ גם ראה

c"iyz'd ,dxez zgny mei

שלמעלה האלקות בהפלאת ההתבוננות להיות צריכה רעו"ד, לבחי' לבוא כדי הנה דלבא,
בתפיסה, שבאים בענינים רק לא בהשגה חוש לו יש שכאשר והיינו, ההשתלשלות, מסדר
מסדר מופלא שהוא האלקות, הפלאת אצלו נרגש אזי השלילה, בהשגת גם אלא
דנכנס שזהו"ע לרעו"ד, בא ועי"ז עצמו, מצד מופלא שהוא כפי להפלאה ועד השתלשלות,
שהו"ע דנשמה, הפנימיות מתגלה האלקות בהפלאת ההתבוננות שע"י והיינו סוד, יצא יין

דלבא. דרעותא הדביקות

של‡Ì�Óד) הפנימיות את מגלה שהיין והיינו אנשים, משמח שהיין מה הוא הנ"ל כל
דהנה בזה, והענין אלקים. המשמח יין מהו"ע להבין צריך עדיין אך האדם,

שלמטה20כתיב הוא תחתון דעת תחתון, ודעת עליון דעת דעות, ב' שיש הוי', דעות אֿל כי
יש הוא שלמעלה היינו אין, ולמטה יש שלמעלה הוא עליון ודעת אין, ולמעלה יש

חשיב כלא קמי' דכולא אין, הוא ולמטה שבד"ע21האמיתי, האין דאין, הבחי' שב' וידוע .
שלהיותו והיינו, באמת, אין הוא עליון שבדעת האין כי, זל"ז, דומים אינם שבד"ת, והאין
דכולא באמת, אין הוא הרי האמיתי, יש אל ובקירוב בדביקות שהוא האמיתי, יש של אין
מצד שאת וביתר האמיתי, יש אל קירובו עצם מצד ענינים, ב' מצד והוא חשיב, כלא קמי'
משא"כ האמיתי. ביש שהוא כמו האמיתית הדיעה אים) אין זיך הערט (עס בו שנרגש
אינו הרי יש, בשם עצמו את קורא שהנברא דמאחר באמת, אין אינו הנברא יש של האין
בודאי הוא המקור הרי יש, מציאות הוא שהנברא דכיון אין, שהוא מקורו על לומר יכול
בבחי' שהוא לא אבל יש, במציאות שאינו רק זה הרי אין בשם שקוראו ומה במציאות,
שאינו עצמו, האין בהרגש הוא כמו"כ באמת, אין אינו הנברא שבהרגש וכשם ממש. אין
אין שנקרא ומה מה, דבר במציאות הוא הרי הנברא, ליש מקור שהוא דמאחר באמת, אין
התהוות להיות אפשר אי הנברא יש של אין מבחי' גם והנה, מושג. אינו להיותו רק הוא
היש את מהוה שהאין האופן אלא כלל, יש במציאות הי' לא שאז האין, גילוי ע"י היש

כמאמר מהיש, מתעלם שהאין עי"ז זאת22הוא דלבד והיינו, מהנברא, הבורא והסתר העלם
גם הנה כנ"ל, באמת אין שאינו הנברא יש של אין מבחי' רק הוא היש התהוות שכללות
תכלית אך בעולם. ונגלה נראה אינו שהאלקות שזהו בהיש, בהעלם הוא זה אין בחי'

מ"ש שזהו אלקות, גילוי יהי' הנבראים עבודת שע"י היא אלקים,23הכוונה ברא בראשית
שמעלים מה והן מהיש, שמתעלם מה הן אלקים, דשם ההעלם את לגלות היא שהעבודה
הנברא יש של ובהאין הנברא, יש של האין יתגלה הנברא שביש והיינו, הוי', שם על
שהוא כמו הנברא יש של בהאין יהי' והגילוי האמיתי, ויש האמיתי יש של האין יתגלה
ואף האמיתי. ויש האמיתי יש של האין הנברא, בהיש בגילוי יהי' שעי"ז הנברא, ביש
שאז הנברא, יש של האין בחי' אפילו בגילוי להיות אפשר הי' לא ההתהוות שבתחילת
ע"י הנה היש, נתהוה שכבר לאחר מ"מ, כנ"ל, כלל יש במציאות להיות אפשר הי' לא

א.)20 פג, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה ג. ב, שמואל-א

ובכ"מ.

ב.)21 יא, זח"א

א.)22 קנח, קו"א תניא

א.)23 א, בראשית
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שלמעלה האלקות בהפלאת ההתבוננות להיות צריכה רעו"ד, לבחי' לבוא כדי הנה דלבא,
בתפיסה, שבאים בענינים רק לא בהשגה חוש לו יש שכאשר והיינו, ההשתלשלות, מסדר
מסדר מופלא שהוא האלקות, הפלאת אצלו נרגש אזי השלילה, בהשגת גם אלא
דנכנס שזהו"ע לרעו"ד, בא ועי"ז עצמו, מצד מופלא שהוא כפי להפלאה ועד השתלשלות,
שהו"ע דנשמה, הפנימיות מתגלה האלקות בהפלאת ההתבוננות שע"י והיינו סוד, יצא יין

דלבא. דרעותא הדביקות

של‡Ì�Óד) הפנימיות את מגלה שהיין והיינו אנשים, משמח שהיין מה הוא הנ"ל כל
דהנה בזה, והענין אלקים. המשמח יין מהו"ע להבין צריך עדיין אך האדם,

שלמטה20כתיב הוא תחתון דעת תחתון, ודעת עליון דעת דעות, ב' שיש הוי', דעות אֿל כי
יש הוא שלמעלה היינו אין, ולמטה יש שלמעלה הוא עליון ודעת אין, ולמעלה יש

חשיב כלא קמי' דכולא אין, הוא ולמטה שבד"ע21האמיתי, האין דאין, הבחי' שב' וידוע .
שלהיותו והיינו, באמת, אין הוא עליון שבדעת האין כי, זל"ז, דומים אינם שבד"ת, והאין
דכולא באמת, אין הוא הרי האמיתי, יש אל ובקירוב בדביקות שהוא האמיתי, יש של אין
מצד שאת וביתר האמיתי, יש אל קירובו עצם מצד ענינים, ב' מצד והוא חשיב, כלא קמי'
משא"כ האמיתי. ביש שהוא כמו האמיתית הדיעה אים) אין זיך הערט (עס בו שנרגש
אינו הרי יש, בשם עצמו את קורא שהנברא דמאחר באמת, אין אינו הנברא יש של האין
בודאי הוא המקור הרי יש, מציאות הוא שהנברא דכיון אין, שהוא מקורו על לומר יכול
בבחי' שהוא לא אבל יש, במציאות שאינו רק זה הרי אין בשם שקוראו ומה במציאות,
שאינו עצמו, האין בהרגש הוא כמו"כ באמת, אין אינו הנברא שבהרגש וכשם ממש. אין
אין שנקרא ומה מה, דבר במציאות הוא הרי הנברא, ליש מקור שהוא דמאחר באמת, אין
התהוות להיות אפשר אי הנברא יש של אין מבחי' גם והנה, מושג. אינו להיותו רק הוא
היש את מהוה שהאין האופן אלא כלל, יש במציאות הי' לא שאז האין, גילוי ע"י היש

כמאמר מהיש, מתעלם שהאין עי"ז זאת22הוא דלבד והיינו, מהנברא, הבורא והסתר העלם
גם הנה כנ"ל, באמת אין שאינו הנברא יש של אין מבחי' רק הוא היש התהוות שכללות
תכלית אך בעולם. ונגלה נראה אינו שהאלקות שזהו בהיש, בהעלם הוא זה אין בחי'

מ"ש שזהו אלקות, גילוי יהי' הנבראים עבודת שע"י היא אלקים,23הכוונה ברא בראשית
שמעלים מה והן מהיש, שמתעלם מה הן אלקים, דשם ההעלם את לגלות היא שהעבודה
הנברא יש של ובהאין הנברא, יש של האין יתגלה הנברא שביש והיינו, הוי', שם על
שהוא כמו הנברא יש של בהאין יהי' והגילוי האמיתי, ויש האמיתי יש של האין יתגלה
ואף האמיתי. ויש האמיתי יש של האין הנברא, בהיש בגילוי יהי' שעי"ז הנברא, ביש
שאז הנברא, יש של האין בחי' אפילו בגילוי להיות אפשר הי' לא ההתהוות שבתחילת
ע"י הנה היש, נתהוה שכבר לאחר מ"מ, כנ"ל, כלל יש במציאות להיות אפשר הי' לא

א.)20 פג, לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה ג. ב, שמואל-א

ובכ"מ.

ב.)21 יא, זח"א

א.)22 קנח, קו"א תניא

א.)23 א, בראשית
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הנברא היש ישאר ומ"מ האמיתי, היש של האין בחי' אפילו בגילוי להיות אפשר עבודה
הצמצום בענין המבואר וע"ד בכדי24במציאותו. האור סילוק להיות הוצרך שבתחילה ,

הגילוי בהם להיות אפשר העולמות שנתהוו לאחר אך העולמות, לעמידת מקום שיהי'
גם הוא וכמו"כ הצמצום, שלפני דאוא"ס הגילוי גם בהם להיות שאפשר ועד קצר דהקו
ההעלם, ע"י אם כי להיות אפשר הי' לא התהוותו שבתחילת דאף היש, התהוות בענין
האמיתי יש של האין בחי' גם בו לגלות אפשר נש"י עבודת ע"י הנה שנתהווה לאחר מ"מ,
מתגלה דנש"י והעבודה ההתבוננות דע"י אלקים, המשמח יין ענין וזהו האמיתי. ויש
בהיש שיהי' והיינו, הוי', שם על שמעלים ומה מהיש שמתעלם מה אלקים, דשם ההעלם

הוי'. דשם הגילוי וגם אלקים דשם הגילוי

אם25בגמראÂ‰�‰ה) ואנשים) אלקים המשמח תרושי את (החדלתי זה מפסוק למדו
על אלא שירה אומרים שאין מכאן משמח, במה אלקים אנשים משמח

בזה והענין כמארז"ל26היין. למעלה, מלמטה העלאה בחי' הוא השירה ענין דהנה, ,27

השיר ענין גם וזהו למעלה. מלמטה ההעלאה שהו"ע בשיר, יוצאים השיר בעלי כל
ישראל זמירות נעים המלך, דוד של הזמירות שהם בביהמ"ק, הלויים שמזה28ששרו ,

שזהו מעלה, של בדוגמא שיהי' בשיר מכוונים שהיו שבביהמ"ק, הלויים שיר הי'
בזהר בהשיר29מ"ש חילוקים היו לכך ובהתאם בצפרא, ושמחה ברמשא רננא

שהוא כמו זה זמן של לענינו המתאים באופן השיר צ"ל הי' זמן שבכל בביהמ"ק,
להענינים הלויים העלאת שהו"ע דהעלאה, תנועה הוא השיר שענין וזהו למעלה.
קולות בריבוי הוא השיר שיופי דאף כפשוטו, השיר בענין גם הוא וכן שלמעלה.
השיר יופי כמו"כ דוקא, צבעים מריבוי הוא בגשמיות שהיופי דכמו דוקא, ותנועות
בהתגברות, היא אחת שתנועה מזה הוא היופי עיקר מ"מ, דוקא, תנועות מריבוי הוא
ענין ג"כ יש השיר בענין אמנם העלאה. של הו"ע בהתגברות היא א' שתנועה וזה
מלמעלה ההמשכה שהו"ע בשיר, נמשכים כו' השיר בעלי כל מ"ש שזהו המשכה, של

הכוונה מעורר דקול הענין גם וזהו המוח,30למטה. מכוונת שבא הקול שישנו דכשם ,

אל צוטראג דער העלאה, של שזהו"ע הקול, בא המוח כוונת אופן שלפי ָהיינו,
כוונת דהיינו הכוונה, את מעורר שהקול הענין גם ישנו כן כמו שבמוח, הכוונה
אלא שירה אומרים שאין וזהו"ע בהלב. מהמוח שיומשך המשכה, של שזהו"ע הלב,
התגלות להיות המוחין גילוי בו וממשיך הלב את שמשמח המשמח, יין היין, על

בלב. האהבה

המשך)24 ג. ענף סוף ויושר) עיגולים (דרוש א שער ע"ח ראה

ובכ"מ. ד. ע' תרס"ו

א.)25 לה, ברכות

ואילך.)26 א תתקד, שם וישב אוה"ת גם ראה

צח,)27 ברכה לקו"ת א. קיג, ג. ז, תו"א וראה ב. נא, שבת

ובכ"מ. ב. ערה, דא"ח) (עם סידור א.

א.)28 כג, שמואל-ב

ואילך.)29 א לז, תו"א וראה ב. רכט, ח"א

שו"ע)30 תקלח. ע' הקצרים אדה"ז מאמרי ב. פב, של"ה ראה

ס"ג. סק"א ס"ה. סס"א או"ח אדה"ז

c"iyz'd ,dxez zgny mei

כמ"ש31כתיבÂ‰�‰ו) בנים, שנקראים נש"י על וקאי אב, ישמח חכם להוי'32בן אתם בנים
לזו"ן בנים שהם והיינו, דזו"נ33אלקיכם, הכלים מבחי' ששרשם הם34, שהכלים ,

חד וגרמוהי דאיהו דביקות בבחי' להיותם ממש, נמשכו35אלקות ישראל נשמות משא"כ ,

בפ"ע מהות בבחי' ונעשו הפרסא ממעל36ע"י אלקה חלק היא שהנשמה מה שזהו חלק37, ,

המהות אותו שהוא מורה שחלק היות דעם והיינו, עצמו, בפני מהות שזהו שמורה דייקא,
לניצוץ אור בין ההפרש שזהו בפ"ע, מהות שהוא קטן חלק זה הרי מ"מ שאור38ממש, ,

בפ"ע. מהות הוא אבל המהות, אותו הוא ניצוץ משא"כ בדביקות, והוא בלבד הארה הוא
דזו"נ הכלים מבחי' שנבדל קטן חלק הם שנש"י הוא33וזהו ז"א לזו"ן, בנים נקראים ולכן ,

זמן הסוכות, חג על דקאי אב, ישמח חכם בן ועז"נ אם. בחי' היא ומלכות אב, בחי'
שכללות ז"א, מבחי' המוחין סילוק שהוא דר"ה, והסילוק ההעלם לאחר שבא שמחתנו,
הבן את לעורר היא וכוונתו מהבן, פניו את המסתיר האב כמשל הוא וההעלם הסילוק ענין
גורם הוא אזי ומחפשו, האב כוונת את ומבין חכם בן הוא הבן וכאשר אותו, שיחפש
היא ההסתר כוונת הנה מלמעלה, ההסתר יש שכאשר למעלה, הוא וכמו"כ להאב, שמחה

הקושיא מתורצת ובזה אמיתי. הסתר זה אין ובמילא החיפוש, להיות39בשביל אפשר איך
הוא ובר"ה המלכות, מבחי' הוא העולמות וחיות שקיום דמאחר בר"ה, העולמות קיום
הוא שהסילוק זה, על והתירוץ בר"ה. העולמות קיום להיות אפשר איך דמלכות, הסילוק
והסילוק להחיותם, בהנבראים תמיד עומד אלא עולה אינו דהחיצוניות הפנימיות, בבחי' רק
וחיצוניות, פנימיות הם ומדות דמוחין המוחין, בבחי' היינו, הפנימיות, בבחי' הוא
בבחי' שהוא שהסילוק וזהו החיצוניות, בחי' הם והמדות הפנימיות בחי' הם שהמוחין
פנימיים והכחות המוחין שמסתלקים השינה כמשל והוא המוחין, בבחי' הוא הפנימיות

שבר"ה דז"א בדורמיטא למעלה גם הוא וכמו"כ נשאר, החיצוניות הוא40אבל שהסילוק ,

אמיתי הסתר אינו וההסתר שהסילוק לפי הוא, הדבר וטעם המוחין. בבחי' בהפנימיות, רק
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שמסתלק ההסתר טעם והנה הפנימיות. מבחי' ששרשן לנש"י, השייך האור שזהו

פנים ולא עורף אלי דפנו באופן היא שהעבודה מפני הוא, החיצוניות41הפנימיות, בבחי' ,

מדה כנגד מדה הפנימיות, בחי' מסתלק ולכן הפנימיות, בבחי' להבין,42ולא צריך ועפ"ז .
לכאורה זה הרי א"כ עורף, אלי שפנו מפני הוא שההסתר דמאחר אמיתי, אינו ההסתר למה
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וחיצוניות, פנימיות הם ומדות דמוחין המוחין, בבחי' היינו, הפנימיות, בבחי' הוא
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הפנימיות, בבחי' רק הוא הסילוק ולכן נש"י, בשביל הוא וההסתר שהסילוק והיינו, יותר,
שמסתלק ההסתר טעם והנה הפנימיות. מבחי' ששרשן לנש"י, השייך האור שזהו

פנים ולא עורף אלי דפנו באופן היא שהעבודה מפני הוא, החיצוניות41הפנימיות, בבחי' ,

מדה כנגד מדה הפנימיות, בחי' מסתלק ולכן הפנימיות, בבחי' להבין,42ולא צריך ועפ"ז .
לכאורה זה הרי א"כ עורף, אלי שפנו מפני הוא שההסתר דמאחר אמיתי, אינו ההסתר למה

פב,)31 לשמע"צ דרושים לקו"ת וראה כ. טו, א. יו"ד, משלי

ב'קנה. ע' ח"ה שם אוה"ת א.
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תלויים עורף אלי שפנו ע"י והירידה החיפוש שע"י שהעלי' הוא, הענין אך אמיתי. הסתר
ירידה של ענין שייך אינו במלאכים דהנה, בזה, עלי',43זה אצלם שתהי' אפשר אי ולכן ,

והירידה שהעלי' והיינו, העלי', ענין בהם שייך ולכן הירידה, ענין בהם שייך בנש"י משא"כ
ובמילא החיפוש, בשביל רק היא ההסתר דכוונת אמיתי, הסתר זה אין ולכן בזה, זה תלויים
שהם שהמוחין דז"א, דורמיטא הוא דבר"ה אב, ישמח חכם בן וזהו אמיתי. הסתר זה אין
והו"ע בז"א, חדשים מוחין נמשכים דתק"ש העבודה וע"י מז"א, מסתלקים הפנימיות בחי'
הוא דביוה"כ הסוכות, בחג היא שהתגלותם המוחין, המשכת מצד (ז"א), אב ישמח

בז"א. המוחין בחי' המשכת התגלות הוא הסוכות ובחג ההעלאה,

הוא‡Ì�Óז) הסוכות דבחג הסוכות, שבחג מהגילוי למעלה הוא עצרת שבשמיני הגילוי
בהמשכת שגם היות ועם הכתר. המשכת הוא ובשמע"צ בלבד, המוחין המשכת
שבחג הכתר המשכת מ"מ, הכתר, בחי' וגם ראשונות הג' כל יש הסוכות בחג הבינה
ובשמע"צ הכתר, בחי' את "לוקחת" שבינה כפי והיינו, בינה, בבחי' שהוא כמו הוא הסוכות
ע"י היא הסוכות בחג ההמשכה דהנה, בזה, והענין שהוא. כמו עצמו הכתר בחי' נמשך
וערבי עבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם ולקחתם מינים, הד'

ה44נחל עץ פרי לשנה, משנה באילנו שדר האתרוג הוא כמ"ש45דר ז"א, בחי' הוא דאילן ,46

דכאשר בזה, זה הפרצופים התלבשות ענין ע"ד הוא באילנו ודר השדה, עץ האדם כי
על אם כי התחתון פרצוף שם על נקרא אינו ממנו, תחתון בפרצוף מתלבש עליון פרצוף
הוא שאתרוג גם וזהו בז"א. המתלבש הכתר הוא באילנו שדר והיינו, העליון, פרצוף שם

היסוד כמו47עטרת דז"א הפרצוף שישנו והיינו, שבז"א, התחתון הפרק הוא יסוד דהנה, ,
היסוד. בחי' שהוא למטה, מז"א ההשפעה שהוא התחתון פרק גם בו ויש לעצמו, שהוא
הוא למטה ההשפעה שיהי' שבכדי ידוע הרי מ"מ, דז"א, התחתון פרק היותו עם אמנם,
להשפיע יכול ביותר גדול חכם שדוקא למטה שרואים וכמו דוקא, עליון אור המשכת ע"י
נעלה מאור היא שההשפעה למעלה גם הוא וכמו"כ ביותר, קטן למקבל גם השכל את

וכידוע טובים48דוקא, חסדים גומל עליון אֿל גומל49בענין הוא לכן עליון אֿל שהוא דלפי ,
שאתרוג וזהו דוקא. הכתר המשכת ע"י היא היסוד שהשפעת מובן ומזה טובים, חסדים
הכתר המשכת הוא האתרוג שענין והיינו, ביסוד, הכתר המשכת שהו"ע היסוד, עטרת הוא
באילנו, דר וזהו"ע בהם, שנמשך אלא ובינה מז"א למעלה הוא שהכתר הבינה, ע"י בז"א
הוא שהכתר אף אמנם, באילנו. דר רק הוא אלא מהאילן, למעלה הוא שבעצם היינו,
נמשך בשמע"צ אבל וז"א. הבינה ע"י שנמשך כמו רק זה הרי מ"מ, וז"א, מבינה למעלה
כהונה כתר מלכות כתר תשרי, שבחודש כתרים הג' דהנה, שהוא. כמו עצמו הכתר בחי'

(התוועדות)43 בראשית ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

כה). ע' לקמן ואילך, 109 ע' ח"י (תו"מ ס"י זו שנה א)

מ.)44 כג, אמור

א.)45 לה, סוכה

יט.)46 כ, שופטים פ'

ואילך.)47 פ"א הלולב שער פע"ח

ג.)48 סא, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

שמו"ע.)49 תפלת
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תורה כמאמר50וכתר מלכות, כתר בחי' הוא דבר"ה ושמע"צ, יוה"כ דר"ה זמנים בהג' הם ,51

שכל שזהו כהונה, כתר בחי' הוא ביוה"כ עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות לפני אמרו
דוקא גדול בכהן הם דיוה"כ שכתר52העבודות כיון והנה, תורה. כתר בחי' הוא ובשמע"צ .

כמאמר דוקא, העכבה ע"י היא בשמע"צ הכתר המשכת לכן מהשתלשלות, למעלה 53הוא

אלא והתפשטות, גילוי בבחי' אינה שהשמחה והיינו, והעכבה, המתנה שהוא זעיר, לי כתר
המשכת שהו"ע השנה, כל על בפנימיות הקליטה נעשה ועי"ז וביטול, ביראה מכוסה היא
דשמח"ת שהשמחה והיינו, בגילוי, הכתר בחי' נמשך בשמח"ת אמנם השנה. כל על קב"ע

בגילוי. הכתר בחי' נמשך ועי"ז גדר, פורץ

דבחה"סÊ·Â‰ח) תורה, ושמחת עצרת שמיני הסוכות דחג הזמנים בג' ההפרש יובן
מכוסה, היא השמחה ובשמע"צ בריבוי, אינה אבל בגילוי היא השמחה

דכתיב הוא, והענין ובריבוי. בגילוי היא השמחה בכסה54ובשמח"ת שופר בחודש תקעו
נמשך שופר תקיעת וע"י המוחין, סילוק שהו"ע דז"א, דורמיטא הוא דבר"ה חגנו, ליום
ובחה"ס בכסה, עדיין היא שההמשכה אלא הכתר, ובחי' ראשונות ג' המוחין, בחי' בז"א
ישמח חכם בן שהו"ע בגילוי, השמחה בחה"ס נעשית זה ומצד בגילוי, ההמשכה באה
המשכת זה שאין להיות אך בבינה. שהוא כמו הכתר ובחי' הג"ר המשכת מצד שזהו אב,
כיון עצמו, הכתר המשכת שהוא ובשמע"צ בריבוי. השמחה אין לכן עצמו, הכתר
ענין להיות שצריך והיינו, מכוסה, היא השמחה לכן דוקא, העכבה ע"י היא שההמשכה
השמחה לכן ההעכבה, ע"י שהוא להיות אך דוקא, השמחה ע"י היא ההמשכה כי השמחה,
המשכת מצד ובריבוי, בגילוי היא השמחה בשמח"ת אך ברעדה. דגילו באופן מכוסה, היא
השנה, לכל נוגעת תשרי דחודש שהעבודה יובן ובזה בגילוי. שנמשך כפי עצמו הכתר

כלליות עבודות הן תשרי דחודש שהעבודות מאחר העבודה55דלכאורה, לעניני נוגע זה אין ,
לדרכו הלך דיעקב באופן השנה דכל שבשמח"ת56הפרטיים דלהיות הוא, הענין אך ,

שע"י והיינו, השנה, לכל נוגע זה הרי לכן השמחה, ע"י בגילוי הענינים כל נמשכים
שבכל הפרטיות לעבודות תשרי שבחודש הכלליות העבודות מועילות דשמח"ת השמחה

הלך דיעקב באופן נעשיתהשנה ועי"ז ברוחניות, שזהו דרכו, לבטח שילך לדרכו,
כמ"ש בגשמיות, גם שנה57ההמשכה שנמשכת בעתם, גשמיכם ונתתי גו' תלכו בחוקותי אם

בפרט. ואחת אחד לכל ומתוקה טובה

מי"ג.)50 פ"ד אבות

ב.)51 לד, א. טז, ר"ה

סע"ב.)52 לב, יומא

ב.)53 לו, איוב

ד.)54 פא, תהלים

תש"ב)55 סה"מ רלח. ע' תקס"ט הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

.49 ע'

56(.43 ע' תרצ"ו סה"ש וראה ב. לב, ויצא – הכתוב לשון

ואילך. 259 ע' חט"ו לקו"ש

ג.)57 כו, בחוקותי

•
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תורה כמאמר50וכתר מלכות, כתר בחי' הוא דבר"ה ושמע"צ, יוה"כ דר"ה זמנים בהג' הם ,51

שכל שזהו כהונה, כתר בחי' הוא ביוה"כ עליכם, שתמליכוני כדי מלכיות לפני אמרו
דוקא גדול בכהן הם דיוה"כ שכתר52העבודות כיון והנה, תורה. כתר בחי' הוא ובשמע"צ .

כמאמר דוקא, העכבה ע"י היא בשמע"צ הכתר המשכת לכן מהשתלשלות, למעלה 53הוא

אלא והתפשטות, גילוי בבחי' אינה שהשמחה והיינו, והעכבה, המתנה שהוא זעיר, לי כתר
המשכת שהו"ע השנה, כל על בפנימיות הקליטה נעשה ועי"ז וביטול, ביראה מכוסה היא
דשמח"ת שהשמחה והיינו, בגילוי, הכתר בחי' נמשך בשמח"ת אמנם השנה. כל על קב"ע

בגילוי. הכתר בחי' נמשך ועי"ז גדר, פורץ

דבחה"סÊ·Â‰ח) תורה, ושמחת עצרת שמיני הסוכות דחג הזמנים בג' ההפרש יובן
מכוסה, היא השמחה ובשמע"צ בריבוי, אינה אבל בגילוי היא השמחה

דכתיב הוא, והענין ובריבוי. בגילוי היא השמחה בכסה54ובשמח"ת שופר בחודש תקעו
נמשך שופר תקיעת וע"י המוחין, סילוק שהו"ע דז"א, דורמיטא הוא דבר"ה חגנו, ליום
ובחה"ס בכסה, עדיין היא שההמשכה אלא הכתר, ובחי' ראשונות ג' המוחין, בחי' בז"א
ישמח חכם בן שהו"ע בגילוי, השמחה בחה"ס נעשית זה ומצד בגילוי, ההמשכה באה
המשכת זה שאין להיות אך בבינה. שהוא כמו הכתר ובחי' הג"ר המשכת מצד שזהו אב,
כיון עצמו, הכתר המשכת שהוא ובשמע"צ בריבוי. השמחה אין לכן עצמו, הכתר
ענין להיות שצריך והיינו, מכוסה, היא השמחה לכן דוקא, העכבה ע"י היא שההמשכה
השמחה לכן ההעכבה, ע"י שהוא להיות אך דוקא, השמחה ע"י היא ההמשכה כי השמחה,
המשכת מצד ובריבוי, בגילוי היא השמחה בשמח"ת אך ברעדה. דגילו באופן מכוסה, היא
השנה, לכל נוגעת תשרי דחודש שהעבודה יובן ובזה בגילוי. שנמשך כפי עצמו הכתר

כלליות עבודות הן תשרי דחודש שהעבודות מאחר העבודה55דלכאורה, לעניני נוגע זה אין ,
לדרכו הלך דיעקב באופן השנה דכל שבשמח"ת56הפרטיים דלהיות הוא, הענין אך ,

שע"י והיינו, השנה, לכל נוגע זה הרי לכן השמחה, ע"י בגילוי הענינים כל נמשכים
שבכל הפרטיות לעבודות תשרי שבחודש הכלליות העבודות מועילות דשמח"ת השמחה

הלך דיעקב באופן נעשיתהשנה ועי"ז ברוחניות, שזהו דרכו, לבטח שילך לדרכו,
כמ"ש בגשמיות, גם שנה57ההמשכה שנמשכת בעתם, גשמיכם ונתתי גו' תלכו בחוקותי אם

בפרט. ואחת אחד לכל ומתוקה טובה

מי"ג.)50 פ"ד אבות

ב.)51 לד, א. טז, ר"ה

סע"ב.)52 לב, יומא

ב.)53 לו, איוב

ד.)54 פא, תהלים

תש"ב)55 סה"מ רלח. ע' תקס"ט הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

.49 ע'

56(.43 ע' תרצ"ו סה"ש וראה ב. לב, ויצא – הכתוב לשון

ואילך. 259 ע' חט"ו לקו"ש

ג.)57 כו, בחוקותי

•
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מודגשת‡. לשמח"ת בראשית שבת שבין השייכות
לקרוא מתחילים שמח"ת שביום - התורה בקריאת

בראשית בראשית1פרשת פרשת בקריאת וממשיכים ,
בראשית. בשבת סופה) עד (מתחילתה כולה

- זו שנה בקביעות יותר עוד מודגשת זו ושייכות
בשבוע, הששי ביום חל (בחוץֿלארץ) שמח"ת שיום

בינתיים הפסק (ללא תיכף נכנסים לשבת2וממנו (

גם יתירה הדגשה ניתוסף זו ובקביעות בראשית.
בששת העולם בריאת סיפור - שמח"ת דיום בקריאה

בוקר ויהי ערב "ויהי עד בראשית iyydימי mei"3שבו ,

כולה הבריאה ושלימות גמר לאח"ז4נעשה ומיד ,

אלקים ויכל גו' והארץ השמים "ויכולו meiaממשיכים

iriayd"'5וגו.

בראשית ד(שבת)פרשת השייכות תוכן לבאר ויש
לשמח"ת:

היום קרבנות בפרשת מודגש שמח"ת של ענינו
לכם תהי' עצרת השמיני "ביום - ובתפלה) (בקרה"ת

גו'" אחד איל אחד פר גו' והקרבתם ואיתא6גו' ,

פרים ע' . . מקריבין ישראל בחג מוצא "את במדרש
הקריבו עכשיו הקב"ה א"ל . . אומות ע' lrעל

mknvr'תהי עצרת השמיני ביום ,mkl'גו והקרבתם גו'
"הה"ד7גו'"`cgאיל`cgפר ואין8, לבדך לך יהיו

אתך" בלחודוהי"9לזרים ומלכא "ישראל ,10.

התחלת בשמח"ת שקורין הטעם להבין צריך ועפ"ז
ומצב במעמד כשנמצאים דלכאורה, - בראשית פרשת
של במצב - (ופשיטא בלחודוהי" ומלכא "ישראל של

mlerdn dlcadלקריאה ושייכות מקום אין לגמרי),
כולו?! העולם כל בריאת ע"ד בתורה

הכתובים בפרטי יותר מתחזקת זו ותמיהה
בראשית: שבפרשת

הארץ ואת השמים את אלקים ברא "בראשית
אור", יהי אלקים ויאמר וגו' ובוהו תוהו היתה והארץ
לפרשו באת ("אם מקרא של בפשוטו רש"י ומפרש
וארץ שמים בריית "בראשית פרשהו") כך כפשוטו
אור, יהי אלקים ויאמר וחושך ובהו תוהו היתה והארץ
היינו, כו'", הבריאה סדר להורות המקרא בא ולא
תוהו הארץ היתה הבריאה שבתחלת מפורש שבהכתוב

ורק וחושך, אור".f"g`lובוהו יהי אלקים "ויאמר

ומצב (במעמד שבשמח"ת יותר עוד תמוה ועפ"ז
רק (לא בתורה קורין בלחודוהי") ומלכא ד"ישראל
העולם בריאת אודות אלא) סתם, העולם בריאת אודות

היתהcexiבאופן "והארץ -jyege edeae edez!"

בשייכות רק (לא היא זו שתמיהה להוסיף, ויש
בראשית לפרשת בשייכות גם אלא) לשמח"ת,
אור, ענינה שהתורה כיון דלכאורה, - כשלעצמה

התורה11כמ"ש את להתחיל צריך הי' אור", "תורה
אור"12ב"ויאמר יהי גו'13אלקים ב"בראשית ולא ,

לאח"ז (ורק גו'" וחושך ובוהו תוהו היתה והארץ
אור"). יהי אלקים "ויאמר

פרשת·. בהתחלת מרומז בזה שהביאור לומר, ויש
בראשית:

חז"ל פירשו ראשית) (ב' "בראשית" תיבת 14בפירוש

שנקראת התורה "בשביל היא העולם ראשית15שבריאת
שנקראו ישראל ובשביל תבואתו",16דרכו ראשית

וישראל התורה היא הענינים כל שהתחלת היינו,

(המו"ל). לשמח"ת המשך - הב' והתוועדות הא', התוועדות (*

(1- ברכה פרשת בקריאת תורה" של ל"גמרה ובסמיכות בהמשך
להשלמה". התחלה "מתכיפין

(דלא2) בראשית לשבת שמח"ת בין הבדלה עושים שאין ועד
לקדושת שבת קדושת בין שמבדילים ליו"ט, נכנסים שממנו כבשבת

זו). שנה האזינו ש"פ משיחות (קונטרס בארוכה כמשנת"ל יו"ט),
לא.3) א, פרשתנו
את4) אלקים "וירא - הפסוק בהתחלת גם dyrכמודגש xy` lk

בנוגע טוב" כי אלקים "וירא מ"ש על (שנוסף מאד" טוב והנה
אשר ל"כל בנוגע מאד" "טוב נאמר הששי, דיום הפרטית לבריאה

הששי". יום בוקר ויהי ערב "ויהי מסיים ולאח"ז עשה"),
אֿב.5) ב, שם
להֿלו.6) כט, פינחס
טז.7) פינחס תנחומא כד. פכ"א, במדב"ר
יז.8) ה, משלי

כג.9) פט"ו, שמו"ר
א.10) לב, ח"ג ב. רח, אֿב. סד, ח"א זהר ראה
כג.11) ו, משלי
"ויאמר"12) הלשון שנתפרש מהמאמרות - ראשון ,k"ayezaמאמר

בפירוש צורך שיש "בראשית", נמיt"rayezמשא"כ ש"בראשית
הפירוש לאחרי שגם אלא עוד ולא א), לב, (ר"ה הוא" מאמר

ש" באופן ה"ז המאמרות,inpדתושבע"פ על שניתוסף היינו, מאמר",
ד"מאמר". הענין עיקר ולא

שעז"נ13) - אור" יהי אלקים "ויאמר הפסוק על ממארז"ל להעיר
האור. בענין היא שהפתיחה רפ"ג), (ב"ר יאיר" דבריך "פתח

על14) רש"י בפירוש גם הובא - ד. פל"ו, ויק"ר ד. פ"א, ב"ר
וכו'". דרשני אלא אומר הזה המקרא "אין התורה:

כב.15) ח, משלי
ג.16) ב, ירמי'

ziy`xa zay zegiyn

לתורה דישראל הקדימה - גופא ובזה לעולם, שקדמו
ישראל בני אל דבר ישראל בני את צו אומר (כשהוא

קדמו ישראל אני וכידוע17אומר נמשלו18), שישראל
(תורה לתרומה נמשלה והתורה ("ראשית"), לביכורים

לתרומה קודמין וביכורים .19מ'),

בשביל (שנברא העולם בריאת שתכלית וכיון
להיות הקב"ה שנתאוה הוא ישראל) ובשביל התורה

דירה ית' שהם20דוקאmipezgzaלו כפי שה"תחתונים" ,

לעליונים) שמתעלים כפי (לא "תחתונים" של במצב
וארץ שמים בריית בראשית לכן ית', לו דירה יהיו

הארץ jyegeהיתה edeae edezלאח"ז ורק ("תחתונים"),
אור" יהי אלקים ענין21"ויאמר ושלימות עיקר אשר, ,

נברא (שבשבילם וישראל תורה ע"י נעשה האור
התורה בקיום ישראל של עבודתם שע"י העולם),

אור" ותורה מצוה "נר mlerd,11ומצוותי', z` mixi`n

ית'. לו דירה להיות

מרומזת בראשית פרשת שבהתחלת מובן ומזה
" - לראש לכל העבודה: הדגשתziy`xaכללות ,"

ראשית, שנקראו וישראל התורה mlerlמעלת encwy,

בשבילgkÎzpizpdוזוהי שנברא - בעולם לעבודתם
ישראל של עבודתם בשביל ישראל, ובשביל התורה
ית'; לו דירה מהעולם עושים שעי"ז התומ"צ בקיום
באופן הוא הסדר - בפועל לעבודה כשבאים ולאח"ז,
מתגלה ואח"כ גו'" וחושך ובוהו תוהו היתה ש"הארץ
לכוונת בהתאם - אור" ד"יהי הענין התורה ע"י

דוקא. בתחתונים דירה ית' לו לעשות הבריאה

התורה‚. בלימוד גם מודגש זה שסדר להוסיף, ויש
התורה: התחלת היא בראשית שפרשת לכך בהתאם -

חז"ל מלמדין22אמרו . . אמו במעי . . ש"הולד

בא העולם לאויר שבא וכיון . . כולה התורה כל אותו
וידוע כולה". התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך
משכחין ואח"כ אותו מלמדין ("למה בזה הביאור

הוא23ממנו") אמו במעי התורה כל שלימוד -gkÎzpizp

העולם. לאויר שיוצא לאחרי התורה ללימוד

ישנה שתחילה הוא התורה דלימוד הסדר כלומר:
באופן כולה התורה כל דלימוד dlrnlyהנתינתֿכח

mlerdn24- בעולם התורה לימוד להיות כשצריך אבל ,

היינו, כולה", התורה כל ומשכחו . . מלאך "בא
של במצב התורה ללמוד jyegeשמתחיל mlrd

התורה) אצלו25(בידיעת מתגלה ויגיעתו עבודתו וע"י ,
בלימוד ומוסיף והולך אור"), ("תורה התורה אור
למקרא שנים חמש "בן צעד, אחר צעד התורה וידיעת

וכו'" למשנה שנים עשר כל26בן וידיעת ללימוד עד ,

כולה. התורה

שהתחלת - בתורה פרטי ענין כל בלימוד ועד"ז
הפירוש לומדים ואח"כ שבכתב בתורה הוא הלימוד

מאמר הוא . . ש"בתושב"כ פה, שבעל mezqבתורה

mlrpeעד . . ומה איך הכתוב פירש שפירשהשלא
שבע"פ" .27תורה

דמיני' הסוכות בחג לולב נטילת במצות - ולדוגמא
לולב אתרוג, השמות נתפרשו לא שבתושב"כ - אזלינן

בלשון אלא הקודש), בלשון (שמות "פריmezq28והדס :
עבות" עץ וענף תמרים כפת הדר בלימוד29עץ צורך ויש ,

והדס לולב אתרוג שהם לברר בתושבע"פ .30ושקו"ט

היא העבודה שכללות לפי - כאמור - הדבר וטעם
בלימוד גם ולכן, דוקא, בתחתונים דירה ית' לו לעשות
וחושך, העלם של באופן היא ההתחלה בעולם התורה
ביחס והן כולה"), התורה כל ("משכחו לאדם ביחס הן

ועוד.17) שם. ב"ר ראה
וש"נ.18) תבוא. ר"פ אוה"ת בארוכה ראה
הסדר19) בדיוק גם מרומזת לתורה דישראל שהקדימה לומר, ויש

"בשביל היא התורה שגם - ישראל" "בשביל ואח"כ התורה" "בשביל
ישראל".
ובכ"מ.20) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
חשוכא21) ברישא עולם של "ברייתו ב) עז, (שבת ממארז"ל להעיר

נהורא". והדר
ב.22) ל, נדה
ובכ"מ.23) א. מד, שלח לקו"ת ראה
(24- אותו" כולהdlrnln"מלמדין התורה כל ללמוד יכול ולכן ,

חדשים! ז') (או ט' במשך
כל25) ידע העולם לאויר יציאתו שלפני שברגע כיון - מזה ויתירה

ללמוד כשמתחיל התורה בידיעת והחושך ההעלם הרי כולה, התורה

ביותר. נרגש העולם לאויר יציאתו לאחרי תורה
ספ"ה.26) אבות
ב).אגה"ק27) (קנ, סכ"ט
שבחג28) כיון - הסוכות בחג לולב נטילת במצות מיוחד וחידוש

כיסוי של באופן שהיו ויוהכ"פ ר"ה דעניני הגילוי נעשה הסוכות
" הגילוי ענין יותר מודגש עצמו הסוכות ובחג ("בכסה"), meiaוהעלם

מנץ הראשון", ביום לכם "ולקחתם לולב, נטילת זמן - הראשון"
הו"ע ש"יום" - השחר מעלות ועכ"פ ielibdeהחמה, xe`dכמ"ש)

אתרוג השמות בתורה נתפרשו לא ואעפ"כ יום"), לאור אלקים "ויקרא
באופן נאמרו אלא (והדס), *.mezqולולב

מ.29) כג, אמור
הוי30) שוה, ופריו עצו שטעם "עץ - הדר" עץ "פרי ובפרטיות:

א); לה, (סוכה פלפלין" "ואימא קס"ד שיש ועד וכו'", אתרוג זה אומר
חרותא, אימא הוא דלולבא תמרים כפות דהאי "ממאי - תמרים" "כפת

,bgd yciwyn ligzn dpnfy dkeq zevnl rbepa - jci`le "dkeq".בלילה*) myd k"ayeza yxtzp ,(jyege mlrd)
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לתורה דישראל הקדימה - גופא ובזה לעולם, שקדמו
ישראל בני אל דבר ישראל בני את צו אומר (כשהוא

קדמו ישראל אני וכידוע17אומר נמשלו18), שישראל
(תורה לתרומה נמשלה והתורה ("ראשית"), לביכורים

לתרומה קודמין וביכורים .19מ'),

בשביל (שנברא העולם בריאת שתכלית וכיון
להיות הקב"ה שנתאוה הוא ישראל) ובשביל התורה

דירה ית' שהם20דוקאmipezgzaלו כפי שה"תחתונים" ,

לעליונים) שמתעלים כפי (לא "תחתונים" של במצב
וארץ שמים בריית בראשית לכן ית', לו דירה יהיו

הארץ jyegeהיתה edeae edezלאח"ז ורק ("תחתונים"),
אור" יהי אלקים ענין21"ויאמר ושלימות עיקר אשר, ,

נברא (שבשבילם וישראל תורה ע"י נעשה האור
התורה בקיום ישראל של עבודתם שע"י העולם),

אור" ותורה מצוה "נר mlerd,11ומצוותי', z` mixi`n

ית'. לו דירה להיות

מרומזת בראשית פרשת שבהתחלת מובן ומזה
" - לראש לכל העבודה: הדגשתziy`xaכללות ,"

ראשית, שנקראו וישראל התורה mlerlמעלת encwy,

בשבילgkÎzpizpdוזוהי שנברא - בעולם לעבודתם
ישראל של עבודתם בשביל ישראל, ובשביל התורה
ית'; לו דירה מהעולם עושים שעי"ז התומ"צ בקיום
באופן הוא הסדר - בפועל לעבודה כשבאים ולאח"ז,
מתגלה ואח"כ גו'" וחושך ובוהו תוהו היתה ש"הארץ
לכוונת בהתאם - אור" ד"יהי הענין התורה ע"י

דוקא. בתחתונים דירה ית' לו לעשות הבריאה

התורה‚. בלימוד גם מודגש זה שסדר להוסיף, ויש
התורה: התחלת היא בראשית שפרשת לכך בהתאם -

חז"ל מלמדין22אמרו . . אמו במעי . . ש"הולד

בא העולם לאויר שבא וכיון . . כולה התורה כל אותו
וידוע כולה". התורה כל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך
משכחין ואח"כ אותו מלמדין ("למה בזה הביאור

הוא23ממנו") אמו במעי התורה כל שלימוד -gkÎzpizp

העולם. לאויר שיוצא לאחרי התורה ללימוד

ישנה שתחילה הוא התורה דלימוד הסדר כלומר:
באופן כולה התורה כל דלימוד dlrnlyהנתינתֿכח

mlerdn24- בעולם התורה לימוד להיות כשצריך אבל ,

היינו, כולה", התורה כל ומשכחו . . מלאך "בא
של במצב התורה ללמוד jyegeשמתחיל mlrd

התורה) אצלו25(בידיעת מתגלה ויגיעתו עבודתו וע"י ,
בלימוד ומוסיף והולך אור"), ("תורה התורה אור
למקרא שנים חמש "בן צעד, אחר צעד התורה וידיעת

וכו'" למשנה שנים עשר כל26בן וידיעת ללימוד עד ,

כולה. התורה

שהתחלת - בתורה פרטי ענין כל בלימוד ועד"ז
הפירוש לומדים ואח"כ שבכתב בתורה הוא הלימוד

מאמר הוא . . ש"בתושב"כ פה, שבעל mezqבתורה

mlrpeעד . . ומה איך הכתוב פירש שפירשהשלא
שבע"פ" .27תורה

דמיני' הסוכות בחג לולב נטילת במצות - ולדוגמא
לולב אתרוג, השמות נתפרשו לא שבתושב"כ - אזלינן

בלשון אלא הקודש), בלשון (שמות "פריmezq28והדס :
עבות" עץ וענף תמרים כפת הדר בלימוד29עץ צורך ויש ,

והדס לולב אתרוג שהם לברר בתושבע"פ .30ושקו"ט

היא העבודה שכללות לפי - כאמור - הדבר וטעם
בלימוד גם ולכן, דוקא, בתחתונים דירה ית' לו לעשות
וחושך, העלם של באופן היא ההתחלה בעולם התורה
ביחס והן כולה"), התורה כל ("משכחו לאדם ביחס הן

ועוד.17) שם. ב"ר ראה
וש"נ.18) תבוא. ר"פ אוה"ת בארוכה ראה
הסדר19) בדיוק גם מרומזת לתורה דישראל שהקדימה לומר, ויש

"בשביל היא התורה שגם - ישראל" "בשביל ואח"כ התורה" "בשביל
ישראל".
ובכ"מ.20) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
חשוכא21) ברישא עולם של "ברייתו ב) עז, (שבת ממארז"ל להעיר

נהורא". והדר
ב.22) ל, נדה
ובכ"מ.23) א. מד, שלח לקו"ת ראה
(24- אותו" כולהdlrnln"מלמדין התורה כל ללמוד יכול ולכן ,

חדשים! ז') (או ט' במשך
כל25) ידע העולם לאויר יציאתו שלפני שברגע כיון - מזה ויתירה

ללמוד כשמתחיל התורה בידיעת והחושך ההעלם הרי כולה, התורה

ביותר. נרגש העולם לאויר יציאתו לאחרי תורה
ספ"ה.26) אבות
ב).אגה"ק27) (קנ, סכ"ט
שבחג28) כיון - הסוכות בחג לולב נטילת במצות מיוחד וחידוש

כיסוי של באופן שהיו ויוהכ"פ ר"ה דעניני הגילוי נעשה הסוכות
" הגילוי ענין יותר מודגש עצמו הסוכות ובחג ("בכסה"), meiaוהעלם

מנץ הראשון", ביום לכם "ולקחתם לולב, נטילת זמן - הראשון"
הו"ע ש"יום" - השחר מעלות ועכ"פ ielibdeהחמה, xe`dכמ"ש)

אתרוג השמות בתורה נתפרשו לא ואעפ"כ יום"), לאור אלקים "ויקרא
באופן נאמרו אלא (והדס), *.mezqולולב

מ.29) כג, אמור
הוי30) שוה, ופריו עצו שטעם "עץ - הדר" עץ "פרי ובפרטיות:

א); לה, (סוכה פלפלין" "ואימא קס"ד שיש ועד וכו'", אתרוג זה אומר
חרותא, אימא הוא דלולבא תמרים כפות דהאי "ממאי - תמרים" "כפת
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סתום מאמר הוא . . (ש"בתושב"כ עצמה לתורה
.31ונעלם")

פרשת„. התחלת דקריאת התוכן לבאר יש עפ"ז
שמח"ת: ביום בראשית

תשרי, חודש מועדי וחותם סיום הוא שמח"ת
רשית והמשביע32אותיות המשובע השביעי, חודש ,33,

מלשון ("עצרת" בפנימיות הקליטה נעשתה שבו
שלפנ"ז המועדים דכל וחג34קליטה) ויוהכ"פ, [ר"ה

בר"ה שנמשכו הענינים מתגלים שבו הסוכות,
(נתגלה) - "בכסה והעלם, כיסוי של באופן (ויוהכ"פ)

חגינו" בעולם35ליום בעבודה להמשיכם מנת על ,[

כולה. השנה במשך

של מעלתם בשמח"ת מודגשת לראש לכל ולכן:
תהי' "עצרת - מהעולם) הבדלה של (באופן ישראל
"ישראל אתך", לזרים ואין לבדך לך "יהיו לכם",
של מעלתם הדגשת מזה, ויתירה בלחודוהי", ומלכא

כידוע - לתורה אפילו שקדמו הפירושים36ישראל א'
(כנראה התורה משמחים שישראל תורה" ב"שמחת
הריקוד פועלים שישראל הס"ת עם בריקוד במוחש

לתורה; שקדמו מעלתם מפני דהתורה)

הבדלה של באופן ישראל של מעלתם והדגשת
שלכן - בעולם לעבודתם נתינתֿכח מהוה מהעולם,
ועד העולם, בריאת אודות (גם) בשמח"ת קורין

ובוהו תוהו היתה ש"הארץ באופן העולם לבריאת
כיון - אור" יהי אלקים "ויאמר ואח"כ וחושך"
התורה ע"י שישראל כדי היא העולם דבריאת שהכוונה

דוקא. בתחתונים ית' לו דירה יעשו

בראשית‰. בשבת יתירה הדגשה נוספה ובכהנ"ל
הפתגם כידוע כולה, השנה כל על כללי שבת "ווי37-

א עס גייט אזוי בראשית שבת אוועק זיך ַַַמ'שטעלט
יאר": ַָגאנץ

התחלת על בראשית בשבת שההוספה - ובהקדמה
לכל היא, שמח"ת, ביום בראשית דפרשת הקריאה
(ועד סופה עד מתחילתה כולה הפרשה בקריאת לראש
וגם שבת), במנחת - נח פרשת התחלת גם שקורין
תרגום, ואחד מקרא שנים הפרשה בקריאת (ועיקר)

עם הפרשה לימוד ובמיוחד i"yxכולל yexit38,אשר ,

ולומד39"הקורא חוזר הג' ובפעם מקרא פעמים ב' . .
התלמוד יסוד על בנוי שהוא פרש"י עם הפרשה כל
מפרש (פרש"י) שהוא מהתרגום יותר מועיל ה"ז

.40יותר"

שנים כו"כ לפני שנהגו למנהג הטעמים א' וזהו
רש"י ב)פירוש אחד ענין או (פסוק בעיון ללמוד
שכותב המפורסם הכלל יסוד [על השבוע בפרשת

בפרשתנו של41רש"י לפשוטו אלא באתי לא "אני
על דבור דבר המקרא דברי המיישבת ולאגדה מקרא

מופלאים"42אופניו" "ענינים ביאור גם כולל ו"יינה43,

לב, (שם כו'" כופרא ואימא כו' אופתא ואימא וליכא, כפות בעינא
אומר הוי הוא זה ואי עצו את חופין "שענפיו - עבות"* עץ "ענף א);
בנוגע ואפילו ב), (שם, וכו'" דולבא ואיתא כו' זיתא ואימא הדס, זה
בעל של נחל ערבי אלא לי אין . . הנחל על "הגדילות - נחל" ל"ערבי
הגדילה לצפצפה פרט . . מקום מכל נחל ערבי ת"ל מנין הרים ושל
קא פרושי ודלמא . . שמו צפצפה רבים מים על קח . . ההרים בין
ואילך). סע"ב לג, (שם כו'" צפצפה ניהו ומאי רבים מים על קח מפרש

של31) בענין היא התורה שהתחלת הטעם לבאר יש ועפ"ז
zewlgzdבענין ולא ועוד), ב. טו, ב. ג, (זח"א שית ברא "בראשית", ,

שהי'`zecgשל "לפי אחד", "יום שנקרא ראשון ביום (כמודגש
" (כמו אחת אות של לתיבה ועד בעולמו"), יחיד לה'"dהקב"ה

הכוונה כי - לעצמה) תיבה היא ה"א שהאות ו) (לב, האזינו שבשירת
דוקא**. בתחתונים) (דירה התחלקות של במקום האחדות לפעול היא

יב.32) יא, עקב בעה"ט
ובכ"מ.33) אלול. כ"ה יום" "היום וראה ח. פכ"ט, ויק"ר
וש"נ.34) שסג. ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה

וש"נ.35) שעב. ע' שם סה"מ וראה ד. פא, תהלים
וש"נ.36) .168 ע' חי"ד לקו"ש ראה
וש"נ.37) בהערה. 556 ע' ח"כ לקו"ש ראה
חג)38) אסרו הוא בראשית (ששבת זו שנה שבקביעות להעיר

דשבת חת"ת בשיעורי רש"י פירוש עם בראשית פרשת כל לומדים
לומדים . . חג ש"באסרו חת"ת דשיעורי הלימוד סדר שהרי - בראשית
עם בו שעומדים היום פרשת אחר עד בראשית הסדרה מהתחלת

.(19 ע' חב"ד המנהגים (ספר פירש"י"
ס"ב.39) סרפ"ה או"ח אדה"ז שו"ע
יגר40) כגון בסיני שניתן מפני זכה שהתרגום ה"י"א לדעת וגם

ש"העיקר שפוסק לכך נוסף הרי, - שם) אדה"ז (שו"ע שהדותא"
וגם התרגום לקרות לו יש שמים ירא ש"כל מסיק הראשונה", כסברא

פרש"י".
בכ"מ.41) ועד"ז - ח ג,
תש"מ).42) (קה"ת רש"י כללי ס' ראה - יותר בפרטיות
א).43) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

"c zekiiydn xirdl l"עבות*) חג" "אסרו y"nk - בעבותים" חג eceb`aאסרו alel lhepd lk (`) :l"fg ecnl dfne ,"gafnd zepxw cr

בעבותו qcdaוהדס mizeara alel ly dceb` exq`) mizeara bg exq` xn`py ,oaxw eilr aixwde gafn dpa eli`k aezkd eilr dlrn

dyerd lk" (a) ,"gafnd zepxw cr (oica 'b ly zear `edyלחג izye'איסור dlik`a(החג שלאחר dpa(יום eli`k aezkd eilr dlrn

- .(i"yxtae jli`e `"rq ,dn my) "gafnd zepxw cr (zepnye zear zenda) mizeara bg exq` xn`py ,oaxw eilr aixwde gafn

.(ekx r"q v"iel zxez .e"t ycew `xwn xry g"rt d`x) 'b `ed zear lky zear 'a md "mizear"y xirdle

."'ebe z`f elnbz 'dl d" - ievxÎizla oipra dxn`p (zecg`d oipr) r"ta daiz xeza `"d ze`dy wznei f"tre (**
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תורה" ועאכו"כ44של כמ"פ], כמדובר רש"י, שבפירוש
להמשיך מנת על בראשית, בשבת זה מנהג לקיים שיש
זיך מ'שטעלט "ווי כאמור, (בליֿנדר), השנה בכל

יאר".א גאנץ א עס גייט אזוי בראשית שבת וועק ַַַַָ

פרשת וסיום שבהמשך לומר, יש - לעניננו ובנוגע
להתחלת עד בראשית) בשבת כולה (שקורין בראשית

ובפרט שבת), במנחת (שקורין נח i"yxפ' yexita

בראשית פרשת וסיום בהתחלת מקרא) של (פשוטו
האמורה הנקודה יותר מודגשת נח, פרשת ובהתחלת
היא שהכוונה שכיון העבודה, לכללות בנוגע לעיל

דירה ית' לו העבודהmipezgzaלעשות מתחילה לכן ,

של במצב לעבודה) הנתינתֿכח הקדמת (לאחרי בעולם
xzqde mlrdובוהו תוהו היתה ("והארץ דוקא

("יהי וגילוי אור נעשה האדם עבודת וע"י וחושך"),
כדלקמן. אור"),

.Â:רש"י מפרש - בראשית פרשת בהתחלת
התורה את להתחיל צריך הי' לא יצחק רבי "אמר
שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש אלא
כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ישראל, בה

גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד יאמרו45מעשיו שאם ,

ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל העולם אומות
הקב"ה של הארץ כל להם אומרים הם גוים, שבעה
נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא,

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם

להבין: וצריך

- אתם" "לסטים לישראל אוה"ע טענת לשלול כדי
לישראל, מלכתחילה הארץ יתן שהקב"ה הי' מוטב
מהם ליטלה ואח"כ לאוה"ע, תחילה ליתנה ולא

לנו?! וליתנה

ליתנה הקב"ה שרצה לאחרי גם ועיקר: ועוד
ובמילא לנו, וליתנה מהם ליטלה ואח"כ להם תחילה
"לסטים לישראל אוה"ע טענת על במענה צורך יש
דוקא יהי' זה שמענה (לכאורה) הכרח אין - אתם"

zgiztaהוראה מלשון (תורה לבנ"י46התורה הוראה ,

פרשיות,47בעצמם כמה לאחרי להיות יכול אלא ,(

הקב"ה הבטיח שאז הבתרים בין בברית ולדוגמא:
ואת גו' הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי "לזרעך

אומות"48היבוסי" "עשר וכיו"ב?49, ,

(ע"ד בזה הביאור לומר יש - לעיל האמור וע"פ
):50הרמז

ש"הארץ באופן הוא הבריאה דכללות שהסדר כשם
יהי אלקים "ויאמר ואח"כ וחושך", ובוהו תוהו היתה
להם "לתת - ישראל לארץ בנוגע הסדר הוא כן אור",

מ" יעשו שישראל היא שהכוונה גוים", zlgpנחלת

miebולכן ית'), לו (דירה ישראל" "ארץ (תחתונים) "
"נתנה ישmdlבתחילה זה שבגלל ועד (לאוה"ע), "

"לסטים לישראל דאוה"ע לטענה תורה) (ע"פ מקום
תחילה להיותה גוים", שבעה ארצות שכבשתם אתם

גוים". "נחלת

היא, הקב"ה של הארץ "כל - זו לטענה והמענה
בעיניו": ישר לאשר ונתנה בראה דבריאתdpeekdהוא

- בעיניו" ישר "לאשר ליתנה כדי היא הארץ כל
l`xyilהגיד מעשיו "כח כמ"ש ,enrl. . "בראשית ,"

l`xyi liaya"ראשית ש"ברצונו"51שנקראו אלא ,

מ" יעשו שישראל באופן תהי' לישראל zlgpשהנתינה

miebישראל ארץ נטלה52" וברצונו להם נתנה "ברצונו ,
לנו". ונתנה מהם

) (ש)פתח ה"טעם גם אףdxezdוזהו בבראשית", (

הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך הי' ש"לא
שגם - ישראל" בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם
נחלת להם ד"לתת הענין מודגש בעולם התורה בלימוד

mieb,"לנו ונתנה מהם "נטלה ואח"כ להם" "נתנה ,"

באופןmipezgzaדירה מתחיל התורה דלימוד שהסדר ,

(כנ"ל והגילוי האור נעשה ואח"כ וחושך, העלם של
ס"ג).

.Êשל שמו בהזכרת הרמז גם ולבאר להוסיף ויש
הפירוש לומר רש"י של שדרכו [אף המאמר בעל
בעל של שמו להזכיר מבלי מקרא של בפשוטו

נוספת53המאמר שאלה על תירוץ לרמז צורך יש אא"כ ,
ממולח תלמיד אצל יצחק":54שמתעוררת רבי "אמר - [

שבט.44) כ"ט יום" "היום
ו.45) קיא, תהלים
זח"ג46) וראה ח). יט, לתהלים - הרד"ק (בשם פרשתנו ריש גו"א
ב. נג,
אלא47) התורה את להתחיל צריך הי' "לא זה שמשום ועד

ישראל". בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש
יחֿכא.48) טו, לך לך
יט.49) שם, פרש"י
בתחלתם.50) וח"כ ח"י ח"ה, לקו"ש ראה - הפשט ע"ד הביאור

(51.10 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
לכנען52) קדישא ארעא אתייהיבת לא "אי א: פג, מזח"א להעיר

דקוב"ה". ועדבי' חולקי' ארעא הות לא בה וישלוט בקדמיתא
(אבות53) לעולם" גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר ש"כל אף

לא ש"אני באופן התורה על לפירושו שייך זה שאין כיון - מ"ו) פ"ו
מקרא". של לפשוטו אלא באתי

(ולא54) בפירוש שמתרצה כתובים של בפשוטם שאלה משא"כ
ברמז).
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תורה" ועאכו"כ44של כמ"פ], כמדובר רש"י, שבפירוש
להמשיך מנת על בראשית, בשבת זה מנהג לקיים שיש
זיך מ'שטעלט "ווי כאמור, (בליֿנדר), השנה בכל

יאר".א גאנץ א עס גייט אזוי בראשית שבת וועק ַַַַָ

פרשת וסיום שבהמשך לומר, יש - לעניננו ובנוגע
להתחלת עד בראשית) בשבת כולה (שקורין בראשית

ובפרט שבת), במנחת (שקורין נח i"yxפ' yexita

בראשית פרשת וסיום בהתחלת מקרא) של (פשוטו
האמורה הנקודה יותר מודגשת נח, פרשת ובהתחלת
היא שהכוונה שכיון העבודה, לכללות בנוגע לעיל

דירה ית' לו העבודהmipezgzaלעשות מתחילה לכן ,

של במצב לעבודה) הנתינתֿכח הקדמת (לאחרי בעולם
xzqde mlrdובוהו תוהו היתה ("והארץ דוקא

("יהי וגילוי אור נעשה האדם עבודת וע"י וחושך"),
כדלקמן. אור"),

.Â:רש"י מפרש - בראשית פרשת בהתחלת
התורה את להתחיל צריך הי' לא יצחק רבי "אמר
שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש אלא
כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ישראל, בה

גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד יאמרו45מעשיו שאם ,

ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל העולם אומות
הקב"ה של הארץ כל להם אומרים הם גוים, שבעה
נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא,

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם

להבין: וצריך

- אתם" "לסטים לישראל אוה"ע טענת לשלול כדי
לישראל, מלכתחילה הארץ יתן שהקב"ה הי' מוטב
מהם ליטלה ואח"כ לאוה"ע, תחילה ליתנה ולא

לנו?! וליתנה

ליתנה הקב"ה שרצה לאחרי גם ועיקר: ועוד
ובמילא לנו, וליתנה מהם ליטלה ואח"כ להם תחילה
"לסטים לישראל אוה"ע טענת על במענה צורך יש
דוקא יהי' זה שמענה (לכאורה) הכרח אין - אתם"

zgiztaהוראה מלשון (תורה לבנ"י46התורה הוראה ,

פרשיות,47בעצמם כמה לאחרי להיות יכול אלא ,(

הקב"ה הבטיח שאז הבתרים בין בברית ולדוגמא:
ואת גו' הקיני את גו' הזאת הארץ את נתתי "לזרעך

אומות"48היבוסי" "עשר וכיו"ב?49, ,

(ע"ד בזה הביאור לומר יש - לעיל האמור וע"פ
):50הרמז

ש"הארץ באופן הוא הבריאה דכללות שהסדר כשם
יהי אלקים "ויאמר ואח"כ וחושך", ובוהו תוהו היתה
להם "לתת - ישראל לארץ בנוגע הסדר הוא כן אור",

מ" יעשו שישראל היא שהכוונה גוים", zlgpנחלת

miebולכן ית'), לו (דירה ישראל" "ארץ (תחתונים) "
"נתנה ישmdlבתחילה זה שבגלל ועד (לאוה"ע), "

"לסטים לישראל דאוה"ע לטענה תורה) (ע"פ מקום
תחילה להיותה גוים", שבעה ארצות שכבשתם אתם

גוים". "נחלת

היא, הקב"ה של הארץ "כל - זו לטענה והמענה
בעיניו": ישר לאשר ונתנה בראה דבריאתdpeekdהוא

- בעיניו" ישר "לאשר ליתנה כדי היא הארץ כל
l`xyilהגיד מעשיו "כח כמ"ש ,enrl. . "בראשית ,"

l`xyi liaya"ראשית ש"ברצונו"51שנקראו אלא ,

מ" יעשו שישראל באופן תהי' לישראל zlgpשהנתינה

miebישראל ארץ נטלה52" וברצונו להם נתנה "ברצונו ,
לנו". ונתנה מהם

) (ש)פתח ה"טעם גם אףdxezdוזהו בבראשית", (

הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך הי' ש"לא
שגם - ישראל" בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם
נחלת להם ד"לתת הענין מודגש בעולם התורה בלימוד

mieb,"לנו ונתנה מהם "נטלה ואח"כ להם" "נתנה ,"

באופןmipezgzaדירה מתחיל התורה דלימוד שהסדר ,

(כנ"ל והגילוי האור נעשה ואח"כ וחושך, העלם של
ס"ג).

.Êשל שמו בהזכרת הרמז גם ולבאר להוסיף ויש
הפירוש לומר רש"י של שדרכו [אף המאמר בעל
בעל של שמו להזכיר מבלי מקרא של בפשוטו

נוספת53המאמר שאלה על תירוץ לרמז צורך יש אא"כ ,
ממולח תלמיד אצל יצחק":54שמתעוררת רבי "אמר - [

שבט.44) כ"ט יום" "היום
ו.45) קיא, תהלים
זח"ג46) וראה ח). יט, לתהלים - הרד"ק (בשם פרשתנו ריש גו"א
ב. נג,
אלא47) התורה את להתחיל צריך הי' "לא זה שמשום ועד

ישראל". בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש
יחֿכא.48) טו, לך לך
יט.49) שם, פרש"י
בתחלתם.50) וח"כ ח"י ח"ה, לקו"ש ראה - הפשט ע"ד הביאור

(51.10 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
לכנען52) קדישא ארעא אתייהיבת לא "אי א: פג, מזח"א להעיר

דקוב"ה". ועדבי' חולקי' ארעא הות לא בה וישלוט בקדמיתא
(אבות53) לעולם" גאולה מביא אומרו בשם דבר האומר ש"כל אף

לא ש"אני באופן התורה על לפירושו שייך זה שאין כיון - מ"ו) פ"ו
מקרא". של לפשוטו אלא באתי

(ולא54) בפירוש שמתרצה כתובים של בפשוטם שאלה משא"כ
ברמז).
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רש"י במפרשי שמצינו - שם55ובהקדמה שבהזכרת
לרמז רש"י כוונת יצחק") רבי ("אמר המאמר בעל

של שמו פירושו רבינו`eiaבפתיחת ר"ת - (רש"י
משוםiwgvi56שלמה יצחק), הי' ששמו אביו ע"ש ,

אב בן57כבוד ולחנך לגדל לילד שזכה אב (ועאכו"כ
רש"י). כמו

הידוע ע"פ כי, - לגמרי מחוור אינו זה תירוץ אבל,
"אני בהכלל רש"י של דיוקו `l`באתיl`גודל

לא לכאורה יתיר, ולא חסר לא מקרא", של לפשוטו
שרש"י לצורךsiqeiמסתבר שלא יצחק" רבי "אמר

אביו כבוד לרמז כדי אם כי מקרא, של פשוטו הבנת
.58בלבד

לצורך (שלא המאמר בעל בשם שהשימוש [ולהעיר
יקיים שרש"י בשביל אלא) מקרא, של פשוטו פירוש

אב ely-zewccכיבוד zewcaהענין ודוגמת מעין ה"ז
`mzד" mihql.["

שבענין לומר, `aויש ceaikcבעל שם שבהזכרת
אוה"ע טענת על במענה ביאור תוספת מרומז המאמר
היא, הקב"ה של הארץ "כל - אתם" "לסטים לישראל

כדלקמן. כו'", ונתנה בראה הוא

.Áדישראל במענה החידוש ביאור בהקדים ויובן
" mdlלאוה"ע mixne` md,היא הקב"ה של הארץ כל

אוה"ע שגם כיון דלכאורה: - כו'" בראה יודעים59הוא
שכל שהרי לעולם, בורא שיש בשכלם ומבינים

-60הפשוט עצמו את עושה דבר שאין ומכריח מחייב
"לסטים לישראל אוה"ע לטענת מלכתחילה מקום אין
של הארץ "כל להם להשיב ישראל שיצטרכו אתם"

כו'"?! היא הקב"ה
בזה: והביאור

בורא שיש בשכלם ומבינים יודעים שאוה"ע אף
הוא העולם שבורא מחייב אינו שכלם הרי, לעולם,

d"awdדוקא ישראל) ענין61(אלקי רק שזהו ובפרט ,
seziydלהדעות בכלל62(ובפרט הוזהרו לא שבניֿנח

השיתוף) שאומרים63על אלא בהקב"ה שמאמינים
מקבלים שאוה"ע ומזלות לכוכבים כבוד לחלוק שראוי

כמ"ש מהם, אותם64השפעתם אלקיך ה' חלק "אשר
לרברבן" "דאתיהבו העמים", .65לכל

לשלטון ועד שיתוף יש אוה"ע של שלדעתם וכיון
לישראל לטענתם מקום נתינת יש - ית' זולתו וממשלה
כיון גוים", שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים
היא הארץ הטבע) (גדרי והמזלות הכוכבים שמצד

גוים" .66"נחלת

אומרים ("הם לאוה"ע ישראל משיבים זה ועל
של הארץ "כל ונתנהed`,היאd"awdלהם") בראה

היא שהאמת לאוה"ע ומבארים אומרים ישראל כו'":
של היא הארץ ecalשכל d"awd"ש כיון ,`edבראה

כו'", ecalונתנה `edאחרת מציאות שיתוף ללא ,

נמשכת ידם שעל והמזלות הכוכבים כל כי, ית', זולתו
אלא ואינם ח"ו, כלל שלטון להם אין בעולם ההשפעה
ד"לסטים הטענה בטלה ולכן בו, החוצב ביד כגרזן
העולם, בורא הקב"ה, של רצונו הוא שכן כיון אתם",
וברצונו להם, נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ש"נתנה

לנו". ונתנה מהם נטלה

השיתוף בשלילת הביאור מרמז שרש"י לומר, ויש
אוה"ע) טענת על דישראל המענה `a(תוכן ceaika

המאמר: בעל שם הזכרת שע"י

בגמרא איתא אב כיבוד הכתוב67בענין "השוה
(שיוקשו בדין וכן . . המקום לכבוד ואם אב כבוד
באדם שותפין שלשה . . בו שותפין ששלשתן לכיבוד)
ואם אב כבוד השוואת ולכאורה: ואמו". ואביו הקב"ה
האדם ביצירת שלהם השותפות בגלל הקב"ה לכבוד

ענין תוכן היא אתseziydהיא לכבד שיש ח"ו, ,

ועוד.55) דוד. דברי
ישראל.56) של (ראשן) רבן בר"ת הרמז על נוסף
בחיבוריהם.57) ישראל גדולי כו"כ מנהג כידוע
יצחק58) רבי שאמר פירוש שכתיבת שי"ל בעלzhnydaאף שם

עשר בן (אצל להתפרש יכולה אביו) (כשם יצחק" "רבי המאמר
רבי אמר זה שמאמר במדרש שיראה לגמרא עשרה חמש ובן למשנה

ח"ו.zlilykיצחק) אביו, כבוד
ג),59) כט, (יחזקאל עשיתני" ואני יאורי "לי שאמר פרעה מלבד

ראה - לה) יח, (מ"א גו'" הארצות אלקי בכל "מי שאמר סנחריב וכן
ואילך). תשסז ע' ח"ב נ"ך (אוה"ת השכירה תער דרוש בארוכה

ועוד).60) א. פה, ב"ק (ראה עסקינן לא ובשופטני
(מנחות61) דאלקייא אלקא לי' קרו ע"ז עובדי שגם ולהעיר
בסופה).
מצות62) להצ"צ סהמ"צ שם. משה דרכי סקנ"ו. או"ח רמ"א ראה

וש"נ. ואילך. כב ע' ואילך. ל ע' ח"א מלוקט סה"מ ה'. אחדות
ששרשם63) ועוד) תשי"ג. לגני באתי (ד"ה בכ"מ מהמבואר להעיר

באור בא הרצון וחיצוניוח בלבד, הרצון מחיצוניות אוה"ע של
לכן ממנו, שחוץ לדבר מקום נתינת יש הממלא שבאור וכיון הממלא,

ע זה לקשר יש ועפ"ז השיתוף. על מוזהרים לעילאינם האמור ם
הוא העולם שבורא מחייב אינו ששכלם קדושd"awd(בפנים) -

שחוץ לדבר מקום נתינת אין זו בחי' שמצד סוכ"ע, בחי' ומובדל,
השיתוף. ענין שלילת ממנו,

יט.64) ד, ואתחנן
אחדות65) מצות להצ"צ בסהמ"צ הובא שם. וברמ"ז ב רפו, זח"ג

בתחלתה. ה'
כליו"66) להוציא יכול אינו בעה"ב ש"אפילו מהטענה להעיר

א). לה, (סוטה
ב.67) ל, קידושין
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בגלל הקב"ה את שמכבדים כמו ומזלות הכוכבים
כחם שמקבלים (אף בעולם בהשפעה שלהם השותפות
מהקב"ה)?! כחם מקבלים ואם שהאב כמו מהקב"ה,

בזה הם68והביאור ואם שאב -dxiga ilraובמילא ,
"שותפים", נקראים ולכן האדם, למציאות סיבה הם
כבודם שהשוה (ועד לכבדם הקב"ה צוה זה ובגלל

ומזלות הכוכבים משא"כ עצמו), ilraלכבוד mpi`y

dxigaלקרותם שייך לא בו, החוצב ביד כגרזן אלא ,

ולהחשיבם. לכבדם ואין "שותפים",

.Ëבקשר גם - יותר בעומק בזה להוסיף ויש
mydובשייכות okezlהענין על (נוסף המאמר דבעל

רבי "אמר אב), :wgvi"69דכיבוד

ואם דאב לשותפות בנוגע שהתירוץ - ובהקדים
כי, מספיק, אינו ס"ח) (כנ"ל בחירה בעלי היותם מפני
שיש שחושבים לפי לכוכבים העובדים של דעתם

אלאdxigaלהכוכבים וכסילות, טעות רק (לא היא ,

zi'גם) ezecg`a dxitk?

היא ואם אב כיבוד שמצות - בזה והביאור
אלאl`xyilבעשה"ד זה אין באוה"ע (משא"כ דוקא

עולם של בישובו "חלק70פרט הם שישראל וכיון ,(
ממש" ממעל תופס71אלקה כשאתה העצם אשר, ,

בכולו תופס אתה וקב"ה72בחלקו ש"ישראל ועד ,`lek

cg"73- האדם (ביצירת שלהם ה"שותפות" לכן -

בכללות - מזה ויתירה באדם", שותפין "שלשה
כמארז"ל במעשה74הבריאה, להקב"ה "שותף

בחירתם מצד ית'.75בראשית") לאחדותו בסתירה אינה

המאמר בעל בשם רש"י מרמז זה שענין לומר, ויש
" -wgvi(על (ורומז עם קשור ש"יצחק" כידוע - "

לבוא דלעתיד ובגילוי76השלימות בפועל יראו שאז ,

ובגילוי בפועל ויראו חד", כולא וקב"ה ש"ישראל
ית', לו דירה העולם נעשה ישראל של עבודתם שע"י

מלבדו" עוד "אין ית', זולתו מציאות שאין ועד77ועד ,

עוד" ד"אין ד"ישראל78להביטול המציאות אם כי ,

בלחודוהי". חד) (כולא ומלכא

רש"י מרמז יצחק" רבי שב"אמר י"ל, ועפ"ז
gkÎzpizpdע"ד) בעולם ישראל של עבודתם לכללות

וישראל, תורה ראשית, ב' ב"בראשית", הרמז
שיודעים - ס"ב) כנ"ל העולם, נברא שבשבילם
לבוא דלעתיד השלימות תכלית אודות מלכתחילה

")wgviועבודתינו מעשינו ע"י שנעשית ("79.

הלימוד בפתיחת התורה: ללימוד בנוגע ועד"ז
השלימות נרמז מקרא) של (פשוטו רש"י בפירוש
חדשה "תורה - ("יצחק") לבוא לעתיד התורה דלימוד

תצא" ית'80מאתי ועצמותו ממהותו דייקא, "מאתי" ,

jxraממש, `ly,"בבראשית ש"פתח התורה לדרגת
התורה ללימוד הנתינתֿכח וזוהי העולם, ערך לפי
התורה כל שמלמדין (ע"ד בבראשית" ד"פתח באופן

ס"ג). כנ"ל העולם, לאויר שיוצא לפני כולה

.Èהפרשה בסיום יותר עוד ניתוסף זה ובענין
"וירא - ומפטיר) דשביעי רעת81(בשיעור רבה כי ה'

ויתעצב האדם את עשה כי ה' וינחם גו' בארץ האדם
לבו": אל

- הפרשה התחלת לגבי הפרשה שבסיום החידוש
ד"תוהו באופן היתה הבריאה שהתחלת לכך שנוסף
אלקים "ויאמר אח"כ (ורק האור העדר וחושך", ובוהו
ש"רבה עי"ז החושך בענין יותר עוד ניתוסף אור"), יהי

mc`d zrx'הי זה ענין גם אשר, d`ixadבארץ", zpeeka,

. . הנולד את רואה "הקב"ה רש"י: בפירוש כמבואר
מלבראן נמנע לא . . לחטוא שסופן לפניו שגלוי אע"פ

מהם". לעמוד העתידים הצדיקים בשביל

כוונה יש החטא בענין שגם - בזה וההסברה
"זדונות ידה שעל התשובה, מעלת בשביל - ותכלית

כזכיות" לו "זכיות"82נעשו לסוג ועד ממש, "זכיות" ,
סתם "זכיות" מאשר יותר צדיקים83נעלה -84(של (

ואילך.68) נד ע' ח"א מלוקט סה"מ ראה
לקו"ש69) ראה - יצחק" "רבי המאמר, לבעל בהשייכות ביאור עוד

.541 ע' ח"כ
(70.160 ע' ח"ה לקו"ש ראה
רפ"ב.71) תניא
וש"נ.72) סקט"ז. הוספות כש"ט
א.73) עג, זח"ג ראה
רע"ב.74) קיט, א. יו"ד, שבת
ממנו")75) כאחד הי' האדם ("הן דישראל הבחירה כח שגם ולהעיר

ובכ"מ). ב. לח, אמור לקו"ת (ראה בהעצמות ששרשם מפני הוא
"כי76) דוקא ליצחק יאמרו לבוא שלעתיד ב) פט, (שבת כמארז"ל

"כל השחוק, ע"ש הוא שיצחק - בזה ומהביאורים אבינו", אתה
"אז כתיב לבוא ולעתיד לי", יצחק שיתגלהlni`השומע פינו", שחוק

ית' לו שעשו בעולם ישראל של מעבודתם דהקב"ה והתענוג השחוק
ובכ"מ). ואילך. ד יז, תולדות תו"א (ראה "יצחק" בתחתונים דירה

לה.77) ד, ואתחנן
(78.86 הערה 202 ע' חכ"ה לקו"ש וראה לט. שם,
רפל"ז.79) תניא ראה
ג.80) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הֿו.81) ו,
ב.82) פו, יומא
ועוד.83) ואילך. א קצא, דרמ"צ ראה
העתידים84) הצדיקים "בשביל רש"י לשון בדיוק שמרומז וי"ל

mdn cenrl") התשובה עבודת ע"י שנעשים צדיקים - "mdn,("

של באופן היא שלהם שהצדקות מעיקרא, מצדיק גדלה שמעלתם
רמב"ם (ראה כו' בנסיון שעמדו כיון נצחי, בתוקף ("לעמוד"), עמידה
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בגלל הקב"ה את שמכבדים כמו ומזלות הכוכבים
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בכללות - מזה ויתירה באדם", שותפין "שלשה
כמארז"ל במעשה74הבריאה, להקב"ה "שותף

בחירתם מצד ית'.75בראשית") לאחדותו בסתירה אינה

המאמר בעל בשם רש"י מרמז זה שענין לומר, ויש
" -wgvi(על (ורומז עם קשור ש"יצחק" כידוע - "

לבוא דלעתיד ובגילוי76השלימות בפועל יראו שאז ,

ובגילוי בפועל ויראו חד", כולא וקב"ה ש"ישראל
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ית' לו דדירה המעלה יותר עוד מודגשת שבזה
mipezgza.ממנו למטה תחתון שאין בתחתון ,

.‡Èכתבתי "וזה רש"י פירוש בביאור להוסיף ויש
אפיקורוס המינים, יהושע85לתשובת רבי את שאל אחד

את רואה שהקב"ה מודים אתם אי א"ל קרחה, בן
לבו, אל ויתעצב כתיב והא לו אמר הן, לו אמר הנולד,
כו', חדותא חדותא בשעת וכו' זכר בן לך נולד לו, אמר
להבין צריך דלכאורה - כו'" הקב"ה מעשה כך :86א"ל

לבן מקרא של פשוטו לבאר רש"י של ענינו א)
של ענין המינים", "תשובת לכתוב ולא למקרא, חמש

לאפיקורוס"?87"דע שתשיב מה

את ויתעצב גו' "וינחם בפסוק השאלה ולאידך: ב)
את שרואה הקב"ה אצל הנ"ל לומר שייך (איך לבו"

היא xwnl`הנולד) yng oa lv` dheyt dl`y'הי וא"כ, ,
מבלי וכו'") לפניו שגלוי ("אע"פ הענין לבאר לרש"י לו

" של שאלה על מענה שזהו דבר`qexewitלהקדים - "
zrcdשיגרום zeyilgשעולה היתכן יהודי: ילד אצל

ליצלן?! רחמנא אפיקורוס של שאלה במחשבתו

לתרץ צריך שרש"י שכיון בזה, הביאור לומר ויש
שעל באופן מתרצה מקרא, של בפשוטו הנ"ל שאלה
- למקרא חמש דבן בהחינוך יסודי ענין מודגש ידו
מן חילוק יש כאלה, בענינים שאלה שואל שכאשר
של (שאלה שלו השאלה סגנון בין הקצה אל הקצה
אפיקורוס: ע"י שנשאלת כפי שאלה לאותה יהודי) ילד

אפ של שאלתו מודיםסגנון אתם "אי - יקורוס
אל ויתעצב כתיב והא . . הנולד את רואה שהקב"ה

של באופן היא - ממ"ש`zeqxewitלבו" ש"מוכיח" ,

רואה שהקב"ה לומר אפשר שאי לבו" אל "ויתעצב
הנולד; את

ומוחלט ברור הפוך: בסגנון שואל יהודי ילד אבל
ותורתו אמת משה אמת, היא שהתורה בוודאות אצלו
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ואילך.94) 36 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

ziy`xa zay zegiyn

צדיקים של תולדותיהם שעיקר "ללמדך חדש, דבר
ספר "זה באדה"ר גם מצינו שהרי - טובים" מעשים

אדם" המאורעות95תולדות פרטי נאמרו שכבר לאחרי
רש"י מפרש לא ואעפ"כ, אדה"ר, של לבניו בנוגע
שנא ומאי טובים", "מעשים על קאי אדם" ש"תולדות

נח". "תולדות

ש"עיקר כאן לפרש רש"י של שהכרחו לומר, ויש
מתיבת הוא, טובים", מעשים צדיקים של תולדותיהם

"dl`"(צדיק איש נח נח :96(תולדות

אלה שנאמר מקום "כל בפרש"י גם הכלל ידוע
הראשונים" את מקרא97פסל של בפשוטו גם כמובן ,

חדש ענין התחלת על מורה .98ש"אלה"

גם נכלל נח" תולדות שב"אלה ("פסלyecigdוי"ל,
ל" בנוגע הראשונים") gpאת zeclezשמ"ש - גופא "

יפת", ואת חם את שם את נח "ויולד בראשית בס"פ
המבול שלפני אדם" "תולדות מכל חלק ומ"ש99ה"ז ,

נח "ויולד נח חדשבפרשת ענין ה"ז גו'", בנים שלשה
ל" נח`dlהשייך תולדות הראשונים) את `yi(פסל gp

wicvמעשים צדיקים של תולדותיהם "עיקר - "

(תולדות בנים" שלשה נח "ויולד שגם היינו, טובים",
הוא כפשוטו) צדיקיםwlgנח של תולדותיהם מ"עיקר

שעל צדיקים בנים ומחנכים שמגדלים טובים", מעשים
חדש". ד"עולם הקיום יהי' ידם

*

.‚Èבשייכות והוראה לימוד גם יש לעיל בהאמור
שנת "תהא תש"נ, שנת סיום לאחרי - זו לתקופתנו

תנש"א שנת ובהתחלת אראנו100נסים", שנת "תהא ,

נפלאות":
נסים העולם ברחבי מתרחשים זו בתקופתנו

גדולות" ל"נפלאות (עד באופן101ונפלאות רק ולא ,
גדולות נפלאות הנסecalד"לעושה בעל ש"אין ,"

בניסו" מעין102מכיר - כל לעין גלוי באופן גם) אלא ,

לבוא העתידה דגאולה ונפלאות לנסים והכנה ודוגמת
נאמר עלי' ומיד, מצרים103תיכף מארץ צאתך "כימי

ze`ltp ep`x`."

ולדוגמא:

סדרי ומשתנים הולכים וחזקות גדולות במדינות
ויושר צדק טוב לטוב, והמשטר מעין104השלטון -

והכנה mlerdודוגמת zenilye oewizlהמשיח ,105בימות

לעניני הקשור בכל חופש נתינת - לבנ"י בנוגע כולל
אלפי מאות של ליציאתם עד ומצוותי', תורה יהדות,

והכנה ודוגמת מעין - לחירות zeielbיהודים ueaiwl

זכו" חיים "טועמי' המשיח;106(בבחינת בימות (

- הפרסי במפרץ dle`bdהמאורעות ipniqn,

כו'" מתגרות ל"מלכיות בנוגע ובפרטיות107כמארז"ל ,
"מלך - שכולוqxtיותר השטח על בפשטות (דקאי

העולם אומות וכל כו' ערבי במלך מתגרה עירק)
להם (הקב"ה) ואומר כו', ומתבהלים מתרעשין

גאולתכם" זמן הגיע תיראו אל . וממשיך108(לישראל). ,
בית108ומסיים גג על עומד בא המשיח שמלך "בשעה

הגיע ענוים ואומר לישראל להם משמיע והוא המקדש
גאולתכם". זמן

העולם אומות התאספו אלה בימים - ולאידך
יהגו" ולאומים גוים ד"רגשו באופן אומות) ,109(שבעים

לעזה בנוגע רק לא כו'", אתם "לסטים לישראל לטעון
כולל ליהודה בנוגע לראש) (ולכל גם אלא שומרון, או

milyexiחנה "קרית ישראל, ארץ של הבירה עיר ,

לטענה110דוד" התשובה את יודעים שהכל בשעה בה -
"כל התורה: על רש"י פירוש בהתחלת המפורשת זו
ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ

לנו". נתנה . . בעיניו

שדרכם מדינות גם זה בכלל היו - הפלא [ולמרבה
והיושר הצדק למען בהם התלוי כל ולעשות להשתדל

א.95) ה, פרשתנו
שמפרש96) אף "אלה", תיבת גם בפירושו שמעתיק יומתק ועפ"ז

צדיק"). איש ("נח טובים" ה"מעשים הם נח" ש"תולדות רק
משפטים.97) ר"פ עה"ת בפרש"י הובא ג. פ"א, פרשתנו ב"ר
ראה98) - זה כלל לפרש רש"י צריך משפטים שבר"פ והטעם

.34 הערה 42 ע' ח"ה לקו"ש
חמש99) בן נח "ויהי הפסוק בהתחלת פרש"י ע"פ יותר ויומתק

וזה שנה לק' הולידו הדורות כל טעם "מה גו'", ויולד שנה מאות
שבבניו הגדול יפת יהא שלא כדי . . מעיינו את כבש . . שנה לת"ק

היינו, המבול", לפני לעונשין מדורo`kyראוי כחלק נח בני נזכרו
יהיו לא המבול שבזמן מיוחדת בהשתדלות צורך יש שלכן המבול,

לעונשין. שראויין בגיל
"ו100) אחריוypz`וסימנך שיבוא ויותר יותר יעקב "של מלכותו",

כולל - ובפרש"י) ז כד, (בלק ושלמה" דודgiynדוד מזרע שהוא
ועוד). שסב. מל"ת להרמב"ם (סהמ"צ בנו ושלמה

ד.101) קלו, תהלים
א.102) לא, נדה
טו.103) ז, מיכה
ואילך.104) 159 ע' תש''נ השיחות ספר גם ראה
ספ105) מלכים הל' רמב"ם כו'.ראה העולם את ויתקן י"א:
וש"נ.106) .173 ע' ח"כ לקו"ש ראה
א.107) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר
תצט.108) רמז ישעי' יל"ש
א.109) ב, תהלים
א.110) כט, ישעי'
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,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy .c"qa

.c"iyz'd ('` zecreezd)

מוגה בלתי

מי‡. "כאטש הניגון לנגן וציווה שמחה, בניגון ההתוועדות את להתחיל שיש אמר שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
אמר:] כן ואחרי הם), טובים אבותינו אבל וצנומים, דלים שאנחנו פי על (אף דאברי" באטשקי נאשי ַַָכודי

הלבנה. ברוסיא המדוברת בשפה כנראה אלא הרוסית, בשפה אינן – זה ניגון של התיבות
שהרי כו', ואדרבה ירידה, של ענין זה אין מקום, מכל באידית, או הקודש בלשון אינן הנ"ל שתיבות ואף

דערנעמען") זאל ("עס ויפעול שיחדור כדי הוא המדוברת בשפה ניגון שמנגנים לכך .zeiniptaהטעם ָ

יותר עוד קודמים ובדורות שלפנינו בדורות גם הקודש, בלשון שאינם חסידיים ניגונים ריבוי ישנם ולכן
האמצעי אדמו"ר מחסידי כלאּפצי" זשוריצי "ניע הניגון כמו פריער"), גאר פון און פריער שיש1("פון כיון – ָָ

מיוחדת. מעלה בזה

ללשונו.·. הדברים את לתרגם צורך והי' אידית, הבין שלא אחד אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אצל הי' פעם
דבר על לדבר רוצים כאשר שכן, אדרבה, אלא ירידה, של ענין זה שאין אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק אז ואמר

המורגל. בלשון מדברים אזי – בפנימיות דערנעמען") זאל ("עס ויפעול שיחדור ובאופן פנימי ָענין
(כדלקמן), התניא בסוף הזקן אדמו"ר שכתב ממה – לדבר ראי' אדמו"ר וחמי מורי כ"ק והביא

לספר וחיברו שצירפו הטעם בהסכמתם כותבים המחבר הגאון בני שהרבנים המוסגר, מאמר ובהקדם –
הקודש אגרת גם נעשה ידם על הרי בריֿסמכא, שהיו וכיוון אחרון", ו"קונטרס הקודש" "אגרת את גם התניא

חלק הוא אחרון שהקונטרס לכך (נוסף התניא מספר חלק אחרון ycewdוקונטרס zxb`nבאור שמצינו כפי ,

"סימן לג", "סימן הקודש: שבאגרת לסימנים בהמשך אחרון הקונטרס סימני את מציין שהצמחֿצדק התורה
וכו' ).2לד"

דתורת שבכתב תורה שהוא התניא דספר הראשון החלק לאחרי – התניא ספר שבסוף אחרון בקונטרס ובכן:
ובכל3החסידות לקרותם), שירצו (איך ביאורים או שבעלֿפה תורה שהם התניא דספר החלקים שאר ולאחרי ,

התניא ספר בסוף הנה – ושורשה בעיקרה שהיא כפי החסידות תורת שזהו התניא מספר חלק הם כאשר4אופן ,
" דווקא: באידית הוא כותב התפילה, ענין אודות מדבר הזקן "!cl`eebcl`eebאדמו"ר ©©

כתב כן פי על ואף הקודש... לשון ידע הזקן אדמו"ר והרי הקודש, בלשון תרגום להן יש – אלו תיבות
דווקא אלו אדרבה,zici`aתיבות אלא ירידה, של ענין זה שאין כיון – עולמים ולעולמי לעד ונשאר נדפס וכך ,

המורגל בלשון מדברים אזי בפנימיות, ושיחדור פנימי ענין לדבר כשרוצים .5שכן,

אף‚. אבל ווערט"), ניט זיינען ("מיר ראויים איננו שאנו שאף – הוא כו'" כודי מי "כאטש התיבות ָפירוש
הם. טובים אבותינו כן, פי על

ירושתנו" יפה ומה כו' ד"אשרינו הענין תוכן גם בתניא6וזהו שכתוב כמו ביותר, גדולה לשמחה שמביא ,7

כו'". בו עמל שלא עתק הון לו, שנפלה בירושה ושמח שש שהאדם "כמו שזהו

יותר: ובפרטיות

של מצבו כלל נוגע שלא – מזה יתירה אלא ויגיעה, בעמל צורך ללא מאלי' באה שהירושה בלבד זו לא
היורש.

יומו בן תינוק אפילו קטן, או שוטה חרש, להיות הוא ,8יכול

וש"נ.1) .94 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.2) התניא. שבסו"ס שליט"א אדמו"ר כ"ק הערות ראה
ועוד.3) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש ראה
א).4) (קסג, תוכיח הוכח ד"ה קו"א
ריש5) ח"י עט. ע' ח"ד שליט"א אדמו"ר אגרות-קודש גם ראה

כד. ע'
השחר.6) תפלת נוסח
ואילך).7) סע"א (מב, פל"ג
(במשנה).8) ואילך סע"ב מג, נדה ראה
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השנים מספר כאן נוגע אין –zeinybaהגיל אלא ,zeipgexaאדמו"ר וחמי מורי כ"ק פעם שאמר וכפי .9

שבעים בן זקן יהודי הוא ה"ּפאסּפארט" פי שעל ייתכן שכן ה"ּפאסּפארט", פי על נמנות אינן יהודי של ַַָָששנותיו
בשנותיו ואילו תחתzeizin`dשנה, שמשחק קטן ילד אלא אינו ומצוות, תורה לענייני שניצל השנים שהם ,

את לנצל צריך שבשבילם לעניינים שניצל הזמן משך את שנותיו, שבעים כל מתוך יצרפו, כאשר כי השולחן...
– בלבד אחדות לשנים החשבון יעלה הזמן,

ביותר. גדולה היא השמחה – זה ומצד הירושה. את הוא גם יורש – כן פי על ואף

של„. המעלה את גם אלא) דירושה, המעלה את רק (לא כולל ירושתנו" יפה ד"מה שהענין היא, האמת
dpzn.

:10ובהקדמה

שגדלה שאף ויעקב, יצחק אברהם מהאבות, היא ירושה כי, מירושה, יותר נעלה ענין הוא שמתנה ידוע
של בגדר עדיין הם הרי העכערע"), נאך און נבראים ("העכערע ביותר נעלים נבראים בהיותם ,mi`xapמעלתם ָ

מה ההשתלשלות; ענין כללות שזהו יותר, ולא הנבראים לשורש עד רק מגיעים הירושה ענין ידי על ולכן,
שבאה מתנה כן השתלשלות.dlrnlnשאין מסדר למעלה היא הרי ,

שייכים דתוהו מרובים האורות והרי דתוהו, אורות יורש התיקון שעולם הוא הירושה שענין גם וזהו
בהם נאמר שלכן ההשתלשלות11להשתלשלות, לסדר שייכות להם שיש היינו, ישראל", לבני מלך מלך ְֶֶֹ"לפני

הם ותיקון תהו שלגבה יותר נעלית בחינה שזוהי א"ק, מבחינת הוא המתנה ענין כן שאין מה התיקון; דעולם
בהשוואה.

המעלה גם אלא דירושה, המעלה רק לא בו שיש באופן הוא ירושתנו" יפה ד"מה הענין ;dpzncאמנם,

אין ש"ירושה – מתנה לגבי בירושה שיש המעלה את להדגיש כדי רק זה הרי ירושה, של בלשון שנאמר ומה
הפסק" מירושה12לה שלמעלה המתנה שענין מורה "ירושתנו" שהלשון והיינו, הפסק. לה יש מתנה כן שאין מה ,

יחדיו. ומתנה) (ירושה המעלות ב' שישנם ונמצא, הפסק, לה שאין דירושה המעלה גם בו שיש באופן הוא

אופנים: שני ישנם שבמתנה – בזה והענין

שהרי כולה, את היורש נוטל תמיד לא שבירושה לפי ירושה, על מעלה בה שיש שאף – סתם מתנה א)
שניים" "פי נוטל (הבכור בירושה הם מתחלקים נוספים יורשים ישנם אינו13כאשר היורשים משאר אחד וכל ,
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.c''iyz'd ('` zecreezd) ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

וממשיך חידוש, הוא מדברת שהציפור זה אבל חידוש, אינו שזה אלא יתירה, בבינה מדברים אדם שבני הגם
המלך". לב

המדברת", "צפור ודווקא המלך; אצל רוח נחת פועלת אינה – כו' והחכמים השרים של חכמתם כלומר:
היותה jexrעם oi`a dhnlשזהו כיון מקום, מכל השרים, של yecigמחכמתם xacבהמלך פועל זה הרי –

לנפשי'". "נייחא

תורה מקיים שכאשר והיינו, שלמטה, דהנבראים ויגיעה והעבודה ומצוות התורה קיום – בעבודה ועניינו
לימדו שכך משום רק זאת ועושה דעם"), בא ניט האלט ("ער עצמו מצד לזה נמשך אינו כאשר גם ַַומצוות
מחט" של "כחודו אלא אינה אם גם זו, מועטת יגיעה הנה – הגשמי אביו או הרב, ה"מלמד", שלו, ,17הרבי

דירושה. המעלה גם בה שיש מלמעלה המתנה להמשכת ה"כלי" היא הרי

.Â:"דאברי באטשקי נאשי כודי, מי "כאטש הניגון תוכן ַַָָוזהו
צורך יש זה שבשביל מירושה, שלמעלה דמתנה המעלה גם בה יש – באטשקי") ("נאשי מאבותינו ַַהירושה
מתנתא", לי' יהיב הווה לא לנפשי' נייחא לי' דעביד לאו ש"אי (כיון לנפשי'" "נייחא לגרום כדי ויגיעה בעבודה

כנ"ל).

עבודה, של ענין איזה רק ישנו שכאשר כיון – עבודה ללא שבאה דירושה המעלה גם בזה יש ולאידך,
המתנה כל את מקבלים אזי – "עבודה" של התואר זה על נופל שלא עד בלבד, מחט" של "כחודו אפילו

בו". עמל שלא עתק "הון והירושה,

שאף כך, כדי עד השמחה, גודל הוא זה ענין miie`xומצד ep` oi`y,מכלֿמקום כודי"), מי ("כאטש ָכו'
ניגון של שתוכנו – דאברי" באטשקי נאשי כודי מי "כאטש וניגנו: שמחה", גאנצע "א זה מענין חסידים ַַַַָָעשו
וירושה דמתנה המעלות ב' שישנם כך בו", עמל שלא עתק ל"הון זוכים בלבד מועטת עבודה ידי שעל הוא זה

יחד. גם

אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בפתגם הפירוש כן גם (18וזהו חסידים" "געווארענע היו הזקן אדמו"ר שחסידי ,eyrpy ָ
(חסידים חסידים" "געבארענע הננו אנו ואילו בעבודהdcilnחסידים), צורך אין שעתה בזה הכוונה שאין – ( ָ

שהתייגעו העניינים כל את גם ומקבלים אנו לוקחים עתה עבודתנו ידי שעל הוא הדברים פירוש אלא כלל,
mincewdעליהם zexeca"גומרה שם על אלא נקראת המצוה ש"אין כיון ,19.

***

.Êבמכתב לאחד כתב אדמו"ר וחמי מורי המגיד,20כ"ק מהרב שמעה הזקן שאדמו"ר הזקן, מאדמו"ר "תורה"
טוב שם מהבעל שמעה המגיד בעל21הרב דהיינו, לכנותו), שנהג (כפי ח"י" מה"בעל שמעה טוב שם והבעל ,

השילוני אחי' שהוא יחידה, זו.22חי' "תורה" והסביר ביאר בדורו מהנשיאים אחד וכל .
הפסוק על היא זו לשונו23"תורה" וזה גו'", ברא :24"בראשית

ראשית ב' עניינו בראשית אלוקים. ברא ברא25"בראשית בראשית דהתורה. וראשית העולם, בריאת ראשית ,
ברא שיהי' כדי הם ראשית הב' אלקים26אלוקים, דשם הכוונה אמיתית את שיגלו היא27אלוקים, הכתר ספירת .

ראשית היא החכמה וספירת ראשית28ראשית גילוי, היא החכמה ספירת וראשית העלם, היא הכתר ספירת ראשית .
ה' יראת ד29חכמה וחיות האור הן. השנה, ימי שכל השנה, כללות על נמשכים בראשית בשבת שמאירים חכמה

[ב].17) ב פ"ה, שהש"ר ראה
(18.172 ע' ח"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ו.19) עקב תנחומא
(ולאח"ז20) 79 ע' תש"ח בסה"מ הנדפס מכ' גם ראה

שכט). ע' ח"ט שלו באגרות-קודש
וש"נ.21) ואילך. ס"ד בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
וש"נ.22) .6 הערה 20 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת ראה
פרשתנו.23) ריש

מאידית).24) (בתרגום בפנים לקמן שנזכרה בהשיחה
עה"פ.25) ורמב"ן פרש"י ראה
הערת26) – ב). מג, (חולין לחוץ ויצא ניקב – הבריא שמא מל'

.33 שבהערה בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק
אלקים.27) משם היא שהתהוותה הבריאה, כוונת אמיתית – דהיינו
שם).28) שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת בתחלתו חיים תורת ראה
יו"ד.29) קיא, תהלים
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הכלליים ומועדים ושבת החול מצוה30ימי הבר יום לחדר, הכניסה יום יחיד, דכל הפרטיים המועדים הן ושאר31,
בראשית". משבת מקבלים כולם ומאורעותיו, האדם חיי ימי

הבעל של הקצרים והפתגמים האמרות ה"תורות", את לגלות נשיאינו רבותינו נהגו לא שבכלל, – ובהקדמה
ביאורים, עם יחד אבל החסידות, בתורת אמנם מובאות ה"תורות" שהם. כמו הזקן, ואדמו"ר המגיד טוב, שם
בתוך התורות את שגילה זאת מלבד – אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אבל עצמן; בפני ניכרות ה"תורות" שאין כך

ה"תורות" את גם גילה odyמאמריו, enk.

לגני" "באתי בהמשך אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שכתב מה פי על – לזה המנגד32והטעם ניצוח ש"בשביל ,

ועוד . . דור אחר מדור שנים כמה במשך והנקבץ הנאסף יקר דהון האוצרות סגולות כל (המלך) מבזבז הרי
המלחמה". בקשרי בעצמו עומד הניצחון גודל ומצד מנגדו, המלך משליך חייו שגם יותר

במכתב לאחד כתבה בתחילה – הנ"ל. ה"תורה" את גם גילה אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק שגילה ה"תורות" ובין
("א חורים בו שיש כלי כמו הדבר, יתפרסם סוףֿסוף הנה לי שמספר שמה [בידעו זה על לי סיפר וגם ַ(כנ"ל),
בשיחה בעצמו אמרה כבר כן ואחרי השני...], מצדו הוא יוצא דבר, בו מכניסים שכאשר זאק"), ַלעכערדיקע

נדפסה) .33(שכבר

הצמחֿצדק פתגם את לזה הוסיף – הנ"ל בשיחה זו "תורה" אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מען34כשחזר ווי ַ"אזוי
לשבתות נוגעת בראשית דשבת שההנהגה היינו, יאר", גאנצער דער איז אזוי בראשית, שבת אוועק זיך ַַָשטעלט

השנה. דכל החול ולימי

.Áאת מקדים דהתורה", וראשית העולם, בריאת ראשית ראשית, ב' עניינו "בראשית הנ"ל ב"תורה" והנה,
דתורה. לראשית דהעולם ראשית

אליהו דבי בתנא דאיתא מה פי על דברים35ויובן מהם36"שני איזה יודע ואיני וישראל, תורה לעולם, קדמו
ישראל של ש"מחשבתן קדמו", ישראל אני אומר ישראל, בני אל דבר ישראל בני את צו אומר כשהוא קודם,
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.c''iyz'd ('` zecreezd) ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

קדמה ישראל של ד"מחשבתן להדרגא עד מזו, למעלה זו ".lklxacמדרגות

היא שהעלי' לומר צריך כורחך על עלי', לצורך היא בגוף הנשמה שירידת שקודםdlrnlוכיוון מהמצב
מהדרגא יותר למעלה שהיא – העלי' מעלת גודל מובן ומזה בהירידה. צורך הי' לא כן לא דאם הירידה,

דבר". לכל קדמה ישראל של ד"מחשבתן

הנשמה ירידת ידי על נעשית זו עלי' נעשיתsebaוהנה, שאז iptaדווקא, zedndnvr.

אתמול אב"43וכמדובר ישמח חכם "בן כיון44בענין "בנים" שנקראים ישראל, נשמות על קאי חכם" ש"בן ,

מהות בבחינת mnvrשהם ipta,

" היא שהנשמה גם שהיא45אלוקה"wlgוזהו מורה "חלק" שהלשון ,ipta zedndnvrהיות דעם והיינו, ,
שהוא מורה חלק ynnשהלשון zednd eze`שהוא קטן חלק זה הרי מקום, מכל ,envr ipta zedn,

השנה שבראש דז"א דורמיטא ענין שהוא דלמעלה, ההסתר (לאחרי אצלם שיהי' שייך ומצב46ולכן מעמד (

פנים" ולא עורף אלי וטומן47ד"פנו למטה ומורידו מלך של בראשו ד"אוחז ומצב מעמד גם ששייך כך כדי ועד ,
כו'" .48פניו

ירידה שהיא הירידה, גודל מצד jexrאמנם, oi`ay'העלי גם נעשית –jexr oi`aמהדרגא גם למעלה ,

דבר". לכל קדמה ישראל של ד"מחשבתן

ישנה – ידה שעל העלי' גם וממילא – זו במלאכים.zenypaוירידה ולא דווקא,

.È"'כו למט"ט "אפקוהו ז"ל רבותינו כמאמר מלאכים, אצל גם ירידה של ענין שמצינו זה49ומה דרך ועל ,
כו'" לאליהו לתרץ50"אתיוהו יש –51:

זה לפני היו ומט"ט שאליהו כיוון אבל ירידה, של ענין שייך לא אמנם – סתם `mcבמלאכים ipaשהרי)
מט"ט" הוא ירידה.52"חנוך של ענין בהם שייך – (

בגמרא גירסא ישנה שהרי מספיק, אינו זה תירוץ זה.l`ixabl"הוציאו53אמנם, לפני אדם הי' לא וגבריאל כו'",

" בשם שנקראים המלאכים בענין מצינו זה דרך שעל ובהקדם – נוסף תירוץ יש שנאמרmicnerולכן כמו ,"54

בין מהלכים לך שירהmicnerd"ונתתי המלאכים אומרים בראשית ימי מששת הרי מובן, אינו דלכאורה האלה",
וידוע יום, של55בכל ענין היא זהilr'ששירה על והתירוץ – "עומדים"? בשם נקראים למה כן, ואם שהעלי'56, ,

עלי' היא שירה אמירת ידי אלאjxrayשעל אינם המלאכים של העליות שכל והיינו, ,mdly dbxcndaולכן ,
"עומדים". בשם נקראים

שלא היא, ירידה, של ענין שייך לא מלאכים שאצל שנתבאר במה שהכוונה – לענייננו בנוגע זה דרך ועל
ירידה אצלם jexrשהיאzilkzaשייך oi`aירידה אלא אינה כו'" ד"אפקוהו הירידה שכן, ,jxrayזה שאין ,

אמיתית, ירידה אבל הירידה, ענין jxraאמיתית `ly,המיתה ענין כמו ,dpi`לא כן וכמו במלאכים, שייכת
"הנפילים" מענין – לזה (והראי' הזה בעולם למטה הירידה ענין מלאכים אצל הזה57שייך לעולם שכשירדו ,

למטה ונשארו ממדרגתם לגמרי ).58נפלו

יורדות – נשמות כן שאין mleraמה dhnldfdבירידה ,jexr oi`ayשל ענין בהן ששייך ועד ,dzinשזהו ,

מבעליֿחיים אפילו יותר גרועים להיות יכולים כן וכמו לגמרי, הפכי יכול59ענין שכל, בהם שיש דכיוון ,

ח"י43) מנחם (תורת פ"ו שמע"צ ענין להבין ד"ה בהמאמר
.(96 ע' (תשי"ד)

כ.44) טו, א. יו"ד, משלי
רפ"ב.45) תניא ב. לא, איוב
ועוד.46) ר"ה. שער פע"ח ר"ה. ענין הכוונות שער ראה
כז.47) ב, ירמי'
ספכ"ד.48) תניא
א.49) טו, חגיגה
סע"ב.50) פה, ב"מ
קסה.51) ע' ריש תשנ"ב) (בהוצאת תרכ"ט סה"מ ראה

זח"א52) כד. ה, פרשתנו תיב"ע וראה ב. טז, יבמות – פסוק תוד"ה
ועוד. רע"א. כז, פרשתנו

וע"י).53) דפו"י (ע"פ א עז, יומא
ז.54) ג, זכרי'
ובכ"מ.55) א. צח, ברכה לקו"ת ראה
קז.56) ע' תר"ס סה"מ ראה
ובפרש"י.57) ד ו, פרשתנו
מד.58) רמז פרשתנו יל"ש פכ"ב. פדר"א ראה
פכ"ד.59) תניא ראה
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המה "חכמים בהם .rxdl"60להתקיים

אצלו, שהיו המעלות כל ובמילא, אדם", "פרא שהי' אלא בכישרונותיו, ביותר שהצטיין אחד הי' פעם –

כישרונותיו בגלל ורק אדם", "פרא שהוא יודעים היו לא מיוחדים, כישרונות לו היו לא אילו קלקלו!... רק
הי' – "מדע" אנשי בין בא כשהי' "שוטה"; שהוא מיד ראו – "מנגנים" בין בא כשהי' מקום... בכל התבלט
הי' – לימוד בענייני לדבר מתחיל וכשהי' אדם"; "פרא שהוא שראו באופן "מדעים", בענייני לדבר מתחיל

ביניהם... שייכות כל שאין עניינים לזה זה מחבר

בהתוועדות באטוואצק אדמו"ר וחמי מורי כ"ק בפני שאמר מתמיד יצחק ר' של הפתגם ישנו זה דרך ועל
זו) שנה כקביעות היתה (שקביעותו תורה שמחת הרבה61של מתמיד יצחק הרב שתה הנ"ל בהתוועדות –

אים בא ("וואס אצלו שהונח מה אדמו"ר וחמי מורי לכ"ק לומר והתחיל הצמצום", "קודם של באופן ַָמשקה,
בו" למרוד ומתכוון ריבונו את "יודע שהתואר – אּפגעלייגט") זיך על62האט רק כי:ciqgשייך ,miiebאינם – ָָ

באלוקות; לידיעה כלל הענייניםmicbpznשייכים כל שהרי ריבונו", את "לידע להתמסר שיוכלו זמן להם אין –

" הם כו', וטיול ושתי' אכילה בהם, שעוסק minyהגשמיים myl"63אחת ועל אליהם... להתמסר צריכים ובמילא ,
" רק לא שזהו התורה, ללימוד להתמסר שצריך וכמה "mylכמה אלא פעםminyשמים", אף ובמילא, עצמם, "

ודווקא הקב"ה!... אודות לחשוב פנאי לו שייךciqgאין עליו – ריבונו את לידע החסידות, ללימוד שמתמסר ,

בו"... למרוד ומתכוון ריבונו את "יודע לומר

לסבו רצה לא אדמו"ר וחמי מורי אבל[כ"ק ווארט"), דעם ליידן געוואלט ניט זייער האט ("ער זו אימרה ָָָל
המשיך ואז שנרדם, עד בדעתו, שהתקבל כפי לטעון המשיך משקה", ביסל "א שתה מתמיד יצחק שר' ַכיוון

להתוועד...]. אדמו"ר וחמי מורי כ"ק

גם נעשית זה ומצד ערוך, שבאין באופן בתכלית הירידה ענין ישנו נשמות אצל שדווקא – לענייננו ונחזור
'ilrd."דבר לכל קדמה ישראל של "מחשבתן ממדרגת למעלה ערוך, באין

.‡Èהם שנשמות דכיוון – לתורה עולם מקדים הנ"ל טוב שם הבעל שבתורת הטעם יובן זה פי dlrnlועל

dxezdnהיא מעלתם ואמיתית ,mlera mzcixia.התורה לגבי בעולם מעלה שיש נמצא, דווקא,
ידי על היא גופא הנשמות מעלת שהתגלות כשם העולם,dxezdאמנם, למעלת בנוגע גם כך ח), סעיף (כנ"ל

ידי על היא העולם מעלת מתגליתdxezdשהתגלות אזי התורה פי על מתנהג העולם כאשר שדווקא והיינו, ,
העולם. מעלת

וראשית העולם, בריאת ראשית ראשית, ב' עניינו "בראשית טוב שם הבעל בתורת שכתוב במה הביאור וזהו
היא דעולם הראשית מעלת אבל, דתורה, לראשית אמנם קודמת דעולם שהראשית iciדהתורה": lrהראשית

דתורה. הראשית זה לאחרי כשיש – דעולם ראשית בענין הפירוש שזהו דתורה,

שהתהוותה הבריאה כוונת שמתגלית אלוקים", "ברא אזי – האמור באופן דבראשית הענין ישנו וכאשר
טוב). שם הבעל תורת (כהמשך אלוקים משם

היא שהמעלה בזיכוךmleraוכיוון העבודה אופן להיות צריך לכן – לאmlerd`tebדווקא דהיינו, ,xeayl

טוב שם הבעל פירוש כידוע לאלוקות, כלי ולעשותו העולם את לזכך אלא העולם, הפסוק64את תראה65על "כי
את לעשות – עמו" תעזוב "עזוב מקום, מכל חומר), (מלשון "חמור" היותו שעם גו'", teb`חמור zeinybd

לאלקות. כלים

***

.·Èאתמול יודע66כמדובר [אינני כן וכמו רש"י, פירוש עם בראשית פרשת כל את זו שבת במשך ללמוד יש ,

כב.60) ד, ירמי'
(61– מנחם תורת גם וראה ואילך. 200 ע' תרצ"ז סה"ש ראה

.224 ע' ח"ד התוועדויות
ועוד.62) יד. כו, בחוקותי ופרש"י תו"כ
ספ"ג.63) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות

וש"נ64) סכ"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
שבט). כח יום" ב"היום (נעתק

ה.65) כג, משפטים
(66.(100 ע' שם מנחם (תורת ס"ב שמח"ת יום שיחת
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הציבור" עם פרשיותיו אדם ישלים "לעולם וכמה"] כמה אחת "על זה על לומר יש ,67אם

לעשות צריכים שהיו ברכה דפרשת הסדרה העברת את להשלים עדיין שצריכים כאלה ישנם שכנראה גם ומה
[כמנהגנו תורה שמחת "משנה68בערב כל כמו אחת, פעם רק הברכה וזאת פרשת קורין רבה הושענא שבליל ,

שבת], בערב היא הסדרה העברת שבוע שבכל כשם תורה, שמחת בערב היא הסדרה העברת ואילו תורה",
זו, בשבת זאת להשלים צריכים ובמילא

עושים ואם בראשית, בשבת גם ללמדם שיש שבת, בכל קבועים שיעורים להם שיש כאלה ישנם לזה, ונוסף
טוב. מה בהוספה, זאת

התוועדות. שוב תתקיים החמישית ובשעה שעתיים, למשך הפסקה עתה תהי' ולכן,

.‚È"'גו נקיים "והייתם משום – לבאר רק רצוני הסיום, עד69לפני ההפטרה, כל את היום שאמרתי הטעם –

יהי'" לא ויאדיר"70"ואחרי תורה "יגדיל עד רק לומר שיש נדפס שבסידור אף ,71:

ושאלתי ויאדיר". תורה "יגדיל עד לומר שיש להדפיס אדמו"ר וחמי מורי כ"ק הורה הסידור, את כשהדפיסו
בעצ ממנו שמעתי הרי אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק את כך "יגדיל72מועל עד רק פשוטה בשנה לומר הוא שהמנהג ,

אינו זה שמנהג אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק וענני ההפטרה? כל את אומרים מעוברת בשנה אבל ויאדיר", תורה
ואחת. אחד לכל שייך

אבל מעוברת), לשנה פשוטה שנה בין חילוק (ללא ויאדיר" תורה "יגדיל עד רק לומר נדפס בסידור ולכן,
כולה. ההפטרה את אמרתי – הנ"ל מנהג דבר על ממנו שמעתי שאני כיון

•

סע"א.67) ח, ברכות
הושע"ר.68) תשרי, כא יום" "היום ראה
כב.69) לב, מטות

יו"ד.70) מג, ישעי'
כא.71) מב, שם
(72.17 ע' קיג חוברת "רשימות" ראה
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.c"iyz'd (dxez zgnyl jynd ± 'a zecreezd)

מוגה בלתי

לישא רצונו שאין ואמר, ידיהם, יטלו הקהל שכל וציווה לסעודה הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר [כ"ק
להוראה לסרב ירצה שלא בגלל השקיעה) (לאחרי "לחיים" יאמר ידיו, נטל שלא שמישהו במקרה באחריות

"לחיים"]. לומר

לעיל‡. טוב1דובר שם הבעל לתורת בריאת2בנוגע "ראשית "ראשיתmlerdשמקדים לפני "dxezdcכידוע) "
בדיוק הוא בתורה סדר התורה.3שגם לגבי בעולם מעלה שישנה מובן שמזה ,(

הפסוק על בפירושו רש"י שמקשה הקושיא היא – לתורה עולם טוב שם הבעל הקדים מדוע זו, קושיא והנה,
גו'" ברא "בראשית לכם4הראשון הזה מהחודש אלא התורה להתחיל צריך הי' לא יצחק, רבי "אמר שהיא5: ,

הוראה מלשון היא ש"תורה" (דכיוון ישראל שנצטוו ראשונה במצוה6מצוה להתחיל צריכה התורה היתה ,

בבראשית"? פתח טעם ומה רבנו), משה מפי ישראל שנצטוו הראשונה

גוים נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו כוח "משום לסטים7ומתרץ: לישראל העולם אומות יאמרו שאם ,

ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם אומרים הם גויים, שבעה ארצות שכבשתם אתם,
לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם נתנה ברצונו בעיניו,

בזה:·. והענין
ישראל לארץ שבנוגע הואzeinybaכשם לזה והמענה אתם", "לסטים הטענה ישנה שבגשמיות", "גשמיות ,

ישראל לארץ בנוגע זה ומענה זו טענה גם יש כך – גויים" נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו ,zeipgexa"כוח

כדלקמן. שבגשמיות", "רוחניות

נאמר ישראל ארץ שעל – הוא העולם ארצות לשאר (בגשמיות) ישראל ארץ בין עיני8החילוק גו' "תמיד
בימים גם אלא שנה", ו"אחרית השנה" ב"רשית רק לא דהיינו, שנה", אחרית ועד השנה מרשית בה אלוקיך הוי'

השנה. כל במשך שבינתיים,

נאמר ישראל בני שעל – העולם לאומות ישראל בני בין החילוק הוא ממלכת9ודוגמתו לי תהיו "ואתם
אלוקיך הוי' ש"עיני מקום היא ישראל שארץ כשם ית', לשבתו מכון הם ישראל שבני דהיינו קדוש", וגוי כהנים

בה".

לעשות בכוחם – ישראל ארץ בדוגמת הם ישראל שבני `uxוכיוון mlerd lknl`xyiמכל לעשות דהיינו ,

ברוחניות. ישראל ארץ ענין שזהו ית', לשבתו מכון לאלוקות, כלים שבסביבתם הגשמיים הדברים

ז"ל רבותינו מאמר יובן זה פי מובן:10ועל אינו דלכאורה – הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה
עתידה ידה שעל העבודה היא מה כן, ואם הגלות, שבזמן העבודה ידי על באים דלעתיד הענינים שכל ידוע הרי
מכל לעשות היא הגלות בזמן ישראל בני של שעבודתם בזה, והביאור – הארצות? בכל שתתפשט ישראל ארץ

ישראל ארץ הארצות"zeipgexaהעולם בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה זה ידי ועל ,zeinyba.

ישראל לארץ שבנוגע כשם מעשיוzeinybaוכאמור, "כוח הוא והמענה אתם", ד"לסטים הטענה הגידישנה
בנוגע גם הנ"ל והמענה הטענה ישנם כך – (כנ"ל) ברא" ב"בראשית התורה מתחילה זה שמטעם גו'", לעמו

כד1) ע' (לעיל ואילך ס"ח א') (התוועדות בראשית שבת שיחת
ואילך).
וש"נ.2) ואילך). כג ע' (לעיל ס"ז הנ"ל שיחה ראה
ב).3) (תב, בתחלתו לשונות כלל תושבע"פ, חלק של"ה ראה
פרשת4) עדיין למדו שלא שאלו אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

בלימוד חובתם ידי לצאת בינתיים יכולים רש"י, פירוש עם בראשית
הפרשה. כל של הכלל שהוא זה, פסוק

ב.5) יב, בא
ח).6) יט, (לתהלים הרד"ק בשם – פרשתנו ריש גו"א ראה
ו.7) קיא, תהלים
יב.8) יא, עקב
ו.9) יט, יתרו
ישעי'10) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז
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ישראל ל"ראשיתzeipgexaלארץ העולם" בריאת "ראשית את בתורתו הקדים טוב שם שהבעל לכך הטעם וזהו ,
כדלקמן. דהתורה",

הענין:‚. וביאור
כלים מהם ולעשות גשמיים בדברים לעסוק ברוחניות, ישראל ארץ מהעולם לעשות מנשמה תובעים כאשר

לאלוקות. בדביקות להישאר ורצונה וחפצה אלו, בענינים לעסוק חפצה שאינה הנשמה טוענת – לאלוקות

אלבשנה" איככה כתנתי, את "פשטתי טוענת: שאני11הנשמה מהלבושים להתפשט בידי עלה רב בקושי –

וללבשם?! לחזור ממני תובעים ואיך לבושים"), מיינע פון אויסגעטאן זיך איך האב קאם ("קאם בהם ַַָָמלובשת

בהם שנדבק בוודאי ולכן הארץ, על הולכים שבהם הרגליים, אפילו – אטנפם" איככה רגלי את "רחצתי
אטנפם"?!... "איככה בגשמיות, לעסוק הארץ, על בהם וללכת לשוב ממני תובעים ואיך רחצתי, אותם גם כו',

אלו בענינים לעסוק ממני שתובעים מספיק – הנשמה טוענת – וויילע") א אּפ מיר ("לאז לרגע לי ַָָהנח
בדביקות אחד רגע להישאר לי הנח אחד... לרגע לי הנח הפחות לכל אך שלימה; שנה שלם, לילה שלם, יום

12לאלוקות!...

לנשמה: עונים כך ודופקl`על עומד ב"ה סוף אין ומהות עצמות ואומר:13! מאחוריl`בדלת, כאן, – !

ללכת לאחרֿמכן שעה, חצי עמו לשחק בעצמך, ללכת עליך יהדות; על דבר יודע שאינו יהודי ילד עומד הדלת,
א"! אל"ף "קמץ עמו ללמוד תוכל דבר של שבסופו עד "סוכריות", לו לתת עמו, ָלטייל

להישאר וברצונך אטנפם", "איככה אלבשנה", "איככה אתה שטוען ענהzewiacazewel`lומה זה על –

נרי' בן לברוך גדולות"14ירמיהו לך תבקש ואתה גו', הורס אני בניתי אשר הנה ה' אמר "כה המקדש15: בית –

ונבואה?!... הקודש רוח על אתה חושב מעשה ובשעת בגלות, נמצאים ישראל ובני ֵָחרב

לטעון:„. מוסיפה הנשמה אך
גו'" האלוקים לך "ויתן בענין שמצינו וכפי ישראל, לבני כלל שייך אינו – הגשמיות ליעקב16ענין שבנוגע ,

כו'" משנה זו הארץ ומשמני מקרא זו השמים "מטל הוא בגשמיות17הפירוש היא הכוונה לעשו ובנוגע ,ְֵָ
נטל18כפשוטו ויעקב הזה העולם חלקו עשו "נטל העולמות, שני את ביניהם חילקו ועשו שיעקב לפי והיינו, ,ְֵָ

הבא" העולם .19חלקו

מען שּפארט ("וואס עשירות לו נותנים מדוע כן, אם כלל, אליו שייכת אינה שגשמיות כיון טענתו: ַָוזוהי
כוונתי ואמר: הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק – עשירות")? כללdnypdyאים להתעסק שלא רצונו – כך... טוענת

לאלוקות! דביקות של בתנועה להישאר אלא בגשמיות,

הוא העצמות – ואדרבה ישראל, לבני שייכת גשמיות שגם – לזה "נתאווהweeczeinyba`והמענה שהרי ,

בתחתונים" דירה ית' לו להיות עד20הקב"ה שבו, הענינים וכל ההשתלשלות סדר כל דווקא! בתחתונים ,

המציאות" כל ממלא פשוט עליון "אור הענין אלא21לתחילת אינם כולם –dfd mlerl rvennהיא שבו ,ezxic

d lyd"awנמצא שבדירה וכשם ,mc`d mvrכן להיפך, והן לו כשטוב הן ערום, כשהוא והן לבוש כשהוא הן ,

עצמותו בכל כאן שנמצא בתחתונים, ית' לו הדירה ענין גם !22הוא

בענינים ולהתעסק לשמה, תורה ללמוד אם כי גשמיים, בענינים לעסוק רצונו שאין טענתו מהי שכן, וכיון
לאלוקות כלים הגשמיות בעשיית ואילו "גילויים", אלא אינם אלה שענינים בשעה בה – וכו' כוונות של

ה"עצמות"! נמצא בזה – א" אל"ף "קמץ יהודי ילד עם ָובהלימוד

ישראל‰. לארץ בנוגע – לעמו" הגיד מעשיו ד"כוח והמענה אתם" ד"לסטים הטענה פירוש :zeipgexaוזהו

ג.11) ה, שה"ש
(המו"ל).12) זה בעניין כשדיבר מאד בכה שליט"א אדמו"ר כ"ק

ב. שם, שה"ש ראה (13
שכט. רמז ישעי' קפז. רמז בא יל"ש ראה (14

ד-ה. מה, ירמי' (15
כח. כז, תולדות (16

ג. פס"ו, ב"ר (17

ב. קמג, זח"א ראה (18
קיא. רמז תולדות יל"ש פי"ט. זוטא אליהו דבי תנא (19

פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה (20
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היא טוענת – גשמיים בדברים ההתעסקות ידי על ברוחניות, ישראל ארץ לעשות מהנשמה תובעים כאשר
"mihqlשייכים אלו שענינים כיון בידה, הם וגזל אלי', שייכים אינם וכדומה, עשירות גשמיות, !eyrlאתם": §¥¨

הקב"ה, של מעשיו" "כוח ישנו הגשמיים בענינים שדווקא – לעמו" הגיד מעשיו "כוח הוא לזה והמענה
הוא ההתהוות שכוח ישראל23דוקאzenvrdnכיון שבני כדי – גויים" נחלת להם לתת לעמו "הגיד זה וענין ,

גויים" מה"נחלת יעשו zewel`l("עמו") milk.

.Âגם טוענת כך העולם, מאומות הוא גזול הגשמיות שענין אתם", "לסטים טוענת האלוקית שהנפש וכשם
zindad ytpdיאמרו "שאם רש"י בפירוש כמרומז – טענה mlerdאותה zene`"בקרבך אשר "הגוי )24(דהיינו

אתם": לסטים
בזמן – בקרבך" אשר ה"גוי טוען – האלוקית לנפש לה dltzdeדי dxezdהיא מתערבת מדוע אבל ,mipipra

miinybdשייכים – הוא טוען – אלו ענינים !?eil`!"אתם "לסטים ובמילא, ,

הארץ": ואת השמים את אלוקים ברא "בראשית – הוא לזה והמענה

ולעשות לקדושה, לנצל יש הגשמיים הענינים את גם הרי – בראה" הוא היא, הקב"ה של הארץ ש"כל כיוון
ית'. לשבתו מכון לאלוקות, כלים מהם

.Êשהיא לכם הזה מהחודש אלא התורה להתחיל צריך הי' "לא הקושיא על רש"י במענה הביאור וזהו
בבראשית": פתח טעם ומה . . ראשונה מצוה

לעסוק הוא שענינם המצוות, קיום ענין וכללות ראשונה, מצוה לכם", הזה "החודש להיות שיוכל כדי
גו'". ברא ד"בראשית ההקדמה דרושה – לאלוקות כלים מהם לעשות כדי גשמיים בדברים

אתם" ד"לסטים הטענה ישנה לאלוקות, כלים מהם לעשות הגשמיים בדברים להתעסקות שבנוגע לפי והיינו,
הבהמית, הנפש מצד והן כלל, אלי' שייכים אינם הגשמיים שהענינים שטוענת האלוקית, הנפש מצד הן –

בלבד. אלי' שייכים הגשמיים שהענינים שטוענת

ישנו בגשמיות דווקא ואדרבה, היא", הקב"ה של הארץ "כל גו'", אלוקים ברא "בראשית המענה בא זה ועל
zenvrd gkאומות של גויים" "נחלת דווקא לאו – גויים" נחלת להם "לתת כדי לעמו", הגיד מעשיו "כוח וזהו ,

הבהמית, ונפש הגוף – בקרבך" אשר "הגוי של גויים" "נחלת גם אלא העולם,

מספרים נכנס25– הלילה, בשעות הראשונה, בפעם הזקן לאדמו"ר הגיע שכאשר מונקעס, שמואל ר' אודות
בו?, ללון אחר בית מצאת לא וכי הזקן: אדמו"ר שאלו שם. ללון שברצונו ואמר הזקן, אדמו"ר של לביתו

לקרוא ביכולתי הזקן: אדמו"ר לו אמר יהודי. בית כאן גם הרי שמואל: ר' מכאן.וענה אותך יסלק והוא לגוי,
– שלכם!"... מהגוי גדול שלי הגוי "רבי! ואמר: פאנאנדערגעוויינט") זיך ("האט בבכי שמואל ר' ַַָהתפרץ

שמבחוץ. הגוי את גם כובשים זה ידי ועל הבהמית, ונפש הגוף בבירור גם צורך שיש והיינו,

עצמה שהתורה כשם – דתורה הענין לפני דעולם הענין את בתורתו מקדים טוב שם הבעל שגם וזהו
בענין לעיל).mlerdמתחילה (כמדובר התורה על העולם מעלת מודגשת שבזה גו'"), ברא ("בראשית

.Áהחכמה וספירת ראשית היא הכתר "ספירת – הנ"ל בתורתו טוב שם הבעל דברי המשך פירוש כן גם וזהו
גילוי": היא החכמה ספירת וראשית העלם, היא הכתר ספירת ראשית ראשית. היא

שורשו – שהואxzkaהעולם ,dlrnlמקור (שהיא הכתר)dxezdמחכמה (ספירת זה ענין שבעולם אלא ;(

היאmlrdaהוא החכמה ספירת – בתורה כן שאין מה ,ielibaעל הוא – בעולם הכתר דספירת הגילוי גם ולכן ,
דווקא.dxezdידי

הוי'" יראת חכמה "ראשית – שם טוב שם הבעל דברי המשך כן גם יובן זה פי זה26ועל פסוק (שלכאורה
זה): לאחרי או זה לפני להמבואר קשור אינו

רע"ב). (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה (23
ב. מב, תבוא לקו"ת ב. ב, פרשתנו תו"א ב. קה, שבת ראה (24

.218 ע' יצחק יוסף אהלי לתהלים מכתבים קובץ ד. צ, שמע"צ דרושי

ג. ע' שם עד. ע' ח"ז מהוריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש
.277 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת גם ראה (25

יו"ד. קיא, תהלים (26
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ענין ידי על זה הרי – העולם של הפנימי עניינו את תגלה חכמה) (שעניינה שהתורה דווקא,d`xidבכדי
הוי'". יראת חכמה "ראשית

טוב" ועשה מרע "סור נעשה היראה שמצד כיון – לזה הכתוב)27והטעם (כהמשך כן אחרי נעשה זה ידי ועל ,
טובmely"בקש שם הבעל (כפירוש הוא השלום שענין בין28ורדפהו", שלום (zeinybe zeipgexשרוחניות וכיון ,

עם שלום עושה שהגשמיות הוא שהפירוש לומר בהכרח הרי גשמיות, עם שלום לעשות להסכים יכולה אינה
הרוחניות.

ז"ל רבותינו כמאמר ברכה", מחזיק "כלי הוא שלום שהרי – הברכה ענין גם נמשך השלום ענין ידי 29ועל

השלום". אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא

***

.Ëשזמן חומה בעיר בית מכירת בדין שמצינו כפי – תמימה" "שנה שנקראת מעוברת, שנה היא זו שנה
שלימה) שנה (ימי גאולתו" תהי' ימים ממכרו שנת תום "עד נאמר30גאולתו שבכתוב ,31"dninz dpyודרשו ,"

ז"ל את32חכמינו להביא תמימה אומר xeaird"כשהוא ycegשלשה עד נחלטת אינה מעוברת שנה היתה (שאם "
בלבד, חודש י"ב במשך אלא גואל שאינו לומר מקום הי' בלבד, "שנה" נאמר שאילו והיינו, חודש). עשר

חודש. י"ג כולה, השנה כל במשך גואל חודש, י"ג בה שיש בשנה שגם למדים "תמימה" ומתיבת
מובן: אינו ולכאורה

אלא העיבור, שנת של החדשים י"ג במשך לגאול שיכולים יודעים היינו לא בלבד "שנה" שמתיבת כיוון
שבשנת נאמר אם שהרי, שלימה, ל"שנה" כבר נחשבים חדשים שי"ב מוכח, הרי בלבד, חודש י"ב במשך
נחלטת ש"אינה להשמיענו כדי בלבד "שנה" בתיבת די חדשים, י"ג שיעברו עד ה"שנה" נשלמת לא העיבור

הי"ג. חודש חסר לא שב"שנה" ונמצא, "תמימה". תיבת בהוספת צורך ואין חודש", עשר שלשה עד

נחלטת אינה מעוברת שנה היתה "שאם העיבור", חודש את "להביא "תמימה" מתיבת למדים איך כן, ואם
חודש"? עשר שלשה לאחר עד

ביאור: ליתר

דהיינו "שנה", לתיבת מתייחסת היא אלא עצמה, בפני תיבה אינה "תמימה" "תמימה".dpydyתיבת היא
זה חודש יכול איך כן, ואם ה"שנה", מכלל אינו זה שחודש נמצא, הי"ג, חודש חסר לא שב"שנה" milydlוכיון

"שנה (שתהי' השנה עצמוdninzאת שהוא בשעה בה ,("epi`?השנה מכלל

שנוגע דבר ידי על רק להיות יכול השלימות ענין –envr oiprdlהרמב"ם דין פסק ידוע ולדוגמא: "החכם33.
ענייני בשאר שלימות מוסיפה שהחכמה דהיינו דברים), עשרה (ומונה וכו'" בהילוכו . . ניכר שיהי' צריך . .

היא שהחכמה מפני הוא זה וכל החכמה, כפי היא בהם שהנהגתו mc`dnהאדם, wlgהוא הרי ובלעדי' ,mc`

xqg,חיסרון אינו שהעדרו כזה דבר כן שאין מה שלימות. בו פועל זה הרי החכמה, ענין בו יש כאשר ולכן, ,
נוגע שאינו envrדהיינו oiprdl.בהענין שלימות לפעול בכוחו אין –

ה"שנה", מכלל אינו העיבור שחודש בשעה בה העיבור, חודש ידי על "תמימה" ה"שנה" נעשית איך כן, ואם
חודש? י"ב שהיא

בזה: והביאור

("שנה העיבור שבשנת השלימות השלמתdninzענין של ענין אינו – ("oexqigdי"ב של שנה גם שהרי ,

כאן אין מקום, מכל חיסרון, אין הי"ג חודש ללא שגם פי על שאף אלא חסרון; בה אין ,zenilyחדשים

פירושו – .zenilyו"תמימה"

טו. לד, שם (27

וש"נ סס"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה (28

אב). מנחם ה יום" ב"היום (נעתק
עוקצין. סוף משנה (29

(ובפרש"י). כט כה, בהר (30

ל. שם, (31

(ובפרש"י). א לא, ערכין משנה (32

רפ"ה. דעות הל' (33



 �י .c''iyz'd ('a zecreezd) ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

ענין ידי על זה הרי – העולם של הפנימי עניינו את תגלה חכמה) (שעניינה שהתורה דווקא,d`xidבכדי
הוי'". יראת חכמה "ראשית

טוב" ועשה מרע "סור נעשה היראה שמצד כיון – לזה הכתוב)27והטעם (כהמשך כן אחרי נעשה זה ידי ועל ,
טובmely"בקש שם הבעל (כפירוש הוא השלום שענין בין28ורדפהו", שלום (zeinybe zeipgexשרוחניות וכיון ,

עם שלום עושה שהגשמיות הוא שהפירוש לומר בהכרח הרי גשמיות, עם שלום לעשות להסכים יכולה אינה
הרוחניות.

ז"ל רבותינו כמאמר ברכה", מחזיק "כלי הוא שלום שהרי – הברכה ענין גם נמשך השלום ענין ידי 29ועל

השלום". אלא לישראל ברכה מחזיק כלי הקב"ה מצא "לא

***

.Ëשזמן חומה בעיר בית מכירת בדין שמצינו כפי – תמימה" "שנה שנקראת מעוברת, שנה היא זו שנה
שלימה) שנה (ימי גאולתו" תהי' ימים ממכרו שנת תום "עד נאמר30גאולתו שבכתוב ,31"dninz dpyודרשו ,"

ז"ל את32חכמינו להביא תמימה אומר xeaird"כשהוא ycegשלשה עד נחלטת אינה מעוברת שנה היתה (שאם "
בלבד, חודש י"ב במשך אלא גואל שאינו לומר מקום הי' בלבד, "שנה" נאמר שאילו והיינו, חודש). עשר

חודש. י"ג כולה, השנה כל במשך גואל חודש, י"ג בה שיש בשנה שגם למדים "תמימה" ומתיבת
מובן: אינו ולכאורה

אלא העיבור, שנת של החדשים י"ג במשך לגאול שיכולים יודעים היינו לא בלבד "שנה" שמתיבת כיוון
שבשנת נאמר אם שהרי, שלימה, ל"שנה" כבר נחשבים חדשים שי"ב מוכח, הרי בלבד, חודש י"ב במשך
נחלטת ש"אינה להשמיענו כדי בלבד "שנה" בתיבת די חדשים, י"ג שיעברו עד ה"שנה" נשלמת לא העיבור

הי"ג. חודש חסר לא שב"שנה" ונמצא, "תמימה". תיבת בהוספת צורך ואין חודש", עשר שלשה עד

נחלטת אינה מעוברת שנה היתה "שאם העיבור", חודש את "להביא "תמימה" מתיבת למדים איך כן, ואם
חודש"? עשר שלשה לאחר עד

ביאור: ליתר

דהיינו "שנה", לתיבת מתייחסת היא אלא עצמה, בפני תיבה אינה "תמימה" "תמימה".dpydyתיבת היא
זה חודש יכול איך כן, ואם ה"שנה", מכלל אינו זה שחודש נמצא, הי"ג, חודש חסר לא שב"שנה" milydlוכיון

"שנה (שתהי' השנה עצמוdninzאת שהוא בשעה בה ,("epi`?השנה מכלל

שנוגע דבר ידי על רק להיות יכול השלימות ענין –envr oiprdlהרמב"ם דין פסק ידוע ולדוגמא: "החכם33.
ענייני בשאר שלימות מוסיפה שהחכמה דהיינו דברים), עשרה (ומונה וכו'" בהילוכו . . ניכר שיהי' צריך . .

היא שהחכמה מפני הוא זה וכל החכמה, כפי היא בהם שהנהגתו mc`dnהאדם, wlgהוא הרי ובלעדי' ,mc`

xqg,חיסרון אינו שהעדרו כזה דבר כן שאין מה שלימות. בו פועל זה הרי החכמה, ענין בו יש כאשר ולכן, ,
נוגע שאינו envrדהיינו oiprdl.בהענין שלימות לפעול בכוחו אין –

ה"שנה", מכלל אינו העיבור שחודש בשעה בה העיבור, חודש ידי על "תמימה" ה"שנה" נעשית איך כן, ואם
חודש? י"ב שהיא

בזה: והביאור

("שנה העיבור שבשנת השלימות השלמתdninzענין של ענין אינו – ("oexqigdי"ב של שנה גם שהרי ,

כאן אין מקום, מכל חיסרון, אין הי"ג חודש ללא שגם פי על שאף אלא חסרון; בה אין ,zenilyחדשים

פירושו – .zenilyו"תמימה"

טו. לד, שם (27

וש"נ סס"א. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה (28

אב). מנחם ה יום" ב"היום (נעתק
עוקצין. סוף משנה (29

(ובפרש"י). כט כה, בהר (30

ל. שם, (31

(ובפרש"י). א לא, ערכין משנה (32

רפ"ה. דעות הל' (33
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ז"ל רבותינו מאמר דרך הפסוק34[ועל לרכוב35על סוס אפילו לו יחסר "אשר לו", יחסר אשר מחסורו ֵ"די
השלמת אינו ("לעשרו") העושר שענין – לעשרו" עליו מצּווה אתה "אי אבל כו'", השלמתoexqigdעליו שהרי , ְֶ

חיסרון; של ענין אין שוב מחסורו", "די לו שמספקים ולאחר לו", יחסר אשר מחסורו ב"די נכללת ֵֵהחיסרון
כן פי על שאף עניןzenilyאלא הוא – זו ושלימות כאן, ("לעשרו")].xyerdאין

.Èהוא פועל מקום, מכל חיסרון, אין הי"ג חודש לולי שגם פי על (שאף לזה פיzenilyוהטעם על – (

פשוט:
"שני והלבנה החמה היו שבתחילה דאף החמה, לשנת הלבנה שנת את להשוות – הוא העיבור ענין תוכן

הגדולים" הירח36המאורות נתמעט כן אחרי הרי הלבנה37, שנת את להשוות כדי – העיבור בחודש צורך יש ולכן ,
החמה .38לשנת

הם חדשים י"ב שגם שנתdpyונמצא, –dpaldהיתה פיcinz(וכן על שאף אלא בריאתה); מעת כמעט ,

שנתzenilyכן עם הלבנה שנת את להשוות – הוא השלימות וענין כאן, חודשdngdאין הוספת ידי על ,

העיבור.

