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וכן  באנגליא  ביקור  שתליט"א,  זוגתו  לנסיעת  בהנוגע  תשרי  מי"א  במכתבו  לשאלתו  במענה 

בשווידען.

והסתיו  החורף  בימי  ובפרט  בהנ"ל  פנימי  תוכן  רואה  איני  שבכלל  האמת,  לאמר  ומוכרחני 

המתקרבים, אבל כיון שכנראה ממכתבו ישנו רצון חזק וחשק לנסיעה האמורה, הרי יש לצרפה עם איזו 

שליחות של מצוה ]וכמו שתבקר שם באגודת נשי חב"ד או בחוגי נשים חרדיות בכלל לעוררן בהנוגע למצות 

ולאורח חיים ע"פ התורה וכו'[, ובטח תוכל לסדר הילדים שי' בכי טוב.

ויהי רצון שתהי' הנסיעה וחזרה בשעה טובה ומוצלחת ותנצל אותה לענינים של מצוה נוסף על 

מילוי הרצון מתוך שמחה וטוב לבב.

בודאי מתכוננים לנצל ימי שמחתנו הבע"ל באופן המתאים להפצת המעינות.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.



ד

,zekeq crend leg zay .c"qa
*e"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰¯Bz יעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו וצרי1צּוה . »ְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ׁשּיׁש כּו' (ׁשבח והּׁשבח העּלּוי מהּו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָלהבין,
כּו' אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר כּו' ליׂשראל זכּות )2הזּכרת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָ

לׁשֹון  (מֹורׁשה ירּוׁשה ׁשל ּבאפן ליׂשראל הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבנתינת
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכּמבאר ּדוקא, אדם 3ירּוׁשה) ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מּמילא  לֹו ּבא רק ויגע, טרח ׁשּלא אביו, את ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּגיסא  מאיד ּדלכאֹורה, כּו', אביו הכין ׁשּכבר ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָּבירּוׁשה
לא  הּירּוׁשה ענין ׁשּלּולי ּגנאי, ׁשל ענין זהּו אּדרּבה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּגם  [ּולהעיר כּו' ויגעּו טרחּו ׁשּלא לפי לזה, ראּויים ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהיּו

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאינּה4מּמאמר ּתֹורה ללמד עצמ התקן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
להתקין  צרי הּתֹורה לּמּוד ׁשּבׁשביל והינּו, .ל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירּוׁשה
מׁשמע  ּומּזה ּדוקא, ויגיעתֹו עבֹודתֹו עלֿידי כּו' ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָעצמֹו
אּלא  ויגיעה, עבֹודה ללא הּתֹורה את לקּבל ׁשרֹוצה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמי
ואף  כּו']. חּסרֹון ׁשל ענין זה הרי ירּוׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבאפן
מּיׂשראל  אחד ּכל ׁשל הּׁשבח מדּגׁש הּירּוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבענין
ׁשל  ׁשבחֹו הּוא זה ׁשבח הרי יֹורׁש, ׁשל מציאּות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַׁשהּוא
למציאּות  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל את ׁשעׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּקּב"ה,
מּצד  יׂשראל ׁשל ׁשבחם זה אין ולכאֹורה יֹורׁש, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ּבחר  ׁשּבהם לפי הּוא ׁשהּׁשבח לֹומר ואין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמם.
ּבגלל  היינּו, הּטעם, מּצד אינֹו זה ענין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּקּב"ה,
אּלא  כּו'), לׁשּבחם יׁש (ׁשּלכן מיחדת מעלה ּבהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

כּו'. הּבחירה מּצד ְִִַַַָרק

ׁשם ּבÔ·eÈÂב) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּמבאר ׁשענין 5הקּדם ¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עֹוד  לפרׁש יׁש ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְֵֵֵָָָָּפרּוׁש
ׁשּיֹורׁש כּו' ּדוקא ּבן לבחינת ׁשּי ׁשּירּוׁשה אחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבענין
ׁשּזהּו ּומבאר, אּבא). הארת רק (לא אּבא ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמּות
לקּבל  יׂשראל נׁשמֹות ּכל זֹוכים עצרת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּבׁשמיני
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) בלבד ראשיֿפרקים (*l"end.((1.ד לג, ב.2)ברכה שם, ד).3)פרש"י צד, (ברכה ס"ג צוה תורה מ"ב.4)ד"ה פ"ב ס"ד.5)אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הברכה: וזאת בפרשת בתורה, נאמר

·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz1e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ . »ƒ»»…∆»»¿ƒ««¬…¿»ƒ¿»ƒ«
Á·M‰Â ÈelÚ‰ זה בפסוק ישראל ‰kÊ¯˙לעם Ba LiL 'eÎ Á·L) »ƒ¿«∆«∆«∆≈«¿»«

'eÎ el‡ Ì‰ È‡„k ¯ÓBÏk 'eÎ Ï‡¯NÈÏ ˙eÎÊ2 בתחילת רש"י כפירוש ¿¿ƒ¿»≈¿«¿«≈≈
יש  בו, שפתח "ובשבח – הפרשה

זה  וכל לישראל, זכות הזכרת בו

הם  כדאי כלומר הוא, ריצוי דרך

ברכה") עליהם שתחול אלו

Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙aƒ¿ƒ««»¿ƒ¿»≈
‰L¯BÓ) ‰Le¯È ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿»»»
,‡˜Âc (‰Le¯È ÔBLÏ¿¿»«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk3 «¿…»¿ƒ≈»

זה  פסוק התורה e‰fLעל נתינת ∆∆
היא  ‡„Ìלישראל BÓk¿»»

‡lL ,ÂÈ·‡ ˙‡ L¯Bi‰«≈∆»ƒ∆…
Ú‚ÈÂ Á¯Ë את להשיג כדי »«¿»«

ÏÈnÓ‡הירושה  BÏ ‡a ˜¯ ,«»ƒ≈»
ÂÈ·‡ ÔÈÎ‰ ¯·kL ‰Le¯Èaƒ»∆¿»≈ƒ»ƒ

,'eÎ השבח מה להבין ויש

שבדבר  «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,והגדולה
‡ÒÈb C„È‡Ó שני ‰¯Èמצד ≈ƒ»ƒ»¬≈
e‰Ê ,‰a¯c‡ שהתורה העובדה «¿«»∆

הוא  בירושה ÏLבאה ÔÈÚƒ¿»∆
,È‡b משמעות כי השבח, היפך ¿«

היא  ÔÈÚהדברים ÈÏelL∆≈ƒ¿«
ÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡Ï ‰Le¯i‰«¿»…»¿ƒ

,‰ÊÏ עצמם lL‡מצד ÈÙÏ , ¿∆¿ƒ∆…
¯ÈÚ‰Ïe] 'eÎ eÚ‚ÈÂ eÁ¯Ë»¿¿»¿¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb4 «ƒ«¬««≈«

לאדם  CÓˆÚשאומרים Ô˜˙‰«¿≈«¿»
dÈ‡L ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»∆≈»
,eÈ‰Â .CÏ ‰Le¯È¿»»¿«¿
‰¯Bz‰ „enÏ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒƒ«»

CÈ¯ˆהאדםBÓˆÚ ÔÈ˜˙‰Ï »ƒ¿«¿ƒ«¿
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ 'eÎ«¿≈¬»

,‡˜Âc B˙ÚÈ‚ÈÂ אפשר ואי ƒƒ»«¿»
ניתנה  שהתורה כך על לסמוך

בירושה ÚÓLÓלאדם ‰fÓeƒ∆«¿«
˙‡ Ïa˜Ï ‰ˆB¯L ÈnL∆ƒ∆∆¿«≈∆
‰„B·Ú ‡ÏÏ ‰¯Bz‰«»¿…¬»

,‰ÚÈ‚ÈÂ עצמו ‡l‡שלו ƒƒ»∆»
‰Le¯È ÏL ÔÙ‡a מאבותיו'eÎ ÔB¯qÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ זה , ולפי ¿…∆∆¿»¬≈∆ƒ¿»∆ƒ»

"מורשה"?] היא שהתורה בכך השבח מהו השאלה יותר .מתחזקת

Á·M‰ Lb„Ó ‰Le¯i‰ ÔÈÚaL Û‡Â והמעלה„Á‡ Ïk ÏL ¿«∆¿ƒ¿««¿»À¿»«∆«∆»∆»
,L¯BÈ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L Ï‡¯NiÓ מעלותיו ומה מיהו הבדל מבלי ƒƒ¿»≈∆¿ƒ∆≈

‡e‰ ‰Ê Á·L È¯‰ בעצםÏk ˙‡ ‰NÚL ,‰"aw‰ ÏL BÁ·L ¬≈∆«∆ƒ¿∆«»»∆»»∆»
,L¯BÈ ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ התורה את לרשת הראוי ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆≈

ÌÁ·L ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ««¿»
שתחול  הם ראויים שבגללו

הברכה  .עליהם
‡e‰ Á·M‰L ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆«∆«

ישראל  של שבחם ÈÙÏ¿ƒבעצם
,‰"aw‰ ¯Áa Ì‰aL∆»∆»««»»
לשבח  גורמת הזו והבחירה

עצמם  Ê‰שלהם ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»∆
,ÌÚh‰ „vÓ BÈ‡ ולא ≈ƒ««««

בהם  שיש ויתרון במעלה מדובר

מובן  ונימוק ¿»‰eÈÈ,טעם
‰ÏÚÓ Ì‰a LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈»∆«¬»
LÈ ÔÎlL) ˙„ÁÈÓ¿À∆∆∆»≈≈

‡l‡ ,('eÎ ÌÁaLÏ זוהי ¿«¿»∆»
‰ÈÁa¯‰מעלה  „vÓ ˜«̄ƒ««¿ƒ»
'eÎ עצמם בהם מעלה .ולא

¯‡·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿∆¿≈«¿…»
ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a5 ¿ƒ≈»»

‰L¯BÓ Le¯t ÔÈÚL∆ƒ¿«≈»»
L¯ÙÏ LÈ ,‰Le¯È ÔBLÏ¿¿»≈¿»≈

„BÚ שירושה לפירוש בנוסף

ידי  על בא שלא לדבר משל היא

‡Á¯,יגיעה  ÔÈÚa היינו ¿ƒ¿»«≈
Ôa ˙ÈÁ·Ï CiL ‰Le¯iL∆¿»«»ƒ¿ƒ«≈
˙eÓˆÚ L¯BiL 'eÎ ‡˜Âc«¿»∆≈«¿

‡a‡ מעצם נמשך שהבן כיוון «»
ביטוי ה  הוא הירושה עניין אב,

בתוכו  ומקבל יורש שהבן לכך

של  הפנימית ומהותו עצמותו את

‡a‡האב  ˙¯‡‰ ˜¯ ‡Ï)…«∆»««»
Y הארה של במובן 'הארה'

העצם) ולא Óe·‡¯,מועטת .¿»≈
תורה' ∆∆e‰fLב'לקוטי

ירושת  של הפנימית המשמעות

ואחד  אחד כל ידי על התורה

היא  ÈÈÓLaL∆ƒ¿ƒƒמישראל
˙¯ˆÚ לנו ציווה "תורה הפסוק את ישראל) (בארץ בתורה קוראים שבו היום ¬∆∆

מורשה" Ïa˜Ïמשה Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ïk ÌÈÎBÊ והשפעה הארה ƒ»ƒ¿ƒ¿»≈¿«≈
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 מפתח  כללי

ב  ...................................................   תפילין נחת סדר ה  )א

ג  ............................................קיב ,קיאלים מזמורי תה  )ב

      תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקבה "מאמר ד  )ג

ה   ........................................  ו"כתש'ה, שבת חול המועד סוכות

ח  ......................  ו"תשכ'ת השבת חול המועד סוכו תשיח  )ד

  חג הסוכות – לקוטי שיחות  )ה

טז   ........................................................................  יטרך כ )ק"בלה(

לוי ' המקובל ר ח"ג הרה"ק הרה"כל קוטים מתורת לוי יצחקיל  )ו

אכ  .................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

ה "זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע  )ז

בכ  ..........................  תרגום מאידיש, טוחוברת  ל שניאורסאהן"ז

דכ ................  מ סוכות"שבת חוה – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

וכ  ................ שבוע חול המועד סוכותלחומש שיעור יומי   )ט

ומ  ....................  שבוע חול המועד סוכותלשיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

זמ .........................................  המועד סוכותשבוע חול ל 

ונ  ...................  שבוע חול המועד סוכותל "יום יוםה"לוח   )יב

חנ  ......................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יג

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

סא   ................  שבוע חול המועד סוכותל פרקים ליום' ג –  )יד

טע   ...............  שבוע חול המועד סוכותל פרק אחד ליום –  )טו

צ  .....................  שבוע חול המועד סוכותל ותצוספר המ –  )טז

  ביאים וכתובים נ  )יז

צא  ...................................................  דס פרק יםתהל, ופרק  מלכים א

  נדרים משניות  )יח

גצ  ............................................................    ביאור קהתי

טצ  .............................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  עם ביאורים  ברכותמסכת   )כ

  ק................................................................  סד עד דף סמדף 

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כא

  קטז  .............................................................    מדף ב עד דף  ג

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   יוניםעם הערות וצ שבתשולחן ערוך הלכות   )כב

לאק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כג

לאק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  התורלקוטי   )כד

לבק  ...............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כה

לדק  ............................................................  ר האמצעי"אדמו

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

לדק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כז

להק  ............................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

להק  ..........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כט

לוק...........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )ל

לזק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )לא

לחק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לב

לטק .......................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

מאק  ..........................  שבוע חול המועד סוכותללוח זמנים   )לג

מגק  .........  ושבת קודש לחג הסוכותהדלקת נרות  מצותסדר   )לד

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



ה

,zekeq crend leg zay .c"qa
*e"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰¯Bz יעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו וצרי1צּוה . »ְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹ

ּבֹו ׁשּיׁש כּו' (ׁשבח והּׁשבח העּלּוי מהּו ְְִִֵֶֶֶַַַַָָלהבין,
כּו' אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר כּו' ליׂשראל זכּות )2הזּכרת ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָ

לׁשֹון  (מֹורׁשה ירּוׁשה ׁשל ּבאפן ליׂשראל הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבנתינת
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכּמבאר ּדוקא, אדם 3ירּוׁשה) ּכמֹו ׁשּזהּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ

מּמילא  לֹו ּבא רק ויגע, טרח ׁשּלא אביו, את ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּיֹורׁש
ּגיסא  מאיד ּדלכאֹורה, כּו', אביו הכין ׁשּכבר ְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָּבירּוׁשה
לא  הּירּוׁשה ענין ׁשּלּולי ּגנאי, ׁשל ענין זהּו אּדרּבה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּגם  [ּולהעיר כּו' ויגעּו טרחּו ׁשּלא לפי לזה, ראּויים ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָֹהיּו

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאינּה4מּמאמר ּתֹורה ללמד עצמ התקן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
להתקין  צרי הּתֹורה לּמּוד ׁשּבׁשביל והינּו, .ל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָירּוׁשה
מׁשמע  ּומּזה ּדוקא, ויגיעתֹו עבֹודתֹו עלֿידי כּו' ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָעצמֹו
אּלא  ויגיעה, עבֹודה ללא הּתֹורה את לקּבל ׁשרֹוצה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמי
ואף  כּו']. חּסרֹון ׁשל ענין זה הרי ירּוׁשה, ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹּבאפן
מּיׂשראל  אחד ּכל ׁשל הּׁשבח מדּגׁש הּירּוׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּבענין
ׁשל  ׁשבחֹו הּוא זה ׁשבח הרי יֹורׁש, ׁשל מציאּות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַׁשהּוא
למציאּות  מּיׂשראל ואחד אחד ּכל את ׁשעׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהּקּב"ה,
מּצד  יׂשראל ׁשל ׁשבחם זה אין ולכאֹורה יֹורׁש, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ּבחר  ׁשּבהם לפי הּוא ׁשהּׁשבח לֹומר ואין ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָעצמם.
ּבגלל  היינּו, הּטעם, מּצד אינֹו זה ענין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּקּב"ה,
אּלא  כּו'), לׁשּבחם יׁש (ׁשּלכן מיחדת מעלה ּבהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּיׁש

כּו'. הּבחירה מּצד ְִִַַַָרק

ׁשם ּבÔ·eÈÂב) ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּמבאר ׁשענין 5הקּדם ¿»ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
עֹוד  לפרׁש יׁש ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה ְְְֵֵֵָָָָּפרּוׁש
ׁשּיֹורׁש כּו' ּדוקא ּבן לבחינת ׁשּי ׁשּירּוׁשה אחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבענין
ׁשּזהּו ּומבאר, אּבא). הארת רק (לא אּבא ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָֹעצמּות
לקּבל  יׂשראל נׁשמֹות ּכל זֹוכים עצרת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּבׁשמיני
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) בלבד ראשיֿפרקים (*l"end.((1.ד לג, ב.2)ברכה שם, ד).3)פרש"י צד, (ברכה ס"ג צוה תורה מ"ב.4)ד"ה פ"ב ס"ד.5)אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הברכה: וזאת בפרשת בתורה, נאמר

·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz1e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ . »ƒ»»…∆»»¿ƒ««¬…¿»ƒ¿»ƒ«
Á·M‰Â ÈelÚ‰ זה בפסוק ישראל ‰kÊ¯˙לעם Ba LiL 'eÎ Á·L) »ƒ¿«∆«∆«∆≈«¿»«

'eÎ el‡ Ì‰ È‡„k ¯ÓBÏk 'eÎ Ï‡¯NÈÏ ˙eÎÊ2 בתחילת רש"י כפירוש ¿¿ƒ¿»≈¿«¿«≈≈
יש  בו, שפתח "ובשבח – הפרשה

זה  וכל לישראל, זכות הזכרת בו

הם  כדאי כלומר הוא, ריצוי דרך

ברכה") עליהם שתחול אלו

Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz‰ ˙È˙aƒ¿ƒ««»¿ƒ¿»≈
‰L¯BÓ) ‰Le¯È ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆¿»»»
,‡˜Âc (‰Le¯È ÔBLÏ¿¿»«¿»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk3 «¿…»¿ƒ≈»

זה  פסוק התורה e‰fLעל נתינת ∆∆
היא  ‡„Ìלישראל BÓk¿»»

‡lL ,ÂÈ·‡ ˙‡ L¯Bi‰«≈∆»ƒ∆…
Ú‚ÈÂ Á¯Ë את להשיג כדי »«¿»«

ÏÈnÓ‡הירושה  BÏ ‡a ˜¯ ,«»ƒ≈»
ÂÈ·‡ ÔÈÎ‰ ¯·kL ‰Le¯Èaƒ»∆¿»≈ƒ»ƒ

,'eÎ השבח מה להבין ויש

שבדבר  «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,והגדולה
‡ÒÈb C„È‡Ó שני ‰¯Èמצד ≈ƒ»ƒ»¬≈
e‰Ê ,‰a¯c‡ שהתורה העובדה «¿«»∆

הוא  בירושה ÏLבאה ÔÈÚƒ¿»∆
,È‡b משמעות כי השבח, היפך ¿«

היא  ÔÈÚהדברים ÈÏelL∆≈ƒ¿«
ÌÈÈe‡¯ eÈ‰ ‡Ï ‰Le¯i‰«¿»…»¿ƒ

,‰ÊÏ עצמם lL‡מצד ÈÙÏ , ¿∆¿ƒ∆…
¯ÈÚ‰Ïe] 'eÎ eÚ‚ÈÂ eÁ¯Ë»¿¿»¿¿»ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡nÓ Ìb4 «ƒ«¬««≈«

לאדם  CÓˆÚשאומרים Ô˜˙‰«¿≈«¿»
dÈ‡L ‰¯Bz „ÓÏÏƒ¿…»∆≈»
,eÈ‰Â .CÏ ‰Le¯È¿»»¿«¿
‰¯Bz‰ „enÏ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒƒ«»

CÈ¯ˆהאדםBÓˆÚ ÔÈ˜˙‰Ï »ƒ¿«¿ƒ«¿
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ 'eÎ«¿≈¬»

,‡˜Âc B˙ÚÈ‚ÈÂ אפשר ואי ƒƒ»«¿»
ניתנה  שהתורה כך על לסמוך

בירושה ÚÓLÓלאדם ‰fÓeƒ∆«¿«
˙‡ Ïa˜Ï ‰ˆB¯L ÈnL∆ƒ∆∆¿«≈∆
‰„B·Ú ‡ÏÏ ‰¯Bz‰«»¿…¬»

,‰ÚÈ‚ÈÂ עצמו ‡l‡שלו ƒƒ»∆»
‰Le¯È ÏL ÔÙ‡a מאבותיו'eÎ ÔB¯qÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ זה , ולפי ¿…∆∆¿»¬≈∆ƒ¿»∆ƒ»

"מורשה"?] היא שהתורה בכך השבח מהו השאלה יותר .מתחזקת

Á·M‰ Lb„Ó ‰Le¯i‰ ÔÈÚaL Û‡Â והמעלה„Á‡ Ïk ÏL ¿«∆¿ƒ¿««¿»À¿»«∆«∆»∆»
,L¯BÈ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ‡e‰L Ï‡¯NiÓ מעלותיו ומה מיהו הבדל מבלי ƒƒ¿»≈∆¿ƒ∆≈

‡e‰ ‰Ê Á·L È¯‰ בעצםÏk ˙‡ ‰NÚL ,‰"aw‰ ÏL BÁ·L ¬≈∆«∆ƒ¿∆«»»∆»»∆»
,L¯BÈ ÏL ˙e‡ÈˆÓÏ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ התורה את לרשת הראוי ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆≈

ÌÁ·L ‰Ê ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
ÌÓˆÚ „vÓ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ««¿»
שתחול  הם ראויים שבגללו

הברכה  .עליהם
‡e‰ Á·M‰L ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â¿≈«∆«∆«

ישראל  של שבחם ÈÙÏ¿ƒבעצם
,‰"aw‰ ¯Áa Ì‰aL∆»∆»««»»
לשבח  גורמת הזו והבחירה

עצמם  Ê‰שלהם ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»∆
,ÌÚh‰ „vÓ BÈ‡ ולא ≈ƒ««««

בהם  שיש ויתרון במעלה מדובר

מובן  ונימוק ¿»‰eÈÈ,טעם
‰ÏÚÓ Ì‰a LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈»∆«¬»
LÈ ÔÎlL) ˙„ÁÈÓ¿À∆∆∆»≈≈

‡l‡ ,('eÎ ÌÁaLÏ זוהי ¿«¿»∆»
‰ÈÁa¯‰מעלה  „vÓ ˜«̄ƒ««¿ƒ»
'eÎ עצמם בהם מעלה .ולא

¯‡·n‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿∆¿≈«¿…»
ÌL '‰¯Bz ÈËewÏ'a5 ¿ƒ≈»»

‰L¯BÓ Le¯t ÔÈÚL∆ƒ¿«≈»»
L¯ÙÏ LÈ ,‰Le¯È ÔBLÏ¿¿»≈¿»≈

„BÚ שירושה לפירוש בנוסף

ידי  על בא שלא לדבר משל היא

‡Á¯,יגיעה  ÔÈÚa היינו ¿ƒ¿»«≈
Ôa ˙ÈÁ·Ï CiL ‰Le¯iL∆¿»«»ƒ¿ƒ«≈
˙eÓˆÚ L¯BiL 'eÎ ‡˜Âc«¿»∆≈«¿

‡a‡ מעצם נמשך שהבן כיוון «»
ביטוי ה  הוא הירושה עניין אב,

בתוכו  ומקבל יורש שהבן לכך

של  הפנימית ומהותו עצמותו את

‡a‡האב  ˙¯‡‰ ˜¯ ‡Ï)…«∆»««»
Y הארה של במובן 'הארה'

העצם) ולא Óe·‡¯,מועטת .¿»≈
תורה' ∆∆e‰fLב'לקוטי

ירושת  של הפנימית המשמעות

ואחד  אחד כל ידי על התורה

היא  ÈÈÓLaL∆ƒ¿ƒƒמישראל
˙¯ˆÚ לנו ציווה "תורה הפסוק את ישראל) (בארץ בתורה קוראים שבו היום ¬∆∆

מורשה" Ïa˜Ïמשה Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ïk ÌÈÎBÊ והשפעה הארה ƒ»ƒ¿ƒ¿»≈¿«≈
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awriו zlidw dyxen dyn epl dev dxez

חכמה  נֹובלֹות מּבחינת רק (ולא הּתֹורה ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹמעצמּיּות
ּתֹורה  הּוכן 6ׁשּלמעלה ׁש"ּכבר ענין רק זה ׁשאין והינּו, .( ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לרׁשּות  מרׁשּות העברה ׁשל ּבאפן ּובא כּו'", ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹונמׁש
המׁשכה  זֹוהי אּלא ּבלבד, הּבן) לרׁשּות האב ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ(מרׁשּות

הּתֹורה. עצמּיּות יֹותר, נעלית  מ ּדרּגא ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָחדׁשה

LÈÂ לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּבהקּדם אּלּו, ענינים ב' 7לקּׁשר ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
מעלתן  ׁשּגדלה ׁשאף הרחמים, מּדֹות י"ג ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּבענין
ּבאפן  ונמׁשכֹות כּו', מהׁשּתלׁשלּות למעלה ׁשהן ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּביֹותר,
אּלא  נמׁשכֹות אינן מּכלֿמקֹום, ּדלעילא, אתערּותא ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָׁשל
ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכפי ּכׁשיריים, עצמֹו שּמׂשים 8למי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

הּפסּוק  לׁשארית 9על נחלתֹו, לׁשארית גו' ּכמֹו אל מי ְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָ
ּכׁשיריים, עצמֹו שּמׂשים למי נחלתֹו, לכל ולא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹנחלתֹו

ֿ 10ונתּבאר  ועלּֿדר) ּבׁשּבת א טעמים, ג' זה על ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
מעלת  ּגדל ׁשּמּצד הג', טעם רק ׁשּי עצרת) ּבׁשמיני ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹזה
להּׁשאר  זֹו המׁשכה יכֹולה הרחמים, מּדֹות י"ג ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהמׁשכת
ּבפנימּיּות  האדם ּבנפׁש ותתּגּלה ׁשּתמׁש ּוכדי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלמעלה,
י"ג  ּברּור אחר ׁשּנׁשארים ּפרים ז' ענין ּגם ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ[ׁשּזהּו

הּפנימּיּות  ענין ׁשּזהּו ּכלי 11הּפרים, להיֹות האדם צרי ,[ ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
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ואילך.6) ב קס, בתניא אחרון קונטרס וראה ה. פי"ז, ב"ר תשכ"ו 7)ראה (סה"מ ואילך ס"ב תשכ"ו וילך דש"פ ישראל שובה ד"ה

ואילך). ג ואילך.8)ס"ע סע"א יז, יח.9)ר"ה ז, ס"ו.10)מיכה וראה 11)שם ואילך. א'תשסה ס"ע לסוכות דרושים אוה"ת ראה

ואילך). כד ע' תשכ"ו (סה"מ ס"ד תשכ"ו דחגה"ס ב' דיום הוי' את הללו ד"ה גם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ˙ÈÁa ˙eiÓˆÚÓ התורה של הפנימית והמהות (ÏÂ‡מהעצם ≈«¿ƒ¿ƒ««»¿…

‰¯Bz ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ ˙BÏ·B ˙ÈÁaÓ זכרונם 6¯˜ חכמינו «ƒ¿ƒ«¿»¿»∆¿«¿»»
הקדושֿברוךֿהוא, של חכמתו העליונה, החכמה מעלת את הפליאו לברכה

מעומק  ונובלים, הנושרים פירות מעין ה'נובלות', היא שהתורה ואמרו

העליונה) החכמה .ופנימיות
ÔÈÚ ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆≈∆«ƒ¿»
CLÓÂ ÔÎe‰ ¯·k"L∆¿»«¿ƒ¿«

,"'eÎ הכנה כל ללא וקיים

היורש  של מצידו «e·‡ומאמץ
˙eL¯Ó ‰¯·Ú‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¬»»≈¿
·‡‰ ˙eL¯Ó) ˙eL¯Ïƒ¿≈¿»»

,„·Ïa (Ôa‰ ˙eL¯Ï אך ƒ¿«≈ƒ¿«
ותוספת  חידוש כל בו «∆‡l‡אין

‰ÎLÓ‰ È‰BÊ והתגלות ƒ«¿»»
˙ÈÏÚ ‡b¯cÓ ‰L„Á¬»»ƒ«¿»«¬≈

,¯˙BÈ התורה של הדרגה מאשר ≈
השנה, ימות בכל המאירה

של  והשפעה להמשכה והכוונה

.‰¯Bz‰ ˙eiÓˆÚ«¿ƒ«»
ÌÈÈÚ '· ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ

,el‡ של הפנימית במשמעות ≈
הירושה  Ó‰עניין Ìc˜‰a¿∆¿≈«

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM7 במאמר ∆ƒ¿»≈¿≈
פרשת  בשבת שנאמר החסידות

תשכ"ו  זו, שנה È"‚וילך ÔÈÚa¿ƒ¿«
,ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ המנויות ƒ»«¬ƒ

לאלפים  חסד נוצר ואמת, חסד ורב אפים ארך וחנון, רחום אֿל ה' "ה' בפסוק

ונקה" וחטאה ופשע עוון Ô‰Lנושא ,¯˙BÈa Ô˙ÏÚÓ ‰Ï„bL Û‡L∆«∆»¿»«¬»»¿≈∆≈
,'eÎ ˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ האור המשכת של והקבוע הרגיל הסדר ¿«¿»≈ƒ¿«¿¿

קשורה  דרגה וכל בהדרגה בא שהאור הוא למטה מלמעלה העליון האלוקי

מידות  י"ג של ההארה ואילו בזו, זו האחוזות שלשלת של כטבעות בחברתה

והקבוע  הרגיל ההשתלשלות' מ'סדר שלמעלה התגלות היא הרחמים

,‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡ ÏL ÔÙ‡a ˙BÎLÓÂ האדם עבודת ידי על שלא ¿ƒ¿»¿…∆∆ƒ¿¬»ƒ¿≈»
מלמעלה, הרחמים מידות י"ג של הארה יש אלול שבחודש בחסידות כמבואר

להתקרב  האדם מצד התעוררות יש כך אחר ורק דלעילא' 'אתערותא בדרך

האדם ÌB˜ÓŒÏkÓ,לאלוקות  של ובעבודתו במעשיו תלוי כן הדבר שני מצד ƒ»»
דלעילא' 'אתערותא בדרך בהתגלות שמדובר למרות ולכן «≈‡ÔÈהתחתון

,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ ÈÓÏ ‡l‡ ˙BÎLÓ ושפלות בענווה ושרוי ƒ¿»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ
עצמו  באדם התלוי דבר Ï"Êשזהו eÈ˙Ba¯ eL¯cL ÈÙk8˜eÒt‰ ÏÚ9 ¿ƒ∆»¿«≈«««»

,B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏ 'Â‚ EBÓk Ï‡ ÈÓ המידות י"ג כל נרמזו זה שבפסוק ƒ≈»ƒ¿≈ƒ«¬»
שבפסוקים  מדות י"ג "ויאמר הזקן: רבנו בנוסח תשליך' ב'סדר גם שמופיע (כפי

י"ג  כנגד שהם כמוך אֿל ÏÎÏמדות...")מי ‡ÏÂ B˙ÏÁ ˙È¯‡LÏƒ¿≈ƒ«¬»¿…¿»
,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ ÈÓÏ ,B˙ÏÁ י"ג להתגלות ראוי הוא שרק «¬»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ

הרחמים  ישראל'a˙Â10‡¯מדות 'שובה המתחיל דיבור הנזכר במאמר ¿ƒ¿»≈
וילך  פרשת בשבת ÌÈÓÚË,שנאמר '‚ ‰Ê ÏÚ LiL שי"ג למרות מדוע ∆≈«∆¿»ƒ

התגלות  היא הרחמים מידות

למי  רק בא הדבר מלמעלה,

עצמו  ש"משים כיוון לזה שראוי

שלושת כשיריים" של תוכנם וזה

(ממאמר הטעמים  שם שהובאו

כמוך' אֿל 'מי דיבורֿהמתחיל

בשבת  מהר"ש אדמו"ר שאמר

הסליחה  עניין א) תרכ"ח): שובה

מלמעלה  נמשך אמנם והמחילה

בנוסף  אבל והגבלה, מדידה ללא

למטה  מלמעלה ל'המשכה'

מלמטה  'העלאה' גם דרושה

גם  כי האדם, מצד למעלה

המידה' מ'קו שלמעלה המשכה

המדה'. ב'קו לעולם בפועל באה

מידות  י"ג של ההמשכה ב)

נעלה  ממקור היא הרחמים

שמבחינתה  דרגה ביותר,

שלא  וכדי כאורה" "כחשיכה

'יניקה' זו מהמשכה תהיה

לסטראֿאחרא, גם והשפעה

ג) שראוי. למי רק באה ההמשכה

למטה  תבוא ולא למעלה שתישאר יתכן ביותר נעלית בהמשכה שמדובר כיוון

לקליטת  ראוי 'כלי ' להיות האדם על האדם, בנפש למטה ותתגלה שתומשך וכדי

כשיריים" עצמו "משים להיות עליו ולכן הגדול להלן ,הגילוי שמבאר .כפי
˙aLa C‡ המאמר נאמר CiLשבה (˙¯ˆÚ ÈÈÓLa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ) «¿«»¿«∆∆∆ƒ¿ƒƒ¬∆∆«»

˙BcÓ ‚"È ˙ÎLÓ‰ ˙ÏÚÓ Ï„b „vnL ,'‚‰ ÌÚË ˜«̄«««∆ƒ«…∆«¬««¿»«ƒ
,‰ÏÚÓÏ ¯‡M‰Ï BÊ ‰ÎLÓ‰ ‰ÏBÎÈ ,ÌÈÓÁ¯‰ לרדת ולא »«¬ƒ¿»«¿»»¿ƒ»≈¿«¿»

למטה  eiÓÈÙa˙ולהתגלות Ì„‡‰ LÙa ‰lb˙˙Â CLÓzL È„Îe¿≈∆À¿«¿ƒ¿«∆¿∆∆»»»ƒ¿ƒƒ
,ÌÈ¯t‰ ‚"È ¯e¯a ¯Á‡ ÌÈ¯‡LpL ÌÈ¯t 'Ê ÔÈÚ Ìb e‰fL]∆∆«ƒ¿«»ƒ∆ƒ¿»ƒ««≈«»ƒ

˙eiÓÈt‰ ÔÈÚ e‰fL11 של בסדר פרים שבעים הקריבו הסוכות בחג ∆∆ƒ¿««¿ƒƒ
וכך  פרים י"ב השני ביום פרים, י"ג הקריבו הראשון ביום היינו והולך', 'פוחת

כשם  בחסידות: כך על ומבואר פרים. ז' הקריבו השביעי שביום עד ליום מיום

לעומת  'מקיפים' והם מהחכמה שלמעלה הרחמים מידות י"ג יש שבקדושה

הקדושה, היפך שכנגד, בצד יש כך 'פנימיים' כוחות שהם והמידות החכמה

י"ג  הקרבת ידי ועל דקליפה'. 'מקיפים והם מהשכל שלמעלה מידות י"ג

אותם  ומעלים דקליפה' ה'מקיפים י"ג של בירור פועלים הראשון ביום הפרים
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e"kyz'd ,zekeq crend leg zay

שּמׂשים  הּבּטּול עלֿידי נעׂשה זה וענין ּכזה, נעלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלגּלּוי
ּגם  הּוא ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבארּכה. ּכּנ"ל ּכׁשיריים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֻעצמֹו
עצמֹו (מׂשים הּבּטּול ׁשעלֿידי ּדתֹורה, הּירּוׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבענין
את  הּיֹורׁש אדם ּכמֹו אּלא ׁשאינֹו אצלֹו ׁשּנרּגׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשיריים)
ׁשּכבר  ּבירּוׁשה מּמילא לֹו ּבא רק ויגע, טרח ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאביו,
ּבפנימּיּותֹו לקּבל ׁשּיּוכל ּכלי נעׂשה אזי כּו', אביו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהכין

הּתֹורה. ּדעצמּיּות נעלית  הּיֹותר הּמדרגה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָהמׁשכת

מה p‰Â‰ג) ׁשּזהּו הּירּוׁשה, ּבענין ּפרּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַַָ
(הּׁשרׁש ּדתהּו האֹורֹות את יֹורׁש ְֲֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּיעקב

ּדיעקב) (ה ּׁשרׁש לּתּקּון ׁשּקדם עלֿידי 12ּדעׂשו) והינּו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ּבּדברים  הּכלים ּבׁשבירת ׁשּנפלּו ּדתהּו הּנּצֹוצֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּור
ׁשּכּלם  הּמצוֹות קּיּום עלֿידי נעׂשה זה ׁשּברּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּגׁשמּיים,

וכּידּוע  ּגׁשמּיים , ּבּדברים קּיּום 13נתלּבׁשּו ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
צרי ויראה, אהבה ּכמֹו הּלבבֹות, חֹובת ׁשהן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹות
ּביראה, ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּגּוף נּכר ׁשּיהיה ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹלהיֹות

נקׁשן  לדא ּדא הּסּפּור 14שארּכּוּבֹותיו וכּידּוע אֹודֹות 15, ְְְְִֶַַַַָָָָָָ
ּגדל  ׁשּמּצד הּזקן, רּבנּו עלֿידי "ּפחּד ּתן "ּובכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאמירת
לסּים  יכֹול היה ולא ּפח, ּפח רק לֹומר יכֹול היה ְְֵַַַַַַַַָָָָָָֹהּפחד

ּפחּד .16ּתבת ְְֵַַ

LÈÂ,הּירּוׁשה ּבענין לעיל האמּור עם זה ענין ּגם לקּׁשר ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
למעלה  ּביֹותר, נעלה ענין הּוא ׁשּירּוׁשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשאף
למּטה  נמׁש זה הרי מּכלֿמקֹום, ּדלתּתא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמאתערּותא
מענין  החל ׁשּבֹו, הּמדרגֹות ּבכל האדם, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבפנימּיּות
הּמצֹות  ּבקּיּום לעבֹודתֹו ועד ודעת, טעם ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָהּׂשכל,

כּו' הּירּוׁשה ענין יׁשנֹו ׁשם ׁשּגם ּגׁשמ ּיים, .17ּבדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
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סה"מ 12) ואילך). 39 ע' תש"ב ואילך. כו ע' תרנ"ד (סה"מ תש"ב תרנ"ד. צוה תורה ד"ה ואילך. פס"ו תרל"ז וככה המשך ראה

ועוד. ואילך. צח ע' וש"נ.13)תר"ס סב. ע' תרצ"א סה"מ ו.14)ראה ה, דניאל 15.32)ע"פ ע' ח"א לקו"ש גם באחת 16)ראה

) הק' פניו  על שינוי ניכר הי' זה, בענין דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק שכאשר נרשם, ברשימת l"end.((17הרשימות נמצא ע"כ

) לידינו שהגיעה ).l"endראשיֿהפרקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז' את לקדושה ומעלים מבררים השביעי ביום הפרים ז' ובהקרבת לקדושה,

(ש  הקליפה של ה'פנימיים' מהשכל המידות ונולדות מהחכמה ˆ¯CÈלמטה ,[»ƒ
ÈÏk ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ לקלוט ומוכשר ÔÈÚÂראוי ,‰Êk ‰ÏÚ Èel‚Ï »»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¬∆»∆¿ƒ¿»

Ï"pk ,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿≈«ƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ««
.‰k¯‡a«¬À»

Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆≈«
,‰¯B˙c ‰Le¯i‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»¿»

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL בעת ∆«¿≈«ƒ
התורה  BÓˆÚלימוד ÌÈNÓ)≈ƒ«¿

BÏˆ‡ Lb¯pL (ÌÈÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»∆¿
בלימודו  מתייגע הוא אם שגם

שההצלחה  לחשוב מקום והיה

הוא  מהיגיעה, כתוצאה לו באה

חש  BÓkמצידו ‡l‡ BÈ‡L∆≈∆»¿
,ÂÈ·‡ ˙‡ L¯Bi‰ Ì„‡»»«≈∆»ƒ
‡a ˜¯ ,Ú‚ÈÂ Á¯Ë ‡lL∆…»«¿»««»
¯·kL ‰Le¯Èa ‡ÏÈnÓ BÏƒ≈»ƒ»∆¿»

,'eÎ ÂÈ·‡ ÔÈÎ‰ איננו ולכן ≈ƒ»ƒ
בלימוד  שלו בהצלחה מתגאה

עצמו  "משים להיפך אלא התורה

ÈÏkכשיריים" ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬»¿ƒ
B˙eiÓÈÙa Ïa˜Ï ÏÎeiL∆«¿«≈ƒ¿ƒƒ
¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¿≈»«≈
.‰¯Bz‰ ˙eiÓˆÚc ˙ÈÏÚ«¬≈¿«¿ƒ«»
Le¯t „BÚ LÈ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈≈≈
‰Ó e‰fL ,‰Le¯i‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»∆∆«
˙B¯B‡‰ ˙‡ L¯BÈ ·˜ÚiL∆«¬…≈∆»
(ÂNÚc L¯M‰) e‰˙c¿…«…∆¿≈»
L¯M‰) ÔewzÏ Ì„wL∆…∆«ƒ«…∆

(·˜ÚÈc12, בחסידות מבואר ¿«¬…
במתכונתם  העולמות כי

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

ספירות  ועשר ומסודר הדרגתי

בתוך  מלובשים שלהם שהאורות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

בכלים, התלבשות מסמל 'תיקון' לכן, הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים

והתלבשות  והגבלה מדידה ללא אורות מסמל 'תוהו' ואילו והדרגה, סדר

משורשו  שגבוה התוהו מעולם הוא כבכור) (שנולד עשו של ושורשו מסודרת.

עשו. מיד התוהו את 'יורש' יעקב אבל התיקון, מעולם שהוא יעקב של

eÈ‰Â היא זו eÏÙpLו'ירושה' e‰˙c ˙BˆBvp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ¿«¿«¿≈≈«ƒ¿…∆»¿
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca ÌÈÏk‰ ˙¯È·La עם במגע בא האדם כאשר ƒ¿ƒ««≈ƒ«¿»ƒ««¿ƒƒ

מפריד  שבהם, הטוב את מברר הוא הרי ה' עבודת לצורך הגשמיים הדברים

לקדושה  אותו ומעלה הרע מתוך ˜Ìeiאותו È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ¯e¯aL∆≈∆«¬∆«¿≈ƒ
Ï˙ ÌlkL ˙BÂˆn‰eLa «ƒ¿∆À»ƒ¿«¿

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·caƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
Úe„iÎÂ13Ìei˜ eÏÈÙ‡L ¿«»«∆¬ƒƒ

˙·BÁ Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈«
‰·‰‡ BÓk ,˙B··l‰«¿»¿«¬»

,‰‡¯ÈÂ לא קיומן ולכאורה ¿ƒ¿»
גשמיים  דברים עם במגע קשור

‰È‰iL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…∆∆ƒ¿∆
BÓÎe ,ÈÓLb‰ Ûeba ¯kƒ»«««¿ƒ¿

,‰‡¯Èa צריכה ה' שיראת ¿ƒ¿»
הגשמי  בגוף ניכרת להיות

כך  כדי עד הפחד מרוב שרועד

‡„Ï ‡c ÂÈ˙Baek¯‡∆̆«¿»»¿»
ÔL˜14, לזו זו נוקשות ברכיו »¿»

¯etq‰ Úe„iÎÂ15˙B„B‡ ¿«»««ƒ
"EcÁt Ôz ÔÎ·e" ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«¿≈≈«¿¿

,Ô˜f‰ ea¯ È„ÈŒÏÚ בראש «¿≈«≈«»≈
‰Át„השנה  Ï„b „vnL∆ƒ«…∆«««

בגופו  גם ונרגש ניכר שהיה

Át ˜¯ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»«««
ÌiÒÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Át«¿…»»»¿«≈

EcÁt ˙·z16. ≈««¿¿
‰Ê ÔÈÚ Ìb ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈«ƒ¿»∆
ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÌÚƒ»»¿≈¿ƒ¿«
‰Le¯iL Û‡L ,‰Le¯i‰«¿»∆«∆¿»
,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆¿≈
‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»
כוחו  לפי המוגבלת האדם, מצד

האדם  של «ŒÏkÓƒויכולתו
‰Ê È¯‰ ,ÌB˜Ó הירושה עניין »¬≈∆

עצמו  האדם עבודת ידי על בא hÓÏ‰שלא CLÓ דבר של בסופו ונקלט ƒ¿»¿«»
,ÏÎO‰ ÔÈÚÓ ÏÁ‰ ,BaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ,Ì„‡‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»»¿»««¿≈∆»≈≈ƒ¿««≈∆
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙Bˆn‰ Ìei˜a B˙„B·ÚÏ „ÚÂ ,˙Ú„Â ÌÚË««»««¿««¬»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

'eÎ ‰Le¯i‰ ÔÈÚ BLÈ ÌL ÌbL17 של ה'ירושה' בעניין גם וכך ∆«»∆¿ƒ¿««¿»
'יורשים' המצוות קיום ידי שעל הגשמיים בדברים שנפלו העליונים האורות

ליעקב). (מעשו הקדושה לצד אחרא מהסטרא אותם ומעבירים
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ז e"kyz'd ,zekeq crend leg zay

שּמׂשים  הּבּטּול עלֿידי נעׂשה זה וענין ּכזה, נעלה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלגּלּוי
ּגם  הּוא ׁשּכן לֹומר, ויׁש ּבארּכה. ּכּנ"ל ּכׁשיריים, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָֻעצמֹו
עצמֹו (מׂשים הּבּטּול ׁשעלֿידי ּדתֹורה, הּירּוׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָּבענין
את  הּיֹורׁש אדם ּכמֹו אּלא ׁשאינֹו אצלֹו ׁשּנרּגׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּכׁשיריים)
ׁשּכבר  ּבירּוׁשה מּמילא לֹו ּבא רק ויגע, טרח ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאביו,
ּבפנימּיּותֹו לקּבל ׁשּיּוכל ּכלי נעׂשה אזי כּו', אביו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָהכין

הּתֹורה. ּדעצמּיּות נעלית  הּיֹותר הּמדרגה ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָהמׁשכת

מה p‰Â‰ג) ׁשּזהּו הּירּוׁשה, ּבענין ּפרּוׁש עֹוד יׁש ¿ƒ≈ְְְִֵֵֶֶַַַָ
(הּׁשרׁש ּדתהּו האֹורֹות את יֹורׁש ְֲֵֶֶֶַַָֹֹֹׁשּיעקב

ּדיעקב) (ה ּׁשרׁש לּתּקּון ׁשּקדם עלֿידי 12ּדעׂשו) והינּו , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ
ּבּדברים  הּכלים ּבׁשבירת ׁשּנפלּו ּדתהּו הּנּצֹוצֹות ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּברּור
ׁשּכּלם  הּמצוֹות קּיּום עלֿידי נעׂשה זה ׁשּברּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻהּגׁשמּיים,

וכּידּוע  ּגׁשמּיים , ּבּדברים קּיּום 13נתלּבׁשּו ׁשאפילּו ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
צרי ויראה, אהבה ּכמֹו הּלבבֹות, חֹובת ׁשהן ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּמצֹות
ּביראה, ּוכמֹו הּגׁשמי, ּבּגּוף נּכר ׁשּיהיה ּבאפן ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָֹלהיֹות

נקׁשן  לדא ּדא הּסּפּור 14שארּכּוּבֹותיו וכּידּוע אֹודֹות 15, ְְְְִֶַַַַָָָָָָ
ּגדל  ׁשּמּצד הּזקן, רּבנּו עלֿידי "ּפחּד ּתן "ּובכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאמירת
לסּים  יכֹול היה ולא ּפח, ּפח רק לֹומר יכֹול היה ְְֵַַַַַַַַָָָָָָֹהּפחד

ּפחּד .16ּתבת ְְֵַַ

LÈÂ,הּירּוׁשה ּבענין לעיל האמּור עם זה ענין ּגם לקּׁשר ¿≈ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
למעלה  ּביֹותר, נעלה ענין הּוא ׁשּירּוׁשה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשאף
למּטה  נמׁש זה הרי מּכלֿמקֹום, ּדלתּתא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָמאתערּותא
מענין  החל ׁשּבֹו, הּמדרגֹות ּבכל האדם, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבפנימּיּות
הּמצֹות  ּבקּיּום לעבֹודתֹו ועד ודעת, טעם ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָהּׂשכל,

כּו' הּירּוׁשה ענין יׁשנֹו ׁשם ׁשּגם ּגׁשמ ּיים, .17ּבדברים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
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סה"מ 12) ואילך). 39 ע' תש"ב ואילך. כו ע' תרנ"ד (סה"מ תש"ב תרנ"ד. צוה תורה ד"ה ואילך. פס"ו תרל"ז וככה המשך ראה

ועוד. ואילך. צח ע' וש"נ.13)תר"ס סב. ע' תרצ"א סה"מ ו.14)ראה ה, דניאל 15.32)ע"פ ע' ח"א לקו"ש גם באחת 16)ראה

) הק' פניו  על שינוי ניכר הי' זה, בענין דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק שכאשר נרשם, ברשימת l"end.((17הרשימות נמצא ע"כ

) לידינו שהגיעה ).l"endראשיֿהפרקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ז' את לקדושה ומעלים מבררים השביעי ביום הפרים ז' ובהקרבת לקדושה,

(ש  הקליפה של ה'פנימיים' מהשכל המידות ונולדות מהחכמה ˆ¯CÈלמטה ,[»ƒ
ÈÏk ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ לקלוט ומוכשר ÔÈÚÂראוי ,‰Êk ‰ÏÚ Èel‚Ï »»»ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¬∆»∆¿ƒ¿»

Ï"pk ,ÌÈÈ¯ÈLk BÓˆÚ ÌÈNn˘ Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿≈«ƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ««
.‰k¯‡a«¬À»

Ìb ‡e‰ ÔkL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆≈«
,‰¯B˙c ‰Le¯i‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»¿»

Ïeha‰ È„ÈŒÏÚL בעת ∆«¿≈«ƒ
התורה  BÓˆÚלימוד ÌÈNÓ)≈ƒ«¿

BÏˆ‡ Lb¯pL (ÌÈÈ¯ÈLk¿ƒ«ƒ∆ƒ¿»∆¿
בלימודו  מתייגע הוא אם שגם

שההצלחה  לחשוב מקום והיה

הוא  מהיגיעה, כתוצאה לו באה

חש  BÓkמצידו ‡l‡ BÈ‡L∆≈∆»¿
,ÂÈ·‡ ˙‡ L¯Bi‰ Ì„‡»»«≈∆»ƒ
‡a ˜¯ ,Ú‚ÈÂ Á¯Ë ‡lL∆…»«¿»««»
¯·kL ‰Le¯Èa ‡ÏÈnÓ BÏƒ≈»ƒ»∆¿»

,'eÎ ÂÈ·‡ ÔÈÎ‰ איננו ולכן ≈ƒ»ƒ
בלימוד  שלו בהצלחה מתגאה

עצמו  "משים להיפך אלא התורה

ÈÏkכשיריים" ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬»¿ƒ
B˙eiÓÈÙa Ïa˜Ï ÏÎeiL∆«¿«≈ƒ¿ƒƒ
¯˙Bi‰ ‰‚¯„n‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«««¿≈»«≈
.‰¯Bz‰ ˙eiÓˆÚc ˙ÈÏÚ«¬≈¿«¿ƒ«»
Le¯t „BÚ LÈ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈≈≈
‰Ó e‰fL ,‰Le¯i‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»∆∆«
˙B¯B‡‰ ˙‡ L¯BÈ ·˜ÚiL∆«¬…≈∆»
(ÂNÚc L¯M‰) e‰˙c¿…«…∆¿≈»
L¯M‰) ÔewzÏ Ì„wL∆…∆«ƒ«…∆

(·˜ÚÈc12, בחסידות מבואר ¿«¬…
במתכונתם  העולמות כי

השתלשלות' 'סדר עם הנוכחית,

ספירות  ועשר ומסודר הדרגתי

בתוך  מלובשים שלהם שהאורות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

בכלים, התלבשות מסמל 'תיקון' לכן, הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים

והתלבשות  והגבלה מדידה ללא אורות מסמל 'תוהו' ואילו והדרגה, סדר

משורשו  שגבוה התוהו מעולם הוא כבכור) (שנולד עשו של ושורשו מסודרת.

עשו. מיד התוהו את 'יורש' יעקב אבל התיקון, מעולם שהוא יעקב של

eÈ‰Â היא זו eÏÙpLו'ירושה' e‰˙c ˙BˆBvp‰ ¯e¯a È„ÈŒÏÚ ¿«¿«¿≈≈«ƒ¿…∆»¿
,ÌÈiÓLb‰ ÌÈ¯·ca ÌÈÏk‰ ˙¯È·La עם במגע בא האדם כאשר ƒ¿ƒ««≈ƒ«¿»ƒ««¿ƒƒ

מפריד  שבהם, הטוב את מברר הוא הרי ה' עבודת לצורך הגשמיים הדברים

לקדושה  אותו ומעלה הרע מתוך ˜Ìeiאותו È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê ¯e¯aL∆≈∆«¬∆«¿≈ƒ
Ï˙ ÌlkL ˙BÂˆn‰eLa «ƒ¿∆À»ƒ¿«¿

,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·caƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
Úe„iÎÂ13Ìei˜ eÏÈÙ‡L ¿«»«∆¬ƒƒ

˙·BÁ Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈«
‰·‰‡ BÓk ,˙B··l‰«¿»¿«¬»

,‰‡¯ÈÂ לא קיומן ולכאורה ¿ƒ¿»
גשמיים  דברים עם במגע קשור

‰È‰iL ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…∆∆ƒ¿∆
BÓÎe ,ÈÓLb‰ Ûeba ¯kƒ»«««¿ƒ¿

,‰‡¯Èa צריכה ה' שיראת ¿ƒ¿»
הגשמי  בגוף ניכרת להיות

כך  כדי עד הפחד מרוב שרועד

‡„Ï ‡c ÂÈ˙Baek¯‡∆̆«¿»»¿»
ÔL˜14, לזו זו נוקשות ברכיו »¿»

¯etq‰ Úe„iÎÂ15˙B„B‡ ¿«»««ƒ
"EcÁt Ôz ÔÎ·e" ˙¯ÈÓ‡¬ƒ«¿≈≈«¿¿

,Ô˜f‰ ea¯ È„ÈŒÏÚ בראש «¿≈«≈«»≈
‰Át„השנה  Ï„b „vnL∆ƒ«…∆«««

בגופו  גם ונרגש ניכר שהיה

Át ˜¯ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»«««
ÌiÒÏ ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,Át«¿…»»»¿«≈

EcÁt ˙·z16. ≈««¿¿
‰Ê ÔÈÚ Ìb ¯M˜Ï LÈÂ¿≈¿«≈«ƒ¿»∆
ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ÌÚƒ»»¿≈¿ƒ¿«
‰Le¯iL Û‡L ,‰Le¯i‰«¿»∆«∆¿»
,¯˙BÈa ‰ÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»«¬∆¿≈
‡˙e¯Ú˙‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿¬»

,‡z˙Ïc,מלמטה התעוררות ƒ¿«»
כוחו  לפי המוגבלת האדם, מצד

האדם  של «ŒÏkÓƒויכולתו
‰Ê È¯‰ ,ÌB˜Ó הירושה עניין »¬≈∆

עצמו  האדם עבודת ידי על בא hÓÏ‰שלא CLÓ דבר של בסופו ונקלט ƒ¿»¿«»
,ÏÎO‰ ÔÈÚÓ ÏÁ‰ ,BaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa ,Ì„‡‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ»»»¿»««¿≈∆»≈≈ƒ¿««≈∆
,ÌÈiÓLb ÌÈ¯·„a ˙Bˆn‰ Ìei˜a B˙„B·ÚÏ „ÚÂ ,˙Ú„Â ÌÚË««»««¿««¬»¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ

'eÎ ‰Le¯i‰ ÔÈÚ BLÈ ÌL ÌbL17 של ה'ירושה' בעניין גם וכך ∆«»∆¿ƒ¿««¿»
'יורשים' המצוות קיום ידי שעל הגשמיים בדברים שנפלו העליונים האורות

ליעקב). (מעשו הקדושה לצד אחרא מהסטרא אותם ומעבירים
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.e"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

אדמו"ר ‡. כפס"ד הסוכות, דחג היו"ט ענין (ב) השבת, ענין (א) ענינים: שני בו יש סוכות המועד חול שבת
קודש" "מקרא קרוי המועד חול שגם קודש"1הזקן מקרא יום את לומר נוהגין המועד חול של "ובמוסף ,2.

זל"ז, סותרים שאינם ענינים עכ"פ או ויו"ט, לשבת המשותפים ענינים ישנם והנה,

השמחה – ענין כידוע *כמו בשבת, ולא ביו"ט שעיקרה דאף מוחין 3, ענינו ויו"ט דאבא, מוחין ענינו ששבת
השמחה  ענין ישנו בשבת גם הרי השמחה, מקום הוא ששם תוספת 4דאימא, יש שבו המועד, חול בשבת ובפרט ,

חול  בשבת דא"ח מאמרי אומרים שהיו נשיאינו רבותינו מהנהגת גם כמובן המועד, חול ימי שאר לגבי שמחה
המועד; חול ימי בשאר ולא המועד,

קודם. מהם מי שאלה מתעוררת – מהם אחד שבכל המיוחדים להענינים בנוגע אמנם,

יותר:·. ובפרטיות
קודם" תדיר תדיר ושאינו "תדיר והרי תדיר, להיותו – יו"ט לגבי בשבת מעלה .7יש

(תדיר) תמידי שדבר במוחש רואים החביבות לענין בנוגע שהרי – שבת לגבי ביו"ט מעלה יש גיסא, ולאידך
כ"כ  וחביבות תענוג בו מצד 8אין שבת, ואילו יתירה. חביבות בו יש תדיר, אינו שיו"ט זה מצד דוקא וא"כ, ,

בחסידות  (כמבואר יום בכל גם ישנו השבת שענין ובפרט חביבותו, מתמעטת שבכל 9תדירותו התפלה ענין שזהו
"זכור  יום בכל אומרים שלכן לקדשו"10יום), השבת יום אמירה 11את אלא בעלמא, אמירה זה שאין מובן והרי ,

השבת. ענין את האדם ברגש שפועלת

התורה  מקריאת מפסיקין המועד חול שבשבת התורה, דקריאת מהסדר – שבדבר הספק להכריע יש ולכאורה
המועד  בענין וקוראין שבת", המאמרים 12"בסדר שרוב נשיאינו, רבותינו של החסידות במאמרי גם שרואים וכפי .

שראי  מאלו – המועד חול בשבת לכאורה שנאמרו מוכח ומזה השבת. בענין ולא המועד, בעניני מתחילים – תי
קודם. חביב שהוא שיו"ט

חביבות  יש שבו סוכות, המועד חול לשבת ביחס משא"כ השנה, שבתות שאר לכל ביחס הוא זה כל אמנם,
חת"ת  בשיעורי לעצמו אחד כל של בהלימוד כולה התורה כל שמסיימים הראשונה הפעם שזוהי כיון – מיוחדת
היו"ט  של החביבות בדוגמת זה הרי וא"כ בציבור), בהקריאה השני', בפעם מסיימים תורה בשמחת (ואילו

הילקוט  כמ"ש תורה, תורה".13דשמחת של לגמרה סעודה ש"עושים

ולסוכות.‚. לשבת המשותף ענין אודות לדבר  – היא זה מספק בשלום" "לצאת היעוצה העצה ולכן,

הקודמות *) בשנים משנ"ת ע"פ השואבה, בית שמחת ענין נזכר לא למה השאלה על ויו"ט,5במענה בשבת גם ישנה הזה שבזמן
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה – תקנתנו היא שקלקלתנו לפי

התוס' דפי' אלו בדוגמת הם – ביה"ש שמחת החוגגים וכו' דחסידים נפרש באם את"ל 6תלוי משא"כ כו'". למיחש "דליכא
כו'". להניח הבא "אך שם: בתוס' מש"כ ע"פ ובפרט וכו'. לחסידות שייך ואין בפ"ע, ענין הוא זו דזריזות

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

בהגהה.1) ס"א סרמ"ב או"ח
ס"ו.2) סתפ"ז שם
ואילך.3) 130 ס"ע תש"ט סה"מ ד. יא, צו לקו"ת ראה
לקו"ש 4) שם. תש"ט סה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת ראה

ואילך. 62 ע' חל"ג .13 הערה 25 ע' חי"ג .31 הערה 1090 ע' ח"ד
מנחם 5) (תורת בתחלתה תשכ"א סוכות חוה"מ שבת שיחת ראה

וש"נ. .52 ע' חל"ח שם .(44 ע' חכ"ט התוועדויות –
סע"ב.6) קיד, פסחים – אחד ד"ה

ועוד.7) סע"ב. נא, ברכות
ובכ"מ.8) ב. כז, או"ת סע"ג. כג, לקו"א סקכ"א. כש"ט ראה
ובכ"מ.9) א. מא, בהר לקו"ת ע"ב. ריש ט, נח תו"א ראה

ח.10) כ, יתרו
שם.11) לקו"ת ראה
ה"ח.12) פי"ג תפלה הל' רמב"ם א. לא, מגילה
ס"י.13) סתקנ"א או"ח רמ"א וראה קעה. רמז מלכים יל"ש

סוסרמ"ו. יו"ד סתרס"ט.

e"kyz'd ,zekeq crend leg zay zgiy

פרשת  היא השבוע שפרשת וכיון שבת, עם הקשור שזהו"ע השבוע, פרשת אודות עתה ידובר לכך, ובהתאם
שעושים  השמחה תורה, שמחת הוא וחותמו שסיומו דסוכות היו"ט עם  גם קשור זה הרי התורה, סיום ברכה,

תורה. של לגמרה

הפרשה. ובסיום הפרשה בהתחלת רש"י פירוש עתה יתבאר – האחרונה בשנה הנהוג וע"פ

***

.„. הברכה "וזאת התיבות את רש"י מעתיק ברכה, פרשת למיתתו,בהתחלת "סמוך ומפרש: מותו", לפני .
אימתי". עכשיו לא שאם

להבין: וצריך

מבין א) ב"חדר" שלומד למקרא חמש בן הרי – אימתי" עכשיו לא "שאם הטעם לבאר רש"י הוצרך למה
לברכם? יוכל לא שאחרֿכך כיון מיתתו, קודם ישראל בני את ולברך להזדרז הוצרך רבינו שמשה בפשטות

עומד – מיתתו) (אחר כאן אף ומשמש, עומד (בחייו) להלן ש"מה הענין אמנם ישנו כו' הסוד ע"ד
מ 14ומשמש" כ"ק וכדברי אדמו"ר , אביהם 15ו"ח חיק אל נפשם בהשיבם ש"גם נשיאינו, לרבותינו בנוגע

. .שבשמים מרום כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא בלבד זה לא הנה לדרוש . .
משה  של לברכתו האחרונה האפשרות מקרא, של פשוטו ע"פ אבל ונחלתו". עמו בניו, על האב וחסדי רחמי

מיתתו. קודם –היא

מזה: יתירה

אמות" בטרם נפשי תברכך "בעבור יצחק: בברכת – כזה ענין בתורה שנזכר הראשונה פירש 16בפעם לא –
בפשטות, המובן דבר שזהו כיון אימתי", עכשיו לא "שאם רש"י

ימים  האריך שלאח"ז אף ימות, בטרם ברכתו ליתן יצחק הזדרז מדוע לבאר צורך יש הנ"ל בענין [ואדרבה:
שנה  ושמונים מאה מותי"17עד יום ידעתי לא זקנתי נא ש"הנה כיון אדם 18– מגיע "אם רש"י שמפרש וכפי ,

אני  אמי לפרק שמא אמר, קכ"ג. בן הי' ויצחק כן, לאחר שנים וחמש לפניהן שנים חמש ידאג אבותיו לפרק
שמא  אמי לפרק שמא מותי, יום ידעתי לא לפיכך לפרקה, סמוך שנים ה' בן והריני מתה, קכ"ז בת והיא מגיע,
מעצמו  המובן דבר הוא אימתי", עכשיו לא "שאם למיתה, סמוך ברכה דנתינת הענין עצם אבל אבא"; לפרק

בפשטות],

אימתי"? עכשיו לא "שאם לפרש רש"י הוצרך מותו" "לפני משה בברכת למה וא"כ,

מהימנא ב) רעיא רבינו, משה להבין: צריך גיסא הי'19ולאידך ישראל שאוהב בברכותיו 20, שהמתין היתכן –
מותו?! לפני שנים כו"כ לברכם יצחק כמו נהג שלא גם ומה מותו", "לפני עד לישראל

ובשתים:ג) – הברכה" "וזאת הלשון דיוק להבין צריך גם

" (1)e"שלפנ"ז?21זאת הפרשה לסיום ובהמשך בשייכות אינו זה ענין הרי – המוסיף ) (בוא"ו

" (2)z`f. אוחז משה "שהי' לומר שייך לא כאן הרי – .הברכה" ומראה רש"י . שפירש (כפי לישראל" .
הפסוק  נוספים 22על במקומות וכיו"ב תאכלו", אשר החי' דיבור?23"זאת של הו"ע ש"הברכה" כיון ,(

– משה של ברכותיו הן הן להלן שהנאמר ("פארזיכערן") להבטיח היא הכתוב שכוונת לומר אין ַוכמו"כ
קמ"ל?! דמאי
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סע"ב.14) יג, סוטה
קמא.15) ע' ח"א שלו אג"ק
ד.16) כז, תולדות
כח.17) לה, וישלח
ב.18) שם, תולדות
ובכ"מ.19) רפמ"ב. תניא ראה

ועוד.20) ע"ב. ריש סה, מנחות ראה
(עה"פ).21) ברכה ר"פ אוה"ח גם ראה
ב.22) יא, שמיני
ח,23) בהעלותך יג. ל, תשא ב. טו, בשלח ב. יב, בא יז. ט, נח

ד.
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פרשת  היא השבוע שפרשת וכיון שבת, עם הקשור שזהו"ע השבוע, פרשת אודות עתה ידובר לכך, ובהתאם
שעושים  השמחה תורה, שמחת הוא וחותמו שסיומו דסוכות היו"ט עם  גם קשור זה הרי התורה, סיום ברכה,

תורה. של לגמרה

הפרשה. ובסיום הפרשה בהתחלת רש"י פירוש עתה יתבאר – האחרונה בשנה הנהוג וע"פ

***

.„. הברכה "וזאת התיבות את רש"י מעתיק ברכה, פרשת למיתתו,בהתחלת "סמוך ומפרש: מותו", לפני .
אימתי". עכשיו לא שאם

להבין: וצריך

מבין א) ב"חדר" שלומד למקרא חמש בן הרי – אימתי" עכשיו לא "שאם הטעם לבאר רש"י הוצרך למה
לברכם? יוכל לא שאחרֿכך כיון מיתתו, קודם ישראל בני את ולברך להזדרז הוצרך רבינו שמשה בפשטות

עומד – מיתתו) (אחר כאן אף ומשמש, עומד (בחייו) להלן ש"מה הענין אמנם ישנו כו' הסוד ע"ד
מ 14ומשמש" כ"ק וכדברי אדמו"ר , אביהם 15ו"ח חיק אל נפשם בהשיבם ש"גם נשיאינו, לרבותינו בנוגע

. .שבשמים מרום כסא להדום מתרפסים עוד הנה מרעיתם, צאן מעל יפרדו שלא בלבד זה לא הנה לדרוש . .
משה  של לברכתו האחרונה האפשרות מקרא, של פשוטו ע"פ אבל ונחלתו". עמו בניו, על האב וחסדי רחמי

מיתתו. קודם –היא

מזה: יתירה

אמות" בטרם נפשי תברכך "בעבור יצחק: בברכת – כזה ענין בתורה שנזכר הראשונה פירש 16בפעם לא –
בפשטות, המובן דבר שזהו כיון אימתי", עכשיו לא "שאם רש"י

ימים  האריך שלאח"ז אף ימות, בטרם ברכתו ליתן יצחק הזדרז מדוע לבאר צורך יש הנ"ל בענין [ואדרבה:
שנה  ושמונים מאה מותי"17עד יום ידעתי לא זקנתי נא ש"הנה כיון אדם 18– מגיע "אם רש"י שמפרש וכפי ,

אני  אמי לפרק שמא אמר, קכ"ג. בן הי' ויצחק כן, לאחר שנים וחמש לפניהן שנים חמש ידאג אבותיו לפרק
שמא  אמי לפרק שמא מותי, יום ידעתי לא לפיכך לפרקה, סמוך שנים ה' בן והריני מתה, קכ"ז בת והיא מגיע,
מעצמו  המובן דבר הוא אימתי", עכשיו לא "שאם למיתה, סמוך ברכה דנתינת הענין עצם אבל אבא"; לפרק

בפשטות],

אימתי"? עכשיו לא "שאם לפרש רש"י הוצרך מותו" "לפני משה בברכת למה וא"כ,

מהימנא ב) רעיא רבינו, משה להבין: צריך גיסא הי'19ולאידך ישראל שאוהב בברכותיו 20, שהמתין היתכן –
מותו?! לפני שנים כו"כ לברכם יצחק כמו נהג שלא גם ומה מותו", "לפני עד לישראל

ובשתים:ג) – הברכה" "וזאת הלשון דיוק להבין צריך גם

" (1)e"שלפנ"ז?21זאת הפרשה לסיום ובהמשך בשייכות אינו זה ענין הרי – המוסיף ) (בוא"ו

" (2)z`f. אוחז משה "שהי' לומר שייך לא כאן הרי – .הברכה" ומראה רש"י . שפירש (כפי לישראל" .
הפסוק  נוספים 22על במקומות וכיו"ב תאכלו", אשר החי' דיבור?23"זאת של הו"ע ש"הברכה" כיון ,(

– משה של ברכותיו הן הן להלן שהנאמר ("פארזיכערן") להבטיח היא הכתוב שכוונת לומר אין ַוכמו"כ
קמ"ל?! דמאי
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סע"ב.14) יג, סוטה
קמא.15) ע' ח"א שלו אג"ק
ד.16) כז, תולדות
כח.17) לה, וישלח
ב.18) שם, תולדות
ובכ"מ.19) רפמ"ב. תניא ראה

ועוד.20) ע"ב. ריש סה, מנחות ראה
(עה"פ).21) ברכה ר"פ אוה"ח גם ראה
ב.22) יא, שמיני
ח,23) בהעלותך יג. ל, תשא ב. טו, בשלח ב. יב, בא יז. ט, נח

ד.
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בזה:‰. הביאור לומר ויש
גו' משה ברך אשר הברכה "וזאת הפסוק את לומדים ezenכאשר iptl ספר בהתחלת שאלה: מתעוררת – "

כמ"ש  למיתה, סמוך זה שהי' כבר מודגש לחודש"24דברים באחד חודש עשר  בעשתי שנה בארבעים "ויהי
אלא הוכיחן שלא "מלמד רש"י שפירש וכפי שבט), dzinl(ר"ח jenq לכללות בנוגע כבר שיודעים וכיון ."

ישראל" כל אל משה דבר אשר הדברים ש"אלה "וזאת 25הספר  להדגיש  הכתוב צריך למה – למיתתו סמוך
גו' משה ברך אשר ezenהברכה iptl?"

ו  הברכה, ענין את להקדים לו הי' למיתתו, סמוך לעשות משה שצריך הענינים מכל וק"ו:ואדרבה: במכ"ש
"דברי באדר zegkezאם בז' מיתתו קודם ימים ל"ז שבט, בר"ח לבנ"י ולומר להקדים יכול משה הי' בודאי 26" –

את גם להקדים יכול מותו"?ezkxaהי' "לפני היתה משה" ברך אשר ש"הברכה הכתוב מדגיש ולמה ;

. הברכה "וזאת בפירושו: רש"י מתרץ זו אימתי",וקושיא עכשיו לא שאם למיתתו, "סמוך מותו", לפני .
לברכה שבנוגע ממש ef")z`feכלומר, למיתתו" "סמוך עד אותה יאחר שמשה יותר וטוב צורך יש הברכה")

עכשיו  לא "שאם כיון עוד, לדחותה אפשר אי כאשר לפנ"ז), ימים ל"ז לאמרם שהתחיל התוכחות כדברי (דלא
כדלקמן. אימתי",

.Â:משה של לברכותיו יצחק של ברכותיו בין החילוק בהקדם ויובן
לך  שמתיו גביר "הן יעקב: את שברך הברכה אודות לעשו יצחק שאמר מצינו – יצחק של לברכותיו בנוגע

גו'"27וגו'" עולו ופרקת תריד כאשר "והי' ליעקב: בנוגע אמר לעשו בברכתו שהכוונה 28(וכן מובן, שמזה ,(
בנוגע היא זו envrבברכה awrilכבר התחילה הברכה שפעולת והיינו, אחריו, לזרעו בנוגע רק לא ,cin ומזה)

עשו). את יצחק שברך להברכה בנוגע גם מובן

שהיו לבנ"י בנוגע הנה – משה של ברכותיו onfdאבל eze`a:באמרו דברים, ספר בהתחלת משה בירכם כבר ,
ע  יוסף אבותיכם אלקי לכם""ה' דבר כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם ביותר,29ליכם גדולה ברכה שזוהי ,

מיד, להתקיים להתחיל יכולה זו וברכה הענינים; לכל בנוגע גם אלא הכתובים, כפשטות ל"בני", בנוגע רק ולא
אחד  בכרס ששה יולדים היו עתה שעד כשם שהרי – במדבר בהיותם ששים 30עוד גם לילד יכולים כמו"כ ,

אחד! בכרס ריבוא

הזמן המשך לכללות בנוגע היא שבפרשתנו הברכה לזרעם f"g`lyואילו בנוגע לארץ, שיכנסו לאחרי ,
הבאים). בדורות להיות שעתידים ענינים כו"כ הברכות בפרטי (כמבואר וכו' אחריהם

"סמוך  עד משה המתין ולכן משובח, זה הרי אותה, שמאחרים ככל זו, שברכה מובן, הרי שכן, וכיון
אימתי". עכשיו לא "שאם יותר, מאוחר לזמן לדחות אפשר אי כאשר ממש, למיתתו"

יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה הברכות בהתחלת ממש"נ להקשות כבר 31[ואין ישנו זה שענין ,
אין  זו ברכה לתוכן שבנוגע כך, בירושה, התורה להם ניתנה האחרון בזמן שנולדו אלו כל שהרי עתה, מיד

בתור אם כי מהברכות, חלק אינו זה פסוק כי, – יותר מאוחר לזמן להמתין שמפרש dncwdצורך כפי להברכות,
הפסוק  על .32רש"י מקום של בשבחו תחילה "פתח בא", מסיני בו"ה' יש בו שפתח ובשבח .zekf zxkfd

l`xyil ריצוי דרך זה וכל הכתובים), בהמשך מפרש"י כמובן גו '", משה לנו צוה "תורה הפסוק גם נכלל (שבזה
ברכה"]. עליהם שתחול אלו הם כדאי כלומר הוא,

.Ê" מ"ש גם יובן הקודמת:eעפ"ז הפרשה לסיום בהמשך בא זה שענין – המוסיף) (בוא"ו הברכה" זאת
גו' בהר ומות גו' כנען ארץ את וראה גו' העברים הר אל "עלה רבינו למשה נאמר הקודמת הפרשה בסיום

גו'" תבוא לא ושמה הארץ את תראה מנגד אז33כי שרק ,xxazpרבינו hlgenלמשה ote`a את עובר שאינו
לארץ  להכנס שלמעלה 34הירדן באופן לארץ ליכנס סוכ"ס יוכל ואולי האי שכולי תקוותו הי' אז עד משא"כ ,

הטבע. מדרך
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ג.24) א, דברים
א.25) שם,
וש"נ.26) ב. יג, מגילה
לז.27) שם, תולדות
מ.28) שם,
יא.29) שם, דברים

ז.30) א, שמות פרש"י
ד.31) לג, ברכה
ב.32) שם,
מטֿנב.33) לב, האזינו
(תורת 34) ס"זֿט תשכ"ו תשרי י"ג האזינו, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 52 ע' חמ"ה התוועדויות – מנחם
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" נאמר לזה .eובהמשך הברכה ועומד זאת לארץ, נכנס שאינו בוודאות למשה הוברר שכאשר – מותו" לפני .
בברכה בנ"י את לברך עמד אזי – ממש למיתתו" "סמוך שלאחרי z`f("ו efעתה להזמן בנוגע שהיא הברכה")

אימתי". עכשיו לא "שאם עוד, לדחותה  אפשר שאי כיון לארץ, הכניסה

.Á:להבין צריך עדיין אך
התוכחה, לענין למיתתו", "סמוך האחרון לרגע עד לדחותה למשה הי' שמוטב הברכה, ענין בין החילוק מהו
שפירש  כפי האפשרי, ככל לדחות טעם יש בזה שגם אף מיתתו), קודם ימים (ל"ז שבט בר"ח לומר שהתחיל

ושלא 24רש"י  ומוכיחו, וחוזר מוכיחו  יהא שלא כדי למיתה, סמוך אלא האדם את מוכיחין אין דברים ד' "מפני
וכו'" ממנו ומתבייש רואהו חבירו ?יהא

בזה: והביאור

הוא התוכחה dxezaענין ieeiv35 על לסמוך מבלי בטבע, בהתלבשות להיות צריך התומ"צ שקיום וכיון ,
באופן  הספינה העמדת ע"י הלבנה לקדש רצה שלא הזקן רבינו אודות הסיפור (וכידוע מהטבע שלמעלה ענינים

הטבע  מדרך הטבע 36שלמעלה בדרך שיספיק זמן במשך צורך יש שהרי שבט, בר"ח בזה להתחיל הוצרך לכן ,(
מיתתו. קודם לבנ"י לומר משה שהוצרך הענינים ריבוי כל עבור

הברכה  את לדחות למשה מוטב הי' – תורה ע"פ וציווי חיוב מצד הי' שלא הברכה, לענין בנוגע אבל
מהטבע, שלמעלה באופן לארץ שיכנס תקוה לו שהיתה זמן כל כו', לארץ הכניסה שלאחרי להזמן השייכת
עכשיו  לא "שאם ממש, למיתתו" "סמוך עתה ועומד לארץ, נכנס אינו שבודאי לו הוברר כאשר רק ובירכם

אימתי".

***

.Ë.'גו מורשה משה לנו צוה תורה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È רבינו משה של גדלותו אודות התורה מספרת ברכה פרשת כמשה 37בסיום בישראל עוד נביא קם "ולא :
וממשיך  כו'", שרוצה עת בכל אליו ומדבר בו גס לבו "שהי' רש"י, שמפרש וכפי פנים", אל פנים ה' ידעו אשר
ומסיים: ארצו", ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ לעשות ה' שלחו אשר והמופתים האותות "לכל בכתוב:

ישראל". כל לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולכל החזקה היד "ולכל
וגבורות  נסים – הגדול המורא ולכל בידיו, בלוחות התורה את שקבל – החזקה היד "ולכל רש"י : ומפרש

שנאמר  לעיניהם, הלוחות לשבור לבו שנשאו – ישראל כל לעיני והנורא, הגדול לעיניכם,38שבמדבר ואשברם
שנאמר  לדעתו, הקב"ה דעת והסכימה "39(ומוסיף:) אלא "ששברת", (לא שברת כחך `xyאשר יישר שברת"),

שבת  במסכת מפרש שרש"י (וכפי שבירתן").40ששברת" על ושיבחו שאישרו "אישור, מלשון הוא ש"אשר" ,

להבין: וצריך

ישראל"א) כל לעיני משה עשה "אשר מ"ש לפרש לו הי' מקרא, של פשוטו לפרש רש"י של שענינו כיון
zehyta משה עשה כו') שבמדבר וגבורות (נסים הגדול" ו"המורא כו') התורה את (שקיבל החזקה" ש"היד  –

ישראל  כל ה"היד 41לעיני על (לא קאי ישראל" כל לעיני משה עשה ש"אשר לפרש רש"י של הכרחו ומהו ,
נוסף? ענין על אלא) שלפנ"ז, הגדול " וה"מורא החזקה"

"ב) לומר צריך הכתוב הי' – נוסף ענין על קאי ישראל" כל ש"לעיני רש"י פירוש משה eלפי עשה אשר
" לפנ"ז, שנזכרו בענינים כמו וא"ו), (בתוספת ישראל" כל החזקהeלעיני היד הגדול"?eלכל המורא לכל
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יז.35) יט, קדושים
ואילך.36) 80 ע' ח"ה לקו"ש ואילך. ב תשנב, ח"ד לקו"ד ראה
ואילך.37) יו"ד לד,
יז.38) ט, עקב

א.39) לד, תשא
א.40) פז,
ובהנסמן41) 217 ע' חל"ד לקו"ש גם שם.ראה
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" נאמר לזה .eובהמשך הברכה ועומד זאת לארץ, נכנס שאינו בוודאות למשה הוברר שכאשר – מותו" לפני .
בברכה בנ"י את לברך עמד אזי – ממש למיתתו" "סמוך שלאחרי z`f("ו efעתה להזמן בנוגע שהיא הברכה")

אימתי". עכשיו לא "שאם עוד, לדחותה  אפשר שאי כיון לארץ, הכניסה

.Á:להבין צריך עדיין אך
התוכחה, לענין למיתתו", "סמוך האחרון לרגע עד לדחותה למשה הי' שמוטב הברכה, ענין בין החילוק מהו
שפירש  כפי האפשרי, ככל לדחות טעם יש בזה שגם אף מיתתו), קודם ימים (ל"ז שבט בר"ח לומר שהתחיל

ושלא 24רש"י  ומוכיחו, וחוזר מוכיחו  יהא שלא כדי למיתה, סמוך אלא האדם את מוכיחין אין דברים ד' "מפני
וכו'" ממנו ומתבייש רואהו חבירו ?יהא

בזה: והביאור

הוא התוכחה dxezaענין ieeiv35 על לסמוך מבלי בטבע, בהתלבשות להיות צריך התומ"צ שקיום וכיון ,
באופן  הספינה העמדת ע"י הלבנה לקדש רצה שלא הזקן רבינו אודות הסיפור (וכידוע מהטבע שלמעלה ענינים

הטבע  מדרך הטבע 36שלמעלה בדרך שיספיק זמן במשך צורך יש שהרי שבט, בר"ח בזה להתחיל הוצרך לכן ,(
מיתתו. קודם לבנ"י לומר משה שהוצרך הענינים ריבוי כל עבור

הברכה  את לדחות למשה מוטב הי' – תורה ע"פ וציווי חיוב מצד הי' שלא הברכה, לענין בנוגע אבל
מהטבע, שלמעלה באופן לארץ שיכנס תקוה לו שהיתה זמן כל כו', לארץ הכניסה שלאחרי להזמן השייכת
עכשיו  לא "שאם ממש, למיתתו" "סמוך עתה ועומד לארץ, נכנס אינו שבודאי לו הוברר כאשר רק ובירכם

אימתי".

***

.Ë.'גו מורשה משה לנו צוה תורה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.È רבינו משה של גדלותו אודות התורה מספרת ברכה פרשת כמשה 37בסיום בישראל עוד נביא קם "ולא :
וממשיך  כו'", שרוצה עת בכל אליו ומדבר בו גס לבו "שהי' רש"י, שמפרש וכפי פנים", אל פנים ה' ידעו אשר
ומסיים: ארצו", ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצרים בארץ לעשות ה' שלחו אשר והמופתים האותות "לכל בכתוב:

ישראל". כל לעיני משה עשה אשר הגדול המורא ולכל החזקה היד "ולכל
וגבורות  נסים – הגדול המורא ולכל בידיו, בלוחות התורה את שקבל – החזקה היד "ולכל רש"י : ומפרש

שנאמר  לעיניהם, הלוחות לשבור לבו שנשאו – ישראל כל לעיני והנורא, הגדול לעיניכם,38שבמדבר ואשברם
שנאמר  לדעתו, הקב"ה דעת והסכימה "39(ומוסיף:) אלא "ששברת", (לא שברת כחך `xyאשר יישר שברת"),

שבת  במסכת מפרש שרש"י (וכפי שבירתן").40ששברת" על ושיבחו שאישרו "אישור, מלשון הוא ש"אשר" ,

להבין: וצריך

ישראל"א) כל לעיני משה עשה "אשר מ"ש לפרש לו הי' מקרא, של פשוטו לפרש רש"י של שענינו כיון
zehyta משה עשה כו') שבמדבר וגבורות (נסים הגדול" ו"המורא כו') התורה את (שקיבל החזקה" ש"היד  –

ישראל  כל ה"היד 41לעיני על (לא קאי ישראל" כל לעיני משה עשה ש"אשר לפרש רש"י של הכרחו ומהו ,
נוסף? ענין על אלא) שלפנ"ז, הגדול " וה"מורא החזקה"

"ב) לומר צריך הכתוב הי' – נוסף ענין על קאי ישראל" כל ש"לעיני רש"י פירוש משה eלפי עשה אשר
" לפנ"ז, שנזכרו בענינים כמו וא"ו), (בתוספת ישראל" כל החזקהeלעיני היד הגדול"?eלכל המורא לכל
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א.39) לד, תשא
א.40) פז,
ובהנסמן41) 217 ע' חל"ד לקו"ש גם שם.ראה
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לפנ"ז,ג) שנזכרו הענינים על (לא קאי ישראל" כל לעיני משה עשה ש"אשר לפרש מוכרח רש"י אם גם
על שמורה נוסף ענין נמצא לא האם – נוסף ענין על yאלא) ezelcbdyn lהענין zegeldמלבד zxiayc!?

תשא  בפ' רש"י שפירש מהטעם הלוחות, את לשבור הוכרח רבינו שמשה אמת מה 42הן (משה), "אמר :
תורה  אמרה המצוות, מן אחד שהוא התורה 43פסח בו, יאכל לא שבשמים) לאביו מעשיו (שנתנכרו נכר בן כל

רבינו?! משה של לגדלותו זה ענין שייך מה אבל – (בתמי') להם" ואתננה מומרים ישראל וכל כאן, כולה

וגם  מובן אעפ"כ, אבל רח"ל, אבר לו ולקטוע חולה לנתח לפעמים שצריך לרופא – דומה הדבר למה משל
לרופא! יותר גדול שבח תחשב אבר, לו לקטוע הוצרך ולא רגליו, על החולה את שהעמיד שהעובדה פשוט,

("היד  בידיו שקבל התורה את להם שנתן עי"ז – רגליהם על בנ"י את העמיד רבינו משה בנמשל: ועד"ז
בגדלותו  ענין עוד הכתוב מוסיף זה כל ולאחרי הגדול"); ("המורא במדבר וגבורות נסים להם ועשה החזקה"),

ענין להיות צריך זה הרי עילוי, אחר  בעילוי למדריגה ממדריגה שהולכים הסדר וע"פ – משה xzeiשל dlrp–
הלוחות?! שבירת

הלוחותד) את לשבור לבו "שנשאו הדיוק שבפעולת mdipirlמהו כו') (האומץ הלב נשיאות נחשבת במה – "
" l`xyiהשבירה lk ipirlהפעולה עצם לגבי ,"zegeld zxiaycהמה אלקים מעשה ש"הלוחות שכיון והמכתב ,

הוא" אלקים הרי 44מכתב שצריך, בפשטות xzeiaמובן lecb une` האומץ מאשר יותר הרבה – לשברם כדי
ישראל"! כל "לעיני בהשבירה

בנ"י היו העגל חטא שבעת avndובפרט ltya"עמך שחת "כי הקב"ה 45– אמר זה שבגלל כך, כדי ועד ,
רד" "לך הנשיאות 45למשה מתבטאת כיצד וא"כ, משה; אצל גם ירידה פעל בנ"י של הירוד שמצבם היינו, ,

דוקא? "לעיניהם" הלוחות בשבירת משה של לב

.‡È:בזה והביאור
"היד  על קאי ישראל" כל לעיני משה עשה ש"אשר הכתובים בפשטות שנראה כפי לפרש יכול אינו רש"י
"לעיני  גלוי באופן נעשו אלו שענינים בכך גם התבטאה משה של שגדלותו והיינו, הגדול", ו"המורא החזקה"
באופן  שנעשו בענינים היא משה של שגדלותו יותר, גדול חידוש לומר צריך הכתוב הי' דא"כ, – ישראל" כל

elekגלוי mlerd lk ipirl דברים בפ' כמ"ש ויראתך46, פחדך תת אחל הזה "היום :minyd lk zgz minrd ipt lr,"
עוג, מלחמת ביום למשה חמה "שעמדה רש"י, שמפרש minydוכפי lk zgz xacd rcepe."

אלא  לפנ"ז, שנזכרו הענינים על קאי לא ישראל" כל לעיני משה עשה ש"אשר לפרש רש"י מוכרח ולכן,
נוסף. ענין זהו

.·È:ובהקדמה
באופן  כלליים קוים בשני שמתבטאת כפי רבינו משה של גדלותו אודות התורה מספרת שלפנ"ז בפסוקים

להקב" ביחס (א) האלקית: פנים",ההתגלות אל פנים ה' ידעו אשר כמשה בישראל עוד נביא קם "ולא – ה
הנביאים  מכל למעלה במינו, מיוחד באופן היתה כו' הנבואה ענין ע"י רבינו למשה האלקית שההתגלות היינו,
ולכל  גו' והמופתים האותות "לכל – משה ע"י שנפעלה לבנ"י האלקות התגלות היינו, לבנ"י, ביחס (ב) כו',

והנורא" הגדול "במדבר שגם ועד גו'", הגדול המורא ולכל החזקה וגבורות"47היד "נסים לבנ"י משה הראה
האלקים" הוא ש"ה' .48שהוכיחו

נאמר  ולא וגו'", האותות "לכל נאמר השני הסוג בהתחלת לכן, שונים, סוגים שני אודות שמדובר וכיון
"e" לאח"ז שנאמר (כפי המוסיף בוא"ו וגו'", האותות החזקהeלכל היד שאין eלכל כיון – הגדול") המורא לכל

היחס  אודות מדובר לפנ"ז שהרי עצמו, בפני בסוג שהוא נוסף ענין אלא לפנ"ז, למש"נ בהמשך פרט עוד זה
לבנ"י. משה של היחס אודות מדובר ועתה להקב"ה, משה של
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נוסף  ענין שזהו עכצ"ל, המוסיף, וא"ו ללא ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר נאמר לאח"ז שגם וכיון
הנ"ל. הסוגים משני בא' נכלל שאינו משה של בגדלותו

רבינו  משה של עניניו כל דלכאורה, – הנ"ל הסוגים לשני שייך שאינו ענין רבינו משה אצל מצינו היכן אך
מידי?! לא ותו לבנ"י, אלקות גילוי או הנבואה, ענין ע"י אליו אלקית התגלות או הנ"ל, סוגים משני בא' הם

לעיניהם". הלוחות לשבור לבו "נשאו רבינו: משה אצל נוסף ענין שישנו רש"י אומר זה על הנה –

.‚È:בזה והביאור
– בשטחיות שנראית כפי – הלוחות לא שבירת וגם למשה, מהקב"ה לא כו', אלקית התגלות של ענין אינה

(הלוחות) את שובר הוא הרי כאן ואילו לבנ"י, תורה ולגלות ליתן הוא משה של ענינו ואדרבה: לבנ"י, משה ע"י
התורה.

רבינו משה של גדלותו בזה מתבטאת xzeiואעפ"כ, dlrpe cgein ote`a שנזכרו הענינים פרטי בכל מאשר
הלוחות לשבור לבו "שנשאו – ":mdipirlלפנ"ז

שהוצרך  אמת הן – ישראל"?! כל "לעיני דוקא הלוחות את רבינו משה שבר מדוע מובן: אינו לכאורה
זאת  לעשות יכול הי' עדיין אבל ס"י), (כנ"ל מומרים" "כולם כאשר לבנ"י לתתם יכול הי' שלא כיון לשברם,
לאחרי  שאפילו גם ומה – "לעיניהם"?! הלוחות שבירת ע"י בנ"י כל את לצער הוצרך ולמה חדרים, בחדרי
הלוחות  שבירת ע"י אותם ציער למה וא"כ, וכו'), עבורם התפלל (שלכן לבנ"י משה אהבת אבדה לא העגל חטא

דוקא?! "לעיניהם"

לעיניהם" הלוחות את לשבור לבו "שנשאו רבינו, משה של הנפלאה גדלותו את רואים שכאן – בזה והביאור
כלפי  אצלו שהי' הבלתיֿמוגבל ("צוטרוי") והאמון האמונה את רבינו משה עזב לא העגל, חטא לאחרי שגם –
שלכם  ההנהגה ראו! להם: אומר הוא הרי שבכך לעיניהם, הלוחות את ישבור שכאשר בטוח, בהיותו בנ"י,
לשוב  ומיד תיכף עליהם יפעל בודאי זה הרי – רח"ל לוחות") ("געטליכע אלקיים לוחות שבירת גורמת

.49בתשובה 

שאפילו  בנ"י, כלפי שרחש הבלתיֿמוגבל והאמון באמונה מתבטאת – רבינו משה של נעלית היותר גדלותו
יראה  רק שכאשר בטוח, הי' ועבדוהו, עגל עשו מ"ת לאחרי קצר שזמן כך, כדי עד גרוע, הכי ומצב במעמד
מיד  ישובו בודאי – ח"ו מהקב"ה אותם ומנתקת איד") ּפינטעלע ("די היהדות בנקודת פוגעת שהנהגתם להם

בתניא  הזקן רבינו שמבאר וכפי אזי 50בתשובה, מהקב"ה, ח"ו נפרד להיות עלול שהוא מרגיש יהודי שכאשר ,
ישראל"), ופושעי שבקלים ("קל התומ"צ מקיום ביותר רחוק עדיין הוא אם וגם היהדות, נקודת אצלו מתעוררת

השם! קידוש על נפשו למסור הוא מוכן

כ  בתשובה:ואכן לשוב מיד נתעוררו הלוחות, את שבר רבינו שמשה ראו בנ"י שכאשר – בפועל הי' ך 

נאמר  העגל חטא הרבה 51לאחרי הי' בעגל החוטאים מספר והרי איש". אלפי כשלשת גו' העם מן "ויפול
מאות  חמש לכל יתנם ולא הלוחות, את משה ישבור איש אלפי ג' שבשביל יתכן לא שהרי אלפים, מג' יותר

מומרים". ישראל ש"כל תשא בפ' רש"י מפירוש וכנ"ל מישראל! אלף ושבע תשעים

איש" אלפי "כשלשת רק נפלו בנ"י אלף מאות שש שמכל לכך שהסיבה שאר *ועכצ"ל, שכל לפי – היא
לעיניהם. הלוחות את משה כששבר מיד  בתשובה שבו בנ"י

.„È העגל דחטא המאורע בעת תשא, בפ' נאמרה לא ישראל כל לעיני הלוחות ששבירת הטעם גם יובן ועפ"ז
לעיניכם": "ואשברם נאמר עקב בפרשת רק אלא עצמו,

כמ"ש )* התראה, בלא בעדים שעבדו אלו שמים בידי מתו לזה ונוסף לוי, בני ע"י שנפלו אלו רק הוא אלפים דג' שהמספר 52ואף

בנ"י  דמספר ההשוואה הרי – העם" את ה' העגל È¯Á‡Ï"ויגוף שנפלו.È"˘¯ÙÎ(חטא הרבה היו שלא מוכיחה, במדבר), ר"פ

ביהדותו  עודנו זו שבעבירה לו ש"נדמה כו'", שטות רוח לולי תאותה, ברוח מושלת היתה קלה שדעתה המנאפת אשה ש"אפילו
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נוסף  ענין שזהו עכצ"ל, המוסיף, וא"ו ללא ישראל", כל לעיני משה עשה "אשר נאמר לאח"ז שגם וכיון
הנ"ל. הסוגים משני בא' נכלל שאינו משה של בגדלותו

רבינו  משה של עניניו כל דלכאורה, – הנ"ל הסוגים לשני שייך שאינו ענין רבינו משה אצל מצינו היכן אך
מידי?! לא ותו לבנ"י, אלקות גילוי או הנבואה, ענין ע"י אליו אלקית התגלות או הנ"ל, סוגים משני בא' הם

לעיניהם". הלוחות לשבור לבו "נשאו רבינו: משה אצל נוסף ענין שישנו רש"י אומר זה על הנה –

.‚È:בזה והביאור
– בשטחיות שנראית כפי – הלוחות לא שבירת וגם למשה, מהקב"ה לא כו', אלקית התגלות של ענין אינה

(הלוחות) את שובר הוא הרי כאן ואילו לבנ"י, תורה ולגלות ליתן הוא משה של ענינו ואדרבה: לבנ"י, משה ע"י
התורה.