.‡Èהעיבור משנת שרעקן") זיך ("מ'וואלט מתייראים היו מהקטרוג39בכלל, תוצאה הוא העיבור ענין שהרי , ָ
פשע" "ולכפרת העיבור בשנת להוסיף שנוהגים נוסחאות יש (ולכן הירח ("מען40ומיעוט למסקנא שהגיעו עד ;(

הוא העיבור ענין שאדרבה: כיון להתיירא, סיבה שאין געכאּפט") זיך שנתzeeydlהאט עם הלבנה שנת את ַָ
" ענין (שזהו הירח מיעוט ידי על שנעשה החיסרון את לתקן היינו, פשע").zxtkהחמה,

"שנה היא העיבור שנת זה שמטעם לעיל, פועלתdninzוכמבואר שהיא כיוון – "zenilyעל הלבנה, בשנת
החמה. לשנת השוואתה ידי

ישנם העיבור בשנת מזה: miniויתירה xzeiומספר ימים, שס"ה היא החמה שנת שהרי – החמה בשנת מאשר
יותר. גדול הוא העיבור דשנת הימים

ענין בדוגמת הוא העיבור שנת של שעניינה ממדרגתdaeyzdוהיינו גם למעלה היא תשובה בעלי שמדרגת ,

מצינו41הצדיקים והרי ממנו42, נלקחו כן ואחרי שנים אלף לו (שניתנו הראשון מאדם יותר ימים האריך ִֶַשקין
גדול43שבעים העיבור דשנת הימים מספר זה דרך ועל התשובה, מעלת מצד הוא זה שכל וכו', מירד יותר וגם ,(ִֶֶ

התשובה. מעלת מצד החמה, משנת יותר

.·Èכדי רק (לא היא פשוטה שנה על העיבור שבשנת שההוספה – העיבור בשנת שמצינו נוספת מעלה
efלהשוות dpyהשנים את להשוות כדי גם אלא) החמה, ixg`lye'לשנת 'iptly.

תשובה. שיעשה אחר אדם על גם לפעול בכוחו בעצמו, תשובה בעל שהוא מי שדווקא – שבזה הענין ותוכן

שמצינו [=קין]44וכפי לו אמר בדינך, נעשה מה הראשון] [=אדם לו אמר הראשון אדם (ּבקין) בו ְִִַַַָש"ּפגע
הייתי לא ואני תשובה של כוחה היא כך אמר פניו, על מטפח הראשון אדם התחיל ונתפשרתי, תשובה עשיתי

מזמור ואמר הראשון אדם עמד מיד תשובה45יודע, שעשה קין, ידי על שדווקא ונמצא, השבת", ליום ִַשיר
תשובה. הראשון אדם גם עשה בעצמו,

תשובה; שיעשה רשע על לפעול יכול אינו – צדיק

daeyzדווקא lraכאשר הנה – רשע בעצמו הי' לכן שקודם ,`edבאותיות עמו ומדבר הרשע, עם מדבר
שביןaexiwשל הדיבור אופן בדוגמת epalכו', a`,

של במדרגתו בן אלא סתם, בן ולא –oiwנאמר עליו עליו46, שמסופר מה למרות [שכן, ה'" את איש "קניתי

ב. סז, כתובות (34
ובפרש"י. ח טו, ראה פ' (35

טז. א, בראשית (36

עה"פ. בפרש"י הובא ב. ס, חולין (37

ה"ב. פ"א קדוה"ח הל' רמב"ם (38
.8 בהערה שם ובהנסמן ,157 ע' תרצ"ז סה"ש ראה (39

התוועדויות – מנחם תורת וראה סתכ"ג. לאו"ח ופמ"ג א"ר (40

וש"נ. .239 ע' ח"ב
ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד, ברכות ראה (41

יז. פל"א, שמו"ר (42

ועוד. ח. פי"ט, ב"ר ראה (43
ספכ"ב. ב"ר (44

א. צב, תהלים (45

(צט, תס"ט תקו"ז ב. רטז, א. קמג, זח"ג וראה א. ד, פרשתנו (46

.c''iyz'd ('a zecreezd) ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

קבלה בספרי המבואר פי על הרי הכתובים, ה'"],47בפשטות את איש "קניתי בפסוק כמרומז נעלית, במדרגה הי'
של ענין ידי על לעולם שבא הראשון האדם סוףdcilוהי' האין כוח מתגלה ונולד48שבזה ,ocr obaובמצב ,

hgd`של mcewגם הי' שאז ,mc`– בשלימות

תשובה. הוא גם שיעשה הרשע על לפעול בכוחו אזי

.‚È,(כנ"ל) מעלה בה יש – שאדרבה כיון העיבור, משנת להתיירא מה שאין מובן זה ומכל
הפתגם גוט".49וכידוע זיין וועט גוט ַ"טראכט

***

.„È"אור "יהי המאמר המאמר50לאחרי שהוא ,oey`xd"הוא מאמר נמי ש"בראשית המאמר51[דאף הרי ,

ובגילוי בפרטיות שהם המאמרות, לשאר שווה אינו מים52ד"בראשית" בין מבדיל גו' רקיע "יהי המאמר בא – [

תחתונים".53למים" ל"מים עליונים" "מים בין ההבדלה דהיינו, ,

הענין: וביאור

עניינם – תענוג"beprz"מים" מיני כל מצמיחים המים "כי אלא)54, בלבד, ל"צומח" (לא נוגע זה וענין .
ומהצומח. מהחי ניזון והמדבר מהצומח, ניזון שהחי כיון – ומדבר וחי צומח דומם הבריאה, סוגי לכל

(ענין זה תחתונים"beprzdובענין ל"מים עליונים" "מים בין ההבדלה היתה הבריאה) סוגי בכל שישנו ,

גשמיים. בענינים למטה והתענוג רוחניים, בענינים למעלה התענוג בין –

.ÂËז"ל חכמינו אמרו מלכא".55והנה, קדם למהווי בעינן אנן בוכים, תחתונים "מים
"ברוך תיבות ראשי הוא – "ּבכים" ממקומו"56ותיבת הוי' האופנים57כבוד ידי על שנאמר הפסוק שזהו ,58. ִֹ

הענין :59וביאור

כבודו" הארץ כל מלא גו' "קדוש אומרים – כו' מהם60השרפים מופלא הוא שהקב"ה שמרגישים כיון ,

כבודו"). הארץ כל ("מלא נמצא הוא היכן הם יודעים מקום מכל אותו, משיגים שאינם ואף ("קדוש"),

הוי' כבוד "ברוך אומרים ולכן הקב"ה, של מקומו את יודעים אינם – האופנים כן שאין ומצדenewnnמה ."
דהשרפים. מהביטול שלמעלה ביטול שזהו גדול, רעש של בתנועה הם עומדים – הריחוק גודל

ו"אופנים": ד"שרפים" העבודה אופני ב' ישנם – למטה באדם זה דרך ועל

האלוקות, הפלאת אן") הערט און נתעורר ווערט ("ער ומרגיש מתעורר האדם שבהם התעוררות, זמני ָישנם
מצד או הלב, וטמטום המוח טמטום מצד ולפעמים, השרפים; בדוגמת – לאלוקות תשוקה של בתנועה ועומד

ביטול של בתנועה הוא עומד ואז אן"), ניט דאס הערט ("ער זה ענין אצלו נרגש לא – אחרים dlrpענינים ָָ
xzei.האופנים בדוגמת ,

" הלשון תחתונים" "מים לגבי מצינו האופניםmikAולכן שיר שהוא ממקומו", ה' כבוד "ברוך תיבות ראשי ," Ÿ¦

האופנים בדוגמת גדול", "רעש של בתנועה הביטול אצלם גם ישנו תחתונים", ה"מים של ריחוקם מצד כי –

(כנ"ל).

.ÊËמצינו שנאמר61והנה, כמו המזבח, על קרבים להיות שעתידים בכך תחתונים" ה"מים את פייס 62שהקב"ה ְִֵ

ועוד. ב).
פרשתנו. להאריז"ל ול"ת סה"ל שעה"פ ראה (47

ובכ"מ. א. מ, שה"ש לקו"ת ראה (48
וראה וש"נ. .(4 ע' תרפ"ח (סה"ש ס"א תרפ"ח שמח"ת שיחת (49

וש"נ. ואילך. 4 ע' חל"ו לקו"ש
ג. א, פרשתנו (50

וש"נ. א. לב, ר"ה (51
ובכ"מ. ואילך. סע"ד יב, במדבר ד. מא, בהר לקו"ת ראה (52

ו. שם, (53

פ"א. תניא (54

בתחלתו פרשתנו הרא"ש תוס' סע"ב). (יט, ת"ה תקו"ז ראה (55
ז). (א,

יב. ג, יחזקאל (56
פ"ב. הכללים שער ע"ח (57

שם. ובתוס' רע"א צב, חולין ראה (58
ואילך. 202 ע' תש"ד סה"מ ראה (59

ג. ו, ישעי' (60
ראה – המדרש (בשם יג ב, ויקרא ובחיי ורמב"ן פרש"י ראה (61

וש"נ). קיא). (אות עה"פ שלמה תורה
שם. ויקרא (62
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קבלה בספרי המבואר פי על הרי הכתובים, ה'"],47בפשטות את איש "קניתי בפסוק כמרומז נעלית, במדרגה הי'
של ענין ידי על לעולם שבא הראשון האדם סוףdcilוהי' האין כוח מתגלה ונולד48שבזה ,ocr obaובמצב ,

hgd`של mcewגם הי' שאז ,mc`– בשלימות

תשובה. הוא גם שיעשה הרשע על לפעול בכוחו אזי

.‚È,(כנ"ל) מעלה בה יש – שאדרבה כיון העיבור, משנת להתיירא מה שאין מובן זה ומכל
הפתגם גוט".49וכידוע זיין וועט גוט ַ"טראכט

***

.„È"אור "יהי המאמר המאמר50לאחרי שהוא ,oey`xd"הוא מאמר נמי ש"בראשית המאמר51[דאף הרי ,

ובגילוי בפרטיות שהם המאמרות, לשאר שווה אינו מים52ד"בראשית" בין מבדיל גו' רקיע "יהי המאמר בא – [

תחתונים".53למים" ל"מים עליונים" "מים בין ההבדלה דהיינו, ,

הענין: וביאור

עניינם – תענוג"beprz"מים" מיני כל מצמיחים המים "כי אלא)54, בלבד, ל"צומח" (לא נוגע זה וענין .
ומהצומח. מהחי ניזון והמדבר מהצומח, ניזון שהחי כיון – ומדבר וחי צומח דומם הבריאה, סוגי לכל

(ענין זה תחתונים"beprzdובענין ל"מים עליונים" "מים בין ההבדלה היתה הבריאה) סוגי בכל שישנו ,

גשמיים. בענינים למטה והתענוג רוחניים, בענינים למעלה התענוג בין –

.ÂËז"ל חכמינו אמרו מלכא".55והנה, קדם למהווי בעינן אנן בוכים, תחתונים "מים
"ברוך תיבות ראשי הוא – "ּבכים" ממקומו"56ותיבת הוי' האופנים57כבוד ידי על שנאמר הפסוק שזהו ,58. ִֹ

הענין :59וביאור

כבודו" הארץ כל מלא גו' "קדוש אומרים – כו' מהם60השרפים מופלא הוא שהקב"ה שמרגישים כיון ,

כבודו"). הארץ כל ("מלא נמצא הוא היכן הם יודעים מקום מכל אותו, משיגים שאינם ואף ("קדוש"),

הוי' כבוד "ברוך אומרים ולכן הקב"ה, של מקומו את יודעים אינם – האופנים כן שאין ומצדenewnnמה ."
דהשרפים. מהביטול שלמעלה ביטול שזהו גדול, רעש של בתנועה הם עומדים – הריחוק גודל

ו"אופנים": ד"שרפים" העבודה אופני ב' ישנם – למטה באדם זה דרך ועל

האלוקות, הפלאת אן") הערט און נתעורר ווערט ("ער ומרגיש מתעורר האדם שבהם התעוררות, זמני ָישנם
מצד או הלב, וטמטום המוח טמטום מצד ולפעמים, השרפים; בדוגמת – לאלוקות תשוקה של בתנועה ועומד

ביטול של בתנועה הוא עומד ואז אן"), ניט דאס הערט ("ער זה ענין אצלו נרגש לא – אחרים dlrpענינים ָָ
xzei.האופנים בדוגמת ,

" הלשון תחתונים" "מים לגבי מצינו האופניםmikAולכן שיר שהוא ממקומו", ה' כבוד "ברוך תיבות ראשי ," Ÿ¦

האופנים בדוגמת גדול", "רעש של בתנועה הביטול אצלם גם ישנו תחתונים", ה"מים של ריחוקם מצד כי –

(כנ"ל).

.ÊËמצינו שנאמר61והנה, כמו המזבח, על קרבים להיות שעתידים בכך תחתונים" ה"מים את פייס 62שהקב"ה ְִֵ

ועוד. ב).
פרשתנו. להאריז"ל ול"ת סה"ל שעה"פ ראה (47

ובכ"מ. א. מ, שה"ש לקו"ת ראה (48
וראה וש"נ. .(4 ע' תרפ"ח (סה"ש ס"א תרפ"ח שמח"ת שיחת (49

וש"נ. ואילך. 4 ע' חל"ו לקו"ש
ג. א, פרשתנו (50

וש"נ. א. לב, ר"ה (51
ובכ"מ. ואילך. סע"ד יב, במדבר ד. מא, בהר לקו"ת ראה (52

ו. שם, (53

פ"א. תניא (54

בתחלתו פרשתנו הרא"ש תוס' סע"ב). (יט, ת"ה תקו"ז ראה (55
ז). (א,

יב. ג, יחזקאל (56
פ"ב. הכללים שער ע"ח (57

שם. ובתוס' רע"א צב, חולין ראה (58
ואילך. 202 ע' תש"ד סה"מ ראה (59

ג. ו, ישעי' (60
ראה – המדרש (בשם יג ב, ויקרא ובחיי ורמב"ן פרש"י ראה (61

וש"נ). קיא). (אות עה"פ שלמה תורה
שם. ויקרא (62
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המים" מתולדות המלח "כי מלח", תקריב קרבנך כל .63"על

הענין: וביאור

ידי על הוא לזה והכוח אלוקות. עם ולייחדו הגשמי הדבר את להעלות – הוא הקרבנות שבאglndענין ,

תחתונים"mipezgzמ"מים ה"מים של התשוקה כי – מלכא" קדם למהווי בעינן אנן "בוכים שהם דווקא, "

אלוקות. עם ולהתייחד להתעלות שיוכל הגשמי בדבר ופועלת כוח הנותנת היא למעלה, לעלות

הי' בעצמו שהוא תשובה, בעל אם כי רשע, על לפעול בכוחו אין שצדיק י"ב) (סעיף לעיל האמור דרך ועל
קדם להיות שרצונם בוכים מקום ומכל בריחוק, שהם תחתונים" "מים שדווקא דידן, בנדון גם כך – רשע פעם
ענין שהוא הקרבנות, ענין שזהו אלוקות, עם להתייחד הגשמי בדבר ופועלים כוח נותנים הם הנה מלכא,

עליונים. ממים גם יותר נעלה

.ÊÈ:האדם בעבודת – תחתונים") ל"מים עליונים" "מים בין (ההבדלה רקיע" ד"יהי הענין ביאור
לדרכו" הלך ד"יעקב בהענין האדם בעבודת השנה התחלת היא בראשית ששבת – סדר64ובהקדמה ולכן ,

העבודה. סדר על מורה זו בשבת הקריאה

" – לראש `xeלכל idiשצריך לדעת ,"mlerd z` xi`dlהיתה ש"הארץ באופן הוא עצמו מצד העולם כי ,

jyege edae edz"'זה65גו אור הרי – בעולם אור רואה כאשר שגם והיינו, העולם. את להאיר ועליו ,ely epi`,

" של במצב עדיין הוא בעולם חלקו ואילו לכן, קודם כבר שנעשה jyegeכיון edeae edezהיא עבודתו ולכן ," ¨

xi`dl" – התורה באור בעולם חלקו `xeאת idiד ש"ראשית ח), (סעיף לעיל וכמדובר ."dxezdצריך "zelbl

xi`dleבריאת "ראשית ".mlerdאת

רקיע – רקיע" ד"יהי הענין ישנו זה :licandולאחרי

ידי על – היא אור") ("יהי בעולם חלקו את להאיר תחתונים".dlcaddהדרך ל"מים עליונים" "מים בין
בענינים שהתענוגים בעניניםmiipgexוהיינו, התענוגים כן שאין מה לבררם, צורך אין – עליונים") ("מים

miinyb,זקוקים אכן מהם לאיזה אויסרעכענען") זיי אין ("מ'דארף ולחשב בהם לדקדק יש – תחתונים") ַ("מים
מען"). מאג דאס – דארף מען וואס ("דאס מותרים אכן הם – להם שזקוקים הדברים ַָָָָורק

את יאיר התורה שאור אור", ד"יהי הענין להיות אפשר אזי – הנ"ל המבדיל הרקיע ענין ישנו כאשר ורק
העולם.

גו' המים "יקוּו זה לאחרי נעשה זה ידי dyaidועל d`xze"66עם מתייחד שהעולם העולם, מעלת שמתגלה – ִָ
כנ"ל). תחתונים", "מים ידי על שבאים הקרבנות, ענין (שהוא אלוקות

.ÁÈ:העבודה סדר כללות וזהו
ביום לראש, "oey`xdלכל –xe` idiידיעת והיינו התורה, באור העולם את להאיר שיש הידיעה שזוהי ,"

בכללות; הענין

ביום זו, ידיעה להיותipydלאחרי צריך –licand riwxההכרח כפי רק תחתונים" ב"מים להשתמש דהיינו ,

שמים; לשם

ביום כן, אחרי נעשה זה ידי "יקiyilydועל לפניו"(שאז ונחי' "67ימנו – (d`xzedyaidעם העולם יחוד ,"
אלוקות;

ביום כן, אחרי נעשה זה ידי אתiriaxdועל אלוקים "ויעש –zexe`nd ipymilecbdכאור הלבנה אור "והי' ,"
הימים" שבעת כאור שבעתים יהי' החמה ואור של68החמה האור כמידת דהיינו לבנה), בקידוש שאומרים (כפי

בראשית ימי שבעת `zgכל zaa69.לבוא לעתיד יהי' זה ענין שגילוי –

***

שם. פרש"י על שפ"ח (63

(תורת ס"ג דאשתקד בראשית ש"פ שיחת וראה ב. לב, ויצא (64
וש"נ. .(130 ס"ע ח"ז התוועדויות – מנחם

ב. א, פרשתנו (65

ט. שם, (66

ב. ו, הושע (67

כו. ל, ישעי' (68
עה"פ. ומצו"ד הרד"ק פי' ראה (69

.c''iyz'd ('a zecreezd) ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

.ËÈז"ל רבותינו האומות".70אמרו לבין שפזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
בזה: והענין

שזוהי ברוחניות, ישראל ארץ מהם ולעשות שבעולם המקומות כל את לברר צריכים ישראל שבני כיוון
צריכים היו אילו הרי – ב) סעיף (כנ"ל הארצות בכל שתתפשט ישראל ארץ עתידה ידה שעל ipaהעבודה lk

l`xyiלהיותzenewnd lka;רב זמן נמשך הדבר הי' ,

שגם – האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה ואפילוmihrnולכן ישראל, מישראל`cgמבני
עבור שם לפעול הוא יכול מסוימת, במדינה l`xyiשנמצא ipa lk.ברוחניות ישראל ארץ דעשיית הענין את

הדרך" את לפניהם קיצר לשנה, יום עליהם שיגזור הקב"ה לפני ש"גלוי במרגלים, שמצינו דרך שזהו71ועל ,

צדקה של עבורonfaענין לפעול יכול מישראל שאחד האומות", לבין שפיזרן כו' ה"צדקה בענין גם הוא וכן ,
ישראל. ארץ דעשיית הענין את ישראל בני כל

.Îאינם הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה גם כולל לבוא, דלעתיד הגילויים שכל כיון והנה,
בנוגע בנוגעilbl`רק גם אלא מקוםmizqlדקוב"ה, בכל לעשות דעתה, העבודה שגם מובן, הרי – דקוב"ה

באור הארתו ידי על ישראל ידיdxezdארץ על רק לא להיות צריכה ,`ilbידי על גם אלא דתורה.mizqדתורה,
במדינה אפילו או שלימה, בעיר כאשר שגם – האמור באופן הוא התורה) פנימיות (הפצת זה ענין וגם

חסיד ישנו calaשלימה, cg`.חסידית למדינה העיר) (או המדינה את להפוך בכוחו ,

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין שהרי – ואחת אחד כל של בכוחו הוא זה .72וענין מבקש ו"איני ,.

כוחן" לפי ואחת.73אלא אחד כל של כוחו לפי ,

ש" שאף אבינו, באברהם שמצינו אברהם"`cgוכפי נקרא74הי' ולכן כולו, העולם בכל ויחיד אחד יהודי ,
העברי" כתיב75"אברם זה דרך וה76(ועל אחד מעבר כולו העולם ש"כל אבותיכם"), ישבו הנהר מעבר"בעבר וא

הארץ"77אחד" את "ויירש כן פי על אף –74.

מתן לאחר עתה, וכמה כמה אחת על – תורה מתן לפני עוד אבינו, אברהם של בזמנו אמורים הדברים ואם
שישנו zenvrdתורה, gek"לוקחים אתם שלימה,78("אותי עיר להאיר יוכל אחד יהודי שגם הכוח ישנו בוודאי ,(

את וגם – שלימה –mlerdelekמדינה כולו העולם בכל בודד, חסיד או בודד, יהודי של מציאות היתה אילו ,

חסידי. למקום ולעשותם

.‡Î.תורה משמחת לקחת יש – האמור כל על והכוח
של באופן להיות צריכה האמור בכל שהפעולה לגימהaexiwוכיוון ו"גדולה ,zaxwny"79אלה כל הנה –

"לחיים". יאמרו מכאן, לנסוע העומדים

וכו'. פלונית עיר ומנהיג כו', פלונית עיר מנהיג להכריז: ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אינם שהם כיון הישיבה, לתלמידי שייך אינו זה ענין אמר: – מאנטרעאל העיר מנהיגי דבר על ַָכשהכריזו
ליובאוויטש (היינו בליובאוויטש אלא במאנטרעאל, להישארl`rxhp`nayנמצאים שעליהם יחשבו שלא – ַַַָ¨©

כאן...)].

***

.·Îד"ויעקב80בכדי בהעבודה למטה, יומשכו השנה, כל על הכללי חודש תשרי, דחודש ההמשכות אשר

ב. פז, פסחים (70

כה. יג, שלח פרש"י (71

סע"א. ג, ע"ז (72

ג. פי"ב, במדב"ר (73

כד. לג, יחזקאל (74
יג. יד, לך לך (75
ב. כד, יהושע (76
ספמ"ב. ב"ר (77

תנחומא ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר וראה יז. אמור התנחומא ל' (78
ג. תרומה

סע"ב. קג, סנהדרין ראה (79
שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוסכ"ו) (עד זו שיחה (80

ע' ח"ז חב"ד ובבטאון (באידית), ואילך 651 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסה
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.ËÈז"ל רבותינו האומות".70אמרו לבין שפזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה
בזה: והענין

שזוהי ברוחניות, ישראל ארץ מהם ולעשות שבעולם המקומות כל את לברר צריכים ישראל שבני כיוון
צריכים היו אילו הרי – ב) סעיף (כנ"ל הארצות בכל שתתפשט ישראל ארץ עתידה ידה שעל ipaהעבודה lk

l`xyiלהיותzenewnd lka;רב זמן נמשך הדבר הי' ,

שגם – האומות" לבין שפיזרן בישראל הקב"ה עשה "צדקה ואפילוmihrnולכן ישראל, מישראל`cgמבני
עבור שם לפעול הוא יכול מסוימת, במדינה l`xyiשנמצא ipa lk.ברוחניות ישראל ארץ דעשיית הענין את

הדרך" את לפניהם קיצר לשנה, יום עליהם שיגזור הקב"ה לפני ש"גלוי במרגלים, שמצינו דרך שזהו71ועל ,

צדקה של עבורonfaענין לפעול יכול מישראל שאחד האומות", לבין שפיזרן כו' ה"צדקה בענין גם הוא וכן ,
ישראל. ארץ דעשיית הענין את ישראל בני כל

.Îאינם הארצות", בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה גם כולל לבוא, דלעתיד הגילויים שכל כיון והנה,
בנוגע בנוגעilbl`רק גם אלא מקוםmizqlדקוב"ה, בכל לעשות דעתה, העבודה שגם מובן, הרי – דקוב"ה

באור הארתו ידי על ישראל ידיdxezdארץ על רק לא להיות צריכה ,`ilbידי על גם אלא דתורה.mizqדתורה,
במדינה אפילו או שלימה, בעיר כאשר שגם – האמור באופן הוא התורה) פנימיות (הפצת זה ענין וגם

חסיד ישנו calaשלימה, cg`.חסידית למדינה העיר) (או המדינה את להפוך בכוחו ,

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין שהרי – ואחת אחד כל של בכוחו הוא זה .72וענין מבקש ו"איני ,.

כוחן" לפי ואחת.73אלא אחד כל של כוחו לפי ,

ש" שאף אבינו, באברהם שמצינו אברהם"`cgוכפי נקרא74הי' ולכן כולו, העולם בכל ויחיד אחד יהודי ,
העברי" כתיב75"אברם זה דרך וה76(ועל אחד מעבר כולו העולם ש"כל אבותיכם"), ישבו הנהר מעבר"בעבר וא

הארץ"77אחד" את "ויירש כן פי על אף –74.

מתן לאחר עתה, וכמה כמה אחת על – תורה מתן לפני עוד אבינו, אברהם של בזמנו אמורים הדברים ואם
שישנו zenvrdתורה, gek"לוקחים אתם שלימה,78("אותי עיר להאיר יוכל אחד יהודי שגם הכוח ישנו בוודאי ,(

את וגם – שלימה –mlerdelekמדינה כולו העולם בכל בודד, חסיד או בודד, יהודי של מציאות היתה אילו ,

חסידי. למקום ולעשותם

.‡Î.תורה משמחת לקחת יש – האמור כל על והכוח
של באופן להיות צריכה האמור בכל שהפעולה לגימהaexiwוכיוון ו"גדולה ,zaxwny"79אלה כל הנה –

"לחיים". יאמרו מכאן, לנסוע העומדים

וכו'. פלונית עיר ומנהיג כו', פלונית עיר מנהיג להכריז: ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

אינם שהם כיון הישיבה, לתלמידי שייך אינו זה ענין אמר: – מאנטרעאל העיר מנהיגי דבר על ַָכשהכריזו
ליובאוויטש (היינו בליובאוויטש אלא במאנטרעאל, להישארl`rxhp`nayנמצאים שעליהם יחשבו שלא – ַַַָ¨©

כאן...)].

***

.·Îד"ויעקב80בכדי בהעבודה למטה, יומשכו השנה, כל על הכללי חודש תשרי, דחודש ההמשכות אשר

ב. פז, פסחים (70

כה. יג, שלח פרש"י (71

סע"א. ג, ע"ז (72

ג. פי"ב, במדב"ר (73

כד. לג, יחזקאל (74
יג. יד, לך לך (75
ב. כד, יהושע (76
ספמ"ב. ב"ר (77

תנחומא ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר וראה יז. אמור התנחומא ל' (78
ג. תרומה

סע"ב. קג, סנהדרין ראה (79
שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה סוסכ"ו) (עד זו שיחה (80

ע' ח"ז חב"ד ובבטאון (באידית), ואילך 651 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסה
איזה עוד ניתוספו זו במהדורא בפנים. נעתק ומשם (בלה"ק), ואילך ג

מ"מ. ציוני
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מעשה ידי על מטה למטה נמשכות ההמשכות כל אשר ידוע, הנה – השנה בכל ולעשות ללמוד לדרכו" הלך
הקודש באגרת וכמבואר כלום",81הצדקה. מגרמי' לי' "דלית דל"ת", "חס – חסד וגמילות צדקה ידי על אשר

ההמשכות כל כי לו, הנצרך כל מלמעלה אליו נמשך חסד, רב ומשפיע שפלים רוח מחי' שהוא זה ידי על
צדקה בבחינת הן דלעילא"82מלמעלה אתערותא דלתתא "באתערותא אשר זה וגם ית'. השם אין83מאת הנה –

ברצונו עלה שכך אלא ח"ו, בהכרח הצדקה.84זה ענין שזהו ,

אחד שכל מציע הנני – יום ושלשה ושמונים מאות שלש בה ויש מעוברת, שנה היא זו ששנה כיוון והנה,
כי (מובן, דולר מאות ח"י דולר, מאה דולר, דיים, ניקל, סנט, סנט, בחצי שפ"ג: היינו זה, סכום לצדקה יתן
להמשכות צינור יהי' זה אשר ההיא). המדינה של למטבע בהתאם המספר להיות צריך – ומדינה מדינה בכל

השנה. כל במשך וברוחניות בגשמיות טובות

ולא פעמים ג' שנתנו הצדקות אותן או ואחד, אחד כל של הקבועות הצדקות למעט צריך זה אין אשר ְֵַמובן
נדר בלי הקבועות.85אמרו הצדקות על הוספה היא הנ"ל דשפ"ג הצדקה כי ,

שהביא "עשיר כי עני", ב"מנחת חובתו ידי לצאת אפשר ואי יכולתו, כפי ליתן צריך אחד כל אשר מובן גם
יצא" לא עני .86קרבן

.‚Î,הנפש ופיזור הבלבולים מפני אבל כרצונו. יום יום זו צדקה לחלק בידו הרשות אחד כל אשר מובן,
הראוי. למקום הצדקה תינתן אם ספק – וגם יום. בכל הצדקה ליתן ישכח אשר הדבר, קרוב הנה

מקופה אשר אצלי, אשר הכללית לקופה דעתי, על זו צדקה ליתן יכולים עלי, לסמוך הרוצים אלה לכן,
הראוי. למקומה תרומה כל תגיע סוף, סוף וממילא, יום, בכל לצדקה ממון יוצא זו כללית

פעם אמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר וחמי מורי כ"ק מצד87– אשר תורה, דשמחת התפילות בענין ,

את להעלות שעליהם המלאכים, אבל בהתפילות, ובלבול ערבוב שיהי' לפעמים יארע תורה שמחת ענייני
מס הברזלהתפילות, מסילות מפקח דרך על הראוי, למקומה תגיע ותיבה תיבה שכל אותן דרים

הנכון. למקומה רכבת כל ומשלח המסדר ("סטרעלעטשניק")

.„Î:דווקא כזו קופה ידי על הצדקה וחלוקת כללית לקופה בנתינה מעלה עוד
שיוצא שמפריש, מה א) בצדקה: ענינים שני הנה תיכף88כי נעשה וזה צדקה. ממון ונעשה מרשותו ממונו

נפש מחי' פלונית, כלה הכנסת נעשה פלוני, שבוי נפדה ממונו ידי שעל מה ב) צדקה. לגבאי הממון במסרו
בזה. משתתף פנים כל שעל או וכדומה. פלוני, עני

כללית, בקופה תרומתו נתינת ידי על רק זה אפשר – גדולה הכי ובאפשריות במדרגה השני ענין להשיג כדי
מהקופה היוצא סכום בכל אשר בלח, לח תערובת בדוגמת והוא שבקופה, הממון שאר עם ממונו מתערב אז כי

בו. חלק לו יש לצדקה

חלק ואחד אחד לכל הי' זה ידי על אשר ללשכה, שנתנו השקל מחצית דין דרך ובכל89על תמיד קרבן בכל
בכלל. הצבור קרבנות

פרוטה משווה בפחות הוא השתתפותו אם .90ואפילו

.‰Î:דווקא הנ"ל לקופה בנתינה יתירה מעלה עוד
בנוגע יהי' ומה כבר? שעברו הימים דבר על נעשה מה אחדים. משבועות זה החדשה לשנה נכנסנו כבר

ועוד. יו"ד. ס"ו. שם ראה (81
סי"ז. אגה"ק ראה (82

א. רמד, א. רלה, א. קסד, זח"א ראה (83
ב (כב, שבאתדל"ת מה הטעם להבין ד"ה שה"ש לקו"ת ראה (84
ב (קנט, מצותיך דרך בסו"ס (נדפס תקס"ב לרוקע ד"ה ואילך).
– בארוכה – בתחילתו) תש"ג (סה"מ ה'תש"ג ר"ה המשך ואילך)).
היינו בזרוע, ניזונים כו' מצדקה הרחוקים ב) יז, (ברכות שארז"ל ומה
אתדל"ע. יהי' באתדל"ת אשר העליון ברצון הוחלט שכבר לאחרי

וק"ל.
מא. פרק הכולל שער ראה (85

נגעים. סוף משנה (86

וש"נ. .118 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה (87
עני ומצאה סלע למאבד מנין יט: כד, תצא ופרש"י ספרי ראה (88

כו'.
פרש"י מנחה. באותה חלק לאלו יש יו"ד: פי"ח, במדב"ר (89

רמב"ם סע"א. ד, זבחים וראה רובא. בתר זיל שלנו: סד"ה א ד, ערכין
ה"א. פ"א תמורה הל'

שכה מצוה חינוך מנחת כל. ד"ה ב) (כז, סוכה מפרש"י להעיר (90
ואכ"מ. סק"א. סתפ"ב לאו"ח שע"ת לשם. ובהגהות
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השבת כלליים, הימים הם; כלליים אלו כל אשר ובפרט שעברו? ומועדים שבתות שבועות, דימים, לההמשכות
השנה? כל על כלליים והימים-טובים כללי

היו השקל, מחצית בנתינת ללשכה. השקל מחצית נתינת מדיני אנו לומדים – כן גם לזה וההוראה והעצה
שונות מסיבות אשר אלה גם מקום מכל ובתחילה, בהקדם השקל מחצית לתת להשתדל מצוה זריזות נוהגין

תרומתם שהגיעה קודם אף מהלשכה שהוציאו בממון חלק להם הי' שלהם, השקל מחצית בנתינת .91נתאחרו

שיגיעו התרומות חשבון על לגבות", העתיד ועל הגבוי "על היום לתרום כללית דקופה גבאי של כוחו וזהו
זמן. לאחר

נדבותיהם שיכניסו אלו על גם "תרומה" שיהיו הכללית מקופה הלקיחות על הותנה דידן, בנידון הוא וכן
זו. שנה וראש בתחילת שנעשו הצדקה בענייני חלק להם גם ובמילא זמן. לאחר

.ÂÎ:מחר בהקדם, יתנו הנ"ל הנתינות אשר מאוד, במאוד נכון – זה בכל
שמבאר וכמו כך, כל גדול ניסיון איננה עצמה העקידה כי – העקידה ענין עיקר שזהו הזריזות, מעלת לבד

הזקן הנפלאה92רבנו הזריזות הוא העיקר אלא השם, קידוש על נפשם מסרו ישראל בני מאחינו וכמה שכמה ,

שכתוב וכמו קונו, מצות לקיים אבינו אברהם דאברהם93שנזדרז הזריזות וזכות וגו'", בבקר אברהם "וישכם
– עולם עד ולבנינו לנו עומדת אבינו

יום, בכל להיעשות צריכים הכללית מהקופה צדקה של ענינים שכמה כיון הרי הזריזות, מעלת לבד הנה
אנוס. ואינו ברצונו, תלוי שזהו כיון מחר, תיכף הנתינות שיתנו מהראוי

וממילא מהקופה, מוציאים שעליהם בענינים הרחבה יותר תהי' – הצדקה בקופת יותר הרחבה וכשתהי'
ברוחניות. והן בגשמיות הן מלמעלה, זה ידי על הבאות ההמשכות בכל ותוספת הרחבה זה יביא

***

.ÊÎשמצד או אופנים: בב' להיות יכול השנים בין השינויים וטעם לחברתה. דומה שנה אין הרי בכלל,
השינוייםdlrnlהשינויים שמצד להיפך, או למטה, שינויים –dhnlנעשים זו ובשנה למעלה. שינויים נעשים

(כדלקמן). מיוחד באופן שינוי הי'
ובהקדמה:

לידי סוףֿסוף הם באים – אודותם חשב אפילו או אודותם, דיבר אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק הענינים כל
במאוחר או במוקדם כל94פועל, כמו – ליום מיום וואקסן") איין אין ("האלטן הפסק ללא ומשגשגים ּוגדלים ,ְִֵַַ

היותו – הוא חי דבר על שהסימן חי, lcbeדבר rprpzn.

ל יבואו אלה שענינים כדי ידיאמנם, על נעשה זה הרי – פועל .mirvennידי

מתבצעים היו הענינים פועל; לידי באים הענינים היו לא הממוצעים שמבלעדי משום לא – לזה והטעם
נוספים יהודים לזּכֹות ורצונו גוטער"), א איז רבי דער ווי ("אזוי הרבי של טובו שמצד אלא מבלעדיהם, ְַַַגם

ממוצעים. ידי על פועל לידי יבואו שהענינים הסדר את קבע – בענייניו שישתתפו

בפירוש אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר שהי'95וכפי – צדקנו משיח פני לקבלת התורה ספר את כשכתבו ,

ישראל. בני כל את בכך לזּכֹות שרצה אלא לכך, הדרוש הממון כל את בעצמו לתת ְַביכולתו

ישראל בני של האפשר ככל גדול שמספר כזה, באופן זאת לקבוע השתדל עשה, שהרבי ענין בכל ולכן,
בו. להשתתף יוכלו

.ÁÎידי על להתבצע צריכים שהענינים למעלה, ההנהגה סדר על הטעם גם דווקא.mi`xapdוזהו
משום זה שאין נעשהmiwewfyוהיינו, זה סדר אלא שלהם, היתהmzaehlלהעבודה עבודה שללא כיוון –

א. קח, כתובות ה"ג. פ"ג שקלים ראה (91
סכ"א. אגה"ק תניא (92
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השבת כלליים, הימים הם; כלליים אלו כל אשר ובפרט שעברו? ומועדים שבתות שבועות, דימים, לההמשכות
השנה? כל על כלליים והימים-טובים כללי

היו השקל, מחצית בנתינת ללשכה. השקל מחצית נתינת מדיני אנו לומדים – כן גם לזה וההוראה והעצה
שונות מסיבות אשר אלה גם מקום מכל ובתחילה, בהקדם השקל מחצית לתת להשתדל מצוה זריזות נוהגין

תרומתם שהגיעה קודם אף מהלשכה שהוציאו בממון חלק להם הי' שלהם, השקל מחצית בנתינת .91נתאחרו

שיגיעו התרומות חשבון על לגבות", העתיד ועל הגבוי "על היום לתרום כללית דקופה גבאי של כוחו וזהו
זמן. לאחר

נדבותיהם שיכניסו אלו על גם "תרומה" שיהיו הכללית מקופה הלקיחות על הותנה דידן, בנידון הוא וכן
זו. שנה וראש בתחילת שנעשו הצדקה בענייני חלק להם גם ובמילא זמן. לאחר

.ÂÎ:מחר בהקדם, יתנו הנ"ל הנתינות אשר מאוד, במאוד נכון – זה בכל
שמבאר וכמו כך, כל גדול ניסיון איננה עצמה העקידה כי – העקידה ענין עיקר שזהו הזריזות, מעלת לבד

הזקן הנפלאה92רבנו הזריזות הוא העיקר אלא השם, קידוש על נפשם מסרו ישראל בני מאחינו וכמה שכמה ,

שכתוב וכמו קונו, מצות לקיים אבינו אברהם דאברהם93שנזדרז הזריזות וזכות וגו'", בבקר אברהם "וישכם
– עולם עד ולבנינו לנו עומדת אבינו

יום, בכל להיעשות צריכים הכללית מהקופה צדקה של ענינים שכמה כיון הרי הזריזות, מעלת לבד הנה
אנוס. ואינו ברצונו, תלוי שזהו כיון מחר, תיכף הנתינות שיתנו מהראוי

וממילא מהקופה, מוציאים שעליהם בענינים הרחבה יותר תהי' – הצדקה בקופת יותר הרחבה וכשתהי'
ברוחניות. והן בגשמיות הן מלמעלה, זה ידי על הבאות ההמשכות בכל ותוספת הרחבה זה יביא

***

.ÊÎשמצד או אופנים: בב' להיות יכול השנים בין השינויים וטעם לחברתה. דומה שנה אין הרי בכלל,
השינוייםdlrnlהשינויים שמצד להיפך, או למטה, שינויים –dhnlנעשים זו ובשנה למעלה. שינויים נעשים

(כדלקמן). מיוחד באופן שינוי הי'
ובהקדמה:

לידי סוףֿסוף הם באים – אודותם חשב אפילו או אודותם, דיבר אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק הענינים כל
במאוחר או במוקדם כל94פועל, כמו – ליום מיום וואקסן") איין אין ("האלטן הפסק ללא ומשגשגים ּוגדלים ,ְִֵַַ

היותו – הוא חי דבר על שהסימן חי, lcbeדבר rprpzn.

ל יבואו אלה שענינים כדי ידיאמנם, על נעשה זה הרי – פועל .mirvennידי

מתבצעים היו הענינים פועל; לידי באים הענינים היו לא הממוצעים שמבלעדי משום לא – לזה והטעם
נוספים יהודים לזּכֹות ורצונו גוטער"), א איז רבי דער ווי ("אזוי הרבי של טובו שמצד אלא מבלעדיהם, ְַַַגם

ממוצעים. ידי על פועל לידי יבואו שהענינים הסדר את קבע – בענייניו שישתתפו

בפירוש אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שאמר שהי'95וכפי – צדקנו משיח פני לקבלת התורה ספר את כשכתבו ,

ישראל. בני כל את בכך לזּכֹות שרצה אלא לכך, הדרוש הממון כל את בעצמו לתת ְַביכולתו

ישראל בני של האפשר ככל גדול שמספר כזה, באופן זאת לקבוע השתדל עשה, שהרבי ענין בכל ולכן,
בו. להשתתף יוכלו

.ÁÎידי על להתבצע צריכים שהענינים למעלה, ההנהגה סדר על הטעם גם דווקא.mi`xapdוזהו
משום זה שאין נעשהmiwewfyוהיינו, זה סדר אלא שלהם, היתהmzaehlלהעבודה עבודה שללא כיוון –

א. קח, כתובות ה"ג. פ"ג שקלים ראה (91
סכ"א. אגה"ק תניא (92

ג. כב, וירא (93
ואילך. 299 ע' ח"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה (94

צדקנו" משיח פני לקבלת התורה ספר ע"ד קצרה "סקירה ראה (95
ע' ח"ו מהוריי"צ אדמו"ר אגרות-קודש צח). ע' ח"א מלוקט (סה"מ

וש"נ. .58 ע' ח"ו התוועדויות – מנחם תורת רעח.
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דכסופא" "נהמא בבחינת מלמעלה להם שנותנים הענינים96ההשפעה את יפעלו שבה עבודה, להם ניתנה ולכן ,
דכסופא" "נהמא מלמעלה אליהם ההשפעה תהי' לא זה ידי ועל .97שלמעלה,

ח"ו, מניחים שאין או תפילין מניחים אם להקב"ה נוגע מה אדמו"ר: וחמי מורי כ"ק את פעם שאל אחד –

שההשפעה הנברא של לטובתו היא (שהעבודה כנ"ל אדמו"ר וחמי מורי כ"ק לו והשיב המצוות? בשאר וכדומה
משל והוסיף דכסופא"), "נהמא בבחינת תהי' לא אצלו98מלמעלה שיעבוד איכר ששכר בפריץ, מעשה :eziaa ָָ

לעשותה שהורגל מלאכה d`eazdבאותה mr dcyaאותו את לו ישלם והוא ושוב... הלוך ה"מגל" את לנענע –

אותה בדיוק זו הרי הפריץ: כששאלו בו. חזר כן אחרי אבל הפריץ, להצעת האיכר הסכים בתחילה השכר.
העבודה ווידיאט", ניע "ראבאטּו האיכר: לו ענה – שכר? ואותו zi`xpעבודה dpi`! ַָ

.ËÎרק היא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק של העבודה בענייני שההתעסקות כך על הבט מבלי mzaehlאמנם,

בעבודתו, בהשתתפות אותם זיכה אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק מאלה רבים מכתבים לאחרונה אלי מגיעים – (כנ"ל)
שהדבר טעמיםdywmdlבטענה הכותבים ישנם ;miinybטעמים כותבים ואחרים ,miipgexהם רוצים ולכן ,xhtzdl

mzcearn.עבורם זה ענין ואפעל ה"אוהל", אל שאלך ממני ומבקשים ,
לרבי "עושים שהם סבורים הם –daehלעשות כדי נפשם למסור מהם לדרוש אפשר כמה עד ובמילא, ..."

שדבר – היא האמת אך – שיעור"?!... דער איז "וויפל אבל שנים, שלוש שנתיים, אחת, שנה – "טובה"?!
טובה הוא !mxearזה

כאלו! "שליחויות" ימסרו לא – ובאמצעותי לכך, מסכים אינו בפירוש שהרבי מודיע, הנני ובכן:

וביכולתו ה"אוהל", של הציון, של הכתובת את יודע אחד כל הרי – מעבודתו להתפטר מישהו של רצונו אם
מסכים אינו בפירוש שהרבי כיון כאלו, שליחויות עצמי על אקבל לא – אני אבל בעצמו; ולהתפטר לשם ללכת
טובה, זו שאין כיון זאת, עושה הייתי לא – לכך) יסכים (שהרבי זה ענין לפעול יכולתי אילו ואפילו לכך.

הjtidlאלא שהרבי והשליחות המחבר", "ממוצע להיות היא – לי ח"ו!99aihidlשאיר להרע ולא ,

.Ï:מזה יתירה
היתה הרבי של בעבודתו שהשתתפותם איך בשר, בעיני בעצמם, שראו כאלה בשעהdaehהיו שכן, עבורם,

הי' – הרבי של במלאכתו dxeykשעסקו lekdענינים אצלם נעשו – מעבודתם להתפטר שברצונם כשכתבו ומיד ,
dxeyk `ly;

יהיו הענינים שכל פעל שהרבי שכיון mingxaeאלא cqga100,דהיינו וברחמים, בחסד זה ענין גם הי' –

– העבודה את עצמם על וקיבלו וחזרו כשורה, אינם שהענינים שראו המצב.ahedשלאחרי

היא הרבי של בעבודתו שההתעסקות בשר בעיני שרואים בשעה בה כן, פי על mxearואף daehמבקשים –

שרצונם ואמסור ה"אוהל", אל שאלך !xhtzdlmzcearnממני

הוא שענייני כיון כאלו, שליחויות עצמי על מקבל שאינני – (כנ"ל) מודיע הנני להיפך,aihidlולכן ולא
כך. על להודיע להציון בעצמם וילכו המפתחות, את שיקחו – להתפטר רצונם ואם

.‡Ïזה בגלל מאי, אלא לעשות. שצריכים מסוים ענין לבצע רוצה שאינו כותב ובו מאחד, מכתב קיבלתי
ביסורים!... הוא רגיל מרוסיא, יהודי להיותו כי, – הוא כותב – מתפעל לא הוא מזה יסורים? לסבול יצטרך
יסורים!... עצמו על לקבל שרצונו לי שכותב "ּפעטאך" שישנו ולמסור, ה"אוהל", אל ללכת שעלי ַכלומר,

כזה! דבר לרבי להודיע ברצוני אין –

– הוא יסורים של zepeerעניינם wxnlיסורים101דוקא לזה, ונוסף ענין. שום בהם אין – יסורים סתם אבל ,

עצמו על מקבל שאדם דבר אינם –epevxnכאשר רק הוא באהבה יסורים קבלת ענין .d"awd,יסורים נותן
היסורים ולכן,xakminiiwשאז במהרה; מהם להיפטר אפשרות ויש רב, זמן שיימשכו אפשרות שיש אלא, ,

ובכ"מ. רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה (96
וש"נ. ואילך. 94 ס"ע חט"ו לקו"ש גם ראה (97

ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת .27 ע' תרפ"ב סה"ש ראה (98
וש"נ. .74

.158 ע' שלום תורת סה"ש ראה (99

כ"ק באגרות-קודש (נעתקה תרצ"ג שמח"ת שיחת ראה (100

(נעתק 9 ע' קפ חוברת "רשימות" וראה שנג. ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר
חשון)). כ יום" ב"היום

פ"א. אגה"ת תניא א. פו, יומא ראה (101
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שפלוני לו ולמסור הרבי אל ללכת אבל יותר. מהר מהם להיפטר כדי – באהבה היסורים את לקבל dvexמוטב

mixeqia envrn!ברצוני אין זאת –

ונוסף מעבודתו. להתפטר ברצונו ולכן "מיחוש", לו שיש כותב ובו מאחד, מכתב קיבלתי כן כמו
" לו יש – הוא כותב – dxegyלה"מיחוש" dxn."

– בעבודתו... מלהמשיך להניאו שחורה", וה"מרה ה"מיחוש" יחדיו הצטרפו כנראה –

זה מכתב שכתב אלא בלבד, זו "crendÎlegaולא שזהו בטענה ,cea`d xacחול שלאחרי חשש כנראה – !"

שחורה"!... ה"מרה תיפסק המועד

שעתה אלי, הוא וכותב חסידות. שילמד כתבתי הבריאות, בקו הי' שלא ורקepi`lekiלאחד ,milgiy xg`l

חסידות!... ילמד אז –

מים, עליו ומתיזים התעלפות של במצב שנמצא לאדם – דומה הדבר למה איננימשל עתה יטען: והלה
אז בריא, ואהי' זיך") צו קומען וועל איך ("בשעת הרגיל למצבי שאחזור לאחר עתה? ממני רצונכם מה יכול!

מים, עלי תרופות!...f`eתתיזו אקח

.·Ïידי על פועל לידי יבואו שענייניו הסדר את קבע אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק הטעם לעיל, ,mirvennכאמור

בעבודתו. בהשתתפות לזּכֹותם כדי ְַָהוא,
ידי על פועל לידי יבואו שהענינים – נוסף ענין אדמו"ר וחמי מורי כ"ק קבע זה כדיoennומטעם דווקא,

הוא זה שענין אלו, לענינים מממונם שיתנו ישראל מבני אותם ז"לmzaehlלזכות רבותינו כמאמר "עשר102–
שתתעשר".103תעשר בשביל עשר ,

והוא ("אקאונטענט"), החשבונות" "מנהל את שואלים מתווכחים; הם – ממון מהם מבקשים כאשר ַַולפועל,
יכולים! אינם – מכך ויותר לתת, הם יכולים פלוני סכום עד – "חשבון" עבורם עורך

שנתנו; מה כנגד חלקים תשעה להם יהיו יותר, שיתנו שככל דהיינו, שתתעשר", בשביל "עשר להם אומרים
על לוותר מוכנים הם יותר! יתנו שלא הם אומרים כן פי על לרביdryzואף יתנו שלא ובלבד אלו, חלקים

cg` wlg!

אם בשאלה מתחשבים אין – רע אדם עם במסחר עוסקים כאשר `mcגם eze`עורכים אלא מכך, ירוויח
החשבון אחד!iyi`dאת חלק לרבי יתנו שלא ובלבד חלקים, תשעה להפסיד הם מוכנים – כאן ואילו ;

(להגביר) לו שקרה הרבי לי אמר הגביר, כשיצא בווארשא. אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אל גביר בא פעם –

lecb oeq`– הדברים את ובאמרו ,wgvומה גדול, אסון לגביר שקרה מספר הרבי הרי פלא: דבר אצלי זה הי' .

לצחוק. והמשיך הסכום, את בציינו רב, ממון הפסיד גביר שאותו לי לומר הרבי המשיך זה לאחרי הצחוק? פשר
מממונו זה גביר נתן אילו הרבי: לי אמר ואז כך. על התפלאתי מפסידdwcvlושוב הי' –zegtכיוון ורק ,

הממון כל את זה!...`elvשהשאיר גדול אסון לו קרה –104–

בגןֿעדן, בהיותו שהרבי, הם, חושבים מה וכי – "טובה"... לרבי הם עושים ממונם ידי שעל הם, סבורים
ללא ב"ה סוף אין ומהות בעצמות דבוק להיות יכול אינו עמנו, למטה כאן בהיותו ואפילו השביעי, ברקיע

שלהם?! הכסף

לעשות רוצה באמרוmdlהרבי זיי") ("טורקעט אותם ודוחף אחד מצד עומד כשהרבי כן, פי על ואף טובה!
"מנהל מנצח – יתנו שלא אותם ודוחף החשבונות" "מנהל עומד שני ומצד שתתעשר", בשביל "עשר

החשבונות"!...

הצלחה, לידי לבוא שביכולתו מישהו על פעם ראיתי

וש"נ. א. קיט, שבת (102

כב. יד, ראה פ' (103

הממון רק מלכתחילה זה לגביר הי' אילו אחרת: ברשימה (104

הי' לא – הרבה) לו נשאר ה"אסון" לאחרי גם (כי עתה לו שנשאר
ומצטער קובל ה"ה – יותר לו הי' לזה שקודם משום ורק כך, על קובל

כו'!
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שפלוני לו ולמסור הרבי אל ללכת אבל יותר. מהר מהם להיפטר כדי – באהבה היסורים את לקבל dvexמוטב

mixeqia envrn!ברצוני אין זאת –

ונוסף מעבודתו. להתפטר ברצונו ולכן "מיחוש", לו שיש כותב ובו מאחד, מכתב קיבלתי כן כמו
" לו יש – הוא כותב – dxegyלה"מיחוש" dxn."

– בעבודתו... מלהמשיך להניאו שחורה", וה"מרה ה"מיחוש" יחדיו הצטרפו כנראה –

זה מכתב שכתב אלא בלבד, זו "crendÎlegaולא שזהו בטענה ,cea`d xacחול שלאחרי חשש כנראה – !"

שחורה"!... ה"מרה תיפסק המועד

שעתה אלי, הוא וכותב חסידות. שילמד כתבתי הבריאות, בקו הי' שלא ורקepi`lekiלאחד ,milgiy xg`l

חסידות!... ילמד אז –

מים, עליו ומתיזים התעלפות של במצב שנמצא לאדם – דומה הדבר למה איננימשל עתה יטען: והלה
אז בריא, ואהי' זיך") צו קומען וועל איך ("בשעת הרגיל למצבי שאחזור לאחר עתה? ממני רצונכם מה יכול!

מים, עלי תרופות!...f`eתתיזו אקח

.·Ïידי על פועל לידי יבואו שענייניו הסדר את קבע אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק הטעם לעיל, ,mirvennכאמור

בעבודתו. בהשתתפות לזּכֹותם כדי ְַָהוא,
ידי על פועל לידי יבואו שהענינים – נוסף ענין אדמו"ר וחמי מורי כ"ק קבע זה כדיoennומטעם דווקא,

הוא זה שענין אלו, לענינים מממונם שיתנו ישראל מבני אותם ז"לmzaehlלזכות רבותינו כמאמר "עשר102–
שתתעשר".103תעשר בשביל עשר ,

והוא ("אקאונטענט"), החשבונות" "מנהל את שואלים מתווכחים; הם – ממון מהם מבקשים כאשר ַַולפועל,
יכולים! אינם – מכך ויותר לתת, הם יכולים פלוני סכום עד – "חשבון" עבורם עורך

שנתנו; מה כנגד חלקים תשעה להם יהיו יותר, שיתנו שככל דהיינו, שתתעשר", בשביל "עשר להם אומרים
על לוותר מוכנים הם יותר! יתנו שלא הם אומרים כן פי על לרביdryzואף יתנו שלא ובלבד אלו, חלקים

cg` wlg!

אם בשאלה מתחשבים אין – רע אדם עם במסחר עוסקים כאשר `mcגם eze`עורכים אלא מכך, ירוויח
החשבון אחד!iyi`dאת חלק לרבי יתנו שלא ובלבד חלקים, תשעה להפסיד הם מוכנים – כאן ואילו ;

(להגביר) לו שקרה הרבי לי אמר הגביר, כשיצא בווארשא. אדמו"ר וחמי מורי כ"ק אל גביר בא פעם –

lecb oeq`– הדברים את ובאמרו ,wgvומה גדול, אסון לגביר שקרה מספר הרבי הרי פלא: דבר אצלי זה הי' .

לצחוק. והמשיך הסכום, את בציינו רב, ממון הפסיד גביר שאותו לי לומר הרבי המשיך זה לאחרי הצחוק? פשר
מממונו זה גביר נתן אילו הרבי: לי אמר ואז כך. על התפלאתי מפסידdwcvlושוב הי' –zegtכיוון ורק ,

הממון כל את זה!...`elvשהשאיר גדול אסון לו קרה –104–

בגןֿעדן, בהיותו שהרבי, הם, חושבים מה וכי – "טובה"... לרבי הם עושים ממונם ידי שעל הם, סבורים
ללא ב"ה סוף אין ומהות בעצמות דבוק להיות יכול אינו עמנו, למטה כאן בהיותו ואפילו השביעי, ברקיע

שלהם?! הכסף

לעשות רוצה באמרוmdlהרבי זיי") ("טורקעט אותם ודוחף אחד מצד עומד כשהרבי כן, פי על ואף טובה!
"מנהל מנצח – יתנו שלא אותם ודוחף החשבונות" "מנהל עומד שני ומצד שתתעשר", בשביל "עשר

החשבונות"!...

הצלחה, לידי לבוא שביכולתו מישהו על פעם ראיתי

וש"נ. א. קיט, שבת (102

כב. יד, ראה פ' (103

הממון רק מלכתחילה זה לגביר הי' אילו אחרת: ברשימה (104

הי' לא – הרבה) לו נשאר ה"אסון" לאחרי גם (כי עתה לו שנשאר
ומצטער קובל ה"ה – יותר לו הי' לזה שקודם משום ורק כך, על קובל

כו'!
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פעם אמר אדמו"ר וחמי מורי כ"ק שווא"105– "דמיון לשון שישנו שמזה "דמיון"106, גם שישנו מוכח, ,epi`y

– "שוא"...

זו ונתינה ממון, של מסוים סכום חודש בכל לתת שעליו אצלי הונח – "כלי" צריך דבר שכל שכיוון אלא
להצלחה. הכלי תהי'

כל את לו סיפרתי זה, על לדבר התחיל עצמו שהוא לאחר אבל זה, על עמו לדבר רציתי לא מלכתחילה
פלוני. סכום חודש בכל שייתן זה ידי על הוא זה לענין ושהכלי הצלחה, לידי לבוא ביכולתו שיש – הענין

הסכים. כן ואחרי זה, על התווכח בתחילה –

בחודשואמנם ודווקא ניסן, חודש שהגיע עד הנ"ל, הסכום את חודש בכל שנתן חדשים, כמה במשך הי' כך
נתן! לא זה בחודש דווקא – תשרי חודש וכשהגיע חודש, בכל הסכום את לתת חזר זה לאחרי נתן. לא – זה

שהם ותשרי, ניסן בחודש ודווקא לצדקה, הנ"ל הסכום את נתן החדשים שבכל miillkכלומר, miycg–

אלו בחדשים ozpדווקא `l!

של ענין אלא זה אין כמה עד בשר בעיני אפוא xzqdeרואים mlrdעל ואף בשכל), המתקבל ענין (ולא
דינגען")! אין זיך מען ("האלט להתווכח ממשיכים – כן ַפי

.‚Ï:פרטים כמה עוד להוסיף ברצוני – הענין ולסיום
או בעצמם, ההתעסקות ידי על אם בעבודתו, בהשתתפות אותם זיכה אדמו"ר וחמי מורי שכ"ק אלה כל א)
שכל כך, הראוי, ומצב במעמד שהם מובן בהם, בחר שהרבי כיון הרי – עבודתו עבור ממון נתינת ידי על
רוחניים, טעמים – תורה פי שעל טעמים על מיוסדים בודאי הם להתפטר רצונם שבגללם להם שיש הטענות
בריאות מצד גשמיים, טעמים או חסידים; בסביבת להימצא שרצונם משום או תורה, ללמוד פנאי להם שיהי' כדי

הוא" השם (עבודת) מדרכי ושלם בריא הגוף "היות אשר זה107הגוף, שעל בית", "שלום של טענות מצד או ,

המים" על ימחה בקדושה שנכתב "שמי הקב"ה .108אומר

לו אין תורה, פי על טעמים לו שיש מי שגם – אלו לטענות בנוגע גם הוא לעיל האמור כל כן, פי על ואף
גם טובה הוא זה שענין להם להסביר המתאימות האותיות למצוא יש – הבית לבני ובנוגע מעבודתו. להתפטר

בזה. וכיוצא בית, לשלום יזיק לא שהענין כדי עבורם,

לכתבו או זה ענין לומר לי קשה בכלל, cegiaב) zg`e cg` lkl,("אדרעס זיין ("אויף שלו הכתובת ַעל
כוונתי. היתה שאליו בבירור ואחת אחד כל ידע זה שבאופן

עתה זאת אומר הנני העניןmiaxaולכן שאמרתי בשמי, ויכתוב לאחרים יספר ואחת אחד שכל ובקשתי ,

באמת היא כוונתי הרי – ("דירעקט") ישיר באופן ואחת אחד לכל הדברים יגיעו לא זה שבאופן ואף הנ"ל.
eil`.

מיר צו זיך צוטשעּפען מיר, מיט זיך ("דינגען כו' ולהטרידני עמי להתווכח יתחילו הזמן שבמשך יתכן ג)
להתפטרותם. שאסכים שיפעלו עד וכו'"...),

למפרע. בטלות – להתפטרות שאתן ההסכמות שכל מעתה, מודעה מוסר הנני ולכן

***

.„Ïמקומם את להפוך והחוב הזכות עליהם מוטל מכאן, הנוסעים אלה שכל כֿכא) (סעיפים לעיל דובר
תורה. משמחת לזה הכוח את לקחת ועליהם חסידי, למקום

על שכב "ואתה להנביא הקב"ה הוראת (כגון גשמי בדבר מלובשת היתה שנבואתם בנביאים מצינו והנה,
גו'" הימני צדך על גו' השמאלי ממש109צדך בגשמיות פועל לידי יבוא שהענין כדי ,(110.

– מנחם תורת .15 ע' קפו חוברת "רשימות" ראה (105

וש"נ. .200 ס"ע ח"ג התוועדויות
ספ"ג.106) תניא

.(9 הערה 806 ע' ח"ג לקו"ש (וראה רפ"ד דעות הל' רמב"ם (107

וש"נ. א. קטז, שבת (108

ד-ו. ד, יחזקאל (109
על לבוש ו. יב, לך לך רמב"ן ב. דרוש הר"ן דרשות ראה (110

שם. לך לך הרקאנטי

.c''iyz'd ('a zecreezd) ,oeygxn ycegd mikxan ,ziy`xa zyxt zay zgiy

גשמי. בדבר מלובש להיות צריך – תורה משמחת שלוקחים הכוח גם ולכן,

ועל קירוב, של ובאופן ישראל, באהבת להיות צריך חסידי למקום המקום את להפוך העבודה שאופן וכיוון
במקומם. התוועדות שיערכו כדי הנוסעים, לכל זו תורה שמחת מהתוועדות "משקה" עתה יתנו – התוועדות ידי

להוסיף דווקא אלא אחר, למשקה זה ממשקה לשפוך לא – זה משקה לתוך משקה עוד להוסיף אפשר
בטיל" קמא "קמא שאז זה, משקה לתוך אחר אבל111משקה נוספות. להתוועדויות בו להשתמש שיוכלו כדי –

נכרי ברשות יימצא לא שהמשקה כדי הפסח, חג לאחרי עד זה ממשקה לשמור .112אין

מהנוסעים]. ואחד אחד לכל משקה בקבוק הק' בידו נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

.‰Ï[:ואמר הק', בידו חלה הגבי' שליט"א אדמו"ר [כ"ק
איתאב עירוב שרוצה".113ענין מי לכל מזכה "אני לומר שצריכים

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר החלה, את חטף שהקהל [לאחרי

החלה; טעם – בפשטות – לראש לכל פני': בכך להם יש הרי – מהחלה חלק לחטוף בידם שעלה אלה
חברו חשבון על שחטף הניצחון, – לזה ונוסף לחטוף; בכוחו שהי' שלו, גברא" ה"כוח – לזה נוסף

צווייטן")... דעם בא ַַַ("ארויסגעכאּפט

ש"מעלה באופן זה הרי – עגמתֿנפש) להם הי' וגם מהחלה, נהנו (ולא חטפו שלא אלה אצל כן שאין מה
כו'" הכתוב פניות114עליו ללא הענין את עושה ו"הכתוב" חלה115, קיבלו כאילו נחשב זה הרי ובמילא, ...!lradn

aeh my...'וכו

כן ואחרי פעמים). ז' – הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָהניגון

שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה ערבית תפלת ולאחר הכוס, על שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך כן אחרי
ברכה". של מ"כוס מהנאספים ואחד אחד לכל

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

בריא. וחורף טוב שבוע

•

ס"ה. סקפ"ב או"ח שו"ע אתא. כי ובתוד"ה א עג, ע"ז ראה (111
וש"נ. ואילך. 129 ע' חט"ז לקו"ש ראה (112

תבשילין. עירוב סדר אדה"ז סידור (113

וש"נ. א. ו, ברכות (114

יא. ע' ריש ח"כ שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש גם ראה (115
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גשמי. בדבר מלובש להיות צריך – תורה משמחת שלוקחים הכוח גם ולכן,

ועל קירוב, של ובאופן ישראל, באהבת להיות צריך חסידי למקום המקום את להפוך העבודה שאופן וכיוון
במקומם. התוועדות שיערכו כדי הנוסעים, לכל זו תורה שמחת מהתוועדות "משקה" עתה יתנו – התוועדות ידי

להוסיף דווקא אלא אחר, למשקה זה ממשקה לשפוך לא – זה משקה לתוך משקה עוד להוסיף אפשר
בטיל" קמא "קמא שאז זה, משקה לתוך אחר אבל111משקה נוספות. להתוועדויות בו להשתמש שיוכלו כדי –

נכרי ברשות יימצא לא שהמשקה כדי הפסח, חג לאחרי עד זה ממשקה לשמור .112אין

מהנוסעים]. ואחד אחד לכל משקה בקבוק הק' בידו נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק

.‰Ï[:ואמר הק', בידו חלה הגבי' שליט"א אדמו"ר [כ"ק
איתאב עירוב שרוצה".113ענין מי לכל מזכה "אני לומר שצריכים

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר החלה, את חטף שהקהל [לאחרי

החלה; טעם – בפשטות – לראש לכל פני': בכך להם יש הרי – מהחלה חלק לחטוף בידם שעלה אלה
חברו חשבון על שחטף הניצחון, – לזה ונוסף לחטוף; בכוחו שהי' שלו, גברא" ה"כוח – לזה נוסף

צווייטן")... דעם בא ַַַ("ארויסגעכאּפט

ש"מעלה באופן זה הרי – עגמתֿנפש) להם הי' וגם מהחלה, נהנו (ולא חטפו שלא אלה אצל כן שאין מה
כו'" הכתוב פניות114עליו ללא הענין את עושה ו"הכתוב" חלה115, קיבלו כאילו נחשב זה הרי ובמילא, ...!lradn
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כן ואחרי פעמים). ז' – הרביעית (בבא הבבות ד' בן הזקן אדמו"ר ניגון לנגן ציווה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָהניגון

שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה ערבית תפלת ולאחר הכוס, על שליט"א אדמו"ר כ"ק ברך כן אחרי
ברכה". של מ"כוס מהנאספים ואחד אחד לכל

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

בריא. וחורף טוב שבוע

•

ס"ה. סקפ"ב או"ח שו"ע אתא. כי ובתוד"ה א עג, ע"ז ראה (111
וש"נ. ואילך. 129 ע' חט"ז לקו"ש ראה (112

תבשילין. עירוב סדר אדה"ז סידור (113

וש"נ. א. ו, ברכות (114

יא. ע' ריש ח"כ שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרות-קודש גם ראה (115
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הקודש ללשון מתורגם
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התורה על בפירושו רש"י שאמנם רבות פעמים דובר

את לבאר מדגישeheytבא בעצמו שרש"י כפי מקרא, של

הראשונהzeaxפעמים בפרשה ומיד באתי1, לא "ואני :

לפשוטו" הוא2אלא רבות, פעמים כאמור זאת, בכל אך ,

מופלאים" "ענינים גם האחרים,3כולל התורה חלקי של

הידועים4ואף כדבריו דאורייתא", אדמו"ר5"רזין של

הוא החומש על רש"י ש"פירוש תורה".dpiiהזקן, של

תורה" של ול"יינה מופלאים" ל"ענינים להגיע כדי אך

את תחילה ולהבין להעמיק הכרחי רש"י, שבפירוש

תורה של ויינה המופלאים הענינים גם כי הפשוט. הפירוש

רש"י בפירוש מקרא"jezaמשובצים של .6"פשוטו

כשאר לפירושו, מיוחדת הקדמה כתב לא שרש"י וכיון

בקטע לפחות, לכך, רמז שהוא לומר, יש התורה, מפרשי

oey`xdלהתחיל צריך היה לא יצחק רבי "אמר בפירושו

ראשונה מצוה שהיא לכם, הזה מהחדש אלא התורה את

בבראשית...": פתח טעם ומה ישראל, בה שנצטוו

"בראשית נאמר שבתחילה הסדר, הדגשת ידי על

ביאור ידי ועל הזה...", "החודש מכן לאחר ורק ברא..."

"שאםהסיבה (כדי ב"בראשית" מתחילה שהתורה לכך

שכבשתם אתם לסטים לישראל העולם אומות יאמרו

הוא להם), להשיב מה ישראל יידעו גויים", שבעה ארצות

התורה בלימוד הסדר על המצביעה הקדמה .7מביא

הדומה מקרא, של פשוטו את ללמוד יש שבתחילה

מכן לאחר ורק העולם, פשטות – ברא..." ל"בראשית

תורה" של ול"יינה מופלאים" ל"ענינים להגיע אפשר

והקדושה המצוות – לכם" הזה ל"החדש המושווים

יג). סעיף להלן (ראה שבעולם

.·
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את להתחיל צריך היה "לא רש"י של שאלתו על

הרי הרמב"ן: שואל לכם", הזה מהחדש אלא התורה

שאינו ומי האמונה, שורש הוא אלקים" ברא "בראשית

הוא הרי קדמון, הוא שהעולם ח"ו, וחושב, בכך, מאמין

ייתכן כיצד כך, ואם כולה. מהתורה ומנותק בעיקר כופר

כש"אין1) גם מזו: ויתירה ג). ו, ח. ד, כב. שם, (וראה כד שם, ח. ג,

`xwndאומר`l`רש"י משתדל בהמקרא), מיושב אינו הפשט (כי דרשוני"

ד. א, לקמן שם). לדוד משכיל (וראה פרשתנו ריש (רש"י כפשוטו גם לפרשו

ועוד).

שמביא2) מה (וכן כו'" "ולאגדה ח) (ג, שם שמסיים פעמיםk"ekומה

– וכיו"ב) "מדרשו" רש"יgxkdaבפירושו הודעת (ע"פ כמצוייןenvrלומר

ש הקודמת) ע"דlkבהערה צ"ל עה"ת בפירושו (אלאeheytהמובא מקרא של

דרגות). חילוקי ישנם גופא שבפשט

וכיו"ב*, ידעתי" "לא רש"י אומר שבכ"מ גדולה, התמי' מובנת ועפ"ז

אנו בזה אמרו, ורז"ל ומדרשו, הול"ל: וא"כ רז"ל**, מדרשי שם שישנם אף

אינם דרז"ל אלה שבמקומות אלא – ד) א, (כבפרשתנו אגדה לדברי צריכים

מביאם. רש"י אין ולכן – וכלל כלל הפשט ע"ד

כאשר גם מזו: envrיתירה i"yxומ"מ – בגמרא מסויים ענין מבאר

פירושוz"drבפירושו וראה כח. כב, שמות (לדוגמא: יודע" "ואיני אומר

הנ"ל. ע"פ ג"כ ומובן תרומה), זו ד"ה א ד, בתמורה

א).3) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה

(רחוק4) הכי חלק הוא בתורה הסוד שחלק לפי הוא, "אפילו" הלשון

אדה"ז ממאמר גיסא, לאידך אבל סי"ג), לקמן (ראה הפשט מדרך ו)נעלה

אלא באתי לא ש"אני אף – תורה" של יינה איז חומש אויף ש"פירש"י

שייכות שישנה מוכח – ביניהם.zcgeinלפשוטו"

נסמךכ "אף" בתיבת הנרמז האצילות עולם שבעולמות, כמו י

התורה חלקי בד' גם כן סע"ג), סט, בלק לקו"ת (ראה דוקא ל"עשיתיו"

לחלק שייך – אצילות – שבתורה הסוד חלק העולמות, ד' כנגד שהם פרד"ס

עשיתיו" ד"אף הענין שם שמביא ד) (ה, ויקרא לקו"ת (ראה עשי' – הפשט

– בהגש"פ הבנים מסדר ולהעיר למקרא). התורה דפנימיות השייכות לענין

בלקו"ש נדפס תשכ"ה. נח ש"פ (משיחת כו' רשע חכם אבי"ע: כנגד שג"ז

(279 ע' ח''ה

ש"יינה5) ואילך, ספנ"ג הק"ש שער אמ"ב בארוכה וראה כד. ע' יום היום

עיי"ש. דאורייתא. רזין הוא תורה" של

(6" בהלשון נרמז זה תחלהdpiiוגם כמוס שהיין כמו כי תורה". של

ענבים שלכן בכחו, ומתגבר הולך הוא בענביו יותר שמתעכב מה וכל בענביו,

בנוגע גם הוא כן פנ"ד), שם אמ"ב (ראה חזק יינן אין צרכן כל נתבשלו שלא

שמתעכבים מה וכל שבו, בהפשט הם שכמוסים שבפרש"י התורה לסודות

ש"ת". "יינה לגילוי יותר באים בהפשט יותר (מתייגעים)

שגם7) והסברהzehytaלהעיר כללית הקדמה הוא זה בדיבור פרש"י ,

"החדש עד שמות שבס' והפרשיות בראשית שבס' הפרשיות כל נכתבו למה

את להתחיל צריך הי' ב"לא מזו: ויתירה לכם"***. מפרשdxezdהזה – כו'"

של ענינה התורה.zellkגם

i"yxtl mipiivn zeniyx inyex (*(z"dr)cgein beq cere .ck ,bl mixac .fh ,ek .bi ,ek .`i ,`k xacna .c ,bi .eh ,i .`i ,g `xwie .i ,fk .ck ,ek .hk ,dk zeny .bi ,dl ziy`xa :

"'ek `"c 'ek izrci `l" azek i"yxyyxtne.a ,gi mixac .ci ,ci `xwie .c ,gk .hi ,fk .`k ,dk .bi ,ck zeny .`i ,bn .eh ,al .`i ,l ziy`xa :mde .a"eik e` ±

.cere .my o"anxe .d ,gk zeclez i"yxt k"b d`xe .my miyxtnd ziiyew dxq l"pd t"re .a ,c oikxre my k"ez d`xe .b fk `xwie `nbecl (**

raewe cnll oeekzne i"yx dxen evexizay l"ie (***lkyexn`i m`" enke ,zexecd lk seq cr d`xed mda yi ± dneiqay "l`xyi lk ipirl" cre dxezay mipiprde mixetiqd

."r"de`
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לכם", הזה ב"החדש להתחיל צריכה היתה שהתורה לומר

כלל8ולא העולם?9להזכיר את ברא 10שהקדושֿברוךֿהוא

לגבי אף לשאול אפשר לזה המוזכריםmixetiqdבדומה

התורהiptlבתורה בפרשיות גם לכם": הזה "החדש

ידועהxg`lשבהמשך, כבר כאשר לכם", הזה "החדש

למצוות בנוסף מופיעים העולם, אומות טענת על התשובה

סיפורים גם הפשטmiaxולהלכות בדרך גם מובן, ומכך .11,

ואםixetiqaשגם יהודי, לכל נחוצות הוראות יש התורה

צריך..." היה "לא בשאלתו רש"י כוונת מהי אשר12כך, ,

בתורה המופיעים שהסיפורים מסיק הוא "החדשcrבגינה

להשיב מה ישראל את ללמד כדי רק מיועדים לכם" הזה

zene`lmlerdללמוד צריכים שישראל הוראות בהם ואין ,

לצורך ?mnvrמהם

הוראות גם יש בראשית בספר יותר: קשה אף השאלה

הנשה. וגיד מילה ורביה, פריה כגון: מסויימות, למצוות

רק להתחיל צריכה היתה שהתורה לומר, אפשר וכיצד

מצוות בה יחסרו כך ידי על כאשר לכם", הזה מ"החדש

?13אלו

.‚
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שלפני הפרשיות שכל לכך שהטעם מסביר, רש"י

כח "משום הוא: בתורה מופיעות לכם" הזה 14"החדש

יאמרו שאם גויים, נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו

אתם לסטים לישראל העולם ארצות15אומות שכבשתם

הקדושֿברוךֿ של הארץ כל להם אומרים הם גויים, שבעה

נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הוא

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם,

להבין: קשה כאן גם

לכם"8) הזה "החדש היתה התורה התחלת באם שגם כאן, רש"י במפרשי

ימים ששת "כי בעשה"ד שנאמר ממה העולם את ברא שהקב"ה יודעים היינו

על ראי' שהם בעינינו, שראינו הניסים מצד או כאן); (רמב"ן גו'" ה' עשה

לקבלת מסור הענין "שיהי' היא שהשאלה או כאן); (גו"א העולם חידוש

אבל: כאן). (בחיי התורה" בספר יכתב ושלא ישראל

ראוי – האמונה שרש שהוא מכיון דמע"ב, שהענין בפשטות, מובן א)

בתורה הקב"הyxetnzeihxtaeשיכתב רצה "לא עצמו: הבחיי (וכמ"ש *

מסור הזה הגדול הענין התורה"**).שיהי' עליו שתעיד רק הקבלה ביד

y"knaeכאמונת כ"כ עיקר שאינם הגם – הניסים בתורה שכתובים מזה

החידוש.

– כו'" יאמרו "שאם מטעם גם מע"ב לכתוב צורך אין – זו לשיטה ב)

להם וישיבו העולם, את ברא שהקב"ה יודעים ישראל היו בלאה"כ שגם מכיון

כו'"***. היא הקב"ה של הארץ "כל

"האפיקורסים9) כי מע"ב בכתיבת תועלת שאין מתרץ, כאן ברא"ם

אבל הבריאה". בסיפור גם יכחישו התורה, ומכחישים בקדמות המאמינים

א) –lkלפ"ז: וכו' העולם חידוש להוכיח בכדי נכתבו כמה שלדעת הנסים

בכתיבת תועלת אין טענתם על לאוה"ע להשיב בכדי גם ב) לכתוב. הו"ל לא

מע"ב.

שכוונת10) שלאח"ז), הקושיות (וכן הקושיא לתרץ אפשר הי' לכאורה

צריך הי' ב"לא טעםligzdlרש"י ומה התורה... היא,gztאת בבראשית"

zgizte zlgzdyראשונה מצוה "שהיא מכיון לכם" הזה "החדש צ"ל התורה

אח"כ****. יכתבו הפרשיות שאר וכל גו' ובראשית ישראל", בה שנצטוו

אבל:

התורה את להתחיל צריך הי' "לא רש"י לשון אריכות מפשטות `l`א)

צריכים היו לא לפנ"ז שנאמרו הפסוקים שכל משמע, לכם" הזה מהחדש

בתורה. כלל כתובים להיות

הי' וכו' בראשית באם גם תירוצו: מובן אינו רש"י, שאלת זוהי באם ב)

הדראixg`lכתוב וא"כ אתם", "לסטים אוה"ע לטענת תשובה ישנה "החדש"

טעם "מה לדוכתה פרשיותgztקושיא שבאם לומר, ובהכרח בבראשית"?

טעם "מה הפשט) (בדרך להקשות שייך אין – בתורה להיות צריכות gztאלו

רש"י וקושיית הזמנים. סדר ע"פ נכתבו שבתורה הענינים רוב כי בבראשית",

כלל. כתובים יהיו לא אלו שענינים היא,

ו:i"yxtaג) קיא, לומרazkתהלים האומות יוכלו שלא מע"ב... לישראל

הרי כו', אתם גזלנים לאyxetnלישראל – כו'" יוכלו ד"שלא הטעם שאלולי

מע"ב.azekהי'

צט,11) סנה' גם וראה כאן). לדוד במשכיל (הובא א קנב, מזח"ג להעיר

ב. ס, חולין ועוד.i"yxtב. מז. לב, האזינו יב. לו, וישלח

להתחיל12) צריך הי' "לא לרש"י לי' שהוקשה שמה כאן, רש"י במפרשי

לצורך שלא בתורה א' סיפור שאין אע"ג – לכם" הזה מהחדש אלא התורה את

לפי הוא, – א)xwiryח"ו מובן: אינו לפ"ז אבל למצותי'. אלא אינה התורה

לכם הזה החדש שלאחרי הסיפורים על גם כן להקשות לרש"י הו"ל א"כ

גם לפ"ז, ב) "החדש"). שלאחרי פסוקים כמה נזכרו שם שבחולין (ולהעיר,

בתורה אלו פרשיות כתובים להיות צריכים היו לא כו'" יאמרו "שאם מטעם

כמה שם, במפרשים (וראה נעשה" אשר המעשה לנו "להורות שהיא מכיון

זו). קושיא לתרץ נדחקו

ימול13) השמיני "וביום מהכתוב זה יודעים שהיינו י"ל למילה, בנוגע

בספר רק הם כתובים הרי – וגדה"נ פו"ר המצות אבל ג). יב, (תזריע גו'"

בראשית*****.

אחר אלו מצות כתובים היו לכם הזה החדש מתחיל הי' דאם כאן: בגו"א

אבל zehytn.9"החדש". הערה וכנ"ל כן, משמע לא רש"י לשון

שם.14) תהלים הכתוב לשון

כו)15) ט, (נח כדכתיב הי' שם של עבדו כנען והרי הקשו: רש"י מפרשי

) רבו קנה עבד שקנה ומה למו", עבד כנען ולמהi"yx"ויהי לז) כז, תולדות

כנען ויהי גו' עבדים "עבד נח של שאמירתו מובן, אבל "לסטים"? ייקראו

.zay zevnl mrh xeza ab` jxca wx f"d ± "'eb mini zyy ik" y"ne (*

,o`k iigaa (**edfyla` .y"iir ."enrl cibd eiyrn gk meyn" uexizdm`y" :i"yxta."'ek mz` mihql l`xyil r"de` exn`i

zeaiz `zil o''anxay i''yxt gqepay ,xirdle .''daqp ick d`xa `ed'' f''tly .m''`xd eilr dywd xake .a''rnc mixetiqd x`yl rbepa `id daeyzd zpeeky .o`k o''anxa (***

.el`

.1 'r k''g .485 'r f''hg y''ewl d`xe (****

jxca la` .mkild`l mkl eaey mdl xen` jl (fk ,d mixac) aezkda ipiqa zipyp x"ety ,`zi` a ,hp 'cdpqa (*****hytdd`x) mkizeypl `ed "mkild`l" 'ity l"z` s` ,

.(xac lkl d"c my i"yx d`x) my 'nbd zpwqnke (dyn k"`yn mkild`l aeyl mdl xzedy) zeyx `"k ieeiv f"i` ixd ± (g ,my .` ,ai jzelrda i"yx
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לכם", הזה ב"החדש להתחיל צריכה היתה שהתורה לומר

כלל8ולא העולם?9להזכיר את ברא 10שהקדושֿברוךֿהוא

לגבי אף לשאול אפשר לזה המוזכריםmixetiqdבדומה

התורהiptlבתורה בפרשיות גם לכם": הזה "החדש

ידועהxg`lשבהמשך, כבר כאשר לכם", הזה "החדש

למצוות בנוסף מופיעים העולם, אומות טענת על התשובה

סיפורים גם הפשטmiaxולהלכות בדרך גם מובן, ומכך .11,

ואםixetiqaשגם יהודי, לכל נחוצות הוראות יש התורה

צריך..." היה "לא בשאלתו רש"י כוונת מהי אשר12כך, ,

בתורה המופיעים שהסיפורים מסיק הוא "החדשcrבגינה

להשיב מה ישראל את ללמד כדי רק מיועדים לכם" הזה

zene`lmlerdללמוד צריכים שישראל הוראות בהם ואין ,

לצורך ?mnvrמהם

הוראות גם יש בראשית בספר יותר: קשה אף השאלה

הנשה. וגיד מילה ורביה, פריה כגון: מסויימות, למצוות

רק להתחיל צריכה היתה שהתורה לומר, אפשר וכיצד

מצוות בה יחסרו כך ידי על כאשר לכם", הזה מ"החדש

?13אלו
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שלפני הפרשיות שכל לכך שהטעם מסביר, רש"י

כח "משום הוא: בתורה מופיעות לכם" הזה 14"החדש

יאמרו שאם גויים, נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו

אתם לסטים לישראל העולם ארצות15אומות שכבשתם

הקדושֿברוךֿ של הארץ כל להם אומרים הם גויים, שבעה

נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא, הוא

לנו". ונתנה מהם נטלה וברצונו להם,

להבין: קשה כאן גם

לכם"8) הזה "החדש היתה התורה התחלת באם שגם כאן, רש"י במפרשי

ימים ששת "כי בעשה"ד שנאמר ממה העולם את ברא שהקב"ה יודעים היינו

על ראי' שהם בעינינו, שראינו הניסים מצד או כאן); (רמב"ן גו'" ה' עשה

לקבלת מסור הענין "שיהי' היא שהשאלה או כאן); (גו"א העולם חידוש

אבל: כאן). (בחיי התורה" בספר יכתב ושלא ישראל

ראוי – האמונה שרש שהוא מכיון דמע"ב, שהענין בפשטות, מובן א)

בתורה הקב"הyxetnzeihxtaeשיכתב רצה "לא עצמו: הבחיי (וכמ"ש *

מסור הזה הגדול הענין התורה"**).שיהי' עליו שתעיד רק הקבלה ביד

y"knaeכאמונת כ"כ עיקר שאינם הגם – הניסים בתורה שכתובים מזה

החידוש.

– כו'" יאמרו "שאם מטעם גם מע"ב לכתוב צורך אין – זו לשיטה ב)

להם וישיבו העולם, את ברא שהקב"ה יודעים ישראל היו בלאה"כ שגם מכיון

כו'"***. היא הקב"ה של הארץ "כל

"האפיקורסים9) כי מע"ב בכתיבת תועלת שאין מתרץ, כאן ברא"ם

אבל הבריאה". בסיפור גם יכחישו התורה, ומכחישים בקדמות המאמינים

א) –lkלפ"ז: וכו' העולם חידוש להוכיח בכדי נכתבו כמה שלדעת הנסים

בכתיבת תועלת אין טענתם על לאוה"ע להשיב בכדי גם ב) לכתוב. הו"ל לא

מע"ב.

שכוונת10) שלאח"ז), הקושיות (וכן הקושיא לתרץ אפשר הי' לכאורה

צריך הי' ב"לא טעםligzdlרש"י ומה התורה... היא,gztאת בבראשית"

zgizte zlgzdyראשונה מצוה "שהיא מכיון לכם" הזה "החדש צ"ל התורה

אח"כ****. יכתבו הפרשיות שאר וכל גו' ובראשית ישראל", בה שנצטוו

אבל:

התורה את להתחיל צריך הי' "לא רש"י לשון אריכות מפשטות `l`א)

צריכים היו לא לפנ"ז שנאמרו הפסוקים שכל משמע, לכם" הזה מהחדש

בתורה. כלל כתובים להיות

הי' וכו' בראשית באם גם תירוצו: מובן אינו רש"י, שאלת זוהי באם ב)

הדראixg`lכתוב וא"כ אתם", "לסטים אוה"ע לטענת תשובה ישנה "החדש"

טעם "מה לדוכתה פרשיותgztקושיא שבאם לומר, ובהכרח בבראשית"?

טעם "מה הפשט) (בדרך להקשות שייך אין – בתורה להיות צריכות gztאלו

רש"י וקושיית הזמנים. סדר ע"פ נכתבו שבתורה הענינים רוב כי בבראשית",

כלל. כתובים יהיו לא אלו שענינים היא,

ו:i"yxtaג) קיא, לומרazkתהלים האומות יוכלו שלא מע"ב... לישראל

הרי כו', אתם גזלנים לאyxetnלישראל – כו'" יוכלו ד"שלא הטעם שאלולי

מע"ב.azekהי'

צט,11) סנה' גם וראה כאן). לדוד במשכיל (הובא א קנב, מזח"ג להעיר

ב. ס, חולין ועוד.i"yxtב. מז. לב, האזינו יב. לו, וישלח

להתחיל12) צריך הי' "לא לרש"י לי' שהוקשה שמה כאן, רש"י במפרשי

לצורך שלא בתורה א' סיפור שאין אע"ג – לכם" הזה מהחדש אלא התורה את

לפי הוא, – א)xwiryח"ו מובן: אינו לפ"ז אבל למצותי'. אלא אינה התורה

לכם הזה החדש שלאחרי הסיפורים על גם כן להקשות לרש"י הו"ל א"כ

גם לפ"ז, ב) "החדש"). שלאחרי פסוקים כמה נזכרו שם שבחולין (ולהעיר,

בתורה אלו פרשיות כתובים להיות צריכים היו לא כו'" יאמרו "שאם מטעם

כמה שם, במפרשים (וראה נעשה" אשר המעשה לנו "להורות שהיא מכיון

זו). קושיא לתרץ נדחקו

ימול13) השמיני "וביום מהכתוב זה יודעים שהיינו י"ל למילה, בנוגע

בספר רק הם כתובים הרי – וגדה"נ פו"ר המצות אבל ג). יב, (תזריע גו'"

בראשית*****.

אחר אלו מצות כתובים היו לכם הזה החדש מתחיל הי' דאם כאן: בגו"א

אבל zehytn.9"החדש". הערה וכנ"ל כן, משמע לא רש"י לשון

שם.14) תהלים הכתוב לשון

כו)15) ט, (נח כדכתיב הי' שם של עבדו כנען והרי הקשו: רש"י מפרשי

) רבו קנה עבד שקנה ומה למו", עבד כנען ולמהi"yx"ויהי לז) כז, תולדות

כנען ויהי גו' עבדים "עבד נח של שאמירתו מובן, אבל "לסטים"? ייקראו

.zay zevnl mrh xeza ab` jxca wx f"d ± "'eb mini zyy ik" y"ne (*

,o`k iigaa (**edfyla` .y"iir ."enrl cibd eiyrn gk meyn" uexizdm`y" :i"yxta."'ek mz` mihql l`xyil r"de` exn`i

zeaiz `zil o''anxay i''yxt gqepay ,xirdle .''daqp ick d`xa `ed'' f''tly .m''`xd eilr dywd xake .a''rnc mixetiqd x`yl rbepa `id daeyzd zpeeky .o`k o''anxa (***

.el`

.1 'r k''g .485 'r f''hg y''ewl d`xe (****

jxca la` .mkild`l mkl eaey mdl xen` jl (fk ,d mixac) aezkda ipiqa zipyp x"ety ,`zi` a ,hp 'cdpqa (*****hytdd`x) mkizeypl `ed "mkild`l" 'ity l"z` s` ,

.(xac lkl d"c my i"yx d`x) my 'nbd zpwqnke (dyn k"`yn mkild`l aeyl mdl xzedy) zeyx `"k ieeiv f"i` ixd ± (g ,my .` ,ai jzelrda i"yx



  ��ziy`xa zegiyÎihewl

הקדושֿברוךֿהוא של הארץ ש"כל העיקרי, ההסבר א)

בתחילת מיד לחלוטין לנו מובן כבר בראה", הוא (כי) היא

כל בתורה מופיעות מה לשם כך, ואם בראשית. פרשת

הזה "החדש לבין בראשית מעשה שבין הפרשיות שאר

?16לכם"

העולם? אומות טענת מתבססת מה על זאת, כל עם ב)

לבניו,17והרי הארצות את נח חילק כאשר מלכתחילה, ,

נטלוהו מכן לאחר ורק שם, של בחלקו ישראל ארץ היתה

כלפי העולם אומות טוענות ומדוע חם. בני הכנענים,

גויים", שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים ישראל:

לבני מלכתחילה שייכת ישראל ארץ שלהיפך, בשעה,

my18ודוקא ,miprpkdאשר אלו ?mdn19אותהelfbהם

נח בני מצוות משבע אחת היא גזל כיבוש20ג) אם .

יהושע, ידי על ישראל ארץ בכיבוש שהיה כפי במלחמה,

בשום מוצאים איננו מדוע השאלה: מתעוררת גזל, הוא

מסויימת שאומה אחרת?21מקום, ארץ כיבוש על נענשת

בפשטות מובן לגזל,22מכך נחשב אינו במלחמה שכיבוש ,

אתם "לסטים לטענה הבסיס נשמט ...".mzyakyולפיכך

.„
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הוא הארץ... "כל – הגויים של לטענתם בתשובה גם

הסבר: נדרש – נתנה..."

של הארץ ש"כל בתשובה, רש"י מדגיש מה לשם א)

היא העולם אומות טענת כאשר היא", הקדושֿברוךֿהוא

גויים"? שבעה "ארצות על רק

ישר לאשר "ונתנה והסיכום ההמשך לצורך ב)

הקדושֿ של הארץ "כל במלים לכאורה, די, בעיניו..."

לתתה "זכותו" כך שמשום המבהירות, היא", ברוךֿהוא

כדי לכאורה, באה, בראה" "הוא והתוספת רצונו. כפי

היא" הקדושֿברוךֿהוא של הארץ "כל מדוע .23להסביר

הפוך: להיות רש"י בדברי הסדר היה צריך כך, ואם

הוא מדוע שלו". והיא הארץ את ברא "הקדושֿברוךֿהוא

בראה" "הוא המלים את שלxg`lקובע הארץ "כל

מובן שמכך ל"ונתנה...", ובסמוך היא" הקדושֿברוךֿהוא

ובמיוחד ל"ונתנה...", גם מתקשרות בראה" "הוא שהמלים

החיבור? בוא"ו "ונתנה", נאמר כאשר

זהה, בעיניו" ישר לאשר "ונתנה המלים משמעות ג)

וברצונו... להם, נתנה "ברצונו שבהמשך למלים לכאורה,

רש זאת אומר בתחילה לנו". באופןנתנה ,illk"י

שחפץ למי ישראל ארץ את נתן שהקדושֿברוךֿהוא

הוא מכן ולאחר לו, תחילהhxtnלתיתה נתנה שכשרצה ,

מובן ואין "לנו". ברצונו נתנה מכן ולאחר מדוע24"להם", :

פעמיים? זאת לומר רש"י צריך

צריך, אתם" "לסטים הטענה על להשיב כדי ד)

שיי ואין קללה, היא למו" זועבד קללה שע"י לומר (אבלdyrpך לעבד כנען

כנען שארץ לומר שייך אין ובמילא משמש) להיות כה: ט, נח בפרש"י צע"ק

xak 'iepw dzidוראה וראהi"yxtלישראל. טז. טו, ז. יג, לך כז. ט, כו. ט, נח

.204 ע' חט"ו לקו"ש

שקר16) האומות ישיבו בלבד... בראשית פ' נכתב הי' "שאם כאן בגו"א

מן הארץ יטול למה כי דינא, בלא דינא עושה הקב"ה שאין דוברים... אתם

אבל באריכות. עיי"ש לישראל". ויתן האומות

וברצונו להם נתנה ברצונו כו' היא הקב"ה של הארץ "כל רש"י מלשון א)

הפרשיות שבכל אוה"ע) טענת (על שהתשובה משמע, לנו" ונתנה מהם נטלה

מה כפי בה לעשות ברשותו ולכן היא שלו שהארץ הענין רק הוא החדש, עד

ביאור לא אבל – dnlשרוצה mrhd.לנו ונתנה מהם נטלה

רש"י ל' – אדרבא שמוכרחepevxaב) (ולא שברצון דבר שזהו משמע

וטעם). דין ע"פ

) אחרי בפ' מפורש מהם שנטלה הטעם עונה`xgג) "ואפקוד החדש) פ'

שנרמז מהטעם יותר מובן זה שטעם [ובפרט גו'". הארץ ותקיא עלי'

הארץ את לתת לאברהם הקב"ה שהבטיח בעת כי החדש, שלפני בהפרשיות

הבטיח למה – לטענה מקום (קצת) ויש האמורי", עון שלם "לא – `fלזרעו

אברהם]. של לזרעו הארץ את שיתן

(17i"yxt.(ואכ"מ כב. יג, שלח מפרש"י העירו (וכבר ו. יב, לך

המגיע18) החלק נתתם "שלא – היא אתם" "לסטים שטענת כאן, ברא"ם

ארצות "שכבשתם הלשון פשטות אבל שם". בני miebלשאר drayמשמע לא "

כלל. כן

הלא19) בידכם היא בזוזה הלא אותן.. משיבין "וישראל ב: פ"א, בב"ר

רק היא זו מענה אבל כו'". אתם",r"de`yכפתורים "לסטים לטעון להם אין

הטענה על תשובה ואי"ז כאן), רא"ם (ראה לחברך תאמר אל שבך מום כי

dnvrש זה כי ,mixeztkמה הארץ את שmierגזלו מתיר אותה.l`xyiאינו יקחו

א"י כיבוש – שבפנים ההסברה ע"פ גזילה.`epiמשא"כ

הפשט,20) בדרך גם וכ"ה רפ"ט. מלכים הל' רמב"ם סע"א. נו, סנה'

יג). ו, נח (רש"י הגזל" על אלא דינם גזר נחתם לא המבול "דור שהרי

א"י21) תחום מכלל שאינם ארצות כמה כבש המלך דוד שאפילו ועד

mcew" ע"ז לומר שייך ואין א"י*. –epevxaכיבוש לנו" ונתנה מהם נטלה

" עשה כד).ly`שהרי יא, עקב (ספרי כתורה"

ס"י.22) סתרמ"ט אדה"ז שו"ע גםp"yeראה ולהעיר .i"yxtn,כא חקת

כג. ב, דברים כו.

ש"הוא23) מצד הוא הארץ על הקב"ה שבעלות גםd`xaומכיון לכן ,"

) מהם. ליטלה ויכול ברשותו היא נשארת להם** שנתנה "כיznbecaeלאחר

כג). כה, בהר – הארץ" לי

משמע,24) בעיניו" ישר "לאשר מלשון הארץdne`dyוגם: את נתן לה

על כן לומר שייך איך ב) לכאן? נפק"מ מאי א) ולכאורה: בעיניו". "ישר היא

r"de`" על שרצה"?`xexובפרט למי "ונתנה הול"ל טפי וא"כ – כנען"?

eyaky zevx`d la` (*xg`l,i"` yeaikmillkp"aepevxae.my awr ixtq d`x) "epl dpzp 'eki"yxt.(37 dxrd onwl d`xe .b ,` ryedi

glzyn zeidl ± ixen`d oer mly `l ik" (fh ,eh jl) i"yx y"nn la` ."ezpznn xfeg jid k"l`c ,oihelgl mdl dpzp `l" :o`k ipewfga (**...evx`n,"dz`q `lnzzy cr

dpizp dzid mdl dpizpdy gxkendxenb`l` ,rxtp k"g`y,dfl sqep] ik ± "d`xa `ed `id d"awd ly ux`d lk"c mrhdl mb jixv n"ny `l`) .mvx` z` mdn lhpe mdn

.('f sirq onwlck ,mzekf lk mdn llypy ote`a "epl dpzpe mdn dlhp"y dnl mrhd edf [ely epi`y oipra mdn rxtil zeyx el oi` ely ux`d oi` m`ay

ziy`xa zegiyÎihewl

של בעלותם נוצרה כיצד רק לדעת עלl`xyiלכאורה,

כבשוה שהם מפני לא שזאת גויים", שבעה "ארצות

מפני אלא הארץedÎjexaÎyecwdy`בעצמם, "כל (אשר

מציין מדוע אך להם. נתנה היא"), הקדושֿברוךֿהוא של

נתנה "ברצונו הפרט את בפירושו "?mdlרש"י

טענה לשלול רש"י מתכוון שבכך להסביר, ניתן

העולם: אומות ידי על להישמע בכלcvikשעלולה אפשר

מדגיש ולכן להם? שייכת שהיתה ארץ מהם לקחת זאת

העולם לאומות ישראל ארץ של ששייכותה שכיון רש"י,

"wxהיא שהקדושֿברוךֿהוא הריepevxaמפני להם", נתנה

לישראל. ולתיתה מהם ליטלה "זכותו"

הרי כך, אם כי כך, זאת להסביר קשה אילו`daxcאך :

שהם, אלא להם", נתנה ש"ברצונו כותב רש"י היה לא

הארץ ש"כל שהובהר לאחר הרי בעצמם, נטלוה כביכול,

העולם אומות נטלו זאת ובכל היא", הקדושֿברוךֿהוא של

mnvra,ישראל ארץ הקדושֿברוךlyֿ`את של רצונו לפי

ישראל, ארץ על בעלות שום להם היתה לא אז הרי הוא,

מהם. לקחתה אפשר מדוע יותר מובן והיה

ששייכותה לומר, רש"י מתכוון "ברצונו" בביטוי ה)

מכן ולאחר הגויים, לשבעה בתחילה ישראל ארץ של

ה' מאת פרטית השגחה של תוצאה רק אינה לישראל,

רצון לכך שהיה אלא בעולם, המאורעות ככל יתברך

ההדגשה25מיוחד מובנת לנו" "ונתנה לגבי להבין: יש .

מברית החל רבות, פעמים מוצאים שאנו כפי ש"וברצונו",

שהקדושֿברוךֿהוא הבתרים, תהיהdvxבין ישראל שארץ

ההדגשה את להבין קשה אך ישראל. בני של ברשותם

"נתנה לגבי מוצאיםmdl"ברצונו" אנו היכן :"26,

יכבשוdvxשהקדושֿברוךֿהוא חם שבני מיוחד, באופן

שם? של זרעו מידי ישראל ארץ את

.‰
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הוא: לכך ההסבר

לגבי האומות מכל ישראל בני של dxezdהבדלתם

zeevndeאז אשר תורה, מתן בזמן בעיקר התחדשה

העמים" מכל סגולה לי יותר27"והייתם כללי באופן .

תורה למתן הקשורה מצרים, ביציאת ההבדלה ,28התחילה

הזה "החדש המצוה על נצטוו ".mklכאשר

שעליהן הנשה, גיד ושל מילה של המצוות גם אמנם,

אברהם לבני רק ניתנו מצרים, יציאת לפני הרבה נצטוו

ויעקב עליהן29יצחק שהציווי כיון אך ,`lבזמן היה

להם ניתנו לא אלו שמצוות יוצא, תורה, למתן ובקשר

zicedi dne`kשל מסויים כסוג אלא gpמיוחדת, ipa30,

עמון עשו, בני לגבי ישראל בני שנצטוו להוראות בדומה

העמים31ומואב מבין וכו' עשו בני נבדלים בכך אשר ,

האחרים.

צריכה היתה שהתורה רש"י, של שאלתו מובנת זה לפי

הוראות היא ש"תורה" כיון לכם": הזה מ"החדש להתחיל

הציוויים32וציוויים כל הרי כיהודים, ישראל לבני שניתנו ,

מהיותם ישראל בני של יציאתם לפני שניתנו וההוראות

או עצמו, בפני בספר להיכתב צריכים היו נח, בני של סוג

מתן עד נח בני מצוות כשבע במסורה, מועברים להיות

ישראל לבני כהוראה בתורה להיכלל ולא .micedikתורה,
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מ"בראשית", מתחילה שהתורה רש"י, משיב כך על

נלמדת שבכך l`xyilמשום d`xedלטענת להשיב מה

שבעה ארצות שכבשתם אתם "לסטים העולם אומות

גויים".

במלחמה כיבוש אך`epiאמנם, ג', בסעיף כדלעיל גזל,

אומות יוכלו עדיין מעשיו..." "כח התשובה לולא זאת בכל

כי אתם...", "לסטים מסוימת במדה לטעון העולם

בכיבוש ישראל של לרשותם ישראל ארץ של העברתה

באופן עלcgeinנעשתה אחר ממעבר יותר ועמוק שונה ,

כדלהלן. אחרת, ארץ של כיבוש, ידי
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– קנין צורת בכל לזולתו, אחד מאדם דבר בהעברת

עצם משתנה אין – וכדומה במלחמה כיבוש מתנה, מכירה,

שהרי25) – אתם" "לסטים הטענה על תשובה אי"ז חפץmilfebykדאל"כ,

זה הרי – ובכ"ז פרטית, בהשגחה ג"כ ה"ז .dlifbממישהו,

הטענה26) על (להתשובה נפק"מ למאי – לזה מקור ישנו באם ואפילו

שהנתינה להדגיש אתם) "ברצונו"?mdlלסטים היא *

ה.27) יט, יתרו

יב.28) ג, שמות

בני29) "לרבות ה"ח) פ"י מלכים הל' ברמב"ם וכ"ה ב. נט, (סנה' בגמרא

) בפרש"י אבל ובניeheytקטורה". ישמעאל בני יכול יט: יז, לך מקרא) של

כו'. הקיום בכלל קטורה

ואילך.30) 145 ע' [המתורגם] ח''ה לקו''ש ראה

ט.31) ח, ד, – כג יט. ט, ה, ד, – ב דברים

הרד"ק.32) בשם פרשתנו ריש גו"א ב. נג, זח"ג

.zncewd dxrd d`x ± "epl dpzp"l rbepa (*



��  ziy`xa zegiyÎihewl
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ezednבדבר :envrשל לרשותו שייכותו מתבטאת אינה

ורק`xgאוdfאדם ,zelradמשתנה.33עליו

מאז כי מכך, שונה ישראל ארץ של כיבושה אך

שינוי חל גויים" שבעה "ארצות את ישראל mvraשכבשו

dzednככל ארץ היתה היא כן לפני הארץ: של

ומאז34הארצות עם, לכל להשתייך יכולה שהיתה ,

השתנתה ישראל ידי על dnvrכיבושה ux`dוהיא ,

l`xyiמעתה ux`מהותה היאcinzleבכל שאין כך ,

שוב אחרjiizydlיכולה אין35לעם ולעולם אופן בשום .

כאשר הגלות, בזמן אף ולכן, מישראל. לקחתה אפשרות

"epilbמארצנוepwgxzpe"אדמתנו בכל36מעל נקראת היא ,

"ארצנו" ישבו37זאת "לא מכך: ויותר ו"אדמתנו".

ישראל בארץ להתיישב לגוי אסור – .38בארצך"

של הקשר על בחומש לומד למקרא החמש בן כאשר

"ודור גויים": שבעה ל"ארצות ישובו39ישראל רביעי

יודע כבר הוא הזאת", הארץ את נתתי לזרעך iptlהנה...

ok40."עולם עד "לזרעך היא זו שנתינה

אתם "לסטים העולם אומות של לטענתם הסיבה זוהי

שכאשר יודעים, הם גם גויים": שבעה ארצות שכבשתם

ארצות הפכו גויים", שבעה "ארצות את אז ישראל כבשו

ישראל ארץ להיות יכולהcinzlאלו אינה שהארץ כך ,

העולם לאומות להם, שוב הם41להשתייך כך ומשום .

היא ישראל, שכבשוה שלפני כיון אתם": "לסטים טוענים

הארצות ככל ארץ עם,34היתה לכל להשתייך היכולה ,

ישראל ארץ את ליטול זכות לישראל היתה לא כך ומשום

העולם מאומות תילקח שהיא כזה, זהוoihelglבאופן –

לטענתם. ושוד, גזל

" היא כך על הקדושֿברוךֿהואlkוהתשובה של הארץ

הוא שהקדושֿברוךֿהואd`xaהיא, כיון :"xviכל את

ש" שכיון מובן הרי הקדושֿברוךlkֿמציאותה, של הארץ

בחיצוניות רק (לא היא" ובעצם42הוא בפנימיותה אלא ,

שהיתה ארץ של מהותה את לשנות ביכולתו לכן מהותה),

לתמיד ישראל לארץ הגויים" .43"ארצות

.Á
‰˙‡È¯· ¯Á‡Ï ‰�˙È� ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈÈÂ‚‰ ˙ÂÏÚ·

היא" הקדושֿברוךֿהוא של הארץ "כל ההסבר גם אך

"לסטים טענתם את לסתור כדי דיו מספיק אינו עדיין

אתם...":

ארצות שכבשתם אתם "לסטים התביעה היתה אילו

מ" נטלו שישראל רק טוענת גויים" גויים"drayשבעה

כן לפני להם שייכת שהיתה שכיוןdyrnlארץ מובן, היה ,

שלi"yxtראה33) "פשוטו אינו זה ואפילו כו'. תקומה יז): (כג, ח"ש

למקנה". ויקם.. (שהוא) מקרא

היתה34) לא הרי ב), כו, תולדות רש"י (ראה קדושה בה הי' אז שגם אף

ארץ- בנוגעl`xyiאז הקדושה אז הי' לא – וגם טז), טו, ז. יג, לך רש"י (ראה

שלא עד בתחלתה: מכילתא וראה וכיו"ב. בארץ התלויות ארץdxgapלמצות

כו'. הארצות כל היו ישראל

שהם)35) ובעת (אע"פ אויביכם עלי' ושממו (בחוקותיmiayeidע"ד: בה

ובכ"מ. לב). כו,

דיו"ט.36) מוסף – התפלה נוסח

אויביכם37) עלי' ושממו הארץ והשימותי.. לבֿג): (כו, בחוקותי ראה

miayeidראה – והיתהi"yxt(בהתיישבות בה.. וישב) שממה`mkvxר"פ

mkixre.חרבה יהיו

פ"י38) ע"ז הל' רמב"ם גם וראה ב. ז, ואתחנן רש"י לג. כג, משפטים

שם ו' (ובהלכה וד'. "ה"ג בזמןlkכתב האלו.. אוelbyהדברים כו' ישראל

עכו"ם כו'").dtiwzשיד אבל כו'

יט).39) (טו, ובפרש"י טזֿיח) (טו, לך

טו.40) יג, לך

יאמרו41) "שאם רש"י ל' יומתק mlerdועפ"ז zene`– "lkהאומות

ארצות ישראל שכבשו מה האומות לשאר להו איכפת מאי dray(דלכאורה,

כי – גוים*?)

הוא בארצך" ישבו ד"לא האיסור הפשט, בדרך שגם שי"ל, למה [נוסף

אותך יחטיאו "פן שבכתוב הטעם שייך בהם גם שהרי האומות, לכל בנוגע

עובדי שאר בין לחלק טעם שום ש"אין א), כ, (ע"ז דאמר תוד"ה (וראה לי"

רק קאי בארצך" ישבו ד"לא שהאיסור את"ל אפילו – עממים") לז' כוכבים

הסמוך] שבפסוק הארץ" "יושבי על

לארץֿ הארץ נעשית גויים, שבעת ארץ שכבשו שמהעת ואיןl`xyiפשוט ,

אם (אפילו בה זכות אומה בארצנו).`mpiלשום לשבת אסורים

(42" הלשון דיוק לבאר יש בפנים, מ"ש באםlkע"פ גם – כו'" הארץ

ש" שמכיון – הכיבוש לעצם בנוגע היתה אתם" "לסטים הארץlkהטענה

לעיל (ראה להם" ש"נתנה לאחר גם ברשותו היא לכן היא", הקב"ה של

.(23 הערה

ה"ג):43) פ"א תרומות (הל' הרמב"ם מ"ש יובן בפנים, מ"ש ע"פ

ב"ד וע"פ הוא ישראל שמלך אע"פ כנען.. לארץ חוץ דוד שכבש "הארצות

כל שיכבוש קודם אותם שכבש מפני דבר.. לכל כא"י אינו עושה הוא הגדול

הי' אחרות ארצות כבש ואח"כ לגבולותי' כנען ארץ כל תפס ואילו א"י..

דבר" לכל כא"י כולו כיבושו

כנען לארץ שמחוץ בארצות גם היא א"י שקדושת מכיון דלכאורה: –

לצורך כיבושlkכשכבשום הוא ישראל מלך של כיבושו והרי miaxישראל,

שכבשן לן איכפת מאי ה"ב), א"י?mcew(שם כל שיכבוש

כי –dyecwdמפני (ובעיקר) כ"א (לבד) הכיבוש מצד אינה דא"י

שכבשו הארצות ולכן, לנו", "נתנה בכללixg`lשהקב"ה ה"ה א"י כל כיבוש

"יהי' שם: (וברש"י ג א, יהושע כד. יא, (עקב נתתיו" ו"לכם יהי'" "לכם

יהושע שכבש ישראל "כארץ והם הארצותlklקדוש")), משא"כ דבר"**,

שנקנו אף שם), עקב (ספרי כתורה" "שלא הוא שהכיבוש מכיון לפנ"ז, שכבשו

לנו". "נתנה בכלל אינם – מלחמה דכיבוש הקנין מצד לישראל

.l`xyi z` hipwdle zepnl `id dfa mzpeeky ,l"i wgecay s` (*

.my zenexz 'ld f"acxa r"ve .e"d d"t mikln 'ld m"anxd oeyl (**
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לכן מהקדושֿברוךֿהוא, לגויים ניתנה הארץ על שהבעלות

מהם. אותה ליטול "זכותו"

את נטלו שישראל היא, העולם אומות שטענת כיון אך

העולםlknהארץ "זכות"44אומות היתה לכולם כלומר, ,

האחרותgekaמסויימת הארצות שכל כפי זו, בארץ

zeieyrעם מיד להם ניתנה זו וזכות עם, לכל להשתייך

שנבראה הארץ, העשויהoileg34כארץdligzklnבריאת

לא זו שזכות מכך, יוצא העמים. מן אחד לכל להשתייך

dpzipעצם מצד מאליה, הנוצרת זכות היא אלא להם,

בריאתה. מעת הארץ של המהות

אפשר כיצד אתם": "לסטים לטענה מקום יש כן ועל

מעצם "מגיעה" אשר בארץ, ה"זכות" את מהם ליטול

ארץ?! כל של מהותה

ונתנה בראה "הוא רש"י מוסיף זו, לטענה להשיב כדי

הקדושֿברוךֿהוא ברא כאשר שמיד בעיניו", ישר לאשר

נתנה הוא אז כבר – ונתנה" "בראה – ישראל ארץ את

לישראל בעיניו", ישר "לאשר ה"זכות"45במחשבה כלומר, .

ישראל ארץ על כן לפני העולם לאומות מפני`dpiשהיתה

מכן שלאחר מפני רק אלא ישראל, ארץ של מהותה 46עצם

ליטולdpzp"ברצונו "רשאי" להם, זאת שנתן ומי – להם"

לנו". ונתנה מהם "נטלה – כך אחר מהם אותה

.Ë
"‰ÏË� ...‰�˙�" ÔÂˆ¯ Â˙Â‡

מלכתחילה, אם שני: מצד השאלה מתעוררת עתה אך

ישראל ארץ את הקדושֿברוךֿהוא נתן הבריאה, בעת

במהות אותה ברא הוא כלומר, בעיניו", ישר "לאשר

ישראל, ארץ של אומותzlleydמיוחדת כל זכויות את

ח"ו נגרם להם" "נתנה ידי שעל מכך, יוצא עליה, העולם

זמני, באופן אפילו מהם, לקיחתה על לישראל עוול

זכותם כך,dndzizeונפגעה לומר שאין וכיון הארץ. על

"לאשר נתינה היתה לא הבריאה שבזמן לכאורה, מובן,

בעינה. האומות טענת נשארת כך, ואם בעיניו", ישר

" רש"י: מדגיש להם,epevxaלכן נטלהepevxaeנתנה

כרצון הוא "ברצונו", הראשון, הרצון – לנו" ונתנה מהם

בתחילה הקב"ה של "ברצונו" כלומר, "וברצונו". השני,

תוביל "להם" ישראל ארץ של הזמנית שהנתינה היה,

בפועל ישראל ארץ תהיה שהיא "לנו". נתינתה של למטרה

הגויים, של רשותם את תעבור שהיא לאחר רק ובגלוי,

שכך משום היא, לכך הסיבה מכן. לאחר מהם ותילקח

ארץepevxaעלה את שדוקא ייהפכוmiiebd47יתברך,

הקודש! ארץ ישראל, לארץ מובן,48ישראל לפיכך .

בעיניו", ישר לאשר ל"ונתנה סתירה אינה להם" ש"נתנה

של התכלית מתבצעת "להם" הנתינה ידי על להיפך: אלא

ייהפכו הגויים ארצות שאת – בעיניו" ישר "לאשר הנתינה

ישראל. לארץ ישראל

.È
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סיפור רק לא ב"תורה" נכללים מדוע יובן זה לפי

"החדש עד הפרשיות שאר כל גם אלא בראשית, מעשה

מובן הללו הפרשיות כל ידי על כי לכם", הזה

ישר "לאשר ישראל ארץ את נתן שהקדושֿברוךֿהוא

להם" "נתנה של והענין בראה", "הוא כאשר מיד בעיניו"

לנו": "נתנה של האחד הרצון למימוש אמצעי רק היה

מיד התורה אותנו מלמדת בכלל, הבריאה שלגבי כשם

היתה שהבריאה ברא", "בראשית הראשונות במלים

שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראת התורה "בשביל

עם49ראשית" נוצר שאז תורה, מתן עד אז, עד זאת ובכל ,

אשר רבים דורות היו לפני`mpiישראל, "חשובים

שה"מרגליות"50המקום" יתברך, ברצונו עלה שכך מפני ,

מה"חול" דוקא .50תוצאנה

ישר לאשר "נתנה התכלית ישראל: לארץ בקשר גם כך

עם מיד הקדושֿברוךֿהוא של במחשבתו היתה בעיניו"

הגויים איי כש"נפרדו מכן, שלאחר כך הארץ, בריאת

ללשונו" איש של51בארצותם בחלקו "נפלה ישראל ארץ ,

בארץ" אז ש"והכנעני התורה מספרת מכן לאחר וגם שם".

את נתתי "לזרעך הקדושֿברוךֿהוא של להבטחתו בסמוך

ארצות44) "שכבשתם רש"י אוה"עdrayומ"ש שטענת אף – גוים"

של הזכות ששללו גםlkהיא היא זו שטענה נאמר באם [ובפרט האומות

תד אשר מקום ל"כל י"ל,בנוגע – הקודמת)] הערה (ראה רגלכם" כף רוך

ארצות ישראל שכבשו לאחרי דוקא באה אוה"ע שטענת לומר בזה שכוונתו

drayיכולים היו לא ועוג, סיחון ארץ שכבשו לאחרי גם לפנ"ז, משא"כ גוים.

ל"ארץֿ עדיין אז נעשתה לא כי אתם", "לסטים לקו"שl`xyiלטעון (ראה "

גזל, אינו מלחמה כיבוש הרי – הכיבוש לעצם ובנוגע ,(4 הערה 14 ע' ח"ט

כבפנים.

כבפרש"י45) – "עמו" נקראו הם dfשרק iptlבד"ה וכן .jenqdבשביל :

כו'. ישראל

ראה46) – רב זמן ו.i"yxtלאחר יב, לך

דאתהפכא47) המעלה שנכתבוkeyg`וע"ד מה גם יובן ועפ"ז לנהורא.

k"ekלהסביר שיוכלו בכדי שלם, מספר יותר בתורה, שכיבושr"de`lפרשיות

שארצות הוא העליון שרצון מכיון כי – גזילה אינו יהפכוmiiebdא"י

זה.l`xyiלארץ_ על יסכימו הגויים שגם נוגע לכן ,

תש"ט משה ויאמר בד"ה ונתבאר (הובא א וסח, ב סז, זח"ב עד"ז וראה

דמתן הענין הי' דוקא יתרו הודאת שע"י dxez.52פ"ו), הערה לקמן וראה .

בקדמיתא48) לכנען קדישא ארעא אתייהיבת לא אי א: פג, מזח"א להעיר

דקוב"ה. ועדבי' חולקי' ארעא הות לא בה וישלוט

(49.2 הערה לעיל וראה כאן. פרש"י

וישב.50) ר"פ פרש"י

ה.51) יו"ד, נח
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לכן מהקדושֿברוךֿהוא, לגויים ניתנה הארץ על שהבעלות

מהם. אותה ליטול "זכותו"

את נטלו שישראל היא, העולם אומות שטענת כיון אך

העולםlknהארץ "זכות"44אומות היתה לכולם כלומר, ,

האחרותgekaמסויימת הארצות שכל כפי זו, בארץ

zeieyrעם מיד להם ניתנה זו וזכות עם, לכל להשתייך

שנבראה הארץ, העשויהoileg34כארץdligzklnבריאת

לא זו שזכות מכך, יוצא העמים. מן אחד לכל להשתייך

dpzipעצם מצד מאליה, הנוצרת זכות היא אלא להם,

בריאתה. מעת הארץ של המהות

אפשר כיצד אתם": "לסטים לטענה מקום יש כן ועל

מעצם "מגיעה" אשר בארץ, ה"זכות" את מהם ליטול

ארץ?! כל של מהותה

ונתנה בראה "הוא רש"י מוסיף זו, לטענה להשיב כדי

הקדושֿברוךֿהוא ברא כאשר שמיד בעיניו", ישר לאשר

נתנה הוא אז כבר – ונתנה" "בראה – ישראל ארץ את

לישראל בעיניו", ישר "לאשר ה"זכות"45במחשבה כלומר, .

ישראל ארץ על כן לפני העולם לאומות מפני`dpiשהיתה

מכן שלאחר מפני רק אלא ישראל, ארץ של מהותה 46עצם

ליטולdpzp"ברצונו "רשאי" להם, זאת שנתן ומי – להם"

לנו". ונתנה מהם "נטלה – כך אחר מהם אותה
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מלכתחילה, אם שני: מצד השאלה מתעוררת עתה אך

ישראל ארץ את הקדושֿברוךֿהוא נתן הבריאה, בעת

במהות אותה ברא הוא כלומר, בעיניו", ישר "לאשר

ישראל, ארץ של אומותzlleydמיוחדת כל זכויות את

ח"ו נגרם להם" "נתנה ידי שעל מכך, יוצא עליה, העולם

זמני, באופן אפילו מהם, לקיחתה על לישראל עוול

זכותם כך,dndzizeונפגעה לומר שאין וכיון הארץ. על

"לאשר נתינה היתה לא הבריאה שבזמן לכאורה, מובן,

בעינה. האומות טענת נשארת כך, ואם בעיניו", ישר

" רש"י: מדגיש להם,epevxaלכן נטלהepevxaeנתנה

כרצון הוא "ברצונו", הראשון, הרצון – לנו" ונתנה מהם

בתחילה הקב"ה של "ברצונו" כלומר, "וברצונו". השני,

תוביל "להם" ישראל ארץ של הזמנית שהנתינה היה,

בפועל ישראל ארץ תהיה שהיא "לנו". נתינתה של למטרה

הגויים, של רשותם את תעבור שהיא לאחר רק ובגלוי,

שכך משום היא, לכך הסיבה מכן. לאחר מהם ותילקח

ארץepevxaעלה את שדוקא ייהפכוmiiebd47יתברך,

הקודש! ארץ ישראל, לארץ מובן,48ישראל לפיכך .

בעיניו", ישר לאשר ל"ונתנה סתירה אינה להם" ש"נתנה

של התכלית מתבצעת "להם" הנתינה ידי על להיפך: אלא

ייהפכו הגויים ארצות שאת – בעיניו" ישר "לאשר הנתינה

ישראל. לארץ ישראל
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סיפור רק לא ב"תורה" נכללים מדוע יובן זה לפי

"החדש עד הפרשיות שאר כל גם אלא בראשית, מעשה

מובן הללו הפרשיות כל ידי על כי לכם", הזה

ישר "לאשר ישראל ארץ את נתן שהקדושֿברוךֿהוא

להם" "נתנה של והענין בראה", "הוא כאשר מיד בעיניו"

לנו": "נתנה של האחד הרצון למימוש אמצעי רק היה

מיד התורה אותנו מלמדת בכלל, הבריאה שלגבי כשם

היתה שהבריאה ברא", "בראשית הראשונות במלים

שנקראו ישראל ובשביל ראשית שנקראת התורה "בשביל

עם49ראשית" נוצר שאז תורה, מתן עד אז, עד זאת ובכל ,

אשר רבים דורות היו לפני`mpiישראל, "חשובים

שה"מרגליות"50המקום" יתברך, ברצונו עלה שכך מפני ,

מה"חול" דוקא .50תוצאנה

ישר לאשר "נתנה התכלית ישראל: לארץ בקשר גם כך

עם מיד הקדושֿברוךֿהוא של במחשבתו היתה בעיניו"

הגויים איי כש"נפרדו מכן, שלאחר כך הארץ, בריאת

ללשונו" איש של51בארצותם בחלקו "נפלה ישראל ארץ ,

בארץ" אז ש"והכנעני התורה מספרת מכן לאחר וגם שם".

את נתתי "לזרעך הקדושֿברוךֿהוא של להבטחתו בסמוך

ארצות44) "שכבשתם רש"י אוה"עdrayומ"ש שטענת אף – גוים"

של הזכות ששללו גםlkהיא היא זו שטענה נאמר באם [ובפרט האומות

תד אשר מקום ל"כל י"ל,בנוגע – הקודמת)] הערה (ראה רגלכם" כף רוך

ארצות ישראל שכבשו לאחרי דוקא באה אוה"ע שטענת לומר בזה שכוונתו

drayיכולים היו לא ועוג, סיחון ארץ שכבשו לאחרי גם לפנ"ז, משא"כ גוים.

ל"ארץֿ עדיין אז נעשתה לא כי אתם", "לסטים לקו"שl`xyiלטעון (ראה "

גזל, אינו מלחמה כיבוש הרי – הכיבוש לעצם ובנוגע ,(4 הערה 14 ע' ח"ט

כבפנים.

כבפרש"י45) – "עמו" נקראו הם dfשרק iptlבד"ה וכן .jenqdבשביל :

כו'. ישראל

ראה46) – רב זמן ו.i"yxtלאחר יב, לך

דאתהפכא47) המעלה שנכתבוkeyg`וע"ד מה גם יובן ועפ"ז לנהורא.

k"ekלהסביר שיוכלו בכדי שלם, מספר יותר בתורה, שכיבושr"de`lפרשיות

שארצות הוא העליון שרצון מכיון כי – גזילה אינו יהפכוmiiebdא"י

זה.l`xyiלארץ_ על יסכימו הגויים שגם נוגע לכן ,

תש"ט משה ויאמר בד"ה ונתבאר (הובא א וסח, ב סז, זח"ב עד"ז וראה

דמתן הענין הי' דוקא יתרו הודאת שע"י dxez.52פ"ו), הערה לקמן וראה .

בקדמיתא48) לכנען קדישא ארעא אתייהיבת לא אי א: פג, מזח"א להעיר

דקוב"ה. ועדבי' חולקי' ארעא הות לא בה וישלוט

(49.2 הערה לעיל וראה כאן. פרש"י

וישב.50) ר"פ פרש"י

ה.51) יו"ד, נח
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הזאת" ישראל52הארץ ארץ את הכנעני כבש שכאשר ,53

לאברהם הקדושֿברוךֿהוא הבטיח מיד שם", של "מזרעו

שבכך אלאl`אבינו, שם, של לזרעו נתינתה ח"ו תתבטל

לבניך" להחזירה אני .54"עתיד

"לנו" הנתינה לצורך אכן, לשאול: שאפשר כיון אך

כך לשם אך "להם", הנתינה את לעבור ישראל ארץ צריכה

רק "לנו" ישראל ארץ ניתנה מדוע קצרה. בתקופה די

כך על – רבות? כה שנים לכנענים שייכותה לאחר

ברצונו עלה שכך הבתרים, בין ברית בענין התורה מבהירה

ישראל לעם ישראל ארץ שנתינת ה', רצון זהו יתברך:

להם לא בארץ זרעך יהיה ש"גר לאחר דוקא תהיה בפועל

שנה" מאות ארבע אותם וענו 55ועבדום

של הפרטים הבאות בפרשיות מסופרות לכך ובהמשך

סיפור – כך ואחר מצרים, בגלות בפועל הגזירה יישום

ישראל את הוציא ברוךֿהוא הקדושֿ כיצד מצרים, יציאת

זבת ארץ אל ורחבה, טובה ארץ "אל להביאם כדי ממצרים

ודבש" .56חלב
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בפנימיות הסבר נדרש עדיין לעיל, האמור כל לאחר

א57הענינים להשיב: מה לדעת צריכים שישראל כיון מנם,

להתנהג, צריכים עצמם הם כיצד רק ולא העולם, לאומות

ועד שמ"בראשית" הפרשיות גם בתורה מופיעות לכן

אומות לטענת התשובה נמצאת שבהן לכם", הזה "החדש

התורה זאת בכל קשה: עדיין אך אתם". "לסטים העולם

התנהגותם לגבי לישראל הוראות בעיקר ומדועmdlyהיא ,

" –gztדוקא בעניניםzgiztyבבראשית" היא התורה

לאומות להשיב מה לדעת כדי רק לישראל חשובים שהם

מה לומדים שלם מחומש יותר שבמשך לאחר ורק העולם,

" ושארmdlלענות לכם" הזה "החדש פרשת מתחילה ,"

עצמם?! לישראל וההוראות 58המצוות

קבעה שבו הזה, הסדר עצם שגם לומר, הכרחי לפיכך

בסדר הוראה. – מהתורה חלק הוא הדברים, את התורה

התורה: לימוד סדר לגבי הוראה נלמדת זה

zilkzכפי אותה ילמד שהיהודי היא, התורה לימוד

העולם לאומות קשר ללא העולם, מן נעלית .59שהיא

הזה מ"החדש אשר וכהוראות שניתנוmklכמצוות ,

כדי אך העמים". מכל "סגולה עם כבר בהיותם לישראל

לנפש המותאם הלימוד כן לפני דרוש זו, לדרגה להגיע

מישראל" ואחד אחד בכל שישנו "הגוי –60הבהמית,

שבאמצעותן לכם" הזה "החדש עד אשר לפרשיות בדומה

העולם. לאומות האמת את להוכיח ישראל יכולים

ארץ בענין שהיה בסדר התורה מראה לכך הסיבה את

כדלהלן. ישראל,
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חז"ל דברי את ולבאר להקדים יש זאת להבין כדי

אמו",61בגמרא "במעי הוא היהודי הילד שכאשר ,

כ אותו יוצא"מלמדין כשהוא כך, ואחר כולה", התורה ל

כולה". התורה כל ו"משכחו מלאך בא העולם", "לאויר

את ממנו משכיחים הכי שבלאו כיוון השאלה: ומתעוררת

כן? לפני זאת אותו מלמדים מדוע – למד אשר כל

היהודי אצל להיקלט צריכה התורה הוא: לכך ההסבר

"נהמא של באופן ולא ויגיעה, ועסק לימוד עלֿידי

למד אשר כולה" ה"תורה את לשכוח עליו לכן דכסופא".

zelwa,העצמית ביגיעתו לכך שיגיע כדי ,

ישראל לארץ רצה62בדומה שהקדושֿברוךֿהוא ,

"נתנה – הגויים ארץ בתחילה תהיה ,mdl"63שהיא

ישראל,mzcearaוישראל לארץ אותה להפוך יזכו

כולה", התורה "כל את תחילה אותו מלמדים זאת בכל

בלימודו רק מתחיל התורה לימוד היה אילו שלinvrdכי

הנשמה כאשר ובמיוחד נברא, היותו מפני הרי היהודי,

וֿז.52) יב, לך

(53mxh'הי" ו) (פסוק שם רש"י כלשון לכובשה, yaekeשגמר jled."

שם.54) רש"י

יג.55) טו, לך

ח.56) ג, שמות

(57.10 הערה לעיל ראה – הפשט דרך ע"פ הביאור

ואילך.58) 1 ע' ח"כ ואילך. 1 ע' ח"י לקו"ש גם ראה

ולפניםl`xyiשלכן,59) לפני שנכנס מכה"ג למעלה הוא בתורה העוסק

משא"כ שבעולם. מקודש הכי מקום – א) יג, בתורהm"ekr(הוריות העוסק

התורה כי – א) ג, ע"ז – הרי (תוד"ה ככה"ג רק הוא דידהו) מצות (בשבע

בהעולם. ונתלבשה שנמשכה כמו רק הוא לומדים שעכו"ם

בב' ישראל אצל מתחלת שהתורה מה – ב"בראשית" מרומז זה ענין וגם

לו וכתבו א: ט, מגילה (ראה בא' אוה"ע כי`ואצל בראשית), ברא לקים

[היא והב' בבריאה.. תורה.. "דברה כי הוא בב' היא התורה שהתחלת הטעם

להם שיש ישראל אצל ולכן בתחלתו). להאריז"ל (לקו"ת לבריאה" רומז שני']

דבר אצלם היא בבי"ע שנתלבשה התורה ג"כ, דאצילות התורה –ipyבחי'

z"iaתורה הרי בעולם, שנתלבשה התורה לבחי' רק ששייכים אוה"ע משא"כ ,

דבר אצלם היא `s"lזו ± oey`xd.

שם.60) ובהנסמן 218 ע' לתהלים מכתבים קובץ ראה

ב.61) ל, נדה

ע"י62) אלא נתנן לא כו' טובות מתנות שלש סע"א: ה, ברכות ראה

l`xyi ux`e dxez ..oixeqi.'כו

להגיע (שא"א ה"נתנה" מתגלה היגיעה שע"י בפנים לקמן מ"ש וע"פ

הלשון יומתק – עבודה) ע"י כו'.zepznלזה

כו'"63) ד"ומשכחו הענין שם) (בנדה שלמדו מה ע"פ ביותר, ויומתק

לפתח רובץ.z`hgמהכתוב

ziy`xa zegiyÎihewl

התורה את קולט היה הוא בהמית, ובנפש בגוף "מלובשת"

כלומר, הבריאה, בהגבלות מוגבלת שהיא כפי כנברא, רק

העולם", ל"אומות גם השייכת בתורה דרגה

לישראל שייכותה היתה שאילו ישראל, לארץ בדומה

"נתנה ידי על כן, לפני ולא כיבושה, לאחר רק מתחילה

אמנם הרי הבריאה, בזמן בעיניו" ישר לאשר (במחשבה)

היה לא זה קנין אך לישראל, שייכת היתה היא בכך גם

oihelgl rpenמסויימת בעלות או זכות העולם אומות מכל

ישראל. ארץ על

אמו, במעי בהיותו עוד תורה הוולד את מלמדים לפיכך

במלכות "עיבור" בבחינת היא הנשמה כאשר כלומר,

zeliv`c64הוא הלימוד אופן כאשר "נברא", היותו לפני ,

נברא של הגבלות כ65ללא התורה לו וניתנת ללא, שהיא פי

כוח ליהודי ניתן כך ידי ועל הוא66הגבלות. כך שאחר ,

הלימוד ידי על גםelyיוכל בתוכו להאיר הזה בעולם כאן

מהנבראים, הנעלית אמו, במעי שלמד כפי התורה דרגת את

לישראל שניתנה מפני אשר ישראל, לארץ בדומה

להם נותנת הבריאה, בתחילת מיד כן, לפני (במחשבה)

" של בעבודה כוח זו גויים",mzyakנתינה שבעה ארצות

השולל באופן ישראל ארץ להיות תהפוך היא כך ידי שעל

זכות אפילו עליה, שהיא זכות כל לחלוטין העולם מאומות

geka.
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"נתנה מכן לאחר בעיניו", ישר לאשר "נתנה זה: סדר

רק מראה אינו – לנו" ונתנה מהם "נטלה כך ואחר להם",

אופן התורהcenilאת כל אותו "מלמדין שבתחילה התורה,

האדםdlrnlnכולה" יגיעת ידי על לימוד ישנו מכן ולאחר ,

קבע שהקדושֿברוךֿהוא כך כדי הלימוד67(עד שבתחילה ,

" התורה"68לשמה"ly`הוא "אור בו מאיר כך אחר ורק ,(

סדר את גם אלא – מלמעלה אותו שמלמדים לתורה בדומה

עצמה: התורה של ההשתלשלות

הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו היא ,69התורה

כשהיא בעיניו", ישר לאשר "נתנה של לשלב בדומה

שבקדושה. ולטוב ל"ישר" רק שייכת

וירדה" "נסעה התורה מכן בריאה70לאחר לעולמות

לעולמות – שבתורה והרמז הדרוש חלק ועשיה: יצירה

ויצי העשיה71רהבריאה לעולם – הפשט וחלק זאת72, ,

ל"נתנה ישmdlבדומה עשיה יצירה בריאה בעולמות כי ,"

רע רובו73גם "אשר הגשמי העשיה בעולם ובמיוחד ,

רע" "להם".74ככולו קשורה היא –

בסופה" תחילתה "נעוץ זאת בכל ידי75אך על שדוקא ,

התורה, עצמיות מתגלית העשיה שבעולם הפשט לימוד

עשיה76הנעלית יצירה לבריאה ירד שלא הסוד מחלק גם

באצילות ידי77ונשאר שעל לנו", ל"נתנה בדומה וזאת .

ידיmdn"נטלה על שדוקא ,"dzgiwlבעולם "מהם"

ועצמיותה.zpzipהעשיה, התורה פנימיות לנו

התורה, על פירושו בתחילת מיד רש"י רומז לכך

המתחיל" לכלoey`xdב"דיבור כהקדמה גם המשמש ,

שתחילה השיחה: בתחילת כדלעיל החומש, על פירושיו

בדרכו כוונתו (שזוהי מקרא" של "פשוטו את להבין יש

של ל"יינה מגיעים כך ידי על ודוקא בפירושו), רש"י של

הם (שאף דרזין" ול"רזין דאורייתא" ל"רזין תורה",

התורה, לטעמי נגיע ממש שבקרוב עד בפירושו), נכללים

לעתיד צדקנו,78שיתגלו משיח ידי על

לנו" ונתנה מהם "נטלה של השלימות גם תהיה ואז

ארץ את יקבלו שישראל כפשוטה, ישראל ארץ לגבי

וקדמוניekdlישראל קניזי קיני ארץ כולל מכך:79– ויותר ,

הא בכל תתפשט ישראל האמיתית80רצותארץ בגאולה ,

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה,

(e"kyz ziy`xa t"y zgiyn)

ד.64) ח, שה"ש לקו"ת

ללמוד65) אפשר איך גדולה התמי' מובנת dlekעפ"ז dxezd lkבמשך

חדשים?! ט'

א.66) מד, שלח לקו"ת עד"ז ראה

בדעתך67) שים חמישית): וכת (ד"ה חלק ר"פ להרמב"ם פיה"מ ראה

כו'.

הענינים68) שני דוגמת הם התורה, בירידת אלו ענינים ששני וי"ל,

שלמד התורה אותו שמשכחין מה לא"י: בנוגע להם" ונשארdlrnlשב"נתנה

להם שהי' מה דוגמת – לאוה"ע) (וגם לעולם השייכת דתורה הבחי' רק אצלו

הלימודgkaזכות שתחלת ומה שם; של בחלקו בפועל כשהיתה גם בארץ

" "ly`הוא (ודוקא דוגמתjeznלשמה" – לשמה") (אח"כ) בא לשמה שלא

להם ליטלהlreta,yakykהנתינה (והוצרך שם של מזרעו הארץ את הכנעני

לנו). ולתת מהם

דאצילות,69) חכמה לבחי' והכוונה – סע"א) (ח, פ"ד בתניא אדה"ז לשון

דאצילות בחכמה שזהו וכו'", המדע והוא היודע הוא "כי שם ממ"ש כמובן

בהגהה). (פ"ב

(ח,70) פ"ד שם אדה"ז ב).לשון

ולפי71) בבריאה, ודרוש ביצירה רמז – הע"ח לפי בזה: דיעות ושתי

אֿב). תשעא, ח"ד לקו"ד (ראה בבריאה ורמז ביצירה דרוש – המ"ח

שם.72) בלקו"ד הובא – ומ"ח ע"ח

ה).73) ה, (תהלים רע" יגורך "לא באצילות ורק

ב).74) (יא, פ"ז תניא

(75.4 הערה לעיל וראה מ"ז. פ"א יצירה ספר

עלי'.76) צורך היא ירידה כל שהרי למטה, התורה ירידת הי' זה שבשביל

כתר מבחי' נמשך והפסוקים האותיות שע"י ב) (ה, ויקרא לקו"ת וראה

מהחכמה. שלמעלה

שם.77) לקו"ת רע"א). (נו, בהגהה פ"מ תניא

ב.78) א, שה"ש רש"י ראה

כג.79) פמ"ד, ב"ר יט. טו, לך רש"י

תקג.80) רמז ישעי' ילקו"ש ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא ראה

•



��  ziy`xa zegiyÎihewl

התורה את קולט היה הוא בהמית, ובנפש בגוף "מלובשת"

כלומר, הבריאה, בהגבלות מוגבלת שהיא כפי כנברא, רק

העולם", ל"אומות גם השייכת בתורה דרגה

לישראל שייכותה היתה שאילו ישראל, לארץ בדומה

"נתנה ידי על כן, לפני ולא כיבושה, לאחר רק מתחילה

אמנם הרי הבריאה, בזמן בעיניו" ישר לאשר (במחשבה)

היה לא זה קנין אך לישראל, שייכת היתה היא בכך גם

oihelgl rpenמסויימת בעלות או זכות העולם אומות מכל

ישראל. ארץ על

אמו, במעי בהיותו עוד תורה הוולד את מלמדים לפיכך

במלכות "עיבור" בבחינת היא הנשמה כאשר כלומר,

zeliv`c64הוא הלימוד אופן כאשר "נברא", היותו לפני ,

נברא של הגבלות כ65ללא התורה לו וניתנת ללא, שהיא פי

כוח ליהודי ניתן כך ידי ועל הוא66הגבלות. כך שאחר ,

הלימוד ידי על גםelyיוכל בתוכו להאיר הזה בעולם כאן

מהנבראים, הנעלית אמו, במעי שלמד כפי התורה דרגת את

לישראל שניתנה מפני אשר ישראל, לארץ בדומה

להם נותנת הבריאה, בתחילת מיד כן, לפני (במחשבה)

" של בעבודה כוח זו גויים",mzyakנתינה שבעה ארצות

השולל באופן ישראל ארץ להיות תהפוך היא כך ידי שעל

זכות אפילו עליה, שהיא זכות כל לחלוטין העולם מאומות

geka.

.‚È
‰¯Â˙‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ¯„Ò ÏÚ „ÓÏÓ ÌÈ�È�Ú‰ ¯„Ò
"נתנה מכן לאחר בעיניו", ישר לאשר "נתנה זה: סדר

רק מראה אינו – לנו" ונתנה מהם "נטלה כך ואחר להם",

אופן התורהcenilאת כל אותו "מלמדין שבתחילה התורה,

האדםdlrnlnכולה" יגיעת ידי על לימוד ישנו מכן ולאחר ,

קבע שהקדושֿברוךֿהוא כך כדי הלימוד67(עד שבתחילה ,

" התורה"68לשמה"ly`הוא "אור בו מאיר כך אחר ורק ,(

סדר את גם אלא – מלמעלה אותו שמלמדים לתורה בדומה

עצמה: התורה של ההשתלשלות

הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו חכמתו היא ,69התורה

כשהיא בעיניו", ישר לאשר "נתנה של לשלב בדומה

שבקדושה. ולטוב ל"ישר" רק שייכת

וירדה" "נסעה התורה מכן בריאה70לאחר לעולמות

לעולמות – שבתורה והרמז הדרוש חלק ועשיה: יצירה

ויצי העשיה71רהבריאה לעולם – הפשט וחלק זאת72, ,

ל"נתנה ישmdlבדומה עשיה יצירה בריאה בעולמות כי ,"

רע רובו73גם "אשר הגשמי העשיה בעולם ובמיוחד ,

רע" "להם".74ככולו קשורה היא –

בסופה" תחילתה "נעוץ זאת בכל ידי75אך על שדוקא ,

התורה, עצמיות מתגלית העשיה שבעולם הפשט לימוד

עשיה76הנעלית יצירה לבריאה ירד שלא הסוד מחלק גם

באצילות ידי77ונשאר שעל לנו", ל"נתנה בדומה וזאת .

ידיmdn"נטלה על שדוקא ,"dzgiwlבעולם "מהם"

ועצמיותה.zpzipהעשיה, התורה פנימיות לנו

התורה, על פירושו בתחילת מיד רש"י רומז לכך

המתחיל" לכלoey`xdב"דיבור כהקדמה גם המשמש ,

שתחילה השיחה: בתחילת כדלעיל החומש, על פירושיו

בדרכו כוונתו (שזוהי מקרא" של "פשוטו את להבין יש

של ל"יינה מגיעים כך ידי על ודוקא בפירושו), רש"י של

הם (שאף דרזין" ול"רזין דאורייתא" ל"רזין תורה",

התורה, לטעמי נגיע ממש שבקרוב עד בפירושו), נכללים

לעתיד צדקנו,78שיתגלו משיח ידי על

לנו" ונתנה מהם "נטלה של השלימות גם תהיה ואז

ארץ את יקבלו שישראל כפשוטה, ישראל ארץ לגבי

וקדמוניekdlישראל קניזי קיני ארץ כולל מכך:79– ויותר ,

הא בכל תתפשט ישראל האמיתית80רצותארץ בגאולה ,

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח ידי על והשלימה,

(e"kyz ziy`xa t"y zgiyn)

ד.64) ח, שה"ש לקו"ת

ללמוד65) אפשר איך גדולה התמי' מובנת dlekעפ"ז dxezd lkבמשך

חדשים?! ט'

א.66) מד, שלח לקו"ת עד"ז ראה

בדעתך67) שים חמישית): וכת (ד"ה חלק ר"פ להרמב"ם פיה"מ ראה

כו'.

הענינים68) שני דוגמת הם התורה, בירידת אלו ענינים ששני וי"ל,

שלמד התורה אותו שמשכחין מה לא"י: בנוגע להם" ונשארdlrnlשב"נתנה

להם שהי' מה דוגמת – לאוה"ע) (וגם לעולם השייכת דתורה הבחי' רק אצלו

הלימודgkaזכות שתחלת ומה שם; של בחלקו בפועל כשהיתה גם בארץ

" "ly`הוא (ודוקא דוגמתjeznלשמה" – לשמה") (אח"כ) בא לשמה שלא

להם ליטלהlreta,yakykהנתינה (והוצרך שם של מזרעו הארץ את הכנעני

לנו). ולתת מהם

דאצילות,69) חכמה לבחי' והכוונה – סע"א) (ח, פ"ד בתניא אדה"ז לשון

דאצילות בחכמה שזהו וכו'", המדע והוא היודע הוא "כי שם ממ"ש כמובן

בהגהה). (פ"ב

(ח,70) פ"ד שם אדה"ז ב).לשון

ולפי71) בבריאה, ודרוש ביצירה רמז – הע"ח לפי בזה: דיעות ושתי

אֿב). תשעא, ח"ד לקו"ד (ראה בבריאה ורמז ביצירה דרוש – המ"ח

שם.72) בלקו"ד הובא – ומ"ח ע"ח

ה).73) ה, (תהלים רע" יגורך "לא באצילות ורק

ב).74) (יא, פ"ז תניא

(75.4 הערה לעיל וראה מ"ז. פ"א יצירה ספר

עלי'.76) צורך היא ירידה כל שהרי למטה, התורה ירידת הי' זה שבשביל

כתר מבחי' נמשך והפסוקים האותיות שע"י ב) (ה, ויקרא לקו"ת וראה

מהחכמה. שלמעלה

שם.77) לקו"ת רע"א). (נו, בהגהה פ"מ תניא

ב.78) א, שה"ש רש"י ראה

כג.79) פמ"ד, ב"ר יט. טו, לך רש"י

תקג.80) רמז ישעי' ילקו"ש ור"ח. שבת פ' רבתי פסיקתא ראה

•



  �ixyz g"i oey`x mei Ð ak zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי י"ח ראשון יום
אגרתכב

w''k ztqed) ''ycewd zxb`'' ixcqn ici lr o`k dtqepe dqtcp d`ad zxb`d

:epiax''miqetcdc dniyxda d`x - w''db`c zepey`xd ze`ved ixg`l'',(

dpia xywd d`xp `l ielb ote`ay zexnl ,a''k oniq ycewd zxb`l dtqedk

.zncewd zxb`d oial

ycewd zxb` wlgay ,jkl hxt

o`k qtcp `ly ,a''k oniq

epax ope`zn (''ycewd zxb`''a)

zevr zli`yy lr owfd

eze` wiqrn miinyb mipipra

zekiiy jkl yi ile` - zeax

`ed my ,zxb`d ly `ad wlgl

miweqird lr ope`zn ok mb

.xar lkn eze` mitiwnd miaxd

!éòøå éçà ,éáeäàjk - £©©©§¥©
miciqgl owfd epax `xew

zxb` azek `ed mdil`

,ef ycewéúãøè ìãbî23 ¦Ÿ¤¦§¨¦
ãçé éìò eôéwä øLà24 £¤¦¦¨©©©

íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©
àì ãéîz äìélä ìëå§¨©©§¨¨¦Ÿ
èlî ìëeà àì ¯ eLçé¤¡Ÿ©©¥

àOî25,éúàa äøö÷a Cà .éááìa øLà ìk øôqä íò øîàì ©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤¦§¨¦©¦§¨¨¨¦
,ììëa úBðBLàøä ìò øéæçîe øékæîkepaxy mixac mze` lr - §©§¦©£¦©¨¦¦§¨

,mdil` xxer xak owfd,íòa íéácðúnä ìà èøôáemiaixwnd - ¦§¨¤©¦§©§¦¨¨
dltzd zceary - dltzd zcear oipra ,iytegd mpevxn ,mnvr

,dfa libxd xcqd xy`n xzei daxd didzBæ äãBáòä ìò ãîòì©£Ÿ©¨£¨
,älôzmixne` l''f epinkgy itk -26`id efi`'' :dcearala `idy §¦¨

z`xwp dltzdy ,''dltz ef xne` ieddceardcear - alay

,ald mre alay,íø ìB÷adpeekdy oaen - ,mx lewa lltzdl - §¨
minil hxt ,ygla zeidl dilry dxyr dpenyl uegn `id

jexr ogleya xkfpk ,mi`xepd27.æò ìëa ãàî ÷fçúäì§¦§©¥§Ÿ§¨Ÿ
òðBî ìk ãâð úBîeöòúå,dltzd zcearn -,õeçîe úéaî- §©£¤¤¨¥©¦©¦¦

zlefdn zeripnd cbpke ,`ed envr ly zeripnd cbpk wfgzdl

,miipevig mipiprne,BòîLîk ¯ ä÷æç ãéaezernyn itk - §¨£¨¨§©§¨
'' iehiad ly ziniptddwfg cia,''øLà ,"åéàøé ïBöø" àeäL¤§§¥¨£¤

úòãì änäa 'ä ïúð øLà äðeázäå äîëçä ïî äìòîì§©§¨¦©¨§¨§©§¨£¤¨©¨¥¨¨©©
äeö øLà ìk úà úBNòì©£¤¨£¤¦¨

,úòãå ìkNäa 'ädnkg - §©§¥¨©©
yecwd wiprd el` dpade

'' ixdy ,`ed jexadz`opeg

d j` ;'eke ''zrc mc`loevx

`id ef - dpadn dlrnly

miny `xi icedi ly ezcear

ici lr df oevx biydl

,ler zlawèeLt ïBöø ÷ø©¨¨
xeivdn hyten oevx -

`ad oevxd ly dlabdde

,lkyd cvn,"äáéãð çeø"å§©§¦¨
,zinvr zexqnzdl -ìëa§¨

Baì epácé øLà Léà¦£¤¦§¤¦
,änz äãBáò ãáòì- ©£Ÿ£¨©¨

xg` oipr mey da oi`y

wx calnçeø úçð úBNòì©£©©©
äæ ìòå .BøöBéìoevx lr - §§§©¤

,dpadn ixnbl dlrnly dfkøîàð28,àeä óøò äL÷ íò ék" : ¤¡©¦©§¥Ÿ¤
,"zçìñå,d`a dgilqd ,xnelk -iptndyw mr'' dfy''sxer29, §¨©§¨

didiy mrhd edf - dpadn dlrnly oevxe zepywr epiid

,''zglqe'',äîëçä ïî äìòîì ïk íb àéä äçéìqä ékmyk - ¦©§¦¨¦©¥§©§¨¦©¨§¨
jk - eznkge elkyn dlrnl `ed ely heytd oevxd mc`ay

,dlrnly dnkgdn dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnleìàL" ék¦¨£
,"'eë äîëçì:dnkg dzpre - z`hegd ytpd ly dpic `di dn - ©¨§¨

dgilq `iaze xtkz daeyzy `le ,yprize htyiz `hgz ik ytp

inlyexia `aeny itk ,`hgl30,Lwa íBìMä åéìò eðaø äLîeŸ¤©¥¨¨©¨¦¥
äcî ãâðk äcî31oevxa daeyz dyer mc`dy dcn dze`a - , ¦¨§¤¤¦¨

dlrnly dbixcnn dgilq el jynez jk - dpadn dlrnly

,dgilqd d`a myny ,dnkgn.ïéánì éãå§©©¥¦

ùã÷ä úøâà
ééáåäàéìò åôé÷ä øùà éúãøè ìãåâî ééòøå ééçà

ãéîú äìéìä ìëå íåéä ìë íéîë éðåáñå ãçé
øùà ìë øôñä íò øîàì àùî ìëåà àì .åùçé àì
ìò øéæçîå øéëæîë éúàá äøö÷á êà .éááìá
ãåîòì íòá íéáãðúîä ìà èøôáå ììëá úåðåùàøä
ìëá ãàî ÷æçúäì íø ìå÷á äìôú åæ äãåáòä ìò
ä÷æç ãéá õåçîå úéáî òðåî ìë ãâð úåîåöòúå æåò
äîëçä ïî äìòîì øùà åéàéøé ïåöø àåäù åòîùîë
ìë úà úåùòì úòãì äîäá 'ä ïúð øùà äðåáúäå
çåøå èåùô ïåöø ÷ø .úòãå ìëùäá 'ä äåö øùà
äãåáò ãåáòì åáì åðáãé øùà ùéà ìëá äáéãð
óøåò äù÷ íò éë ð"æòå .åøöåéì ø"ð úåùòì äîú
.'ëçä ïî äìòîì ë"â àéä äçéìñä éë .úçìñå àåä
äãî ù÷éá ä"ò åðéáø äùîå 'åë äîëçì åìàù éë

.ì"ãå äãî ãâðë

.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''כההמשך רבים ל' טרדותי צ''ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24.''לברר ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ע''ד''

שלאח''ז]''. כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח פח, ˘ËÈÏ"‡:25.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰ב''לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: ''בתניא

ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע''ד והוא כבפנים. תיקן א.26.התיקון'' ב, ג.27.תענית - ס''ב סק''א ט.28.אדה''ז לב, Î''˜29.תשא ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.''למעליותא שזהו מובן ה''ו.30.''דמזה פ''ב ט.31.מכות פי''א, דב''ר

ixyz h"i ipy mei Ð ak zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי י"ט שני יום

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåmipipra xacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
lr xifgne xikfnk'' oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay

mc` oia zece` xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,''zepey`xd

oeyla ynzyn `ed - exiagldyixc,éìLäì àlLéøác C ¤Ÿ§©§¦§¨©
ézëøò øLà ,íëéøçà©£¥¤£¤¨©§¦
øLé Léà ìk úBéäì ,çéN¦©¦§¨¦¨¨
äNò øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤¨¨

øLé íãàä úà íé÷ìàä32, ¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨
úBðBaLç Lwáì àìå§Ÿ§©¥¤§

íéaø32éãòöî úBìéìòî , ©¦¥£¦¦§£¥
íãà úBáLçîe øáb̈¤©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
dn ipy mc` zece` aeygl

,eizepeeke eizepeayg odék¦
àìå àéä íéîL úëàìî Bæ§¤¤¨©¦¦§Ÿ

.íãå øNa úëàìî- §¤¤¨¨¨¨
,lkd rcei `ed jexa yecwd

,xab icrvn zelilr''

,eizeleagze mc` zeaygn

itk - ''yi` illrn ixvie

.dpyd y`x zltza gqepd

äîìL äðeîàa ïéîàäìe§©£¦¤¡¨§¥¨
ì"æç úåöîa33ìôL éåäå" : §¦§©£©¤¡¥§©

a çeø,ììëa "íãà ìk éðô ©¦§¥¨¨¨¦§¨
llkd on `vei ila -34.ék¦

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî àáévé,oky - ©¦¨¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
didp cg` lk ,exiagn ''owezn'' cg` lky iehiad oekpe xacd zn`

dppi`y zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky ,exiag ici lr aeh xzei

dlrnd cg` lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya

z`f cere'' o`k xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy

zg`a r''p v''iixedn x''enc` w''k xn` ,''mkzlrnn yexc`

zeyecwd eizegiyn35ipa l` z`f azk owfd epaxy dpeekd oi`y ,

dilryexc`'' milnd yexite ,miciqg l` z`f azk owfd epax ,

`ly'' :owfd epax xne` oldl .mkizelrn exxer ,`ed ''mkzlrnn

ixac jilydl `ly'' - ''giy izkxr xy` mkixg` ixac jilydl

epaxy ,xnelk) inipt `ed ''giy izkxr xy`'' ,siwn `ed ''mkixg`

xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt owfd

llka mc` lk ipta gex lty iede l''f epinkg zevna'' :okn xg`l

dpeekd - ''exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi ik

dyrp zlefd ici lry ,`id ''exiagn owezn cg` lk'' dtqeda

.owezn envr mc`d:áéúëeaezke -36:Léàk ìàøNé [Léà] ìk" §¦¨¦¦§¨¥§¦
,íéaø íéøáàî øaçî ãçà LéàL Bîk ,"íéøáç ãçà¤¨£¥¦§¤¦¤¨§ª¨¥¥¨¦©¦

íãøtäáe,ipydn cg` -,"íéiç úBàöBz epnî ék" ,ála òâBð §¦¨§¨¥©©¥¦¦¤§©¦
oniq ycewd zxb`a hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,mb jk -

melye qg cexity - `''l

lekiak rbep l`xyi ipa oia

ly ''al''d `edy dpikya

.l`xyi ipaeðçðà ïk íà¦¥£©§
ãçà Léàk eðlk úBéä¡ª¨§¦¤¨
äãBáòä ïBkz ¯ Lnî©¨¦¨£¨

,áladltzd zcear - ©¥
- lirl xkfpk - `idy

dpipry ,''alay dcear''

mr dnypd z` xagl

ici lr ixd ,dpikya dxewn

,zecg`a md l`xyi ipay

mr zecg`l `iand xac

zecg`d `iaz - dpikyd

ly dneiwle dwefigl

,dltza alay dceard

,'eë ïä ììkîeitk - ¦§©¥
oeyld37dz` od llkn''

dryay ,''e`l rney

,melye qg zecg`d dxqgy

alay dcearda xqg

.dltzaïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :,`ed jexa yecwd z` - §©¥¤¡©§¨§
.à÷åc "ãçà íëLoiprd `ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

md mlekyk ,`wec ''cg` mky'' dfyk - ?''ecarl'' ly izin`d

.zecg`aïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàowfd epax xne` - §©¥£©§¦©
,miciqgleäòø úáäà ò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©©£©¥¥

áéúk "íëááìa eáLçz ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa39, §¦§¦¤¨©¥¥©©§§¦§©§¤§¦
,íìBòì áì ìò äìòú àìåezernyny ,aeygl `ly wx `l - §Ÿ©£¤©¥§¨

,mrt s` ald lr dlri `ly mb m` ik ,ynn daygn zeidl dleki

äìòz íàåixd ,''ipepia'' zbixcna `edy in mb ,mzq mc`y - §¦©£¤
m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly envr lr ziadÎlra eppi`

,dfk xedxd ea dlriúáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤
Lnî äøæ äãBáò40lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . £¨¨¨©¨

.ipy icediäìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨
,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ`xnbdy itk -41lk'' zxne` ¨¨§¦£¨§¦¨¦

miakek zcear zexiar yly cbpk zeper licbn rxd oeyl xtqnd

ùã÷ä úøâà
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä

270úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
éë .ùîî æ"ò úáùçî åîëå ïùò óåãðäë åáìî
êë øåáãá íàå .ã"ùå ò"âå æ"ò ãâðë ø"äì äìåãâ

כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ''ו.33.ל' פ''ד בשינויים,34.אבות זה מארז''ל כן גם מובא פ''ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂבנוגע מדובר ''בפ''ל :

לפועל·ÂÓˆÚלעבודה שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע''ט היצר במלחמת ,Ó''Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï''ˆממנו הקל דפ' דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין (·Ó''ÂÙוכו' שיצטרף בנוגע מדובר באגה''ק כאישÏÎÏכו'; כולנו - ישראל ÓÓ˘איש '‡,

ש באווארענען שצריך או‡Ìאלא בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע''ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי צ''ל)

‰ÓÈÏ˘."'ופ פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש''ה יא.36.סה''ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ט.38.ספרי ג, זכרי'39.צפני'

יז. ˘ËÈÏ"‡:40.ח, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(א מ, (קדושין נענשין ע''ז מח' על דרק מחז''ל ע''פ בזה הדיוק י''ל ב.41.''אולי טו, ערכין



 �י ixyz h"i ipy mei Ð ak zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי י"ט שני יום

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåmipipra xacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
lr xifgne xikfnk'' oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay

mc` oia zece` xacl ligzn `edyk ,zrk eli`e ,''zepey`xd

oeyla ynzyn `ed - exiagldyixc,éìLäì àlLéøác C ¤Ÿ§©§¦§¨©
ézëøò øLà ,íëéøçà©£¥¤£¤¨©§¦
øLé Léà ìk úBéäì ,çéN¦©¦§¨¦¨¨
äNò øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤¨¨

øLé íãàä úà íé÷ìàä32, ¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨
úBðBaLç Lwáì àìå§Ÿ§©¥¤§

íéaø32éãòöî úBìéìòî , ©¦¥£¦¦§£¥
íãà úBáLçîe øáb̈¤©§§¨¨

,åéúBìeaçúå`ly - §©§¨
dn ipy mc` zece` aeygl

,eizepeeke eizepeayg odék¦
àìå àéä íéîL úëàìî Bæ§¤¤¨©¦¦§Ÿ

.íãå øNa úëàìî- §¤¤¨¨¨¨
,lkd rcei `ed jexa yecwd

,xab icrvn zelilr''

,eizeleagze mc` zeaygn

itk - ''yi` illrn ixvie

.dpyd y`x zltza gqepd

äîìL äðeîàa ïéîàäìe§©£¦¤¡¨§¥¨
ì"æç úåöîa33ìôL éåäå" : §¦§©£©¤¡¥§©

a çeø,ììëa "íãà ìk éðô ©¦§¥¨¨¨¦§¨
llkd on `vei ila -34.ék¦

,Bøáçî ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî àáévé,oky - ©¦¨¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨¥£¥
didp cg` lk ,exiagn ''owezn'' cg` lky iehiad oekpe xacd zn`

dppi`y zcgeind ezlrn cg` lkl ,oky ,exiag ici lr aeh xzei

dlrnd cg` lkl ztqeezin cgi mlek ly zecg`d ici lre ,ipya

z`f cere'' o`k xne` owfd epaxy dn lr .ea dppi`e ipya dpyiy

zg`a r''p v''iixedn x''enc` w''k xn` ,''mkzlrnn yexc`

zeyecwd eizegiyn35ipa l` z`f azk owfd epaxy dpeekd oi`y ,

dilryexc`'' milnd yexite ,miciqg l` z`f azk owfd epax ,

`ly'' :owfd epax xne` oldl .mkizelrn exxer ,`ed ''mkzlrnn

ixac jilydl `ly'' - ''giy izkxr xy` mkixg` ixac jilydl

epaxy ,xnelk) inipt `ed ''giy izkxr xy`'' ,siwn `ed ''mkixg`

xne`y dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt owfd

llka mc` lk ipta gex lty iede l''f epinkg zevna'' :okn xg`l

dpeekd - ''exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi ik

dyrp zlefd ici lry ,`id ''exiagn owezn cg` lk'' dtqeda

.owezn envr mc`d:áéúëeaezke -36:Léàk ìàøNé [Léà] ìk" §¦¨¦¦§¨¥§¦
,íéaø íéøáàî øaçî ãçà LéàL Bîk ,"íéøáç ãçà¤¨£¥¦§¤¦¤¨§ª¨¥¥¨¦©¦

íãøtäáe,ipydn cg` -,"íéiç úBàöBz epnî ék" ,ála òâBð §¦¨§¨¥©©¥¦¦¤§©¦
oniq ycewd zxb`a hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,mb jk -

melye qg cexity - `''l

lekiak rbep l`xyi ipa oia

ly ''al''d `edy dpikya

.l`xyi ipaeðçðà ïk íà¦¥£©§
ãçà Léàk eðlk úBéä¡ª¨§¦¤¨
äãBáòä ïBkz ¯ Lnî©¨¦¨£¨

,áladltzd zcear - ©¥
- lirl xkfpk - `idy

dpipry ,''alay dcear''

mr dnypd z` xagl

ici lr ixd ,dpikya dxewn

,zecg`a md l`xyi ipay

mr zecg`l `iand xac

zecg`d `iaz - dpikyd

ly dneiwle dwefigl

,dltza alay dceard

,'eë ïä ììkîeitk - ¦§©¥
oeyld37dz` od llkn''

dryay ,''e`l rney

,melye qg zecg`d dxqgy

alay dcearda xqg

.dltzaïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :,`ed jexa yecwd z` - §©¥¤¡©§¨§
.à÷åc "ãçà íëLoiprd `ed izn ,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

md mlekyk ,`wec ''cg` mky'' dfyk - ?''ecarl'' ly izin`d

.zecg`aïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàowfd epax xne` - §©¥£©§¦©
,miciqgleäòø úáäà ò÷úì Lôðå áì ìëa çøèì àðå àð̈§¨¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤¦§Ÿ©©£©¥¥

áéúk "íëááìa eáLçz ìà eäòø úòø úà Léàå" ,Baìa39, §¦§¦¤¨©¥¥©©§§¦§©§¤§¦
,íìBòì áì ìò äìòú àìåezernyny ,aeygl `ly wx `l - §Ÿ©£¤©¥§¨

,mrt s` ald lr dlri `ly mb m` ik ,ynn daygn zeidl dleki

äìòz íàåixd ,''ipepia'' zbixcna `edy in mb ,mzq mc`y - §¦©£¤
m` ixd - dfk xedxd ea dlri `ly envr lr ziadÎlra eppi`

,dfk xedxd ea dlriúáLçî Bîëe ,ïLò ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ¨¨§©£¤¤
Lnî äøæ äãBáò40lr drx daygn lk ezaygnn yxbi jk - . £¨¨¨©¨

.ipy icediäìBãb ékzxiar -ìãâðk òøä ïBL,zexiard -äãBáò ¦§¨¨¨¨§¤¤£¨
,íéîc úeëéôLe úBéøò éelâå äøæ`xnbdy itk -41lk'' zxne` ¨¨§¦£¨§¦¨¦

miakek zcear zexiar yly cbpk zeper licbn rxd oeyl xtqnd

ùã÷ä úøâà
àìù 'ìòîî ùåøãà úàæ ãåòå
ìë úåéäì çéù éúëøò øùà íëéøçà éøáã êéìùäì
úà 'é÷ìàä äùò øùàë åîåúá êìåäå øùé ùéà
úåìéìòî íéáø úåðåáùç ù÷áì àìå øùé íãàä

270úëàìî åæ éë .åéúåìåáçúå íãà úåáùçîå øáâ éãòöî
äðåîàá ïéîàäìå .å"á úëàìî àìå àéä íéîù
íãà ìë éðôá çåø ìôù éåäå ì"æç úåöîá äîéìù
ï÷åúî à"ëù àîâúô ïé÷úå àúìî àáéöé éë ììëá
.íéøáç ãçà ùéàë ìàøùé [ùéà] ìë áéúëå .åøéáçî
òâåð íãøôäáå íéáø íéøáàî øáåçî 'à ùéàù åîë
åðìåë úåéä åðçðà ë"à .íééç úåàöåú åðîî éë áìá

'à ùéàë.'åë ïä ììëîå áìá äãåáòä ïåëéú ùîî
ééáåäà ë"òå .à÷åã ãçà íëù åãáòìå øîàð ë"òå
úáäà òå÷úì ùôðå áì ìëá çåøèì àðå àð ééãéãé
íëááìá åáùçú ìà åäòø úòø úà ùéàå .åáìá åäòø
äðôãäé äìòú íàå íìåòì áì ìò äìòú àìå áéúë
éë .ùîî æ"ò úáùçî åîëå ïùò óåãðäë åáìî
êë øåáãá íàå .ã"ùå ò"âå æ"ò ãâðë ø"äì äìåãâ

כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ''ו.33.ל' פ''ד בשינויים,34.אבות זה מארז''ל כן גם מובא פ''ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂבנוגע מדובר ''בפ''ל :

לפועל·ÂÓˆÚלעבודה שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע''ט היצר במלחמת ,Ó''Â„ÁÓ·ולכן˙ÈË¯ÙÂ ,Ï''ˆממנו הקל דפ' דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין (·Ó''ÂÙוכו' שיצטרף בנוגע מדובר באגה''ק כאישÏÎÏכו'; כולנו - ישראל ÓÓ˘איש '‡,

ש באווארענען שצריך או‡Ìאלא בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע''ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי צ''ל)

‰ÓÈÏ˘."'ופ פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש''ה יא.36.סה''ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ט.38.ספרי ג, זכרי'39.צפני'

יז. ˘ËÈÏ"‡:40.ח, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(א מ, (קדושין נענשין ע''ז מח' על דרק מחז''ל ע''פ בזה הדיוק י''ל ב.41.''אולי טו, ערכין



  ��ixyz 'k iyily mei Ð bk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי כ' שלישי יום
אגרתכג

,''minc zekitye zeixr ielibe,'eë Ck øeaãa íàårxd oeyly - §¦§¦¨
rxd oeyl ixd ,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcear cbpk lewy

.daxda dfn rexb - rxd oeyl aeygl - daygnaòãBð øáëe§¨©
ïBøúé áì íëç ìëì§¨£©¥¦§
ìò äáLçnä øLëä¤§¥©©£¨¨©

,øeacädaygndy - ©¦
xzei ytpd lr zlret

,xeaicd xy`náBèì ïä¥§
áèeîì ïäå42mixaca - . §¥§¨

,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l mdy

drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb ,ixd

`l zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei ytpa

,miaeh `l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi zeaeh

,xeaic xy`n xzei ytpd mr cge`nd yeal `id daygn oky

cinz dpyi daygn okly

,cinz dpyi ytpdy myk

zr'' ixd xeaic eli`e

zeygl zr''e ''xacl

''xacln43epi` xeaic oky ,

ytpd mr jk lk cge`n

.daygn enkíëéìò íéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå§©©§¨¥¤©©¨¨¦£¥¤
:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL̈§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤

.âëcenila zeriaw zeyrl ,owfd epax xxern ,b''k oniq ,ef ycew zxb`a

''awri oir''miaxa,jexr ogleya dyrnl dklda oke ,aixrnl dgpn oia

z`xyda zenevrd zelcbde d`ltdd xiaqn `ed jkl dncwd xezae

zbixcn idef ,xeaiva dxez micnel mdy drya l`xyi ipaa dxeyy dpikyd

xeza ieliba dzlawy dpikyd

j` ,`ad mlera wx mileki xky

jxcad`xyddxey `id ,lr

aejezdrya l`xyi ipa

.xeaiva dxez micnely

àîâút ïéøéò úøæâa"¦§¥©¦¦¦§¨¨
,"ïéLéc÷ øîàîezxifba - ¥©©¦¦

,mixacd mixn`p mik`lnd

mik`lnd xn`nae

''oiyicw'' mi`xwpd

weqtd oeyl edf .(miyecw)1

l''f epinkgy2owfd epaxe)

lr da miynzyn (o`k

zxyd ik`lnk mdy minkg icinlz3mdy dpynd inkgy ,

,jk exn` mik`lnkeðML ,íBìMä íäéìò äðLnä éîëç©§¥©¦§¨£¥¤©¨¤¨
íúðLîa4äéeøL äðéëL ¯ äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiL äøNò" : §¦§¨¨£¨¨¤§¦§§¦©¨§¦¨§¨
,"íäéðéa'' ly oiprd xy`n xzei deab oipr df -lk`dxyr 'ia ¥¥¤

''`ixy `zpiky5lr ,lkcg` mewna cgi mi`vnpd micedi dxyr

wx `id dpikyd z`xyd dze` ,oky - dpiky dxeymdilr,

seq ''`ipz''d xtq ly oey`xd wlga xne`y itk ,siwn zpigaa

dpikyd dxey - cgia dxez micnel micedi dxyryk j` ,`''i wxt

''mdipia'',zeinipta ,.íãàä ìk äæ ékzyxtn `xnbdy itk - ¦¤¨¨¨¨
zekxaa6weqtd z`7`xap `l elek mlerd lk'' :''mc`d lk df ik'' :

,''df liaya `l`äfä íìBòa Búãéøé ìk äúéä úàæ íb óàå- §©©Ÿ¨§¨¨§¦¨¨¨©¤
mlerl ddeabd dzbixcnn dnypd zcixidfdcixi zilkz ixd -

`id ef,Bæ äiìò Cøöìdxez cenil ici lr zilrzn dnypdy - §Ÿ¤£¦¨
,xeaiva.äpîéä äìòîì äiìò ïéà øLàdilrd ,xnelk - £¤¥£¦¨§©§¨¥¤¨

rp ,dnypd zcixi dzid dllbaywx `l ziyixg`,dcixid

xak dpyi seba `id dnypd cera `l` ,sebd z` zafer dnypdyk

- dpikyd z`xyd oipra llk zeidl xyt` i` dpnn deaby dilr

,miaxa dxezd cenil ici lr icedia dyrpyøLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤
¯ dúîéà eìkìëé àì íéîMä éîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa§¨§¥§¦§©¨©¦§¥©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨
éða CBúa ìcbúúå ïkLz¦§Ÿ§¦§©¥§§¥

áeúkL Bîk ,ìàøNé8ék" : ¦§¨¥§¤¨¦
éða CBúa ïëBL 'ä éðà£¦¥§§¥
÷ñò éãé ìò ¯ "ìàøNé¦§¨¥©§¥¥¤
äøNòa úBönäå äøBzä©¨§©¦§©£¨¨

,à÷åcmd micedi dxyr - ©§¨
,''xeaiv''e ''dcr''Bîk§

ì"æø eøîàL9àéúà" : ¤¨§©©¨§¨
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mitirq ipy jexr ogley xeviwa zg` dkld mipt lk lre ,"awri32,

,zg` dkld df didy dfk ote`a micnel eid lecb sirq df did m`

,mitirq ipya dwelg zg` dkld aex it lre

,ïk ìòå,okle -äNònä éðéòa òø33LîMä úçz äNòð øLà §©¥©§¥©©©£¤£¤©£¨©©©¤¤
,ììëamipipr mdy ,dceara e` wqra miwqery dl`a ,xnelk - ¦§¨

dlrnl ,"`yny on `lirl" `idy dxez enk `l) ynyd zgzy

iptly ,oldl xne` `edy dn miyer mdyk mb ixd ,(ynyd on

,dltzd ixg` e` dltzd

`l` ,dxez micnel md oi`

ixd - mivl ayen dyrp df

,"ipira rx" dfïéa èøôáe¦§¨¥
ìà íéLbpä éòøå éçà©©§¥©©¦¨¦¤

'ä34Bæ ¯ äLbä" ,©¨¨
"älôz35dl` xnelk - , §¦¨

,dltzd zceara miwqerd

äéðôì Bà älôzä øçàå§©©©§¦¨§¨¤¨
"íéöì áLBî" äNòð©£¨©¥¦
eøîàL Bîk ,ïìvì àðîçø©£¨¨¦§¨§¤¨§

ì"æø36ïéáLBiL íéðL" : ©©§©¦¤§¦
äøBz éøác íäéðéa ïéàå§¥¥¥¤¦§¥¨

,"'eëayen df ixd -

,''mivláLBî" äNòð íàå§¦©£¨©
,äøNòa "íéöì- ¥¦©£¨¨

,l`xyinàéøL àzðéëLc¦§¦§¨¨§¨
eäéìòdxey dpikydy - £©§

,mdilràzðéëLc àðì÷e àðBaìò Eì ïéà,dpikyd oelwe oealr - ¥§¤§¨§¨¨¦§¦§¨
ì"æø eøîà íàå ,ïìvì àðîçø äfî ìBãb37äøáò øáBòä ìò ¨¦¤©£¨¨¦§¨§¦¨§©©©¨¥£¥¨
,íBìLå ñç "äðéëMä éìâø ÷çBc"L øúqa,ixd -äøáò øáBòä ©¥¤¤¥©§¥©§¦¨©§¨¨¥£¥¨

ìBëéák úéLàøa øöBé ìL äîB÷ øeòL ìk ÷çBc ¯ íéaøa38, ¨©¦¥¨¦¨¤¥§¥¦¦§¨
ì"æø eøîàL Bîk39,"'eëå àeäå éðà ïéà" :xecl oileki - §¤¨§©©¥£¦§§

dleki `id oi`y ,ixnbl dpikyd z` dgec `edy ixd ,''mlera

.my zexyl'eë "íéèäøa øeñà Cìn"L àlà40`id dpikyd - . ¤¨¤¤¤¨¨§¨¦
- ''xeq`'' ly ote`a

`ly dpevx cbp dxeywk

ixd - dfk mewna zexyl

oelwe oealr meyn jka yi

ote`a my z`vnpd dpikyl

.'''eke xeq` jln'' lyìáà£¨
ïé÷çãc ïàîì éå"©§©§¨£¦

ìdì íé÷Bé ãk àzðéëL ¦§¦§¨©¦¨
éøa-àLã÷,àeä-Cie - ª§¨§¦

z` mixivny dl`l

yecwd xy`k ,dpikyd

,dze` miwi `ed jexaàîééå§¥¨
:dì:dl xn`ie -éøòðúä" ¨¦§©£¦

"'Bâå éîe÷ øôòî41ìòå , ¥¨¨¦§§©
éákòúî ïélî úìz§©¦¦¦§©§¥

:àúeìâa ìàøNélr - ¦§¨¥§¨¨
ipa miakrzn mixac dyly

:zelba l`xyiïé÷çãc ìò©§¨£¦
ì,àzðéëL,dpikyl mixivn mdy lr -àðì÷ ïéãáòc ìòå ¦§¦§¨§©§¨§¦§¨¨

àzðéëLa,dpikyl oelw minxeby lre -áeúkL Bîk ,"'eëå ¦§¦§¨§§¤¨
LBãwä øäfa42. ©Ÿ©©¨

ùã÷ä úøâà
òø ë"òå
èøôáå ììëá ùîùä úçú äùòð øùà äùòîä éðéòá
øçàå äìôú åæ äùâä 'ä ìà íéùâðä ééòøå ééçà ïéá
ì"æøàù åîë ì"ø íéöì áùåî äùòð äéðôì åà äìôúä
áùåî äùòð íàå 'åë ú"ã íäéðéá ïéàå ïéáùåéù íéðù
àðåáìò êì ïéà åäééìò àéøù àúðéëùã äøùòá íéöì
åøîà íàå ïìöéì àðîçø äæî ìåãâ àúðéëùã àðì÷å
äðéëùä éìâø ÷çåãù øúñá äøéáò øáåòä ìò ì"æø
ìù äîå÷ øåòéù ìë ÷çåã íéáøá äøéáò øáåòä å"ç
'åëå àåäå éðà ïéà ì"æø ù"îë ìåëéáë úéùàøá øöåé
ïé÷çãã ïàîì éåå ìáà .'åë íéèäøá øåñà êìîù àìà
éøòðúä äì àîééå ä"á àùãå÷ äì íé÷åé ãë àúðéëùì
ìàøùé éáëòúî ïéìéî úìú ìòå 'åâå éîå÷ øôòî
àðì÷ ïéãáòã ìòå àúðéëùì ïé÷çãã ìò àúåìâá

.÷"äåæá ù"îë 'åëå àúðéëùá

.31.101 ˘ËÈÏ"‡:32.ע' ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰בדורות אפילו ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם רוב‰‡ÌÈ�Â¯Á"צע"ג ע"פ (2 .

- לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף ומחוץ·ÛÂÒכל הצ"צ נדפסÈÒÂ¯Ï‡ימי אדה"ז שו"ע (4 .˙ÏÁ˙·נקבעו ובטח אדהאמ"צ, נשיאות

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו ˘ËÈÏ"‡:33.שיעורים ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''יז ב, קהלת - הכתוב 34.''ל'

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש''י ˘ËÈÏ"‡:35.''ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.פמ''ט ''ב''ר

עה''פ". ב'.36.פרש''י משנה ג' פרק א.37.אבות לא, ˘ËÈÏ"‡:38.קידושין ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'ע אור יהל פ''ז. השמות ש' ע''ח ''ראה

ואילך''. א.39.תקעג ה, ˘ËÈÏ"‡:40.סוטה ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''רפ''ז מאגה''ת ב.41.''להעיר נב, בישעי' ב.42.כמ''ש עה, ח''ג



  ��ixyz b"k iyiy mei Ð bk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי כ"ג שישי יום

,ïk ìò,okl -äìBãbä äòøä eòøz àð ìà ,éòøå éçà éáeäà ©¥£©©©§¥©©¨¨¥¨¨¨©§¨
,úàfämivl ayen ,dltzd ixg` e` dltzd iptl ,zeyrl - ©Ÿ

,olvil `pngxCLçé íøèa íëéäìà 'äì ãBák eðúe43eðéäc , §¨©¡Ÿ¥¤§¤¤©§¦§©§
ìçä úBîé ìk áéøòîì äçðî ïéa44úeiîéðt äøNòa ãîìì , ¥¦§¨§©£¦¨§©Ÿ¦§Ÿ©£¨¨§¦¦

äãbà àéäL ,äøBzä©¨¤¦©¨¨
áøL ,"á÷òé ïéò" øôñaL¤§¥¤¥©£Ÿ¤Ÿ
,da ïéæeðb äøBzä úBãBñ©¨§¦¨
ìL åéúBðBò úøtëîe§©¤¤£¨¤
éáúëa øàáîk ,íãà̈¨©§Ÿ¨§¦§¥

ì"æéøàä45daL úBìâpäå , ¨£¦©§©¦§¤¨
,xn` ixd ,dxezd zeceq -

oifepboir''ay dcb`a

miielbd mixacde ,''awri

wlga micnel mzece`

,dcb`d ly dlbpdïä¥
íäa CìiL 'ä éëøc©§¥¤¥¥¨¤
úBöò úéLéå ,íãàä̈¨¨§¨¦¥

àiîLc élîa BLôða- §©§§¦¥¦§©¨
,zeevne dxez ipipraélîáe§¦¥

,àîìòc,mler ipipra - §©§¨
.áì éîëç ìëì òeãiëå§©¨©§¨©§¥¥

èòî ãîìì íâåoia - §©¦§Ÿ§©
,aixrnl dgpnïçìLa§ª§¨

úBëìä íéiç-çøà Ceøò̈Ÿ©©¦£¨
,íãà ìëì úBëéøvä- ©§¦§¨¨¨

''miig gxe`'' wlgd ixdy

lkl uegp jexr ogleyay

,eizekld zrcl cg`ìòå§©
ì"æø eøîà äæ46ìk" : ¤¨§©©¨

íBé ìëa úBëìä äðBMä©¤£¨§¨
,"'eëoa `edy el ghaen -

,''`ad mler,äNòîì äëìä úB÷eñôe úBøeøa úBëìä ïäL- ¤¥£¨§§£¨¨§©£¤
,lreta zeyrl ji` zrclíL ì"æ é"Lø Leøôa øàáîk47- . ©§Ÿ¨§¥©¦©¨

`ixhe `lwyd ila ,zexexa zekldl `xnbd zpeekzn ''zekld''ay

lk'' xn`nd iptl dlibna yxtn i''yxy itk ,xacay zwelgnde

z` cnly ''zekld dpey'' lr ctqdl rbepa `l` ,''zekld dpeyd

envr df xn`n lr dcpae ,'eke `ixhe `lwyd ila onvr zekldd

mby ,ipiqn dynl dklde zeziixa ,zeipyn od el`y ,i''yx yxtn

ogleyl rbepa df jxc lre ,`xnbd ly `ixhe `lwyd ila od

.dyrnl zerbepd zexexa zeweqt zekldl dpeekd jexr

ék ,úaL úBëìäa e÷ñòé ¯ äçðnä úBìòa Lã÷ úaLáe§©¨Ÿ¤©£©¦§¨©©§§¦§©¨¦
ì àúaø àúëìä","àúaLdaxd opyi ,dlecb dkld `id zay - ¦§§¨©§¨§©§¨

,zayl rbepa ozrcl yiy zekldda ìLkì íãàä ìBëé ì÷áe§©¨¨¨¨¦¨¥¨
,äòéãé ïBøñçî ,äìé÷ñe úøk øeqàa elôà ,íBìLå ñçly - ©§¨£¦§¦¨¥§¦¨¥¤§§¦¨

,mipicdãeîìz úââL"å§¦§©©§
,íBìLå ñç "ïBãæ äìBò- ¨¨©§¨

ilan xeqi` miyeryk

i`e ,xeqi` dfy zrcl

`ly iptn `ed dricid

eli`k xacd aygp - cnl

,melye qg cifna z`f dyr

zxne` dpyndy itk

zea`a48elit`y ixd .

dliwqe zxk ly mixeqi`a

melye qg lykidl mileki

,zay zekld mircei `lyk

éøö ïéàåéøeqàa øîBì C §¥¨¦©§¦¥
Bîk eaøL ,íéøôBñ éøác¦§¥§¦¤©§
èøôáe ,äìòîì åaø©§©§¨¦§¨
éçéëLc äö÷î éøeqàa§¦¥ª§¤¦§¦¥

,àáeèmizrl mixewd - ¨
,c`n zeaexwíéøeîçå©£¦
íéøôBñ éøác,opaxcnc - ¦§¥§¦

äøBz éøácî øúBé49Bîk , ¥¦¦§¥¨§
ì"æø eøîàL50ìkL , ¤¨§©©¤¨

íéîëç éøác ìò øáBòä̈¥©¦§¥£¨¦
ìL ì÷ øeqàa elôà£¦§¦©¤

,íäéøácminkgdy - ¦§¥¤
,edexq`÷ ìëBàä Bîkíã §¨¥Ÿ¤

àðåb éàäëe úéáøò úlôz§¦©©§¦§©©§¨
,dnecke -äúéî áiç©¨¦¨

äøBzaL úBøeîç ìò øáBòk51c`n xacd rbep mipt lk lr - . §¥©£¤©¨
zay zekld ecnli okl xy` ,zay ipice zekld zrcle cenll

,zay ly dgpnd zelraøeavä ïî Bîöò Løôé ìà ãéçé ìëå§¨¨¦©¦§Ÿ©§¦©¦
ogley ,''awri oir''a mixen`d micenild cnel xeaivdy drya -

,dnecke jexr,øçà ïéðò ãîìì elôàcigid yexti l` ok mb - £¦¦§Ÿ¦§¨©¥
,xeaivd oníà éksxhvi -ïéàå ,Ba ïé÷eñò øeaväL øáãa ¦¦§¨¨¤©¦£¦§¥

éøöäöeçä àöé àlL øîBì Ccnel xeaivdy drya -àì íà ¨¦©¤Ÿ¥¥©¨¦Ÿ
åéìòå ,Bãòìaî äøNò eéäé,dvegd `veiy in lr -éðàepax - ¦§£¨¨¦©§¨§¨¨£¦

,owfd÷eñtä àøB÷52'ä éáæòå" :-,'d ly ezxez miafery dl` ¥©¨§Ÿ§¥

ùã÷ä úøâà
ééçà ééáåäà ïë ìò

æì÷ãåáë åðúå úàæä äìåãâä äòøä åòøú àð ìà ééòøå
áéøòîì äçðî ïéá åðééäã êùçé íøèá íëéäìà 'äì
àéäù äøåúä úåéîéðô äøùòá ãåîìì ìåçä úåîé ìë
úøôëîå äá ïéæåðâ äøåúä úåãåñ áåøù é"ò 'ñáù äãâà
äáù úåìâðäå ì"æéøàäëá øàåáîë íãà ìù åéúåðåò
åùôðá úåöò úéùéå íãàä íäá êìéù 'ä éëøã ïä
áì éîëç ìëì òåãéëå àîìòã éìéîáå àéîùã éìéîá
ìëì úåëéøöä úåëìä ç"åà ò"åùá èòî ãåîìì íâå
ïäù 'åë íåé ìëá úåëìä äðåùä ìë ì"æøà æ"òå íãà
øàåáîë äùòîì äëìä úå÷åñôå úåøåøá úåëìä
å÷ñòé äçðîä úåìòá ùã÷ úáùáå íù ì"æ é"ùøôá
ìåëé ì÷áå àúáùì àúáø àúëìä éë úáù 'ìäá
äìé÷ñå úøë øåñéàá åìéôà å"ç äá ìùëéì íãàä
ì"öàå å"ç ïåãæ äìåò ãåîìú úââùå äòéãé ïåøñçî
èøôáå äìòîì åáø åîë åáøù íéøôåñ éøáã éøåñéàá
øúåé ñ"ã íéøåîçå àáåè éçéëùã äö÷åî éøåñéàá
åìéôà íéîëç éøáã ìò øáåòä ìëù ì"æø ù"îë ú"ãî
úìôú íãå÷ ìëåàä åîë íäéøáã ìù ì÷ øåñéàá
äøåúáù úåøåîç ìò øáåòë äúéî áééç â"äëå úéáøò
ãåîìì åìéôà øåáéöä ïî åîöò ùåøôé ìà ãéçé ìëå
àìù ì"öàå åá ïé÷åñò øåáéöäù øáãá à"ë øçà ïéðò
éðà åéìòå åãòìáî äøùò åéäé àì íà äöåçä àöé
ìë ìò ì"æøàùîë 'åë åìëé 'ä éáæåòå ÷åñôä àøå÷

טז.43. יג, ירמי' - הכתוב ל' ˘ËÈÏ"‡:44.ע''פ ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰דין הרי אז כי - שחרית הא', לתפלה בנוגע מתחיל דאינו הא ''י''ל

ס''א)". (סקנ''ה לביהמ''ד מביהכנ''ס דרבים, ת''ת צ''ל שלאחרי' וכן התפלה, קודם בצרכיו לעסוק דאסור ס''ד) (ספ''ט בשו''ע הוא 45.מפורש

השירים. לשיר הרמב''ן הקדמת קה''ת). (בהוצאת שם ובנסמן ה''ב פ''ב הזקן לאדמו''ר ת''ת הלכות א.46.ראה עג, נדה ב. כח, 47.מגילה

סק''ב. סרמ''ו יו''ד ט''ז י''ב.48.ראה משנה ד' ה''ד.49.פרק פ''א ברכות ב.50.ירושלמי ד, ˘ËÈÏ"‡:51.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰

- קמ''ל מאי השדהÂË·‡''לכאורה פאת .386 ע' כללים שד''ח ס''ה. סס''ג אדה''ז שו''ע וראה כוונתו. וגוזמא דלהפלגה כהדעות שלא קמ''ל

ואילך''. תקצט ע' יד תלמודית אנציק' בארוכה. - טו כח.52.ח, א, ישעי'

ixyz c"k ycew zay Ð ck zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

תשרי כ"ד קודש שבת
אגרתכד

ì"æø eøîàL Bîk ,"'eë eìëé53ïéà ék ,äMã÷aL øác ìk ìò ¦§§¤¨§©©©¨¨¨¤¦§ª¨¦¥
éøa-àLã÷å àúéøBà"c ,äøBzä úMã÷k äMã÷àlk àeä-C §ª¨¦§ª©©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨

."ãçzexnl ,okly ,cg` xac md `ed jexa yecwde dxezd - ©
wx z`f exn` l"f epizeaxy

mday ,dyecway xac iabl

l`xyin dxyr ly oiprd

`ed (oipn)i`pzecrlay

xac eze` xnel xyt` i`

ok oi`y dn ,dyecway

df oi` ixd dxez cenila

wx df ,dxyr eidiy gxkdd ony i`pzl`xyin dxyryk ielir

,dxezd zyecwk dyecw oi`y oeeik ,z`f lka - cgia md

xen`k mikiynn ixd md cgia dxez micnel l`xyin dxyryke

df okl - dpikyd z`xyde dyecw ly ddeabd dpigad ,lirl

`ed ,cenild zrya "xeaiv" x`yp `l jk llbae dvegd `veiy

xacn jledy in jxc lr

rxten eci lre dyecway

.dyecway xacdìë"å§¨
,"'eë øeavä ïî LøBtä- ©¥¦©¦

zngpa ze`xl dkef epi`

xeaivd54éì òîBLå ,- §¥©¦
,owfd epax xne`ïBkLé¦§

çèáì ïkLz íéìLeøéå ,äãeäé òLez eðéîéáe åéîéáe ,çèa55, ¤©§¨¨§¨¥¦¨©§¨¦¨©¦¦§Ÿ¨¤©
:ïBöø éäé ïk ïîà̈¥¥§¦¨

.ck,dlecbd d`ltdd owfd epax xiaqd ,b"k oniq ,zncewd dyecwd zxb`a

devn miyer e` cgia dxez micnel l`xyin dxyryk ,dpikyd z`xyda

miybp" xy` dl` mby ,zexwl lekiy "dyrnd ipira rx" (xn`) okle ,miaxa

ixg` e` iptl z`f lkae ,dltzd zceara miwqery ,"dltz ef dybd 'd l`

iptn mivl ayen dyrp dltzd

raz okle ,dxez micnel `ly

cenll miaxa zeriaw zeyrl

dkld jexr ogleye "awri oir"

.aixrnl dgpn oia dyrnl

d`a ,dxen`d zxb`d xg`l

mpyi recn dtixg dxeva owfd epax raez da ,c"k oniq dyecwd zxb`d

elit` `l` ,milha mixacl dpeekd oi`e .dltzd zrya mixacny dl`k

,el mikxvpd mixac zece` xacn `ed ,"eikxva xetiq" ly okeza mixacnyk

meyn dfa did `l (dltzd zrya `ly) xg` onfa mda xacn did m`e

`ed ,oky ,`hgjixvmze` xacn `ed m` j` :dl` mixac zece` xacl

opeazdl dvex `ed oi`y jka d`xn `edy ,owfd epax xne` ,dltzd zrya

.dltzd zrya dlbzn `ed jexa yecwdy ziwl`d zelbzdd ze`xle

eceak llk jxcay dhnl jlna lynl enk ,jkl dnbec `ian owfd epax

mcia dlriy mipye mini mikgn miaxe ,mixcg ixcga mi`agen ezlecbe

ezklnn iagx lka fixkdl zeevl jlnd oevxa dlryke ,eze` ze`xl

,ezlecb zx`tz xwie ezekln ceak mdl d`xi `ede ,miieqn onfa etq`ziy

n dnk cr - jlnd z` ze`xl oiiprzn epi`e cvd on f` cnery in ixdyteh

aeyg jlnd oi`y ,jlnl oeifa meyn jka yi mbe ,lkd ipira d`xp `ed

el aeyge ,ezlecb zx`tzae eceaka zelkzqddn beprze zgp se`yl eipira

.el mivegpd mipipra f` xacle xtql xzei

jlnd itlk epeifae epealr eze`xda jlnl eytpa aiigzn `ed ,efn dxizi

.lk ipira

ipnf reawl deev miklnd ikln jlny ,dltzd oipra ,lynpa xacd jk

ly ezlecba mzeppeazd ici lr eny iyxec lkl dlbzn `ed mda dltzd

.`ed jexa yecwd
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åúåàøäá êìîä ïåéæá àåä íâå úåéøáä ìë éðéòá
èéáäî íéòåùòùå úçð ìá÷ì åéðéòá ïåôñ åðéàù åéðôì
áééçúî àåä íâå åéëøö ÷ñòî øúåé åéôéå åãåáë ìà

çì÷ïéòì êìîä úà åðåéæáå åðåì÷ úåàøä ìò êìîì åùôðá
óà øîåìë ïåì÷ íéøî íéìéñëå øîàð æ"òå äàåø ìë
ïåì÷ä äàøð 'éäéù ïåì÷ íéøî 'éäé àì ìéñë àåäù
éðôì ãîåò åìàë äìôúá ì"æç åòá÷ ë"òå .ìë ïéòì
ïéòì 'åë ãîåò åìàë åîöòá äàøî 'éäé ô"ëò êìîä
ïéàù óà åéøåáéãå åéùòî ìà øùá éðéòá äàåø ìë
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àðå÷úá àðì÷ âéäðàã '÷ä øäæá åøîà åéìòå åùôðá

א.4. כט, פמ''ה.5.מגילה תניא וראה טז. טז, ב.6.אחרי יח, א.7.משלי קעט, זח''א שם.8.ראה לזח''א רמ''ז יח.9.ראה יב, ברכות10.משלי

א. ˘ËÈÏ"‡:11.נח, ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰,למטה מובן שמזה למע' עוזו חביון דרגת בי' שבתון) שבת סד''ה - יוהכ''פ (דרושי מלקו''ת ''להעיר

לה.12.כביכול''. ג, א.13.משלי לג, ˘ËÈÏ"‡:14.ברכות ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."'נתקנו' הצ''ל הדפוסים בשאר ב.15.''לברר קלא, ח''א

ixyz c"k ycew zay Ð ck zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

äàlò àðewúa àðì÷,oeilrd oewiza oelw qipkn `ed -éæçàå §¨¨§¦¨¦¨¨§©£¥
,àãeøt(dyecwn) zecxtid d`xne -àäìàa à÷ìç déì úéìå ¥¨§¥¥ª§¨¤¡¨¨

,"ìàøNéc,el oi`e -.ïìvì àðîçø,l`xyi iwl`a wlg -ïk ìò §¦§¨¥©£¨¨¦§©©¥
,owfd epax xne` ,okl -

à÷ ì"æøc eäéúeçéìL§¦©§§©©¨
,àðãéáòip` miiwn - £¦§¨

,l''f epizeax ly mzegily

äøæb øæâì16ìëì äåL ¦§Ÿ§¥¨¨¨§¨
äçéN çeNì àlL ,Lôð¤¤¤Ÿ¨©¦¨
çéìMä ìéçúiMî äìèa§¥¨¦¤©§¦©§¦©

øeaö,ofgd -ìltúäì ¦§¦§©¥
Léc÷ øîb ãò älôzä©§¦¨©§©©¦

,àøúayicwd seq cr - ©§¨
,oexg`dúéáøò úéøçL©£¦©§¦
äçðîe17ìò øáBòäå .'eëå ¦§¨§§¨¥©

õøàä ìò áLé ¯ ïBãæa äæ¤§¨¥¥©¨¨¤
eøéziL íéLðà 'âî Lwáéå¦©¥¦£¨¦¤©¦

,äìòîlL éecð Bìribny - ¦¤§©§¨
,exfby dxifb lr xaery inl

áLå",dltzd zrya xzei xacl `ly ,daeyz dyri -,"Bì àôøå §¨§¨¨
,øwò ìk òøôîì éecð íeL åéìò ìç àìå`txiiy cala ef `l - §Ÿ¨¨¨¦§©§¥©¨¦¨

did `l dligzklny znxeb ef daeyz `l` ,`adl lr iecipdn

,iecip mey eilrìç àì Búlçzî ék,iecipd -íéãøBnä ìò íà ék ¦¦§¦¨Ÿ¨¦¦©©§¦
ïîe íéîMä ïî äøtk Lwáì ììk íéLLBç íðéàL ,íéòLBtäå§©§¦¤¥¨§¦§¨§©¥©¨¨¦©¨©¦¦
éìéìt ïBòä ìò úBiøaä©§¦©¤¨§¦¦
à÷åc íâå .äfä©¤§©©§¨
èàLa ïBãæa íéøaãnLk§¤§©§¦§¨¦§¨
Bà çëBMä ìò àìå ,Lôð¤¤§Ÿ©©¥©
úBáz änk åétî e÷øæpL¤¦§§¦¦©¨¥
éøö BðéàL ,ïekúî àìaC §Ÿ¦§©¥¤¥¨¦

,ììk äøzäel exiziy - ©¨¨§¨
cifna xaciy ine ,iecipd z`

`ly df didy xn`ie

`ed eilr - 'eke oiekzna

:xne`úBéìëe úBaì ïçBáe"¥¦§¨
"÷écö íé÷ìà18äáéèä" , ¡Ÿ¦©¦¥¦¨
íéáBhì 'ädl`l - ©¦

mixneye aeh miyery

,llk xacln mnvr

"íúBaìa íéøLéìå19:- §¦¨¦§¦¨
`ly zeaiz dnk mditn ewxfp `l` ,xacl mala eayg `ly

.aeh 'd dyri mdl mb - oiekzna

ùã÷ä úøâà
ìàøùéã àäìàá à÷ìåç äéì úéìå àãåøô éæçàå äàìéò
äøéæâ øåæâì àðãéáò à÷ ì"æøã åäééúåçéìù ë"ò ì"ø
ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
:íúåáìá íéøùéìå íéáåèì 'ä äáéèä .÷éãö íé÷ìà úåéìëå

�

יא.16. סימן סוף סמ''ק ˘ËÈÏ"‡:17.עיין ¯"ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰)ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא''פ בתפלת‡ÂÏÈÙ''נ''ל אפילו היינו, מנחה, (

דשחרית ק''ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג''כ עוה''פ), ק''ש אצ''ל (שלכן שחרית לתפלת בהמשך שבאה מנחה

למנחה)". - למנחה גם י.18.ששייכת ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'

:`"aaez w"d`a zeipy zetwdl `"hily x"enc` w"k iwxan

.(cere g"dp) c"ag xtk (a .w"dir milyexia (`

`
ה'תנש"א חה"ס ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
אמן תוב"ב קדשנו עיר בירושלים
השמחים ישראל בני עמנו כל בתוככי
שליט"א - שהם מקום בכל התורה בשמחת

עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמן
ונצחי, אמתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים

עיר השלימה ירושלים הנצחי, דעמנו הנצחית מלוכה עיר מלך במקדש זו לשמחה מיוחדים ותוכן תוקף
יחדיו, לה שחוברה

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

- הנצחית בתורתו ככתוב עולם מאלקי עולם, עם קדוש גוי לעמנו עולם בנחלת שניתנו

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות



��  ixyz c"k ycew zay Ð ck zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy
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éøö BðéàL ,ïekúî àìaC §Ÿ¦§©¥¤¥¨¦
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ìéçúéùî äìèá äçéù çåùì àìù ùôð ìëì äåù
úéøçù àøúá ùéã÷ øîâ ãò äìôúä ììôúäì õ"ùä
õøàä ìò áùé ïåãæá æ"ò øáåòäå .'åëå äçðîå úéáøò
áùå äìòîìù éåãéð åì åøéúéù íéùðà 'âî ù÷áéå
ø÷éò ìë òøôîì éåãéð íåù åéìò ìç àìå åì àôøå
íðéàù íéòùåôäå íéãøåîä ìò à"ë ìç àì åúìçúî éë
úåéøáä ïîå íéîùä ïî äøôë ù÷áì ììë íéùùåç
ïåãæá íéøáãîùë à÷åã íâå .äæä éìéìô ïåòä ìò
äîë åéôî å÷øæðù åà çëåùä ìò àìå ùôð èàùá
úåáì ïçåáå ììë äøúä ö"àù ïéåëúî àìá úåáéú
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למנחה)". - למנחה גם י.18.ששייכת ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'

:`"aaez w"d`a zeipy zetwdl `"hily x"enc` w"k iwxan

.(cere g"dp) c"ag xtk (a .w"dir milyexia (`
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ה'תנש"א חה"ס ערב ב"ה,

נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
אמן תוב"ב קדשנו עיר בירושלים
השמחים ישראל בני עמנו כל בתוככי
שליט"א - שהם מקום בכל התורה בשמחת

עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בתורה ישראל שמחת כפולה שהשמחה בזמן
ונצחי, אמתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים

עיר השלימה ירושלים הנצחי, דעמנו הנצחית מלוכה עיר מלך במקדש זו לשמחה מיוחדים ותוכן תוקף
יחדיו, לה שחוברה

בשלימותה, מלך, של פלטרין הקדושה, ארצנו כל בתוככי

- הנצחית בתורתו ככתוב עולם מאלקי עולם, עם קדוש גוי לעמנו עולם בנחלת שניתנו

הקדושה. תורתנו ושלימות העם ושלימות הארץ שלימות



  �`"aaez w"d`a zeipy zetwdl `"hily x"enc` w"k iwxan

תצא ממנה אשר ישעי' הגאולה נביא וכהבטחת ותפקידה ליעודה ממש בקרוב ירושלים שתשוב רצון ויהי
השם, ודבר תורה

הכתובים): (בלשון ההבטחה קיום עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה

קדשי בשמן עבדי דוד מצאתי תכלאי. אל ולתימן תני לצפון אומר אקבצך וממערב זרעך אביא ממזרח
משחתיו,

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמתית בגאולה

אמתי. ושלום ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחותם שמחתנו - בשמחתכם המשתתף

שניאורסאהן מנחם

'iryi . . zghadke.ג ב, :

i`lkz l` . . gxfnn.ה-ו מג, ישעי' :
eizgyn . . iz`vn.כא פט, תהלים :

a

התנש"א חה"ס ערב ב"ה,
נ.י. ברוקלין,

תורה שמחת בהקפות המשתתפים כבוד
תובב"א, באה"ק אשר כו') (נה"ח חב"ד בכפר
צדקנו משיח ידי על
השמחים ישראל בני אחינו כל בתוככי
שליט"א - שהם מקום בכל התורה בשמחת

עמנו כל את ומאחדת מקפת בישראל, התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת הכפולה שהשמחה בזמן
ונצחי, אמתי באיחוד יחד, גם עתה) (לעת והרחוקים הקרובים

השנה מרשית בה אלקיך השם עיני תמיד אשר בשלימותה, הקדושה בארצנו זו לשמחה מיוחדים ותוכן תוקף
שנה. אחרית ועד

והנגלה, הנראה בטוב פלא עושה השם והשגחת בגלוי, הקדושה שתהי' רצון ויהי

הארץ, ושלמות העם שלמות התורה בשלמות - שמו גדול בישראל כי הארץ עמי כל וראו

הכתובים): (בלשון ההבטחה קיום עינינו תחזינה ממש בימינו ובמהרה

קדשי בשמן עבדי דוד מצאתי תכלאי. אל ולתימן תני לצפון אומר אקבצך וממערב זרעך אביא ממזרח
משחתיו,

צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמתית בגאולה

אמתי. ושלום ושמחה תורה לשנת ובתפלה רב בכבוד וחותם שמחתנו - בשמחתכם המשתתף

Ô‰‡Ò¯Â‡È�˘ ÌÁ�Ó

dpy . . cinz.יב יא, עקב :

i`lkz l` . . gxfnn.ה-ו מג, ישעי' :
eizgyn . . iz`vn.כא פט, תהלים :

. . .mei meid

oey`x meiq"ndegc a ,ixyz gi[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dkxa :yneg
.htÎgt :mildz

.da dlnr ÎelwÎ . . . yxtdde :`ipz

תיבת אומרים פ"א. אלא מקיפים אין אבל המושיע, אדון וגם חומה אני אום אומרים

בהשאר רם, בקול הש"ץ שאומרם האותיות באותם - בסוף והן בראש הן "הושענא",

אחת. פעם רק אומרים

"ע". או "ס" מאות רם בקול להתחיל מנהגינו

"ת". באות ומשלימים שלם היקף לעשות מדייקים

ipy meiq"ndegc b ,ixyz hi[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dkxa :yneg
.evÎv :mildz

.ixnbl Î272Î . . . d`xydd la` :`ipz

bexz`e dvnl mihgl oeekl jixv ,daehl dz`eaz lk z`e r"ya exne`a dpyd lky `zi`

.daehl d`eazd lk 'idz `lina f`e - yecwl oii mb l"pd caln xkfp cg` mewna -

iyily meiq"ndegc c ,ixyz k[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dkxa :yneg
.bwÎfv :mildz

.w"dfa y"nk . . . k"re :`ipz

אשמנו. באמירת שמכים מקום החזה עד להגיע צריך הנענועים בעת

mcewy y`x caekd i"ry oiprd enk edfy xnel yiy ,zecreezdd zg`a x"en`` xn`

.dltza zecnd zelrtzd k"g` zeidl leki `wec f"ir ,eytpa xnxnzny ,dltzd

iriax meidax `pryed ,ixyz `kc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dkxa :yneg
.dwÎcw :mildz

.my l"f i"yxita . . . iiaed` k"r :`ipz

`"t wx mixne` dkxa dyxt mb x"ed lil oewzaציום שאאמו"ר יחידים היו - מקרא

אותה אומרים תורה שמחת ובערב - לרבים הוראה ואינה פירש"י עם בהו"ר לאומרה

תרגום. ואחד מקרא שנים

המינים ג' המאגדים הג' רק ונשארים הלולב, שעל הכריכות שתי מסירים הלל קודם

בשמע"צ לא אבל בדבש, המוציא פרוסת טובלים רבה בהושענא תבשילין. עירוב יחד.

ושמח"ת.
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 �י . . .mei meid

oey`x meiq"ndegc a ,ixyz gi[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr dpey`x dyxt ,dkxa :yneg
.htÎgt :mildz

.da dlnr ÎelwÎ . . . yxtdde :`ipz

תיבת אומרים פ"א. אלא מקיפים אין אבל המושיע, אדון וגם חומה אני אום אומרים

בהשאר רם, בקול הש"ץ שאומרם האותיות באותם - בסוף והן בראש הן "הושענא",

אחת. פעם רק אומרים

"ע". או "ס" מאות רם בקול להתחיל מנהגינו

"ת". באות ומשלימים שלם היקף לעשות מדייקים

ipy meiq"ndegc b ,ixyz hi[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr ipy ,dkxa :yneg
.evÎv :mildz

.ixnbl Î272Î . . . d`xydd la` :`ipz

bexz`e dvnl mihgl oeekl jixv ,daehl dz`eaz lk z`e r"ya exne`a dpyd lky `zi`

.daehl d`eazd lk 'idz `lina f`e - yecwl oii mb l"pd caln xkfp cg` mewna -

iyily meiq"ndegc c ,ixyz k[בחו"ל]c"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iyily ,dkxa :yneg
.bwÎfv :mildz

.w"dfa y"nk . . . k"re :`ipz

אשמנו. באמירת שמכים מקום החזה עד להגיע צריך הנענועים בעת

mcewy y`x caekd i"ry oiprd enk edfy xnel yiy ,zecreezdd zg`a x"en`` xn`

.dltza zecnd zelrtzd k"g` zeidl leki `wec f"ir ,eytpa xnxnzny ,dltzd

iriax meidax `pryed ,ixyz `kc"yz'd

.mixeriy.i"yxit mr iriax ,dkxa :yneg
.dwÎcw :mildz

.my l"f i"yxita . . . iiaed` k"r :`ipz

`"t wx mixne` dkxa dyxt mb x"ed lil oewzaציום שאאמו"ר יחידים היו - מקרא

אותה אומרים תורה שמחת ובערב - לרבים הוראה ואינה פירש"י עם בהו"ר לאומרה

תרגום. ואחד מקרא שנים

המינים ג' המאגדים הג' רק ונשארים הלולב, שעל הכריכות שתי מסירים הלל קודם

בשמע"צ לא אבל בדבש, המוציא פרוסת טובלים רבה בהושענא תבשילין. עירוב יחד.

ושמח"ת.

íåé
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íåé
éðù
:milidz
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bw :wxt cr

íåé
éòéáø
:milidz

cw :wxtn

dw :wxt cr



  ��. . .mei meid

iying meizxvr ipiny ,ixyz ak[ושמח"ת שמע"צ - ישראל c"yz'd[בארץ

.mixeriy.i"yxit mr iying ,dkxa :yneg
.fwÎew :mildz

.oevx idi . . . ycw zayae :`ipz

עצרת. שמיני בליל הקפות ביום. בין בלילה בין בסוכה ושותים ואוכלים מקדשים

עמו. ולישראל - ככלות ויהי הפטורה:

הסוכה. מן ביציאה רצון היהי אומרים אין

'ilrd oipra md d"xay `l` ,mipeilr micegie zepeek ipipr dnka mieezyn d"xe v"rny

`id v"rnyae ,dnevr zexixnae drpkda mipepgza dceard d"xa .dkyndd oipra md v"rnyae
.dgnyd ewa

iyy meidxez zgny ,ixyz bk[בחו"ל]c"yz'd

העולים ראשי על טלית לפרוש נוהגים אין בשחרית. נ"כ בלילה. בתורה קוראים אין

חו"נ. חזק אומר לתורה העולה גם בראשית. לחתן או תורה לחתן

.mixeriy.i"yxit mr iriaye iyy ,dkxa :yneg
.aiwÎgw :mildz

.lk oirl ÎglwÎ . . . iiaed` .ck :`ipz

micneld dbyd ilra el` - da miwifgnl `id miig ur :owfd epiax xn` n"wz dxez zgnya

xdfa `zi`ck ,j`lwilb - xye`n .dxeza miwqerd dcear ilra el` - xye`n 'ikneze .dxez

q"`d zeiniptn epiid ,ey`xn mikiynn mzcear i"rc ,ey`xn `l` xye`n ixwz l` (a .bp b"g)

.`wec y`xd z` miiwnd lbxd zlrnke ,d"a

zaybg exq` ,ixyz ck[בחו"ל]c"yz'd

התועדות. יום בהשכמה. התהלים כל אמירת מ"ח. ר"ח מברכים

ויאדיר. - אמר כה הפטורה:

.mixeriy.i"yxit mr dxcqd lk ,ziy`xa :yneg
.giwÎbiw :mildz

.mzeala . . . eraw k"re :`ipz

zg` `id ,hxta zay i`vena e` zayae ,llka miaxa - orbpiixax`t - zecreezdd

.l`xyi zad`c ziceqid devnl `eane gzte ,zeciqgde miciqgd ikxca zeceqid

eaihiy miaeqnd z`n miraez mixacnd iy`x ixd zecreezd lka dpd ,`aexc `aex

zpn lr 'idi cenld xy`e ,zeriawd exnyiye g"`c cenll mizr erawiy ,mdikxce mdizebdpd

qxhpew) lyend gex m`e d"ca ahid x`ean dgkezd ote`e oipr zellk dpde - .miiwle cenll

'iytpc `zrc` ahid ecnll y"p`n cg`e cg` lkl ie`x xy` (c"nl[envr mr]dgked mpn` -

'idy enk ,melk `le mipt zpald meyn mda oi`y mipipre mixac lr wx `id zecreezdd zra ef

.dlecb daigae dad`a egiked edrx z` yi` xy` ,mcwne f`n

•
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ראשון יום שליח עושה שליח כל לא

:·Î ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰.øçà çéìL äNBò çéìMä©¨¦©¤¨¦©©¥

מעביר שהבעל לשליח – הרמב"ם מתכוון שליח סוג לאיזה

לקבל ממנה שהאשה לשליח או ('הולכה'), לאשה גט דרכו

('קבלה')? הגט את במקומה

בהלכה: הוא כלל הענין. את תבהיר שלוחים דיני הכרת

שליח" עושה מא)"שליח אדם(קידושין של ש"שלוחו מאחר כי .

יכול השליח אף שליח, למנות יכול שהמשלח כשם הרי כמותו",

ממשי. דבר העברת בשליחות שיש בתנאי זאת כל שליח. למנות

הדין בלבד, הוראה אלא אינה השליחות כל אם כן שאין מה

לשליח' נמסרים אינם ש'מילים כט)הוא השליח(גיטין בכוח ואין ,

אחר. לשליח הוראה אותה את להעביר

בידו יש כי שליח, למנות יוכל הבעל שליח רק מובן: מעתה

לו אין שהרי כן, לעשות יוכל לא האשה שליח ואילו גט;

גט לקבל הוראה מלבד ממשי דבר שום .(מ"מ)בידיים

צדק' ה'צמח כך על ערב)שואל סי' ח"ב, אה"ע לכאורה,(שו"ת :

לאשה לומר עליו שהרי 'מילים', בידו מחזיק הבעל שליח גם

גיטך"? זה "הרי המילים את

אמירת עצמו. הגט בנתינת מתבטאת השליחות עיקר ומתרץ:

עסוקים הם כאשר שהרי בלבד, צדדית הינה גיטך" זה "הרי

מעכבת. זו אמירה אין הגירושין בענין

שני יום ישראל? כנסת עם הקב"ה נישואי נעשו איך

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰äMà íãà àOé àìŸ¦¨¨¨¦¨

.dLøâì Bzòãå§©§§¨§¨

גלות הגלות. לענין בקשר זו הלכה מתפרשת החסידות בדרך

וכלשון לקב"ה, ישראל כנסת בין גירושין היא מארצו ישראל עם

שלחתיה" אשר אמכם כריתות ספר זה "אי נ)הכתוב: .(ישעיה

כביכול הקב"ה נישואי נערכו תורה מתן בעת הנה, כי

המשנה וכדברי ישראל, כו)עם זה(תענית – חתונתו "ביום :

תורה". מתן

יגלה ישראל שעם מראש ידע הקב"ה השאלה: ונשאלת

בתורה הדברים נאמרו ואף כה)מארצו, ד, ה'(ואתחנן "והפיץ

יכלו ישראל עם הקב"ה נישואי איך כן, אם בעמים". אתכם

לגרשה"? ודעתו אשה אדם ישא "לא ההלכה לפי והרי לחול,

הענין: ביאור

אינה מארצם, יגלו ישראל שבני בתורה, שנאמרה הנבואה

כתב כבר שהרי – אחרת ולא יהיה שכך מוחלטת, קביעה

י)הרמב"ם יכולות(יסוה"ת נביא ניבא אותן פורענות שנבואות ,

להם". ונסלח תשובה ש"יעשו אפשר כי להתבטל,

ישראל עם את לעורר כדי נאמרה זו נבואה שכך, ומכיון

שנשואי אפוא, מובן, סטיות. כל ללא התורה דרך את לשמור

אלא לגרשה', 'דעתו של באופן היו לא ישראל וכנסת הקב"ה

לנצח. יהיו אלו שנשואין היתה הנבואה מטרת אדרבה,

[bq oniq zekln oii]

שלישי יום צודק? מי – רבבה מול שניים

:ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ.úBðeâò ìàøNé úBða eøàMé àlL éãk§¥¤Ÿ¦¨£§¦§¨¥£

שנה. מאות כשלוש לפני התורני העולם את הסעירה הפרשה

בידה נתן והלה כבעלה, הנראה אדם זיהתה פין, מהעיירה עגונה

ושם פרעמסלא, לעיירה עבר הוא מכן לאחר וכדין. כדת גט

הנעדר. כבעלה אחרת עגונה אותו זיהתה

שלחה פין קהילת רבה. היתה לפרעמסלא,המבוכה נציגים

באופן הוכחשה עדותם עירם. בבן מדובר כי בבירור העידו והם

הינו האיש כי בתוקף טענו אשר פרעמסלא, בני כל ידי על גורף

קהילתם. תושב

את זו המכחישות עדים קבוצות שתי יש כאשר כלל, בדרך

איזו משנה לא זו בנקודה ומבוטלות. בטלות העדויות שתי – זו

כמאה". "תרי שכן אנשים, יותר מונה קבוצה

דייקו חכמים מקורי: נימוק מצא פרעמסלא העיר שרב אלא

"תרי כיוןd`nkלומר ממאה. ביותר כן שאין מה דווקא, "

יותר נאמנים שהם בוודאי אנשים, אלפי כמה מונה שקהילתו

פין. מקהילת בודדים נציגים מאשר

הוא דבריו. את ביהודה' ה'נודע דחה מפורסמת, בתשובה

אלא בלבד, מאה על הגבלה כאן שיש לומר מקום שאין הוכיח,

אדם. בני רבבות של לכוח לגמרי זהה עדים שני של הכוח

נותרות העגונות ושתי בטלות, העדויות שכל היתה מסקנתו

בעגינותם.

[dq oniq ,xfrd oa` w"ecdn dcedia rcep z"ey]

רביעי יום האשה בגלל לעד מאמינים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁ ˙ÂÎÏ‰ãéòäì ãçà ãò ïîàð¤¡¨¥¤¨§¨¦

,ïa dìòáì ïzpL Bà . . åét ìò úîaéúîe ,dìòa únL äîáéì¦¨¨¤¥©£¨¦§©¤¤©¦¤¦©§©£¨¥

.øæì døézäì§©¦¨§¨

יקום עדים שנים פי "על שרק אומר עדות בדיני מרכזי יסוד

אנו מיוחדות בנסיבות זאת, ובכל אחד. עד פי על לא דבר",

מקרים שני כאן מציין הרמב"ם אחד. לעד אפילו מאמינים

בן". לבעלה ו"שניתן בעלה", "שמת כאלו:

ניתן – נפטר שבעלה האומר עד – הראשון המקרה את

בגלל וזאת עגונה, התרת לענין נאמן שהוא כשם להבין.

חזקה יש ולכן להתגלות העשוי דבר הינה הבעל מות ששאלת

יבום. לענין נאמן הוא כך בכך, משקר לא שאדם

במקום בן לבעלה שיש האומר עד – השני המקרה אך
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ראשון יום שליח עושה שליח כל לא
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מעביר שהבעל לשליח – הרמב"ם מתכוון שליח סוג לאיזה

לקבל ממנה שהאשה לשליח או ('הולכה'), לאשה גט דרכו

('קבלה')? הגט את במקומה

בהלכה: הוא כלל הענין. את תבהיר שלוחים דיני הכרת

שליח" עושה מא)"שליח אדם(קידושין של ש"שלוחו מאחר כי .

יכול השליח אף שליח, למנות יכול שהמשלח כשם הרי כמותו",

ממשי. דבר העברת בשליחות שיש בתנאי זאת כל שליח. למנות

הדין בלבד, הוראה אלא אינה השליחות כל אם כן שאין מה

לשליח' נמסרים אינם ש'מילים כט)הוא השליח(גיטין בכוח ואין ,

אחר. לשליח הוראה אותה את להעביר

בידו יש כי שליח, למנות יוכל הבעל שליח רק מובן: מעתה

לו אין שהרי כן, לעשות יוכל לא האשה שליח ואילו גט;

גט לקבל הוראה מלבד ממשי דבר שום .(מ"מ)בידיים

צדק' ה'צמח כך על ערב)שואל סי' ח"ב, אה"ע לכאורה,(שו"ת :

לאשה לומר עליו שהרי 'מילים', בידו מחזיק הבעל שליח גם

גיטך"? זה "הרי המילים את

אמירת עצמו. הגט בנתינת מתבטאת השליחות עיקר ומתרץ:

עסוקים הם כאשר שהרי בלבד, צדדית הינה גיטך" זה "הרי

מעכבת. זו אמירה אין הגירושין בענין

שני יום ישראל? כנסת עם הקב"ה נישואי נעשו איך

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰äMà íãà àOé àìŸ¦¨¨¨¦¨

.dLøâì Bzòãå§©§§¨§¨

גלות הגלות. לענין בקשר זו הלכה מתפרשת החסידות בדרך

וכלשון לקב"ה, ישראל כנסת בין גירושין היא מארצו ישראל עם

שלחתיה" אשר אמכם כריתות ספר זה "אי נ)הכתוב: .(ישעיה

כביכול הקב"ה נישואי נערכו תורה מתן בעת הנה, כי

המשנה וכדברי ישראל, כו)עם זה(תענית – חתונתו "ביום :

תורה". מתן

יגלה ישראל שעם מראש ידע הקב"ה השאלה: ונשאלת

בתורה הדברים נאמרו ואף כה)מארצו, ד, ה'(ואתחנן "והפיץ

יכלו ישראל עם הקב"ה נישואי איך כן, אם בעמים". אתכם

לגרשה"? ודעתו אשה אדם ישא "לא ההלכה לפי והרי לחול,

הענין: ביאור

אינה מארצם, יגלו ישראל שבני בתורה, שנאמרה הנבואה

כתב כבר שהרי – אחרת ולא יהיה שכך מוחלטת, קביעה

י)הרמב"ם יכולות(יסוה"ת נביא ניבא אותן פורענות שנבואות ,

להם". ונסלח תשובה ש"יעשו אפשר כי להתבטל,

ישראל עם את לעורר כדי נאמרה זו נבואה שכך, ומכיון

שנשואי אפוא, מובן, סטיות. כל ללא התורה דרך את לשמור

אלא לגרשה', 'דעתו של באופן היו לא ישראל וכנסת הקב"ה

לנצח. יהיו אלו שנשואין היתה הנבואה מטרת אדרבה,

[bq oniq zekln oii]

שלישי יום צודק? מי – רבבה מול שניים

:ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰ ÛÂÒ.úBðeâò ìàøNé úBða eøàMé àlL éãk§¥¤Ÿ¦¨£§¦§¨¥£

שנה. מאות כשלוש לפני התורני העולם את הסעירה הפרשה

בידה נתן והלה כבעלה, הנראה אדם זיהתה פין, מהעיירה עגונה

ושם פרעמסלא, לעיירה עבר הוא מכן לאחר וכדין. כדת גט

הנעדר. כבעלה אחרת עגונה אותו זיהתה

שלחה פין קהילת רבה. היתה לפרעמסלא,המבוכה נציגים

באופן הוכחשה עדותם עירם. בבן מדובר כי בבירור העידו והם

הינו האיש כי בתוקף טענו אשר פרעמסלא, בני כל ידי על גורף

קהילתם. תושב

את זו המכחישות עדים קבוצות שתי יש כאשר כלל, בדרך

איזו משנה לא זו בנקודה ומבוטלות. בטלות העדויות שתי – זו

כמאה". "תרי שכן אנשים, יותר מונה קבוצה

דייקו חכמים מקורי: נימוק מצא פרעמסלא העיר שרב אלא

"תרי כיוןd`nkלומר ממאה. ביותר כן שאין מה דווקא, "

יותר נאמנים שהם בוודאי אנשים, אלפי כמה מונה שקהילתו

פין. מקהילת בודדים נציגים מאשר

הוא דבריו. את ביהודה' ה'נודע דחה מפורסמת, בתשובה

אלא בלבד, מאה על הגבלה כאן שיש לומר מקום שאין הוכיח,

אדם. בני רבבות של לכוח לגמרי זהה עדים שני של הכוח

נותרות העגונות ושתי בטלות, העדויות שכל היתה מסקנתו

בעגינותם.

[dq oniq ,xfrd oa` w"ecdn dcedia rcep z"ey]

רביעי יום האשה בגלל לעד מאמינים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁ ˙ÂÎÏ‰ãéòäì ãçà ãò ïîàð¤¡¨¥¤¨§¨¦

,ïa dìòáì ïzpL Bà . . åét ìò úîaéúîe ,dìòa únL äîáéì¦¨¨¤¥©£¨¦§©¤¤©¦¤¦©§©£¨¥

.øæì døézäì§©¦¨§¨

יקום עדים שנים פי "על שרק אומר עדות בדיני מרכזי יסוד

אנו מיוחדות בנסיבות זאת, ובכל אחד. עד פי על לא דבר",

מקרים שני כאן מציין הרמב"ם אחד. לעד אפילו מאמינים

בן". לבעלה ו"שניתן בעלה", "שמת כאלו:

ניתן – נפטר שבעלה האומר עד – הראשון המקרה את

בגלל וזאת עגונה, התרת לענין נאמן שהוא כשם להבין.

חזקה יש ולכן להתגלות העשוי דבר הינה הבעל מות ששאלת

יבום. לענין נאמן הוא כך בכך, משקר לא שאדם

במקום בן לבעלה שיש האומר עד – השני המקרה אך



  ��v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

העשוי דבר אינה הבן מציאות הלוא 'דרשני'. אומר – כלשהו

המקום מה כן, ואם שאיןלהתגלות, בשעה אחד לעד להאמין

לשקר? ממנו שימנע דבר

לכך: ההסבר

הנאמנות אמת, דובר שהוא חזקה עצמו לעד שאין למרות

שתנשא בטרם האשה. מכיוון לגמרי, אחר מכיוון מסתייעת שלו

כן, לא שאם בן, לבעלה היה אכן האם היטב תבדוק היא לזר,

פגומים. יהיו נישואיה ערירי, נפטר שבעלה יתברר כאשר

את שתוודא לפני תנשא לא האשה מקרה שבכל זו, חזקה

שהצהיר העד נאמנות בבסיס שעומדת היא העד, דברי נכונות

בן. לבעלה יש כי

[cv sc ,zenai zkqnl `"ayxd iyecig]

חמישי יום מרע? סור או טוב עשה – גובר מה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÈÏÁÂ ÌÂ·È ˙ÂÎÏ‰Bzîáé ìòáe øáò íà¦¨©¨©§¦§

.øeîb ïéð÷ äð÷ äæ éøä . . äNò íeMî Bà åàì íeMî äøeñàä̈£¨¦¨¦£¥£¥¤¨¨¦§¨¨

מצוות? שתי בין התנגשות קיימת כאשר עושים מה

ראשון מדור מצרית גיורת כזה. מקרה מוזכר שלנו בהלכה

מצות יש למצרית ביחס מחד, ישראל. בן של לייבום זקוקה

"דור שרק שאיןiyilyעשה אנו למדים ומכאן ה'", בקהל יבוא

עשה"); מכלל הבא ("לאו ושני ראשון דור עם להתחתן

לאחיו. זרע להקים מצוה יש ומאידך,

וחכמים לייבם, עליו היה באמת התורה שמן הרמב"ם אומר

היבמה את קנה – ייבם זאת שבכל מי ולכן, לחלוץ. שתיקנו הם

גמור. קנין

אינו 'עשה' הרי היבמה, את קנה איך תמיהה: מעלים דבריו

לישא המצוה את לדחות אמורה לא ייבום ומצות 'עשה', דוחה

והלאה. שלישי מדור ורק אך מצרית

הוא: הביאור

בעשיה ביטוי לידי בא שקיומה עשה מצות בין לחלק יש

ואל ('שב מעשיה הימנעות ידי על שקיומה לכזו ועשה'), ('קום

תעשה').

סיבה אין עשיה, ידי על קיומן המצוות שתי כאשר

קיום כאשר כן שאין מה השניה. את תדחה שאחת

שתיעשה עדיף – אי-עשיה ידי על הוא השניה מצות-עשה

יותר חזק העשיה צד שכן בביצוע, שקיומה מצוה אותה

הפסיבי. הצד מאשר

ה דוחה אקטיבית, פעולה ענינה ייבום שמצות אתכיון יא

ושני. ראשון מדור מצרית עם מנישואין להימנע המצוה

[eteqa `nw dcedia rcep]

שישי יום מינה?! נפקא למאי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ÏÂ˙· ‰¯Ú� ˙ÂÎÏ‰äãOa úìòápä ìk̈©¦§¤¤©¨¤

.ñðBà ïéc Ba ïéðãå ,äñeðà ú÷æça Bæ éøä ¯£¥§¤§©£¨§¨¦¦¥

נפקא "למאי עליו ולשאול מסוים הסבר להביא התלמוד דרך

הנאמר על אף כאן. יש מעשית משמעות איזו קרי: מינא",

את לשאול ניתן אנוסה', 'חזקת יש בשדה שלנבעלת זו, בהלכה

שאלה. אותה

ויעידו שיבואו שנאנסה, עדים היו אם נפשך: ממה שהרי

מקרה בכל הבועל עדים, כאן אין ואם בחזקה; צורך אין ושוב

עדים פי על רק הוא הקנס תשלום כי קנס, ישלם מב)לא .(כתובות

זו? 'חזקה' של ההלכתית התועלת מה

לכך: ההסבר

בושת קנס, משלם שהמפתה הוא ל'מפתה' 'אונס' בין ההבדל

צער. גם בנוסף משלם האונס ואילו ופגם,

ששניהם או עדים שיש או אזי בשדה, היה הדבר כאשר

אונס – היה זה מה מוכח שלא אלא המעשה, עצם על מודים

הצער, דמי את אף ותובעת 'נאנסתי' אומרת האשה פיתוי. או

על מתשלום פטור ושהוא בלבד פיתוי זה שהיה טוען והאיש

הצער.

הנבעלת שחזקת כיון האמורה: ה'חזקה' לתמונה נכנסת כאן

אף החזקה, מכוח הצער בדמי לחייב יש אנוסה, שהיא בשדה

אונס. כאן שהיה מפורשת עדות שאין

[fer lcbn]

שבת-קודש סוטה הלכות של הפנימיות

ÔÈ· ÔÈ˘Â„È˜ È�È„ ˙ÂÚÓ˘Ó ÏÚ Â�„ÓÏ ÚÂ·˘‰ ˙ÏÁ˙‰·
,ÌÂÈ‰ ÌÈ„ÓÏ�‰ ,‰ËÂÒ È�È„ ˙‡ Ì‚ .Ï‡¯˘È ˙Ò�ÎÂ ‰"·˜‰

:ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ¯„Ò ÏÚÂ .‰Ê ÔÂÂÈÎ· ˘¯ÙÏ Ô˙È�
"ezy` dhyz ik yi`"אין" חכמינו אמרו "תשטה" המילה על :

שטות" רוח בו נכנס כן אם אלא עברה עובר ג)אדם .(סוטה

"dxzqpe"הכתוב כמאמר מקום, בכל נמצא שהקב"ה למרות :

זאת בכל – ה'" נאום אראנו לא ואני במסתרים איש יסתר "אם

על אומר ה' שהרי כביכול, ממנו, 'סתירה' ענינה הגאוה מידת

לדור" יכולים והוא אני "אין גאוה ה)בעל .(שם

"ezy` z` `pwe"אל" באומרו לאשתו מקנא למטה שאיש כמו :

"לא תורה במתן אחד כל ציוה הקב"ה אף פלוני", עם תסתרי

פני". על אחרים אלוקים לך יהי'

"mixery gnw dti`d zixiyr dpaxw"המידה זו האיפה עשירית :

למידת הפיתרון בהמה. מאכל הם ושעורים עני, מנחת של

מוחלטת עול וקבלת ענוה – ההפוך בכיוון ההליכה זו הגאוה,

כלל. דעת לה שאין כבהמה בדעת", "עני בבחינת ה', כלפי

המובנות המצוות את שאפילו היא, המעשית המשמעות

ה', רצון שהם מפני בעיקר לקיים יש 'משפטים', האנושי, בשכל

ה'חוקים'. כמו

[121 cenr ,'k jxk mgpn zxez]

gi - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd ixyz ck

ראשון יום

ז ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

אף‡. - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח
אּלא עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה·. וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה עלׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו
וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה אפּלּו[אשתו , ְֲֲִַָָָָ
נׂשּואה הּצרה ויבמּתּה[כעת]היתה אחילאחר; [אשת ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ּכלבעלה] ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה אפּלּו ,ְְֲֲֲֲִַַָָָָָָָ
ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים

אֹו„. וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא
מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן אחר; ּביד מׁשּלחֹו - ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָנאנס
ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו אחר; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביד
ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע והאחרֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבפניהם.

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותתּגרׁש

אֹו‰. לארץ, ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשליח
לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמארץ
הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם - ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָיׂשראל
ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחתימתֹו,
על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנחּתם',

ידּועין עדיו ׁשאין עדיו[מוכרים]ּפי היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להן. חֹוׁשׁשין אין הּגֹויים, ְְִִִֵֶַָּכׁשמֹות

.Âהּנׁשים אף לפיכ ּבֹו; מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבא
'ּבפני ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּׂשֹונאֹות

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב

.Êנכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
הּבעל יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח אין ואם ּבֹו. מׁשּגיחין אין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָויערער,
ּבחֹותמיו נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה

החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח[מותר]; ְִֵַַָ
ׁשּקּימ הּׁשלׁשה מּכלל לאלהיֹות ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ּו ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתקּים
הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא וערער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּבעל

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו

.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני
אם לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ. ּבחּוצה למקֹום ְְִֶָָָָָמּמקֹום

.Ëּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל
מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה[הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;
ראיה; עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובפני
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול[איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי

.‡Èצרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּגט
לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיאמר
נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו - ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוחתמֹו

.·Èאם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻנכּתב
ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו
ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם';
זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, הּקּולמּוס קן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשמע
לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹומר
מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט את והׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר
נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר איׁש ּולׁשם לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָואמר

נחּתם'. ְְֶַַָּובפני

.‚Èנחּתם 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאמר
לא אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
יתקּים זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו הּׁשני', ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהעד
העד על ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבחֹותמיו
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָלֹומר,

ּכׁשר. ֵֶֶָׁשּזה

.„Èׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשנים
לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ונחּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכּתב
אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין אּלּו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹלאׁשּתֹו,
- מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט לערער יכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּבעל
'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, הן ׁשלּוחיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
ּגט. ׁשם ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנתּגרׁשה',

.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשניהן ידי שלוחים]מּתחת יֹוצא[שניהם ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ידם שליח]מּתחת אחד נכּתב[רק 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם לפיכ אֹומרונחּתם'. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו נחּתם', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'ּבפני
ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - נחּתם' 'ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאֹומר

ּבחֹותמיו. ׁשּיתקּים עד לּה, יּנתן ְְְִִֵֵֶַַָָָֹלא
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אף‡. - יׂשראל ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשליח
אּלא עדיו, הן מי ידע ולא הּגט ּכתיבת ראה ׁשּלא ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעל
זה הרי - לאׁשּתי' זה ּגט 'ּתן לֹו: ואמר ּגט הּבעל לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָנתן

עדיו ׁשאין ּפי על ואף ׁשנים, ּבפני לּה החתימה]נֹותנֹו [עדי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבֹו.[מוכרים]ידּועין ותּנׂשא מגרׁשת, ותהיה אצלנּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹ

זה·. וגט מעֹולם, ּגרׁשּתי 'לא ואמר: וערער הּבעל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּבא
ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' מזּיף לּה עלׁשהּובא העדים [יעידו ְְְְִֵֶַָָָָֻ

חתימתם] -נכונות ּכלל עדיו נֹודעּו לא אֹו נתקּים, לא ואם .ְְְְִִֵֵַָָֹֹ
זֹו הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה ׁשהרי ממזר, והּולד ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּתצא,
זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשהן ׁשחזקתן נׁשים לפיכ מגרׁשת. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹספק
מזּיף ׁשּמא - לזֹו זֹו יׂשראל ּבארץ ּגט להביא נאמנֹות ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻאינן
ּבעלּה. על ותאסר ׁשּתּנׂשא ּכדי אֹותּה, לקלקל ותתּכּון ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּוא,

חמֹותּה;‚. זֹו: את זֹו ׂשֹונאֹות ׁשחזקתן הּנׁשים הן ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָואּלּו
וצרתּה חמֹותּה; בעלה]ּובת של השניה אפּלּו[אשתו , ְֲֲִַָָָָ
נׂשּואה הּצרה ויבמּתּה[כעת]היתה אחילאחר; [אשת ְְְְִִֵַַָָָָָָ

ּכלבעלה] ׁשאר אבל ּבעלּה. ּובת אחֹותּה; היתה אפּלּו ,ְְֲֲֲֲִַַָָָָָָָ
ּכׁשרֹות. ְִֵַָהּנׁשים

אֹו„. וחלה יׂשראל, ּבארץ למקֹום מּמקֹום ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהּמביא
מׁשּלחֹו - חלה אם הּׁשני, וכן אחר; ּביד מׁשּלחֹו - ְְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַַָָנאנס
ׁשליח לעׂשֹות עדים צרי ואינֹו מאה. אפּלּו אחר; ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּביד
ׁשנים ּבפני לּה נֹותנֹו לידֹו הּגט ׁשּיּגיע והאחרֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבפניהם.

הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ּבֹו, ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָותתּגרׁש

אֹו‰. לארץ, ּבחּוצה למקֹום מּמקֹום ּגט ׁשהביא ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשליח
לארץ לארץ מחּוצה אֹו לארץ, לחּוצה יׂשראל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָמארץ
הּגט ּכתיבת ּבׁשעת ׁשם עֹומד הּׁשליח היה אם - ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָיׂשראל
ּובפני נכּתב 'ּבפני ׁשנים ּבפני אֹומר זה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוחתימתֹו,
על ואף ּבֹו: ותתּגרׁש ּבפניהם, לּה יּנתן ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָנחּתם',

ידּועין עדיו ׁשאין עדיו[מוכרים]ּפי היּו ואפּלּו אצלנּו, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ
להן. חֹוׁשׁשין אין הּגֹויים, ְְִִִֵֶַָּכׁשמֹות

.Âהּנׁשים אף לפיכ ּבֹו; מׁשּגיחין אין וערער, הּבעל ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּבא
'ּבפני ולֹומר זה ּגט להביא נאמנֹות זֹו, את זֹו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּׂשֹונאֹות

נחּתם'. ּובפני ְְְִֶַַַָנכּתב

.Êנכּתב 'ּבפני ואמר: יׂשראל ּבארץ ּגט ׁשהביא ׁשליח ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכן
הּבעל יבֹוא אם - צרי ׁשאינֹו ּפי על אף נחּתם', ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּובפני
ּבׁשעת עֹומד הּׁשליח אין ואם ּבֹו. מׁשּגיחין אין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָויערער,
ּבחֹותמיו נתקּים ּכן אם אּלא לּה יּנתן לא וחתימה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכתיבה

החתימות] כשרות על עדים ויׁש[יעידו לּׁשליח[מותר]; ְִֵַַָ
ׁשּקּימ הּׁשלׁשה מּכלל לאלהיֹות ואם ּבחֹותמיו. אֹותֹו ּו ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹ

ּבא ואם ׁשּיתקּים; עד ּפסּול זה הרי - לּה ונתן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָנתקּים
הרי הּגט, אבד מגרׁשת. אינּה - נתקּים ולא וערער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּבעל

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו

.Á'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הצריכּו מה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּומּפני
אם לקּימֹו צריכה האּׁשה תהיה ׁשּלא ּכדי לארץ? ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוצה
לקּימֹו מצּויין העדים ׁשאין מּפני ויערער, הּבעל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָיבֹוא

לארץ. ּבחּוצה למקֹום ְְִֶָָָָָמּמקֹום

.Ëּבפני' ּבֹו ׁשּנאמר זה ׁשּגט ּברּורה, ראיה ׁשהביא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבעל
מזּיף נחּתם' ּובפני שיקר]נכּתב שהשליח זה[הוכיח הרי - ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֻ

נכּתב 'ּבפני ׁשאמר אחד ׁשל ּדבריו האמינּו ׁשּלא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבטל;
ראיה; עּמֹו ׁשאין הּבעל ערעּור לדחֹות אּלא נחּתם', ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּובפני
האמינּוהּו. לא אֹותֹו, ׁשּמכחיׁשין עדים ּבמקֹום ְְֱֲִִִִִֵֶֶַָֹאבל

.Èוהּנּנסין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגדֹול[איים]הּנהרֹות ׁשּבּים ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
יׂשראל; ּכארץ הן הרי יׂשראל, ארץ ׁשל הּתחּום ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשּבתֹו
יתּבארּו ּתרּומֹות ּובהלכֹות לארץ. ּכחּוצה לּתחּום, ְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָוׁשחּוץ

לגּטין. יׂשראל ּכארץ ּובבל יׂשראל; ארץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָּתחּומי

.‡Èצרי - לארץ ּבחּוצה וחתמֹו ּבארץ ׁשּכתבֹו ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּגט
לארץ ּבחּוצה ּכתבֹו נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּיאמר
נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו - ּבארץ ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוחתמֹו

.·Èאם - ּבפניו ּכּלֹו ונחּתם לפניו, הּגט מקצת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻנכּתב
ּובפני נכּתב 'ּבפני אֹומר זה הרי הּוא, הראׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָמקצתֹו
ואפּלּו ּבפניו, אחת ׁשּטה אּלא ּבֹו נכּתב לא אפּלּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנחּתם';
זה הרי - ּבפניו העדים וחתמּו ּכֹותב, הּקּולמּוס קן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָׁשמע
לּׁשּוק הּסֹופר יצא אם וכן נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹומר
מצאֹו אחר ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגט את והׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחזר
נכּתב 'ּבפני אֹומר אּלא ּכתבֹו, אחר איׁש ּולׁשם לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָואמר

נחּתם'. ְְֶַַָּובפני

.‚Èנחּתם 'ּבפני נחּתם', ּבפני לא אבל נכּתב 'ּבפני ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָֹאמר
לא אבל אחד עד וחתם נכּתב 'ּבפני נכּתב', ּבפני לא ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹאבל
יתקּים זה הרי - הּׁשני העד הּוא היה אפּלּו הּׁשני', ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהעד
העד על ואחר הּוא העיד ואם לּה. יּנתן ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבחֹותמיו
צרי ואין לּה; ויּנתן ּכׁשר זה הרי ּבפניו, חתם ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּׁשני
הּׁשני, העד ידי ּכתב על אחרים ׁשנים העידּו אם ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָלֹומר,

ּכׁשר. ֵֶֶָׁשּזה

.„Èׁשּלא ּפי על אף - לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביאּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשנים
לּתנֹו הּבעל להם ּונתנֹו הֹואיל ּבפניהם, ונחּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכּתב
אין ׁשהרי מגרׁשת; ותהיה לּה, נֹותנין אּלּו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָֹלאׁשּתֹו,
- מקּים ׁשאינֹו ּפי על אף זה, ּבגט לערער יכֹול ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּבעל
'ּבפנינּו הּׁשנים אמרּו ׁשאּלּו עדיו, הן ׁשלּוחיו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי
ּגט. ׁשם ׁשאין ּפי על אף מגרׁשת, זֹו הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנתּגרׁשה',

.ÂËיֹוצא ׁשהּגט ּבזמן אמּורים? ּדברים [נמצא]ּבּמה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
ׁשניהן ידי שלוחים]מּתחת יֹוצא[שניהם ׁשאינֹו ּבזמן אבל ; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

ידם שליח]מּתחת אחד נכּתב[רק 'ּבפנינּו לֹומר צריכין , ְְְִִִִֵַַַַָָָ
והאחד נכּתב' 'ּבפני אחד אמר אם לפיכ אֹומרונחּתם'. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואחד נכּתב' 'ּבפנינּו אֹומרין ׁשנים אפּלּו נחּתם', ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ'ּבפני
ׁשניהן, יד מּתחת יֹוצא ואינֹו הֹואיל - נחּתם' 'ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָאֹומר

ּבחֹותמיו. ׁשּיתקּים עד לּה, יּנתן ְְְִִֵֵֶַַָָָֹלא
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.ÊËּבפנינּו' אֹומרין ּוׁשנים נכּתב', 'ּבפני אחד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָאמר
ׁשהרי ידם; מּתחת יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף ּכׁשר, - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָנחּתם'

ּבחֹותמיו. ְְְִֵַָנתקּים

.ÊÈּבינֹו לּה ּונתנֹו לארץ, ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשליח
עדים]לבינּה 'ּבפני[ללא אמר ולא ׁשנים ּבפני ׁשּנתנֹו אֹו , ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹ

מּמּנה נֹוטלֹו ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - נחּתם' ּובפני ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנכּתב
נכּתב 'ּבפני ּבפניהן ואֹומר ׁשנים ּבפני לּה ונֹותנֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוחֹוזר
עד ּפסּול, זה הרי - מּמּנה נטלֹו לא ואם נחּתם'; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּובפני

ּבחֹותמיו. ְְְִֵֶַָׁשּיתקּים

.ÁÈ'נחּתם ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר הסּפיק ולא לּה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹנתנֹו
לּה. יּנתן ּכ ואחר ּבחֹותמיו, יתקּים זה הרי - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעד

.ËÈ,לארץ חּוצה ׁשל זה ּגט להביא יכֹול אינֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּסּומה
לפיכ נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר יכֹול ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּפני

ּפּתח ּכׁשהיה לפניו ונחּתם נכּתב רואה]אם ,[כשהיה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
נכּתב[נתעוור]ונסּתּמא 'ּבפני ׁשלׁשה ּבפני אֹומר זה הרי - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

ׁשל זה ּגט ׁשהביאה האּׁשה וכן לּה. ונֹותנֹו נחּתם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּובפני
נכּתב 'ּבפני ּבפניהם לֹומר ׁשלׁשה צריכה לארץ, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹחּוצה
ּבזמן אּלא ׁשנים' 'ּבפני אמרּו ׁשּלא - נחּתם' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובפני
הּׁשנים, עם מצטרף הּוא ׁשהרי לעדּות, ּכׁשר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּׁשליח
נעׂשה ׁשהעד ּבדבריו; זה ּגט ׁשּקּימּו הּׁשלׁשה מּכלל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹונמצא

מּדבריהם ׁשהּוא ּבדבר .[מדרבנן]ּדּין ְְִִֵֶֶַָָָ

.Îּגט' להן: ואֹומר ּדין לבית ּבא - נאנס אֹו הּׁשליח ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחלה
ׁשליח ּביד אֹותֹו מׁשּלחין והן נחּתם', ּובפני נכּתב ּבפני ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָזה
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי האחרֹון ואין ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָאחר;
עדים. ּבפני לּה ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָאּלא

.‡Î,ּדין ּבבית אחר ׁשליח עֹוׂשה - נאנס אֹו הּׁשני ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָחלה
ונֹותנֹו אני', ּדין ּבית 'ׁשליח אֹומר: והאחרֹון מאה; ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַָָאפּלּו
ּבית צרי מה ּומּפני הראׁשֹון. הּׁשליח ׁשּמת ּפי על אף ְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלּה,
נחּתם'; ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּדין?
ׁשליח ׁשּנתנֹו ּפי על אף - ּבחֹותמיו הּגט נתקּים אם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאבל
לידּה הּגט ׁשהּגיע עד עצמן, לבין ּבינן מאה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָלׁשליח,
לֹו אמר ולא הּבעל ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ואף ּכׁשר. זה הרי -ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹ
מׁשּלחֹו. זה הרי - נאנס אֹו חלה אם אחר', ּביד ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָ'ׁשּלחֹו

.·Îעּמֹו הּׁשליח ׁשּיהיה צרי אינֹו ׁשליח, העֹוׂשה ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ואפּלּו ׁשלּוחי', ּפלֹוני 'הרי להן: אֹומר אּלא ּדין, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָּבבית
ּבפניו, ׁשּלא אחר ׁשליח עֹוׂשה הּׁשליח וכן ּבפניו. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּלא

מאה. הן ֲִֵֵָאפּלּו

.‚Îואמר ּבפניה, ונחּתם ונכּתב לאׁשּתֹו, ּגט ׁשּנתן ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהאיׁש
והם ּפלֹוני, ּדין ּבית עד להֹולכה ׁשלּוחה אּת 'הרי ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָלּה:
זֹו הרי - ּבֹו' ותתּגרׁשי זה ּגט לי ויּתנּו ׁשליח ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָיעמידּו
נֹוטלין והן נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ּבפניהן לֹומר ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנאמנת
הּבעל. ּכמאמר לּה, לּתנֹו לׁשליח אֹותֹו ונֹותנין ְְְְְֲִִִַַַַַַָָאֹותֹו

.„Îּתנאי הּבעל עליה ּבׁשהתנה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה
הּגט והרי ּגּטּה, לּה נתן אּלא עליה, התנה לא אם אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹזה;
היא והרי ּכלּום; לֹומר צריכה אינּה - ידּה מּתחת ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָיֹוצא
והעדים ּכהלכתֹו ּכתּוב ׁשּבידּה וגט הֹואיל מגרׁשת, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקת
העדים, ּכתב מּכירין אנּו ׁשאין ּפי על ואף עליו. ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָחֹותמין

ׁשהרי אֹותֹו, זּיפה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - נתקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹולא
על החֹותמין ׁשהעדים ועֹוד, עצמּה; על מקלקלת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאינּה
ׁשּיהיה עד ּדין, ּבבית עדּותן ׁשּנחקרה ּכמי הן הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּגט,
ואין ּבֹו, ותּנׂשא ּבחזקתֹו הּגט נעמיד לפיכ מערער. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשם
ּכׁשר, ּבחזקת הּגט ׁשּנעמיד ּכמֹו מזּיף, יּמצא ׁשּמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻחֹוׁשׁשין
ׁשּיביא עד אֹו הּבעל, ׁשּיערער עד - הּׁשליח אֹותֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּכׁשּיביא
אּלּו לדברים לחש ּתבֹוא ׁשאם ּבטל. אֹו מזּיף ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻראיה
הּבעל אֹותֹו ׁשּיּתן לגט לחש לנּו היה ּכ ּבהן, ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹוכּיֹוצא
ּפסּולין עדים ׁשּמא אֹו נתנֹו, ּכ ואחר ּבּטלֹו ׁשּמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבפנינּו,
לׁשמּה ׁשּלא ׁשּמא אֹו מּתֹוכֹו, ּכמזּיף הּוא והרי ּבֹו ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֻחתמּו
נעמידֹו אּלא ּבֹו, וכּיֹוצא לזה חֹוׁשׁשין ׁשאין ּוכׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָנכּתב.
לּׁשליח לא נחּוׁש לא ּכ ּבטל, ׁשהּוא ׁשּיּודע עד חזקתֹו ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעל
ּדיני ׁשאין ידּה, מּתחת יֹוצא ׁשהּגט עצמּה לאּׁשה ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹולא

הּממֹונֹות. ּכדיני ְִִִֵַָָהאּסּורין

ח ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

מגרׁשת;‡. זֹו הרי הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהמגרׁש
ּבפרק ּבארנּו ּוכבר מגרׁשת. אינּה הּתנאי, נתקּים לא ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹואם
נתּבאר, וׁשם ּכּלן; הּתנאין מׁשּפטי איׁשּות, מהלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָֻׁשּׁשי
מגרׁשת ּתהיה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשהמגרׁש
יׁש לפיכ לידּה; הּגט נתינת ּבׁשעת לא ׁשּיתקּים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשעה
ּתנאי להתנֹות אֹו ּתנאֹו, על להֹוסיף אֹו הּגט, לבּטל ְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָלּבעל
ּפי על אף הראׁשֹון, הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ּכל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹאחר
אֹו הּגט, אבד אֹו הּבעל, מת ואם לידּה. הּגט ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשהּגיע
לא ּולכּתחּלה מגרׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹנׂשרף,
אם אּלא ּתצא לא - נּׂשאת ואם הּתנאי; ׁשּיתקּים עד ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹתּנׂשא
נתּבאר, וׁשם הּגט. ּבטל ׁשהרי לקּימֹו, ּבידּה נׁשאר לא ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּכן
'על 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', מגרׁשת אּת 'הרי לּה: אמר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאם
מנת על מגרׁשת אּת 'הרי לּה: ׁשאמר אֹו ,'וכ ּכ ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּתנאי
נתינת מּׁשעת מגרׁשת ּתהיה הּתנאי, ּכׁשּיתקּים - 'וכ ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּכ
על להֹוסיף ולא הּגט לבּטל יכֹול אינֹו לפיכ לידּה; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹהּגט
מת אפּלּו נׂשרף, אֹו אבד ואם לידּה. הּגט מּׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּתנאֹו
אחרי הּתנאי מקּימת זֹו הרי - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַֹהּבעל,
לּה ויׁש לידּה. הּגט נתינת מּׁשעת נתּגרׁשה ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָמֹותֹו,
הּתנאי; נתקּים לא ׁשעדין ּפי על אף לכּתחּלה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹלהּנׂשא
הּתנאי והיה הֹואיל יתקּים, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹואין

מנת'. ּב'על אֹו ְְְְֵַַָָּב'מעכׁשו'

ׁשאמר·. ּבין 'מעכׁשו', ׁשאמר ּבין - ּתנאי על המגרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּכל
אׁשּתֹו עם יתיחד לא זה הרי - יהיה' לא ואם יהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹ'אם
אפּלּו עבד אפּלּו עד, ּבפני אּלא הּתנאי נתקּים ׁשּלא זמן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכל
ּבׁשה ׁשאינּה מּפני הּקטן, ּבנּה אֹו מּׁשפחתּה חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשפחה,
לבּדּה עּמּה נתיחד ׁשאם ידּוע והּדבר ּבפניהם. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָמּלׁשּמׁש
הרי - הּתנאי ׁשּנתקּים לאחר אפּלּו ּכאחד, עדים ׁשני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּבפני
ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּגט, ּובטל נבעלה ׁשּמא מגרׁשת, ספק ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹזֹו

אּלּו. ֲֵַָּבהלכֹות

ּגט‚. 'ּכתבּו ׁשּיאמר לא ּתנאי? על אדם מגרׁש ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּכיצד
'ּכתבּו אֹו ּתנאי', על צרילאׁשּתי ואין ּתנאי', על לּה ּותנּו ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָ
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את ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,
אּת 'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָנֹותן
לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ּבזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת

.'וכ ּכ מנת על זה ּגט לּה ְְְֵֶַָָָָ'ּתנּו

הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי [עיקרּכתב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
והאשה] האיש של האישיים הפרטים ּכׁשר,הגט; זה הרי -ֲֵֵֶָ

חתימת אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדים.
ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'וכ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּכ
זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ּגט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל

ּגרּוׁשין. ְִֵֵספק

אחר‰. ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש
מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ּבין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּתרף,
ונתן ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש חּוץ אדם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ּתנאי על הּגט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָלּה
אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום עליה אסּור ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָאֹו
ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[- ביניהם לאוין,[חלים מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶַַַָָקּדּוׁשין
ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - קטן ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף אחֹותּה, ּבעל היה ּכריתּות. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֻאסּור

מגרׁשת. ספק זֹו הרי -ְֲֵֵֶֶָֹ

.Âׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻאבל
מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש,
מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלֹומר
אכילת לענין אֹו נדרים', הפרת לענין אׁשּתי 'ׁשאּת ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָנדרי
אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה,

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָֹמאּלּו,

.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר
לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',
ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹוׁשמעֹון'

הּתנאי. ּובּטל ְִִִֵַַָהּתירם

.Áאינּה זֹו הרי - לראּובן' מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻאמר
'הרי לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמגרׁשת,
הרי - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון,
ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא

.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשּתי'

ל ּולעֹולם'.הּיֹום; הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין פיכ ְְְְִִִִִַַָָ

.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו חּיי',[ניתוק ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹו
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹלבינּה,

.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט. זה הרי יֹום', ׁשלׁשים ְֲִֵֵֶַֹ'עד

.·È;גט אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ'הרי
יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי 'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין. על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּגט

.‚Èנּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי
לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹלֹו,
לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִֵֵַָֹֹֹּתּנׂשא
ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּנׂשא,
ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ּתּנׂשא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא
- לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלאֹותֹו

מּׁשני. ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד ותצא הּגט, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּבטל

.„Èזה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי
ותּתן. ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכריתּות;

.ÂËהרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק
'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

.ÊËׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לכל מּתרת ׁשּתהיה אֹו חּייה, ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליה
ּכתיבת קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
לּה ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתרף
זה הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי

.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּמּנה
ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו אדם', ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלכל

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן
ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה

ּדבריו ּבּטלּו לא - אּלאׁשנים הראׁשֹונים, את האחרֹונים ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ
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את ּפלֹוני ּגרׁש זה ּתנאי 'על הּגט ּבתֹו יכּתב ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹֹלֹומר
ולעדים לכּתב לּסֹופר אֹומר עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּפלֹונית',
ּכ ואחר ּבעֹולם; ּתנאי ׁשם ּבלא ּכׁשר ּגט וכֹותבין ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָֹֹלחּתם,
אּת 'הרי אֹו ,'ּגּט זה 'הרי לּה: ואֹומר הּגט לּה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָנֹותן
לּׁשליח: אֹו להם, יאמר אֹו ,'וכ ּכ מנת על ּבזה ְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת

.'וכ ּכ מנת על זה ּגט לּה ְְְֵֶַָָָָ'ּתנּו

הּגט„. ּתרף לכּתב ׁשּגמר אחר ּבּגט הּתנאי [עיקרּכתב ְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹ
והאשה] האיש של האישיים הפרטים ּכׁשר,הגט; זה הרי -ֲֵֵֶָ

חתימת אחר ׁשּכתבֹו ּבין העדים, חתימת קדם ׁשּכתבֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבין
מנת 'על ּכתב אפּלּו הּתרף, קדם ּכתבֹו אם אבל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהעדים.
ּבגּופֹו זכּות לֹו נׁשאר ׁשהרי ּגרּוׁשין, ספק זה הרי - 'וכ ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָּכ
זה הרי הּתרף, ּכתיבת קדם ּבּפה התנה אם וכן ּגט; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל

ּגרּוׁשין. ְִֵֵספק

אחר‰. ּבכתב ּבין עליה, והתנה אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהמגרׁש
מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר הּתרף, אחר ּפה על ּבין ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻהּתרף,
ונתן ּפלֹוני', לאיׁש 'אּלא אֹו ּפלֹוני', מאיׁש חּוץ אדם ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָלכל
עבד, אֹו ּגֹוי האיׁש אֹותֹו היה אם - זה ּתנאי על הּגט ְִִֵֶֶֶַַַָָָָלּה
אביו אֹו ואחיה אביה ּכגֹון ערוה, מּׁשּום עליה אסּור ְְְִִִִֶֶָָָָָָָָָאֹו
ּבּה לֹו יׁש האיׁש אֹותֹו היה ואם ּכׁשר. ּגט זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואחיו

[- ביניהם לאוין,[חלים מחּיבי ׁשהּוא ּפי על אף - ִִִִֵֵֶַַַָָקּדּוׁשין
ואין ּבּגט, ׁשּיר ׁשהרי גט; אינֹו - קטן ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
הּיֹום ׁשהּוא ּפי על ׁשאף אחֹותּה, ּבעל היה ּכריתּות. ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָזה
לּה מּתר יהיה אחֹותּה ּתמּות אם ערוה, מּׁשּום עליה ְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָָֻאסּור

מגרׁשת. ספק זֹו הרי -ְֲֵֵֶֶָֹ

.Âׁשּיּולד מּמי חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאמר
מּתרת ּתהיה ּכלֹומר ,'מּזנּות 'חּוץ אֹו ּבעֹולם', עּתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינֹו
איׁש, אׁשת ּבאּסּור אּת הרי לזנּות אבל אדם, לכל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָלהּנׂשא
הארץ, ּכל ּכדר עלי ׁשּיבֹוא מי לכל מּתרת אּת 'הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻאֹו
מּתרת אּת 'הרי אֹו ,'ּבאּסּור אּת הרי ּכדרּכ ׁשּלא ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֻאבל
מּתרת ׁשהיא ּכלֹומר ּבׁשטר', מּמקּדׁש חּוץ אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלכל
אׁשת ּבאּסּור אּת הרי ּבׁשטר אבל ּובביאה, ּבכסף ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהתקּדׁש
,'נדרי מהפרת חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי אֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻאיׁש,
מהפרת חּוץ ּכלל איׁשּות ׁשּום עלי לי נׁשאר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלֹומר
אכילת לענין אֹו נדרים', הפרת לענין אׁשּתי 'ׁשאּת ,ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָנדרי
אחד ּבכל - יירׁשּנה מתה ׁשאם ירּׁשה, לענין אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּתרּומה,

מגרׁשת. ספק זֹו הרי ְֲֵֵֵֵֶֶָֹמאּלּו,

.Êמראּובן חּוץ אדם לכל מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאמר
לראּובן מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר וחזר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻוׁשמעֹון',
ּבהן, ׁשהתנה ׁשהאנׁשים מגרׁשת; זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹוׁשמעֹון'

הּתנאי. ּובּטל ְִִִֵַַָהּתירם

.Áאינּה זֹו הרי - לראּובן' מּתרת אּת 'הרי לּה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻאמר
'הרי לּה: אמר ׁשמעֹון. ׁשל ּתנאֹו ּבּטל לא ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹמגרׁשת,
הרי - לׁשמעֹון' אף מּתרת אּת 'הרי אֹו לׁשמעֹון', מּתרת ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֻֻאּת
ּוראּובן לׁשמעֹון, אּלא הּתירה לא ׁשּמא ּגרּוׁשין; ספק ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹזה
אף אדם לכל ּכלֹומר 'לׁשמעֹון', ׁשאמר וזה עֹומד, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבאּסּורֹו
לׁשמעֹון' 'אף ׁשאמר וזה לּכל, הּתירּה ׁשּמא אֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלׁשמעֹון,
ּבתנאֹו. לראּובן היה סמּו ׁשּׁשמעֹון לראּובן, הּדין ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא

.Ëאּת ּולמחר אׁשּתי, אּת אין 'הּיֹום ואמר: עליה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָהתנה
לבינּה ּבינֹו ׁשּכרת ּפי על ואף מגרׁשת, אינּה - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׁשּתי'

ל ּולעֹולם'.הּיֹום; הּיֹום 'מן ּבגּטין ּכֹותבין פיכ ְְְְִִִִִַַָָ

.È- חּייכי' ימי ּכל יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ'הרי
ּכריתּות זה ׁשאין גט, מוחלט]אינֹו חּיי',[ניתוק ימי 'ּכל ; ְְִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּבינֹו ּכרת ׁשהרי ּגט, זה הרי - ּפלֹוני' חּיי ימי 'ּכל ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאֹו
ּפלֹוני. אֹותֹו ּכׁשּימּות רׁשּות עליה לֹו יּׁשאר ולא ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹלבינּה,

.‡Èעד אבי לבית ּתלכי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ'הרי
לעֹולם' אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא ּגט; זה הרי - יֹום' ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָֹֹׁשלׁשים
'הרי לאּׁשה: האֹומר לפיכ ּכריתּות. זה ׁשאין גט, אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
מנת 'על לעֹולם', זה ּבׂשר ּתאכלי ׁשּלא מנת על ּגּט ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹזה
ּכריתּות; זה ׁשאין גט, אינֹו - לעֹולם' זה יין ּתׁשּתי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּלא

ּגט. זה הרי יֹום', ׁשלׁשים ְֲִֵֵֶַֹ'עד

.·È;גט אינֹו - לפלֹוני' ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ'הרי
יין ּתׁשּתי ׁשּלא מנת 'על לּה: לאֹומר ּדֹומה? זה למה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהא
ימי 'ּכל אֹו לעֹולם', אבי לבית ּתלכי 'ׁשּלא אֹו לעֹולם', ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹזה
עד לפלֹוני ּתּנׂשאי ׁשּלא מנת 'על לּה: אמר אם אבל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹחּייכי'.
ׁשהתנה; זמן ּכל לֹו ּתּנׂשא ולא ּגט, זה הרי - ׁשנה' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹחמּׁשים
ּכׁשר, מּמּנּו הּולד - עּמֹו זנת למפרע. הּגט ּבטל נּׂשאת, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָואם

הּנּׂשּואין. על אּלא עּמּה התנה ׁשּלא ּכׁשר; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוהּגט

.‚Èנּׂשאת אם - לפלֹוני' ׁשּתּנׂשאי מנת על ּגּט זה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָ'הרי
לא חכמים: אמרּו אבל הּתנאים; ּכל ּכׁשאר ּגט זה הרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֹלֹו,
לא ּפלֹוני לאֹותֹו לאחר. ולא ּפלֹוני לאֹותֹו לא ְְְְְְִִִֵֵַָֹֹֹּתּנׂשא
ּולאחר ּבמּתנה; לזה זה נֹותנין נׁשיהן יאמרּו ׁשּמא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּתּנׂשא,
ונּׂשאת עברה הּתנאי. ּבקּיּום אּלא גט ׁשאינֹו ּתּנׂשא, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלא
- לֹו ׁשּתּנׂשא קדם לאחר, נּׂשאת ּתצא. לא ּפלֹוני, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹלאֹותֹו

מּׁשני. ּגט ּוצריכה ממזר; והּולד ותצא הּגט, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָּבטל

.„Èזה ׁשאין מגרׁשת, אינּה - ׁשּלי' והּניר ,ּגּט זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ'הרי
ותּתן. ּגט זה הרי הּניר', את לי ׁשּתּתני מנת 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכריתּות;

.ÂËהרי' לּה: ואמר לּה ּונתנֹו זהב, ׁשל טס על הּגט ְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָָָחקק
'ּוכתּבת ּגּט כתובתך]זה ּכתּבתּה[דמי ונתקּבלה ּכׁשר, - ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֻֻ

ּכתּבתּה. לּה יׁשלים ּבֹו, אין ואם ּכתּבתּה; ּכדי ּבּטס יׁש ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻאם

.ÊËׁשהתנה ּכגֹון הּגט, את ׁשּמבּטל ּתנאי על המגרׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכל
לכל מּתרת ׁשּתהיה אֹו חּייה, ימי ּכל יין ּתׁשּתה ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻעליה
ּכתיבת קדם ּתנאים ׁשאר ׁשהתנה אֹו מּפלֹוני, חּוץ ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹאדם
לּה ּונתנֹו ּומחקֹו וחזר ּבּגט, ּכתּוב הּתנאי היה אם - ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתרף
זה הרי - ּפה על הּתנאי היה ואם מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבלא אֹו ּכׁשר, ּבתנאי לּה ונֹותנֹו וחֹוזר מּמּנה, הּגט ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹנֹוטל

ּכלל. ְְַָּתנאי

.ÊÈאּת 'הרי לּה: ואמר לאׁשּתֹו הּגט ׁשּנתן הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
נטלֹו אם - מּפלֹוני' חּוץ אדם לכל ּומּתרת ּבזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻמגרׁשת
ּבֹו מּתרת אּת 'הרי לּה: ואמר לּה ּונתנֹו וחזר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמּמּנה
ּכל וכן מגרׁשת. זֹו הרי - 'ּגּט זה 'הרי אֹו אדם', ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלכל

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÁÈוחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן מנת על לאׁשּתֹו ּגט ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּנֹותן
ׁשּתי אביו ׁשּתׁשּמׁש עדים, ּבפני אחר ּתנאי עליה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהתנה

ּדבריו ּבּטלּו לא - אּלאׁשנים הראׁשֹונים, את האחרֹונים ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ
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רצת הּתנאים'; מּׁשני אחד 'עׂשי לּה: ּכאֹומר זה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
מן אחד ואין נֹותנת, רצת [עלהראׁשֹונים[העדים]מׁשּמׁשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הראשון] האחרֹוניםהתנאי מן התנאיואחד על [העדים ְֲִִֶַָָ
תנאי]מצטרפיןהשני] כאן שהיה התנה[להעיד אם אבל . ְְְֲִִִִָָָ

ׁשּתּתן ׁשנים ּבפני והתנה וחזר זּוז, מאתים לֹו ׁשּתּתן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליה
ּוצריכה מאתים, ׁשל ּתנאי ּבּטל ּכבר - זּוז מאֹות ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹלֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאֹות. ׁשלׁש ְְִֵֵֵֵֶַָֹֹלּתן

.ËÈּכמפרׁש זה הרי סתם, זה ּדבר ׁשּתעׂשה עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהתנה
אמר ּכיצד? ּתעׂשה. זמן ּכּמה ּפרׁש ולא הֹואיל אחד, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹיֹום
מנת 'על מלאכה', עּמי ׁשּתעׂשי מנת על ּגּט זה 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלּה:
עׂשת אם - ּבני' את ׁשּתניקי מנת 'על אּבא', את ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתׁשּמׁשי
אֹו אחד, יֹום אביו את ׁשּמׁשה אֹו אחד, יֹום מלאכה ְְִִִֶֶֶָָָָָָעּמֹו
והּוא ּבֹו יֹונק ׁשהּבן הּזמן ּבתֹו אחד יֹום ּבנֹו את ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּׁשהניקה
האב אֹו הּבן מת ּגט. זה הרי - חדׁש ועׂשרים ארּבעה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבתֹו

גט. אינֹו - ּתׁשּמׁש אֹו ׁשּתניק ְִֵֵֵֶֶַָֹקדם

.Îאת 'ּתׁשּמׁשי אֹו ּבני', את ׁשּתניקי מנת 'על לּה: ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָאמר
מת ׁשּפרׁש; הּזמן מׁשלמת זֹו הרי - ׁשנים' 'ׁשּתי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאּבא',
רצֹוני אין האב ׁשאמר אֹו הּזמן, ּבתֹו האב אֹו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּבן
ּכל וכן הּתנאי. נתקּים לא ׁשהרי גט, אינֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֹׁשּתׁשּמׁשני

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.‡Îמּכאן זּוז מאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָ'הרי
מּדעּתֹו יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו נתנה - יֹום' ׁשלׁשים ְְְְְְִִִַַָָֹֹועד

אינּה[בהסכמתו] יֹום, ׁשלׁשים לאחר מגרׁשת; זֹו הרי ,ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹֹ
הרי - לקּבל רֹוצה אינֹו והּוא ּכרחֹו, ּבעל לֹו נתנה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמגרׁשת.
ּבתֹו לּה ואמר חזר מּדעּתֹו. ׁשּתּתן עד ּפסּול, ּגט ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָזה
ׁשהרי מגרׁשת, אינּה ,'ל מחּולין הן 'הרי יֹום: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹהּׁשלׁשים
וׁשלמּו הֹואיל יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו מת הּתנאי; נעׂשה ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹלא

מגרׁשת. אינּה - נתנה ולא יֹום ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹֹהּׁשלׁשים

.·Îמאתים לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאמר
לּתן יכֹולה אינּה - ׁשּתּתן קדם ּומת זמן, קבע ולא ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹזּוז',
הּגט, ּבטל ולא לֹו; ׁשּתּתן אּלא עליה התנה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹליֹורׁשיו,
אֹו הּגט ׁשאבד ּפי על אף ,לפיכ זמן. קבע לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהרי
עד לזר ּתּנׂשא ולא מגרׁשת, זֹו הרי - ׁשּימּות קדם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹנקרע

.[ליבמה]ׁשּתחלץ ְֶַֹ

.‚Îּבגד אֹו ּפלֹוני ּכלי לי ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָ'הרי
לֹו ׁשּנתנה ּפי על אף - נגנב אֹו ּכלי אֹותֹו ואבד ְְְְְִִִִֶַַַַָָָּפלֹוני',
עד אֹו עצמֹו, ּכלי אֹותֹו ׁשּתּתן עד גט, אינֹו - ּבדמיו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאלף

הּתנאי. ְְֵֶַַַׁשּיבּטל

.„Îׁשּיתקּים קדם אחר וקּדׁשּה ּתנאי, על ׁשּנתּגרׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
נתקּים לא ואם מקּדׁשת; זֹו הרי הּתנאי נתקּים אם - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֹֻהּתנאי
אין ׁשהרי מּׁשני, ּגט צריכה אינּה - הּגט ּובטל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּתנאי,
הּתנאי נתקּים ולא נּׂשאת, אם אבל ּבּה. ּתֹופסין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָֹקּדּוׁשין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּׁשני, ּגט צריכה - הּגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּובטל

ט ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

קבּוע‡. זמן לאחר אׁשּתֹו את גיטךהמגרׁש ["הרי ְְְְִֵֶַַַַַָָ
ל יום"]ותיתגרשי ל' הּזמןאחר ּכׁשּיּגיע מגרׁשת זֹו הרי ,ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ

- לתנאי ּדֹומה ּתנאי: ואינֹו לתנאי, ּדֹומה זה והרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּקבע.
- ּתנאי ואינֹו ׁשּקבע; הּזמן ּכׁשּיּגיע מתּגרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהיא

ּגרׁש הרי ּתנאי, על גירושין]ׁשהמגרׁש בתורת לה וזה[נתן , ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָ
ּתנאי על המגרׁש :לפיכ זמן. אֹותֹו ׁשּיּגיע עד ּגרׁש לא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹעדין

ּתנאֹו לכּפל צרי התנאי]- דיני כל בו אינֹו[שיהיו - וזה ; ְְְִִֵֶָָֹ
ׁשּבארנּו. הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּדברֹו, לכּפל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹצרי

ּבֹו·. ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד?
לאחר אּלא מתּגרׁשת אינּה - יֹום' ׁשלׁשים לאחר ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאּלא
ּבתֹו נׂשרף, אֹו הּגט אבד אֹו הּבעל, מת ואם יֹום; ְְְְִִִֵֵַַַַַַָֹׁשלׁשים

מגרׁשת. אינּה ְְִֵֶֶָֹֹׁשלׁשים,

אבד‚. אֹו ונגנב הרּבים, רׁשּות ּבצּדי והּניחּתּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהלכה
והיה הֹואיל מגרׁשת, זֹו הרי - יֹום ׁשלׁשים לאחר ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹמּׁשם

אֹותֹו ויחדה ּבֹו, מתּגרׁשת ׁשהיא ּבּיֹום קּים [הקצתההּגט ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מקום] הרּביםלו רׁשּות ׁשּצּדי הרּבים, רׁשּות ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּבמקֹום

הרּבים. ּכרׁשּות ְִִֵַָָאינן

אחר„. מגרׁש ּכדין ּדינֹו ּבמעׂשה, הּגרּוׁשין ּתלה אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוכן
ּתתּגרׁשי ולא ,ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון ּכיצד? ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹזמן.
אחר מתּגרׁשת זֹו הרי - זּוז' מאתים לי ׁשּתּתני עד ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּבֹו
הּתנאין מׁשּפטי לׁשאר ולא ּתנאֹו, לכּפל צרי ואינֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹׁשּתּתן;
זה, ּגרׁש לא עדין אּלא ּתנאי, על ּגרׁש לא ׁשהרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו
ּתתּגרׁש. ּכ ואחר ,וכ ּכ ּבעׂשּית הּגרּוׁשין ּתלה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאּלא

לּגרּוׁשין‰. זמן ׁשּקבע לזה ּתנאי, על המגרׁש ּבין ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּומה
ּגרּוׁשין, ׁשם יׁש - ּתנאי על ׁשהמגרׁש ּבמעׂשה? ּתלין ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹו
ּכׁשּיתקּים ,לפיכ הּתנאי. ׁשּיתקּים עד ּגמּורין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָואינן
ׁשאינֹו ּפי על אף קּים, הּגט היה אם נתּגרׁשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּתנאי,
ּברׁשּותּה להיֹותֹו אֹו ולּטלֹו לחזר צריכה ואינּה ְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹּברׁשּותּה;
ּבתֹורת ּתחּלה לידּה הּגיע ׁשהרי הּתנאי, ׁשּנתקּים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָאחר
ּכמֹו ּתצא, לא - הּתנאי ׁשּיתקּים קדם נּׂשאת ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹֹּגרּוׁשין.
הּגיע לא - ּבמעׂשה אֹו ּבזמן ּגרּוׁשיו הּתֹולה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו.
הּזמן עד ּפּקדֹון ּבתֹורת אּלא ּגרּוׁשין, ּבתֹורת לידּה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגט
הּזמן, ּכׁשּיּגיע ,לפיכ הּמעׂשה. ׁשּתעׂשה עד אֹו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָׁשּקבע
ׁשּיהיה אֹו ותּטלּנּו, ּתחזר אֹו ּברׁשּותּה, הּגט להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹצריכה
ּכמֹו רׁשּותּה, ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו אֹותֹו ׁשּיחדה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּבּמקֹום
ׁשּיּגיע קדם נּׂשאת ואם ּבֹו. ּתתּגרׁש ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּבארנּו;
ּבֹו ׁשּתלה הּמעׂשה ׁשּתעׂשה קדם אֹו ׁשּקבע, ְֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהּזמן
איׁש אׁשת היא ׁשעדין ממזר; והּולד ּתצא, - ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּגרּוׁשין

ׁשם ּכאן ואין ּגרּוׁשין.[שום]ּגמּורה, ְְִֵֵֵָָ

.Âלי ּתּתני לא 'אם לּה: ואמר אׁשּתֹו ּביד ּגט ְְְְִִִִִֵֵַַַָָֹהּנֹותן
לא זה הרי - מגרׁשת' אּת 'אין אֹו ּגט', זה אין זּוז, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹמאתים
ּבמעׂשה. ּתלּוי ולא ּתנאי על לא ּגט ּכאן ואין ּכלל, ְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּגרׁש

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Êּתתּגרׁש ׁשּלא ּתנאֹו ענין ויהיה ּתנאי, על לגרׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהרֹוצה
ויתנה ּתנאי, ּבלׁשֹון זה ענין מֹוציא זה הרי - ּפלֹוני זמן ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעד
ּכגֹון ּכיצד? ּבהליכתֹו. אֹו קבּוע ּבזמן ּבביאתֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּתנאי
זה הרי יֹום, ׁשלׁשים ועד מּכאן ּבאתי לא 'אם לּה: ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹׁשּיאמר

יהיה לא יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבאתי ואם הּגטּגט, ונֹותן ּגט', ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹ
ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה 'הרי לּה: יאמר אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּבידּה;

oey`x mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ׁשּלא מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא

.Áיֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
אֹו וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלמדינה
ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס; הריני וצֹווח עֹומד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

לגרׁש. רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו ׁשּגּלה ְְְִִֵֵֶֶַָָּפי

.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ

ּתהיה יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמּורים?
ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ּפּיסּתי ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה אֹותּה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּפּיס
אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגט
לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשלׁשים
ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש', עׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשנים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ׁשּיאמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹותּה,

.Èּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיאמר עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

ּגס ׁשּלּבֹו בפניה]ּבּה[מורגל]הּנּׂשּואין, מתבייש אבל[אינו ; ֲִִִֶַַָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, מן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּמתּגרׁשת

.‡Èמּכאן ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה [מהיום]'הרי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ׁשנים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹועד
ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ּבני ּדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. זֹו הרי ּבא, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹולא
ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, אפׁשר ׁשאי ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעל
הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים אחר עד יבם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבמקֹום

.·Èחֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּבריא
ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ׁשּיהיה ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשהתנה

ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚Èמהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת. ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹאם

.„Èלאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
ׁשאמר אחר ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - ּומת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמיתתי',
ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'

מיתה. לאחר ְִֵַַָּגט

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּתז מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', רח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּמה זרחה ׁשאם עליה התנה הּתנאי. יתקּים חּמה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּוכׁשּתזרח
גט; אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשהרי

.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ

ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה

.ÊÈּבית עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי
גט. אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

.ÁÈּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר
'הרי מגרׁשת. ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ּגּט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ומת ְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָוחלה

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ּגט; זה לחלי[עבר]הרי מחלי ְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
עמד אמד[התהלך]ולא צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מת] ראשון מחולי .[ודאי

.ËÈעד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל
ּובלבד ּדבר, לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּימּות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא

.Îׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב אחר הגט]ּבּגט ּכׁשּנֹותן[עיקר לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא 'אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹהּגט:

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה לא מּתי ["אםלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ללאומתי"] מתי"]קֹודם לא ּתחּלה["אם ּפיו יפּתח ולא , ְְְְִִִֵַָָֹ

מתי"]לפרענּות -["אם ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֻ
מיתה. קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא

.‡Îלאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל
יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל[שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא זכּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּנׁשים,
וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מגרׁשת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹספק

אחר. ּבֹו ֵַָלּה

.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין

ׁשאמר זמן ּכׁשאמר,לאחר הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
מיתה אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו

.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר [שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ
הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין אין שנה- [של ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חדׁששמינית] לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן אמר ;ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן אמר ׁשנּיה; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשנה
ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ׁשני; מחדׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף עד הּׁשּבת יֹום ְְִִִֵֶַַַַַַָָָמאחר
יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת' קדם לּה ְְְְִִִִֶַַַָָֹּותנּו

לּה. ונֹותנין ְְִִִָׁשּׁשי,
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ׁשּלא מנת על ,ּגּט זה 'הרי אֹו יֹום', ׁשלׁשים ועד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹמּכאן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יֹום', ׁשלׁשים עד זֹו למדינה ְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹאבֹוא

.Áיֹום ׁשלׁשים עד ּבא לא אם ּגט ׁשּיהיה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹהתנה
אֹו וחלה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּבּדר ּבא והיה זֹו, ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹלמדינה
ּגט, זה הרי - יֹום ׁשלׁשים אחר עד ּבא ולא נהר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹעּכבֹו
על ואף ּבגּטין, אנס ׁשאין אנּוס; הריני וצֹווח עֹומד ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו

לגרׁש. רצֹונֹו ׁשאין ּדעּתֹו ׁשּגּלה ְְְִִֵֵֶֶַָָּפי

.Ëּפניה מּכנגד ּכׁשּיעבר ׁשּתתּגרׁש עליה [שלאהתנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ּובאיראנה] הֹול והיה יֹום, אותה]ׁשלׁשים הֹול[ורואה ְְִֵֵָָָֹ

ּתהיה יֹום, ׁשלׁשים ויׁשהה ּכׁשּיל - עּמּה נתיחד ולא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּובא
יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּובא הֹול ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹמגרׁשת;
ּדברים ּבּמה ּכׁשר. הּגט הרי עּמּה, נתיחד ולא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהֹואיל
לֹומר עלי נאמנת היא 'הרי ואמר: ּבׁשהתנה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאמּורים?
ׁשּמא חֹוׁשׁשין האמינּה, לא אם אבל אֹותּה'. ּפּיסּתי ְְֱֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּובּטל הּתנאי, לֹו ּומחלה ּובא, הֹול ּכׁשהיה אֹותּה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָּפּיס
אחר ּפסּול הּגט יהיה זה, חׁשׁש ּומּפני ּכׁשּפּיסּה; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּגט
לאחר ּגּט זה 'הרי לאּׁשה: האֹומר וכן יֹום. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּׁשלׁשים
ּפּיס ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ּבּמדינה עּמּה והיה חדׁש', עׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשנים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא עלי 'נאמנת ׁשּיאמר: עד ְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹותּה,

.Èּובּטלה רצת ואם ּברצֹונּה, ּתלּויין ׁשהן הּתנאין ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָוכן
ׁשּיאמר עד ּפּיס, ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין - הּגט ּבטל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹאֹותן,
מן ּבמתּגרׁשת אמּורים? ּדברים ּבּמה עלי'. ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ'נאמנת

ּגס ׁשּלּבֹו בפניה]ּבּה[מורגל]הּנּׂשּואין, מתבייש אבל[אינו ; ֲִִִֶַַָָ
ּפּיס. ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין אין הארּוסין, מן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהּמתּגרׁשת

.‡Èמּכאן ּבאתי לא אם מעכׁשו, ּגּט זה [מהיום]'הרי ְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹ
ּבּסתר, ּבא ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - חדׁש' עׂשר ׁשנים ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹועד
ׁשּקבע הּזמן ּתם ואם ּבצנעה; לבֹוא אדם ּבני ּדר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין
אף - חדׁש עׂשר ׁשנים ּבתֹו מת מגרׁשת. זֹו הרי ּבא, ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹולא
ּתּנׂשא לא מגרׁשת, היא והרי ׁשּיבֹוא, אפׁשר ׁשאי ּפי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹעל
הּתנאי. ּכׁשּיתקּים חדׁש, עׂשר ׁשנים אחר עד יבם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבמקֹום

.·Èחֹולה אֹו מת, אם ּגט זה ׁשּיהיה ׁשהתנה ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָּבריא
ּכלּום; אמר לא - זה מחלי מת אם ּגט זה ׁשּיהיה ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשהתנה

ּומׁשמעֹו מיתה; לאחר מּתי', 'אם מעּתה.[גם]ׁשּמׁשמעּות , ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָ
- מֹותי' 'לאחר ּכאֹומר זה הרי מּתי', 'אם אמר אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָלפיכ

מיתה. לאחר ּגט ְְִֵֵַַָואין

.‚Èמהּיֹום' אֹו מּתי', אם מעכׁשו ּגּט זה 'הרי לּה: ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
מגרׁשת. ּתהיה ּוכׁשּימּות ּגט, זה הרי - מּתי' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹאם

.„Èלאחר' 'מהּיֹום', אֹו מעכׁשו', ּגּט זה 'הרי לּה: ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָאמר
ׁשאמר אחר ׁשּמא מגרׁשת; ספק זֹו הרי - ּומת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמיתתי',
ׁשאין - מיתה לאחר על ּדעּתֹו וסמכה ּבֹו, חזר ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'מעכׁשו'

מיתה. לאחר ְִֵַַָּגט

.ÂË;גט אינֹו - ּבּלילה ּומת חּמה', לכׁשּתצא ּגּט זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ'הרי
ׁשּתז מנת מגרׁשת,'על זֹו הרי - ּבּלילה ּומת חּמה', רח ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

חּמה זרחה ׁשאם עליה התנה הּתנאי. יתקּים חּמה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּוכׁשּתזרח
גט; אינֹו - ּבּלילה ּומת ּגט, יהיה לא זרחה לא ואם ּגט ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיהיה
מיתה. לאחר ּגט ואין ׁשּמת, עד הּתנאי נתקּים לא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹׁשהרי

.ÊËמרע למות]ׁשכיב הנוטה לאׁשּתֹו[חולה ּגט ׁשּכתב ְְְְִִֵֶַַָ

ועמד ּגּטֹו[הבריא]וגרׁשּה, ׁשאין ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
מקרה]ּכמּתנתֹו בכזה חוזרת ּבֹו,[שמתנתו יחזר ּתאמר ׁשאם ; ְְֲִֶַַַָֹֹ
מּתנתֹו,[בטעות]יאמרּו ּכמֹו - יגרׁש' מיתה לאחר 'ּגּטֹו : ְְְְְִִֵַַַָָָֹ

מיתה. לאחר אּלא קֹונה ְִֵֶֶַַָָָָׁשאינּה

.ÊÈּבית עליו ונפל זה', מחלי מּתי אם מהּיֹום, ּגּט זה ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ'הרי
גט. אינֹו - ּומת ּבזה, וכּיֹוצא ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו

.ÁÈּבית עליו ונפל זה', מחלי יעמד לא 'אם לּה: ְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר
'הרי מגרׁשת. ספק זֹו הרי - ארי טרפֹו אֹו נחׁש נׁשכֹו ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹאֹו
ּבּׁשּוק, והל ועמד זה', מחלי מּתי אם מעכׁשו, ּגּט ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹזה
מת, הראׁשֹון חלי מחמת אם אֹותֹו: אֹומדין - ומת ְְֲֳִִִִֵֵֵַָָָָוחלה

נּתק ואם גט. אינֹו לאו, ואם ּגט; זה לחלי[עבר]הרי מחלי ְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
עמד אמד[התהלך]ולא צרי ואינֹו ּגט, זה הרי - ּבּׁשּוק ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

מת] ראשון מחולי .[ודאי

.ËÈעד הּגט ׁשּמּנתינת הּימים ּכל הּתנאין, אּלּו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּובכל
ּובלבד ּדבר, לכל מגרׁשת היא הרי - הּתנאי ויתקּים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּימּות

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עּמּה, יתיחד ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּלא

.Îׁשּלא ּכדי ּכׁשּימּות, ּתנאי על אׁשּתֹו לגרׁש ׁשרצה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹחֹולה
רצה ולא מגרׁשת, ּתהיה לא עמד ואם יבם, לפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּתּפל
ּכֹותב הּוא ּכ - ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי מעכׁשו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלגרׁשּה

הּתרף ׁשּכֹותב אחר הגט]ּבּגט ּכׁשּנֹותן[עיקר לּה אֹומר אֹו , ְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ואם ּגט, יהיה מּתי ואם ּגט, יהיה לא מּתי לא 'אם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹהּגט:

והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ּכדי ּגט'; יהיה לא מּתי ["אםלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
ללאומתי"] מתי"]קֹודם לא ּתחּלה["אם ּפיו יפּתח ולא , ְְְְִִִֵַָָֹ

מתי"]לפרענּות -["אם ּכׁשּימּות מגרׁשת ּתהיה מת, ואם . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹֻ
מיתה. קדם לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא

.‡Îלאׁשּתי זה ּבגט 'זכה לֹו: ואמר לאחד ּגט ׁשּנתן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעל
יבם' לפני ּתּפל ׁשּלא לייבום]ּכדי תזדקק הּבעל[שלא ּומת , ְְִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

ׁשרב מגרׁשת; ספק זֹו הרי - לידּה הּגט ׁשּיּגיע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹקדם
ּתהיה ּולפיכ יבם; לפני יּפלּו ׁשּלא להן היא זכּות ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹהּנׁשים,
וזכה הֹואיל לידּה, ּגט הּגיע ׁשּלא ּפי על אף מגרׁשת, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹספק

אחר. ּבֹו ֵַָלּה

.·Îּותנּו ּגט ּכתבּו חדׁש עׂשר ׁשנים 'לאחר לעדים: ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאמר
לאחר לאׁשּתי ּגט ּותנּו 'ּכתבּו להם: ׁשאמר אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָלאׁשּתי',
ׁשּקבע, הּזמן אחר ּכֹותבין אּלּו הרי - חדׁש' עׂשר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשנים
ׁשּנתנּוהּו ּפי על אף הּזמן, ּבתֹו ּכתבּוהּו ואם לּה; ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָונֹותנין

ׁשאמר זמן ּכׁשאמר,לאחר הּזמן אחר ּכתבּוהּו גט. אינֹו - ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ
מיתה אם נֹודע לא ואם גט; אינֹו - לּה ׁשּיּנתן קדם ְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹּומת
הרי - לּמיתה קדמה הּגט נתינת אֹו הּגט, לנתינת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָקדמה

מגרׁשת. ספק ְֵֶֶָֹזֹו

.‚Î'הּׁשבּוע אחר לּה ּותנּו 'ּכתבּו להם: זו]אמר [שמיטה ְְִֶַַַַַָָָָ
הּׁשבּוע מאחר ׁשנה אחר אּלא ּכֹותבין אין שנה- [של ְִֵֵֶַַַַַַָָָָ

חדׁששמינית] לאחר ּכֹותבין - הּׁשנה' 'לאחר להן אמר ;ְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לאחר ּכֹותבין - החדׁש' 'לאחר להן אמר ׁשנּיה; ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹמּׁשנה
ּכֹותבין - הּׁשּבת' 'לאחר להן אמר ׁשני; מחדׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהּׁשּבת
'ּכתבּו להן: אמר ׁשליׁשי; יֹום סֹוף עד הּׁשּבת יֹום ְְִִִֵֶַַַַַַָָָמאחר
יֹום סֹוף ועד רביעי מּיֹום ּכֹותבין - הּׁשּבת' קדם לּה ְְְְִִִִֶַַַָָֹּותנּו

לּה. ונֹותנין ְְִִִָׁשּׁשי,
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.„Îונתנּו ּכתבּו ּכ ואחר ׁשאמר, הּזמן אחר ׁשאחרּו ְְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהרי
לּה ונתנּו וכתבּו החדׁש', 'לאחר להם ׁשאמר ּכגֹון ְְְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּה,

ּפסּול. זה הרי - ׁשני מחדׁש ׁשּבתֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלאחר

.‰Îולּתן ולחּתם לכּתב להם ׁשאמר אחר עּמּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹנתיחד
הּגט אם הּדברים: וחמר וקל יכּתבּו; לא אּלּו הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹלּה,
קל ּבעל; ׁשּמא הּגט נפסל עּמּה, ּכׁשּנתיחד לידּה לּה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּנּתן
ׁשּנתיחד אחר לּה ונתנּו ּכתבּו ואם נכּתב. ׁשּלא לזה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹוחמר

גט. אינֹו ִֵֵָעּמּה,

.ÂÎעל ּכֹותב אחד - לאׁשּתי' ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָאמר
ּבמעמד[בשביל]ידי מהן אחד ּכֹותב - ּכתֹובּו' 'ּכּלכם ּכּלן; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ

מהן[בנוכחות] אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט 'הֹוליכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָֻּכּלן.
אחד מֹוליכֹו - לאׁשּתי' זה ּגט הֹוליכּו 'ּכּלכם ּכּלן; ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻֻעל

ּכּלן. ּבמעמד ְֲֵֶַַָֻמהן

.ÊÎ- לאׁשּתי' ּותנּו וחתמּו ּגט 'ּכתבּו לעׂשרה: ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָאמר
נֹותנֹו מהן ואחד חֹותמין, מהן ּוׁשנים ּכֹותב, מהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאחד
ׁשחתמּו העדים מּׁשני אחד הּוא הּכֹותב היה ואפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָלּה;
להם: אמר ּכׁשר. זה הרי - לּה ׁשּנתנֹו הּׁשליח והּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבֹו,
ׁשּמנה ּבין מנאן, ואם חֹותמין; ּכּלן - ּכתֹובּו' ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֻֻ'ּכּלכם
זה הרי - 'ּכתֹובּו' להן ואמר מקצתן, ׁשּמנה ּבין ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻּכּלן
מּׁשּום הן ּבּתחּלה, ׁשחֹותמין ּוׁשנים 'ּכּלכם', ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֻּכאֹומר
הּׁשאר היּו אם לפיכ ּתנאי. מּׁשּום והּׁשאר, ְְְְְִִִִֵַַַָָָָעדים;
לימים אפּלּו למחר, וזה הּיֹום זה חתמּו אֹו ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָּפסּולין,
הרי חתימה, קדם מהן אחד מת ּכׁשר. זה הרי - ְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהרּבה
הרי ּפסּול, הראׁשֹונים מּׁשנים אחד היה ּבטל. ּגט ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָזה
ּבעדּות ּכׁשר ּפסּול 'עד יאמרּו: ׁשּמא - ּפסּול ּגט ְְֵֵֵֵֶֶָָָָֹזה
הכׁשירּוהּו ולא רּבים'; העדים ׁשּיהיּו ּבעת ׁשטרֹות, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשאר

מסירה ׁשעדי מּפני אּלא רּבים, ׁשעדיו [שרואיםּבגט ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
לאשה] הגט העּקר.מסירת ִֵָָהם

.ÁÎ,לחּתם אֹו ּגט, לכּתב לרּבים ׁשהאֹומר חכמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹּתּקנּו
'ּכל להם: אֹומר - לכתיבה אם לאׁשּתֹו, ּגט להֹולי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָאֹו
'ּכל יאמר: - להֹולכה וכן לאׁשּתי'; ּגט יכּתב מּכם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאחד
ׁשנים 'ּכל להם: יאמר - לחתימה ואם ;'יֹולי מּכם ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאחד

לאׁשּתי'. ּותנּו זה ּבגט יחּתמּו ְְְְְְִִִֵֶֶַמּכם

.ËÎזה אּלא חֹותמין אין הּגט 'עדי חכמים אמרּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָולּמה
אם חתמּו'; 'ּכּלכם לרּבים יאמר ׁשּמא ּגזרה, זה'? ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻּבפני
ׁשנים, יעידּו ׁשּמא - זה ּבפני ׁשּלא זה חֹותמין ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתאמר

ו ּבידּה, הּגט לאותּטל ועדין ּבֹו, העידּו ׁשּכבר תחׁשב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹ
הּתנאי. ְְִֵַַַנתקּים

.Ïויחּתמּו לאׁשּתי ּגט יכּתבּו מּכם 'ׁשנים לׁשלׁשה: ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹאמר
האחר, עם האב ׁשחתם ּבין ּובנֹו, אב ּבהן והיה לּה', ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָויּתנּו
עֹוׂשה ׁשהאדם ּכׁשר, זה הרי - האחר עם הּבן ׁשחתם ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבין

האב. ּבמקֹום ׁשליח ְִִֵַַָָָהּבן

.‡Ïׁשּיֹולי לפלֹוני ּותנּו וחתמּו 'ּכתבּו לׁשנים: ְְְְְְִִִִִִִֶַַָאמר
ּכֹותב, מהן אחד - לּה' ׁשּיֹולי לׁשליח 'ּתנּו אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָלאׁשּתי',
ּבעצמן הן הֹוליכּו ואם לׁשליח; ונֹותנין חֹותמין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָּוׁשניהן
ּכיצד לּגרּוׁשין. ׁשליח אֹותן עׂשה ׁשּלא גט, אינֹו - לּה ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹונתנּו
לּה ונֹותנֹו וחֹוזר לׁשליח, ויּתנּוהּו מּמּנה, אֹותֹו יּטלּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָיעׂשּו?