רבינו משה של גדלותו בזה מתבטאת xzeiואעפ"כ, dlrpe cgein ote`a שנזכרו הענינים פרטי בכל מאשר
הלוחות לשבור לבו "שנשאו – ":mdipirlלפנ"ז

שהוצרך  אמת הן – ישראל"?! כל "לעיני דוקא הלוחות את רבינו משה שבר מדוע מובן: אינו לכאורה
זאת  לעשות יכול הי' עדיין אבל ס"י), (כנ"ל מומרים" "כולם כאשר לבנ"י לתתם יכול הי' שלא כיון לשברם,
לאחרי  שאפילו גם ומה – "לעיניהם"?! הלוחות שבירת ע"י בנ"י כל את לצער הוצרך ולמה חדרים, בחדרי
הלוחות  שבירת ע"י אותם ציער למה וא"כ, וכו'), עבורם התפלל (שלכן לבנ"י משה אהבת אבדה לא העגל חטא

דוקא?! "לעיניהם"

לעיניהם" הלוחות את לשבור לבו "שנשאו רבינו, משה של הנפלאה גדלותו את רואים שכאן – בזה והביאור
כלפי  אצלו שהי' הבלתיֿמוגבל ("צוטרוי") והאמון האמונה את רבינו משה עזב לא העגל, חטא לאחרי שגם –
שלכם  ההנהגה ראו! להם: אומר הוא הרי שבכך לעיניהם, הלוחות את ישבור שכאשר בטוח, בהיותו בנ"י,
לשוב  ומיד תיכף עליהם יפעל בודאי זה הרי – רח"ל לוחות") ("געטליכע אלקיים לוחות שבירת גורמת

.49בתשובה 

שאפילו  בנ"י, כלפי שרחש הבלתיֿמוגבל והאמון באמונה מתבטאת – רבינו משה של נעלית היותר גדלותו
יראה  רק שכאשר בטוח, הי' ועבדוהו, עגל עשו מ"ת לאחרי קצר שזמן כך, כדי עד גרוע, הכי ומצב במעמד
מיד  ישובו בודאי – ח"ו מהקב"ה אותם ומנתקת איד") ּפינטעלע ("די היהדות בנקודת פוגעת שהנהגתם להם

בתניא  הזקן רבינו שמבאר וכפי אזי 50בתשובה, מהקב"ה, ח"ו נפרד להיות עלול שהוא מרגיש יהודי שכאשר ,
ישראל"), ופושעי שבקלים ("קל התומ"צ מקיום ביותר רחוק עדיין הוא אם וגם היהדות, נקודת אצלו מתעוררת

השם! קידוש על נפשו למסור הוא מוכן

כ  בתשובה:ואכן לשוב מיד נתעוררו הלוחות, את שבר רבינו שמשה ראו בנ"י שכאשר – בפועל הי' ך 

נאמר  העגל חטא הרבה 51לאחרי הי' בעגל החוטאים מספר והרי איש". אלפי כשלשת גו' העם מן "ויפול
מאות  חמש לכל יתנם ולא הלוחות, את משה ישבור איש אלפי ג' שבשביל יתכן לא שהרי אלפים, מג' יותר

מומרים". ישראל ש"כל תשא בפ' רש"י מפירוש וכנ"ל מישראל! אלף ושבע תשעים

איש" אלפי "כשלשת רק נפלו בנ"י אלף מאות שש שמכל לכך שהסיבה שאר *ועכצ"ל, שכל לפי – היא
לעיניהם. הלוחות את משה כששבר מיד  בתשובה שבו בנ"י

.„È העגל דחטא המאורע בעת תשא, בפ' נאמרה לא ישראל כל לעיני הלוחות ששבירת הטעם גם יובן ועפ"ז
לעיניכם": "ואשברם נאמר עקב בפרשת רק אלא עצמו,

כמ"ש )* התראה, בלא בעדים שעבדו אלו שמים בידי מתו לזה ונוסף לוי, בני ע"י שנפלו אלו רק הוא אלפים דג' שהמספר 52ואף

בנ"י  דמספר ההשוואה הרי – העם" את ה' העגל È¯Á‡Ï"ויגוף שנפלו.È"˘¯ÙÎ(חטא הרבה היו שלא מוכיחה, במדבר), ר"פ

ביהדותו  עודנו זו שבעבירה לו ש"נדמה כו'", שטות רוח לולי תאותה, ברוח מושלת היתה קלה שדעתה המנאפת אשה ש"אפילו
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(49.241 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
פי"חֿיט.50) פי"ד.

כח.51) שם, תשא
כ.52) שם, פרש"י ובפרש"י. לה שם, תשא
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מדברי  וכחלק כו'. הנהגתם לאופן בנוגע ו"מוסר" תוכחה" "דברי לבנ"י רבינו משה אומר עקב בפרשת
מסכה" עגל לכם עשיתם גו' "חטאתם כאשר ראו! להם: אומר גו'53התוכחה, הלוחות בשני "ואתפוש אזי ,

לעיניכם" בתשובה!38ואשברם שבתם ומיד ותיכף ,

בסתירה  היא העגל בעשיית שהנהגתכם בכך שההכרה לדעת שנוכחתם לאחרי הרי – משה ממשיך – שכן וכיון
לנצל  עליכם – בתשובה לשוב מיד שנתעוררתם אצלכם פעלה לעיניכם) שיברתים (שבגללה האלקיים להלוחות
עם  קשורה עשה מצות כל שהרי הלוחות, עם קשורים הם שגם המצוות, לכל ביחס הנהגתכם לכללות בנוגע זאת

אלקיך" הוי' "אנכי "לא 54הציווי הציווי עם קשורה תעשה לא מצות וכל אחרים"55, אלהים לך .56יהי'

התניא  בספר הזקן רבינו ע"י לאח"ז שנתגלה הענין תוכן גם .57וזהו

.ÂË:להבין צריך עדיין אך
את  רבינו משה עשה בתשובה, לשוב שיתעוררו בשביל ישראל בני לעיני הלוחות את שבשברו יאמר מי

oekpd xacdלהיות יכול הי' איך וא"כ, בעליֿבחירה, אודות מדובר סוכ"ס הרי –geha לשוב יתעוררו אכן שעי"ז
בתשובה; שישוב בטוח הי' אותו שבהכירו לומר אפשר מישראל, יחיד אודות מדובר כאשר בשלמא בתשובה?!
ועל  בתשובה, לשוב יתעוררו שבודאי בטוח להיות יכול הי' איך בנ"י, ריבוא ששים אודות מדובר כאשר אבל

לעיניהם?! הלוחות את לשבור זה, סמך

והיינו, ששברת", כחך יישר שברת, אשר שנאמר לדעתו, הקב"ה דעת "והסכימה רש"י: מוסיף זה ועל
בתשובה  לשוב יתעוררו שבודאי בנ"י של ומצבם מעמדם את ששיער רבינו, משה של לדעתו הסכים שהקב"ה

היא. נכונה אכן זו שהשערה לעיניהם, הלוחות משבירת כתוצאה

את  לבאר מבלי לדעתו", הקב"ה דעת ש"הסכימה רק שכותב כאן, רש"י פירוש בין החילוק גם יובן ועפ"ז
מומרים", ישראל ש"כל בגלל הלוחות דשבירת הטעם שמבאר תשא, בפ' לפירושו הלוחות, לשבירת הסיבה

כי: – בו" יאכל לא שבשמים) לאביו מעשיו (שנתנכרו נכר בן "כל בפסח ממ"ש וק"ו במכ"ש

לעיני  היתה ששבירתם אפילו שם נזכר ולא כשלעצמו, הלוחות דשבירת המאורע אודות מסופר תשא בפ'
הסיבה  את רש"י מבאר ושם כו'"; לבו "שנשאו רבינו משה של גדלותו אודות מדובר לא ששם כיון ישראל, כל
וחומר" "קל שהרי רבינו, משה של גדלותו את מבטא זה שאין כו', מפסח הקלֿוחומר בגלל הלוחות לשבירת
שוה" "גזירה כמו אינו וחומר" ש"קל (ובפרט רבינו משה במדריגת שאינו מי גם לחשב שיכול שכלי ענין הוא

. דן אדם מעצמו"ש"אין דן ש"אדם ק"ו משא"כ מרבותיו, גמיר אא"כ מעצמו" .59;(

וההפלאה  העילוי את שמבטא ענין בתור ישראל כל לעיני הלוחות שבירת אודות מדובר בפרשתנו משא"כ
ולכן  לעיניהם, הלוחות משבירת כתוצאה בתשובה ישובו שבודאי בבנ"י ובטח שהאמין משה, של בגדולתו
שהוא  כפי בנ"י של ומצבם מעמדם את שיער שאכן לדעתו", הקב"ה דעת ש"הסכימה להוסיף רק רש"י צריך

לאמיתתו.

.ÊË"להשלמה התחלה ש"מתכיפין ישראל מנהג התורה:60וע"פ על רש"י פירוש והתחלת סיום לקשר יש –
הזה  מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך הי' לא יצחק רבי "אמר היא: התורה על רש"י פירוש התחלת

לתת 61לכם  לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ישראל, בה שנצטוו ראשונה מצוה שהיא ,
גוים  נחלת אומרים 62להם הם גוים, שבעה ארצות שכבשתם אתם ליסטים לישראל העולם אומות יאמרו שאם ,

מהם  נטלה וברצונו להם, נתנה ברצונו בעיניו, ישר לאשר ונתנה בראה, הוא היא, הקב"ה של הארץ כל להם
לנו". ונתנה

ישראל" מאלקי מובדלת נשמתו מאחדותו,,58ואין ח"ו "ליפרד ועי"ז ח"ו", ע"ז "לעבוד מסכימה היתה שלא מזה וק"ו במכ"ש
כו'" ממיתה קלים יסורים שהם הניאוף ותאות היצר לכבוש "וכ"ש ממנה", נפשה את נוטלים .57אפילו
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טז.53) ט, עקב
ו.54) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
ז.55) ה, שם ג. שם,
רפ"כ.56) תניא ראה
פכ"ד.57)

פי"ד.58) תניא
וש"נ.59) סע"א. סו, פסחים
בראשית.60) לחתן "מרשות" נוסח
ב.61) יב, בא
ו.62) קיא, תהלים
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הקדושה  מהיפך שלוקחים לנו", ונתנה מהם "נטלה גוים", נחלת להם ד"לתת שהענין – הדברים ותוכן
הוא לקדושה, xzeiומכניסים dlrp'גו מעשיו כח "משום ד"בראשית", הענין שלכן ומצוות, התורה ענין מאשר

ראשונה". "מצוה לכם", הזה ל"החודש קודם גוים", נחלת להם לתת

פעולתו  על לא כח" "יישר רבינו למשה נותן שהקב"ה – התורה על רש"י פירוש לסיום גם מתאים זה וענין
הוציא  שעי"ז לעיניהם, הלוחות שבירת ע"י בתשובה לעוררם בנ"י על פעולתו על אלא לבנ"י, התומ"צ בנתינת
מתבטאת  זה שבענין לנו"), ונתנה מהם "נטלה (ע"ד בתשובה והחזירם "מומרים" של ומצב ממעמד אותם

רבינו משה של xzeiגדולתו cer. והמופתים האותות ב"כל ביטוי לידי שבאה הגדולה .מאשר החזקה היד ..
הגדול" .63(ו)המורא
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שבירת 63) בענין הלומדות ע"ד הביאור וגם ההתוועדות, סיום
(ראה  גזל דין או מזיק דין משום בזה יש דלכאורה משה, ע"י הלוחות

– ואילך) 53 ע' חל"ד לקו"ש – זו שנה שמח"ת ויום ליל שיחות גם
) לע"ע לידינו הגיעו ).l"endלא
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הקדושה  מהיפך שלוקחים לנו", ונתנה מהם "נטלה גוים", נחלת להם ד"לתת שהענין – הדברים ותוכן
הוא לקדושה, xzeiומכניסים dlrp'גו מעשיו כח "משום ד"בראשית", הענין שלכן ומצוות, התורה ענין מאשר

ראשונה". "מצוה לכם", הזה ל"החודש קודם גוים", נחלת להם לתת

פעולתו  על לא כח" "יישר רבינו למשה נותן שהקב"ה – התורה על רש"י פירוש לסיום גם מתאים זה וענין
הוציא  שעי"ז לעיניהם, הלוחות שבירת ע"י בתשובה לעוררם בנ"י על פעולתו על אלא לבנ"י, התומ"צ בנתינת
מתבטאת  זה שבענין לנו"), ונתנה מהם "נטלה (ע"ד בתשובה והחזירם "מומרים" של ומצב ממעמד אותם

רבינו משה של xzeiגדולתו cer. והמופתים האותות ב"כל ביטוי לידי שבאה הגדולה .מאשר החזקה היד ..
הגדול" .63(ו)המורא
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שבירת 63) בענין הלומדות ע"ד הביאור וגם ההתוועדות, סיום
(ראה  גזל דין או מזיק דין משום בזה יש דלכאורה משה, ע"י הלוחות

– ואילך) 53 ע' חל"ד לקו"ש – זו שנה שמח"ת ויום ליל שיחות גם
) לע"ע לידינו הגיעו ).l"endלא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל ז"ע מכתבו מכ"ח אלול )שכנראה הלך בדואר הרגיל(.

להרבות  שיתחיל  פשוטה,  כוונתי  מעיקרא,  תקון  שצריך  מובן  שלו,  זמנים  סדר  אודות  ובמ"ש 

סופה  )בזמן(  מעוני  התורה  את  שהמקיים  ופס"ד,  דבריהם  על  רז"ל  ומובטחים  בפועל,  התורה  בלימוד 

עול תורה מעבירין  ג"כ מדברי רז"ל במשנתם, שכל המקבל עליו  זה  והרי מובן  )בזמן(.  לקיימה מעושר 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהודגש בזה הענין דעול תורה דוקא, ולא כשיש הרבה זמן והרבה חשק 

וכו' והאריכות בזה אך למותר.

תקותי ששומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים וכן שומר הקביעות בלימוד 

תורת החסידות שמזכיר נוסף על הלימוד ביום הש"ק, ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל שאז בש"ק 

ההכרח בלימוד פנימיות התורה )שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות(.

ולהודעתו ממצב זוגתו תחי', השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה 

כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז, שזוגתו תחי' מנצלת כשרונותי' להפצת היהדות המסורתית ועניני' 

ובפרט בשטח החינוך שחוננה בזה מהשגחה העליונה בכשרון מיוחד כפי שראתה בפועל בעבר.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÂÈ·" ÌÈÈÓÚÙ ÏÚ ‡"˘¯‰Ó‰ ¯·Ò‰Â ‡¯Ó‚‰ È¯·„

"ÔÂ˘‡¯‰
הסוכות  חג על מצווים אנו שבה נאמר 1בפרשה

הראשון  "ביום הראשון": "ביום כל 2פעמיים קודש מקרא

תעשו" לא עבודה הראשון 3מלאכת ביום לכם "ולקחתם ,
הדר...". עץ כך 4פרי על אומרת פעמיים 5הגמרא שבשכר ,

דחג" הרגל "שביתת – מקרא 6"ראשון" הראשון (ביום

–7קודש  הראשון) ביום לכם (ולקחתם לולב ו"נטילת (
הנקראים  משיח" של ולשמו המקדש בית "לבנין זוכים

מקדשנו" מקום מראשון מרום כבוד ("כסא 8"ראשון"

הנם" הנה לציון ).9"ראשון

"כי  הוא הסוכות לחג הטעם המהרש"א: כך על מסביר

מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות
לבית 10מצרים" זוכים בסוכות ממלאכה השביתה ועלֿידי ,

סוכו" בשלם "ויהי נאמר שעליו נטילת 11המקדש, ואילו ;
לכם... "ולקחתם ככתוב לשמחה, קשורה המינים ארבעת

לעתיד  לשמחה באמצעותה זוכים ולפיכך ושמחתם...",

המשיח. בביאת

משיח", של "לשמו חז"ל לשון את גם מסביר הוא בכך

"ששמו  בשמו רמוזה המשיח שבביאת השמחה שהרי
כמ"ש 12מנחם  וישמחנו ינחמנו שהוא כימות 13" "שמחנו

עניתנו".

הביטוי את חז"ל מדגישים מדוע להבין, אם oey`xיש :

הפסוק  בגלל הוא ביתֿהמקדש לבין סוכות שבין הקשר
היה  צריך המקדש, בית על האמור סוכו", בשלם "ויהי
 ֿ בית לבנין זוכים שבאמצעותה שהמצוה, מכך, לנבוע
– ימים" שבעת תשבו "בסוכות המצוה תהיה המקדש

"שביתת של המצוה ולא עצמה, שהיא lbxdהסוכה בחג",
הראשון? ביום ברגל, רק וחלה ה"סוכו" למצות תוספת

הזכיה  מדוע משיח: של שמו לגבי גם להבין יש כן
של  המצוה באמצעות היא שישמחנו, משיח, של לשמו

הראשון" ביום לכם רק14"ולקחתם שהיא ,dxeyw,לשמחה
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.16עצמה 
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הוא: לכך ההסבר
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לה.2) שם
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(אף  מצוה" "תשמישי רק הן הציציות זאת, למרות אך
ולולא  קדושה", "תשמישי ולא בטלית) קבועות הן כאשר
ל"תשמיש  בהן להשתמש היה מותר מצוה, לביזוי החשש

חול". של

קיומה  שעלֿידי סוכה, מצות מכך גם 20שונה מתהווה
dyecw שחל "כשם – בדפנות) גם (ומדרבנן, הסכך בעצי

הסוכה" על שמים שם חל כך הקדשים.. על שמים .21שם
ימי dyecwdומפני במשך בהם להשתמש אסור שבהם
החג.

ולא  מצוה", מ"תשמישי היא הסוכה שגם (ולמרות
החג, ימי שעברו לאחר רק זאת הרי קדושה", "תשמישי
תשמיש  בהן להשתמש מותר שאז מצוותן, עברה כאשר

אבל22בזיון" ,jeza(קדושה בהם חלה החג, ימי .23שבעת

"תשמישי  מהיותה שונה סוכה, קדושת של הענין
בלבד  המצוה 24מצוה" השפעת באופן אחרות, כבמצוות ,

היא  מצוה" "תשמישי של ההגדרה הגשמי: הדבר על
בהן אין 25מצוה"mylש"משתמשין עצמם בהם אך ,

לכך  היא הכוונה הסוכה" "קדושת במושג ואילו קדושה,
"כשם  קדושה נעשית והדפנות, הסכך עצמה, שהסוכה
על  שמים שם חל כך הקדשים.. על שמים שם שחל

.26הסוכה"

.‚
ÌÈ¯·„Ó "‰ÏÚ" ‡Â‰ ‰ÂˆÓÏ ÈÂ‡¯‰ ÈÓ˘‚ ¯·„

ÌÈ¯Á‡
שהקשר  מוצאים, אנו המינים ארבעת נטילת במצות גם
עלֿידם  המתבצעת המצוה לבין הגשמיים המינים שבין

אחרות. במצוות מאשר יותר חזק הוא

דבר  שבין שהקשר ולומר, להקדים יש זאת להבין כדי
רק  מתבטא איננו עלֿידו המתבצעת המצוה לבין גשמי
גשמי  דבר הקדשת עלֿידי (ואף המצוה שבאמצעות בכך,

של 27למצוה  מציאותו עצם אלא הגשמי, העצם מזדכך ,(
לפני  ואף בו, המצוה קיום לפני עוד הזה, הגשמי הדבר

ר  זה שדבר העובדה, עצם שונה. היא למצוה, אוי "הזמנתו"

מצביעה  ציצית) למצות הראוי צמר (כגון: המצוה לקיום
(אף  אחרים גשמיים מדברים ו"נעלה" זך היותו על

למצוה  ראויים שאינם המותרים) .28מדברים

הראויים  דברים פני על המינים ארבעת של מעלתם

מינים  של ו"עליונותם" שזכותם בכך, מתבטאת למצוה,

כפי  בגלוי, נראות המצוה, לקיום אותם ההופכות אלו,
להלן. שיוסבר

.„
˙Â„Á‡‰ ÔÈÚ· ¯ÎÈ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ Ï˘ ÌÂ¯˙È

החסידות  בספרי ארבעת 29מוסבר לבחירת שהסיבה ,

היא,`elהמינים לכם..." "ולקחתם המצוה לקיום דוקא
כפותין  עליו – לולב האחדות: תכונת את בהם שיש מפני

קינא" בחד "תלתא – הדס מאוחדים); העלים (כל

ובודאי  באחוה; גדלות – ערבות אחד); בקן 30(=שלושה

מתאחדות  ובתוכו לשנה", משנה באילנו "שדר האתרוג,

השנה. עונות ארבע של השונות התכונות

מפורד  כלל בדרך הוא בעולם הנמצא שכל כיון

לאחדות, המינים ארבעת של שתכונתם ברור, ומחולק,
בעולם  הנמצאים כדברים מהותם של מהחלשה נובעת

הקשור  דבר החמרני, אופיים מהקטנת כלומר: הזה,

אלוקות. כלפי להתבטלותם

הגשמיים  לדברים יש המצוות בכל אם שגם מובן, מכך

אחרים  דברים עלֿפני ו"עליונות" זיכוך לביצוען הראויים
לזיכוך  דומה זה אין זאת בכל ג'), בסעיף (כדלעיל

מצות  לקיום הראויים המינים ארבעת של ולעליונות

ניכרת  אלו מינים ארבעה של שזיכוכם כיון לכם, ולקחתם
אחרים. לנבראים מעל האחדות, בענין בגלוי

.‰
ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡Ï ‰ÎÂÒ ÔÈ· ÈÂ˘‰Â ÔÂÈÂ˘‰

שבין  המשותף הצד הן ניכרים שבהם הענינים אחד זהו

ההבדל  והן המינים) וארבעת (סוכה הללו המצוות שתי
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וש"נ.20) טוֿז. סעיף תרלח סי' אדה"ז שו"ע
ביצה 21) א. ט, (סוכה הגמרא ולשון וש"נ. הסימן. בריש שם אדה"ז שו"ע

החגיגה". "על ב) ל,
סי"ט.22) שם אדה"ז שו"ע
וש"נ.23) א'תשה. ע' סוכות אוה"ת
שם.24) מגילה
שם.25) כא סי' אדה"ז לשון
לדפנות 26) בנוגע וכן לסכך, (בנוגע כמ"פ תרלח סי' אדה"ז לשון וכדיוק

עבודת  בשם (מא"ר שם אוה"ת וראה סוכה. קדושת עליהם חל הסוכה)
הקדש". כמו "דה"ל הגוף", "קדושת דה"ל הקודש)

לשם.27) ובקיצורים ב עז, ואילך. א נו, אורה שערי ראה
ע 28) ח"ב תער"ב המשך וכמו ראה דוקא, בצמר ציצית "וכן תתפג: '

דקודם  כו' חולין והשאר קדש נעשה ומבדילין שמפרישין שמה ומעשר תרומה
שבהם  שההבדלה לפרש יש זה ובל' כו'". נבדלו ואח"כ בשוה הכל הי' הבדלה
בדברים  "מבדילים שם הענין מהתחלת אבל למצוה, הפרשתם מצד היא
משמע  מינים" ד' וכמו כו' ראוי שאינו ומה למצוה שראוי מה גופא המותרים

תתקסא. ע' שם וכ"כ המין. בעצם היא ההבדלה כו' בציצית שגם
פפ"ז 29) וככה המשך ואילך. ד רסד, סידור ואילך. תמז ע' תקס"ח סה"מ

ואילך. פצ"ג
פצ"ד.30) שם וככה ראה
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וש"נ.23) א'תשה. ע' סוכות אוה"ת
שם.24) מגילה
שם.25) כא סי' אדה"ז לשון
לדפנות 26) בנוגע וכן לסכך, (בנוגע כמ"פ תרלח סי' אדה"ז לשון וכדיוק

עבודת  בשם (מא"ר שם אוה"ת וראה סוכה. קדושת עליהם חל הסוכה)
הקדש". כמו "דה"ל הגוף", "קדושת דה"ל הקודש)

לשם.27) ובקיצורים ב עז, ואילך. א נו, אורה שערי ראה
ע 28) ח"ב תער"ב המשך וכמו ראה דוקא, בצמר ציצית "וכן תתפג: '

דקודם  כו' חולין והשאר קדש נעשה ומבדילין שמפרישין שמה ומעשר תרומה
שבהם  שההבדלה לפרש יש זה ובל' כו'". נבדלו ואח"כ בשוה הכל הי' הבדלה
בדברים  "מבדילים שם הענין מהתחלת אבל למצוה, הפרשתם מצד היא
משמע  מינים" ד' וכמו כו' ראוי שאינו ומה למצוה שראוי מה גופא המותרים

תתקסא. ע' שם וכ"כ המין. בעצם היא ההבדלה כו' בציצית שגם
פפ"ז 29) וככה המשך ואילך. ד רסד, סידור ואילך. תמז ע' תקס"ח סה"מ

ואילך. פצ"ג
פצ"ד.30) שם וככה ראה
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שבין  הקשר ניכר שבשתיהן הוא, ביניהן השווה הצד
לבין  המינים) וארבעת הסוכה ודפנות (הסכך הגשמי הדבר

אחרות; במצוות מאשר יותר המצוות,

והדפנות  הסכך שבין שהקשר הוא, ביניהן וההבדל
באמצעות הוא בסוכה ישיבה מצות לבין meiwבסוכה

המינים  ארבעת שבין הקשר ואילו הגשמי, בדבר המצוה
העושה  שבטבעם, המעלה  בגלל הוא לכם ולקחתם למצות

למצוה.miie`xאותם

.Â
Ï„·‰Â ÔÂÈÂ˘ „ÂÚ

הללו: המצוות שתי בין והבדל שוויון עוד יש

האדם  את מקיפה היא להתחלקות, מעל היא סוכה
מעל  רק איננה היא יתרֿעלֿכן: כאחד. ורובו) (ראשו כולו
בעצמו, יהודי אותו של והרגל הגוף הראש, בין להפרדה
אשר  עד למשנהו, אחד יהודי בין להבחנה מעל גם אלא

lk אחת בסוכה לישב ראויים .31ישראל

א) אחדות: היא המינים ארבעת של תכונתם וגם
בסעיף  (כדלעיל עצמו בפני מין בכל הפרטים בין האחדות
המינים  בכל – יחדיו המינים: ארבעת בין האחדות ב) ד');

מצוה מתקיימת .`zgביחד

לבין  הסוכה בין הבדל יש האחדות בענין גם אך
נפרדים, פרטים מלכתחילה אין בסוכה המינים: ארבעת

המינים בארבעת נפרדים miniiwואילו פרטים מלכתחילה
עצמו), מין באותו השונים הפרטים ואף השונים, (המינים

מתאחדים. שהם אלא

.Ê
Ï„·‰‰ ÔÓ Ú·Â ÌÈÈÓ‰ '„Ï ‰ÎÂÒ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰

Ì‰·˘ ˙Â˜ÂÏ‡‰ ÈÂÏÈ‚·
לבין  סוכה בין הקיימים ההבדלים ששני לומר, יש
המצוה  בין הקשר בענין ההבדל (א) – המינים ארבעת
– שבהם האחדות בענין ההבדל (ב) הגשמיים לדברים

כדלהלן: לזה, זה קשורים

התחלקות  – אומר במהותו, עולם, המושג 32עצם

בעולם  מסויימים בדברים אחדות של וקיומה והפרדה,
ממקורם  הבאה האחדות ניכרת אלו שבדברים מכך נובע

הבורא. מן האלוקי

(שמעל  שבסוכה האחדות בין שההבדל מובן מכך
המינים  שבארבעת האחדות לבין פרטים) בין להתחלקות
גילוי  שבין ההבדל מן נובע פרטים) של התאחדות (שהיא

בתוכם; האלוקות

פרטים, של התאחדות המינים, שבארבעת האחדות סוג
על  מורה שונים, פרטים עדיין הם התאחדותם לאחר שגם
(=אחדות) לאלוקות (=התחלקות) העולם של התבטלותו
מהתחלקות, לחלוטין הנעלית שבסוכה, האחדות ואילו

לעולם. שמעל שבאלוקות האחדות את משקפת

לארבעת  סוכה בין ההבדל שבין הקשר מובן זה לפי
בענין  ביניהם ההבדל לבין שבהם, האחדות בענין המינים

למצוות: הגשמיים הדברים של הקשר

התבטלות  גילוי היא, המינים ארבעת של מהותם
mlerd שבהם הגשמיות שבין הקשר לפיכך אלוקות. כלפי

בולט המצוה במציאותםmzeinybaלבין ,mlera בעצם –
למצוה; ראויים שהם ניכר מציאותם

האחדות  גילוי היא סוכה של מהותה זאת לעומת
zewel`ay לגשמיות המצוה בין בה הקיים בקשר לכן .

מצוות devndמודגשת באמצעות האלוקות שהשפעת ,
חודרת  ולפיכך לגשמיות, רוחניות בין מהפרדה נעלית

והדפנות. הסכך עצי של לגשמיות גם הקדושה

.Á
˙Â„Á‡‰ ÔÓ ˙Ú·Â ÌÈÈÓ‰ '„·˘ ˙Â„Á‡˙‰‰

˙È˙ÈÓ‡‰
יתרון  יש לעיל, האמור הפרטים 33למרות בהתאחדות

הנעלית  שבסוכה, האחדות פני על המינים, שבארבעת
הוא  הפרטים התאחדות של שמקורה כיוון מהתחלקות,
של  המושגים מעצם לחלוטין הנעלית האמיתית, באחדות

פרטים". ו"התחלקות "אחדות"

בדרגה  היא בסוכה שמתבטאת האחדות של מקורה
אין  ולכן אחדות, של היפוכה היא הריבוי בחינת שבה
האחדות  ואילו לפרטים, חלוקה מאפשרת הזאת האחדות
היא  הקב"ה של עצמותו מבחינת שהיא כפי האמיתית
לגביה. סתירה איננו פרטים שריבוי פשוטה, אחדות

נובע  הריבוי הפשוטה 34להיפך, האחדות מן .35דוקא

הגשמיות  התאחדות בענין מוצאים אנו לכך (בדומה
יתרון  בכך יש המינים שבד' המינים, וד' שבסוכה והמצוות
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ואילך.31) 390 ע' לעיל בארוכה וראה ב. כז, סוכה
ועוד.32) ב) (נו, וארא תו"א וראה מעשיך. רבו מה עה"פ מדחז"ל להעיר
הק"ש 33) שער אמ"ב ב. נה, תו"א ראה – "יחיד" על ב"אחד" וכהמעלה

ועוד. ואילך. פ"ח

מדד 34) מי ד"ה ואילך. פכ"ז הארץ כל ויהי ד"ה נח בתו"ח נתבאר
ועוד. תרס"ב.

ואילך.35) 163 ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש ראה
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עם  הגשמיות התאחדות שבסוכה: ההתאחדות פני על
ואיננו המצוה, קיום באמצעות נעשית סוכה erahaמצות

האחדות  את מראה היא אין לפיכך הגשמי, הדבר של
שהגשמיות ניכר המינים בארבעת ואילו dnvrהאמיתית;

האמיתית). האחדות את מגלה זה ודוקא למצוות, כלי היא

הפרטים שהתאחדות כיוון היא zeipevigaאך
מתאחדים),36התבטלותם  עצמם שהם (ולא האחדות כלפי

כדי  לכן לפרטים, לחילוק שמעל ההתאחדות מן הפחותה
הפרטים, התאחדות של והשורש הפנימיות את לגלות

שהפרטים מפני בעצם המבטאת mnvraשהיא אחדות הם
בכך  צורך יש כך לשם – האמיתית האחדות את
שמעל  לאחדות בהמשך תבוא הפרטים שהתאחדות

להתחלקות.

לאחדות  כהמשך באה הפרטים שהתאחדות כך עלֿידי
באחדות  פרטים של שקיומם מתגלה, מהתחלקות, הנעלית
לא  עדיין מהתחלקות הנעלית שהאחדות מכך נובעת איננה
אחדות, הם בעצמם שהפרטים מכך אלא עליהם השפיעה

האמיתית. האחדות את מגלים עצמם הם

נטילת  שמצות לכך הסיבות מן אחת שזו לומר, ויש
בסוכה  לקיימה המובחר מן – המינים עלֿידי 37ארבעת :

המינים  ארבעת נטילת במצות הפרטים שהתאחדות כך
בסוכה, אשר מההתחלקות שלמעלה לאחדות כהמשך באה
התאחדות  של והשרש הפנימיות את גילוי לידי מביאים

האמיתית  האחדות את .38הפרטים,

.Ë
˙˘„˜‰Ó Û‡ ˙ÈÏÚ ˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙˘„˜‰

‰ÎÂÒ‰
מעל  היא שבסוכה שהאחדות לעיל, האמור לפי

מחדיר  היא ולכן לגשמיות, רוחניות בין קדושה ההפרדה ה
גם  מובן והדפנות, הסכך לעצי הסוכה, לגשמיות גם

הסוכות: חג לקדושת ההסבר

האלוקיים  הגילויים מן נובעת טוב יום כל של קדושתו
הגילויים  אם הסבר: איפוא כאן נדרש זה. ביום המאירים
כיצד  מבחוץ, "מקיף" בבחינת הם הכבוד) (ענני שבסוכות

על  ומשפיעים סוכות, של היום ל"פנימיות" חודרים הם
קדוש? ליום חול מיום הפיכתו

שבסוכות  האלוקות שגילויי כיוון הוא: לכך ההסבר
הם  לפיכך לגשמיות, רוחניות בין ההתחלקות מן נעלים הם
את  מקדשים שהם כפי סוכות, של הזמן את מקדשים

הסוכה. גשמיות

לכל  זהה בחיצוניותו נראה סוכות של שהזמן וכיון
שגם  והדפנות) (הסכך הגשמית כסוכה שלא – השנה
הסוכה  עשיית כאשר ובמיוחד "מקיפה", היא בגשמיות

מצות  לשם להיות שהתקדשותו 40סוכה 39חייבת יוצא, –
של onfdשל האלוקות גילוי את מביעה סוכות בו שחל

לגשמיות, רוחניות בין בהבחנה מוגבלים שאינם סוכות,
הסוכה. גשמיות הקדשת מאשר שאת ביתר

ואפילו  והדפנות, הסכך שקדושת כיוון זאת, למרות
בסוכה, הקדושה מגילוי נובעת סוכות, של הזמן קדושת
האחדות  סוג שגם כך על הדבר מורה מעצמם, ולא
להתחלקות, שמעל אחדות של בהגבלה מוגבל שבסוכה
לגבי  הגבלה אין מהתחלקות שלמעלה שלאחדות אלא

מקום. בכל משפיעה והיא השפעתה, מקום

נובעת  איננה המינים שבארבעת האחדות זאת לעומת
הפרטים  כלומר, טבעם. מעצם אלא המצוה, מקיום
משפיע  להם) (שמחוץ האחדות שענין מפני לא מתאחדים

mdilrוחודרmkezl מגלה וזה אחדות, עצמם שהם אלא ,
האמיתית, האחדות את

.È
˙È· ÔÈ·Ï ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡Â ‚Á‰ ˙˙È·˘ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰

ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÓ˘Â ,˘„˜Ó‰ ˙È·
לבין  החג שביתת בין הקשר יובנו לעיל האמור לפי
החג  שביתת שדוקא לכך הסיבה וכן המקדש, בית בנין
בין  והקשר המקדש, בית לבניית מביאים סוכה מצות וקיום

משיח: של לשמו המינים ארבעת נטילת

של  שמהותו היא, המקדש" בית "בנין של משמעותו
על ביתֿהמקדש, גם משפיעה מראשון", מרום כבוד "כסא

"mewn לפיכך דברֿחול. העולם, מן חלק שהוא מקדשנו",
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לסבול 36) מהתכונה (ומנגדת) נפרדת מ)קור גדל (ולהיות לסבול התכונה
טבע  וביטול האחדות "הרגש" ע"י זה בטל ובאתרוג מ)חום, גדל (ולהיות

התכונות. (וניגוד) פירוד
סידור 37) חגה"ס. דרושי הכוונות שער וראה הלל). (לפני אדה"ז סידור

מצוה  ימי מס' (מ"ח כו'" הדין מצד "והנה ונענועיו) לולב (כוונת האריז"ל
ואילך) 124 (ע' חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה ב. רמה, של"ה רפ"ה). וסוכה

הנגלה. ע"ד הביאור
לוי"צ 38) לקוטי  ואילך. סע "א רסה, סידור שם. תקסח מסה"מ להעיר

הקבלה). (ע"ד קה ע' שם הערות

העבודה. ע"ד – (130ֿ1 (ע' שם לקו"ש וראה
צריך 39) חג) לשם (שלא ישנה שבסוכה ה"ב פ"א סוכה ירושלמי ראה

ושאר  והרא"ש התוס' ממשמעות סתרל"ו או"ח יוסף ובבית דבר. בה לחדש
שם  אדה"ז שו"ע וראה שם. (ואדה"ז) בשו"ע וכ"פ לעיכובא. שהוא פוסקים

מצוה". לשם עתה בה דר שהוא ניכר "אין ס"ג
תרמ"א 40) סי' אדה"ז שו"ע (ראה מצוה היא דסוכה העשי' שגם ובפרט

אינה ה"ג)xnb"שעשייתה פ"ט ברכות שם. (סוכה ולהירושלמי המצוה").
סוכה". לעשות "וציונו עשייתה על גם מברך
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עם  הגשמיות התאחדות שבסוכה: ההתאחדות פני על
ואיננו המצוה, קיום באמצעות נעשית סוכה erahaמצות

האחדות  את מראה היא אין לפיכך הגשמי, הדבר של
שהגשמיות ניכר המינים בארבעת ואילו dnvrהאמיתית;

האמיתית). האחדות את מגלה זה ודוקא למצוות, כלי היא

הפרטים שהתאחדות כיוון היא zeipevigaאך
מתאחדים),36התבטלותם  עצמם שהם (ולא האחדות כלפי

כדי  לכן לפרטים, לחילוק שמעל ההתאחדות מן הפחותה
הפרטים, התאחדות של והשורש הפנימיות את לגלות

שהפרטים מפני בעצם המבטאת mnvraשהיא אחדות הם
בכך  צורך יש כך לשם – האמיתית האחדות את
שמעל  לאחדות בהמשך תבוא הפרטים שהתאחדות

להתחלקות.

לאחדות  כהמשך באה הפרטים שהתאחדות כך עלֿידי
באחדות  פרטים של שקיומם מתגלה, מהתחלקות, הנעלית
לא  עדיין מהתחלקות הנעלית שהאחדות מכך נובעת איננה
אחדות, הם בעצמם שהפרטים מכך אלא עליהם השפיעה

האמיתית. האחדות את מגלים עצמם הם

נטילת  שמצות לכך הסיבות מן אחת שזו לומר, ויש
בסוכה  לקיימה המובחר מן – המינים עלֿידי 37ארבעת :

המינים  ארבעת נטילת במצות הפרטים שהתאחדות כך
בסוכה, אשר מההתחלקות שלמעלה לאחדות כהמשך באה
התאחדות  של והשרש הפנימיות את גילוי לידי מביאים

האמיתית  האחדות את .38הפרטים,

.Ë
˙˘„˜‰Ó Û‡ ˙ÈÏÚ ˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÓÊ‰ ˙˘„˜‰

‰ÎÂÒ‰
מעל  היא שבסוכה שהאחדות לעיל, האמור לפי

מחדיר  היא ולכן לגשמיות, רוחניות בין קדושה ההפרדה ה
גם  מובן והדפנות, הסכך לעצי הסוכה, לגשמיות גם

הסוכות: חג לקדושת ההסבר

האלוקיים  הגילויים מן נובעת טוב יום כל של קדושתו
הגילויים  אם הסבר: איפוא כאן נדרש זה. ביום המאירים
כיצד  מבחוץ, "מקיף" בבחינת הם הכבוד) (ענני שבסוכות

על  ומשפיעים סוכות, של היום ל"פנימיות" חודרים הם
קדוש? ליום חול מיום הפיכתו

שבסוכות  האלוקות שגילויי כיוון הוא: לכך ההסבר
הם  לפיכך לגשמיות, רוחניות בין ההתחלקות מן נעלים הם
את  מקדשים שהם כפי סוכות, של הזמן את מקדשים

הסוכה. גשמיות

לכל  זהה בחיצוניותו נראה סוכות של שהזמן וכיון
שגם  והדפנות) (הסכך הגשמית כסוכה שלא – השנה
הסוכה  עשיית כאשר ובמיוחד "מקיפה", היא בגשמיות

מצות  לשם להיות שהתקדשותו 40סוכה 39חייבת יוצא, –
של onfdשל האלוקות גילוי את מביעה סוכות בו שחל

לגשמיות, רוחניות בין בהבחנה מוגבלים שאינם סוכות,
הסוכה. גשמיות הקדשת מאשר שאת ביתר

ואפילו  והדפנות, הסכך שקדושת כיוון זאת, למרות
בסוכה, הקדושה מגילוי נובעת סוכות, של הזמן קדושת
האחדות  סוג שגם כך על הדבר מורה מעצמם, ולא
להתחלקות, שמעל אחדות של בהגבלה מוגבל שבסוכה
לגבי  הגבלה אין מהתחלקות שלמעלה שלאחדות אלא

מקום. בכל משפיעה והיא השפעתה, מקום

נובעת  איננה המינים שבארבעת האחדות זאת לעומת
הפרטים  כלומר, טבעם. מעצם אלא המצוה, מקיום
משפיע  להם) (שמחוץ האחדות שענין מפני לא מתאחדים

mdilrוחודרmkezl מגלה וזה אחדות, עצמם שהם אלא ,
האמיתית, האחדות את

.È
˙È· ÔÈ·Ï ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡Â ‚Á‰ ˙˙È·˘ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰

ÁÈ˘Ó Ï˘ ÂÓ˘Â ,˘„˜Ó‰ ˙È·
לבין  החג שביתת בין הקשר יובנו לעיל האמור לפי
החג  שביתת שדוקא לכך הסיבה וכן המקדש, בית בנין
בין  והקשר המקדש, בית לבניית מביאים סוכה מצות וקיום

משיח: של לשמו המינים ארבעת נטילת

של  שמהותו היא, המקדש" בית "בנין של משמעותו
על ביתֿהמקדש, גם משפיעה מראשון", מרום כבוד "כסא

"mewn לפיכך דברֿחול. העולם, מן חלק שהוא מקדשנו",
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לסבול 36) מהתכונה (ומנגדת) נפרדת מ)קור גדל (ולהיות לסבול התכונה
טבע  וביטול האחדות "הרגש" ע"י זה בטל ובאתרוג מ)חום, גדל (ולהיות

התכונות. (וניגוד) פירוד
סידור 37) חגה"ס. דרושי הכוונות שער וראה הלל). (לפני אדה"ז סידור

מצוה  ימי מס' (מ"ח כו'" הדין מצד "והנה ונענועיו) לולב (כוונת האריז"ל
ואילך) 124 (ע' חכ"ב לקו"ש בארוכה וראה ב. רמה, של"ה רפ"ה). וסוכה

הנגלה. ע"ד הביאור
לוי"צ 38) לקוטי  ואילך. סע "א רסה, סידור שם. תקסח מסה"מ להעיר

הקבלה). (ע"ד קה ע' שם הערות

העבודה. ע"ד – (130ֿ1 (ע' שם לקו"ש וראה
צריך 39) חג) לשם (שלא ישנה שבסוכה ה"ב פ"א סוכה ירושלמי ראה

ושאר  והרא"ש התוס' ממשמעות סתרל"ו או"ח יוסף ובבית דבר. בה לחדש
שם  אדה"ז שו"ע וראה שם. (ואדה"ז) בשו"ע וכ"פ לעיכובא. שהוא פוסקים

מצוה". לשם עתה בה דר שהוא ניכר "אין ס"ג
תרמ"א 40) סי' אדה"ז שו"ע (ראה מצוה היא דסוכה העשי' שגם ובפרט

אינה ה"ג)xnb"שעשייתה פ"ט ברכות שם. (סוכה ולהירושלמי המצוה").
סוכה". לעשות "וציונו עשייתה על גם מברך



zekeqdכ bg - zegiyÎihewl

הראשון  "ביום של הענין באמצעות בעיקר לכך להגיע ניתן
הסוכה  עצי על משפיעים אינם הכבוד שענני קודש", מקרא

על גם אלא ההופךonfdבלבד, ,lbxl,ziaynd החול את
באמצעות  תעשו") לא עבודה מלאכת "כל – ("ראשון"

קודש  (קריאתו קודש תוכו).41מקרא אל הקודש והחדרת ,

רק  באה מקדשנו" "מקום על ההשפעה גם זאת, בכל
הגילוי החודר dlrnlnמן – מראשון" מרום כבוד "כסא –

המקום  .42אל

– (מנחם משיח" של "שמו של מהותו זאת, לעומת
של  הענין פנימיות גילוי היא הגלות) על הנחמה הבאת
הגלות  כיצד הגילוי אלא מלמעלה, הגילויים רק ולא גלות,

שיאמרו  כפי הטובה, שיא היא כי`jce"43עצמה `ztpה'
אלא 44בי" השמחה, מצות באמצעות יושג לא זה דבר .

כיצד  המראים המינים, ארבעת נטילת לבין שבינה בקשר
האלוקית. לאחדות כלים הם עצמם בפני העולם עניני גם

z"gnye y"dia zgny zegiyn)
(c"kyz ('a zecrezd ziy`xa zay)
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ואילך).41) א (ריז, המועדים שער סידור א. צד, ח"ג זהר ראה
כו'".42) השכינה "מפני הט"ז פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם ראה
א.43) יב, ישעי'

(44102 (ע' בסופו ושם ואילך). 73 (ע' נחמו לשבת בשיחה לעיל ראה
וש"נ. ואילך. 340 ע' חי"ח [המתורגם] לקו"ש ואילך).

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

ימי קדם  זכרונות  בו  ועורר  ליובאוויטש,  לו עם  נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש 

וגם זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא ברא 

ישראל  בני  עמנו  של  סיסמא  פי  ועל  פעולתם  אלה  זכרונות  יפעלו  בטח  הרי  לבטלה,  אחד  דבר  הקב"ה 

שהמעשה הוא העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, כו', 

הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם לפעמים 

משפיעה בעומק יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו הדגשה יתרה 

על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על פי שידוע עד כמה 

גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א ומסיים בדברי המורה 

הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות הכל לפי רוב המעשה - לזכך 

הנפש. ובפרט שעל היהודים נאמר "ארץ חפץ", וידוע פתגם הבעש"ט הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין 

לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי 

לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה ותקותי שימצא בו ענין.

בכבוד ובברכה.



כי

חג הסוכות - מאמרי חז"ל

צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי 
תמרים ועלי עץ עבות1.

שני המינים האחרונים, תמרים ועץ עבות, הם למצות 
לולב והדס2.

ואף שיש גם אתרוג וערבה,
יש לומר כי הלולב ומיניו צריכים להיות חיים, ואם 
י"ה3,  יהללו  המתים  שלא  מפני  פסולים,  יבשים  הם 
ידי לולב  ובלולב והדס דוקא נרמז החיים שנמשך על 

ומיניו. 
לול"ב — גימטריא חיי"ם. 

הד"ס — גימטריא חיי"ם ואחד יותר. 
הדעת,  עץ  שהוא  דעה4  יש  האתרוג,  כן  שאין  מה 

וערבה הרי אין בה לא טעם ולא ריח5.
)ליקוטים ואגרות עמ' קס(

ושביתת  דפסח  הרגל  )שביתת  ראשון  שלשה  בשכר 
הרגל דחג ונטילת לולב, שנקראו ראשונים, רש"י( זכו 
בית  לבנין  עשו  של  זרעו  להכרית  ראשון,  לשלשה 

המקדש ולשמו של משיח6.

ינון,  שילה,   — משיח  של  בשמו  דעות  ארבע  יש 
וכולם  חיים,  אלקים  דברי  ואלו  ואלו  מנחם7.  חנינה, 
נרמזו בשם משיח, ראשי תיבות מנחם שילה ינון חנינה. 
של  לארבע שמות  זוכים  מינים  הארבע  נטילת  ובשכר 

משיח.
מנחם — לולב. הלולב הוא בחינת יסוד, ויסוד הוא 

מנחם למלכות.
שילה — הדס. שלשת הקוים באות שי"ן רומזים על 
חג"ת8, ושלשה הדסים הם כנגד חג"ת9, וכל הדס הוא 

משולש.

1( נחמיה ט, טו.
2( רש"י ומצודות דוד.

3( ירושלמי ראש השנה פ"ג ה"א.
4( בראשית רבה פ"מ, ה.

5( ויקרא רבה פ"ל, יב.
6( פסחים ה, א.

7( סנהדרין צח, ב.
??? )8
??? )9

ינון — אתרוג. אתרוג הוא במלכות, שהיא כמו אות 
יו"ד, נקודה אחת10.

חנינה — ערבה. שתי הערבות הן בנצח והוד, ואות 
חי"ת רומזת על נצח והוד11.

)ליקוטים ואגרות עמ' קו(

הדס שוטה לסוכה12.

סכך הסוכה הוא בחינת צל ומקיף. לכן הדס שוטה 
רק  הוא  מהשגה,  למעלה  הוא  מקיף  כי  לסוכה,  כשר 

בבחינת מקיף ולא בבחינת פנימי.
והיינו הדס שוטה — שטות שלמעלה מהדעת, וכמו 
כל  שוטה  שאהיה  מוטב  לסבא13,  שטותא  ליה  אהניא 

ימי14.
)ליקוטים ואגרות עמ' קנט(

דרש רבי יהודה בר אלעאי, בית שנפחת וסיכך על גביו 
כשרה . . דרש רבי יהודה בר אלעאי, אברומא שריא 

)מין דגים קטנים, ואין שרצין ניכרין בהן, רש"י(15.

רבי  של  הללו  המאמרים  שני  בין  הקשר  לבאר  יש 
יהודה בר אלעאי,

הוא  הסוכה  סכך  כי  לזה,  זה  שייכים  ודג  סוכה  כי 
ובים.  בנהר  שוחים  ודגים  נהר17,  בחינת  מבינה16, 

והסוכה דלעתיד תהיה מעורו של לויתן18.
על  נופל  )לשון  אברהם  בחינת  הוא   — אברומא 
הוא  והוא  הראשון.  האושפיזא  חסד,  שמדתו  לשון(, 

הסוכה לצל יומם19, יומם יצוה ה' חסדו20.

10( עץ חיים שער ל"ו פ"ב.
11( קהלת יעקב מערכת אות ח'.

12( סוכה יב, א.
13( כתובות יז, א.

14( עדויות פ"ה מ"ו.
15( סוכה יח, א.

16( זח"ג רנה, ב.
17( זח"ג קמב, א.

18( ילקוט שמעוני אמור רמז תרנג.
19( ישעיה ד, ו.

20( תהלים מב, ט. 

ליקוטים מתורת לוי יצחק



רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהןכב
טו  חוברת

גנזבורג  מנחם ר' על
את  ספק ללא מצדיקים אישי באופן שמעשיו אדם הטובים, מידידינו אחד על מעט עתה לכתוב ברצוני

ימים. באותם התגלו הנעלמים שכוחותיהם אנשים מאותם אחד זה היה כאן. אזכורו

והיו  למדי, אמיד שהיה פעמים – החומרי מצבו שמבחינת השורה, מן אדם – גנזבורג מנחם הוא זה אדם

את  מבין ושהוא טוב", "ראש לו שיש עליו אמר בעלי המדה. על יתר טוב היה לא הגשמי מצבו שבהם זמנים

הממשלה, עבור  לעבוד כולם, כמו עבר, המהפכה לאחר רבים. היו לא וכאלה ממנו, שומע שהוא החסידות דברי

זו. בדרך להתפרנס החל – שבת לשמור יותר קל היה ביתי לייצור שבקואופרטיבים ומאחר

בכל  לאחראי אותו ממנים תמיד היו ולכן התחומים, בכל וביושרו בתבונתו מיד הכירו הקואופרטיבים חברי

שיהיה  כדי אחריות, כתפו על לשאת רצה לא הוא שכן בכך, חפץ לא מעולם עצמו גנזבורג מר עסק. שבו תחום

שבת. לשמור יותר קל לו

חוץ  שכלפי עלֿאף ביהדותו, כאדוק – אומרת אף הייתי אמיתי, כיראֿשמים במחתרת גנזבורג מר חי כך

הקומסומול  חברי כבר היו זאת, לעומת ילדיו, השורה. מן סובייטי כאדם נראה .126הוא

אביה, שם על ייקרא שהוא רצתה אשתו אולם "שלוםֿבער", בשם לו לקרוא היה ורצונו יחיד, בן לו היה

משפחתו  בני "יוסףֿשלוםֿבער". אפוא היה הבן של שמו חסידי). יהודי הוא (אף גורארי' יוסף היה ששמו

בפה  ואילו בלחש, "יוסף" השם את לומר  אינסטינקטיבית נהג – שהבחנתי כפי – הוא ואילו "יוסף", לו קראו

"שלוםֿבער". לו קרא מלא

לחשוב  אפילו שפחדו ודומה מוחלט, באופן מרחק ממני לשמור החלו ביותר הקרובים ביתנו באי שכל בזמן

שלומנו. ומה נשמע מה ולברר אצלי מלבקר אחד יום החסיר לא גנזבורג מר – אודותיי על

אם  לשאול המשפחה מבני מישהו הגיע אף פעם לבקרנו; מגיע שהוא לדעת הותר לא משפחתו מבני לאיש

– לכן קודם אחד לילה שרק בשעה בה רב, זמן זה אותו ראיתי שלא עניתי הדברים ומטבע אצלי, היה הוא

אצלי. ביקר הוא – בכך יבחין לא שאיש בזמן בלילה, אחת השעה בסביבות

גנז  מר אף התפנה – המלחמה מאזורי התפנו שהכל כבר בזמן בניו משפחתו. כל ועם עובדיו צוות עם בורג

להם  עלה הדבר אםֿכי בבוכארה, מפעל של גדולה בחטיבה להשתלב בידם ועלה ממש, של "מיוחסים" היו

על  ושאל מכתבים, לשלוח היה ניתן שמהן הרכבת, מתחנות אלינו כתב לשם המסע במהלך מרובים. בקשיים

בחיינו. הנעשה

בתורים  ארוכות שעות לעמוד נהג גדולה, בעיה כבר היתה מזון שהשגת בתקופה בעירו, עדיין בהיותו

הסתפק  עצמו הוא אך חלילה, טרף, היה לא משפחתו לבני שהביא המזון למשפחתו. אוכל משם ולהביא השונים

מקום). באותו השיג אותן (שאף במלח חמוצות עגבניות עם שחור לחם באכילת

ימים  אותם ובתנאי סופרים, דברי של קל דקדוק על אפילו לעבור שלא ונזהר למדי, קשה עבודה עבד הוא

כך. לשם רב במאמץ צורך היה

מוזרה: באפיזודה פעם מעורב היה גנזבורג מר

בן  "השבוע בתקופת זה היה בקולחוז. חדש מוצר של ייצור לארגן כדי כמומחה אותו שלח עליו הממונה

הימים" פעם 127חמשת אלא בשבוע, ראשון ביום ולא בשבת לא המנוחה יום חל שעלֿפיו הסדר – כלומר ,

ימים. בחמישה

הקומוניסטית.126) המפלגה של הנוער תנועת

שונה.127) חופש יום עובד לכל נקבע שבו ימים, חמישה בן "שבוע" המועצות בברית הונהג 1929ֿ1931 בשנים

היה  מאוד: אחראית היתה ועבודתו בקולחוז, היחיד היהודי היה גנזבורג מר בשבת. החמישי היום חל פעם

פנאי. כל לו היה ולא תמיד, עסוק אפוא היה הוא לכן. קודם קיימים היו שלא כלשהם דברים לייצר עליו

ותפילין  בטלית בבוקר התפלל הוא – מנוחה יום עבורו היה החמישי שהיום את 128מאחר תיקן – לאחרֿמכן ,

בלילה  אלה. מעין בעבודות היום כל במשך עסק וכך המלאכה), את ידע והוא שם, היה לא – (שען שעונו

בעלֿהבית  את ראה ולפתע בשבת, כמו בכל נהג בבוקר למחרת לפנותֿערב. שישי יום בכל כמו השבת את קיבל

ביום  ללכת ניתן שאליה כנסייה במקום שאין כך על קובל שהוא תוך להצטלב, מתחיל – כמובן גוי, שהיה –

ביום  להשיג ניתן לא חריף משקה מעט אפילו בבית. הכל לעשות ההכרח ומן לבורא, להודות כדי ראשון

ראשון!...

לו  שהיתה כזה, אדם אפילו ולכן הימים, סדר את לדעת היה ניתן לא תקופה שבאותה משום קרה זה כל

בחילולה. בשגגה נכשל – השבת שמירת על רבה כה מסירותֿנפש

ולאחר  השבוע, כל עבור הלחם תלושי את מראש לקחת בפסח חמץ אכלו שלא היהודים נהגו פסח בערב

קמח. תמורתם מקבלים היו הפסח

בבי  וכמובן הפסח, ימי של הלחם מתלושי ליהנות שאסור אמר שבעלי שמע גנזבורג קורעים מר היינו תנו

פסח. לפני התלושים את

השחור  הלחם במקום מקבלים, שהיו "מיוחסים" היו וביניהם נפשות, שבע בת משפחה היתה גנזבורג למר

כפולה. קצבה גם קיבלו כך על ונוסף – ביותר החשובים אצל מלבד בנמצא, היה שלא דבר – לבן לחם הרגיל,

ככל  משובח מזון להם שיהיה כדי רבים  כוחות השקיע והוא בגופם, מאוד חלשים היו גנזבורג מר של ילדיו

האפשר.

כל  של התלושים כל את מתוכו וקרע הלחם פנקס את בהיחבא גנזבורג מר לקח זאת, בכל להתחשב מבלי

השבוע.

כך. שעשה משפחתו בני מכל היחיד היה אכן והוא עצום, בעוזֿרוח כך לשם צורך היה ימים אותם בתנאי

זה. מעשה על לו שמחלו עד כלֿכך אותו הוקירו ילדיו אך

שייתכן  מהמחשבה גם רב  צער סבל הוא ילדיו, של מהנהגתם גנזבורג מר שסבל עגמתֿהנפש על נוסף

יותר. מהודר מזון להשיג הכספית היכולת בידו היתה לא קרובות ולעתים ההידור, בתכלית כשר אינו שביתו

משאכל. יותר רעב שהוא היה ֿ הכל סך

עבורו  הכינו כמובן, יראֿשמים בעיניו, חן שמצא שוחט בה שהיה לעיר לבוכארה, גנזבורג מר כשהגיע

בפתלת  מיד לקה הוא – שכזה למזון רגילה היתה לא כבר שקיבתו ומאחר בשר. שכללה ארוחתֿצהריים ילדיו

רושם  עלינו עשתה והידיעה פטירתו, על לנו הודיעו הם שם. לגור המשיכה משפחתו קם. לא שממנה מעיים,

קשה.

תשי"ב.128) אייר י"ג ― תרס"ו אייר כ"א ליב. אריה ישראל ר' הוו"ח



כג

היה  מאוד: אחראית היתה ועבודתו בקולחוז, היחיד היהודי היה גנזבורג מר בשבת. החמישי היום חל פעם

פנאי. כל לו היה ולא תמיד, עסוק אפוא היה הוא לכן. קודם קיימים היו שלא כלשהם דברים לייצר עליו

ותפילין  בטלית בבוקר התפלל הוא – מנוחה יום עבורו היה החמישי שהיום את 128מאחר תיקן – לאחרֿמכן ,

בלילה  אלה. מעין בעבודות היום כל במשך עסק וכך המלאכה), את ידע והוא שם, היה לא – (שען שעונו

בעלֿהבית  את ראה ולפתע בשבת, כמו בכל נהג בבוקר למחרת לפנותֿערב. שישי יום בכל כמו השבת את קיבל

ביום  ללכת ניתן שאליה כנסייה במקום שאין כך על קובל שהוא תוך להצטלב, מתחיל – כמובן גוי, שהיה –

ביום  להשיג ניתן לא חריף משקה מעט אפילו בבית. הכל לעשות ההכרח ומן לבורא, להודות כדי ראשון

ראשון!...

לו  שהיתה כזה, אדם אפילו ולכן הימים, סדר את לדעת היה ניתן לא תקופה שבאותה משום קרה זה כל

בחילולה. בשגגה נכשל – השבת שמירת על רבה כה מסירותֿנפש

ולאחר  השבוע, כל עבור הלחם תלושי את מראש לקחת בפסח חמץ אכלו שלא היהודים נהגו פסח בערב

קמח. תמורתם מקבלים היו הפסח

בבי  וכמובן הפסח, ימי של הלחם מתלושי ליהנות שאסור אמר שבעלי שמע גנזבורג קורעים מר היינו תנו

פסח. לפני התלושים את

השחור  הלחם במקום מקבלים, שהיו "מיוחסים" היו וביניהם נפשות, שבע בת משפחה היתה גנזבורג למר

כפולה. קצבה גם קיבלו כך על ונוסף – ביותר החשובים אצל מלבד בנמצא, היה שלא דבר – לבן לחם הרגיל,

ככל  משובח מזון להם שיהיה כדי רבים  כוחות השקיע והוא בגופם, מאוד חלשים היו גנזבורג מר של ילדיו

האפשר.

כל  של התלושים כל את מתוכו וקרע הלחם פנקס את בהיחבא גנזבורג מר לקח זאת, בכל להתחשב מבלי

השבוע.

כך. שעשה משפחתו בני מכל היחיד היה אכן והוא עצום, בעוזֿרוח כך לשם צורך היה ימים אותם בתנאי

זה. מעשה על לו שמחלו עד כלֿכך אותו הוקירו ילדיו אך

שייתכן  מהמחשבה גם רב  צער סבל הוא ילדיו, של מהנהגתם גנזבורג מר שסבל עגמתֿהנפש על נוסף

יותר. מהודר מזון להשיג הכספית היכולת בידו היתה לא קרובות ולעתים ההידור, בתכלית כשר אינו שביתו

משאכל. יותר רעב שהוא היה ֿ הכל סך

עבורו  הכינו כמובן, יראֿשמים בעיניו, חן שמצא שוחט בה שהיה לעיר לבוכארה, גנזבורג מר כשהגיע

בפתלת  מיד לקה הוא – שכזה למזון רגילה היתה לא כבר שקיבתו ומאחר בשר. שכללה ארוחתֿצהריים ילדיו

רושם  עלינו עשתה והידיעה פטירתו, על לנו הודיעו הם שם. לגור המשיכה משפחתו קם. לא שממנה מעיים,

קשה.

תשי"ב.128) אייר י"ג ― תרס"ו אייר כ"א ליב. אריה ישראל ר' הוו"ח

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



כד

ה'  צוה  אשר  התורה1  חוקת  זאת   – ב  יט, 
פרה  אליך  ויקחו  ישראל  בני  אל  דבר  לאמור 
אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה 

עליה על

ישני  אדמה לעתיד כשיקיצו  ויקחו אליך פרה אדמה.  א. 
כה(  לו,  )יחזקאל  שנאמר  משה,  פרת  באפר  יטהרם  אדמה 
תמימה,  אדמה  וזהו  וטהרתם,  טהורים  מים  עליכם  וזרקתי 
אין בה מום  אשר  המתים, כשיחיו המתים.  תמימה אותיות 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

העשירית  הפרה  ידי  על  אדומה,  דפרה  הטהרה  בנוגע  ב. 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  אדומה  דפרה  העבודה  פרטי  כל  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
הטעם לכך שעשיית הפרה היתה על ידי אלעזר בן אהרן5, 
הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את עשיית  מצוותה בסגן6, 

הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.
אמנם, לעתיד לבוא, שאז יושלם לגמרי התיקון על חטא 
העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", לא שייך 
טעם זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה, שהרי, כהן 
שירצה"9,  מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול, 
שאהרן   – למקרא  חמש  בן  גם  שמביא  כפי   – ופשיטא 

1( יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

)ועיין פרשת משפטים סימן קצה דכתב  שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. 

צותה  מה  מפני  לישראל  להם  מגלה  הקב"ה  לבוא  לעתיד  חז"ל  דרשו  וז"ל  בחיי  רבינו 

התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח עמוד 

131 ואילך. ושם נתבאר. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

למרות  שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא 
ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית השלימות 
יותר  נעלה  )באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על 

מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
"וזרקתי  פרה(  דפרשת  )בהפטרה  היעוד11  לקיום  וזוכים 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
המשנה12 "אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר 
מלך  שיעשה  העשירית  הפרה  ידי  על  כאמור,  כו'",  אתכם 

המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

וביום  השלישי  ביום  בו  יתחטא  הוא  וגו'  במת  הנוגע  ג. 
רמז  הפסוק  בזה  יש  יא-יב(.  יט,  )במדבר  וגו'  יטהר  השביעי 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
לששת  רומזים  בראשית  ימי  שבעת  הש"י  שברא  היצירה 
)ראה  שבת  שכלו  לעולם  הרומז  חרוב14  וחד  שנה13  אלפים 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 

כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.
השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  נתנה  התורה  והנה 
והמתחטא ביום השלישי כלומר שמתחטא ומטהר את עצמו 
מהתורה הנתנה ביום השלישי אזי ביום השביעי יטהר כי אז 
תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא יום השבת יום שכולו שבת 
ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי אזי ביום השביעי 
לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת )עבודה זרה 

ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
מקל וחומר מנחש הנחשת, ומה נחש הנחשת שהטילו מיתה 
תחיית  וחי,  הנחש  אל  והביט  שנאמר  חיים  הקב"ה  בו  עשה 

המתים שכולו חיים על אחת כמה וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  שנה:  אלפים  לששת  רומזים  בראשית  ימי  שבעת   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  וכו':  חרוב  וחד  שנה  אלפים  לששת  רומזים   )14

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכות



כה אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א בעל מדות ורב פעלים

מו"ה יוסף אלי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ז"ע.

וכבקשתו אזכירו ואת כל אלה שכותב אודותם, על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שכשם שהביא הבקשה כן יבשר טוב בזה.

לו  שתעמוד  בודאי  לעצמו,  לימודו  מאשר  יותר  עוד  דאורייתא,  דתמכין  באופן  פעולותיו  וזכות 

ולב"ב שי' בהנ"ל.

בנגלה  - פוסק  ערוך  והשולחן   - - פוסק בנסתר דתורה  רבנו הזקן בעל התניא  וכמודגש במאמר 

ותומכי'  תורה,  בעלי השגה הלומדים  )שמח"ת תק"מ(, אלו  בה  למחזיקים  היא  חיים  עץ  ד"ה   - דתורה 

מאושר אלו בעלי עבודה העוסקים בתורה, מאושר, גליקלעך, כדאיתא בזהר )ח"ג דנ"ג ע"ב( א"ת מאושר 

את  המקים  הרגל  וכמעלת  ב"ה,  הא"ס  מפנימית  היינו  מראשו,  ממשיכים  עבודתם  דע"י  מראשו,  אלא 

הראש דוקא.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

 ב"ה,  ל' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"ד תשרי הנכתב ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אברהם 

מרדכי שמואל שי' לידר, ובודאי ימלאו הפרטים החסרים במכתב זה, אם הנ"ל או מי משאר חברי צעירי 

אגודת חב"ד שמתפקידם הוא.

זכאין  ביומין  ונשלח המענה  נכתב המכתב  והרי  פעולותיהם  והוסיף בכל  ויהי רצון שילכו הלוך 

דחדש תשרי הוא חדש השביעי, אשר כולו )ולא רק הימים טובים שבו( נקרא שביעי, וכפירוש רז"ל, מושבע 

ימות  עניניו בכל  וממשיכים  לכל השנה,  כללי הוא  נשיאינו, אשר חדש  רבותינו  דברי  וידועים  בכל טוב, 

השנה.

וכן יהי' בעניניהם של צעירי אגודת חב"ד הכללים והפרטים, להמשיך מהברכה והטובה דחדש זה 

על הימים הבע"ל מתוך שמחה וטוב לבב, ולהוסיף בפעולות טובות, וגם על הזולת להשפיע בזה.

ובפרט  מינימלי(,  יהי'  )אפילו  לההתועדויות  בתשלום  כניסה  דכרטיסי  קס"ד  על  אפילו  לפלא 

בכחב"ד.

בברכה לבשו"ט מהצלחה בעבוה"ק.



dkxadכו z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
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âì(à)äëøaä úàæåíéäìàä Léà äLî Cøa øLà §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬¨«¡Ÿ¦−
:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«

i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ

(á)øäî òéôBä Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî äåäé øîàiå©Ÿ©À§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥«¦§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם),מקֹום ׁשל ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְִִֶַָָָ
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח ּובּׁשבח יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ּכ הּוא,ואחר רּצּוי ּדר זה וכל ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברכה  עליהם ׁשּתחּול אּלּו הם ּכדאי a‡.ּכלֹומר ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכחתן יצא ההר, ּבתחּתית להתיּצב ּכׁשּבאּו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָƒƒ«»ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכּלה, ּפני להקּביל יט)הּיֹוצא ּכנגּדם (שמות ׁשּיצא למדנּו האלהים", BÓÏ."לקראת ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) ְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ¿»«ƒ≈ƒ»

רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו עׂשו לבני Ô¯‡t.להם ∑‰ÚÈÙB.ׁשּפתח ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹƒ«ֶָ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא ˜„L.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ˙··¯Ó∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ולא ועּמֹו ּכּלם, ולא ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿……∆ְְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֹֻ

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו עׁשרֹו ּכבֹוד ּכל ׁשּמראה ודם ּבׂשר ּכדר ולא c˙.רּבם, L‡∑ לפניו מאז ּכתּובה ׁשהיתה ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻ≈»ְְְֵֶָָָָָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה להם ּבאׁש ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, ּדת", "אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם נתן ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

האׁש רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .מּתֹו ִֵָ

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡ מקּימת,(‡) ּברכתֹו ּכי להּגיד ƒ»¡…ƒְְְִִִֶֶַָֻ
יׁשרים  ּותפּלת היה האלהים איׁש ְְֱִִִִִַָָָָֹּכי

רּבינּו למׁשה הּכתּוב יקרא והּנה "‡LÈרצֹונֹו. ְְְְִִֵֵֶַַָָƒ
"ÌÈ‰Ï‡‰,וזּולתם ואלּיהּו הּנביאים ׁשאר וכן »¡…ƒְְְְְִִִֵֵַָָָָ

מׁשה  יאמר אבל ה'" "איׁש הּכתּוב יאמר ְֲִֶַַַָָֹֹֹולא
לכל  ידּוע והּטעם ה), לד (להלן ה' ְְֶֶַַַַָָעבד

ְִַמׂשּכיל:
ÔÎÂ מאת ּכי הּברכה, היא וזאת האמת, ּדר על ¿≈ְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּביעקב  וכן כג), קיח (תהלים ּזאת היתה ְְְֲֵַָָֹֹה'
להם  ּדּבר אׁשר וזאת כח) מט (בראשית ְֱֲִֶֶֶֶַָֹנאמר
(תהלים  ּדוד ׁשאמר הּוא הּברכה , זאת ְֲִִֶֶַַָָָָֹאביהם ,
ירמז  נצרּתי, פּקּודי ּכי ּלי היתה זאת נו) ְְְִִִִִֶָָָָֹֹקיט 

צּו ׁשם ּכי ּדוד עיר חּיים לצּיֹון הּברכה את ה' ה ְְִִִִִִֶַַָָָָָ
יבין: והּמׂשּכיל העֹולם, ְְִִַַַָָָעד

‰ÊÏÂׁשאמרּו ּבמדרׁשם רּבֹותינּו נתּכּונּו הּסֹוד ¿»∆ְְְְְִִֵֶַַַָָָ
ּדּבר  אׁשר וזאת יג), (ק רּבה ְְֲִִִֵֶֶַָֹּבבראׁשית
לבר ּבי ּכּיֹוצא אדם עתיד אביהם, ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלהם
מתחיל, הּוא מּׁשם אני ׁשּפסקּתי ּומּמקֹום ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָאתכם
ּבוזאת  להם ּפתח רּבינּו מׁשה ׁשעמד ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיון
הוי  אביהם, להם ׁשּפסק מקֹום מאֹותֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּברכה
להם  אמר אביהם , להם ּדּבר אׁשר ְֲֲִִֶֶֶֶֶַָָָֹוזאת
מּׁשעה  אתכם מּגיעֹות אימתי הּללּו ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּברכֹות
הּתֹורה  וזאת ּבּה ׁשּכתּוב הּתֹורה את ְְְֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתק ּבלּו
ׁשהיא  לּברכה ּתרמז הּזאת הּמּלה ּכי ְְִִִִֶַַַָָָֹֹוגו'.
י) יז (בראשית ּדכתיב הּברית, והיא ְְְִִִִַַָהּתֹורה ,
ג): טז (ויקרא זה הזּכרּתי ּוכבר ּבריתי, ְְְְִִִִֶַָֹזאת 

.‡a ÈÈqÓ '‰ ּבא (·) מּסיני הּׁשם ּכי יאמר ƒƒ«»ִִִֵַַַָֹ

ּבתֹוכם, ׁשכינתֹו הׁשּכין מּׁשם ּכי ְְְְְִִִִִִֵָָָָליׂשראל,
הּכבֹוד  ירד ּכי והענין, מהם. נסּתּלקה לא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹוׁשּוב
ה' וּירד כ) יט (שמות ׁשּנאמר ּכמֹו סיני ְְֱִֵֶֶֶַַַַּבהר
למׁשה  ה' וּיקרא ההר ראׁש אל סיני הר ְְִִֶֶַַַַָָָֹעל
עֹולה  מׁשה ׁשהיה הּימים ּכל היה וׁשם ְִֶֶֶַָָָָָָָוגו',
ּכבֹוד  ּומראה יז) כד (שם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֵֵֶֶַַויֹורד,
נּתנּו וכאׁשר וגו'. ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹה'
מֹועד, ּבאהל הּכבֹוד ׁשכן האחרֹונֹות הּלחֹות ְֲֵֶַַַַָָָֹֻלֹו
מׁשה  ּכבא והיה ט) לג (שם ׁשּנאמר ְְְֱֶֶֶַָָֹּכמֹו
האהל  ּפתח ועמד הענן עּמּוד ירד ְֱֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאהלה
ודּבר  יא) פסוק (שם ּוכתיב מׁשה, עם ְְְִִִִֶֶֶודּבר
הּקם  וכאׁשר וגו'. ּפנים אל ּפנים מׁשה אל ְֲִִֶֶֶֶַַָָֻה'
מ  (שם ׁשּנאמר ּבּמׁשּכן, הּכבֹוד ׁשכן ְְֱִִֶֶַַַַַָָָָהּמׁשּכן
מלא  ה' ּוכבֹוד מֹועד אהל  את הענן ויכס ְְֵֵֶֶֶַַָָָֹלד )
ּכל  הּדּברֹות ּכל לֹו היּו ּומּׁשם הּמׁשּכן. ְְִִִֶַַָָָָָאת

הּמדּבר: ְְִֵַָימי
Á¯ÊÂ.BÓÏ ¯ÈÚOÓ מּסיני נסעם אחרי ּכי ¿»«ƒ≈ƒ»ְֲִִִֵַַָָ

ּפארן, ּבמדּבר הענן ׁשכן ראׁשֹון, ְְְִִֶַַַַָָָָָּבמּסע
ׁשלח ג)ּומּׁשם יג (במדבר ׁשּנאמר מרּגלים ְְֱִִֶֶַַַָָ

ונתנּדה  ּפארן, מּמדּבר מׁשה אֹותם ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָוּיׁשלח
ׁשּבאּו עד מׁשה עם הּדּבּור היה ולא ְִִֶֶַַָָָָָֹהעם
(לעיל  הארּבעים ּבסֹוף עׂשו ּבני ּבגבּול ְְְְְִִִֵֵֵַָָָלׂשעיר
אלהי ה' ּכי ז ) (פסוק ׁשם ׁשּנאמר ּכמֹו ב), ְֱֱִֶֶֶַָֹב
הּמדּבר  את לכּת ידע יד מעׂשה ּבכל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּברכ
.עּמ אלהי ה' ׁשנה ארּבעים זה הּזה ְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹהּגד ֹול
לאֹור  להם הּׁשם היה ּבׂשעיר ּבבֹואם אז ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָוהּנה
להּׁשמר  אֹותם וצּוה אבלם, ימי וׁשלמּו ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָָעֹולם

לרׁשת  ׁשּיחלּו ואמר ּומֹואב, ועּמֹון ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּׂשעיר
מלכי  ׁשני ועֹוג סיחֹון ארץ וּירׁשּו ארצם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָאת 

הּגדֹולים: ְֱִִַָהאמֹורי
.Ô¯‡t ¯‰Ó ÚÈÙB‰ ענינם וׂשם ּבהם ׁשּנסּתּכל ƒ«≈«»»ְְְִִֵֶֶַָָָָ
ּפניו Ô¯‡t.למאֹור ¯‰Ó ּכי והּטעם, ְִָָ≈«»»ְִַַַ

מּפארן, היה הּגדֹול ּבּמדּבר הּכנסם ְְְִִִִַַַָָָָָָָָּתחּלת
י (במדבר ׁשּנאמר מּמדּבר ּכמֹו וגו' וּיסעּו יב) ְְְֱִִִֶֶַַַ

הּׁשם  והּנה ּפארן , ּבמדּבר הענן וּיׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹסיני
ּבּמדּבר  צריכים הם מה לראֹות עליהם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהֹופיע
רׁשעים  עצת ועל מּלׁשֹון והּנֹורא, ְְְְֲִִַַַַָָָהּגדֹול 
ּבאֹור וראית נסּתּכלּת ג), י (איוב ְְְְְְִִַַָָָָָהֹופעּת

מחׁשבֹותיהם: סתרי ּכל ְְְִֵֵֶַַָָהּגדֹול
.BÓÏ ˙c L‡ BÈÓÈÓ L„˜ ˙··¯Ó ‰˙‡Â¿»»≈ƒ¿……∆ƒƒ≈»»
מרבבֹות  ליׂשראל הּכבֹוד ּבא ּכי ְְְִִִֵֵַַָָָֹיאמר
ּכענין  ההר, על עּמֹו ירדּו אׁשר עליֹון ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָקדֹוׁשי
רּבתים  אלהים רכב יח) סח (תהלים ֱֱִִִֶֶֶֶַַֹֹׁשּנאמר 

ּבּקדׁש. סיני בם ה' ׁשנאן ‡Lאלפי BÈÓÈÓ ְְִִֵֶַַַָָֹƒƒ≈
,BÓÏ ˙cאׁש להם היה ּתפארּתֹו מימין ּפרּוׁש, »»ְְִִִֵֵֶַָָָ

מימין  רק הּנזּכרים, הּמלאכים מּיד לא ְְִִִִִִַַַַַָָָֹּדת,
ּכי ויּתכן ּובכבֹודֹו. ּבעצמֹו "B··¯Ó˙הּׁשם ְְְְִִִֵֵַַָ≈ƒ¿

"L„˜קדֹוׁש קדֹוׁש קדֹוׁש ּכי קדּׁשתֹו, מרּבּוי …∆ְִִֵָָָָֻ
קדּׁשה: מיני ּבכל צבאֹות ְְְִֵָָָֻה'

"BÓÏ ˙c L‡" ÌÚËÂּכמֹו אׁש", "ּדת ּכמֹו ¿««≈»»ְְֵָ
ׁשמענּו קֹולֹו ואת כא) ה (לעיל ְְֶֶַַָָׁשאמר
למֹו", ודת "אׁש ּכמֹו טעמֹו אֹו האׁש. ְְֲִֵֵַָָָמּתֹו
והׁשמיעם  העליֹונית האׁש להם ׁשהראה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיזּכיר
ועל  לו) ד (לעיל ׁשּנאמר ּכענין וזה ְְְְֱִֶֶֶַַַַָהּדת,

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy

(â)àOé Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈
éúøacî:E ¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ליעקב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד לה)עתיד מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל E„Èa."ּגֹוי ÂÈL„˜ŒÏk∑ נפׁשֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ»¿…»¿»∆ְַ

ׁשּנאמר: ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות כה)הּצּדיקים אלהי"(ש"א ה' את החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש ekz."והיתה Ì‰Â ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים לתֹווהם התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל ¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם ּכמֹו:∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו ז)הּמ"ם "וּיׁשמע (במדבר ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ְְְִֵַַַַָ
אליו", מּדּבר הּקֹול ב)את ׁשה (יחזקאל מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את יית "ואׁשמע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני אונטעררעדנוגען)מדּבר וא (ציינע ּפי . על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהראית  האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּדברי

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים E„Èa.להם ÂÈL„˜ŒÏk∑מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ»¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי.EÏ‚¯Ï ekz Ì‰Â∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑ מקּבלים ְְֲֵֶַַָָ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם  ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּגזרֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ
i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּוכפי  ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
ולא  ׁשאחזנּוה לזה ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני ־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתבה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹנעזבּנּה,

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמעּת ּודבריו הּגדֹולה אּׁשֹו את הרא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָהארץ 
האׁש: ִֵָמּתֹו

ÏÚÂ ׁשהּוא ׁשהאׁש ּכן ּגם יּגיד האמת ּדר ¿«ֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכלּולה  הּדין מּדת ּכי מימינֹו, היא ְִִִִִִַַַָָהּדת

ְֲִַּברחמים:
ÏÚÂ מּסיני ּכי הּכתּוב, טעם רּבֹותינּו ּדעת ¿«ִִִֵַַַַַַַָ

להם  ׁשּנגלה ליׂשראל, תֹורה לתת ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָּבא
נגלה  ּכי ליׂשראל, להם מּׂשעיר וזרח ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָמּׁשם,
לא  וכאׁשר הּתֹורה, להם לתת עׂשו ּבני ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל
ליׂשראל  ּפניו האיר אֹותּה לקּבל עׂשו ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָרצּו
ּכי  ּפניו ואֹור ּובזרֹועֹו ּבימינֹו להם ְְְִִִִֶָָָָָּונתנּה
והדרת  יפעתֹו להם והראה והֹופיע ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָרצם,
יׁשמעאל  ּבני רצּו לא ּכאׁשר ּפארן, מהר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפניו
ּגדֹולה  ליׂשראל זכּות היה ּכי יזּכיר ְְְְְִִִֵַַָָָָָּבּתֹורה.

הּתֹורה:ּכאׁשר את לקּבל האּמֹות ׁשאר רצּו לא ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֻ
‰p‰Â מהם ׁשאחד אברהם, זרע ּכל הזּכיר ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

יׂשראל, זּולתי ּבּתֹורה חפץ היה ְִִֵֵַָָָָָָֹלא
אֹותּה לתת נגלה ּכן ּגם האּמֹות ּכל על ְֲִֵֵַַָָָָָָֻאבל
רּבֹותינּו ּבקּבלת הּבא ּכפי בּה, רצּו ולא ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹלהם 

ב:): (ע"ז
.ÌÈnÚ ··Á Û‡ מּלׁשֹון (‚) ׁשהּוא ּבֹו ּפרׁשּו «…≈«ƒְִֵֶָ

יט  (שמות חביבין קדמי ּותהֹון ְֲֲֳִִִַָָארמית,
עּמים  ׁשהּוא יׂשראל את חֹובב אף יאמר ְִִֵֵֶֶַַַָֹה),
(שופטים  ּבעממי בנימין אחרי ּכענין  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָרּבים,
הם  הלוּים הם יׂשראל ׁשל קדׁשיו וכל יד), ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָה
סביבֹות  חֹונים להיֹות אלי הקרבּתם ּכי , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּביד

ָָהארֹון:
‰‡¯p‰Âּכי ּבחּבי "BÁ··"אלי, לטמֹון מּגזרת ¿«ƒ¿∆ִֵַ≈ְְְִִִִַֻ

חדר  מענין לג), לא (איוב ְֲִִֵֶֶַֹעוני
חביֹון  וׁשם כד), יח (דהי"ב להחבא ְְְְֵֵֶֶֶָָּבחדר
ּביד אּתה ּגם יאמר ד), ג (חבקוק ְֶַַַָָֹֹֻעּזה
יׂשראל  קדֹוׁשי ּכל עּמים, ּומסּתיר ְְְְִִִִֵֵַַַָָמחּביא
והּׁשם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה ּכל ּכי ירמז ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻהּנז ּכר,
ּובצל  ּבפי ּדברי ואׂשם ּכטעם ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָיסּתירם 
סתרי  ּכענין טז), נא (ישעיה ּכּסיתי ְְְִִִִִִִַָידי
ויתיעצּו וכן קיד), קיט (תהלים אּתה ְְְֲִִִֵָָָָּומגּני
ּׁשאמר  למה רמז וזה ד). פג (שם צפּוני ְְְֶֶֶֶֶַַַָעל 
אּתה  נראה ּבעין עין אׁשר יד) יד ְְֲִִִֶַַַָָ(במדבר

(לעיל  ּבּׁשירה אמר וכן עלהם, עמד ועננ ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹה'
עינֹו: ּכאיׁשֹון יּצרנהּו יבֹוננהּו יסבבנהּו י) ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֹלב

.ekz Ì‰Â תרּגלּתי ּבא ּכאׁשר הּכּו, ּכמֹו ¿≈Àְְְֲִִֶַַָֻ
הרּגלּתי, ּבמקֹום ג) יא (הושע ְְְְְִִִִֶַַלאפרים

הּומרה אּתן וכאׁשר ּבאם ּבתי"ו הּנקבה ה"א ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
מאת  רע  ע ׂשה ד), קלב (תהלים  לעיני ְְְֵֶַָָָֹׁשנת

רּבים: וכן יב), ח ְִֵַ(קהלת
¯Ó‡È ללכת ּבּמדּבר מּכה ּבכל מּכים ׁשהם …«ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

לרעב  יחּוׁשּו לא ,ּתל אׁשר ּבכל ְְֲֲֵֵֶֶַָָָָֹאחרי
לרגלי יצאּו רק ועקרב , נחׁש ּומּכת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּולצּמאֹון 
ב) ב (ירמיה ׁשּנאמר ּכענין וזה ירּוצּו. ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָואחרי
לכּת ּכלּולתי אהבת נעּורי חסד ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹזכרּתי

זרּועה: לא ּבארץ ּבּמדּבר ְְְֲִֶֶַַַָָֹאחרי
.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ'ה ׁשם את תּׂשא לא ּכמֹו ƒ»ƒ«¿…∆ְִֵֶָֹ

אּׂשא  ּובל ז), כ (שמות לּׁשוא ְֱֶֶַַָָֹאלהי
יּׂשא  ד), טז (תהלים ׂשפתי על ׁשמֹותם ְְִֶַָָָָאת

ז ). ג (ישעיה לאמר ההּוא EÈ˙¯acÓ,בּיֹום ֵַַֹƒ«¿…∆
ׁשּיּׂשא  יאמר ג), ד (שה"ש נאוה ּומדּבר ְְִִֵֶֶַָָָֹּכמֹו

ּתמיד: ּבהם ויהּגה ׂשפתיו על ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּדברי
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(â)àOé Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈
éúøacî:E ¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ היה לבּדֹו ּבנימין ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל הּׁשבטים, את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ליעקב: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשאמר להּולד לה)עתיד מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל E„Èa."ּגֹוי ÂÈL„˜ŒÏk∑ נפׁשֹות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ»¿…»¿»∆ְַ

ׁשּנאמר: ּכענין אּתֹו, ּגנּוזֹות כה)הּצּדיקים אלהי"(ש"א ה' את החּיים ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש ekz."והיתה Ì‰Â ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ¿≈À
EÏ‚¯Ï∑ ההר ּתחּתית לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים לתֹווהם התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון ּתּכּו ּבסיני. ,לרגל ¿«¿∆ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ּתֹורת על עליהם ּכמֹו:∑EÈ˙¯acÓ.נׂשאּו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו ז)הּמ"ם "וּיׁשמע (במדבר ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶֶָָֹƒ«¿…∆ְְְִֵַַַַָ
אליו", מּדּבר הּקֹול ב)את ׁשה (יחזקאל מה ,"מּדּברתי" זה אף אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את יית "ואׁשמע ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש להם. לאמר להׁשמיעני אונטעררעדנוגען)מדּבר וא (ציינע ּפי . על נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהראית  האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף עּמים", חבב "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ּבֹו והּמ"ם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּדברי

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ּפנים E„Èa.להם ÂÈL„˜ŒÏk∑מׁשּו ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָ»¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי.EÏ‚¯Ï ekz Ì‰Â∑צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים EÈ˙¯acÓ.והם ‡OÈ∑ מקּבלים ְְֲֵֶַַָָ¿≈À¿«¿∆ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»ƒ«¿…∆ְְִַ

ּדבריהם  ואּלה ּבׂשמחה, ודתֹותי רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּגזרֹותי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ
i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr h"k wlg zegiyÎihewl)
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

ּוכפי  ּבזה, וכּיֹוצא לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ּדלכאֹורה הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹצרי
ולא  ׁשאחזנּוה לזה ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין צרי ּגם ׁשּלפני ־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹׁשּכתבה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, וכּיֹוצא ּבמּתנה נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹנעזבּנּה,

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשמעּת ּודבריו הּגדֹולה אּׁשֹו את הרא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָהארץ 
האׁש: ִֵָמּתֹו

ÏÚÂ ׁשהּוא ׁשהאׁש ּכן ּגם יּגיד האמת ּדר ¿«ֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּכלּולה  הּדין מּדת ּכי מימינֹו, היא ְִִִִִִַַַָָהּדת

ְֲִַּברחמים:
ÏÚÂ מּסיני ּכי הּכתּוב, טעם רּבֹותינּו ּדעת ¿«ִִִֵַַַַַַַָ

להם  ׁשּנגלה ליׂשראל, תֹורה לתת ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָּבא
נגלה  ּכי ליׂשראל, להם מּׂשעיר וזרח ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָמּׁשם,
לא  וכאׁשר הּתֹורה, להם לתת עׂשו ּבני ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעל
ליׂשראל  ּפניו האיר אֹותּה לקּבל עׂשו ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָרצּו
ּכי  ּפניו ואֹור ּובזרֹועֹו ּבימינֹו להם ְְְִִִִֶָָָָָּונתנּה
והדרת  יפעתֹו להם והראה והֹופיע ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָרצם,
יׁשמעאל  ּבני רצּו לא ּכאׁשר ּפארן, מהר ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפניו
ּגדֹולה  ליׂשראל זכּות היה ּכי יזּכיר ְְְְְִִִֵַַָָָָָּבּתֹורה.