ּבדבר זה ּבגט הֹורּו ורּבֹותי אחרים. ּבפני אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבפניהם,
ׁשּלהן. ּבּנסחאֹות ׁשהיה ׁשּבּוׁש מּפני נראה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻׁשאינֹו

.·Ïלּבעל ּונתנֹו ּכתבֹו לאׁשּתי', ּגט לי 'ּכתב לּסֹופר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאמר
ּגט 'ּתן לֹו: ואמר לׁשליח ּונתנֹו הּבעל ּונטלֹו עדים, ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֹּבלא
עדים ּבפני לּה ּונתנֹו הּׁשליח והל עדים', ּבפני לאׁשּתי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָזה
הערוה, להּתיר נאמן הּׁשליח ׁשאין מגרׁשת; ספק זֹו הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשחתמּו העדים ּכתב מּפני אּלא אחד, עד ׁשהּוא ּפי על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאף
ׁשם ׁשּיהיה עד עדּותן, ׁשּנחקרה ּכמי ׁשהן הּגט, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ׁשּגט ׁשּיעידּו עדים ׁשני ׁשם היּו ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמערער,
מגרׁשת. זֹו הרי - ּבֹו לגרׁשּה לּׁשליח נתנֹו הּבעל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה

.‚Ï,'ּפלֹוני ּבמקֹום לאׁשּתי זה ּגט 'ּתן לּׁשליח: ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר
ּפלֹוני', ּבמקֹום היא 'הרי גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָּונתנֹו
הּוא מקֹום ׁשּמראה מּפני ּכׁשר, - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָּונתנֹו

דווקאלֹו לגרשה מקפיד ואינו לידיעה, הימצאה מקום [מציין

לּהשם] ּונתנֹו ּבּבית', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל לֹו: אמר .ְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבׂשמאל, לּה ּונתנֹו ּבימין', אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹּבעלּיה,

ּבתֹו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום לּה אינֹו[לפני]'ּתנהּו - הּזמן ְְְְְְִֵֵַַָָָ
מּלפניו לּה ּונתנֹו ּפלֹוני', ּביֹום אּלא לּה ּתּתנהּו 'אל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָגט;
יֹום. ׁשל עצמֹו על הקּפיד ׁשהרי גט, אינֹו - מאחריו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.„Ïהתקּבל' לׁשלּוחּה: ׁשאמרה האּׁשה ּגּטי[קבל]וכן לי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
'הבא גט; אינֹו - אחר ּבמקֹום לּה וקּבלֹו ּפלֹוני', ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָָּבמקֹום
ּכׁשר. - אחר למקֹום לּה והביאֹו ּפלֹוני', למקֹום ּגּטי ְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָלי

.‰Ïּבין לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לׁשלּוחֹו: ְְְִִִֵֵֵֵֶָהאֹומר
'אּת לֹו ׁשאמר ּבין ,'הֹול' לֹו הֹול',[אתה]ׁשאמר ְֵֵֵֶֶַַַָָ

'טל לֹו: אמר ואם אחר. ּביד מׁשּלחֹו - נאנס אֹו ְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָֹוחלה
יׁשּלחֹו לא זה הרי - זה' ּגט לּה ותן ּפלֹוני, חפץ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹמּמּנה
לקראת האּׁשה ויצאת אחר, ּביד ׁשּלחֹו ואם אחר; ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּביד
- הּגט לּה נתן ּכ ואחר ּבּתחּלה, החפץ ונתנה ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

מגרׁשת. זֹו ְֲֵֶֶֹהרי

.ÂÏמּיד אפּלּו - החפץ נתנה ּכ ואחר הּגט, לּה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָנתן
הּבעל ּדברי על עבר ׁשהרי גט; אינֹו הראׁשֹון, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּׁשליח
אמר הּבעל ׁשהרי עליו, מקּפידין אדם ּבני ׁשּסתם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָּבדבר

נטל. ּכ ואחר נתן והּוא לּה', ותן החפץ 'טל ְְְֵֵֶַַַַַָָָָֹלֹו:

.ÊÏּפ חפץ מּמּנה וטל הּגט, לּה 'ּתן לֹו: הריאמר - לֹוני' ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּביד ּפקדֹונֹו ׁשּיהיה רצֹונֹו ׁשאין אחר, ּביד יׁשּלחּנּו לא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹזה
החפץ ׁשּנתנה ּבין ּגט, זה הרי - אחר ּביד ׁשּלחֹו ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחר;

ּבּסֹוף. אּלא נתנה ׁשּלא ּבין ְְִֵֶֶַָָָָֹּתחּלה,

.ÁÏאּלא לּה יּתנהּו 'אל לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָנתן
לֹו: אמר אם וכן גט; אינֹו - לּה ּונתנֹו לאחר, ּונתנֹו ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָאּתה',
לּה', יּתנּנּו והּוא לפלֹוני, ּתנהּו אּלא אּתה, לּה ּתּתנהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ'אל
עׂשהּו ׁשּלא לפי גט, אינֹו - הראׁשֹון הּׁשליח לּה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּונתנֹו

לּגרּוׁשין. ִִֵַַָׁשליח

.ËÏאמר לאׁשּתי', זה ּגט הֹול' לֹו: ואמר הּגט לֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָנתן
לפלֹוני, 'ּתנהּו הּבעל: לֹו אמר מּכירּה', 'איני הּׁשליח: ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָלֹו

נּתן ׁשּלא ׁשליח זה הרי - מּכירּה' כוח]הּוא ייפוי [לו ֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
הּבעל; ׁשאמר לפלֹוני אּלא הּגט נֹותן ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלגרּוׁשין,
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אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח הּוא הּפלֹוני ְְְְִִִִֵֶַַַָואֹותֹו
נאנס. אֹו חלה אם אחר ּביד ְְְֱִֵֶַַַַָָמׁשּלחֹו

.Óעד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹנתן
מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה יֹום', ְְְְְְֱִִֶַַַָָֹֹׁשלׁשים
לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף אחר; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּביד
עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום הּׁשלׁשים ּולאחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַֹהֹואיל

הּׁשלׁשים. ּבתֹו אחר ְְִִֵַַַָֹׁשליח

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

ּכן[אותה] אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

שני יום
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גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואיןאׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
עליוהשניים] נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.

'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ּגרּוׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשּום
ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, מגרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּת
ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאין
נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ּגרּוׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָָָָֹ"ואּׁשה
ריח וזהּו - לּכהּנה נאסרה לּכל, התרה ולא מאיׁשּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻאּלא

מּדבריהן. ּבּכהּנה ׁשּפֹוסל ְְִִֵֵֵֶֶַַָֻהּגט,

זה·. הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ּולכּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּתֹורה.
והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה וכֹותבין [-ּכׁשר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבעלּהבעודה] אחר,[השני]ּתחת לכּתב אפׁשר אי ואם . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
הּבעל מידות]ותיק[השני]והיה ובעל מעצמֹו[ישר וגרׁש ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו אין אם מׁשּבח, זה הרי -ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֻ
לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול מּפני יֹוציא לא רע]- על[שם ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ממזרים]ּבניו .[שהם ָָ

ּגרּוׁשין',‚. ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ׁשהיא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני ממזר, ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּולד
ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ּבגט אׁשּתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאת
לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלהחזירּה
ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ּברכֹות ׁשבע ּולבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּנּׂשּואין

ּגמּורין. ְִִֵּגרּוׁשין

מּבעל„. ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל
ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - מּדבריהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹׁשני
ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ּוצריכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּגט';
ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמרּו:
יֹוציא. והחזירּה, ְְְִִִֵֶֶָמׁשניהן

ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין ּבעלּה, ּבא ּכ ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַחרׁש,
ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָקּדּוׁשיו

עֹולמית. ׁשניהן על ונאסרה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמׁשניהן,

.Âהּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
ׁשאין מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבטל
'אׁשת יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבעלּה
נדריה. ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּבמציאתּה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹזּכאין

ּפרֹות אין[מנכסיה]וכל ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ׁשאכלּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ואין מהן; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻֻמֹוציאין
אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה על לא - מזֹונֹות ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹולא

ּׁשּבלה מה וכל ּתחזיר. - מּנכסיה,[נשחק]מּזה אבד אֹו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּברזל צאן מּנכסי עליהןאפּלּו מקבל שהבעל האשה [נכסי ְְֲִִִֵֶַֹ

מןאחריות] והּולד מּזה. ולא מּזה לא אֹותן מֹוציאין אין -ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם הראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשני
מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אין - ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֻּכתּבה,
מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה ְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹמֹוציאין

ְַָֻהּכתּבה.

.Á,ׁשּמת ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויּבם

הּדרכים וכל ּומּזה; קּדׁש[הדינים]מּזה אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאּׁשה,
וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ּבהן. האּלּו ְִֵֶַָָָהּדרכים

.Ëוׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,

ואׁש ּגט, מּמּנּו העריֹותצריכה ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנׂשאן

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶָָׁשאין

.È:יאמרּו ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹּומּפני
ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'ּתנאי
ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה

ּגרּוׁשתֹו'. אחֹות 'נׂשא יאמרּו: ְְֲֶָָָֹֹׁשּלא

.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעוןּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ונטלההכתובה] הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,

והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה הּׁשֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהיא
אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת יֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהּגט
הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ונתּגּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת,
ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבפנינּו,
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אֹו לּה, ׁשּמֹוליכֹו והּוא הּגרּוׁשין, ׁשליח הּוא הּפלֹוני ְְְְִִִִֵֶַַַָואֹותֹו
נאנס. אֹו חלה אם אחר ּביד ְְְֱִֵֶַַַַָָמׁשּלחֹו

.Óעד לּה ּתּתנהּו 'לא לֹו: ואמר לׁשליח הּגט ְְְִִֵֵַַַַַָָָָֹנתן
מׁשּלחֹו - הּׁשלׁשים ּבתֹו נאנס אֹו וחלה יֹום', ְְְְְְֱִִֶַַַָָֹֹׁשלׁשים
לגרּוׁשין, ׁשליח עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף אחר; ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּביד
עֹוׂשה ּגרּוׁשין, ׁשליח יהיה יֹום הּׁשלׁשים ּולאחר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַֹהֹואיל

הּׁשלׁשים. ּבתֹו אחר ְְִִֵַַַָֹׁשליח

.‡Óעּמּה ּבעלּה היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּבּמה
מתּגרׁשת אבל הארּוסין. מן מתּגרׁשת ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבּמדינה,
ּפּיס ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ּבּמדינה, עּמּה ּובעלּה הּנּׂשּואין ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָמן

ּכן[אותה] אם אּלא הּׁשלׁשים ּבתֹו ׁשליח עֹוׂשה ואינֹו ,ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
לאחר לּה הּגט נֹותן אבל ּפּיסּתי'; ׁשּלא עלי 'נאמנת ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמר
'נאמנת ׁשּיאמר עד ׁשּבארנּו, ּכמֹו לּה וחֹוׁשׁשין - ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹהּׁשלׁשים

ּפּיסּתי'. ׁשּלא ְִִֶַַָֹעלי

שני יום
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גט,‡. אינֹו אֹו ּבטל, ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
היא ועדין הּתֹורה, מן ּבטל ּגט זה הרי - מגרׁשת אינּה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאֹו

והּולד ּתצא נּׂשאת, ואם ּגמּורה; איׁש [מהנישואיןאׁשת ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ
עליוהשניים] נאסרה לא ּכהן, ּבעלּה היה ואם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹממזר.

'הרי לּה ואמר אׁשּתֹו את המגרׁש מן חּוץ - ּגרּוׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשּום
ּפי על ׁשאף אדם'; לכל מּתרת אּת ואין מּמּני, מגרׁשת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻאּת
ׁשּנאמר: מּדבריהן, לּכהּנה ּפסּולה זֹו הרי ּגט, זה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻׁשאין
נתּגרׁשה לא אפּלּו חכמים: אמרּו מאיׁשּה"; ּגרּוׁשה ְְְְְֲֲִִִִִֵָָָָָָָֹ"ואּׁשה
ריח וזהּו - לּכהּנה נאסרה לּכל, התרה ולא מאיׁשּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻֻאּלא

מּדבריהן. ּבּכהּנה ׁשּפֹוסל ְְִִֵֵֵֶֶַַָֻהּגט,

זה·. הרי - ּפסּול ׁשהּגט זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוכל
מּדברי הּכהּנה מן ּבֹו ונפסלה ּבלבד; סֹופרים מּדברי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻּפסּול
והּולד ּתצא לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא ּולכּתחּלה ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹּתֹורה.
והיא לּה ונֹותנין ּכׁשר, אחר ּגט לּה וכֹותבין [-ּכׁשר. ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָ

ּבעלּהבעודה] אחר,[השני]ּתחת לכּתב אפׁשר אי ואם . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ
הּבעל מידות]ותיק[השני]והיה ובעל מעצמֹו[ישר וגרׁש ְְְִֵֵֵַַַַָָָ

ּבנים לֹו יׁש אם אבל ּבנים; לֹו אין אם מׁשּבח, זה הרי -ְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָֻ
לעז יֹוציא ׁשּמא הּגט, ּפסּול מּפני יֹוציא לא רע]- על[שם ְְִִִֵֵֶַַַַָֹ

ממזרים]ּבניו .[שהם ָָ

ּגרּוׁשין',‚. ספק זה 'הרי זה ּבחּבּור ׁשאמרנּו מקֹום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָוכל
ּתצא; נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא. לא - מגרׁשת ספק ׁשהיא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹאֹו
ׁשּגרׁש ּובין ערוה. ספק ׁשהיא מּפני ממזר, ספק ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּולד
ורצה מגרׁשת ספק ׁשהיתה אֹו ּפסּול, ּבגט אׁשּתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹאת
לחּדׁש צרי ואינֹו לבעלּה; מּתרת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלהחזירּה
ׁשּתתּגרׁש עד ּכתּבה, ולכּתב ּברכֹות ׁשבע ּולבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּנּׂשּואין

ּגמּורין. ְִִֵּגרּוׁשין

מּבעל„. ּגט צריכה זֹו הרי ּבטל, ּבגט ׁשּנּׂשאת מי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּכל
ּבלא יֹוצאה איׁש 'אׁשת יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - מּדבריהן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹֹׁשני
ונאסרה העם. לׁשאר להּתירּה הראׁשֹון מן ּגט ּוצריכה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָּגט';
ׁשּלא ּכדי ּבׁשגגה, ׁשּנבעלה ּפי על אף לעֹולם ׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל

אחד עבר ואם ׁשּנּׂשאת'; אחר ּגרּוׁשתֹו זה 'החזיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיאמרּו:
יֹוציא. והחזירּה, ְְְִִִֵֶֶָמׁשניהן

ונּׂשאת,‰. ּבעלּה ׁשּמת עדים לּה ׁשּבאּו ּבאּׁשה הּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ׁשהיה ּבין ּפּקח, ּבעלּה ׁשהיה ּבין ּבעלּה, ּבא ּכ ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָואחר
ׁשאין לחרׁש ׁשּנּׂשאת ּבין לפּקח, ׁשּנּׂשאת ּבין ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַחרׁש,
ּגט ּוצריכה מׁשניהן, ּתצא - ּגמּורין קּדּוׁשין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָקּדּוׁשיו

עֹולמית. ׁשניהן על ונאסרה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָמׁשניהן,

.Âהּגט נמצא אֹו ּבעלּה, ּבא ּכ ואחר ׁשּנתקּדׁשה, ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהרי
ׁשאין מּׁשני, ּגט צריכה ואינּה לבעלּה, מּתרת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻּבטל
'אׁשת יאמרּו ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין ּבעריֹות; ּתֹופסין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹקּדּוׁשין

נּׂשאת ׁשּלא ּכיון - ּגט' ּבלא יֹוצאה יאמרּו:[אלא]איׁש , ְְְִִֵֵֵֶָָֹֹֹ
נתקּים'. ולא ּבּקּדּוׁשין היה ְְְִִִֵַַַָָֹ'ּתנאי

.Êּבא אֹו ּבטל, הּגט נמצא ּכ ואחר ׁשּנּׂשאת, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
והּׁשני הראׁשֹון הּבעל אין - ׁשּמת ׁשּׁשמעה אחר ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבעלּה
נדריה. ּבהפר ולא ידיה, ּבמעׂשה ולא ּבמציאתּה, לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֹזּכאין

ּפרֹות אין[מנכסיה]וכל ׁשּנּׂשאת, אחר ׁשניהן ׁשאכלּו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכתּבה, מּתנאי ּתנאי ולא ּכתּבה, לּה ואין מהן; ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻֻמֹוציאין
אֹו מּזה נטלה ואם זה. על ולא זה על לא - מזֹונֹות ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹולא

ּׁשּבלה מה וכל ּתחזיר. - מּנכסיה,[נשחק]מּזה אבד אֹו ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
ּברזל צאן מּנכסי עליהןאפּלּו מקבל שהבעל האשה [נכסי ְְֲִִִֵֶַֹ

מןאחריות] והּולד מּזה. ולא מּזה לא אֹותן מֹוציאין אין -ְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ
הּׁשני, ׁשּיגרׁש קדם הראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשני
מּמּנּו ונטלה הּׁשני ּגרׁשּה מּדבריהם. ממזר הּולד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהרי
אין - ּבטל הּגט נמצא אֹו ּבעלּה ּבא ּכ ואחר ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָֻּכתּבה,
מן ולא הּמזֹונֹות מן לא ּׁשּנטלה, מה מּידּה ְְְִִִִִֶַַָָָָֹֹמֹוציאין

ְַָֻהּכתּבה.

.Á,ׁשּמת ּבֹו וׁשמע ,והל אּׁשה ׁשּקּדׁש ּבאחיו הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוכן
ּגט ּוצריכה ּומּזה, מּזה ּתצא - ּבא ּכ ואחר אׁשּתֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָויּבם

הּדרכים וכל ּומּזה; קּדׁש[הדינים]מּזה אם וכן ּבּה. האּלּו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
אחֹותּה, ונׂשא ׁשּמתה, וׁשמע אחרת, למדינה והלכה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאּׁשה,
וכל ׁשּתיהן, מּמּנּו ּגט צריכֹות - מתה ׁשּלא נֹודע ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואחר

ּבהן. האּלּו ְִֵֶַָָָהּדרכים

.Ëוׁשמע אחרת, למדינה הּנׂשּואה אׁשּתֹו הלכה אם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָאבל
אחֹותּה אין - קּימת אׁשּתֹו ונמצאת אחֹותּה, ונׂשא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּמתה,

ואׁש ּגט, מּמּנּו העריֹותצריכה ׁשאר וכן לֹו; מּתרת ּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
ּגט, צריכֹות אינן - ערוה ונמצאּו הּתר, ּבחזקת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנׂשאן

ּבעריֹות. ּתֹופסין קּדּוׁשין ְֲִִִֵֶָָׁשאין

.È:יאמרּו ׁשּמא - ּגט ארּוסתֹו אחֹות הצריכּו מה ְְְֲֲִִִֵֵֶָָָֹּומּפני
ויצאה והֹואיל אחֹותּה'; נׂשא וכּדת ּבארּוסין, היה ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָָ'ּתנאי
ּכדי אסּורה, הראׁשֹונה ארּוסתֹו ׁשהיא אחֹותּה ּבּגט, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָאחֹותּה

ּגרּוׁשתֹו'. אחֹות 'נׂשא יאמרּו: ְְֲֶָָָֹֹׁשּלא

.‡Èוׁשֹובר לאיׁש ּגט ונתן וטעה הּסֹופר, פרעוןּכתב [שטר ְְְִֵֵֵַַַָָָָָ
ונטלההכתובה] הּגט, הּבעל ונטל הן ׁשּטעּו אֹו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָלאּׁשה,

והרי זמן ּולאחר ׁשנתּגרׁשה, להם וכמדּמה הּׁשֹובר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻהיא
אינּה זֹו הרי נּׂשאת, לא אם - האיׁש ידי מּתחת יֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהּגט
הּגט לּה ויּתן נתּגרׁשה, לא ׁשעדין הּדבר ונתּגּלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמגרׁשת,
ואחר נּׂשאת, ואם נתינתֹו. מּׁשעת מגרׁשת ותהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבפנינּו,
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ׁשהרי נתּגרׁשה, לא 'עדין ואמר: הּגט את הּבעל הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹּכ
על לאסרּה לֹו ׁשֹומעין אין - לידּה' הּגיע ולא ּבידי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹהּגט
ּומצאֹו מּידּה הּגט ונפל ּגרּוׁשה, ּבחזקת זֹו הרי אּלא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּבעלּה,

הּׁשני. ּבעלּה על לאסרּה ּבא והרי ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָזה,

.·Èרע ׁשם מּׁשּום אׁשּתֹו את שזינתה]הּמֹוציא אֹו[שם , ְִִִֵֶַַ
ּבנדרים ּפרּוצה ׁשהיא הרבה]מּׁשּום לֹו:[נודרת אֹומרין - ְְְִִִִִֶָָ

ׁשאין ודע ליּסרּה; ּכדי מֹוציאּה, אּתה זה ׁשּמּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ'הֹודיעּה
לא זֹו את הּמֹוציא מה ּומּפני לעֹולם'. אֹותּה מחזיר ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹאּתה
ּתׁשּובה ותעׂשה לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ּגזרה, לעֹולם? ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיחזירּה
יֹודע הייתי 'אּלּו הראׁשֹון: ויאמר ּתחּתיו, צנּועה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹותהיה
ולא ּתנאי על ּכמגרׁש ונמצא מגרׁשּה', הייתי לא הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹׁשּכן
'ּגמר לֹו: אֹומרין לפיכ למפרע. ּבטל הּגט ׁשּנמצא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹנתקּים,
עבר ואם לעֹולם'; ל חֹוזרת זֹו ׁשאין לגרׁשּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבלּב

יֹוציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.‚Èאילֹונית מּׁשּום אׁשּתֹו את הּמֹוציא אֹו[עקרה]וכן , ְְְִִִִֵֶַַ
יחזיר לא זה הרי - ּתׁשמיׁש עת ּבכל ּדם ׁשרֹואה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹמּׁשּום
ותתרּפא האילֹונית ותלד לאחר, ּתּנׂשא ׁשּמא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם;
הייתי לא הּוא, ׁשּכן יֹודע הייתי 'אּלּו ויאמר: ְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּנּדה,
עבר ואם ממזרים; והּבנים ּבטל הּגט ונמצא - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמגרׁש'

יֹוציא. לא ְְִִֶֹוהחזיר,

.„Èנכּתב 'ּבפני ואמר לארץ ּבחּוצה ּגט ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשליח
ׁשּמא חֹוׁשׁשין ׁשאנּו יּׂשאּנה, לא זה הרי - נחּתם' ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובפני
ׁשהעיד אחד עד וכן לּה; העיד ּולפיכ ּבּה נתן ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעיניו
יּׂשאּנה; לא זה הרי - ּפיו על ונּׂשאת ּבעלּה, ׁשּמת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלאּׁשה
לא זה הרי - ּבעלּה על ּבנדר האּׁשה את ׁשאסר החכם ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוכן

הּׁשפחה על הּנטען וכן עליה]יּׂשאּנה; שבא קול [יצא ְְְִִִֵֶַַַָָָָ
וכן יּׂשאּנה; לא זה הרי - ונתּגּירה הּנכרית על ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹונׁשּתחררה,
הּגֹוי ׁשחזר ּפי על אף יׂשראל, ּבת על הּבא ועבד ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּגֹוי
אם וכּלן, יּׂשאּנה. לא זה הרי - ונׁשּתחרר העבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻונתּגּיר,

מּידם. מֹוציאין אין - ונׂשאּו ְְְִִִֵָָָָעברּו

.ÂËהקודמת]וכּלם בהלכה ּומתּו[דלעיל נׁשים, להן ׁשהיּו ְִֵֶֶָָָָֻ
ׁשהרּגילּו הן הּנׁשים והיּו ׁשנתּגרׁשּו אֹו [גרמו]נׁשֹותיהן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לה מּתרֹות אּלּו הרי - לגרׁשן ּבעליהן להםאת ּנׂשא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
לאחרים, ונּׂשאּו אּלּו נׁשים הלכּו אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָלכּתחּלה;

נתּגרׁשּו אֹו השניים]ונתאלמנּו אּלּו[מנישואיהן הרי - ְְְְְְֲִִֵֵַָ
לכּתחּלה. להן להּנׂשא ְְְִִֵֶַָָָָֻמּתרֹות

.ÊË,לּה ׁשהעיד העד לבן להּנׂשא מּתרת מהן אחת ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻוכל
עליה, הּנטען לבן אֹו ּבעלּה, על ׁשאסרּה החכם לבן ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאֹו
אחר; ׁשּיהנה ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין - קרֹוביהן לׁשאר ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹו
מעדי אֹו ּגרּוׁשיה, מעדי לאחד להּנׂשא האּׁשה ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֻּומּתרת

לבטלמאּוניה במיאון לה שדי אחיה שהשיאו [קטנה ֵֶָ
ּבפניהםנישואיה] ׁשחלצה הּדּינים מן לאחד אֹו [היבמה], ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

אדם יתרחק ּולעֹולם אחד. לעדּות אּלא חֹוׁשׁשין ׁשאין -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
מאּון מיאונה]מעדּות על תתחרט לחליצה.[שמא ויתקרב , ְְֲִִֵֵֵֵַָָ

.ÊÈקדם עדים ּבפני ּובעלּה וחזר אׁשּתֹו, את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהמגרׁש
הארּוסין מן ּבין הּנּׂשּואין, מן ׁשּגרׁשּה ּבין לאחר, ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשּתּנׂשא
ּולׁשם ׁשהחזירּה, ּבחזקת זֹו הרי היתה, ואׁשּתֹו הֹואיל -ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

לּה ׁשּנתן אֹותֹו ראּו ואפּלּו זנּות, לׁשם לא ּבעל, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹקּדּוׁשין
ּבאׁשּתֹו ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין היא ׁשחזקה ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָמעֹות;
הרי לפיכ מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה ּבידֹו והרי זנּות, ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָּבעילת
ׁשני. ּגט מּמּנּו ּוצריכה וּדאי, קּדּוׁשי מקּדׁשת ּבחזקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻזֹו

.ÁÈמן מגרׁשת היתה אם - עדים ּבפני עּמּה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹנתיחד
הן יחּוד, עדי הן והן נבעלה, ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָהּנּׂשּואין,
לבעל צרי אינֹו ּבביאה, המקּדׁש ׁשּכל ּביאה; עדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹהן
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויבעל, ּבפניהן יתיחד אּלא עדים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבפני
ואם מקּדׁשת. ספק היא והרי מּספק, ּגט צריכה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻלפיכ
אין ׁשהרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - הארּוסין מן מגרׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהיתה

ּגס ּבּה.[מורגל]לּבֹו ִַָ

.ËÈ,עדים ּבפני ׁשּתּבעל אּׁשה ׁשּכל הּגאֹונים, מקצת ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהֹורּו
זנּות. ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה אדם ׁשאין חזקה - ּגט ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָצריכה
ׁשהֹורּו עד ּדעּתם, על ׁשעלה זה ּבדבר והֹוסיפּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוהגּדילּו
אׁשּתֹו ּתתיּבם ולא לֹו, חֹוׁשׁשין מּׁשפחתֹו, ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּמי

בנים] בלא ימות ּבא[אם ּכ ואחר ׁשפחתֹו ׁשחרר ׁשּמא -ְְְִִֵֶַַָָָָ
עֹוׂשה אדם ׁשאין ׁשחרר, ׁשּוּדאי ׁשהֹורה מהן ויׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעליה;
הם רחֹוקים - האּלּו הּדברים וכל זנּות. ּבעילת ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעילתֹו
עליהן; לסמ ראּוי ואין ההֹוראה, מּדרכי מאד עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹּבעיני
ּבלבד, ׁשּגרׁשּה ּבאׁשּתֹו אּלא זֹו, חזקה חכמים אמרּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
היא, אׁשּתֹו ׁשהרי סתם, ּובעל ּתנאי על ּבמקּדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאֹו
זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה ׁשאינֹו ׁשחזקתֹו הּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּובאׁשּתֹו
הּוא ּתנאי ׁשעל יפרׁש אֹו זנּות, ּבעילת ׁשהיא ׁשּיפרׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָעד
ׁשּבעל ּבחזקת זֹונה ּכל הרי - הּנׁשים ּבׁשאר אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבֹועל.
צרי ואין קּדּוׁשין. לׁשם ׁשהּוא ׁשּיפרׁש עד זנּות, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלׁשם
חֹוׁשׁשין ׁשאין קּדּוׁשין, ּבת ׁשאינּה ּגֹויה אֹו ּבׁשפחה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלֹומר
ׁשּיּודע עד ועבד, ּגֹוי ּבחזקת מהן הּבן והרי ּכלל, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלהן

נתּגּירה. אֹו אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְִִִֶַַַַָָּבוּדאי

.Îמן ּבין הּנּׂשּואין מן ּבין איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֻמי
ּכּלן אֹו העיר רב אפּלּו מגרׁשת, ּבעיר ׁשמּה ויצא ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָֹֹֻהארּוסין,
זֹו והרי לּה, חֹוׁשׁשין אין - ׁשנתּגרׁשה קֹול ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָמעבירין
הּקֹול והחזק מקּדׁשת, ּבעיר ׁשמּה יצא אם אבל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֻֻּבחזקתּה;

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבספק מקּדׁשת היא ׁשהרי ּדין, ואחרּבבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻ
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין מאֹותן ׁשנתּגרׁשה קֹול עליה יצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכ

הּתירּה. וקֹול אסרּה ׁשּקֹול ְְֲִִֶֶֶָָָֹמגרׁשת,

.‡Îתהיה ולא לגרׁשּה; ודעּתֹו אּׁשה אדם יּׂשא ְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹלא
אדם יגרׁש ולא לגרׁשּה. ודעּתֹו ּומׁשּמׁשּתֹו ּתחּתיו ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֹיֹוׁשבת
ׁשּנאמר: ּדבר, ערות ּבּה מצא ּכן אם אּלא ראׁשֹונה, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאׁשּתֹו
לׁשלח למהר לֹו ראּוי ואין וגֹו'. ּדבר" ערות בּה מצא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ"ּכי

יׁשּלחה. ׂשנאּה אם ׁשנּיה, אבל ראׁשֹונה; ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָאׁשּתֹו

.·Îּבדעֹותיה רעה ּכבנֹות[מדותיה]אּׁשה צנּועה וׁשאינּה , ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָ
ויצא לץ, "ּגרׁש ׁשּנאמר: לגרׁשּה, מצוה - הּכׁשרֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל
לאדם ראּוי אין - ּפריצּות מּׁשּום ׁשנתּגרׁשה ואּׁשה ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמדֹון".
מכניסּה וזה מּביתֹו רׁשעה מֹוציא זה ׁשאין ׁשּיּׂשאּנה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכׁשר

ּביתֹו. ְֵלתֹו

.‚Îותהיה ּבגט, מגרׁשּה זה הרי - אׁשּתֹו ׁשנתחרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי
ׁשּתבריא; עד מֹוציאּה אינֹו - נׁשּתּטת אם אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמגרׁשת.
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הפקר ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא ואין[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹעם
מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפּדֹותּה.

ּבּה. ּולהּטּפל לחזר חּיב ְְֲִֵֵַַַָָֹואינֹו
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רצת‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין
ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקטּנה
ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה היא הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקטּנה

ממאנת. זֹו הרי ְְֲֵֶֶַָָקטּנה,

ּכנּׂשּואי·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת
מּלנׂשאּה. יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹקטּנה

מן‚. ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת
ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ּכ ּבּבעל, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּממאנת
ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ּוממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונּׂשאת
ׁשּלא ּוקטּנה למאן. לּה יׁש קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפעמים;
לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מאּוניה. הן הן קּדּוׁשיה - קטּנה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכׁשהיא

עד„. קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד
אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו נערה, שאיןׁשּתהיה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

נערות] ימי עליהלה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעׂשית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן

למאּון ּבדיקה שערות]צריכה ב' הביאה ׁשחזקתּה[אם , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימנין. ִִִֵֶָָׁשהביאה

ו‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה נבעלההרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹ
לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה ואם מּספק. ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָׁשּמא
מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, אינּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו
נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסֹופרים;
מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא לּה ׁשּנחּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד
איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, אחר עליה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ׁשאינּה ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגמּורה;
אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהם
יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ּבּה ּתֹופסין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשּגדלה,
יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ּגרׁש אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹהּׁשני.

קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. מאחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא - ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיגרׁש
ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשמעה
ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּולד

ממזר. הּולד ְִֵֵַַַָָהּׁשני,

.Êּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאיזֹו
לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה ּבֹודקין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹעׂשר,

ּכמֹו[כסף] אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹקּדּוׁשיה
צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה האגֹוז ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמרת
צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת אינּה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמאּון;
מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית הֹולכת אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמאן,
צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ׁשׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּופחּותה

סכלה אפּלּו - עׂשר ּבת על ויתרה ּביֹותר,[טיפשה]מאּון; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה מי וכל מאּון. ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָצריכה

למאן. צריכה אינּה - לדעּתּה ְְְְִֵֵֶַָָָָֹׁשּלא

.Áּבפלֹוני רצֹוני 'אין ׁשנים: ּבפני אֹומרת ממאנת? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכיצד
אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה 'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני

.Ëּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים
ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני

ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ
ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי

טפסי[מדיני] ּבֹו ּכֹותבין ואין הּגרּוׁשין; הּגט,[נוסח]ּגט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּמא

המיאון] .[תיעוד

.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה וׁשמע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמאנה,
מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר מּכירין. ׁשאינן ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעל

זה: ְֶָֻּבנּסח

.‡Èוכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום וכ ּכ ּבׁשּבת ּבכ'ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ
ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי

[- והׁשּתא[השיאוני ּפלֹוני. ּבר ּדעּתי[כעת]לפלֹוני ּגּליתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
עּמיּה[לפניכם]קדמיכֹון קיימנא ולא ּביּה צבינא ּדלא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה ּדא[שאיני ּפלֹונית ּובדקינן .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואתּברר היא,[והוברר קטּנה דעדין ְְְֲִִִַַַַָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא וחתמנא להּוכתבנא ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
ּברּורה'.לזכות] ְְְִָָָולראיה

.·Èּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהמגרׁש
הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ּבעלּה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לֹוקה, - ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹּובעלּה

וגֹו'. הראׁשֹון" ְְִַָָּבעלּה

.‚È,לבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻזנת
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הפקר ּתהיה ׁשּלא ּכדי הּוא, חכמים ּתּקנת זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר
מּניחּה לפיכ עצמּה. לׁשמר יכֹולה אינּה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלפרּוצים,

מּׁשּלּה ּומׁשקּה ּומאכילּה אחרת, חשבונה]ונֹוׂשא ואין[על . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לדּור ּדעת ּבבן ּכח ׁשאין ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר אֹותֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹמחּיבין
ולא לרּפֹותּה, חּיב ואינֹו אחד; ּבבית הּׁשֹוטים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹעם
מּביתֹו, ּומֹוציאּה מגרׁשת; זֹו הרי ּגרׁשּה, ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹלפּדֹותּה.

ּבּה. ּולהּטּפל לחזר חּיב ְְֲִֵֵַַַָָֹואינֹו

יא ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

רצת‡. ולא יתֹומה, קטּנה והּנֹוׂשא קטּנה. נֹוׂשאין ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָֹאין
ּגט; מּמּנּו צריכה ואינּה והֹולכת, ממאנת זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּבעל
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּורין, קּדּוׁשין קטּנה קּדּוׁשי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָׁשאין
ּכׁשהיא נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָקטּנה
ּכׁשהיא נּׂשאת ואם אביה; ּבחּיי ּכיתֹומה היא הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָקטּנה

ממאנת. זֹו הרי ְְֲֵֶֶַָָקטּנה,

ּכנּׂשּואי·. סֹופרים מּדברי ׁשּנּׂשּואיה ּפי על אף - ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהחרׁשת
מּלנׂשאּה. יּמנעּו ׁשּלא ּכדי למאן, לּה ּתּקנּו לא - ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹקטּנה

מן‚. ּבין הארּוסין, מן ּבין - הּקטּנה היא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָממאנת
ּוכׁשם ּבפניו; ׁשּלא ּבין ּבעלּה, ּבפני ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹהּנּׂשּואין,
זה, ּבבעל ּוממאנת ּבּיבם. ממאנת ּכ ּבּבעל, ְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּממאנת
ּכּמה אפּלּו - ּבּׁשליׁשי וכן ּבּׁשני, ּוממאנת לאחר; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָונּׂשאת
ׁשּלא ּוקטּנה למאן. לּה יׁש קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּפעמים;
לאחר, ונתקּדׁשה והלכה נׂשּואה, ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמאנה,

מאּוניה. הן הן קּדּוׁשיה - קטּנה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכׁשהיא

עד„. קטּנה, ׁשהיא זמן ּכל ממאנת? הּבת מתי ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָועד
אילֹונית ׁשהיא ׁשּיּודע עד אֹו נערה, שאיןׁשּתהיה [עקרה, ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָ

נערות] ימי עליהלה ּבא ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִֶֶֶַָָָָֹ
אחד. ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת ׁשּנעׂשית אחר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
קֹונה והּבעילה הֹואיל - ונבעלה הּזה לּזמן הּגיעה אם ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָאבל
ואינּה ממאנת; אינּה זֹו הרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּתֹורה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמן

למאּון ּבדיקה שערות]צריכה ב' הביאה ׁשחזקתּה[אם , ְְְְִִֵֶֶָָָָ
סימנין. ִִִֵֶָָׁשהביאה

ו‰. הֹואיל - סימנין לּה נמצא ולא ׁשּנבּדקה נבעלההרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶָָָָָֹ
לּה חֹוׁשׁשין זֹו הרי לסימנין, הראּוי לּזמן ׁשהּגיעה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָאחר
מאנה ואם מּספק. ּגט צריכה ּולפיכ ונׁשרּו; הביאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָׁשּמא
מּספק; ּגט מּמּנּו צריכה - לאחר ונתקּדׁשה ׁשּנבּדקה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר
מּׁשניהם. ממזר ספק והּולד ּומּזה, מּזה ּתצא - נּׂשאת ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואם

.Âּבעלּה ׁשּלא ּפי על ואף - והגּדילה מאנה ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹקטּנה
הרי - אחד ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת מּׁשּנעׂשית ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבעלּה
מּדברי ּגט ּוצריכה הגּדילה, ׁשהרי ממאנת, אינּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָזֹו
נערּות, לׁשני ׁשהּגיעה אחר עליה ּבא לא ׁשהרי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹסֹופרים;
מקּדׁשת, ספק ותהיה סימנין הביאה ׁשּמא לּה ׁשּנחּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻעד
איׁש אׁשת ׁשּתהיה ּכדי ׁשּגדלה, אחר עליה ּבא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹולא
קטנּות, מּנּׂשּואי אּלא ּגט צריכה ׁשאינּה ונמצאת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגמּורה;
אחר ונתקּדׁשה עמדה אם ,לפיכ סֹופרים. מּדברי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשהם
יכנס הראׁשֹון, ּגרׁש ואם ׁשני; קּדּוׁשי ּבּה ּתֹופסין ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹׁשּגדלה,
יאמרּו: ׁשּמא - ראׁשֹון יקּים לא ׁשני, ּגרׁש אם אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹהּׁשני.

קדם ׁשני עליה ּבא ואם ׁשנתארסה'. מאחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ'החזיר
לאּׁשה ּדֹומה ׁשהיא מּפני ּומּזה, מּזה ּתצא - ראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשּיגרׁש
ואין ּבעלּה. ּבא ּכ ואחר ונּׂשאת ּבעלּה ׁשּמת ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשמעה
ׁשּיגרׁש קדם ראׁשֹון עליה ּבא ואם ממזר; הּׁשני מן ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּולד

ממזר. הּולד ְִֵֵַַַָָהּׁשני,

.Êּבת עד ׁשׁש מּבת למאן? ׁשּצריכה קטּנה היא ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָאיזֹו
לׁשמר יֹודעת אם דעּתּה: יפי לפי אֹותּה ּבֹודקין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹעׂשר,

ּכמֹו[כסף] אֹותם ׁשּתׁשמר לא קּדּוׁשין, וׁשהן ְְְִִִִֵֶֶֶָָֹֹקּדּוׁשיה
צריכה זֹו הרי - ּבהן וכּיֹוצא והּתמרה האגֹוז ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמרת
צריכה אינּה - קּדּוׁשיה לׁשמר יֹודעת אינּה ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמאּון;
מעֹולם. נתקּדׁשה לא ּכאּלּו אּמּה לבית הֹולכת אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמאן,
צריכה אינּה לׁשמר, יֹודעת אפּלּו - ׁשׁש מּבת ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹּופחּותה

סכלה אפּלּו - עׂשר ּבת על ויתרה ּביֹותר,[טיפשה]מאּון; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ
קרֹוביה, אֹו אּמּה אֹו אחיה ׁשהּׂשיאּוה מי וכל מאּון. ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָצריכה

למאן. צריכה אינּה - לדעּתּה ְְְְִֵֵֶַָָָָֹׁשּלא

.Áּבפלֹוני רצֹוני 'אין ׁשנים: ּבפני אֹומרת ממאנת? ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָּכיצד
אחי', אֹו אּמי ׁשּקּדׁשּוני ּבּקּדּוׁשין רצֹוני 'אין אֹו ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַּבעלי',
ּבבית מסּבין אֹורחין היּו ואפּלּו אּלּו; ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻוכּיֹוצא
רֹוצה 'איני ואמרה: עליהן, ּומׁשקה עֹומדת והיא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעלּה,

מאּון. זה הרי - ּבעלי' ְֲֲִִִֵֵֶַּבפלֹוני

.Ëּביֹום' לּה: ּכֹותבין ּבפניהן, הּקטּנה ׁשּממאנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשנים
ּבעלּה', ּבפלֹוני ּבפנינּו ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָּפלֹוני

ּגּופֹו הּוא וזה לּה; ונֹותנין מאּון.[עיקרו]וחֹותמין ּגט ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶָ
ואינֹו מגרׁשת, ׁשּנתינתֹו הּגרּוׁשין ּכגט אינֹו - מאּון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָוגט
מּמׁשּפטי ּדבר ולא מסירה, ולא לׁשמּה, ּכתיבה ְְְְְְְִִִִִִֵָָָָָָֹֹצרי

טפסי[מדיני] ּבֹו ּכֹותבין ואין הּגרּוׁשין; הּגט,[נוסח]ּגט ְְְִִֵֵֵֵֵַַָ
ּדין ּבית ּכמעׂשה אּלא ׁשאינֹו לפי ּגרּוׁשין, ּכגט יראה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּמא

המיאון] .[תיעוד

.Èאֹותּה מּכירין ׁשּיהיּו צריכין ּבפניהן, ׁשּממאנת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָהּׁשנים
אֹותּה ׁשראה מי ּכל לפיכ ּבֹו; ׁשּמאנה ּבעלּה ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָואת
אף מאּון, ּגט לּה לכּתב לֹו יׁש - מאּוניה וׁשמע ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמאנה,
מאּון ּגט לכּתב יׂשראל נהגּו ּוכבר מּכירין. ׁשאינן ּפי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹעל

זה: ְֶָֻּבנּסח

.‡Èוכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני לחדׁש יֹום וכ ּכ ּבׁשּבת ּבכ'ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹ
ואמרה ּבפנינּו, ּפלֹוני ּבת ּפלֹונית מאנה ּפלֹוני, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָלמנין
קטּנה ואני קּדׁשּוני אֹו והּׂשיאּוני הטעּוני אחי אֹו ְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַַָׁשאּמי

[- והׁשּתא[השיאוני ּפלֹוני. ּבר ּדעּתי[כעת]לפלֹוני ּגּליתי ְְְְְִִִִִִִַַַָ
עּמיּה[לפניכם]קדמיכֹון קיימנא ולא ּביּה צבינא ּדלא ְְְְֳִֵֵֵֵֵָָָָָָ

עימו] עומדת ואיני בו רוצה ּדא[שאיני ּפלֹונית ּובדקינן .ְְִִַָָ
אותה] לנא[ובדקנו לנו]ואתּברר היא,[והוברר קטּנה דעדין ְְְֲִִִַַַַָָָָ

לזכּו לּה ויהבנא וחתמנא להּוכתבנא ונתנו וחתמנו [וכתבנו ְְְְְֲִִִַַַַָָָ
ּברּורה'.לזכות] ְְְִָָָולראיה

.·Èּפי על אף - לאחר ונתקּדׁשה אׁשּתֹו, את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהמגרׁש
הראׁשֹון החזירּה ואם הראׁשֹון; על נאסרה ּבעלּה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
יּוכל "לא ׁשּנאמר: להֹוציא, אֹותֹו וכֹופין לֹוקה, - ְְְֱִִֶֶֶַַָָֹּובעלּה

וגֹו'. הראׁשֹון" ְְִַָָּבעלּה

.‚È,לבעלּה לחזר מּתרת - ּגרּוׁשה ּכׁשהיא אחר עם ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻזנת
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- אחר" לאיׁש והיתה והלכה מּביתֹו, "ויצאה ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
אֹותּה ׁשאֹוסרת היא הּקּדּוׁשין, ׁשהיא אחר לאיׁש ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהויתּה

לֹו. ֲַֹלחזר

.„Èנאסרה ּבעלּה, ּתחת ׁשּזנת אּׁשה ׁשּכל זה, לאו ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּובכלל
הּטּמאה", אׁשר "אחרי ׁשּנאמר: - עליה ולֹוקה ּבעלּה ְֱֲֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
ׁשּנאנסה. יׂשראל אׁשת היתה ּכן אם אּלא נטמאה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוהרי
ּוסתירה קּנּוי ידי על ּבעלּה על ׁשּנאסרה אּׁשה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלפיכ

עימו] ונסתרה פלוני איש עם תסתרי אל בה: אם[שהתרה -ִ
והחזירּה עבר ואם מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין אֹותּה, ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבעל

ּבגט. יֹוציא ׁשּגרׁשּה, ְְִֵֵֶַַָאחר

.ÂËונתקּדׁשה והלכה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּברמיזה ׁשּגרׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחרׁש
לבעלּה לחזר אסּורה - לפּקח לֹומר צרי ואין אחר, ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלחרׁש
ונּׂשאת והלכה ׁשּנתּגרׁשה, ּפּקח ׁשל אׁשּתֹו אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהחרׁש;

הּפּקח. לבעלּה לחזר מּתרת - ונתּגרׁשה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלחרׁש,

.ÊËמּמּנּו מגרׁשת אינּה ּבאיׁש, דינההממאנת [אין ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
מיכ"גרושה"] עם ּכדינּה ּבֹו, ׁשּמאנה ּבעלּה עם ודינּה ;ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָ

מּתרת היא מעֹולם: קּדׁשּה והּוא[להינשא]ׁשּלא ּבקרֹוביו, ְְְִִִֵֶֶֶָָָֹֻ
נּׂשאת ואם הּכהּנה. מן ּפסלּה ולא ּבקרֹובֹותיה; ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֻֻמּתר
לחזר מּתרת - ּבֹו מאנה אֹו מת, אֹו האחר, וגרׁשּה ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻלאחר,

הראׁשֹון ּגרׁשּה אפּלּו אּלא עֹוד, ולא [בגט]לראׁשֹון. ְְְֲִִִֵֶָָָֹ
וגרׁשּה ּבֹו, ׁשּמאנה אחר לאחר ונּׂשאת ּבֹו, ּומאנה ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהחזירּה
אף ּבמאּון, הּיֹוצאה ׁשּכל לראׁשֹון: לחזר מּתרת - ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאחר
ּבגט מּמּנּו נתּגרׁשה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - ּגט ׁשּקדמֹו ּפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבגט, הּקטּנה את המגרׁש אבל לֹו. לחזר ּומּתרת ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻמעֹולם,
מּפני לראׁשֹון, לחזר אסּורה - ּבאחר ּומאנה לאחר, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹונּׂשאת
ּבמאּון; האחרֹון מן ׁשּיצאת ּפי על אף ּבגט, מּמּנּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיצאת
אסּורה וכן מת. אֹו האחרֹון, ּגרׁשּה אם לֹומר, צרי ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָואין
על אף - הּגרּוׁשֹות ּכׁשאר ּולאחיו, ולבנֹו, הראׁשֹון, ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָלאבי

ּבמאּון. האחרֹון מן ׁשּיצאת ְֲִִֵֶַָָָּפי

.ÊÈּככּלתֹו ׁשּנראית מּפני לאביו, אסּורה - ּבּיבם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהממאנת
אם לפיכ מּתרת. קרֹוביו, לׁשאר אבל ּבנֹו; ׁשּמת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֻּבעת

לאחיו. מּתרת היבמין, מן ּבאחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֻמאנה

.ÁÈלא זֹו הרי - ׁשּנתאלמנה אֹו ׁשּנתּגרׁשה אּׁשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּכל
מּיֹום חּוץ יֹום, ּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תתארס, ולא ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹתּנׂשא
ּבֹו ׁשּנתארסה מּיֹום וחּוץ ּבֹו, ּבעלּה ׁשּמת אֹו ּבֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּגרׁשה

השני] מעּברת,[עם אינּה אֹו מעּברת היא אם ׁשּיּודע ּכדי ;ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻֻ
אחרֹון. ׁשל לזרעֹו ראׁשֹון ׁשל זרעֹו ּבין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַלהבחין

.ËÈעל היה ואפּלּו למגרׁשת; מֹונין הּגט ּכתיבת ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּומּיֹום
מּיֹום - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא לידּה הּגיע ׁשּלא אֹו ְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּתנאי,
לּה. מּׁשּכתבֹו עּמּה מתיחד אינֹו ׁשהרי מֹונין, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכתיבה

.Î,לולד ראּויה ׁשאינּה אּׁשה ׁשאפּלּו היא חכמים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָּוגזרת
להמּתין צריכה - הארּוסין מן נתאלמנה אֹו נתּגרׁשה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָואפּלּו
אילֹונית אֹו עקרה, אֹו זקנה, אֹו קטּנה, אפּלּו יֹום; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּתׁשעים

נערות] סימני לה שאין מלידה, ּבמדינת[עקרה ּבעלּה ואפּלּו ,ְֲֲִִִַַַָ
מן ּבתּולה אפּלּו האסּורין, ּבבית חבּוׁש אֹו חֹולה, אֹו ְְֲֲִִִֵֶַָָָָהּים,

יֹום. ּתׁשעים להמּתין צריכֹות - ְְְְִִִִִֵַָהארּוסין

.‡Îממּתינין - ׁשּנתּגּירה וגּיֹורת ׁשּנׁשּתחררה ְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשפחה

אֹותן מפריׁשין ׁשּנתּגּירּו, ואׁשּתֹו ּגר אפּלּו יֹום; ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָּתׁשעים
לזרע ּבקדּׁשה ׁשּנזרע זרע ּבין להבחין ּכדי יֹום, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּתׁשעים

ּתאר יפת וכן ּבקדּׁשה. נזרע גויה]ׁשּלא מלחמה -[שבוית ְְְְִִֵֶַַַָֹֹֻ
עצמּה לתּקנת יֹום ׁשלׁשים ּתֹורה לּה ׁשּנתנה ּפי על [עדאף ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ

השכינה] כנפי תחת ליכנס ּתׁשעיםשתחפוץ להמּתין צריכה ,ְְְְִִִִַָ
הּתׁשעים. מּכלל והּׁשלׁשים, הּולד; לתּקנת ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹיֹום

.·Îּגזרּו לא יֹום; ּתׁשעים להמּתין צריכה אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹהממאנת,
המזּנה וכן ּבגרּוׁשה. בעלה]אּלא צריכה[תחת אינּה , ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

וכן ּתתעּבר; ׁשּלא עצמּה מׁשּמרת ׁשהיא מּפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹלהמּתין,
להמּתין. צריכֹות אינן ּומפּתה ְְְְֲִִֵַָָָֻאנּוסה

.‚Î,לבעלּה אסּורה ׁשהיא ונֹודע ּבטעּות, ׁשּנּׂשאת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָמי
ׁשאינּה קטּנה היתה אם - מּתחּתיו ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהֹוציאּוה
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה להמּתין; צריכה אינּה לולד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָראּויה

ּבֹו. ּגזרּו לא ּברב, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר וכל ְְְֵֶָָָָָֹֹהּוא,

.„Î,ּוברח ארס אֹותֹו; מנּדין יֹום, ּתׁשעים ּבתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָהמארס
אֹותן מפריׁשין - יֹום ּתׁשעים ּבתֹו ּכנס אֹותֹו. מנּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָאין

אׁשּתֹו. עם ויעמד הּזמן, אחר ְְְֲִִַַַַַַֹעד

.‰Î,חברֹו מעּברת אדם יּׂשא ׁשּלא חכמים, ּגזרּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻוכן
חברֹו בנה]ּומינקת את ידּוע[שמניקה ׁשהּזרע ּפי על ואף , ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת הּולד יּזיק ׁשּמא - מעּברת הּוא; ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלמי
יתעּכר ׁשּמא - ּומניקה חברֹו; ּבן על מקּפיד [יזדהם]ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּמֹועילין ּבּדברים החלב לרּפאת מקּפיד אינֹו והּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחלב,
ּכׁשּיתעּכר. ְְִֵֶֶַָָלחלב

.ÂÎארּבעה - היניקה זמן הּוא חּוץּכּמה חדׁש, ועׂשרים ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
ּבֹו. ׁשּתתארס ּומּיֹום ּבֹו ׁשּנֹולד ְִִִֵֶֶַָמּיֹום

.ÊÎ;זה זמן אחר עד לארס אסּור ּכ לּׂשא, ׁשאסּור ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכׁשם
ארּבעה ּבתֹו ׁשּגמלתהּו אֹו למניקה, ּבנּה נתנה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָואפּלּו
ואין לּנׂשא, מּתרת - ּבנּה מת ּתּנׂשא; לא - חדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֻועׂשרים

ּתהרגּנּו ׁשּמא מיד]חֹוׁשׁשין להנשא .[כדי ְְִֶֶַַָ

.ÁÎיֹוציא - זה זמן ּבתֹו מניקה אֹו מעּברת ונׂשא ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָֻעבר
אחר יחזירּה יׂשראל, היה ואם ּכהן; היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבגט,
זמן ּולאחר ּוברח, נׂשאּה מניקה. ׁשל חדׁש וארּבעה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹעׂשרים
אֹו מעּברת ארס ּכלּום. ּבכ אין - אׁשּתֹו עם ויׁשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבא
זמן אחר עד יכנס ולא להֹוציא; אֹותֹו ּכֹופין אין ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹמניקה,

הּולד. ׁשּימּות עד אֹו ְִֶַַַָָָָהיניקה,

יב ּפרק ּגרּוׁשין ¤¤¦¥§¦הלכֹות

ּוגרּוׁשה‡. הייתי, איׁש 'אׁשת ואמרה: ׁשּבאה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָהאּׁשה
ׁשאסר ׁשהּפה נאמנת, - הייתי"]אני' איש הּפה["אשת הּוא ֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

אני"]ׁשהּתיר ואמרה:["גרושה ּובאה איׁש, אׁשת החזקה . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ
ּפסלה אבל עצמּה; להּתיר נאמנת אינּה - ּבעלי' ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ'ּגרׁשני

לּכהּנה חֹוׁשׁשין[כגרושה]עצמּה ּבעלּה, מת ואם לעֹולם. ְְְְְֲִִֵַַַָָָָֻ
וחֹולצת בנים]לדבריה, בלא מת אם בעלה ולא[לאחי ְְְִֶֶֶָָֹ

היא]מתיּבמת גרושה .[שמא ְִֶֶַ

ׁשאין·. ּפי על אף - ּגרּוׁשה ׁשהיא עדים ׁשני לּה ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהיּו
ידּה מּתחת ּגט הֹוציאה לכּתחּלה. ּתּנׂשא זֹו הרי ּגט, ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשם
ּבֹו ותּנׂשא נאמנת; זֹו הרי - ּבזה' ּבעלי 'ּגרׁשני ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואמרה:

ipy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

מקּים ׁשאינֹו ּפי על חתימותיו]אף זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְִֵֵֶֶַַַָֻ

נפל‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא
לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני

יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על לא[או]'ּפּקדֹון 'מעֹולם ְִֵַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' ּומזּיף החתימות]ּכתבּתיו יזוהו [אם ְְְְְְִִֵַַָָֻ
מסירה ּבעדי הגט]אֹו מסירת שראו ׁשּבארנּו.[עדים ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶַָ

לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה נתקּים, לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻואם
עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאבל

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ועׂשתה ּפיה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבהֹודאת

ּגּטי',„. ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה
אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻוהּוא
ּבעלּה. ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה נאמנת; זֹו ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהרי

נאמן,‰. אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
לֹו הֹודת ואפּלּו מגרׁשת; ספק ותהיה לדבריו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחֹוׁשׁשין
אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - נאמן אינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּגרׁשּה,

משניהם] להתגרש ותצטרך לאחר שתינשא אֹו[להכשילה; ,

ּגרׁש ּבטל ּפניהּבגט ּתעיז ׁשּמא אֹו יֹודעת, אינּה והיא ּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
האּסּור ּכבד יֹודעת אינּה והיא מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
קּימין, אּתם הרי הּדבר, אמת 'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה.

ּבפנינּו'. עּתה ְְֵַָָָָּגרׁשּה

.Âאֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְִִִִִִַַַָָָׁשנים
אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' 'לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹואֹומרין
ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי - 'ּגרׁשּתני' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו
לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ׁשּסֹומכין העדים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּפני

ממזר. והּולד ּתצא נּׂשאת, ְְִִֵֵֵֵַַָָאם

.Ê,'נתּגרׁשה 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: אֹומרין ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה העדים: אמרּו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאם
עדים ּוׁשני ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת והיא והֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּגט.
אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על אף - לּה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידין
יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנּׂשאת
עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה מּתרת, ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבוּדאי
אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל לאחר, נּׂשאת אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו יֹודעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר. ספק והּולד ּתצא, ְְֵֵֵֵַַָָָזֹו

.Áלא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו
לא זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה. לגרׁש ְְְֲִִֵָָעׂשּויין

.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה
'לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא. נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹׁשנים,

.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה
והאּׁשה עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי

ּפי על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין. אינן העיד, ְְֱִִֵֵֶַָָלעצמֹו

.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּולגרּוׁשין היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'ׁשליח
הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו

מגרׁשת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמן,

.·Èנתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד
ספק זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה. לא וׁשּמא ּפניה, ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹׁשּתעיז

.‚Èּוׁש לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ׁשניׁשליח ּביד לּה לחֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,
ּכמֹו מגרׁשת, זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹקּבלה

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È- ּבטל ּגט ׁשהּוא אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבא
לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי מּתחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]יֹודעת נשלח לא[ממי ואם ידעּו; העדים הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֵֶֶַָֹנתקּים,

.ÂËוׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה
ּבדבר ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד

לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר

.ÊËנׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל
ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי הּמסיח[אשת ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ּתּמֹו בכוונה]לפי שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְְֱִִִִֶַַָֻ

נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.ÊÈלהעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוכן
ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם נאמן; אינֹו ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלאּׁשה
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מקּים ׁשאינֹו ּפי על חתימותיו]אף זוהו ׁשּבארנּו.[לא ּכמֹו , ְְְִֵֵֶֶַַַָֻ

נפל‚. אּלא לּה נתּתיו 'לא אמר: אם - וערער הּבעל ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּבא
לּה, ׁשּכתבֹו הֹודה ׁשהרי נאמן; אינֹו אֹותֹו', ּומצאה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָמּמּני

יֹוצא הּוא הּבעל:[נמצא]והרי אמר אם אבל ידּה. מּתחת ֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ
היה', ּתנאי היה',[או]'על לא[או]'ּפּקדֹון 'מעֹולם ְִֵַַָָָָָָֹ

ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' ּומזּיף החתימות]ּכתבּתיו יזוהו [אם ְְְְְְִִֵַַָָֻ
מסירה ּבעדי הגט]אֹו מסירת שראו ׁשּבארנּו.[עדים ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶַָ

לאחרים; מּתרת להיֹותּה מגרׁשת אינּה נתקּים, לא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻואם
עצמּה ּפסלה ׁשהרי ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּכהּנה, מן נפסלה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאבל

אּסּור. ׁשל ּכחתיכה עצמּה ועׂשתה ּפיה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּבהֹודאת

ּגּטי',„. ואבד 'ּגרׁשּתני אֹומרת היא ּובעלּה, היא ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאה
אׁשּתֹו, ׁשהחזקה ּפי על אף - 'ּגרׁשּתי 'לא אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֻוהּוא
ּבעלּה. ּבפני ּפניה מעּזה אּׁשה ׁשאין חזקה נאמנת; זֹו ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהרי

נאמן,‰. אינֹו - אׁשּתי' את 'ּגרׁשּתי הּבעל: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר
לֹו הֹודת ואפּלּו מגרׁשת; ספק ותהיה לדבריו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹוחֹוׁשׁשין
אֹותּה לקלקל יתּכּון ׁשּמא - נאמן אינֹו ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּגרׁשּה,

משניהם] להתגרש ותצטרך לאחר שתינשא אֹו[להכשילה; ,

ּגרׁש ּבטל ּפניהּבגט ּתעיז ׁשּמא אֹו יֹודעת, אינּה והיא ּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
האּסּור ּכבד יֹודעת אינּה והיא מאמינּה, ׁשהּוא מּפני ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
קּימין, אּתם הרי הּדבר, אמת 'אם לֹו: אֹומרין לפיכ ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּלּה.

ּבפנינּו'. עּתה ְְֵַָָָָּגרׁשּה

.Âאֹותן מכחיׁשין ּוׁשנים 'נתּגרׁשה', אֹומרין ְְְְְְִִִִִִַַַָָָׁשנים
אֹומרת והיא עֹומד הּבעל אפּלּו - נתּגרׁשה' 'לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹואֹומרין
ּכׁשהיתה; ּגמּורה איׁש אׁשת ּבחזקת זֹו הרי - 'ּגרׁשּתני' ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו
לפיכ ּפניה. ׁשּתעיז אפׁשר אֹותּה, ׁשּסֹומכין העדים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמּפני

ממזר. והּולד ּתצא נּׂשאת, ְְִִֵֵֵֵַַָָאם

.Ê,'נתּגרׁשה 'עכׁשו ּבׁשאמרּו: אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּמה
אבל ;'ּגּט הֹוציאי הּדבר, אמת 'אם לּה: אֹומרין ְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהרי
אבד לֹומר יׁש נתּגרׁשה', ימים 'מּכּמה העדים: אמרּו ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָאם
עדים ּוׁשני ּבוּדאי', אני 'ּגרּוׁשה אֹומרת והיא והֹואיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּגט.
אם - אֹותן מכחיׁשין ׁשנים ׁשהרי ּפי על אף - לּה ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָמעידין
יֹודעין ּובעלּה היא ׁשהרי ּתצא; לא מעדיה, לאחד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹנּׂשאת
עצמן. מקלקלין ׁשאין היא וחזקה מּתרת, ׁשהיא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבוּדאי
אם וכן ספק, אצלֹו והּדבר הֹואיל לאחר, נּׂשאת אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
הרי - מעדיה לאחד נּׂשאת אפּלּו יֹודעת', 'איני היא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאמרה

ממזר. ספק והּולד ּתצא, ְְֵֵֵֵַַָָָזֹו

.Áלא' אֹומרין ּוׁשנים ׁשּנתּגרׁשה', 'ראינּוה ׁשנים ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאמרּו
לא זֹו הרי אחת, ּבחצר ׁשרּויין ּכּלן היּו אם - ְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֻראינּוה'
אדם ׁשּבני ּכׁשר, והּולד ּתצא לא - נּׂשאת ואם ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּתּנׂשא;

ּבצנעה. לגרׁש ְְְֲִִֵָָעׂשּויין

.Ë:ואמר אחד עד ּובא איׁש, אׁשת החזקה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהאּׁשה
'לא ואמר: אחד עד ּובא ונתּגרׁשה', היתה איׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹ'אׁשת
ואחד איׁש, אׁשת ׁשהיא מעידין ׁשניהן הרי - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָנתּגרׁשה'
ּבמקֹום מֹועיל אחד ׁשל ּדבריו ואין ּגרּוׁשה, ׁשהיא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָמעיד

ּתצא. נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא ּולפיכ ְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹׁשנים,

.Èזֹו' אֹומר: זה אחרת, מּמדינה ׁשּבאּו אנׁשים ּוׁשני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָאּׁשה
והאּׁשה עבּדי', וזה אׁשּתי 'זֹו אֹומר: וזה עבּדי', וזה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָאׁשּתי

ּפי על ואף לּכל; מּתרת היא הרי - עבדי' 'ׁשניהן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻאֹומרת:
מהן אחד וכל הֹואיל - איׁש אׁשת החזיקּוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשּׁשניהן

נאמנין. אינן העיד, ְְֱִִֵֵֶַָָלעצמֹו

.‡Èקּבלה האשה]ׁשליח ידֹו,[של מּתחת ּגט ׁשהֹוציא ְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבעדי אֹו ּבחֹותמיו יתקּים - הּוא' 'מזּיף אֹומר: ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֻוהּבעל
לֹו', נתּתיו 'ּפּקדֹון הּבעל: אמר ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמסירה,
אם וכן נאמן. הּׁשליח - לי' נתנֹו 'לגרּוׁשין אֹומר: ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּׁשליח

יֹוצא הּגט אֹומרת:[נמצא]היה והיא האּׁשה, ידי מּתחת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּולגרּוׁשין היה, 'ּכן אֹומר: והּׁשליח לי', נתנֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ'ׁשליח
הּׁשליח - לפּקדֹון' אּלא נתּתיו 'לא אֹומר: והּבעל לי', ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹנתנֹו

מגרׁשת. והיא ְְֱִֶֶֶָֹנאמן,

.·Èנתּתי 'לגרּוׁשין אֹומר ׁשהּבעל ּפי על אף - הּגט ְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָאבד
ספק זֹו הרי - לּה' 'נתּתיו אֹומר והּׁשליח לּׁשליח', ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהּגט
אחד עד אּלא ּכאן ואין איׁש, אׁשת החזקה ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֻמגרׁשת;
ּונתנֹו לגרּוׁשין, לֹו נתנֹו 'ּבפני האּׁשה: אמרה ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָּובעל.
אפׁשר אֹותּה, מעידין והּׁשליח והּבעל הֹואיל - הּׁשליח' ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָלי

נתּגרׁשה. לא וׁשּמא ּפניה, ְְְִִֶֶֶָָָָָָֹׁשּתעיז

.‚Èּוׁש לאּׁשה, ּגט ׁשּקּבל קּבלה ׁשניׁשליח ּביד לּה לחֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מּתחת יֹוצא הּגט והרי ּונטלּתּו, לידּה הּגט והּגיע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעדים,
ׁשליח אֹו לּה, ׁשלחֹו ּבעלּה אם יֹודעת אינּה והיא ְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָידּה,
ּכמֹו מגרׁשת, זֹו הרי - ּבעלּה ׁשל ׁשלּוחֹו אֹו ׁשּלּה, ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹקּבלה

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„È- ּבטל ּגט ׁשהּוא אֹו ּכתבֹו, ׁשּלא וערער הּבעל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבא
לּה ׁשּנתנֹו ׁשהּגט מעידים עדים ׁשהרי ּבחֹותמיו, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָיתקּים
אינּה ׁשהיא ּפי על ואף ּכידּה, ׁשּידֹו ׁשלּוחּה ידי מּתחת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָיצא

אליה]יֹודעת נשלח לא[ממי ואם ידעּו; העדים הרי , ְְֲִִֵֵַַָָֹ
מגרׁשת. אינּה ְְִֵֵֶֶַָֹנתקּים,

.ÂËוׁשלֹום ּובעלּה, היא והלכה איׁש, אׁשת ׁשהחזקה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻמי
- ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, וׁשלֹום לבינּה ְְְְֲִֵֵֵַָָָָָָָָּבינֹו

ּתתיּבם אֹו ותּנׂשא בנים]נאמנת, בלא מת אם חזקה[לאחיו ; ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָ
זה, ועל זה על עצמּה ותאסר עצמּה, מקלקלת ְְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאינּה
ּבדבר ממזרים, ּבניה ותֹוציא ּומּזה, מּזה ּכתּבתּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻותפסיד

לטען ולא להכחיׁש אפׁשר ואי לּכל; להּגלֹות [איזו]העׂשּוי ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹ
וכן חי. ׁשהּוא יּודע אֹו לבֹוא סֹופֹו חי, הּוא ׁשאם ְֲִִֵֶֶַַַַָָָטענה,
ּפיו, על ּתּנׂשא - ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאם
ׁשפחה, אֹו אּׁשה, אֹו עבד, אפּלּו להּגלֹות; עׂשּוי ְְֲִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּדבר
נאמנין - קרֹובין מּפי ׁשפחה, מּפי עבד, מּפי עד, מּפי ְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶָָועד
ּפיהם. על ּתתיּבם אֹו אׁשּתֹו ותּנׂשא ּפלֹוני, מת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָלֹומר

.ÊËנׁשים מחמׁש חּוץ זֹו, עדּות לּה להעיד נאמנים ְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹוהּכל
ּבמיתת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין זֹו, את זֹו ׂשֹונאֹות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָׁשחזקתן
קּים; הּוא ועדין ּבעלּה, על לאסרּה יתּכּונּו ׁשּמא ְְְְֲֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָָּבעלּה,

וצרתּה חמֹותּה, ּובת חמֹותּה, הן: השניה]ואּלּו ,[אשתו ְְֲֲֵֵַָָָָָ
בעלה]ויבמּתּה אחי הּמסיח[אשת ּגֹוי אפּלּו ּבעלּה. ּובת , ְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ּתּמֹו בכוונה]לפי שלא ּכמֹו[משוחח ּפיו, על ּומּׂשיאין נאמן, ְְֱִִִִֶַַָֻ

נאמן. אינֹו להעיד, נתּכּון ואם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשּיתּבאר;

.ÊÈלהעיד ּבא אם - הּתֹורה מן ּבעברה הּפסּול ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָוכן
ּתּמֹו, לפי מסיח היה ואם נאמן; אינֹו ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻלאּׁשה
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נאמן מּדבריהם, ּפסּול אבל הּגֹוי. מן ּפחּות זה אין ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנאמן;
אּׁשה. ְִֵָלעדּות

.ÁÈעל להּנׂשא והּתירּוה ּבעלּה, ׁשּמת והעיד אחד עד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבא
'לא ואמר הראׁשֹון את והכחיׁש אחר ּבא ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּפיו,
ּבעדּות אחד ׁשעד ותּנׂשא; מהּתרּה, ּתצא לא זֹו הרי - ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹמת'

הראשון]אּׁשה ּדבריו[העד ואין עדּיֹות, ּבׁשאר עדים ּכׁשני , ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֻ
אחד השני]ׁשל ׁשנים.[העד ּבמקֹום ְְִִֶֶַָ

.ËÈ,'מת 'לא אֹומר וזה 'מת' אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹּבאּו
לא זֹו הרי - מת' 'לא אֹומרת ואּׁשה 'מת' אֹומרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹאּׁשה
לעד נּׂשאת ואם ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָּתּנׂשא;
ּתצא; לא זֹו הרי - ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא לּה, ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹׁשהעיד
ּתצא. ׁשּנּׂשאת, ּפי על אף - מת' 'לא ואמרּו ׁשנים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבאּו

.Îּפיו על ׁשּנּׂשאת האחד ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבּמה
ּפי על ׁשּנּׂשאת ּכגֹון - אֹותֹו והכחיׁשּו ׁשּבאּו הּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָּכמֹו

ׁש אֹו מת', 'לא ואמרּו ׁשנים ּובאּו אּׁשהאיׁש, ּפי על ּנּׂשאת ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשל ּפסּולין ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּובאּו עצמּה, ּפי על ְְְְִִִֵֵֶַַָָָאֹו
ונׁשים 'מת', אֹומר ּכׁשר עד אבל מת'. 'לא ואמרּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹּדבריהן
ּכמחצה זה הרי - מת' 'לא אֹומרים ּפסּולין אֹו ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָֹרּבֹות
מת' 'וּדאי אֹומרת והיא מעדיה לאחד נּׂשאת ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמחצה,

ּתצא. לא זֹו הרי -ֲֵֵֵֹ

.‡Î,'ּבעלי 'מת ׁשאמרה היא אֹו 'מת', אֹומרת ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּׁשה
ּתּנׂשא; לא זֹו הרי - מת' 'לא ואמר ּכׁשר עד ּבא ּכ ְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹואחר

ּתצא. נּׂשאת, ְִִֵֵֵואם

.·Î- 'מת' אֹומרֹות נׁשים ּוׁשּתי מת', 'לא אֹומרת ְְִִֵֵֵֶֶָָֹאּׁשה
ואחת מת', 'לא נׁשים עׂשר אמרּו אם וכן ּתּנׂשא; זֹו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהרי
'ׁשנים אֹומרים ׁשאין ּתּנׂשא; זֹו הרי - 'מת' אֹומרֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָעׂשרה
אחר הֹול - ּבפסּולין אבל ּכׁשרים, ּבעדים אּלא ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכמאה'

להחמיר. ּבין להקל ּבין ְְְִֵֵֵַָָֹהרב,

.‚Î- מת' 'לא אֹומרין ּוׁשנים 'מת', אֹומרין עדים ְְְְִִִִֵֵֵֵַֹׁשני
ספק. ׁשהיא מּפני ּתצא, נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא זֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹהרי
- ׁשּמת' לי 'ּבריא אֹומרת והיא מעדיה, לאחד נּׂשאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָואם

ּתצא. לא זֹו ֲֵֵֵֹהרי

.„Îמת' ואמרה מהן אחת ּובאה נׁשים, ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
וצרתּה ׁשּבארנּו; ּכמֹו עצמּה, ּפי על ּתּנׂשא זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבעלי'
זֹו נּׂשאת ואפּלּו לחברּתּה. מעידה צרה ׁשאין ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָאסּורה,
אֹוסרת היתה לא ּבעלּה מת לא 'אּלּו אֹומרין אין ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹּתחּלה,
ׁשּיאסרּו היא רֹוצה ּבצרתּה, מּׂשנאתּה ׁשּמא - עליו' ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָעצמּה
מכחׁשת וצרתּה ּבעלי', 'מת אֹומרת זאת עליו. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתיהן
ׁשאינּה ּכׁשם ּתּנׂשא; זֹו הרי - מת' 'לא לּה ואֹומרת ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹאֹותּה
אֹומרת זֹו לאסרּה. לּה ּתעיד לא ּכ להּתירּה, לּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמעידה
אֹומרֹות ּוׁשּתיהן הֹואיל - 'נהרג' אֹומרת וצרתּה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָ'מת',

יּנׂשאּו. אּלּו הרי קּים, ְֲִֵֵֵֶַָָׁשאינֹו
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ּופלֹוני',‡. ּפלֹוני ּבפני 'ּגרׁשּתני לבעלּה: ׁשאמרה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהאּׁשה
היא הלכה ּכ ואחר והכחיׁשּוה, העדים אֹותם ְְְְִִִִֵַַָָָָָָָּובאּו

וׁשלֹום מלחמה]ּובעלּה, 'מת[אין ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְְֲֵַָָָָָָָָ
ורֹוצה ׁשקרנית, החזקה ׁשּזֹו נאמנת; אינּה - ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבעלי'
ּבעלּה ׁשּמת לּה והעיד אחד עד ּבא ּבעלּה. מּתחת ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהּׁשמט
ּתצא, לא נּׂשאת, ואם אֹותֹו; ׂשכרה היא ׁשּמא ּתּנׂשא, לא -ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹ

עד. לּה יׁש ֲֵֵֵֶָׁשהרי

'מת·. ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה היתה אם ְְְְְִִֵֵָָָָָָָָָָוכן
ׁשלֹום ׁשהיה ּפי על ואף נאמנת, אינּה - ּבּמלחמה' ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעלי
למיתה ׁשרּבן ּדברים על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא לבינּה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבינֹו
ׁשהיה והאחרֹונים הראׁשֹונים ׁשּנהרגּו ּכגֹון - 'מת' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹותאמר
ואּלּו, אּלּו ׁשּנהרגּו 'מאחר אֹומרת: היא ׁשהרי ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבאמצען,
'מת אמרה: ואפּלּו נאמנת, אינּה לפיכ ּבכללן'. ְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנהרג

מּטתֹו' על 'מת אמרה: אם אבל ּוקברּתיו'; [לאּבּמלחמה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָ
נאמנת.במלחמה] -ֱֶֶֶ

'מלחמה‚. ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, מלחמה החזקה ְְְְְְִִָָָָָָָָָָָֹֻלא
לכּתחּלה; ּתּנׂשא לא - ּבּמלחמה' ּומת ּפלֹוני, ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָֹהיתה

ּתצא. לא נּׂשאת, ְִִֵֵֵֹואם

.„- הּמּפלת' ּתחת ּבעלי 'מת ׁשאמרה: האּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹוכן
ׁשּלּוח היה אם וכן נאמנת. -]אינּה של שמים [מכת ְֱִִֵֵֶֶֶַָָָ

ומת' עקרב, אֹו נחׁש 'נׁשכֹו ואמרה: ועקרּבים, ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָָנחׁשים
ׁשּמתּו אנׁשים רב על ּדעּתּה ּתסמ ׁשּמא נאמנת, אינּה -ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

ּבנׁשיכה. ְִִָָּכ

ּבית'‰. עלינּו 'עּׁשנּו ונתמלאאמרה: באש [הציתוהו ְְִִֵַָָָ
נאמנת;עשן] אינּה - נּצלּתי' ואני מת, 'הּוא 'מערה', אֹו ,ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

רעבֹון ׁשנת היתה נס. לֹו נעׂשה ּכ נס, לּה ׁשּנעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכׁשם
נאמנת. - ּוקברּתיו' 'מת נאמנת; אינּה - ּבעלי' 'מת ְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָואמרה

.Â,נהרג 'הּוא 'לסטים', אֹו ּגֹויים', עלינּו 'נפלּו ְְְֱִִִֵֶַָָָָאמרה:
ּכדי הּנׁשים, להרג ּדרּכן ׁשאין נאמנת; - נּצלּתי' ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹואני

הּוא. נּצֹול ּכ היא, ׁשּנּצֹולה ּכׁשם ְִִִֵֶֶַָָֹׁשּנאמר:

.Êּדבר -[מגיפה]היה ּבעלי' 'מת ואמרה: ּובאה ּבעֹולם, ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
זה הּדבר ׁשּבׁשנת אדם, ּכל ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּדבר ְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמנת;
וינּצלּו חזקים, נערים ּבּדבר ׁשּימּותּו ואפׁשר מת, וזה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָחֹויה
סמכה ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין זה ּולפי החֹולים; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּזקנים

הּמתים. רב על ְִֵַַַָֹּדעּתּה

.Áּבּמה אּׁשה; לעדּות ּכׁשר עד מּפי ׁשעד אמרנּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכבר
ּכגֹון ּפלֹוני, ׁשּמת ּדעת ּבן מּפי ׁשּׁשמע אמּורים? ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדברים
אינֹו קטן, אֹו ׁשֹוטה מּפי ׁשמע אם אבל ׁשפחה. אֹו ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָעבד

ּדבריהם. על סֹומכין ואין ְְְִִִֵֵֵֶַמעיד

.Ëּבאנּו 'עכׁשו אֹומרין: ׁשהם הּתינֹוקֹות מן ְְִִִֵֶַַַָָָׁשמע
החכם, ּופלֹוני ׁשם, היּו ספּדנין וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָמהסּפד

עלה הרי[הלך]ּופלֹוני - ּבמּטתֹו' עׂשּו וכ ּכ מּטתֹו, אחר ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָ
ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּפי על מּפיהם מעיד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

אׁשּתֹו. את ְִִִֶַּומּׂשיאין

.È;ּפיו על ּתּנׂשא זֹו הרי - ּפלֹוני' 'הרגּתי ׁשאמר: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
רׁשע עצמֹו מׂשים אדם הרגו]ׁשאין שהוא נאמן והרי[ואין , ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמת שמת]העיד ונאמן -]. ִֵֵֶ

.‡È.ּפיו על מּׂשיאין ּתּמֹו לפי ׁשהסיח ׁשהּגֹוי אמרנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻּכבר
ּכּמה ׁשּמת, לפלֹוני 'אֹוי ואֹומר: מסיח הּגֹוי היה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
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ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן

.·Èׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל
היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,

אמתלא אּלא[סיבה]ׁשם נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ּכדר אֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאהרג

זה. על אימה להּטיל ׁשּכּונתֹו ְִֵֶֶַַַָָָֻּתּמֹו,

.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ּגֹויים[בתי ׁשל ְְִִֵֵֶַַָָ
ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' 'הרגנּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאמרּו:
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. להּטיל ּכדי ּבכזב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמן

.„Èּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְִִִִִִֶַַַָָֻּגֹוי
- המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר אֹותֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּׁשאלּו

ּפיו. על ּומּׂשיאין נאמן, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי

.ÂË,'ּפלֹוני ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד אמרנו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ׁשמע ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפּלּו
אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ּומּׂשיאין ֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאּׁשה,
אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני 'מת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָהעבד,
ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ּובּמה ראית, היא'ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ּבדברים העיד ואם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנאמן;
ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על מעידין ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשּתֹו;

ספק. ּבֹו ואין ְֵֵַַָוּדאי

.ÊË- הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נפל ואם אחר; ּבמקֹום יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו מעידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין
ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון מקּבצים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻלמים

-[גדותיו]סביביו עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ
הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמעיד

מצֹודה והׁשליכּו אבר[רשת]ּבּים, מּמּנּו והעלּו אחריו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
עליו מעיד זה הרי - ויחיה החי, מן ׁשּיּנטל אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאי

אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְִִִֵֶֶַׁשּמת,

.ÊÈאין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו
נחׁשים לחפירת נפל יאכלּוהּו. ׁשּלא אפׁשר עליו; ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידין
רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָועקרּבים,
ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]הּסימנין ׁשּמת;[קנה עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּות. סֹופֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּוּדאי
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ימּות אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיחיה,

.ÁÈצלּוב ּפי[תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ
ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּדקרּוהּו
ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל העֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָראּו
ׁשּמת. עליו מעידין זה הרי - מעיו ּבני אֹו לּבֹו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמחֹו

.ËÈאֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'ּבמּפלת',
ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, 'קברּתיו', אֹומר אם - למיתה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשרּבן
ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', אמר לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹואם

.Îּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף, להם לחיות]ׁשאין שיוכל זמן ואבד[בשיעור , ְְֵֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ונׁשּתּקע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹזכרֹו,
הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו;
ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשהסיח
לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה וחכם ּתצא; לא זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

אֹותֹו. מנּדין -ְִַ

.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ
מעידין - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה. ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, מעידין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאין

.·Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָימים
ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ּבּמים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻמׁשּתּנה
עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, הּים מן ׁשהׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻאחר
להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

הּלבנה. לאֹור ְְַָָאֹו

.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ׁשהּוא[על ְֵֵֵֶֶָָָ
נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ּבן ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּפלֹוני
- הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו מת, הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי

אׁשּתֹו. את מּׂשיאין אּלּו ְֲִִִֵֵֶַהרי

.„Î,אנׁשים אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְֲִִִֵֶַָָָָָּבא
מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, למקֹום ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשּתל
- זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר הּׁשליח ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּובא
מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ואנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהֹואיל
ׁשּמת'. הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא אֹומרין: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואין

.‰Îהּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָיצא
- מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהסיח

יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף אׁשּתֹו, את [מכיר]מּׂשיאין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַ
'קברּתיו'. ׁשּיאמר: והּוא האיׁש; ְְְִִֶַַָֹאֹותֹו

.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן
ּבקֹולר אסּורין וכּיֹוצא[שרשרת]והן ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבדברים
,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשהלכּו

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ּוקברנּום ּכּלם, ְְְִִֵֵֶֶַַָֻמתּו

.ÊÎ,ּפלֹוני ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל
ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, וכ ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכ
ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', 'הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּדעת
מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל עירֹו. וׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשמֹו
מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה מחּפׂשין - ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹּפלֹונית

אׁשּתֹו. ּתּנׂשא הּוא, ְִִֵֶָָאּלא

.ÁÎאֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְִִִִֵֶָָָמצאּו
ּתּנׂשא זֹו הרי - יׂשראל ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', איׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנהרג
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ואֹומר: מסיח ׁשהיה אֹו עּמי'; עׂשה טֹובה וכּמה נאה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
ומת, עּמנּו מהּל ׁשהיה ּפלֹוני נפל ּבּדר ּבא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ'ּכׁשהייתי
אּלּו, ּבדברים וכּיֹוצא ּפתאֹום', מת ּכיצד זה לדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָותמהנּו

נאמן. זה הרי - להעיד ּכּונתֹו ׁשאין מראין ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהן

.·Èׁשּׁשמע מעיד ּתּמֹו, לפי הּמסיח מּגֹוי ׁשּׁשמע ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻויׂשראל
היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפיו. על ותּנׂשא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּמּנּו,

אמתלא אּלא[סיבה]ׁשם נתּכּון לא ׁשּמא - הּגֹוי ּבׂשיחת ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשּלא וכ ּכ לי 'עׂשה לאחד: ׁשאמר ּכגֹון אחר: ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלדבר
לפי מסיח זה אין - ּפלֹוני' ׁשהרגּתי ּכדר אֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאהרג

זה. על אימה להּטיל ׁשּכּונתֹו ְִֵֶֶַַַָָָֻּתּמֹו,

.‚Èמערּכאֹות ׁשמע אם משפט]וכן ּגֹויים[בתי ׁשל ְְִִֵֵֶַַָָ
ידי מחּזקין ׁשהן נאמנין, אין - ּפלֹוני' 'הרגנּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאמרּו:
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן אימה. להּטיל ּכדי ּבכזב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֹעצמן

.„Èּפי על אף - ּתחּלה ּתּמֹו לפי להסיח ׁשהתחיל ְְְְִִִִִִֶַַַָָֻּגֹוי
- המארע ּכל ׁשּפרׁש עד ּובדקּוהּו ּכן, אחר אֹותֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּׁשאלּו

ּפיו. על ּומּׂשיאין נאמן, זה ֱֲִִִֵֶֶַַָהרי

.ÂË,'ּפלֹוני ׁשּמת 'ׁשמעּתי ׁשאמר: ׁשהעד אמרנו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכבר
לעדּות ּכׁשר זה הרי - מעבד ׁשּׁשמעה מאּׁשה ׁשמע ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאפּלּו
אֹו האּׁשה אֹו העד אמר אם אבל ּפיו. על ּומּׂשיאין ֲִִִִִִֵַַַָָָָָָאּׁשה,
אֹותֹו: ׁשֹואלין - ׁשּמת' ראיתיו ואני ּפלֹוני 'מת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָהעבד,
ּברּור, ּבדבר העיד אם ׁשּמת'? ידעּת ּובּמה ראית, היא'ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
את מּׂשיאין אין למיתה, ׁשרּבן ּבדברים העיד ואם ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנאמן;
ׁשּמת ּבׁשראּוהּו אּלא ׁשּמת האדם על מעידין ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשּתֹו;

ספק. ּבֹו ואין ְֵֵַַָוּדאי

.ÊË- הּגדֹול ּבּים טבע אפּלּו לּים, ׁשּנפל ראּוהּו ֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נפל ואם אחר; ּבמקֹום יצא ׁשּמא ׁשּמת, עליו מעידין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָאין
ּכל ורֹואה ׁשעֹומד מערה, אֹו ּבֹור ּכגֹון מקּבצים ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻלמים

-[גדותיו]סביביו עלה ולא נפׁשֹו, ׁשּתצא ּכדי וׁשהה , ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ
הׁשליכּוהּו אם וכן אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ׁשּמת, עליו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָמעיד

מצֹודה והׁשליכּו אבר[רשת]ּבּים, מּמּנּו והעלּו אחריו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
עליו מעיד זה הרי - ויחיה החי, מן ׁשּיּנטל אפׁשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאי

אׁשּתֹו. את ּומּׂשיאין ְִִִֵֶֶַׁשּמת,

.ÊÈאין - ּבהן וכּיֹוצא ּונמרים אריֹות לגב ׁשּנפל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹראּוהּו
נחׁשים לחפירת נפל יאכלּוהּו. ׁשּלא אפׁשר עליו; ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמעידין
רֹותחת יֹורה לתֹו אֹו האׁש, ּכבׁשן לתֹו אֹו ְְְְְִִֵַַַַַָָועקרּבים,
ׁשני רב אֹו סימנין ׁשני ׁשּׁשחטּו אֹו ׁשמן, אֹו יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאה

וושט]הּסימנין ׁשּמת;[קנה עליו מעידין ּוברח, עמד אפּלּו - ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
אפׁשר ׁשאי מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן למּות. סֹופֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּוּדאי
עליו. מעידין אּלּו הרי - קרֹוב ּבזמן מּיד ימּות אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּיחיה,

.ÁÈצלּוב ּפי[תלוי]ראּוהּו על אף - ּבֹו אֹוכל והעֹוף ְִֵַַָָָ
ואם ׁשּמת; עליו מעיד אינֹו חּצים, ּבֹו ירּו אֹו ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּדקרּוהּו
ּכגֹון ּבנטילתֹו, יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּבמקֹום אֹוכל העֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָראּו
ׁשּמת. עליו מעידין זה הרי - מעיו ּבני אֹו לּבֹו אֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹמחֹו

.ËÈאֹו ּבּמלחמה', ׁשּמת 'ראיתיו ׁשאמר: אחד ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעד
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ומת', הּגדֹול ּבּים 'ׁשּטבע אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ'ּבמּפלת',
ּפיו; על ותּנׂשא נאמן, 'קברּתיו', אֹומר אם - למיתה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשרּבן
ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ּתּנׂשא; לא 'קברּתיו', אמר לא ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹֹואם

.Îּבמים ּבעלּה ׁשּטבע אחד עד לּה ׁשהעיד האּׁשה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוכן
עלה ולא סֹוף, להם לחיות]ׁשאין שיוכל זמן ואבד[בשיעור , ְְֵֶֶַָָָָֹ

ּכמֹו זֹו, עדּות על ּתּנׂשא לא זֹו הרי - ׁשמֹו ונׁשּתּקע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָֹזכרֹו,
הּוא הּגֹוי היה ואפּלּו ּתצא. לא נּׂשאת, ואם ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבארנּו;
ּפיו על ונּׂשאת ּבּים', ּפלֹוני 'טבע ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻׁשהסיח
לכּתחּלה אֹותּה להּׂשיא ׁשהֹורה וחכם ּתצא; לא זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

אֹותֹו. מנּדין -ְִַ

.‡Îּפּדחּתֹו אם - מת אֹו הרּוג וחטמֹו[מצחו]מצאּוהּו ְְְְִֵַַָָָ
מעידין - ּפלֹוני ׁשהּוא ּבהן והּכירּוהּו קּימין, ּפניו ְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָּופרצּוף
סימנין להן ׁשּיׁש ּפי על אף - מאּלּו אחד נּטל ואם ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;

ּובכליו ׁשּומא[בגדיו]ּבגּופֹו ואפּלּו מעידין,[יבלת], אין - ְְְֲִִִֵֵַָָ
ּבתֹו ׁשראּוהּו אמּורים? ּדברים ּבּמה הּוא. אחר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּמא
ׁשלׁשה, אחר אבל מיתתֹו; אֹו הריגתֹו אחר ימים ְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה

מׁשּתּנה. ּפניו ׁשּפרצּוף מּפני עליו, מעידין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָאין

.·Îּכּמה אחר אפּלּו לּיּבׁשה, הּים והׁשליכֹו ּבּים, ְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָטבע
ׁשאינֹו עליו, מעידין וחטמֹו, ּפניו הּכירּו אם - ְְְִִִִִִֵֶָָָָָָימים
ּבּיּבׁשה ׁשהה ואם מרּבה; זמן אחר אּלא ּבּמים ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֻמׁשּתּנה
עליו, מעידין אין - ונתּפח ׁשעֹות, הּים מן ׁשהׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֻאחר
להעיד להּכירֹו ּכדי ּבצּורתֹו ּכׁשּמסּתּכלין נׁשּתּנה. ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
הּנר לאֹור ּבּלילה אפּלּו אֹותֹו ורֹואין אֹותֹו ּבֹודקין ְְְְֲִִִֵַַַָָָעליו,

הּלבנה. לאֹור ְְַָָאֹו

.‚Îואֹומר מרחֹוק עֹומד אחד עצמו]ראּו ׁשהּוא[על ְֵֵֵֶֶָָָ
נחׁש נׁשכֹו והרי ּפלֹוני, מּמקֹום ּפלֹוני אֹו ּפלֹוני ּבן ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָּפלֹוני
- הּכירּוהּו ולא ׁשּנׁשּתּנה, ּומצאּוהּו והלכּו מת, הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹוהרי

אׁשּתֹו. את מּׂשיאין אּלּו ְֲִִִֵֵֶַהרי

.„Î,אנׁשים אֹו ּדין, ּבית לי 'אמרּו ואמר: אחד ְְֲִִִֵֶַָָָָָּבא
מיכאל', ּבן יצחק ׁשּמת להם אמר ּפלֹוני, למקֹום ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹּכׁשּתל
- זה הּוא מי יֹודע אינֹו והּׁשליח לנּו, ואמר הּׁשליח ְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּובא
מּתרת, אׁשּתֹו הרי זה, ּבׁשם הּידּוע ּפלֹוני יֹודעין ואנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻהֹואיל
ׁשּמת'. הּוא אחר מיכאל ּבן יצחק 'ׁשּמא אֹומרין: ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָואין

.‰Îהּגֹוי ּובא אחד, למקֹום מעּמנּו וגֹוי יׂשראל ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָיצא
- מת' מּכאן עּמי ׁשּיצא 'איׁש ואמר: ּתּמֹו לפי ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻוהסיח

יֹודע הּגֹוי ׁשאין ּפי על ואף אׁשּתֹו, את [מכיר]מּׂשיאין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַ
'קברּתיו'. ׁשּיאמר: והּוא האיׁש; ְְְִִֶַַָֹאֹותֹו

.ÂÎ,למקֹום מּמקֹום ּכאחד אדם ּבני עׂשרה יצאּו אם ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָוכן
ּבקֹולר אסּורין וכּיֹוצא[שרשרת]והן ּגמּלים, נֹוׂשאין אֹו , ְְְְְֲִִִֵֵַַָ

אנׁשים ׁשעׂשרה ואמר, ּתּמֹו לפי הּגֹוי והסיח אּלּו, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבדברים
,וכ ּכ נֹוׂשאין והם ּפלֹוני, למקֹום ּפלֹוני מּמקֹום ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָׁשהלכּו

נׁשֹותיהן. את מּׂשיאין - ּוקברנּום ּכּלם, ְְְִִֵֵֶֶַַָֻמתּו

.ÊÎ,ּפלֹוני ּבמקֹום עּמנּו יהּודי איׁש 'מת ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל
ּבאמּדן אֹומרין אין - סימניו' היּו וכ וכ צּורתֹו, וכ ְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֻּכ
ויּכיר ּפלֹוני, ׁשהּוא העד ׁשּיעיד עד ּפלֹוני', 'הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָהּדעת
מעיר עּמנּו יצא 'אחד אמר: אם אבל עירֹו. וׁשם ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָׁשמֹו
מּׁשם יצא לא אם העיר: ּבאֹותּה מחּפׂשין - ומת' ְְְְִִִִִֵַָָָָָָֹּפלֹונית

אׁשּתֹו. ּתּנׂשא הּוא, ְִִֵֶָָאּלא

.ÁÎאֹו ּפלֹוני, ּבן ּפלֹוני איׁש 'מת ּבׁשטר: ּכתּוב ְְְְִִִִֵֶָָָמצאּו
ּתּנׂשא זֹו הרי - יׂשראל ּכתב זה ּכי ונֹודע ּפלֹוני', איׁש ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָנהרג
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ׁשּנׁשּתּתק מי וכן ּכדר[נתאלם]אׁשּתֹו. אֹותֹו ּובדקּו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ּפלֹוני ׁשּמת וכתב מכּונת, ּדעּתֹו ונמצאת לגּטין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּבֹודקין
עדי ּבֹודקין ואין ותּנׂשא. ּכתיבתֹו, על סֹומכין - ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָּבן
להחמיר ּבּדבר חכמים אמרּו ׁשּלא וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹאּׁשה

עגּונה. הּתרת מּׁשּום להקל ְֲִֵֶַַָָָָאּלא

.ËÎהחמּורה הערוה חכמים ׁשהּתירּו ּבעיני יקׁשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאל
הּכתב, ּומּפי עד, מּפי ועד ׁשפחה, אפּלּו אּׁשה, ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָּבעדּות

ה ׁשּלא ׁשּבארנּו; ּכמֹו - וחקירה ּדריׁשה ּתֹורהּובלא קּפידה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
ּבדבר אּלא העדּות, מׁשּפטי ּוׁשאר עדים ׁשני העדת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָעל

ּבריֹו על לעמד יכֹול אּתה העדים[בירורו]ׁשאין מּפי אּלא ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אבל זה. את הלוה אֹו זה הרג ׁשּזה ׁשהעידּו ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעדּותן,
ואין הּזה, העד מּפי ׁשּלא ּבריֹו על לעמד ׁשאפׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻּדבר
ׁשהעיד זה ּכגֹון אמת, הּדבר אין אם להּׁשמט יכֹול ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעד
הּוא רחֹוק ׁשּדבר עליו; ּתֹורה הקּפידה לא - ּפלֹוני ְְִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשּמת
זה, ּבדבר חכמים הקּלּו לפיכ ּבׁשקר. העד ּבֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּיעיד
ּובלא הּכתב, ּומן ׁשפחה, מּפי אחד, עד ּבֹו ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָֹוהאמינּו
עגּונֹות. יׂשראל ּבנֹות יּׁשארּו ׁשּלא ּכדי - וחקירה ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹּדריׁשה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
(ג) לחלץ; (ב) ליּבם; (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹֹלא
הּיבם רׁשּות ׁשּתסּור עד זר לאיׁש יבמה ּתּנׂשא ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשּלא
'זקּוקה נקראת ליּבּום ראּויה ׁשהיא והאּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמעליה.
אּלּו מצוֹות ּובאּור 'זּקה'. נקראת הּיבם ּורׁשּות ְְְְִִִִֵֵֵַָָָליּבּום';

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

א ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

אדם‡. ׁשּייּבם הּתֹורה, מן עׂשה את]מצות לאשה [יישא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
ּבין מאביו, אחיו אחיו]אׁשת אשת הייתה הּנּׂשּואין[אם מן ִִִִִֵֵֵֶַָָ

לֹו אין "ּובן ׁשּנאמר: - זרע ּבלא מת אם הארּוסין, מן ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּבין
יבמּתֹו, לקּדׁש צרי אינֹו הּתֹורה ּומן עליה". יבא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹיבמּה
עליה; יבֹוא אּלא הּׁשמים, מן לֹו ׁשהקנּו היא אׁשּתֹו ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּזֹו

ׁשּמת. ּבעלּה נכסי על ְְֲִֵֵֶַַָָָֻּוכתּבתּה

לּה·. חֹולץ זה הרי - היא רצת ׁשּלא אֹו ליּבם, רצה ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹלא
נעלו] לאחר;[חולצת להּנׂשא מּתרת ּתהיה ּכ ואחר ,ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ

ׁשּנאמר: - ליּבם רצה לא אם לחלץ הּתֹורה מן עׂשה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּומצות
חליצה. למצות קֹודמת יּבּום ּומצות נעלֹו". ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָ"וחלצה

ואחד‚. הּבן אחד - לֹו" אין "ּובן ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָזה
הּבת זרע אֹו הּבן זרע אֹו לֹו[נכדים]הּבת, ויׁש הֹואיל ; ְִֵֵֶֶַַַַַַַ

זה הרי - אחרת מאּׁשה ּבין זֹו מאּׁשה ּבין מקֹום, מּכל ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזרע
זרע לֹו היה אפּלּו הּיּבּום. ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּפֹוטר
מן אׁשּתֹו את ּפֹוטר זה הרי - זרה עבֹודה עֹובד אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָממזר

הּיּבּום. ּומן ֲִִִַַָהחליצה

ׁשּזרע„. ּפֹוטר; אינֹו - הּנכרית ּומן הּׁשפחה מן ּבנֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל
ּוכאּלּו ּגֹויים, - הּגֹויה מן והּבא עבדים, - הּׁשפחה מן ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָהּבא

ּתהיה וילדיה "האּׁשה ּבּׁשפחה: אֹומר הּוא הרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאינם.
"ּכי אֹומר: הּוא ּובגֹויה ּכמֹוה; ׁשּולדּה מלּמד ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלאדניה",
על ואף ּבּקהל. מּלחׁשב אֹותֹו מסיר מאחרי", ּבנ את ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיסיר
- הּגֹויה מן ּבנֹו נתּגּיר אֹו הּׁשפחה, מן ּבנֹו ׁשּנׁשּתחרר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָּפי
את ּפֹוטרין ואינן והמׁשחררין, הּגרים ּכׁשאר הן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהרי
וׁשחררֹו, ׁשּלֹו, הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאׁשּתֹו.
לאחיו, ּתתיּבם זֹו הרי - זרע ּבלא ּומת ּונׂשאּה, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוׁשחררּה,

ׁשחררֹו. ׁשּכבר קּים, מּמּנּו ׁשּבנּה ּפי על ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָואף

הּפילה‰. אם - מעּברת אׁשּתֹו והּניח ׁשּמת מת]מי [ולד ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָֻ
מֹותֹו בעלה]אחר זֹו[של הרי ויצא, ילדה ואם ּתתיּבם; ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ

אּמֹו - ׁשּנֹולד ּבׁשעה מת אפּלּו - העֹולם לאויר חי ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָהּולד
עד סֹופרים, מּדברי אבל הּיּבּום. ּומן החליצה מן ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָּפטּורה

חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי עיבורו]ׁשּיּודע ימי ונֹולד[תמו , ְְֳִֶֶַַַַָָָָ
- נֹולד לכּמה נֹודע לא אם אבל ּגמּורים. חדׁשים ְְְְֲֳִִִִַַַָָָָֹלתׁשעה
נׁשי את ּופֹוטר קּימא, ולד זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ׁשהה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאם
הּׁשלׁשים, ּבתֹו מת ואם הּיּבּום; ּומן החליצה מן ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹאביו
הּגג מן ׁשּנפל ּבין מחלי, ׁשּמת ּבין - ּׁשלׁשים ּביֹום ְְֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹאפּלּו
ּולפיכ קּימא; ּבן ספק נפל, ספק זה הרי - ארי אכלֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו

מתיּבמת. ולא סֹופרים, מּדברי חֹולצת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַֹאּמֹו

.Âעֹובד אֹו ממזר אפּלּו - מקֹום מּכל אח לֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֵֶַָָָמי
לאויר ורּבֹו ראׁשֹו מּׁשּיצא - ּגדֹול ּבין קטן ּבין זרה, ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֻעבֹודה
ליּבּום. אׁשּתֹו את זֹוקק זה הרי אחיו, ׁשּימּות קדם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹהעֹולם
אחיו אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן אח לֹו היה ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָואם
ּפי על ואף אׁשּתֹו; את זֹוקק ואינֹו הּדברים, מן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָלדבר

הֹורתֹו והיתה הֹואיל ּבקדּׁשה, לדתֹו ׁשּלא[עיבורו]ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶָָָָָָָֹֻ
אחיו. אינֹו ְִִֵָָֻּבקדּׁשה,

.Êלאבלּות אּלא אחים חׁשּובין אינן - האם מן ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָאחים
הן הרי - וחליצה ליּבּום אֹו ירּׁשה לענין אבל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַָָָֻּולעדּות;

מאב. אּלא אחוה ׁשאין ׁשאינן, ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכמי

.Áאחוה להן אין - ׁשּנׁשּתחררּו ועבדים ׁשּנתּגּירּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגרים
ׁשּלא הֹורתֹו מהן אחד ואפּלּו לזה. זה ּכזרים הן והרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלל,
- ּבקדּׁשה ולדתֹו הֹורתֹו והּׁשני ּבקדּׁשה, ולדתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָֻֻֻּבקדּׁשה
ּביניהן אין ּבקדּׁשה, ונֹולדּו ּתאֹומים ואפּלּו ּכזרים; הן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻהרי

ּבקדּׁשה. ולדתן הֹורתן ׁשּתהיה עד - ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻאחוה

.Ëחליצתּה אֹו ּביאתּה - ומת רּבֹות נׁשים לֹו ׁשהיּו ֲִִִִֵֶַָָָָָָָמי
לׁשּתים, מיּבם ואינֹו הּׁשאר; את ּפֹוטרת מהן, אחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשל
הּוא אחד ּבית - אחיו" ּבית את יבנה לא "אׁשר ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
רּבים אחים לֹו היּו אם וכן ּבּתים. ׁשני ּבֹונה ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָּבֹונה,
ׁשאר ויּתרּו היבמֹות, מן לאחת מיּבם אֹו חֹולץ מהן אחד -ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

המת]הּצרֹות נשי .[שאר ַָ

.Èהיה אם - ּופסּולֹות לּכהּנה ּכׁשרֹות אּלּו ּביבמֹות ְְְִִֵֵַָָָָָֻהיּו
יחלץ - חֹולץ היה ואם ׁשּירצה; לאיזֹו מיּבם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹמיּבם
ּבחליצה. לּכהּנה הּכׁשרה את יפסל ׁשּלא ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלפסּולה,

.‡Èאפׁשר אם - לפניו נׁשֹותיהן ונפלּו רּבים, אחים לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָמתּו
חֹולץ אֹו לכּלן, חֹולץ לאו, ואם מיּבם; ּכּלן, את ליּבם ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻלֹו
ּובית. ּבית מּכל אחת ׁשּירצה, למי ּומיּבם מהן ׁשּירצה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָלמי

.·Èׁשאר ועל עליו צרֹותיה נאסרּו - יבמּתֹו את ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָהּכֹונס
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זה הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.
ועל עליה לא עליה", יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹובר

ולאו [הריעׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] היאהוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.

אסּורֹות וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל
ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי שאיסועליהן מדרבנן][עריות ,רן ְְְֲִִִִִֵֵֶ

ּכל מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;

.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ
ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹו זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן להׁשּגרׁשּה. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּורזיקה -ָ

האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר

.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולאאסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ
לּה,נחלצה] מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור יחלץ ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, ְְִֵֵֶַאֹו

.ÂË,להחזיר רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהּכֹונס
עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹיחזיר;

ולא[שום]ׁשם ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני אּסּור ְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊËויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכבר
הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

אםממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב[אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
אין לפיכ ּגמּור; קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביאה.
עד אֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר, נּתרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמּתֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,

.ÊÈ,אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכן
ואפּלּו ותּבדק; ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמיּבם;
ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה

סימנין. ּבּה ְְִִִָָָויּמצאּו

.ÁÈּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשם
קטן ויבם ּגדֹולה; אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ לא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיבמה

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, יבמה על לגרשה]ׁשּבא יכול .[אינו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.ËÈּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
- החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום חּוץ ְֲִִִִַַַָָיֹום,
יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני הּנׁשים. ּכל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹּכׁשאר
האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמּפני
לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת נעלֹו"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוחלצה

ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ׁשאינּה זמן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו אֹותּה ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹיּבם

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֻמעּברת

.Îמעּב ונמצאת ליבמּתֹו, היההחֹולץ אם - וילדה רת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּומּתרת מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻולד
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה

.‡Îלא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ
ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין זֹו, ׁשּתלד עד צרתּה ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָתּנׂשא

העֹולם. ֲִַָָלאויר

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּכ
מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ׁשּנֹולד, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו ערוה ׁשהיא מּפני אחיו]ּגט, .[אשת ְְִִֵֵֶֶָָָ

.‚Îׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָילדה
ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקּימא
ּבא ואם ּכׁשר. והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ לאחרֹון; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשבעה
ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים ׁשּילדה, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעליה

הוא] הראשון בן .[שמא

ב ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

עד‡. יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּדברי
ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני אֹותּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיקּדׁש
קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּגמּור,
אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ּכלּום, עׂשה לא - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדעּתּה

הארּוסין מן ּוקטּנה ארוסה]ּברצֹונּה. ומת אין[שנתארסה , ְְִִִֵֵַָָָ
אביה. מּדעת אּלא מאמר ּבּה ֲִִִֶַַַָָָָָעֹוׂשין

ּברּכת·. מבר הּוא ּכ יבמּתֹו, את מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשם
ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻנּׂשּואין
ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּבא
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ

ּבין‚. ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - יבמּתֹו על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹהּבא
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
אֹו ּכלּום, מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָונתקע

והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא - ּביבמּתֹו[בעל]יׁשן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח קנה; לא -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מקֹום. מּכל ּבעילה לׁשם ְְְִִִֵֵַָָָנתּכּון
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זה הרי צרתּה, על מאחיו אחד אֹו הּוא ּבא ואם ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאחים.
ועל עליה לא עליה", יבֹוא "יבמּה ׁשּנאמר: - ּבעׂשה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹובר

ולאו [הריעׂשה,[מצות]מּכלל[היוצא]הּבא[איסור]צרתּה; ְְֲִֵַַָָָָָ
מצות] היאהוא החלּוצה נאסרה - ליבמּתֹו החֹולץ וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָעׂשה.

אסּורֹות וכּלן האחים. ׁשאר ועל החֹולץ על צרֹותיה, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֻוכל
ּכׁשנּיֹות סֹופרים מּדברי שאיסועליהן מדרבנן][עריות ,רן ְְְֲִִִִִֵֵֶ

ּכל מעל ערוה אּסּור נסּתּלק ולד, ּבלא אחיו ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמאחר
ּכׁשנּיֹות. הּקּדּוׁשין ּבהן ּתֹופסין לפיכ ְְְִִִִִִֶַָָָָנׁשיו;

.‚Èּכ עליו, אסּורה ׁשהיא ּכׁשם - ליבמּתֹו ְְֲִִִֵֵֶַָָָָהחֹולץ
ּולאחיו. לבנֹו אסּורה היא וכן ּובּתּה; אּמּה ּכגֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָקרֹובֹותיה,
היא וכן ּבּתּה; ּבת ּבת ּכגֹון אסּורֹות, ׁשּלּה הּׁשנּיֹות ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָואפּלּו
ּכאׁשּתֹו היא הרי ּדבר, ׁשל ּכללֹו ּבנֹו. ּבן לבן ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורה

לֹו זקּוקה היא ועדין יבמּתֹו מתה אם וכן להׁשּגרׁשּה. [יש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ולכן] נחלצה, ולא נתייבמה לא כי אליו אסּורזיקה -ָ

האּסּורין וכל ּתחּתיו. ּומתה אׁשּתֹו היתה ּכאּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּבקרֹובֹותיה,
חלּוצתֹו צרת אחֹות לּׂשא אדם ּומּתר מּדבריהן. - ְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻהאּלּו

קרֹובֹותיה. ְְֶָָּוׁשאר

.„Èזקּוקתֹו קרֹובת לּׂשא לּיבם ולאאסּור נתייבמה [שלא ְְִַַָָָָָ
לּה,נחלצה] מאחיו אחד ׁשּייּבם עד ּבּתּה, אֹו אּמּה ּכגֹון ,ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשאר אֹו ּבּתּה אֹו אּמּה ויּׂשא מעליה; זּקתֹו ותסּור יחלץ ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹאֹו
ׁשחלץ אחיו על אסּורֹות ּכּלן ׁשהן ּפי על אף ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻקרֹובֹותיה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יּבם, ְְִֵֵֶַאֹו

.ÂË,להחזיר רצה אם - וגרׁשּה יבמּתֹו את ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהּכֹונס
עליה נׁשאר ולא ּדבר, לכל אׁשּתֹו ׁשהיא מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹיחזיר;

ולא[שום]ׁשם ּתֹורה, מּדברי לא - ּכלל אחיו מּפני אּסּור ְְְְִִִִִֵֵָָָָֹֹ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊËויֹום ׁשנים ּתׁשע ׁשּבן איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּכבר
הּקּבלה מּפי הלכה זה, ודבר ּביאה; ּביאתֹו [מסורתאחד, ְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ

אםממרע"ה] - אחיו אׁשת ליּבם ׁשרצה קטן יבם ,לפיכ .ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
עד חֹולץ אינֹו אבל מיּבם; אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיה

ויּבדק גדלות]ׁשּיגּדיל סימני הביא ּכתּוב[אם "איׁש" ׁשהרי , ְְֲִִִֵֵֶֶַָָ
ּביאתֹו אין מּזה, ּפחֹות היה ואם חליצה; לענין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה
אין לפיכ ּגמּור; קנין קֹונה אינּה ּתׁשע, ּבן ּוביאת ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּביאה.
עד אֹו ׁשּיגּדיל, אחר עליה ׁשּיבֹוא עד לזר, נּתרת ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָיבמּתֹו

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֶֶַָֹׁשּתחלץ,

.ÊÈ,אֹותּה ליּבם הּיבם רצה אם - הּקטּנה היבמה ְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָוכן
ואפּלּו ותּבדק; ׁשּתגּדיל עד חֹולצת אינּה אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמיּבם;
ׁשּתּבדק עד חֹולצת אינּה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנבעלה

סימנין. ּבּה ְְִִִָָָויּמצאּו

.ÁÈּכ - איׁש ׁשּיעׂשה עד חֹולץ הּיבם ׁשאין ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשם
קטן ויבם ּגדֹולה; אּׁשה ׁשּתעׂשה עד תחלץ לא ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹהיבמה

זה עם זה יגּדלּו קטּנה, יבמה על לגרשה]ׁשּבא יכול .[אינו ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

.ËÈּתׁשעים ׁשּתמּתין עד תחלץ, ולא תתיּבם לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹֹֹהיבמה
- החליצה יֹום אֹו הּיּבּום ויֹום הּמיתה מּיֹום חּוץ ְֲִִִִַַַָָיֹום,
יֹום? ּתׁשעים ּבתֹו תחלץ לא מה ּומּפני הּנׁשים. ּכל ְְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹּכׁשאר
האיׁש יחּפץ לא "ואם ונאמר: ליּבּום, ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹמּפני
לחליצה; עֹולה ליּבּום, עֹולה ׁשהיא ּבעת נעלֹו"; ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָוחלצה

ואם לחליצה. עֹולה אינּה ליּבּום, עֹולה ׁשאינּה זמן ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכל
ואינּה הֹואיל - חדׁשים הּׁשלׁשה ּבתֹו חלץ אֹו אֹותּה ְְְֳִִִֵֵַַָָָָָֹיּבם

ּכלּום. צריכה ואינּה נפטרה, זֹו הרי - ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֻמעּברת

.Îמעּב ונמצאת ליבמּתֹו, היההחֹולץ אם - וילדה רת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻ
ּומּתרת מעֹולם; לֹו נחלצה ׁשּלא ּכמי זֹו הרי קּימא, ׁשל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻולד
ׁשהה ׁשּלא אֹו הּפילה, אם ּבקרֹובֹותיה. ּומּתר ְְִִִִִֶֶָָָָָָֹֻֻלכהּנה,
אחד אֹו הּוא לּה וחֹולץ חֹוזר - ׁשּנֹולד אחר יֹום ְְִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשים
המעּברת ּוביאת חליצה, אינּה המעּברת ׁשחליצת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻֻמאחיו;

יּבּום. ִֵָאינּה

.‡Îלא - המעּברת ליבמּתֹו החֹולץ אֹו הּכֹונס ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֻלפיכ
ׁשּיצא עד מּתיר הּולד ׁשאין זֹו, ׁשּתלד עד צרתּה ִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָתּנׂשא

העֹולם. ֲִַָָלאויר

.·Î,אֹותן מפריׁשין - מעּברת ונמצאת יבמּתֹו את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֻהּכֹונס
אפּלּו ילדה, ואם ויקּים; יחזר הּפילה, אם לּה: ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָָָֹּוממּתינין
ואחר לּה, וחֹולץ ּבגט מֹוציאּה זה הרי - ׁשּנֹולד ּבּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמת
יֹום ׁשלׁשים הּולד נתקּים ואם לאחרים. מּתרת ּתהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּכ
מּמּנּו צריכה ואינּה קּימא; ׁשל ולד זה הרי ׁשּנֹולד, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחר

עליו ערוה ׁשהיא מּפני אחיו]ּגט, .[אשת ְְִִֵֵֶֶָָָ

.‚Îׁשל ולד מּׁשּנתיּבמה, חדׁשים ׁשּׁשה לאחר ְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָָָָילדה
ּבן אֹו לראׁשֹון, ּתׁשעה ּבן אם ספק הּולד הרי - ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקּימא
ּבא ואם ּכׁשר. והּולד ּבגט, יֹוציא לפיכ לאחרֹון; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָׁשבעה
ממזרים ספק אחריו ׁשּיבֹואּו הּבנים ׁשּילדה, אחר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעליה

הוא] הראשון בן .[שמא

ב ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

עד‡. יבמּתֹו, על הּיבם יבֹוא ׁשּלא סֹופרים, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹמּדברי
ּפרּוטה; ּבׁשוה אֹו ּבפרּוטה עדים ׁשני ּבפני אֹותּה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיקּדׁש
קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ואין 'מאמר'. הּנקרא הּוא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
ׁשּלא ּביבמּתֹו מאמר והעֹוׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּגמּור,
אּלא מתקּדׁשת האּׁשה ׁשאין ּכלּום, עׂשה לא - ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּדעּתּה

הארּוסין מן ּוקטּנה ארוסה]ּברצֹונּה. ומת אין[שנתארסה , ְְִִִֵֵַָָָ
אביה. מּדעת אּלא מאמר ּבּה ֲִִִֶַַַָָָָָעֹוׂשין

ּברּכת·. מבר הּוא ּכ יבמּתֹו, את מקּדׁש ׁשהּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּוכׁשם
ואם אּׁשה. נֹוׂשא ּכל ּכדין ּכתּבה, וכֹותב ּבעׂשרה, ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָֻנּׂשּואין
ואינֹו ּגמּור, קנין קנה - מאמר עׂשה ולא יבמּתֹו על ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָֹּבא
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין הּבעילה; אחר ּולקּדׁש לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָֹצרי

מדרבנן] ּכתּבה.[מלקות לּה וכֹותב ,ְְֵָָֻ

ּבין‚. ּבאנס ּבין ּבמזיד, ּבין ּבׁשֹוגג ּבין - יבמּתֹו על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹהּבא
ּבין אנּוסה, אֹו ׁשֹוגגת והיא מזיד הּוא ׁשהיה ּבין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָּברצֹון,
יׁשנה ׁשהיתה ּבין אנּוס, אֹו ׁשֹוגג והּוא מזידה היא ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבין ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ּבין ערה, ׁשהיתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבין

המערה ביאה]אחד הּגֹומר[תחילת ביאה]ואחד קנה.[גמר - ְְֵֶֶֶַַָָָָָ

נפל„. אם אבל לבעל; ׁשּנתּכּון אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּבּמה
אֹו ּכלּום, מּכיר ׁשאינֹו ׁשּכֹור עליה ׁשּבא אֹו ּבּה, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָונתקע

והטיח ּבּכתל, להטיח נתּכּון קנה. לא - ּביבמּתֹו[בעל]יׁשן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשהרי קנה, - ּביבמּתֹו והטיח ּבבהמה, להטיח קנה; לא -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

מקֹום. מּכל ּבעילה לׁשם ְְְִִִֵֵַָָָנתּכּון
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'לא‰. יֹום: ׁשלׁשים ּבתֹו ואמרה ׁשּנתיּבמה, ְְְְְְְִִֶַָָָָָֹֹיבמה
ואף - ּכֹופיןנבעלּתי' - 'ּבעלּתי' אֹומר: ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָ

עדין ואם ּבגט; וגרׁשּה וקּדם הֹואיל לּה, ׁשּיחלץ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹאֹותֹו
ּגרׁשּה ּבגט. ויֹוציא יחלץ אֹו ׁשּיבעל, אֹותֹו ּכֹופין ּגרׁש, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלא
מבּקׁשין - נבעלּתי' 'לא אֹומרת והיא יֹום, ׁשלׁשים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַֹֹלאחר
אֹותֹו ּכֹופין ּבעל, ׁשּלא מֹודה היה ואם לּה; ׁשּיחלץ ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹמּמּנּו
ּבעלּתי' 'לא אֹומר: והּוא 'נבעלּתי', אֹומרת: היא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹֹלחלץ.
ּכל על לאסרּה נאמן זה ׁשאין חליצה; צריכה אינּה -ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּכנסּה. אחר ְֶַַָָָָאדם

.Âליּבם הּגדֹול על מצוה - רּבים אחים והּניח ׁשּמת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָמי
מּפי ּתלד"; אׁשר הּבכֹור "והיה ׁשּנאמר: לחלץ, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאֹו
אחים, ׁשל ּבבכֹור אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשמּועה
וזה הּמת; אחיו ׁשם על יקּום האחים ּגדֹול ְְְִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
עם האם', ילדה 'אׁשר מׁשמעֹו - ּתלד" "אׁשר ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

היבמה'. ּתלד 'אׁשר ְְֲֵֵֶַַַָָמׁשמע

.Êרצּו לא האחים; ּכל על מחּזרין ליּבם, הּגדֹול רצה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָֹֹלא
אֹו חלץ אֹו מצוה, עלי' לֹו: ואֹומרין הּגדֹול אצל חֹוזרין -ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
לחלץ. אֹותֹו ּכֹופין אבל ליּבם, הּיבם את ּכֹופין ואין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹיּבם'.