הּתֹורה:ּכאׁשר את לקּבל האּמֹות ׁשאר רצּו לא ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹֻ
‰p‰Â מהם ׁשאחד אברהם, זרע ּכל הזּכיר ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

יׂשראל, זּולתי ּבּתֹורה חפץ היה ְִִֵֵַָָָָָָֹלא
אֹותּה לתת נגלה ּכן ּגם האּמֹות ּכל על ְֲִֵֵַַָָָָָָֻאבל
רּבֹותינּו ּבקּבלת הּבא ּכפי בּה, רצּו ולא ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹלהם 

ב:): (ע"ז
.ÌÈnÚ ··Á Û‡ מּלׁשֹון (‚) ׁשהּוא ּבֹו ּפרׁשּו «…≈«ƒְִֵֶָ

יט  (שמות חביבין קדמי ּותהֹון ְֲֲֳִִִַָָארמית,
עּמים  ׁשהּוא יׂשראל את חֹובב אף יאמר ְִִֵֵֶֶַַַָֹה),
(שופטים  ּבעממי בנימין אחרי ּכענין  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָרּבים,
הם  הלוּים הם יׂשראל ׁשל קדׁשיו וכל יד), ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָה
סביבֹות  חֹונים להיֹות אלי הקרבּתם ּכי , ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָּביד

ָָהארֹון:
‰‡¯p‰Âּכי ּבחּבי "BÁ··"אלי, לטמֹון מּגזרת ¿«ƒ¿∆ִֵַ≈ְְְִִִִַֻ

חדר  מענין לג), לא (איוב ְֲִִֵֶֶַֹעוני
חביֹון  וׁשם כד), יח (דהי"ב להחבא ְְְְֵֵֶֶֶָָּבחדר
ּביד אּתה ּגם יאמר ד), ג (חבקוק ְֶַַַָָֹֹֻעּזה
יׂשראל  קדֹוׁשי ּכל עּמים, ּומסּתיר ְְְְִִִִֵֵַַַָָמחּביא
והּׁשם  קדֹוׁשים ּכּלם העדה ּכל ּכי ירמז ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻהּנז ּכר,
ּובצל  ּבפי ּדברי ואׂשם ּכטעם ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָיסּתירם 
סתרי  ּכענין טז), נא (ישעיה ּכּסיתי ְְְִִִִִִִַָידי
ויתיעצּו וכן קיד), קיט (תהלים אּתה ְְְֲִִִֵָָָָּומגּני
ּׁשאמר  למה רמז וזה ד). פג (שם צפּוני ְְְֶֶֶֶֶַַַָעל 
אּתה  נראה ּבעין עין אׁשר יד) יד ְְֲִִִֶַַַָָ(במדבר

(לעיל  ּבּׁשירה אמר וכן עלהם, עמד ועננ ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹה'
עינֹו: ּכאיׁשֹון יּצרנהּו יבֹוננהּו יסבבנהּו י) ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֹלב

.ekz Ì‰Â תרּגלּתי ּבא ּכאׁשר הּכּו, ּכמֹו ¿≈Àְְְֲִִֶַַָֻ
הרּגלּתי, ּבמקֹום ג) יא (הושע ְְְְְִִִִֶַַלאפרים

הּומרה אּתן וכאׁשר ּבאם ּבתי"ו הּנקבה ה"א ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
מאת  רע  ע ׂשה ד), קלב (תהלים  לעיני ְְְֵֶַָָָֹׁשנת

רּבים: וכן יב), ח ְִֵַ(קהלת
¯Ó‡È ללכת ּבּמדּבר מּכה ּבכל מּכים ׁשהם …«ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻ

לרעב  יחּוׁשּו לא ,ּתל אׁשר ּבכל ְְֲֲֵֵֶֶַָָָָֹאחרי
לרגלי יצאּו רק ועקרב , נחׁש ּומּכת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּולצּמאֹון 
ב) ב (ירמיה ׁשּנאמר ּכענין וזה ירּוצּו. ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָואחרי
לכּת ּכלּולתי אהבת נעּורי חסד ל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹזכרּתי

זרּועה: לא ּבארץ ּבּמדּבר ְְְֲִֶֶַַַָָֹאחרי
.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ'ה ׁשם את תּׂשא לא ּכמֹו ƒ»ƒ«¿…∆ְִֵֶָֹ

אּׂשא  ּובל ז), כ (שמות לּׁשוא ְֱֶֶַַָָֹאלהי
יּׂשא  ד), טז (תהלים ׂשפתי על ׁשמֹותם ְְִֶַָָָָאת

ז ). ג (ישעיה לאמר ההּוא EÈ˙¯acÓ,בּיֹום ֵַַֹƒ«¿…∆
ׁשּיּׂשא  יאמר ג), ד (שה"ש נאוה ּומדּבר ְְִִֵֶֶַָָָֹּכמֹו

ּתמיד: ּבהם ויהּגה ׂשפתיו על ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָּדברי



dkxadכח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i oey`x meil inei xeriy
אחּוזה  ׁשּבׂשדה ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה אחּוזה, אּלא אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן אחזנּוה ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻויׁש
אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ּדמּכיון אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל להם חֹוזרת אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹאפילּו

מּצב. ּבכל אליהם קׁשּורה ְְֲֵֵֶַָָָָלכן
קהּלת  "מֹורׁשה היא הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ּבקׁשר אּתם ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֻּכמֹו

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשּבני ּבּזמן (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה די יעקב" ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה היא ׁשהּתֹורה מּכ נֹובע העֹולם), רמברמברמברמב""""ן ן ן ן אּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(ä)éèáL ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ הּוא ּברּו CÏÓ.הּקדֹוׁש Ôe¯LÈa∑ עליהם מלכּותֹו על חׁשּבֹון ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ראׁשי התאּסף ּבכל «¿ƒַָָƒÀ∆∆ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְְִֵֵֶַָָ
ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.אסיפתם  אּלּו(שמות ראּויין ראׁש", את תּׂשא יחד,"ּכי ּבהתאּספם "ּבהתאּסף", אחר: ּדבר ׁשאברכם. ֲִָָ»≈ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּביניהם  וׁשלֹום אחת ּביניהם -ּבאגּדה מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«
i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה יּזכר ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ׁשּלא הּבא, לעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ִֵֶַָָָָֹ

ּבלהה  מעׂשה tÒÓ¯.לֹו ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין לה)נמנין את (בראשית "וּיׁשּכב ְֲִֵַָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", ׁשנים יעקב ּבני וּיהיּו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ּבלהה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz ׁשּיּׂשא („) הּטעם, »ƒ»»∆ִֶַַַָ
ויאמר LÓ‰,ּתמיד eÏ ‰eˆ ‰¯Bz והיא ְִַָֹ»ƒ»»∆ְִ

עֹולם  לדֹורֹות ּכי יעקב , לקהּלת מֹורׁשה ְְְֲִִִִֶַַָָָֹּתהיה
לא  ּכי אֹותּה, ויׁשמרּו יירׁשּוה יעקב ּבני ְְְְֲִִִֵַָָָָֹֹּכל

זרעֹו: מּפי ְִִִַַָתּׁשכח
eL¯„Â אמר ׁשּלא א), תהלים (מדרש רּבֹותינּו ¿»¿ֵֶַַָֹ

ואמר  יעקב. זרע אֹו יעקב ּבית ְֲֲֵֶַַַַָָָֹֹמֹורׁשה
,"·˜ÚÈ ˙l‰˜" עליהם רּבים ׁשּיּקהלּו לרּמז ¿ƒ««¬…ְֲֲִִֵֵֶֶַַָ

ּולכל  ליעקב מֹורׁשה לעֹולם הּתֹורה ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹותהיה
ה' על הּנלוים הּגרים  הם עליו, ְְִִִִִֵֵַַַַָָָהּנקהלים
ּכּלם  ונקראּו יעקב, ּבית על  ונסּפחּו ְְְְְְְְֲִִֵַַָָֹֻלׁשרתֹו

ְִָקהּלתֹו:
.CÏÓ Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ הּנזּכר,(‰) הּׁשם אל רמז «¿ƒƒÀ∆∆ְִֵֶַַַָָ

יׁשרים  ּבהיֹותם יׂשראל על למל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיה
יׂשראל  ׁשבטי וכל  העם ראׁשי  ּכל  ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָונאספ ּו

ּדבּוק: הּכתּוב זה וגם ְֶַַַַָָיחד.
,ÌÚh‰Â ה תמיד יאמרּו יׂשראל אׁשר ּכי ּתֹורה ¿«««ְְֲִִִֵֶַָָָֹ

קהּלת  לכל ירּׁשה ּתהיה מׁשה לנּו ְְְְִִִֶֶַָָָָֻצּוה
אֹותּה נמיר ולא נחליף לא עד לעדי ְֲֲֲִִֵַַַַָָֹֹֹיעקב
יׂשראל  על   למל ה ּׁשם ׁשהיה ויאמרּו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלע ֹולם,
ׁשבטי  וכל וׁשֹופטינּו זקנינּו ראׁשינּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָּבהתאּסף
לדֹור  עלינּו מלכּותֹו קּבלנּו יחד ׁשּכּלנּו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻיׂשראל,
ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו לׁשמר חּיבין ואנחנּו ְְְֲִִַַַַָָָֹודֹור,
והיא  אנכי, ּדּבּור הּוא  הּמצוה וזֹו ְְְְִִִִִַָָָֹלעֹולמים.
(שמות  ׁשם ּפרׁשּתי  ּכאׁשר ׁשמים  מלכּות ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָקּבלת 

ב): כ
‰p‰Â ׁשמים ּומלכּות ּבכלל, הּתֹורה הזּכיר ¿ƒ≈ְְְִִִִַַַַָָ

ׁשמים  ּבמלכּות הּמֹודה ׁשּכל  ְְְִִֶֶַַַַָָּבפרט,
ּכּלה. הּתֹורה  ּבכל  ּומֹודה  זרה ּבעבֹודה  ְֲֵֶַַָָָָָָֻּכֹופר
ׁשמים  מלכּות קּבלּו וראׁשיהם הם ּכי ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָורמזּו
וגֹואלֹו, יׂשראל מל ׁשהּוא וראּו הּגבּורה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָמּפי

ועל  עליהם ׁשּקּבלּו מׁשה מּפי קּבלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָוהּתֹורה
מּטעם  יצּוה אׁשר ּכל ולעׂשֹות ּבֹו להאמין ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָזרעם
ּתדּבר  ואּת כד) ה (לעיל אמרּו ּכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶֶַַַַָהּמל
אלי אלהינּו ה' ידּבר אׁשר ּכל את ְֱֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָֹאלינּו

ועׂשינּו: ְְְִַָָוׁשמענּו
‰ÊÂּדר על הּזה, ּבּכתּוב ונכֹון ּברּור הּפרּוׁש ¿∆ְֵֶֶֶַַַַָָָ

הּׁשנה  ראׁש ּבמּסכת ּבגמרא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהזּכירּו
ה' דהויין, הּוא ּתלתא מלכּיֹות אּלא ְְְְֶַַָָָָֻ(לב:),
עּמֹו אלהיו ה' יח), טו (שמות ועד לעלם ְְֱִִֶָָָֹֹֹימל
ביׁשרּון  ויהי כא), כג (במדבר ּבֹו מל ְְִִֶֶַַֻּותרּועת

:ֶֶמל
ÔÎÂ זקנים מֹוׁשב שמו), (ברכה ּבספרי ׁשנינּו ¿≈ְְְִִִִֵַָ

מׁשּתּבח  הּגדֹול ׁשמֹו מּטה  ׁשל ְְִִִֵֶַַַַָָָּביׁשיבה
ׁשּנאמר Ûq‡˙‰aלמעלה, CÏÓ Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ ְְֱֶֶַַָ«¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈

,Ï‡¯NÈ ÈË·L „ÁÈ ÌÚ ÈL‡¯ אּלא אסיפה אין »≈»««ƒ¿≈ƒ¿»≈ֲִֵֶָָ
וגו', ּלי אספה טז) יא (במדבר ׁשּנאמר ְְֱִִֵֶֶֶַָזקנים,

עׂשּוין ּכׁשהן יׂשראל, ׁשבטי אחת יחד אגּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻ
הּוא  וכן אגּדֹות, אגּדֹות עׂשּויין ּכׁשהן ְְְֲֲֲִֵֵֶֹֻֻולא
מעלֹותו  בּׁשמים הּבֹונה ו) ט (עמוס ֲִֵֶַַַַָָאֹומר

וגו':
L¯„Ó·e,אמרּו נּמי יד) טו (במדב"ר רּבה ¿ƒ¿«ְֵַַָָ

ּבזמן  למעלה מבּוסס ּכּסאֹו ְְְְְְִִִַַָָָּכביכֹול
הּבֹונה  נאמר לכ אחת , אג ּדה עׂשּוין ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיׂשראל
וכן  יסדּה, ארץ על ואגּדתֹו מעלֹותו  ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָֻבּׁשמים

ÌÚ ÈL‡¯ Ûq‡˙‰a CÏÓ Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ:'וגו «¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈»≈»
Ì‚Â ׁשהיה ידרׁשּו, ׁשּפרׁשּתי. הּדר על זה ¿«ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּכּלם  ויחּדו ׁשּנתאּספּו מּפני עליהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻמל
לקהּלת  מֹורׁשה יהיה  וכן עליהם, מלכּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָקּבלּו
וכן  הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא והּמל ְְֲֵֶֶַַַָָֹיעקב,

רב: דבי ּבתקיעתא לֹומר ְְְִִֵַַַָָָנהגנּו
Ï·‡ על אֹותֹו ׁשּמפרׁשין האּגדֹות ּבמקצת יׁש ¬»ְְְְִִֵֶַַַָָָ

ׁשנאמר ,מל מׁשה אֹומרים ·Ôe¯LÈמׁשה, È‰ÈÂ ְֱִֶֶֶֶֶֶַ«¿ƒƒÀ
.Ûq‡˙‰a CÏÓ וגם אחרים: (ספרים ּכן ואם ∆∆¿ƒ¿«≈ְְְֲִִִֵֵַָ

להיֹותּה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה הּכתּוב, אמר ְִִֵֶַַָָָָָָּכן )
עלינּו מל היה  והּוא יעקב, לקהּלת ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹמֹורׁשה
ּדבריו  לעׂשֹות לנּו וראּוי יחד, ׁשבטינּו ּכל ְְְְֲֵַַַַָָָָָָועל
יסּפר  עלינּו, היה וחכם ּגדֹול מל ּכי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּומצותיו
וראּוי  ּגדֹול ׁשהיה הּׁשליח ּבכבֹוד ּגם ְְִִֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

ּׁשּפרׁשנּו: מה והאמת והּנכֹון ּבֹו. ְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָלהאמין
‰p‰Â והּנה ּביׂשראל, ׁשֹוכן הּׁשם ּכי הזּכיר ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָ

יחד  ׁשבטיהם ּכל ּומלכּותֹו ּתֹורתֹו ְְְִִֵֶַַַָָקּבלּו
ראּוים  הּנם  ּכן  אם לדֹורֹותם, זרעם ועל  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעליהם

ְִָָלברכה:
.Ô·e‡¯ ÈÁÈ (Â) החל ּכי אברהם, רּבי אמר ¿ƒ¿≈ְִִֵֵַַַָָָ

ׁשמעֹון, הזּכיר ולא הּבכֹור, ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַֹמראּובן
ׁשמעֹונים ּבעבּור  היּו העֹובדים ּכי ּפעֹור, עון ְְְֲֲִִִִַָָֹ

ּדעת  וכן  נהרג, נׂשיאם ּגם לעד , ְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָּומסּפרם 
והמפרׁשים: ְְְִִַַָרׁש"י

ÈÙÏe עדין ּכי ּבעבּור ראיה, מסּפרם אין דעּתי ¿ƒְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
מּלבד  ויֹותר אלף עׂשר ׁשלׁשה ְְְְְִֵֶֶַַָָָיחסרּו
יחסרּו הּׁשבטים מּׁשאר וגם ּבּמּגפה. ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָהּמתים
ּובני  אלפים חמׁשת חסרּו גד ּבני ּכי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָקצת,
ׁשאֹומר  הּכתּוב ּכי ועֹוד אלפים. ׁשמֹונת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאפרים 
ּפעֹור, לבעל יׂשראל וּיּצמד ג) כה ְְְִִֵֶַַַָָ(במדבר
העם, ראׁשי ּכל  את קח ד) פסוק (שם ְֵֶַַָָָָָואמר
ּדּיניהם  וכל הּׁשבטים מּכל בהם ׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנראה
ולא  יא) פסוק (שם אמר וכן בם, ְְְִֵַָָֹיׁשּפֹוטּו

ּבקנאתי: יׂשראל ּבני את ְְְְִִִִִִֵֵֶָָכּליתי
Ï‡Â ז (יהושע ׁשאמר עכן מּדבר עלי ּתׁשיב ¿«ְִִֶַַַָָָָָ

נתּגּלה  לא ׁשם ּכי יׂשראל, חטא ְְִִִֵַָָָָָֹיא)
ראיה, אינּנּו הּמּכה וכן סתם. ויזּכירם ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהחטא
הּׁשבט, נׂשיא לא ּבהם אב בית נׂשיא היה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכי
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i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול (איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ועֹוד (ב"ק ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּו

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ונכּבדים  ּגדֹולים קרח ּבעדת ה' על ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹוהּנֹועדים
ׁשבטיהם  ּכל הלכּו ולא עדה. נׂשיאי ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּמּנּו
וענינם  ואבירם ּדתן הזּכיר והּמזמֹור ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאחריהם,
ּדתן  וּתבלע ארץ ּתפּתח יז), קו (תהלים ְְְִִִֶֶַַַָָָּבּׁשמם 
לבעל  וּיּצמדּו והזּכיר אבירם, עדת על ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָוּתכס
חמּדה  ּבארץ וּימאסּו עם כח) פסוק (שם ְְְְֲִִֶֶֶַָּפע ֹור
ׁשּיּמנע  וחלילה העם. לכלל כד) פסוק ְְִִִֶַַָָָָָ(שם
ׁשבט  יּמחה ולא  ׁשמעֹון, את מּלבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמׁשה
ּפעֹור, לבעל הּנצמדים ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּיׂשראל,
אׁשר  האיׁש כל ּכי ג) ד (לעיל ׁשאמר ְֲִִֶֶַָָָּכמֹו
אלהי ה' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל אחרי ְְֱֲִִֵֶַַַַָֹהל
(שם  ּבהם ּכתיב ּכּלם הּנׁשארים ואּלה ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמּקרּב
חּיים  אלהיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ד) ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹפסוק

עׂשּוּכּלכם כּלם והּנה יברכם. לא ולּמה הּיֹום, ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻֻ
להם  ונתּכּפר ּבמרּגלים וחטאּו העגל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ְֵָּוברכם:
È˙È‡¯Â ׁשּׁשה ט), כא (במדב"ר רּבה ּבמדרׁש ¿»ƒƒְְִִַָָָ

ּבעצת  הּזנּות על נחסרּו ְְְְֲִֶַַַַָמׁשּפחֹות
וחמּׁשה  לׁשמעֹון אחת מׁשּפחה ּומנה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּבלעם,
יֹותר  חטא ּבנימין לדעּתם והּנה בנימין. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָמּבני
הּברכה: ּבכלל והּוא החטא, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָמּׁשמעֹון

ÔBÎp‰Â ּבׁשבטי ימנה לא הּכתּוב ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
אמר  וכ עׂשר, ׁשנים רק ְְְִֵֵַַָָָָָיׂשראל
אּלה  ּכל כח) מט (בראשית יעקב ְְֲִֵֶַַָֹּבברּכת
הזּכיר  יעקב והּנה עׂשר. ׁשנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשבטי 
אחד, ּבׁשבט יֹוסף והזּכיר עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבניו
ּכמֹו ׁשבטים, ׁשני ּביֹוסף להזּכיר ראה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּומׁשה
והם  אפרים רבבֹות והם יז) (פסוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָׁשאמר
דברים, ׁשני ּבעבּור זה והיה מנּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאלפי
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּצּוה אחר ּכי ִִֶֶַַַָָָָָהאחד
ּובּדגלים, הּמזּבח, ּבחנּכת ׁשבטים ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻועׂשאם
ׁשנים  למנֹותם צרי הּוא הּנה הארץ, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּובנחלת
את  הּמנחילם יהֹוׁשע ׁשהזּכיר ועֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּבברכתם,
להזּכיר  והצר הּקטן, מאפרים והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻהארץ

מּמּנּו: ׁשּגדֹול ִִֶֶָָאחיו
‰p‰Âיתּברכּו מּברכתֹו ּכי לוי, את לבר רצה ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ

להם  לרצֹון קרּבנֹותיו ׁשּיהיּו יׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל
הּׁשבטים  מן אחד להּׁשאיר והצר הּׁשם, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻלפני
עׂשר, ׁשנים רק מק ֹום ּבׁשּום נמנין ְְְִִֵֵֶַָָָָׁשאינן
עׂשר  ּוׁשנים ּברקיע, מּזלֹות עׂשר ׁשנים ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכנגד
אלכסֹונין, ּגבּולי עׂשר ּוׁשנים ּבּׁשנה, ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָחדׁשים
ּוכמֹו עֹולם, זרֹועֹות הן ׁשהם ּבּמדרׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשאמרּו
אמר  (לב :) ּברכֹות  ּבמּסכת  חכמים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהזּכירּו
לכנסת  ואמר ל לּנביא הּוא ּברּו ְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹהּקדֹוׁש

ּבּתי, ּברקיע יׂשראל, ּבראתי מּזלֹות עׂשר ׁשנים ְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ׁשבטים: עׂשר ׁשנים והר ּכנגד ּגרּזים ּבהר וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשם  נגזר לא לוי ׁשּמנה  יב) כז (לעיל ְִִֵֵֶַָָָָֹעיבל
יחזקאל  ּבחּלּוק ּתראה וכן ׁשבטים. לׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָיֹוסף 
לׁשני  יֹוסף הארץ ּבחלּוקת ׁשּמנה ה) ד ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ(מח
העיר  ּתֹוצאֹות ּוכׁשּמנה לוי, הזּכיר ולא ְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹׁשבטים 
מנה  ולא אחד, לוי ׁשער לא) פסוק (שם ְְִִִֵֶַַָָָֹהזּכיר
פסוק  (שם אמר אבל ׁשבטים, לׁשני יֹוסף ְְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשבט
ׁשבטי  יּמנּו לא לעֹולם ּכי אחד, יֹוסף ׁשער ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלב )
ּבסדר  זה זכרּתי ּוכבר עׂשר, ׁשנים רק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

יז): יז (במדבר קרח ִַַַֹוּיּקח
‰p‰Â,ּגדֹול ׁשבטֹו היה ׁשּלא ׁשמעֹון הּׁשאיר ¿ƒ≈ְְְִִִִֶָָָֹ

מרּבה, אביהם יעקב ּברּכת בֹו היתה ְְְְֲֲִִֶַַָָָֹֹֻולא
(בראשית  ּביׂשראל והפיצם ּביעקב חּלקם ְְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָֹאבל 
ׁשאר  מּברּכת הם ּגם יתּברכּו והּנה ז), ְְְְְִִִִֵֵַַָָמט
הּברכה  זאת וסדר ּבתֹוכם. הּמה אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּׁשבטים
החל  נחלתם. ּדר על הּקדׁש ּברּוח ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
ּכי  ועֹוד ּבראׁשֹונה , נחלתֹו לקח ּכי ְְֲִִִֵֵַַָָָָמראּובן,
יּמחה  ׁשּלא עליו התּפלל ּומׁשה הּבכֹור, ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהּוא 
מׁשּפט  ּבברכתֹו לֹו נתן ּולכ ּבחטאֹו, ְְְְְְְִִֶַַָָָׁשמֹו
הּוא  ּכי יהּודה, הקּדים ּכן ואחר ְְְְִִִֵַַַָָהּבכֹורה .
והּוא  מּמּנּו, ּולנגיד ּבארץ, הראׁשֹון ְְִִִֵֶֶַָָָָהּנֹוחל
אֹותֹו, יבר ּבּה אׁשר לּמלחמה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולה

יׂשראל: ּכל ּכֹוללת ברכתֹו ְְְִִִֵֵֶֶָָָוהּנה
¯Á‡Â יהּודה ּבני עם החֹונים לוי ּבר ּכן ¿««ְְִִִֵֵֵֵֵַָ

ירּוׁשלים) ועיר אחרים: ְְְֲִִִִֵַָָ(ספרים
ואחרי  לרצֹון. קרּבנֹותם יהיּו וׁשם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבירּוׁשלים

ּבנ  עם נחלתם ׁשהיתה ּבנימין ּבר יהּודה,כן י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
יהּודה  ּבני ּבין הּמקּדׁש ּובית ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָועיר
ׁשניהם. עם יחנּו והלוּים בנימין, ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּובין
נחלתם, היתה כן ּכי יֹוסף , ּבני ּבר כן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָואחרי
בני  מּטה ּגֹורל וּיעל יא) יח (יהושע ְֱֵֵֶֶַַַַַַׁשּנאמר
ּבני  ּבין ּגֹורלם ּגבּול וּיצא למׁשּפחתם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹבנימן

יֹוסף: ּבני ּובין ְְֵֵֵָיהּודה
È¯Á‡Â והקּדים הּגבירֹות. ּבני לבר הּׁשלים כן ¿«¬≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָ

יעקב  עׂשה ּכאׁשר ליּׂששכר ְְֲֲִֶַַָָָָֹזבּולּון
הּׁשליׁשי  ּגֹורלם נפל וכן יד), יג מט ְְִִֵַַָָָ(בראשית
הרביעי  והּגֹורל  י) יט (יהושע זבּולּון ְְְְִִִֵַָָלבני
ּבר כן  ואחרי יז). פסוק  (שם יּׂששכר ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָלבני
ּתֹולדֹותם, ּכסדר ואׁשר ונפּתלי ּדן הּׁשפחֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבני
ּבני  לכל  ּגד  והקּדים ׁשּלהם. הּדגל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָוהּוא
ראּובן  עם ּתחלה נחלתֹו לקח ּכי ְְְֲִִִֵַַַָָָָהּׁשפחֹות,

הראּובני: מּדגל היה והּוא ְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּמקּדם,
.Ô·e‡¯ ÈÁÈ ÌÚËÂ ימּות ולא ׁשבטֹו ׁשּיחיה ¿««¿ƒ¿≈ְְְִִֶֶָֹ

tÒÓ¯,לעֹולם. ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ולא ּכמֹו ְָƒƒ¿»ƒ¿»ְְֹ
ל  (משלי אדע  קדׁשים ודעת חכמה ְְְְִִֵַַַָָָָלמדּתי

מעּטים, יהיּו ׁשּלא מסּפר, מתיו יהיּו ואל ְְְְְְִִִִֶַַָָֹג),
מתי  ואני וכן מעט, הּוא ׁשּיּספר ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל
אברהם: רּבי לׁשֹון ל), לד (בראשית ְְִִַַָָָָמסּפר

¯˙BÈÂ ואל ּביׂשראל ראּובן יחי לפרׁש, נכֹון ¿≈ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
מּכל  ּבאחד ׁשבטֹו יּכרת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶָָָָֹֹימת,
יׂשראל  ּבני ּבמסּפר ּפקּודיו ויהי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָהּזמּנים,
והּכעס  חטאֹו יגרם ׁשּלא עליו יתּפּלל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלעֹולם.
יצּועיו, ּבחּללֹו אביו עליו ּכעס אׁשר ְְְֲִֶַַַָָָָָָהּגדֹול
ׁשם  ׁשּנאמר ּכענין וזה  מּיׂשראל . ׁשמֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָלהכרית
ּבלהה  את וּיׁשּכב ראּובן וּיל כב) לה ְְְִִֵֵֶֶַַַָ(שם
יעקב  בני וּיהיּו יׂשראל וּיׁשמע אביו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפּלגׁש

יצא  ׁשּלא הֹודיע ּכי עׂשר, מן ׁשנים ּבחטאֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
רׁש"י: ּפרׁש וכן ְְִִֵֵַַַָהּמסּפר,

,"ÂÈ˙Ó" ÌÚËÂ ולא ּבזה יזּכּו אנׁשיו ׁשּכל ¿««¿»ְְֲִֶֶָָָָֹ
ּבחטאֹו. הּׁשבט מקצת אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָיּכרת

הארּבע,"ÂÈ˙Ó"ואּולי מׁשּפחֹותיו  לראׁשי רמז ְַ¿»ְְְְִֵַַַָָָָ
טעם לזנֹות "tÒÓ¯"ויהיה וכן ּבמסּפר, ּכמֹו ְְִֶַַƒ¿»ְְְְְִִֵָ

(שמות  מים ירחצּו כא), כב (לעיל אביה ְֲִִִֵַָָּבית
ּכן: ורּבים כ), ְִֵַל

B‡ ׁשּיּמנה יׂשראל, מסּפר מתיו ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָטעמֹו,
הּוא  האחד ּכי הּבכֹור, ּכמׁשּפט ְְְִִִֶַַָָראׁשֹון
ּתרּגם  ואּונקלּוס הּכל. מּמּנּו ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹהּמסּפר,
יתּכּון  ּבמנינהֹון, אחסנּתהֹון  ּבנֹוהי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָויקּבל ּון
יּכרת, ולא ראּובן  ׁשּיחיה יאמר ּׁשּפרׁשנּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלמה 
ׁשבטֹו יּמחה לא לע ֹולם, ּבמסּפרם מתיו ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹויהי ּו
להיֹותן  מסּפרם ּביֹותר יּמנּו ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹמּיׂשראל,
והבטיחֹו הּבכֹורה מּמּנּו ׁשלל ׁשבטים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשני

לעֹולם: אחד ְְֵֶֶָָּבׁשבט
LÈÂּכּבּוׁש על הּזאת הּברכה ּכי מפרׁשים ¿≈ְְְִִִַַַָָָֹ

ּבעברם  ראּובן ׁשּיחיה יאמר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹהארץ,
והּטעם  יׂשראל, ּבני לפני לּמלחמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָחלּוצים
תחיה  חרּב ועל ּכטעם ינּוצחּו, ולא ְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַֹׁשּיתּגּברּו

מ), כז BÓÈ˙,(בראשית Ï‡Â מהם יּפלּו ׁשּלא ¿«»ְִֵֶֶֹ
tÒÓ¯,ּבּמלחמה, ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ לאהליהם ׁשּיחזרּו ְִַָָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְֳֵֶֶַָ

ּבברּכת  וכן איׁש, מהם יּפקד ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבמסּפרם
קרֹוב, הּזה והּפרּוׁש הענין. זה הזּכיר חברֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּגד
מׁשה  ּברּכת ּכי ּבעיני, יֹותר נכֹון הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאבל 

ההּוא: וכענין יעקב הזּכיר אׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹּכדר
ÏÚÂ,האמת ּדר,˙ÓÈ Ï‡Â ÈÁÈ ּפֹוקד מּטעם ¿«ֱֶֶֶָ¿ƒ¿«»…ִֵַַ

רמזּתי  וׁשם ה), כ (שמות ּבנים על אבֹות ְְֲִִַַָָָָֹעון 
מעׂשה  לֹו לכּפר מׁשה ּברּכת והֹועילה ְְְֲִִֵֵֶַַַָסֹודֹו.

וימ  יּכרת ׁשּלא ּפקד ּבלהה אבל  לעֹולם , ּבֹו ּות ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
ּכפי  יֹוסף מעׂשה הּׁשבטים ׁשאר עם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָעליו

היכלֹות: ּבפרקי ְְִֵֵַָָהּבא
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i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא הֹודּו(מכות ׁשּׁשניהם מּפני לראּובן, יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול טו)על ול (איוב וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים עבר "אׁשר ּבתֹוכם".א צב)זר ועֹוד (ב"ק ְְְְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון מתּגלּגלין יהּודה עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה מ' ׁשּכל רּבֹותינּו ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּפרׁשּו

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ונכּבדים  ּגדֹולים קרח ּבעדת ה' על ְְְְֲִִִִַַַַַָָֹוהּנֹועדים
ׁשבטיהם  ּכל הלכּו ולא עדה. נׂשיאי ׁשהיּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹמּמּנּו
וענינם  ואבירם ּדתן הזּכיר והּמזמֹור ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָאחריהם,
ּדתן  וּתבלע ארץ ּתפּתח יז), קו (תהלים ְְְִִִֶֶַַַָָָּבּׁשמם 
לבעל  וּיּצמדּו והזּכיר אבירם, עדת על ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַַָָוּתכס
חמּדה  ּבארץ וּימאסּו עם כח) פסוק (שם ְְְְֲִִֶֶֶַָּפע ֹור
ׁשּיּמנע  וחלילה העם. לכלל כד) פסוק ְְִִִֶַַָָָָָ(שם
ׁשבט  יּמחה ולא  ׁשמעֹון, את מּלבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָֹמׁשה
ּפעֹור, לבעל הּנצמדים ּכלּו ׁשּכבר ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּיׂשראל,
אׁשר  האיׁש כל ּכי ג) ד (לעיל ׁשאמר ְֲִִֶֶַָָָּכמֹו
אלהי ה' הׁשמידֹו ּפעֹור בעל אחרי ְְֱֲִִֵֶַַַַָֹהל
(שם  ּבהם ּכתיב ּכּלם הּנׁשארים ואּלה ,ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֻמּקרּב
חּיים  אלהיכם ּבה' הּדבקים ואּתם ד) ְְֱִִֵֵֶֶַַַַֹפסוק

עׂשּוּכּלכם כּלם והּנה יברכם. לא ולּמה הּיֹום, ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻֻ
להם  ונתּכּפר ּבמרּגלים וחטאּו העגל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָאת

ְֵָּוברכם:
È˙È‡¯Â ׁשּׁשה ט), כא (במדב"ר רּבה ּבמדרׁש ¿»ƒƒְְִִַָָָ

ּבעצת  הּזנּות על נחסרּו ְְְְֲִֶַַַַָמׁשּפחֹות
וחמּׁשה  לׁשמעֹון אחת מׁשּפחה ּומנה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָּבלעם,
יֹותר  חטא ּבנימין לדעּתם והּנה בנימין. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָמּבני
הּברכה: ּבכלל והּוא החטא, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִִֵַַַָָמּׁשמעֹון

ÔBÎp‰Â ּבׁשבטי ימנה לא הּכתּוב ּכי ּבעיני, ¿«»ְְְְִִִֵֵֶַַָֹ
אמר  וכ עׂשר, ׁשנים רק ְְְִֵֵַַָָָָָיׂשראל
אּלה  ּכל כח) מט (בראשית יעקב ְְֲִֵֶַַָֹּבברּכת
הזּכיר  יעקב והּנה עׂשר. ׁשנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָֹׁשבטי 
אחד, ּבׁשבט יֹוסף והזּכיר עׂשר הּׁשנים ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבניו
ּכמֹו ׁשבטים, ׁשני ּביֹוסף להזּכיר ראה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָּומׁשה
והם  אפרים רבבֹות והם יז) (פסוק ְְְְִִֵֵֶֶַַָׁשאמר
דברים, ׁשני ּבעבּור זה והיה מנּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָאלפי
הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּצּוה אחר ּכי ִִֶֶַַַָָָָָהאחד
ּובּדגלים, הּמזּבח, ּבחנּכת ׁשבטים ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻועׂשאם
ׁשנים  למנֹותם צרי הּוא הּנה הארץ, ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָּובנחלת
את  הּמנחילם יהֹוׁשע ׁשהזּכיר ועֹוד ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּבברכתם,
להזּכיר  והצר הּקטן, מאפרים והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻהארץ

מּמּנּו: ׁשּגדֹול ִִֶֶָָאחיו
‰p‰Âיתּברכּו מּברכתֹו ּכי לוי, את לבר רצה ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָ

להם  לרצֹון קרּבנֹותיו ׁשּיהיּו יׂשראל, ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּכל
הּׁשבטים  מן אחד להּׁשאיר והצר הּׁשם, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻלפני
עׂשר, ׁשנים רק מק ֹום ּבׁשּום נמנין ְְְִִֵֵֶַָָָָׁשאינן
עׂשר  ּוׁשנים ּברקיע, מּזלֹות עׂשר ׁשנים ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכנגד
אלכסֹונין, ּגבּולי עׂשר ּוׁשנים ּבּׁשנה, ְְְֲֳִִֵֵַַָָָָָחדׁשים
ּוכמֹו עֹולם, זרֹועֹות הן ׁשהם ּבּמדרׁש ְְְְִֵֵֶֶַָָָׁשאמרּו
אמר  (לב :) ּברכֹות  ּבמּסכת  חכמים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהזּכירּו
לכנסת  ואמר ל לּנביא הּוא ּברּו ְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹהּקדֹוׁש

ּבּתי, ּברקיע יׂשראל, ּבראתי מּזלֹות עׂשר ׁשנים ְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָ

ׁשבטים: עׂשר ׁשנים והר ּכנגד ּגרּזים ּבהר וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשם  נגזר לא לוי ׁשּמנה  יב) כז (לעיל ְִִֵֵֶַָָָָֹעיבל
יחזקאל  ּבחּלּוק ּתראה וכן ׁשבטים. לׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָיֹוסף 
לׁשני  יֹוסף הארץ ּבחלּוקת ׁשּמנה ה) ד ְֲִֵֵֶֶַַָָָָ(מח
העיר  ּתֹוצאֹות ּוכׁשּמנה לוי, הזּכיר ולא ְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹׁשבטים 
מנה  ולא אחד, לוי ׁשער לא) פסוק (שם ְְִִִֵֶַַָָָֹהזּכיר
פסוק  (שם אמר אבל ׁשבטים, לׁשני יֹוסף ְְֲִִֵֵֵֶַָָָׁשבט
ׁשבטי  יּמנּו לא לעֹולם ּכי אחד, יֹוסף ׁשער ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלב )
ּבסדר  זה זכרּתי ּוכבר עׂשר, ׁשנים רק ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׂשראל

יז): יז (במדבר קרח ִַַַֹוּיּקח
‰p‰Â,ּגדֹול ׁשבטֹו היה ׁשּלא ׁשמעֹון הּׁשאיר ¿ƒ≈ְְְִִִִֶָָָֹ

מרּבה, אביהם יעקב ּברּכת בֹו היתה ְְְְֲֲִִֶַַָָָֹֹֻולא
(בראשית  ּביׂשראל והפיצם ּביעקב חּלקם ְְְְֱֲֲִִִֵֶַָָָָֹאבל 
ׁשאר  מּברּכת הם ּגם יתּברכּו והּנה ז), ְְְְְִִִִֵֵַַָָמט
הּברכה  זאת וסדר ּבתֹוכם. הּמה אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹהּׁשבטים
החל  נחלתם. ּדר על הּקדׁש ּברּוח ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיתה
ּכי  ועֹוד ּבראׁשֹונה , נחלתֹו לקח ּכי ְְֲִִִֵֵַַָָָָמראּובן,
יּמחה  ׁשּלא עליו התּפלל ּומׁשה הּבכֹור, ְְִִֵֶֶֶַַָָָֹהּוא 
מׁשּפט  ּבברכתֹו לֹו נתן ּולכ ּבחטאֹו, ְְְְְְְִִֶַַָָָׁשמֹו
הּוא  ּכי יהּודה, הקּדים ּכן ואחר ְְְְִִִֵַַַָָהּבכֹורה .
והּוא  מּמּנּו, ּולנגיד ּבארץ, הראׁשֹון ְְִִִֵֶֶַָָָָהּנֹוחל
אֹותֹו, יבר ּבּה אׁשר לּמלחמה ּבּתחּלה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָהעֹולה

יׂשראל: ּכל ּכֹוללת ברכתֹו ְְְִִִֵֵֶֶָָָוהּנה
¯Á‡Â יהּודה ּבני עם החֹונים לוי ּבר ּכן ¿««ְְִִִֵֵֵֵֵַָ

ירּוׁשלים) ועיר אחרים: ְְְֲִִִִֵַָָ(ספרים
ואחרי  לרצֹון. קרּבנֹותם יהיּו וׁשם ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבירּוׁשלים

ּבנ  עם נחלתם ׁשהיתה ּבנימין ּבר יהּודה,כן י ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
יהּודה  ּבני ּבין הּמקּדׁש ּובית ירּוׁשלים ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָועיר
ׁשניהם. עם יחנּו והלוּים בנימין, ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּובין
נחלתם, היתה כן ּכי יֹוסף , ּבני ּבר כן ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָואחרי
בני  מּטה ּגֹורל וּיעל יא) יח (יהושע ְֱֵֵֶֶַַַַַַׁשּנאמר
ּבני  ּבין ּגֹורלם ּגבּול וּיצא למׁשּפחתם ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָֹבנימן

יֹוסף: ּבני ּובין ְְֵֵֵָיהּודה
È¯Á‡Â והקּדים הּגבירֹות. ּבני לבר הּׁשלים כן ¿«¬≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָ

יעקב  עׂשה ּכאׁשר ליּׂששכר ְְֲֲִֶַַָָָָֹזבּולּון
הּׁשליׁשי  ּגֹורלם נפל וכן יד), יג מט ְְִִֵַַָָָ(בראשית
הרביעי  והּגֹורל  י) יט (יהושע זבּולּון ְְְְִִִֵַָָלבני
ּבר כן  ואחרי יז). פסוק  (שם יּׂששכר ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָלבני
ּתֹולדֹותם, ּכסדר ואׁשר ונפּתלי ּדן הּׁשפחֹות ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּבני
ּבני  לכל  ּגד  והקּדים ׁשּלהם. הּדגל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָוהּוא
ראּובן  עם ּתחלה נחלתֹו לקח ּכי ְְְֲִִִֵַַַָָָָהּׁשפחֹות,

הראּובני: מּדגל היה והּוא ְְְִִֵֶֶַָָָָֻהּמקּדם,
.Ô·e‡¯ ÈÁÈ ÌÚËÂ ימּות ולא ׁשבטֹו ׁשּיחיה ¿««¿ƒ¿≈ְְְִִֶֶָֹ

tÒÓ¯,לעֹולם. ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ ולא ּכמֹו ְָƒƒ¿»ƒ¿»ְְֹ
ל  (משלי אדע  קדׁשים ודעת חכמה ְְְְִִֵַַַָָָָלמדּתי

מעּטים, יהיּו ׁשּלא מסּפר, מתיו יהיּו ואל ְְְְְְִִִִֶַַָָֹג),
מתי  ואני וכן מעט, הּוא ׁשּיּספר ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּכל
אברהם: רּבי לׁשֹון ל), לד (בראשית ְְִִַַָָָָמסּפר

¯˙BÈÂ ואל ּביׂשראל ראּובן יחי לפרׁש, נכֹון ¿≈ְְְְְְִִֵֵֵַָָָ
מּכל  ּבאחד ׁשבטֹו יּכרת ׁשּלא ְְִִִֵֶֶָָָָֹֹימת,
יׂשראל  ּבני ּבמסּפר ּפקּודיו ויהי ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָהּזמּנים,
והּכעס  חטאֹו יגרם ׁשּלא עליו יתּפּלל ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלעֹולם.
יצּועיו, ּבחּללֹו אביו עליו ּכעס אׁשר ְְְֲִֶַַַָָָָָָהּגדֹול
ׁשם  ׁשּנאמר ּכענין וזה  מּיׂשראל . ׁשמֹו ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָלהכרית
ּבלהה  את וּיׁשּכב ראּובן וּיל כב) לה ְְְִִֵֵֶֶַַַָ(שם
יעקב  בני וּיהיּו יׂשראל וּיׁשמע אביו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפּלגׁש

יצא  ׁשּלא הֹודיע ּכי עׂשר, מן ׁשנים ּבחטאֹו ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ
רׁש"י: ּפרׁש וכן ְְִִֵֵַַַָהּמסּפר,

,"ÂÈ˙Ó" ÌÚËÂ ולא ּבזה יזּכּו אנׁשיו ׁשּכל ¿««¿»ְְֲִֶֶָָָָֹ
ּבחטאֹו. הּׁשבט מקצת אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָיּכרת

הארּבע,"ÂÈ˙Ó"ואּולי מׁשּפחֹותיו  לראׁשי רמז ְַ¿»ְְְְִֵַַַָָָָ
טעם לזנֹות "tÒÓ¯"ויהיה וכן ּבמסּפר, ּכמֹו ְְִֶַַƒ¿»ְְְְְִִֵָ

(שמות  מים ירחצּו כא), כב (לעיל אביה ְֲִִִֵַָָּבית
ּכן: ורּבים כ), ְִֵַל

B‡ ׁשּיּמנה יׂשראל, מסּפר מתיו ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָטעמֹו,
הּוא  האחד ּכי הּבכֹור, ּכמׁשּפט ְְְִִִֶַַָָראׁשֹון
ּתרּגם  ואּונקלּוס הּכל. מּמּנּו ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָֹהּמסּפר,
יתּכּון  ּבמנינהֹון, אחסנּתהֹון  ּבנֹוהי ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַָויקּבל ּון
יּכרת, ולא ראּובן  ׁשּיחיה יאמר ּׁשּפרׁשנּו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹלמה 
ׁשבטֹו יּמחה לא לע ֹולם, ּבמסּפרם מתיו ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹויהי ּו
להיֹותן  מסּפרם ּביֹותר יּמנּו ולא ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹמּיׂשראל,
והבטיחֹו הּבכֹורה מּמּנּו ׁשלל ׁשבטים, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשני

לעֹולם: אחד ְְֵֶֶָָּבׁשבט
LÈÂּכּבּוׁש על הּזאת הּברכה ּכי מפרׁשים ¿≈ְְְִִִַַַָָָֹ

ּבעברם  ראּובן ׁשּיחיה יאמר ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹהארץ,
והּטעם  יׂשראל, ּבני לפני לּמלחמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָחלּוצים
תחיה  חרּב ועל ּכטעם ינּוצחּו, ולא ְְְְְְְְְְִִֶֶַַַַַֹׁשּיתּגּברּו

מ), כז BÓÈ˙,(בראשית Ï‡Â מהם יּפלּו ׁשּלא ¿«»ְִֵֶֶֹ
tÒÓ¯,ּבּמלחמה, ÂÈ˙Ó È‰ÈÂ לאהליהם ׁשּיחזרּו ְִַָָƒƒ¿»ƒ¿»ְְְֳֵֶֶַָ

ּבברּכת  וכן איׁש, מהם יּפקד ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּבמסּפרם
קרֹוב, הּזה והּפרּוׁש הענין. זה הזּכיר חברֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּגד
מׁשה  ּברּכת ּכי ּבעיני, יֹותר נכֹון הראׁשֹון ְְֲִִִֵֵֶַַָָָאבל 

ההּוא: וכענין יעקב הזּכיר אׁשר ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹּכדר
ÏÚÂ,האמת ּדר,˙ÓÈ Ï‡Â ÈÁÈ ּפֹוקד מּטעם ¿«ֱֶֶֶָ¿ƒ¿«»…ִֵַַ

רמזּתי  וׁשם ה), כ (שמות ּבנים על אבֹות ְְֲִִַַָָָָֹעון 
מעׂשה  לֹו לכּפר מׁשה ּברּכת והֹועילה ְְְֲִִֵֵֶַַַָסֹודֹו.