.Áׁשּיגּדיל עד 'המּתינּו הּגדֹול: אֹו[האח]אמר הּקטן', ְְִִֶַַַַַַָָָָ
'ההֹול ׁשּיבֹוא הים]'עד למדינת שהלך 'עד[האח אֹו , ֵֶַַַָ

איּבם[האח]ׁשּיבריא אני ירצה, לא ואם ּבֹו, ונּמלך החרׁש, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
עלי' לֹו: אֹומרין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - אחלץ' ְְְִִֵֶֶֶָָֹאֹו

חלץ'. אֹו יּבם אֹו ְֲִֵַָֹמצוה,

.Ëהּקטן אחיו אין - אחרת ּבמדינה הּגדֹול היה אם ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
עד לֹו המּתינּו הּמצוה, היא הּגדֹול אחי 'על לֹומר: ְְִִִִַַַַַַָָָָיכֹול
חלץ'. אֹו יּבם 'אֹו ּכאן: ׁשהּוא לזה אֹומרין אּלא ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיבֹוא';

.Èליּבּום הראּויה ליבם]יבמה להתיּבם[מותרת רצת ׁשּלא ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹ
לּה, לחלץ יבמּה את וכֹופין ּבעלּה, על מֹורדת ּכדין ּדינּה -ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשּתבע מי ּכל - רּבֹות נׁשים אחיו הּניח ּכתּבה. ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻותצא
לּה וחֹולץ הּמֹורדת, היא - רצת ולא ליּבּום מהן ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּיבם
נֹוטלֹות נתּבעּו, ׁשּלא צרֹותיה ּוׁשאר ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְְִֵֵֶֶָָָָֹֹֻותצא

האלמנֹות. ּכׁשאר ְְְִַָָָָָֻּכתּבתן

.‡Èוהיא ליּבּום, הּגדֹול אֹותּה ותבע רּבים, היבמין ְְְְִִִִַַַַָָָָָהיּו
לּה, ׁשֹומעין אין - ּבאחיו ורֹוצה ּבֹו, רֹוצה ְְְִִֵֵָָָָָאינּה

ּבּגדֹול. ְִֶַָָׁשּמצוה

.·Èהרי ליּבם, ולא לחלץ לא רֹוצה 'איני הּגדֹול: ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹאמר
והיא ליּבּום, האחין מן אחד אֹותּה ותבע ,'לפני ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָאחי
זֹו אין - ּבּה רֹוצה והּוא אחר, ּבאח ורצת ּבֹו, רֹוצה ְְְֵֵֵֶַָָָָָָאינּה
ּכּלן הרי ּבֹו, ׁשּמצוה הּגדֹול ׁשּנסּתּלק מאחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמֹורדת;
- ּבּה רֹוצה והּוא מהן, ּבאחד רֹוצה והיא והֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָראּויין;
מהן אחד היה אם אּלא עֹוד, ולא מרדה. לא זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹהרי
וייּבם ׁשּיבֹוא עד ממּתנת 'הריני ואמרה: אחרת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמדינה
ואֹומרין מֹורדת. זֹו אין - ּבֹו' רֹוצה איני זה אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶָָאֹותי,
לּה לחלץ ּתרצה 'אם אֹותּה: ׁשּתֹובע הּגדֹול ׁשאינֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה
ׁשּתׁשב רצת רצתה הרי לאו, ואם חלץ; ּכתּבה, לּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָָֹֻולּתן
עליו'. קדימה ּדין ל ואין הֹואיל - אחי ׁשּיבֹוא ְְְִִִִֵֶַָָָָָעד

.‚Èזה אצל חֹוזרין - ּבּה רצה ולא ּבֹו, ׁשּתלת זה ְְִֵֶֶֶֶָָָָָָֹּבא

לּה: ואֹומרין ּבֹו. רֹוצה אינּה והיא ליּבּום, אֹותּה ְְְְִִִֵֶַָָָָָׁשּתבע
קֹודמת''א יּבּום ּומצות זה, אּלא ליּבם ׁשרֹוצה מן ּכאן ין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

מֹורדת. ּכל ּכדין ּכתּבה ּבלא ּתצא אֹו לֹו, ּתתיּבם אֹו -ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻ

.„Èהרי - ּתתיּבם ולא ׁשּתחלץ ׁשּדינּה ׁשאמרנּו יבמה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
האלמנֹות. ּכל ּכׁשאר ּכתּבה, לּה יׁש אם ּכתּבתּה, נֹוטלת ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֻֻזֹו
מּומי ׁשאר ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ׁשחין, מּכה יבמּה היה אם ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֻוכן
מּומין ּבּה נֹולדּו ּכתּבתּה. ונֹוטלת לּה, חֹולץ - ְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻאנׁשים

יבם ׁשֹומרת להתייבם]ּכׁשהיא נסּתחפה[כשממתינה - ְְֲִִֶֶֶַָָָ
גרם]ׂשדהּו[נתקלקלה] מזלו ליּבם,[כלומר: רצה לא ואם ; ְְִֵֵַָָָֹ

ּכתּבה. ויּתן ְְְִֵַָֹֻיחלץ

.ÂËׁשּנדרה אֹו ּבעלּה, ּבחּיי מיבמּה הניה ׁשּנדרה ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָיבמה
ותּטל לּה, ׁשּיחלץ אֹותֹו ּכֹופין - הּיהּודים מּכל ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹֹהניה

ּבעלּה מיתת לאחר נדרה ואם להיפטרּכתּבתּה. [כדי ְְְְֲִִַַַַָָָָָֻ
זֹומיבום] הרי רצה, לא ואם לּה; ׁשּיחלץ מּמּנּו מבּקׁשין ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכדי ּבעלּה, ּבחּיי אפּלּו ּבנדרּה, נתּכּונה אם וכן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמֹורדת.
ּכן אם אּלא לחלץ, אֹותֹו ּכֹופין אין - אֹותּה ייּבם ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּכתּבה. ּבלא ותצא ְְְְֵֵָָָֹֻמרדה,

.ÊËאיני' אֹומרת: והיא לחליצה, הּיבם ׁשּתבעּה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָיבמה
ּכׁשאר ּבעלי ּבבית אׁשב אּלא ּכתּבה, נֹוטלת ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחֹולצת
מן לזה אֹותּה הקנּו ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָהאלמנֹות'
עֹוד, ולא ּכתּבתּה. ונֹותן חֹולץ רצה מיּבם, ורצה ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻהּׁשמים;
ימי' ּכל עגּונה ואׁשב מּׁשּלי, נּזֹונת 'אני אמרה: אפּלּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
ׁשאּת זמן 'ּכל לּה: אֹומר הּיבם ׁשהרי לּה; ׁשֹומעין אין -ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
אפׁשר נׂשּוי, היה ואפּלּו אּׁשה'; לי נֹותנין אין ּבי, ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָזקּוקה
מּפני ּביתֹו ּבתֹו מריבה לֹו ּתהיה אֹו אחרת, אּׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיּׂשא

ייבם]היבמה שמא תחשוש .[שאשתו ְַָָ

.ÊÈׁשהיתה מּפני ּכתּבה ּבעלּה על לּה היה ׁשּלא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻיבמה
אם - ׁשּיתּבאר ּכמֹו לּיבם, מּתרת היא והרי עליו, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻאסּורה
ׁשּלא ּכדר ּכתּבה, עליו לּה ואין מיּבם; ליּבם, הּיבם ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻרצה

ּבּתֹוספת יבמּה עם ודינּה ּבעלּה. על לּה [תוספתהיה ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָ
ּבעלּהכתובה] עם ׁשהיה ּכמֹו בתוספת], אם[שחייב אבל ; ְֲֲִִֶַָָָָ

מחלה אֹו ּכתּבתּה לֹו ׁשּמכרה אֹו ּכתּבה, ּבעלּה לּה ּכתב ְְְֲֲֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻלא
האלמנֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה לכּתב הּיבם צרי - ְְְְִִִַַָָָָָָָָָֹֻאֹותּה

.ÁÈׁשּיחלץ קדם אֹו יבמּה, עליה ׁשּיבֹוא קדם - ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹהיבמה
תהיה "לא ׁשּנאמר: לזר, להּנׂשא אסּורה היא הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּה
ּובעלּה לאחר נּׂשאת ואם זר". לאיׁש החּוצה, הּמת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאׁשת
ּכּמה לּה היּו ואפּלּו ּבגט, ּומֹוציאּה והיא, הּוא לֹוקה -ְְֲִִִֵֶַַָָָָ
ּכ ואחר לּה, חֹולץ ויבמּה יבמּה; ועל עליו ונאסרה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּבנים,

לאחרים. מּתרת ְֲִִֵֶֶֶַֻּתהיה

.ËÈלּה נֹותן אּלא יבמּה; על נאסרה לא לאחר, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹנתקּדׁשה
יבמּה היה ואם חֹולץ. אֹו מיּבם ויבמּה ּגט, ׁשּקּדׁשּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהּזר
ּכדי ּבגט, הּזר מן ּתצא - ּגרּוׁשה לּׂשא יכֹול ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹּכהן,

יבמּה. לּה ויחלץ נׂשּכר, החֹוטא יהיה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

.Îלּה ׁשחלץ אחר ּונׂשאּה הארּוסין, מן ׁשּגרׁשּה הּזר ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזר
מן ּגרׁשּה אם אבל מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין אין - ְְֲִִִִִֵֵָָָָָָיבמּה

א ּונׂשאּה וחזר אֹותּה;הּנּׂשּואין, מֹוציאין - ׁשחלצה חר ְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ
ׁשהיא ּבעלּה, ּובא ׁשּנּׂשאת איׁש לאׁשת דֹומה ׁשהיא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמּפני

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

והיא ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו זה, ועל זה על ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאסּורה
בעודה] נחלצה]זקּוקה[- ולא התייבמה נאסרה[שלא לא - ְְֶֶָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה אּלא יבמּה; ְְֵֵֶַַָָָָָָָעל

.‡Îזּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין אֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיבם
ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו לֹו ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹּכלּו
ונתקּדׁשה הלכה אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּספק
ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ חליצה, קדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא לכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתקּדׁשה
אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאֹוסרין
לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

רביעי יום
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זה‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:
הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמן·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מתּכּון זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מֹותֹו. לאחר ְְְַַָָלאסרּה

'אין‚. מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - אחים' ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלי
ויצא ּבאחים, מחזק היה לא נאמן. אינֹו - אחי' זה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ'אין
אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש קֹול ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ּבמדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדים
העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אין

יודעים]ׁשאמרּו שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְְֲִֶָָ

איׁש,„. אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמי
מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ואמר: ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻונתעּברה,
ספק זה הרי - ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו
יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ׁשּזנת ּכׁשם יּבּום; ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלענין
ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי וּדאי, ּבנֹו ׁשּזה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ּדנין ּולהחמיר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹהּוא,

ּומתיּבמת‰. ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמן
לזר. להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ּפיו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונתואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,

.Âּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש
אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין יבמּה; ׁשּמת לּה מעידין ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאין
הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים לענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדּות,

ּדבר. ְָָָּולכל

.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינה ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַָָָָ
' אֹומרת: אסּורהזֹו זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', מת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני[שהיא אסּורה וזֹו , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מּפני אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי'. 'מת לֹומר נאמנת והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָיבמּה,

.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו
זה הרי ּכאן, אחר יבם להן היה אסּורה. ּבנים, לּה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָוׁשאין

לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.È,לזר להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָמת
לזר. מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו ּבּתחּלה. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשהיּו

.‡Èותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשּתּנׂשא יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ּתתיּבם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
וכן ּבעיניה. קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלזר;
ׁשּמא - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת

.·Èלמדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ
אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:
ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָנאמנת.

יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין[נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ
'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
ׁשהּפה נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ִִֶֶֶַַָׁשאסר

.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
ׁשהרי נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:

לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וחֹוׁשׁשין להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËלּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה
חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מיאֹו ידוע מת[ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמאראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידמה לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,

.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
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והיא ׁשּזנת והיבמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו זה, ועל זה על ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאסּורה
בעודה] נחלצה]זקּוקה[- ולא התייבמה נאסרה[שלא לא - ְְֶֶָָֹ

מיּבם. רצה חֹולץ, רצה אּלא יבמּה; ְְֵֵֶַַָָָָָָָעל

.‡Îזּקת עליה יׁש אם מּדבריהם ספק ׁשהיא יבמה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּכל
ׁשּלא ולד ׁשּילדה יבמה ּכגֹון - יבם זּקת עליה אין אֹו ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָֹיבם
ׁשּתחלץ ׁשּדינּה יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּומת חדׁשיו לֹו ְְְֳִִֵֶֶַָָָָֹֹּכלּו
ונתקּדׁשה הלכה אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו מּדבריהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמּספק
ואם ּבעלּה; עם ותׁשב יבמּה לּה חֹולץ חליצה, קדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹלאחר
ׁשאין לּה, חֹולץ אינֹו ּבחלּוצה, אסּור ׁשהּוא לכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנתקּדׁשה
אֹו הּכהן ּגרׁשּה מּדבריהם. מּספק אׁשּתֹו, זה על ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאֹוסרין
לכּתחּלה. לאחרים ּתּנׂשא ּכ ואחר חֹולצת, זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמת

רביעי יום
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זה‡. הרי - ּבנים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו ּבני', 'זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָהאֹומר:
הּיּבּום ּומן החליצה מן אׁשּתֹו את ּופֹוטר .[כשימות]נאמן, ְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָ

נאמן·. אינֹו - אחים' לי 'יׁש ׁשאמר: אֹו אחי', 'זה ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאמר:
מתּכּון זה ׁשהרי ליבם; זקּוקה ּולהּניחּה אׁשּתֹו את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאסר

מֹותֹו. לאחר ְְְַַָָלאסרּה

'אין‚. מיתתֹו: ּבׁשעת ואמר אחים, לֹו ׁשּיׁש מחזק ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהיה
אחיו: ׁשהחזק מי על אמר אם וכן נאמן; אינֹו - אחים' ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻלי
ויצא ּבאחים, מחזק היה לא נאמן. אינֹו - אחי' זה ְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ'אין
אחים, לבעלּה ׁשּיׁש ׁשּיעידּו עדים ׁשם ׁשּיׁש קֹול ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעליה
מיתתֹו: ּבׁשעת הּוא אמר אפּלּו - אחרת ּבמדינה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָוהעדים
העדים ׁשּיבֹואּו עד ותמּתין חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - אח' לי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ'אין

יודעים]ׁשאמרּו שהם אותם]ויּׁשאלּו[עליהם .[יחקרו ְְֲִֶָָ

איׁש,„. אׁשת ּבין ּפנּויה ּבין אּׁשה, עם ׁשּזנה ְִִִִֵֵֵֶֶָָָָמי
מֹודה היא ואפּלּו הּוא', מּמּני העּבר 'זה ואמר: ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻונתעּברה,
ספק זה הרי - ירּׁשה לענין ּבנֹו ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֻלֹו
יּודע ּומאין אחר, עם זנת ּכ עּמֹו, ׁשּזנת ּכׁשם יּבּום; ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלענין
ספק לעֹולם אּלא חזקה? לֹו אין והרי וּדאי, ּבנֹו ׁשּזה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּדבר

מתיּבמת. ולא וחֹולצת, - ּבֹו ּדנין ּולהחמיר ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֹהּוא,

ּומתיּבמת‰. ּבעלּה, ׁשּמת ליבמה להעיד אחד עד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָנאמן
לזר. להּתירּה ּבן, לבעלּה ׁשּנּתן אֹו יבמּה, ׁשּמת אֹו ּפיו; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעל

ּתּמֹו לפי מסיח ּגֹוי אֹו אּׁשה, אֹו עבד, כוונתואפּלּו [ללא ְֲִִִִֵֶֶַַָֻ
איׁשעדות] לאׁשת ׁשּמעיד ּכמֹו הּיבם, ּבמיתת מעיד -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָלהּתירּה,

.Âּכ ּבעלּה, ׁשּמת לזֹו זֹו מעידֹות ׁשאין הּנׁשים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוחמׁש
אֹותּה ּכדין זֹו עדּות ודין יבמּה; ׁשּמת לּה מעידין ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָאין
הּיבם, ּבמיתת זה את זה ׁשּמכחיׁשין עדים לענין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָעדּות,

ּדבר. ְָָָּולכל

.Êיבמֹות אחים]ׁשּתי לשני הּים,[הנשואות מּמדינה ׁשּבאּו ְְְִִֵֶַָָָָ
' אֹומרת: אסּורהזֹו זֹו - ּבעלי' 'מת אֹומרת: וזֹו ּבעלי', מת ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ

זֹו[לזר] ׁשל ּבעלּה 'זקוקתו']מּפני מּפני[שהיא אסּורה וזֹו , ְְְֲֲִִֵֵֶַָָ
יבמּה, ׁשּמת לּה להעיד נאמנת יבמּתּה ׁשאין זֹו; ׁשל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבעלּה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Á,העד לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבעלּה ׁשּמת עד מהן לאחת ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

מּפני אּלא ּבעלּה, מּפני אסּורה ׁשאינּה ּבאּסּורּה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹומדת
ׁשּמת העיד העד ׁשהרי מּתרת; עד, לּה ׁשאין וזֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻיבמּה.

ּבעלי'. 'מת לֹומר נאמנת והיא ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָיבמּה,

.Ë;מּתרת ּבנים, לּה ׁשּיׁש זֹו - ּבנים אין ולזֹו ּבנים ְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻלזֹו
זה הרי ּכאן, אחר יבם להן היה אסּורה. ּבנים, לּה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָוׁשאין

לׁשּתיהן. ְְִֵֵֶַמיּבם

.È,לזר להּנׂשא אסּורֹות - אֹותן ׁשּיּבם הּיבם זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָמת
לזר. מּתרֹות אּלּו הרי ונתּגרׁשּו, נתיּבמּו ּבּתחּלה. ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכׁשהיּו

.‡Èותּנׂשא ּבעלי', 'מת לֹומר נאמנת ׁשהאּׁשה ּפי על ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאף
ׁשּתּנׂשא יבמי', 'מת לֹומר נאמנת היבמה אין - ּתתיּבם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
וכן ּבעיניה. קל יהיה ׁשּמא לאו, אּסּור והּוא הֹואיל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָלזר;
ׁשּמא - אׁשּתֹו את ׁשּייּבם אחי', 'מת לֹומר נאמן הּיבם ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
אחֹותי', 'מתה לֹומר נאמנת האּׁשה ואין ּבּה. נתן ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעיניו
אׁשּתי', 'מתה לֹומר נאמן האיׁש ואין לביתּה, ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּתּכנס
אחֹותּה, ׁשּמתה עדים ׁשני ׁשּיעידּו עד - אחֹותּה את ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּׂשא
מּׁשּום אּלא אחד עד האמינּו ׁשּלא לביתּה; ּתּכנס ּכ ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹואחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עגּונה, ְְֲֵֶַַַָָהּתרת

.·Èלמדינת ויבמּה ּובעלּה היא ׁשהלכה האּׁשה ,ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָלפיכ
אֹו יבמי', מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ואמרה: ּובאה ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּים,
אינּה זֹו הרי - ּבעלי' מת ּכ ואחר יבמי 'מת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשאמרה:
ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא הלכה אם אבל ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָנאמנת.

יבם לי אח]'נּתן לבעלי ּבין[נולד - ומת' הּים ּבמדינת ְִִִִֵֵַַַָָָָ
'מת ׁשאמרה ּבין ּבעלי', מת ּכ ואחר הּיבם 'מת ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאמרה
ׁשהּפה נאמנת, זֹו הרי - לי' ׁשּנּתן הּיבם מת ּכ ואחר ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּבעלי

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ִִֶֶֶַַָׁשאסר

.‚Èּובאה הּים, למדינת ּובנּה ּובעלּה היא ׁשהלכה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
ׁשהרי נאמנת, - ּבני' מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואמרה:

לזר הּתר ּבחזקת בן]היתה לו יש ּבני[שהרי 'מת אמרה: . ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ
וחֹוׁשׁשין להתיּבם; נאמנת אינּה - ּבעלי' מת ּכ ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.„Èנּתן' ואמרה: ּובאה ּבלבד, ּובעלּה היא [נולד]הלכה ְְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
נאמנת - ּבעלי' מת ּכ ואחר ומת, הּים ּבמדינת ּבן ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי
ׁשהלכה. ּבעת ליבמּה הּתר ּבחזקת היתה ׁשהרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּומתיּבמת,
אינּה - לי' ׁשּנּתן הּבן מת ּכ ואחר ּבעלי 'מת ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמרה:
וחֹוׁשׁשין החליצה; ּומן הּיּבּום מן עצמּה לפטר ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹנאמנת

מתיּבמת. ולא וחֹולצת ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹלדבריה,

.ÂËלּכהּנה ּפסּולה ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻּבּמה
חללה אֹו ּגרּוׁשה ׁשהיתה ּכגֹון לכהונה]מּתחּלתּה, ,[פסולה ְְְְֲִִֶָָָָָָָ
ּכׁשּמתּו' היינּו 'ּבמערה ׁשאמרה: מיאֹו ידוע מת[ולא ְְְִִֵֶֶָָָָָ

ׁשּמאראשון] - חֹולצת אינּה ּכן, הּדבר אין אם אבל .ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
והּבעל ׁשאמרה ּכמֹו ׁשהּדבר ויעידּו עדים ויבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתחלץ,
לכהן, ותּנׂשא ּכלּום, אינּה זֹו חליצה ונמצאת ּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָֹמת
וידמה לכהן, ונּׂשאת ׁשחלצה אֹותּה הרֹואה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹויראה
ׁשּבאּו; ּבעדים יֹודע אינֹו והּוא לכהּנה, מּתרת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהחלּוצה
זקּוקה ּבחזקת ּתּׁשאר אּלא ּתתיּבם, ולא ּתחלץ לא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ

עדים. ׁשּיבֹואּו עד ְִֵֶֶַָָָּכׁשּיצאת,

.ÊËוצרתּה ּבעלּה ׁשהל אּׁשה השניה]וכן למדינת[אשתו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ
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ולא ּתחלץ לא זֹו הרי - 'ּבעל 'מת לּה: ואמרּו ּובאּו ְְְְֲֲֵֵֵַַַָָָָֹֹֹהּים,
ילדה. לא אֹו צרתּה ילדה אם ׁשּיּודע עד לעֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹּתתיּבם
ותהיה הּבעל, מּמיתת חדׁשים ּתׁשעה אחר ּתחלץ לא ְְְְְֳִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹֹולּמה
זֹו, נפטרה הרי צרתּה, ילדה ׁשאם ּפנים, ּכל על לזר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻמּתרת
אחר יּודע ׁשּמא ּגזרה, נחלצה? הרי ילדה, לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואם
ׁשאינּה זֹו ונמצאת קּימא, ׁשל ולד צרתּה ׁשּילדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהחליצה
ׁשּלא הרֹואה ויאמר ׁשּנחלצה, אחר לכהן ותּנׂשא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחליצה,
ׁשראה ויעיד לכהן, מּתרת ׁשהחלּוצה ׁשּבאּו, ּבעדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻידע
היתה אם לפיכ ּדין. ּבית ּפי על לכהּנה נּׂשאת ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָֻאֹותּה
ּתׁשעה, לאחר חֹולצת זֹו הרי - מּתחּלתּה לּכהּנה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאסּורה

לזר. ְְִֵָָותּנׂשא

.ÊËּתמּתין - ּכׁשּמת ּבעלּה עם ׁשהיתה הּצרה זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָאבל
ולא ּתתיּבם; אֹו ותחלץ היבמֹות, ּכׁשאר יֹום ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֹֹּתׁשעים
ּבעלּה היה ולא הֹואיל האחרת, ׁשּבּמדינה לצרתּה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּתחּוׁש

ּבּמדינה. ְִִַָָעּמּה

.ÊÈ- הּים ּבמדינת חמֹות לּה והיתה ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
נּתן ּוכבר חמֹותּה ילדה ׁשּמא חֹוׁשׁשת יבם[נולד]אינּה לּה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ

על אֹותּה נעמיד אּלא זה, ּבדבר ּגזרּו ׁשּלא אחרת; ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבמדינה
ּבעלּה, ׁשּמת לאּׁשה הּדין והּוא מּתרת. היא והרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻחזקתּה,
ואין לזר; מּתרת זֹו הרי - אחרת ּבמדינה ּבן לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻוהיה
חזקתּה. על אֹותּה העמד אּלא הּבן, מת ׁשּמא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחֹוׁשׁשין

.ÁÈּתּנׂשא ולא חֹוׁשׁשת, זֹו הרי - מעּברת חמֹותּה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻיצאת
לּה נֹולד ׁשּמא חמֹותּה, עּבּור סֹוף היה מה ׁשּתדע עד ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָלזר

הּבעל. מיתת קדם ִֶַַַַָָֹיבם

.ËÈואמרּו ּובאּו הּים, למדינת ּובנּה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהאּׁשה
נֹודע ּכ ואחר ונּׂשאת, ,'ּבנ מת ּכ ואחר ּבעל 'מת ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלּה:
'מת לּה: אמרּו ּכׁשר; והּולד ּתצא, - הּדברים היּו ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשחּלּוף
ׁשחּלּוף נֹודע ּכ ואחר ונתיּבמה, ,'ּבעל מת ּכ ואחר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּבנ
לאחר אֹו הּׁשמּועה לפני ׁשּנֹולד והּולד ּתצא, - הּדברים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהיּו

ממזר. ְְֵַַָהּׁשמּועה

ד ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

יבמּה‡. אחר הֹולכת היבמה חליצה? מצות ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד
ונֹותנין לֹו, קֹוראין והם לּדּינין, ּובאה ׁשם, ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלּמקֹום

ההֹוגנת עצה ליּבם[ראויה]לֹו טֹובה עצה אם ולּה. לֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
זל"ז] הם טֹובה[שמתאימים עצה ואם ליּבם; אֹותֹו יֹועצין ,ְְֲִִֵֵַָָ

זקנה היא אֹו זקן, והּוא ילּדה היא ׁשהיתה ּכגֹון - ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלחלץ
לחלץ. אֹותֹו יֹועצין - ילד ְְֲִֶֶַֹוהּוא

.·ּכ ואחר ּבֹו, ׁשּיׁשבּו מקֹום לקּבע הּדּינין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹּוצריכין
"ו ׁשּנאמר: ּבפניהם, ׁשם אלּתחלץ הּׁשערה יבמּתֹו עלתה ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נֹועדּו לא וגֹו'. ביניהם]הּזקנים" מקֹום,[סיכמו קבעּו ולא ְְְְֲִֵַָָֹֹ
נקרה נקראּו מקרה]אּלא לפניהם,[קרה והּוא היא ונקרית , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָֹ

ּכׁשרה. חליצתּה - ְְְֲִֵָָָָוחלצּו

רגילין;‚. ׁשּיהיּו עד לקרֹות, הּיבם ואת אֹותּה ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָּומלּמדין
ּכ ואחר אחת, ּבנׁשימה אבה" "לא לקרֹות יכֹולה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹותהיה
יּבמי'. 'אבה ּדבריה: מׁשמע יהיה ׁשּלא ּכדי - "יּבמי" ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּתאמר

קראת„ ׁשּלא ּפי על אף לקרֹות, רגילה ׁשּתהיה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּומאחר

יכֹולה, אינּה אם אבל זה; על מקּפידין אין אחת, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבנׁשימה
ׁשּתדע. עד אֹותּה ְִִֵֶַַַָמרּגילין

ׁשּיֹודעין‰. ׁשלׁשה ּובפני ּבּלילה, ולא ּבּיֹום, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹוהחליצה
ואפּלּו ּפסּול, - ּגר הּׁשלׁשה מן אחד ואם ּכּׁשּורה. ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלהקרֹות
ואּמֹו אביו ׁשּיהיה עד יׂשראלית; ואּמֹו ּגר אביו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָהיה

ּומצותּה הּדבר;[לכתחילה]מּיׂשראל. לפרסם ּכדי ּבחמּׁשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
הארץ. עּמי היּו אפּלּו הּׁשנים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָואֹותן

.Â,עקב לֹו ׁשּיׁש עֹור ׁשל מנעל לֹו מביאין חֹולצין? ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָּכיצד
על רצּועֹותיו וקֹוׁשר ּבימין, ולֹובׁשֹו ּבפׁשּתן; ּתפּור ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָואינֹו
ּבלׁשֹון ליבמה ּומקרין ּדין, ּבבית והיא הּוא ועֹומד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָרגלֹו;
"לא לּיבם: מקרין ּכ ואחר וגֹו'", יבמי "מאן ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקדׁש:
ּופֹוׁשטת יֹוׁשבת והיא ּבארץ, רגלֹו ונֹועץ לקחּתּה"; ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָחפצּתי
וחֹולצת רגלֹו, מעל הּמנעל רצּועֹות ּומּתרת ּדין, ּבבית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָידּה
הּתרה העקב, רב ּומּׁשּיּׁשמט לארץ; אֹותֹו ּומׁשלכת ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻהּמנעל

לזר. ְְַָָָהיבמה

.Êהּנראה רק ּפניו, ּכנגד ּבארץ ויֹורקת עֹומדת ּכ ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואחר
ּבׁשעת עֹומדין ׁשניהן ׁשּיהיּו חליצה ׁשּמצות - ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָלּדּינין
יֹוצא הרק לראֹות הּדּינין ּוצריכין רקיקה; ּובׁשעת ְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹקריאה
לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה לּה: מקרין ּכ ואחר ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹמּפיה.
הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיבנה

.Á;הּזה ּבּלׁשֹון - "ּככה" ׁשּנאמר: הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּכל
הּנעל, חלּוץ הּנעל, 'חלּוץ אחריה: עֹונין ׁשם הּיֹוׁשבין ְְֲֲֲִִֶַַַַַַַַָָָוכל
היבמה ׁשּתתּכּון וצרי ּפעמים. ׁשלׁשה הּנעל', ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹחלּוץ
אּלּו מעׂשים ויעׂשּו לּה; ׁשּיחלץ הּוא ויתּכּון לֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשּתחלץ

חליצה]לׁשמן מצוות ׁשּנאמר:[לשם חֹולץ, אינֹו והּסּומה . ְְֱִֵֵֶֶַַָָ
הרק. רֹואה זה ואין ּבפניו"; ְְְְֵֶֶָָָָָֹ"וירקה

.Ëמאן" ּתחּלה: היא קֹוראה הּוא: ּכ חליצה סדר ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָנמצא
ּכ ואחר יּבמי"; אבה לא ּביׂשראל, ׁשם לאחיו להקים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹיבמי
ואחר ּתחלץ, ּכ ואחר לקחּתּה"; חפצּתי "לא הּוא: ְְְְְְִֵַַַַַַַָָָֹֹקֹורא
יבנה לא אׁשר לאיׁש יעׂשה "ּככה ּתקרא: ּכ ואחר ּתרק; ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּכ
הּנעל". חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָאת

.Èהיא לא ּבּתחּלה קראה לא אם אּלא מעּכב, הּסדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואין
ואחר ׁשּקראה אֹו חלצה, ּכ ואחר ׁשרקקה אֹו הּוא, ְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָֹולא

ּכׁשרה. חליצתּה - רקקה ְְֲִֵָָָָָָּכ

.‡È:יאמרּו ׁשּמא הּסדר? על ותרק ּתחזר לא ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹולּמה
האחין' מן ּפֹוסלת ואינּה ּכלּום, אינּה לבּדּה [והרי'רקיקה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

כדלהלן] פוסלת, .היא

.·Èחליצתּה - רקקה ולא קראה ולא ּבלבד, ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹחלצה
אֹו רקקה, ולא וקראה ׁשחלצה לֹומר, צרי ואין ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָֹּכׁשרה;

ּכׁשרה. ׁשחליצתּה - קראה ולא ורקקה ְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֹׁשחלצה

.‚Èהם והרי לדּבר, יכֹולין ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבּמה
ואם חֹולצין; אינן אּלם, אֹו אּלמת אבל לקרֹות. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָראּויין
ׁשחלצּו, חרׁשת אֹו ּכחרׁש ואינן ּפסּולה: חליצתן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָחלצּו,
ּדעת. ּבני אינן והחרׁשת ׁשהחרׁש לפי - ּכלּום עׂשּו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

.„Èזֹו הרי - חלצה ולא וקראה ׁשרקקה אֹו ּבלבד, ְְְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹרקקה
רקקה ולא חלצה ולא והּוא, היא קראה ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִַָָָָָָָָֹֹּכחליצה
הּמעׂשה - לאיׁש" יעׂשה "ּככה ׁשּנאמר: ּכלּום, עׂשה לא -ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא
מֹועלת. ואינּה מעּכבת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינּה

.ÂËעל מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִֵַָָָָָָֻחלצה
הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּדיהן,

לירך]ּולמּטה השוק עּמי[בין ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
- ׁשחלצה הּסּומה וכן להקרֹות, יֹודעין ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהארץ

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצתֹו

.ÊËּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָחלצה
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ממונות]ׁשלׁשה דיני ,[לדון ְְְִֵֶֶָָָָָֹ

ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו
אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, וׁשמטה ְְְִִִִֶַָָָָהּוא
נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּנתּכּונה
אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה קטּנה וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיא,
זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ּבפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָחלצה
החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ּפסּולה; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחליצה
חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ׁשהיא ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָלמי

.ÊÈואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם
עקּומה רגלֹו היתה ּפסּולה. חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹחלצה
ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
ּבגד ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשּניה,

עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
ׁשל אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו

מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו עץ,[עץ ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ
ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב[קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ËÈׁשהיתה אֹו עֹור, ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֻחלצה
ּולחייו עֹור סנּדל[צדדיו]קרקעיתֹו ׁשחלצה אֹו ׂשער, ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו מעל ׂשמאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל
ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול הּמנעל ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו
רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה נפרם אֹו רגלֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹרב

ּכׁשרה. חליצתּה - ְֲִֵֶֶָָָָהרגל

.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ
הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ

הּצּורה -[פסל]ּברגלי חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ּכׁשרה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָחליצתּה

זרה עבֹודה ּתקרבת לע"ז]ׁשל שהוקרבה בהמה וׁשל[מעור , ְְֲִֶֶֶָָָֹ
ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו הּנּדחת, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעיר

ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Îׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש
ּפסּולה. חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה ּבהן[חרדל]יבמה וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּמּזיבין -[מרבים]מּדברים מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ

מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד ּכלּום, .["וירקה"]אינֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם[אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע[נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ראּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

.„Î:לֹו ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻחליצה
לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ לּה ְְְֲֲֶַָָָָָָֹֹ'חלץ
אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה היא מצוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
הטעּוהּו אם אבל אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּתיּבם', ליּבם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָּכ
אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה 'חלץ לֹו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמרּו
נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - וכ ּכ ּתנאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ּכׁשרה; חליצתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתנאי,

.‰Îהחליצה על מֹודעא החליצההּמֹוסר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
אנוס] לֹושהוא לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְֲִִִַַַָָָָָ

יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר הּמֹודעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבּטל
ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ׁשחלץ עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּכּוהּו
חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ּכגֹון ּכּדין, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו הּגֹויים ואם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּפסּולה.
חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; חליצתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיחלץ,

.ÂÎעׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל
לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹּכלּום',
ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, עליו נאסרּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻולא
נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתיּבם.
האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה מתיּבמת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻואינּה

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצה

.ÊÎוהיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; ְֲִִִֵַַַָָָּתחת

.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה
לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר. להּתירּה ְְְִֵַָָָּכׁשרה

.ËÎאּלא אינֹו - ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה -]ּגט של [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ
ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה

מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי[שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּפי על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה

.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגיליםּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
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הּקריאה אבל ׁשּמֹועיל; היא והרקיקה, החליצה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא
מֹועלת. ואינּה מעּכבת ְְֵֵֶֶֶֶַָָאינּה

.ÂËעל מּטין אֹו יֹוׁשבין והן וקראת, ורקקה ְְְְְְִִֵַָָָָָָֻחלצה
הארּכּבה מן ׁשֹוקֹו על קׁשּור הּנעל ׂשרֹו ׁשהיה אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻצּדיהן,

לירך]ּולמּטה השוק עּמי[בין ׁשלׁשה ּבפני ׁשחלצה אֹו , ְְְְִֵֵֶַַָָָָֹ
- ׁשחלצה הּסּומה וכן להקרֹות, יֹודעין ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהארץ

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצתֹו

.ÊËּבפני אֹו ׁשנים, ּבפני ׁשחלצה אֹו ּבּלילה, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָחלצה
ּפסּול אֹו קרֹוב מהן אחד ונמצא ממונות]ׁשלׁשה דיני ,[לדון ְְְִֵֶֶָָָָָֹ

ׁשהּתיר אֹו הארּכּבה, מן למעלה קׁשּור הּמנעל ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻאֹו
אֹו הּוא, וׁשמט היא ׁשהּתירה אֹו היא, וׁשמטה ְְְִִִִֶַָָָָהּוא
נתּכּונה ולא הּוא ׁשּנתּכּון אֹו הּוא, נתּכּון ולא היא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּנתּכּונה
אם וכן ּפסּולה. חליצתּה - לגדֹול ׁשחלצה קטּנה וכן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָהיא,
זֹו הרי - ּובּלילה לבינּה, ּבינֹו ואפּלּו יחיד, ּבפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָחלצה
החֹולץ וכן ׁשחלצּו, וקטן ׁשֹוטה חרׁש אבל ּפסּולה; ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחליצה
חליצה. אינּה - הּיּבּום ּומן החליצה מן ּפטּורה ׁשהיא ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָלמי

.ÊÈואם ּבׂשמאל; חֹולץ אינֹו חתּוכה, הימנית ׁשרגלֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹיבם
עקּומה רגלֹו היתה ּפסּולה. חליצתּה ׂשמאלֹו, מעל ְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָָָֹחלצה
ראׁשי על מהּל ׁשהיה אֹו צּדּה, על הפּוכה אֹו ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָלאחֹור,
לנעץ צרי ׁשהחֹולץ חֹולץ, אינֹו זה הרי - רגליו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹאצּבעֹות
,ּכ ׁשרגלֹו למי חלצה ואם יכֹול; אינֹו וזה ּבארץ, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָעקבֹו

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ÁÈואפּלּו לכּתחּלה חֹולצת - חתּוכֹות ׁשּידיה ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָויבמה
ּבגד ׁשל ּבמנעל חלצה ּבידּה'. 'וחלצה נאמר ׁשּלא ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשּניה,

עקב,[בד] לֹו ׁשאין ּבמנעל חלצה אם אבל חליצה; אינּה ,ְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
ׁשל אֹו ׂשער ׁשל מנעל ׁשהיה אֹו ּבפׁשּתן, ּתפּור ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָאֹו

מהצומח]סיב ׁשעם[חוטים ׁשל אלון]אֹו עץ,[עץ ׁשל אֹו ִֵֶֶַַ
ׁשאינֹו קטן אֹו ּבֹו, להּל יכֹול ׁשאינֹו ּגדֹול מנעל ׁשהיה ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹו

ּפרּום מנעל אֹו רגלֹו, רב רב[קרוע]חֹופה חֹופה ׁשאינֹו ְְִֵֶֶֶַָָֹֹ
נפחת אֹו סוליתו]הרגל, -[נקרעה הרגל רב מקּבל ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּפסּולה. ְֲִָָָחליצתּה

.ËÈׁשהיתה אֹו עֹור, ּומחּפה עץ ׁשל ּבסנּדל ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָֻחלצה
ּולחייו עֹור סנּדל[צדדיו]קרקעיתֹו ׁשחלצה אֹו ׂשער, ׁשל ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו, הּמנעל היה ׁשּלא אֹו הימנית, רגלֹו מעל ׂשמאל ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשל
ׁשחֹופה קטן אֹו ּבֹו, להּל ׁשּיכֹול ּגדֹול הּמנעל ׁשהיה ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו
רב ׁשּמקּבל נפחת אֹו הרגל, רב ׁשחֹופה נפרם אֹו רגלֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹרב

ּכׁשרה. חליצתּה - ְֲִֵֶֶָָָָהרגל

.Îהּמסּגר לבודקו]סנּדל הכהן ע"י והוסגר צרעת בו [פרחה ְְַַָָֻ
הכהן]והּמחלט ע"י אֹותֹו[נטמא ׁשּמּניחין זרה עבֹודה וׁשל , ְְְֲִִֶֶַַָָָָֻ

הּצּורה -[פסל]ּברגלי חלצה ואם ּבֹו; ּתחלץ לא - ְְְְְִֵַַַָָָֹֹ
סנּדל אבל ּבהניה. אסּור ׁשהּוא ּפי על ואף ּכׁשרה, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָחליצתּה

זרה עבֹודה ּתקרבת לע"ז]ׁשל שהוקרבה בהמה וׁשל[מעור , ְְֲִֶֶֶָָָֹ
ּבֹו, חלצה אם - ּבֹו ׁשּיּקבר למת ׁשּנעׂשה אֹו הּנּדחת, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעיר

ּבֹו. להּל עֹומד אינֹו ׁשהרי ּפסּולה; ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָחליצתּה

.‡Îׁשהיה אֹו ׁשּׂשרפתהּו, אֹו רגלֹו, מעל הּמנעל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָקרעה
ׁשּקרעה ּפי על אף - העליֹון וחלצה מנעלין ׁשני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָלבּוׁש
ּפסּולה. חליצה זֹו הרי רגלֹו, ׁשּנתּגּלתה עד ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

.·Îוגרּגיר ׁשּום ׁשאכלה ּבהן[חרדל]יבמה וכּיֹוצא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשּמּזיבין -[מרבים]מּדברים מּפיה זב הרק והיה הרק, את ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹֹ

מעצמֹו הרק ׁשּיהיה עד ּכלּום, .["וירקה"]אינֹו ְְְִֵֵֶֶַַָֹ

.‚Îאבל ּכלּום; אינֹו - מּפיה ׁשֹותת ׁשהיה אֹו ּדם, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָָרקקה
ּבלא ׁשּנמצץ לדם אפׁשר ׁשאי ּכׁשר, - ורקקה מצצה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאם

ּוקלטּתּו[טיפות]צחצּוחי רקקה קדם[אחזתו]רק. הרּוח ְְְֵֶַַַָָָָֹֹ
ׁשהיתה ּכגֹון ּפניו, לכנגד [גבוהה]ארּכה[היבמה]ׁשּיּגיע ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ׁשהּגיע[נמוך]קצר[היבם]והּוא אחר ואם ּכלּום; אינֹו - ְְְִִִֵֶַַַָָ
אם וכן ּכׁשר. לארץ, הּגיע ׁשּלא ּפי על אף - ּפניו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלנגד

ּכׁשר. מּפיה, ּכׁשּיצא הרק הּדּינין ראּו ְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

.„Î:לֹו ׁשאמרּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. מטעית, ְְְְֲִֵֵֶַָָָֻחליצה
לּה, 'חלץ לֹו: ׁשאמרּו אֹו ּכֹונסּה', אּתה ּובכ לּה ְְְֲֲֶַָָָָָָֹֹ'חלץ
אחר רצית ואם ּכלּום, עלי מפסדת ואינּה היא מצוה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
הטעּוהּו אם אבל אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּתיּבם', ליּבם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָּכ
אֹו זּוז', מאתים ל ׁשּתּתן מנת על לּה 'חלץ לֹו: ְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹואמרּו
נתקּים ולא נתנה ׁשּלא ּפי על אף - וכ ּכ ּתנאי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

לּה. לחלץ נתּכּון והרי ּכׁשרה; חליצתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֹהּתנאי,

.‰Îהחליצה על מֹודעא החליצההּמֹוסר לפני [הצהיר ֲִֵַַַָָָ
אנוס] לֹושהוא לֹומר לּדּינין ראּוי לפיכ ּפסּולה; חליצתֹו ,ְְֲִִִַַַָָָָָ

יׂשראל לחצּוהּו ּבגט. ׁשעֹוׂשין ּכדר הּמֹודעא, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבּטל
ואם ּכׁשרה; חליצתֹו עׂשּו, ּכּדין אם - ׁשחלץ עד ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָוהּכּוהּו
חליצתֹו - הדיֹוטֹות ׁשהיּו אֹו ׁשּטעּו ּכגֹון ּכּדין, ְְֲִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
נֹותן הּדין היה אם - מעצמן אנסּוהּו הּגֹויים ואם ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָּפסּולה.
חליצה. אינּה ּכּדין, ׁשּלא ואם ּפסּולה; חליצתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיחלץ,

.ÂÎעׂשה 'לא אֹו חליצה', 'אינּה ׁשאמרנּו מקֹום ְֲִֵֶַָָָָָָָֹּכל
לֹו, נחלצה לא ּכאּלּו היא הרי - ּכלּום' 'אינּה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָֹּכלּום',
ּומּתרת הּכהּנה, מן נפסלה ולא קרֹובֹותיה, עליו נאסרּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻֻולא
נאסרּו - ּפסּולה' 'חליצתּה ׁשאמרנּו מקֹום וכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהתיּבם.
האחין, על ונאסרה הּכהּנה, מן ונפסלה קרֹובֹותיה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻעליו
ׁשּתחלץ עד לזר להּנׂשא מּתרת ואינּה מתיּבמת; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻואינּה

ּכׁשרה. ְֲִֵָָחליצה

.ÊÎוהיא ּכׁשרה, חליצה לּה חֹולץ זה הרי - ונּׂשאת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָעברה
מּידֹו. אֹותּה מֹוציאין ואין ּבעלּה; ְֲִִִֵַַַָָָּתחת

.ÁÎ;להתיּבם מּתרת זֹו הרי האחים, ּבין ׁשּגדלה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻיבמה
לבינּה ּבינֹו מהן לאחד חלצה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָואין
אחד ׁשל נעלֹו ׁשחלצה ראינּוה אם אבל עליהן. ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָונפסלה
חליצה ּוצריכה לחליצה; נתּכּונה ׁשּמא נפסלה, - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמהן

לזר. להּתירּה ְְְִֵַָָָּכׁשרה

.ËÎאּלא אינֹו - ּכֹותבין ׁשאנּו חליצה -]ּגט של [תיעוד ְֲִִֵֵֶֶָָָ
ואין ׁשּנחלצה. ראיה ּבידּה ׁשּיהיה ּכדי ּדין, ּבית ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמעׂשה

מּכירין ּכן אם אּלא חֹולצין יבימתו]הּדּינין מי[שזו לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ
ּפי על אף חליצה, ּגט לּה ּכֹותבין - ׁשּנחלצה זאת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשראּו
אחיו; לּה ׁשחלץ וׁשּזה ּפלֹוני אׁשת היא ׁשּזֹו מּכירין ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינן
חלצה. ּכ ואחר זה, הּכירּו ּבפניהם ׁשחלצה הּדּינין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו חליצה ּגט נּסח הּוא ְֲֲִֵֶֶַָָָָֻוזה

.Ïלמנין וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא רגיליםּפלֹוני שאנו [למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָ
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בו] חתימיןלמנות ּדמקצתנא ּדּיני אנחנא ּפלֹוני, ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָּבמקֹום
למטה]לתּתא חתומים שמקצתינו הדיינים ּבמֹותב[אנו , ְְַַָ

ּדינא ּבבי יתבין הוינא ּכחדא כאחדּתלתא שלושה [במושב ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
דין] בבית יושבים לקדמנאהיינו ּוסליקת לפנינו], [ועלתה ְֳִַַָָָ

ארמלת ּפלֹוני ּבת ואקריבת[אלמנת]ּפלֹונית ּפלֹוני, ְְְְְְִִִֵַַַַַָ
ׁשמיּה ּדי חד ּגּוברא אחדלקדמנא אדם לפנינו [והביאה ְְֳִֵַַָָָָ

לנאששמו] אמרה וכן ּפלֹוני, ּבן ּדא[לנו]ּפלֹוני ּפלֹונית ְְְְְִִִֵֶָָָָָ
ּדנא[זו] ּפלֹוני ּבר 'ּפלֹוני הּוא[זה]: מאבּוּה ּדפלֹוני אחּוהי ְְְְֲֲִִִִִֵַַָ

ּוׁשכיב ליּה, נסיבנא שהייתיּדהוינא מאבא, פלוני של [אחיו ְְְֲִֵֵֵַָָ
ומת] לו ׁשבקנשואה יׂשראל ּולכל לרּבנן וחּיי ,[השאיר], ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ׁשבק לא ּביׂשראל ׁשמא ּומֹוקים ּומחסין ירית ּוברת ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובר
השאיר] לא בישראל שם ומקים ומנחיל יורש ובת והדין[ובן ,ְֵָ

יתי ליּבֹומי חזי אחּוהי לייבםּפלֹוני ראוי אחיו פלוני [וזה ְְֲֲִִִִֵַָ
יתיאותי] ליּבֹומי צבי אי ליּה, אמרּו רּבנן, ּכען [כעת. ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָ

אותי] לייבם היבם רוצה אם לו אימרו ואיחכמים, ייּבם - ,ְְִֵַ
מעל סיניּה ואׁשרי ּדיּמינא רגליּה קדמיכֹון לי יטלע - ְְְְְֳִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָלא

ּבאנּפֹוהי' וארֹוק אתרגליּה לפניכם לעברי יצדד לא, [ואם ְְְְִֵֵַַ
בפניו] וארוק רגלו, מעל נעלו ואתיר הימנית .רגלו

מיתנא ּדפלֹוני ּדאחּוהי ּדנא, לפלֹוני ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָואׁשּתמֹודענּוהי
הּוא המתמאבּוהי פלוני של אחיו זה שפלוני לנו [ונתברר ֲִֵ
הוא] יּבם,מאביו - יתּה ליּבֹומי צבית 'אי ליּה: ואמרנא ,ְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָ

מעל סינ ותׁשרי ּדיּמינא רגל קדמנא לּה אטלע - לא ְְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָָואי
'ּבאנּפ ותרֹוק רגל– אותה לייבם רצונך אם לו [ואמרנו ְְְְֵַַָָ

נעלך ותתיר הימנית רגלך את לפנינו לה צדד לא ואם ייבם,

בפניך] ותירוק רגלך צבימעל אנא 'לית ואמר: ועני .ְְֲֵֵֵַָָָָ
יתּה' אותה]ליּבֹומי לייבם רוצה אני אין לנו ואמר .[וענה ְֵַַָ

ּדא לפלֹונית אקרינּוהא זו]מּיד לפלונית הקרינו 'מאן[מיד : ְְִִִִֵֵַָָָ
ואף יּבמי'. אבה לא ּביׂשראל ׁשם לאחיו להקים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹיבמי

ליּה אקרינא ּפלֹוני לו]להאיי הקרינו זה לפלוני 'לא[וגם : ְְְִִֵַַָֹ
סיניּה ּוׁשרת ּדיּמינא רגליּה לּה ואטלע לקחּתּה', ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָחפצּתי
מּפּומּה לנא ּדאיתחזי רֹוקא ּבאנּפֹוהי ורּקת רגליּה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָמעל

ארעא מעלעל נעלו והתירה הימנית, רגלו את לה [וצידד ְַַָ
הארץ] על מפיה לנו, הנראה רוק בפניו ורקקה ותּוברגלו, .ְ

לה:]אקרינּוהא הקרינו לא[ושוב אׁשר לאיׁש יעׂשה 'ּככה : ְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
חלּוץ ּבית ּביׂשראל ׁשמֹו ונקרא אחיו, ּבית את ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָיבנה
ּבתריּה ענינא קדמנא יתבין ּדהוֹו וכל ּדּיני ואנחנא ְְְְֲֲֲֳִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָהּנעל'.
אחריה:] ענינו לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים, :[ואנו

זמני ּתלתא הּנעל' חלּוץ הּנעל, חלּוץ הּנעל, [שלוש'חלּוץ ְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָ
ׁשרינּוהאפעמים] קדמנא, ּדא עֹובדא ּומּדאיתעביד .ְְְֲֳִִִֵַָָָָָָ

לא ואנׁש ּדתצּבי, מאן לכל להתנסבא למה ּדא ְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָָָֹלפלֹונית
ּולעלם ּדנן יֹומא מן ּבידּה זהימחא מעשה [ומשנעשה ְְְִִֶַַַַָָ

שתרצה, מי לכל ולהינשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו,

עולם] ועד זה מיום בידה ימחה לא מּננאואיש ּובעית .ִִַָָ
לזכּו לּה ויהבנא ּוכתבנא ּדא, דחליצּותא ּגּטא ּדא ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָּפלֹונית
לה ונתנו וכתבנו זה, חליצה גט זו פלונית מאיתנו [וביקשה

ויׂשראל".לזכות] מׁשה ְְְִֵֶַָֹּכדת

.‡Ïאֹו הּׁשלׁשה, מן ׁשנים אֹו ׁשלׁשה, עליו ְְְְִִִִַַָָָָֹֹּומעידין

ׁשחלצה הּדּינין ׁשאינן ּפי על אף החליצה ׁשראּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשנים
קטן אֹו עבד, ואפּלּו אּׁשה, ואפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבפניהם,
היא וזֹו ּפלֹוני הּוא 'זה לֹומר: נאמנין - ונבֹון מּכיר ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָׁשהּוא
ּתֹורה, ׁשל עדּיֹות ּבׁשאר וכן ּפיהן; על וחֹולצין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֻיבמּתֹו',
העׂשּוי ּדבר ׁשּזה - אּסּור לעדּות ּבין ממֹון לעדּות ְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָּבין
מּפיהן, ׁשּלא הּדבר אמּתת לידע ואפׁשר הּוא; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלהּגלֹות
ליּבם הּיבם רצה ואם ּגרּוׁשין. הלכֹות ּבסֹוף ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכענין

ׁשהֹודענּו. ּכמֹו ּכתּבה, לּה וכֹותב ּומיּבם מקּדׁש -ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָֻ

העם: ּבֹו ׁשּנהגּו יבמין ּכתּבת נּסח הּוא ְְְֲִֶֶַַָָָָֻֻוזה

.·Ïוכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח וכ ּכ ּפלֹוני, ְְְְְְְִִֶַַָָָָ"ּביֹום
ּביּה לממני רגילנא ּדי למניאנא ּפלֹוני פלונילמנין [בתאריך ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָ

למנות] רגילים שבו השנים למנין פלוני ּפלֹונילחודש אי ,ְִֵ
לקדמנא אתא ּפלֹוני לפנינו]ּבן בא לנא[פלוני אמר וכן , ְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ

לנו] אמר ׁשכיב,[וכך אּבא דמן אחי ּפלֹוני ּבן 'ּדפלֹוני :ְְְְִִִִִֵֶַַָ
ׁשבק יׂשראל ּולכל לרּבנן חיים'וחּיי ו'הותיר מת מאב [אחי ְְְְְִֵֵַַַָָָָ

ישראל] ולכל ּומֹוקלרבנן ּומחסין ּומֹורית ּוברת ּובר ים, ְְִִֵַַַ
ׁשבק לא ּביׂשראל יורשׁשמא ובת בן אחריו הותיר [לא ְְְְִֵַָָֹ
בישראל] שם ומקים ׁשמּהונוחל ּדי ההיא אּתתא ּוׁשבק ,ְְְִִִַַַָ

ּפלֹוני ּבת פלוני]ּפלֹונית בת פלונית ושמה אשה ,[השאיר ְְִִַ
יתּה ליּבֹומי אֹוריתא מן לי אותהוחאזי לייבם ראוי [ואני ְְֲִִֵֵַַַָָָ

תורה] יבאמדין יבמּה ּדמׁשה אֹוריתא ּבספר ּכדכתיב ,ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּפלֹוני ּבר לפלֹוני ואתיּבמת ּדא ּפלֹונית ּוצביאת ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָעליה'.

ּביׂשראל ׁשמא לאֹוקֹומי זויבמּה פלונית [והסכימה ְְְְְִֵֵַָָָ
בישראל] שם להקים כדי פלוני בן פלוני ליבם ,להתייבם

הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר הּבכֹור 'והיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכדכתיב
לפלֹונית יבמּה ּפלֹוני לּה ּוכתב מּיׂשראל'. ׁשמֹו יּמחה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹולא

לּה ּדחאזּו מאתן זּוזי ּכסף הראוייםיבמּתיּה זוז [מאתיים ְְְֲִֵֵַַַַָ
קדמאה,לה] ּבעלּה לּה ּדכתב ּבכתּבתּה לּה ּכתיבין ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָֻּדהוֹו

ליּה' ּדהנעלת נדּוניא ודא .וכ ּכ מּדיליּה לּה ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָואֹוסיף
לו] שהכניסה הנדוניה ּכתּבֹות.[וזוהי טפסי ּכׁשאר ְְְְִֵָָֻוכּו',

הּכתּבה: ְֶַָֹֻטפס

.‚Ïּדי למניאנא וכ ּכ ׁשנת ּפלֹוני, לירח ּפלֹוני ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָּביֹום
ּפלֹוני נהרא ּדעל ּפלֹונית ּבמאתא ּביּה לממני ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָרגילנא
ּפלֹוני ּבת לפלֹונית לּה אמר ּפלֹוני ּבן ּפלֹוני אי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַמֹותבּה,

לאנּתֹו לי 'הוי ּכּלתא: מׁשה[לאשה]ּבתּולתא ּכדת ְְְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ּדׁשמּיא במימרא ואנא השם]ויׂשראל, ובעזרת [במאמר ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ

ואיּקר ואכבד]אפלח ואיזּון[ואכלכל]ואסֹובר[אעבוד ְֱֲֲֵֵֶֶַַַַ
יתיכי ואכּסי יהּודאין[אלבישה]ואפרנס ּגּוברין ּכהלכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָ

ית ּומכּסין ּומפרנסין וזנין ּומסֹוברין ּומייקרין ְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָּדפלחין
ּבקׁשֹוט ומפרנסיםנׁשיהֹון שמוקירים יהודים [כמנהג ְְִֵ

באמונה] נשותיהם ּבתּוליכיומלבישים מּוהרי ליכי ויהבנא ,ְְְִִִִִֵַַָ
זּוזין עׂשרין טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאתן זּוזי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָּכסף

זּוזי ששוויםוחמׁשה כסף, זוז מאתיים מוהר לך [ואביא ְְֵַָ
טהור] מכסף זוזים וחמשה ליכילעשרים [הראוייםּדחאזּו ֲִִַ

ּכללך] ּכאֹורח עליכי ּומעל וסיּפּוקיכי ּוכסּותיכי ּומזֹוניכי ,ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָ
כלארעא כדרך עלייך ולבוא וסיפוקייך ומלבושך [ומזונותיך ְַָ
לאנּתּוהארץ] ליּה והות ּדא, ּפלֹונית ּכּלתא ּוצביאת .ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

לאשה] לו להיות פלונית כלה לּה[ורצתה והֹוסיף ורצה .ְְִָָָ
נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּתֹוספת

וכ ּכ ליּה לו]ּדהנעלת שהכניסה הנדוניה סכום הּכל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על הּכל וזקף ּברׁשּותֹו, ונעׂשה לידֹו ּובא זה חתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתקּבל

ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻֻ'אחריּות

ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית ּכתּבה, עליּתנאי [קבלתי ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֻ
אחרי] יורשי כל ארגועל ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה [כל ְְֲַַַָ

ּתחֹות לי ּדאית וקנינין ּדקניתי[תחת]נכסין ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָ
ּו מּקרקעי למקני, אנא אּגבודעתיד מּטלטלי מּטלטלי, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ

ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין יהֹון ּכּלהֹון ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻֻמּקרקעי,
ותֹוספת ּונדּוניא והנדוניה,עּקר והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָ

יוכלו] ואפּלּוכולם מֹותי ּובתר ּבחּיי מּנהֹון ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאתּפרעא
ּדאּכתפאי' כתפי]מּגלימא שעל מּפלֹוני[מגלימה וקנינּו . ְְְְְִִִִִַַַָָ

קנין]ּדנן ׁשלם[נעשה קנין לעיל ּומפרׁש ּדכתיב מאי ּכל על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכאסמכּתא סתמית]ּדלא דׁשטרי[הבטחה ּכטפסי [לאּודלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ

משמעות] חסר מצוי ׁשטריכטופס ּכל חזק ּכחמר אּלא ,ְְִֵֶֶֶָָֹֹ
ז"ל. רּבֹותינּו ּוכתּקּון וכהגן ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻּכתּבֹות
והּכל למעלה, הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על ְְְְְְְְְִַַַַַַַַָָָָָֹֻוחתמנּו

וקּים. וּבריר ְְִִַָָָׁשריר

.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם
פלונית] 'ּפלֹונית[אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ

ליכי 'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ּופלג ְֲִִֵַַָזּוזי

.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין
ל-] ישרים קוים לכּתב[בקלף ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֶַָֹמקֹום

להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשלׁש
ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה ׁשהרי חליצתּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביֹום

בעלה]יֹום .[ממות

ה ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהיבמה
לו] האחין;[מלהתייבם ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְִֶֶַַַָָָָָָָּופסל

אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהן,
עד לזר נּתרת ואינּה יבמּתֹו; את ּפֹוסל הּכהּנה, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאׁשּתֹו

לּה. ְֶַָֹׁשּיחלץ

וכו'"הּמאמר·. את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ
חכמים] מאמר פי על ּביבמה- קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִֵֶֶַַַָָ

ּגמּור ּגמּורה[מהתורה]קנין איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
אעפ"כ] בביאה, לזר[אלא נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבחליצה. ֲִֶַָָאּלא

לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלאּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לזר נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא

קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָליּבּום
ּכבעילה. ְִִָָּגמּור

מה„. - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנתן
המאמר]ּׁשעׂשה ׁשּלא[- לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻ

עליו. נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל לאחיו; אּלא ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה

ׁשאר‰. ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא לזּקתֹו ּגט ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹנתן
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיעהאחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Âולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
אֹו ּגט קדמֹו ואם ּכׁשר'. 'מאמר הּנקרא הּוא - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמאמר
ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים

.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון. הּמאמר ֲֲֵַַַָָּבין

.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה. היא ׁשּזֹו - ְְֲִִֶַַָָָהּמאמר

.Ëאחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה
ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה'. 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָּבין

.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה
אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה'. 'חליצה נקראת ְְֲִִֵָָזֹו

.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשיםיבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ
נחלצהרבות] אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן אחת ׁשּנבעלה ּכיון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשרחליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ
אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.

זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן
חליצה מהן אחת ּוצריכה הּמאמר, לּה ׁשּנּתן אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנבעלה
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.·Èלהּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנחלצה
היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. זֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזר,
החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ׁשּיחלצּו עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
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לאשה] לו להיות פלונית כלה לּה[ורצתה והֹוסיף ורצה .ְְִָָָ
נדּוניא ודא .וכ ּכ מׁשלם עד ּכתּבתּה עּקר על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּתֹוספת

וכ ּכ ליּה לו]ּדהנעלת שהכניסה הנדוניה סכום הּכל[וזה , ְְִֵַַַָָָֹ
על הּכל וזקף ּברׁשּותֹו, ונעׂשה לידֹו ּובא זה חתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנתקּבל

ּורׁשּו ּבמלוה ּדנן:[וחוב]עצמֹו חתנא לנא אמר וכ . ְְְְְְְֲִַַַַָָָָָ
ׁשאר עם ותֹוספת ּונדּוניא עּקר ּכּלּה ּדא ּכתּבה ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָֻֻ'אחריּות

ּבתראי ירתאי ועל עלאי קּבלית ּכתּבה, עליּתנאי [קבלתי ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֻ
אחרי] יורשי כל ארגועל ׁשפר ּכל נחמד]ועל הנראה [כל ְְֲַַַָ

ּתחֹות לי ּדאית וקנינין ּדקניתי[תחת]נכסין ׁשמּיא, ּכל ְְְְְְְִִִִִִִִַָָָָ
ּו מּקרקעי למקני, אנא אּגבודעתיד מּטלטלי מּטלטלי, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ

ּכּלּה ּדא לכתּבה וערבאין אחראין יהֹון ּכּלהֹון ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֻֻֻמּקרקעי,
ותֹוספת ּונדּוניא והנדוניה,עּקר והתוספת כתובה [עיקר ְְְִֶֶָָ

יוכלו] ואפּלּוכולם מֹותי ּובתר ּבחּיי מּנהֹון ְְְְְֲִִִִַַַַָָָלאתּפרעא
ּדאּכתפאי' כתפי]מּגלימא שעל מּפלֹוני[מגלימה וקנינּו . ְְְְְִִִִִַַַָָ

קנין]ּדנן ׁשלם[נעשה קנין לעיל ּומפרׁש ּדכתיב מאי ּכל על ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּכאסמכּתא סתמית]ּדלא דׁשטרי[הבטחה ּכטפסי [לאּודלא ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָ

משמעות] חסר מצוי ׁשטריכטופס ּכל חזק ּכחמר אּלא ,ְְִֵֶֶֶָָֹֹ
ז"ל. רּבֹותינּו ּוכתּקּון וכהגן ּביׂשראל הּנֹוהגֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹֻּכתּבֹות
והּכל למעלה, הּנזּכר ּבּזמן ּדא ּכתּבה ׁשטר על ְְְְְְְְְִַַַַַַַַָָָָָֹֻוחתמנּו

וקּים. וּבריר ְְִִַָָָׁשריר

.„Ï'ארמלּתא 'ּפלֹונית ּכֹותב אלמנה, ּכתּבת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָֻואם
פלונית] 'ּפלֹונית[אלמנה ּכֹותב ּגרּוׁשה, ּכתּבת היתה ואם ;ְְְְְִִֵַָָָֻ

ליכי 'ויהבנא וכֹותב: ּכהן. ּבּה יּכׁשל ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהּגרּוׁשה'
ּתריסר טבא כסּפא מּזּוזי ּדאיּנּון מאה זּוזי ּכסף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמּוהריכי

ליכי'. ּדחאזּו זּוזא ּופלג ְֲִִֵַַָזּוזי

.‰Ïמׂשרטט - יבמין ּכתּבת אֹו יבמין ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻּכׁשּכֹותבין
ל-] ישרים קוים לכּתב[בקלף ׁשאסּור הּפסּוקים; ְְְִִֶַָֹמקֹום

להּנׂשא מּתרת ׁשחלצה, ויבמה ׂשרטּוט. ּבלא ּתבֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻׁשלׁש
ּתׁשעים ׁשּתׁשלים עד חֹולצת אינּה ׁשהרי חליצתּה, ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּביֹום

בעלה]יֹום .[ממות

ה ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

ּפסלּה‡. - ּכריתּות ּגט הּיבם לּה ׁשּנתן ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָהיבמה
לו] האחין;[מלהתייבם ׁשאר ועל עליו צרֹותיה, את ְְִֶֶַַַָָָָָָָּופסל

אּלא ּביבמה מֹועיל הּגט ואין לּה. ׁשחלץ ּכמי נעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהרי
ׁשּפֹוסל ּגט וכל איׁש. אׁשת מגרׁש והּגט הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָמּדבריהן,
עד לזר נּתרת ואינּה יבמּתֹו; את ּפֹוסל הּכהּנה, מן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאׁשּתֹו

לּה. ְֶַָֹׁשּיחלץ

וכו'"הּמאמר·. את "הרי ובאמירת בכסף היבם [קידושי ֲַַָ
חכמים] מאמר פי על ּביבמה- קֹונה ׁשאינֹו ּפי על אף -ְִֵֶֶַַַָָ

ּגמּור ּגמּורה[מהתורה]קנין איׁש אׁשת ּבֹו נעׂשית ואינּה , ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָ
אעפ"כ] בביאה, לזר[אלא נּתרת ואינּה ּגט, מּמּנּו צריכה -ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָ

ּבחליצה. ֲִֶַָָאּלא

לבעל‚. רצה ולא ּביבמּתֹו מאמר העֹוׂשה [אלאּכיצד? ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹ
וצרילהוציאה] לֹו, נתקּדׁשה ׁשהרי ּגט, לּה לכּתב צרי -ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

לזר נּתרת היבמה ׁשאין לאחרים; להּתירּה ּכדי לּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחלץ
ּפֹוסלּה הּגט אבל חליצה; אחר אֹו הּיבם ּבעילת אחר ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָאּלא

קנין ּבּה קֹונה אינֹו והּמאמר לזר, מּתירה ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָליּבּום
ּכבעילה. ְִִָָּגמּור

מה„. - למאמרֹו ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, מאמר ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָנתן
המאמר]ּׁשעׂשה ׁשּלא[- לי, ויראה והּתרה. ּבּטלֹו, הרי , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻ

עליו. נאסרה הּגט, ׁשּנתן זה אבל לאחיו; אּלא ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻהּתרה

ׁשאר‰. ועל עליו ּפסלּה - למאמרֹו ולא לזּקתֹו ּגט ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹנתן
למאמרֹו ּגט ּוצריכה ׁשּבארנּו; ּכמֹו [להפקיעהאחין, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

לזר.קידושיו] להּתירּה וחליצה ,ְְֲִִַַָָָ

.Âולא אחר, ּדבר קדמֹו ולא ּתחּלה, ליבמה ׁשּנּתן ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמאמר
לּה ׁשּנתן זה אֹותּה ּבעל אם אּלא אחר, ּדבר אחריו ֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָנעׂשה
אֹו ּגט קדמֹו ואם ּכׁשר'. 'מאמר הּנקרא הּוא - ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהּמאמר
ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין אחר, מּיבם ּבין זה מּיבם ּבין ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָחליצה,
אֹו מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, ּבעילה קדמּתּו אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָוכן
ּבין ּבצרתּה, ּבין ּבּה ּבין חליצה, אֹו ּגט אחריו ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשּנעׂשה
לצרתּה, אחר מאמר נתן אֹו ׁשּבעל אֹו מאחיו, ּבין ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמּמּנּו
ּבעלּה אֹו אחר מאמר אחיו לּה ׁשּנתן אֹו אחיו, ּבין הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבין
ׁשּקדמּוהּו הּמאמר ּבין ּפסּול'; 'מאמר נקרא זה הרי -ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ

אחריו. ׁשּנתאחרּו הּמאמר ּבין האּלּו, ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמעׂשים

.Êלּה מאמר ונתן וחזר ליבמּתֹו, חלץ אֹו ּגט נתן ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָּכיצד?
נתן אֹו יבמּתֹו על ׁשּבא אֹו אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה, ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָאֹו
ּבין הּוא ּבין לצרתּה, אחר מאמר ונתן וחזר מאמר, ְְְֲֲֵֵֵַַַַַָָָָָָָָלּה
מאמר לּה ונתן אחיו וחזר ליבמּתֹו, מאמר ׁשּנתן אֹו ְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָָאחיו,
הראׁשֹון הּמאמר ּבין ּפסּול, מאמר זה הרי - ּבעלּה אֹו ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחר

האחרֹון. הּמאמר ֲֲֵַַַָָּבין

.Áאֹו אחר, מאמר ׁשּקדמֹו ּבין - ׁשהּמאמר למד, ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנמצאת
מאּלּו לאחד הּמאמר ׁשּקדם ּבין ּבעילה, אֹו חליצה, אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגט,
לבעלת ּובעל מאמר הּנֹותן מן חּוץ ּפסּול; מאמר זה הרי -ְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכהלכתּה. היא ׁשּזֹו - ְְֲִִֶַַָָָהּמאמר

.Ëאחר אֹו ּתחּלה, יבמּתֹו את הּיבם ׁשּבֹועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּבעילה
ּכׁשרה'. 'ּבעילה נקראת - אחר ּדבר קדמּה ולא ּבּה, ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹמאמרֹו
ּבין מאחיו, ּבין מּמּנּו ּבין ּגט אֹו מאחיו, מאמר קדמּה ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָואם
מּמּנּו ּבין ּבצרתּה, מאמר קדמּה אם אֹו ּבצרתּה, ּבין ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָּבּה

ּפסּולה'. 'ּבעילה נקראת זֹו הרי - מאחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָּבין

.Èקדמּה לא אם ּתחּלה, ליבמּתֹו הּיבם ׁשחֹולץ ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹהחליצה
אֹו ּגט קדמּה ואם מעּלה'. 'חליצה נקראת - אחר ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָֻּדבר
הרי - ּבצרתּה ּבין ּבּה ּבין מאחיו, ּבין זה מּיבם ּבין ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמאמר,

ּפחּותה'. 'חליצה נקראת ְְֲִִֵָָזֹו

.‡Èאחד מּבית הּבאֹות רּבֹות נשיםיבמֹות המת [שהניח ְִִֶַַַָָָ
נחלצהרבות] אֹו ּכׁשרה, ּבעילה מהן אחת ׁשּנבעלה ּכיון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּיּבּום זּקת ונסּתּלקה הּכל, הּתרּו - מעּלה [קשרחליצה ְְְְְֲִִִִַַַַָָָֹֻֻ
אֹוהיבם] ּפסּולה, ּבעילה מהן אחת נבעלה ואם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמעליהן.

זֹו ּגט ּוצריכה ליּבּום; ּכּלן נאסרּו - ּפסּול מאמר לּה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻנּתן
חליצה מהן אחת ּוצריכה הּמאמר, לּה ׁשּנּתן אֹו ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנבעלה
ּפסּולה. ּבבעילה מסּתּלקת הּיּבּום זּקת ׁשאין לזר, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלהּתירן

.·Èלהּנׂשא הּתרה - ּפחּותה חליצה מהן אחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנחלצה
היא, ּגם ׁשּתחלץ עד אסּורה צרתּה אבל ׁשּנחלצה. זֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלזר,
החליצה ׁשּנחלצה לראׁשֹונה האחין ּכל ׁשּיחלצּו עד ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
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מּבית הּיּבּום זּקת מסּלקת ּפחּותה חליצה ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּפחּותה,
מהן. אחת ּכל ׁשּתחלץ עד אֹו האחין, ּכל על ׁשּתחזר עד ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹזה

.‚Èּבין ּכׁשרה ּבעילה ּבין ליבמּה, ׁשּנבעלה יבמה ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּכל
ואפ ּפסּולה, ּביןּבעילה הּוא ּבין לּה, ׁשחלץ אחר ּבעלּה ּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

צרתּה ּבעל ואפּלּו יבמּות, לׁשם ּבין איׁשּות לׁשם ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָאחיו,
זֹו הרי - אחיו ּבין הּוא ּבין ּכׁשרה, ּבעילה ׁשּבעל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחר
יבמה ּכל וכן ּבּבעילה. איׁש אׁשת נעׂשית ׁשהרי ּגט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָצריכה
הרי - ּפסּול מאמר ּבין ּכׁשר מאמר ּבין מאמר, לּה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּנּתן
יסּור ּכ ואחר ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּמאמר, מּפני ּגט צריכה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָזֹו

הּמאמר. ֲִַַָאּסּור

.„Èּגמּורה ּדחּיה היבמה ּדֹוחה אינֹו ׁשהּגט ּבארנּו, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר
לזר] אבל[להתירה ּגמּור; קנין ּבּה קֹונה אינֹו הּמאמר וכן ,ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָ

ּדחּיה אֹותּה ּדֹוחה והחליצה ּגמּור, קנין קֹונה ְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָהּבעילה
מאמר אחר מאמר אֹו ּבּיבמה, ּגט אחר ּגט לפיכ ְְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָָָָָּגמּורה.

אחר[כדלהלן] וחליצה ּבעילה, אחר ּבעילה אבל מֹועיל; -ְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ
חליצה אֹו ּגט וכן ּכלּום. מֹועלת האחרֹונה אין - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָחליצה

ּכלּום. אינם הּבעילה ְְִֵַַַָָאחר

.ÂËלצרתּה ּגט ונתן וחזר ליבמּתֹו, ּגט ׁשּנתן יבם ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָּכיצד?
ׁשּנתנּו יבמין ׁשני וכן ׁשּתיהן. ּבקרֹובֹות אסּור זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ
ּכגרּוׁשה זֹו הרי - זה אחר זה אחת ליבמה ּגּטין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
וכן חֹולץ. מהן ואחד ּבקרֹובֹותיה; אסּורין ּוׁשניהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָלׁשניהן,
אסּור אחד ּכל - לצרתּה ּגט אחיו ונתן ליבמּתֹו, ּגט נתן ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָאם
אחר מאמר נתנּו אם וכן הּגט; לּה ׁשּנתן זֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּבקרֹובֹות
וחזר ליבמּתֹו, ׁשחלץ הּיבם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמאמר,
ׁשחלצּו יבמין ׁשני וכן אחיו, ּבין הּוא ּבין לצרתּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָוחלץ
ואין ּכלּום, אחרֹונה חליצה אין - אחת ליבמה זה אחר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה
הּנׁשים לׁשאר ּכחֹולץ ׁשּזה ּבקרֹובֹותיה, אסּור אֹותּה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחֹולץ

זּקה. עליה לֹו ִֵֶֶָָָׁשאין

.ÊËלּה וחלץ אחיו ּבין הּוא ּבין וחזר יבמּתֹו, הּבֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
ונתן אחיו חזר אם וכן ּכלּום; זֹו חליצה אין - לצרתּה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאֹו
מאמר, לּה ונתן אחיו חזר ּכלּום. אינֹו לצרתּה, אֹו לּה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָָּגט
קנה ּתחּלה, אחיו ׁשּבעל מאחר ּכלּום; עׂשה לא - ּבעל ְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹאֹו
נתן אם אבל איׁש. ּבאׁשת ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ואין ּגמּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָקנין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגט, צריכה - צרתּה ּבעל אֹו לצרתּה, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמאמר

.ÊÈאחד מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ׁשּיּבמּו יבמין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשני
אחד] אח יֹוציאּו[נשי ׁשניהן - ּתחּלה יּבם מי נֹודע ולא ,ְְְִִִִֵֵֶַָֹ

ראּובן ,לפיכ ליבמין. ואסּורֹות לזרים, ויּתרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻּבגט
ואחת ּבעּכֹו אחת נׁשים, ׁשּתי ולֹו ּבירּוׁשלים, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשהיה
וׁשמעּו ּבצֹור, אחיו ולוי ּבעּכֹו אחיו וׁשמעֹון ְְְְְְְְִִִִֵַָָָּבצֹור,
עד מהן אחד ייּבם ׁשּלא נֹותן הּדין - ראּובן ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּמת
מהן אחד קדם ויּבם. קדם ׁשּמא אחיו, עׂשה מה ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּידע
יּבם ׁשאחיו ׁשּיּודע עד מּידֹו, מֹוציאין אין - ְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָויּבם
אחיו עׂשה מה ׁשּיּודע קדם לחלץ האחד רצה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹּתחּלה.

אֹותֹו. מֹונעין אין -ְִֵ

.ÁÈּכמאמר ּביאתֹו - אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן קטן ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָיבם
ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ּומאמר ּגמּור. קנין ׁשאינֹו הּגדֹול, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמן
על ּבֹו ּפֹוסל הּוא והרי מֹועיל, ּתחּלה נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאחד

וגּטֹו[מלייבמה]הּגדֹול ּכלּום. אינֹו ּבּסֹוף, נתנֹו אם אבל ; ְְְֲִִֵַַָָָ
ּבּסֹוף. ּבין ּבּתחּלה ּבין ּכלּום, אינם ְְֲִִֵֵֵַַַָָָוחליצתֹו

.ËÈאֹו יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכיצד?
אם אבל האחים. ׁשאר על ּפסלּה - ּתחּלה מאמר לּה ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָׁשּנתן

ּב מאמר הּגדֹול אחדעׂשה ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן וחזר יבמּתֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפסלּה ולא ּכלּום, עׂשה לא - מאמר לצרתּה אֹו לּה ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָֹֹונתן
צרתּה על אֹו עליה ּובא ּתׁשע ּבן חזר הּגדֹול; אחיו ִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
ּגדֹולים ּכׁשני הּגדֹול, על ּפסלּה - הּגדֹול אחיו מאמר ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָאחר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מאמר, אחר מאמר ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָׁשעׂשּו

.Îאחיו וחזר יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבן
- לצרתּה אֹו לּה ּגט נתן אֹו חלץ, אֹו עליה, ּובא ְֵֶַַַָָָָָָָָָָהּגדֹול
צרתּה, על ּובא הּקטן חזר אם וכן הּקטן; על ּפסלּה זה ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָהרי
עליה אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשהּוא האחר אחיו ּבא ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹו

ּומאמר. מאמר ּכדין עליו, נפסלה - צרתּה על ְְְֲֲִִַַַָָָָָָָָאֹו

.‡Îוהגּדיל יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּבן
מּפני - ּגט וחליצה; ּגט, צריכה - מּׁשהגּדיל עליה ּבא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹולא
לא ׁשהרי לזר, להּתירּה - וחליצה ּכמאמר; ׁשהיא ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּביאתֹו
מּׁשהגּדיל, עליה ּבא ואם ּגמּור. קנין ׁשּקֹונה ּבעילה ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָָנבעלה

ּבלבד. ּגט צריכה זֹו ְְֲִִֵֵַָהרי

.·Îעׂשרים ּבן ואחד אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָואחד
ׂשערֹות ׁשּתי הביא ׁשּלא כקטן]ׁשנה ּבֹו[שדינו נֹולדּו ולא ְְְְִֵֵֶָָָֹֹ

סריס עקר]סימני הּספר.[מין ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

.‚Îשהישיאוה]קטּנה למאן[יתומה במיאוןׁשראּויה [דיה ְְְֵֶַָָָ
נישואיה] לבטל כדי ׁשּקּדּוׁשיבבעלה ּפי על אף - והחרׁשת ,ְִִֵֵֶֶֶַַַ

הן: קּדּוׁשין מיני ׁשני - ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַׁשּתיהן
הפקר, מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי קּדּוׁשין לּה יׁש - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹקטּנה

ּתלּויין לּה[בספק]וקּדּוׁשיה ּתּקנּו - וחרׁשת ׁשּתגּדיל. עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לעֹולם ּפנּויה ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי מדרבנןנּׂשּואין [וקידושיה ְְְִִִֵֵֶָָָֹ

אחדבלבד] מּבית הּבאֹות היבמֹות ּכל היּו אם לפיכ ,ְְִִִִֶַַַָָָָָָ
ּכּלן. את ּפֹוטרת מהן אחת ׁשל ּביאתּה - חרׁשֹות אֹו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻקטּנֹות

.„Îאחת ּביאת אין - קטּנה ואחת חרׁשת אחת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהיתה
הּקטּנה את מלּמדין ּתּקנתן? וכיצד צרתּה. ּפֹוטרת ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָמהן
לּה ּכֹותב - לגרׁשּה רצה ואם החרׁשת; את וכֹונס ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּתמאן,

לזר. ותּתר עליה, ׁשּיבֹוא אחר ְְֵֶֶַַַָָָָֻּגט

.‰Îאֹו הּפּקחת ּביאת - חרׁשת ואחת ּפּקחת אחת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָהיתה
ּפֹוטרת החרׁשת ּביאת ואין החרׁשת; את ּפֹוטרת ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָחליצתּה,
ּגדֹולה וכן מּדבריהן. אּלא קּדּוׁשיה ׁשאין הּפּקחת, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת
הּקטּנה, את ּפֹוטרת חליצתּה אֹו הּגדֹולה ּביאת - ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוקטּנה

הּגדֹולה. את ּפֹוטרת הּקטּנה ּביאת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָואין

.ÂÎעל הּיבם ּובא למאן, הראּויֹות קטּנֹות ׁשּתיהן ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָהיּו
ּפסל לא - הּׁשנּיה על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר מהן, ְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאחת
זה ויקּים ׁשּתמאן, הּׁשנּיה את מלּמדין אבל הראׁשֹונה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאת

ּתחּלה. ׁשּנבעלה הּקטּנה יבמּתֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָאת

.ÊÎעל ּתחּלה הּיבם ׁשּבא וחרׁשת, ּבקטּנה הּדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן
את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר ְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקטּנה,
מּביאת מעּלה הּקטּנה ׁשּביאת ּגט; צריכה והחרׁשת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻהּקטּנה,

זמן לאחר ראּויה ׁשהּקטּנה תהיההחרׁשת, [כשתגדל ְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
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מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎאֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבא
הּקטּנה את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחיו

ּבגט. יֹוצאה והחרׁשת ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתמאן,

.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו
הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
יֹוצאה והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה. ּבגט והּפּקחת ְְְֲִִֵֵַַַַָּבגט,

.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו
את ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה
הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את מלּמדין - הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּגמּור. קנין קֹונה ְְִִֶָָָָָׁשּבעילתּה

חמישי יום

ו ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

אחים‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש
זּקה להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, [קשרׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ראּוייןליבם] ׁשהן אחים ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכלל,
ראּויין ׁשהן אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלחליצה,

לחליצה. ראּויין ואינן ְְְֲִִִֵַָָליּבּום,

סריס·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו חּמה[מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס[מלידה] זכרות סימני בו מּפני[יש - ְְְְִִֵַ

לולד ראּויין הּכׁשר.[להוליד]ׁשאינן ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

והּקטן,‚. והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
מֹוציא אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּפני
ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם,
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ּגמּורין; ּגרּוׁשין ּגרּוׁשיו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיּבם,

ׁשהיתה„. ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ערוה ביציו]ספק ׁשפכה[נפצעו [נכרתּוכרּות ְְְְְֵֶַַָָָָ

ּכחֹוגידו] ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכּיֹוצא
סריס ּבעל ואם -]וכׁשל; בידי ׁשהרי[שנתסרס קנה, - אדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אסּור ׁשהּוא מּפני ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת להן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה
והּטמטּום ּבּקהל. ולאלבֹוא זכרות סימני לא בו [שאין ְְַַָָָֻ

נקרענקבות] ואם ספק; ׁשהּוא מּפני מיּבם, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹחֹולץ
האחים[נותח] ּוׁשאר מיּבם. רצה חֹולץ, רצה - זכר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָונמצא

מיּבמין. אֹו חֹולצין אֹו -ְְְִִַ

יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש
ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן

לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא לחליצהלחליצה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּקטּנה,
הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את לגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבם

מגרׁש. ְֵֶָזה

.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו
ספק ׁשהיא אּׁשה וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָואּסּורי

יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא חֹולצת [יכשל]מגרׁשת, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה אחיו ׁשאׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבערוה,
היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו מקּדׁשת ׁשהיא מי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאבל
ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת היבמֹות, ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשאר
ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת וכן לֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלחּוׁש
ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה - היבמֹות ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכל

הּכׁשר. ׁשעת להן ְְֶֶַַָָָֹהיתה

.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו
הּקטן, ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסריס

ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא[קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ
ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה
ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן הֹואיל מחּוי, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּׁשמם
ּפרט - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהרי
תהיה "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה

.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון[- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּפטּורה זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין

.Èאּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה
מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ּגזרה - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין מצוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם
אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם ,ְְְֲִִִִַַָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עׂשה, מדרבנן]מּׁשּום ערווה [היינו ְְֲִִִֵֵַָָ
צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, קנין קנה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

נפטרּו. ׁשהרי לזר, ְְְֲִֵֶָָֻמּתרֹות

.‡Èּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹויבמה
עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא - יבום]ּגדֹול את[מצות ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

ועׂשה תעׂשה לכה"ג]לא אלמנה קנה[איסור ולא והֹואיל , ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹ
ׁש עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה ּתחלץ.מן ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

.·Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]אׁשּתֹו ּבת[של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.
ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה
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מדאורייתא] ּתחּלה.מקודשת ׁשּנבעלה הּקטּנה יקּים לפיכ ;ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

.ÁÎאֹו הּוא ּובא וחזר החרׁשת, על ּתחּלה הּיבם ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבא
הּקטּנה את ּומלּמדין החרׁשת; את ּפסל - הּקטּנה על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחיו

ּבגט. יֹוצאה והחרׁשת ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתמאן,

.ËÎ,הּפּקחת על הּיבם ּבא חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת ְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָהיּו
הּפּקחת, את ּפסל לא - החרׁשת על אחיו אֹו הּוא ּובא ְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוחזר
אֹו הּוא וחזר החרׁשת, על הּיבם ּבא ּגט. צריכה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהחרׁשת
יֹוצאה והחרׁשת החרׁשת, את ּפסל - הּפּקחת על ּובא ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאחיו

וחליצה. ּבגט והּפּקחת ְְְֲִִֵֵַַַַָּבגט,

.Ïאחיו אֹו הּוא וחזר הּגדֹולה, על ּבא ּוקטּנה, ּגדֹולה ְְְְִַַַַָָָָָָָהיּו
את ּומלּמדין הּגדֹולה; את ּפסל לא - הּקטּנה על ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֹּובא
אחיו אֹו הּוא ּובא וחזר הּקטּנה, על ּבא ׁשּתמאן. ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּקטּנה
הּגדֹולה, ויקּים ׁשּתמאן; הּקטּנה את מלּמדין - הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָעל

ּגמּור. קנין קֹונה ְְִִֶָָָָָׁשּבעילתּה

חמישי יום
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אחים‡. ויׁש לחליצה; אֹו ליּבּום ראּויין ׁשהן אחים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָיׁש
זּקה להן ואין לחליצה, ולא ליּבּום לא ראּויין, [קשרׁשאינן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ראּוייןליבם] ׁשהן אחים ויׁש לזר. מּתרת יבמּתֹו אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻּכלל,
ראּויין ׁשהן אחים ויׁש ליּבּום; ראּויין ואינן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָלחליצה,

לחליצה. ראּויין ואינן ְְְֲִִִֵַָָליּבּום,

סריס·. ּכלל: זּקה להן ׁשאין עקר]ואּלּו חּמה[מין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ונקבות]ואנּדרֹוגינֹוס[מלידה] זכרות סימני בו מּפני[יש - ְְְְִִֵַ

לולד ראּויין הּכׁשר.[להוליד]ׁשאינן ׁשעת להן היתה ולא , ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

והּקטן,‚. והּׁשֹוטה החרׁש חֹולצין: ולא מיּבמין ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹואּלּו
מֹוציא אינֹו החרׁש, ּוכׁשּיּבם לחלץ. ּדעת ּבהן ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמּפני
ּגמּורה, איׁש אׁשת אֹותּה עֹוׂשה ׁשּבעילתֹו מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם,
אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּובן ּגמּורין; ּגרּוׁשין ּגרּוׁשיו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָואין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּיגּדיל, עד לגרׁש יכֹול אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיּבם,

ׁשהיתה„. ּכגֹון - הּספקֹות מיּבמין: ולא חֹולצין ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹואּלּו
ּדּכא ּופצּוע - ערוה ביציו]ספק ׁשפכה[נפצעו [נכרתּוכרּות ְְְְְֵֶַַָָָָ

ּכחֹוגידו] ׁשּתׁשׁש ּביֹותר והּזקן הּסרּוס, מּמיני ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכּיֹוצא
סריס ּבעל ואם -]וכׁשל; בידי ׁשהרי[שנתסרס קנה, - אדם ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

אסּור ׁשהּוא מּפני ּבגט, ּומֹוציא הּכׁשר, ׁשעת להן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה
והּטמטּום ּבּקהל. ולאלבֹוא זכרות סימני לא בו [שאין ְְַַָָָֻ

נקרענקבות] ואם ספק; ׁשהּוא מּפני מיּבם, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹחֹולץ
האחים[נותח] ּוׁשאר מיּבם. רצה חֹולץ, רצה - זכר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָָונמצא

מיּבמין. אֹו חֹולצין אֹו -ְְְִִַ

יבמֹות‰. ויׁש ליּבּום; אֹו לחליצה ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָיׁש
ראּויֹות ׁשהן יבמֹות ויׁש לחליצה; לא ליּבּום, ראּויֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשהן

לא ראּויֹות ׁשאינן יבמֹות ויׁש ליּבּום; לא לחליצהלחליצה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
לזר. להּנׂשא ּומּתרֹות ּכלל, זּקה עליהן ואין ליּבּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

.Âוהּׁשֹוטה החרׁשת חֹולצֹות: ולא ׁשּמתיּבמֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹואּלּו
רצה ואם ּולהבין; לקרֹות ּדעת ּבהן ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּקטּנה,
הרי אֹותּה, ׁשּיבעל אחר ּבגט החרׁשת את לגרׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּיבם

מגרׁש. ְֵֶָזה

.Ê,והּׁשנּיֹות לאוין, אּסּורי - מתיּבמֹות ולא חֹולצֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַָֹואּלּו
ספק ׁשהיא אּׁשה וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עׂשה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָואּסּורי

יפּגע ׁשּמא - מתיּבמת ולא חֹולצת [יכשל]מגרׁשת, ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ערוה. מּׁשּום עליו אסּורה ׁשּגרׁשּה אחיו ׁשאׁשת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָּבערוה,
היא הרי - קּדּוׁשין ּבספק לאחיו מקּדׁשת ׁשהיא מי ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶָָֻאבל
ּדבר ּכאן ׁשאין מתיּבמת; אֹו וחֹולצת היבמֹות, ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשאר
ּכׁשאר הן הרי ועקרה, ּוזקנה החרׁש אׁשת וכן לֹו. ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָלחּוׁש
ועקרה ׁשּזקנה מיּבם; רצה חֹולץ, רצה - היבמֹות ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכל

הּכׁשר. ׁשעת להן ְְֶֶַַָָָֹהיתה

.Áאׁשת הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשהן הן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָואּלּו
הּקטן, ואׁשת הּׁשֹוטה, ואׁשת ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָסריס

ערוה[עקרה]ואילֹונית ׁשהיא ּומי "ולא[קרובה], ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹ
ואנּדרֹוגינֹוס, חּמה לסריס ּפרט - מּיׂשראל" ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָיּמחה
ּברּיתן, מּתחּלת לולד ראּויין ואינן הֹואיל מחּוי, ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּׁשמם
ּפרט - ּתלד" אׁשר הּבכֹור "והיה עצמֹו. ּבפני ּכמין הן ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָהרי
תהיה "לא ּברּיתּה. מּתחּלת לולד ראּויה ׁשאינּה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלאילֹונית,
להן ׁשאין מּפני וקטן, ׁשֹוטה לאׁשת ּפרט - הּמת" ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאׁשת
לֹו ׁשאין לערוה, ּפרט - לאּׁשה" לֹו "ּולקחּה ּכלל. ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָאיׁשּות

לּקּוחין. ִִָּבּה

.Ëיבמּה על ערוה ׁשהיא יבמה שלה]ּכיצד? יבם ּכגֹון[- , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
ּפטּורה זֹו הרי - ּבּתּה אֹו אּמּה, אֹו אׁשּתֹו, אחֹות ְְְֲֲִִִֵֶָָָָָׁשהיתה
ׁשּנאמר: ּכלל, זּקה עליה לֹו ואין הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמן
וקּדּוׁשין ללּקּוחין ׁשראּויה מי - ויּבמּה" לאּׁשה לֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶָָָָָ"ּולקחּה

לּיבם. זקּוקה ׁשהיא היא ּבּה, ְְִִִֶַָָָָּתֹופסין

.Èאּסּור אֹו לאו, אּסּור יבמּה על אסּורה היבמה ְְְֲִִַַָָָָָָָָהיתה
מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹעׂשה,
הֹואיל לּקּוחין; ּבּה ׁשּיׁש מּפני חליצה? צריכה מה ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶָָָָּומּפני
היה הּדין ּומן לּיבם. זקּוקֹות הן הרי ּבהן, ּתֹופסין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָוקּדּוׁשין
מֹוצא ׁשאּתה מקֹום וכל עׂשה, מצות ׁשהּיּבּום ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּיתיּבמּו,
אבל תעׂשה; לא את וידחה עׂשה יבֹוא תעׂשה, ולא ְְְֲֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹעׂשה
ּגזרה - ׁשנּיֹות ולא לאוין חּיבי יתיּבמּו ׁשּלא ּגזרּו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹחכמים
ואין אסּורה ּביאתּה והרי ׁשנּיה, ּביאה עליה יבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׁשּמא
ּבלבד. ראׁשֹונה ּביאה אּלא עׂשה מצות ׁשאין מצוה, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשם
אֹו לאו מּׁשּום האסּורה יבמּתֹו ּובעל עבר אם ,ְְְֲִִִִַַָָָָָָלפיכ

ׁשנּיה לֹומר צרי ואין עׂשה, מדרבנן]מּׁשּום ערווה [היינו ְְֲִִִֵֵַָָ
צרֹותיה וכל והיא ּבגט; ּומֹוציאּה ּגמּור, קנין קנה זה הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

נפטרּו. ׁשהרי לזר, ְְְֲִֵֶָָֻמּתרֹות

.‡Èּכהן עליה ּובא הּנּׂשּואין, מן אלמנה ׁשהיא ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹויבמה
עׂשה ׁשאין צרתּה, נפטרה לא - יבום]ּגדֹול את[מצות ּדֹוחה ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹ

ועׂשה תעׂשה לכה"ג]לא אלמנה קנה[איסור ולא והֹואיל , ְְֲֲִֵֶַַָָֹֹ
ׁש עד לזר צרתּה הּתרה לא ּגמּור, קנין הּתֹורה ּתחלץ.מן ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ

.·Èטעה אֹו ׁשעבר ּכגֹון ּבעלּה, על ערוה היבמה ְְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָהיתה
זֹו אין - אחיו לפני ונפלה מאביו, אחֹותֹו [נחשבת]ולקח ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָ

המת]אׁשּתֹו ּבת[של לא ואינּה ּבּה, ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין , ְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
אֹו חֹולצת צרה, לּה היתה ואם חליצה; ּבת ולא ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֹיּבּום
לּיבם, מּתרת הּבעל על ערוה ׁשהיא זֹו היתה ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמתיּבמת.
ּבידֹו. הרׁשּות - צרתּה ּוליּבם אֹותּה לּׂשא הּיבם ְְְְִֵַַָָָָָָָָָָָורצה
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.‚Èמּׁשּום אֹו לאו, מּׁשּום ּבעלּה על אסּורה היבמה ְְֲֲִִַַַָָָָָָָהיתה
על אסּורה היתה ולא לּבעל, ׁשנּיה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹעׂשה,
חּוץ לּיבם; מּתרת זֹו הרי - הּצדדים מאּלּו מּצד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּיבם
ולא חֹולצת ׁשהיא - ומת מּׁשּנּׂשאת ּגרּוׁשתֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹמּמחזיר
ספק אֹו הּיבם, על ערוה ספק ׁשהיא יבמה וכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמתיּבמת.
,לפיכ מתיּבמת. ולא חֹולצת זֹו הרי - ּבעלּה על ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹערוה
ׁשהיה אחיו מת ּכ ואחר קּדּוׁשין, ּבספק אּׁשה ׁשּקּדׁש ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמי
אׁשּתֹו אחֹות ספק ׁשהיא ליּבּום לֹו ונפלה אחֹותּה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָנֹוׂשא
ּבגט אׁשּתֹו את ּומֹוציא מתיּבמת; ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹ
ספק ׁשהיא מּפני יבמּתֹו, עליו: אסּורֹות ּוׁשּתיהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּספק.
ׁשהיא חלּוצתֹו, קרֹובת ספק ׁשהיא מּפני וארּוסתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָערוה;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִִֵֶַָּכׁשנּיה,

.„Èעליו אסּורה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח אחיו ׁשּמת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָמי
ּפטּורה ׁשהערוה ּכׁשם - ערוה אינּה והּׁשנּיה ערוה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשּום
לֹו נפלה ולא ּפטּורה; צרתּה ּכ הּיּבּום, ּומן החליצה ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָֹמן
ּבית את יבנה לא "אׁשר ׁשּנאמר: ּכלל, זה ּבית על ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹזּקה
הּוא ׁשּירצה, מהן ּבאיזֹו לּקּוחין לֹו ׁשּיׁש ּבית - ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָאחיו"
לבנֹותֹו, יכֹול אינֹו ׁשּמקצתֹו ּובית זּקה; עליו לֹו ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשהּוא מקצתֹו אפּלּו ּבֹונה אינֹו - לּקּוחין ּבֹו לֹו אין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָׁשהרי
אחיו אׁשת מּׁשּום עליו ערוה הערוה צרת ונמצאת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמּתר.

זּקה. עליה לֹו אין ׁשהרי -ֲִֵֵֶֶָָָ

.ÂËערוה האחת נׁשים, ׁשּתי והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפיכ
על זּקה לׁשמעֹון אין - ללוי ראּויֹות ּוׁשּתיהן ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעל
מהן האחת לוי יּבם לוי; זּקת ּתחת ׁשּתיהן והרי זה, ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּבית
ּומת אחרת, אּׁשה לֹו והיתה ׁשמעֹון, ׁשל ערוה צרת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - ׁשמעֹון לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלוי
צרת ׁשהיתה מּפני האחת, מּׁשמעֹון: הּיּבּום ּומן ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהחליצה
צרתּה ּבצרת הּדין וכן צרתּה. ׁשהיא מּפני והּׁשנּיה, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָערוה;
ּבאּסּור זּקה, עליה לֹו ׁשאין אּׁשה ׁשּכל - העֹולם סֹוף ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעד

לעֹולם. עֹומדת אח ְֵֶֶֶָָאׁשת

.ÊËּבעֹולמֹו היה ׁשּלא אחיו אׁשת שמת]וכן אחר ,[שנולד ְְִֵֵֶֶָָָָֹ
אחים יׁשבּו "ּכי ׁשּנאמר: - זּקה עליה לֹו ואין ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהֹואיל
ּביניהן היתה לא ואם ּבעֹולם. ׁשניהן ׁשּיׁשבּו עד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹיחּדו",
אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו ערוה זֹו הרי - ּבעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָיׁשיבה

צרתּה. ּופֹוטרת ֶֶָָָָאח,

.ÊÈ,ׁשמעֹון לפני ונפלה אּׁשה, והּניח ׁשּמת ראּובן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?
ׁשמעֹון ׁשּיּבם קדם ׁשּנֹולד ּבין לוי, נֹולד ראּובן ׁשּמת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹואחר
ראּובן אׁשת הרי - ׁשּיּבמּה אחר ׁשּנֹולד ּבין ראּובן ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָאׁשת
זֹו ונפלה ׁשמעֹון מת אם לפיכ לעֹולם; לוי על ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָערוה
הּיּבּום. ּומן החליצה מן ּפטּורֹות ׁשּתיהן - לוי לפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוצרתּה

.ÁÈמאמר ׁשמעֹון כתקנתעׂשה כסף קודם[קידושי חכמים ְֲִַָָָ
הרייבום] - אֹותּה ׁשּיכנס קדם ּומת ראּובן, אׁשת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָֹֹּביבמּתֹו

ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין מיּבם; ולא לצרתּה, חֹולץ ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלוי
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור, ְְְִֵֶַָָקנין

.ËÈקדם ּומת ּובעדים, ּברצֹון ּבעלּה ּתחת ׁשּזנת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאּׁשה
החליצה מן ּפטּורה היא הרי - יבם לפני ונפלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּיגרׁשּנה,
מּפני הּיבם; על ערוה היתה ּכאּלּו צרתּה, וכן הּיּבּום ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומן

נטמאה". "והיא ׁשּנאמר: ּכעריֹות, ּבּה ּכתּובה ְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻׁשּטמאה
ׂשֹוטה ונסתרהאבל פלוני עם תיסתר שלא בעלה לה [שקינא ֲָָ

הּמריםעימו] מי ׁשּיׁשקּנה קדם ּבעלּה אםׁשּמת [הבודקים ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשתּיהזינתה] ּבת ׁשאינּה אֹו ארוסה], ּגרּוׁשין[כגון ּבת אּלא ְִִֵֵֶֶַַָָָ

הרי - צרה לּה היתה ואם מתיּבמת; ולא חֹולצת זֹו הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
מתיּבמת. אֹו וחֹולצת מּתרת, ְְִֶֶֶֶֶֶַָָָֻצרתּה

.Îהאחת ׁשהיתה אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ׁשּתי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן
אֹו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו הּיבם, על ׁשנּיה ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמהן

מתיּבמת.[עקרה]אילֹונית אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ
אּמּה, אֹו חלּוצתֹו, אחֹות והלכה ליבמּתֹו, החֹולץ ְְְֲֲֲִִִֵַָָָָָאבל
ונפלּו ּומת אחרת, אּׁשה ולֹו לאחיו, ונּׂשאת ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ּכ עליו, אסּורה חלּוצתֹו ׁשּקרֹובת ּכׁשם - לפניו ְְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּתיהן
ולא וחֹולצֹות לֹו, ּכׁשנּיֹות ׁשּתיהן והרי אסּורה; ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹצרתּה
מּפני חלּוצתֹו? קרֹובת צרת אסרּו מה ּומּפני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָמתיּבמֹות.

חלּוצתֹו ּבצרת נשא]ׁשּמתחּלפת חלוצתו צרת .[ויאמרו ְְֲִֶֶֶַַָָ

.‡Îערוה מהן ׁשהאחת אחד, מּבית הּבאֹות יבמֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּתי
וחֹולצת מּתרת, צרתּה - אילֹונית הערוה והרי הּיבם, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעל
זֹו הרי - יּבּום ּבת אינּה והאילֹונית הֹואיל מתיּבמת: ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָאֹו
ּגרׁש אם וכן ּבלבד. צרתּה על זּקתֹו ונפלה ׁשאינּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

ׁשּימּות, קדם ּבֹו מאנה אֹו הערוה את קטנהאחיו [שהיתה ְֲִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
נישואיה] לבטל במיאון לה ּבעלּה,שדי ּבחּיי ׁשּמתה ְֲֵֵֶַַָָאֹו

אֹו וחֹולצת מּתרת, צרתּה הרי - אחיו מת ּכ ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻואחר
ׁשעה לערוה צרה ונעׂשית 'הֹואיל אֹומרין: ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת;
צרת ׁשּתהיה עד אסּורה, הּצרה ׁשאין לעֹולם', ּתאסר ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאחת,

ליּבּום. נפילה ּבׁשעת ְְְְִִִֶַָָערוה

.·Îׁשּמת לאחיו מקּדׁשת הּיבם על ערוה ׁשהיא זֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהיתה
הראּויה קטּנה ׁשהיתה אֹו ּבספק, מּמּנּו מגרׁשת אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבספק,
ּבּיבם ׁשּמאנה ּפי על אף ּבחּייו, ּבאחיו מאנה ולא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלמאן

מתיּבמת. ולא חֹולצת צרתּה -ְְִֶֶֶֶַָָָֹ

.‚Îנמצאת ּכ ואחר לאחר, ונּׂשאת הערוה צרת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהלכה
ּוצריכה ּומיבמּה; מּבעלּה הּצרה ּתצא - אילֹונית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָהערוה

לּׁשּוק להּתירּה ּכדי מיבמּה וחליצה מּבעלּה [לכלּגט ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָ
.העולם]

.„Î,אילֹונית ׁשהערוה ׁשּדּמּו מּפני הּצרה ׁשּיּבם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָיבם
ּבגט, מיבמּה ּתצא - אילֹונית ׁשאינּה הערוה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת

ממזר. ְְֵַַָָוהּולד

.‰Î,אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
אחד מת ּכ ואחר נכרית, הּנׂשּוי מת - נכרית נׂשּוי ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָואחד

ול חֹולצת הּנכרית הרי - אחיֹות מּפנימּבעלי מתיּבמת, א ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ולא אחרֹון. ׁשּמת אחיו ּבזּקת אׁשּתֹו, אחֹות צרת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשהיא
אחר אׁשּתֹו את אחיֹות מּבעלי האחד גרׁש אפּלּו אּלא ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעֹוד,
חֹולצת הּנכרית הרי - המגרׁש ּומת נכרית, הּנׂשּוי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמת
ּבזּקה אׁשּתֹו אחֹות צרת ונעׂשית הֹואיל מתיּבמת, ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹולא
ואפּלּו אֹותּה ליּבם יבֹואּו ׁשּמא ּתתיּבם, ׁשאם אחת; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשעה

אׁשּתֹו. את אחרֹון ׁשּמת זה גרׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶַֹלא

.ÂÎצרת ׁשהרי ּבנּׂשּואין, זה ּדבר גזרּו לא מה ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּפני
מּתרת צרתּה - ומת הערוה את ּגרׁש אם ּבנּׂשּואין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻערוה
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ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּיבם,
הערוה; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ואינן לּכל, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹידּוע
להּתיר ּובאין לּכל, ידּוע אינֹו ּבזּקה ערוה צרת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹואּסּור

הערוה. נתּגרׁשה לא ואפּלּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהּצרה

.ÊÎאחד ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם[קידושי ּומת ּביבמּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
חכמים ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָונמצאת
ּכל ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", "אׁשת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמרּו:
וכן מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני זּקת ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּׁשה

סֹופרים. מּדברי ואּסּורן ְְְִִִִֵָָָָצרתּה;

.ÁÎזּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני
יבמֹות 'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם יבמין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשני
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה. אף ְַָָָָאסרּו

.ËÎחזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה
ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה[ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין. ׁשני זּקת עליה ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו,

.‡Ïׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי
ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלראּובן
אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשניהם
ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, ראּובן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵקּדּוׁשי

ּכלּום. ראּובן קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵקּדּוׁשי

ז ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

ׁשניהן,‡. ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשנים
ליּבם אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא

זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
מהן אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן

ׁשנּיה מּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי[ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵַָָֹעׂשה,
ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמתיּבמֹות.
לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו אׁשּתֹו, אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֻׁשהיתה
ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי מיּבם; רצה חֹולץ ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹורצה

הערוה. על זּקה ְִֵֶֶַָָָׁשאין

ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, מּתרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלזה
חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ּכל זּקת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻנפלה

מיּבם. רצה לֹו, הּמּתרת ְֵֶֶַַָָָֻלזֹו

.‚ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמת
ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָמת

מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ׁשּתיהן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוחֹולצת
וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן נפילתּה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשעת
הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻלאחרֹונה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה אֹותּה, ְֱֲִִִֶַָָָָָָׁשאסרה

וקדם‰. מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחים; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחים ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלראׁשֹונה.
מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין

מּידן. מֹוציאין ֲִִִָָָָהאחיֹות,

.Âמת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, מּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאחד

היבום] לפני חכמים כתקנת בכסף מת[קידשה ּכ ואחר ,ְֵַַָ
האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה הּׁשני, האחֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּבעל
לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי

לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹותּה ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָוחֹולץ

.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה. את ׁשּיפטר עד ְִֶֶַַָָָֹּגמּור

.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד
אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻיחלץ,
מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּבמּה,
ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא - ּכּלם ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֻאחיו
ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ארּוסתֹו, מתה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - מיתתן לאחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּמתה

חֹולץ. ֵָָרצה

.Ëויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל
נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן האחיֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָונפלּו
עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחיֹות;
ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיחלצּו

להתייבם]מעּלה ראויות אינן מעּלה[כי ׁשאינּה וחליצה , ְְֲִֵֶַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאינּה

.Èמּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָויראה
וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן והאחת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד,
חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה,

פחותה]לאסּורה חלץ[שחליצתה צרתּה; הּתרה לא , ְֲַָָָָָָָֹֻ
האסּורה. הּתרה ְֲַָָָָָֻלּצרה,
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ּבנּׂשּואין הערוה צרת ׁשאּסּור מּפני ׁשּבארנּו? ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּיבם,
הערוה; ּגרׁש לא אם הּצרה להּתיר ּבאין ואינן לּכל, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹידּוע
להּתיר ּובאין לּכל, ידּוע אינֹו ּבזּקה ערוה צרת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹואּסּור

הערוה. נתּגרׁשה לא ואפּלּו ְְְֲִִֶַַָָָָָָֹהּצרה

.ÊÎאחד ּומת נכרּיֹות, נׁשים ׁשלׁש נׂשּואין אחים ְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
מאמר הּׁשני ועׂשה כסף]מהן, קדם[קידושי ּומת ּביבמּתֹו, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - הּיבם לפני ׁשּתיהן ונפלּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹׁשּיכנס,
יבמין, ׁשני זּקת עליה הּמאמר ׁשּבעלת מּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמתיּבמֹות;
חכמים ודרׁשּו מתים; ׁשני אׁשת היא ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָונמצאת
ּכל ,לפיכ מתים. ׁשני אׁשת לא הּמת", "אׁשת ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹואמרּו:
וכן מתיּבמת, ולא חֹולצת יבמין, ׁשני זּקת ׁשעליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּׁשה

סֹופרים. מּדברי ואּסּורן ְְְִִִִֵָָָָצרתּה;

.ÁÎזּקת ׁשעליה הּמאמר לבעלת יחלץ לא מה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹּומּפני
יבמֹות 'ׁשּתי יאמרּו: ׁשּלא ּגזרה, צרתּה? וייּבם יבמין, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹׁשני
ּולפיכ מתיּבמת'; ואחת חֹולצת אחת אחד, מּבית ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּבאֹות

צרתּה. אף ְַָָָָאסרּו

.ËÎחזרה - ומת למאמרֹו, ּגט ונתן ּביבמּתֹו, מאמר ְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָעׂשה
ּבּטלֹו הרי ׁשאסרּה ׁשהּמאמר הגט]להּתרּה, ורצה[ע"י ; ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מיּבם. רצה לּה, ְֵֵַָָָחֹולץ

.Ïּכׁשהּוא ּומת יבמּתֹו, על ׁשּבא אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבן
חֹולצת זֹו הרי - הּגדֹול אחיו לפני ׁשנּיה ּפעם ונפלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקטן,
ּכמֹו הּגדֹול, מן ּכמאמר ּתׁשע ּבן ׁשּביאת מתיּבמת; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹולא

יבמין. ׁשני זּקת עליה ונמצא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּבארנּו,

.‡Ïׁשּנתקּדׁשה חֹורין, ּבת וחציּה ׁשפחה ׁשחציּה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמי
ּומתּו לׁשמעֹון, ונתקּדׁשה וחזרה ונׁשּתחררה, ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָלראּובן
אם מתים; ׁשני אׁשת ואינּה ללוי, מתיּבמת - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָׁשניהם
ואם ּכלּום; ׁשמעֹון קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, ראּובן ְְְְִִִִִִֵֵֵֵקּדּוׁשי

ּכלּום. ראּובן קּדּוׁשי אין קּדּוׁשין, ׁשמעֹון ְְְִִִִִֵֵֵֵקּדּוׁשי
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ׁשניהן,‡. ּומתּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין האחים מן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשנים
ליּבם אפׁשר ואי הֹואיל - ראׁשֹון מת מהן איזה נֹודע ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹולא

זּקה והרי היבם]ׁשּתיהן, וקשר -[רשות ׁשּתיהן על נפלה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
מהן אחת היתה ואפּלּו מתיּבמֹות; ולא חֹולצֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּתיהן

ׁשנּיה מּׁשּום הּיבם על מדרבנן]אסּורה מחּיבי[ערווה אֹו , ְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ולא חֹולצֹות אּלּו הרי - לאוין מחּיבי אֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֵַָָֹעׂשה,
ּכגֹון עליו, ערוה מהן אחת היתה אם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָמתיּבמֹות.
לֹו, מּתרת אחֹותּה הרי - ּבּתּה אֹו אׁשּתֹו, אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָֻׁשהיתה
ׁשּתיהן, על זּקתֹו נפלה לא ׁשהרי מיּבם; רצה חֹולץ ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹורצה

הערוה. על זּקה ְִֵֶֶַָָָׁשאין

ערוה,·. מּׁשּום זה יבם על אסּורה מהן אחת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהיתה
האסּורה - ערוה מּׁשּום הּׁשני הּיבם על אסּורה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָוהאחרת
ׁשהרי לאחיו, מּתרת לזה והאסּורה לאחיו, מּתרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָֻֻלזה
חֹולץ ורצה ּבלבד; לֹו הּמּתרת על מהן אח ּכל זּקת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻנפלה

מיּבם. רצה לֹו, הּמּתרת ְֵֶֶַַָָָֻלזֹו

.‚ּכ ואחר ליּבּום, אׁשּתֹו ונפלה האחין, מן אחד ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָמת
ליּבּום, הראׁשֹונה אחֹות ׁשהיא אׁשּתֹו ונפלה ׁשני, ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָמת

מתיּבמֹות, ולא חֹולצֹות ׁשּתיהן - קּימֹות ׁשּתיהן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹוהרי
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

אֹו„. וחֹולצת להּתרּה, הראׁשֹונה חזרה - האחרֹונה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָמתה
עֹומדת, ּבאּסּורּה האחרֹונה הרי - הראׁשֹונה מתה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמתיּבמת.
ליּבּום ראּויה היתה לא ׁשהרי מתיּבמת: ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹוחֹולצת
וחלץ האחים מן אחד קדם אם וכן נפילתּה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשעת
הּזּקה ׁשהרי האחים; לׁשאר הראׁשֹונה הּתרה - ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֻלאחרֹונה

ּבחליצתֹו. אחיו הסירּה אֹותּה, ְֱֲִִִֶַָָָָָָׁשאסרה

וקדם‰. מהן, אחד על ערוה הראׁשֹונה היתה אם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוכן
הראׁשֹונה הּתרה - לֹו מּתרת ׁשהיא האחרֹונה את ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻויּבם
עליהם, אֹותּה ׁשאסרה האחרֹונה ׁשהרי האחים; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלׁשאר
ׁשאסּורה היא האחרֹונה היתה אם אבל לּה. לּמּתר ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֻנתיּבמה
מיּבם הּוא הרי ערוה, מּׁשּום ּבלבד מהן אחד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל
ולא וחֹולצין ּבׁשּתיהן, אסּורין האחים ּוׁשאר ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹלראׁשֹונה.
מן אחת אחד ּכל וכנסּו קדמּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמיּבמין

מּידן. מֹוציאין ֲִִִָָָָהאחיֹות,

.Âמת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
מאמר ּביבמּתֹו הּׁשליׁשי ועׂשה אחיֹות, מּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאחד

היבום] לפני חכמים כתקנת בכסף מת[קידשה ּכ ואחר ,ְֵַַָ
האח לפני הּׁשנּיה האחֹות ונפלה הּׁשני, האחֹות ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָּבעל
לּה, וחֹולץ הּמאמר לבעלת ּגט נֹותן זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּׁשליׁשי

לזר. להּתירן ּכדי האחרֹונה, לאחֹותּה ְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָוחֹולץ

.Êונפלּו אחרת, אּׁשה לֹו והיתה הּמאמר, ׁשעׂשה זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמת
מן ּפטּורה הּמאמר ּבעלת - האחֹות ּבעל לפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּתיהן
והאּׁשה אׁשּתֹו; אחֹות היא ׁשהרי הּיּבּום, ּומן ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָהחליצה
קנין קֹונה הּמאמר ׁשאין מתיּבמת, ולא חֹולצת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהאחרת,

הּצרה. את ׁשּיפטר עד ְִֶֶַַָָָֹּגמּור

.Á:לֹו אֹומרין - יבמּתֹו אחֹות ׁשּקּדׁש היבמין מן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָאחד
אֹו ,אחי ׁשּייּבם עד ּתּׂשאּנה ואל ּתגרׁשּנה ואל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ'המּתן
אֹו אחיו, לּה חלץ לכּלכם'. הּזקּוקה זֹו ליבמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻיחלץ,
מתּו ארּוסתֹו; יכנס זה הרי - היבמה ׁשּמתה אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹיּבמּה,
ּבחליצה. ויבמּתֹו ּבגט, ארּוסתֹו את מֹוציא - ּכּלם ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָֻאחיו
ּבין האחים מיתת קדם ׁשּמתה ּבין ארּוסתֹו, מתה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹואם
מיּבם ורצה להּתרּה, היבמה חזרה - מיתתן לאחר ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּמתה

חֹולץ. ֵָָרצה

.Ëויׁש אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
האחיֹות, את הּנׂשּואין ּומתּו צרה, מּׁשּתיהן אחת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכל
נפטרּו לּצרֹות, חלץ אם - ליּבּום וצרֹותיהן האחיֹות ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָונפלּו
עד צרֹותיהן נפטרּו לא לאחיֹות, חלץ אם אבל ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹאחיֹות;
ׁשאינּה חליצה אחיֹות ׁשחליצת מּפני הּצרֹות; ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיחלצּו

להתייבם]מעּלה ראויות אינן מעּלה[כי ׁשאינּה וחליצה , ְְֲִֵֶַָָָָֻֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּצרה, את ּפֹוטרת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָאינּה

.Èמּבית הּבאֹות יבמֹות ּבׁשּתי הּדין ׁשּכ לי, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָויראה
וכּיֹוצא ׁשנּיה מּׁשּום יבמּה על אסּורה מהן והאחת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאחד,
חלץ ׁשאם - עׂשה מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי אֹו ֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבּה,

פחותה]לאסּורה חלץ[שחליצתה צרתּה; הּתרה לא , ְֲַָָָָָָָֹֻ
האסּורה. הּתרה ְֲַָָָָָֻלּצרה,



  �iying mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.‡È,אחיֹות ׁשּתי נׂשּואין מהן ׁשנים אחים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹׁשלׁשה
ויּבם אחיֹות, מּבעלי אחד מת נכרית, נׂשּוי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוהּׁשליׁשי
ׁשני, ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ואחר אׁשּתֹו, את נכרית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּנׂשּוי
ׁשאין הּׁשני לפני נׁשיו ׁשּתי ונפלּו הּׁשליׁשי, מת ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
הּיּבּום: ּומן החליצה מן ּפטּורֹות אּלּו הרי - אּׁשה ְֲֲִִִִִֵֵַַָָלֹו
אחיו ׁשּמת ּבׁשעה אׁשּתֹו אחֹות ׁשהיתה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאחת,
אׁשת ּכדין אח, אׁשת מּׁשּום לעֹולם עליו נאסרה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָהראׁשֹון,

צרתּה. מּׁשּום והּנכרית, ּבעֹולמֹו; היה ׁשּלא ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹאחיו

.·È,מהן אחד ּומת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ׁשני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָוכן
עֹולמית, אסּורה זֹו הרי - ׁשני ׁשל אׁשּתֹו מתה ּכ ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָואחר
אׁשּתֹו את המגרׁש אבל נפילה. ׁשעת עליו ונאסרה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהֹואיל
ׁשהרי ּפי על ואף לּיבם; מּתרת זֹו הרי - ומת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוהחזירּה
להּתרּה, חזרה הרי ׁשּגרׁשה, ּבׁשעה אחיו ּבחּיי עליו ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָנאסרה

עֹומדת. היתה ּבהּתרּה - אחיו ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּוכׁשּמת

.‚È,ומת והחזירּה ּבעלּה, וגרׁשּה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָקטּנה
ׁשּגרּוׁשיה מּפני לּיבם; אסּורה זֹו הרי - קטּנה היא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָועדין
חזרתּה ואין הּׂשיאּה; אביה ׁשהרי ּגמּורין, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָָּגרּוׁשין

בשנית] ּגמּורין,[שנישאת קטּנה קּדּוׁשי ׁשאין ּגמּורה, ְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזרה
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„È,ומת והחזירּה ונתחרׁשה, ּפּקחת, למגרׁש הּדין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָוהּוא
ולא חֹולצת ואינּה לּיבם, אסּורה ׁשהיא - חרׁשת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוהּניחּה
אֹו חֹולצת - זֹו חרׁשת אֹו זֹו, קטּנה וצרת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמתיּבמת.
חרׁשת אֹו וגדלה קטּנה ּכׁשהיא החזירּה ואם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמתיּבמת.
ליבמּה. מּתרת זֹו הרי - מת ּכ ואחר אצלֹו, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻונתּפּקחה

.ÂËקטּנֹות ׁשּתיהן היּו אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין אחים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָׁשני
למאן נישואיהן]הראּויֹות לבטל במיאונן חרׁשֹות,[שדי אֹו ְְְֵֵָָ

מן ּופטּורה אּׁשה, אחֹות מּׁשּום ּתצא - מהן אחד ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּומת
ּומת קטּנה, ואחת ּגדֹולה אחת היּו הּיּבּום. ּומן ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָהחליצה
הּגדֹולה ּבעל מת אּׁשה; אחֹות מּׁשּום ּתצא - הּקטּנה ְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָּבעל
זֹו ּגדֹולה ותהיה ּבבעלּה, ׁשּתמאן הּקטּנה את מלּמדין -ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ליבמּה. ִֶֶָָֻמּתרת

.ÊËאֹו ּפקחֹות, אחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁשין אחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָׁשני
אחיֹות ׁשּתי וכן חרׁשת, ואחת ּפּקחת אחת אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָחרׁשֹות,
אחד אֹו חרׁשין, אֹו ּפקחין, אחים לׁשני נׂשּואֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָחרׁשֹות
מן ּפטּורה אׁשּתֹו - מהן אחד ּומת חרׁש, ואחד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפּקח
נּׂשּואי אין ׁשהרי אּׁשה; אחֹות מּׁשּום הּיּבּום, ּומן ֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָהחליצה

ּגמּורין. נּׂשּואין מּׁשניהן ְְִִִִֵֶֶָאחד

.ÊÈאחיֹות לׁשּתי נׂשּואין חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשני
היא הּפּקחת והרי ּפּקחת, ואחת חרׁשת אחת אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַּפקחֹות,
אּׁשה. אחֹות מּׁשּום אׁשּתֹו, ּתצא - החרׁש מת - הּפּקח ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָאׁשת
וזּקת ּגמּורין נּׂשּואין ׁשּמת הּפּקח ונּׂשּואי הֹואיל - הּפּקח ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַמת

ּגמּורה החרׁש התורה]זה נּׂשּואין[מן אינם החרׁש ונּׂשּואי , ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
מ ּבגט, אׁשּתֹו את מֹוציא זה הרי - ׁשאחֹותּהּגמּורין ּפני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָ

יכֹול ׁשאינֹו לעֹולם, אסּורה הּפּקח אחיו ואׁשת לֹו; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָזקּוקה
חרׁש. ׁשהּוא מּפני יחלץ, ולא אחֹותּה, מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹלכנס

.ÁÈ,החרׁשת אׁשּתֹו החרׁש זה ׁשּיֹוציא חכמים ּגזרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָולּמה
ׁשאין נבלֹות, אֹוכל ּכקטן הן הרי אּלא חּיּוב, ּבני אינן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוהם

אׁשּתֹו ּתׁשב אם חכמים: אמרּו להפריׁשֹו? מצּוין ּדין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָֻּבית
מּׁשּום 'נפטרה ויאמרּו: לזר, נּׂשאת אחֹותּה נמצאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹעּמֹו,
ּכדי ּבגט, אׁשּתֹו החרׁש מֹוציא לפיכ אּׁשה'; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָאחֹות

לעֹולם. אסּורה אחֹותּה ְְֲֲִֶֶָָָׁשּתהיה

.ËÈאחת אחיֹות, לׁשּתי נׂשּואין ּפקחין אחים ׁשני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָוכן
אחֹות מּׁשּום ּתצא החרׁשת, ּבעל מת - חרׁשת ואחת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַּפּקחת
ּבגט, החרׁשת אׁשּתֹו את מֹוציא הּפּקחת, ּבעל מת ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָאּׁשה.
לחלץ. ויכֹול ּפּקח ׁשהּוא מּפני ּבחליצה, אחיו אׁשת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹואת

.Îׁשּתי נׂשּוי והחרׁש חרׁש, ואחד ּפּקח אחד אחים, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשני
- החרׁש ּומת הּפּקח, על ערוה מהן אחת ּפקחֹות, ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָנׁשים
נּׂשּואין, הערוה נּׂשּואי אם ּפנים: ּכל על ּפטּורֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּתיהן
הערוה נּׂשּואי אין ואם ּופטּורה; צרתּה הּׁשנּיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָהרי

נּׂשּואין. צרתּה נּׂשּואי יהיּו לא ּכ ְִִִִִִֵָָָָֹנּׂשּואין,

.‡Îהּפּקח לאחיו ּונׂשּואה חרׁשת, ּבּה וכּיֹוצא ּבּתֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיתה
ּגמּורין. החרׁשת נּׂשּואי ׁשאין מתיּבמת; ולא חֹולצת צרתּה -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.·Îאחד - אחיֹות' 'ׁשּתי אּלּו ּבהלכֹות ׁשאמרנּו מקֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
וכּיֹוצא ּבנּה, ּובת אּׁשה אֹו ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
ערוה מהן ׁשהאחת נׁשים ׁשּתי ׁשהן - הּדברים ענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּה;
ּכל וכן ערוה. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא אפׁשר ואי האחרת, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָעם
אחד - יבמּתֹו' 'אחֹות אֹו אׁשּתֹו', 'אחֹות ׁשּנאמר ְְְֱֲֲִִֶֶֶַָָמקֹום
אחת - הּדברים ענין ּבּתּה; אֹו אּמּה, אֹו ְְֲִִִִַַַַָָָָאחֹותּה,

עּמּה. ערוה ׁשהן ְְִִֵֶֶֶָָָמּקרֹובֹותיה

ח ּפרק וחליצה יּבּום ¤¤¨¦£©¦§¦הלכֹות

מהן‡. איזֹו ידּוע ואין אחיֹות, מׁשּתי אחת ׁשּקּדׁש ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמי
להּתירן ּכדי לׁשּתיהן, חֹולץ - אחד אח ולֹו ומת, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָקּדׁש,
מהן לאחת חֹולץ אחד - אחין ׁשני לֹו היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָלאחרים.
היא זֹו אם ּפנים: ּכל על לּׁשנּיה מיּבם והּׁשני ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבּתחּלה,
הרי אחיו, אׁשת אינּה ואם אֹותּה; יּבם הרי אחיו, ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּקּדׁש
אחיו, אׁשת ׁשהיתה ואחֹותּה הּנׁשים, מּׁשאר אּׁשה ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָנׂשא
האחרת ׁשּמא - ּתחּלה האחת ייּבם לא אבל נחלצה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכבר
ׁשני קדמּו זקּוקתֹו; קרֹובת ׁשּנׂשא ונמצא אחיו, אׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהיא

מּידם. מֹוציאין אין - היבמֹות ׁשּתי וכנסּו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהאחים

קּדׁש,·. איזֹו יֹודע אינֹו זה אחיֹות, ׁשּתי ׁשּקּדׁשּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָׁשנים
אח ולזה אח לזה - ׁשניהן ּומתּו קּדׁש, איזֹו יֹודע אינֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָוזה
אחד אח לזה לׁשּתיהן. חֹולץ וזה לׁשּתיהן, חֹולץ זה -ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ
והּׁשנים, ּבּתחּלה; לׁשּתיהן חֹולץ היחידי, - ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָולזה
אין - וכנסּו קדמּו ואם מיּבם. והּׁשני ראׁשֹון, חֹולץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָאחד
ׁשחלץ ׁשהחליצה ּכהנים; היּו ואפּלּו מּידם, ֲֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹמֹוציאין
מּדברי לכהן אסּורה והחלּוצה חלץ; מּספק ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהיחידי,

גזרּו. לא חלּוצה ּובספק ְְְֲִִֵָָֹסֹופרים,

זה‚. ׁשל אחיו - אחים ׁשני ולזה אחים ׁשני לזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהיּו
האח ּכ ואחר לאחת; חֹולץ זה ׁשל ואחיו לאחת, ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָחֹולץ
זה ׁשל הּׁשני והאח זה, ׁשל חלּוצתֹו מיּבם זה ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ׁשנ קדמּו זה. ׁשל חלּוצתֹו -מיּבם לׁשּתיהן וחלצּו אחים י ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד אּלא האחרים; האחים ׁשני ייּבמּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
מּידן. מֹוציאין אין וכנסּו, קדמּו ואם לּׁשנּיה. מיּבם ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָואחיו
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ונתעּברה„. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָומתּו
אׁשת ׁשהיא ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתחּלה,
והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ותהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאחיו
ׁשאם מיּבמין: אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל עליו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָערוה
אחיו, ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, אׁשת זֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָהיא

נחלצה. ׁשּכבר - לֹו היא ְְְִֶֶֶֶָָֻמּתרת

הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלה,
ׁשּנחלצה אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזקנה,
חלץ הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמיבמּה;
הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא אחיו ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאׁשת

אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה, ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבן

.Âונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זה מת אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלאחרֹון,
לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני - הּספק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּבן
אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל מיּבמין; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי מאביו; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחיו
הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם האדם על אסּורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאּמֹו

לנׁשֹותיהן חֹולץ - הוודאיים]הּספק מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹ

.Êׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה
זמן חודשים]ּבתֹו הּספק[ג' הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה לאׁשת ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָחֹולץ
ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

אחים]אחוה אׁשּתֹו.[קשר את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ּכלל, ְְְֲִִִֶַָָָָָֻ

.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת
הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה. מאחי נחלצה ְְֲֲֲִֵֵֶַָָהרי

.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי
ולזה אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין. ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹאחים

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּתערבת,

הּנׁשים מהןחמׁש אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא איזֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹודע
ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא והחמיׁשי ּתחּלה, לאחת ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָחֹולצין

ּפנים. ּכל על ֲִִַָָחליצֹות

.‡Èואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָּכיצד?

מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו אׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינּה
לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן לּה חלצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי
הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן והאחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָארּבעה,
נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד יּׂשאּנה. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהחמיׁשי
חליצֹות. ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה אחר נׁשים, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחמׁש

.·Èמי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנסּתּפק
עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; אֹותֹו לּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחלץ
סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאסּורה
נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. מתיּבמת אינּה -ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

לזר. צרתּה הּתרה - ּכׁשרה ְְְְִֵָָָָָָָֻּבעילה

.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל
.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

א ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

סלעים‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי
מזּקק ּכסף אנס[טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

"ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.
ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש

לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה
הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו
ּבחזקת זֹו הרי - ּבעיר הּנבעלת וכל נבעלה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּברצֹונּה
אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמפּתה,
.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ׁשּׁשלף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

רצה‚. ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהמפּתה
נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, לּתנּה ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאביה
- ּוכנסּה רצּו ואם לכנס. אֹותֹו ּכֹופין ואין ;והֹול ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹקנסּה,
הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא קנס, מׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻאינֹו
- לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ׁשּלא האנּוסה ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאבל
הּוא רצה ולא ואביה היא רצת קנס. ונֹותן ּבידם, ְְְְְְִִֵָָָָָָָָָָֹהרׁשּות
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ונֹותן וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָ
סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו - עׂשה מצות זֹו הרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָלאּׁשה",

לכ אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, לרצֹונֹואֹו מֹוציא ואינֹו נס. ְְְְִִִִֵַַֹֹ
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ונתעּברה„. ּבנים, לכּלתּה והיּו ּבנים, לּה ׁשהיּו ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָהאּׁשה
אחת, ּבמחבֹואה ׁשּתיהן וילדּו ּכּלתּה, ונתעּברה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָהאּׁשה
נׁשים ונׂשאּו הּתערֹובֹות והגּדילּו הילדים, ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָונתערבּו
לׁשּתיהן חֹולצין הּכּלה ּבני נּתרֹות? הן ּכיצד - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָומתּו
אׁשת ׁשהיא ספק מּׁשּתיהן אחת ׁשּכל - מיּבמין ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתחּלה,
והיא אביו אחי אׁשת ׁשהיא ספק לֹו, מּתרת ותהיה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻאחיו
ׁשאם מיּבמין: אֹו חֹולצין אֹו הּזקנה, ּבני אבל עליו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָערוה
אחיו, ּבן אׁשת היא ואם יּבמּה; הרי אחיו, אׁשת זֹו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָהיא

נחלצה. ׁשּכבר - לֹו היא ְְְִֶֶֶֶָָֻמּתרת

הידּועים‰. הּבנים ּכּלתּה,[הוודאיים]מתּו וׁשל זקנה ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבני לנׁשי הּתערֹובֹות ּבני - קּימין הּתערֹובֹות ּבני ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָוהרי
אביו, אחי אׁשת ספק ׁשהיא מיּבמין; ולא חֹולצין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהּזקנה,
ּבּתחּלה, חֹולץ אחד - הּכּלה ּבני ולנׁשי עליו. ערוה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשחלץ זה הּוא הּכּלה ּבן אם ּפנים: ּכל על מיּבם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָואחד
ּבן הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני אחיו, אׁשת חלץ הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּלה,
ׁשּנחלצה אחר אחיו ּבן אׁשת לּׂשא לֹו ּומּתר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻהּזקנה,
חלץ הרי הּזקנה, ּבן הּוא ּתחּלה ׁשחלץ זה ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמיבמּה;
הּוא הּתערֹובֹות מן והּׁשני ּכלּום, עׂשה ולא אחיו ּבן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלאׁשת

אחיו. אׁשת יּבם והרי הּכּלה, ֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבן

.Âונּׂשאת חדׁשים, ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהת ׁשּלא ְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמי
ׁשבעה ּבן אם לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָוילדה,
זה מת אם - הּׁשני ּומן הראׁשֹון מן ּבנים לּה והיּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלאחרֹון,
לאׁשּתֹו, חֹולצין האחרֹון ּובני הראׁשֹון ּבני - הּספק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָהּבן
אינֹו ׁשּמא ליּבם, ׁשּיבֹוא מהן אחד ׁשּכל מיּבמין; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹולא
אחיו ואׁשת ּבוּדאי, מאּמֹו אחיו הּוא והרי מאביו; ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחיו
הּבן זה וכן ערוה. מּׁשּום לעֹולם האדם על אסּורה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמאּמֹו

לנׁשֹותיהן חֹולץ - הוודאיים]הּספק מיּבם.[של ולא ְְְִֵֵֵֵֶַַָֹ

.Êׁשּנּׂשאת זֹו מאּׁשה ׁשּלא לּׁשני, ּובן לראׁשֹון ּבן ִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹהיה
זמן חודשים]ּבתֹו הּספק[ג' הּבן זה הרי - מהן אחד ּומת , ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּוא, מאביו אחיו ׁשאם מיּבם; אֹו ׁשּמת זה לאׁשת ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָחֹולץ
ּביניהן אין הרי - מאביו אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָהרי

אחים]אחוה אׁשּתֹו.[קשר את לּׂשא לֹו מּתר לפיכ ּכלל, ְְְֲִִִֶַָָָָָֻ

.Áחֹולץ הּוּדאין הּבנים מּׁשני אחד - הּספק הּבן ְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמת
הּוא, אחיו אם ּפנים: ּכל על מיּבם והּׁשני ּתחּלה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָלאׁשּתֹו
הּוא, האחר האב ּובן אחיו אינֹו ואם אׁשּתֹו; את יּבם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהרי

ּבעלּה. מאחי נחלצה ְְֲֲֲִֵֵֶַָָהרי

.Ë,ונּׂשאת ׁשּמת וׁשמעה אחרת למדינה ּבעלּה ׁשהל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמי
ולזה אחים לזה ׁשניהן, ּומתּו הראׁשֹון, הּבעל ּבא ּכ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר
מיּבמין. ולא חֹולצין זה, ׁשל ואחיו זה ׁשל אחיו - ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָֹאחים

.Èונתעּברּו ידּוע, ּבן מהן אחת לכל ׁשהיה נׁשים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחמׁש
והגּדילּו הּולדֹות ונתערבּו ּבמחבֹואה, ּכאחת וילדּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָחמׁשּתן
ונפלּו האנׁשים, החמּׁשה ּומתּו נׁשים ונׂשאּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּתערבת,

הּנׁשים מהןחמׁש אחד ׁשאין הּוּדאין, הּבנים החמּׁשה לפני ְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
מהן ארּבעה ּתּקנתן? ּכיצד - אחיו אׁשת היא איזֹו ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹודע
ארּבע ׁשּנחלצה זֹו יּׂשא והחמיׁשי ּתחּלה, לאחת ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָחֹולצין

ּפנים. ּכל על ֲִִַָָחליצֹות

.‡Èואם אֹותּה; יּבם הרי היא, אחיו אׁשת אם ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָּכיצד?