וימ  יּכרת ׁשּלא ּפקד ּבלהה אבל  לעֹולם , ּבֹו ּות ְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹ
ּכפי  יֹוסף מעׂשה הּׁשבטים ׁשאר עם ְְְֲִִִֵֵַַָָָָעליו

היכלֹות: ּבפרקי ְְִֵֵַָָהּבא



dkxadל z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy
מד)ׁשּנאמר: ׁשּיֹודה?(בראשית לראּובן ּגרם 'מי מׁשה: אמר הּימים", ּכל לאבי וכּו''"וחטאתי ˜ÏB.יהּודה '‰ ÚÓL ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«
‰„e‰È∑ סנחריב מּפני וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט הּכּוׁשים, מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, BnÚŒÏ‡Â.ּתפּלת ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָֹֹ¿∆«
ep‡È·z∑הּמלחמה מּפני הּמלחמה)(לׁשלֹום מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑נקמתֹו וינקמּו ריבֹו È‰z‰.יריבּו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑ ¿ƒ∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָ»»»ְְְְִִִִָָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆

ּגלעד: רמֹות מלחמת על התּפּלל, יהֹוׁשפט יח)על קֹול (דה"ב ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". וה' יהֹוׁשפט, "וּיזעק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
יהּודה.(ספרי)יהּודה", ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז מּתֹוּכאן ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ואף ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: יהּודה, ׁשל יט)ּגֹורלֹו ׁשמעֹון".(יהושע ּבני נחלת יהּודה ּבני על "מחבל עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz e"h ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøBúéqð øLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³¦¦Æ
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ׁשכינה הּוא ּכלּפי ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆ְְִֵַָ
qÓa‰.מדּבר  B˙Èq ¯L‡∑ הּמּלינים ׁשאר עם נתלֹוננּו B‚Â.ׁשּלא e‰·È¯z'∑ על "ּתריבהּו אחר: ּדבר ּכתרּגּומֹו. ְֵַ¬∆ƒƒ¿«»ְְְִִִִֶַַָֹ¿ƒ≈¿ְְְִֵֵַַַָָ

ּבעלילה, לבא לֹו נסּתּקפּת מריבה", אמר:מי מׁשה כ)אם עׂשּו?(במדבר מה ּומרים אהרן הּמֹורים", נא רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ."ׁשמעּו ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

(è)øékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
:eøöðé Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−¦§«Ÿ

i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑:ואמרּתי ּבעגל לב)ּכׁשחטאּו לוי,(שמות ּבני ּכל אלי נאספּו אלי", לה' "מי »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אביו  לפרׁש אפׁשר ואי עׂשּו. וכן ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו מּיׂשראל, והּוא אּמֹו אבי את להרג ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוצּויתים

ׁשּנאמר: מהם, אחד חטא לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו וכן מאביו, ואחיו לוי"(שם)מּמׁש, ּבני ."ּכל ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
E˙¯Ó‡ e¯ÓL Èk∑ל יהיה אחרים לא e¯ˆÈ.אלהים E˙È¯·e∑ יׂשראל ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ»¿ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿ƒ¿…ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּבניהם את ּומלין מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו מּולין)לא היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: .(ספרים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי ט)נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו לג, תּׂשא(רש"י ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י מּפני (לב, לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ
יב  ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהעניׁשּו
אבל  הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ׁשּלא ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ(והלוּים,

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא הּטעם ּפרׁש ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשניהם

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ (Ê) ׁשּיחיה ליהּודה אמר וכן ¿…ƒ»ְְִִֵֶֶַָָ
עֹוד לֹו והֹוסיף ימּות, ˜ÏBולא '‰ ÚÓL ְְִָֹ¿«

,‰„e‰È על נכֹון אינּנּו וזה אברהם. רּבי ּדעת ¿»ְְִֵֶֶַַַַַָָָ
ׁשּיתּפּלל  הּזה ּבּכרת יהּודה אין ּכי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּפרּוׁשנּו,
הּׁשבטים. ּבּׁשאר זה הזּכיר לא ּכאׁשר ּכן, ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹעליו
אׁשר  הּברכה וזאת ּכפׁשּוטֹו, הּוא ְְְֲֲִֶַָָָֹאבל

ִָליהּודה:
ÏÚÂ ליהּודה הּזאת הּמּדה ייחד האמת, ּדר ¿«ֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

הּמלכּות  ּומּמּנּו הּמלחמה, להם ּכי ְְֲִִִֶֶַַַַָָָּבעבּור
הּכתּוב  סֹוד והּוא מּצריו. העזר והיא ְְְִִֵֶַָָָָָלעֹולם,
קׁשת  יהּודה ּבני ללּמד יח) א (ש"ב ְְְֵֵֶֶַַָָָׁשאמר
הּקׁשת  הּוא ּכי הּיׁשר, ספר על כתּובה ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנה
יז) ט (בראשית ּבּה ׁשּנאמר ּבענן, ְֱִֶֶֶַַָָָָהּנראה

הּברית: אֹות ְִַֹזאת
.‰„e‰È ÏB˜ '‰ ÚÓMּבצאתֹו עליו יתּפּלל ¿«¿»ְְִֵֵַָָ

ּולנגיד  ּבּתחּלה, יעלה הּוא ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָלּמלחמה,

יעקב  אמר וכן יׂשראל, ּבאֹויבי ׁשּיּלחם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמּמּנּו
:איבי ּבערף יד ח) מט ְְְֶֶָֹֹ(שם

,ep‡È·z BnÚ Ï‡Â.לׁשלֹום ¯·ׁשּיׁשּוב ÂÈ„È ¿∆«¿ƒ∆ְֶָָ»»»
.BÏ לעזר יצטר ׁשּלא לֹו רב ידיו ְְְִִֵֵֶֶָָָָֹיהיּו

ּככל  ּבתפּלתֹו, ׁשּיענהּו הּׁשם עזרת זּולתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
הּמפרׁשים: ּדעת וכן אּונקלּוס, ּבדברי ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָהּכתּוב

ÏÚÂ אל הראׁשֹונה למלחמּתֹו ירמז עֹוד ּדעּתי, ¿«ְְְְְִִִִֶַַָָֹ
ּבּתחּלה  יעלה יהּודה הּׁשם ׁשאמר ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָהּכנעני

ואמר יח). כ שם ב, א ¯·",(שופטים ÂÈ„È" ְַָ»»»
יֹותר  רּבֹות ארצֹות מהם ויכּבׁש מּצריו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּיּקח
מּנחלתֹו ׁשּינחיל ירמז ּבנחלתֹו, לֹו הראּוי ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹמן
ט) יט (יהושע ׁשּנאמר הּוא אחיו, ְְֱִִֶֶַָלׁשמעֹון 
חלק  היה ּכי ׁשמעֹון ּבני נחלת יהּודה ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמחבל
ּבּתֹו ׁשמעֹון בני וּינחלּו מהם רב יהּודה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָּבני
יהּודה: עם ּברמז ׁשמעֹון הזּכיר והּנה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנחלתם,

.¯Ó‡ ÈÂÏÏe (Á),רׁש"י לׁשֹון אמר, לוי על ¿≈ƒ»«ִִֵַַַָָ

והּוא  ּבראב"ע), (עּין המפרׁשים, ּדעת ְְְְְִֵַַַַַָועל
יג), כ (בראשית  הּוא אחי לי אמרי ְְִִִִִָּכלׁשֹון 
ז), כו (שם לאׁשּתֹו הּמקֹום אנׁשי ְְְְֲִִֵַַַָוּיׁשאלּו

כן: ְְֵֵַוהרּבה
ÈÙÏeּבברכתֹו מׁשה ׁשהזּכיר ּבעבּור ּכי דעּתי, ¿ƒְְְְֲִִִִִֶֶַַָ

קֹול  ראּובן, יחי ויהּודה, ראּובן ְְְִִֵֵֵָׁשם
הּׁשבטים  ׁשאר ׁשם יזּכיר ולא ְְְְְִִֵַַָָָֹיהּודה,

הּכתּוב, יזּכיר ‡Ó¯,ּבברכתם, ÈÂÏÏe לבנימן ְְְִִַַָָָ¿≈ƒ»«ְְִִָ
ללוי  וּיקרא לפניו, הּׁשבטים ּכי יּגיד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָאמר,

וּיאמר עליו עיניו EÈ¯e‡Â,וּיׂשים EÈnz וכן ִֵַַַָָָָֹÀ∆¿∆ְֵ
אֹותם: יבר ּבפנים ּפנים וׁשבט, ׁשבט ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָלכל

.‰qÓa B˙Èq ¯L‡,ּבנּסיֹון אֹותֹו ׁשּנּסית ¬∆ƒƒ¿«»ְִִִֶָָ
נּסית  אׁשר ּבכל חסיד ׁשהיה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָוהּטעם,
מריבה  מּמי חּוץ ּדֹופי ּבֹו נמצא ולא ְְְִִִִֵָָֹאֹותֹו
הּׁשם  לכבֹוד העגל ּכי עליו, הענׁשּתֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכבר

אברהם: רּבי לׁשֹון ְִַַָָָָָעׂשהּו,

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy

(é)éètLî eøBéäøBè÷ eîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין הּמעֹוררין (תהלים ועל המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
לפי  עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעל
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: .ׁשהיּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .מחץ ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk̈©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑,לזה זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ ׁשּבית (שם ּולפי וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב ÂÈÏÚ.עֹולמים ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ»«ְָ
אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, ÔÎL.מּׁשּנבחרה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו אּלא ּבגבּה ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנמּו
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: .מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, היה (רש"י לא לכן .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי הּוא ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯ÙÒ·e(שמט qÓa‰,(ברכה B˙Èq ¯L‡ ¿ƒ¿ƒ¬∆ƒƒ¿«»
ּבכל  ׁשלם ונמצא נּסיתֹו ְְְְִִִֵֵַָָָהרּבה

È¯Ó·‰,הּנסיֹונֹות, ÈÓ ÏÚ e‰·È¯z סקּופים ְִַ¿ƒ≈«≈¿ƒ»ְִ
אמר  מׁשה אם מריבה, מי על לֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָנסקפּת
ּומרים  אהרן הּמֹורים, נא ׁשמעּו י) כ ְְֲִִִַַָָֹ(במדבר

עׂשּו: ֶָמה
ÔBÎp‰Âּכי הּפׁשט, ּבדר "qÓa‰"ּבעיני ¿«»ְְְִֵֶֶַַָ¿«»

הּׁשם  נּסֹו אׁשר הּמקֹום הּוא ְֲִִֵֶַַָּכפׁשּוטֹו,
ואּורי ּתּמי יאמר ז), יז (שמות ְְִִִֶֶַֹֻּברפידים
אחריו, ּולזרעֹו חסיד לאיׁש לעֹולם ְְְְְֲֲִִִֶַַָָיהיּו
ּבני  חטאּו ּכאׁשר ּבמּסה אֹותֹו נּסית ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר
היה  ולא הּמים על הּׁשם את וינּסּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיׂשראל
האמין  ּכי הּׁשם, על ׁשם הּנֹועדים העדה ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָּבת ֹו
מּצּור  מים להם ׁשּיֹוציא ּובדברֹו ְִִִִֵֶֶַַָָּבּׁשם
ותעניׁש ּתריבהּו הּׁשנית ּובּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהחּלמיׁש,
ּבעבּור  ּכי יׂשראל, ׁשל מריבה מי על ְְֲִִִֵֵֶַַָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּמעל ולא הענׁש עליו היה ְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמריבתם
ההפכי  אּתה ּכי האמין מּתחּלה ּגם ּכי ְְֱִִִִִִֶַַַַָָֹּבה',
ׁשּכבר  הּזאת ּבּפעם ּכי אף מים אּגם ְִִֶַַַַַַַַָָֹהּצּור
היה  ההּוא החטא ּכי מׁשה ירמז ּכן. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹראה
מׁשה  חׁשבּו מריבתם ּבעבּור ּכי העם, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָמּפני

ׁשּמא  ּׁשעׂשּו, מה לעׂשֹות ׁשּיצטרכּו ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹואהרן
ׁשּנאמר  והּוא ענ ׁשם, ּבעבּור הּׁשכינה ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָנס ּתּלקה
וּירע  מריבה  מי על וּיקציפּו לב) קו  ְְִִֵֵַַַַַָ(תהלים

ּבעבּורם: ְֲֶַָלמׁשה
,e‰·È¯z ÌÚËÂ שם) יריבי את ה' ריבה ּכמֹו ¿««¿ƒ≈ְְִִֶַָ

ׁשרבּו הריב מׁשּפט לֹו ׁשּׁשּלמּת א), ְְִִִֶֶַַָָָלה
ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּיהיה ויּתכן ה'. את יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבני

ּבספרי עלילֹות,ׁשאמר ּכלֹומר סקּופים, ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
ּבקרֹובי  ּכדר הענׁש, וגדל החטא למעּוט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹירמז
ׁשאמר  אּונקלּוס ּדעת וכן ג). י (ויקרא ְְְֵֵֶֶַַַָָאּקד ׁש
ּבני  מריב ׁשלים, והוה ּבנּסיתא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָּדנּסית ֹוהי

ׁשל  ׁשהיה וכיון ה', את  ּומּנּסֹותם ם יׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מאמין  ׁשהיה ּבּׁשניה ׁשּכן ּכל הראׁשֹונה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּפעם
ּומצאת  מריבה מי על לּבֹו ּובחנּת הּׁשם, ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּבדבר
כּסא  לפני וידּוע ּגלּוי ּכי ,לפני נאמן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלבבֹו
ּבׁשביל  אבל ,ּובדברי ּב מאמין  ׁשהּוא  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָכבֹוד
ּבּפסּוק  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו עליו הענׁש היה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

לז): א (לעיל ּבגללכם ה' התאּנף ּבי ְְְִִִֶַַַַּגם
‰p‰Âׁשּיהיּו ללוי אמר ּכי ּבּכהנים, ּדּבר מּתחּלה ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

מהם. חסידֹו לאיׁש והּתּומים ְְֲִִִִֵֶַָהאּורים
ּבעגל  אֹותם ׁשּנּסה הּׁשבט ּבכל כן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחרי

ּכן ועל ּובּמדּבר, ÚÈÏ˜·ּובמצרים ÂÈËtLÓ e¯BÈ ְְְְִִִֵַַַָƒ¿»»¿«¬…
(È ˜ÂÒÙ) ּכׁשרין ׁשאמר אּונקלּוס ּדעת וכן ,ְְְְִֵֶַַַָָ

ידּבר  העתיד  על אֹו וגו ', ּדינ ּדילפין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאלין
על  מׁשּפטי ויֹורּו אברהם, רּבי ּכדברי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבהם

מהם: הּכהנים על קטֹורה ויׂשימּו ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻּכּלם,
(‡È)ּגדֹול,וטעם חיל ׁשּיהיּו חילֹו. ה' ּבר ְְִִֵֵֶַַַָָ

אל  ּבבֹואם ימעטּו ולא ׁשּירּבּו ְְְְְֲִִֶֶַַַָֹוהּטעם
מׁשּפחֹות  ׁשבט את ּתכריתּו אל ּכטעם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹהּקד ׁש,
ּבאזהרֹות  נאמר וכן יח), ד (במדבר ְְְֱִֵֶַַַָָָהּקהתי

ימּותּו: ולא יט) פסוק (שם ְֶֶָָֹׁשלהן
ÒeÏ˜e‡Â מקנהם ּכל ואת מּלׁשֹון נכסֹוהי, אמר ¿¿¿ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

יתּכּון  ט), לא (שם חילם ּכל ְְִֵֵֶַָָואת
ׁשהיא  ּבקטֹורת כו.) (יומא רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶֶַַָלמה

ּבאּפ,מברכת, קטֹורה יׂשימּו אל ּדבק והּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
חדׁשים  (שם) ׁשּׁשנינּו ּכמֹו חילֹו יתּבר מּמּנה ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּכי 

ְִֶֹלקטרת:
È¯ÙÒ·e,(שנב BÏÈÁ,(ברכה '‰ C¯a,ּבנכסים ¿ƒ¿ƒ»≈≈ְִִָ

הם, עׁשירים ּכהנים רב אמרּו ְֲֲִִִִֵָָֹֹמּכאן
זקנּתי  ּגם הייתי נער אמרּו, דֹורׁש אּבא ְְִִִִֵַַַַַָָָָמּׁשּום
זה  כה), לז (תהלים נעזב צּדיק ראיתי ְֱִִִֶֶַָָֹולא

אהרן: ׁשל ְֲֶַַֹזרעֹו
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(é)éètLî eøBéäøBè÷ eîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç äåäé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו ׁשּנאמר:מחץ סט)ּכענין הּמעֹוררין (תהלים ועל המעד", ּתמיד "ּומתניהם ¿«»¿«ƒ»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
לפי  עליהם, והתּפּלל ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ׁשעתידין ראה אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעל
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר" נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר חׁשמֹונאי ּבני י"ב מּועטים: .ׁשהיּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ ÂÈ‡NÓe∑ ּתקּומה להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .מחץ ¿«¿»ƒ¿ְְְְְִֶַַָָָָָ

(áé)åéìò óôç åéìò çèáì ïkLé äåäé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³¨¨Æ
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk̈©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑,לזה זה סמכן ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל הּקרּבנֹות ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה ׁשילה מׁשּכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף עח)וסמ ׁשּבית (שם ּולפי וגֹו'", יֹוסף ּבאהל "וּימאס ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ מּׁשילה, חביב ÂÈÏÚ.עֹולמים ÛÙÁ∑ עליו ּומגן אֹותֹו לעֹולם.∑ÌBi‰ŒÏk.מכּסה ְְְְִִִִִִִִֵָָָָֹ…≈»»ְֵֵֶַָָ»«ְָ
אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה לא ירּוׁשלים, ÔÎL.מּׁשּנבחרה ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ארצֹו אּלא ּבגבּה ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈¿≈»»≈ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

ּפּורתא', ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים: ּבׁשחיטת ּכדאיתא לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין אּמה כ"ג ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָׁשּנמּו
מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור נאה ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: .מּׁשּום ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, היה (רש"י לא לכן .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי הּוא ואז ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל מּכדי נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָּגבֹוּה

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯ÙÒ·e(שמט qÓa‰,(ברכה B˙Èq ¯L‡ ¿ƒ¿ƒ¬∆ƒƒ¿«»
ּבכל  ׁשלם ונמצא נּסיתֹו ְְְְִִִֵֵַָָָהרּבה

È¯Ó·‰,הּנסיֹונֹות, ÈÓ ÏÚ e‰·È¯z סקּופים ְִַ¿ƒ≈«≈¿ƒ»ְִ
אמר  מׁשה אם מריבה, מי על לֹו ְְְִִִֵֶַַַָָָנסקפּת
ּומרים  אהרן הּמֹורים, נא ׁשמעּו י) כ ְְֲִִִַַָָֹ(במדבר

עׂשּו: ֶָמה
ÔBÎp‰Âּכי הּפׁשט, ּבדר "qÓa‰"ּבעיני ¿«»ְְְִֵֶֶַַָ¿«»

הּׁשם  נּסֹו אׁשר הּמקֹום הּוא ְֲִִֵֶַַָּכפׁשּוטֹו,
ואּורי ּתּמי יאמר ז), יז (שמות ְְִִִֶֶַֹֻּברפידים
אחריו, ּולזרעֹו חסיד לאיׁש לעֹולם ְְְְְֲֲִִִֶַַָָיהיּו
ּבני  חטאּו ּכאׁשר ּבמּסה אֹותֹו נּסית ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר
היה  ולא הּמים על הּׁשם את וינּסּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹיׂשראל
האמין  ּכי הּׁשם, על ׁשם הּנֹועדים העדה ְֱִִִֵֵֶַַַָָָָּבת ֹו
מּצּור  מים להם ׁשּיֹוציא ּובדברֹו ְִִִִֵֶֶַַָָּבּׁשם
ותעניׁש ּתריבהּו הּׁשנית ּובּפעם ְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָהחּלמיׁש,
ּבעבּור  ּכי יׂשראל, ׁשל מריבה מי על ְְֲִִִֵֵֶַַָָאֹותֹו
הּוא  ׁשּמעל ולא הענׁש עליו היה ְְִֶֶַָָָָָָָָֹֹמריבתם
ההפכי  אּתה ּכי האמין מּתחּלה ּגם ּכי ְְֱִִִִִִֶַַַַָָֹּבה',
ׁשּכבר  הּזאת ּבּפעם ּכי אף מים אּגם ְִִֶַַַַַַַַָָֹהּצּור
היה  ההּוא החטא ּכי מׁשה ירמז ּכן. ְְִִֵֵֶַַָָָָֹראה
מׁשה  חׁשבּו מריבתם ּבעבּור ּכי העם, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָמּפני

ׁשּמא  ּׁשעׂשּו, מה לעׂשֹות ׁשּיצטרכּו ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָֹואהרן
ׁשּנאמר  והּוא ענ ׁשם, ּבעבּור הּׁשכינה ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָנס ּתּלקה
וּירע  מריבה  מי על וּיקציפּו לב) קו  ְְִִֵֵַַַַַָ(תהלים

ּבעבּורם: ְֲֶַָלמׁשה
,e‰·È¯z ÌÚËÂ שם) יריבי את ה' ריבה ּכמֹו ¿««¿ƒ≈ְְִִֶַָ

ׁשרבּו הריב מׁשּפט לֹו ׁשּׁשּלמּת א), ְְִִִֶֶַַָָָלה
ּכמֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּיהיה ויּתכן ה'. את יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּבני

ּבספרי עלילֹות,ׁשאמר ּכלֹומר סקּופים, ׁשהם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָ
ּבקרֹובי  ּכדר הענׁש, וגדל החטא למעּוט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹירמז
ׁשאמר  אּונקלּוס ּדעת וכן ג). י (ויקרא ְְְֵֵֶֶַַַָָאּקד ׁש
ּבני  מריב ׁשלים, והוה ּבנּסיתא ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָּדנּסית ֹוהי

ׁשל  ׁשהיה וכיון ה', את  ּומּנּסֹותם ם יׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מאמין  ׁשהיה ּבּׁשניה ׁשּכן ּכל הראׁשֹונה ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבּפעם
ּומצאת  מריבה מי על לּבֹו ּובחנּת הּׁשם, ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָּבדבר
כּסא  לפני וידּוע ּגלּוי ּכי ,לפני נאמן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָלבבֹו
ּבׁשביל  אבל ,ּובדברי ּב מאמין  ׁשהּוא  ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָכבֹוד
ּבּפסּוק  ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו עליו הענׁש היה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹיׂשראל

לז): א (לעיל ּבגללכם ה' התאּנף ּבי ְְְִִִֶַַַַּגם
‰p‰Âׁשּיהיּו ללוי אמר ּכי ּבּכהנים, ּדּבר מּתחּלה ¿ƒ≈ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

מהם. חסידֹו לאיׁש והּתּומים ְְֲִִִִֵֶַָהאּורים
ּבעגל  אֹותם ׁשּנּסה הּׁשבט ּבכל כן ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָואחרי

ּכן ועל ּובּמדּבר, ÚÈÏ˜·ּובמצרים ÂÈËtLÓ e¯BÈ ְְְְִִִֵַַַָƒ¿»»¿«¬…
(È ˜ÂÒÙ) ּכׁשרין ׁשאמר אּונקלּוס ּדעת וכן ,ְְְְִֵֶַַַָָ

ידּבר  העתיד  על אֹו וגו ', ּדינ ּדילפין ְְְִִִִֵֵֶַַַָָאלין
על  מׁשּפטי ויֹורּו אברהם, רּבי ּכדברי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבהם

מהם: הּכהנים על קטֹורה ויׂשימּו ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻּכּלם,
(‡È)ּגדֹול,וטעם חיל ׁשּיהיּו חילֹו. ה' ּבר ְְִִֵֵֶַַַָָ

אל  ּבבֹואם ימעטּו ולא ׁשּירּבּו ְְְְְֲִִֶֶַַַָֹוהּטעם
מׁשּפחֹות  ׁשבט את ּתכריתּו אל ּכטעם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַֹהּקד ׁש,
ּבאזהרֹות  נאמר וכן יח), ד (במדבר ְְְֱִֵֶַַַָָָהּקהתי

ימּותּו: ולא יט) פסוק (שם ְֶֶָָֹׁשלהן
ÒeÏ˜e‡Â מקנהם ּכל ואת מּלׁשֹון נכסֹוהי, אמר ¿¿¿ְְְִִִִֵֶֶַָָָ

יתּכּון  ט), לא (שם חילם ּכל ְְִֵֵֶַָָואת
ׁשהיא  ּבקטֹורת כו.) (יומא רּבֹותינּו ּׁשאמרּו ְְְִִֵֶֶֶַַָלמה

ּבאּפ,מברכת, קטֹורה יׂשימּו אל ּדבק והּוא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ
חדׁשים  (שם) ׁשּׁשנינּו ּכמֹו חילֹו יתּבר מּמּנה ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָּכי 

ְִֶֹלקטרת:
È¯ÙÒ·e,(שנב BÏÈÁ,(ברכה '‰ C¯a,ּבנכסים ¿ƒ¿ƒ»≈≈ְִִָ

הם, עׁשירים ּכהנים רב אמרּו ְֲֲִִִִֵָָֹֹמּכאן
זקנּתי  ּגם הייתי נער אמרּו, דֹורׁש אּבא ְְִִִִֵַַַַַָָָָמּׁשּום
זה  כה), לז (תהלים נעזב צּדיק ראיתי ְֱִִִֶֶַָָֹולא

אהרן: ׁשל ְֲֶַַֹזרעֹו



dkxadלב z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy
ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹוהּוא
להׁשראת  ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻוחלקֹו

רמברמברמברמב""""ן ן ן ן הּׁשכינה. ְִַָ

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôäãé ÷øô äéøëæ

ãéà:Caø÷a CììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpäáíìLeøé-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå ¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−§¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤§«¨©»¦»
øúéå äìBba øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸©½̈§¤¤́

:øérä-ïî úøké àì íräâ:áø÷ íBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé àöéå ¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬§¨«
ãíéúéfä øä ò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä øä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á©̧©¥¦³

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçîäízñðå ¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨§©§¤´
äifr éîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå ìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−ª¦¨´

:Cnr íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-CìîåúBø÷é øBà äéäé-àì àeää íBia äéäå ¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−¦¨«§¨−̈©´©®Ÿ¦«§¤´½§¨−
:ïBàt÷åæ:øBà-äéäé áør-úrì äéäå äìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå §¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨§¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«

çíiä-ìà íéöçå éðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéî íéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½§¤§−̈¤©¨´
:äéäé óøçáe õéwa ïBøçàäèãçà ýåýé äéäé àeää íBia õøàä-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−

:ãçà BîLeéäézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâð ïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé §¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨
Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða ørMîì:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptä ørL-ãr ïB §¦©´©¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤

àé:çèáì íìLeøé äáLéå ãBò-äéäé àì íøçå dá eáLéåáébé øLà äôbnä äéäz úàæåó §¨´§½̈§¥−¤´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬§«¨©−¦¨¤«©§´Ÿ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÂÈÏÚ ÁË·Ï ÔkLÈ '‰ „È„È (·È) יקרא ¿ƒƒ¿…»∆«»»ְִָ
‰',לבנימין „È„È ׁשהּוא ּבנימין יאמר ְְִִָ¿ƒְִִֶַָֹ

הּׁשם, על לבטח ּבארצֹו יׁשּכן הּׁשם ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹידיד
ּומׁשרה  הּימים ּכל עליו חֹופף יהיה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּׁשם

ארצֹו. ּבתֹו ÂÈÙ˙k,ׁשכינתֹו ÔÈ·e למה ירמז ְְְִַָ≈¿≈»ְְִַֹ
נד:): (זבחים רּבֹותינּו ּבֹו ְֵֶַָּׁשּדרׁשּו

ÏÚÂ,האמת ּדר'‰ „È„È,ּבנימין על יׁשּכן ¿«ֱֶֶֶָ¿ƒְְִִִַָֹ
ּבה' ׁשּיבטחּו לבנימין, לבטח זה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָויהיה
ד), כו (ישעיה עֹולמים צּור ה' ּביּה ּכי עד ְֲִִֵַָָעדי
ולא  הּיֹום ּכל ּבנימין על ּומגן חֹופף יהיה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹוה ּוא

יׁשּכן  ּבנימין ׁשל ּכתפיו ּובין צרה, ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹיבֹוׁשּו
ה' ּבעבּור ידידיה ׁשלמה נקרא ּומּכאן ְְְְֲִִִַַָָָָֹֹלעד.
ּכאׁשר  מׁשּכנֹותיו, ידידּות ּובנה כה) יב ְְְֲִִֶַָָָ(ש"ב
ׁשלמה  ׁשּמּדתֹו לֹומר ּכן, ּגם ׁשלמה ְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹנקרא
ּבמדרׁש ואמרּו ּבה"א. נכּתב ּולפיכ ְְְְְְְְִִִֵַָָָָּבׁשלֹום ,
ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר הּקנה, ּבן נחּוניא רּבי ְְִֶֶַַַַָָָָָָׁשל 
ּבּתי, את ל אּתן ּכב ֹודי ּכׁשם וׁשּמ הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶהּוא
לׁשלמה, חכמה נתן וה' כו) ה (מ"א ְְְִִִַַָָָֹֹּדכתיב
ראּו ּכי כח) ג (שם להּלן ּפרׁש והיכן ּפרׁש, ְְְִֵֵֵַַַָָָֹולא
וגו': מׁשּפט לעׂשֹות ּבקרּבֹו אלהים חכמת ְְְְֱֲִִִִַַָָֹּכי

ÔBÎÂהּללּו הּׁשכינֹות ּבׁשלׁש ׁשּירמז הּדבר ¿»ְְְִִֶַַַָָָָֹ
ּבמקּדׁש יאמר מקּדׁשים. ׁשלׁשה ְְְְִִִַַָָָֹעל

ÂÈÏÚ,ראׁשֹון ÁË·Ï ÔkLÈ ׁשּנאמר ּכענין ִƒ¿…»∆«»»ְְֱִֶֶַַ
ואמר  הּבית. את מלא ה' ּוכבֹוד א) ז ְְִֵֶַַָָָ(דהי "ב

ׁשני, ּבית ‰ÌBi,על Ïk ÂÈÏÚ ÛÙBÁ ׁשּלא ִִֵַַ≈»»»«ֶֹ
ּומגנה  מכּסה היתה רק הּׁשכינה ּבֹו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשרתה
ּבפרקי  ׁשהזּכר ּכמֹו מּמׁש חֹופף אֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֻעליו,

ÔÎL,היכלֹות. ÂÈÙ˙k ÔÈ·e ּכי הּמׁשיח, לימֹות ֵָ≈¿≈»»≈ִִִַַָ
(ירמיה  ה' ּכּסא לירּוׁשלים יקראּו ההּוא ְְִִִִֵַַַָבּיֹום 
שנב): (ברכה ּבספרי נדרׁש זה ּדר ועל יז). ְְְְִִִֶֶֶַַג

åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr eàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸
ìe ïäéøçá äð÷nz:íäéôa ÷nz BðBLâéíäa äaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå ¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬§¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®

:eärø ãé-ìr Bãé äúìrå eärø ãé Léà e÷éæçäåãéóqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¤«¡¦À¦ µ©´¥¥« ½§¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á
:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéçåèìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëå øBîçäåæèøúBpä-ìk äéäå §©«£½§¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸
úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½

:úBkqä âç-úà âçìåæéíìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦
:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäìçéíéøöî úçtLî-íàå §¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àìeìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé ó Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½
:úBkqä âç-úà âçìèéâçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ

:úBkqä âç-úàëä íBiaúéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷ ñeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´
:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýéàëúBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå §Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬
:àeää©«

ß ixyz f"h iyily mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâ:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBîåäîìL Cìnäå ¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ
eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²

:áøî eðné àìåæLã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå §¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwäçekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäèLãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ
:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìréúBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´

õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä̈«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤
:íéøöîàé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåáéíéðäkä eìëé-àìå ¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²

ì ãîrì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéýåýé äîìL øîà æà ©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´
ì øîà:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèCìnä áñiå ¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úàæèéýìû ýåýé Ceøa øîàiå ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´



לג
åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr eàáö øLà íénrä-ìk-úà ýåýé§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸

ìe ïäéøçá äð÷nz:íäéôa ÷nz BðBLâéíäa äaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå ¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬§¦¤«§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈¨¤®
:eärø ãé-ìr Bãé äúìrå eärø ãé Léà e÷éæçäåãéóqàå íìLeøéa íçlz äãeäé-íâå §¤«¡¦À¦ µ©´¥¥« ½§¨§¨¬−̈©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨¨®¦§ª©Á
:ãàî áøì íéãâáe óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéçåèìîbä ãøtä ñeqä úôbî äéäz ïëå ¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤§¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À©¤̧¤¸©¨¨´

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäé øLà äîäaä-ìëå øBîçäåæèøúBpä-ìk äéäå §©«£½§¨̧©§¥½̈£¤¬¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈¨©¨¸
úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî¦¨©¦½©¨¦−©§«¨¨®¦§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´§¨½

:úBkqä âç-úà âçìåæéíìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àì øLà äéäå §¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧Ÿ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦
:íLbä äéäé íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäìçéíéøöî úçtLî-íàå §¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrú-àìeìré-àì øLà íéBbä-úà ýåýé ó Ÿ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½£¤¸´Ÿ©«£½
:úBkqä âç-úà âçìèéâçì eìré àì øLà íéBbä-ìk úàhçå íéøöî úàhç äéäz úàæ ¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§¨®¦§©©¸¨©¦½£¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ

:úBkqä âç-úàëä íBiaúéáa úBøéqä äéäå ýåýéì Lã÷ ñeqä úBlöî-ìr äéäé àeä ¤©¬©ª«©´©À¦«§¤¸©§¦´©½−Ÿ¤©«Ÿ̈®§¨¨³©¦¸§¥´
:çaænä éðôì íé÷øænk ýåýéàëúBàáö ýåýéì Lã÷ äãeäéáe íìLeøéa øéñ-ìk äéäå §Ÿ̈½©¦§¨¦−¦§¥¬©¦§¥«©§Â¨Â̈¨¦̧¦«¨©¹¦¦«À̈µŸ¤©«Ÿ̈´§¨½

íBia úBàáö ýåýé-úéáa ãBò éðrðë äéäé-àìå íäá eìMáe íäî eç÷ìå íéçáfä-ìk eàáe¨̧¸¨©´Ÿ§¦½§¨«§¬¥¤−¦§´¨¤®§Ÿ¦«§¤̧§©£¦¬²§¥«§Ÿ̈¬§¨−©¬
:àeää©«

ß ixyz f"h iyily mei ß

úåëåñ ìù éðù áåè íåéì äøèôäç ,à íéëìî

çâ:éréáMä Lãçä àeä âça íéðúàä çøéa ìàøNé Léà-ìk äîìL Cìnä-ìà eìäwiå©¦¨̧£¹¤©¤³¤§ŸŸÆ¨¦´¦§¨¥½§¤¬©¨¥¨¦−¤¨®−©¬Ÿ¤©§¦¦«
ã:ïBøàä-úà íéðäkä eàNiå ìûøNé éð÷æ ìk eàáiåäìäà-úàå ýåýé ïBøà-úà eìriå ©¨¾Ÿ−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®©¦§¬©«Ÿ£¦−¤¨«¨«©©«£º¤£³§Ÿ̈Æ§¤´Ÿ¤

:íiåìäå íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä éìk-ìk-úàå ãrBîåäîìL Cìnäå ¥½§¤¨§¥¬©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ
eøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä ìàøNé úãr-ìëå§¨£©³¦§¨¥Æ©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²

:áøî eðné àìåæLã÷-ìà úéaä øéác-ìà BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå §¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
:íéáeøkä éôðk úçz-ìà íéLãwäçekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©¢¨¦®¤©−©©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäèLãwä-ïî íécaä éLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«̈Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ
:äfä íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìréúBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«̈−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´

õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLà áøça äLî íL çpä øLà íéðáàä̈«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤
:íéøöîàé:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkä úàöa éäéåáéíéðäkä eìëé-àìå ¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²

ì ãîrì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéýåýé äîìL øîà æà ©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´
ì øîà:ìôøra ïkLãéì ïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða:íéîìBr EzáLåèCìnä áñiå ¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëå ìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úàæèéýìû ýåýé Ceøa øîàiå ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´



dkxadלד z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy

(âé)ìhî íéîL ãânî Böøà äåäé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈
:úçz úöáø íBäzîe¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ יֹוסף ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה ארץ הּׁשבטים ּבנחלת היתה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒ∆∆ְ
ּומתק  הּׁשבטים ∑ÌB‰zÓe.עדנים ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. אֹותּה ּומלחלח עֹולה מׁשה,ׁשהּתהֹום ׁשל ּברכתֹו ֲִֶֶָƒ¿ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

יעקב  ׁשל ּברכתֹו .מעין ְֲִֵֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו טטטטּוּוּוּובבבב ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה יג)ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא לג, קדּוׁשת (רש"י ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ּבאחת ֶֶֶֶֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעּבד ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר וחמי ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹמֹורי
רֹובצת  ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים מגד ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - אֹותּה יעּבדּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוכאׁשר

רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ּתחת. ַַ

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ הּפרֹות ּוממּתקת לחּמה, ּפתּוחה ארצֹו ÌÈÁ¯È.ׁשהיתה L¯b∑ ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ƒ∆∆¿…»∆ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָ∆∆¿»ƒְֵֵֶַָָ
מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש אחר: ּדבר ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו .לחדׁשמבּׁשלּתן, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôa øac øLà ìàøNéæééúàöBä øLà íBiä-ïî ¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦
éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úà énr-úàúBéäì ú ¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîLçéúéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå §¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦
ì:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéúBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬

ì úéa:Eááì-ír äéä ék úáéèä éîLëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øàöiä E ©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´
éöìçîì úéaä äðáé-àeä E:éîLàëãåc úçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå ¥«£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á¨¦̧

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà:ìàøNé éýìû ýåýé íL ¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
áëíúà BàéöBäa eðéúáà-ír úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì íB÷î íL íNàå̈«¨¦̧¨³¨Æ¨«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈÓL „‚nÓ („ÈŒ‚È) מעדּנים לׁשֹון מגד ƒ∆∆»«ƒֲִֶֶַַָ
LÓL,ּומתק. ˙‡e·z „‚nÓe ֶֶƒ∆∆¿…»∆

את  ּוממּתקת לחּמה ּפתּוחה ארצֹו ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיתה 
ÌÈÁ¯È,הּפר ֹות. L¯b ׁשהּלבנה ּפרֹות יׁש ֵַ∆∆¿»ƒְֵֵֶַָָ

ודּלּועין. קּׁשּואין והן ÌÈÁ¯È,מבׁשלּתן L¯b ְְְְִִִִֵַַָ∆∆¿»ƒ
לחדׁש, מחדׁש ּומֹוציאה מגרׁשת ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹׁשהארץ

רׁש"י: ִַָלׁשֹון
Ì‡Â(יג ד (שה"ש מגדים ּפרי עם יהיה ּכן, ¿ƒְְְִִִִֵֶָ

מּמתק  ארצֹו ׁשּתהיה  אֹותֹו יבר ממּתּקים. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָּפרי
מן  מברכת ותהיה הּטל, מן ׁשּיהיה ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹהּׁשמים
להיֹות  ארצֹו, ּתחת רֹובצת ׁשּתהיה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַהּתהֹום

ּובהר: ּבּבקעה יֹוצאים ּותהֹומֹות ְְְֲִִַָָָָעינֹות
ÔÎzÈÂ ׁשּתהיה ויאמר מגדים, יּקראּו ׁשהּפרֹות ¿ƒ»≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

הּטל, ׁשהּוא הּׁשמים מּפרי מברכת ְְְִִִֶֶֶַַַַַָֹארצֹו
ותהיה  מגד, יּקרא ּבּטל הּמגדים היֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּובעבּור
יעקב  ּכעין ּוברכתֹו ּתחּתּיה. מּתהֹום ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹמברכת

מעל  ׁשמים ּברכֹות כה) מט (בראשית ְִִֵֶַַָָָׁשאמר
וטעם ּתחת. רֹובצת ּתהֹום "L¯bּברכֹות ְְְִֶֶַַַָ∆∆

,"ÌÈÁ¯Èאׁש ּכל המגדים ּכי הירחים, יגרׁשּו ר ¿»ƒְְְְֲִִִִֶַַָָָ
ענף  לׂשאת ויפרחּו יציצּו ּבחדׁשיהם ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָהאילנ ֹות
(יחזקאל  יבּכר לחדׁשיו טעם וזה ּפרי, ְְְֲֳִֵֶֶַַַַָָָולעׂשֹות
יבּכר  ההּוא לּפרי הידּועים  ּבחדׁשיו יב), ְְְֳִִֵֶַַַַָָמז

האילנֹות: ׁשאר ּכל ְְִִֵָָָָלפני

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h ipy meil inei xeriy

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑:אחר ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה הרים מּגיד ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ הּגׁשמים מעצר ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות .ּגבעֹות ְְְִִִִֶַָָָָָָƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(æè)Làøì äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.ונחת רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח .נחת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ

‰˙‡B·z∑ יֹוסף ּבר לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)çbðé íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²§©©¬
éôìà íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬

ñ :äMðî§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני ד)"אף "ּבני (שמות ¿ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל" יהֹוׁשע ∑BÎa¯.ּבכֹורי והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ מלכים ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ‰„¯.ׁשּכחֹו ְְִִֵָ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ»»
BÏ∑:ׁשּנאמר לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֲֵֶַָָָָֹ

ראם  קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ראם ואחד ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ׁשחׁשּובה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּנאמר: היא, ג)לכּלם צבאֹות (ירמיה צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֻ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְְִֵֶַַָָָָָֻ
מאפרים  ׁשּבא MÓ‰.יהֹוׁשע ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים ח)הם וצלמנע (שופטים "וזבח ְְִֵֶֶַַָֻ¿≈«¿≈¿«∆ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

וגֹו' רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ."ּבּקרקר ְְַַֹ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.d‡ÏÓe ı¯‡ „‚nÓe (ÊË) ארץ מּמגד ƒ∆∆∆∆¿…»ִֶֶֶֶ
הזּכיר  ּכי מלאה, היא ּומאׁשר ְְֲִִִִִֵֵֶַָהּמיׁשֹור
הּמיׁשֹור, וארץ הּבקעה ויזּכיר והּגבעֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָההרים

אברהם: רּבי ְְְִִֵַַָָּכדברי
ÏÚÂ,ּדעּתי,d‡ÏÓe ı¯‡ „‚Ó ׁשדים ּברכֹות ¿«ְִַ∆∆∆∆¿…»ְִִַָ

אׁשר  הרמׂש וכל האדם ּכל ּכי ְֲִֶֶֶַָָָָָָָָורחם,
ּומלאֹו הּים ירעם וכן מלאּה, יּקרא חי ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹהּוא
ּכּילק  אדם מּלאתי אם ּכי יא), צו ִִִִֵֶֶַָָ(תהלים
ּפרי  ּברּו ּכטעם זה והּנה יד). נא ְְְִִֵֶַַָ(ירמיה
כח  (לעיל בהמּת ּופרי אדמת ּופרי ְְְְְְְְִִִֶֶַָבטנ

ד):
.‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e ּומרצֹון למעלה, נמׁש ¿…¿ƒ¿∆ְְְְִֵַַָ

"ׁשכני  הּנכּבד הּׁשם ויּקרא סנה. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹׁשכני
ימים  וׁשכן ּבּתחּלה, אליו נראה ׁשם ּכי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָסנה"
ּומּסיני  סנה, מקֹום ׁשהּוא סיני הר על ְְִִִִֶֶַַַַַרּבים

ּביׂשראל: וׁשכן ְְְִֵַָָָּבא
ÌÚËÂ מרצֹון מברכת ארצֹו ׁשּתהיה הּכתּוב, ¿««ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

(תהלים  ארצ ה' רצית ּכטעם ְְִֵֶַַַַָָהּׁשם,
וטעם  ח). א (חגי ואּכבדה ּבֹו וארצה ב), ְְְְְֶֶֶַַָָפה

,‰˙‡B·z יֹוסף לראׁש ּתבֹוא הּזאת הּברכה »»ְְֵַַָָָֹֹ
ׁשֹוכני  רצֹון טעמֹו, אֹו אחיו . נזיר ְְְְְֲִִֶַָָֹּולקדקד
החפץ  על ּתתמּה ואל יֹוסף, לראׁש ּתבֹוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹסנה 
ּבלׁשֹון  כן ּכי נקבה, ּבלׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשיכּנה

ּולׁשֹון  יז), ה (עזרא מלּכא ּורעּות ְְְֲִַַָארמית
נפׁשֹו: חפצת ְְֲִֶַַָחכמים

ÏÚÂ ּבּסנה ׁשּׁשכן ׁשהרצֹון יאמר, האמת ּדר ¿«ְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ראׁש. ירים ׁשּבּה יֹוסף, לראׁש ּתבֹוא ְִִֵֶָָָֹֹהיא
רּבים. וכמֹוה ּו מּוכרת, ּבמקֹום סמּו ְְְְְִִִִַָָָוהזּכיר
ה' ּורצֹון הּנזּכר, הּנכּבד הּׁשם אל יסמ ְְְְִִִֵֶַַַָָֹאֹו
ּברּכת  וזאת יֹוסף. לראׁש ּתבֹוא ּבּסנה ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹהּׁשֹוכן
ויעזרּך אבי מאל כה) מט (בראשית ְְְֲִֵֵֶַַָָֹיעקב

ויברכּך: ׁשּדי ְֲִֵֶַַָָואת
.BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa (ÊÈ) ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿»»ְֵֶ

אּתנהּו ּבכֹור אני אף ּומלכּות, ּגדּלה ְְְְִֵֶַַָָָֻלׁשֹון
(שמות  יׂשראל בכֹורי ּבני וכן כח), פט ְְְְִִִֵֵָ(תהלים
קׁשה  ּכחֹו יהֹוׁשע  הּוא מּמּנּו הּיֹוצא מל כב), ְִֵֶֶֶֶַַָֹֻד

מלכים: ּכּמה לכּבׁש ְְְִִַָָּכׁשֹור
,ÂÈ¯˜ Ì‡¯ È¯˜Â קרניו ואין קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֵֶַָָֹ

קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו ראם ְְְֵֵֶַָָָָֹנאֹות,
ראם. קרני ויֹופי ׁשֹור ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע  ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻנתן

,ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯ Ì‰Â הם המנּגחים אֹותם ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְִֵַָָֻ
מאפרים, הּבא יהֹוׁשע ׁשהרּגם Ì‰Âהרבב ֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ¿≈

,‰MÓ ÈÙÏ‡,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים «¿≈¿«∆ְְְֲִִִֶַָָָָ
ּבּקרקר, וצלמּנע וזבח י) ח (שופטים ְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנאמר

רׁש"י: לׁשֹון ׁשם, נמנּו אלפים ְְֲִִִַַָָָָוכּמה
‰p‰Â ּכי הּזה, ּבּפרּוׁש מאד מבּולּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְְִֵֶַַַָָֹ

ׁשהּוא  הּׁשֹור לבכֹור ּכּנּוי קרניו" ראם ְְְְִִֵֵֶַַַָ"קרני
מנּׁשה  אלפי ּבהם ינּגח אי ּכן ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻיהֹוׁשע,

גדעֹון: הרּוגי ְֲִֵֵֶׁשהם
ÔBLÏÂּפרׁש ׁשּלא לפי שנג), (ברכה ספרי ¿»ְְִִִֵֵֶֹ

ּכ ּתלמּוד לנּו ּבּכנענים, יהֹוׁשע הרג ּמה ְְְֲִַַַַַַָָָֻ
אלף, קל"ה  הּכל ּבּקרקר, וצלמּנע וזבח ְְְְֶֶֶַַַַַַָֹֹֻלֹומר

נאמר לכ.‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â ּבזה וכּונתם ְֱֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ְֶַָָָָ
ּגם ּכי ‡¯ı"לדרׁש ÈÒÙ‡ ÂcÁÈ ÁbÈ Ì‰a" ְִִַ»∆¿«««¿»«¿≈»∆

ׁשינּגח  אּלה ארץ ׁשאפסי ואמר ליהֹוׁשע, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻרמז
והם  יהֹוׁשע, הּוא אפרים ׁשהרג הרבבֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻהם
הרגם  ׁשּכּלם כן, אחרי מנּׁשה ׁשהרג ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהאלפים
מנּׁשה  הרג אחריהם הּקמים ּובניהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע

אלפים: ְֲִִָָָּבקצתם
ÔÎÂ,ׁשם ÂcÁÈ,ׁשנּו ÁbÈ ÌÈÓÚ Ì‰a מה וכי ¿≈ָָ»∆«ƒ¿«««¿»ְִַ

ׁשלׁשים  אּלא ּכבׁש לא והלא יהֹוׁשע ְְֲִֶַַַַָָָֹֹֻּכבׁש
וׁשלטֹונֹות  מלכים ׁשּכבׁש מלּמד ,מל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָואחד

סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף  ‡ÈÒÙׁשהיּו ÂcÁÈ ְִֶַָָָ«¿»«¿≈
,ı¯‡ לא והלא יהֹוׁשע, ּכבׁש ארצֹות מה וכי »∆ְְֲֲִַַַַָָֹֹֻ

ּכל  אּלא  קטן, זה (חלק) ּפרטּום אּלא ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכבׁש
וׁשלטֹונֹות: מלכים היּו ׁשּׁשעּבד, ְְְְְִִִִֵֶָָָמלכים

BËeLÙe יֹוסף ׁשּבר ּבעבּור ּכי מקרא, ׁשל ¿ְֲִִֵֵֵֶֶַָ
ורב  ּכי לׁשֹור, אֹותֹו ּדּמה ְְְִִִָָּבתבּואֹות
ׁשּיהיה  ואמר ד). יד (משלי ׁשֹור ּבכח ְְְְִֶֶַַָֹּתבּואֹות
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(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«
i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑:אחר ּדבר ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה הּפרֹות, ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבריאתן  ׁשּקדמה הרים מּגיד ÌÏBÚ.לׁשאר ˙BÚ·b∑ הּגׁשמים מעצר ּפֹוסקֹות ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות .ּגבעֹות ְְְִִִִֶַָָָָָָƒ¿»ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹ

(æè)Làøì äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑מרצֹונֹו מברכת ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַֹ
ּבּסנה  ּתחּלה עלי הּנגלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל רּוחֹו ׁשּבּמקרא ∑¯ˆÔB.ונחת רצֹון ּכל וכן ּופּיּוס, רּוח .נחת ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ¿ְְִִֵֶַַַַָָָ

‰˙‡B·z∑ יֹוסף ּבר לראׁש זֹו ‡ÂÈÁ.כה ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .ׁשהפרׁש »»ְְֵָָֹ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)çbðé íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²§©©¬
éôìà íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬

ñ :äMðî§©¤«
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑:ׁשּנאמר ּומלכּות, ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור פט)יׁש וכן:(תהלים אּתנהּו", ּבכֹור אני ד)"אף "ּבני (שמות ¿ְְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

יׂשראל" יהֹוׁשע ∑BÎa¯.ּבכֹורי והּוא מּמּנּו, הּיֹוצא מל.B¯BL∑ מלכים ּכּמה לכּבׁש ּכׁשֹור קׁשה ‰„¯.ׁשּכחֹו ְְִִֵָ¿ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻ»»
BÏ∑:ׁשּנאמר לֹו, כז)נתּון עליו"(במדבר מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ אבל נאֹות, קרניו ואין קׁשה, ּכחֹו ׁשֹור ְְֱֵֶֶַַָָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֲֵֶַָָָָֹ

ראם  קרני ויֹופי ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.ראם ואחד ׁשלׁשים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ׁשחׁשּובה אפׁשר יׂשראל, ּבארץ ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, מל ּכל ל אין אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֻֻ

ׁשּנאמר: היא, ג)לכּלם צבאֹות (ירמיה צבי ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים""נחלת ˙B··¯ Ì‰Â∑ ׁשהרג הרבבֹות הם הּמנּגחים אֹותם ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָֻ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְְִֵֶַַָָָָָֻ
מאפרים  ׁשּבא MÓ‰.יהֹוׁשע ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑:ׁשּנאמר ּבמדין, ּגדעֹון ׁשהרג האלפים ח)הם וצלמנע (שופטים "וזבח ְְִֵֶֶַַָֻ¿≈«¿≈¿«∆ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

וגֹו' רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ."ּבּקרקר ְְַַֹ

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.d‡ÏÓe ı¯‡ „‚nÓe (ÊË) ארץ מּמגד ƒ∆∆∆∆¿…»ִֶֶֶֶ
הזּכיר  ּכי מלאה, היא ּומאׁשר ְְֲִִִִִֵֵֶַָהּמיׁשֹור
הּמיׁשֹור, וארץ הּבקעה ויזּכיר והּגבעֹות ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָההרים

אברהם: רּבי ְְְִִֵַַָָּכדברי
ÏÚÂ,ּדעּתי,d‡ÏÓe ı¯‡ „‚Ó ׁשדים ּברכֹות ¿«ְִַ∆∆∆∆¿…»ְִִַָ

אׁשר  הרמׂש וכל האדם ּכל ּכי ְֲִֶֶֶַָָָָָָָָורחם,
ּומלאֹו הּים ירעם וכן מלאּה, יּקרא חי ְְְְִִֵֵַַַָָָֹֹהּוא
ּכּילק  אדם מּלאתי אם ּכי יא), צו ִִִִֵֶֶַָָ(תהלים
ּפרי  ּברּו ּכטעם זה והּנה יד). נא ְְְִִֵֶַַָ(ירמיה
כח  (לעיל בהמּת ּופרי אדמת ּופרי ְְְְְְְְִִִֶֶַָבטנ

ד):
.‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e ּומרצֹון למעלה, נמׁש ¿…¿ƒ¿∆ְְְְִֵַַָ

"ׁשכני  הּנכּבד הּׁשם ויּקרא סנה. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹׁשכני
ימים  וׁשכן ּבּתחּלה, אליו נראה ׁשם ּכי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָסנה"
ּומּסיני  סנה, מקֹום ׁשהּוא סיני הר על ְְִִִִֶֶַַַַַרּבים

ּביׂשראל: וׁשכן ְְְִֵַָָָּבא
ÌÚËÂ מרצֹון מברכת ארצֹו ׁשּתהיה הּכתּוב, ¿««ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֹ

(תהלים  ארצ ה' רצית ּכטעם ְְִֵֶַַַַָָהּׁשם,
וטעם  ח). א (חגי ואּכבדה ּבֹו וארצה ב), ְְְְְֶֶֶַַָָפה

,‰˙‡B·z יֹוסף לראׁש ּתבֹוא הּזאת הּברכה »»ְְֵַַָָָֹֹ
ׁשֹוכני  רצֹון טעמֹו, אֹו אחיו . נזיר ְְְְְֲִִֶַָָֹּולקדקד
החפץ  על ּתתמּה ואל יֹוסף, לראׁש ּתבֹוא ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹסנה 
ּבלׁשֹון  כן ּכי נקבה, ּבלׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשיכּנה

ּולׁשֹון  יז), ה (עזרא מלּכא ּורעּות ְְְֲִַַָארמית
נפׁשֹו: חפצת ְְֲִֶַַָחכמים

ÏÚÂ ּבּסנה ׁשּׁשכן ׁשהרצֹון יאמר, האמת ּדר ¿«ְֱֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ראׁש. ירים ׁשּבּה יֹוסף, לראׁש ּתבֹוא ְִִֵֶָָָֹֹהיא
רּבים. וכמֹוה ּו מּוכרת, ּבמקֹום סמּו ְְְְְִִִִַָָָוהזּכיר
ה' ּורצֹון הּנזּכר, הּנכּבד הּׁשם אל יסמ ְְְְִִִֵֶַַַָָֹאֹו
ּברּכת  וזאת יֹוסף. לראׁש ּתבֹוא ּבּסנה ְְְְִֵֵֶַַַָֹֹהּׁשֹוכן
ויעזרּך אבי מאל כה) מט (בראשית ְְְֲִֵֵֶַַָָֹיעקב

ויברכּך: ׁשּדי ְֲִֵֶַַָָואת
.BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa (ÊÈ) ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿»»ְֵֶ

אּתנהּו ּבכֹור אני אף ּומלכּות, ּגדּלה ְְְְִֵֶַַָָָֻלׁשֹון
(שמות  יׂשראל בכֹורי ּבני וכן כח), פט ְְְְִִִֵֵָ(תהלים
קׁשה  ּכחֹו יהֹוׁשע  הּוא מּמּנּו הּיֹוצא מל כב), ְִֵֶֶֶֶַַָֹֻד

מלכים: ּכּמה לכּבׁש ְְְִִַָָּכׁשֹור
,ÂÈ¯˜ Ì‡¯ È¯˜Â קרניו ואין קׁשה ּכחֹו ׁשֹור ¿«¿≈¿≈«¿»ְְֵֶַָָֹ

קׁשה, ּכחֹו ואין נאֹות קרניו ראם ְְְֵֵֶַָָָָֹנאֹות,
ראם. קרני ויֹופי ׁשֹור ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע  ְְְִִֵֵֶַַַָֹֻנתן

,ÌÈ¯Ù‡ ˙B··¯ Ì‰Â הם המנּגחים אֹותם ¿≈ƒ¿∆¿«ƒְִֵַָָֻ
מאפרים, הּבא יהֹוׁשע ׁשהרּגם Ì‰Âהרבב ֹות ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ¿≈

,‰MÓ ÈÙÏ‡,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים «¿≈¿«∆ְְְֲִִִֶַָָָָ
ּבּקרקר, וצלמּנע וזבח י) ח (שופטים ְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻׁשּנאמר

רׁש"י: לׁשֹון ׁשם, נמנּו אלפים ְְֲִִִַַָָָָוכּמה
‰p‰Â ּכי הּזה, ּבּפרּוׁש מאד מבּולּבל הּכתּוב ¿ƒ≈ְְְִֵֶַַַָָֹ

ׁשהּוא  הּׁשֹור לבכֹור ּכּנּוי קרניו" ראם ְְְְִִֵֵֶַַַָ"קרני
מנּׁשה  אלפי ּבהם ינּגח אי ּכן ואם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֻיהֹוׁשע,

גדעֹון: הרּוגי ְֲִֵֵֶׁשהם
ÔBLÏÂּפרׁש ׁשּלא לפי שנג), (ברכה ספרי ¿»ְְִִִֵֵֶֹ

ּכ ּתלמּוד לנּו ּבּכנענים, יהֹוׁשע הרג ּמה ְְְֲִַַַַַַָָָֻ
אלף, קל"ה  הּכל ּבּקרקר, וצלמּנע וזבח ְְְְֶֶֶַַַַַַָֹֹֻלֹומר

נאמר לכ.‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â ּבזה וכּונתם ְֱֶַָ¿≈«¿≈¿«∆ְֶַָָָָ
ּגם ּכי ‡¯ı"לדרׁש ÈÒÙ‡ ÂcÁÈ ÁbÈ Ì‰a" ְִִַ»∆¿«««¿»«¿≈»∆

ׁשינּגח  אּלה ארץ ׁשאפסי ואמר ליהֹוׁשע, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻרמז
והם  יהֹוׁשע, הּוא אפרים ׁשהרג הרבבֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻהם
הרגם  ׁשּכּלם כן, אחרי מנּׁשה ׁשהרג ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהאלפים
מנּׁשה  הרג אחריהם הּקמים ּובניהם ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע

אלפים: ְֲִִָָָּבקצתם
ÔÎÂ,ׁשם ÂcÁÈ,ׁשנּו ÁbÈ ÌÈÓÚ Ì‰a מה וכי ¿≈ָָ»∆«ƒ¿«««¿»ְִַ

ׁשלׁשים  אּלא ּכבׁש לא והלא יהֹוׁשע ְְֲִֶַַַַָָָֹֹֻּכבׁש
וׁשלטֹונֹות  מלכים ׁשּכבׁש מלּמד ,מל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָואחד

סֹופֹו, ועד העֹולם מּסֹוף  ‡ÈÒÙׁשהיּו ÂcÁÈ ְִֶַָָָ«¿»«¿≈
,ı¯‡ לא והלא יהֹוׁשע, ּכבׁש ארצֹות מה וכי »∆ְְֲֲִַַַַָָֹֹֻ

ּכל  אּלא  קטן, זה (חלק) ּפרטּום אּלא ְֵֶֶֶֶַָָָָָָָּכבׁש
וׁשלטֹונֹות: מלכים היּו ׁשּׁשעּבד, ְְְְְִִִִֵֶָָָמלכים

BËeLÙe יֹוסף ׁשּבר ּבעבּור ּכי מקרא, ׁשל ¿ְֲִִֵֵֵֶֶַָ
ורב  ּכי לׁשֹור, אֹותֹו ּדּמה ְְְִִִָָּבתבּואֹות
ׁשּיהיה  ואמר ד). יד (משלי ׁשֹור ּבכח ְְְְִֶֶַַָֹּתבּואֹות
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(çé)éìäàa øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå:E §¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈§«Ÿ¨¤«
i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ ּגד זבּולן ּבאחרֹונה: ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֻ

לפני  יֹוסף ׁשהֹולי הם הם הּׁשבטים, ׁשּבכל חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, לחּזקם ׁשמֹותיהם ּכפל – ואׁשר נפּתלי ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָדן
ׁשּנאמר: מז)ּפרעה, ׂשרי (בראשית לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים ׁשנראים לפי אנׁשים", חמּׁשה לקח אחיו "ּומקצה ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

EÈÏ‰‡a.מלחמּתֹו ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ יׁשּכן",זבּולּון יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ויּׂששכר ְְִַ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְְְְְִִִַָָָָֹֻֻ
הקּדים  לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ׁשל ּפיו לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָויֹוצא

היתה  זבּולּון ידי על יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ לסחֹורה ּבצאת .הצלח ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָ¿«¿À¿≈∆ְְְְִֵַַָ
¯Î˘OÈÂ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ליׁשב לּתֹורה, אהלי ּביׁשיבת יב)הצלח יּׂששכר (דה"א "ּומּבני ¿ƒ»»ְְְְְְֱֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

ועּבּוריהם  עּתיהם קביעת ּפי ועל ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי מאתים", ראׁשיהם לעּתים... ּבינה רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .יֹודעי ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(èé)íéné òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©©¦Æ
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי יאספּו.∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל הּמֹורּיה להר «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְְִֵַַָָ
זבחיֿצדק  ּברגלים יזּבחּו וׁשם היא, קריאה ידי על אסיפה e˜ÈÈ.ּכל ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ להם ויהא ּוזבּולּון, יּׂששכר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָƒ∆««ƒƒ»ְִִֵֶָָָ

ּבּתֹורה  לעסק ÏBÁ.ּפנאי ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּוזכּוכית ּכּסּוי הּים וחּלזֹון מן הּיֹוצאים לבנה ְֲַַַָֹ¿À≈¿≈ְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ
מגּלה: ּבמּסכת ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ּובחלקֹו החֹול, ה)ּומן למּות",(שופטים נפׁשֹו חרף עם "זבּולּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

וכּו' ּוכרמים ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זב ּולּון מתרעם ׁשהיה ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי לׁשֹון ∑ÈÙNe.מּׁשּום ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ¿À≈ְ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)ּכּסּוי, הּבית",(מ"א את ז)"וּיסּפן ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", ּבכּיּורי"וספּון ּבכּסּוי)'ּומטלל אחרים: רזא'.א (ספרים ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

על  עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ּכֹוכבים עֹובדי ּתּגרי זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא ידי על הרֿיקראּו", "עּמים אחר: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּדבר
והם  ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ירּוׁשלים, עד נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: והם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻהּספר,
ׁשל  ּכאלהּות לא זה ׁשל אלהּות ּכֹוכבים, ׁשהעֹובדי לפי אחד, מאכל ואֹוכלים אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹֹרֹואים
יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ׁשם, ּומתּגּירין ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ׁשל ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹזה,

ÈnÈ.זבחיֿצדק" ÚÙL Èke˜ÈÈ Ì∑ ּבׁשפע ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר .זבּולּון ְִֵֶֶƒ∆««ƒƒ»ְְְִֵֶֶַַָָָָָ

(ë)òBøæ óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬§−©
:ã÷ã÷-óà©¨§«Ÿ

i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ מזרח ּכלּפי והֹול מרחיב ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה ÔÎL.מלּמד ‡È·Ïk∑סמּו ׁשהיה לפי »«¿ƒ»ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ¿»ƒ»≈ְִֶָָָ
ּגּבֹורים לּספר. להיֹות צריכים לּספר הּסמּוכים ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ.„˜„˜ŒÛ‡ ÚB¯Ê Û¯ËÂ∑היּו הרּוגיהן ְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָ¿»«¿««»¿…ֲֵֶָ

אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים .נּכרין, ְְְִִִִַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו רש"י)הרּוגיהם ובפירוש כ. (לג, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ּגד ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּבּפסּוק
ּומּזה  גֹו'" יהּודה אריה ּגּור גֹו'  אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע נאמר ויחי ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין , ְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹוצרי

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ליהֹוׁשע  ירמז מלכּות, הדר יֹוליד  אׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַֹֻלּבכ ֹור
ּגדּלה  לֹו ויהיה יֹוסף, לבית ראׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶָֻׁשהּוא

˜¯ÂÈּומלכּות, Ì‡¯ È¯˜Â,הּנזּכר ׁשֹור ׁשל ְַ¿«¿≈¿≈«¿»ְִֶַָ
קרניו  ּכי ואמר ארץ. אפסי יחּדו ינּגח ְְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּובקרניו

אלפי  והם אפרים רבבֹות הם ׁשנים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַׁשהם
למנּׁשה. והּׂשמאל לאפרים הּימין הּקרן ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹמנּׁשה,
ולאלפים, לרבבֹות ׁשהיּו ּבברכתֹו הזּכיר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָוהּנה
לו): י (במדבר יׂשראל אלפי רבבֹות ְְְְִִֵֵַַַָּכטעם

(ÁÈ)וטעםצאת ּבעת .ּבצאת זב ּולן ׂשמח ְְְְְְֵֵֵֶַַַֻ
יׁשּכן.ּבאנּיֹות יּמים לחֹוף ּכי ירמז סֹוחר, ְְְֳִִִִִֵַָֹֹ

יּׂששכרו  מנחה אּתה ראה ּכי ירמז ,ּבאהלי ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹֹֻ
יעקב: ּכברּכת נעמה, ּכי ארצֹו ואת טֹוב ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹּכי

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"i iying meil inei xeriy
הארץ  ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּנמׁשל

יהּודה? לבני ְְְִֵָֹולא
מּפניו, ּבֹורחים האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹויּובן
מּיד, אֹותם הֹורגים היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּוכפרּוׁש

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש ְְְִִַַַַַָָֹ"חֹותכים
הֹורגין  ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת  מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
יהֹוׁשע, ּבימי ּכהּגבעֹונים להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻאֹותם

מׁשה ּבימי י)ּוכהּכנענים כט, נצבים רש"י אחיכם":(פירוש לפני ּתעברּו "חלּוצים הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן הם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(àë)àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
ñ :ìàøNé-íò åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàǿ̈¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש ÁÓ˜˜.ראׁשית ˙˜ÏÁ ÌLŒÈk∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,. ִִֵֶָָƒ»∆¿«¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÙÒ∑:ׁשּנאמר ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה חלקה לד)אֹותּה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ¯‡ÈL.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא »ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ∑:אֹומר הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו לב)הם לפני (במדבר ּתעברּו "חלּוצים »ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" NÚ‰.אחיכם '‰ ּדבר ∑ˆ„˜˙ וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ְֲֵֶƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. "וּיתא", NÚ‰.אחר: '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֵֶַַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz g"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ הּירּדן ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְְֵֶַַַָָ

מחלקֹו ּפּמּיאס יֹוצא ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם וקּלּוחֹו"וּיקראּו וזּנּוקֹו ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשני  חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמן

לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה ּפּמּיאס,מקֹומֹות, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לּדרֹום  מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ּבמזרחּה והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהיא
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻוכלה

ׁשהתחילּו(שם)ׁשּנאמר: הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבֹו .לנחל ְִֹ

(âë)äåäé úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®
ñ :äLøé íBøãå íé̈¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑ מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם ּכמֹו∑L¯È‰.חבל צּוּוי, א)לׁשֹון ּברי"ׁש(דברים ׁשּלמעלה והּטעם רׁש", "עלה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿»»ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a (Î)ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶַָָ
רׁש"י  לׁשֹון מזרח, ּכלּפי מרחיב ּגד ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשל
ּכי  ּפרׁש, אברהם ורּבי שנה). (ברכה ְְְִִִִִֵֵַַָָמּספרי
ּברּו אמר לאריה אֹותֹו ׁשידּמה ְְְֲֵֶֶַַַַָָּבעבּור
יברחּו רֹואיו וכל ּגבּורה לֹו ׁשּנתן ּגד, ְְְְְִִֶַַַָָָָָהּמרחיב

לֹו: יצר מי ואין ְִִֵֵֵֶמּמּנּו

ÔBÎp‰Â הּׁשבטים ׁשני ּכי נחלתֹו, על ׁשהּוא ¿«»ְְֲִִֵֶַַַָָ
לא  הּירּדן ּבעבר נחלתם לקחּו ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹאׁשר
ּכל  מׁשה להם נתן אבל ּבגֹורל, אֹותּה ְְֲֶֶַָָָָָָָלקחּו
ונסבה  רחבה ונחלתם ועֹוג, סיחֹון ְְְְְְֲֲִַַָָָָָָממלכּות
ּבראּובן  הזּכיר ולא הּׁשבטים. מּכל ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹלמעלה

ּבתפּלתֹו: ּדי ּכי ְִִִֶַָזה,

¯LÙ‡Â מּבני יֹותר גד ּבני לקחּו ּכי ּכן ּגם ¿∆¿»ְְְִִֵֵֵֵַָָ
ּכל  להם ונתן ּגּבֹורים היּו ּכי ְְִִִֵֶַָָָָראּובן,
לראּובן. מאׁשר רּבֹות ּבנּו אׁשר והערים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּספר,
ּתחּלה  ההיא הארץ ּבּקׁשּו אׁשר הם ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָוע ֹוד
הם  והּנה ב), לב (במדבר ׁשם ּפרׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָּכאׁשר

הּזאת: הרחבה ְִַַָָָֹסּבת



לז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"i iying meil inei xeriy
הארץ  ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק היה ׁשּיהּודה מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּנמׁשל

יהּודה? לבני ְְְִֵָֹולא
מּפניו, ּבֹורחים האֹויבים היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד" נאמר יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹויּובן
מּיד, אֹותם הֹורגים היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" לי ּתּתה "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּוכפרּוׁש

אחת". ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש ְְְִִַַַַַָָֹ"חֹותכים
הֹורגין  ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת  מעלה היתה ולכן נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻוהּנה
יהֹוׁשע, ּבימי ּכהּגבעֹונים להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ׁשּגם ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֻאֹותם

מׁשה ּבימי י)ּוכהּכנענים כט, נצבים רש"י אחיכם":(פירוש לפני ּתעברּו "חלּוצים הּפסּוק על ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם . ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . יׂשראל לפני הֹולכים היּו רמברמברמברמב""""ן ן ן ן הם ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(àë)àúiå ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®©¥̧¥Æ
ñ :ìàøNé-íò åéètLîe äNò äåäé ú÷ãö íò éLàǿ̈¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ׁשהיא ועֹוג, סיחֹון ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְְִִִֵֵֶֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש ÁÓ˜˜.ראׁשית ˙˜ÏÁ ÌLŒÈk∑ מחקק קבּורת ׂשדה חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע מׁשה ּכי והּוא ,. ִִֵֶָָƒ»∆¿«¿…≈ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÔeÙÒ∑:ׁשּנאמר ּברּיה, מּכל ּוטמּונה ספּונה חלקה לד)אֹותּה קבּורתֹו"(לקמן את איׁש ידע ¯‡ÈL.ּגד ∑iÂ˙‡."ולא »ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ«≈≈ָ»≈
ÌÚ∑:אֹומר הּוא וכן ּגּבֹורים, ׁשהיּו לפי הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו לב)הם לפני (במדבר ּתעברּו "חלּוצים »ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" NÚ‰.אחיכם '‰ ּדבר ∑ˆ„˜˙ וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו עד הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ׁשהאמינּו ְֲֵֶƒ¿«»»ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
עם" "ראׁשי מׁשה. "וּיתא", NÚ‰.אחר: '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ֵֵֵֵֶַַָָֹƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz g"i iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«
i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑ ּבאריֹות מֹוׁשלֹו לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא ÔLa‰ŒÔÓ.אף ˜pÊÈ∑ הּירּדן ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, »«¿≈ְְְֲִַַַָָָָָָ¿«≈ƒ«»»ְְְֵֶַַַָָ

מחלקֹו ּפּמּיאס יֹוצא ׁשּנאמר:מּמערת ּדן, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא לׁשם יט)והיא ּדן",(יהושע ללׁשם וקּלּוחֹו"וּיקראּו וזּנּוקֹו ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבׁשני  חלק נטלּו ּדן ׁשל ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום יֹוצא זה ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָמן

לׁשם, עם ונלחמּו ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון מערבית, ּבצפֹונית נטלּו ּתחּלה ּפּמּיאס,מקֹומֹות, ׁשהיא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
לּדרֹום  מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ּבמזרחּה והּוא ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי מזרחית, ּבצפֹונית ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָוהיא
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ּבקצה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻוכלה

ׁשהתחילּו(שם)ׁשּנאמר: הרּוח אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם וּיּלחמּו ּדן ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבֹו .לנחל ְִֹ

(âë)äåäé úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®
ñ :äLøé íBøãå íé̈¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ יֹוׁשביה רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו L¯È‰.ׁשהיתה ÌB¯„Â ÌÈ∑ מלא ונטל ּבחלקֹו, נפלה ּכּנרת ים ¿«»ְְְְְֵֶֶַָָָָָ»¿»¿»»ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹ
ּומכמֹורֹות  חרמים לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם ּכמֹו∑L¯È‰.חבל צּוּוי, א)לׁשֹון ּברי"ׁש(דברים ׁשּלמעלה והּטעם רׁש", "עלה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ¿»»ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a (Î)ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶַָָ
רׁש"י  לׁשֹון מזרח, ּכלּפי מרחיב ּגד ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשל
ּכי  ּפרׁש, אברהם ורּבי שנה). (ברכה ְְְִִִִִֵֵַַָָמּספרי
ּברּו אמר לאריה אֹותֹו ׁשידּמה ְְְֲֵֶֶַַַַָָּבעבּור
יברחּו רֹואיו וכל ּגבּורה לֹו ׁשּנתן ּגד, ְְְְְִִֶַַַָָָָָהּמרחיב

לֹו: יצר מי ואין ְִִֵֵֵֶמּמּנּו

ÔBÎp‰Â הּׁשבטים ׁשני ּכי נחלתֹו, על ׁשהּוא ¿«»ְְֲִִֵֶַַַָָ
לא  הּירּדן ּבעבר נחלתם לקחּו ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָֹאׁשר
ּכל  מׁשה להם נתן אבל ּבגֹורל, אֹותּה ְְֲֶֶַָָָָָָָלקחּו
ונסבה  רחבה ונחלתם ועֹוג, סיחֹון ְְְְְְֲֲִַַָָָָָָממלכּות
ּבראּובן  הזּכיר ולא הּׁשבטים. מּכל ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹלמעלה

ּבתפּלתֹו: ּדי ּכי ְִִִֶַָזה,

¯LÙ‡Â מּבני יֹותר גד ּבני לקחּו ּכי ּכן ּגם ¿∆¿»ְְְִִֵֵֵֵַָָ
ּכל  להם ונתן ּגּבֹורים היּו ּכי ְְִִִֵֶַָָָָראּובן,
לראּובן. מאׁשר רּבֹות ּבנּו אׁשר והערים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהּספר,
ּתחּלה  ההיא הארץ ּבּקׁשּו אׁשר הם ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָוע ֹוד
הם  והּנה ב), לב (במדבר ׁשם ּפרׁשּתי ְְֲִִֵֵֵֶַַָּכאׁשר

הּזאת: הרחבה ְִַַָָָֹסּבת



dkxadלח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"i iying meil inei xeriy
ׁש למעלה: הּטעם יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ידע, ירׁש, ּכמֹו: ּכאן:מֹוכיח, אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא ּבאלפא מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ."ירׁשה", ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeìáèå åéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬
ïîMa:Bìâø ©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ ּכיצד יֹודע ואיני ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ל אין ּבּספרי: È‰È.ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ¿ƒ
ÂÈÁ‡ Èeˆ¯∑ אנּפיקינֹון ּבׁשמן לאחיו מתרּצה רצּוי ׁשהיה "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. לֹו מרּצין והם ּובקפלאֹות, ¿∆»ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ּבנֹותיו ׁשהיּו ז)אחיו", לכהנים (א נׂשּואֹות ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי "הּוא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ¯‚BÏ.ּגדֹולים, ÔÓMa Ï·ËÂ∑(ספרי)ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ּכמעין, ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה ְְְִִִִֶֶַַָ¿…≈«∆∆«¿ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפּולמֹוסטּוס  להם מּנּו לׁשמן, לּודקּיא ּבמנחֹותאנׁשי  ּכדאיתא וכּו' .(פ"ה)אחד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו כד)ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו לג, הּנֹוי (רש"י ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹ
ׁשאּׁשה  ּבּמדרׁש ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ּפנימה. מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָהאמּתי
צנּועה  אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹצנּועה
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים ְְְְְֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹזֹוכה

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא רמברמברמברמב""""ן ן ן ן הּדּברֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«
i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ונֹועלים הּספר ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ּכל ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÔBˆ¯ Ú·N ÈÏzÙ (‚Î) ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה «¿»ƒ¿«»ְְְֵֶַָָָ
והּנכֹון  רׁש"י. לׁשֹון יֹוׁשביה, רצֹון ְְְִֶַַָָָָּכל
ׂשבע  יאמר הּנכּבד, הּׁשם אל נמׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא

ּוברּכתֹו: הּנכּבד הּׁשם רצֹון ְְְִִֵֵַַָָָּומלא
Ï·‡אמרּו הּקנה ּבן נחּוניה רּבי ׁשל ּבּמדרׁש ¬»ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

דכתיב  מאי אמֹורא רּבי אמר הּזה, ְִִִֶַַַַַָָָָּבּכתּוב
,‰L¯È ÌB¯„Â ÌÈ '‰ ˙k¯a ‡ÏÓe אמר ּכ »≈ƒ¿«»¿»¿»»ַָָ

הּבא  העֹולם ּתירׁש ּבחּקתי ּתל אם ְִִֵֵֶַַַָָָֹֻמׁשה
נ  ּורחבה ׁשהּוא ט) יא (איוב ׁשּנאמר לּים, מׁשל ְְֱִֶֶֶַַַָָָ

לדרֹום, נמׁשל ׁשהּוא הּזה והעֹולם ים, ְְְִִִֶֶַַָָָָמּני
נתּתני, הּנגב ארץ ּכי יט) טו (יהושע ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּנאמר
ירׁשה, דכתיב ּומאי דרֹומא. ארעא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָּומתרּגמינן
ּברּו הּקדֹוׁש אפּלּו אּלא לֹומר, לֹו היה ֲִֶַַַָָָָָָירׁש
ּדֹומה, הּדבר למה יּה. רׁש והינּו ּבכלל, ְְְְִֶַַַָָָָָהּוא
האחד  והּקצה אֹוצרֹות ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָלמל
מה  טֹול לבנֹו אמר רּבים ימים לסֹוף ְְִִִֵֶַַַָָמהם,
לא  ׁשּמא הּבן אמר הּללּו, אֹוצרֹות ּבׁשני ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּׁשּיׁש
והינּו הּכל, טֹול לֹו אמר ּׁשהּקצה, מה לי ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיּתן

L¯È‰ּדכתיב ÌB¯„Â ÌÈל נתּון  הּכל רׁש, יּה ְִִ»¿»¿»»ְַָָָֹ
דרכיו: ּתׁשמר ְְְִַָָֹּולואי

„BÚÂ,אמרּו,‰L¯È ÌB¯„Â ÌÈ '‰ ˙k¯a ‡ÏÓe ¿ְָ»≈ƒ¿«»¿»¿»»
מּני  ּורחבה ׁשּנאמר ּתֹורה, אּלא ים ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָאין

ׁשם: הּמדרׁש וכל ְְִַָָָָים,
Ì‡ הרצֹון ׂשבע נפּתלי הּכתּוב, סֹוד יהיה ּכן ƒְְְִִֵֶַַַָָָָ

הּכלּולה  הּים ׁשהיא ה' ּברּכת ְְְִִֵֶַַַַַָָהממּלא
ּכל  ז) א (קהלת ׁשּכתּוב ּכענין הּכל, מן ְְִִֶַַַָָֹֹּבּכל
ׁשל  ּביתֹו והּוא הּים, אל הֹולכים ְְְִִֵֶֶַַָָהּנחלים

,הּמל את לראֹות למבּקׁשים מׁשל ,ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָמל
ׁשֹואלים  ּכ ואחר ,מל ׁשל ּביתֹו א ּנה ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשֹואלים
והּיבׁש הּנגּוב הּזה העֹולם וגם ,הּמל ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאּנה

יבין: והּמׂשּכיל בי"ה, יירׁש הרצֹון ְְִִִִַַַָָָמן
.¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a („Î) ּתבֹוא הּמ"ם אם »ƒ»ƒ»≈ִֶַָ

(שופטים  מּנׁשים ּתבר ּכמ"ם ְְְִִִֶַָָֹליּתרֹון,
יט  (תהלים רב ּומּפז מּזהב הּנחמדים כד), ֱִִִֶַָָָָָה
מׁשה  ימעט אי ּתימה, יהיה וחברֹותיה, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָיא)
מּכל  יֹותר אׁשר ׁשיבר לאמר הּׁשבטים ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹׁשאר
לא  ּכי ּברכתֹו, ּתתקּים ׁשּלא ועֹוד יעקב. ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֹֹּבני 

כן: ֵָָהיה
È"L¯Â(שנח (ברכה ּבספרי ראיתי אין ּכתב, ¿«ƒְְִִִִֵַָָ

מּבנים  ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְִִִִֵֶַָָָָל
נתּכּונּו רּבֹותינּו והּנה ּכיצד. יֹודע ואיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָּכאׁשר,

ÌÈaÓ",לפרׁש Ce¯a" ּבבנים מבר ׁשּיהיה ְֵָ»ƒ»ƒְְְִִֶֶָָֹ
מּמגד  ארצֹו ה' מברכת ּכמ"ם ׁשּיֹוליד, ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַֹרּבים
ׁשּכל  אמרּו ּולכ יג), (פסוק מּטל ְְִִֶַָָָָָׁשמים
ּבנחלתם  אֹו ּבגבּורה אֹותם ּבר ְְְֲִִֵֵַַָָָָָהּׁשבטים
הּנסחאֹות  וגרסת ּבבנים. נתּבר לבּדֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֻואׁשר
ּכאׁשר. ּבבנים ׁשּנתּבר ל אין ּבספרי, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּלנ ּו

נתּבאר: לא הּזאת הּברכה קּיּום ְְֲִִֵַַָָָָֹֹאבל
ÈÏe‡Â ז (א הּימים ּבדברי ּׁשּכתּוב מּמה היא ¿«ְְִִִִֵֶַַָָ

בית  ראׁשי אׁשר בני אּלה ּכל ְֵֵֵֵֵֶָָָמ),
הּנׂשיאים  ראׁשי חילים ּגּבֹורי ּברּורים ְְֲִִִִִֵֵַָָָָהאב ֹות
אנׁשים  מסּפרם ּבּמלחמה ּבּצבא ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָוהתיחסם 
ּבּׁשאר  ׁשם נאמר ולא  אלף, וׁשּׁשה ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹעׂשרים

הּזה: ּכּׁשבח ְִֶֶַַַַָהּׁשבטים

ÏÚÂ,הּפׁשט ּדר¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a ּכטעם ¿«ְֶֶַָ»ƒ»ƒ»≈ְַַ
,ÂÈÁ‡ Èeˆ¯ È‰Èמבר אׁשר ׁשּיהיה יאמר ¿ƒ¿∆»ְְִֵֶֶַָָֹֹ

אחיו. לכל ורצּוי אביהם יעקב ּבני ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹמּפי
ּכל  יבֹואּו ּומּׁשם ׁשמנה ארצֹו ּכי ְְְִִֵַַַַָָָָוהּטעם,
ּתמיד  יאמרּו וכּלם הּׁשבטים , לכל מל ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמעדּני
ּכּפרֹות  ּתֹוציא אׁשר הּזאת הארץ ה' ְֲִֵֵֶֶַַָָָֹיבר
יצא  מה' ּכּמ"ם "מּבנים" מ"ם ויהיה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהאּלה,
מט  (שם אבי מאל נ ), כד (בראשית ִֵֵַָָָהּדבר

כה):
ÒeÏ˜e‡Â,אׁשר ּבניא מּברּכת ּברי ּתרּגם ¿¿¿ְְְְִִִִֵֵַַָָ

מּכל  יבֹואּו ּכי לֹומר ׁשרצה ְִִִֶֶַָָָָנראה
יהּודה  ויהיּו הּׁשמן, לקנֹות לאׁשר ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּׁשבטים
וצרי  ּודבׁש ּופּנג מּנית ּבחּטי רֹוכליו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוי ׂשראל

ׁשּי הארץ, זּמרת לֹווכל וימּכרּו הּכל ביאּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹ
הּטֹוב  מּכל מבר הּוא והּנה הּׁשמן, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹויקנּו

טעם והּוא הּׁשבטים, לכל ‡ÂÈÁ"הּנמצא Èeˆ¯" ְְְְִִַַַַָָָ¿∆»
להם: לרצֹון מּמּנּו ויקנּו לֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָׁשּימּכרּו

·eLÂ וּתאמר יג), (עא רּבה ּבבראׁשית מצאתי ¿ְִִִֵֶַַָָָֹ
(בראשית  ּבנֹות אּׁשרּוני ּכי ּבאׁשרי ְְְִִִִֵָָָלאה
ּבאכסניא  אׁשר לן לא לוי רּבי אמר יג), ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹל
ירׁש ּׁשּלא מה ּפלטרּיֹות ּגּבי אׁשר ירׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמּימיו,
ויׁשוי  ויׁשוה ימנה אׁשר ּבני ארצֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָיהּודה
ברזית  אבי הּוא  וגו' אחֹותם וׂשרח ְְְֲֲִִִִֶַָָָּובריעה
אמרּו סימֹון ורּבי לוי רּבי לא), ל ז ְְִִִִֵַַָ(דהי "א
לכהנים  נׂשּואֹות והיּו נאֹות ּבנֹותיהם ְְְְֲִֵֶֶָָָֹׁשהיּו

וכו': זית ּבׁשמן ְְְִִֶֶֶַׁשּנמׁשחּו

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i iyiy meil inei xeriy
"ּברזל  אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאֹותּה,

מנעּולּה היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ארץ ּונחׁשת ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
E‡·c.יׂשראל  EÈÓÈÎe∑ ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְִֵָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים אׁשר ּדֹואבים, הּימים ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאּתם
ׁשהן  מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבפרֹות,

לארצכם  אֹותם רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .מזיבֹות ְְְְִֶַָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ
ׁשחקים  רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz h"i iyiy mei ß

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

.ּבסֹופּהה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּתאנתֹו",ּכל ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין ÚÈ˜·.מפּזרין ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו הּברכה (במדבר ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֻ≈«¬…ְְְְְְֵֵֵַַַָָֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, טו)ׁשּברכם יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד "והיה (בראשית ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אלהים ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ««¿ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ

ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(èë)éøLàEøæò ïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©

ñ :Cøãú BîéúBîä«¥¬¦§«Ÿ
i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆

EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ הּגבעֹונים ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְְִִַ
ט)ׁשאמרּו: וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין את (שם "ׂשימּו ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ

האּלה" הּמלכים צּוארי על .רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a (‰Î) ּבסֹוף אׁשר היה «¿∆¿∆ƒ¿»∆ְֵָָָ
(יהושע  ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ְְִֵֶֶֶָָארץ
פסוק  (שם ּוכתיב הּיּמה, ּבכרמל ּופגע כו) ְְְִֶַַַָָָיט

(שופטים  ּבֹו ונאמר הּיּמה, תֹוצאֹותיו והיּו ְְְֱֶַַָָָָכט)
ׁשהּוא  עּכֹו, יׁשבי את הֹוריׁש לא אׁשר לא) ְִֵֵֶֶַָֹא
יא) כג (ב"ר ׁשאמרּו ּכמֹו הּגדֹול, ים ְְֶַַַָָעל

ואם  יפֹו. עד ּוב ּׁשנּיה עּכֹו עד עלה ְְִִִַַַַָָָָָָּברא ׁשֹונה
אמר  ּולכ יׂשראל, ארץ מנעּול ארצֹו הּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכן

,EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a נחּוׁשה ּדלּתֹות  לֹו ׁשּיהיּו «¿∆¿∆ƒ¿»∆ְְְִֶַָ



לט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"i iyiy meil inei xeriy
"ּברזל  אחר: ּדבר ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה היא ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹאֹותּה,

מנעּולּה היתה אׁשר ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ּבהרים נעּולה ארצכם ,"מנעל ארץ ּונחׁשת ׁשל ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
E‡·c.יׂשראל  EÈÓÈÎe∑ ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,נעּורי ימי ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ְִֵָ¿»∆»¿∆ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָ

ימי ּכמנין ,ל טֹובים ׁשהם ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ּומתמֹוטטים. זבים אׁשר ּדֹואבים, הּימים ּכל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות יהיּו הארצֹות ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאּתם
ׁשהן  מהם, ּכלה והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם לּה ּוממׁשיכֹות הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבפרֹות,

לארצכם  אֹותם רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .מזיבֹות ְְְְִֶַָ

(åë):íé÷çL Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ צּורם ּכצּור ולא ּכֹוכבים, העֹובדי אלהי ּבכל ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ÌÈÓL.ּדע ·Î¯∑ ≈»≈¿Àְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹֻ…≈»«ƒ
ׁשחקים  רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו .הּוא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹ

ß ixyz h"i iyiy mei ß

(æë)éðtî Løâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ éäìà äðòîE §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤¦¨¤²
:ãîLä øîàiå áéBà¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑,קדם לאלהי הּׁשחקים הם ּומעֹונתֹו,למעֹון לׁשבּתֹו ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ¿…»¡…≈∆∆ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ÌÏBÚ.ּומּתחת ˙Ú¯Ê∑,עֹולם ׁשל ּוגבּורתֹו ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ְְְֲִִֵַַַַָָ¿……»ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח והּוא ,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש וכחם ויזּועּו יחרדּו ּכרחם על ,ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹלפיכ
ּבעזר.·ÈB‡ EÈtÓ L¯‚ÈÂ∑'אֹותם 'הׁשמד ל לּה∑ÚÓ‰.ויאמר הטיל ּבתחּלתּה למ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ְְֶֶ«¿»∆ƒ»∆≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָ

.ּבסֹופּהה"א ְֵָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּתאנתֹו",ּכל ותחת ּגפנֹו ּתחת "איׁש ∆«»»ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ
האֹויב  מּפני יחד וליׁשב להתאּסף צריכין ואין ÚÈ˜·.מפּזרין ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו הּברכה (במדבר ּכעין הּבדלח", ּכעין "ועינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֻ≈«¬…ְְְְְְֵֵֵַַַָָֹ

ירמיה: ׁשאמר ּכבדד לא יעקב, טו)ׁשּברכם יעקב:(ירמיה ׁשהבטיחם הבטחה ּכעין אּלא יׁשבּתי", מח)"ּבדד "והיה (בראשית ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב עּמכם, ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו∑eÙ¯ÚÈ.אלהים ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָֹ««¿ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ

ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל וגֹו'(שם הּׁשמים מּטל האלהים ל .""ויּתן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

(èë)éøLàEøæò ïâî äåäéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤¸¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´¤§¤½
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå-ìò äzàå Cì E ©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈©

ñ :Cøãú BîéúBîä«¥¬¦§«Ÿ
i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ׁשּלכם הּכל ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: אמר הּברכֹות, להם ׁשּפרט ‡EÈ¯L.לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ«¿∆

EBÓÎ ÈÓ Ï‡¯NÈ∑,עזר מגן הּוא אׁשר ּבה' הּוא)ּתׁשּועת ּגאות(ואׁשר CÏ.חרב EÈ·È‡ eLÁkÈÂ∑ הּגבעֹונים ּכגֹון ƒ¿»≈ƒ»ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ¿ƒ»¬…¿∆»ְְִִַ
ט)ׁשאמרּו: וגֹו'"(יהושע עבדי ּבאּו רחֹוקה ˙„¯C."מארץ BÓÈ˙BÓaŒÏÚ ‰z‡Â∑:ׁשּנאמר י)ּכענין את (שם "ׂשימּו ְְְֲֵֶֶֶֶָָָָ¿«»«»≈ƒ¿…ְֱִִֶֶֶַָָ

האּלה" הּמלכים צּוארי על .רגליכם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a (‰Î) ּבסֹוף אׁשר היה «¿∆¿∆ƒ¿»∆ְֵָָָ
(יהושע  ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יׂשראל, ְְִֵֶֶֶָָארץ
פסוק  (שם ּוכתיב הּיּמה, ּבכרמל ּופגע כו) ְְְִֶַַַָָָיט

(שופטים  ּבֹו ונאמר הּיּמה, תֹוצאֹותיו והיּו ְְְֱֶַַָָָָכט)
ׁשהּוא  עּכֹו, יׁשבי את הֹוריׁש לא אׁשר לא) ְִֵֵֶֶַָֹא
יא) כג (ב"ר ׁשאמרּו ּכמֹו הּגדֹול, ים ְְֶַַַָָעל

ואם  יפֹו. עד ּוב ּׁשנּיה עּכֹו עד עלה ְְִִִַַַַָָָָָָּברא ׁשֹונה
אמר  ּולכ יׂשראל, ארץ מנעּול ארצֹו הּנה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכן

,EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a נחּוׁשה ּדלּתֹות  לֹו ׁשּיהיּו «¿∆¿∆ƒ¿»∆ְְְִֶַָ
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ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
õøàä-ìk-úà äåäé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨¨¨²¤

:ïc-ãò ãòìbä-úà¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑ אחת ּבפסיעה מׁשה ּופסען היּו, מעלֹות ּכל ∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּכּמה את הראהּו ≈«¿…»∆«¿ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹ∆»»»∆ְֶֶָָ

ּבׁשלותּה, יׂשראל לּהארץ מציקין להיֹות העתידין ּכֹוכבים,∑ÔcŒ„Ú.והּמציקין עבֹודת עֹובדים ּדן ּבני הראהּו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ«»ְְְֲִִֵֶַָָָ
יח)ׁשּנאמר: למֹוׁשיע (שופטים מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ּדן ּבני להם רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ."וּיקימּו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

(á)-ìk úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ סיסרא עם נלחמים נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו וחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֻ
MÓe‰.וחילֹותיו  ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑,ּכנען מלכי עם נלחם יהֹוׁשע והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם הראהּו ְֵָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆ְְְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ׁש וגדעֹון מאפרים, ועמלק ׁשּבא מדין עם נלחם מּמנּׁשה, e‰È„‰.ּבא ı¯‡ŒÏk ˙‡Â∑והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ¿≈»∆∆¿»ְְְְְְֶַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ּדוד ּבית ‰‡ÔB¯Á.מלכּות Ìi‰ „Ú∑ הּים" ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ּבׁשלותּה הּמערב ארץ ְְְִִֵַָָ««»»«¬ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּיחיּו עד ליׂשראל ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאחרֹון",
.הּמתים  ִֵַ

(â)-ãò íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−©
:øòö«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמכּפלה, מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. יג)ארץ חברֹון"(במדבר עד וּיבא בּנגב, ."וּיעלּו ¿∆«∆∆ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
¯kk‰Œ˙‡Â∑:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית ּכלי יֹוצק ׁשלמה ז)הראהּו א האדמה"(מלכים ּבמעבה הּמל יצקם הּירּדן ."ּבכּכר ¿∆«ƒ»ְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

והּוא  ּבהם, נעּולה הארץ וכל ברזל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָּובריחי
ּומתנּקם. מאֹויב הארץ ּכל ה' ׁשּיׁשמר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹרמז
ּכי  הּׁשמן, לׁשלל זרים יבֹואּו ׁשּלא יאמר, ְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹאֹו

סֹוחר: ּבאנּיֹות מארצֹו יּובא הארץ ְְֳִֵֵֶַָָָָָלכל
.E‡·c EÈÓÈÎe ׁשהיא הּזאת ּבּמּלה לי הּנראה ¿»∆»¿∆ְִִִִֶֶַַַָֹ

יתחּלפּו האּלה האֹותּיֹות ּכי ,זבא ְְְְִִִֵֶֶַָָָּכמֹו
ד) יד (ישעיה מדהבה ׁשבתה יאמר ְְִֵַַָָָָֹּתמיד,

מזהב  לׁשֹון ּבמקֹום ּבכל ּכן הארּמית וכל ה, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָ
זכירה  לׁשֹון ּכל וכן כא), כ (שמות ְְְְִִֵָָָזביחה
זקן  יא) ב (שם זהב וכן א), ח ְֵָָָָ(בראשית
זרה  ד), טו (שופטים זנב ה) כא ְֵָָ(ויקרא
זבה  ּובלׁשֹון ורּבים. ב), יז (במדבר ְְְִַָָָָָהלאה
לדל"ת  יתחּלפּו לׁשֹונם וכל ּדבה זֹוב ְְְְְִִֶַָָָָָָזיבה
ּבמקֹום  א) יז (איוב נזעכּו ימי ואמר ְְְִִֵַַָָָּכן.
ּכמֹו ו) לב (שם ואירא זחלּתי וכן ְְְְִִִֵַָָָָנדעכּו,
ׁשּתהיה  ,זבא ּוכימי הּכתּוב, ויאמר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּדחלּתי.
ּבֹו ּתהיה  ואּתה הּנזּכר, הּׁשמן זבת ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָארצ

לעֹולם: ימי ּכל רגל ְְְֵֶַָָָטֹובל
Ìb ׁשהּוא ּבֹו ּׁשּפרׁשּו מה הּוא ונכֹון אפׁשר «ְְְֵֶֶֶַָָ

סה), כח (לעיל נפׁש דאבֹון מן ֲִֶַָָהפּו

הרעה  ימי הם ּכי ּדאבֹון, הּזקנה ימי ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָויקרא ּו
הם  ּכי "ימיו", הּבחרּות זמן  ויקראּו ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָוהּצער,
הּטעם, הּנה לּבֹו. ּולהיטיב  ּבהם לׂשמח ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּלֹו
ׁשּתתקּים  רמז וזה ,זקנת ּתהיה ילדּותי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָוכימי
וראיתי  הארץ. ימי  ּכל עֹוד ּוכבֹודֹו ְְְְִִֵֶַָָָָָׁשּלותֹו
ּכיֹומי  עּולימתהֹון ּכיֹומי ירּוׁשלמי, ְְְְְְְִֵֵֵַַַּבתרּגּום 

ׁשּפרׁשּתי: הּדבר הּוא ְְִֵֵֶַַַָָסיבתהֹון,
.ı¯‡‰ Ïk ˙‡ '‰ e‰‡¯iÂ („Œ‡) ארץ ּכל ««¿≈∆»»»∆ֶֶָ

כן  ואחרי לּירּדן, מעבר אׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָיׂשראל
והּנה  ּדן. עד ּגלעד את לֹו ׁשהראה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָהזּכיר
הּגלעד  הר וחצי ראּובן, ׁשל ּבחלקֹו היה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמׁשה
על  למנּׁשה, והחצי ראּובן לבני היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָועריו
ּגלעד  היה אֹו ּדן. עד הּגלעד מן ּפרּוׁשּו ְְִִִֵֵַַָָָָָּכן
ו) כב (ירמיה ּכדכתיב יׂשראל, ּבארץ ְְְְְִִִֵֶֶַָָּבּלבנֹון

הּלבנֹון: ראׁש לי אּתה ְְִִַַָָָֹּגלעד
Ôc „Ú ¯ÈkÊ‰Â.יׂשראל ארץ ּתחּום סֹוף ׁשהּוא ¿ƒ¿ƒ«»ְְִֵֶֶֶָ

כד  (ש"ב ּבכל ּדכתיב נא ׁשּוט ב) ְְִִָָ
והזּכיר  ׁשבע. ּבאר ועד מּדן יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשבטי
יׂשראל, ארץ ׁשל ּבצפ ֹונּה ׁשהיּו ּומנּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאפרים
(יהושע  ּכדכתיב ּבּדרֹום, ׁשהּוא יהּודה ְְְְִִֶֶֶַָָוארץ

יֹוסף  ּובית מּנגב ּגבּולֹו על יעמד יהּודה ה) ְְֲִֵֵֶֶַַָֹיח
ּדרֹומּה ּכל נטל ויהּודה מּצפֹון. ּגבּולם על ְְְִִַַַַָָָָָָיעמדּו
(ספרים  הּים ועד הּירּדן מן יׂשראל ארץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשל
ּגם  צפֹונּה ּכל ואפרים ּומנּׁשה הּגדֹול, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאחרים:
ּבצפֹונית  נטל ודן הּים), ועד הּירּדן מן ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָּכן

ֲִַָמערבית:
¯ÈkÊ‰Â שם) מּמזרח ליהּודה הּסמּו נפּתלי ¿ƒ¿ƒְְִִִִַַָָָָ

ויּׂששכר  אׁשר הזּכיר ולא לד), ְְְִִִֵָָָֹיט
יז  (שם ּדכתיב ּומנּׁשה, אפרים ּבתֹו היּו ְְְְִִִִֶֶַַָּכי 
מּמזרח. ּוביּׂששכר מּצפֹון יפּגעּון ּובאׁשר ְְְְְִִִִִֵָָָָָי)
יהּודה  ּבני מחלק ּכי ׁשמעֹון, הזּכיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶָֹולא
ּבנימין, הזּכיר ולא א). יט (שם ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִַַָֹנחלת 
ּבני  ּובין יהּודה ּבני ּבין ּגֹורלם ּגבּול ְְְְֵֵֵֵֶָָָָָׁשהיה 

להם: סמּו הּנזּכרים ְִִֵֶַָָָיֹוסף
,ÔB¯Á‡‰ Ìi‰ „Ú ¯ÈkÊ‰Â ׁשהיה לזבּולּון ¿ƒ¿ƒ««»»«¬ְִֶָָ

הּנגב  ּבכלל ׁשהיה אֹו יּמים, חֹוף ְִִֶֶֶַַַַָָעל
ויזּכיר BÁ¯È,והּכּכר. ˙Ú˜aהיֹותּה ּבעבּור ְְְִִַַָƒ¿«¿≈ֱֲַָ

ההר, מראׁש נראית היתה ולא עמּוקה ְְְְֲִִֵֵָָָָָָֹֹּבקעה
נס: ּבמעׂשה הראהּו ְְֲֲֵֵֶַָָאבל

ÏÏk‰Â ּדכתיב יׂשראל, נחלת ּכל ׁשהראהּו ¿«¿«ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(ã)íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦§©§¨¨̧
éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéìéðéòá EE §¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈¤§¦¦´§¥¤½

nLå:øáòú àì ä §−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

,ּכ ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ּברּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁש
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ .הייתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä):äåäé ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו ואיל(ב"ב מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. לא)ּכתב הּזה"?(לעיל הּתֹורה ספר את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰'.ּבדמע אּלא ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶַַָָָֹ«ƒְִִָ