מהארּבעה, אחד אח אׁשת היא הרי - אחיו אׁשת ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאינּה
לּה חֹולצין - הּׁשנּיה וכן ּתחּלה. ארּבעּתן לּה חלצּו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָוהרי
הראׁשֹונה, ׁשּנׂשא זה הארּבעה מן והאחד ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָארּבעה,
נׂשאּו החמּׁשה הּבנים ׁשּנמצאּו עד יּׂשאּנה. ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהחמיׁשי
חליצֹות. ארּבע מהן אחת ּכל ׁשּנחלצה אחר נׁשים, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחמׁש

.·Èמי ׁשּכל אּלּו; ּבעּקרים הּספקֹות ּבכל הּזהר ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּולעֹולם
אינּה אֹו זה לאיׁש היא חליצה ּבת ׁשּמא ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנסּתּפק
עד לזר, להּנׂשא נּתרת אינּה - מּמּנּו לחליצה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָצריכה
ּביאתּה ׁשּמא ל ׁשּיסּתּפק מי וכל האיׁש; אֹותֹו לּה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחלץ
סֹופרים מּדברי ּבין תֹורה מּדברי ּבין זה, איׁש על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָאסּורה
נבעלה אֹו מעּלה חליצה ׁשּנחלצה וכל לֹו. מתיּבמת אינּה -ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

לזר. צרתּה הּתרה - ּכׁשרה ְְְְִֵָָָָָָָֻּבעילה

.‚Èלענין ׁשּיארעּו הּספקֹות ּבכל ותֹורה ּתבין זֹו ּדר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל
.ּתסמ ׁשעליהן העּקרין ּכל ּבארנּו ׁשהרי וחליצה, ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיּבּום
הּפטּורה היא ּומי ׁשּמיּבם, הּוא ּומי ׁשחֹולץ, הּוא מי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָותדע

ליּבּום. הראּויה היא ּומי הּיּבּום, ּומן החליצה ְְֲִִִִִִִַַָָָמן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שישי יום

dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּיּׂשא (ב) המפּתה; לקנס (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹלא
אׁשת ׁשּתׁשב (ד) האֹונס; יגרׁש ׁשּלא (ג) אנּוסתֹו; ְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹהאֹונס
מֹוציא יגרׁש ׁשּלא (ה) לעֹולם; ּבעלּה ּתחת רע ׁשם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוציא
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור אׁשּתֹו. את רע ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָׁשם

א ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

סלעים‡. חמּׁשים מׁשקל אֹותֹו קֹונסין ּבתּולה, ׁשּפּתה ְְְְֲִִִִִִִֶַָָָמי
מזּקק ּכסף אנס[טהור]ׁשל אם וכן 'קנס'. הּנקרא הּוא וזה ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

"ונתן ׁשּנאמר: ּתֹורה, ׁשל עׂשה מצות - זה ּוקנס ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותּה.
ּכסף". חמּׁשים הּנערה לאבי עּמּה הּׁשכב ֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהאיׁש

לרצֹונּה;·. - מפּתה אֹונס? הּוא ואיזה מפּתה הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָואיזה
הרי - ּבּׂשדה הּנבעלת ּכל ּכרהּה. ּבעל עליה ׁשּבא - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָואֹונס
העדים ׁשּיעידּו עד אֹונס, ּדין ּבֹו ודנין אנּוסה, ּבחזקת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָזֹו
ּבחזקת זֹו הרי - ּבעיר הּנבעלת וכל נבעלה. ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּברצֹונּה
אנּוסה, ׁשהיא עדים ׁשּיעידּו עד זעקה, ׁשּלא מּפני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻמפּתה,
.'אֹות אהרג ּתזעקי, 'אם לּה: ואמר חרב ׁשּׁשלף ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

רצה‚. ׁשּלא אֹו למפּתה, להּנׂשא רצת ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻהמפּתה
נֹותן זה הרי - לכנס הּוא רצה ׁשּלא אֹו לֹו, לּתנּה ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹֹאביה
- ּוכנסּה רצּו ואם לכנס. אֹותֹו ּכֹופין ואין ;והֹול ְְְְְְִִִֵֵָָָָָֹקנסּה,
הּבתּולֹות. ּכׁשאר ּכתּבה לּה ּכֹותב אּלא קנס, מׁשּלם ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻאינֹו
- לאֹונס להּנׂשא אביה אֹו היא רצת ׁשּלא האנּוסה ְֲֲִִִֵֵֶָָָָָָָָָֹאבל
הּוא רצה ולא ואביה היא רצת קנס. ונֹותן ּבידם, ְְְְְְִִֵָָָָָָָָָָֹהרׁשּות
תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: קנס, ונֹותן וכֹונס אֹותֹו ּכֹופין -ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָ
סּומה אֹו חּגרת היא אפּלּו - עׂשה מצות זֹו הרי ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָלאּׁשה",

לכ אֹותֹו ּכֹופין מצרעת, לרצֹונֹואֹו מֹוציא ואינֹו נס. ְְְְִִִִֵַַֹֹ
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זֹו הרי - ימיו" ּכל ׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעֹולם,
תעׂשה. לא ְֲִֶַַֹמצות

לאּׁשה„. ּכתּבה חכמים ּתּקנּו ׁשּלא - ּכתּבה לּה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָֹֻֻואין
אינֹו וזה להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה תהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאּלא

להֹוציא. ְִָיכֹול

עׂשה,‰. מחּיבי אפּלּו - עליו אסּורה זֹו אנּוסה ְֲֲֲֲִֵֵֵַָָָָָָָהיתה
ׁשנּיה מדרבנן]ואפּלּו עליו יּׂשאּנה;[אסורה לא זה הרי - ְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ

זּמה ּדבר ּבּה נמצא אם זה[שזנתה]וכן הרי ׁשּכנסּה, אחר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: - ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָיגרׁשּנה

.Âלא זה הרי - אֹותּה ׁשּפּתה אֹו ּבתּולה ׁשאנס ּגדֹול ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ׁשּיּׂשא ּובׁשעה הּבתּולה, את לּׂשא מצּוה ׁשהּוא מּפני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכנס,

ּבגט. יֹוציא ּכנס, ואם ּבתּולה; אינּה ְְְִִֵֵַָָָזֹו,

.Êּכיון - ׁשּלחּה" יּוכל "לא ּבאֹונס: ׁשּנאמר ּפי על ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָֹאף
-]ׁשּקדמֹו נתקֹו[מצות הרי תהיה", "ולֹו ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָ
הלאו]לעׂשה לתקן אפשרות התורה זֹו[נתנה ונמצאת ; ְְֲִֵֵַ

אּלא עליה לֹוקין ׁשאין לעׂשה, ׁשּנּתקה תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות
סנהדרין. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּבּה, עׂשה קּים לא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹאם
ואינֹו להחזיר, אֹותֹו ּכֹופין - וגרׁש ׁשעבר אֹונס ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָלפיכ
לאחר, ׁשּנתקּדׁשה אֹו ׁשּיחזירּנה, קדם ּגרּוׁשתֹו מתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹלֹוקה;
עבר ׁשהרי לֹוקה; זה הרי - ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹאֹו

ׁשּבּה. עׂשה לקּים יכֹול ואינֹו ּתעׂשה, לא ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָֹעל

.Áעליה ׁשּיבֹוא עד ּבקנס, חּיב המפּתה אֹו האֹונס ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאין
לּבת יהיה ּומאימתי התראה. צרי ואינֹו ּובעדים; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכדרּכּה,
ּבתֹו נבעלה ׁשּתבגר. עד ּגמּורֹות, ׁשנים ׁשלׁש מאחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹקנס?
אין מּׁשּבגרה, עליה ּבא ּביאה; ּביאתּה אין ׁשנים, ְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֹׁשלׁש

הּבֹוגרת. לא בתּולה", "נערה ׁשּנאמר: - קנס ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָָֹלּה

.Ë.קנס לּה יׁש - אב לּה ׁשאין אֹו אב, לּה ׁשּיׁש ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָואחת
והממאנת הּבֹוגרת, קנס: להן ׁשאין יתומהואּלּו [קטנה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

שהשיאוה] בנישואין והאילֹוניתשמיאנה והּׁשֹוטה,[עקרה], , ְְְִַַָָ
ׁשנים ּובאּו ּבילדּותּה רע ׁשם עליה ׁשּיצא ּומי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהחרׁשת,
הּנּׂשּואין מן והּמתּגרׁשת עּמּה, לזנֹות אֹותן ׁשּתבעה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהעידּו
- הארּוסין מן הּמתּגרׁשת אבל בתּולה. נערה היא ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָועדין
קנס. לּה אין נתּפּתתה, ואם קנס; לּה יׁש נאנסה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאם

.Èוהמׁשחררת והּׁשבּויה, כנעניתהּגּיֹורת, [שפחה ְְְְְִֶֶֶַַַָֻ
ּבתשנשתחררה] והיא ונׁשּתחררה ונפּדית נתּגּירה אם -ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָ

ׁשלׁש ּבת היתה ואם קנס. לּה יׁש - ּפחֹות אֹו ׁשנים ְְְִִֵַָָָָָָָָֹֹׁשלׁש
ּכׁשּנׁשּתחררה, אֹו ּכׁשּנפּדית אֹו ּכׁשּנתּגּירה אחד ויֹום ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשנים
ּכבעּולֹות. הן הרי ּביאה, ּוביאתן הֹואיל קנס; לּה ְְֲִִִִֵֵֵָָָָָאין

.‡Èאם - המפּתה אֹו האֹונס על אסּורה זֹו ּבתּולה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָהיתה
וכּיֹוצא והּנּדה ודֹודתֹו אחֹותֹו ּכגֹון ּכרתֹות, מחּיבי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָהיתה
לֹוקה זה הרי ּבֹו, התרּו אם - לאוין מחּיבי ׁשהיתה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבהן,
היתה לא ואם ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין קנס; מׁשּלם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

הֹואיל - התראה קנס.ׁשם מׁשּלם זה הרי מלקֹות, חּיב ואינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

.·Èׁשאסּורה ּבּה וכּיֹוצא ׁשנּיה אֹו עׂשה מחּיבי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
חּיב ּבֹו, התרּו לא ּבין ּבֹו התרּו ּבין - סֹופרים ְְְְִִִִִֵֵֵַָֹמּדברי

מלקֹות. ּכאן ׁשאין ְְִֵֶַָָּבקנס;

.‚Èּבנֹו ואׁשת ּבּתֹו ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת מחּיבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָהיתה

מן ּפטּור - ּבֹו התרּו לא ּבין ּבֹו, התרּו ּבין - ּבהן ְְְִִִֵֵֵֶַָָֹוכּיֹוצא
ׁשּנאמר: עוברה]הּקנס, ומת הרה אשה נוגף יהיה[גבי "ולא ְְְֱִֶֶֶַַָֹ

אסֹון ׁשם היה אם הא יענׁש", ענֹוׁש - האשה]אסֹון ,[שמתה ִֵֵָָָָָָָָ
ענׁש ׁשם הולד]אין דמי משלם ׁשהריגת[אינו ּפי על ואף ; ְֲִִֵֶֶַַַָֹ

יּנצּו "ּכי ׁשּנאמר: לּה, נתּכּונּו לא ׁשהרי ּבׁשגגה, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאּׁשה
ּבאסֹון חּלק ׁשּלא למדּת הא - הרה" אּׁשה ונגפּו ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹאנׁשים,
אֹומר: הּוא והרי הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו למזיד ׁשֹוגג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָּבין
ּמּכה מה - יּומת" אדם ּומּכה יׁשּלמּנה, ּבהמה נפׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מּכה
לחּיבֹו למזיד ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא ּבהמה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹנפׁש
ׁשֹוגג ּבין ּבֹו חּלק לא אדם, נפׁש מּכה אף ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּבתׁשלּומין,

הּתׁשלּומין. מן לפטרֹו ְְְְִִִֵַַָלמזיד

.„Èׁשאין ּדין, ּבית מיתת ּבּה ׁשּיׁש עברה לכל הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוהּוא
ּתׁשלּומין. ְִַָּבּה

.ÂË:ׁשּנאמר הּקנס, מן ּפטּור זה הרי - ומתה עליה ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבא
הּמתה; לאבי לא הּנערה", לאבי עּמּה הּׁשֹוכב האיׁש ְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ"ונתן

ּבּדין. ׁשּתעמד קדם ׁשּתמּות ְֲִֶֶֶַַָֹֹוהּוא

ב ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

ּבלבד.‡. ׁשכיבה הנאת ּדמי הם קנס, ׁשל ּכסף ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחמּׁשים
הּקצּוב הּקנס על יתר ּופגם, ּבׁשת לּתן המפּתה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוחּיב
הּצער; את נֹותן ׁשהּוא האֹונס, עליו יתר ֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה;
וכן צער; לּה יׁש ואנּוסה צער, לּה אין ּברצֹונּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּנבעלת

עּנּה". אׁשר "ּתחת ּבאנּוסה: אֹומר ֲֲִֵֶַַָָָהּוא

ּובׁשת,·. קנס, דברים: ׁשלׁשה מׁשּלם המפּתה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹנמצא
וצער. ּופגם, ּובׁשת, קנס, ארּבעה: והאֹונס, ְְְְְְֵֶַַַָָָָָָֹּופגם;

הּבא‚. ואחד ּגדֹול, ּכהן ּבת על הּבא אחד ּבּכל; ׁשוה ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹקנס,
הּבׁשת אבל ּכסף. חמּׁשים קנסּה - ממזרת אֹו ּגר ּבת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעל

ׁשּומא ּוצריכין ּבּכל, ׁשוין אינן - והּצער .[הערכה]והּפגם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹ

.„- והּמתּבּיׁש המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? ׁשמין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹֹּכיצד
מיחסה, ּומּמׁשּפחה חׁשּובה נערה המבּיׁש ּדֹומה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשאינֹו
מאדם הּמתּבּיׁש ּדֹומה ואינֹו ּבזּויה; ענּיה קטּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמבּיׁש
הּקּלים. מן וקל הּנבלים מן אחד ׁשּבּיׁשֹו למי וגדֹול, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָחׁשּוב

ּכּמה‰. וׁשמין ּומעלתֹו; מעלתּה הּדּינין רֹואין זה, ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּולפי
לּתן ּולמׁשּפחּתּה לאביה ראּוי לתתממֹון מוכנים היו [כמה ְְְְִִִֵַָָָָָ

ש-] וכמֹוהּוכדי זה, מאדם זה ּדבר להן יארע [כסכוםולא ְְֱֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
לׁשּלם.הזה] ְֵַַָחּיב

.Âנמּכרת ׁשפחה היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין - יפיּה לפי ְְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָּפגם,
ּבתּולה, ׁשוה היתה וכּמה ּבעּולה ׁשוה היא ּכּמה ְְְְִַַַָָָָָָָָָָּבּׁשּוק,

ּבת ׁשפחה לקנֹות רֹוצה ׁשהּואּכׁשאדם לעבּדֹו לּתנּה ּולה ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ
- צער ויׁשּלם. ּפחתה, ּכּמה ורֹואין וטֹובתֹו; ּבהניתֹו ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָרֹוצה
ּכּמה אֹומדין וגּופֹו; ׁשניו ּולפי ּגּופּה ּובנין קטנּותּה ְְְְְְִִִִַַַָָָָָלפי

ויּתן. מּזה, זֹו ּתצטער ולא לּתן רֹוצה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹהאב

.Êהּקנס את נֹותן ואינֹו מּיד, ּופגם ּבׁשת נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהמפּתה
אביה ימאן מאן "ואם ׁשּנאמר: נׂשאּה, לא ּכן אם ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹאּלא
נֹותן - האֹונס אבל הּבתּולֹות". ּכמהר יׁשקל ּכסף לֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלתּתּה
אֹו להתּגרׁש, ּכׁשּתרצה לפיכ וכֹונס; מּיד, דברים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָארּבעה

ּכלּום לּה אין - מת כתובה]אם .[דמי ְִֵֵָ
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.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו
ּבבׁשת חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא
נפּגמה. ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּופגם;
ּבקנס חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,

.Ë:הן ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות הֹודענּו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר
והממאנת בנישואיןהּבֹוגרת, שמיאנה יתומה [קטנה ְְֶֶֶֶַַָ

והאילֹוניתשהשיאוה] והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה,[עקרה], , ְְְְְִִֶֶַַַָָָ
והמׁשחררת והּׁשבּויה, והּגּיֹורת, כנעניתוהחרׁשת, [שפחה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻ

רעשנשתחררה] ׁשם עליה והּיֹוצא זנות], ּוׁשאר[שם ; ְְֵֵֶַַָָָ
קנס. להן יׁש ְֵֶַָָָהּבנֹות,

.Èהיתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
לא לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאנּוסה
מּבֹוגרת חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשת

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת

.‡Èעל אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?
והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, להן ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּפי
את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם חרׁשת, אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשֹוטה

מּכלּום. ּפטּור ְִָָֻּכּלן,

.·Èאּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָאין
ׁשל ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ עדים. ּפי ְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָעל
ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.
הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ'ּפּתיתה

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה[שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם

.‚Èאּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה
הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'
ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èהרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהן

עצמּה. ׁשל ְֵֶַָהן

.ÂËּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה עד[המגיע ְְֲֶַָָָָֹֻ
ה - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד אֹו ארּבעהׁשּבגרה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּׁשלׁשה[לאנוסה]דברים ּבּדין[למפותה]אֹו עמדה ׁשּלּה. , ְְְִִֶַַָָָָָֹ
אֹותֹו נערה]ותבעה -[כשהיא נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ

הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב; ׁשל הן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחים, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן

.ÊË;לעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּבת
ּוׁשאר קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - לאביה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
ּתֹורה חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹלהזנֹותּה"
ּבּתי ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה

זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אם אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו זה ומיועדת]הּניח מי[מזומנת לכל ְְִִִִֶֶֶַַָָ
נֹוׂשא האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם עליה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשּיבֹוא
ּבן יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא והאח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּתֹו
הּבֹועל ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ואּסּור קדׁשה; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָזֹו
רע ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ּולפיכ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבעּולה.
ּבחזקת זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו קנס, לּה אין ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבילדּותּה,

ּברצֹונּה. זה לדבר עצמּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשהפקירה

ג ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא
תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרכיל

עצמּה.[טהור]מזּקק ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ

ּפטּור·. - הּבֹוגרת על אֹו הּקטּנה על רע ׁשם ְְִֵֶֶַַַַַַַָָוהּמֹוציא
על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן הּקנס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָמן
"נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּנערה,

הּכתּוב. ּדּבר ִֵֵַָָמלא

הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית[בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר

רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות
לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ

מּכת אֹו עּורת על[חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ
וכֹופין ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על לֹוקה -ֵֶֶַָ

זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא ׁשּנמצאת[שזינתה אֹו , ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשנּיה ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי עליו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָאסּורה

מדרבנן] לו "ולֹו[אסורה ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָ
עׂשה יבֹוא לא ולּמה לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹתהיה
ויּׂשא ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוידחה
ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזֹו

קּימין. תעׂשה ולא עׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹונמצא

.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד
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.Áזה ּכדרּכּה: ׁשּלא ואחד ּכדרּכּה אחד ׁשנים, עליה ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו
ּבבׁשת חּיב ראׁשֹון, הּוא אם - ּכדרּכּה ׁשּלא עליה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּבא
נפּגמה. ׁשּכבר ּבלבד, ּבבׁשת חּיב אחרֹון, הּוא ואם ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹּופגם;
ּבקנס חּיב אחרֹון, ּבין ראׁשֹון ּבין - ּכדרּכּה עליה ׁשּבא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוזה
נבעלה ׁשּלא ּבת ׁשל ּופגם ּבׁשת אין אבל הּדברים; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּובׁשאר

ּכדרּכּה. ׁשּלא ׁשּנבעלה זֹו ּופגם ּכבׁשת ְְְְְְֲִֶֶֶַָָָָֹֹּכלל,

.Ë:הן ועׂשר קנס, להן ׁשאין הּבנֹות הֹודענּו ְְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכבר
והממאנת בנישואיןהּבֹוגרת, שמיאנה יתומה [קטנה ְְֶֶֶֶַַָ

והאילֹוניתשהשיאוה] והּמתּגרׁשת, והּׁשֹוטה,[עקרה], , ְְְְְִִֶֶַַַָָָ
והמׁשחררת והּׁשבּויה, והּגּיֹורת, כנעניתוהחרׁשת, [שפחה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֻ

רעשנשתחררה] ׁשם עליה והּיֹוצא זנות], ּוׁשאר[שם ; ְְֵֵֶַַָָָ
קנס. להן יׁש ְֵֶַָָָהּבנֹות,

.Èהיתה ואם ּופגם; ּבׁשת לּה יׁש - קנס לּה ׁשּיׁש ּבת ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
לא לּה אין ּכ - קנס לּה ׁשאין ּבת וכל צער. - ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאנּוסה
מּבֹוגרת חּוץ נאנסה, אם וכן נתּפּתתה, אם ּפגם, ולא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבׁשת

וחרׁשת. וׁשֹוטה ְְְֵֶֶֶֶָָּוממאנת

.‡Èעל אף - הממאנת ואת הּבֹוגרת את האֹונס ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכיצד?
והאֹונס וצער; ּופגם ּבׁשת להן יׁש קנס, להן ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּפי
את המפּתה אבל ּבלבד. צער מׁשּלם חרׁשת, אֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשֹוטה

מּכלּום. ּפטּור ְִָָֻּכּלן,

.·Èאּלא ּפיו, ּבהֹודאת מקֹום ּבכל קנס מׁשּלם אדם ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָאין
ׁשל ּבּתֹו 'ּפּתיתי אֹו 'אנסּתי' האֹומר: ,לפיכ עדים. ּפי ְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָָעל
ּבהֹודאת ּופגם ּבׁשת מׁשּלם אבל קנס; מׁשּלם אינֹו - ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹּפלֹוני'
אֹו 'אנסּתה' לֹו: ואמרה ּבדין איׁש ׁשּתבעה ּבת וכן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.
הרי - מעֹולם' דברים היּו 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', ְְֲִִִִֵֵֵָָָָֹ'ּפּתיתה

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע מדרבנן]זה היה[שבועה הֹודה, ׁשאּלּו ; ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
עצמֹו. ּפי על וצער ּופגם ּבׁשת לּה ְְְְִֵֶַַַַַָָֹמׁשּלם

.‚Èאּלא כי 'לא אֹומר: והּוא אֹותי', 'אנסּת לֹו: ְְְִִֵֶַָָָָָֹאמרה
הּצער, ּדמי על הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּפּתיתי'
ּכמֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ׁשהרי ּופגם; ּבׁשת ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומׁשּלם

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר

.„Èהרי - אֹונס ׁשל וארּבעה מפּתה ׁשל דברים ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
הרי אב, לּה אין ואם לאב; נעּורים ׁשבח ׁשּכל אב, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהן

עצמּה. ׁשל ְֵֶַָהן

.ÂËּתבעה ׁשּלא אנּוסה אֹו לה]מפּתה עד[המגיע ְְֲֶַָָָָֹֻ
ה - האב ׁשּמת עד אֹו ׁשּנּׂשאת, עד אֹו ארּבעהׁשּבגרה, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

הּׁשלׁשה[לאנוסה]דברים ּבּדין[למפותה]אֹו עמדה ׁשּלּה. , ְְְִִֶַַָָָָָֹ
אֹותֹו נערה]ותבעה -[כשהיא נּׂשאת אֹו ּבגרה ּכ ואחר , ְְְְִֵַַָָָָָ

הרי - ּבּדין עמידתּה אחר האב מת ואם אב; ׁשל הן ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהרי
זכה ּבּדין, ׁשעמדה מעת האב; יֹורׁשי ׁשהן אחים, ׁשל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהן

האב. ֶָָָּבהן

.ÊË;לעצמּה לבּדֹו קנסּה ונתּגרׁשה, ׁשּנתארסה ְְְְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָהּבת
ּוׁשאר קנסּה לאחר, נתקּדׁשה ּכ ואחר נתּפּתתה אֹו ְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָנאנסה
האב. מרׁשּות מֹוציאין הארּוסין ׁשאין - לאביה ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהּדברים

.ÊÈּבּת את ּתחּלל "אל ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומר, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני
ּתֹורה חּיבה ולא 'הֹואיל האב: יאמר ׁשּלא - ְְְְִִֶַַָָָָָֹֹֹלהזנֹותּה"
ּבּתי ׂשֹוכר הריני לאב, ממֹון ׁשּיּתן אּלא ואֹונס ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמפּתה

זה אּניח אֹו ׁשארצה, ממֹון ּבכל עליה לבֹוא לזה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבתּולה
מי לכל ממֹונֹו ולּתן למחל לאדם ׁשּיׁש ּבחּנם, עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹלבֹוא
ׁשּזה להזנֹותּה". ּבּת את ּתחּלל "אל נאמר: לכ ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּירצה';
ּבׁשארע - מלקֹות לא ממֹון, ולמפּתה לאֹונס ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשחּיבה

הכינה ולא אביה, מּדעת ׁשּלא מקרה, עצמּה[זימנה]הּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
אם אבל מצּוי; ואינֹו ּתמיד, הֹווה אינֹו זה ׁשּדבר ,ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָלכ

מּוכנת הּבתּולה ּבּתֹו זה ומיועדת]הּניח מי[מזומנת לכל ְְִִִִֶֶֶַַָָ
נֹוׂשא האב ונמצא זּמה, הארץ ׁשּתּמלא ּגֹורם עליה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָׁשּיבֹוא
ּבן יּודע לא ותלד ּתתעּבר ׁשאם אחֹותֹו, נֹוׂשא והאח ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּתֹו
הּבֹועל ולֹוקה קדׁשה, היא הרי ,לכ ּבּתֹו והּמכין הּוא. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
אֹותֹו, קֹונסין ואין קדׁשה"; תהיה "לא מּׁשּום ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהּנבעלת
זֹו אבל ּומפּתה, לאֹונס אּלא קנס ּתֹורה חּיבה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
הרי - אביה מּדעת ּבין מּדעּתּה ּבין ,לכ עצמּה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהכינה
ּבין ּבבתּולה ּבין הּוא, אחד קדׁשה ואּסּור קדׁשה; ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָזֹו
רע ׁשם עליה ׁשהּיֹוצא חכמים, אמרּו ּולפיכ ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבעּולה.
ּבחזקת זֹו ׁשהרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו קנס, לּה אין ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבילדּותּה,

ּברצֹונּה. זה לדבר עצמּה ְְְְִִִֶֶַָָָָָׁשהפקירה

ג ּפרק בתּולה נערה ¤¤¨§¨£©§¦הלכֹות

.‡- ׁשקר הּדבר ונמצא יׂשראל, ּבת על רע ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמֹוציא
תל מ"ּלא ׁשּלֹו ואזהרה אֹותֹו"; "ויּסרּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹוקה,
ּכסף סלעים מאה מׁשקל לאביה ונֹותן ;"ּבעּמי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָרכיל

עצמּה.[טהור]מזּקק ׁשל הן הרי יתֹומה, היתה ואם ; ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻ

ּפטּור·. - הּבֹוגרת על אֹו הּקטּנה על רע ׁשם ְְִֵֶֶַַַַַַַָָוהּמֹוציא
על ׁשּיֹוציא עד חּיב ואינֹו הּמלקֹות; ּומן הּקנס ְְְִִִֵֶַַַַַַָָמן
"נערה" הּנערה", ּבתּולי את "והֹוציאּו ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּנערה,

הּכתּוב. ּדּבר ִֵֵַָָמלא

הּבית‚. ּבפני אּלא זה ּדין ּדנין המקדש]אין ּובבית[בית , ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
רע ׁשם מֹוציא ּבדין ׁשּיׁש מּפני - ּוׁשלׁשה עׂשרים ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹּדין
נהרגת. זֹו הרי ׁשאמר, ּכמֹו הּדבר נמצא ׁשאם נפׁשֹות, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדיני
ּכמֹו ּבׁשלׁשה, זמן ּבכל ּבהן ּדנין והמפּתה, האֹונס ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאבל

סנהדרין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשּיתּבאר

רע„. ׁשם מֹוציא אׁשת ׁשּתׁשב ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומצות
לו]ּתחּתיו לאּׁשה",[נשואה תהיה "ולֹו ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָ

מּכת אֹו עּורת על[חולת]אפּלּו עבר - ּגרׁשּה ואם ׁשחין. ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ
וכֹופין ימיו". ּכל לׁשּלחּה יּוכל "לא ׁשּנאמר: תעׂשה', ְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָָָֹֹ'לא
קדם ואם ּבאֹונס; ׁשּבארנּו ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו ּומחזיר, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָאֹותֹו
ּבגרּוׁשה ׁשאסּור ּכהן ׁשהיה אֹו ׁשּמתה, אֹו וקּדׁשּה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאחד

ּגרּוׁשיה. על לֹוקה -ֵֶֶַָ

זּמה‰. ּדבר ּבּה תחתיו]נמצא ׁשּנמצאת[שזינתה אֹו , ְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשנּיה ואפּלּו עׂשה, מחּיבי אֹו לאוין, מחּיבי עליו ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָאסּורה

מדרבנן] לו "ולֹו[אסורה ׁשּנאמר: ּבגט: יגרׁשּנה זה הרי -ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַָָ
עׂשה יבֹוא לא ולּמה לֹו. הראּויה אּׁשה לאּׁשה", ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֹתהיה
ויּׂשא ּבאֹונס, ּבין רע ׁשם ּבמֹוציא ּבין תעׂשה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹוידחה
ליׁשב, היא תרצה ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי לֹו? האסּורה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹזֹו

קּימין. תעׂשה ולא עׂשה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹונמצא

.Â:וּיאמר ּדין לבית ׁשּיבֹוא הּוא רע? ׁשם הֹוצאת ְְִֵֵֵֶַַַַָָֹּכיצד
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ּבתּולים, לּה מצאתי ולא אֹותּה ּבעלּתי זֹו ְְְֲִִִַַָָָָָָֹ'נערה
אחר[חקרתי]ּוכׁשּבּקׁשּתי ּתחּתי ׁשּזּנתה לי נֹודע הּדבר, על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָָ

ּדין ּובית ּבפניהן'; ׁשּזּנתה עדי הן ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשארסּתיה,
הּדבר נמצא אם עדּותן: וחֹוקרין העדים, ּדברי ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומעין
העדים והּוזּמּו עדים האב הביא ואם נסקלת; ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאמת,
הּוא, וילקה יּסקלּו, - ׁשקר ׁשהעידּו ונמצא הּבעל, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהביא
אּלּו ּבּתי", ּבתּולי "ואּלה נאמר: זה ועל סלע. מאה ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָויּתן
אחרים, עדים והביא הּבעל חזר הּבעל. עדי ׁשּיזּמּו ְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָהעדים
זה על נסקלין; אביה ועדי הּנערה הרי - האב עדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָוהּוזם

הּׁשמּועה מּפי הּזה", הּדבר היה אמת "ואם [מסורתנאמר: ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
ע"ה] רבינו וזֹוממיןממשה עדים ּבּה יׁש זֹו, ׁשּפרׁשה ְְְִִֵֵֶָָָָָלמדּו

זֹוממין. ְְְִֵוזֹוממי

.Êׁשהביא ּפי על אף - ּבֹוגרת והיא רע ׁשם עליה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹוציא
מן ּפטּור זה הרי נערה, ּכׁשהיתה ּתחּתיו ׁשּזנת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעדים
ּתּסקל, זֹו הרי - אמת הּדבר נמצא ואם הּקנס; ּומן ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמלקֹות
היתה. נערה ׁשּזּנתה ּובעת הֹואיל ּבֹוגרת, ׁשהיא ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאף

.Áנתּפּתתה אֹו נאנסה אם קנס לּה ׁשאין נערה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
לעיל] מן[כמפורט ּפטּור רע ׁשם עליה הּמֹוציא ּכ -ִִֵֶַַָָָָ

והּׁשפחה ׁשּנתּגּירה הּנכרית וכן הּתׁשלּומין. ּומן ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמלקֹות
אפּלּו[הכנענית] - ׁשנים ׁשלׁש מּבת ּפחּותה ְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹׁשּנׁשּתחררה,

הֹורתּה ממנה]היתה אמה ּבקדּׁשה[הריון [בהיותהׁשּלא ְְִֶָָָָָֹֻ
שפחה] או רעגויה ׁשם עליה הּמֹוציא - ּבקדּׁשה ְִִֵֵֶַַָָָָָֻּולדתּה

רע ׁשם הֹוציא "ּכי ׁשּנאמר: הּמלקֹות, ּומן הּקנס מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָּפטּור
ּבקדּׁשה. ּולדתּה הֹורתּה ׁשּתהיה עד יׂשראל", ּבתּולת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻעל

.Ëׁשם עליה והֹוציא וקּדׁשּה וחזר וגרׁשּה, נערה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָקּדׁש
הראׁשֹונים, ּבּקּדּוׁשין ּתחּתיו ׁשּזּנתה עדים והביא ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָרע,
יבמּתֹו היתה אם וכן ּפטּור. זה הרי - זֹוממין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָונמצאּו
ּתחת ׁשּזּנתה עדים והביא רע, ׁשם עליה והֹוציא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכנסּה,
הּמלקֹות מן ּפטּור זה הרי - זֹוממין ונמצאּו אחיו, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָקּדּוׁשי
יגרׁש. לגרׁש, רצה אם - הּפטּור וכל הּתׁשלּומין. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּומן

.Èרע ׁשם ויֹוציא ּכדרּכּה, אֹותּה ׁשּיבעל עד חּיב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאינֹו
[- לזר 'לא[שנבעלה ואמר: ּכדרּכּה, ׁשּלא ּבעלּה ְְְְְְֶַַַָָָָָֹֹּכדרּכּה.

מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין ּפטּור; - ּבתּולה' ְְְִִַַַַָָָָמצאתיה
מדרבנן] .[מלקות

.‡Èאמר ולא ּבתּולה', מצאתיה 'לא אמר: אם ְְְְִִֵַַָָָָָֹֹוכן
עדים הביא ולא ּתחּתי', 'זּנתה ׁשאמר אֹו ּתחּתי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּזּנתה
ׁשהעדים ּפי על אף ּפטּור, זה הרי - מאליהן ּבאּו ֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאּלא

הּוזּמּו. אם ֱִִֶַָנהרגים

.·È,ּכבֹוד לׁשֹון - הּׂשמלה" "ּופרׂשּו ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָזה
היא] זה[כשהכוונה וכן הּדבר; ּבסתרי ונֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשּנֹוׂשאין

הּבעל. עדי זֹוממי הם ּבּתי", ּבתּולי "ואּלה האב: ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּיאמר
אחר ּבׁשּזנת ּתהרג, הּדבר" היה אמת "ואם ׁשּנאמר: ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזה
קדם אבל אביה"; ּבית "לזנֹות ׁשּנאמר: ּבעדים, ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהארּוסין
מּכלּום, ּפטּורה ׁשהיא ּבּה ּתֹורה ּדנה ּכבר ְְְִִִֵֶָָָָָָָהארּוסין,
אנס. ּבין ּפּתה ּבין ּבלבד, ממֹון ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָּובֹועלּה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

קודש שבת

dhFU zFkld¦§¨
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
ּכתֹורת לׂשֹוטה לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֲֶֶַַַָָָֹלא
קרּבנּה; על ׁשמן לּתן ׁשּלא (ב) ּבּתֹורה; הּסדּורה ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּקנאֹות
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור לבֹונה. עליו לּתן ׁשּלא ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹ(ג)

א ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

-[התראה]קּנּוי‡. אׁשּתֹו" את "וקּנא ּבּתֹורה: האמּור ְְִִִֵֶַָָָ
אפּלּו ּפלֹוני'; עם ּתּסתרי 'אל עדים: ּבפני לּה ׁשּיאמר ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹהּוא

עימו"]היה תיסתרי "אל אמר שעליו אחיה,[זה אֹו אביה, ִִָָָָָָ
מתקּׁשה ׁשאינֹו האיׁש והּוא ׁשחּוף, אֹו עבד, אֹו ּגֹוי, ְְִִֵֶֶֶֶַָָאֹו

מֹוליד. ְִֵואינֹו

ׁשּתּסתר·. היא - "ונסּתרה" ּבּתֹורה: האמּורה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהּסתירה
ׁשני ּבפני עּמֹו' ּתּסתרי 'אל לּה ׁשאמר האיׁש אֹותֹו ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָעם

לצלֹות ּכדי ׁשהּוא טמאה, ּכדי עּמֹו ׁשהת אם [עלעדים. ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָֻ
תרנגולת]ּביצההאש] זֹו[לשתותה]ּולגמעּה[של הרי - ְְֲֵֵָָָ

הּדבר; ויּבדק הּמרים מי ׁשּתׁשּתה עד ּבעלּה על ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאסּורה
ותצא לעֹולם, עליו ּתאסר - ׂשֹוטה מי ׁשם ׁשאין ְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובזמן

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא

עם‚. לּה על]קּנא ּתּסתרי[- 'אל לּה: ואמר ּכאחד ׁשנים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכדי וׁשהת ּכאחד, ׁשניהן עם ונסּתרה ּופלֹוני', ּפלֹוני ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָעם
זֹו הרי - ואחיה אביה אֹו אחיה, ׁשני הן אפּלּו - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻטמאה

ׁשּתׁשּתה. עד ְֲִֶֶַָאסּורה

זה„. אין - ּפלֹוני' עם ּתדּברי 'אל ׁשנים: ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָאמר
טמאה ּכדי וׁשהת ּבעדים עּמֹו ׁשּנסּתרה ּפי על ואף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻקּנּוי;

זה. ּבקּנּוי ׁשֹותה ואינּה עליו, נאסרה לא -ְְְִֵֶֶֶָָָָָֹ

מדּברת‰. וראּוה עּמֹו', ּתּסתרי 'אל לּה: אמר אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָוכן
לא אם וכן ׁשֹותה; ולא נאסרה ולא סתירה, זֹו אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹעּמֹו
וׁשהתה זה עם ׁשּנסּתרה והעידּו ׁשנים ּובאּו קּנּוי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָקדם
ׁשֹותה. ואינּה ּבעלּה, על נאסרה לא - טמאה ּכדי ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוׁשהת

.Âמּבן ּפחֹות קטן והיה ּפלֹוני', עם ּתּסתרי 'אל לּה: ְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָאמר
עם ּתּסתרי 'אל לּה: ׁשאמר אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּתׁשע
- אֹותּה" איׁש "וׁשכב ׁשּנאמר: קּנּוי, זה אין - זֹו' ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָּבהמה

עליו. אֹותּה אֹוסרין ׁשאינן ולבהמה, לקטן ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָּפרט

.Ê,מחּול קּנּויֹו - ׁשּתּסתר קדם קּנּויֹו על ׁשּמחל ִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבעל
למחל. יכֹול אינֹו ׁשּתּסתר אחר אבל לּה; קּנא לא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּוכאּלּו
לקּנֹות צרי - החזירּה ואם ׁשּמחל; ּכמי זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגרׁשּה

אחר. ִֵַקּנּוי

.Áזה עם ׁשּנסּתרה אֹותּה וראה ׁשנים, ּבפני לּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָקּנא
עליו, אסּורה זֹו הרי - טמאה ּכדי וׁשהת עליו, לּה ְְְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָָָֻׁשּקּנא
עצמֹו. ּפי על להׁשקֹותּה יכֹול ׁשאינֹו ּכתּבה; ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻויֹוציא
ׁשּׁשמע עד הּקּנּוי, אחר אחריה מרּננין העם ׁשמע אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָוכן

הּטוֹות ּבּה,[צמר]מהּנׁשים ונֹותנֹות נֹוׂשאֹות הּלבנה לאֹור ְְְְְִֵַַַָָָָָ
לקּימּה, לֹו אסּור זה הרי - עליו לּה ׁשּקּנא האיׁש עם ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּזּנת

ּכתּבה. ויּתן ְְְִִֵָֻויֹוציא

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

.Ëוׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא
יֹוציא עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי

לֹו. מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ּכתּבה; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻויּתן

.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,

מּכתּבתּה. לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻהאסּורין;

.‡Èקֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
אחר עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָלּה
אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻּכ
ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָאֹו

לּה. קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, ְְְִִֵֵֶַָָָֹיכֹול

.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וחזר[לא , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש לּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוקּנא
לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על אֹותּה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשקה
עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻותצא
ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ּבעדים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאחר
אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ּכׁשּיׁשקה והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּפעמים;

.‚Èעם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה
עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבעדים
מׁשקין זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; ּבעל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לזה ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותּה

עד. ׁשם ׁשּיהיה עד ְְְִֵֶֶַָָָוטמאה',

.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד[כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ויֹוצאה ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ּכתּבה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּבלא

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:

.ÂËּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
להעיד ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו סֹופרים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָמּדברי
ותצא ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
לעדּות ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה

זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף [המנויותטמאה. ְְִֵֶֶַָָָֻ
טז] יב, גירושין ׁשּנטמאת,בהלכות זֹו על זֹו מעידֹות ,ְְִִֶַָ

אבל להׁשקֹותּה; וׁשּלא ּבעלּה, על לאסרּה עליה ְְְְְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹונאמנת
ויֹוצאה. ּכתּבתּה נֹוטלת אּלא מּכתּבתּה, לפסלּה ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻלא

.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבא
'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,
ׂשֹוטה ּבטמאת אחד ׁשעד לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻנטמאת'
הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשנים;

ּכׁשנים. ְִִֶַׁשהּוא

.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבאּו
אחריו ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָנטמאת',

ׁשֹותה. זֹו הרי - נטמאת' 'לא ְְְֲִֵָָָֹואמרּו

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּכאחד
רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - נטמאת' ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ'לא

הם. מחצה על ְֱֱֵֶֶַָָּכמחצה

.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו
זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵָָָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִַַָָָֹֹׁשֹותה;
הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ'נטמאת'

ׁשֹותה. ָזֹו

.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל
נאסרה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאסּורה

נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקתּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ
עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ב ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה
ּבלא ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:
רֹוצה 'איני ּבעלּה: אמר אם וכן כתּבה. ּבלא ותצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻלׁשּתֹות,
אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהׁשקֹותּה',
לעֹולם. עליו אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֻׁשֹותה,

ּפי·. על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואּלּו
יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות רֹוצה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָׁשהיא
ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו כתּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבלא
הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש לעֹולם; ּבעליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעל

יבם וׁשֹומרת שאחיוארּוסה, וממתינה בנים בלא בעלה [מת ְֲֶֶָָָ
ואׁשתייבמה] הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נקבות]אנּדרֹוגינֹוס ואיבר זכרות איבר בו ואׁשת[יש , ְְְִֵֶַ
אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו האּלם, אֹו החּגר, אֹו ִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסּומא,
ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, החּגרת, וכן יד, ּכרּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

א ּכל - ׁשֹומעת וׁשאינּה לׁשּתֹות.ּכף, ראּויה אינּה מאּלּו חת ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּתׂשטה‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין
ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - איׁשּה" ּתחת ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְִִִִַַַָָָָָָּתחת
מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת קטן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלאׁשת
האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאיׁשּה"
ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן לחּגרת; ּפרט -ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ׁשהיתה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
ּפרט - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפּה
ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאּלמת;
היא ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי
ּדבר ׁשּכל למדּת, הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשלמה
מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמעּכב
מעּכב ּכמֹוהּו מּום מּלהׁשקֹותּה, הּבעל את המעּכב ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָוכל

מּלׁשּתֹות. ְִִָאֹותּה

על„. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה
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.Ëוׁשהת קּנּוי אחר עּמֹו ׁשּנסּתרה לֹו והעיד אחד עד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּבא
יֹוציא עליו, סֹומכת ודעּתֹו לֹו נאמן הּוא אם - טמאה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָֻּכדי

לֹו. מּתרת אׁשּתֹו הרי לאו, ואם ּכתּבה; ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻֻויּתן

.Èאֹו ּבעלּה, ׁשּנתחרׁש מי להן: מקּנין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָואּלּו
ּבבית חבּוׁש ׁשהיה אֹו אחרת, ּבמדינה ׁשהיה אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּטה,

מּכתּבתּה. לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא ְְְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֻהאסּורין;

.‡Èקֹוראין אחריה, מרּננין ׁשהעם ּדין ּבית ׁשמעּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
אחר עדים ּבאּו ּפלֹוני'. עם ּתּסתרי 'אל לּה: ואֹומרין ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָלּה
אֹוסרין ּדין ּבית - טמאה ּכדי וׁשהת עּמֹו ׁשּנסּתרה ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻּכ
ּבעלּה, ּוכׁשּיבֹוא ּכתּבתּה; וקֹורעין לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָֻאֹותּה
ואינֹו ּגט; לּה נֹותן - האסּורין מּבית יצא אֹו יבריא, ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַָָאֹו

לּה. קּנא ׁשּלא מּפני להׁשקֹותּה, ְְְִִֵֵֶַָָָֹיכֹול

.·Èמהן ונּקתה הּמרים מי מהם]ׁשתת מתה וחזר[לא , ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ
אינֹו - עּמֹו ונסּתרה ידֹו, על ׁשהׁשקּה מהאיׁש לּה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוקּנא
לעֹולם, עליו ּתאסר אּלא ׁשנּיה, ּפעם ידֹו על אֹותּה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשקה
עם ונסּתרה אחר, עם לּה קּנא אם אבל ּכתּבה. ּבלא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֻותצא
ּכּמה ואפּלּו ׁשנּיה, ּפעם אֹותּה מׁשקה - ּבעדים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהאחר
אחר. איׁש ּבגלל ּפעם ּכל אֹותּה ּכׁשּיׁשקה והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָּפעמים;

.‚Èעם לּה וקּנא לאחר, ונּׂשאת וגרׁשּה, אֹותּה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהׁשקה
עּמֹו ונסּתרה ּבגללֹו, הראׁשֹון הּבעל אֹותּה ׁשהׁשקה ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָהאיׁש
מּפני ידֹו, על אֹותּה מׁשקה הּׁשני הּבעל הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּבעדים
מׁשקין זה, אחר לזה ונּׂשאת מאה ואפּלּו ׁשני; ּבעל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לזה ׁשהחזקה 'וּדאי אֹומרין: ואין אחד; איׁש ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותּה

עד. ׁשם ׁשּיהיה עד ְְְִֵֶֶַָָָוטמאה',

.„Èעּמֹו הּקּנּוי אחר ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהאּׁשה
לׁשּתֹות עֹומדת היא והרי להבדק]ּבעדים, עד[כדי ּובא , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ

- עּמֹו לּה ׁשּקּנא זה עם ּבפניו ׁשּנבעלה עליה והעיד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָאחד
ויֹוצאה ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על אסּורה זֹו ְְְְֲֲֲֵֵַַָָָָָָהרי
הּסתירה, מעדי אחד זה טמאה עד היה ואפּלּו ּכתּבה; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻּבלא

עד. והרי ּבּה", אין "ועד ְֱֲֵֵֵֵֶֶַַָׁשּנאמר:

.ÂËּבעברה לעדּות ּופסּול וׁשפחה, ועבד, אּׁשה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
להעיד ׂשֹוטה לעדּות נאמן - קרֹוב ואפּלּו סֹופרים, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָמּדברי
ותצא ׁשֹותה, ואינּה לעֹולם, ּבעלּה על ותאסר ׁשּזּנת, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָעליה
ּכׁשרים, ּבעדים והּסתירה הּקּנּוי וקדם הֹואיל ּכתּבה; ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻּבלא
לעדּות ּכׁשרין ּכּלן הרי - ּבטמאה אחד עד האמינה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻוהּתֹורה

זֹו את זֹו ׁשּׂשֹונאֹות נׁשים חמׁש אף [המנויותטמאה. ְְִֵֶֶַָָָֻ
טז] יב, גירושין ׁשּנטמאת,בהלכות זֹו על זֹו מעידֹות ,ְְִִֶַָ

אבל להׁשקֹותּה; וׁשּלא ּבעלּה, על לאסרּה עליה ְְְְְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹונאמנת
ויֹוצאה. ּכתּבתּה נֹוטלת אּלא מּכתּבתּה, לפסלּה ְְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹֻֻלא

.ÊËאינּה זֹו הרי - 'נטמאת' ואֹומר ּכׁשר אחד עד ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבא
'לא ואמר והכחיׁשֹו אחד עד ּבא ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשֹותה,
ׂשֹוטה ּבטמאת אחד ׁשעד לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻנטמאת'
הראׁשֹון, ּדברי ּדֹוחין אחרֹון ׁשל ּדבריו ואין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשנים;

ּכׁשנים. ְִִֶַׁשהּוא

.ÊÈלא' אֹומר וזה 'נטמאת', אֹומר זה ּכאחד, ׁשניהן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּבאּו
אחריו ׁשנים ּובאּו 'נטמאת', אחד ׁשאמר אֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָנטמאת',

ׁשֹותה. זֹו הרי - נטמאת' 'לא ְְְֲִֵָָָֹואמרּו

.ÁÈ,רּבים ּפסּולין אֹו רּבֹות, ונׁשים ּכׁשר, אחד עד ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבא
אֹומרין והּפסּולין והּנׁשים 'נטמאת', אֹומר העד - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּכאחד
רּבים, ּופסּולין אחד ׁשעד ׁשֹותה; זֹו הרי - נטמאת' ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ'לא

הם. מחצה על ְֱֱֵֶֶַָָּכמחצה

.ËÈנׁשים ׁשּתי ּכיצד? הרב. אחר הֹולכין ּפסּולין, ּכּלן ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֻהיּו
זֹו הרי - נטמאת' 'לא אֹומרֹות וׁשלׁש 'נטמאת', ְְְְְֲִִֵָָָֹֹאֹומרֹות
אֹומרֹות וארּבע נטמאת', 'לא אֹומרֹות ׁשלׁש ְְְְְִַַָָָֹֹׁשֹותה;
הרי למחצה, מחצה היּו ׁשֹותה. אינּה זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ'נטמאת'

ׁשֹותה. ָזֹו

.Îזֹו הרי - טמאה עדי מּפני ׁשֹותה ׁשאינּה ׂשֹוטה ְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָָָֻּכל
נאסרה ׁשהרי ּכתּבה; ּבלא ותצא לעֹולם, ּבעלּה על ְְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻאסּורה

נמנעה ׁשּתּתירּה והּׁשתּיה ּוסתירה, נבדקתּבקּנּוי [אינה ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ
עדבשתייה] ּבּה יׁש ׁשהרי ׁשּבארנּו.[שנטמאה]- ּכמֹו , ְְֲֵֵֵֵֶֶַָ

ב ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

אֹותּה‡. ּכֹופין אין - ונסּתרה ּבעלּה, לּה ׁשּקּנא ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָאּׁשה
ּבלא ּתצא - נטמאתי' 'הן ואמרה: רצת, אם אּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹלׁשּתֹות;
אם וכן ׁשֹותה. ואינּה לעֹולם; ּבעלּה על ונאסרה ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻכתּבה,
אֹותּה ּכֹופין אין - ׁשֹותה' ואיני טמאה, 'איני ְְְִִִֵֵֵֵָָָָָאמרה:
רֹוצה 'איני ּבעלּה: אמר אם וכן כתּבה. ּבלא ותצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻלׁשּתֹות,
אינּה זֹו הרי - ׁשּנסּתרה אחר ּבעלּה ׁשּבעלּה אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהׁשקֹותּה',
לעֹולם. עליו אסּורה והיא ויֹוצאה; ּכתּבתּה ונֹוטלת ְְְְְְֲִֶֶָָָָָָָָֻׁשֹותה,

ּפי·. על אף לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן הּנׁשים הן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָואּלּו
יֹוצאֹות אּלא להׁשקֹותּה, רֹוצה ּובעלּה לׁשּתֹות רֹוצה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָׁשהיא
ויאסרּו קּנּוי, עדי אחר סתירה עדי מּׁשּיבֹואּו כתּבה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבלא
הן: ואּלּו הן, נׁשים עׂשרה וחמׁש לעֹולם; ּבעליהן ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָעל

יבם וׁשֹומרת שאחיוארּוסה, וממתינה בנים בלא בעלה [מת ְֲֶֶָָָ
ואׁשתייבמה] הּקטן, אׁשת ּוגדֹולה הּגדֹול, אׁשת ּוקטּנה ,ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נקבות]אנּדרֹוגינֹוס ואיבר זכרות איבר בו ואׁשת[יש , ְְְִֵֶַ
אֹו ׁשֹומע, ׁשאינֹו מי אֹו האּלם, אֹו החּגר, אֹו ִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּסּומא,
ּוכרּותת והּסּומא, והאּלמת, החּגרת, וכן יד, ּכרּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

א ּכל - ׁשֹומעת וׁשאינּה לׁשּתֹות.ּכף, ראּויה אינּה מאּלּו חת ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּתׂשטה‚. "אׁשר ׁשּנאמר: לׁשּתֹות? ראּויין ׁשאינן ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָּומּנין
ׁשאינּה יבם, וׁשֹומרת לארּוסה ּפרט - איׁשּה" ּתחת ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּׁשה
ּפרט - "איׁשּה" לקטּנה; ּפרט - "אּׁשה" איׁשּה; ְְְִִִִַַַָָָָָָּתחת
מעיני "ונעלם איׁש; ׁשאינֹו אנּדרֹוגינֹוס ואׁשת קטן ְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָלאׁשת
האּׁשה" את הּכהן "והעמיד סּומא; לאׁשת ּפרט - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאיׁשּה"
ּכף, לּה ׁשאין למי ּפרט - ּכּפיה" על "ונתן לחּגרת; ּפרט -ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ואפּלּו ּבּה, לּקח יכֹולה ׁשאינּה יבׁשה אֹו עקּמה, ׁשהיתה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
ּפרט - האּׁשה" "ואמרה "ּכּפיה"; ׁשּנאמר: אחת, ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּפּה
ׁשֹומעת. ׁשאינּה למי ּפרט - האּׁשה" אל "ואמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאּלמת;
היא ׁשּתהיה עד איׁשּה", ּתחת "אּׁשה אֹומר: הּוא ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהרי
ּדבר ׁשּכל למדּת, הא ּכמֹותּה; ׁשלם והּוא ּכמֹוהּו ְְְְֵֵֶַָָָָָָָָָָׁשלמה
מּלהׁשקֹותּה; ּבעלּה את מעּכב מּלׁשּתֹות, אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמעּכב
מעּכב ּכמֹוהּו מּום מּלהׁשקֹותּה, הּבעל את המעּכב ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָוכל

מּלׁשּתֹות. ְִִָאֹותּה

על„. נאסרה ּברצֹונּה, זנת אם - אביה ׁשהּׂשיאּה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָקטּנה
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לפסלּה אּלא להׁשקֹותּה, לא - לּה מקּנין לפיכ ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹּבעלּה;
מאּון ּבת קטּנה אבל ׁשאמרנּו. ּכמֹו יתומהמּכתּבתּה, [קטנה ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

אלו] בנישואין במיאונה נישואיה ומבטלת איןשהשיאוה -ֵ
היה ואפּלּו ּבעלּה; על להאסר רצֹון לּה ׁשאין לּה, ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמקּנין

עליו. נאסרה לא ְֵֶֶָָָֹֹכהן,

לזקּוקתֹו‰. אֹו לארּוסתֹו שיבמה]קּנא קודם ,[יבימתו ְֲִִֵַָָ
הּנׁשים. ּכל ּכׁשאר ׁשֹותה, זֹו הרי - ׁשּנׂשאּה אחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָונסּתרה
- ּבעלּה אֹותּה ׁשּיבעל קדם ונסּתרה לּה, ׁשּקּנא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹנׂשּואה
לעֹולם, עליו ואסּורה כתּבה, ּבלא ויֹוצאה ׁשֹותה, ְְְְְֲֵַָָָָָָָָֹֻאינּה
,"איׁש מּבלעדי ׁשכבּתֹו, את ּב איׁש "ויּתן ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:

ּבֹועל. לׁשכיבת ּבעל ׁשכיבת ְְְִִִֵֶַַַַָָׁשּקדמה

.Â,מׁשחרר עבד ואׁשת הּגר, ואׁשת והמׁשחררת, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּגּיֹורת,
הּסריס ואׁשת ממזר, ואׁשת חּמה[עקר]ּוממזרת, סריס ּבין , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

סריס[מלידה] עיקרין]אדם[בידי]ּבין כוס שתה ,[כגון ְִֵָָ
וׁשֹותֹות. הּנׁשים ּככל הן הרי - לבעליהן ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֻהּמּתרֹות

.Êּכמֹות אֹותּה ּומׁשקה לּה מקּנא - ּומניקה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֻמעּברת
ׁשּתׁשּתה קדם ּבעלּה ּומת לׁשּתֹות, העֹומדת אּׁשה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשהיא.

ּכתּבה. נֹוטלת ולא ׁשֹותה, אינּה -ְְֵֶֶָָָֹֻ

.Áאין - ׁשהגּדיל אחר מּימיו אסּורה ּביאה ׁשּבא איׁש ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
ארּוסתֹו על ּבא אפּלּו אׁשּתֹו; את ּבֹודקין המאררים ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָהּמים
ּבֹודקין הּמים אין - סֹופרים מּדברי ׁשאסּורה חמיו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּבבית
ההיא והאּׁשה מעֹון, האיׁש "ונּקה ׁשּנאמר: אׁשּתֹו, ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאת
ּתּׂשא האּׁשה מעֹון, מנּקה ׁשהאיׁש ּבזמן - עֹונּה" את ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻּתּׂשא

עֹונּה. ֲֶָאת

.Ëאֹו לאוין מחּיבי עליו אסּורה אׁשּתֹו היתה אם ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלפיכ
ׁשנּיה אפּלּו עׂשה, מדרבנן]מחּיבי ונסּתרה[אסורה לּה וקּנא , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָ

עליו אסּורה ותהיה כתּבה, ּבלא ּתצא אּלא ׁשֹותה, אינּה -ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ
חברֹו ּומינקת חברֹו מעּברת ונׂשא עבר זה. מּׁשם [אחראף ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ

גירושין] או עברה.מיתה ּכאן ׁשאין ׁשֹותה, זֹו הרי -ֲֲֵֵֵֶָָָ

.Èעקרה ונׂשא ּבנים, ולא לולד הראּויה אּׁשה לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹמי
אילֹונית אֹו זקנה מלידה]אֹו ולא[עקרה ׁשֹותה, אינּה - ְְְִֵֵַָָָֹ

לולד ראּויה אחרת אּׁשה אֹו ּבנים, לֹו היּו ּכתּבה; ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻנֹוטלת
עקרה אֹו זקנה ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה, מׁשקה זה הרי -ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה נאמר ׁשּלא לולד; ראּויה ואינּה אילֹונית ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹו
יֹולדת היתה ׁשאם - לולד ּבראּויה אּלא זרע" ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"ונזרעה
זכרים. ּתלד נקבֹות, לילד ּדרּכּה היה ּברוח; ּתלד ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבצער,

.‡Èּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין ּומתּו ּובנים, אּׁשה לֹו ְְִִִִִֵֵָָָָָהיּו
ּבנים,[העקרה]נראית לֹו היּו לא אֹותּה. ּומׁשקה לׁשּתֹות, ְְְִִִֵֶַָָָֹ

ּבּה, וכּיֹוצא האילֹונית זֹו אּלא לולד, הראּויה אּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹולא
נדחית ּכבר - לסתירה קּנּוי ּבין מּגרּוׁשתֹו ּבן לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָונֹולד

מּלׁשּתֹות. ְְִִִַָהאילֹונית

.·Èמי ׁשתת ולא ּוסתירה, קּנּוי לּה ׁשהיה אּׁשה ְְִִִֵֶָָָָָָָָֹּכל
רצת ׁשּלא ּבין להׁשקֹותּה, ּבעלּה רצה ׁשּלא ּבין - ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמרים
מאּלּו היתה אֹו הֹודת, אֹו טמאה, עד לּה ׁשּבא ּבין ְְִֵֵֵֵֶָָָָָָֻהיא,
- ּדין ּבית לּה ׁשּקּנאּו אֹו לׁשּתֹות, ראּויין ׁשאינן ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָהּנׁשים
על אסּורה היא הרי מקֹום, מּכל ּבעלּה על ונאסרה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהֹואיל
ּבעלּה. על אסּורה ׁשהיא ּכדר לעֹולם, עּמֹו ׁשּנתיחדה ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָזה

היּו אפּלּו ּבגט, מּתחּתיו אֹותּה מֹוציאין - ּונׂשאּה עבר ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָואם
הּׁשמּועה מּפי ּבנים; מּמּנּו ע"ה]לּה רבינו ממשה [מסורת ְִִִִֶַָָָ

לּבֹועל. טמאה ּכ לּבעל, ׁשּטמאה ּכׁשם - ְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָלמדּו

.‚Èעדים ׁשני עליה ּובאּו קּנּוי, קדם לא אם ְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹאבל
ׁשּנכנסּו ּכגֹון מכער, ּדבר וראּו זה, איׁש עם ְְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָֹׁשּנסּתרה
מן למעלה רק מצאּו אֹו חגֹורה חֹוגרת ּומצאּוה ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹאחריו

המיטה]הּכילה שעל הֹוציאּה[וילון אם - ּבזה וכּיֹוצא ְִִִֵֶַַָָָ
אּלא לּנטען, תּנׂשא לא זֹו הרי - זה מכער ּבדבר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּבעלּה
לא - מּמּנּו ּבנים לּה והיּו ּונׂשאּה, עבר ואם עליו. ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָֹאסּורה

ּתצא. ּבנים, לּה היּו לא ואם ְִִֵֵֵֵָָָֹתצא;

.„Èׁשּנבֹוכה אמּורים? ּדברים עליה[רעשה]ּבּמה העיר ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ
זּנה 'ּפלֹוני ואמרּו: יֹותר, אֹו ּומחצה יֹום הּנטען זה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָועל
לֹו אֹו לּה היּו ׁשּלא והּוא - הּקֹול ּפסק ולא ּפלֹונית', ְְְִִֶַַָָָֹֹעם
לדבר רּנה ׁשם היתה לא אם אבל הּקֹול. ׁשּמעבירין ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָֹאֹויבים
נּׂשאת אם - יראה מחמת ׁשּלא הּקֹול ּפסק אֹו ּבעיר, ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה
עד ּבא אפּלּו ּבנים; לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלּנטען

תצא. לא עּמֹו, ׁשּזנת ִֵֵֶֶָָָֹאחד

.ÂËלאחר ונּׂשאת מכער, דבר ּבעדי ּבעלּה ׁשהֹוציאּה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹמי
ּבעלּה מּתחת ׁשּיצאת לּנטען להּנׂשא אסּורה זֹו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָוגרׁשּה
ּבנים. לּה ׁשאין ּפי על אף תצא, לא - נּׂשאת ואם ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבגללֹו;

.ÊËזה עם ׁשּזנת והעידּו עדים ׁשני ׁשּבאּו אּׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּכל
על ואף מּזה, ּתצא זֹו הרי - הראׁשֹון ּבעלּה ּתחת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכׁשהיתה
ּתצא 'ּתצא', ׁשאמרנּו וכל ּבנים. ּכּמה מּמּנּו לּה ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּפי

ּכתּבה. ְְָֹֻּבלא

ג ּפרק ׂשֹוטה ¤¤¨§¦הלכֹות

ּדין‡. לבית ּבא הּבעל ׂשֹוטה? הׁשקאת סדר ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָּכיצד
ּפלֹוני ּבפני לּה קּנאתי זֹו 'אׁשּתי להן: ואֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָָׁשּבעירֹו,

ונס ּפלֹוני, עם ּתּסתר ׁשּלא עדי,ּופלֹוני ואּלּו עּמֹו, ּתרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
לבּדק להׁשקֹותּה רֹוצה ואני טהֹורה, ׁשהיא אֹומרת ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָֹוהיא
ׁשני לֹו ּומֹוסרין העדים, ּדברי ׁשֹומעין ּדין ּובית ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָהּדבר'.
ׁשתּיה, קדם עליה יבֹוא ׁשּמא לׁשמרֹו חכמים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹתלמידי
אֹותֹו ּומׁשּלחין ׁשּתׁשּתה; עד עליו נאסרה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשהרי
הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּׂשֹוטה את מׁשקין ׁשאין ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,

ּבּמקּדׁש. זקנים ׁשבעים ְְְִִִִֵֶַָׁשל

אֹותּה·. מֹוׁשיבין הּגדֹול ּדין ּבית לירּוׁשלים, ִִִִִִִֵַַָָָהּגיעּו
אֹותּה ּומפחידין ּבעלּה, ּבפני ׁשּלא עליה ּומאּימין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּביניהן,
יין הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין ּתׁשּתה. ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּפחד
הרּבה עֹוׂשה, ילדּות הרּבה עֹוׂשה, ׂשחֹוק הרּבה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָעֹוׂשה,
ׁשּנכּתב הּגדֹול לּׁשם ּתגרמי אל עֹוׂשים; הרעים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשכנים
הרּבה 'ּבּתי, לּה: ואֹומרין הּמים'. על ׁשּיּמחה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻּבקדּׁשה,

זו]קדמּו העולם]ונׁשטפּו[בעבירה ּגדֹולים[מן ואנׁשים , ְְְְְֲִִִַָָ
מעׂשה לּה ּומּגידין ונכׁשלּו'; עליהן יצרן ּתקף ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָויקרים
על אביו ּבפילגׁש ראּובן ּומעׂשה ּכּלתֹו, ותמר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָיהּודה
עד עליה להקל ּכדי ואחֹותֹו, אמנֹון ּומעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָּפׁשטֹו,
- ׁשֹותה' 'איני אֹו נטמאתי', 'הן אמרה: אם ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּתֹודה.

לּה. והֹולכת ּכתּבה, ּבלא ְְְְֶֶָָָֹֻיֹוצאה
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לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
ּומעלין הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמזרחי
ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּתֹודה. אּולי - ְֶַַָנפׁשּה

הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם
ּבלבנים, מתּכּסה היתה ׁשם. אֹותּה ּומעמידין ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבחּוץ,
מתּכּסה לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין; ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָמכּסה

חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה ׁשאין [תכשיטי]ּבבגדים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
ׁשעליה. וזהב ְֶֶֶֶָָָָּכסף

הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
ּכל "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהּנמצאֹות

(ּכמזּמתכנה) תעׂשינה ולא איׁש[ּכזּמתכנה]הּנׁשים, וכל ;" ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. יבֹוא ולראֹותּה, לבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיחּפץ

רדיד וכפח[צעיף-גוף]ּבלא ּבבגדיה אּלא מטּפחת, ולא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ְְִֵֶֶַָָָָֹׁשעל

.Âמּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן. מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, מּכרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא

.Ê,מּכרת ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואחר
ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ּבלׁשֹונּה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּומֹודיעּה
"אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ונסּתרה; ּבעלּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּה
- איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות איׁש ׁשכב ְְִִִִֵַַַָָָָֹֹֻלא
ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים הּמרים מּמי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקי
מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן נטמאת, וכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאיׁש
ה' ּבתת 'עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה אֹות ה' יּתן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָאיׁש
המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ואת נֹופלת ירכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן לצּבֹות ,ּבמעי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאּלה
ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ׁשהיא ּבלׁשֹון אמן" ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ"אמן
הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא ּכדי ּבּסֹוף, והּיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּתחּלה

בתורה] המפורש כסדר המים עשו לא .[שיאמרו

.Áטהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס הּגט;[חומצת ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּומּלה ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכֹותב
אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את וכֹותב ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּבמּלה,

.Ëמלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואחר
החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמעֹולם,
מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ׁשּנתחּדׁש, עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּכבׁשן
ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ּובחצי הּכּיֹור, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹמן

להיכל. ֵַָּבֹו

.Èטבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְִִִַַַַַָָָָָָָָָּומקֹום
עפר ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל

ׁשּיראה ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו הּמׁשּכן, [יהיהמּקרקע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
לענהניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני [צמחעל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

מרים] ּומֹוחקשעליו הּמרים". "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלתֹוכן

הּנּכר. רׁשם ְִִֶַַָָֹּבּמגּלה

.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר

לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה
מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
מצרּיים מביא[זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל
נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים

.·Èּבעל מּׁשל ׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ [עלואחר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל[סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ

הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכתוהּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ
ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ

.‚Èלכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָואחר
לֹוקה - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ואינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשרת,
ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו יּצק ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ"לא

.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל
הּמים, את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹיהיּו

המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂËּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמערבית

לּכהנים. נאכל והּׁשאר הּקמץ; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹּומקטיר

.ÊËהיא והרי לּה, והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם
מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם לבעלּה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת

מתמּלאה והיא ּבֹולטֹות, והן[נראית]ועיניה ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! 'הֹוציאּוה! ְְְִִִִִֵֶָָָֹֹאֹומרין:
מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת מטּמאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּנּדֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ׁשהיא ּבּתחּלה,[מתנפחת]הּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ּתּפל ּכ ְְְִֵַַָָָֹואחר

.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו
ּבׁשּלא - האּלּו הּדברים וכל ."יר ולנּפיל ּבטן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"לצּבֹות
אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים

.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא הרי[אחר - ְְְְֲִִִֵֶַָָ
ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על מֹוסיף ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
אֹומרת ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא לבּטלה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּמים
ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ּגרמּו. ְַַַָהּבעל

.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ
"לא ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו הּמרים, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Îּפי על אף - ּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ְְִֶַַַָָָָָׂשֹוטה
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על מצּוה [מאריךׁשאינּה ְְֲֵֵֶַַָָָָָֻ

חייה] לׁשעתּהאת מתה ואינּה נּמֹוקת[מיד], אּלא ; ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשּתמּות[מתנוונת] עד עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים ְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהֹולכת,
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לׁשער‚. אֹותּה מביאין - טהֹורה ׁשהיא ּבדּבּורּה ְְְְְִִִִֶַַָָָָָעמדה
ּומעלין הּקדׁשים; קדׁש ּכנגד ׁשהּוא עזרה, ׁשל ְְֲֲֳִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹמזרחי
ׁשּתקצר עד ליּגעּה ּכדי ּבּה, ּומּקיפין למקֹום, מּמקֹום ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּתֹודה. אּולי - ְֶַַָנפׁשּה

הּמזרח„. ׁשער ּכנגד אֹותּה מביאין - ּבדּבּורּה עמדה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָאם
ּבלבנים, מתּכּסה היתה ׁשם. אֹותּה ּומעמידין ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבחּוץ,
מתּכּסה לּה, נאין הּׁשחֹורין היּו ואם ּבׁשחֹורין; ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָמכּסה

חלי ּכל ּומסירין נֹואי. ּבהן לּה ׁשאין [תכשיטי]ּבבגדים ְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
ׁשעליה. וזהב ְֶֶֶֶָָָָּכסף

הּנׁשים‰. ׁשּכל נׁשים, ׁשל ּגדֹול קּבּוץ עליה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָּומקּבצין
ּכל "ונּוּסרּו ׁשּנאמר: לראֹותּה, חּיבֹות ׁשם ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָהּנמצאֹות

(ּכמזּמתכנה) תעׂשינה ולא איׁש[ּכזּמתכנה]הּנׁשים, וכל ;" ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּביניהן, עֹומדת והיא ויראה. יבֹוא ולראֹותּה, לבֹוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּיחּפץ

רדיד וכפח[צעיף-גוף]ּבלא ּבבגדיה אּלא מטּפחת, ולא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּביתּה. ּבתֹו ׁשהאּׁשה ּכמֹו ראׁשּה, ְְִֵֶֶַָָָָֹׁשעל

.Âמּפני ׁשפחֹותיה, ולא עבדיה לא ׁשם מּניחין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹואין
ּבהן. מתיּׁשבת ודעּתּה אֹותן, מּכרת ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהיא

.Ê,מּכרת ׁשהיא ּבלׁשֹון הּכהן מׁשּביעּה ּכ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואחר
ׁשּקּנא ּוסתירה קּנּוי אּלא לּה ּגרם ׁשּלא ּבלׁשֹונּה ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּומֹודיעּה
"אם מּכרת: ׁשהיא ּבלׁשֹון לּה ואֹומר ונסּתרה; ּבעלּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלּה
- איׁש ּתחת טמאה ׂשטית לא ואם ,אֹות איׁש ׁשכב ְְִִִִֵַַַָָָָֹֹֻלא
ּתחת ׂשטית ּכי ואּת, האּלה. המאררים הּמרים מּמי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנקי
מּבלעדי ׁשכבּתֹו את ּב איׁש וּיּתן נטמאת, וכי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָאיׁש
ה' ּבתת 'עּמ ּבתֹו ולׁשבּועה לאלה אֹות ה' יּתן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָאיׁש
המאררים הּמים ּובאּו צבה. ּבטנ ואת נֹופלת ירכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
אֹומרת: והיא ;"יר ולנּפיל ּבטן לצּבֹות ,ּבמעי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהאּלה
ּתלקה ׁשהּבטן ּומֹודיעּה מּכרת. ׁשהיא ּבלׁשֹון אמן" ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ"אמן
הּמים על לעז להֹוציא ׁשּלא ּכדי ּבּסֹוף, והּיר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹּתחּלה

בתורה] המפורש כסדר המים עשו לא .[שיאמרו

.Áטהֹור עֹור ׁשל מגּלה מביא ּכ טהורה]ואחר ,[מבהמה ְְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ׁשאין ּבדיֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עליה וכֹותב ּתֹורה, ספר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּכמֹו

נחושת]קלקנּתֹוס הּגט;[חומצת ּכמֹו אּׁשה ׁשל לׁשמּה , ְְְְִִֵֶַַַָָ
ּומּלה ּבאֹות אֹות ּבהם, אֹותּה ׁשהׁשּביע הּדברים ּכל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּכֹותב
אמן". "אמן ּכֹותב ואינֹו ּככתבֹו, הּׁשם את וכֹותב ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּבמּלה,

.Ëמלאכה בֹו נעׂשה ׁשּלא חרס ּכלי מביא ּכ ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹואחר
החזירֹו ואם הּזמן; מאר ּבֹולה ּככלי יראה ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמעֹולם,
מים לג חצי לתֹוכֹו ונֹותן ּכׁשר. ׁשּנתחּדׁש, עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלּכבׁשן
ונכנס מֹודדֹו; היה ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ּובחצי הּכּיֹור, ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹמן

להיכל. ֵַָּבֹו

.Èטבלה ּובֹו הּנכנס, לימין אּמה על אּמה ׁשם היה ְִִִַַַַַָָָָָָָָָּומקֹום
עפר ולֹוקח הּטבלה, מגּביּה ּבּה; קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשל

ׁשּיראה ּכדי הּמים, ּפני על ונֹותנֹו הּמׁשּכן, [יהיהמּקרקע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
לענהניכר] ּכגֹון מר, ּדבר לתֹוכן ונֹותן הּמים. ּפני [צמחעל ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָ

מרים] ּומֹוחקשעליו הּמרים". "מי ׁשּנאמר: ּבּה, ְֱִֵֵֵֶֶַַַָָוכּיֹוצא
יּׁשאר ׁשּלא עד יפה, יפה וימחק לׁשמּה; הּמגּלה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹלתֹוכן

הּנּכר. רׁשם ְִִֶַַָָֹּבּמגּלה

.‡Èואֹוחז העזרה, מּכהני אליה, ּבא אחר ּכהן ּכ ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹואחר

לּבּה; את מגּלה ׁשהּוא עד וקֹורע ּפניה, מּכנגד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבבגדיה
מחלפֹות וסֹותר ׂשערּה, לנּולּה.[שערות]ּומגּלה ּכדי ראׁשּה ְְְְְְְְֵֵֶַַַָָָָֹ

מצרי חבל מיוחד]ּומביא מסיב להזּכירּה[שעשוי ּכדי , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָ
מצרּיים מביא[זנות]מעׂשה מצרי, מצאּו לא ואם ׁשעׂשת, ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֹ

יּפלּו ׁשּלא ּכדי מּדּדיה, למעלה וקֹוׁשרֹו מקֹום; מּכל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹחבל
נקרעּו. ׁשהרי ערּמה, ונמצאת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָֻהּבגדים

.·Èּבעל מּׁשל ׂשעֹורים קמח עּׂשרֹון מביא ּכ [עלואחר ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
הבעל] מצריתחשבון ּבקפיפה ונֹותנֹו והחבל[סל], , ְְְְְִִִִֶֶַָ

הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין בלשכתוהּקפיפה הכסף [ממותר ְְְְִִִִֵַַָָָָ
ליּגעּה.התרומות] ּכדי ידיה, על ונֹותנֹו ;ְְְְְֵֶַַָָָ

.‚Èלכלי ונֹותנּה הּקפיפה, מן הּמנחה לֹוקח ּכ ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָואחר
לֹוקה - נתן ואם לבֹונה; ולא ׁשמן עליה נֹותן ואינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשרת,
ׁשּנאמר: עצמּה, ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָעל

לבֹונה". עליו יּתן ולא ׁשמן, עליו יּצק ְְִִֵֶֶָָָָָֹֹֹ"לא

.„È- ידיה על העּׂשרֹון ונֹותן ראׁשּה ׁשּפֹורע הּזמן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל
הּמים, את אֹותּה ויראה הּכהן, ּביד ּבּכלי הּמים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹיהיּו

המאררים". הּמרים מי יהיּו הּכהן "ּוביד ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

.ÂËּכלי לֹוקח ׁשּתׁשּתה, ואחר אֹותּה. מׁשקה ּכ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָואחר
ידֹו מּניח וכהן ידיה, על ונֹותנֹו הּמנחה ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּׁשרת
ּומביא מֹולי הּתנּופֹות, ּכל ּכׁשאר ּבּמזרח ּומניפּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּתחּתיה,
ּדרֹומית לקרן הּמנחה מּגיׁש ׁשּמניף, ואחר ּומֹוריד; ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָּומעלה
וקֹומץ, יחיד. ׁשל מנחֹות ּכׁשאר מזּבח, ׁשל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמערבית

לּכהנים. נאכל והּׁשאר הּקמץ; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹֹּומקטיר

.ÊËהיא והרי לּה, והֹולכת יֹוצאה - היא טהֹורה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם
מֹוריקֹות, ּפניה מּיד - היא טמאה ואם לבעלּה. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמּתרת

מתמּלאה והיא ּבֹולטֹות, והן[נראית]ועיניה ּגידים. ּגידים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
נּדה, ּתפרׂש ׁשּלא ּכדי הֹוציאּוה'! 'הֹוציאּוה! ְְְִִִִִֵֶָָָֹֹאֹומרין:
מעזרת אֹותּה מֹוציאין והן נׁשים; עזרת מטּמאֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָוהּנּדֹות

צבה ּובטנּה ּבּה. עֹומדת ׁשהיא ּבּתחּלה,[מתנפחת]הּנׁשים ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ותמּות. ירכּה ּתּפל ּכ ְְְִֵַַָָָֹואחר

.ÊÈעל ׁשהׁשקּה הּנֹואף ימּות היא, ׁשּתמּות הּׁשעה ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּבאֹותּה
לּה, ׁשארעּו מארעֹות לֹו ויארע ׁשהּוא; מקֹום ּבכל ְְְְֱֵֶֶֶַָָָָָֹידֹו
ּבׁשּלא - האּלּו הּדברים וכל ."יר ולנּפיל ּבטן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ"לצּבֹות
אין - אּסּור ׁשל ּבעילה ּבעל אם אבל מעֹולם; הּבעל ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחטא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אׁשּתֹו, את ּבֹודקין ְְְְִִִֵֶֶַַַהּמים

.ÁÈאׁשּתֹו את והׁשקה עבר עליה]ואם שבא הרי[אחר - ְְְְֲִִִֵֶַָָ
ׁשּיּמחה המפרׁש לּׁשם ׁשּגֹורם ּפׁשע: חּטאתֹו על מֹוסיף ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹזה
אֹומרת ׁשאׁשּתֹו - ׂשֹוטה מי על לעז ּומֹוציא לבּטלה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבּמים
ׁשּמעׂשי תדע לא והיא ּבּה, ּבדקּו ולא ׁשּזנת ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלאחרֹות

ּגרמּו. ְַַַָהּבעל

.ËÈּבּטלּו ׁשני, ּבבית ּבגלּוי המנאפין מּׁשרּבּו ,ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָלפיכ
"לא ּבּקּבלה: הּכתּוב על וסמכּו הּמרים, מי את ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּסנהדרין
תנאפנה". ּכי ּכּלֹותיכם ועל תזנינה, ּכי ּבנֹותיכם על ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאפקד

.Îּפי על אף - ּתֹורה ּתלמּוד זכּות לּה ׁשהיה ְְִֶַַַָָָָָׂשֹוטה
לּה ּתֹולה זֹו הרי - ּתֹורה ּתלמּוד על מצּוה [מאריךׁשאינּה ְְֲֵֵֶַַָָָָָֻ

חייה] לׁשעתּהאת מתה ואינּה נּמֹוקת[מיד], אּלא ; ְְִִֵֵֶֶָָָָָ
ׁשּתמּות[מתנוונת] עד עליה, ּבאין ּכבדים וחלאים ְְֳִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָוהֹולכת,
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מתה והיא זכּותּה; לפי ׁשלׁש, אֹו ׁשּתים אֹו ׁשנה ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹאחר
איברין. ּובנפילת ּבטן ְְִִִִִֵֶֶַַָּבצבּית

.‡Îהיא הרי - מּיד מתה ולא הּמרים מי ׁשּׁשתת ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׂשֹוטה
ׁשהתחילּו ּפי על ואף ּכהן; היה ואפּלּו לבעלּה, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמּתרת
צבתה ולא הֹואיל אבריה, ׁשאר וחלּו עליה, לבֹוא ְְְְֳִִֵֶֶָָָָָָָָָָָֹהחלאים
מּׁשּתתחיל אבל מּתרת. זֹו הרי לנּפל, ירכּה והתחיל ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻּבטנּה

וּדאית. אסּורה זֹו הרי - לנּפל וירכּה לצּבֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹּבטנּה

.·Î,מתחּזקת זֹו הרי - טהֹורה והיתה ׁשּׁשתת ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָׂשֹוטה
ותלד ותתעּבר יסּור; חלי, ּבּה היה ואם מזהירֹות; ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּופניה
ּדרּכּה היה ּבמהרה; ּתלד ּבקׁשי, לילד ּדרּכּה היה ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָָֹזכר;

זכרים. ּתלד נקבֹות, ְְִֵֵֵֵֵָלילד

.‚Îּבלא ּתצא זֹו הרי - ׁשּׁשתת אחר טמאה עדי ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻּבאּו

מּדברים ּדבר לּה ארע לא ואפּלּו לבעלּה, ואסּורה ְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹֻכתּבה,
עדים לּה ׁשאין מי אּלא ּבֹודקין הּמים ׁשאין מּפני ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהאּלּו;
מעֹון, מנּקה אינֹו ּבעלּה ׁשּמא ועֹוד, זנּותּה; ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּמֹודיעין
אחד עד ּבא אם אבל אׁשּתֹו. את הּמים ּבדקּו לא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּולפיכ
ׁשתת. ׁשהרי ּבעלּה, ּתחת ּתׁשב זֹו הרי - טמאה ׁשהיא ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוהעיד

.„Îזה עליה ׁשּבא אֹו ּבׁשגגה, אֹו ּבאנס ׁשּזנת ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאּׁשה
איברין ּדר עּמֹו לּה בשר]ׁשּקּנא בקירוב עמה אין[שכב - ִִִֵֵֵֶֶֶָָ

ּפרטה - נתּפׂשה" לא "והיא ׁשּנאמר: אֹותּה, ּבֹודקין ּמים ְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹ
- ּבאיׁשּה" מעל "וּתמעל ּבחזקה; נתּפׂשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹלאנּוסה,
לבא ּפרט - זרע" ׁשכבת אֹותּה איׁש "וׁשכב לׁשֹוגגת; ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָּפרט

איברין. ּדר ִֵֶֶֶָָָעליה

�
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ראשון יום

ד ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ולינה;‡. ּותנּופה וׁשיר קרּבן טעּון ּבּכּורים, הּמביא ְְְְִִִִִֵַָָָָָָּכל
להביא ׁשחּיבין ׁשּיׁש לפי - ּבּכל ׁשוה אינֹו הּוּדּוי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאבל

עליהן. קֹוראין ואינן ְְֲִִִֵֵֶָּבּכּורים,

והּטמטּום·. האּׁשה; קֹוראין: ולא מביאין, [אטוםואּלּו ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ
מינו] ניכר ונקבה]והאנּדרֹוגינֹוסואין זכר סימני בו -[יש ְְְִַָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ואין אּׁשה, ספק ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלפי
האּפיטרֹוּפין יתומים]וכן קֹוראין,[על אינן והּׁשליח והעבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ה'". לי נתּת "אׁשר לֹומר יכֹולין ׁשאינן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָלפי

"אב‚. לאברהם: ׁשּנאמר לפי - וקֹורא מביא הּגר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאבל
ׁשּנכנסין ּכּלֹו העֹולם ּכל אב הּוא הרי ,"נתּתי ּגֹוים ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֻהמֹון
ּתחּלה, הּׁשבּועה היתה ּולאברהם ּׁשכינה, ּכנפי ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָּתחת
מביאין ּולוּיים ּכהנים וכן הארץ. את ּבניו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשּיירׁשּו

מגרׁש. ערי להן ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָוקֹוראין,

ואינֹו„. מביא - חברֹו ׁשל ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָהּקֹונה
וכיצד לֹו. אין אֹו קרקע לֹו יׁש אם ספק ׁשהּדבר לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָקֹורא,

הּבית לבדק ּתחּלה אֹותן מקּדיׁש מּפני[למקדש]עֹוׂשה? - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹודה והּכהן לעזרה; חּלין מכניסין ואין חּלין, ספק ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻֻׁשהן
ּתרּומה מהן ּומפריׁש אֹוכלן. ּכ ואחר ההקּדׁש, מּיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹותן
ׁשּלהן מעׂשרֹות ונֹותן חּלין; ספק ׁשהן מּפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּומעׂשרֹות,
מביא ואינֹו לזרים. ואסּורין הן ּבּכּורים ׁשּמא ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹלּכהנים,
ׁשּלא ּכדי - ׁשליח ּביד אֹותן מׁשּלח אּלא ּבעצמֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותן
לקריאה ראּוי ׁשאינֹו ׁשּכל מּלאכלן; הּקריאה אֹותן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתעּכב

ּבֹו. מעּכבת הּקריאה הּספק, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמּפני

קֹורא;‰. ואינֹו מביא - ׂשדהּו את ּומכר ּבּכּוריו, ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָהפריׁש
לֹו. אין ׁשהרי ה'", לי, נתּת "אׁשר לֹומר: יכֹול ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

מאֹותֹו[הקונה]והּלֹוקח אחרים ּבּכּורים להפריׁש חּיב אינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָ
ואינֹו מביא הפריׁש, ואם מֹוכר; מּמּנּו הפריׁש ׁשּכבר ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָהּמין,

וקֹורא. ּומביא מפריׁש אחר, מּמין אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָקֹורא.

.Â,קֹורא ואינֹו מביא הּלֹוקח - לפרֹות ׂשדהּו את ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָהּמֹוכר

מּנכסי אדם מביא אבל הּגּוף. ּכקנין אינֹו הּפרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשּקנין
הּקרקע, ּגּוף לֹו ׁשאין ּפי על אף - וקֹורא ּבּכּורים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַאׁשּתֹו
על אף ;"ּולבית - אלהי ה' ל נתן "אׁשר ּבהן: ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר
וקֹורא. מביא - ּבּדר והּוא ׁשהפריׁש, אחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּפי

.Êּבזמן וקרקען, אילנֹות ׁשּמכר אֹו ׂשדהּו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמֹוכר
ּבלבד, ראׁשֹון ּביֹובל וקֹורא מביא זה הרי - נֹוהג ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַׁשהּיֹובל
אבל הּקרקע; לֹו ׁשּתחזר מֹוכר ׁשל ּדעּתֹו סמכה לא ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשעדין

ׁש ּביֹובל ּומכרּה חזר -אם קֹורא ואינֹו מביא זה הרי ני, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
אינֹו ּפרֹות וקנין הּפרֹות, אּלא לֹו ׁשאין ּדעּתֹו סמכה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכבר

הּגּוף. ְְִַַּכקנין

.Áׁשראּוי זה - מסּכן הּוא והרי וחלה, ּבּכּורים ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻהפריׁש
ּביד וׁשּלחן ּבּכּוריו, הפריׁש קֹורא. ואינֹו מביא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָליֹורׁשֹו,
והביאן, הּוא ׁשחזר ּפי על אף - ּבּדר הּׁשליח ּומת ֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָאחר,
לקיחה ׁשּתהיה עד ּובאת", "ולקחּת... ׁשּנאמר: קֹורא, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו

ּכאחד. ְֲֶַָָָוהבאה

.Ë,הּבית להר ׁשּיּגיע קדם ואבדּו ּבּכּוריו, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהפריׁש
קֹורא; ואינֹו הּׁשנּיים, מביא - ּתחּתיהן אחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַוהפריׁש
לפי האדמה", ּפרי ראׁשית "את לֹומר: יכֹול ׁשאינֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָלפי

הּׁשנּיים, ואּלּו ראׁשית. שיאכלם]ׁשאינן חּיבין[זר אין ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
ּכבּכּורים. חמׁש ְֲִִֵֶֶֹעליהן

.Èׁשם אֹותן נֹופץ - ּבעזרה ונטמאּו ּבּכּוריו, ְְְֲִִִֵֵָָָָָָהביא
מהסל] קֹורא.[מוציאם ואינֹו ,ְֵֵ

.‡Èוהביא וחזר וקרא, הּמינין, מן מאחד ּבּכּוריו ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהביא
"הּגדּתי ׁשּנאמר: עליהן, קֹורא אינֹו - אחר מּמין ְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַּבּכּורים
ואינֹו מּגיד, הּוא ּבּׁשנה אחת ּפעם - "אלהי לה' ְֱִֵֶַַַַַַַַָָֹהּיֹום

אחת. ּבׁשנה ּומּגיד וחֹוזר ְְִִֵַַַַָָמּגיד

.·Èהּמעין ויבׁש ּבּכּוריו, שדהו]הפריׁש אֹו[המשקה , ְְְִִִֵַַָָָ
ׁשאין ּכמי ׁשּזה לפי קֹורא; ואינֹו מביא - האילן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּנקצץ

אבדה. ׁשהרי קרקע, ְְֲֵֶַַָָלֹו

.‚È- חנּכה ועד הּסּכֹות, חג מאחר ּבּכּורים ְֲִִִֵֵַַַַַַָֻֻהּמביא
החג קדם ׁשהפריׁשן ּפי על סוכות]אף ואינֹו[- מביא , ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

אּלא קריאה ואין הּטֹוב", ּבכל "וׂשמחּת ׁשּנאמר: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָקֹורא,
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הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ׂשמחה, ְְְִִֵַַַַַַָָֻּבׁשעת
וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ הּמביאין ּכל ְְְְְִִִִִֵֵַָָּוׁשאר

.„È,והחמׁש והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹהּבּכּורים,
לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - ּבהמה רשאי]ּומּתנֹות לקנֹות[- ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֹ

נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמהן
ּתֹורה. ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, והאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻּבחֹובֹו,

.(ÂË)להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף
עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על אף נתערבולזרים. אם בטלים -] ְִִִִִֶַַַָ

ּבחּליןבחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינומקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ברוב] אףבטל לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִֶַַַַָ

הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ׁשהן, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו ְִִִִִִֶֶַַָָֹֻקדם

.ÊË,ׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכנסּו ולא ּובּׁשחרעיר, הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ
והּׁשֹור אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שניולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהןשליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
הן הּבאים לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָוהּגזּברים,
רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלקרֹות:

.ÊÈלפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,
יּה, "הללּו ואֹומרין: ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנטל
הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹהללּו
לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין הּבית, ּבהר מּהכים והם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיּה";
ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו לעזרה, ְְְְֲֲִִִִִִִִַָָָהּגיעּו

וגֹו'". ְִִִָּדּליתני
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ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין זֹו, וראׁשיר תרּומה". חּלה,ּתרימּב - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את ּפטר ּכעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר

סֹופרים·. מעׂשרים[חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ
- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹמארּבעים

אחד„. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת
אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה נׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד,‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ולא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכּלכם,

יׂשרא ּבארץ עזרא, ּבימי מּדבריהם,אפּלּו אּלא אינּה - ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְִֵֶַָּכמֹו

.Âּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני "אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין, לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
חּוצה חּלת מביאין ואין מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Áהארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה
והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהם ׁשהיא מּפני - מפריׁש חכמים]הרֹוצה, וכל[של . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבסּוריה ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה דודהארץ שכבש [מקומות ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו מפריׁשיןולא - הארצֹות ּבׁשאר ְְֲִִִֵַָָָּבין
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הּסּכֹות. חג סֹוף ועד הּׁשבּועֹות מחג ׂשמחה, ְְְִִֵַַַַַַָָֻּבׁשעת
וקֹוראין. מביאין - מאּלּו חּוץ הּמביאין ּכל ְְְְְִִִִִֵֵַָָּוׁשאר

.„È,והחמׁש והּקרן והחּלה, והּתרּומֹות, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹהּבּכּורים,
לֹו יׁש הּכהן; נכסי הם - ּבהמה רשאי]ּומּתנֹות לקנֹות[- ְְְְִִֵֵֵֵֵַַָֹ

נֹוטלן חֹוב ּובעל טמאה, ּובהמה וקרקעֹות עבדים ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמהן
ּתֹורה. ספר ּבהן וקֹונה ּבכתּבתּה, והאּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֻּבחֹובֹו,

.(ÂË)להאכל אסּורין והּתרּומֹות ׁשהּבּכּורים ּפי על ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָאף
עֹולין ׁשהּבּכּורים ּפי על אף נתערבולזרים. אם בטלים -] ְִִִִִֶַַַָ

ּבחּליןבחולין] נתערבּו אם - ּכתרּומה ּומאה, ְְְְְִִִִֵֶָָָָֻּבאחד
ׁשהּוא ׁשני; ּכמעׂשר ּבמינן ׁשהן ּבכל אֹוסרין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבירּוׁשלים,

מּתירין לֹו ׁשּיׁש ּכדבר אֹותן עׂשּו אכילתן, [שאינומקֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
ברוב] אףבטל לזרים אסּורין ׁשהּבּכּורים ּפי על ואף .ְְֲִִִִִֶַַַַָ

הּבּכּורים זרע אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הן הרי - ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבירּוׁשלים
ואֹוסרין אסּורין; הּגּדּולין הרי - לירּוׁשלים ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָאחר
ּבּכּורים הּזֹורע אבל ּבירּוׁשלים. נתערבּו אם ׁשהן, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבכל

חּלין. הּגּדּולין - לירּוׁשלים ׁשּיּכנסּו ְִִִִִִֶֶַַָָֹֻקדם

.ÊË,ׁשּבּמעמד העירֹות ּכל הּבּכּורים? את מעלין ֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
יחידים, יעלּו ׁשּלא ּכדי מעמד, ׁשל לעירֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָֹמתּכּנסֹות
ׁשל ּברחֹובּה ולנין ּובאין ."מל הדרת עם, "ּברב ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכנסּו ולא ּובּׁשחרעיר, הּטמאה; אהל מּפני - לּבּתים ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֻ
והּׁשֹור אלהינּו'. ה' אל צּיֹון, ונעלה 'קּומּו אֹומר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַֹֻהממּנה
זית ׁשל ועטרה זהב; מצּפֹות וקרניו לפניהם, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהֹול
מּכה והחליל הּמינין. מּׁשבעת ׁשהּבּכּורים להֹודיע ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבראׁשֹו,
הֹולכין והם לירּוׁשלים. קרֹוב מּגיעין ׁשהם עד ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָלפניהם,
;"נל ה' ּבית לי, ּבאמרים "ׂשמחּתי וקֹוראין: ,הּדר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבכל

ּבלבד ידֹות ׁשּתי אּלא הּיֹום, ּכל מהּלכין היּו [שניולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
מהיום] לפניהןשליש ׁשלחּו לירּוׁשלים, קרֹוב הּגיעּו .ְְִִִִִֵֶַָָָ

ּבּכּוריהם, את ועּטרּו ירּוׁשלים. לאנׁשי להֹודיע ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשלּוחין
הּלח את מראין ויבׁש, לח להם היה ואם אֹותם; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּופרּכסּו

והּפחֹות הכוהנים]מּלמעלה. הלוים]והּסגנים[סגני [של ְְְְְִִַַַַָָ
הן הּבאים לפי מירּוׁשלים. לקראתם יֹוצאין ְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָוהּגזּברים,
רּבים; לקראתם יֹוצאין הרּבה, אנׁשים ּבאּו אם ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָיֹוצאין:
יתחילּו ירּוׁשלים, ּבׁשערי ּכּלן ּוכׁשּיּכנסּו מעט. מעט, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֻואם

ירּוׁשלים". ,ּבׁשערי רגלינּו היּו "עמדֹות ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹלקרֹות:

.ÊÈלפניהם עֹומדין ׁשּבירּוׁשלים, אּמנּיֹות ּבעלי ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻּכל
ּבאתם ּפלֹוני, מקֹום אנׁשי 'אחינּו ּבׁשלֹומם: ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָוׁשֹואלין
מּכה והחליל ירּוׁשלים, ּבתֹו מהּלכין והם ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבׁשלֹום'?
הּבית, להר הּגיעּו הּבית. להר מּגיעים ׁשהם עד ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלפניהם,
יּה, "הללּו ואֹומרין: ּכתפֹו, על סּלֹו ואחד אחד ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנטל
הללּו יּה, תהּלל הּנׁשמה "ּכל עד וכּו'", ּבקדׁשֹו אל ְְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָֹהללּו
לעזרה. ׁשּמּגיעין עד וקֹוראין הּבית, ּבהר מּהכים והם ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָיּה";
ּכי ה', ארֹוממ" ּבׁשיר: הלוּיים ּדּברּו לעזרה, ְְְְֲֲִִִִִִִִַָָָהּגיעּו

וגֹו'". ְִִִָּדּליתני

שני יום

ה ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

ׁשּנאמר:‡. לּכהן, העּסה מן ּתרּומה להפריׁש עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמצות

אין זֹו, וראׁשיר תרּומה". חּלה,ּתרימּב - ערסתכם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ראׁשית
את ּפטר ּכעֹורה, הפריׁש אפּלּו - הּתֹורה מן ׁשעּור ְְֲִִִִִִֶַַָָָָלּה
עד - ּכלּום עׂשה לא חּלה, עּסתֹו ּכל והעֹוׂשה ְְִִֶַַָָָָָָָָֹהעּסה;

מקצת. ְְִֵֶַָׁשּיׁשּיר

סֹופרים·. מעׂשרים[חכמים]ּומּדברי אחד ׁשּמפריׁשין , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָ
- לּכהן מּתנה ּכדי ּבּה ׁשּיהיה ּכדי העּסה, מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוארּבעה
מּתנה. לּתנֹו הראּוי ּדבר לֹו ּתן לֹו", "ּתּתן ְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
מארּבעים אחד מפריׁש ּבּׁשּוק, למּכר העֹוׂשה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹוהּנחּתֹום
מּתנה. ּכדי זה ּבׁשעּור יׁש מרּבה, ׁשעּסתֹו לפי - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּוׁשמֹונה

.‚- מרּבה ׁשהיא ּפי על אף - ּבנֹו למׁשּתה עּסה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻהעֹוׂשה
ּבעל ּבעּסת לחלק ׁשּלא וארּבעה, מעׂשרים אחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמפריׁש
אחד מפריׁש - קטּנה עּסה ׁשעׂשה והּנחּתֹום ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּבית.

הּנחּתֹום. ּבעּסת לחלק ׁשּלא ּוׁשמֹונה, ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹמארּבעים

אחד„. מפריׁש - ּבאנס אֹו ּבׁשֹוגג העּסה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹנטמאת
אחד מפריׁש - ּבזדֹון טּמאּה ואם ּוׁשמֹונה; ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָמארּבעים
וחּלה נׂשּכר. חֹוטא יהיה ׁשּלא ּכדי וארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹמעׂשרים

טמאה. ּכתרּומה להּסקה, לּכהן - ְְְְִֵֵֵַַָָָָָֹטמאה

ּבלבד,‰. ּבארץ אּלא הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאין
ׁשּכל ּובזמן וגֹו'"; הארץ מּלחם ּבאכלכם "והיה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּביאת - הארץ" אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ׁשם, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיׂשראל
הּזה, ּבּזמן חּלה ,לפיכ מקצתכם. ּביאת ולא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכּלכם,

יׂשרא ּבארץ עזרא, ּבימי מּדבריהם,אפּלּו אּלא אינּה - ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ
ּבתרּומה. ׁשּבארנּו ְְְִֵֶַָּכמֹו

.Âּופרֹות ּבחּלה; חּיבין לארץ, ׁשּנכנסּו לארץ חּוצה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפרֹות
אני "אׁשר ׁשּנאמר: ּפטּורין, לארץ, לחּוצה ׁשּיצאּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָהארץ
ּפרֹות על ּבין חּיבין, אּתם ׁשּמה - ׁשּמה" אתכם ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמביא

לארץ. חּוצה ּפרֹות על ּבין ֵֵֶֶַָָָָָהארץ

.Êׁשּלא ּכדי סֹופרים, מּדברי לארץ ּבחּוצה חּלה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמפריׁשין
חּוצה חּלת מביאין ואין מּיׂשראל. חּלה ּתֹורת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָּתׁשּתּכח
מּׁשם; ּובּכּורים ּתרּומה מביאין ׁשאין ּכׁשם לארץ, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָלארץ
ּכתרּומה. ותּׂשרף הּפסח, ערב עד אֹותּה מּניח - הביא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואם

.Áהארץ ּכל ארצֹות: ּבׁשלׁש לחּלה, ּדינין ְְְֲִִֶַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
אחת חּלה ּבּה מפריׁשין - ּכזיב עד ּבבל עֹולי ּבּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחזיקּו
ׁשהחזיקּו יׂשראל ארץ ּוׁשאר לּכהנים. נאכלת והיא ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּכּׁשעּור,
מּכזיב ׁשהיא ּבבל, עֹולי ּבּה החזיקּו ולא מצרים עֹולי ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבּה
נׂשרפת, האחת חּלֹות: ׁשּתי ּבּה מפריׁשין - אמנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָועד
מּפני חּלֹות? ׁשּתי ּבּה מפריׁשין מה ּומּפני נאכלת. ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוהאחת
אֹותּה נתקּדׁשה לא ׁשהרי - טמאה הראׁשֹונה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהחּלה
והֹואיל מּׁשּגלּו; ּבטלה ראׁשֹונה ּוקדּׁשה עזרא, ּבימי ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻהארץ
מארּבעים אחד חּלה ּבּה מפריׁשין - יׂשראל ארץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהיא
ונֹותנין ׁשנּיה, חּלה ּומפריׁשין אֹותּה. וׂשֹורפין ְְְְְְְִִִִִַַָָָָּוׁשמֹונה,
טהֹורה 'ּתרּומה יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - לאכלּה לּכהן ְְְְְְֵֵֶַָָָָָֹֹֹאֹותּה
נטמאת ׁשּלא ּפי על אף הראׁשֹונה, נׂשרפה ׁשהרי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנׂשרפת',
ּכל אּלא ׁשעּור; לּה אין הּׁשנּיה, וזֹו לּכל. ידּועה ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹֻטמאה

מּדבריהם ׁשהיא מּפני - מפריׁש חכמים]הרֹוצה, וכל[של . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּבסּוריה ּבין ולחּוץ, ׁשּמאמנה דודהארץ שכבש [מקומות ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָ

הארץ] בקדושת נתקדשו מפריׁשיןולא - הארצֹות ּבׁשאר ְְֲִִִֵַָָָּבין
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ּתרּומה 'ראינּו יאמרּו: ׁשּלא ּכדי לׂשרפה, אחת חּלֹות: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּתי
ּתֹורת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי לאכילה, ואחת נאכלת', ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹטמאה
לרּבֹות מּוטב מּדבריהם, וזֹו וזֹו והֹואיל מּיׂשראל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָחּלה
ׁשהּוא, ּכל אּלא ׁשעּור לּה אין ׂשרפה, ׁשל ,לפיכ ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָּבּנאכלת;
אכילה, ׁשל וזֹו ּוׁשמֹונה. מארּבעים אחד אכילה, ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָוׁשל
טמאים. לׁשאר לֹומר, צרי ואין ּולזבֹות; לזבים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמּתרת

.Ëהּמת טמאת מּפני טהֹורה, עּסה ׁשם ׁשאין הּזה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּבּזמן
מארּבעים אחד יׂשראל, ארץ ּבכל אחת חּלה מפריׁשין -ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם לּה ויׁש טמאה, ׁשהיא מּפני אֹותּה, וׂשֹורפין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּוׁשמֹונה,

ישראל] -[בארץ אמנה עד ּומּכזיב הּתֹורה. מן ְֲִִִִַַָָָָעּקר
ּכׁשהיה ׁשעּור; לּה ואין לאכילה, לּכהן ׁשנּיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמפריׁשין

מּקדם. ִֶַָָֹהּדבר

.Èהֹואיל טמאה, ׁשהיא ּפי על אף - לארץ חּוצה ְִִִֵֶֶַַַַָָָָחּלת
על אּלא ּבאכילה, אסּורה אינּה - מּדבריהם חּיּובּה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָועּקר
קראין, ּבעלי והם: מּגּופֹו, עליו יֹוצאה ׁשּטמאה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻּכהן
ׁשאר אבל ּומצרעין. ויֹולדֹות, ונּדֹות, וזבֹות, ְְְְְְְֲִִִָָָָָֹוזבים,
מּתרים - מת טמאי אפּלּו הּטמאֹות, ׁשאר ּבמּגע ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֻֻהּטמאים
ּבין לארץ, ּבחּוצה קטן ּכהן ׁשם היה אם ,לפיכ ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָָֹלאכלּה.
- אחת חּלה להפריׁש ורצה ארצֹות, ּבׁשאר ּבין ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבסּוריה
ׁשעדין לקטן נאכלת והיא ּוׁשמֹונה, מארּבעים אחד ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמפריׁש
צרי ואינֹו נּדה; ראתה לא ׁשעדין לקטּנה אֹו קרי, ראה ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹלא

לאׁש. ׁשנּיה ְְְִִֵַָָלהפריׁש

.‡Èאֹו זרעֹו, מּׁשכבת ׁשּטבל ּגדֹול ּכהן ׁשם היה אם ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן
א - ׁשהּואמּזיבתֹו ּפי על ואף ׁשמׁשֹו, העריב ׁשּלא ּפי על ף ְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָֹ

ואינֹו הראׁשֹונה, החּלה לאכל מּתר זה הרי - מת ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻטמא
חּלה, הּמפריׁש ּכל לארץ. ּבחּוצה ׁשנּיה להפריׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָצרי
להפריׁש וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר ּתחּלה: ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָמבר
מבר ׁשהּוא ּכׁשם לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ, ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָחּלה',
אין ,לפיכ הּטמאה. על מבר הּוא ּכ הּטהֹורה, ְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָעל
האּׁשה אבל ;לבר יכֹול ׁשאינֹו חּלה, מפריׁש הערם ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהאיׁש

ּפניה וכל ׁשּיׁשבה מטה]הערּמה ּבּקרקע,[של טּוחֹות ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָֻ
חּלה. ּומפרׁשת ְְֶֶֶֶַַָָמברכת

.·Èלארץ חּוצה חּלת ּומפרׁשת מברכת ּבּה, וכּיֹוצא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּנּדה
היה ואם אכילתּה. על אּלא מּגעּה, על מזהרת ׁשאינּה -ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
לאכילה, לֹו מּתרת ׁשהיא ׁשּטבל, ּכהן אֹו קטן, ּכהן ֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשם
ׁשלחן על הּזר עם לאכלּה מּתר זה הרי - ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכמֹו

מדּמעת ׁשאינּה לפי מתערבבתאחד; אם אוסרת [אינה ְְִֵֶֶַַַָָ
לכהןבאחרות] אֹותּה ונֹותנין ּבׁשוה. ׁשוה נתערבה ואפּלּו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואין העּמים. ארץ ּבאויר טמאה ׁשהיא מּפני הארץ, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעם
אסּור ׁשהּוא ּבמּתנֹותיו, המסּיע ּכהן מּׁשּום איסורּבּה אין -] ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

הגורן] מן ליטלה לבוא הכהן ּתחּלה,על לאכל רצה ואם .ְְֱִִֶָָָֹ
עּקרּה ׁשאין מּתר, - לארץ ּבחּוצה החּלה יפריׁש ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻואחר

מּדבריהם חכמים]אּלא .[של ְִִֵֶֶָ

.‚Èמן אּלא נּטלת אינּה ,לפיכ 'ּתרּומה'. נקראת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהחּלה
אחד]הּמּקף במקום שנמצא ממה נּטלת[- ואינּה ּכתרּומה; , ְְִִֵֶֶַָָָֻ

לכּתחּלה. הּטמא על הּטהֹור ְְִִֵַַַַָָָמן

.„Èאינּה ּתרם ואם יתרם, 'לא ּבתרּומה ׁשאמרנּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹוכל

אֹוכל אינֹו ּתרּומה, אֹוכל ׁשאינֹו וכל ּבחּלה. ּכ - ְְְְֵֵֵֵֶַָָָָֹּתרּומה'
חּלה. אֹוכל ּתרּומה, האֹוכל וכל ְְֵֵַַָָָָָחּלה;

.ÂËׁשאין - לכּתחּלה חּלה מפריׁשין והּׁשּכֹור, ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּסּומא
הּיפה. מן ויפריׁשּו ׁשּיכּונּו ּכדי ויפה, רע ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבעּסה
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ּומן‡. הּצֹוננת על החּמה מן מפריׁש - הּנחּתֹום מן ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָהּלֹוקח
הרּבה מּדפּוסין אפּלּו החּמה, על שונות]הּצֹוננת .[צורות ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָ

והן:·. ּבלבד, ּתבּואה מיני חמּׁשה אּלא ּבחּלה חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
והּׁשּפֹון, ׁשּועל, וׁשּבלת והּכּסמין, והּׂשעֹורים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹֻהחּטים,
אּלא לחם קרּוי ואין הארץ", מּלחם "ּבאכלכם ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
וכּיֹוצא ּדחן, אֹו ארז ּפת העֹוׂשה אבל מאּלּו. הּנעׂשית ְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹּפת

ּכלל. ּבחּלה חּיבין אינן - הּקטנּיֹות מן ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבהן

ׁשּלא‚. ּותבּואה וההפקר, והּפאה, והּׁשכחה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלקט
הּתרּומה,[גדלה]הביאה מן ּפטּורין ׁשהן ּפי על אף - ׁשליׁש ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבּׁשּבלים ׁשהקּדימֹו ראׁשֹון מעׂשר וכן ּבחּלה. חּיבין הן ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהרי
גדולה] תרומה הכהן שקיבל לפני מעשר ליטול הלוי הקדים -]

ּתרּומתֹו מעשר]ׁשּנּטלה חלק[תרומת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
העמר ּומֹותר ׁשּנפּדּו, והקּדׁש ׁשני ּומעׂשר ּגדֹולה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּתרּומה

הּלחם בשבועות]ּוׁשּתי ּכל[הקרבים ּכׁשּיּפדּו הּפנים ולחם ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבחּלה. חּיבין הּכל - הּמֹותרֹות ְִַַַַָָָָֹאֹותן

ׁשביעית,„. ועּסת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ׁשל ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָעּסה
מדּמע תרומה]ּוספק בה נפלה אם שספק חולין -[עיסת ְְֵָֻ

המדּמע אבל ּבחּלה; בחולין]חּיבין מעורבת ,[תרומה ְְֲִַַַָָָָֻ
החּלה. מן ִַַָָּפטּור

קרבן]חּלֹות‰. עם עׂשה[הבאות - נזיר ּורקיקי ּתֹודה ְִִֵַָָָָ
עׂשאן קדׁש; ׁשהן מּפני החּלה, מן ּפטּורין - לעצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאֹותן
לפי ּבחּלה, חּיבין - ּתֹודה ּולמקריבי לנזירים ּבּׁשּוק ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָלמכרן

יאכלּנה. ּתּמכר לא ׁשאם ְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹׁשּבדעּתֹו

.Â.ּבחּלה חּיבת - לרּבים עּסה והעֹוׂשה הּׁשּתפין, ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻעּסת

.Êהּטבל מן עּסה מעושרת]העֹוׂשה לא ּבין[תבואה - ִִֵֶֶֶַָָ
מה - לחּלה ּתרּומה ׁשהקּדים ּבין לתרּומה, חּלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשהקּדים
עד ּתאכל לא ּתחּלה, הפריׁש החּלה ואם עׂשּוי; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּׁשעׂשה,
הפריׁש ּתרּומה ואם מעׂשר; ּותרּומת ּתרּומה עליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּיֹוציא

חּלה. עליה ׁשּיֹוציא עד ּתאכל לא ְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּתחּלה,

.Á,לחּיה אֹו לבהמה ׁשּלּה הּפת להאכיל עּסה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה
מּמּנה, אֹוכלים ׁשהרֹועים ּבזמן - הּכלבים עּסת ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָּפטּורה;

ּפטּורה. הּנכרי, עּסת ּבחּלה. ְְְִִֶֶַַַַָָָחּיבת

.Ëּבחלק היה אם - ּבעּסה ׁשּתפין ונכרי יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻהיּו
חּיבת. זֹו הרי ּבחּלה, החּיבת עּסה ׁשעּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיׂשראל

.È;חּלה אינּה - יׂשראל ּבארץ אפּלּו חּלה, ׁשהפריׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנכרי
לא ולּמה לזר. ותאכל ,צרי ׁשאינֹו אֹותֹו מֹודיעין ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלא
ּביד אֹותּה ותלה היא, יׂשראל ׁשל עּסה ׁשּמא לּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָחׁשׁשנּו
ויעׂשה עצמֹו יפטר יׂשראל, ירצה ׁשאם לפטרּה? ּכדי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּגֹוי

חּלה. מּׁשעּור ּפחֹות ִִִַָָָעּסתֹו

.‡È- עּסה מהן ועׂשה ארז, וקמח חּטים קמח ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהמערב
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ּפטּורה. לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה יׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם
טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור היה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאפּלּו

ּפטּורה. לאו, ואם חּיבת; ְְִֶֶַָָָָּדגן,

.·Èמים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה
הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין[מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש
עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהדּביק
היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבחּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים
אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,

.‚Èמעׂש לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה והׁשלימּהעּסה חּמה, ה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
- ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה

ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין

.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה[- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ
עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין

רקה]ּכלּמּודין בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה -], ְִִ
החּלה. מן ְִַַָָּפטּורה

.ÂËקמח העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכּמה
ּכּלן - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות
אצּבע וחצי אצּבעים ּברֹום אצּבעים על אצּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהרביעית
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע
זֹו? מּדה מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשּתי
והן ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחּטים
ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים מּזּוזי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזּוז
מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים מּקמח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה

.ÊËּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור
ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש החּלה; מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלפטרּה
חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - מּכּׁשעּור ְְֲִִִִֵַַָָָֹֻּפחּותה
ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה עּסה עׂשה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָּכׁשהיתה.
אם - לּסל ונתן אחרת ּפת ואפה וחזר לּסל, ְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּפת
ּומפריׁש לחּלה, מצרפן הּסל חּלה, ׁשעּור ּבּסל ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָנתקּבץ
מּלחם ּבאכלכם "והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחּלה

הּתּנּור ואין האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהארץ",
לחּלה. ְְְַָָָמצרפן

.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן[בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ
ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד

.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ
נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל

העּסה[קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן

.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ
אבל ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת

ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îּבׁשל אין אם - ׂשאֹור להן לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָנׁשים
- ּכּׁשעּור מהן ּפטּורה.אחת ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

רביעי יום
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ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אם - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה; מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהיּו
ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם

מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
'ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיׁשן,
אּלא - ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמן
להׁשלים להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיביא
אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשעּור.
- אחת עּסה מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרי

ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה
ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור

מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ
אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;
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ּפטּורה. לאו, ואם ּבחּלה; חּיבת ּדגן, טעם ּבּה יׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָאם
טעם ּבּה יׁש אם - ארז עּסת לתֹו חּטים הּׂשאֹור היה ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹאפּלּו

ּפטּורה. לאו, ואם חּיבת; ְְִֶֶַָָָָּדגן,

.·Èמים אֹו ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, ׁשּנּלֹוׁשה ְְִִִִֶֶֶַַַָָעּסה
הּמים ׁשהרּתיח אֹו ּתבלין, לתֹוכּה ׁשּנתן אֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָרֹותחין,
ּבין ּבתּנּור, ּבין אפיּה, אם - ולׁשֹו לתֹוכֹו הּקמח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָוהׁשלי

והּמרחׁשת הּמחבת על ּבין מחבת]ּבקרקע, ּבין[מין , ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַ
הרּתיחן ּכ ואחר ּובּמרחׁשת ּבּמחבת הּבצק את ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהדּביק
ּכ ואחר ׁשהרּתיחן ּבין הּפת, ׁשּנאפת עד מּלמּטה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאׁש
עּסה העֹוׂשה אבל ּבחּלה. חּיבין אּלּו ּכל - הּבצק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהדּביק
היא הרי - ּבקדרה לבּׁשלּה אֹו ּבלבד, ּבחּמה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָליּבׁשּה
ׁשּלׁשּה ּבין לחם, חּמה מעׂשה ׁשאין החּלה; מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּפטּורה

קלי וכן מׁשקין. ּבׁשאר ּבין קלוי]ּבמים אֹותֹו[קמח ׁשּלׁשין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשאין ּפטּור; - אפּיה ּבלא אֹותֹו ואֹוכלין ּבדבׁש, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּבמים
אדם. למאכל לחם להאפֹות ׁשּסֹופּה עּסה אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחּיבת,

.‚Èמעׂש לעׂשֹותּה ּתחּלה ׁשּלׁשּה והׁשלימּהעּסה חּמה, ה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
והׁשלימּה ּפת, לאפֹותּה ּבּה ׁשהתחיל אֹו ּפת, ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָלעׂשֹותּה
- ּפת לאפֹותֹו ׁשּלׁשֹו קלי וכן חּמה, מעׂשה ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלעׂשֹותּה

ּבחּלה. ְִַַָָחּיבין

.„Èלכּתח העׂשּוי ולחם]לחם חלב מי תערובת מעׂשיה[- , ְֲֶֶֶֶַָָָֻ
עׂשיּה ּבחּלה; חּיבת ּכעכין, עׂשיּה עליה: ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמֹוכיחין

רקה]ּכלּמּודין בלילה כדרך אותה שאפה עבה עיסה -], ְִִ
החּלה. מן ְִַַָָּפטּורה

.ÂËקמח העמר מלא ּבחּלה? ׁשחּיבת העּסה ׁשעּור ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּכּמה
ּכּלן - מחמׁשּתן ּבין הּמינים, מחמׁשת מאחד ּבין -ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
קּבין ׁשני העמר? ׁשעּור הּוא וכּמה לּׁשעּור. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמצטרפין
רביעּיֹות. ארּבע והּלג לּגין, ארּבעת והּקב חמׁש; ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָֹֹֻּפחֹות
אצּבע וחצי אצּבעים ּברֹום אצּבעים על אצּבעים ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהרביעית
יד. ׁשל ּגּודל רחב הם האצּבעֹות, וכל אצּבע; ְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוחמׁש
עׂשר על אצּבעֹות עׂשר ּבּה ׁשּיׁש ׁשהּמּדה למד, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנמצאת
הּוא ּבקרּוב, אצּבע ּותׁשיע אצּבעֹות ׁשלׁש ּברֹום ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹאצּבעֹות
ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע ּבּה ׁשּיׁש מּדה וכן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹהעמר;
ּברֹום אצּבע ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ׁשבע על ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאצּבע
העמר. מּדת היא אצּבע, ּתׁשיעי ׁשני ּפחֹות אצּבעֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשבע
זֹו? מּדה מכילה וכּמה עֹולין. הן ּכאחד - הּמּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּוׁשּתי
והן ּביצה; וחמׁש ּבינֹונּיֹות ּביצים וארּבעים ׁשלׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹּכמֹו
מּקמח סלע ׁשליׁשי ּוׁשני סלעים ּוׁשמֹונים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמׁשקל
ועׂשרים זּוז מאֹות חמׁש מׁשקל ׁשהן ׁשּבמצרים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהחּטים
ּכּמׁשקל מכילה ׁשהיא ּומּדה הּזה. ּבּזמן מצרים מּזּוזי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָזּוז
מקֹום. ּבכל לחּלה מֹודדין ּבּה הּזה, החּטים מּקמח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה

.ÊËּכדי מּכּׁשעּור, ּפחֹות עּסתֹו לעׂשֹות לאדם ְְֲִִִֵַַָָָָָאסּור
ׁשהיא מעּסה חּלה והּמפריׁש החּלה; מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָלפטרּה
חּלין היא והרי ּכלּום, עׂשה לא - מּכּׁשעּור ְְֲִִִִֵַַָָָֹֻּפחּותה
ונתן ואפיּה מּכּׁשעּור, ּפחּותה עּסה עׂשה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָָּכׁשהיתה.
אם - לּסל ונתן אחרת ּפת ואפה וחזר לּסל, ְְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָהּפת
ּומפריׁש לחּלה, מצרפן הּסל חּלה, ׁשעּור ּבּסל ְְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָנתקּבץ
מּלחם ּבאכלכם "והיה ׁשּנאמר: - הּפת מן ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהחּלה

הּתּנּור ואין האפּוי. מן מפריׁש ׁשהּוא מלּמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהארץ",
לחּלה. ְְְַָָָמצרפן

.ÊÈּבזֹו זֹו נֹוׁשכֹות הּכּכרֹות עיסה]היּו מן[בעודן ונתקּבץ , ְְְִִִֵַַָָָ
ּבסל. ׁשאינן ּפי על אף ּבחּלה, חּיבין - חּלה ׁשעּור ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹהּכל
הרי - ּתֹו לֹו ׁשאין הּלּוח על הּכל וקּבץ מעט, מעט ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹאפה
להפריׁש, חּיב אינֹו - היא ּדבריהם ׁשל חּלה ואם ספק; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

.ּתֹו לֹו ׁשּיׁש ּכלי אֹותן ׁשּיצרף ְְִֵֵֶֶַָָעד

.ÁÈרּקדֹו ׁשּלא ניפה]קמח -]- ׁשּלֹו ּבּסּבין לׁשֹו אּלא , ְִִֶֶֶֶַַָָֹֻ
נטל אם אבל ּבחּלה; חּיב עמר, הּקמח ּבכל ויׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהֹואיל

העּסה[קליפות]הּמרסן ׁשעּור והׁשלים וחזר הּקמח, מן ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבחּלה. חּיב אינֹו - לּקמח ׁשהחזירֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמרסן

.ËÈׂשאֹור לעׂשֹותּה עּסה ׁשעׂשה לחּלקֹו,[שמרים]נחּתֹום ְְְְֲִֶַַַָָָָ
אבל ּפת. אֹותּה יעׂשה ּתּמכר, לא ׁשאם - ּבחּלה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיבת

ּבצק לחּלקּה עּסה אנשים]העֹוׂשה ּפטּורה.[לכמה , ְְְִֵֶַָָָָָ

.Îּבׁשל אין אם - ׂשאֹור להן לעׂשֹות לנחּתֹום ׁשּנתנּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָנׁשים
- ּכּׁשעּור מהן ּפטּורה.אחת ּכּׁשעּור, ּבכללן ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

רביעי יום
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ואין‡. ּבחּלה, החּיב ׁשעּור ּבׁשּתיהן ׁשּיׁש עּסֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
אם - זֹו את זֹו ונׁשכּו ּבזֹו, זֹו ׁשּנגעּו ּכּׁשעּור, מהן ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּבאחת
החּלה; מן ּפטּורין אחד, מּמין הן אפּלּו - ׁשנים ׁשל ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהיּו
ערּוב על מקּפידין ׁשאינן ידּוע ואם מקּפידין. ׁשנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּסתם

מצטרפֹות. אּלּו הרי ְְֲִִֵֵָָהעּסֹות,

אחד,·. מּמין היּו אם - אחד איׁש ׁשל ׁשּתיהן ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָהיּו
אין מינין, ׁשני היּו ואם ּבחּלה; וחּיבֹות ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמצטרפין
ׁשּלא מקּפיד היה ואם מקּפיד. אינֹו אחד ׁשּסתם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמצטרפין;
אחד, מין היּו אפּלּו - עּמּה ּתתערב ולא ּבזֹו, זֹו עּסה ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֹּתּגע

מצטרפֹות. ְְִֵָאין

עּסת‚. אחד? מּמין אחד ׁשל היּו אם מצטרפֹות ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוכיצד
ּבׁשאר נגעה מצטרפֹות; הּכּסמין, ּבעּסת ׁשּנגעה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָֻהחּטים
ּבעּסת ׁשּנגעה ׂשעֹורין עּסת וכן מצטרפֹות. אין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמינין,
וׁשל ּכּסמין עּסת וכן ׁשּפֹון, אֹו ׁשּועל, ׁשּבלת אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹֻֻהּכּסמין,
מּׁשלׁשּתן אחת ּכל ׁשּנגעה ׁשּפֹון וׁשל ׁשּועל ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבלת

מצטרפֹות. אּלּו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַָָּבחברּתּה

חדׁש„. החדשה]עּסת השנה לׁשל[מיבול מצטרפת אינּה ְְִִֵֶֶֶַָָָָ
'ּתֹורמין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי - אחד מּמין ׁשהן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹיׁשן,
אּלא - ׁשּתיהן מאמצע יתרם ולא הּיׁשן'; על החדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹמן
להׁשלים להן ויצרף יׁשן, אֹו חדׁש אחרת עּסה ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיביא
אחרת; ּבעּסה ׁשּנגעה ּבעּסה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּׁשעּור.
- אחת עּסה מהן ועׂשה הּמינין, חמׁשת קמח הּבֹולל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאבל
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלה, עּסת לׁשעּור מצטרפין חמׁשּתן ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרי

ּפחּותה‰. ועּסה מּכאן, מּכּׁשעּור ּפחּותה ׁשהיא ְְְִִִִִִֶַָָָָָעּסה
ּכגֹון ּבאמצע, ּבחּלה חּיבת ׁשאינּה ועּסה מּכאן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכּׁשעּור

מדּמע אֹו ּתרּומה עּסת אֹו ארז שנתערבהעּסת [תרומה ְְִִֶַַָָֹֻ
אינןבחולין] - ּבזֹו זֹו ׁשּנֹוגעֹות ּפי על אף - ּגֹוי עּסת ְִִֵֶַַַָָאֹו

ּבאמצע. מבּדיל החּלה מן הּפטּור ּדבר ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמצטרפֹות;
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.Â;מצטרפֹות - חּלתּה ׁשהּורמה עּסה ּבאמצע ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהיה
היה אם וכן ּבחּלה. מחּיבת היתה ּכבר ׁשּביניהן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשהעּסה
לפּדֹותּה, ׁשראּויה מּפני מצטרפֹות; - הקּדׁש עּסת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּביניהן
אֹו אחר, מין עּסת ּביניהן היתה אם וכן ּבחּלה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָותתחּיב
ׁשּבּצדדין העּסֹות ׁשּתי הרי - חדׁש עּסת אֹו אחר, איׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָעּסת

לחּלה. ְְְִַָָמצטרפֹות

.Êׁשהפריׁש מּכּׁשעּור, ּפחּותה מהן אחת ׁשּכל עּסֹות ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתי
ּבׁשּתיהם והרי ּבזֹו, זֹו ונגעּו וחזרּו חּלה, ּומּזֹו חּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָמּזֹו
הראׁשֹונֹות ׁשהחּלֹות חּלה; מהן להפריׁש חּיבין - ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכּׁשעּור

ּכלּום. ְֵָאינן

.Áּכ ואחר אֹותּה, וחּלקּו ּכּׁשעּור, עּסה ׁשעׂשּו ּגֹוים ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשני
עד ׁשּנתּגּיר אחר חלקֹו על אחד ּכל והֹוסיף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתּגּירּו,
ׁשעת לּה היתה ׁשּלא חּיבת; זֹו הרי - לּׁשעּור ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהׁשלימֹו
ּכל ּביד היה מּכּׁשעּור ּפחֹות ׁשהרי ּגֹוים, ּכׁשהיּו ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָחֹובה

מהן. ֵֶֶָאחד

.Ëאחר אחד ּכל וחזר ּכן, ׁשעׂשּו יׂשראלים ׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאבל
זֹו הרי - לּׁשעּור ׁשהׁשלימֹו עד חלקֹו על והֹוסיף ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָׁשחלקּו

ּבאֹותּהּפטּורה ּפטּורין והיּו חֹובה, ׁשעת לּה היתה ׁשּכבר ; ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָ
לחּלק. אֹותּה ׁשעׂשּו מּפני ְְִֵֵֶַָָָָׁשעה,

.È,וחּלקּו ּבׁשּתפּות, והּיׂשראלי הּגֹוי ּבין העּסה ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהיתה
על והּיׂשראלי ׁשּלֹו על הּגר והֹוסיף הּגֹוי, נתּגּיר ּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָואחר
יׂשראל ׁשל - לּׁשעּור עּסתֹו אחד ּכל ׁשהׁשלים עד ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּלֹו

ּפטּורה. ּגֹוי וׁשל ְְֶֶֶַָחּיבת,

.‡Èלתֹו ּונתנֹו חּלתּה, הּורמה ׁשּלא מעּסה ׂשאֹור ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹהּנֹוטל
ׁשּיהיה ׁשנּיה עּסה מביא זה הרי - חּלתּה ׁשהּורמה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָעּסה
אֹותּה ונֹותן ּבחּלה, ׁשחּיבת עּסה ׁשעּור זה ׂשאֹור עם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבּה
הּׁשנּיה העּסה מן ּומפריׁש חּלתּה, ׁשהּורמה העּסה ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָּבצד
הּמּקף מן ׁשּיּטל ּכדי הּׂשאֹור, ועל עליה חּלה [-ׁשעּור ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

אחד] במקום זֹוכשכולם נעׂשת - ׁשנּיה עּסה לֹו אין ואם .ְְֲִִִֵַָָָ
אֹוסר ּבמינֹו ׁשהּטבל הּכל; על חּלה ּומפריׁש טבל, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻּכּלּה

ׁשהּוא. ְֶָּבכל

.·Èלחּלה הּטבּולה חלה]עּסה ממנה הופרש שלא אינּה[- ְְִֵַַָָָָ
עֹוׂשה הּׁשני ׁשאין - טמאה לענין ּכחּלין היא והרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻּכחּלה,
טמאה לגרם ּומּתר ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבחּלין, ְְְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹֻֻֻׁשליׁשי
טמאה אחת עּסֹות, ׁשּתי ,לפיכ יׂשראל. ׁשּבארץ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻלחּלין
הּורמה ׁשּלא מעּסה ׁשּתיהן חּלת ּכדי נֹוטל - טהֹורה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
מן ּומֹוׁש הּטהֹורה, לעּסה סמּו ּבאמצע ונֹותנֹו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָחּלתּה,

מן לתרם ּכדי ּביצה, ּכדי לּטהֹורה מּקף.[ה]הּטמאה ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ

.‚È,חּלתּה מפריׁש ואינֹו טהֹורה, עּסה אדם ְְְִִֵֶַַָָָָָָעֹוׂשה
והֹול עליה מפריׁש להיֹות מקצתּה מּניח אֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָּומּניחּה
עד - העּסֹות נטמאּו ואפּלּו אחרֹות, עּסֹות ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶַַַָחּלֹות
והּוא, לּכהן; ויּתנּנה חּלה, ּכּלּה ׁשהּניח העּסה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּתעׂשה
מפריׁש אינֹו מּׁשּתסרח, אבל אדם; מאכל ּתּפסל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא
העּסֹות אֹותן ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָעליה.
הּורמה לא אֹו חּלה מהן הּורמה אם ספק עליהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמפריׁש

ּדמאי ׁשחּלת ספק]- הּטמא[- על הּטהֹור מן נּטלת ְִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּמּקף. מן וׁשּלא ְְְִִֶַַָָֹֻלכּתחּלה,

חמישי יום
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ּכהן,‡. ּביד וגזל חּלה, אינּה - קמח חּלתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמפריׁש
לׁשם ׁשהפריׁש הּקמח ואֹותֹו ּבחּלה; חּיבת העּסה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּוׁשאר
מּמּנּו מפריׁש זה הרי - עּסה ועׂשהּו עמר, ּבֹו יׁש אם - ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחּלה

חּלין. קמח ּכל ּכׁשאר ְִִֶַַָָָֻחּלה,

הּקמח·. ויתערב הּמים, ּכׁשּיּתן החּלה? מפריׁשין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָאימתי
ׁשּנאמר: ׁשּנּלֹוׁש, ּדבר מּתחּלת מּמּנּו החּלה מפריׁש - ְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבּמים
ּבערבה קמח ׁשם יּׁשאר ׁשּלא והּוא, ערסתכם". ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹ"ראׁשית

'הרי[קערה] אמר: ואם עמר; ׁשעּור ּבּמים, נתערב ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשּנׁשּתּיר, הּקמח ועל הּׂשאֹור ועל העּסה על חּלה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָזֹו
חּלה' לׁשם ׁשּבידֹו זֹו ּתתקּדׁש אחת עּסה ּכּלּה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻולכׁשּתעׂשה

מּתר. זה הרי -ֲֵֶָֻ

הפריׁש‚. ּכ ואחר וערבּה, הּכל ׁשּלׁש עד העּסה ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּניח
אפה אּלא ּבצק, החּלה הפריׁש לא ואם ּכלּום; ּבכ אין -ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפת, מן מפריׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹהּכל

מּׁשּתת„. ּבחּלה? העּסה ּתתחּיב ּבחּטיםמאימתי ּגלּגל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבׂשעֹורים ׁשּתּטמטם אֹו ּבּמים, הּקמח שידבקוויתערב -] ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

לשני] מןאחד עראי ואֹוכלין אחד; ּגּוף ּכּלּה ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻותעׂשה
והּכּסמין ּבׂשעֹורים. ותּטמטם ּבחּטים ׁשּתתּגלּגל עד ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָֻהעּסה,

ּכׂשעֹורים. והּׁשּפֹון ׁשּועל וׁשּבלת ְְְְִִִִִִֶַָֹּכחּטים,

מּמּנה‰. האֹוכל - ּבׂשעֹורים ונּטמטמה ּבחּטים ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָנתּגלּגלה
,לפיכ טבל. ׁשהיא מּפני מיתה, חּיב חּלה הפרׁשת ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם
מּמּנה האֹוכל הּתֹורה, מן ּבחּלה חּיבת העּסה היתה ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאם
מּדבריהן, ּבחּלה חּיבת היתה ואם טבל; אֹוכל ּככל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָלֹוקה

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין .[מלקות ְִַַַַ

.Âׁשּנדמעה תרומה]עּסה בה ּתתּגלּגל,[שנתערבה ׁשּלא עד ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
אֹו עּסתֹו הּמקּדיׁש וכן חּיבת. ּומּׁשּנתּגלּגלה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּפטּורה;
ואחר ּבּה, זכה אֹו ּופדיּה ׁשּתתּגלּגל, קדם אֹותּה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהּמפקיר
אחר אֹותּה הפקיר אֹו ׁשהקּדיׁשּה אֹו ּגלּגלּה, ְְְְִִִִִֶַַָָָָּכ

ּבחּלה. חּיבת זֹו הרי - ּבּה וזכה ּופדיּה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנתּגלּגלה,

.Ê,ההקּדׁש ּביד ונתּגלּגלה ׁשּתתּגלּגל, קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדיׁשּה
ּפטּורה. היתה חֹובתּה, ׁשּבׁשעת ּפטּורה; - ּפדיּה ּכ ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָואחר

.Áלֹו ּונתנּה עּסה, לֹו לעׂשֹות ליׂשראל ׁשּנתן נכרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָוכן
אחר לֹו נתנּה ואם חּיבת; - ּגלּגלּה ׁשּלא עד ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמּתנה

ּפטּורה. ְְְְִֶַָָׁשּנתּגלּגלה,

.Ëׁשּלא עד נתּגלּגלה אם - עּסה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגר
ספק ואם חּיבת. נתּגלּגלה, מּׁשּנתּגּיר ואם ּפטּורה; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנתּגּיר,
ספק חּלת ׁשאכל וזר מיתה; עֹון ׁשהּוא לפי ּבחּלה, חּיבת -ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

עליה חּיב אין ּבֹו, וכּיֹוצא -]זֹו חמׁש.[קנס ְֵֵֶֶַַָָָֹ

.È- ׁשּתתּגלּגל קדם טמאה ספק ּבּה ׁשּנֹולד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻעּסה
ׁשּבארץ חּלין לטּמא ׁשּמּתר לפי ּבטמאה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻֻֻיעׂשּנה
ספק ׁשּנתּגלּגלה אחר לּה נֹולד חּלתּה. ותּׂשרף ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָיׂשראל;
יגמרּנה - הּתֹורה מן החּלין את מטּמא ׁשּוּדאּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻטמאה,
ספקֹו על ּגזרּו - החּלין את מטּמא ׁשּוּדאֹו ׁשּכל ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבטהרה;
הֹואיל אֹותן יטּמאּו ׁשּלא לחּלה, הּטבּולים ְְְְְִִִֶַַַָָֹֻּבחּלין
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נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ותהיה לחּלה. ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹונטּבלּו
נׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

.‡Èיּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
ּבטהרה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָויׁשּתּדל;
יעׂשּנה - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,

.·Èהארץ עם חּלת עֹוׂשין חלהאין שתהיה שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ
עיסות] הרבה החּליןעבור עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,

החבר זה העּסה מגּבל ּכיצד? מעשרות]ּבטהרה. על נאמן -], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי אֹו ּגללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה. מקּבלין ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאבנים
ואֹומרין החּלה; ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ּומּפני לטבלּה'. ּתחזר ׁשּלא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו:

חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מגּבל[פרנסתו]מה [-ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הארץ] עם של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמרּקדת חבר, עם[מנפה]אׁשת אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

.„Èּבסּוריה הארץ עם מּנחּתֹום שכבשהּלֹוקח מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא חּלה'דוד 'הפרׁשּתי לֹו: ואמר ,ְְְִִַַַָָ

ּכל נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבסּוריה נחׁשדּו לא ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל

החּלה. ַַַָעל

.ÂËצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל
צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק; חּלה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָלהפריׁש

מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹומר

שישי יום

ט ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה[שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
יהיה "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
ּבכל 'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמןמקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּביןהמקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה

.·- ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָּכל
אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ּבמּתנֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָחּיבין
הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהקּדיׁשן

הּמּתנֹות. מן ּפטּורין ְִִֵַַָאּלּו

ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק
נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹלּכהן;
מן ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשנים,
ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו עׂשּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹהּמּתנֹות;
ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ספק אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלבעליו.

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו

חּיבת„. ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ׁשּנתערבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּתנֹות,

מהן ּבהמה ׁשּכל ּבזמן ּכּלן[אחר]לאחד[שייכת]- , ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד אחד ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפטּורין;
מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהראיה.

ּבלבד. מהן ְִֵֶַַַאחת

ׁשּנאמר:‰. ּבלבד, טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש

.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבמּתנֹות. חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, ְְְֲִִִַַַַַָָָָלאכילת

.Ê."הּזבח "זבחי ׁשּנאמר: חּיבת, הּׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבהמת

.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין

.Ëטּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה
ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּכאן
אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם אחרים. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹלכהנים
מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָממּתינין

ׁשּיּתן. עד אֹותֹו ְִִֵֶַַמנּדין

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן[- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

עּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,
יֹודעין[ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו

עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם. צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבּמטּבחים,
ּגֹוי ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

.‡Èהרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
הּכהן: לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ ּבּמּתנֹות, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחלק
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא

.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה
אמר הּקבה. מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפטּור
חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;

.‚Èנׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר
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נאכלת לא ּתלּויה, הּזאת החּלה ותהיה לחּלה. ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹונטּבלּו
נׂשרפת. ְְִֶֶֹולא

.‡Èיּזהר אּלא לכּתחּלה, ּבטמאה עּסתֹו אדם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻלא
ּבטהרה. חּלה להפריׁש ּכדי וכליו, הּוא ויּטהר ְְְְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַַָָָָויׁשּתּדל;
יעׂשּנה - מילין מארּבעת יתר הּמים ּובין ּבינֹו ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהיה

טמאה. חּלה ויפריׁש ְְְְְִֵַַָָָֻּבטמאה,

.·Èהארץ עם חּלת עֹוׂשין חלהאין שתהיה שלימה עיסה -] ִֵֶַַַָָ
עיסות] הרבה החּליןעבור עּסת עֹוׂשין אבל ְֲֳִִִַַָָָֻּבטהרה,

החבר זה העּסה מגּבל ּכיצד? מעשרות]ּבטהרה. על נאמן -], ְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכלי אֹו ּגללים ּבכלי ּומּניחּה חּלתּה; ּכדי מּמּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומפריׁש
עם ּוכׁשּיבֹוא טמאה. מקּבלין ׁשאין אדמה, ּכלי אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻאבנים
ואֹומרין החּלה; ואת העּסה את ׁשּתיהן, את נֹוטל - ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהארץ
ּומּפני לטבלּה'. ּתחזר ׁשּלא ּבחּלה, ּתּגע ׁשּלא 'הּזהר, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלֹו:

חּייו ּכדי מּׁשּום זה? לֹו הּתירּו מגּבל[פרנסתו]מה [-ׁשל ְְִִִֵֵֶֶַַָָ
הארץ] עם של עיסות ללוש שיוכל .לש,

.‚Èמרּקדת חבר, עם[מנפה]אׁשת אׁשת עם ּובֹוררת ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
מּפני אֹותּה, ּתסּיע לא - לעּסה מים מּׁשּתּטיל אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהארץ;
עֹוׂשה ׁשהּוא הּנחּתֹום וכן ּבטמאה. עּסתּה עֹוׂשה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשהיא
ידי מחּזקין ׁשאין עּמֹו, עֹורכין ולא לׁשין לא - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֻּבטמאה

לּפלטר ּפת עּמֹו מֹוליכין אבל עברה; .[מוכר]עֹוברי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

.„Èּבסּוריה הארץ עם מּנחּתֹום שכבשהּלֹוקח מקומות -] ְְְִֵֶַַַַָָָ
הארץ] בקדושת נתקדשו ולא חּלה'דוד 'הפרׁשּתי לֹו: ואמר ,ְְְִִַַַָָ

ּכל נחׁשדּו ׁשּלא ּכׁשם מּספק; חּלה להפריׁש צרי אינֹו -ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבסּוריה נחׁשדּו לא ּכ ּגדֹולה, ּתרּומה על ּבארץ ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל

החּלה. ַַַָעל

.ÂËצרי הּנחּתֹום, מן לארץ ּבחּוצה הּלֹוקח ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָאבל
צרי ואין הּבית, מּבעל הּלֹוקח אבל מּספק; חּלה ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָלהפריׁש

מּספק. להפריׁש צרי אינֹו - אצלֹו הּמתארח ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלֹומר

שישי יום

ט ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

זֹובח‡. ּכל לּתן עׂשה לאכילה]מצות ּבהמה[שוחט ְְֲִִֵֵֵֵַַָָ
יהיה "וזה ׁשּנאמר: והּקבה, והּלחיים הּזרֹוע לּכהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹטהֹורה
ּבכל 'מּתנֹות' הּנקראין הן ואּלּו וכּו'"; הּכהנים ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹמׁשּפט

הּבית ּבפני ּבין ּתמיד, נֹוהגת זֹו ּומצוה [בזמןמקֹום. ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּביןהמקדש] ּבארץ ּבין מקֹום, ּובכל הּבית; ּבפני ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּבין

ּבמקּדׁשין. לא אבל ּובחּלין, לארץ; ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻֻּבחּוצה

.·- ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָּכל
אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ּבמּתנֹות; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָחּיבין
הרי - ונפּדּו מּום, ּבהן נֹולד ּכ ואחר ּתמימים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהקּדיׁשן

הּמּתנֹות. מן ּפטּורין ְִִֵַַָאּלּו

ּכּלֹו‚. הּוא, ּבכֹור אם צד: מּכל ּבמּתנֹות חּיב ּבכֹור, ְְְְִִֵַַַָָָֻספק
נסּתּפק ואם לּכהן. מּתנֹותיו ּבכֹור, אינֹו ואם ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָֹֹלּכהן;
מן ּפטּור הּׁשני הרי - מּספק האחד הּכהן ולקח ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבׁשנים,
ּבמּומֹו ּונתנֹו הּכהן, ּבֹו ׁשּזכה ּכמי אֹותֹו עׂשּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹהּמּתנֹות;
ׁשהּמֹוציא מקֹום, מּכל ּפטּור - הּמעׂשר ספק אבל ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלבעליו.

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו

חּיבת„. ואינּה ּבמּומּה ׁשּנפסלה קדׁשים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּבמאה אחת אפּלּו אחרֹות, ּבבהמֹות ׁשּנתערבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמּתנֹות,

מהן ּבהמה ׁשּכל ּבזמן ּכּלן[אחר]לאחד[שייכת]- , ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
עליו מחברֹו והּמֹוציא ספק, ואחד אחד ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּפטּורין;
מּתנֹות ּפֹוטר ּכּלן, את הּׁשֹוחט הּוא אחד היה ְְֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהראיה.

ּבלבד. מהן ְִֵֶַַַאחת

ׁשּנאמר:‰. ּבלבד, טהֹורה ּבהמה אּלא ּבמּתנֹות חּיב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ּבמּתנֹות; חּיב ועז, מּכבׂש הּבא ּכלאים ׂשה". אם ׁשֹור ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אם

ספק ׁשהּוא ּפי על אף - בהמה]והּכֹוי או מפריׁשין[חיה , ְְִִִֵֶַַַַָ
חּיב הּולד וילדה, העז על הּבא צבי הּמּתנֹות. ּכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמּמּנּו
אבל ׂשה; מקצת אפּלּו ׂשה", "אם ׁשּנאמר: - מּתנֹות ְֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָּבחצי

הּמּתנֹות. מן ּפטּור הּולד הּצבּיה, על הּבא ְִִִַַַַַַַָָָָָָּתיׁש

.Âאֹו ּגֹוים, לאכילת אֹו אדם, לאכילת הּׁשֹוחט ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָאחד
ּבמּתנֹות. חּיב - לרפּואה אֹו הּכלבים, ְְְֲִִִַַַַַָָָָלאכילת

.Ê."הּזבח "זבחי ׁשּנאמר: חּיבת, הּׁשּתפין ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֻּבהמת

.Áּבמּתנֹות.[קונה]הּלֹוקח חּיבת ׁשביעית, מּפרֹות ּבהמה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
העם"; "מאת ׁשּנאמר: הּמּתנֹות, מן ּפטּורין ּולוּיים ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכהנים
אין ,לפיכ אינן; אֹו העם ּבכלל הם אם הלוּים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָוספק

יחזיר. לא הּכהן, נטל ואם - מהן ְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹנֹוטלין

.Ëטּבח ּכהן אבל לעצמֹו. ּבׁשֹוחט אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמה
ׁשּבתֹות; ׁשלׁש ׁשּתים לֹו ממּתינין - ּבּׁשּוק ּומֹוכר ְְִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּׁשֹוחט
אֹותן ונֹותנין הּמּתנֹות, מּמּנּו מֹוציאין ,ואיל ְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּכאן
אין - למּכר מטּבחים ּבית קבע ואם אחרים. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹֹלכהנים
מּלּתן, נמנע ואם מּיד; מּמּנּו מֹוציאין אּלא לֹו, ְְְִִִִִִִִִִֵֶֶַָָָממּתינין

ׁשּיּתן. עד אֹותֹו ְִִֵֶַַמנּדין

.Èּולכהן לנכרי שלהם]הּׁשֹוחט בהמות מן[- ּפטּור , ְְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּירׁשם צרי - הּכהן עם והּמׁשּתּתף [יסמן]הּמּתנֹות. ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

עּין לא ׁשאם הּכהן; ּבחלק הּמּתנֹות ׁשּיּניח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹחלקֹו,
יֹודעין[ציין] הּכל ׁשאין מּפני ּבמּתנֹות, חּיב - ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹחלקֹו

עּמֹו עֹומד הּכהן היה אם ,לפיכ לֹו. ׁשּתף ְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻׁשהּכהן
לרׁשם. צרי אינֹו - עּמֹו ונֹותן ונֹוׂשא ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹּבּמטּבחים,
ּגֹוי ׁשּסתם לרׁשם; צרי אינֹו - הּנכרי עם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹוהּמׁשּתּתף
ׁשאינֹו ּפי על ואף ׁשּתף, ׁשהּוא לּכל ּומֹודיע ּדברים, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻמרּבה

מכירה. ּבׁשעת ְְִִִַָעּמֹו

.‡Èהרי הּמּתנֹות, מן חּוץ ׁשּתף ׁשהּוא הּכהן עּמֹו ְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֻהתנה
הּכהן לֹו ׁשּיר הרי 'חּוץ', לֹו ׁשאמר ּכיון לּכהן; ֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹהּמּתנֹות
הּכהן: לֹו אמר אם אבל ׁשּלֹו. הן ּולפיכ ּבּמּתנֹות, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹחלק
הּיׂשראלי, זה ׁשל הּמּתנֹות הרי - ׁשּלי' ׁשהּמּתנֹות מנת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ'על
ׁשּלֹו, ׁשהן עּמֹו ׁשהתנה ּפי על אף ׁשּירצה; ּכהן לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹונֹותנן
לֹו ׁשּיר לא מנת', 'על ׁשהאֹומר - הּמּתנֹות מן נפטר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלא
ׁשּתפּות, ּבהן לֹו ׁשּיר ולא והֹואיל ּכלּום, מּתנֹות ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻּבעצמן

זה. ּבתנאי אֹותן קנה ְִֶַָָָֹלא

.·È,ּבּיד ׁשּתף הּלחי; מן ּפטּור ּבראׁש, ׁשּתף הּכהן ִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֻֻהיה
אמר הּקבה. מן ּפטּור מעים, ּבבני ׁשּתף הּזרֹוע; מן ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֻּפטּור
חּיב - 'ׁשּל והראׁש ׁשּלי ּכּלּה הּבהמה 'הרי הּכהן: ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֻלֹו

יׂשראל. ׁשל הּוא הרי החּיב, ׁשּדבר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּלחי;

.‚Èנׁשחטה אם - ׁשחּוטה ּבהמה לֹו והיתה ׁשּנתּגּיר, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגר
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ואם חּיב. ׁשּנתּגּיר, אחר נׁשחטה ואם ּפטּור; נתּגּיר, לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹעד
הראיה. עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא ּפטּור, - ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָספק

.„È;מּמּנה לאכל מּתר - מּתנֹותיה הּורמּו ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻּבהמה
לטבל ּדֹומה מעושרים]ׁשאינּה לא מּתנֹות[פירות ׁשהרי , ְְֲֵֵֶֶֶֶַָָ

אּלא לאכלן ליׂשראל אסּור עצמן, והּמּתנֹות מבּדלין. ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻֻּכהּנה
חּיב אינֹו - מכרן אֹו הּזיקן, אֹו ואכלן, עבר ּכהן. ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹּברׁשּות
והּקֹונה ידּוע. ּתֹובע לֹו ׁשאין ממֹון ׁשהּוא מּפני ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשּלם,
לאכלן, מּתר זה הרי - רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאֹותן

נגזלֹות ּכהּנה ׁשּמּתנֹות והקונהמּפני המוכר, על שהגזל -] ְְְְִִֵֶַָָֻ
ברשות .]כאוכלם

.ÂËּבּה והיּו ּפרה', ׁשל מעים ּבני לי 'מכר לטּבח: ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמר
לקחן הּדמים; מן לֹו מנּכה ואינֹו לּכהן, נֹותנן - ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּתנֹות
הּדמים. מן לּטּבח ּומנּכה לּכהן, נֹותנן - ּבמׁשקל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּמּנּו

.ÊËחֹוׁשׁש אינֹו - מּתנֹות ּבֹו והיּו לחברֹו, ּבׂשר ְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָהמׁשּלח
מעלה - ּכהן ּבֹו ׁשאין מקֹום ּוגזלן. זה עבר ְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא
הּדמים ויּתן ּכהן. הפסד מּפני ואֹוכלן, ּבדמים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּמּתנֹות

ׁשּירצה. ּכהן ְְִֵֶֶָֹלכל

.ÊÈרצה ואם נֹותן; אחד, לכהן הּמּתנֹות לּתן ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהרֹוצה
לאחד, זרֹוע חצי אֹו לאחד קבה חצי יּתן לא - אֹותן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחלק
לׁשנים, ּולחיים לאחד וקבה לאחד זרֹוע נֹותן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאּלא
ׁשל היּו ואם מּתנה. ּכדי ּבּה ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבכל ׁשּיהיה והּוא - חתיכֹות חתיכֹות אֹותן חֹולק ְְְֲֲִִִֵֶֶָָׁשֹור,

מּתנה. ּכדי ְֲִֵַָָָחתיכה

.ÁÈׁשל הּפרק מן ימין ׁשל זרֹוע זה הּזרֹוע? הּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָאיזה
יד ׁשל ּכף עד השוק]ארּכּבה תחילת עד ׁשני[מהברך ׁשהן , ְְֵֵֶֶַַַָָֻ

ועד לחי ׁשל הּפרק מן - והּלחיים ּבזה. מערה זה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹאברים
הּלׁשֹון עם ּגדֹולה, טּבעת ׁשהיא ּגרּגרת, ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפיקה

לּכהן. הּכל ֵֵֵֶֶַַֹֹׁשּביניהן;

.ËÈמֹולגין מסירים]אין אין ואין[מצמרן]אֹותן[- , ְְִֵֵָ
ּובצמרן. ּבעֹורן לֹו יּנתנּו אּלא - אֹותן ְְְְְִִִֶַַָָָָָמפׁשיטין
חלב להּניח הּכהנים נהגּו ּוכבר ׁשעליה; ּבחלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהּקבה,

לּבעלים. ְִֵַַָָהּקבה

.Îנׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף הּמּתנֹות, אֹוכלת ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּכהנת
הּבעל אּלא עֹוד, ולא קדּׁשה; ּבהן ׁשאין מּפני - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻליׂשראל

חללה אבל אׁשּתֹו. ּבגלל מּתנֹות לפסולאֹוכל שנבעלה -] ְְֲֲִִֵַַָָָָ
רצהלה] ואם ּכהנים. ּבכלל חללים ׁשאין אֹוכלת, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאינּה

אֹו לגֹוי, אפּלּו ּבמּתנה לּתנן אֹו הּמּתנֹות, למּכר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֹהּכהן
ּכלל. קדּׁשה ּבהן ׁשאין מאכיל, - לּכלבים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלהאכילן

.‡Îרצה אם - הּמּתנֹות לֹו ׁשּנֹותנין חברים לֹו ׁשהיּו ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכהן
ואף ּבהן, לֹו מזּכה זה הרי - חברֹו ליׂשראל ּבהן ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלזּכֹות
זֹובחים החברים אֹותם ויהיּו לידֹו; ּבאּו ׁשּלא ּפי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹעל
ׁשּיהיה והּוא, ּבהן; ׁשּזכה הּיׂשראלי לזה הּמּתנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותנין
הּכהן ויהיה ּבׂשר, לקנֹות לֹו ואין ּבדחק, זה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּיׂשראלי
זה, יׂשראל ׁשל ׁשּמׁשֹו הּכהן היה אם אבל חברֹו. לֹו ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּזכה
ׁשּמא לידֹו; ׁשּיבֹואּו עד לֹו, מזּכה אינֹו - ּולקיטֹו ׂשכירֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָאֹו

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַַָיזּכה

.·Î;ּבפיו יׁשאל ולא מּתנֹותיו, ּבידֹו הּכהן יחטף ְְְְְְִִֵַַַַָָֹֹֹֹלא

ּבבית רּבים ׁשהם ּובזמן נֹוטל. ּבכבֹוד, נתנּו אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
נֹוטלין; והּגרּגרנים ידיהם, מֹוׁשכין הּצנּועים - ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמטּבחים
הרי - ּכהן ׁשהּוא אֹותֹו מּכירין ואין צנּוע, ּכהן היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם
הּכהנים ואין ּכהן. ׁשהּוא לּכל ׁשּיֹודיע ּכדי נֹוטל, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹזה
נתּתים ל" ׁשּנאמר: - ּבחרּדל צלי אּלא הּמּתנֹות ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹוכלין

אֹוכלין. ׁשהּמלכים ּכדר ְְְְְִִֶֶֶַָָָלמׁשחה",

קודש שבת

י ּפרק ּבּכּורים ¤¤¦¦§¦הלכֹות

עׂשה‡. ׁשּנאמר:מצות הּגז, ראׁשית לּכהן לּתן ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹ
יׂשראל ּבכלל והלוּים לֹו"; ּתּתן - צאנ ּגז ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָֹ"וראׁשית
ּומּדברי הּתֹורה; מן ׁשעּור זֹו הּגז לראׁשית ואין זֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָּבמצוה
אּלא נֹוהגת ואינּה מּׁשּׁשים. מאחד יפחֹות ׁשּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹסֹופרים,

הּבית ּבפני ּבין יׂשראל, המקדש]ּבארץ ׁשּלא[בזמן ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
הּדגן ּכראׁשית - הּבית תרומה]ּבפני אבל[- ּבחּלין, ונֹוהג . ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻ

ּבמקּדׁשין. ְְִָֹֻלא

הּבית·. לבדק ּבהמֹות ׁשהקּדיׁש הרי [להוצאותּכיצד? ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַ
אֹוהמקדש] לּכהן? ולּתן לפּדֹות חּיב יהיה יכֹול - ּוגזזן ,ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבראׁשית חּיב יהיה יכֹול - מּגּזתּה חּוץ ּבהמה הקּדיׁש ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָאם
צאנֹו. אּלּו אין ,"צאנ" לֹומר: ּתלמּוד ְְֵֵֵַַַֹֹהּגז?

חּיבין‚. - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל
ׁשּקדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן קדם אם אבל הּגז; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבראׁשית
ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר להקּדׁשן, עֹובר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָמּום

הּגז. מראׁשית ּפטּורין -ְִִֵֵֵַ

זכרים„. ּבלבד, הּכבׂשים אּלא הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאין
צמרֹו היה לבגדים. הראּוי הּוא ׁשּלהן, ׁשהּצמר - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכנקבֹות
ׁשאין הּגז; מראׁשית ּפטּורין - ללביׁשה ראּוי ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָקׁשה,

מּמּנה. ללּבׁש ּכדי אּלא לּכהן, זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמּתנה

לחמֹו‰. ׁשהן ּבתרּומֹות, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּזּכה ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּכיון
הּבׂשר ׁשהן מקּדׁש, וקדׁשי ּבהמה ּבמּתנֹות לֹו וזּכה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָויינֹו,

ּובגזל ללבּוׁשֹו, הּגז ּבראׁשית לֹו זּכה - מ:]ׁשּלֹו הּגר[שנגזל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
יורשים] בלי לה']והחרמים[ומת אדם ּוׂשדה[שהחרים ְְֲִֵַָ

ומתחלקתאחּזה להקדש ביובל חוזרת ונמכרה, שהוקדשה -] ֲָֻ
שבמשמר] ּוׁשארלכוהנים להֹוצאֹותיו ּבכֹורֹות ְְְְִָָָּופדיֹון

ּובּבּזה. ּבּנחלה חלק לֹו אין ׁשהרי ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָצרכיו,

.Âחּיבֹות - ׁשחּום אֹו ׁשחר, אֹו אדם, ׁשּלהן הּצמר ֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיה
- ׁשּיּתן קדם ּוצבעֹו הּצמר, ּגזז אם אבל הּגז; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית
להפריׁש חּיב ׁשּיּתן, קדם הלּבינֹו הּגז. מראׁשית ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹנפטר
חּיב - ּגזזן ולא ּבידֹו, רחליו צמר הּתֹולׁש ׁשּלּבנֹו. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאחר

הּגז. ְִֵֵַּבראׁשית

.Êּובכֹוי ּבכלאים, נֹוהג הּגז אווראׁשית בהמה ספק -] ְְְְִִִֵֵֵַַ
ּפטּור.חיה] הּמתה, את הּגֹוזז אבל ּובטרפה; ,ְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

.Áעד ּבאחריּותֹו, חּיב - ואבד הּגז, ראׁשית ְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָהּמפריׁש
קּימין. ּדבריו ראׁשית', ּגּזֹותי 'ּכל האֹומר: לּכהן. ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּיּתן

.Ëּפי[קונה]הּלֹוקח על אף - נכרי ׁשל צאנֹו ּגז ְִִֵֵֶַַַַָֹ
חּיב לגּזתן, הּצאן לקח הּגז. מראׁשית ּפטּור ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשּגזזן,
ּפי על ואף הּגֹוי, ּברׁשּות הּגּזה ׁשּגדלה ּפי על אף -ְְְִִִִֶַַַַַַָָָ
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יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; אחר לּגֹוי הּצאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשחֹוזרין
הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב, - ׁשּלֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּגּזֹות

.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח
המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר עללהּגזז, ואף הּכל, על ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ

מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי
להפריׁש. חּיב הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻּכהּנה.

.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו
האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשהּניח. ִִֶַַמה

.·Èׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר
מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר

הראיה. ְָָָָָעליו

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ותהיה סלע, ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמׁשקל
ּפחֹות ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָסלע

.„Èּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין. ְִִָֻׁשּתפין,

.ÂËּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
אחת וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו יצא. ּבּסֹוף, ּבין ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאמצע
ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה

.ÊËרֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי
מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק

ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק ׁשּילּבנֹו,[- לא קטן. ּבגד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר

מלובן] אֹו[לא סלעים חמׁש הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמֹועלת. מּתנה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיתר,

.ÊÈ,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין הּגז, ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית
- ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות
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ראשון, שנייום ,יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ו האדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ

והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב c)ׁשּלחּה ,ck mixac)על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה

שלישי ,יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

‰.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"�˘‰ ‰Âˆn«ƒ¿»«
― הרט"ז ׁשּיּׂשאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָ

זרע,(qibd)הּיבם הּניח ולא מת אם אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עליה" יבא "יבמּה יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ

(d ,dkּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, ְְְֶֶֶֶַַַָָֻהמיחדת

רביעי ,יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ז ׁשּתחלֹוץהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

zny)היבמה g`d zy`)לא אם ליבמּה ְִִַָָָָֹ
נעלֹו "וחלצה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָיּׂשאּנה,

רגלֹו" h)מעל ,dk mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵֵַַָָ
מּסכת והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

לׁשֹונם ידעּת ּוכבר zenaiיבמֹות. .bi zekxa) ְְְְַָָָָָ
(:hlיּבּום "מצות :(dp`yi znd g`y)קֹודמת ְִִֶֶַ

לּמּסכּתא קראּו ּולפיכ חליצה", ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלמצות
הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ׁשהיא אףֿעלּֿפי ְִִִִֵֶֶֶַַַָ"יבמֹות",

ּכאחד. ְְֲִֶַָָוהחליצה

חמישי יום

.Ê�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ז ּבניהּמצוה ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא gipdאדם `le zny g` zy`) ְִַַָָָָָ
(rxfזּקת ּתחת zndּכׁשהיא g` lr daegy ,xyw) ְִִֶַַַ
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יׂשראל והּגֹוזז הֹואיל הּגּזה; אחר לּגֹוי הּצאן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשחֹוזרין
הּגּזה. ּבׁשעת אּלא החּיּוב ׁשאין חּיב, - ׁשּלֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוהּגּזֹות

.Èמּצאנֹו מעט הּמֹוכר ׁשּיר אם - חברֹו ׁשל צאנֹו ּגז ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹהּלֹוקח
המׁשאר מן להפריׁש חּיב הּמֹוכר עללהּגזז, ואף הּכל, על ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹֹ

מּתנֹות מֹוכר אדם אין חזקה, לגזז; הּמֹוכר התחיל ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּפי
להפריׁש. חּיב הּלֹוקח ּכלּום, ׁשּיר לא ואם ְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹֻּכהּנה.

.‡Èאֹו ׁשחּומה, וגּזה לבנה ּגּזה ּכגֹון ּגּזה, מיני ׁשני ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָהיּו
האחר הּמין והּניח זה מין ּומכר נקבֹות, וגּזת זכרים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּגּזת
על לעצמֹו נֹותן וזה ּׁשּלקח, מה על לעצמֹו נֹותן זה -ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ּׁשהּניח. ִִֶַַמה

.·Èׁשּלא עד אם ידּוע ואין ּגּזֹות, לֹו והיּו ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּגר
מחברֹו הּמֹוציא ּפטּור; זה הרי - מּׁשּנתּגּיר אֹו נגזזּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָנתּגּיר

הראיה. ְָָָָָעליו

.‚Èאין הּגז? ּבראׁשית חּיבֹות ויהיּו לֹו, יהיּו צאן ְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹּכּמה
ּפחֹות אין ׁשּלהן, ּבּגּזה ׁשּיהיה והּוא, מחמׁש; ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּפחֹות
ּפחֹות אין מהן, אחת ּכל ּגּזת ותהיה סלע, ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמׁשקל
ּפחֹות ּגֹוזזת מהן אחת היתה סלע. עׂשרה ׁשּתים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמּמׁשקל
ׁשּׁשים ּגֹוזזֹות ׁשחמׁשּתן ּפי על אף - סלע עׂשרה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָמּׁשּתים

הּגז. מראׁשית ּפטּורין אּלּו הרי יתר, אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָסלע

.„Èּבחלק ׁשּיהיה והּוא - הּגז ּבראׁשית חּיבין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהּׁשּתפין,

ׁשני ׁשל ּבלבד צאן חמׁש אבל ּכּׁשעּור; מהן אחד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל
ּפטּורין. ְִִָֻׁשּתפין,

.ÂËּבין הפריׁש ואם ּבּתחּלה; מצותּה הּגז, ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָראׁשית
אחת וגזז צאן, חמׁש לֹו היּו יצא. ּבּסֹוף, ּבין ְְֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבאמצע
ּכ ואחר ּומכרּה, ׁשנּיה ּגזז ּכ ואחר ּגּזתּה, ּומכר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָָָּבלבד,
וחּיב הּגז, לראׁשית מצטרפֹות הּכל - ּומכרּה ׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹּגזז
על החדׁש מן להפריׁש לֹו ויׁש ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָאפּלּו
רחל היתה אם אבל אחר. ּגּזה מין על ּגּזה ּומּמין ְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהּיׁשן,
והּניח ּוגזזּה ׁשנּיה, קנה ּכ ואחר ּגּזתּה, והּניח ּוגזזּה ְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָאחת,

מצטרפֹות. אינן - ְְִִֵָָָָּגּזתּה

.ÊËרֹוצה והּוא הּגז, ראׁשית ׁשל רּבֹות ּגּזֹות לֹו ׁשהיּו ְִִִֵֵֶֶֶַַָמי
מּמׁשקל ּפחֹות ואחד אחד לכל יּתן לא - לּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹלחלק

ּכדי מלּבן, סלעים ל:]חמׁש מספיק ׁשּילּבנֹו,[- לא קטן. ּבגד ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
צֹואי ּכׁשהּוא הּגּזה מּצמר לֹו יּתן אּלא - לֹו יּתן ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר

מלובן] אֹו[לא סלעים חמׁש הּלּבּון אחר ּבֹו ׁשּיהיה ּכדי ,ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
הּמֹועלת. מּתנה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה לֹו", "ּתּתן ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיתר,

.ÊÈ,אֹומר אני לפיכ ּדבר. לכל חּלין הּגז, ְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻראׁשית
- ליׂשראל נׂשּואה ׁשהיא ּפי על אף לכהנת, אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

הּוא. אחד ׁשניהן ׁשּדין לי, ויראה ּבהמה; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכמּתנֹות

�
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ראשון, שנייום ,יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ו האדםהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָָָֻ

והּוא לאחר, ׁשּנּׂשאת אחר ּגרּוׁשתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָמּלהחזיר
אׁשרֿ הראׁשֹון ּבעלּה "לאֿיּוכל יתעּלה: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹאמרֹו

לקחּתּה" לׁשּוב c)ׁשּלחּה ,ck mixac)על והעֹובר . ְְְְִֵַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה ְְְֲִִִֵֶֶָָָָלאו

ּביבמֹות. מקֹומֹות ְְִַָָּבכּמה

שלישי ,יום

.Â�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÊË¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

‰.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� Â"�˘‰ ‰Âˆn«ƒ¿»«
― הרט"ז ׁשּיּׂשאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶֶַַַָָָ

זרע,(qibd)הּיבם הּניח ולא מת אם אחיו אׁשת ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עליה" יבא "יבמּה יתעּלה: אמרֹו (mixacוהּוא ְְְְִֶֶַָָָָָָֹ

(d ,dkּבּמּסכּתא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ
יבמֹות. מּסכת ּכלֹומר לּה, ְְְֶֶֶֶַַַָָֻהמיחדת

רביעי ,יום

.ÊÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרי"ז ׁשּתחלֹוץהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶַַַַָָ

zny)היבמה g`d zy`)לא אם ליבמּה ְִִַָָָָֹ
נעלֹו "וחלצה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָיּׂשאּנה,

רגלֹו" h)מעל ,dk mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵֵַַָָ
מּסכת והיא ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא זֹו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֻמצוה

לׁשֹונם ידעּת ּוכבר zenaiיבמֹות. .bi zekxa) ְְְְַָָָָָ
(:hlיּבּום "מצות :(dp`yi znd g`y)קֹודמת ְִִֶֶַ

לּמּסכּתא קראּו ּולפיכ חליצה", ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלמצות
הּיּבּום ּדיני ּכֹוללת ׁשהיא אףֿעלּֿפי ְִִִִֵֶֶֶַַַָ"יבמֹות",

ּכאחד. ְְֲִֶַָָוהחליצה

חמישי יום

.Ê�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― השנ"ז ּבניהּמצוה ׁשאר ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ

היבמה על מּלבֹוא gipdאדם `le zny g` zy`) ְִַַָָָָָ
(rxfזּקת ּתחת zndּכׁשהיא g` lr daegy ,xyw) ְִִֶַַַ
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(dp`yil Ð maid Ðֿלא" אמרֹו: והּוא ְְְָָָֹיבמּה,
זר" לאיׁש החּוצה אׁשתֿהּמת dk,תהיה mixac) ְְִִֵֵֶֶַַָָ

(d.והּוא היא לֹוקה, ― זה לאו על והעֹובר .ְִֵֶֶַָָָ
ּביבמֹות. זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְֲִִִִֵָָָָּוכבר

שישי ,יום

.Á�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÁÈ¯ .Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ËÈ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הר"כ המפּתההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָ
(zepfl)איׁש "וכיֿיפּתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְִִִֶֶַַָ
eh)ּבתּולה" ,ak zeny)ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִֵָָָָ

מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו ְְְִִֶֶֶֶָֻמצוה

― הרי"ח האֹונסהּמצוה ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִֵֶַַַָָָָ
(dgxkÎlra dleza lread),אתֿאנּוסתֹו ֲִֶָָלּׂשא

אׁשר ּתחת לאּׁשה "ולֹוֿתהיה יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָוהּוא
ּכלֿימיו" ׁשּלחּה לאֿיּוכל hk)עּנּה ,ak mixac), ְִַַָָָָָֹ

מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ׁשל(eh.)ּוכבר זה ׁשּלאו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
לאֿתעׂשה הּוא לׁשּלחּה, יּוכל לא ׁשהּוא ְְֲֵֶֶַַַָֹֹאֹונס,
לאֿתעׂשה "ואּמאי, אמרּו: וכ עׂשה. ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֹׁשּקדמֹו
ׁשּזה נתּבאר הּנה הּוא". עׂשה עׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָׁשּקדמֹו
עׂשה. מצות ― לאּׁשה" תהיה "ולֹו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָׁשּנאמר:

ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּופרק(hl.)ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָ
מּכתּבֹות .(an.)ד' ְִֻ

― השנ"ח האֹונסהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻ
לאּׁשה "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא אנּוסתֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָמּלגרׁש

ּכלֿימיו" ׁשּלחּה לאֿיּוכל זה(my)[וגֹו'] ולאו ְְְֶַַָָָָָֹ
וכ לאּׁשה" תהיה "ולֹו אמרֹו: והּוא עׂשה, ְְְְְְְֲִִֵֶָָָָקדמֹו

מּכֹות ּבגמרא עׂשה,(eh.)ּבארּו ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּוא יׂשראל אם ׁשּגרׁש, "אֹונס אמרּו: (eciayוׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶָָָ

("dy`l didz `le" ieeivd miiwle xifgdl―

הּוא ּכהן ואם לֹוקה: ואינֹו (dyexbdyמחזיר ְְֲִִֵֵֶַֹ
(eilr dxeq`ׁשאפּלּו ודע מחזיר". ואינֹו לֹוקה ―ְְֲֲִִֵֶֶַַ

ׁשּיח קדם ומתה אנּוסתֹו וגרׁש יׂשראל זירּנה,היה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
עׂשה קּים לא ׁשהרי לֹוקה, ― לאחר נּׂשאת ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַֹאֹו

קּימֹו ולא קּימֹו ׁשאצלנּו: הּכלל ּכפי (xnelkׁשּבּה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ
m` :cg` ogana ielz ,mdn xeht e` zewlna aeig

e`ld z` ,"owzn"d dyrd z` miiwl ,df avna ozip

miiwl df avna ozip `ly e` ,zewlnn xeht f`y Ð

(zewlna aiigzn f`y Ð dyrd z`נתּבארּו ּוכבר .ְְֲִָָ
מּכתּבֹות. ד' ּופרק ג' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶֶֶָֻּדיני

― הרי"ט רעהּמצוה ׁשם הּמֹוציא ּדין היא ְִִִִֵַַָָָ
(mileza dl `vn `l ik dilr lilrde dleza `yp),

וׁשּתּׁשאר להלקֹותֹו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּכלֹומר:
"ולֹוֿתהיה נאמר: ּבֹו ׁשּגם לפי עּמֹו, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַאׁשּתֹו

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה לאֿיּוכל hi)לאּׁשה my). ְְְִַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבגמרא ּכמֹו(my)ונתּבאר זה, ּבלאו ּגם ְְְְְִִֵֶַַָָָָ

עׂשה ׁשּקדמֹו לאו ׁשּזה ּכלֹומר: ּבאֹונס, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנתּבאר
(dyr o`k yiy epl ixd)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

מּכתּבֹות ד' ּופרק ג' ּבפרק .(dn:)זֹו ְְִֶֶֶֶֻ

― השנ"ט ׁשםהּמצוה מֹוציא ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָֻ
"לאֿ ּבֹו: ּגם אמרֹו והּוא אתֿאׁשּתֹו, מּלגרׁש ְְְְִִֵֶַַָָֹרע

ּכלֿימיו" לׁשּלחּה קדמֹו(my)יּוכל זה לאו וגם . ְְְְֶַַַָָָָָָ
לאּׁשה" "ולֹוֿתהיה אמרֹו: והּוא וּדינֹו(my)עׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶָָ

ּכמֹו האֹונס, ּכדין הּמלקּות לענין ְְְְְִִִֵֵַַַַָּבּגרּוׁשין
וׁשם מּכֹות. ּבסֹוף eh.)ׁשּנתּבאר zekn)'ג ּובפרק ְְְְִֵֶֶֶַָָ

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו מּכתּבֹות ד' ְְְְֲִִִִֵֶֶָָֻּובפרק

קודש שבת

.„˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרכ"ג סֹוטההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ

`le xf mc` mr cgizz `ly dlra dxidfdy dy`)

(drnypּכיֿתׂשטה איׁש "איׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִִִֶֶַָוהּוא
ai)אׁשּתֹו" ,d xacna)ּכלֿדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְֲִִִֵָָָ

קרּבנּה ּתקריב וכיצד אֹותּה מׁשקין ּכיצד זֹו ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָמצוה
ּכלֹומר ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ּתנאיה, ְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשאר

סֹוטה. ֶֶַָמּסכת

― הק"ד מּלבלֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
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ׁשמן" עליו יּצק לא וגֹו' עליה אתֿקרּבנּה ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ"והביא
(eh my).לֹוקה ― ּבׁשמן הקריבּה ְְְִִִֶֶֶָואם
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הפרק: ביןתוכן שהבדילה הפרוכת של הרוחני התוכן

הקדשים לקודש הקודש

ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä øîàî òãåð äðä
ùåãçä àåä ãéîú [øùà ,åðééäã] ,úéùàøá äùòî

.ïéàî ùé
"המחדש אומרים אנו המאורות יוצר בברכת
אינו ולכאורה בראשית", מעשה תמיד יום בכל בטובו
לחבירו", מיום ובארץ בשמים יש חידוש "איזה מובן
השמים הרי יום", בכל כו' "המחדש מהו כלומר,
ואיזה משתנים, אינם בראשית מעשה וכל והארץ

ויום. יום בכל בהם יש חידוש

" דלשון הוא, הענין בריאההמחדשאך על מורה "

שנתהווה פירושו מאין דיש - מאין" חדש"יש דבר

לכן. קודם כלל הי' שלא

מכסף; כלי הצורף כמו מיש", ל"יש [בניגוד
את משנה רק והאומן קיים, כבר הכסף חומר שעצם

כלי]. לתמונת כסף חתיכת מתמונת הצורה

" פירוש מעשההמחדשוזהו תמיד יום בכל בטובו
ימי בששת הבריאה תחילת שהיתה ד"כמו בראשית",
את הקב"ה מחדש כך - ממש" ליש מאין בראשית

ליש מאין כולה ויום-תמידהבריאה יום (ובכלבכל
ורגע). רגע

כלומר:

הוא הוא ורגע רגע בכל הקב"ה ע"י הבריאה קיום
גדול חידוש לך אין כי תמיד, יום שבכל ה"חידוש"
זה וחידוש ה"אין", מן ה"יש" התהוות מעצם יותר

ענין הוא ליש) מאין בכלתמידי(ההתהוות הקורה ,

מחדש. רגע

øùôà éà éðçåøå ïéàî éîùâå ùé úååäúä ïéðòå
úëåøôä äìéãáäå ù"î úðéçá éãé ìò ÷ø êë úåéäì

.'åë ùãå÷ä ïéá íëì
"יש") (הנק' הגשמיות בין הערך ריחוק מחמת
היש התהוות להיות אפשר אי "אין"), (הנק' והרוחניות
(וילון "מסך" בלי הרוחני האלקי והכח האור מן
ה"פרוכת" כענין האור, על המסתיר ומחיצה)

הקדשים. וקודש הקודש בין שהבדילה

פירוש:

שעומק בחסידות מבואר מאין", "יש הביטוי בענין
הי' הבריאה שלפני רק [לא הוא "אין" בביטוי הפירוש

התחדשות היא שהבריאה באופן המוחלט, ואפס "אין"
כל נוצרת שבו הרוחני האלקי שהכח גם] אלא גמורה,
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ומבאר:] שהולך [כפי

éåìéâå äòôùää øå÷î äéä íù ùã÷îä úéá éë
êùîð äòôùää úåéäìå ,íéùã÷ä ùãå÷á äðéëùä
íà éë ,êë ìë éåìéâ éãé ìò äéä àì äàìäìå íùî
,ìéãáî êñî éãé ìò êùîðù ÷ø ,ãçà ìëä äéä ïë
íùù ,íéùã÷ä ùãå÷ ïéá ìéãáîä úëåøôä àåäå

.ùã÷ úðéçáì ,äðéëùä éåìéâ 'éä
היא היא הקדשים בקודש ששרתה השכינה קדושת
קודש שקדושת המקדש, חלקי כל לקדושת השרש
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המקדש). חלקי שאר לקדושת הקדשים קודש קדושת בין

úåðéçá äîëå ,àñøô ñåì÷ðåà íâøú úëøôå
úåìùìúùää ìëù ,ïëùîå ÷"îäáá 'éä úëåøô
÷éñôî àñøô êñî éãé ìò àåä íìåò ãòå íìåòî

.'åë íìåò ìë ïéá
בדוגמא הם הגשמיים והמקדש שהמשכן ידוע -
שחילוקי היינו העולמות, השתלשלות" ל"סדר
לחילוקי המה מתאימים שבהם והקדושות המקומות
"סדר (שנק' העליונים שבעולמות המדריגות
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שכל ארוכה אחת (שרשרת) שלשלת כמו מדריגה,

שלפני'). בטבעת וקשורה אחוזה טבעת
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פרוכות "י"ג - פרוכות כמה היו שבמקדש וכשם
קדושת צמצום של אופנים י"ג שהם במקדש", היו
ומצמצמת מסתירה שהפרוכת לעיל (כמבואר המקדש
"פרסאות" יש למעלה כך - והקדושה) האור גילוי את

לעולם( עולם בין המפסיקות רוחניים) מסכים
"ואת כמ"ש המסך, פרוכת של התרגום הוא (ד"פרסא"
פרכתא "וית - אונקלוס ותרגם המסך", פרוכת
לעולם עולם בין הרוחני המרחק מחמת כי דפרסא"),
להימשך שיוכל בכדי האלקי באור צמצום להיות צריך

ממנו. שלמטה לעולם העליון העולם מן

àåä ùéì ïéàî úååäúäù ,åáåèá ùãçîä ïéðò åäæå
.ùåãç éãé ìò

ידי על רק לתוכם נמשכת העולמות שחיות זה
שבין העצום המרחק על מורה "פרסא" של הפסק
והירידות שהצמצומים מובן וממילא לעולם, עולם
משרשו (שירד הנבראים את המהווה האלקי בכח
עד כך, כל ועצמו גדלו גשמית) להתהוות ועד העליון

כח כמו הוי בנבראים המלובש המצומצם חדששהכח

יש בבחינת (כנ"ל), במקורו שהוא כפי הכח לגבי
שהקב"ה בטובו", "המחדש נאמר זה ועל מחדשמאין,

הבריאה. את המהווה האלקי הכח את

בטובו "המחדש פירוש יותר בעומק יובן זה ולפי
שכל בלבד זו דלא בראשית", מעשה תמיד יום בכל
תמיד, יום בכל ליש מאין מתחדשת הגשמית הבריאה

גם האלקיתאלא ידההחיות (שעל זו בריאה המהווה
" צריכה בראשית) מעשה את הקב"ה "להתחדשמחדש

לאחר מצבה - ) ל"יש" ממקורה) - ) מ"אין" תמיד
נבראים. להוות שתוכל כדי צמצומה)

שממשיך:] [וכמו

øåà ,ùãç øåà äùòð àñøôå êñî éãé ìò åðééäã
.ïåùàøä øåà úåäîî äæ ïéàå ,äãìåú ìù

כמו ופרסא, מסך שהוא ה"פרוכת", ענין תוכן וזהו

האור, על כך כל ומסתיר המעלים עב (וילון) מסך

של "אור נקרא המסך דרך ה"בוקע" שהאור באופן

של תולדה אלא עצמו האור אותו שאינו לפי תולדה",

משנה המסך כי המסך, ידי על שנוצרת הראשון, האור

את בו אין ידו על הנמשך שהאור עד הראשון האור את

אור כמו ונחשב הראשון, האור של האיכות .חדשאותה

"תולדה" רק שהוא הלבנה, אור - לדבר [משל

שזהו לומר וכלל כלל יתכן שלא עד השמש, מאור

אור אלא הרבה, שנתמעט ורק השמש של האור אותו

אור שעצמיות לפי אור, של אחר סוג הוא הלבנה

אור את קבלתה ידי על כי בלבנה, "נעלמת" השמש

אור מהות שנעשה עד האור את משנה הלבנה השמש,

שהוא אף חדש", "אור נקרא ולפיכך ממש, אחר

על בו שנעשה המהותי השינוי מחמת השמש, תולדת

הלבנה]. ידי

עולם כל בין המפסיק למעלה, ה"פרסא" ענין וכך

העליון העולם אור על המעלים דבר שהוא ועולם,

של "אור רק הוא ממנו שלמטה בעולם הנמשך והאור

. הראשון האור ממהות בו שאין תולדה",

äåäúðù ãò ,àñøô ãåò äùòð ìùìúùîå ãøåéùëå
:ùîî úåéîùâ

מחמת "פרסא", עוד צ"ל ועולם עולם כל בין

בגדר הוא עולם שכל שביניהם, העצום המרחק

ממנו. שלמעלה העולם לגבי מאין" "יש התחדשות

גשמיות שנתהווה עד פרסא, אחרי פרסא יש וכך

להתהוות יכולים הפרסאות ריבוי ידי על שרק ממש,

ממש גשם שהם צבאם, וכל גשמיים וארץ שמים

גמור). חידוש (והוא

` wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c xn`n jezn

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
miqxhpew mixn`n

˘‚ÈÂכי אבינו אתה כי פתח אלעזר רבי יהודה אליו
אבינו ה' אתה יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם
עלמא קוב"ה ברא כד ת"ח אבל כו', שמך מעולם גואלנו
ויומא יומא בכל חזי כדקא עבידתא עביד ויומא יומא כל
למברא ואצטריך שתיתאה יומא דאתא כיון דאצטריך כמה

למברי בעי דאת אדם האי אמרה קמי' אורייתא אתי' אדם
לי' טב רוגזך תאריך לא אלמלא קמך לארגזא הוא זמין
ארך איתקרינא למגנא וכי קוב"ה לה אמר איתברי. דלא
באוריית' וכולא אתברי באורייתא כולא אלא אפים
אתוון כל אתיין עלמא קוב"ה ברא לא דעד בגין אשתכלל
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" צריכה בראשית) מעשה את הקב"ה "להתחדשמחדש
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של תולדה אלא עצמו האור אותו שאינו לפי תולדה",
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"תולדה" רק שהוא הלבנה, אור - לדבר [משל

שזהו לומר וכלל כלל יתכן שלא עד השמש, מאור

אור אלא הרבה, שנתמעט ורק השמש של האור אותו

אור שעצמיות לפי אור, של אחר סוג הוא הלבנה

אור את קבלתה ידי על כי בלבנה, "נעלמת" השמש

אור מהות שנעשה עד האור את משנה הלבנה השמש,

שהוא אף חדש", "אור נקרא ולפיכך ממש, אחר

על בו שנעשה המהותי השינוי מחמת השמש, תולדת
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עולם כל בין המפסיק למעלה, ה"פרסא" ענין וכך

העליון העולם אור על המעלים דבר שהוא ועולם,

של "אור רק הוא ממנו שלמטה בעולם הנמשך והאור
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:ùîî úåéîùâ

מחמת "פרסא", עוד צ"ל ועולם עולם כל בין

בגדר הוא עולם שכל שביניהם, העצום המרחק

ממנו. שלמעלה העולם לגבי מאין" "יש התחדשות

גשמיות שנתהווה עד פרסא, אחרי פרסא יש וכך

להתהוות יכולים הפרסאות ריבוי ידי על שרק ממש,

ממש גשם שהם צבאם, וכל גשמיים וארץ שמים
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` wxt mxa` jny cer `xwi `le d''c xn`n jezn

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced
miqxhpew mixn`n
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אבינו ה' אתה יכירנו לא וישראל ידענו לא אברהם
עלמא קוב"ה ברא כד ת"ח אבל כו', שמך מעולם גואלנו
ויומא יומא בכל חזי כדקא עבידתא עביד ויומא יומא כל
למברא ואצטריך שתיתאה יומא דאתא כיון דאצטריך כמה

למברי בעי דאת אדם האי אמרה קמי' אורייתא אתי' אדם
לי' טב רוגזך תאריך לא אלמלא קמך לארגזא הוא זמין
ארך איתקרינא למגנא וכי קוב"ה לה אמר איתברי. דלא
באוריית' וכולא אתברי באורייתא כולא אלא אפים
אתוון כל אתיין עלמא קוב"ה ברא לא דעד בגין אשתכלל
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אמרה תי"ו אות עאלת למפרע. וחד חד כל ועאלו קמי'
דנחת כיוון כו', לאו לה אמר עלמא בי למברי רעותיך קמי'
דאתקיים עד כו' ותתאי עלאי אזדעזעו כתרא מעל כ"ף
עלמא אשתכלל ובי' ברכה סימן דאיהו בי"ת באת כולא
יאות אתוון דכל רישא איהו דאל"ף תימא ואי ואתברי.
למיהב דלא בגין כו', ארור בי' דאתקרי בגין אלא איהו
ואשתכלל עלמא בי' אתברי לא ארור דאקרי לסט"א דוכתא
דהא ידענו לא אברהם כי כו', אתברי ובי' עלמא בבית
דאשתדל כמה עלן אשתדל לא דעלמא קיומא דבי' אע"ג
לא וישראל לפניך. יחי' ישמעאל לו דאמר ישמעאל על
שבק כו' לבנוי לברכא דאצטריך ברכאן דכל בגין יכירנו
אות באת פי' כו'. אבינו ה' אתה כולהו. לברכא דרגא להאי
חכמות כתיב והנה יבנה בחכ' כמ"ש דבראשית ב' בי"ת
וחכ' דאצי' אבא אור בראש חכ' חכמה מיני ב' שיש כו'
שבדיבור חכ' תתאה חכ' דאצי' שבמל' חכ' הוא בסוף
מצרף חכ' שבחי' לחכ' מצרף ברתא יסד אבא כמ"ש
רק חכ' מבחי' למעלה שרשם עצמן שאותיות האותיות,
ה' כמ"ש לדבר, איך אותם מצרף החכמה לדבר כשירצו
רק אינו אותיות הם אבנים פי' בתים ק"ך בונות אבנים
באופן האותיות כשמצרף דהיינו בתים ק"ך בונות חמשה
אחר באופן וכשמצרף [זה] באופן ג"כ הדיבור ויהי' זה
ק"ך אותיות מה' לעשות ויוכל אחר, באופן הדיבור יהי'
בהשגה הגלוי' מחכמה אינו הצירוף ושרש צירופים, מיני
חכמה שבחי' תמצא מאין חכ' כי הסתומה מחכ' אלא
ומשם וח"ס משכיל ונקרא השכל מקור אין מבחי' נמשך

שאינ והראי' הצירוף נעשהנעשה איך בעצמו מרגיש ו
כלל, מרגיש ואינו מאליו נעשה הוא אלא כשמדבר הצירוף
שנק' השכל מקור אין מבחי' נעשה שהצירוף ונמצא
דהרי ראי' ועוד נעשה, איך מרגיש אינו ולכן משכיל
בדיבור להוציאו יכול אינו שכל איזה שמשיג גם לפעמים
וכשנמשך השכל ממקור הצירוף נמשך שלא מפני והוא
תינוק וכמו לדבר, יכול אז לדבר איך אותיות הצירופי אופן
נמשך שלא מפני ג"כ הוא יניקה ימי כל לדבר יכול שאינו
נמשך אז יניקה ימי וכשנשלם השכל ממקור הצירוף
ברתא יסד אבא וז"ש לדבר, ויכול השכל ממקור הצירוף
חכמה בחי' על אלא הגלוי' חכמה בחי' על קאי אינו
תורה טל חכמה הוא בית יבנה בחכ' מ"ש וזהו סתימאה,
שנקראת התורה בשביל וארז"ל כו' ברא בראשית כמ"ש
וצ"ל עלמא, וברא באורייתא אסתכל בזוהר וכמ"ש ראשית
בחי' הוא אברהם כי כו' וישראל ידענו לא אברהם כי ענין
לא את הזוהר וכמאמר ידענו לא אוהבי אברהם כמ"ש
וכתיב כסא בחסד והוכן כתיב והלא וצ"ל עם, על השתדל

יבנה. חסד עולם אמרתי כי
ÔÈ·‰Ï'בעלי תחי' והחכמה מ"ש להקדים צריך זאת כל

היינו שבעלי' הוא הא' פירושים, [ב'] בזה שיש

היינו אותו תחי' החכמה לחכמה שראוי מי פי' דחכ' הכלי
כי החכ' מקור הוא שבעלי' היינו והב' חכ', לו שמשפיע
הפלא דבר וזהו וכתר, אין מבחי' תמצא מאין החכ'
הנה כי והענין כתר. בחי' החכ' למקור תחי' שהחכמה
כו' מימין חח"נ כי ימין קו חסד בחי' החכ' נק' לפעמים
מי שכל להטיב הטוב טבע כי החסדים מקור הוא אבא כי
רצונו שנגד דבר אף לסבול יוכל יותר חכמה יותר בו שיש
קטן ששכלו מפני קטנים מדברים מתקצף והתינוק
הוא הענין אך שבחסד. ה"ג כמו דין חכמה נקרא ולפעמים
הוא חסד חפץ כי מצד הי' העולמות בריאת תחילת כי
חסד חפץ כי מצד כו' לברוא ברצונו כשעלה בע"ח כמ"ש
חשוכא לאהפכא כדי הוא הרצון של המכוון עיקר אך כו'
התחתון מאדם עד"מ זה ויובן בירורים. ולברר לנהורא
ששכלו אדם ויש זכות כלפי מטה ששכלו אדם שיש למטה
והללו אוסרין הללו וב"ה ב"ש וכמו חוב כלפי מטה
השכלות כל זכות כלפי מטה ששכלו שמי משום מתירין
השכלות, להמציא תוכל לא ולדין לזכות, רק הוא שלו
ששכלו ומי לאמית', אינו לדין שכל איזה שממציא והגם
שמשכיל והמצאה סברא שכל להיפוך הוא דין כלפי מטה

רק מוצאהוא שזה עצמו דבר באותו נכונות בסברות לדין
איש ישאל כאשר באחיתופל וכמ"ש לזכות השכלות בו
ואע"פ להרע המה חכמים וכמו כו' עצת כל אלקים בדבר
מצד הוא לכאורה והנה להרע. רק שהוא אך הוא שחכמה
השכלות מוצא לכן חסדן טבעו בעצם שזה עצמותו בחי'
רק השכלות מוצא לכן דין בחי' טבעו וזה כו' לזכות רק
יכול לדין נוטה ששכלו מי שגם רואים אנו אך כנ"ל, לדין
טעין בעי אי וכמו כו' יעור השוחד כי כמו לחסד להתהפך
חכמה דאריך זרועות מלבישים או"א כי הוא הענין כי הכי,
פשוט רצון להיות א"א כי כו' דאריך נצח לבחי' מלביש
כמו מה דבר באיזה מלובש הוא אזי רוצה הוא שאם
הרצון, מסלק הוא רצונו שנגד דבר להיפוך או באהבה
וחסד דאריך גבורה קווין התחלקות ג"כ ברצון שיש ונמצא
שאם היינו הרצון ע"י הכל שמוצא השכלות וכל דאריך
מוצא דין רוצה ואם לחסד השכלות מוצא חסד רוצה
ולכן ויסודם מקורם הוא שהרצון ונמצא לדין, השכלות
הי' שרצונו היינו לדין נוטה ששכלו הגם כו' יעור השוחד
שכל מוצא לכן אותו לזכות רוצה השוחד ע"י אבל לדין
הגם חסד לעשות רוצה הוא שאם ברצון כח ויש לזכות,
גמור בשכל חובות עליו שמוצאים קטיגורים כמה שיהיו
שמי כמו כלל, להם שומע אינו הרצון תוקף מחמת אך
כי ראוי שאינו למי גם לכל משפיע אזי חסדן בטבע שהוא
מצד ולא חסד חפץ שהוא עצמו מצד הוא ההשפעה
הגם טוב כל מושפעים שהיו אנוש דור כמו המקבלים,
מחמת רק לזה ראוים היו לא שכל ועפ"י רשעים שהיו
ויבואו כמו כלל במקבל תלוי ואינו להשפיע רצה שהוא
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בשכל שאומרים הגם חוב שמלמדים כו' האלקים בני
כנ"ל כך רוצה שהוא מצד להם שומע אינו וטעם
רוצה אם ולהיפוך כו', לפניו אפים ארך כמה וכמארז"ל
טעם בטוב זכות שמלמדים סניגורים כמה שיהי' הגם דין

כמו לדין הרצון תוקף מחמת כלל להם שומע אינו ודעת
הגם בהמ"ק חורבן בזמן וכמו כו', שנאתים שנאה תכלית
תוקף מחמת אך בזה עונש מחויבים היו לא תורה שע"פ
כו'. אפיך עוז יודע מי וכמו בהמ"ק, נחרב לדין הרצון
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דכמוÏÂÚ‰Â‰לח) ע"כ) כ"ח אות (ממ"ש הנ"ל מכל
אותיות ע"י הוא דבי"ע הנבראים שהתהוות
הוא דאצי' ח"ע התהוות גם כמ"כ דאצי' מל' מבחי' ה' דבר
התהוות נק' ולכן טעמים הנק' עליון דכתר אותיות מבחי'
א"ק התהוות וכמ"כ ל"ב. אות וכמש"ל מאין יש החכמה
ונק' שערים הרל"א שהן עילאה דטהירו מאותיות ג"כ הוא
הנק' רב צמצום ע"י והתהוותו הנ"ל מטעם מאין יש ג"כ
שנת"ל וכמו כו' מהאותיות האור הסתלקות שהוא מקו"פ
רק והתהוותם הואיל ב"ה א"ס לגבי הנבראים ביטול בענין
כו' השכל לגבי במציאות בטלים והאותיות אותיות מבחי'
ב"ה א"ס לגבי א"ק בחי' ביטול ה"ע ממש וכמ"כ
בטלים והם הנ"ל דטה"ע אותיות מבחי' רק שהתהוותו
מהאותיות מעלה שלמעלה א"ס האור בחי' לגבי לגמרי
זיו ג"כ הוא א"ס והאור בלבד רשימו נק' האותיות שהרי
השמש כזיו ית' מהו"ע לגבי ממש ובטל ית' ממהו"ע בלבד
מציאות שום עוד אין א"כ כנ"ל השמש מאור בתוך כשהוא
ומ"מ באריכות. וכמש"ל אחד פי' וזהו ממש ית' מהו"ע לבד
ג"כ בעיניהן שהם לפי יחו"ע נק' בכלל ועד אצי' בחי' עד
יחו"ת נק' ואילך ומבריאה כנ"ל השמש כזיו אמיתי בביטול
ביטול שבטילים רק נפרד ודבר יש בחי' בידיעתן שהם לפי
ותכלית בשכמל"ו. ענין וזהו ל"א אות וכדלעיל היש
המאציל שיהי' כדי הנפרדים התהוות שיהי' הוא הבריאה
בתחתונים. דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי עליהם מלך
יותר ניכר הגשמיות והתהוות השפלים הדברים ובהתהוות
ועד ופי' באריכות: כ"ד אות וכמש"ל הבורא וגדולת כח
שבתיבת י"ט אות נת"ל דכבר הענין אתוון בחלופי אחד הוא
והוא הפשוטה האחדות מן הריבוי התהוות ענין מרומז אחד
נוצר מבחי' הנמשך צנור דהיינו החכמ' מקור הוא שהאל"ף
החכ' היא והחי"ת חכמה, אאלפך בחי' שיהי' לאלפים חסד
ד' הנק' הדבור אותיו' התחלקות נמשך שממנה בעצמה
באצי' שהוא כמו הא' מדר' ב' יש זה בדבור אמנם רבתי,
לא"ס במציאות בטילי' ממנו והמתהוי' בגילוי מאיר ששם
הגדולות נשמות התהוות וה"ע יחו"ע בענין כנ"ל ב"ה
וכמו באפיו ויפח בו שנא' אדה"ר נשמת כמו אצי' שמבחי'

ממש לה' מרכבה שהיו בהן וכיוצא והנביאים האבות נשמת
ד' נק' הנ"ל דבור ובחי' כו' אליו במציאות ממש ובטילים
במלכות כשמתלבשת דאצי' מל' בחי' הוא והב' רבתי.
והעוה"ז דבי"ע ומלאכים נשמות ולברוא להוות דבי"ע
ע"י הוא ששם לפי רבתי שאינו ד' שהוא ועד ענין וזהו ממש
והנה כנ"ל מאד מוסתר שהאלקות ומסכים צמצומים
אמצעות ע"י ג"כ הוא דבי"ע דמל' אלו אותיות המשכת
מבחי' דהיינו ועד בחי' שזהו אלא אחד בענין וכנ"ל החכמ'
א"ס שנמשך המשכה בחי' שהוא ר"ל וי"ו נעשה האל"ף
ועולמות ומלאכים נשמות לברוא בבי"ע גם למטה ב"ה
נעשה החי"ת ומן למטה ההמשכה על מורה הוי"ו כי דבי"ע
עיני החכמים נק' ולכן חכמה בחי' ג"כ הוא עי"ן כי עי"ן
שהיא אלא כנודע החכמה מן נמשכת העין ראיית וגם העדה
בענין במ"א כמ"ש דאבא נו"ה (מבחי' החכמה חיצוני' בחי'
לפי הדיוטות הן אפי' כשרים עדים דלכך החדש קידוש
הר"מ מאמר בביאור יעו"ש דאבא מחיצוניו' היא שהראי'
לפי והיינו כו') החדש לקדש דא בתר פקודא תשא ר"פ
התהוות שיהי' בבי"ע מח"ע שנמשך מה הוא שבכאן
מחיצוניו' רק לשם נמשך לכך דבי"ע דמל' הדיבור אותיות
אותיות התהוות הוא הדל"ת ואח"כ דועד העי"ן וזהו הח"ע
ענין ג"כ ועד בתיבת מרומז ונמצא דבי"ע. דמל' הדבור
בטילים שהנבראים מה שהוא שבאח"ד הנ"ל ביטול
אותן המהוה דועד שבדלי"ת הדבור אותיות לגבי במציאות
שהוא האותיות מקור החכמה לגבי בטל והדלי"ת ליש מאין
בה המתלבש א"ס אור להארת בטילה והחכמ' דועד עי"ן
וא"כ כנ"ל ב"ה מהא"ס זו המשכה על המורה הוי"ו שהוא
בגילוי הוא שבאחד רק אחד בפי' וכנ"ל ממש בלעדו אפס
עד ג"כ בידיעתן באמת בטילים שהם יחו"ע בחי' שהוא לפי
נפרדים שהם בבי"ע משא"כ אחד פי' שזהו ממש עוד שאין
דרך זו המשכה בא לכך חשיב כלא דקמי' רק בידיעתן
שיהי' כדי ההמשכה העלם בחי' על שמורה אתוון חלופי
היש ביטול אח"כ ושיתבטל ונפרד ודבר יש בחי' הנברא

כנ"ל: הבריאה תכלית שזהו כנ"ל

gl wxt dlitzd zevn yxy
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בשכל שאומרים הגם חוב שמלמדים כו' האלקים בני
כנ"ל כך רוצה שהוא מצד להם שומע אינו וטעם
רוצה אם ולהיפוך כו', לפניו אפים ארך כמה וכמארז"ל
טעם בטוב זכות שמלמדים סניגורים כמה שיהי' הגם דין

כמו לדין הרצון תוקף מחמת כלל להם שומע אינו ודעת
הגם בהמ"ק חורבן בזמן וכמו כו', שנאתים שנאה תכלית
תוקף מחמת אך בזה עונש מחויבים היו לא תורה שע"פ
כו'. אפיך עוז יודע מי וכמו בהמ"ק, נחרב לדין הרצון

g''rwz xdefd ixn`n qxhpew

•
.b

wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

דכמוÏÂÚ‰Â‰לח) ע"כ) כ"ח אות (ממ"ש הנ"ל מכל
אותיות ע"י הוא דבי"ע הנבראים שהתהוות
הוא דאצי' ח"ע התהוות גם כמ"כ דאצי' מל' מבחי' ה' דבר
התהוות נק' ולכן טעמים הנק' עליון דכתר אותיות מבחי'
א"ק התהוות וכמ"כ ל"ב. אות וכמש"ל מאין יש החכמה
ונק' שערים הרל"א שהן עילאה דטהירו מאותיות ג"כ הוא
הנק' רב צמצום ע"י והתהוותו הנ"ל מטעם מאין יש ג"כ
שנת"ל וכמו כו' מהאותיות האור הסתלקות שהוא מקו"פ
רק והתהוותם הואיל ב"ה א"ס לגבי הנבראים ביטול בענין
כו' השכל לגבי במציאות בטלים והאותיות אותיות מבחי'
ב"ה א"ס לגבי א"ק בחי' ביטול ה"ע ממש וכמ"כ
בטלים והם הנ"ל דטה"ע אותיות מבחי' רק שהתהוותו
מהאותיות מעלה שלמעלה א"ס האור בחי' לגבי לגמרי
זיו ג"כ הוא א"ס והאור בלבד רשימו נק' האותיות שהרי
השמש כזיו ית' מהו"ע לגבי ממש ובטל ית' ממהו"ע בלבד
מציאות שום עוד אין א"כ כנ"ל השמש מאור בתוך כשהוא
ומ"מ באריכות. וכמש"ל אחד פי' וזהו ממש ית' מהו"ע לבד
ג"כ בעיניהן שהם לפי יחו"ע נק' בכלל ועד אצי' בחי' עד
יחו"ת נק' ואילך ומבריאה כנ"ל השמש כזיו אמיתי בביטול
ביטול שבטילים רק נפרד ודבר יש בחי' בידיעתן שהם לפי
ותכלית בשכמל"ו. ענין וזהו ל"א אות וכדלעיל היש
המאציל שיהי' כדי הנפרדים התהוות שיהי' הוא הבריאה
בתחתונים. דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי עליהם מלך
יותר ניכר הגשמיות והתהוות השפלים הדברים ובהתהוות
ועד ופי' באריכות: כ"ד אות וכמש"ל הבורא וגדולת כח
שבתיבת י"ט אות נת"ל דכבר הענין אתוון בחלופי אחד הוא
והוא הפשוטה האחדות מן הריבוי התהוות ענין מרומז אחד
נוצר מבחי' הנמשך צנור דהיינו החכמ' מקור הוא שהאל"ף
החכ' היא והחי"ת חכמה, אאלפך בחי' שיהי' לאלפים חסד
ד' הנק' הדבור אותיו' התחלקות נמשך שממנה בעצמה
באצי' שהוא כמו הא' מדר' ב' יש זה בדבור אמנם רבתי,
לא"ס במציאות בטילי' ממנו והמתהוי' בגילוי מאיר ששם
הגדולות נשמות התהוות וה"ע יחו"ע בענין כנ"ל ב"ה
וכמו באפיו ויפח בו שנא' אדה"ר נשמת כמו אצי' שמבחי'

ממש לה' מרכבה שהיו בהן וכיוצא והנביאים האבות נשמת
ד' נק' הנ"ל דבור ובחי' כו' אליו במציאות ממש ובטילים
במלכות כשמתלבשת דאצי' מל' בחי' הוא והב' רבתי.
והעוה"ז דבי"ע ומלאכים נשמות ולברוא להוות דבי"ע
ע"י הוא ששם לפי רבתי שאינו ד' שהוא ועד ענין וזהו ממש
והנה כנ"ל מאד מוסתר שהאלקות ומסכים צמצומים
אמצעות ע"י ג"כ הוא דבי"ע דמל' אלו אותיות המשכת
מבחי' דהיינו ועד בחי' שזהו אלא אחד בענין וכנ"ל החכמ'
א"ס שנמשך המשכה בחי' שהוא ר"ל וי"ו נעשה האל"ף
ועולמות ומלאכים נשמות לברוא בבי"ע גם למטה ב"ה
נעשה החי"ת ומן למטה ההמשכה על מורה הוי"ו כי דבי"ע
עיני החכמים נק' ולכן חכמה בחי' ג"כ הוא עי"ן כי עי"ן
שהיא אלא כנודע החכמה מן נמשכת העין ראיית וגם העדה
בענין במ"א כמ"ש דאבא נו"ה (מבחי' החכמה חיצוני' בחי'
לפי הדיוטות הן אפי' כשרים עדים דלכך החדש קידוש
הר"מ מאמר בביאור יעו"ש דאבא מחיצוניו' היא שהראי'
לפי והיינו כו') החדש לקדש דא בתר פקודא תשא ר"פ
התהוות שיהי' בבי"ע מח"ע שנמשך מה הוא שבכאן
מחיצוניו' רק לשם נמשך לכך דבי"ע דמל' הדיבור אותיות
אותיות התהוות הוא הדל"ת ואח"כ דועד העי"ן וזהו הח"ע
ענין ג"כ ועד בתיבת מרומז ונמצא דבי"ע. דמל' הדבור
בטילים שהנבראים מה שהוא שבאח"ד הנ"ל ביטול
אותן המהוה דועד שבדלי"ת הדבור אותיות לגבי במציאות
שהוא האותיות מקור החכמה לגבי בטל והדלי"ת ליש מאין
בה המתלבש א"ס אור להארת בטילה והחכמ' דועד עי"ן
וא"כ כנ"ל ב"ה מהא"ס זו המשכה על המורה הוי"ו שהוא
בגילוי הוא שבאחד רק אחד בפי' וכנ"ל ממש בלעדו אפס
עד ג"כ בידיעתן באמת בטילים שהם יחו"ע בחי' שהוא לפי
נפרדים שהם בבי"ע משא"כ אחד פי' שזהו ממש עוד שאין
דרך זו המשכה בא לכך חשיב כלא דקמי' רק בידיעתן
שיהי' כדי ההמשכה העלם בחי' על שמורה אתוון חלופי
היש ביטול אח"כ ושיתבטל ונפרד ודבר יש בחי' הנברא

כנ"ל: הבריאה תכלית שזהו כנ"ל

gl wxt dlitzd zevn yxy
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מטך[כג)] את הרם ואתה בענין צ"ל יש1ועדיין הנה כי ,
מטות מקל2ג' יעקב לו ויקח שנא' דיעקב מטה ,

ההפרש מהו וצ"ל דלע"ל, ומטה משה, ומטה וגו', לבנה
בזכות הי' שקרי"ס במד"ר איתא הלא צ"ל וגם ביניהם.
ר' בשם סימון ב"ר יהודה ר' פע"ו, וישלח מד"ר ע' יעקב,
ישראל עברו שלא מצינו ובכתובים ובנביאים בתורה יוחנן
את עברתי במקלי כי בתורה יעקב, בזכות אלא הירדן את
עבר ביבשה לאמר בניכם את והודעתם בנביאים הירדן,
כי הים לך מה בכתובים סבא, ישראל הירדן, את ישראל
שקרי"ס לעיל נת' והלא יעקב, אלקה מלפני וגו' הירדן תנוס
א' ואיך מלבר, ויעקב מלגאו ומשה משה, מלפני הי'
משה המטה בענין צ"ל גם יעקב. בזכות הי' שקרי"ס

משה בי"ח דהנה בדרז"ל, חילוקים בו ע"ג3שנמצא סי'
הי' שהמטה א', דקט"ו משפטים פ' מרע"מ והוא הביא,

טו"ר וכשחזר4מעה"ד בסלע, שחטא גרם הרע ומצד ,

דכתי' ועבד נער תחלה שהי' זו ממדריגה נפק בתשובה
ונמסר להקב"ה בן ונק' משה, עבדי וכתי' בוכה נער והנה
ישראל שמע כי והוא וא"ו, והיינו חיים מעץ אחר מטה לו
לפני מט צדיק בחי' מ"ט ז"ע אותיות, מ"ט הם ובשכמל"ו

מוט5רשע נעשה תיבין בשית דק"ש היחוד וע"י ס"מ,
שהי' ומה כו', לצדיק מוט לעולם יתן לא ועי"ז בוא"ו,
למשה, נמסרו שע"ב מ"ט שרק לפי זהו כו' לפני מט תחלה
הי' ולא לזה, בא הי' לא החמשים שער לו נמסר הי' ואם

מהילקוט והוא הביא קפ"ד סי' יעקב ובערך בסלע. חוטא
בשם שמביא א', ודרל"ט ד' דרל"ח תשס"ג רמז חוקת פ'
שהי' מטה מציון ה' ישלח עוזך מטה ע"פ ילמדנו מדרש
יהודה ביד הי' הוא וגו', עברתי במקלי כי שנא' יעקב ביד
הי' והוא משה, מטה הי' והוא וגו', בידך אשר ומטך שנא'
דוד ביד הי' והוא מטהו, את אהרן וישלך דכתי' אהרן ביד
עד ומלך מלך כל ביד הי' והוא בידו, מקלו ויקח דכתי'
מלך ביד לימסר המטה אותו עתיד וכן בהמ"ק, שחרב
המטה את צריכין היו למה צ"ל כ"ז ולהבין המשיח.
עבדיו, ובכל בפרעה במצרים שנעשו ומופתים לאותות
את בו תעשה אשר בידיך תקח הזה המטה ואת כמ"ש
המטה מה"ע מטך, את הרם ואתה נא' בקרי"ס וגם האותות,
ומדוע וקרי"ס, והמופתים האותות לעשיית צריך שהי'
על ידו והניף כמ"ש כלל, מטה נא' לא דלע"ל הנהר בהכאת
משה ויט וכתי' ידך את ונטה נא' בקרי"ס גם כי ואם הנהר,
מטך. את הרם ואתה תחלה לו נא' מ"מ הים, על ידו את

Í‡אל ואמרת ע"פ פ"ט וארא המד"ר ע"פ יובן הענין
מציון, ה' ישלח עוזך מטה הה"ד מטך את קח אהרן
לפי ולמה במטה, אלא הרשעים את רודה הקב"ה אין
וכתי' ככלב, יהמו לערב ישובו שנא' לכלבים שנמשלו
כלב של שדרכו כשם י"א), נ"ו סי' (ישעי' נפש עזי והכלבים
וגו'. עוזך מטה נא' לכך במקל, לוקי' הם כך במקל לרדות

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c xn`n

(1jhn z` mxd dz`e . .l"v oiicreהרביעי מאמר הוא זה מאמר :

תרל"ז וככה בהמשך בשינויים ונמצא תרל"א". והחרים שבהמשך
במקלי כי ד"ה על מיוסד והוא ואילך). קפא (ע' קטז-קיט פרקים
בגוכי"ק הנחות [הכולל א קלו, 1077 בגוכי"ק הירדן את עברתי
ע' ח"א תרל"ג בסה"מ ובשינויים הצ"צ]. ממאמרי מהר"ש אדמו"ר

ואילך. רלב
סע"ד סב, בשלח בתו"א לה' אשירה ד"ה ראה המאמר לכללות
ע' וארא אוה"ת סע"ב. רלב, וישלח באוה"ת במקלי כי ד"ה ואילך.

ואילך. רלד
הידוע כמוכה מי ד"ה תוכן הוא כד-כו) (פרקים מהמאמר חלק
סה"מ וש"נ. ואילך. קנה ע' תרכ"ט בסה"מ מהר"ש אדמו"ר מכ"ק
ואתה ד"ה ראה המאמר וסיום להתחלת וש"נ. שלג. ע' ח"א תרל"ב

ואילך. תטו ע' בשלח באוה"ת מטך את הרם

הים את ה' ויולך בד"ה והוספות בשינויים נמצאים המאמר עניני
רלה ע' תרפ"א בסה"מ ויולך ד"ה ואילך. שע ע' עטר"ת בסה"מ
ואילך. 47 ע' שם ואילך. 37 ע' תרפ"ט תשבו בסוכות ד"ה ואילך.
בסוכות ד"ה ואילך. 190 ע' תרצ"ז בסה"מ פיך תורת לי טוב ד"ה
ואילך. 47 וס"ע ואילך 31 ע' תש"ו בסה"מ ברא בראשית וד"ה תשבו

ואילך. 109 ע' תש"ג בסה"מ תפלתי ואני ד"ה גם וראה
(2zehn 'b yi'ע חוקת אוה"ת גם ראה ס"ע: תרכ"ו סה"מ תתנט.

קפו. קנד-ה.
(3dyn g"ia.משה ערך חדש ילקוט בס' :

(4x"eh c"drn 'id dhndyמטות רלב. ע' וארא אוה"ת בכ"ז ראה :
ועוד. א'רצה. ס"ע

(5ryx iptl hn wicv 'igaוראה כו), כה, (משלי הכתוב ל' :

עה"פ. ומצו"ד פירש"י
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‰p‰Âׁשּיהיה הּגלּגל סיּבּוב ּומסּבב הּטקלא את הּמניע ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
הּמּדה קו ּבחינת הּוא נׁשא, ּדבני לפעלם ְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָמתהּפ
האתערּותא לפי הּגלּגל את המהּפ ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָדחכמה
ּכ ּבאֹופן ׁשּיהיה הּמדידה היא ׁשּבחכמה לפי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָדלתּתא,
סּור להיֹות ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ׁשּיהיה היינּו ּדוקא, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָוכ
טֹוב ועׂשה ולהיֹות וענפיהן תעׂשה לא ּבׁשס"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמרע
לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו וענפיהן, עׂשה מצֹות רמ"ח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבקּיּום
ּדאם הּגלּגל, ּתנּועת מּׁשם נמׁש ולכן ב) ּפרק ז ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ(מאמר
הּימין מּקו הּמלכּות ּתקּבל אז ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָמקּיימים
ּבבחינת ההנהגה ׁשּתהיה והיינּו הּטֹוב, הׁשּפעת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָותהיה
ההנהגה ּתהיה ּדרא אכׁשיר לא וׁשלֹום חס וכאׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד,

כו'. ּגבּורה ְְִִַָּבבחינת
e‰ÊÂנׁשא ּדבני ּבעֹובדיהֹון הא' ּדברים, ּבב' החׁשּבֹון ענין ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּמדידה ּפי על מעׂשיהם מּוכׁשרים אם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלמּטה
ּדחסד ההתּכללּות ּבאֹופן החׁשּבֹון והב' הּתֹורה, ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָדחכמת
ההנהגה ׁשּתהיה הּימין קו התּגּברּות ּתהיה אם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּוגבּורה,

כו'. וׁשלֹום חס אֹו חסד ְְִִֶֶַַָּבבחינת
e‰ÊÂלפי ׁשהּכל ודע ד) ּפרק סֹוף (אבֹות ּבמׁשנה ּדאיתא ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

חׁשּבֹון, למצֹוא לאחת אחת רׁש"י ּופרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַהחׁשּבֹון,
חׁשּבֹון יׁש וכן ּגדֹול, לחׁשּבֹון מצטרפת ּופרּוטה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּפרּוטה
ב ה. (חגיגה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ,ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיפ
לאדם ּומּגיד ּפסּוק על זֹו) מׁשנה על ׁשמּואל ּבמדרׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּובא

לאׁשּתֹו, איׁש ׁשּבין ׂשיחה על ׁשאפילּו יג) ד. (עמֹוס ּׂשיחֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמה
כו'. החׁשּבֹון לפי ּבא הּכל ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעבירֹות

LÈÂ'ב ׁשאם החׁשּבֹון, לפי ׁשהּכל ודע הּמׁשנה מפרׁשים ¿≈ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשוה, ּופגמם עֹונׁשם אין אחד חטא יחטאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאנׁשים
ּגדֹול יֹותר פגמֹו יהיה זה ׁשל הּנׁשמה ער יקרת ּגֹודל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכפי

כו'. חבירֹו ֲִֵֶמּׁשל
ÏÎÂהחׁשּבֹון והיינּו הׁשּתלׁשלּות, סדר ּפי על הּוא זה ¿»ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

ראׁשית ׁשהיא החכמה מן ׁשּנמׁש ּומׁשּפט ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָוהּדין
ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור מּצד אבל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,
מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו לפי וחׁשּבֹון, ּדין אין ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָמהׁשּתלׁשלּות
רצֹונֹו לעֹוברי ּגם ההׁשּפעה ונמׁשכת הּתחּתֹונים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָמעׂשה
אׁשר הּטעם וזהּו ּכלל. החׁשּבֹון ּפי על ׁשּלא הּׁשפע ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבריּבּוי
ׁשּמקּבלים אף, מארי ׁשהּוא לפי צלחה, רׁשעים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדר
להם ׁשּנמׁש חׁשּבֹון, מּבחינת ׁשּלמעלה אּפים אר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמּבחינת
הׁשּפעה ריּבּוי נמׁש ּומּמילא ראּוים, ׁשאינם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָההׁשּפעה
.ּבסמּו ׁשּיתּבאר ּוכמֹו גבּול ּבלי ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָלפי

.¯evÈ˜ולׂשמאל החסד ּבהׁשּפעת לימין הּטקלא ּתנּועת ƒְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
לפי א) מדּוּייק, ּבחׁשּבֹון הּוא הּגבּורה ְְְְְְְִֶַַַָָָּבהׁשּפעת
ּוגבּורה, ּדחסד ההתּכללּות ּבאֹופן ב) ּומצֹות. הּתֹורה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָקּיּום
חׁשיבּות לפי הּוא והפּכֹו ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָוהחׁשּבֹון
ׁשּמקּבלים צלחה רׁשעים ּדר נׁשמה, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּפרטי

מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִֵַַָמלמעלה
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וגבול,Â‰�‰מב) במדה בא הוא דברים וסיפור מספר כל
דקודם התגלות, הם דברים וסיפור מספר שהרי
וכן מתגלה, הסיפור וע"י נודע ובלתי נעלם הוא הרי שסיפר
הוא אז דגם הגם הנה ומנה שספר שקודם המספר בענין
בא והמנין הספירה וע"י עדיין בהעלם הוא אבל במספר
דוקא, וכך כך באופן בהגבלה היא התגלות וכל גילוי, לידי
בא ה"ה הוי' גדולת ומספרים מגלים שהנבראים מה בזה וכן
הסיפור דומה אינו שהרי מוגבלים, מיוחדים באופנים
הוי' גדולת ומגלים מספרים הנבראים שגדולי מה והגילוי
הוי' מגדולת ומגלים מספרים הנבראים שריבוי מה ,1לזה

מגלים הם כן התהוותם אופן לפי הנה הנבראים דכל והיינו
וכן דברים הסיפור כתוב שבו מה הוא וספר הוי'. גדולת

כנ"ל, בהתגלות הם והמספר דברים דהסיפור המספר,
בחי' והוא ההתגלות את שמודד המדה קו הוא והספר
שהוא והיינו הספר, את שכותב מה הוא בוא"ו וסופר העלם.
עד"מ זה ויובן והסיפור. הספר שניהם נמשכו שממנו המקור
הא' ענינים, ב' כאן יש הרי אותיות, איזה שכותב הסופר
שאז הנייר ע"ג כתובים והם האותיות וכתב גמר כשכבר
מוגבלים והם שמדדם המדה באותה נמדדו האותיות הנה
והב' כלל, שינוי שום בזה שייך שאינו באופן בפו"מ, אז
בדעתו שמצייר רק הנייר, ע"ג האותיות את כתבו טרם הוא
האותיות דבכתיבת ידוע דהנה אותם. לכתוב איך וחושב
דמות צלם ועצם דבגוף והגם אופנים, חילוקי בזה יש הרי
רברבין אתוון יש הרי ומ"מ הוא, אחד האותיות של תבניתם

ב.1) נו, וארא תו"א ראה
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‰p‰Âׁשּיהיה הּגלּגל סיּבּוב ּומסּבב הּטקלא את הּמניע ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָ
הּמּדה קו ּבחינת הּוא נׁשא, ּדבני לפעלם ְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָָמתהּפ
האתערּותא לפי הּגלּגל את המהּפ ׁשהּוא ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָדחכמה
ּכ ּבאֹופן ׁשּיהיה הּמדידה היא ׁשּבחכמה לפי ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָדלתּתא,
סּור להיֹות ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ׁשּיהיה היינּו ּדוקא, ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָוכ
טֹוב ועׂשה ולהיֹות וענפיהן תעׂשה לא ּבׁשס"ה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹמרע
לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו וענפיהן, עׂשה מצֹות רמ"ח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָּבקּיּום
ּדאם הּגלּגל, ּתנּועת מּׁשם נמׁש ולכן ב) ּפרק ז ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ(מאמר
הּימין מּקו הּמלכּות ּתקּבל אז ּומצֹות ּתֹורה ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָמקּיימים
ּבבחינת ההנהגה ׁשּתהיה והיינּו הּטֹוב, הׁשּפעת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָותהיה
ההנהגה ּתהיה ּדרא אכׁשיר לא וׁשלֹום חס וכאׁשר ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד,

כו'. ּגבּורה ְְִִַָּבבחינת
e‰ÊÂנׁשא ּדבני ּבעֹובדיהֹון הא' ּדברים, ּבב' החׁשּבֹון ענין ¿∆ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּמדידה ּפי על מעׂשיהם מּוכׁשרים אם ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָלמּטה
ּדחסד ההתּכללּות ּבאֹופן החׁשּבֹון והב' הּתֹורה, ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָדחכמת
ההנהגה ׁשּתהיה הּימין קו התּגּברּות ּתהיה אם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָּוגבּורה,

כו'. וׁשלֹום חס אֹו חסד ְְִִֶֶַַָּבבחינת
e‰ÊÂלפי ׁשהּכל ודע ד) ּפרק סֹוף (אבֹות ּבמׁשנה ּדאיתא ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹ

חׁשּבֹון, למצֹוא לאחת אחת רׁש"י ּופרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַהחׁשּבֹון,
חׁשּבֹון יׁש וכן ּגדֹול, לחׁשּבֹון מצטרפת ּופרּוטה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָּפרּוטה
ב ה. (חגיגה לברכה זכרֹונם רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכמֹו ,ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלהיפ
לאדם ּומּגיד ּפסּוק על זֹו) מׁשנה על ׁשמּואל ּבמדרׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּובא

לאׁשּתֹו, איׁש ׁשּבין ׂשיחה על ׁשאפילּו יג) ד. (עמֹוס ּׂשיחֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמה
כו'. החׁשּבֹון לפי ּבא הּכל ּבעקביו, ּדׁש ׁשאדם ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעבירֹות

LÈÂ'ב ׁשאם החׁשּבֹון, לפי ׁשהּכל ודע הּמׁשנה מפרׁשים ¿≈ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשוה, ּופגמם עֹונׁשם אין אחד חטא יחטאּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאנׁשים
ּגדֹול יֹותר פגמֹו יהיה זה ׁשל הּנׁשמה ער יקרת ּגֹודל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּכפי

כו'. חבירֹו ֲִֵֶמּׁשל
ÏÎÂהחׁשּבֹון והיינּו הׁשּתלׁשלּות, סדר ּפי על הּוא זה ¿»ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ

ראׁשית ׁשהיא החכמה מן ׁשּנמׁש ּומׁשּפט ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָוהּדין
ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור מּצד אבל ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,
מקֹום ּתֹופס ׁשאינֹו לפי וחׁשּבֹון, ּדין אין ׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָמהׁשּתלׁשלּות
רצֹונֹו לעֹוברי ּגם ההׁשּפעה ונמׁשכת הּתחּתֹונים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָמעׂשה
אׁשר הּטעם וזהּו ּכלל. החׁשּבֹון ּפי על ׁשּלא הּׁשפע ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹּבריּבּוי
ׁשּמקּבלים אף, מארי ׁשהּוא לפי צלחה, רׁשעים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּדר
להם ׁשּנמׁש חׁשּבֹון, מּבחינת ׁשּלמעלה אּפים אר ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמּבחינת
הׁשּפעה ריּבּוי נמׁש ּומּמילא ראּוים, ׁשאינם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָההׁשּפעה
.ּבסמּו ׁשּיתּבאר ּוכמֹו גבּול ּבלי ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָלפי

.¯evÈ˜ולׂשמאל החסד ּבהׁשּפעת לימין הּטקלא ּתנּועת ƒְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹ
לפי א) מדּוּייק, ּבחׁשּבֹון הּוא הּגבּורה ְְְְְְְִֶַַַָָָּבהׁשּפעת
ּוגבּורה, ּדחסד ההתּכללּות ּבאֹופן ב) ּומצֹות. הּתֹורה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָקּיּום
חׁשיבּות לפי הּוא והפּכֹו ּומצֹות הּתֹורה ּבקּיּום ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָוהחׁשּבֹון
ׁשּמקּבלים צלחה רׁשעים ּדר נׁשמה, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּפרטי

מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִֵַַָמלמעלה
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וגבול,Â‰�‰מב) במדה בא הוא דברים וסיפור מספר כל
דקודם התגלות, הם דברים וסיפור מספר שהרי
וכן מתגלה, הסיפור וע"י נודע ובלתי נעלם הוא הרי שסיפר
הוא אז דגם הגם הנה ומנה שספר שקודם המספר בענין
בא והמנין הספירה וע"י עדיין בהעלם הוא אבל במספר
דוקא, וכך כך באופן בהגבלה היא התגלות וכל גילוי, לידי
בא ה"ה הוי' גדולת ומספרים מגלים שהנבראים מה בזה וכן
הסיפור דומה אינו שהרי מוגבלים, מיוחדים באופנים
הוי' גדולת ומגלים מספרים הנבראים שגדולי מה והגילוי
הוי' מגדולת ומגלים מספרים הנבראים שריבוי מה ,1לזה

מגלים הם כן התהוותם אופן לפי הנה הנבראים דכל והיינו
וכן דברים הסיפור כתוב שבו מה הוא וספר הוי'. גדולת

כנ"ל, בהתגלות הם והמספר דברים דהסיפור המספר,
בחי' והוא ההתגלות את שמודד המדה קו הוא והספר
שהוא והיינו הספר, את שכותב מה הוא בוא"ו וסופר העלם.
עד"מ זה ויובן והסיפור. הספר שניהם נמשכו שממנו המקור
הא' ענינים, ב' כאן יש הרי אותיות, איזה שכותב הסופר
שאז הנייר ע"ג כתובים והם האותיות וכתב גמר כשכבר
מוגבלים והם שמדדם המדה באותה נמדדו האותיות הנה
והב' כלל, שינוי שום בזה שייך שאינו באופן בפו"מ, אז
בדעתו שמצייר רק הנייר, ע"ג האותיות את כתבו טרם הוא
האותיות דבכתיבת ידוע דהנה אותם. לכתוב איך וחושב
דמות צלם ועצם דבגוף והגם אופנים, חילוקי בזה יש הרי
רברבין אתוון יש הרי ומ"מ הוא, אחד האותיות של תבניתם

ב.1) נו, וארא תו"א ראה
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כתב אשר טרם עוד וכאשר זעירין, ואתוון בינונים אתוון
לכותבם איך בדעתו ומצייר חושב ה"ה הנייר ע"ג האותיות
הנה באמת הרי האותיות, יכתוב זה שבדרך דרך לו ובורר
זה מדרך ישונה ולא יהיו איך האותיות נגבלו כבר בכח

בפו"מ מדידה לכלל באו לא שעדיין רק בדעתו, רקשמדד
לו שבירר הדרך אותו היינו זו ובחינה עדיין, בכח שהם
לפי מודד נק' הוא הנה ישנה ולא יכתוב זה שבדרך הסופר
נכתבים יהיו האותיות שהרי האותיות, הגבלת מודד שהוא
את שמודד המדה קו נק' והוא לו, שבחר הדרך אופן לפי
סחורה איזה בו שמודדין המדה קנה עד"מ וכמו האותיות.
בדוגמת מדה נקראת המדודה הסחורה הנה אמה, מדת וכמו
על כתובים והם אותם כתב אשר לאחר האותיות כמו דבר
המדה קו היא עצמה והאמה מדוד, בציור ומוגבלים הנייר
דרך לו שבחר הסופר כמשל היא הסחורה את שמודדת
האותיות מודד ההוא שהדרך האותיות לכתוב איך ואופן
וכשם הסחורה, את שמודד המדה קנה כמו דבר בדוגמת
כבר שהרי להשתנות תוכל ולא תשתנה לא עצמה שהמדה
שבחר הזה הדרך הרי כמו"כ הנה אמה, במדת מוגבלה היא
הרי שבהאמה וכשם ישתנה, לא האותיות לכתוב הסופר לו
אבל זה אחר בזה סחורה אמות כמה למדוד רק באפשרו
מודד שהוא הגם כמו"כ הנה מאמה, יותר יהי' לא אמה בכל
דלפי דהיינו דוקא, א' באופן אלא ימדוד לא מ"מ האותיות
האותיות מזיגת ימזוג ממש ככה ותכונתו מזיגתו וערך אופן
שבא קודם הנה האותיות את הכותב הסופר אמנם ותכונתם.
שחפץ ודרך אופן איזה לעצמו לבחור יוכל אז הנה לכתוב
לפי כתיבתם ואופן גדלם באופן האותיות בכתיבת לו לבחור
קו את העושה שהוא להיות והיינו המדה, לקו המקור שהוא
באופן שימדוד רצונו וכפי כחפצו לעשותה יכול הרי המדה
בכח, במדידה גם עדיין מוגבל שאינו מפני כך באופן או כך
לא דלעולם וציורם, האותיות בתמונת מוגבל שהוא והגם
לא הרי ובמילא ותמונתם, האותיות צורת להשתנות יוכל
דברים הסיפור שזהו האותיות, של פנימי התוכן גם ישתנה
ואות אות דכל המספר, שהוא ההוראה וכן מספרי' שהם מה
הפנימי תוכנה לפי ההיא דהתמונה מיוחדת תמונה לו יש

שלו וההוראה האות ב'2של דתמונתו אל"ף אות וכמו ,
באמצע הוא"ו וקו איזה3יודי"ן על מורה תבניתו דצורת

פנימי נ"ע4ענין הזקן רבינו שאמר וכמו למעלה5, דיו"ד

דישראל וביאורו א', תמונת זהו באמצע וא"ו למטה ויו"ד
וכמא' יו"ד בשם שמעוני6נקראים אנא, ראובני אומר אינו

יו"ד בשם נקראים ישראל דכל אנא, יהודאי אלא יו"דאנא, ,
הנשמה הארת הוא למטה יו"ד הנשמה, עצם הוא למעלה
העבודה שהוא המחברם הקו הוא והוא"ו בגוף, שמלובש
באות בשוה הוא זה פנימי תוכן הרי לכאורה והנה בתומ"צ.
א' מספר על מורה א' דאות המספר בענין וכן קטן, או גדול
אם גם הנה באמת אמנם האותיות. בכל שוה הוא לכאו' הנה
הפנימי ענינו אבל ישתנה, לא אחד שהוא המספר וגוף עצם
ביחידות, אחד אחדות, מיני כמה בו יש א' דבמספר משתנה,
ריבוא אחד אלף וכמו ורבבות, אלפים במאות, בעשיריות,
אינו הרי ומ"מ בשוה, בכולם הוא אחד דהמספר והגם אחד,
גם הוא וכן דריבוא. להאחד ואלף דמאה האחד דומה
משתנה אינו התמונה ועצם דגוף דהגם האות ציור בתמונת
הא' וכמו הפנימי, בתוכנו הוא מתחלק אבל מהותו בעצם

משה אל דויקרא אנוש7זעירא שת דאדם רבתי וכדאי'8וא' ,
אמאי זעירא אל"ף הכא משה אל ויקרא ע"א דרל"ט בזח"א
הוה לא דהא טעמא מאי בשלימו, הוה לא קריאה דהאי בגין
אלא אשתכח לא דשלימו בגין אחרא ובארעא במשכנא אלא
ונוק' דכר שלימו אדם אנוש, שת אדם כו', קדישא .9בארעא

בספר התינוקות עם ללמוד שמתחילין מה הטעם וזהו
בטהרות ויתעסקו טהורים דיבואו הטעם על נוסף ,10ויקרא,

אלף זעירא מאלף לעשות האדם עבודת דזהו להורות
כנ"ל,11רבתי האור עצם בחי' ימשיך עבודתו דע"י והיינו ,

במדידה גם עדיין מוגבל דאינו האותיות את הכותב דהסופר
כחפצו, האותיות במדידת ואופן דרך לבחור הוא יכול בכח

קו את שעושה קודם כמו דבר בה12בדוגמת למדוד המדה
או ומשולשת כפולה אמה לעשותה יכול הרי הסחורה את

איש באמת היא גופא ענינים,13דהאמה ג' כאן יש הרי א"כ ,
המדה קנה הב' הכתובים, האותיות או הנמדד הדבר הא'
המצויירים האותיות וכן למדוד, בכח מדתו הוגבל שכבר

וכנ"ל בפועל, במחשבתו מעשה14והמדודים הוא דהרהור
והג' האותיות, בכתיבת ואופן דרך לו בחר וכבר שבמחשבה
לו שבחר קודם הסופר או המדה קנה שעשה טרם המודד
גוף או המדה ועצם שגוף דהגם האותיות, כתיבת ואופן דרך
הם אבל משתנים אינם האותיות של וצורתם תבניתם תמונת
ויכולים שבכח בהמדידה גם במוגבל שבאו טרם עוד

פי"א-יב.2) שעהיוה"א תניא ראה
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שיש המקבלים בכלים הוא וכן שונים. באופני' להשתנות
יש הרי וסאה קב לוג וכמו שונות, מדות בעלי כלים בהם
המים הוא הא' דברים, ג' ובפעולתם ובהם אותם בהעושה
שהם דבזה לפי מדה נק' שהם בהם הנמדד והשמן היין
כבר ה"ה ידם על שעברו או הללו כלים מג' באחד נמצאי'
המדה כלי הם והב' סאה, או קב לוג במדת מדודים
היין המים המודדים שהם והסאה והקב הלוג והם המודדים

לא לעולם הרי ומ"מ הרבה למדוד שיכולי' והגם והשמן,
והיינו ותכונתם, ערכם כפי זולת אחר באופן למדוד יוכלו
קב ימדוד והקב ולוג, קב ולא סאה דוקא תמדוד שהסאה
כפי אלא אינו מדתם דערך להיות והוא ולוג, סאה ולא דוקא
מי והיינו המדה, קו מקור הנק' והוא אותם, העושה רצון
ושיעור אופן תלוי שבו וכו' הסאה כמו הכלי את שעושה

וכלי. כלי בכל המדידה

(an) daizl dyrz xdv d"c

•
mixeaic ihewl

.Êשלי הילדות זכרונות של הרבות העשרות מן אחד

בשנת חנוכה, מלילות כשבאחד הבהיר, המחזה הוא

הענדל ר' החסיד רשב"ץ, החסיד מורי התאספו תר"נ,

ר' והחסיד מדוקשיץ יקותיאל ור' אהרן ר' והחסידים

אברכים היו עת קדם, ימי בזכרונות והפליגו זלמן

התרומם כך בתוך צדק". ה"צמח אב�הסבא, אל ונוסעים

של ידוע ניגון לנגן והחל זלמן ר' החסיד ממקומו לפתע

כל השנה. ראש של מוסף מתפלל היה בו אב�הסבא

לשירתו. והצטרפו ממקומם עמדו הנוכחים

אב�הסבא, היה בה ידועה, "תנועה" לאותה כשהגיעו

ובן ישכחך שלא איש "אשרי המלים אומר צדק", ה"צמח

בך" יתאמץ פניהם1אדם גדולה, להתלהבות כולם נכנסו ,

שאנשים לכל נראה היה לחייהם. על נזלו ודמעות להטו

ספק ואין וקודש, אור רגעי אותם מחדש כעת חיים אלה

הרבי, ליד עומד שהוא רגע באותו חש מהם אחד שכל

בתפלתו. הרבי את ושומע רואה

� כך על ששמעתי הרבות הפעמים מן � ברור בידעי

ואת צדק", ה"צמח אב�הסבא, של ה"זאל" נראה כיצד

ומראה ניגונם עלי עשו תפלתו, בשעת עמד בו המקום

היה ונדמה בהתלהבותם שנספחתי עד חזק, רושם פניהם

עטוף צדק", ה"צמח אב�הסבא, את רואה שאני לי

"אשרי � ואומר הלבנה ובכיפתו לבן בגדי לבוש בטליתו,

הקדוש קולו את שומע אני וכאילו ישכחך" שלא איש

בך". יתאמץ אדם "ובן במלים המשתפך

נשמות התגלות על רבים בסיפורים ספוג בהיותי

הייתי ולתלמידיהם, לבניהם ובסתר, בגלוי הצדיקים,

והדבר כאן, כעת נוכח צדק", ה"צמח שאב�הסבא, בטוח

כולי הייתי אותי. הפחיד גם כך עם ויחד אותי, שימח

הדרגות מן במלים, מתבטא שאינו רגש נעלה, רגש אפוף

אינשי" כתבי דלא דליבא "תווני של .2הגבוהות

והזך, הטהור הילדותי בתמימותי בכך חשתי אז

מהי יותר ולהבין חסידות ללמוד והתחלתי וכשגדלתי

שדביקות היטב הבנתי לרבי, חסיד של ההתקשרות

לפעול בכוחה יש אכן לרבי, חסידים של כזו מחשבה

חסידים. אותם אל יבוא שהרבי

לתאר מאד קשה הנוכחים, הבהולים בחיים אמת,

של בכוחה כיצד הדבר, את המחשבהולהבין דביקות

של והזכים המתונים בחיים ברם, רחוק. כך כל להגיע

היטב. בדבר והרגישו הבינו אז

החסידים כלפי בי התעוררה מיוחדת כבוד הדרת

אנשים של הגדול הרוחני כוחם את בעין ראיתי האלה.

כזו, נשמה לעליית ולהגיע החולין מחיי להתפשט אלה,

נשמתם. של הלהט בכל הרחוק העבר אל להתעלות

כזו, חסידית התוועדות מביאה ועידוד חיות כמה אח!

הבשריים החיים מן החרולים כל את משרשת היא

השעה שחיי כך יום, יום בחיי חיים של "רביעית" ומוזגת

זכים לגמרי, שונים נהיים הגשמי העולם חיי של

יותר. וטהורים

האויר את מטהרות כאלו חסידיות התוועדויות

בעבודת דרכים על מצביעות אור, של סביבה ויוצרות

הנחקקות האמת, בסיס על האברך את ומעמידות השי"ת

לעד. ובלבו במוחו

אחד בכל בודאי ישנם כאלה, עסיסיים זכרונות

זאת לבד הרי חסידי נכד או בת בן, כל החסידים. שמגזע

החסידים, הוריהם של והלשד המוח הדם, בהם שזורם

שראו ממה הנעורים ימי זכרונות בתודעתם הם נושאים

הוריהם. אצל ושמעו

.Áעשויים בחיים, מסויימים ברגעים כאלה זכרונות

ולהעמיד רע מכל לשמור באדם, למהפכה להביא

אמיתיים. יהודיים חיים בדרך שלימה משפחה

הגדולה העיר עשירי מגדולי באחד שהיה מעשה

מגזע העמידה, בשנות אדם שברוסיה, פטרבורג

ולרגל בפטרבורג, השתקע 14 בגיל שבהיותו החסידים,

מרוחקת לאוירה החיים זרם הביאהו שונות נסיבות

ר"ל. וכו' טריפות אכילת שבת, חילול כדי עד ביותר,

בפלך נכבדה חסידית למשפחה צאצא בהיותו

מיד טרח, � הרביים אל מאד קשורה שהיתה מוהילוב

אחד את והזמין הזקן, אדמו"ר של תמונתו הדפסת עם

את וכן התמונה, את עבורו שיעתיק הציירים מגדולי

גדול סכום גדול. בפורמט צדק" ה"צמח בעל תמונת

השנה.1) דראש במוסף זכרונות ב.2)תפלת כ, נדה ראה
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שיש המקבלים בכלים הוא וכן שונים. באופני' להשתנות
יש הרי וסאה קב לוג וכמו שונות, מדות בעלי כלים בהם
המים הוא הא' דברים, ג' ובפעולתם ובהם אותם בהעושה
שהם דבזה לפי מדה נק' שהם בהם הנמדד והשמן היין
כבר ה"ה ידם על שעברו או הללו כלים מג' באחד נמצאי'
המדה כלי הם והב' סאה, או קב לוג במדת מדודים
היין המים המודדים שהם והסאה והקב הלוג והם המודדים

לא לעולם הרי ומ"מ הרבה למדוד שיכולי' והגם והשמן,
והיינו ותכונתם, ערכם כפי זולת אחר באופן למדוד יוכלו
קב ימדוד והקב ולוג, קב ולא סאה דוקא תמדוד שהסאה
כפי אלא אינו מדתם דערך להיות והוא ולוג, סאה ולא דוקא
מי והיינו המדה, קו מקור הנק' והוא אותם, העושה רצון
ושיעור אופן תלוי שבו וכו' הסאה כמו הכלי את שעושה

וכלי. כלי בכל המדידה

(an) daizl dyrz xdv d"c

•
mixeaic ihewl

.Êשלי הילדות זכרונות של הרבות העשרות מן אחד

בשנת חנוכה, מלילות כשבאחד הבהיר, המחזה הוא

הענדל ר' החסיד רשב"ץ, החסיד מורי התאספו תר"נ,

ר' והחסיד מדוקשיץ יקותיאל ור' אהרן ר' והחסידים

אברכים היו עת קדם, ימי בזכרונות והפליגו זלמן

התרומם כך בתוך צדק". ה"צמח אב�הסבא, אל ונוסעים

של ידוע ניגון לנגן והחל זלמן ר' החסיד ממקומו לפתע

כל השנה. ראש של מוסף מתפלל היה בו אב�הסבא

לשירתו. והצטרפו ממקומם עמדו הנוכחים

אב�הסבא, היה בה ידועה, "תנועה" לאותה כשהגיעו

ובן ישכחך שלא איש "אשרי המלים אומר צדק", ה"צמח

בך" יתאמץ פניהם1אדם גדולה, להתלהבות כולם נכנסו ,

שאנשים לכל נראה היה לחייהם. על נזלו ודמעות להטו

ספק ואין וקודש, אור רגעי אותם מחדש כעת חיים אלה

הרבי, ליד עומד שהוא רגע באותו חש מהם אחד שכל

בתפלתו. הרבי את ושומע רואה

� כך על ששמעתי הרבות הפעמים מן � ברור בידעי

ואת צדק", ה"צמח אב�הסבא, של ה"זאל" נראה כיצד

ומראה ניגונם עלי עשו תפלתו, בשעת עמד בו המקום

היה ונדמה בהתלהבותם שנספחתי עד חזק, רושם פניהם

עטוף צדק", ה"צמח אב�הסבא, את רואה שאני לי

"אשרי � ואומר הלבנה ובכיפתו לבן בגדי לבוש בטליתו,

הקדוש קולו את שומע אני וכאילו ישכחך" שלא איש

בך". יתאמץ אדם "ובן במלים המשתפך

נשמות התגלות על רבים בסיפורים ספוג בהיותי

הייתי ולתלמידיהם, לבניהם ובסתר, בגלוי הצדיקים,

והדבר כאן, כעת נוכח צדק", ה"צמח שאב�הסבא, בטוח

כולי הייתי אותי. הפחיד גם כך עם ויחד אותי, שימח

הדרגות מן במלים, מתבטא שאינו רגש נעלה, רגש אפוף

אינשי" כתבי דלא דליבא "תווני של .2הגבוהות

והזך, הטהור הילדותי בתמימותי בכך חשתי אז

מהי יותר ולהבין חסידות ללמוד והתחלתי וכשגדלתי

שדביקות היטב הבנתי לרבי, חסיד של ההתקשרות

לפעול בכוחה יש אכן לרבי, חסידים של כזו מחשבה

חסידים. אותם אל יבוא שהרבי

לתאר מאד קשה הנוכחים, הבהולים בחיים אמת,

של בכוחה כיצד הדבר, את המחשבהולהבין דביקות

של והזכים המתונים בחיים ברם, רחוק. כך כל להגיע

היטב. בדבר והרגישו הבינו אז

החסידים כלפי בי התעוררה מיוחדת כבוד הדרת

אנשים של הגדול הרוחני כוחם את בעין ראיתי האלה.

כזו, נשמה לעליית ולהגיע החולין מחיי להתפשט אלה,

נשמתם. של הלהט בכל הרחוק העבר אל להתעלות

כזו, חסידית התוועדות מביאה ועידוד חיות כמה אח!

הבשריים החיים מן החרולים כל את משרשת היא

השעה שחיי כך יום, יום בחיי חיים של "רביעית" ומוזגת

זכים לגמרי, שונים נהיים הגשמי העולם חיי של

יותר. וטהורים

האויר את מטהרות כאלו חסידיות התוועדויות

בעבודת דרכים על מצביעות אור, של סביבה ויוצרות

הנחקקות האמת, בסיס על האברך את ומעמידות השי"ת

לעד. ובלבו במוחו

אחד בכל בודאי ישנם כאלה, עסיסיים זכרונות

זאת לבד הרי חסידי נכד או בת בן, כל החסידים. שמגזע

החסידים, הוריהם של והלשד המוח הדם, בהם שזורם

שראו ממה הנעורים ימי זכרונות בתודעתם הם נושאים

הוריהם. אצל ושמעו

.Áעשויים בחיים, מסויימים ברגעים כאלה זכרונות

ולהעמיד רע מכל לשמור באדם, למהפכה להביא

אמיתיים. יהודיים חיים בדרך שלימה משפחה

הגדולה העיר עשירי מגדולי באחד שהיה מעשה

מגזע העמידה, בשנות אדם שברוסיה, פטרבורג

ולרגל בפטרבורג, השתקע 14 בגיל שבהיותו החסידים,

מרוחקת לאוירה החיים זרם הביאהו שונות נסיבות

ר"ל. וכו' טריפות אכילת שבת, חילול כדי עד ביותר,

בפלך נכבדה חסידית למשפחה צאצא בהיותו

מיד טרח, � הרביים אל מאד קשורה שהיתה מוהילוב

אחד את והזמין הזקן, אדמו"ר של תמונתו הדפסת עם

את וכן התמונה, את עבורו שיעתיק הציירים מגדולי

גדול סכום גדול. בפורמט צדק" ה"צמח בעל תמונת

השנה.1) דראש במוסף זכרונות ב.2)תפלת כ, נדה ראה
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בחדר אותן קבע � השלמתן ועם התמונות, בעד שילם

ספרייתו.

העניק לו שנולדו לילדים הסתעפו, ועסקיו נקפו שנים

לשמות אותם הסב שמיד אלא עבריים שמות אמנם

הקצב ובמלוא מופלגה בעשירות התנהל הבית רוסיים,

היתה � כזה במצב כרגיל הזה. העולם ותאוות תענוגי של

ברובה מורכבת הבית, בעל התרועע שאיתה החברה,

� עלינו לא � ששכחו מיהודים להבדיל, או, מנכרים

היהודי. מחצבתם מקור את מכבר

לרגל זקוק, היה והעשיר � פרטית בהשגחה � אירע

שמ ירא עשיר ליהודי חשוב, הדברעסק בהיות וחסיד. ים

החסיד. של לביתו מיהר � דחוף

רבים אנשים הרחבים, באולמות ראה, לבית בהיכנסו

גדולה. בחדוה ושרים ערוכים שולחנות ליד מסובים

ילדותו מתקופת דומים מחזות לו הזכירה התמונה

הוריו. בסביבת

בדבר שיחה לשם לחדרו והכניסו אליו יצא המארח

המשותף. העסק

לפשר האורח שאל העסקית השיחה כשהסתיימה

כך ואם משפחתית? שמחה לרגל היא האם המסיבה,

הוריו את יפה שהכיר החסיד טוב". "מזל לאחל ברצונו

ענה: היהדות, מן ריחוקו על וידע אורחו של

טלפונית עתה משוחחים אנו משפחתית, שמחה זו הן,

על שמחה ומרוב עדן, בגן הנמצאים וזקנינו הורינו עם

עורכים הננו � מהם שומעים שאנו הטובות הבשורות

חגיגית. מסיבה

מובנים, הבלתי לדברים משתומם עמד האורח

הסביר: מבוכתו, את החסיד ובראות

כסלו" "י"ט חג הוא י"ט3היום זה מה היטב ידע (הלז

שמחה שוררת עדן בגן הזקן רבנו של ובהיכלו כסלו)

לו להביע רבנו של בהיכלו התאספו הצדיקים כל גדולה,

ידה על שבאה ולישועה לו שהיתה לגאולה טוב" "מזל

לחסידים. שהיו � יהודים לרבבות

משתתפים רבותינו של בצילם שהסתופפו אבותינו

בחגם�חגנו. שמחים � צאצאיהם � ואנו זו, בשמחה ודאי

.Ë"ה"נכד את תקף � אלה דברים שמיעת לאחר

עצמו הרגיש אך זו, למסיבה קלה לשעה להיכנס עז חשק

את לבטא האומץ לו היה ולא זו, מאוירה ומרוחק זר

לאוכל מה עצמו: כלפי פשוט התבייש הוא משאלתו.

כזו! ולמסיבה טריפות

והזמינו ה"נכד" בלבטי מיד הבחין הפיקח החסיד

האבא. ומן הסבא מן ד"ש ושמע בוא למסיבה: להיכנס

טוב עצמו ירגיש שהאורח לכך לדאוג ידע אף החסיד

ה"זרה". במסיבה

בין מצוה סעודת של צורתה את לתאר אמנם, למותר,

בכל ב"ה עתה הנערכת כסלו י"ט סעודת וביחוד חסידים,

אלא המדינות, בכל עולם במרחבי והעיירות הערים

הנס) בו שאירע (מקום פטרבורג בעיר כסלו י"ט שחגיגת

החסידים ובתוכם החסידים זקני בחיי שנה, ארבעים לפני

גם אנשים, בעצמם שהכירו רובשוב, ז"ל זלמן ור' יצחק ר'

הנס התרחשות בתקופת שחיו מהמתנגדים, וגם מהחסידים

במינן. מיוחדות ובשמחה ובקדושה בהתלהבות היתה �

הזמין כי שכח ה"נכד" ושלש, שעתיים שעה, עוברות

כל נסחף הוא השלטון, רבי עם יחד לתיאטרון כרטיסים

הוא כי לשעה לו נדמה שהיה עד החסידית בחוויה כך

החסידים. הוריו בין הישן בבית נמצא

ילדותו: משנות זכרונות בו העירה כסלו י"ט חגיגת

סבו, של המדרש בבית שהוחגו כסלו י"ט מסיבות

חבריו עם יחד חוזר, כשהיה עורך הסבא שהיה והמסיבות

טרודה היתה הסבתא לליובאוויטש. מנסיעה החסידים,

בידה. מסייעות והדודות כשאמא הסעודה בהכנת ושקועה

הרחוק, העבר מן שונים מאורעות לפניו גולל זכרונו

החסיד ורבו שלו, מצוה" ה"בר עשרה, שתים בן עשר, בן

המלמד. אשר ברוך ר'

חזר החסידית, באוירה בילוי של שעות לאחר בסוף,

סיפר � המאורע לאחר שנים חמש � תרנ"ז בשנת הביתה.

נכנס הביתה, אז בואו עם מיד כי, ממקורביו, אחד לי

גדולות. בבכיות ערבית תפלת והתפלל ספרייתו לחדר

כליו את ה"נכד" העשיר החליף מספר ימים כעבור

לגמרי. השתנה והאיש כשר, מטבח נקבע ובביתו בחדשים

פוגרום ידי על לבוא שיכולה בתשובה החזרה אותה

גם להביא מסוגלים ח"ו, כהמן קשה ושר מלך ידי על או

ובלי בטוב חסידי, מבית זכרונות או חסידית התוועדות

ח"ו. יסורים

c"vxz gqtd bg

כסלו3) י"ט הראשונה, בפעם בפטרבורג ממאסרו הזקן אדמו"ר שיצא תרצ"ד.יום כסלו יט דיבורים לקוטי ראה תקנ"ט.
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ללכת, הרקיע, את לראות אויר, לשאוף החדר, מן קלה לשעה אף לצאת עניינו עצם מלבד הלזה, הטיול

ויזדמן יקרה פן אנשים לראות בזה, גדול תוכן עוד הנה ברזל, של הסולמות מן לרדת בהילוך, אמות מאות

דין, עורכי אינזינערים, מומחים, רופאים מדה, בעלי שמה, יושבים שונים אנשים אנשים, אלפי הלא כי מכירים,

ועוד. עוד שונים, מלאכה בעלי אברכים, צעירים, זקנים, שונים, דת בעלי הדתות, כהני סוחרים, ּפרקליטים,
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בעת להתנהג איך ומהרהרים חושבים תחילה האסירים, אצל גדול חלק הוא נוטל הלזה הטיול
מצליח לפעמים ההילוך ובעת האויר, נשיבת מלבד תועלת איזה יביא הלזה הטיול אשר באופן ההילוך
במאד. היא גדולה השמירה כי אף ברמיזה מתדברים גם כי משחקת ההצלחה ולפעמים מכיר, איזה לראות

נשבר לפעמים כלאו, לחדר חזרה האסיר בבוא כן, אחרי גם בו לענות ענין נותן הלזה ָוהטיול
רוח הרוח,ונדכא התחזקות ּפועל ולפעמים שונים, אנשים חזותו בסיבת מתחילה, יותר עוד האסיר של ָו

אסיר. של לבו הלוקח דבר הוא הטיול אופן בכל ָאבל

משעת היינו היום שעות י"ב במשך הוא זמנו כי היום, במשך קבועה שעה לו אין הלזה הטיול
עצמם מכינים האסירים זה, חדר של ההילוך כרוז ובהשמע הצהרים, אחר השביעית שעה עד קימה

ייחשב. ארוכה לשעה רגע וכל הבא העונג אל

האם בהאשנב לבקר מיוחד איש בא לטיול, ההכנה כרוז צאת אחרי זה, לטיול לו יש מיוחד וסדר
באים מזוינים חיל ּפלוגת עם מיוחד וּפקיד הּפתח, את ּפותחים קלה בשעה כן ואחרי מוכנים האסירים

לטייל. להוליכם הנאקלייקעס את לקבל

איתן, גופו מבנה רחבים, וכתיפיו כארז גבוה כגחלת, שחור אדם מין הוא הלזו, הּפלוגה ראש
לבלוע יכול אחת ובהבטה משחית, כשד מראהו חבלה, כלי בתכשיטי ומעוטר ושחור, אדום ולבושו
ומה הללו, היצורים את ולהציר להעיק הוא תאב בשיניו, חורק ותמיד ארי', כקול וקולו אסירים, מאה

הללו. היתושים אחד את למלול יכול הי' אם הי' מאושר

ועומד החוצה לו ויוצא ּפנימה בחדר הנעשה בכל ומסתכל עומד הּפלוגה ראש הדלת, בהיּפתח
את סוגר והּפקיד זה, אחר בזה האסירים כפוף הולכים וכרחלים לטייל, צא ומכריז: הּפתח במזוזת
את בהוליכו הּפלוגה ראש של מליצתו הוא (כן האדמה פני על לרחש הפרעושים את ומוביל הדלת
החצר היא המוות, בית חצר של (!?) זך האויר עריבות מתיקות נועם על ולהתעדן לטייל), האסירים

שּפאליערנא. מבצר של הבנינים כתלי עלֿידי צדדי' מכל המוקפת

שלשים באורך הוא הטיול מקום אחת) פעם אפילו לטייל הלכתי לא אנכי כי השמועה, (עלּֿפי
עומדת ועלי' אדם, מקומת יותר גבוה עץ בימת נבנה הלזה השטח מרכז בנקודת יותר, או קלאפטער
תעשה. ולא בעשה הטיול חוקי ממלאים המטיילים אם להשגיח תעודתו הלזה השומר הכללית, השמירה

כעיגול, העשוי במרחב הוא הטיול כל כלומר בעיגול, להילוך המיועד במקום לילך א) הם: העשה
לישב. ולא לעמוד לא להלוך, צריכים ג) זה, אצל זה להלוך צריכים אחד בחדר הכלואים ב) הבימה, סביבות

לילך אסור ג) בחשאי, כיֿאם לדבר אסור ב) במתינות, לילך כיֿאם לרוץ, אסור א) תעשה: והלא
המבצר, מחלוני חלון איזה אל בכיוון להביט אסור ד) ההולכים, שאר בפני להסתכל שלא זקופה, בקומה

הארץ, מן דבר איזה להגביה אסור לעשותה) אסור ח) בעינים, לקרוץ אסור ז) דבר, איזה לזרוק אסור ו)
מאחר. מקטרת לקבל או מקטרת לתת אסור י) המלווים, אחד עם לדבר אסור ט) ברגל, או ביד תנועה איזה

סטאי, וויראוניאייסיא, סטראייסיא עמדו עמדו, הטיול, נגמר נגמר, הטיול יוצא, כרוז פתאם ִִָולפתע
מיעסטא כתף)89נא אצל וכתף רגל, אצל רגל זה, אצל זה לעמוד צריכים אחד חדר של האסירים (ואז ַַ

אחר בזה הסתדר סטאי, נשמע וכרוז הביאה) פתח עד כן הולכים (ואז מארש שאגאם נשמע, שני ַַָָוכרוז
נפתחים, הּפתחים ילך, חדרו אל איש ואיש הבאים, פני מקבלים ושם לביאה), הכניסה סדר (ומתחיל זה

כפופים. כּתישים כלובותיהם אל הולכים ְִִָוהכלואים

עמוד.89) . . לכו. . . עמוד. בשורה. הסתדר
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בעת להתנהג איך ומהרהרים חושבים תחילה האסירים, אצל גדול חלק הוא נוטל הלזה הטיול
מצליח לפעמים ההילוך ובעת האויר, נשיבת מלבד תועלת איזה יביא הלזה הטיול אשר באופן ההילוך
במאד. היא גדולה השמירה כי אף ברמיזה מתדברים גם כי משחקת ההצלחה ולפעמים מכיר, איזה לראות
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האם בהאשנב לבקר מיוחד איש בא לטיול, ההכנה כרוז צאת אחרי זה, לטיול לו יש מיוחד וסדר
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הללו. היתושים אחד את למלול יכול הי' אם הי' מאושר
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שּפאליערנא. מבצר של הבנינים כתלי עלֿידי צדדי' מכל המוקפת
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לישב. ולא לעמוד לא להלוך, צריכים ג) זה, אצל זה להלוך צריכים אחד בחדר הכלואים ב) הבימה, סביבות

לילך אסור ג) בחשאי, כיֿאם לדבר אסור ב) במתינות, לילך כיֿאם לרוץ, אסור א) תעשה: והלא
המבצר, מחלוני חלון איזה אל בכיוון להביט אסור ד) ההולכים, שאר בפני להסתכל שלא זקופה, בקומה

הארץ, מן דבר איזה להגביה אסור לעשותה) אסור ח) בעינים, לקרוץ אסור ז) דבר, איזה לזרוק אסור ו)
מאחר. מקטרת לקבל או מקטרת לתת אסור י) המלווים, אחד עם לדבר אסור ט) ברגל, או ביד תנועה איזה
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אחר בזה הסתדר סטאי, נשמע וכרוז הביאה) פתח עד כן הולכים (ואז מארש שאגאם נשמע, שני ַַָָוכרוז
נפתחים, הּפתחים ילך, חדרו אל איש ואיש הבאים, פני מקבלים ושם לביאה), הכניסה סדר (ומתחיל זה
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LÓ‰א CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆

Ì„˜ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÈÈ„ ‡i·�¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ¿»≈√»

:d˙BÓבÈÏb˙‡ È�ÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â ≈«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ

‡�Ï ÈÊÁ˙‡ ¯ÈÚOÓ d¯˜È ¯B‰ÊÂ¿≈¿»≈ƒ≈ƒƒ¿¬ƒ»»

Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»

d�ÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈

:‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡ ‡˙M‡ BbÓƒ∆»»«¿»¿«»»

Ïkג ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»

‡¯e·‚a Ï‡¯NÈ ˙È· È‰BLÈc«̃ƒƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»

ÔÈ¯acÓ Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË� C��Ú ˙BÁz¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

d¯ÒÓד ‰LÓ ‡�Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«

:·˜ÚÈ ˙L�ÎÏ ‡z¯Èה‰Â‰Â ¿À»¿ƒ¿««¬…«¬»

ÈLÈ¯ ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ·¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
é"ùø

(‡)‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ.B˙BÓ È�ÙÏ.(ספרי)סמּו ¿…«¿»»ƒ¿≈ָ

אימתי?:למיתתֹו עכׁשו, לא ‰'(·)ׁשאם ¯Ó‡iÂ ְְִִֵֶַַָָָֹ«…«
‡a È�ÈqÓ.(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: È�ÈqÓ.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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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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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



  ��dkxad z`febliyily meiqelwpe`
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È¯Lz dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ¬ƒ»»¿«¿≈ƒ¿≈

:‡z�ÎLיג‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe ¿ƒ¿»¿≈¬«¿»»»

ÔÈ�c‚Ó ‡„·Ú dÚ¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»«¿≈»¿»«¿»ƒ

ÈÚeanÓe ‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ«≈

ÈwÓÚnÓ Ôc‚�c ÔÈÓB‰˙e ÔÂ�ÈÚ≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈
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é"ùø

ׁשּנאמר: מהם, אחד לוי":(שם)חטא ּבני Èk"ּכל ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָƒ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL.ל יהיה אחרים:לא אלהים »¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ

e¯ˆ�È 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 ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹ
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(ÂË)Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ

ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול

ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÏBÚהרים: ˙BÚ·b.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ

הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות È�ÎL(ÊË)ואינן 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 ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ�¯˜.ראם 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�Ó‰ׁשּבא 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 ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
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:‰M�Ó ˙È·„ ‡iÙÏ‡יחCÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ «¿«»¿≈¿«∆¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»¿»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»
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é"ùø

(ÂË)Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe.מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִֵֵֶֶֹ

ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבּׁשּול

ּבריאתן ׁשּקדמה מּגיד אחר: ּדבר לׁשארּפרֹותיהם. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ÌÏBÚהרים: ˙BÚ·b.לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ִָƒ¿»ְְֵָָָ

הּגׁשמים: מעצר ּפֹוסקֹות È�ÎL(ÊË)ואינן 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 ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈
ÂÈ�¯˜.ראם 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�Ó‰ׁשּבא 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 ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
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זבחיֿצדק: ּברגלים יזּבחּו ÌÈnÈוׁשם ÚÙL Èk ְְְְְִִִֵֶֶָָָƒ∆««ƒ
e˜�ÈÈ.לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ƒ»ְְֲִִֵֶַַָָָֹ

ÏBÁּבּתֹורה: È�eÓË È�ÙNe.(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': ׁשּנאמר:.È�ÙNeּוכרמים ּ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
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ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים

והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּ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�aÓ(Î„)לׁשֹון 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�e‰)(:(פ"ה)ּכדאיתא ÏÊ¯a ְְִִִָָ«¿∆¿…∆
EÏÚ�Ó.ׁ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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‡ÓÏÚ „·Ú˙Ó d¯ÓÈÓa ÔÈÓ„˜ÏÓƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿¬≈»¿»

é"ùø

ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָים

והּוא יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּ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�aÓ(Î„)לׁשֹון 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�e‰)(:(פ"ה)ּכדאיתא ÏÊ¯a ְְִִִָָ«¿∆¿…∆
EÏÚ�Ó.ׁ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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ãîLä øîàiå áéBài''yx:çëçèa ìàøNé ïkLiå ¥−©¬Ÿ¤©§¥«©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©
-óà LBøéúå ïâc õøà-ìà á÷ré ïér ããä¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´§¦®©

ìè-eôøré åéîLi''yx:èëéøLàéî ìûøNé E ¨−̈©«©§¨«©§¤̧¦§¨¥¹¦´
áøç-øLàå Eøær ïâî ýåýéa òLBð ír EBîë̈À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½©«£¤¤−¤

éáéà eLçkéå EúåàbBîéúBîa-ìr äzàå Cì E ©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©¨«¥¬
Cøãúi''yx:ñéòéáùãìàúáørî äLî ìriå ¦§«Ÿ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ

éðt-ìr øLà äbñtä Làø Báð øä-ìà áàBî¨Æ¤©´§½µŸ©¦§½̈£¤−©§¥´
ãrìbä-úà õøàä-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤¤©¦§−̈

ïc-ãri''yx:áíéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå ©¨«§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦
íiä ãr äãeäé õøà-ìk úàå äMðîe§©¤®§¥Æ¨¤´¤§½̈©−©¨¬

:ÈˆL ¯Ó‡Â ‰‡�Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«≈ƒ

ÔˆÁ¯Ïכח Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»

ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯a ÔÈÚk È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»ƒ»≈ƒ

¯e·Ú ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ«¬…¬¿«¿»»¿»ƒ

ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈכטC·eË ¿«¿À¿«»»

d�˜¯Ùc ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈

ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ

Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆ� È‰BÓ„√̃»ƒƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿

È¯‡eˆ ˙˜È¯t ÏÚ z‡Â CÏ C‡�Ò»¿»»¿«¿«¿ƒ««¿≈

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓא‰LÓ ˜ÏÒe «¿≈ƒ¿…¿≈…∆

B·�„ ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿

BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈

„ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â¿«¿¿≈¿»»»«¿»»ƒ¿»

: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‡ EÈ�tÓ L¯‚ÈÂ.הׁשמד' ל ויאמר ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְְֵַַֹ

ּבתחּלתה.ÚÓ�‰אֹותם': 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�ŒÏk(·)למֹוׁשיע: ˙‡Â.ארצֹו הראהּו ְִַ¿≈»«¿»ƒְְֶַָ

מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ְְְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻּבׁשלותּה

וחילֹותיו: סיסרא עם נלחמים ı¯‡Œ˙‡Âנפּתלי ְְְְִִִִִֵַָָָָ¿∆∆∆
‰M�Óe 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‡¯‰ ‰p�z‡.,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)B�ÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף Ò�Œ‡ÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…
ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית

Ï‡¯NÈ(Á)ּפניו: È�a.ּבאהרן אבל הּזכרים, ָָ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִַַָָֹ

איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה ְִִֵֵֵֶָָָָמּתֹו

נאמר: לבעלּה, אּׁשה ּובין כ)לרעהּו "ּכל(במדבר ְְֱֲִֵֵֵֶַַָָֹ



���  dkxad z`fecliriay mei qelwpe`

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¿»≈»…∆¿≈¿«»
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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‡¯‰ ‰p�z‡.,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)B�ÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï.:מּׁשּמת ÁÏ‰אף Ò�Œ‡ÏÂ. …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…
ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹלחלּוחית

Ï‡¯NÈ(Á)ּפניו: È�a.ּ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§¦§¨¥−
íéðt-ìà íéðt ýåýé Bòãé øLà äLîki''yx: §¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

àéýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBùrì©«£−Ÿ§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe §¨©§«§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ
-ìk éðérì äLî äùr øLà ìBãbä àøBnä©¨´©¨®£¤Æ¨¨Ÿ́¤½§¥¥−¨

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¿»≈
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ּונקבֹות: זכרים יׂשראל", ‰'(È)ּבית BÚ„È ¯L‡ ְְְִִֵֵֵָָ¬∆¿»
ÌÈ�tŒÏ‡ ÌÈ�t.ּ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 È�ÈÚÏנּסים ְְְִִִֶַַַָָָ¿≈≈
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
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ààaúéLàøïåùàøíéîMä úà íéýìû àøa §¥¦−¨¨´¡Ÿ¦®¥¬©¨©−¦
õøàä úàåi''yx:áeäáå eäú äúéä õøàäå §¥¬¨¨«¤§¨À̈¤¨«§¨¬¸ŸÆ¨½Ÿ

úôçøî íéýìû çeøå íBäú éðt-ìr CLçå§−¤©§¥´§®§´©¡Ÿ¦½§©¤−¤
íénä éðt-ìri''yx:âøBà-éäé íéýìû øîàiå ©§¥¬©¨«¦©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−§¦®
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(‡)˙ÈL‡¯a.צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

לכם",להתחיל הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יׂשראל. ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה ּטעםׁשהיא ּומה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּוםּפתח קי"א)ּבבראׁשית? מעׂשיו(תהלים "ּכח : ְֲִִִֵַַַָָֹ

יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם לתת לעּמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהּגיד

ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאּמֹות

הארץ ּכל להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצֹות

ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַָָָָָָׁשל

ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלאׁשר

לנּו: ּונתנּה מהם a¯‡נטלּה ˙ÈL‡¯a.הּמקרא אין ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ

אּלא אֹומר חכמינּוהּזה ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל לברכה: ח)זכרֹונם :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", (ירמיה"ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

ּכפׁשּוטֹו,ב) לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה", "ראׁשית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ

"והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכ

יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

הּמקר ּבא ולא הּבריאה,אֹור", סדר להֹורֹות: א ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלֹומר

ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב

ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ראׁשית'

"ראׁשית יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵֶֶַָּכמֹו:

אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ "ראׁשית ְְְְִֵֵַַַַָָָממלכּתֹו",

ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹ"ּבראׁשית

ּברא, ה'ּבראׁשית ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ודֹומה ְְְְִִִֵֶֶַֹ

ּברּוּבהֹוׁשע", הּקדֹוׁש ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְִִֵֶַַַַָָ

ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: ְְְִֵֵֶֶַַַֹהּוא,

נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּופרּוׁשֹוּתאמר ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ְְְְִִֵֵֵַָָָֹּבראׁשית

"ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמקּצרים

ּוכמֹו: הּסֹוגר, מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא

ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא

אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם

ּפרׁש ולא אחרית" מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים,

על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּגיד

ּכתיב: ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,א,עצמ (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ

לאב) ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ"ורּוח

ּכלּום, והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻּגּלה

היתה, מתי הּמים הּמיםּבריאת ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

על נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ,

והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא לּמד לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻּכרח

‡ÌÈ‰Ïּכלּום: ‡¯a.ּברא אמר ׁשּבּתחּלהולא ה', ְ»»¡…ƒְְִֶַַָָָָֹ

ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ּבמחׁשבה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹעלה

וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהעֹולם

אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב והינּו הּדין, ְְְְְֱֲִִִִִַַַֹלמּדת

וׁשמים e‰·Â(·)":ארץ e‰˙.ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, ְִֶֶָָ…»…ְֵַֹ

ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם :וׁשּממֹון, ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

˙e‰.:ּבלע"ז ריקּות.·‰eאׁשטורדיׁשו"ן לׁשֹון …ְַָ…ְֵ

אינֹו): אחרים (ּבספרים ˙‰ÌBוצדּו È�t ÏÚ.על ְְֲִִִֵֵָָ«¿≈¿ַ

הארץ: ׁשעל הּמים ÙÁ¯Ó˙ּפני ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â.ּכּסא ְִֵֶֶַַַָָ¿«¡…ƒ¿«∆∆ִֵ

ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָהּכבֹוד

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש המרחפתׁשל ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָ

ּבלע"ז: אקובטי"ר הּקן, ‡˙(„)על ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ ְֵַַַַ««¿¡…ƒ∆
Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰.לדברי צריכים אנּו ּבזה אף »ƒ««¿≈ְְְִִִֵֶַָָ

רׁשעיםאּגדה: ּבֹו להׁשּתּמׁש ּכדאי ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא', לעתיד לּצּדיקים ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹוהבּדילֹו

ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפרׁשהּו:
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(‡)˙ÈL‡¯a.צרי היה לא יצחק: רּבי אמר ¿≈ƒְִִִַַָָָָָֹ

לכם",להתחיל הּזה מ"החדׁש אּלא הּתֹורה את ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

יׂשראל. ׁשּנצטּוּו ראׁשֹונה מצוה ּטעםׁשהיא ּומה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּוםּפתח קי"א)ּבבראׁשית? מעׂשיו(תהלים "ּכח : ְֲִִִֵַַַָָֹ

יאמרּו ׁשאם ּגֹוים", נחלת להם לתת לעּמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹהּגיד

ׁשּכבׁשּתם אּתם לסטים ליׂשראל: העֹולם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻאּמֹות

הארץ ּכל להם: אֹומרים הם ּגֹוים, ׁשבעה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָארצֹות

ּונתנּה ּבראּה הּוא היא. הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֶַָָָָָָׁשל

ּוברצֹונֹו להם, נתנּה ּברצֹונֹו ּבעיניו, יׁשר ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָלאׁשר

לנּו: ּונתנּה מהם a¯‡נטלּה ˙ÈL‡¯a.הּמקרא אין ְְֵֶָָָָָ¿≈ƒ»»ְִֵַָ

אּלא אֹומר חכמינּוהּזה ׁשּדרׁשּוהּו ּכמֹו ּדרׁשּוני, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּנקראת הּתֹורה ּבׁשביל לברכה: ח)זכרֹונם :(משלי ְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ׁשּנקראּו יׂשראל ּובׁשביל ּדרּכֹו", (ירמיה"ראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶַָ

ּכפׁשּוטֹו,ב) לפרׁשֹו ּבאת ואם ּתבּואתה", "ראׁשית :ְְְְְִִִֵָָָָֹ

"והארץ וארץ, ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית ּפרׁשהּו: ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכ

יהי אלהים וּיאמר וגֹו', וחׁש ובהּו תהּו ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֹֹֹֹהיתה

הּמקר ּבא ולא הּבריאה,אֹור", סדר להֹורֹות: א ְְְְִִֵֶַַָָָֹ

לֹו היה ,ּכ להֹורֹות ּבא ׁשאם קדמּו, ׁשאּלּו ְְִֵֶֶַָָָָָלֹומר

ל ׁשאין וגֹו', הּׁשמים את ּברא ּבראׁשֹונה, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב

ׁשּלאחריו, לּתבה ּדבּוק ׁשאינֹו ּבּמקרא ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ'ראׁשית'

"ראׁשית יהֹויקים", ממלכת "ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵֶֶַָּכמֹו:

אֹומר: אּתה ּכאן אף ."ּדגנ "ראׁשית ְְְְִֵֵַַַַָָָממלכּתֹו",

ּכמֹו וגֹו'", הּׁשמים את אלהים ּברא ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹ"ּבראׁשית

ּברא, ה'ּבראׁשית ּדּבר "ּתחּלת לֹו: ודֹומה ְְְְִִִֵֶֶַֹ

ּברּוּבהֹוׁשע", הּקדֹוׁש ׁשל ּדּבּורֹו ּתחּלת ּכלֹומר ְְְִִֵֶַַַַָָ

ואם וגֹו'". הֹוׁשע אל ה' "וּיאמר ּבהֹוׁשע: ְְְִֵֵֶֶַַַֹהּוא,

נבראּו, ּתחּלה ׁשאּלּו ּבא, להֹורֹות ּופרּוׁשֹוּתאמר ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

מקראֹות ל ויׁש אּלּו, ּברא הּכל ְְְְִִֵֵֵַָָָֹּבראׁשית

"ּכי ּכמֹו: אחת, ּתבה ּוממעטים לׁשֹונם ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמקּצרים

ּוכמֹו: הּסֹוגר, מי ּפרׁש ולא ּבטני", ּדלתי סגר ְְְְִִִֵֵֵַַַַָֹֹלא

ּוכמֹו: יּׂשאּנּו, מי ּפרׁש ולא ּדּמׂשק", חיל את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ"יּׂשא

אדם יחרׁש אם ּפרׁש ולא ּבּבקרים" יחרׁש ְְֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹֹ"אם

ּפרׁש ולא אחרית" מראׁשית "מּגיד ּוכמֹו: ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֹּבּבקרים,

על ּתמּה ּכן, אם ּדבר. אחרית ּדבר מראׁשית ְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּגיד

ּכתיב: ׁשהרי קדמּו, הּמים ׁשהרי ,א,עצמ (לקמן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָ

לאב) ועדין הּמים", ּפני על מרחפת אלהים ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹֹ"ורּוח

ּכלּום, והמאחרים הּקֹודמים ּבסּדּור הּמקרא, ְְְְְְִִִִִַַַָָָֻּגּלה

היתה, מתי הּמים הּמיםּבריאת ׁשּקדמּו למדּת, הא ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָ

על נבראּו, ּוממים מאׁש ׁשהּׁשמים ועֹוד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלארץ,

והּמאחרים הּמקדמים ּבסדר הּמקרא לּמד לא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻֻּכרח

‡ÌÈ‰Ïּכלּום: ‡¯a.ּברא אמר ׁשּבּתחּלהולא ה', ְ»»¡…ƒְְִֶַַָָָָֹ

ׁשאין וראה הּדין, ּבמּדת לבראתֹו ּבמחׁשבה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹעלה

וׁשּתפּה רחמים מּדת והקּדים מתקּים, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָהעֹולם

אלהים ה' עׂשֹות "ּביֹום ּדכתיב והינּו הּדין, ְְְְְֱֲִִִִִַַַֹלמּדת

וׁשמים e‰·Â(·)":ארץ e‰˙.ּתמּה לׁשֹון ּתהּו, ְִֶֶָָ…»…ְֵַֹ

ׁשּבּה ּבהּו על ּומׁשּתֹומם ּתֹוהה ׁשאדם :וׁשּממֹון, ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

˙e‰.:ּבלע"ז ריקּות.·‰eאׁשטורדיׁשו"ן לׁשֹון …ְַָ…ְֵ

אינֹו): אחרים (ּבספרים ˙‰ÌBוצדּו È�t ÏÚ.על ְְֲִִִֵֵָָ«¿≈¿ַ

הארץ: ׁשעל הּמים ÙÁ¯Ó˙ּפני ÌÈ‰Ï‡ Áe¯Â.ּכּסא ְִֵֶֶַַַָָ¿«¡…ƒ¿«∆∆ִֵ

ּפיו ּברּוח הּמים ּפני על ּומרחף ּבאויר עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָהּכבֹוד

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש המרחפתׁשל ּכיֹונה ּובמאמרֹו, ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָ

ּבלע"ז: אקובטי"ר הּקן, ‡˙(„)על ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ ְֵַַַַ««¿¡…ƒ∆
Ïc·iÂ ·BË Èk ¯B‡‰.לדברי צריכים אנּו ּבזה אף »ƒ««¿≈ְְְִִִֵֶַָָ

רׁשעיםאּגדה: ּבֹו להׁשּתּמׁש ּכדאי ׁשאינֹו 'ראהּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכ ּפׁשּוטֹו, ּולפי לבא', לעתיד לּצּדיקים ְְְְִִִִִִֶַַָָָֹוהבּדילֹו

ׁשּיהיּו ולחׁש לֹו נאה ואין טֹוב ּכי ראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּפרׁשהּו:



  ���ziy`xa`oey`x meiqelwpe`

CLçä ïéáe øBàä ïéa íéýìû ìcáiåi''yx: ©©§¥´¡Ÿ¦½¥¬¨−¥¬©«¤
äàø÷ CLçìå íBé øBàì | íéýìû àø÷iå©¦§¨̧¡Ÿ¦³¨Æ½§©−¤¨´¨

ãçà íBé ø÷á-éäéå áør-éäéå äìéìi''yx:ô ¨®§¨©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¤¨«
åéäéå íénä CBúa ré÷ø éäé íéýìû øîàiå©´Ÿ¤¡Ÿ¦½§¦¬¨¦−©§´©¨®¦¦¦´

íéîì íéî ïéa ìécáîi''yx:æíéýìû Nriå ©§¦½¥¬©−¦¨¨«¦©©´©¡Ÿ¦»
úçzî øLà íénä ïéa ìcáiå ré÷øä-úà¤¨«¨¦©¼©©§¥À¥³©©̧¦Æ£¤Æ¦©´©
-éäéå ré÷øì ìrî øLà íénä ïéáe ré÷øì̈«¨¦½©¥´©©½¦£¤−¥©´¨«¨¦®©©«§¦

ïëi''yx:ç-éäéå íéîL ré÷øì íéýìû àø÷iå ¥«©¦§¨¯¡Ÿ¦²¨«¨¦−©¨¨®¦©«§¦
éðL íBé ø÷á-éäéå áøri''yx:ôèíéýìû øîàiå ¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬¥¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À

íéîMä úçzî íénä eåwéãçà íB÷î-ìà ¦¨¸©©¹¦¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´¤½̈
ïë-éäéå äLaiä äàøúåi''yx:é| íéýìû àø÷iå §¥«¨¤−©©¨¨®©«§¦¥«©¦§¨̧¡Ÿ¦³

àøiå íéné àø÷ íénä äå÷îìe õøà äLaiì©©¨¨Æ¤½¤§¦§¥¬©©−¦¨¨´©¦®©©¬§
áBè-ék íéýìûi''yx:àéréøæî áNr àLc õøàä àLãz íéýìû øîàiå ¡Ÿ¦−¦«©´Ÿ¤¡Ÿ¦À©«§¥³¨¨̧¤Æ¤À¤µ¥¤©§¦´©

:‡ÎBLÁ ÔÈ·e ‡¯B‰�הÈÈ ‡¯˜e ¿»≈¬»¿»¿»

‡¯˜ ‡ÎBLÁÏÂ ‡ÓÓÈ ‡¯B‰�Ïƒ¿»¿»»¿«¬»¿»

¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡ÈÏÈÏ≈¿»«¬»¿««¬»¿«

:„Á ‡ÓBÈו‡ÚÈ˜¯ È‰È ÈÈ ¯Ó‡Â »»«¬«¿»¿ƒ¿ƒ»

ÔÈa LÈ¯ÙÓ È‰ÈÂ ‡iÓ ˙eÚÈˆÓaƒ¿ƒ«»ƒƒ«¿ƒ≈

:‡iÓÏ ‡iÓז‡ÚÈ˜¯ ˙È ÈÈ „·ÚÂ «»¿«»«¬«¿»»¿ƒ»

Ú¯ÏÓ Èc ‡iÓ ÔÈa LÈ¯Ù‡Â¿«¿≈≈«»ƒƒ¿«

ÏÚÓ Èc ‡iÓ ÔÈ·e ‡ÚÈ˜¯Ïƒ¿ƒ»≈«»ƒ≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡ÚÈ˜¯ÏחÈÈ ‡¯˜e ƒ¿ƒ»«¬»≈¿»¿»

‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ‡iÓL ‡ÚÈ˜¯Ïƒ¿ƒ»¿«»«¬»¿««¬»

:ÔÈ�z ÌBÈ ¯ÙˆטÈÈ ¯Ó‡Â ¿«ƒ¿»«¬«¿»

‡iÓL ˙BÁzÓ ‡iÓ ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿¿«»

‰Â‰Â ‡zLaÈ ÈÊÁ˙˙Â „Á ¯˙‡Ï«¬«»¿ƒ¿¬≈«∆¿»«¬»

:ÔÎי‡Ú¯‡ ‡zLaÈÏ ÈÈ ‡¯˜e ≈¿»¿»¿«∆¿»«¿»

ÈÓÓÈ ‡¯˜ ‡iÓ ˙eLÈ�k ˙È·Ïe¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈

:·Ë È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂיאÈÈ ¯Ó‡Â «¬»¿»¬≈»«¬«¿»

¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡ ˙È‡„z«¿≈«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«

é"ùø

ּבּיֹום,מׁשּתּמׁשין ּתחּומֹו לזה וקבע ּבערּבּוביא, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָ

ּבּלילה: ּתחּומֹו ‡È„Á(‰)ולזה ÌB.סדר לפי ְְְֶַַָָ∆»ְִֵֶ

ּכמֹו ראׁשֹון, יֹום לכּתב לֹו היה הּפרׁשה ְְְִִַָָָָָֹלׁשֹון

לּמה רביעי. ׁשליׁשי, ׁשני, הּימים: ּבׁשאר ְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשּכתּוב

יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה לפי אחד? ְִִֶֶַַָָָָָָָּכתב

ּכ ׁשני, יֹום עד הּמלאכים נבראּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּבעֹולמֹו,

רּבה: ּבבראׁשית ¯˜ÚÈ(Â)מפרׁש È‰È.יתחזק ְְִִֵַָָֹ¿ƒ»ƒ«ְִֵַ

הראשֹון, ּביֹום ׁשמים ׁשּנבראּו ּפי על ׁשאף ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהרקיע,

ּברּו הּקדֹוׁש מּגערת ּבּׁשני וקרׁשּו היּו, לחים ְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָעדין

"עּמּודי ׁשּכתּוב: וזהּו רקיע", "יהי ּבאמרֹו: ְְְְִִֵֶֶַַָָָהּוא,

ּובּׁשני:ׁשמים ראׁשֹון, יֹום ּכל "ויתמהּוירֹופפּו" ְְְְִִִִֵַַָָָ

הּמאּים מּגערת ועֹומד ׁשּמׁשּתֹומם ּכאדם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּגערתֹו",

‰ÌÈÓעליו: CB˙a.ּבין הפרׁש ׁשּיׁש הּמים, ּבאמצע ָָ¿«»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶַַַ

ׁשעלמים לּמים הרקיע ּבין ּכמֹו לרקיע, העליֹונים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

:מל ׁשל ּבמאמרֹו ּתלּויים ׁשהם למדּת, הא ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהארץ.

(Ê)ÚÈ˜¯‰ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂ.,עמדֹו על ּתּקנֹו «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְְִַָ

ּכמֹו: עׂשּיתֹו, צּפרניה":והיא את ÏÚÓ"ועׂשתה ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָ≈«

ÚÈ˜¯Ï.,"לרקיע "מעל אּלא נאמר, לא הרקיע על »»ƒ«ֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

"ּכי נאמר: לא מה ּומּפני ּבאויר, ּתלּויים ׁשהן ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹלפי

ׁשני? ּביֹום מלאכתטֹוב" נגמר היה ׁשּלא לפי ְְְְִִִֵֶֶֶָָָֹ

ודבר ּבּׁשני ּבּה התחיל והרי ׁשליׁשי, יֹום עד ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמים

ׁשּנגמרה ּובּׁשליׁשי וטּובֹו, ּבמּלּואֹו אינֹו נגמר ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּלא

ּכפל אחרת, מלאכה וגמר והתחיל הּמים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָמלאכת

מלאכת לגמר אחד ּפעמים, ׁשּתי טֹוב", "ּכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּבֹו

מל לגמר ואחד הּיֹום:הּׁשני iÂ˜¯‡(Á)אכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָ«ƒ¿»
ÌÈÓL ÚÈ˜¯Ï ÌÈ‰Ï‡.,מים אׁשׂשא מים, ׁשם ¡…ƒ»»ƒ«»»ƒִִֵַַָָ

(ּבספרים ׁשמים. מהם ועׂשה ּבזה זה ׁשערבן ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּומים

ּומים): אׁש אחר: ּדבר מים, ׁשם ׁשמים, ֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָאחרים:

(Ë)ÌÈn‰ eÂwÈ.הארץ ּכל ּפני על היּו ׁשטּוחין ƒ»««ƒְְִֵֶַָָָָ

הּיּמים: ׁשּבכל הּגדֹול הּים הּוא ּבאֹוקינֹוס, ְְְְִִֶַַַַָָָָָָוהקום

(È)ÌÈnÈ אחד.˜¯‡ ים אינֹווהלא אּלא הּוא? »»«ƒֲֵֶֶַָָָֹ

העֹולה לדג ּבעּכֹו הּים מן העֹולה ּדג טעם ְְִֶֶֶַַַַָָָָָּדֹומה

הּים Lc‡(È‡)ּבאסּפמיא:מן ı¯‡‰ ‡L„z ְְְִַַַָָ«¿≈»»∆∆∆
·NÚ.,ּדׁשא לׁשֹון עׂשב ולא עׂשב לׁשֹון ּדׁשא לא ≈∆ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֹֹ

ziy`xa`oey`x mei qelwpe`

Bá-Bòøæ øLà Bðéîì éøt äNò éøt õr òøæ¤½©¥´§¦º³Ÿ¤§¦Æ§¦½£¤¬©§−
ïë-éäéå õøàä-ìri''yx:áéàLc õøàä àöBzå ©¨®̈¤©«§¦¥«©¥̧¨¹̈¤Â¤¤

øLà éøt-äNr õrå eäðéîì òøæ réøæî áNr¥´¤©§¦³©¤̧©Æ§¦¥½§¥¯«Ÿ¤§¦²£¤¬
áBè-ék íéýìû àøiå eäðéîì Bá-Bòøæi''yx: ©§−§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦«

âé:éLéìL íBé ø÷á-éäéå áør-éäéåôãéøîàiå ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬§¦¦«©´Ÿ¤
ìécáäì íéîMä ré÷øa úøàî éäé íéýìû¡Ÿ¦À§¦³§ŸŸÆ¦§¦´©©¨©½¦§©§¦¾
íéãrBîìe úúàì eéäå äìélä ïéáe íBiä ïéa¥¬©−¥´©¨®§¨§¨³§ŸŸÆ§´£¦½

íéðLå íéîéìei''yx:åèré÷øa úøBàîì eéäå §¨¦−§¨¦«§¨³¦§ŸÆ¦§¦´©
ïë-éäéå õøàä-ìr øéàäì íéîMäi''yx: ©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤©«§¦¥«

æèíéìãbä úøànä éðL-úà íéýìû Nriå©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®

„·Ú ÔÈ¯Èt ÔÏÈ‡ Ú¯cÊÓ dÚ¯Ê«¿≈ƒ¿¿«ƒ«≈ƒ»≈

ÏÚ da dÚ¯Ê ¯· Èc d�ÊÏ ÔÈ¯Èt≈ƒƒ¿≈ƒ««¿≈≈«

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡יב˙˜t‡Â «¿»«¬»≈¿«≈«

dÚ¯Ê ¯·c ‡aÒÚ ‰‡˙Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»ƒ¿»¿««¿≈

ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰B�ÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ

ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ da dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡יג‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ¬≈»«¬»¿««¬»

:È‡˙ÈÏz ÌBÈ ¯ÙˆידÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿ƒ»≈«¬«¿»

‡iÓM„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰� ÔB‰È¿¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

‡ÈÏÈÏ ÔÈ·e ‡ÓÓÈ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»≈≈¿»

È�ÓÓÏe ÔÈ�ÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï ÔB‰ÈÂƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈ�Le ÔÈÓBÈ ÔB‰·טוÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒƒ

‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰�Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯‰�‡Ï¿«¿»»««¿»«¬»≈

�‰i¯B‡טז ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»

é"ùø

ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדׁשאין

ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין

מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

‰‡¯ıּבדׁשאים: ‡L„z.לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ

ּדׁשא נקרא לע"ז ּבלׁשֹון ּכּלןעׂשבים, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָָֻ

עׂשב: נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ÚÈ¯ÊÓּבערּבּוביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
Ú¯Ê.:אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ıÚׁשּיגּדל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
È¯t.לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעׂשתה

עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא

אחרים (ספרים ונתקּללה. עונּה על היא ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

ודֹו"ק): B·ŒBÚ¯Êאינֹו, ¯L‡.ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ

אֹותֹו: ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן BzÂˆ‡(È·)ׁשּמהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈
'B‚Â ı¯‡‰.ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ

ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבצּוּוייהן,

ּבעצמן, וחמר חּלין:קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(„È)'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È.נבראּו ראׁשֹון ּוברביעימּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע, להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה

נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ

הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְִִֶֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

לרּבֹות הארץ", "ואת ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֶֶֶַַָָלרּבֹות

Ó‡¯˙ּתֹולדֹותיה: È‰È.ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְֶָ¿ƒ¿……ְִֵֵַָָ

הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה לּפל מארה, יֹום ְְְִִֵֶַָָָֹׁשהּוא

ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו ּברביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשנינּו:

ּבּתינֹוקֹות: ‰ÏÈl‰ּתּפל ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור ,מּׁשּנגנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבּיֹום, ּבין יחד, הראׁשֹונים והחׁש האֹור ְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשּמׁשּו

ּבּלילה: Ï‡˙˙ּובין eÈ‰Â.,לֹוקין ּכׁשהּמאֹורֹות ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ

ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע י)סימן "ּומאתֹות(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים

הּפרענּות: מן לדאג צריכין אּתם אין ְְְִִִִֵֶַַָֹֻהּוא,

ÌÈ„ÚBÓÏe.יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הּלבנה: למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצטּוֹות

ÌÈÓÈÏe.הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ

ׁשלם: יֹום הרי ימים.ÌÈ�LÂחציֹו, שס"ה לסֹוף ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ

ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום), ּורביע אחרים: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרים

(ספרים ׁשנה. והיא אֹותם, הּמׁשרתים ְְְְִִִַַָָָָָָמּזלֹות

וחֹוזרים יֹום), ּורביע יֹום שס"ה והּוא ְְְְֲִִִֵַאחרים:

ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָּומתחילים

B‡ÓÏ¯˙(ÂË)הראׁשֹון: eÈ‰Â.,יׁשּמׁשּו זאת עֹוד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ

לעֹולם: B‚Â'(ÊË)ׁשּיאירּו ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿
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ÔÈ¯Èt „·Ú ÔÏÈ‡Â È‰B�ÊÏ Ú¯cÊÓƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»≈≈ƒ

ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ da dÚ¯Ê ¯·c¿««¿≈≈ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡יג‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â ¬≈»«¬»¿««¬»

:È‡˙ÈÏz ÌBÈ ¯ÙˆידÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿ƒ»≈«¬«¿»
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È�ÓÓÏe ÔÈ�ÓÊÏe ÔÈ˙‡Ï ÔB‰ÈÂƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈ�Le ÔÈÓBÈ ÔB‰·טוÔB‰ÈÂ ¿ƒ¿ƒƒ

‡iÓL„ ‡ÚÈ˜¯a ÔÈ¯B‰�Ïƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«»

:ÔÎ ‰Â‰Â ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯‰�‡Ï¿«¿»»««¿»«¬»≈

�‰i¯B‡טז ÔÈ¯z ˙È ÈÈ „·ÚÂ«¬«¿»»¿≈¿«»

é"ùø

ׁשּמיני הארץ, ּתעׂשיב לֹומר הּמקרא לׁשֹון היה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹולא

ּפלֹוני, עׂשב נקרא לעצמֹו אחד ּכל מחּלקין ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻּדׁשאין

ּדׁשא ׁשּלׁשֹון ּפלֹוני, ּדׁשא לֹומר לּמדּבר לׁשֹון ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין

מתמּלאת ּכׁשהיא ּבעׂשבים הארץ לביׁשת ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּוא

‰‡¯ıּבדׁשאים: ‡L„z.לבּוׁש ותתּכּסה ּתתמּלא ְִִָ«¿≈»»∆ְְְְִִֵֶַַ

ּדׁשא נקרא לע"ז ּבלׁשֹון ּכּלןעׂשבים, ארבאז"י, ְְֲִִִֶֶַָָָָֻ

עׂשב: נקרא לעצמֹו ׁשרׁש וכל ÚÈ¯ÊÓּבערּבּוביא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ«¿ƒ«
Ú¯Ê.:אחר ּבמקֹום מּמּנּו לזרע זרע ּבֹו ıÚׁשּיגּדל ∆«ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ≈
È¯t.לא והיא הּפרי. ּכטעם העץ טעם ׁשּיהא ¿ƒְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹ

ּפרי" עׂשה ועץ וגֹו' הארץ "וּתֹוצא אּלא ּכן, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹעׂשתה

עונֹו, על אדם ּכׁשּנתקּלל לפיכ ּפרי, ועץ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹולא

אחרים (ספרים ונתקּללה. עונּה על היא ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָֹנפקדה

ודֹו"ק): B·ŒBÚ¯Êאינֹו, ¯L‡.ּפרי ּכל ּגרעיני הן ְֵ¬∆«¿ְְִִֵֵַָ

אֹותֹו: ּכׁשּנֹוטעים צֹומח האילן BzÂˆ‡(È·)ׁשּמהן ְְִִֵֵֶֶֶַָָ«≈
'B‚Â ı¯‡‰.ּבּדׁשאין למינהּו נאמר ׁשּלא ּפי על אף »»∆¿ְְֱִִִֵֶֶַַַַָֹ

ונׂשאּו ,ּכ על האילנֹות ׁשּנצטּוּו ׁשמעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבצּוּוייהן,

ּבעצמן, וחמר חּלין:קל ּבׁשחיטת ּבאּגדה ּכמפרׁש ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

(„È)'B‚Â ˙¯‡Ó È‰È.נבראּו ראׁשֹון ּוברביעימּיֹום ¿ƒ¿……¿ְְְִִִִִָ

ׁשמים ּתֹולדֹות ּכל וכן ּברקיע, להּתלֹות עליהם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָצּוה

נקּבע ואחד אחד וכל ראׁשֹון, ּביֹום נבראּו ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָוארץ

הּׁשמים", "את ׁשּכתּוב: הּוא עליו, ׁשּנגזר ְִִֶֶֶַַַַָָָָּבּיֹום

לרּבֹות הארץ", "ואת ּתֹולדֹותיהם, ְְְְֵֶֶֶַַָָלרּבֹות

Ó‡¯˙ּתֹולדֹותיה: È‰È.ׁשם על ּכתיב, וי"ו חסר ְֶָ¿ƒ¿……ְִֵֵַָָ

הּוא ּבתינֹוקֹות, אסּכרה לּפל מארה, יֹום ְְְִִֵֶַָָָֹׁשהּוא

ׁשּלא אסּכרה, על מתעּנים היּו ּברביעי, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּׁשנינּו:

ּבּתינֹוקֹות: ‰ÏÈl‰ּתּפל ÔÈ·e ÌBi‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï. ִִַֹ¿«¿ƒ≈«≈«»¿»
ּבראׁשית ימי ּבׁשבעת אבל הראׁשֹון, האֹור ,מּׁשּנגנז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָ

ּבּיֹום, ּבין יחד, הראׁשֹונים והחׁש האֹור ְְִִִֵֶַַַַָָֹׁשּמׁשּו

ּבּלילה: Ï‡˙˙ּובין eÈ‰Â.,לֹוקין ּכׁשהּמאֹורֹות ְֵַַָ¿»¿……ְְִֶַ

ׁשּנאמר לעֹולם, הּוא רע י)סימן "ּומאתֹות(ירמיה : ֱִֵֶֶַַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש רצֹון ּבעׂשֹותכם ּתחּתּו", אל ְְֲִֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים

הּפרענּות: מן לדאג צריכין אּתם אין ְְְִִִִֵֶַַָֹֻהּוא,

ÌÈ„ÚBÓÏe.יׂשראל ׁשעתידים העתיד, ׁשם על ¿¬ƒְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הּלבנה: למֹולד נמנים והם הּמֹועדֹות, על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָלהצטּוֹות

ÌÈÓÈÏe.הּלבנה וׁשּמּוׁש יֹום חצי החּמה ׁשּמּוׁש ¿»ƒְְֲִִִַַַָָָ

ׁשלם: יֹום הרי ימים.ÌÈ�LÂחציֹו, שס"ה לסֹוף ְֲֵֵֶָ¿»ƒְִָ

ּבי"ב מהלכן יגמרּו יֹום), ּורביע אחרים: ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָ(ספרים

(ספרים ׁשנה. והיא אֹותם, הּמׁשרתים ְְְְִִִַַָָָָָָמּזלֹות

וחֹוזרים יֹום), ּורביע יֹום שס"ה והּוא ְְְְֲִִִֵַאחרים:

ּכמהלכן ּבּגלּגל לסּבב ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָּומתחילים

B‡ÓÏ¯˙(ÂË)הראׁשֹון: eÈ‰Â.,יׁשּמׁשּו זאת עֹוד ִָ¿»ƒ¿…ְְַֹ

לעֹולם: B‚Â'(ÊË)ׁשּיאירּו ÌÈÏ„b‰ ˙¯‡n‰. ִֶָָָ«¿……«¿…ƒ¿



  ��ziy`xa`oey`x meiqelwpe`
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:·Ëיט¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â »«¬»¿««¬»¿«

:È‡ÚÈ·¯ ÌBÈכÔeLÁ¯È ÈÈ ¯Ó‡Â ¿ƒ»≈«¬«¿»ƒ¿¬
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ÌBÈכג ¯Ùˆ ‰Â‰Â LÓ¯ ‰Â‰Â«¬»¿««¬»¿«
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‰Â‰Â d�ÊÏ ‡Ú¯‡ ˙ÂÁÂ LÁ¯e¿≈¿≈««¿»ƒ¿««¬»

é"ùø

נבראּו ׁשּקטרגהׁשוים על הּלבנה ונתמעטה ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ּבכתר ׁשּיׁשּתּמׁשּו מלכים לׁשני אפׁשר "אי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָואמרה:

‰ÌÈ·ÎBkאחד": ˙‡Â.ידי הּלבנה,על את ׁשּמעט ֶָ¿≈«»ƒְְִֵֵֶֶַַָָ

ּדעּתּה: להפיס צבאיה iÁ‰(Î)הרּבה LÙ�. ְְְְִִֶַָָָָָ∆∆«»
חּיּות: ּבּה מן.ı¯Lׁשּיהא ּגבּה ׁשאינֹו חי ּדבר ּכל ְִֵֶָ∆∆ִֵֶַַָָָָֹ

ּבׁשקצים, זבּובים. ּכגֹון ּבעֹוף, ׁשרץ: קרּוי ְְְִִִֶֶֶָָָָָהארץ

נמלים ותֹולעים,ּכגֹון חלדוחּפּוׁשים ּכגֹון ּובּברּיֹות ְְְְְְִִִִִֶַָָֹ

הּדגים: וכל ּבהם, וכּיֹוצא וחמט ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹועכּבר

(‡Î)Ì�Èpz‰.אּגדה ּובדברי ׁשּבּים, ּגדֹולים ּדגים ««ƒƒְְְִִִֵֶַַָָָָ

את והרג ּונקבה, זכר ׁשּבראם זּוגֹו, ּובן לויתן ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָָהּוא

יפרּו ׁשאם לבא, לעתיד לּצּדיקים ּומלחּה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹהּנקבה

ּכתיב: הּתּנינם ּבפניהם. העֹולם יתקּים לא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹוירּבּו

‰iÁ‰ LÙ�.:חּיּות ּבּה ׁשּיׁש C¯·ÈÂ(Î·)נפׁש ∆∆««»ִֵֶֶֶָ«¿»∆
Ì˙‡.ואֹוכלין מהם וצדין אֹותם, ׁשּמחּסרים לפי …»ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָ

לברכה, הצרכּו החּיֹות ואף לברכה, הצרכּו ְְְְְְְִִַַַָָָָָֻֻאֹותם,

ּברכן, לא לכ לקללה, ׁשעתיד הּנחׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹאּלא

ּבּכלל: הּוא יהא עׂשּו.e¯tׁשּלא ּכלֹומר ּפרי, לׁשֹון ְְֵֶַָֹ¿ְְְֲִַ

אחד.e·¯eּפרֹות: היה "ּפרּו", אּלא אמר לא אם ֵ¿ְִֶֶַָָָָָֹ

מֹוליד ׁשאחד "ּורבּו", ּובא יֹותר, ולא אחד ְְִִֵֶֶֶָָָֹמֹוליד

‰‡¯ı(Î„)הרּבה: ‡ˆBz.ׁשהּכל ׁשּפרׁשּתי, הּוא ְֵַ≈»»∆ְִֵֶֶַַֹ

ראׁשֹון, מּיֹום להֹוציאם:נברא אּלא הצרכּו ולא ְְְְְִִִִֶָָָֹֻ

‰iÁ LÙ�.:חּיּות ּבּה ׁשרצים,.NÓ¯Âׁשּיׁש הם ∆∆«»ִֵֶָ»∆∆ְִֵָ

ּכאּלּו ונראים הארץ על ורֹומׂשים נמּוכים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָׁשהם

וׁשרץ רמׂש לׁשֹון ּכל נּכר. הּלּוכן ׁשאין ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָנגררים,

ziy`xa`oey`x mei qelwpe`

ïë-éäéå dðéîìi''yx:äëúiç-úà íéýìû Nriå §¦¨®©«§¦¥«©©´©¡Ÿ¦Á¤©©̧
-ìk úàå dðéîì äîäaä-úàå dðéîì õøàä̈¹̈¤§¦À̈§¤©§¥¨Æ§¦½̈§¥²¨
-ék íéýìû àøiå eäðéîì äîãàä Nîø¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®©©¬§¡Ÿ¦−¦

áBèi''yx:åëeðîìöa íãà äùrð íéýìû øîàiå «©´Ÿ¤¡Ÿ¦½©«£¤¬Ÿ¨¨²§©§¥−
íéîMä óBòáe íiä úâãá ecøéå eðúeîãk¦§¥®§¦§Á¦§©̧©¹̈§´©¨©À¦
Nîøä Nîøä-ìëáe õøàä-ìëáe äîäaáe©§¥¨Æ§¨¨½̈¤§¨¨¤−¤¨«Ÿ¥¬

õøàä-ìri''yx:æëíãàä-úà | íéýìû àøáiå ©¨¨«¤©¦§¨¸¡Ÿ¦³¤¨«¨¨Æ
äá÷ðe øëæ Búà àøa íéýìû íìöa Bîìöa§©§½§¤¬¤¡Ÿ¦−¨¨´Ÿ®¨¨¬§¥−̈

íúà àøai''yx:çëøîàiå íéýìû íúà Cøáéå ¨¨¬Ÿ¨«©§¨´¤Ÿ¨»¡Ÿ¦¼©Ÿ̧¤
íéýìû íäìõøàä-úà eàìîe eáøe eøt ¨¤¹¡Ÿ¦À§¬§²¦§¬¤¨−̈¤

úNîøä äiç-ìëáe íéîMä óBòáe íiä úâãa eãøe äLáëå§¦§ª®¨§º¦§©³©¨Æ§´©¨©½¦§¨©−̈¨«Ÿ¤¬¤

:ÔÎכה‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ˙È ÈÈ „·ÚÂ ≈«¬«¿»»≈««¿»

Ïk ˙ÈÂ d�ÊÏ ‡¯ÈÚa ˙ÈÂ d�ÊÏƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»»

ÈÈ ‡ÊÁÂ È‰B�ÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ«¬»¿»

:·Ë È¯‡כו„È·Ú� ÈÈ ¯Ó‡Â ¬≈»«¬«¿»«¬ƒ

‡�˙eÓ„k ‡�ÓÏˆa ‡L�È‡≈»»¿«¿»»ƒ¿»»

È�e�a ÔeËÏLÈÂ‡ÙBÚ·e ‡nÈ ¿ƒ¿¿¿≈«»¿»

‡Ú¯‡ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··e ‡iÓL„ƒ¿«»ƒ¿ƒ»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

dÓÏˆaכז Ì„‡ ˙È ÈÈ ‡¯·e¿»¿»»»»¿«¿≈

¯Îc d˙È ‡¯a ÔÈ‰Ï‡ ÌÏˆa¿≈«¡»ƒ¿»»≈¿«

:ÔB‰˙È ‡¯a ‡·˜e�ÂכחCÈ¯·e ¿¿»¿»»¿»ƒ

eLet ÈÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÈÈ ÔB‰˙È»¿¿»«¬«¿¿»

dÏÚ eÙe˜˙e ‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe¿¿»«¿»¿¬«

‡ÙBÚ·e ‡nÈ È�e�a eËeÏLe¿¿≈«»¿»

ÏÚ ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ÏÎ·e ‡iÓL„ƒ¿«»¿»«¿»¿»≈»«

é"ùø

קונמוברי"ש: ּתּקנם.NÚiÂ(Î‰)ּבלׁשֹוננּו ְִֵ«««ְִָ

ּובקֹומתןּבצביֹונם, ‡„Ì(ÂÎ):ּבתּקּונן ‰NÚ�. ְְְְִִָָָָ«¬∆»»
לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָָענותנּותֹו

לפיכ ּבֹו, ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשהאדם

נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָנמל

לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבפמליא

צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי ְְְִִִִֵֶַָָָָמיכה:

ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד ְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹהּׁשמים

ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּוׂשמאל

ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמׂשמאילים

ׁשּלֹו ּבפמליא ּכאן אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובמאמר

אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל

ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאין

‡„Ìּבראׁשית: ‰NÚ�.ּפי על סּיעּוהּואף ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ

נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּביצירתֹו

הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

"אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל

אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, אלהיםעם "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ

'וּיבראּו': ּכתב ולא האדם" ּבדפּוס.e�ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ

ּולהׂשּכיל:.e�˙eÓ„kׁשּלנּו: a„‚˙להבין ec¯ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָָָ

ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות ְֲֵֶַַַַָָָָֹרֹודה

ּבֹו: מֹוׁשלת והחּיה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניהם ‡¯·iÂ ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ
BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי ּבדפּוס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא קלט)ּבמאמר :(תהלים ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"וּתׁשת

וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהעׂשּויה

חֹותם": ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡¯a.צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש »»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּוא: יֹוצרֹו ‡˙Ìּדיֹוקן ‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ.ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ

מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹהּוא

ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,

הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר

ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר: ּבמקֹום ל וי"ו,.L·ÎÂ‰(ÁÎ)ּופרׁש חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ

ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללּמד

ׁשּדרּכֹו ׁשהאיׁש, ללּמד ועֹוד לכּבׁש,יצאנית, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
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קונמוברי"ש: ּתּקנם.NÚiÂ(Î‰)ּבלׁשֹוננּו ְִֵ«««ְִָ

ּובקֹומתןּבצביֹונם, ‡„Ì(ÂÎ):ּבתּקּונן ‰NÚ�. ְְְְִִָָָָ«¬∆»»
לפי מּכאן: למדנּו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְְִִֶַַַָָָָָענותנּותֹו

לפיכ ּבֹו, ויתקּנאּו הּמלאכים ּבדמּות הּוא ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׁשהאדם

נמל הּוא הּמלכים את ּדן ּוכׁשהּוא ּבהם, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָנמל

לֹו ׁשאמר ּבאחאב, מצינּו ׁשּכן ׁשּלֹו, ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבפמליא

צבא וכל ּכסאֹו, על יֹוׁשב ה' את "ראיתי ְְְִִִִֵֶַָָָָמיכה:

ימין יׁש וכי ּומּׂשמאלֹו". מימינֹו עליו עֹומד ְְִִִִִִֵֵַַָָָָֹהּׁשמים

ואּלּו לזכּות מימינים אּלּו אּלא לפניו? ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹּוׂשמאל

ּפתּגמא עירין "ּבגזרת וכן לחֹובה, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָמׂשמאילים

ׁשּלֹו ּבפמליא ּכאן אף ׁשאלּתא". קּדיׁשין ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּובמאמר

אם ּכדמּותי. ּבעליֹונים יׁש להם: אמר רׁשּות, ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָנטל

ּבמעׂשה קנאה יׁש הרי ּבּתחּתֹונים, ּכדמּותי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָאין

‡„Ìּבראׁשית: ‰NÚ�.ּפי על סּיעּוהּואף ׁשּלא ְִֵ«¬∆»»ְִִֶַַֹ

נמנע לא לרּדֹות, לאּפיקֹורסים מקֹום ויׁש ְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹּביצירתֹו

הּגדֹול ׁשּיהא ענוה, ּומּדת ארץ ּדר מּללּמד ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב

"אעׂשה ּכתב ואם הּקטן, מן רׁשּות ונֹוטל ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָנמל

אּלא ּדינֹו, ּבית עם מדּבר ׁשהיה למדנּו לא ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹאדם",

ּותׁשּובתֹו עצמֹו, אלהיםעם "וּיברא ּבצּדֹו: ּכתב ְְְְֱִִִִַַַָָָֹ

'וּיבראּו': ּכתב ולא האדם" ּבדפּוס.e�ÓÏˆaאת ְְְִֶַַָָָָָ¿«¿≈ְִ

ּולהׂשּכיל:.e�˙eÓ„kׁשּלנּו: a„‚˙להבין ec¯ÈÂ ֶָƒ¿≈ְְְִִַָ¿ƒ¿ƒ¿«
Ìi‰.רּדּוי לׁשֹון הּזה ּבּלׁשֹון זכה,יׁש ירידה: ּולׁשֹון «»ְְְִִֵֶַַָָָָ

ירּוד נעׂשה זכה, לא ּובּבהמֹות, ּבחּיֹות ְֲֵֶַַַַָָָָֹרֹודה

ּבֹו: מֹוׁשלת והחּיה ‡ÌÈ‰Ï(ÊÎ)לפניהם ‡¯·iÂ ְְִֵֶֶֶַַָ«ƒ¿»¡…ƒ
BÓÏˆa Ì„‡‰ נברא.‡˙ ׁשהּכל לֹו, העׂשּוי ּבדפּוס ∆»»»¿«¿ְְִִֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר ּבידים, נברא והּוא קלט)ּבמאמר :(תהלים ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָ

ּכמטּבע ּבחֹותם נעׂשה ּכּפכה", עלי ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָ"וּתׁשת

וכן ּבלע"ז, קֹוני"ו ׁשּקֹורין רׁשם, ידי על ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהעׂשּויה

חֹותם": ּכחמר ּתתהּפ" אֹומר: ‡ÌÈ‰Ïהּוא ÌÏˆa ְְִֵֵֶַָֹ¿∆∆¡…ƒ
B˙‡ ‡¯a.צלם לֹו, הּמתּקן צלם ׁשאֹותֹו ל ּפרׁש »»…ְְֵֶֶֶֶֶַַָֻ

הּוא: יֹוצרֹו ‡˙Ìּדיֹוקן ‡¯a ‰·˜�e ¯ÎÊ.ּולהּלן ְְַ»»¿≈»»»…»ְַָ

מדרׁש וגֹו'". מּצלעתיו אחת "וּיּקח אֹומר: ְְְִִִֵַַַַַַָֹהּוא

ראׁשֹונה, ּבּבריאה ּפרצּופים ׁשני ׁשּנבראּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאּגדה,

הֹודיע ּכאן מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו חּלקֹו. ּכ ְְְְֲִִִֶַַָָָואחר

ּברּיתן, ּכיצד ל ּפרׁש ולא ּבּׁשּׁשי, ׁשניהם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשנבראּו

אחר: ּבמקֹום ל וי"ו,.L·ÎÂ‰(ÁÎ)ּופרׁש חסר ְְֵֵַַָ¿ƒ¿À»ֵָָ

ּתהא ׁשּלא הּנקבה את ּכֹובׁש ׁשהּזכר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹללּמד

ׁשּדרּכֹו ׁשהאיׁש, ללּמד ועֹוד לכּבׁש,יצאנית, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ
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האּׁשה: ולא ּורבּיה ּפרּיה על ÌÎÏ(ËÎ)מצּוה ְְְְִִִֶַָָָָֹֻ»∆
ı¯‡‰ ˙iÁ ÏÎÏe ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È.להם הׁשוה ƒ¿∆¿»¿»¿»««»»∆ְִֶָָ

ּולאׁשּתֹו לאדם הרׁשה ולא למאכל וחּיֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַָָָָֹּבהמֹות

ּברּיה יאכלּולהמית עׂשב ירק ּכל א ּבׂשר, ולאכל ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבׂשר, להם הּתיר נח, ּבני ּוכׁשּבאּו ּכּלם, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻיחד

"ּכירק וגֹו'", חי הּוא אׁשר רמׂש "ּכל ְְֱֲֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:

את לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהּתרּתי ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָעׂשב",

‰ÈMM(Ï‡)":ּכל ÌBÈ.ּבגמר ּבּׁשּׁשי, ה' הֹוסיף ֹ«ƒƒְִִִִַַ

מנת על עּמהם ׁשהתנה לֹומר ּבראׁשית, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמעׂשה

ּדבר ּתֹורה. חּמׁשי חמּׁשה יׂשראל עליהם ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּיקּבלּו

"יֹום עד ועֹומדים ּתלּויים ּכּלם הּׁשּׁשי", "יֹום ְְְִִִִֵַַַָֻאחר:

ׁשּביֹום אחרים, (ספרים ּבסיון. ׁשּׁשי הּוא ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָהּׁשּׁשי",

יצירת ּכל נתחּזקּו הּתֹורה, יׂשראל ׁשּקּבלּו ּבסיון, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָו'

וזהּו עּתה, העֹולם נברא ּכאּלּו ונחׁשב ְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָּבראׁשית,

הּמּוכן ּבסיון) ו' יֹום אֹותֹו ּבה"א, הּׁשּׁשי" ְְִִִֵַַָָ"יֹום

ּתֹורה: ‰ÈÚÈ·M(·)למּתן ÌBia ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂ. ְַַָ«¿«¡…ƒ««¿ƒƒ
אֹומר: ׁשמעֹון עּתיורּבי יֹודע ׁשאינֹו ודם ּבׂשר ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּקדֹוׁש אבל הּקדׁש, על מחל להֹוסיף צרי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֹּורגעיו,

ע ׁשּיֹודע הּוא, ּורגעיו,ּברּו ּכחּוטּתיו ּבֹו נכנס ְְְִִֵֶַָָָָָ

מההּׂשערה אחר: ּדבר ּבּיֹום. ּבֹו ּכּלה ּכאּלּו ונראה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

מנּוחה, ּבאת ׁשּבת, ּבאת מנּוחה. חסר? העֹולם ְְֵַָָָָָָָָָָהיה

הּמלאכה: ונגמרה Lc˜ÈÂ(‚)ּכלתה C¯·ÈÂ.ּברכֹו ְְְְְִַָָָָָ«¿»∆«¿«≈ְֵ

לּגלּגלת,ּבּמן, עמר להם ירד הּׁשבּוע ימי ׁשּכל ְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ

ּכלל ירד ׁשּלא ּבּמן וקּדׁשֹו מׁשנה, לחם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּובּׁשּׁשי

העתיד: על ּכתב והּמקרא a¯‡ּבׁשּבת, ¯L‡ ְְְִִֶַַַַָָָָ¬∆»»
˙BNÚÏ ÌÈ‰Ï‡.לעׂשֹות ראּויה ׁשהיתה הּמלאכה ¡…ƒ«¬ְְְֵֶַָָָָָָ

ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבּׁשּׁשי, ועׂשאּה ּכפל ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשּבת,

רּבה: למעלה:האמּורים.‡l‰(„)ּבבראׁשית ְִִֵַָ≈∆ְְֲִַָָ
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˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬
ׁשּכּלם.‰' אחר:ללּמד ּדבר ּבראׁשֹון. נבראּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

צּור ה' "ּביּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָּבהּבראם,

ׁשני יצר הּׁשם, ׁשל אּלּו אֹותּיֹות ּבב' ְְִִֵֵֵֶַַָָעֹולמים",

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעֹולמים,

למּטה, ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ספרים

הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְִִַַַָָָָָָָָּכ

מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, ְְְְִִִִֶֶַַַָָנברא

הרׁשעים ׁשּירדּו רמז ּבאֹותּיֹות) קטּנה ׁשהיא י' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹו

מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמּטה

ׁשם: ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה Ì¯Ë(‰)צדדיה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָ∆∆
ı¯‡· ‰È‰È.הּוא לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּכאׁשר הטרים, לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹואינֹו

אחר: ועֹוד מֹוכיח, וזה הקּדים, טרםיאמר "ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון, לא עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹּתיראּון",

ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלא

אדם: ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂלא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ

יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ולּמה?: ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על Èkאּלא ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ
.¯ÈËÓ‰ ‡Ïׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ

ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין

לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּגׁשמים,

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהתּפּלל

ÌÈ‰Ï‡ ׁשמֹו..‰' הּוא ׁשּליטה' ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְֱִִֶַֹ

ּכל, על לפיוׁשֹופט מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ

אלהים: ׁשהּוא ה' ÏÚÈ‰(Â)ּפׁשּוטֹו: „‡Â.לענין ְֱִֶֹ¿≈«¬∆ְְִַ

ענניםּברּיתֹו והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָ

ׁש זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, מיםלׁשרֹות ּנֹותן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָואחר

"וּייצר ּכ:"(Ê)¯ˆÈiÂ.יצירה יצירֹות, ׁשּתי ִֶַָ«ƒ∆ְְְִִֵָ

הּמתים, לתחּית ויצירה הּזה ּבבהמה,לעֹולם אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשני ּביצירתּה נכּתב לא לּדין, עֹומדת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאינּה

‰‡„Ó‰יּודי"ן: ÔÓ ¯ÙÚ.האדמה מּכל עפרֹו צבר ִ»»ƒ»¬»»ֲֲִַָָָָָָ

ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, ְְְֵֵֶֶַַָָָָמארּבע

מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְֲִִֵַַַָָָָָָקֹולטּתֹו

אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

לעמד: ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה ÂÈt‡aהלואי ÁtiÂ. ְְְֲִֶַַַַַָָֹ«ƒ«¿«»
מן ּגּוף העליֹונים: ּומן הּתחּתֹונים מן ְְֲִִִִִֶַַָָעׂשאֹו

ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים, מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים

לעליֹונים, רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ, ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו

ּברביעי, לּתחּתֹונים, הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשליׁשי,

הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים, מאֹורֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּברא

ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים,

ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד: יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו �LÙׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ.זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
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˙BNÚ ÌBÈa Ì‡¯a‰a ı¯‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙¿«»«ƒ¿»»∆¿ƒ»¿»¿¬
ׁשּכּלם.‰' אחר:ללּמד ּדבר ּבראׁשֹון. נבראּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻ

צּור ה' "ּביּה ׁשּנאמר: ּבראם, ּבה"א ְְְְְֱִֵֶֶַָָָָָּבהּבראם,

ׁשני יצר הּׁשם, ׁשל אּלּו אֹותּיֹות ּבב' ְְִִֵֵֵֶַַָָעֹולמים",

ּבה"א. נברא הּזה ׁשהעֹולם ּכאן, ולּמד ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָעֹולמים,

למּטה, ּפתּוחה ׁשהה"א ּכמֹו רמז אחרים: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ(ספרים

הּבא ועֹולם ּבתׁשּובה, לּׁשבים ּפתּוח העֹולם ְְִִַַַָָָָָָָָּכ

מּועטים זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּצּדיקים לֹומר ּביּו"ד, ְְְְִִִִֶֶַַַָָנברא

הרׁשעים ׁשּירדּו רמז ּבאֹותּיֹות) קטּנה ׁשהיא י' ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּכמֹו

מּכל ׁשּסתּומה זאת ּכה"א ׁשחת, לראֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלמּטה

ׁשם: ּדר לרדת למּטה, ּופתּוחה Ì¯Ë(‰)צדדיה ְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָ∆∆
ı¯‡· ‰È‰È.הּוא לא' 'עד לׁשֹון ׁשּבּמקרא טרם ּכל ƒ¿∆»»∆ְְִֶֶֶַַָָֹ

ּכאׁשר הטרים, לֹומר נפעל, ואינֹו קדם, לׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַֹואינֹו

אחר: ועֹוד מֹוכיח, וזה הקּדים, טרםיאמר "ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹ

עדין ּתפרׁש: זה ואף ּתיראּון, לא עדין ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹּתיראּון",

ּבּׁשּׁשי העֹולם ּבריאת ּכׁשּנגמרה ּבארץ, היה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָֹלא

אדם: ׁשּנברא ‰O„‰.קדם ·NÚ ÏÎÂלא עדין ְִֶֶָָָֹ¿»≈∆«»∆ֲִַֹ

יצאּו, לא הארץ", "וּתֹוצא ׁשּכתּוב ּובּׁשליׁשי ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹצמח,

ולּמה?: ו', יֹום עד עמדּו הּקרקע ּפתח על Èkאּלא ְְְֶֶַַַַַַָָָָƒ
.¯ÈËÓ‰ ‡Ïׁש"אדם לפי המטיר? לא ּטעם ּומה …ƒ¿ƒְְִִִֶַַַָָֹ

ׁשל ּבטֹובתן מּכיר ואין האדמה" את לעבד ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאין

לעֹולם, צר ׁשהם וידע אדם ּוכׁשּבא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹּגׁשמים,

והּדׁשאים: האילנֹות וצמחּו וירדּו עליהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָהתּפּלל

ÌÈ‰Ï‡ ׁשמֹו..‰' הּוא ׁשּליטה' ׁשהּוא אלהים, ¡…ƒְֱִִֶַֹ

ּכל, על לפיוׁשֹופט מקֹום ּבכל זה ּפרּוׁש וכן ְְְְִֵֵֵֶַָָֹ

אלהים: ׁשהּוא ה' ÏÚÈ‰(Â)ּפׁשּוטֹו: „‡Â.לענין ְֱִֶֹ¿≈«¬∆ְְִַ

ענניםּברּיתֹו והׁשקה הּתהֹום העלה אדם. ׁשל ְְְְֱֲִִִֶֶַָָָָָָ

ׁש זה, ּכגּבל אדם, ונברא העפר, מיםלׁשרֹות ּנֹותן ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ואחר "והׁשקה", ּכאן אף העּסה, את לׁש ּכ ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָואחר

"וּייצר ּכ:"(Ê)¯ˆÈiÂ.יצירה יצירֹות, ׁשּתי ִֶַָ«ƒ∆ְְְִִֵָ

הּמתים, לתחּית ויצירה הּזה ּבבהמה,לעֹולם אבל ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשני ּביצירתּה נכּתב לא לּדין, עֹומדת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשאינּה

‰‡„Ó‰יּודי"ן: ÔÓ ¯ÙÚ.האדמה מּכל עפרֹו צבר ִ»»ƒ»¬»»ֲֲִַָָָָָָ

ּתהא ׁשם ׁשּימּות, מקֹום ׁשּבכל רּוחֹות, ְְְֵֵֶֶַַָָָָמארּבע

מּמקֹום עפרֹו נטל אחר: ּדבר לקבּורה. ְְֲִִֵַַַָָָָָָקֹולטּתֹו

אמר: לי", ּתעׂשה אדמה "מזּבח ּבֹו: ְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

לעמד: ויּוכל ּכּפרה לֹו ּתהיה ÂÈt‡aהלואי ÁtiÂ. ְְְֲִֶַַַַַָָֹ«ƒ«¿«»
מן ּגּוף העליֹונים: ּומן הּתחּתֹונים מן ְְֲִִִִִֶַַָָעׂשאֹו

ראׁשֹון ׁשּביֹום לפי העליֹונים, מן ּונׁשמה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָהּתחּתֹונים

לעליֹונים, רקיע ּברא ּבּׁשני, וארץ, ׁשמים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָנבראּו

ּברביעי, לּתחּתֹונים, הּיּבׁשה" "ּתראה ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָּבּׁשליׁשי,

הּמים" "יׁשרצּו ּבחמּׁשי, לעליֹונים, מאֹורֹות ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּברא

ּבעליֹונים ּבֹו לבראֹות ּבּׁשּׁשי הזקק ְְְְִִִִִֶַַַַָֻלּתחּתֹונים,

ּבראׁשית, ּבמעׂשה קנאה יׁש לאו, ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּוּבּתחּתֹונים,

אחד: יֹום ּבבריאת אּלּו על רּבים אּלּו �LÙׁשּיהיּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָ∆∆
‰iÁ.זֹו א חּיה", "נפׁש נקראּו: וחּיה ּבהמה אף «»ְְְְִֵֶֶַַַַָָָ
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ודּבּור: ּדעה לֹו ׁשּנּתֹוסף ׁשּבכּלן, חּיה – אדם, ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשל

(Á)Ì„wÓ.ואםּבמזרחֹו הּגן, את נטע עדן ׁשל ƒ∆∆ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

וגֹו'"? האדם את וגֹו' "וּיברא ּכתיב: והרי ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּתאמר,

יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו אליעזר רּבי ׁשל ּבבריתא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָראיתי

נדרׁש ׁשהּתֹורה מּדֹות מל"ב אחתהּגלילי, וזֹו ת, ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

ׁשל ּפרטֹו הּוא מעׂשה, ׁשּלאחריו ּכלל ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָמהן,

סתם ּכלל, זהּו האדם" את וגֹו' "וּיברא ְְְִִֶֶַַָָָָָָראׁשֹון:

ה' "וּייצר ּופרׁש חזר מעׂשיו. וסתם מהיכן ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּבריאתֹו

עדן, ּבגן וּיּניחהּו עדן ּגן לֹו וּיצמח וגֹו'" ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַֹאלהים

מעׂשה ׁשהּוא סבּור הּׁשֹומע ּתרּדמה. עליו ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוּיּפל

אצל וכן ראׁשֹון. ׁשל ּפרטֹו אּלא ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָאחר,

ּכל האדמה מן וגֹו' ה' "וּיצר וכתב: חזר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה,

לקרֹות האדם" אל "וּיבא לפרׁש ּכדי הּׂשדה" ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּית

הרקק: מן ׁשּנבראּו העֹופֹות על ּוללּמד ְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשם

(Ë)ÁÓˆiÂ.:מדּבר הּכתּוב הּגן ‰Ôbלענין CB˙a. ««¿«ְְְִֵַַַַַָ¿«»
הּגן: נהר.ÔBLÈt(È‡)ּבאמצע נילּוס הּוא ְְֶַַָƒְִַ

ּומׁשקין ועֹולין מתּברכין ׁשּמימיו ׁשם ועל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמצרים,

ּדבר ּפרׁשיו". "ּופׁשּו ּכמֹו ּפיׁשֹון, נקרא הארץ, ְְִִֶֶָָָָָָָָָאת

אצל ׁשּנאמר ּפׁשּתן, מגּדל ׁשהּוא "ּפיׁשֹון", ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאחר:
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é"ùø

(ÁÈ)'B‚Â ˙BÈ‰ ·BËŒ‡Ï.ׁשּתי יאמרּו ׁשּלא …¡¿ְְֵֶֹֹ

ואין ּבעליֹונים יחיד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הן, ְְִִֵֵֶַָָָָָֻרׁשּיֹות

זּוג: לֹו ואין ּבּתחּתֹונים וזה זּוג, Bc‚�kלֹו ¯ÊÚ. ְְְִֵֶַַ≈∆¿∆¿
להּלחם: ּכנגּדֹו – זכה לא עזר, – iÂˆ¯(ËÈ)זכה ְְְִֵֵֶֶָָָָָֹ«ƒ∆

‰Ó„‡‰ ÔÓ 'B‚Â.האמּורה עׂשּיה היא יצירה, היא ¿ƒ»¬»»ְֲֲִִִִָָָָ

אּלא וגֹו'", הארץ חּית את אלהים "וּיעׂש ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה:

ׁשאמר לפי הרקק. מן נבראּו ׁשהעֹופֹות ּופרׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּבא

האדמה מן אמר, וכאן נבראּו, הּמים מן ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָלמעלה,

ּבֹו מּיד יצירתן ׁשּבׁשעת ּכאן, לּמד ועֹוד, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָנבראּו,

ּולדברי ׁשם, להם לקרֹות האדם אל הביאם ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָּבּיֹום

"ּכי ּכמֹו: וכּבּוׁש, רּדּוי לׁשֹון זֹו, יצירה ְְְְִִִִַָָָאּגדה:

אדם: ׁשל ידֹו ּתחת ׁשּכבׁשן עיר", אל ÏÎÂתצּור ְִֶֶֶַַָָָָָָ¿…
'B‚Â ‰iÁ LÙ� Ì„‡‰ BÏ ‡¯˜È ¯L‡.סרסהּו ¬∆ƒ¿»»»»∆∆«»¿ְֵָ

ׁשם, האדם לֹו יקרא אׁשר חּיה נפׁש "ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּופרׁשהּו:

לעֹולם ׁשמֹו Óˆ‡(ÎYÎ‡)":הּוא ‡Ï Ì„‡Ïe ְְָ¿»»…»»
‰Óc¯z ÌÈ‰Ï‡ '‰ ÏtiÂ .¯ÊÚ.הביאן ּכׁשהביאן, ≈∆««≈¡…ƒ«¿≈»ְֱֱִִֶָָ

ּומי מין ּכל ּבןלפניו יׁש לכּלם אמר: ּונקבה, זכר ן ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ

"וּיּפל": מּיד: זּוג, ּבן אין ולי .ÂÈ˙ÚÏvÓזּוג, ְִִֵֵֶַַָƒ«¿…»
ׁשאמרּו:מּסטריו, זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

נבראּו": ּפרצּופין החתbÒiÂ.:¯"ׁשני ÔLÈiÂמקֹום ְְְְִִֵַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»
ÁwiÂ.,נבראת ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא «ƒ«ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

עליו: מּלמּטה.Ô·iÂ(Î·)ותתּבּזה רחבה ּכּבנין, ְְִֶַָָ«ƒ∆ְְְִִַַָָָָ

חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּוקצרה

יכּביד ׁשּלא מלמעלה, וקצר מּלמּטה רחב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

קירֹותיו: על B‚Â'מּׂשאֹו ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ ִַַָָ«ƒ∆¿∆«≈»¿
‰M‡Ï.ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ¿ƒ»ְְְִִִַַַָ
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ּומי מין ּכל ּבןלפניו יׁש לכּלם אמר: ּונקבה, זכר ן ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֻ

"וּיּפל": מּיד: זּוג, ּבן אין ולי .ÂÈ˙ÚÏvÓזּוג, ְִִֵֵֶַַָƒ«¿…»
ׁשאמרּו:מּסטריו, זהּו הּמׁשּכן", "ּולצלע ּכמֹו: ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ

נבראּו": ּפרצּופין החתbÒiÂ.:¯"ׁשני ÔLÈiÂמקֹום ְְְְִִֵַ«ƒ¿…ְֲַָ«ƒ»
ÁwiÂ.,נבראת ׁשּמּמּנּו הּבׂשר חתיכת יראה ׁשּלא «ƒ«ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ

עליו: מּלמּטה.Ô·iÂ(Î·)ותתּבּזה רחבה ּכּבנין, ְְִֶַָָ«ƒ∆ְְְִִַַָָָָ

חּטים, ׁשל ּכאֹוצר הּולד, לקּבל מלמעלה, ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּוקצרה

יכּביד ׁשּלא מלמעלה, וקצר מּלמּטה רחב ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא

קירֹותיו: על B‚Â'מּׂשאֹו ÚÏv‰ ˙‡ 'B‚Â Ô·iÂ ִַַָָ«ƒ∆¿∆«≈»¿
‰M‡Ï.ּגדעֹון אֹותֹו "וּיעׂש ּכמֹו: אּׁשה, להיֹות ¿ƒ»ְְְִִִַַַָ



  ���ziy`xabiyily meiqelwpe`

íãàä-ìà äàáéå äMàì íãàäi''yx:âëøîàiå ¨«¨−̈§¦¨®©§¦¤−¨¤¨«¨¨«©»Ÿ¤»
øùáe éîörî íör írtä úàæ íãàä̈«¨¨¼´Ÿ©©À©µ¤¤¥«£¨©½¨−̈Ÿ
-äç÷ì Léàî ék äMà àøwé úàæì éøNaî¦§¨¦®§ŸÆ¦¨¥´¦½̈¦¬¥¦−ª«¢¨

úàfi''yx:ãë-úàå åéáà-úà Léà-áæré ïk-ìr «Ÿ©¥Æ©«£¨¦½¤¨¦−§¤
ãçà øùáì eéäå BzLàa ÷áãå Bnài''yx: ¦®§¨©´§¦§½§¨−§¨¨¬Ÿ¤¨«

äëàìå BzLàå íãàä íéneør íäéðL eéäiå©¦«§³§¥¤Æ£¦½¨«¨−̈§¦§®§−Ÿ
eLLaúéi''yx:âàìkî íeør äéä Lçpäå ¦§¨«§©¨¨Æ¨¨´¨½¦ŸÆ

øîàiå íéýìû ýåýé äùr øLà äãOä úiç©©´©¨¤½£¤¬¨−̈Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¦®©Ÿ̧¤Æ
eìëàú àì íéýìû øîà-ék óà äMàä-ìà¤¨´¦½̈µ©¦«¨©´¡Ÿ¦½´Ÿ«Ÿ§½

ïbä õr ìkîi''yx:áLçpä-ìà äMàä øîàzå ¦−Ÿ¥¬©¨«©¬Ÿ¤¨«¦−̈¤©¨¨®
:ìëàð ïbä-õr éøtîâøLà õrä éøtîe ¦§¦¬¥«©−̈Ÿ¥«¦§¦´¨¥»£¤´

àìå epnî eìëàú àì íéýìû øîà ïbä-CBúa§«©¨¼¨©´¡Ÿ¦À³Ÿ«Ÿ§Æ¦¤½§¬Ÿ
ïeúîz-ït Ba eòbúi''yx:ã-ìà Lçpä øîàiå ¦§−®¤§ª«©¬Ÿ¤©¨−̈¤

ïeúîz úBî-àì äMàäi''yx:äepnî íëìëà íBéa ék íéýìû rãé ék ¨«¦¨®Ÿ−§ª«µ¦Ÿ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ£¨§¤´¦¤½

Ó¯b‡כג ‡�ÓÊ ‡„‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»»¬»ƒ¿»«¿»

È¯˜˙È ‡„Ï È¯ÒaÓ ‡¯Ò·e ÈÓ¯bÓƒ«¿«ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿≈

:‡„ ‡·ÈÒ� ‡ÏÚaÓ È¯‡ ‡˙z‡ƒ¿»¬≈ƒ«¿»¿ƒ»»

Èa˙כד ¯·b ˜BaLÈ Ôk ÏÚ«≈ƒ¿¿«≈

˜a„ÈÂ dn‡Â È‰e·‡ È·kLÓƒ¿¿≈»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿«

:„Á ‡¯Ò·Ï ÔB‰ÈÂ d˙z‡a¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»

‡„Ìכה ÔÈ‡ÏÈË¯Ú ÔB‰ÈÂ¯˙ ÂB‰Â«¬«¿≈«¿ƒ»ƒ»»

:ÔÈÓlk˙Ó ‡ÏÂ d˙z‡Âא‡ÈÂÁÂ ¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

„·Úc ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓ ÌÈkÁ ‰Â‰¬»«ƒƒ…≈«»»ƒ¬«

‡ËLe˜a ‡˙z‡Ï ¯Ó‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡ƒ«¬«¿ƒ¿»¿¿»

ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬«¿»»≈¿ƒ…

:‡˙�Èb ÔÏÈ‡ב‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â ƒ«ƒ¿»«¬∆∆ƒ¿»

:ÏeÎÈ� ‡˙�Èb ÔÏÈ‡ È¯ÈtÓ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»≈

·eÚÈˆÓ˙ג Èc ‡�ÏÈ‡ È¯ÈtÓeƒ≈≈ƒ»»ƒƒ¿ƒ

dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡ ‡˙�Èbƒ¿»¬«¿»»≈¿ƒ≈

:Ôe˙eÓz ‡ÓÏÈc da Ôe·¯˜˙ ‡ÏÂ¿»¿«¿≈ƒ¿»¿

eÓ˙ד ‡Ï ‡˙z‡Ï ‡ÈÂÁ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿ƒ¿»»

:Ôe˙eÓzהÈ¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÈÏb È¯‡ ¿¬≈«≈√»¿»¬≈

ÔÁzt˙ÈÂ dpÓ ÔeÏÎÈ˙c ‡ÓBÈa¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ¿«¿«

é"ùø

אפֹוד: להיֹות ‰ÌÚt(Î‚)לאפֹוד", ˙‡Ê.מלּמד ְְִֵֵ…«««ְֵַ

ּדעּתֹו נתקררה ולא וחּיה, ּבהמה ּכל על אדם ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשּבא

חּוה: על ׁשּבא LÈ‡Óעד Èk ‰M‡ ‡¯wÈ ˙‡ÊÏ ֶַַַָָ¿…ƒ»≈ƒ»ƒ≈ƒ
'B‚Â.העֹולם ׁשּנברא מּכאן לׁשֹון, על נֹופל לׁשֹון ¿ְִִֵֶַָָָָָָ

הּקדׁש LÈ‡Œ·ÊÚÈ(Î„):ּבלׁשֹון Ôk ÏÚ.רּוח ְִֶַֹ«≈«¬»ƒַ

ּכן, אֹומרת העריֹות:הּקדׁש את נח ּבני על לאסר ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

„Á‡ ¯N·Ï.נעׂשה וׁשם ׁשניהם, ידי על נֹוצר הּולד ¿»»∆»ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ

אחד: eLLa˙È(Î‰)ּבׂשרם ‡ÏÂ.היּו ׁשּלא ְֶָָָ¿…ƒ¿…»ֶָֹ

על ואף לרע, טֹוב ּבין להבחין צניעּות, ּדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַיֹודעים

יצר ּבֹו נּתן לא ׁשמֹות, לקרֹות ּדעה ּבֹו ׁשּנּתנה ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹּפי

וידע הרע, יצר ּבֹו ונכנס העץ, מן אכלֹו עד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהרע

לרע: טֹוב ּבין Ìe¯Ú(‡)מה ‰È‰ LÁp‰Â.מה ְֵַָ¿«»»»»»ָ

לאדם "וּיעׂש :לסמ לֹו היה לכאן, זה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹענין

מאיזֹו ,ללּמד אּלא וּילּבׁשם"? עֹור ּכתנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָּולאׁשּתֹו

ערּמים אֹותם ראה עליהם, הּנחׁש קפץ ֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֻסּבה

לּה: ונתאּוה ּכל לעין ּבתׁשמיׁש Ìe¯Úועֹוסקים ְְְְְְְִִִֵַַָָֹ»
ÏkÓ.ערּום" מּפלּתֹו: היתה ּוגדּלתֹו, ערמתֹו לפי ƒ…ְְְְְִַַָָָָָָֻ

מּכל" "ארּור רבה]מּכל", Ó‡ŒÈk¯:[בראשית Û‡ ִִָֹֹ«ƒ»«
'B‚Â.ואףׁשּמא וגֹו", מּכל ּתאכלּו "לא לכם: אמר ¿ְְְִֶֶַַָָָֹֹֹ

הרּבה ּפרֹות, מּׁשאר אֹוכלים אֹותם ׁשראה ּפי ְְְִִִִֵֶַָָָָָעל

ּבאֹותֹו לדּבר ויבא ׁשּתׁשיבּנּו ּכדי ּדברים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹעליה

Ba(‚)העץ: eÚb˙ ‡ÏÂ.,הּצּוּוי על לפיכהֹוסיפה ֵָ¿…ƒ¿ְִִִַַָָ

ׁשּנאמר: הּוא ּגרעֹון, לידי ל)ּבאה "אלּֿתֹוסף(משלי ְְֱִֵֵֶֶַַָָָ

ּדבריו": Ôe˙Óz(„)על ˙BÓŒ‡Ï.עד ּדחפּה ְַָָ…¿Àְַָָ

ּכ ּבנגיעה, מיתה ׁשאין 'ּכׁשם לּה: אמר ּבֹו, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּנגעה

ּבאכילה' מיתה רבה)אין Ú„È(‰):(בראשית Èk. ֲִִֵַָָƒ…≈«
את ּוברא אכל העץ מן אּמנּותֹו, ּבני ׂשֹונא אּמן ְִֵֵֵֶַָָָָָָָֻֻּכל

רבה)העֹולם ÌÈ‰Ï‡k:(בראשית Ì˙ÈÈ‰Â.יֹוצרי ָָƒ¿ƒ∆≈…ƒְֵ

ziy`xabiyily mei qelwpe`

áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
òøåi''yx:åìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈

ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú éëå§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½
dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈

ìëàiåi''yx:æék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå ©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬
íäì eùriå äðàú äìr eøtúiå íä ínøér¥«ª¦−¥®©«¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬Ÿ¨¤−

úøâçi''yx:çíéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå £Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈

íéýìû ýåýé éðtî BzLàåïbä õr CBúai''yx: §¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«
èBì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨®̈©¬Ÿ¤−

äkiài''yx:éïba ézrîL Eì÷-úà øîàiå ©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈
:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàåàééî øîàiå ¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤µ¦

øLà õrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À£¤¯

Î ÔB‰˙e ÔBÎÈ�ÈÚÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯ ≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈaו‡˙z‡ ˙ÊÁÂ ≈«¿ƒ«¬«ƒ¿»

Èq‡ È¯‡Â ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈«≈

‡�ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈ�ÈÚÏ ‡e‰»≈ƒ¿««ƒ»»

da‡Ó ˙·ÈÒ�e d· ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ«≈ƒ≈

dnÚ dÏÚ·Ï Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â«¬»«ƒ»««¿«¿«ƒ«

:ÏÎ‡ÂזÔB‰ÈÂ¯˙ È�ÈÚ ‡Ázt˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈

Ôe�È‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú È¯‡ eÚ„ÈÂƒ»¬≈«¿ƒ»ƒƒ

e„·ÚÂ ÔÈ�‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ«¬«

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰ÏחÏ˜ ˙È eÚÓLe ¿¿»ƒ¿»»«

‡˙�È‚a Cl‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈¿ƒ¿»

d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ Á�ÓÏƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«

:‡˙�È‚טÌ„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e ƒ¿»¿»¿»¡…ƒ¿»»

:z‡ Ô‡ dÏ ¯Ó‡ÂיÏ˜ ˙È ¯Ó‡Â «¬«≈»»¿«¬«»«

˙ÈÏÈÁ„e ‡˙�È‚a ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ

:˙È¯nËÈ‡Â ‡�‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‡¯Èיא CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈

‡�ÏÈ‡ ÔÓ‰ z‡ È‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ«»¿¬ƒƒ»»

é"ùø

‰‡M‰(Â)עֹולמֹות: ‡¯zÂ.ּדבריו ׁשלראתה ָ«≈∆»ƒ»ְֲֶָָָָ

והאמינּתּו לּה והּנאּו רבה)נחׁש BË·:(בראשית Èk ְְְֱִִֶַָָָƒ
ıÚ‰.:ּכאלהים ÌÈ�ÈÚÏלהיֹות ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ. »≈ְִִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒ

עיניכם": "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÓÁ�Â„ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»
ÏÈkN‰Ï.:"ורע טֹוב "יֹודעי לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ

dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ.הּוא ויחיה היא, ּתמּות ׁשּלא «ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ

אחרת: ּבהמה.Ìbויּׂשא וחּיה:לרּבֹות ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(Ê)'B‚Â ‰�Á˜tzÂ.הּכתּוב ּדּבר החכמה לענין «ƒ»«¿»¿ְְְִִֵַַַָָָ

מֹוכיח: הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk eÚ„iÂ.ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף «≈¿ƒ≈Àƒ≈ְֵֶַַַָ

מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻערם,

הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה רבה)אחת :(בראשית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

‰�‡˙ ‰ÏÚ.ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ הּוא ¬≈¿≈»ְִֵֶֶַָָָָ

נתקנּו ּבֹו ע)ׁשּנתקלקלּו, ׁשאר(סנהדרין אבל , ְְְְְְֲִִֶַָָ

לא מה ּומּפני עליהם, מּלּטל מנעּום ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹהעצים

העץ? חפץנתּפרסם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

'זהּו ויאמרּו: יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ְְְְְִִֶֶַָֹֹלהֹונֹות

ידֹו' על העֹולם תנחומא)ׁשּלקה רבי :(מדרש ֶַָָָָָ

(Á)eÚÓLiÂ.ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְִִֵֵַַָָָ

ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָסּדרּום

מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ואני ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹמדרׁשֹות,

על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולאּגדה

קֹול.eÚÓLiÂאפניו: את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה ְָָ«ƒ¿¿ְְֶַָָ

ּבּגן: מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו Áe¯Ïהּקדֹוׁש ְִֵֶַַַַָָָָ¿«
ÌBi‰.ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו «ְְִִֶֶֶַַָָָָ

היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, ְְְֲִִִִֵֵָָאחרים:

והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות (שםמערבית, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבעׂשירית:לח) היכןיֹו.‡ki‰(Ë)סרחּו היה דע ְֲִִַָ«∆»ֵֵַָָָ

נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהּוא,

ּפתאם יעניׁשהּו אם רבה)להׁשיב וכן(בראשית . ְְְֲִִִִֵֵַָֹ

לֹו: אמר ד)ּבקין וכן(בראשית ?"אחי הבל "אי ְְִִֵֵֶֶַַָָ

כב)ּבבלעם: עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָלּכנס

ּבלאדן לט)מרֹוד ‰Èb„(È‡):(ישעיה ÈÓ ְְֲַָָƒƒƒ
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áBè érãé íéýìûk íúééäå íëéðér eç÷ôðå§¦§§−¥«¥¤®¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬
òøåi''yx:åìëàîì õrä áBè ék äMàä àøzå ¨¨«©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧§©«£¹̈

ìékNäì õrä ãîçðå íéðérì àeä-äåàú éëå§¦¯©«£¨´¨«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½
dnr dLéàì-íb ïzzå ìëàzå Béøtî çwzå©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥¯©§¦¨²¦−̈

ìëàiåi''yx:æék eòãiå íäéðL éðér äðç÷tzå ©Ÿ©«©¦¨©̧§¨Æ¥¥´§¥¤½©¥´§½¦¬
íäì eùriå äðàú äìr eøtúiå íä ínøér¥«ª¦−¥®©«¦§§Æ£¥´§¥½̈©©«£¬Ÿ¨¤−

úøâçi''yx:çíéýìû ýåýé ìB÷-úà eòîLiå £Ÿ«Ÿ©¦§§º¤¸§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
íãàä àaçúiå íBiä çeøì ïba Cläúî¦§©¥¬©−̈§´©©®©¦§©¥̧¨«¨¹̈

íéýìû ýåýé éðtî BzLàåïbä õr CBúai''yx: §¦§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¦½§−¥¬©¨«
èBì øîàiå íãàä-ìà íéýìû ýåýé àø÷iå©¦§¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¦−¤¨«¨®̈©¬Ÿ¤−

äkiài''yx:éïba ézrîL Eì÷-úà øîàiå ©¤«¨©¾Ÿ¤¤«Ÿ§¬¨©−§¦©®̈
:àáçàå éëðà íøér-ék àøéàåàééî øîàiå ¨«¦¨²¦«¥¬Ÿ¨−Ÿ¦¨¥«¨¥«©¾Ÿ¤µ¦

øLà õrä-ïîä äzà íøér ék Eì ãébä¦¦´§½¦¬¥−Ÿ¨®¨£¦¨¥À£¤¯

Î ÔB‰˙e ÔBÎÈ�ÈÚÔÈÓÈkÁ ÔÈ·¯·¯ ≈≈¿¿«¿¿ƒ«ƒƒ

:LÈ·Ï ·Ë ÔÈaו‡˙z‡ ˙ÊÁÂ ≈«¿ƒ«¬«ƒ¿»

Èq‡ È¯‡Â ÏÎÈÓÏ ÔÏÈ‡ ·Ë È¯‡¬≈«ƒ»¿≈»«¬≈«≈

‡�ÏÈ‡ ‚b¯Óe ÔÈ�ÈÚÏ ‡e‰»≈ƒ¿««ƒ»»

da‡Ó ˙·ÈÒ�e d· ‡ÏkzÒ‡Ï¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ«≈ƒ≈

dnÚ dÏÚ·Ï Û‡ ˙·‰ÈÂ ˙ÏÎ‡Â«¬»«ƒ»««¿«¿«ƒ«

:ÏÎ‡ÂזÔB‰ÈÂ¯˙ È�ÈÚ ‡Ázt˙‡Â «¬»¿ƒ¿«»»≈≈«¿≈

Ôe�È‡ ÔÈ‡ÏÈË¯Ú È¯‡ eÚ„ÈÂƒ»¬≈«¿ƒ»ƒƒ

e„·ÚÂ ÔÈ�‡˙ ÈÙ¯Ë ÔB‰Ï eËÈhÁÂ¿«ƒ¿«¿≈¿≈ƒ«¬«

:ÔÈÊ¯Ê ÔB‰ÏחÏ˜ ˙È eÚÓLe ¿¿»ƒ¿»»«

‡˙�È‚a Cl‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¡…ƒ¿«≈¿ƒ¿»

d˙z‡Â Ì„‡ ¯nËÈ‡Â ‡ÓBÈ Á�ÓÏƒ¿«»¿ƒ««»»¿ƒ¿≈

ÔÏÈ‡ B‚a ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¡…ƒ¿ƒ«

:‡˙�È‚טÌ„‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ‡¯˜e ƒ¿»¿»¿»¡…ƒ¿»»

:z‡ Ô‡ dÏ ¯Ó‡ÂיÏ˜ ˙È ¯Ó‡Â «¬«≈»»¿«¬«»«

˙ÈÏÈÁ„e ‡˙�È‚a ˙ÈÚÓL C¯ÓÈÓ≈¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ

:˙È¯nËÈ‡Â ‡�‡ È‡ÏÈË¯Ú È¯‡¬≈«¿ƒ«¬»¿ƒ«»ƒ

‡¯Èיא CÏ ÈeÁ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»¬≈

‡�ÏÈ‡ ÔÓ‰ z‡ È‡ÏÈË¯Ú«¿ƒ«»¿¬ƒƒ»»

é"ùø

‰‡M‰(Â)עֹולמֹות: ‡¯zÂ.ּדבריו ׁשלראתה ָ«≈∆»ƒ»ְֲֶָָָָ

והאמינּתּו לּה והּנאּו רבה)נחׁש BË·:(בראשית Èk ְְְֱִִֶַָָָƒ
ıÚ‰.:ּכאלהים ÌÈ�ÈÚÏלהיֹות ‡e‰Œ‰Â‡˙ ÈÎÂ. »≈ְִִֵֹ¿ƒ«¬»»≈«ƒ

עיניכם": "ונפקחּו לּה: ׁשאמר ÓÁ�Â„ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַָָ¿∆¿»
ÏÈkN‰Ï.:"ורע טֹוב "יֹודעי לּה ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְְֵֶַָָָָ

dLÈ‡Ï Ìb ÔzzÂ.הּוא ויחיה היא, ּתמּות ׁשּלא «ƒ≈«¿ƒ»ְְִִֶֶָֹ

אחרת: ּבהמה.Ìbויּׂשא וחּיה:לרּבֹות ְִֶֶַָ«ְְְֵַַָָ

(Ê)'B‚Â ‰�Á˜tzÂ.הּכתּוב ּדּבר החכמה לענין «ƒ»«¿»¿ְְְִִֵַַַָָָ

מֹוכיח: הּמקרא וסֹוף מּמׁש, ראּיה לענין ְְְְְְִִִִַַַַָָָֹולא

Ì‰ Ìn¯ÈÚ Èk eÚ„iÂ.ּכׁשהּוא יֹודע הּסּומא אף «≈¿ƒ≈Àƒ≈ְֵֶַַַָ

מצוה הם"? ערּמים ּכי "וּידעּו מהּו אּלא ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻערם,

הימּנה ונתערטלּו ּבידם היתה רבה)אחת :(בראשית ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָ

‰�‡˙ ‰ÏÚ.ּבּדבר מּמּנּו, ׁשאכלּו העץ הּוא ¬≈¿≈»ְִֵֶֶַָָָָ

נתקנּו ּבֹו ע)ׁשּנתקלקלּו, ׁשאר(סנהדרין אבל , ְְְְְְֲִִֶַָָ

לא מה ּומּפני עליהם, מּלּטל מנעּום ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹֹהעצים

העץ? חפץנתּפרסם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָ

'זהּו ויאמרּו: יכלימּוהּו ׁשּלא ּברּיה, ְְְְְִִֶֶַָֹֹלהֹונֹות

ידֹו' על העֹולם תנחומא)ׁשּלקה רבי :(מדרש ֶַָָָָָ

(Á)eÚÓLiÂ.ּוכבר רּבים, אּגדה מדרׁשי יׁש «ƒ¿¿ְְְִִֵֵַַָָָ

ּובׁשאר רּבה ּבבראׁשית מכֹונם על רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָסּדרּום

מקרא, ׁשל לפׁשּוטֹו אּלא ּבאתי לא ואני ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹמדרׁשֹות,

על ּדבּור ּדבר הּמקרא ּדברי המיּׁשבת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּולאּגדה

קֹול.eÚÓLiÂאפניו: את ׁשמעּו ּׁשמעּו? מה ְָָ«ƒ¿¿ְְֶַָָ

ּבּגן: מתהּל ׁשהיה הּוא, ּברּו Áe¯Ïהּקדֹוׁש ְִֵֶַַַַָָָָ¿«
ÌBi‰.ספרים) מּׁשם ּבאה ׁשהּׁשמׁש רּוח לאֹותֹו «ְְִִֶֶֶַַָָָָ

היא וזֹו עּקר), כן ּכי ודֹו"ק לׁשם, ְְְֲִִִִֵֵָָאחרים:

והם ּבּמערב, חּמה ערב ׁשּלפנֹות (שםמערבית, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבעׂשירית:לח) היכןיֹו.‡ki‰(Ë)סרחּו היה דע ְֲִִַָ«∆»ֵֵַָָָ

נבהל יהא ׁשּלא ּבדברים, עּמֹו לּכנס אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹהּוא,

ּפתאם יעניׁשהּו אם רבה)להׁשיב וכן(בראשית . ְְְֲִִִִֵֵַָֹ

לֹו: אמר ד)ּבקין וכן(בראשית ?"אחי הבל "אי ְְִִֵֵֶֶַַָָ

כב)ּבבלעם: עּמ"?(במדבר האּלה האנׁשים "מי ְְֲִִִִֵֶָָָָָ

ּבׁשלּוחי ּבחזקּיהּו, וכן ּבדברים, עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָלּכנס

ּבלאדן לט)מרֹוד ‰Èb„(È‡):(ישעיה ÈÓ ְְֲַָָƒƒƒ
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éúéeözìëà epnî-ìëà ézìáì Ei''yx:áéøîàiå ¦¦¦²§¦§¦¬£¨¦¤−¨¨«§¨©−Ÿ¤
-äðúð àåä éãnr äzúð øLà äMàä íãàä̈«¨¨®¨«¦¨Æ£¤´¨©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨

ìëàå õrä-ïî éli''yx:âéíéýìû ýåýé øîàiå ¦¬¦¨¥−¨«Ÿ¥«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¦²
Lçpä äMàä øîàzå úéùr úàf-äî äMàì̈«¦−̈©´Ÿ¨¦®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¨«¦½̈©¨¨¬

ìëàå éðàéMäi''yx:ãé| íéýìû ýåýé øîàiå ¦¦©−¦¨«Ÿ¥«©ÁŸ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬
-ìkî äzà øeøà úàf úéùr ék Lçpä-ìà¤©¨¨»¦´¨¦´Ÿ¨Ÿ¼¨³©¨Æ¦¨

ðçb-ìr äãOä úiç ìkîe äîäaäCìú E ©§¥½̈¦−Ÿ©©´©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½
éiç éîé-ìk ìëàz øôråEi''yx:åè| äáéàå §¨¨¬Ÿ©−¨§¥¬©¤«§¥¨´

ðéa úéLàdrøæ ïéáe Erøæ ïéáe äMàä ïéáe E ¨¦À¥«§Æ¥´¨«¦½̈¥¬©«§£−¥´©§¨®
á÷r epôeLz äzàå Làø EôeLé àeäi''yx:ñ µ§«§´½Ÿ§©−̈§¤¬¨¥«

æèðBávr äaøà äaøä øîà äMàä-ìàC ¤¨«¦¨´¨©À©§¨³©§¤Æ¦§¥´
ðøäåCLéà-ìàå íéðá éãìz áöra C §¥«Ÿ¥½§¤−¤¥«§¦´¨¦®§¤¦¥Æ

Ca-ìLîé àeäå Cú÷eLzi''yx:ñæéíãàìe §´¨¥½§−¦§¨¨«§¨¨´
õrä-ïî ìëàzå EzLà ìB÷ì zrîL ék øîà̈©À¦´¨©»§¨»§´¦§¤¼¼©¸Ÿ©Æ¦¨¥½

dpÓ ÏÎÈÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a Cz„wÙcƒ«∆¿»¿ƒ¿»¿≈«ƒ≈

:zÏÎ‡יב‡˙z‡ Ì„‡‰ ¯Ó‡Â ¬«¿»«¬«»»»ƒ¿»

ÔÓ ÈÏ ˙·‰È ‡È‰ ÈnÚ z·‰Ècƒ«¿»ƒƒƒ«¬«ƒƒ

:˙ÈÏÎ‡Â ‡�ÏÈ‡יגÈÈ ¯Ó‡Â ƒ»»«¬»ƒ«¬«¿»

˙„·Ú ‡c ‰Ó ‡˙z‡Ï ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¿ƒ¿»«»«¿»

˙È�ÈÚË‡ ‡ÈÂÁ ‡˙z‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ

:˙ÈÏÎ‡ÂידÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â «¬»ƒ«¬«¿»¡…ƒ

z‡ ËÈÏ ‡c z„·Ú È¯‡ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»¬≈¬«¿»»ƒ«¿

ÏÚ ‡¯a ˙ÂÁ ÏkÓe ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ»¿ƒ»ƒ…≈«»»«

Ïk ÏeÎÈ˙ ‡¯ÙÚÂ ÏÈÊÈz CÚÓ¿»≈ƒ¿«¿»≈»

:CÈiÁ ÈÓBÈטוC�Èa ÈÂL‡ e··„e ≈«»¿»∆«ƒ≈»

d‰�a ÔÈ·e C�a ÔÈ·e ‡˙z‡ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈¿»≈¿»«

dÏ z„·Úc ‰Ó CÏ ¯ÈÎc È‰È ‡e‰¿≈¿ƒ»«ƒ¬«¿»≈

dÏ ¯ÈË� È‰z z‡Â ÔÈÓ„˜lÓƒ¿«¿ƒ¿«¿¿≈»ƒ≈

:‡ÙBÒÏטז‰‡bÒ‡ ¯Ó‡ ‡˙z‡Ï ¿»¿ƒ¿»¬««¿»»

¯Úˆa ÈÎÈÈecÚÂ ÈÎÈ¯Úˆ ÈbÒ‡«¿≈«¬«¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿«

‡‰z CÏÚa ˙Âle ÔÈ�· È„Ïz≈¿ƒ¿ƒ¿««¿≈¿≈

:Ca ËÏLÈ ‡e‰Â CÈz·e‡zƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

˜zÏÈaיז È¯‡ ¯Ó‡ Ì„‡Ïe¿»»¬«¬≈«ƒ¿»

È‡ ÔÓ zÏÎ‡Â C˙z‡ ¯ÓÈÓÏ‡�Ï ¿≈«ƒ¿»«¬«¿»ƒƒ»»

ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ Cz„ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»¿≈«»≈

é"ùø

EÏ.ּבעֹומד יׁש ּבׁשת מה לדעת ל ערם?:מאין ¿ְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ıÚ‰ŒÔÓ‰.:ּבתמיהה(·È)È„nÚ ‰z˙� ¯L‡. ¬ƒ»≈ְִִָ¬∆»«»ƒ»ƒ
ה) ּבּטֹובה:(ע"ז ּכפר הטעני,.‰È�‡ÈM(È‚)ּכאן ַַָָָƒƒ«ƒְִִַ

לו)ּכמֹו: חזקּיהּו(ישעיה לכם יּׁשיא Èk(È„)":"אל ְְִִִֶַַָָƒ
˙‡f ˙ÈNÚ.ׁשל ּבזכּותֹו מהּפכים ׁשאין מּכאן »ƒ»…ְְְִִִֵֶֶַָ

לֹו היה זאת? עׂשית לּמה ׁשאלֹו: ׁשאּלּו ְִִִֵֶָָָָָָָֹמסית,

מי ּדברי הּתלמיד, ודברי הרב ּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָלהׁשיב:

כט)ׁשֹומעין? iÁ˙:(סנהדרין ÏkÓe ‰Ó‰a‰ ÏkÓ ְִƒ»«¿≈»ƒ…««
‰„O‰.?ׁשּכן ּכל לא מחּיה נתקּלל, מּבהמה אם «»∆ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זה מדרׁש רּבֹותינּו ח)העמידּו ,(דף ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

ׁשבע נחׁש ׁשל עּבּורֹו ׁשּימי E�ÁbŒÏÚׁשנים:ללּמד ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ«¿…¿
CÏ˙.לֹו היּו ‡ÈL˙(ÂË)ונקצצּו:רגלים ‰·È‡Â. ≈≈ְְְְִִַַָ¿≈»»ƒ

הּוא ּכׁשּיאכל אדם, ׁשּימּות אּלא נתּכּונּת לא ְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּתה

חּוה אל לדּבר ּבאת ולא חּוה, את וּתּׂשא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתחּלה,

להתּפּתֹות קּלֹות ּדעּתן ׁשהּנׁשים לפי אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּתחּלה,

"ואיבה :לפיכ ּבעליהן, את לפּתֹות ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָויֹודעֹות

ט).EÙeLÈאׁשית": ּכמֹו:(סוטה ,ט)יכּתת (דברים ִָ¿¿ְְְֶַ
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והּברּיֹותּונמלים. רעה, לתרּבּות לּיֹוצא מׁשל ְְְְְִִֵַַַָָָָָ

מהם: ׁשּינק ׁשדים c¯„Â¯(ÁÈ)מקּללֹות ıB˜Â ְְִֵֶֶַַַָָ¿¿«¿«
CÏ ÁÈÓˆz.ּתצמיח זרעים, מיני ּכׁשּתזרעּנה הארץ, «¿ƒ«»ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ידי על נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָקֹוץ

לד)ּתּקּון ‰O„‰:(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â.ּומה ִ¿»«¿»∆≈∆«»∆ַ

נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּקללה

אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלכם

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹּכאן

ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון

ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח

עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים, ל ּתצמיח ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהיא

ּתאכלם: ּכרח ועל ‡EÈt(ËÈ)הּׂשדה, ˙ÚÊa. ְְְֲֵֶַַָָֹ¿≈««∆
ּבֹו ׁשּתטריח ‰‡„Ì(Î)הרּבה:לאחר ‡¯˜iÂ. ְְְִֵֶַַַַַ«ƒ¿»»»»

האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב ְְְִִִַַַָָָָָָָָחזר

קריאת ידי ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשמֹות",

לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשמֹות

ועל ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

סמ ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ּפרׁשתידי לֹו  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻהּנחׁש,

עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאֹותם

ּובמרמה: חּיה,.eÁ‰ּבמחׁשבה לׁשֹון על נֹופל ְְְֲִַָָָ«»ְֵַַָ

ולדֹותיה, את ּתאמרׁשּמחּיה כב)ּכאׁשר ב :(קהלת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה: ּבלׁשֹון לאדם" הוה BÚ¯(Î‡)"מה ˙B�˙k. ְִֶֶָָָָָֹ»¿
אֹומרים: אּגדה ּדברי היּויׁש ּכצּפרן חלקים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

מן הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן, על ְְְִִִֵַַָָָָָֻמדּבקים

ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָהעֹור,

מּמּנּו: ּכּתנֹות epnÓ(Î·)להם „Á‡k ‰È‰.הרי ֳִֶֶָֻ»»¿««ƒ∆ֲֵ

ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּוא

ּכן ּׁשאין מה ורע", טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ְִִֵֵֶַַַַָָָָּומה

וחּיה: B‚Â'ּבבהמה B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ.ּומּׁשּיחיה ְְִֵַָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְִִֶֶ

אחריו, הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי ְְְְֲֲִֵַַַָָָלעֹולם,

אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ְְְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָולֹומר
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ידי על נאכלים והן ועּכבּיֹות, קּונּדס ודרּדר, ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָקֹוץ

לד)ּתּקּון ‰O„‰:(ביצה ·NÚŒ˙‡ zÏÎ‡Â.ּומה ִ¿»«¿»∆≈∆«»∆ַ

נתּתי "הּנה לֹו: נאמר ּבּברכה והלא זֹו, היא ְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּקללה

אמּור מה אּלא וגֹו"? זרע זֹורע עׂשב ּכל את ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָלכם

ּבעבּור האדמה "ארּורה הענין: ּבראׁש ְְֲֲֲִֶַָָָָָָָֹּכאן

ודרּדר "וקֹוץ העּצבֹון: ואחר ּתאכלּנה", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּבעּצבֹון

ּגּנה, ירקֹות אֹו קטניֹות, ּכׁשּתזרעּנה ,"ל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָּתצמיח

עׂשבי ּוׁשאר ודרּדרים קֹוצים, ל ּתצמיח ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהיא

ּתאכלם: ּכרח ועל ‡EÈt(ËÈ)הּׂשדה, ˙ÚÊa. ְְְֲֵֶַַָָֹ¿≈««∆
ּבֹו ׁשּתטריח ‰‡„Ì(Î)הרּבה:לאחר ‡¯˜iÂ. ְְְִֵֶַַַַַ«ƒ¿»»»»

האדם "וּיקרא הראׁשֹון: לענינֹו הּכתּוב ְְְִִִַַַָָָָָָָָחזר

קריאת ידי ׁשעל ללּמד אּלא הפסיק ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשמֹות",

לא "ּולאדם ׁשּכתּוב ּכמֹו חּוה, לֹו נזּדּוגה ְְְְִֵֶַַָָָָָֹׁשמֹות

ועל ּתרּדמה", "וּיּפל... :לפיכ ּכנגּדֹו". עזר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמצא

סמ ערּוּמים", ׁשניהם "וּיהיּו ׁשּכתב: ּפרׁשתידי לֹו  ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וראה ערּמים אֹותם ׁשראה ׁשּמּתֹו להֹודיע ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָֻהּנחׁש,

עליהם ּובא לּה נתאּוה ּבתׁשמיׁש, עסּוקים ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאֹותם

ּובמרמה: חּיה,.eÁ‰ּבמחׁשבה לׁשֹון על נֹופל ְְְֲִַָָָ«»ְֵַַָ

ולדֹותיה, את ּתאמרׁשּמחּיה כב)ּכאׁשר ב :(קהלת ְְֲֶֶֶֶַַַָָָֹ

היה: ּבלׁשֹון לאדם" הוה BÚ¯(Î‡)"מה ˙B�˙k. ְִֶֶָָָָָֹ»¿
אֹומרים: אּגדה ּדברי היּויׁש ּכצּפרן חלקים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ

מן הּבא ּדבר אֹומרים: ויׁש עֹורן, על ְְְִִִֵַַָָָָָֻמדּבקים

ועׂשה וחם, ר ׁשהּוא הארנבים צמר ּכגֹון ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָהעֹור,

מּמּנּו: ּכּתנֹות epnÓ(Î·)להם „Á‡k ‰È‰.הרי ֳִֶֶָֻ»»¿««ƒ∆ֲֵ

ּבעליֹונים, יחיד ׁשאני ּכמֹו ּבּתחּתֹונים, יחיד ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּוא

ּכן ּׁשאין מה ורע", טֹוב "לדעת יחידתֹו? היא ְִִֵֵֶַַַַָָָָּומה

וחּיה: B‚Â'ּבבהמה B„È ÁÏLÈŒÔt ‰zÚÂ.ּומּׁשּיחיה ְְִֵַָָ¿«»∆ƒ¿«»¿ְִִֶֶ

אחריו, הּברּיֹות להטעֹות קרֹוב הּוא הרי ְְְְֲֲִֵַַַָָָלעֹולם,

אין אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש אלֹוּה. הּוא אף ְְְְֱֲִֵֵֵַַַַָָָולֹומר



  ��ziy`xaciriax meiqelwpe`

:íMî çwì øLà äîãàä-úàãë-úà Løâéå ¤¨´£¨½̈£¤¬ª©−¦¨«©§−̈¤¤
íéáøkä-úà ïãr-ïâì íãwî ïkLiå íãàä̈«¨¨®©©§¥Á¦¤̧¤§©¥¹¤¤©§ª¦À

ì úëtäúnä áøçä èäì úàåCøc-úà øîL §¥̧©³©©¤̧¤Æ©¦§©¤½¤¦§¾Ÿ¤¤−¤
íéiçä õri''yx:ñãàäeç-úà òãé íãàäå ¥¬©«©¦«§¨´¨½̈¨©−¤©¨´

éúéð÷ øîàzå ïé÷-úà ãìzå øäzå BzLà¦§®©©̧©Æ©¥´¤¤©½¦©¾Ÿ¤¨¦¬¦
ýåýé-úà Léài''yx:áåéçà-úà úãìì óñzå ¦−¤§Ÿ̈«©´Ÿ¤¨¤½¤¤¨¦−

ãáò äéä ïé÷å ïàö ärø ìáä-éäéå ìáä-úà¤¨®¤©«§¦¤̧¤Æ´Ÿ¥½Ÿ§©¾¦¨−̈Ÿ¥¬
äîãài''yx:âéøtî ïé÷ àáiå íéîé õwî éäéå £¨¨«©§¦−¦¥´¨¦®©¨¥̧©¹¦¦§¦¯

ýåýéì äçðî äîãàäi''yx:ã-íâ àéáä ìáäå ¨«£¨¨²¦§−̈©«Ÿ̈«§¤̧¤¥¦¬©
ýåýé òLiå ïäáìçîe Bðàö úBøëaî àeä²¦§Ÿ¬Ÿ−¥«¤§¥¤®©¦´©§Ÿ̈½

Búçðî-ìàå ìáä-ìài''yx:ä-ìàå ïé÷-ìàå ¤¤−¤§¤¦§¨«§¤©¬¦§¤
:åéðt eìtiå ãàî ïé÷ì øçiå ärL àì Búçðî¦§¨−´Ÿ¨¨®©¦³©§©̧¦Æ§½Ÿ©«¦§−¨¨«

åänìå Cì äøç änì ïé÷-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤®̈¦µ¨¨¨´¨½̈§−̈¨
éðô eìôð:Eæàì íàå úàN áéèéz-íà àBìä ¨«§¬¨¤«£³¦¥¦Æ§¥½§¦Æ´Ÿ

éìàå õáø úàhç çútì áéèéúBú÷eLz E ¥¦½©¤−©©¨´Ÿ¥®§¥¤̧Æ§´¨½

:ÔnzÓ È¯a˙È‡cכד˙È CÈ¯˙Â ¿ƒ¿¿ƒƒ«»¿»ƒ»

‡˙�È‚Ï ÔÈÓ„˜lÓ È¯L‡Â Ì„‡»»¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

‡a¯Á Ô�L ˙ÈÂ ‡i·e¯k ˙È Ô„Ú„¿≈∆»¿«»¿»¿««¿»

ÔÏÈ‡ Á¯B‡ ˙È ¯ËÈÓÏ ‡Ît‰˙Óc¿ƒ¿«¿»¿ƒ«»«ƒ«

:‡ÈiÁא‰eÁ ˙È Ú„È Ì„‡Â «»¿»»¿«»«»

˙È ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ d˙z‡ƒ¿≈¿«ƒ«ƒƒ«»

ÔÈ˜(ÔÓ) ‡¯·‚ È˙È�˜ ˙¯Ó‡Â «ƒ«¬∆∆»ƒƒ«¿»ƒ

:ÈÈ Ì„˜ב˙È „ÏÈÓÏ ˙ÙÈÒB‡Â √»¿»¿ƒ«¿≈«»

Ï·‰ ˙È È‰BÁ‡ÈÚ¯ Ï·‰ ‰Â‰Â «ƒ»»∆«¬»∆∆»≈

:‡Ú¯‡a ÁÏt ‰Â‰ ÔÈ˜Â ‡�Ú»»¿«ƒ¬»»«¿«¿»

˜ÔÈג È˙È‡Â ÔÈÓBÈ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡z·¯˜z ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»«¿À¿»√»¿»

È¯ÈkaÓד ‡e‰ Û‡ È˙È‡ Ï·‰Â¿∆∆«¿ƒ«ƒ«ƒ≈

Óe d�ÚÔÓ ‡ÂÚ¯ ˙Â‰Â ÔB‰�nM »≈ƒ«ƒ¿«¬««¿»ƒ

:d�a¯e˜Ïe Ï·‰Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿∆∆¿¿»≈

¯ÂÚ‡ה ˙Â‰ ‡Ï d�a¯e˜Ïe ÔÈ˜Ïe¿«ƒ¿¿»≈»¬««¿»

eLÈ·k˙‡Â ‡„ÁÏ ÔÈ˜Ï Û˜˙e¿≈¿«ƒ«¬»¿ƒ¿¿ƒ

:È‰Bt‡ו‡ÓÏ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â «ƒ«¬«¿»¿»ƒ¿»

:CÈt‡ eLÈ·k˙‡ ‡ÓÏe CÏ ÛÈ˜z¿ƒ»¿»ƒ¿¿ƒ«»

zLÈ·˜ז C„·BÚ ·ÈËÈz Ì‡ ‡Ï‰¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¿¿≈

ÌBÈÏ C„·BÚ ·ÈËÈ˙ ‡Ï Ì‡Â CÏ»¿ƒ»≈ƒ»»¿

„È˙Ú„Â ¯ÈË� ˙‡ËÁ ‡�Ècƒ»««¿ƒ¿ƒ¬ƒ

é"ùø

ּפׁשּוטֹו: על Ô„Ú(Î„)מיּׁשבין ÔbÏ Ì„wÓ. ְְִַָֻƒ∆∆¿«≈∆
לּגן:ּבמזרחֹו חּוץ עדן, ּגן .‡˙ÌÈ·¯k‰Œׁשל ְְִֵֶֶַַַָ∆«¿Àƒ

חּבלה: ‰Ît‰˙n˙מלאכי ·¯Á‰.לאּיםולּה להט ְֲֵַַָָ«∆∆«ƒ¿«∆∆ְְֵַַַָ

לּג עֹוד מּלּכנס ׁשלףעליו ּכמֹו ׁשנן, להט, ּתרּגּום ן. ְְְְִִֵַַַַַַַָָָ

לאמ"ה לע"ז ּובלׁשֹון ּומדרׁשי(קלינגע)ׁשננא, , ְְְְִִֵַָָָ

לפׁשּוטֹו: אּלא ּבא איני ואני יׁש, ְֲִִִֵֵֶַַָָָָאּגדה

(‡)Ú„È Ì„‡‰Â.קדם מעלה ׁשל הענין קדם ּכבר ¿»»»»«ְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ

ׁשאם והּלדה, ההריֹון וכן עדן, מּגן ונטרד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחטא

לֹו היּו ׁשּנטרד ׁשּלאחר נׁשמע אדם", "וּידע ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכתּוב

"קניתי":.˜ÔÈּבנים: ׁשם ‰'על ה',.‡˙ עם ּכמֹו ִָ«ƒִִֵַָ∆ְִ

ּבזה, אבל ּבראנּו, לבּדֹו איׁשי, ואת אֹותי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשּברא

עּמֹו אנּו לא)ׁשּתפים ‡˙ÂÈÁ‡Œ:(נדה ÔÈ˜Œ˙‡ ִִָָֻ∆«ƒ∆»ƒ
Ï·‰Œ˙‡.ׁשּתאֹומה מלּמד הם, רּבּויים אתים ג' ∆»∆ְְִִִֵֵֶֶַָ

נאמר לכ ׁשּתים, נֹולדּו הבל ועם קין, עם ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָנֹולדה

רבה)"וּתסף" ˆ‡Ô(·):(בראשית ‰Ú¯.לפי ֶַֹ…≈…ְִ

מעבֹודתּה: לֹו ּפרׁש האדמה È¯tÓ(‚)ׁשּנתקּללה ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָƒ¿ƒ
‰Ó„‡‰.,הּגרּוע אּגדהמן 'זרעויׁש ׁשאֹומרת: »¬»»ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לידֹו, ׁשּבא מאיזה מּפרי, אחר: (ּדבר היה'. ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּפׁשּתן

מבחר): ולא טֹוב "ואל.ÚLiÂ(„)לא וכן: וּיפן, ְְָֹֹֻ«ƒ«ְְִֵֶֶַ

לא יׁשעּו", "ואל וכן ּפנה, לא ׁשעה", לא ְְְְִִֵַָָָָָֹֹֹמנחתֹו

וכן: יד)יפנּו, מעליו:(איוב ּפנה מעליו", "ׁשעה ְְְְִֵֵֵֵֵָָָָ

ÚLiÂ.אׁש מנחתֹו:ירדה ‡Ì(Ê)ולחכה ‡Ï‰ «ƒ«ְְְֲִִֵָָָָ¬…ƒ
·ÈËÈz.:ּפרּוׁשֹו ¯·ıּכתרּגּומֹו ˙‡hÁ Á˙tÏ. ≈ƒְְֵַ«∆««»…≈

ׁשמּור: חּטא קבר B˙˜eLzלפתח EÈÏ‡Â.ׁשל ְְְֲִֶַַָָ¿≈∆¿»ֶ

ּומתאּוה ׁשֹוקק ּתמיד הרע, יצר הּוא ְִִֵֵֶֶַַָָָָחּטאת,

:להכׁשילBaŒÏLÓz ‰z‡Â.ּתתּגּבר ּתרצה, אם ְְְִַ¿«»ƒ¿»ְְִִִֵֶַ

ziy`xaciriax mei qelwpe`

Ba-ìLîz äzàåi''yx:çìáä-ìà ïé÷ øîàiå §©−̈¦§¨«©¬Ÿ¤©−¦¤¤´¤
ìáä-ìà ïé÷ í÷iå äãOa íúBéäa éäéå åéçà̈¦®©«§¦Æ¦«§¨´©¨¤½©¨¬¨©²¦¤¤¬¤

eäâøäiå åéçài''yx:èéà ïé÷-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©©«©§¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©½¦¥−
éçà ìáäéçà øîLä ézrãé àì øîàiå E ¤´¤¨¦®©Ÿ̧¤Æ´Ÿ¨©½§¦£Ÿ¥¬¨¦−

éëðài''yx:ééçà éîc ìB÷ úéùr äî øîàiåE ¨«Ÿ¦©−Ÿ¤¤´¨¦®Ÿ¨µ§¥´¨¦½
äîãàä-ïî éìà íé÷röi''yx:àéøeøà äzrå «Ÿ£¦¬¥©−¦¨«£¨¨«§©−̈¨´

äét-úà äúöt øLà äîãàä-ïî äzà̈®¨¦¨«£¨¨Æ£¤´¨«§¨´¤¦½¨
éçà éîc-úà úç÷ìEãiî Ei''yx:áéãárú ék ¨©²©¤§¥¬¨¦−¦¨¤«¦³©«£ŸÆ

ãðå òð Cì dçk-úz óñú-àì äîãàä-úà¤¨´£¨½̈«ŸŸ¥¬¥«Ÿ−̈¨®¨¬¨−̈
õøàá äéäzi''yx:âéìBãb ýåýé-ìà ïé÷ øîàiå ¦«§¤¬¨¨«¤©¬Ÿ¤©−¦¤§Ÿ̈®¨¬
àBùpî éðBri''yx:ãéìrî íBiä éúà zLøb ïä £¦−¦§«Ÿ¥Á¥©¸§¨Ÿ¦¹©À¥©Æ

éðtîe äîãàä éðtãðå òð éúééäå øúqà E §¥´¨«£¨½̈¦¨¤−¤¨¥®§¨¦¹¦¨³¨¨Æ
:éðâøäé éàöî-ìë äéäå õøàaåèBì øîàiå ¨½̈¤§¨¨¬¨«Ÿ§¦−©«©§¥«¦©Ÿ̄¤´

Ì‡Â ·e˙˙ ‡Ï Ì‡ CpÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿»¿»ƒ»ƒ»¿¿ƒ

:CÏ ˜·zLÈ ·e˙zחÔÈ˜ ¯Ó‡Â ¿ƒ¿¿≈»«¬««ƒ

ÔB‰ÈÂ‰Óa ‰Â‰Â È‰BÁ‡ Ï·‰Ï¿∆∆«ƒ«¬»¿∆¡≈

È‰BÁ‡ Ï·‰a ÔÈ˜ Ì˜Â ‡Ï˜Áa¿«¿»¿»«ƒ¿∆∆«ƒ

:dÏË˜ÂטÏ·‰ Ô‡ ÔÈ˜Ï ÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿≈«¬«¿»¿«ƒ»∆∆

ÈÁ‡ ¯Ë�‰ ‡�Ú„È ‡Ï ¯Ó‡Â CeÁ‡»«¬«»»«¿»¬»≈»ƒ

Ìcי‡�‡: Ï˜ ‡z„·Ú ‰Ó ¯Ó‡Â »»«¬«∆¬»¿»««

CeÁ‡ ÔÓ ˜tÓÏ ÔÈ„È˙Úc ÔÈÚ¯Ê«¿ƒƒ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ»

:‡Ú¯‡ ÔÓ ÈÓ„˜ ÔÈÏÈa˜יאÔÚÎe «ƒƒ√»«ƒ«¿»¿«

˙È ˙Á˙Ùc ‡Ú¯‡ ÔÓ z‡ ËÈÏƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿««»

ÔÓ CeÁ‡c dÓc ˙È ˙ÏÈa˜Â dÓet«¿«ƒ«»¿≈¿»ƒ

:C„Èיב‡Ï ‡Ú¯‡a ÁÏÙ˙ È¯‡ ¿»¬≈ƒ¿«¿«¿»»

ÏËÏhÓ CÏ dÏÈÁ ÔzÓÏ ÛÈÒB˙ƒ¿ƒ«≈«»ƒ«¿«

:‡Ú¯‡· È‰z ÈÏ‚ÂיגÔÈ˜ ¯Ó‡Â ¿»≈¿≈¿«¿»«¬««ƒ
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ּובדברי ּדבריו, קּצר ּכאן וׂשר, ראׁש אעׂשּנּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָֹאני

א' ו)הּימים ּולׂשר:(יא לראׁש יהיה ÌNiÂּפרׁש ְְְִִֵֵֶַַָֹ«»∆
˙B‡ ÔÈ˜Ï מּׁשמֹו.‰' אֹות לֹו ּבמצחֹו,חקק ¿«ƒְְְִִַָ

הּבהמֹות יהרגני", מֹוצאי "ּכל אחרים): ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָ(ספרים

ׁשּיירא היּו לא עדין אדם ּבני אבל ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹוהחּיֹות,

ירא היה לא ּומהם ואּמֹו, אביו רק ְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמהם,

ּפחּדתי היה עכׁשו עד אמר: אּלא ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּיהרגּוהּו,

וגֹו'", "ּומֹוראכם ׁשּכתּוב: ּכמֹו החּיֹות, ּכל ְְֲֶֶַַַַָָעל

החּיֹות מּמּני ייראּו לא זה עון ּבׁשביל ְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹועכׁשו,

החזיר אֹות", לקין ה' "וּיׂשם מּיד: ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָויהרגּוני,

הּכל: על ˜ÔÈ(ÊË)מֹוראֹו ‡ˆiÂ.יצא ַַָֹ«≈≈«ƒָָ

העליֹונה:ּבהכנעה, ּדעת �B„ּכגֹונב ı¯‡a. ְְְְֵֶַַַָָָָ¿∆∆
ׁשם: נדים הּגֹולים ׁשּכל Ô„Úּבארץ ˙Ó„˜.ׁשם ְִִֶֶֶַָָָƒ¿«≈∆ָ

"וּיׁשּכן ׁשּנאמר: עדן, מּגן ּכׁשּגרׁש אביו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּגלה

ּדר ׁשמירת את לׁשמר וגֹו'", עדן לגן ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹמּקדם

ּומצינּו ׁשם, אדם ׁשהיה ללמד ׁשּיׁש הּגן, ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹמבֹוא

מ הרֹוצחים,רּוח את מקֹום ּבכל קֹולטת זרחית ְְְִִִֶֶֶַָָָָ

ד)ׁשּנאמר: מזרחה(דברים וגֹו' מׁשה יבּדיל "אז ְְְְֱִִֶֶֶַַָָֹ

מקֹום ּכל נֹוד", "ּבארץ אחר: ּדבר ְֵֶֶֶַָָָָָׁשמׁש".

והּברּיֹות ּתחּתיו, מזּדעזעת הארץ היתה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהל

אחיו את ׁשהרג זהּו מעליו, "סּורּו ":אֹומרים: ְִִֵֶֶֶַָָָָ

(ÊÈ)È‰ÈÂ.עיר "ּבנה העיר"קין ׁשם וּיקרא «¿ƒְִִִִֵֶַַָָֹ

:חנֹו ּבנֹו ÏÈ„(ÁÈ)לזכר „¯ÈÚÂ.מקֹום יׁש ְְֲֵֶ¿ƒ»»«ֵָ

ׁשהּוא מקֹום ויׁש 'הֹוליד', ּבזכר אֹומר ְְִֵֵֶֶָָָׁשהּוא

לׁשֹונֹות: ׁשּתי מׁשּמׁשת ׁשהּלדה 'ילד', ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹומר

ּתֹולדֹות ּוזריעת ּבלע"ז, ניׁשטר"א האּׁשה, ְְְִִֵַַַַָָלדת

'הֹוליד', אֹומר ּכׁשהּוא ּבלע"ז. אינזינד"ר ְְִִֵֶַַָהאיׁש,

ּפלֹוני האּׁשה: ּבלדת מדּבר הפעיל, ְְְְְִִִִִֵֵַַָָּבלׁשֹון

אֹומר ּוכׁשהּוא ּבת, אֹו ּבן אׁשּתֹו, את ְְִִֵֵֶֶַהֹוליד

ּבלע"ז והּוא האיׁש, ּבזריעת מדּבר ְְְְִִִֵַַַַַָָ'ילד',

CÓÏ(ËÈ)אניידרי"ר: BÏ ÁwiÂ.היה לא «ƒ«∆∆ָָֹ

זה, ּכל לפרׁש העניןלֹו מּסֹוף למדנּו אּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

ׁשאמר: הבטחתֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִֵֶֶַַַָָָָָׁשּקּים

ׁשהֹוליד לאחר למ ועמד קין", יּקם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻ"ׁשבעתים

זהּו קין, את והרג ׁשביעי ּדֹור ועׂשה ְְְִִִִֶֶַַָָָָּבנים

וגֹו'": לפצעי הרגּתי איׁש "ּכי ÈzLׁשאמר ְְְְִִִִִֶַַָָ¿≈
ÌÈL�.(ב"ר):הּמּבּול ּדֹור ׁשל ּדרּכן היה ּכ »ƒְֶַַַָָָָ

ׁשהיא זֹו לתׁשמיׁש, ואחת ּורבּיה לפרּיה ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָאחת

אחרים (ספרים עקרין ׁשל ּכֹוס מׁשקּה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָלּתׁשמיׁש

ּככּל ּומקּׁשטת ׁשּתעקר, ּכדי ּומאכילּהאינֹו), ה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

וזהּו ּכאלמנה. ואבלה נזּופה וחברּתּה ְְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָמעדּנים,

אּיֹוב כא)ׁשּפרׁש תלד,(כד לא עקרה "רֹועה : ֲִֵֵֵֵֶֶָָֹ

חלק: ּבאּגדת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ייטיב", לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹואלמנה

‰„Ú.ׁשּמגּנה ׁשם על ּורבּיה, ּפרּיה ׁשל היא »»ְְְִִִֵֶֶַָָָֻ

מּמאכלֹו). אחרים: (ספרים מאצלֹו ּומּוסרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו

סּורה ׁשל ּתרּגּום ׁשל.ˆl‰:עדה היא ְֶַָָָƒ»ִֶ
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אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשמיׁש,

רּבה: ּבבראׁשית Óe˜�‰(Î)הם Ï‰‡ ·LÈ È·‡. ְִִֵֵַָ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆
ּבהמֹות לרֹועי הראׁשֹון היה ויֹוׁשבהּוא ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן וחדׁש ּכאן חדׁש ְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֹאהלים,

אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשּכלה

לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש אחר. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמקֹום

אמר ּדאּת ּכמה ג)אלילים, ח "סמל(יחזקאל : ְְְֱִִֵֵֶַָָ

ועּוגב" ּכּנֹור "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּקנאה

אלילים: לעבֹודת ˜ÔÈ(Î·)לזּמר Ï·ez.ּתֹוּבל ְֱֲִִֵַַַ««ƒֵ

והתקין ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַָֻאּמנּותֹו

לרֹוצחים: זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל LËÏאּמנּותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָֻ…≈
ÏÊ¯·e ˙LÁ� L¯ÁŒÏk.נחׁשת אּמנּות מחּדד »…≈¿…∆«¿∆ְְֵֶַָֹֻ

ּכמֹו ט)ּוברזל, טז חרׁש,(איוב לי". עיניו "ילטׁש : ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

(ּבצירי), ּפֹועל לׁשֹון אּלא (ּבסגֹו"ל) פעל לׁשֹון ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָֹאינֹו

מחּדד ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרי

אּמנּות ּכלי ּכל ּוברזל:נּומצחצח היא.�ÓÚ‰חׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ִ

ׁשל רּבה:אׁשּתֹו ּבבראׁשית ˜ÈÏB(Î‚)נח, ÔÚÓL. ְְִִִֵֶַַָֹ¿««ƒ
את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיּו

ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָקין

ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָקין

קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאביו

והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזקנֹו,

מפּיסן: והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ÔÚÓLוהיּו ְְְְְִֶַָָָָ¿««
ÈÏB˜.,הרגּתי אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ƒְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ

ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַלפצעי

לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּפצע

ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻנהרג?

חּברתי: זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻאני

Úˆt.:ּבלע"ז מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, מּכת ∆«ְֵֶֶַַַַ

(„Î)ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk.,מזיד ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒִִֵֶַַָ

לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנתלה

הרּבה?: ׁשביעּיֹות לי ׁשיּתלה ׁשּכן ÌÈÚ·Lּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ
‰Ú·LÂ.רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי לׁשֹון ¿ƒ¿»ְְִִִִַַַָָָ

למּתנח הרג לא רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּומא, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָּכלּום,

לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ּגזרה ׁשּנגזרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ְְְִֶַָָָָָָׁשבעה

אֹומר והּוא הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול ְְְֵֵֶַַַָָָֹלמחר

את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלהן:

זרעי ׁשּיהא ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהבל

ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלה

לי ׁשּיּתלּו ׁשּכן ּכל לא הרגּתי, ׁשּלא אני ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּדֹורֹות,

ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל וחמר קל וזהּו הרּבה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשביעּיֹות

את ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַָָאין
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אּגדה ּדברי ּבצּלֹו, ּתמיד ׁשּיֹוׁשבת ׁשם על ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּתׁשמיׁש,

רּבה: ּבבראׁשית Óe˜�‰(Î)הם Ï‰‡ ·LÈ È·‡. ְִִֵֵַָ¬ƒ…≈…∆ƒ¿∆
ּבהמֹות לרֹועי הראׁשֹון היה ויֹוׁשבהּוא ּבּמדּברֹות, ְְְְִִֵֵֵַָָָָ

צאנֹו, מרעה ּבׁשביל ּכאן וחדׁש ּכאן חדׁש ְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹֹֹאהלים,

אהלֹו ותֹוקע הֹול זה, ּבמקֹום הּמרעה ְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַָָָּוכׁשּכלה

לעבֹודת ּבּתים ּבֹונה אּגדה: ּומדרׁש אחר. ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּבמקֹום

אמר ּדאּת ּכמה ג)אלילים, ח "סמל(יחזקאל : ְְְֱִִֵֵֶַָָ

ועּוגב" ּכּנֹור "ּתפׂש אחיו: וכן הּמקנה", ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּקנאה

אלילים: לעבֹודת ˜ÔÈ(Î·)לזּמר Ï·ez.ּתֹוּבל ְֱֲִִֵַַַ««ƒֵ

והתקין ּתֹוּבל ּתבלין, לׁשֹון ּתּובל, קין, ׁשל ְְְְִִִִֵֶַַַָֻאּמנּותֹו

לרֹוצחים: זין ּכלי לעׂשֹות קין, ׁשל LËÏאּמנּותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָֻ…≈
ÏÊ¯·e ˙LÁ� L¯ÁŒÏk.נחׁשת אּמנּות מחּדד »…≈¿…∆«¿∆ְְֵֶַָֹֻ

ּכמֹו ט)ּוברזל, טז חרׁש,(איוב לי". עיניו "ילטׁש : ְְְִִֵֵֶַָֹֹ

(ּבצירי), ּפֹועל לׁשֹון אּלא (ּבסגֹו"ל) פעל לׁשֹון ְְְְֵֵֵֵֶֶֶָֹאינֹו

מחּדד ּכלֹומר למּטה, וטעמֹו קטן קמץ נקּוד ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרי

אּמנּות ּכלי ּכל ּוברזל:נּומצחצח היא.�ÓÚ‰חׁשת ְְְְְֵֵֶֶַַַָָֹֻ«¬»ִ

ׁשל רּבה:אׁשּתֹו ּבבראׁשית ˜ÈÏB(Î‚)נח, ÔÚÓL. ְְִִִֵֶַַָֹ¿««ƒ
את ׁשהרג לפי מּתׁשמיׁש, מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיּו

ותּובל סּומא למ ׁשהיה ּבנֹו, קין ּתּובל ואת ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָקין

ואמר ּכחּיה, לֹו ונדמה קין את וראה מֹוׁשכֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָקין

קין ׁשהּוא ׁשּידע וכיון והרגֹו, ּבּקׁשת, למׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאביו

והרגֹו, ּביניהם ּבנֹו את וספק ּכף אל ּכף הּכה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזקנֹו,

מפּיסן: והּוא מּמּנּו ּפֹורׁשֹות נׁשיו ÔÚÓLוהיּו ְְְְְִֶַָָָָ¿««
ÈÏB˜.,הרגּתי אׁשר איׁש 'וכי לתׁשמיׁש: לי להּׁשמע ƒְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ

ׁשּיהא מזיד, ּפצעּתיו אני וכי נהרג, הּוא ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַלפצעי

לחּברתי הרגּתי, אׁשר וילד ׁשמי? על קרּוי ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּפצע

ׁשֹוגג והלא ּבתמיהה. חּברתי, ידי על ּכלֹומר ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹֻנהרג?

חּברתי: זהּו ולא ּפצעי זהּו לא מזיד, ולא ְְְֲִִִִִֵֶֶַָֹֹֹֻאני

Úˆt.:ּבלע"ז מקאדור"ה חץ, אֹו חרב, מּכת ∆«ְֵֶֶַַַַ

(„Î)ÔÈ˜ ÌwÈ ÌÈ˙Ú·L Èk.,מזיד ׁשהרג קין, ƒƒ¿»«ƒÀ«»ƒִִֵֶַַָ

לא ׁשֹוגג, ׁשהרגּתי אני ּדֹורֹות, ׁשבעה עד לֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹנתלה

הרּבה?: ׁשביעּיֹות לי ׁשיּתלה ׁשּכן ÌÈÚ·Lּכל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָƒ¿ƒ
‰Ú·LÂ.רּבי ּדרׁש ּכ לֹו, אחז ׁשביעּיֹות רּבּוי לׁשֹון ¿ƒ¿»ְְִִִִַַַָָָ

למּתנח הרג לא רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּומא, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּורבּיה, ּפרּיה מּׁשּקּימּו מּמּנּו ּפֹורׁשֹות ונׁשיו ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָּכלּום,

לאחר קין ׁשל זרעֹו לכּלֹות ּגזרה ׁשּנגזרה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

לּבהלה. יֹולדֹות אנּו 'מה אמרּו: ּדֹורֹות, ְְְִֶַָָָָָָׁשבעה

אֹומר והּוא הּכל'. את וׁשֹוטף ּבא הּמּבּול ְְְֵֵֶַַַָָָֹלמחר

את הרגּתי אני וכי לפצעי", הרגּתי איׁש "וכי ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָלהן:

זרעי ׁשּיהא ּבׁשנים, וילד ּבקֹומה איׁש ׁשהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהבל

ׁשבעה לֹו נתלה ׁשהרג, ּקין ּומה עון? ּבאֹותֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹּכלה

לי ׁשּיּתלּו ׁשּכן ּכל לא הרגּתי, ׁשּלא אני ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּדֹורֹות,

ּכן, אם ׁשטּות. ׁשל וחמר קל וזהּו הרּבה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשביעּיֹות

את ּומקּים חֹובֹו את ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַָָאין
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é"ùø

B‚Â'(Î‰)ּדברֹו: Ì„‡ Ú„iÂ.אצל למ לֹו ּבא ְָ«≈«»»¿ֵֶֶֶָ

עליכם 'וכי להם: אמר נׁשיו, על וקבל הראׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָאדם

מקֹום? ׁשל ּגזרתֹו על מצותכם,לדקּדק עׂשּו אּתם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָ

עצמ 'קׁשט לֹו: אמרּו ׁשּלֹו'. את יעׂשה ְְְְֲֶֶֶַַָָֹוהּוא

ּוׁשלׁשים מאה זה מאׁשּת ּפרׁשּת והלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּתחּלה,

אדם "וּידע מּיד: ,'יד על מיתה מּׁשּנקנסה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה,

ּתאוה לֹו ׁשּנּתֹוספה ללּמד, עֹוד? ּומהּו עלוגֹו'", ְְְֲִֵֶַַַַָָ

רבה)ּתאותֹו ‰ÏÁe(ÂÎ):(בראשית Ê‡.,חּלין לׁשֹון ֲַָ»«ְִֻ

ּבׁשמֹו העצּבים ׁשמֹות ואת האדם ׁשמֹות את ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָֹלקרא

ולקרֹותן אלילים לעׂשֹותן הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֱֲִִִֶַַָָָָׁשל

‡„Ì(‡)אלהּות: ˙„ÏBz ¯ÙÒ ‰Ê.ספירת היא זֹו ֱָ∆≈∆¿…»»ְִִַ

רּבים: יׁש אּגדה ּומדרׁשי אדם, a¯‡ּתֹולדֹות ÌBÈa ְְְִִֵֵַַָָָָ¿¿…
'B‚Â.,ׁשּנברא ׁשּביֹום ÌÈLÏL(‚)הֹוליד:מּגיד ¿ְְִִִֶֶַָ¿…ƒ

‰�L ˙‡Óe.האּׁשה מן ּפרׁש ּכאן :(ב"ר)עד ¿«»»ִִֵֵַָָָ

ziy`xadiyy mei qelwpe`
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:úîiå äðL úBàîñçéíézL ãøé-éçéå ¥−¨¨®©¨«Ÿ©«§¦¤¾¤§©¯¦
:CBðç-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéMLå§¦¦²¨−̈§©´¨®̈©−¤¤£«

èéCBðç-úà BãéìBä éøçà ãøé-éçéåäðîL ©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤£½§Ÿ¤¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîë-ìk eéäiå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«©¦«§Æ¨

úBàî òLúe äðL íéMLå íézL ãøé-éîé§¥¤½¤§©³¦§¦¦Æ¨½̈§©¬¥−
:úîiå äðLñàëíéMLå Lîç CBðç éçéå ¨¨®©¨«Ÿ©§¦´£½¨¥¬§¦¦−

:çìLeúî-úà ãìBiå äðLáëCBðç Cläúiå ¨¨®©−¤¤§¨«©©¦§©¥̧£¹
çìLeúî-úà BãéìBä éøçà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦À©«£¥Æ«¦´¤§¤½©
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È¯NÚ LÓÁÂ ‰‡Ó È�Óz Ô�È≈̃»«¿≈¿»«¬≈«¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�LיאBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

LÓÁÂ ‰‡Ó ÚLz LB�‡ ÈÓBÈ Ïk»≈¡¿«¿»«¬≈
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È˙יג „ÈÏB‡c ¯˙a Ô�È˜ ‡ÈÁÂ«¬»≈»»«¿ƒ»

ÔÈÚa¯‡Â ‰‡Ó È�Óz Ï‡ÏÏ‰Ó«¬«¿≈«¿≈¿»¿«¿¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�LידBÂ‰Â ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¬

¯NÚÂ ‰‡Ó ÚLz Ô�È˜ ÈÓBÈ Ïk»≈≈»¿«¿»«¬«

:˙ÈÓe ÔÈ�LטוÏ‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ ¿ƒƒ«¬»«¬«¿≈

˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈzLƒƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»

:„¯Èטז¯˙a Ï‡ÏÏ‰Ó ‡ÈÁÂ »∆«¬»«¬«¿≈»«

‰‡Ó È�Óz „¯È ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆∆«¿≈¿»

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È�Ózיז Ï‡ÏÏ‰Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â«¬»≈«¬«¿≈«¿≈
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:CB�Á ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈ�Lיט‡ÈÁÂ ¿ƒ¿ƒ»¬«¬»

È�Óz CB�Á ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „¯È∆∆»«¿ƒ»¬«¿≈

:Ô�·e ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
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:ÔÈ�L LÓÁÂכדCB�Á CÈl‰Â «¬≈¿ƒ¿«ƒ¬

(‡Ï) È¯‡ È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈»

é"ùø

(„Î)CB�Á Cl‰˙iÂ.(ב"ר)ספרים) וקל היה צּדיק «ƒ¿«≈¬ְְִִַַָָָ

ּבדעּתֹו וקּבל) לפיכ,אחרים: ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹמהר

"ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוזהּו



���  ziy`xadiyy mei qelwpe`
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:ÔÈ�L LÓÁÂכדCB�Á CÈl‰Â «¬≈¿ƒ¿«ƒ¬

(‡Ï) È¯‡ È‰B˙ÈÏÂ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a¿««¿»«¿»¿≈ƒ¬≈»
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(„Î)CB�Á Cl‰˙iÂ.(ב"ר)ספרים) וקל היה צּדיק «ƒ¿«≈¬ְְִִַַָָָ

ּבדעּתֹו וקּבל) לפיכ,אחרים: ּולהרׁשיע. לׁשּוב ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָ

זמּנֹו, קדם והמיתֹו וסּלקֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹמהר

"ואינּנּו" לכּתב: ּבמיתתֹו הּכתּוב ׁשּׁשּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹוזהּו



  ���ziy`xaeiriay meiqelwpe`

Búà ç÷ì-ék epðéàå íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦®§¥¤¾¦«¨©¬Ÿ−
íéýìûi''yx:ñéòéáùäëòáL çìLeúî éçéå ¡Ÿ¦«©§¦´§¤½©¤¯©

:Cîì-úà ãìBiå äðL úàîe äðL íéðîLe§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®©−¤¤¨«¤
åëCîì-úà BãéìBä éøçà çìLeúî éçéå©§¦´§¤À©©«£¥Æ«¦´¤¤½¤

ãìBiå äðL úBàî òáLe äðL íéðBîLe íézL§©³¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¬¤
:úBðáe íéðaæëòLz çìLeúî éîé-ìk eéäiå ¨¦−¨«©¦«§Æ¨§¥´§¤½©¥³©

:úîiå äðL úBàî òLúe äðL íéMLåñ §¦¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®©¨«Ÿ
çëäðL úàîe äðL íéðîLe íézL Cîì-éçéå©«§¦¤¾¤§©¯¦§Ÿ¦²¨−̈§©´¨¨®

ïa ãìBiåi''yx:èëäæ øîàì çð BîL-úà àø÷iå* ©−¤¥«©¦§¨¯¤§²−Ÿ©¥®ŸÂ¤º
äîãàä-ïî eðéãé ïBávrîe eðùrnî eðîçðé§©«£¥³¦©«£¥̧ŸÆ¥«¦§´¨¥½¦¨´£¨½̈

ýåýé døøà øLài''yx:ìéøçà Cîì-éçéå £¤¬¥«£−̈§Ÿ̈«©«§¦¤À¤©«£¥Æ
Lîçå äðL íérLúå Lîç çð-úà BãéìBä«¦´¤½Ÿ©¨¥³§¦§¦Æ¨½̈©«£¥¬

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîàì-éîé-ìk éäéå ¥−Ÿ¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦Æ¨§¥
ráLå òáL CîìäðL úBàî òáLe äðL íé ¤½¤¤³©§¦§¦Æ¨½̈§©¬¥−¨¨®

:úîiåñáìäðL úBàî Lîç-ïa çð-éäéå ©¨«Ÿ©«§¦¾Ÿ©¤£¥¬¥−¨¨®
úôé-úàå íç-úà íL-úà çð ãìBiåi''yx:åàíãàä ìçä-ék éäéå ©´¤½Ÿ©¤¥−¤¨¬§¤¨«¤©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈

:ÈÈ d˙È ˙ÈÓ‡כהÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ ¬≈»≈¿»«¬»¿∆«

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L Ú·Le Ô�Ó˙e ‰‡Ó¿»¿»»¿«¿ƒ¿ƒ

:CÓÏ ˙Èכו¯˙a ÁÏLe˙Ó ‡ÈÁÂ »»∆«¬»¿∆«»«

‰‡Ó Ú·L CÓÏ ˙È „ÈÏB‡c¿ƒ»∆∆¿«¿»

ÔÈ�a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â Ô�Ó˙e¿»»¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ

:Ô�·eכזÁÏLe˙Ó ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â ¿»«¬»≈¿∆«

ÔÈ�L ÚL˙e ÔÈzLÂ ‰‡Ó ÚLz¿«¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ

:˙ÈÓeכחÔ�Ó˙e ‰‡Ó CÓÏ ‡ÈÁÂ ƒ«¬»∆∆¿»¿»»

:¯a „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ÔÈz¯˙Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»

ÔÈcכט ¯ÓÈÓÏ Áp dÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿≈…«¿≈»≈

‡�„È ˙e‡lÓe ‡�„·BÚÓ ‡�pÓÁ�È¿«¬ƒ»»≈»»»ƒ≈¿»»

:ÈÈ dËËÏ Èc ‡Ú¯‡ ÔÓל‡ÈÁÂ ƒ«¿»ƒ«¿«¿»«¬»

LÓÁ Á� ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a CÓÏ∆∆»«¿ƒ»…«¬≈

„ÈÏB‡Â ÔÈ�L LÓÁÂ ÔÈÚL˙Â ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ

:Ô�·e ÔÈ�aלאCÓÏ ÈÓBÈ Ïk BÂ‰Â ¿ƒ¿»«¬»≈∆∆

ÔÈ�L Ú·Le ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó Ú·L¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ

:˙ÈÓeלבLÓÁ ¯a Á� ‰Â‰Â ƒ«¬»…««¬≈

ÌL ˙È Á� „ÈÏB‡Â ÔÈ�L ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ…«»≈

:˙ÙÈ ˙ÈÂ ÌÁ ˙Èא„k ‰Â‰Â »»¿»»∆«¬»«

Èt‡ ÏÚ ÈbÒÓÏ ‡L�‡ È�· e‡È¯L¿ƒ¿≈¡»»¿ƒ¿≈««≈

:ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡ ‡˙�·e ‡Ú¯‡«¿»¿»»ƒ¿¿ƒ¿
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ׁשנֹותיו: למּלאֹות ‡˙Bּבעֹולם Á˜Ï Èk.,זמּנֹו לפני ְְְַָָָƒ»«…ְְִֵַ

כד)ּכמֹו: מחמד(יחזקאל את מּמ לֹוקח "הנני ְְְְִִִֵֶַַַ

עיני:"(ÁÎ)Ôa „ÏBiÂ.נבנה העֹולם:ׁשּמּמּנּו ֵֶ«∆≈ְִִֶֶָָָ

(ËÎ)e�ÓÁ�È ‰Ê.עד ידינּו. עּצבֹון את מּמּנּו יּניח ∆¿«¬≈ְִִִֵֶֶַַַָ

הכין והּוא מחרׁשה, ּכלי להם היה לא נח, ּבא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשּלא

ודרּדרים קֹוצים מֹוציאה הארץ והיתה ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָלהם,

ּובימי הראׁשֹון, אדם ׁשל מּקללתֹו חּטים ְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָּכׁשּזֹורעים

,ּכ ּתפרׁשהּו לא ואם "ינחמנּו". וזהּו נחה. איןנח ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

לקרֹות צרי ואּתה הּׁשם, על נֹופל הּלׁשֹון ְְִִֵֵַַַַַַָָָטעם

מנחם: L�‰(Ï·)ׁשמֹו ˙B‡Ó LÓÁ Ôa.רּבי אמר ְְֵַ∆¬≈≈»»ִַַָ

וזה ׁשנה, לק' הֹולידּו הּדֹורֹות ּכל ּטעם מה ְְִֶַַַַָָָָיּודן:

'אם הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר מאֹות? ֲִֵֵַַַָָָלחמׁש

ּב יאבדּו הם, (ספריםרׁשעים זה לצּדיק ורע ּמים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

הם, צּדיקים ואם זה), צּדיק ׁשל לזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַאחרים:

לעׂשֹות עליו מעינֹואטריח את ּכבׁש הרּבה? ּתבֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

יהא ׁשּלא ּכדי ׁשנה, מאֹות חמׁש עד הֹוליד ְְְֲִֵֵֵֵֶַָָֹֹולא

לענׁשין ראּוי ׁשּבבניו, הּגדֹול הּמּבּוליפת, לפני ְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּדכתיב:(ב"ר) סב), ׁשנה(ישעיה מאה ּבן הּנער "ּכי ְִִִֵֶַַַָָָ

ּתֹורה: מּתן לפני וכן לעתיד, לענׁש ראּוי ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹימּות",

˙ÙÈŒ˙‡Â ÌÁŒ˙‡ ÌLŒ˙‡.הּגדֹול יפת והלא ∆≈∆»¿∆»∆ֲֶֶַַָֹ

ּדֹורׁש אּתה ּבּתחּלה, אּלא צּדיק,הּוא?! ׁשהּוא את ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

וכּו' מּמּנּו יצא וׁשאברהם מהּול ּכׁשהּוא ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָונֹולד

ziy`xaeiriay mei qelwpe`

:íäì eãlé úBðáe äîãàä éðt-ìr áøì̈−Ÿ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬¨¤«
áék íãàä úBða-úà íéýìûä-éðá eàøiå©¦§³§¥¨«¡Ÿ¦Æ¤§´¨«¨½̈¦¬

øLà ìkî íéLð íäì eç÷iå äpä úáèŸ−Ÿ¥®¨©¦§³¨¤Æ¨¦½¦−Ÿ£¤¬
eøçai''yx:âíãàá éçeø ïBãé-àì ýåýé øîàiå ¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈À«Ÿ¨¸¦³¨«¨¨Æ

äàî åéîé eéäå øùá àeä íbLa íìòì§Ÿ½̈§©−̈´¨®̈Ÿ§¨´¨½̈¥¨¬
äðL íéøNråi''yx:ãíéîia õøàá eéä íéìôpä §¤§¦−¨¨«©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´

íéýìûä éða eàáé øLà ïë-éøçà íâå íää̈¥¼§©´©«£¥¥À£¤̧¨¹Ÿ§¥³¨«¡Ÿ¦Æ
íéøabä änä íäì eãìéå íãàä úBða-ìà¤§´¨«¨½̈§¨«§−¨¤®¥¯¨©¦Ÿ¦²

íMä éLðà íìBòî øLài''yx:ôøéèôîäàøiå £¤¬¥«−̈©§¥¬©¥«©©´§
øöé-ìëå õøàa íãàä úrø äaø ék ýåýé§Ÿ̈½¦¬©¨²¨©¬¨«¨−̈¨¨®¤§¨¥̧¤Æ

:íBiä-ìk òø ÷ø Baì úáLçîåýåýé íçpiå ©§§´Ÿ¦½©¬©−¨©«©¦¨´¤§Ÿ̈½

a�˙ב ˙È ‡i·¯·¯ È�· BÊÁÂ«¬¿≈«¿¿«»»¿«

e·ÈÒ�e ÔÈp‡ Ô¯ÈtL È¯‡ ‡L�‡¡»»¬≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ

:e‡ÈÚ¯˙‡ Èc ÏkÓ ÔÈL� ÔB‰Ï¿¿ƒƒ…ƒƒ¿¿ƒ

·LÈ‡ג ‡¯c Ìi˜˙È ‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿««»»ƒ»

Ôep‡c ÏÈ„a ÌÏÚÏ ÈÓ„˜ ÔÈ„‰»≈√»«¿»»¿ƒ¿ƒ

‡Î¯‡ ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚÂ ‡¯Naƒ¿»¿»≈ƒ«»«¿»

ÔÈ�L ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ÔB‰Ï ˙·È‰È¿ƒ«¿¿»¿«¿ƒ¿ƒ

:Ôe·e˙È Ì‡דBÂ‰ ‡i¯ab ƒ¿ƒ»«»¬

¯˙a Û‡Â Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‡Ú¯‡·¿«¿»¿«»»ƒ¿«»«

˙�a ˙ÂÏ ‡i·¯·¯ È�a ÔÈÏÚ Èc Ôk≈ƒ«ƒ¿≈«¿¿«»¿«¿«

‡i¯ab Ôep‡ ÔB‰Ï Ô„ÈÏÈÂ ‡L�‡¡»»ƒƒ»¿ƒƒ»«»

:‡ÓLc ÔÈL�‡ ‡ÓÏÚÓcה‡ÊÁÂ ƒ≈»¿»¡»ƒƒ¿»«¬»

‡L�‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»

daÏ ˙·LÁÓ ‡¯ˆÈ ÏÎÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ¿»«¿¿«ƒ≈

:‡ÓBÈ Ïk LÈa „BÁÏוÈÈ ·˙Â ¿ƒ»»¿»¿»

‡L�‡ ˙È „·Ú È¯‡ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¬≈¬«»¡»»
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רבה) הּׂשרים.·�ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ(·):(בבראשית ּבני ¿≈»¡…ƒְִֵַָ

הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָֹוהּׁשֹופטים.

היּו הם אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִֵֶַַָָההֹולכים

מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹמתערבים

יֹוכיח: ד)וזה לאלהים",(שמות לֹו ּתהיה "ואּתה ְְְִִִֵֶֶַַָֹ

י) אלהים":(שם נתּתי ‰p‰"ראה ˙·Ë Èk.אמר ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ַָ

מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: אֹותּהרּבי ְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמקּׁשטת

e¯Áa:(ב"ר)ּתחּלה ¯L‡ ÏkÓ.,ּבעל ּבעּולת אף ְִָƒ…¬∆»»ְַַַַ

והּבהמה הּזכר ¯ÈÁe(‚):(ב"ר)אף ÔB„ÈŒ‡Ï ְְֵַַַָָָ…»ƒ
Ì„‡·.ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם האדם:לא »»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÌÏÚÏ.אם ּבקרּבי נדֹון רּוחי הּנה ימים, לאר ¿…»ְְְִִִִִִֵֶָָֹ

לרחם, ואם ּברּוחילהׁשחית זה מדֹון יהיה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ימים: לאר ּכלֹומר, ·N¯לעֹולם, ‡e‰ ÌbLa. ְְְִֶַָָֹ¿«»»»
ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַֹּכמֹו

אם ּומה לפני, נכנע אינֹו כן ּפי על ואף ּבׂשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, ה)יהיה (שופטים ְִֵֵֶֶַָָָ

"ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

ּבׁשּגם ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", :מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â.,אּפי להם אארי ׁשנה ק"כ עד ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ

ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹואם

אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם הּגזרה(פסחים היתה ּכבר . ְְְְְֵַַָָָָָָָֻֻ

וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּגזּורה

ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם. ּבסדר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמצינּו

ּפׁשּוטֹו: צחצּוח הּוא זה אבל .‰ÌÈÏÙp(„)ידֹון", ְְֲִֶַָָ«¿ƒƒ
והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם עברית,על ּובלׁשֹון העֹולם, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּוא: ענקים ‰‰Ìלׁשֹון ÌÈÓia.(ב"ר)ּדֹור ּבימי ְֲִָ«»ƒ»≈ִֵ

קין ּובני ‡ÔÎŒÈ¯Á:אנֹוׁש Ì‚Â.ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ִֶַַָ

ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָּבאבדן

מהם: ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא ‡L¯העֹולם, ְְִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆
e‡·È.:ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות למרד.‰ÌÈ¯abהיּו »…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ

‰ÌM:ּבּמקֹום ÈL�‡.,עירד ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אֹותם ַָ«¿≈«≈ְְִִֵֶָָ

אבדן, ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל ׁשּנּמֹוחּומחּויאל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהּותׁשּו.

NÚŒÈk‰(Â)העֹולם: '‰ ÌÁpiÂ.היתה נחמה ָָ«ƒ»∆ƒ»»ְֶָָָָ

העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָלפניו

רּבה: ּבבראׁשית ממרידן. האדם:.vÚ˙iÂ·היה ְְִִִֵַַָָָָ«ƒ¿«≈ָָָ

BaÏŒÏ‡..מקֹום מקֹוםׁשל ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ∆ƒְְֲֶֶַַָָָָ

"וּיּנחם", אחר: ּדבר אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהעציבֹו,
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‡L�‡ ˙LÈa ˙‡È‚Ò È¯‡ ÈÈ¿»¬≈¿ƒ«ƒ«¡»»
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רבה) הּׂשרים.·�ÌÈ‰Ï‡‰ŒÈ(·):(בבראשית ּבני ¿≈»¡…ƒְִֵַָ

הּׂשרים הם האלהים, ּבני אחר: ּדבר ְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָֹוהּׁשֹופטים.

היּו הם אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִֵֶַַָָההֹולכים

מרּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא 'אלהים' ּכל ּבהם. ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹמתערבים

יֹוכיח: ד)וזה לאלהים",(שמות לֹו ּתהיה "ואּתה ְְְִִִֵֶֶַַָֹ

י) אלהים":(שם נתּתי ‰p‰"ראה ˙·Ë Èk.אמר ְְֱִִֵַֹƒ……≈»ַָ

מיטיבין ּכׁשהיּו ּכתיב, טבת יּודן: אֹותּהרּבי ְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּובֹועלּה נכנס ּגדֹול היה לחּפה, ליּכנס ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֻֻמקּׁשטת

e¯Áa:(ב"ר)ּתחּלה ¯L‡ ÏkÓ.,ּבעל ּבעּולת אף ְִָƒ…¬∆»»ְַַַַ

והּבהמה הּזכר ¯ÈÁe(‚):(ב"ר)אף ÔB„ÈŒ‡Ï ְְֵַַַָָָ…»ƒ
Ì„‡·.ּבׁשביל עלי רּוחי ויריב יתרעם האדם:לא »»»ְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

ÌÏÚÏ.אם ּבקרּבי נדֹון רּוחי הּנה ימים, לאר ¿…»ְְְִִִִִִֵֶָָֹ

לרחם, ואם ּברּוחילהׁשחית זה מדֹון יהיה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹ

ימים: לאר ּכלֹומר, ·N¯לעֹולם, ‡e‰ ÌbLa. ְְְִֶַָָֹ¿«»»»
ּבֹו, זאת ׁשּגם ּבׁשביל ּכלֹומר, ּבסגֹו"ל, ּבׁשּגם ְְְְְִִֶֶֶַַַֹּכמֹו

אם ּומה לפני, נכנע אינֹו כן ּפי על ואף ּבׂשר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּוא

ּבֹו: ּכּיֹוצא קׁשה? ּדבר אֹו אׁש, ה)יהיה (שופטים ְִֵֵֶֶַָָָ

"ׁשאּתה וכן ׁשּקמּתי, ּכמֹו ּדבֹורה", ׁשּקמּתי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ"עד

ּבׁשּגם ּכמֹו "ּבׁשּגם" אף ׁשאּתה, ּכמֹו עּמי", :מדּבר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

'B‚Â ÂÈÓÈ eÈ‰Â.,אּפי להם אארי ׁשנה ק"כ עד ¿»»»¿ֲִִֶַַַָָָ

ּתאמר ואם מּבּול. עליהם אביא יׁשּובּו, לא ְְֲִִִֵֶַַָָֹֹואם

אין ׁשנה, מאה אּלא אינֹו הּמּבּול עד יפת ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּנֹולד

ּבּתֹורה ּומאחר ו)מקּדם הּגזרה(פסחים היתה ּכבר . ְְְְְֵַַָָָָָָָֻֻ

וכן ּתֹולדֹות, נח ׁשהֹוליד קדם ׁשנה עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹּגזּורה

ּב"לא רּבים אּגדה מדרׁשי ויׁש עֹולם. ּבסדר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹמצינּו

ּפׁשּוטֹו: צחצּוח הּוא זה אבל .‰ÌÈÏÙp(„)ידֹון", ְְֲִֶַָָ«¿ƒƒ
והּפילּו ׁשּנפלּו ׁשם עברית,על ּובלׁשֹון העֹולם, את ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּוא: ענקים ‰‰Ìלׁשֹון ÌÈÓia.(ב"ר)ּדֹור ּבימי ְֲִָ«»ƒ»≈ִֵ

קין ּובני ‡ÔÎŒÈ¯Á:אנֹוׁש Ì‚Â.ׁשראּו ּפי על אף ְֱִֵַ¿««¬≈≈ִֶַַָ

ׁשליׁש והציף אֹוקינֹוס ׁשעלה אנֹוׁש, ּדֹור ׁשל ְְְְְֱִִֵֶֶָָָָָּבאבדן

מהם: ללמד הּמּבּול ּדֹור נכנע לא ‡L¯העֹולם, ְְִִֵֶַַַָָֹֹ¬∆
e‡·È.:ּכמֹותם ענקים יֹולדֹות למרד.‰ÌÈ¯abהיּו »…ְְֲִָָָ«ƒ…ƒְִֹ

‰ÌM:ּבּמקֹום ÈL�‡.,עירד ּבׁשמֹות: ׁשּנּקבּו אֹותם ַָ«¿≈«≈ְְִִֵֶָָ

אבדן, ׁשם על ׁשּנּקבּו מתּוׁשאל ׁשּנּמֹוחּומחּויאל, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ

את ׁשּׁשּממּו ׁשּממֹון, אנׁשי אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוהּותׁשּו.

NÚŒÈk‰(Â)העֹולם: '‰ ÌÁpiÂ.היתה נחמה ָָ«ƒ»∆ƒ»»ְֶָָָָ

העליֹונים, מן היה ׁשאּלּו ּבּתחּתֹונים, ׁשּבראֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָלפניו

רּבה: ּבבראׁשית ממרידן. האדם:.vÚ˙iÂ·היה ְְִִִֵַַָָָָ«ƒ¿«≈ָָָ

BaÏŒÏ‡..מקֹום מקֹוםׁשל ׁשל ּבמחׁשבּתֹו עלה ∆ƒְְֲֶֶַַָָָָ

"וּיּנחם", אחר: ּדבר אּונקלֹוס. ּתרּגּום זה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָלהעציבֹו,
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¯·zÓÏ d¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â ‡Ú¯‡a¿«¿»«¬«¿≈¿≈¿ƒ¿«

:d˙eÚ¯k ÔB‰t˜zזÈÈ ¯Ó‡Â »¿¿ƒ¿≈«¬«¿»

ÏÚÓ È˙‡¯· Èc ‡L�‡ ˙È ÈÁÓ‡∆¿≈»¬»»ƒ¿≈ƒ≈«

‡¯ÈÚa „Ú ‡L�‡Ó ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»≈¬»»«¿ƒ»

‡iÓL„ ‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú«ƒ¬»¿«»ƒ¿«»
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ÈÈ:ח Ì„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Á�Â¿…««¿««¬ƒ√»¿»

Ù Ù Ù
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למּדת רחמים מּמּדת מקֹום ׁשל מחׁשבּתֹו ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָנהפכה

ּבאדם ּלעׂשֹות מה לפניו ּבמחׁשבה עלה ְְֲֲִַַַַָָָָָָָָָהּדין,

לׁשֹון ׁשּבּמקרא, נחּום לׁשֹון ּכל וכן ּבארץ. ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשעׂשה

ּלעׂשֹות: מה כג)נמל "ּובןֿאדם(במדבר ְֲִֶַַָָָ

לב)ויתנחם", יתנחם",(דברים עבדיו (שמות"ועל ְְְְֲִִֶֶַָָָָ

הרעה",לב) על ה' טו)"וּיּנחם א "נחמּתי(שמואל ְִִִֶַַַָָָָ

הם: אחרת מחׁשבה לׁשֹון ּכּלם המלכּתי". ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּכי

BaÏŒÏ‡ ·vÚ˙iÂ.,ידיו מעׂשה אבדן על נתאּבל «ƒ¿«≈∆ƒְְֲִֵַַַַָָָָ

יט)ּכמֹו: ב וזה(שמואל ּבנֹו", על הּמל "נעצב ְְְֱֶֶֶֶַַַ

רּבי את ׁשּׁשאל אחד אּפיקֹורֹוס לתׁשּובת ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּכתבּתי

מֹודים אּתם 'אין לֹו: אמר קרחה, ּבן ְְִֵֶֶַַַָָָֻיהֹוׁשע

לֹו: אמר הּנֹולד'? את רֹואה הּוא ּברּו ֶֶֶַַַָָָָׁשהּקדֹוׁש

אלֿלּבֹו"?' "וּיתעּצב ּכתיב 'והא לֹו: אמר ְְְִִִֵֵֶַַַָָ'הן',

'הן', לֹו: אמר ?'מּימי זכר ּבן ל 'נֹולד לֹו: ְִֵֵֶַַַָָָָָאמר

'ׂשמחּתי לֹו: אמר עׂשית'? 'ּומה לֹו: ְִִֶַַַָָָָָאמר

הּכ את יֹודעוׂשּמחּתי היית 'ולא לֹו: אמר ל'. ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹ

– חדותא 'ּבׁשעת לֹו: אמר למּות'? ְְְִֶֶַַָָָׁשּסֹופֹו

ּכ' לֹו: אמר אבלא'. – אבלא ּבׁשעת ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָחדותא,

לפניו ׁשּגלּוי ּפי על אף הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְֲִֵֶַַַַָָָָָמעׂשה

מּלבראן נמנע לא ּולאּבדן, לחטא (ועייןׁשּסֹופן ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹ

הּצּדיקיםברא"ם) מהם':ּבׁשביל לעמד העתידים ְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹ

(Ê)Ì„‡‰Œ˙‡ ‰ÁÓ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ.,עפר הּוא «…∆∆¿∆∆»»»ָָ

לׁשֹון נאמר לכ אֹותֹו, ואמחה מים עליו ְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָואביא

Ó‰aŒ„Ú‰מחּוי: Ì„‡Ó.ּדרּכם הׁשחיתּו הם אף ִ≈»»«¿≈»ְְִִֵַַָ

וכיון(ב"ר) אדם, ּבׁשביל נברא הּכל אחר: ּדבר .ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹ

ּבאּלּו?: ּצר מה ּכלה, Èkׁשהּוא ÈzÓÁ� Èk ְֵֶֶֶַָֹƒƒ«¿ƒƒ
Ì˙ÈNÚ.:עׂשיתים אׁשר על ּלעׂשֹות מה חׁשבּתי ¬ƒƒְֲֲֲִִִֶַַַַָ

בראשית פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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éòñ î"ãùú'ä (á) úéùàøá úáù úåéåãòååúä)(áé ó"íéáøì äàøåä åæ ïéàå éìà êééù äæ ïééðò" :
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âîàézìàâ ék àøéz-ìà ìûøNé Eøöéå á÷ré Eàøa ýåýé øîà-äk äzråéúàø÷ E §©À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈ÆŸ©£´©£½Ÿ§«Ÿ¤§−¦§¨¥®©¦¨Æ¦´§©§¦½¨¨¬¦
:äzà-éì EîLááàì Là-Bîa Cìú-ék EeôèLé àì úBøäpáe éðà Ezà íéna øárú-ék §¦§−¦¨«¨¦©£³Ÿ©©̧¦Æ¦§´½̈¦©§¨−´Ÿ¦§§®¦¥¥³§¥Æ´Ÿ

:Ca-øráú àì äáäìå äåkúâéðà ékéäìà ýåýéEøôë ézúð EréLBî ìûøNé LBã÷ E ¦¨¤½§¤«¨−̈¬Ÿ¦§©¨«¦À£¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¬¦§¨¥−«¦¤®¨©³¦¨§§Æ
ézçz àáñe Lek íéøöî:Eãézáäà éðàå zãaëð éðérá zø÷é øLàîézçz íãà ïzàå EE ¦§©½¦¬§−̈©§¤«¥£¤̧¨©¯§¨§¥©²¦§©−§¨©£¦´£©§¦®§¤¥³¨¨Æ©§¤½

:ELôð úçz íénàìeä:jöa÷à áørnîe Erøæ àéáà çøænî éðà-Ezà ék àøéz-ìà §ª¦−©¬©©§¤«©¦−̈¦´¦§¨®¦¦¦§¨Æ¨¦´©§¤½¦©£−̈£©§¤«¨
å:õøàä äö÷î éúBðáe ÷Bçøî éðá éàéáä éàìëz-ìà ïîéúìe éðz ïBôvì øîàæàø÷pä ìk Ÿ©³©¨Æ¥½¦§¥−̈©¦§¨®¦¨¦³¦¨©Æ¥¨½§©−¦§¥¬¨¨«¤µŸ©¦§¨´

:åéúéNr-óà åézøöé åéúàøa éãBáëìå éîLáçíéðæàå íéLøçå Lé íéðérå øer-ír àéöBä ¦§¦½§¦§¦−§¨¦®§©§¦−©£¦¦«¦¬©¦¥−§¥©¦́¥®§¥§¦−§¨§©¬¦
:Bîìèeðzé eðréîLé úBðLàøå úàæ ãébé íäá éî íénàì eôñàéå åcçé eöa÷ð íéBbä-ìk ¨«¨©¦º¦§§´©§À̈§¥¨§Æ§ª¦½¦³¨¤Æ©¦´½Ÿ§¦Ÿ−©§¦ª®¦§³

:úîà eøîàéå eòîLéå e÷cöéå íäéãréïrîì ézøça øLà écárå ýåýé-íàð éãr ízà ¥¥¤Æ§¦§½̈§¦§§−§«Ÿ§¬¡¤«©¤³¥©Æ§ª§Ÿ̈½§©§¦−£¤´¨¨®§¦§©´©
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.
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עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
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הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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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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