(å)òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו נשא)הּקדֹוׁש יׁשמע (ספרי מּׁשלׁשה רּבי אחד וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה ו)אתין עצמֹו.(במדבר את מביא הּוא אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו כב)ּכּיֹוצא עצמם (ויקרא את מּׂשיאים הם אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ÏeÓ."והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
¯BÚt ˙Èa∑ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת פ"ה)ּבערב .(אבות ְְֵֶֶַַָָ

(æ)Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−
:äçì ñð-àìå§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)ìL áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiåíBé íéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®
:äLî ìáà éëá éîé eîziå©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשל ֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, אהרן.(רש"י לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
מה  ּבזה ויׁש זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻויׁש
האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻּׁשאין
הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבמׁש

אהרן. הנהגת מעלת ְֲֲֶַַַַַָֹאת

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ד) ÈzÚaL(פסוק ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê.'וגו …»»∆¬∆ƒ¿«¿ƒ
מדרׁשים  שנז) (ברכה ּבספרי ְְְְִִִִֵַָּולרּבֹותינּו

ּבּכתּוב: יזּכיר אׁשר האּלה ְְֲִֵֶֶַַַָָּבּמקֹומֹות

ÌÚËÂ ּבעבּור הראהּו, אׁשר הּזאת הּמראה ¿««ְְֲֲֶֶַַַַָָֹ
צבי  טּוב ּכל מלאה הארץ ְְְִֵֶֶָָָָָָׁשהיתה
רב  לפניו ּגלּוי היה ּומאׁשר הארצֹות, ְְֲֲֵֶָָָָָָָָֹלכל

יׂשראל, את אֹוהב רּבנּו מׁשה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאהבה 
עיניו: ּבראֹות הּטֹובה ּברבֹות ְְְִִִֵַָָׂשמחֹו



מי dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(ã)íäøáàì ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà äåäé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦§©§¨¨̧
éúéàøä äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéìéðéòá EE §¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈¤§¦¦´§¥¤½

nLå:øáòú àì ä §−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ לכם ׁשּנׁשּבע 'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ותאמר ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

,ּכ ׁשאּלּולי תעבר, לא ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל הראיתיה לכ לאמר, וזהּו קּימּה', הּוא, ּברּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹהּקדֹוׁש
להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים נט ּועים אֹותם ׁשּתראה עד מקּימ .הייתי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ä):äåäé ét-ìò áàBî õøàa äåäé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«
i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו ואיל(ב"ב מּכאן מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ּוכתיב: מת, מׁשה אפׁשר «»»»…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה ספר אפׁשר אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. לא)ּכתב הּזה"?(לעיל הּתֹורה ספר את "לקֹוח : ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
ּכֹותב  ּומׁשה אֹומר, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ‰'.ּבדמע אּלא ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶֶַַָָָֹ«ƒְִִָ

(å)òãé-àìå øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®§«Ÿ¨©¬
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà¦Æ¤§ª´̈½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו הּוא ּברּו נשא)הּקדֹוׁש יׁשמע (ספרי מּׁשלׁשה רּבי אחד וזהּו עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל «ƒ¿……ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּבֹו כּיֹוצא ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה ו)אתין עצמֹו.(במדבר את מביא הּוא אֹותֹו", יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבֹו כב)ּכּיֹוצא עצמם (ויקרא את מּׂשיאים הם אּלא אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון אֹותם ÏeÓ."והּׂשיאּו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
¯BÚt ˙Èa∑ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ּפעֹור, מעׂשה על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן היה קברֹו ≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

הּׁשמׁשֹות ּבין ׁשּבת פ"ה)ּבערב .(אבות ְְֵֶֶַַָָ

(æ)Bðéò äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬¥−
:äçì ñð-àìå§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּפניו ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, .לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

(ç)ìL áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiåíBé íéL ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈§¦´®
:äLî ìáà éëá éîé eîziå©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑אּׁשה ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשל ֹום ונֹותן ׁשלֹום רֹודף ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל לבעלּה,הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
כ)נאמר: ּונקבֹות (במדבר זכרים יׂשראל", ּבית ."ּכל ְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, אהרן.(רש"י לגּבי ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע לכאֹורה, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
מה  ּבזה ויׁש זּו. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת, מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֻויׁש
האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ְְְְְֱֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֻּׁשאין
הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻּבמׁש

אהרן. הנהגת מעלת ְֲֲֶַַַַַָֹאת

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ד) ÈzÚaL(פסוק ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Ê.'וגו …»»∆¬∆ƒ¿«¿ƒ
מדרׁשים  שנז) (ברכה ּבספרי ְְְְִִִִֵַָּולרּבֹותינּו

ּבּכתּוב: יזּכיר אׁשר האּלה ְְֲִֵֶֶַַַָָּבּמקֹומֹות

ÌÚËÂ ּבעבּור הראהּו, אׁשר הּזאת הּמראה ¿««ְְֲֲֶֶַַַַָָֹ
צבי  טּוב ּכל מלאה הארץ ְְְִֵֶֶָָָָָָׁשהיתה
רב  לפניו ּגלּוי היה ּומאׁשר הארצֹות, ְְֲֲֵֶָָָָָָָָֹלכל

יׂשראל, את אֹוהב רּבנּו מׁשה ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהאהבה 
עיניו: ּבראֹות הּטֹובה ּברבֹות ְְְִִִֵַָָׂשמחֹו



dkxadמב z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'k ycew zayl inei xeriy

(è)-úà äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²¤
äeö øLàk eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé̈−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½©«£¤²¦¨¬

:äLî-úà äåäé§Ÿ̈−¤¤«

(é)äåäé Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´§Ÿ̈½
:íéðt-ìà íéðẗ¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשּנאמר:ׁשהיה ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר לב)ּבֹו "ועּתה (שמות ¬∆¿»»ƒ∆»ƒְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ה'", אל ט)אעלה לכם (במדבר ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה רמברמברמברמב""""ן ן ן ן .""עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

(àé)úBNòì äåäé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½©«£−
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa:Böøà-ìëìe åéãáò רמברמברמברמב""""ן ן ן ן §¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa ‰pÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ÌÈt Ï‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯˘‡ (È) ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒֶָָ
וׁשעה  ׁשעה ּבכל אליו ּומדּבר ּבֹו ּגס ְְְִֵֵַַָָָָָָלּבֹו
ה' אל אעלה ועּתה ׁשּנאמר ּכענין ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּירצה,
ה' ּיצּוה מה ואׁשמעה עמדּו ל), לב ְְְְְִֶֶַַָ(שמות

רׁש"י: לׁשֹון ח), ט (במדבר ִֶַָָלכם
epÈ‡Â הּׁשם את ידע אׁשר אֹומר היה ּכי נכֹון, ¿≈∆ֲִֵֵֶֶַַָָָָ

ואדע מּלׁשֹון הּוא אבל ּפנים. אל ֲֲִִִֵֶָָָָָָּפנים
בׁשם  ידעּתי אמרּת ואּתה יז), לג (שמות ְְְְְְִֵֵַַַָָָּבׁשם 
ּביׂשראל  עֹוד נביא קם ׁשּלא יאמר יב) פסוק ְְִִֵֶַָָָֹֹ(שם
אל  ּפנים אליו  להיֹות הּׁשם ּגּדלֹו אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָּכמׁשה
קמד  (תהלים וּתדעהּו אדם מה וכן ּבדּבּור. ְְִִֵֵֵַָָָָָּפנים 
ּכמֹו עליו, ּדעּת לׂשּום ּכבֹוד לֹו ׁשּתעׂשה ְְְֲֶֶַַָָָָג),

יז): ז (איוב תגּדלּנּו ּכי אנֹוׁש ְְֱִֶַָמה
,ÔÎzÈÂ הּמתראים אנׁשים ׁשּׁשני ּבעבּור ּכי ¿ƒ»≈ְְֲֲִִִִֵֶַַָָ

ּבראיה  לזה זה נֹודעים ּפנים אל ְִִִִֶֶֶָָָָָָּפנים
אמר ÌÈt",ההיא, Ï‡ ÌÈt '‰ BÚ„È" ּכי ִַַָ¿»»ƒ∆»ƒִ

ׁשל  לכבֹוד ּכן מׁשה ׁשּידעֹו להזּכיר רצה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹלא
ְַָמעלה:

Ï‡Âמׁשה ּבׁשבח ּׁשאמר ּבּמה ‡L¯ּתתמּה, ¿«ְְִִֶֶֶַַַַָ¬∆
,ÌÈt Ï‡ ÌÈt '‰ BÚ„È שמות) ואמר ¿»»ƒ∆»ƒְַָ

ּפנים, אל ּפנים מׁשה אל ה' ודּבר יא) ְִִִֶֶֶֶָָלג
ּפנים  ד) ה (לעיל ּכן ּגם נאמר יׂשראל ְְֱִִֵֵֶַַָָָּובכל

ּכי עּמכם, ה' ּדּבר "מּתֹוּבפנים ּדּבר ׁשם ְִִִִִִֵֶֶָָָ
ּבלבד  האׁש מּתֹו קֹולֹו ׁשּׁשמעּו לֹומר ְְִִֵֵֶַָָָָהאׁש",
ועל  לו) ד (לעיל ּפרׁש וכן הּפנים, ראּו ְְְִֵֵֵַַָָֹולא
ׁשמעּת ּודבריו הּגדֹולה אּׁשֹו את הרא ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָהארץ 

האׁש: ִֵָמּתֹו
ÏÚÂ,ּפנים אל ּפנים הּׁשם ׁשּידעֹו האמת, ּדר ¿«ְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

ּבמׁשה  הרּוח ׁשּתבֹוא ּבעת בֹו ְְְְֵֶֶַָָָָלדבקה
לא  אבל ּתֹורה, מּתן ּבעת היה וכן ְְֲֵֵֵַַַָָָָֹרּבינּו,
ּבאר  והּנה האׁש. מּתֹו לקֹול אּלא הם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָהּׂשיגּו
ּתֹורה, מּתן ּכיֹום מׁשה  ׁשל נבּואֹותיו ְְֶֶֶַַָָָׁשּכל
והבן  ה', יד עליהם  היתה הּנביאים ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּוׁשאר

ֶזה:

(‡È)קם וטעם ולא עם ּדבק האתת. לכל ְְְִֵַַָָָָֹֹֹ
האֹותֹות. לכל ּכמׁשה ּביׂשראל עֹוד ְְְְִִֵֶָָָָנביא
ּבאֹותֹות  ּפנים אל ּפנים הּׁשם ׁשּידעֹו יאמר, ְְִִֵֶֶַַָָָֹאֹו
ּכמֹו הּגדֹול, ּבׁשמֹו נעׂשּו ׁשּכּלם ְְְְֲִִֶַַָָֻּובמֹופתים,
ּבכחֹו ּבפניו וּיֹוציא לז) ד (לעיל ְְֲִֶַַָָָֹׁשאמר

ַָהּגדֹול:
¯·Îe הם האֹותֹות ּכי ב), יג (לעיל ּפרׁשּתי ¿»ְִִֵֵַָ

ּכמֹו ּבּתחּלה, ּבהם ׁשהזהיר ְְְְִִִִֶֶַַָָָהּדברים
ויאמר  יט), ח (שמות הּזה האֹות יהיה ְְְִֶֶַַָָָֹלמחר
יבֹוא  ּכן לאמר, הּנביא ׁשּיקּדים הּדבר ּכל ְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹעל 
ׁשּיעׂשּו הּדברים הם והּמֹופתים לעתיד, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָויאתה
לנחׁש נהּפ אׁשר הּמּטה ּכמֹו הּתֹולדֹות, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָּבׁשּנּוי

טו): ז (שם
‰p‰Â אֹותֹות נעׂשּו הּנביאים לּׁשאר ּגם ¿ƒ≈ְְֲִִִַַַָ

ׁשעׂשּו ואליׁשע ּכאלּיהּו ְְֱִִִֵֶֶָָָּומֹופתים,
רּבינּו למׁשה ההפלגה אבל רּבים, ְְְֲִִֵֶַַַַָָָמֹופתים
היּו ּכּלם הּנביאים ּכל ּבּמדרׁש, אמרּו ְְְִִִֶַַָָָָָָֻּבהם
ליהֹוׁשע, ּכחּמה ּתפּלה, ידי על  נּסים ְְִִִִִֵַַַַָָֻעֹוׂשים
ּובן  לאלּיהּו, ּגׁשמים ועצירת הּצרפית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּובן
היה  מּיד מׁשה אבל לאליׁשע, ֱֲִִִֶֶַַָָָָָֻהּׁשּנּמית

ֶעֹוׂשה:
ÔÈ‡Â ּבּמֹורה אמר והרב ּברּור. הּזה הּמדרׁש ¿≈ְְִֶֶַַַַַָָָָ

למׁשה  ההפלגה ּכי לה) (ב ְְְִִֶַַַָָהּנבֹוכים
עבדיו  ּולכל "לפרעה ּׁשאמר מה הּוא ְְְֲֵֶַַַַָָָָֹרּבינּו
היּו ּכי יׂשראל", ּכל ּו"לעיני ארצֹו" ְְְְִִֵֵֵַָָָָּולכל 
אבל  עּמֹו, והּמסּכימים עליו החֹולקים ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָלעיני
מּבני  ליחידים אֹותם יעׂשּו הּנביאים ְְְֲִִִִִִֵַַָָׁשאר
לי  נא סּפרה ד) ח (מ"ב ׁשּנאמר ּכענין ְְְֱִִֶֶַַַָָָָאדם,

אליׁשע: עׂשה אׁשר הּגדֹולֹות ּכל ְֱֲִֵֶַָָָָאת
epÈ‡Âלאלּיהּו הּגׁשמים עצירת ּכי ּבעיני, נכֹון ¿≈∆ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ

וגם  מאד, נתּפרסמּו והּביאה ְְְְְְֲִִִַַַָָָֹהעצירה
הּׁשנים  יהיה אם ה' חי מּמּנּו ּבגזרה ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהיה

טל יז האּלה (מ"א ּדברי לפי אם ּכי ּומטר ְְִִִִֵֶַָָָָ
מאד  נתּגּלה הּׁשנים  ׁשלׁש ענין  ּובהּמׁש ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹא),

ּוממלכה  ּגֹוי יׁש אם  ּוכתיב נׁשמע , ְְְִִִִֵַַָָָּובּגֹוים
ההּוא  הענין וסֹוף וגו', אדני ׁשלח לא ְְֲֲִִֶַַָָָֹֹאׁשר
ולּמסּכימים  עליו לחֹולקים ּומפרסם ְְְְְְִִִֶַַַָָָֻֻמגּלה
ׁשלח  יט) יח (שם ּדכתיב אחד, ּבמעמד ְְְֲִִִֶַַַָעּמֹו
הּכרמל  הר אל יׂשראל ּכל את אלי ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹקבץ

וגו': מאֹות ארּבע הּבעל נביאי ְְְִֵֵֶַַַַַואת
ÔÎÂ לעיני ּבאמת היה ליהֹוׁשע  הּׁשמׁש עמידת ¿≈ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ

ּכנען  מלכי ּכל אֹותּה וראּו יׂשראל, ְְְְִֵֵַַַָָָָָּכל
יד) ו (ב"ר ורּבֹותינּו והּנׁשארים, ּבֹו ְְְְִִִִֵַַַָָהּנלחמים
ועד  העֹולם מּסֹוף אֹותם ׁשראּו ּכן ְְִִֵֶַַָָָָיזּכירּו
יד) י (יהושע מאד ּבֹו מפליג והּכתּוב ְְְִַַָֹסֹופֹו,
ה' לׁשמע ואחריו לפניו ההּוא ּכּיֹום היה ְְְְֲִַַַַָָָָָֹֹולא 

איׁש: ְִּבקֹול
˙ÚÈ¯˜·e נעׂשה לא סּוף ים ּובקריעת הּירּדן ƒ¿ƒ«ְְֲִִֵַַַַַָֹ

ּבּה וכתּוב יׂשראל, לכל רק ְְְִִִִֵַָָָָליחידים
האמרי  מלכי ּכל כׁשמע ויהי א) ה (שם ְְְֱִִִֵַַַָָֹֹעֹוד

ּב אׁשר אׁשר הּכנעני מלכי וכל יּמה הּירּדן עבר ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
הּירּדן: מי את ה' ְִֵֵֶַַהֹוביׁש

Ï·‡ קׁשּור הּכל מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי ¬»ְְְִִֶַָָֹ
עֹוד  נביא קם ׁשּלא יאמר ְִֶַָָָֹֹֻּומחּבר,
אל  ּפנים הּׁשם ידעֹו אׁשר ּכמׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָּביׂשראל
חזקה  ּביד ּומֹופתים אֹותֹות ולעׂשֹות ְְְֲֲִִַָָָָּפנים
מהם, מקצת עׂשּו ואם ּכמׁשה, ּגדֹול ְְְִִֵֶֶָָָָּומֹורא
ׁשּבהם, הּגדֹולה לּמעלה ולא לרּבם הּגיעּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹֹֻלא 
לא  וכן ואחריו. לפניו סיני ּכיֹום היה לא ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹּכי
אׁשר  הּגדֹול לּזמן הּנביאים אֹותֹות ְְֲִִִִֶַַַַָהּגיעּו
ּתמידי  הּמן  אֹות ּכי הּׁשל ֹום, עליו הּוא  ְִִִִִַַַָָָָהּגיע 
הּבאר  ּגם והענן, האׁש ועּמּוד ׁשנה, ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָארּבעים
ולכּתם  ט.), (תענית רּבֹותינּו ּדעת על ְְְְֵֶַַַַַָָוהּׂשלו
ועקרב  ׂשרף נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ְְְְִַַַַָָָָָָָָהּמדּבר

ּדבר: חסרּו ולא מים אין אׁשר ְְְֲִִֵֶָָָָָֹוצּמאֹון
ÏÚÂ ּומֹופתיו אֹותֹותיו ּכי יאמר האמת, ּדר ¿«ְֱִֶֶֶַָָָֹ

ּכמֹו ּפנים, אל ּפנים היּו מׁשה ְִִֶֶֶָָָׁשל
י): (בפסוק ְִֵֶַׁשּפרׁשּתי
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i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְְִִִֶַָ
והּנֹורא  Ï‡¯NÈŒÏk.הּגדֹול ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו לעיניכם","(לעיל ואׁשּברם ְַַָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת ׁשּנאמר:והסּכימה י)לדעּתֹו, ׁשּׁשּברּת(לעיל ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר :(שבת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, חדׁש(נדרים ּכל אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכי  אלקים, ּברא ּבראׁשית אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתחת

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ותוספות ּתנאי להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ו) ה, אבות טוב .יום
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ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

יׂשראל", ּכל ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו לעיניהם?ׁשּנׂשאֹו הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְִִֵֵֶֶַָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י קלקּול (הובא מּתֹו הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּמלהּׁשפחֹות . . אׁשּת אינּה עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹזה
מּובן  ׁשהרי ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הרֹועה  רּבנּו, מׁשה ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּגדל
מּיד  ּוׁשברם ּכלל הּסס לא חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּנאמן

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe (·È) סּוף ים קריעת ¿…«»«¬»»ְִַַ
יׂשראל  וּירא לא) יד (שמות ּבֹו ְְֱִֵֶֶַַַָׁשּנאמר

הּגדֹולה, הּיד ‰ÏB„b,את ‡¯Bn‰ ÏÎÏe מעמד ְֶַַָָ¿…«»«»ֲַַ
ּתהיה  לבעבּור יז) כ (שם ּבֹו ׁשּנאמר סיני ְְֱֲִִֶֶֶַַַַהר
ׁשּנעׂשּו ּבאּלּו הזּכיר ּולפיכ ּפניכם. על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיראת ֹו
הּנעׂשה  ּכל הזּכיר ׁשּכבר יׂשראל, ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלעיני

ארצֹו: ּולכל עבדיו ּולכל ְְְְְֲַַָָָָֹלפרעה
È¯ÙÒ·e,(בסופו),‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe מּכת זֹו ¿ƒ¿ƒ¿…«»«¬»»ַַ

ּכי  א) ו (שמות ּבֹו ׁשּנאמר ְֱִֶֶַּבכֹורֹות,
יׁשּלחם, חזקה ‰ÏB„b,ביד ‡¯Bn‰ ÏÎÏeזֹו ְְְֲֵַָָָ¿…«»«»

אחר ּדבר סּוף. ים ‰ÏB„b,קריעת ‡¯Bn‰ ÏÎÏe ְִֵַַַָָ¿…«»«»
ּתֹורה: מּתן ַַָזֹו

ÏÚÂ,האמת ּדר,"‰˜ÊÁ‰ „i‰" מּדת זֹו ¿«ֱֶֶֶָ«»«¬»»ִַ
(יחזקאל  ה' יד עלי היתה ּכּלׁשֹון  ְְִִַַַָָָהּדין,
ּזאת  עׂשתה ה' יד ּכי וכן א), מ שם א, ְְִֵַָָֹלז
א  (רות ּבמׁשּפט יאמרּו ולכן כ), מא ְְְְִֵָָֹ(ישעיה

ה'. יד בי יצאה ּכי ‰ÏB„b",יג) ‡¯Bn‰Â" ְִִַָָ¿«»«»

יג) ח (ישעיה ׁשּכתּוב ּכענין הרחמים, ְְֲִִִֶַַַָָמּדת
מתּכּונים  ולזה מֹוראכם, והּוא תקּדיׁשּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָאֹותֹו
ּכי  סּוף, ים ּובקריעת ּבכֹורֹות  ּבמּכת ְְְְְִִִִִַַַַּבספרי
ּתפארת: ׁשם ל לעׂשֹות יד) סג (שם ּבם ְְֲִֵֶַָָָּכתּוב 

.‰LÓ ‰NÚ ¯L‡ ÌÚËÂ זה והראה ׁשהכין ¿««¬∆»»∆ְְִֵֶֶֶָ
אׁשר  הּנפׁש ואת ּכלׁשֹון העם, ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיני
לעׂשֹות  וימהר ה), יב (בראשית בחרן ְְֲֵַַַָָָעׂשּו
הּׁשּבת  יֹום את לעׂשֹות ז), יח (שם ֲֶַַַָאֹותֹו
החזקה  הּיד עׂשה לא מׁשה ּכי טו), ה ֲִֶַַָָָָָֹ(לעיל
נעׂשּו ּובעבּורֹו אֹותם, הכין רק הּגדֹול, ְֲֲִֵַַַַַָָָוהּמֹורא

יׂשראל: ּכל ְְִֵֵֵָָלעיני
eÓÏL ּבהם קצרה אׁשר האל  הּספרים חמּׁשה ƒ¿¿ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ

א). ל (משלי ואיתיאל אגּור ְְִִֵַָָחכמת
ּגמלני  אׁשר לאל. והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָואלפי
ׁשֹואל. לבבי אׁשר ויבא חסדיו, ּוכרב ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָֹֹּכרחמיו 
(ישעיה  ּגֹואל לצּיֹון ּובא יֹואל, ׁשמֹו למען ְְְְִֵֵַַָוה ּוא
(דניאל  מיכאל יעמד בימינּו ּבמהרה כ). ְְֲִִֵֵֵַָָָֹנט

מקרא  ויקּים והאריאל. הּבית לבנֹות א), ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָיב
הּגֹוים  וידעּו כח) (לז יחזקאל ידי על ְְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשּכתּוב
מקּדׁשי  ּבהיֹות יׂשראל את מקּדׁש הּׁשם אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּכי 
מן  יׂשראל אלהי ה' ּוברּו לעֹולם. ְְְֱִִֵֵָָָָֹּבתֹוכם

מח): קו (תהלים העֹולם ועד ְַָָָָהעֹולם
È˙‡ˆÓ סנהדרין ׁשּבּקׁשּו ּבׁשעה מׁשלי ּבמדרׁש »»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

מלכים  ׁשלׁשה עם ׁשלמה ְְְְִִַָָֹֹלמּנֹות
הּקדֹוׁש לפני ׁשכינה עמדה הדיֹוטֹות, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוארּבעה
איׁש חזית עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמרה הּוא ְְִִִֶָָָָָּברּו
חלק  ּבפרק ּדידן ּובגמרא וכו' ּבמלאכּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמהיר
לפניהם  ונׁשטחה אביו ׁשל ּדיּוקנֹו ּדמּות ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָּבאתה 
לפניהם, ונׁשּתּטח ּדוד ּבא ּובירּוׁשלמי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָוכו',
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש לֹומר נתּכּונּו אחד לדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻוכ ּלם
מּמּדת  יֹוצא למּדה, מּמּדה לֹו ּובא יֹוצא ְִִִִִֵֵַָָָהּוא
ׁשל  מּדתֹו והיא רחמים למּדת לֹו ּובא ְְֲִִִִִֶַַַָָהּדין
מל ּדוד החדׁש ּבקּדּוׁש ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹּדוד,

יבין: והּמׂשּכיל וקּים, חי ְְְְִִִֵַַַַָָָיׂשראל
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i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבידיו ׁשּקּבל ‰ÏB„b.ּבּלּוחֹות ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ׁשּבּמדּבר ּוגבּורֹות נּסים ¿…«»«¬»»ְִֵֶֶַַָָָ¿…«»«»ְְִִִֶַָ
והּנֹורא  Ï‡¯NÈŒÏk.הּגדֹול ÈÈÚÏ∑:ׁשּנאמר לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו ט)ׁשּנׂשאֹו לעיניכם","(לעיל ואׁשּברם ְַַָָ¿≈≈»ƒ¿»≈ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

הּוא  ּברּו הּקדֹוׁש ּדעת ׁשּנאמר:והסּכימה י)לדעּתֹו, ׁשּׁשּברּת(לעיל ּכח ייׁשר ׁשּברּת", פז)"אׁשר :(שבת ְְְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dk 'nr ak ycw zexb`)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רז"ללעינילעינילעינילעיני ׁשהקׁשּו מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ב)יׁש לט, חדׁש(נדרים ּכל אין והכתיב ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכי  אלקים, ּברא ּבראׁשית אם) ּכי חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּתחת

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם הקּב"ה התנה ותוספות ּתנאי להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ו) ה, אבות טוב .יום

ã ycew zegiyn zecewp ã217 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(

zFgENd zxiaWA dWn zlrn©£©Ÿ¤¦§¦©©

ּכּכּכּכלללל־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל:::: לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל רש"י)לעינילעינילעינילעיני ובפירוש יב. (לד, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ

יׂשראל", ּכל ּב"לעיני יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות הּמעלֹות על מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹוצרי־עּיּון
לּבֹו לעיניהם?ׁשּנׂשאֹו הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְִִֵֵֶֶַָֹ

הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י קלקּול (הובא מּתֹו הּׁשפחֹות, עם ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל "מׁשל : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע. ׁשם עליה יצא הּמלהּׁשפחֹות . . אׁשּת אינּה עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל אמר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

יׂשראל". אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב אּלּו הּׁשפחֹות הּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹזה
מּובן  ׁשהרי ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ׁשּמעלה הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹועל־ּפי־זה
הרֹועה  רּבנּו, מׁשה ראה ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ׁשהּוא ּובפרט רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹּגדל
מּיד  ּוׁשברם ּכלל הּסס לא חס־וׁשלֹום, ּביׂשראל לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם לחׁשֹוׁש מקֹום ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב ְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּנאמן

מהענׁש. יׂשראל ּבני את להּציל רמברמברמברמב""""ן ן ן ן ּכדי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
סימן. גאוא"ל פסוקים, הברכה מ"א וזאת פרשת חסלת

Ècיב  ‡a¯ ‡ÂÊÁ ÏÎÏe ‡zÙw˙ ‡„È ÏÎÏe¿…¿»«∆¿»¿…≈¿»»«»ƒ
˜ÊÁ :Ï‡¯NÈ Ïk ÈÈÚÏ ‰LÓ „·Ú¬«…∆¿≈≈»ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe (·È) סּוף ים קריעת ¿…«»«¬»»ְִַַ
יׂשראל  וּירא לא) יד (שמות ּבֹו ְְֱִֵֶֶַַַָׁשּנאמר

הּגדֹולה, הּיד ‰ÏB„b,את ‡¯Bn‰ ÏÎÏe מעמד ְֶַַָָ¿…«»«»ֲַַ
ּתהיה  לבעבּור יז) כ (שם ּבֹו ׁשּנאמר סיני ְְֱֲִִֶֶֶַַַַהר
ׁשּנעׂשּו ּבאּלּו הזּכיר ּולפיכ ּפניכם. על ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיראת ֹו
הּנעׂשה  ּכל הזּכיר ׁשּכבר יׂשראל, ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלעיני

ארצֹו: ּולכל עבדיו ּולכל ְְְְְֲַַָָָָֹלפרעה
È¯ÙÒ·e,(בסופו),‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe מּכת זֹו ¿ƒ¿ƒ¿…«»«¬»»ַַ

ּכי  א) ו (שמות ּבֹו ׁשּנאמר ְֱִֶֶַּבכֹורֹות,
יׁשּלחם, חזקה ‰ÏB„b,ביד ‡¯Bn‰ ÏÎÏeזֹו ְְְֲֵַָָָ¿…«»«»

אחר ּדבר סּוף. ים ‰ÏB„b,קריעת ‡¯Bn‰ ÏÎÏe ְִֵַַַָָ¿…«»«»
ּתֹורה: מּתן ַַָזֹו

ÏÚÂ,האמת ּדר,"‰˜ÊÁ‰ „i‰" מּדת זֹו ¿«ֱֶֶֶָ«»«¬»»ִַ
(יחזקאל  ה' יד עלי היתה ּכּלׁשֹון  ְְִִַַַָָָהּדין,
ּזאת  עׂשתה ה' יד ּכי וכן א), מ שם א, ְְִֵַָָֹלז
א  (רות ּבמׁשּפט יאמרּו ולכן כ), מא ְְְְִֵָָֹ(ישעיה

ה'. יד בי יצאה ּכי ‰ÏB„b",יג) ‡¯Bn‰Â" ְִִַָָ¿«»«»

יג) ח (ישעיה ׁשּכתּוב ּכענין הרחמים, ְְֲִִִֶַַַָָמּדת
מתּכּונים  ולזה מֹוראכם, והּוא תקּדיׁשּו ְְְְְֲִִִֶֶַַַָאֹותֹו
ּכי  סּוף, ים ּובקריעת ּבכֹורֹות  ּבמּכת ְְְְְִִִִִַַַַּבספרי
ּתפארת: ׁשם ל לעׂשֹות יד) סג (שם ּבם ְְֲִֵֶַָָָּכתּוב 

.‰LÓ ‰NÚ ¯L‡ ÌÚËÂ זה והראה ׁשהכין ¿««¬∆»»∆ְְִֵֶֶֶָ
אׁשר  הּנפׁש ואת ּכלׁשֹון העם, ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיני
לעׂשֹות  וימהר ה), יב (בראשית בחרן ְְֲֵַַַָָָעׂשּו
הּׁשּבת  יֹום את לעׂשֹות ז), יח (שם ֲֶַַַָאֹותֹו
החזקה  הּיד עׂשה לא מׁשה ּכי טו), ה ֲִֶַַָָָָָֹ(לעיל
נעׂשּו ּובעבּורֹו אֹותם, הכין רק הּגדֹול, ְֲֲִֵַַַַַָָָוהּמֹורא

יׂשראל: ּכל ְְִֵֵֵָָלעיני
eÓÏL ּבהם קצרה אׁשר האל  הּספרים חמּׁשה ƒ¿¿ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָ

א). ל (משלי ואיתיאל אגּור ְְִִֵַָָחכמת
ּגמלני  אׁשר לאל. והֹודאֹות ּברכֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָואלפי
ׁשֹואל. לבבי אׁשר ויבא חסדיו, ּוכרב ְְְְֲֲֲִֵֶַָָָָָֹֹּכרחמיו 
(ישעיה  ּגֹואל לצּיֹון ּובא יֹואל, ׁשמֹו למען ְְְְִֵֵַַָוה ּוא
(דניאל  מיכאל יעמד בימינּו ּבמהרה כ). ְְֲִִֵֵֵַָָָֹנט

מקרא  ויקּים והאריאל. הּבית לבנֹות א), ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָיב
הּגֹוים  וידעּו כח) (לז יחזקאל ידי על ְְְְְִֵֵֶֶַַָָׁשּכתּוב
מקּדׁשי  ּבהיֹות יׂשראל את מקּדׁש הּׁשם אני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָּכי 
מן  יׂשראל אלהי ה' ּוברּו לעֹולם. ְְְֱִִֵֵָָָָֹּבתֹוכם

מח): קו (תהלים העֹולם ועד ְַָָָָהעֹולם
È˙‡ˆÓ סנהדרין ׁשּבּקׁשּו ּבׁשעה מׁשלי ּבמדרׁש »»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

מלכים  ׁשלׁשה עם ׁשלמה ְְְְִִַָָֹֹלמּנֹות
הּקדֹוׁש לפני ׁשכינה עמדה הדיֹוטֹות, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָוארּבעה
איׁש חזית עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמרה הּוא ְְִִִֶָָָָָּברּו
חלק  ּבפרק ּדידן ּובגמרא וכו' ּבמלאכּתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמהיר
לפניהם  ונׁשטחה אביו ׁשל ּדיּוקנֹו ּדמּות ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָּבאתה 
לפניהם, ונׁשּתּטח ּדוד ּבא ּובירּוׁשלמי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָוכו',
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש לֹומר נתּכּונּו אחד לדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָֻוכ ּלם
מּמּדת  יֹוצא למּדה, מּמּדה לֹו ּובא יֹוצא ְִִִִִֵֵַָָָהּוא
ׁשל  מּדתֹו והיא רחמים למּדת לֹו ּובא ְְֲִִִִִֶַַַָָהּדין
מל ּדוד החדׁש ּבקּדּוׁש ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹּדוד,

יבין: והּמׂשּכיל וקּים, חי ְְְְִִִֵַַַַָָָיׂשראל
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úåëåñ ãòåîä ìåç úáùì äøèôäçì ÷øô ìà÷æçé

çìçééúîç äìrz äåäé éðãà íàð ìàøNé úîãà-ìr âBâ àBa íBéa àeää íBia äéäå§¨¨´©´©À§¸¬¸©©§©´¦§¨¥½§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®©«£¤¬£¨¦−
:étàaèéúîãà ìr ìBãb Lrø äéäé àeää íBia àì-íà ézøac éúøár-Làá éúàð÷áe §©¦«§¦§¨¦¬§¥«¤§¨¦−¦©®§¦¦´Ÿ©´©À¦«§¤¸©´©¨½©−©§©¬

:ìàøNéëäîãàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå äãOä úiçå íéîMä óBòå íiä éâc éðtî eLrøå ¦§¨¥«§¨«£´¦¨©¿§¥´©¨Á§¸©¨©¹¦§©©´©¨¤À§¨¨¤¸¤¸¨«Ÿ¥´©¨«£¨½̈
:ìBtz õøàì äîBç-ìëå úBâøãnä eìôðå íéøää eñøäðå äîãàä éðt-ìr øLà íãàä ìëå§Ÿ¸¨¨½̈£¤−©§¥´¨«£¨¨®§¤«¤§´¤¨¦À§¨«§¸©©§¥½§¨−̈¨¨¬¤¦«

àë:äéäz åéçàa Léà áøç äåäé éðãà íàð áøç éøä-ìëì åéìr éúàø÷åáëézètLðå §¨¨̧¦¨¨³§¨¨©¸¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−§¨¦¬¦«§¤«§¦§©§¦¬
åétâà-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Là Léábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa Bzà¦−§¤´¤§¨®§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©£©½̈

:Bzà øLà íéaø íénr-ìråâëeòãéå íéaø íéBb éðérì ézrãBðå ézLc÷úäå ézìcbúäå §©©¦¬©¦−£¤¬¦«§¦§©¦§¦¸§¦§©¦§¦½§´©§¦½§¥¥−¦´©¦®§¨«§−
:ýåýé éðà-ékèìàéìà éððä äåäé éðãà øîà äk zøîàå âBb-ìr àápä íãà-ïá äzàåE ¦«£¦¬§Ÿ̈«§©¨³¤¨¨¸¦¨¥´©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¥¤̧¸

:ìáúå CLî Làø àéNð âBbáézááLåéúàMLå Eéúéìräå EéúBàáäå ïBôö éúkøiî EE ½§¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«§«Ÿ©§¦̧¸§¦¥¦½§©«£¦¦−¦©§§¥´¨®©«£¦«¦−
:ìàøNé éøä-ìrâévçå EìàîN ãiî EzL÷ éúékäåðéîé ãiî E:ìétà EãìûøNé éøä-ìr ©¨¥¬¦§¨¥«§¦¥¦¬©§§−¦©´§Ÿ¤®§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«©¨¥¸¦§¨¥¹

étâà-ìëå äzà ìBtzðk-ìk øBtö èérì Czà øLà íénrå Eézúð äãOä úiçå óE ¦À©¨¸§¨£©¤½§©¦−£¤´¦¨®§¥̧¦¯¨¨¨²§©©¬©¨¤−§©¦¬
:äìëàìä:äåäé éðãà íàð ézøaã éðà ék ìBtz äãOä éðt-ìråâBâîa Là-ézçìLå §¨§¨«©§¥¬©¨¤−¦®¦µ£¦´¦©½§¦§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½

:ýåýé éðà-ék eòãéå çèáì íéiàä éáLéáeæìàøNé énr CBúa réãBà éLã÷ íL-úàå §«Ÿ§¥¬¨¦¦−¨¤®©§¨«§−¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹¦À©§¸©¦´¦§¨¥½
:ìàøNéa LBã÷ ýåýé éðà-ék íéBbä eòãéå ãBò éLã÷-íL-úà ìçà-àìåçäàá äpä §«Ÿ©¥¬¤¥¨§¦−®§¨«§³©¦¸¦«£¦´§Ÿ̈½¨−§¦§¨¥«¦¥³¨¨¸

:ézøac øLà íBiä àeä äåäé éðãà íàð äúéäðåèe÷éNäå eøráe ìûøNé éør éáLé eàöéå §¦«§½̈¨§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¬©−£¤¬¦©«§¦§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´¦§¨¥À¦«£¿§Â¦¦Â
:íéðL òáL Là íäá eøráe çîøáe ãé ìwîáe íévçáe úL÷a äpöå ïâîe ÷Lða§¤̧¤¨¥³§¦¨¸§¤´¤§¦¦½§©¥¬−̈§®Ÿ©¦«£¬¨¤²¥−¤¬©¨¦«

éeììLå Là-eøráé ÷Lpá ék íéøriä-ïî eáèçé àìå äãOä-ïî íéör eàNé-àìå§«Ÿ¦§¸¥¦¹¦©¨¤À§³Ÿ©§§¸¦©§¨¦½¦¬©¤−¤§©«£¥®§¨«§´
:äåäé éðãà íàð íäéææa-úà eææáe íäéììL-úààéíL-íB÷î âBâì ïzà àeää íBiá äéäå ¤«Ÿ§¥¤À¨«§¸¤´Ÿ§¥¤½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨¨´©´©¿¤¥´§Á§«¨̧

âBb-úà íL eøá÷å íéøárä-úà àéä úîñçå íiä úîã÷ íéøárä éb ìûøNéa øá÷¤¹¤§¦§¨¥À¥³¨«Ÿ§¦¸¦§©´©½̈§Ÿ¤¬¤¦−¤¨«Ÿ§¦®§¨´§À̈¤¸
:âBb ïBîä àéb eàø÷å äðBîä-ìk-úàåáéäráL õøàä-úà øäè ïrîì ìàøNé úéa íeøá÷e §¤¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬«§¨¸¥´¦§¨¥½§©−©©¥´¤¨¨®¤¦§−̈

:íéLãçâéì íäì äéäå õøàä ír-ìk eøá÷åé éðãà íàð éãákä íBé íL:äåäãééLðàå ¢¨¦«§¨«§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§©§¥̧
døäèì õøàä éðt-ìr íéøúBpä-úà íéøárä-úà íéøa÷î õøàa íéøár eìécáé ãéîú̈¦³©§¦¸¸«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤§©«£¨®

:eø÷çé íéLãç-äráL äö÷îåèïeiö Bìöà äðáe íãà íör äàøå õøàa íéøárä eøárå ¦§¥¬¦§¨«¢¨¦−©§«Ÿ§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®
:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îä Búà eøá÷ ãræè:õøàä eøäèå äðBîä øér-íL íâå ©´¨«§³Ÿ¸©§©§¦½¤¥−£¬«§©¬¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤

äëøáä úàæå úùøôì äøèôäà ÷øô òùåäé

àà:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ
áøLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðàâøLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷î-ìk ¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬
:äLî-ìà ézøacãíézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî ¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî ìBãbä íiä-ãråäéðôì Léà ávéúé-àìéiç éîé ìk EE §©©¨¬©¨−§´©¨®¤¦«§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´©¤®
:jáærà àìå Etøà àì Cnr äéäà äLî-ír éúééä øLàkåìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ
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מה
äëøáä úàæå úùøôì äøèôäà ÷øô òùåäé
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מו

לשבוע חול המועד סוכות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו 

יום רביעי - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג
עד סוף פרק פז

יום שני - ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום חמישי - י"ח תשרי
פרק כ, מפרק פח
עד סוף פרק פט

יום שלישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

יום שישי - י"ט תשרי
פרק כ, מפרק צ
עד סוף פרק צו

שבת קודש - כ' תשרי
פרק כ 

מפרק צז עד סוף פרק קג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 

ixyz c"i oey`x mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד ראשון יום
אגרת כא  ,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr.äìéù àáé

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
el xazqn xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oia lcadd a"i oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn

"dyrn"l "dwcvdzcearzpizp `id "dwcvd dyrn"y ,"dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
eytp rahn ixnbl dlrnl
`ed ixdy ,dzelibxe
dribia envr mr rbiizn
xy`n xzei zzl dlecb
elit` ixd ;zzl libx `ed
epi` ozep `edy mekqdyk
,ezelibxn ixnbl dlrnl
dwcvd zpizp mvr `l`
cere mrt zzl ,zeax zepna
oipr meyn jka yi ,'eke mrt

lydcearep`vne epi`x -
dwcvd zcearaäìòî©£¨

äàìôðå äìBãb úeièøt§¨¦§¨§¦§¨¨
,äéìà CBøò ïéàdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - ¥£¥¤¨

,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥
ä÷ãvädlekiy ,jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©§¨¨

ly dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl
didz dwcv zpizpäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòðozepe - ©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤

,zeax zepna dwcvd z`úááe úçà íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©©©§©
,úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ãçà ììBkä Cqä ék íb ©©©¦©©©¥¤¨
,àeäzpizpa dl jexr oi`y d`ltpe dlecb dlrn z`f lka -

,zeax zepna mekqdäðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä áúkL Bîk21 §¤¨©¨©§©©§¥©¦§¨
ì"æ íéîëç eðML22:"äNònä áø éôì ìkäå" :m"anxdy - ¤¨£¨¦©§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

itl" `l dfy wiicne yxtn ely zeipynd yexitalceb"dyrnd
itl" m` ikaexminrta dyrp aehd dyrndy - "dyrndzeax.

sl` zzl acpzi cg`yk lynl ,yxtn m"anxde23zaa miaedf
dyrn mpn` df ixd ,zg`lecb,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,

lk ici lr ,oky ,minrt sl`a miaedfd sl` ozep `edyk xy`n
.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd dyrp dpizp

zpizp ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
,dlrnl oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd

,B÷enðå Bîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäårecn - §¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£§¦
,zeaexn minrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yiLôpä Ckæì éãk§¥§©¥©¤¤

,äNònä éeaø éãé ìòzeax minrta aehd dyrnd ziiyr ici lr - ©§¥¦©©£¤

,z`f cal ixd -áeúkä øac àìî àø÷î äpää÷ãö úlòt" : ¦¥¦§¨¨¥¦¥©¨§ª©§¨¨
,"íéiçìoiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a oiivn iaxd - §©¦

zlert" aezk my ,fh ,i ilyna miweqtawicvdlnd `l) "miigl
dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd m` ik "dwcv"
aezk ok` my ,"miigl
dlnd la` ,"miigl dwcv"

" `l `id dnicwndzlert
" m` ik "dwcvok,"dwcv

zexrd"a my xne` iaxde
,oky ,"b"rve" :"mipewize
aezk `l miweqtd ipya
dwcv zlert" oeyld
`ian owfd epaxy ,"miigl
dwcv zlert" `ln `xwnk
iaxd oi` d`xpd itk ."miigl
dna wtzqdl dvex
zlert"y yxtl milekiy
,dwcv `id ,"wicv
zlert"y xne` weqtdyke
dpeekd "miigl wicv
lr) dwcv ly dlertdy

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxc24,d`xpd itk ,iaxd oi` - miigl (
`xwn" mixne`yk ,oky ,jka wtzqdl dvex`ln,"aezkd xaic

wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl xacd jixv
zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv `id

."miigl dwcvdúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -óBñ-ïéà íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦¥

àeä-Ceøaz`f jiyndl -,íéiçä õøàì"zeliv`c zekln"l - ¨§¤¤©©¦
xzeia dpezgzd dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd
- miyrpe mixvep ,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa
ly dpexg`d dbixcnd `idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni
ly dpiga md zeliv`c zecne `"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler"

"iig,"miigd,"eðfò úðéëL" àéä,mi`xapa zeige wfeg ozepd - ¦§¦©ª¥
øîàð äéìòL25äiçî äzàå" :,"ílk úà,mi`xapd lk z` - ¤¨¤¨¤¡©§©¨§©¤¤ª¨

'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c zekln" lr aqen "dz`"
'd 'z '` :"dz`" dlnd dfy ,zeize`d xewn ody ze`vend26,àéäå§¦

,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñz`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ª©¨¦©¤¤©¨¨
xtr cr dcixiae zelba `id "cec zkeq"27,ì"æø øîàîëe28eìb" : §©£©©©¨

íBãàì,eply dpexg`d zelbd -íänò äðéëL,zelba -,"'eë- ¤¡§¦¨¦¨¤
cr dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd efy oeeik ixd
mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd zebixcnl

,`ed jexa seq oi` miigd iign dpikylàzúìc àúeøòúàa ék- ¦§¦§¨¨¦§©¨
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ùã÷ä úøâà
êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
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מז ixyz c"i oey`x mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד ראשון יום
אגרת כא  ,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr.äìéù àáé

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
el xazqn xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oia lcadd a"i oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn

"dyrn"l "dwcvdzcearzpizp `id "dwcvd dyrn"y ,"dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
eytp rahn ixnbl dlrnl
`ed ixdy ,dzelibxe
dribia envr mr rbiizn
xy`n xzei zzl dlecb
elit` ixd ;zzl libx `ed
epi` ozep `edy mekqdyk
,ezelibxn ixnbl dlrnl
dwcvd zpizp mvr `l`
cere mrt zzl ,zeax zepna
oipr meyn jka yi ,'eke mrt

lydcearep`vne epi`x -
dwcvd zcearaäìòî©£¨

äàìôðå äìBãb úeièøt§¨¦§¨§¦§¨¨
,äéìà CBøò ïéàdlrn `l` ,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - ¥£¥¤¨

,dil` llk d`eeyda opi` zexg`d zelrndyäNòî úBéäì¦§©£¥
ä÷ãvädlekiy ,jkl zeacpzdd `l ,lreta dwcvd zpizp - ©§¨¨

ly dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd zeidl
didz dwcv zpizpäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòðozepe - ©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤

,zeax zepna dwcvd z`úááe úçà íòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©©©§©
,úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ãçà ììBkä Cqä ék íb ©©©¦©©©¥¤¨
,àeäzpizpa dl jexr oi`y d`ltpe dlecb dlrn z`f lka -

,zeax zepna mekqdäðLnä Leøôa ì"æ í"aîøä áúkL Bîk21 §¤¨©¨©§©©§¥©¦§¨
ì"æ íéîëç eðML22:"äNònä áø éôì ìkäå" :m"anxdy - ¤¨£¨¦©§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

itl" `l dfy wiicne yxtn ely zeipynd yexitalceb"dyrnd
itl" m` ikaexminrta dyrp aehd dyrndy - "dyrndzeax.

sl` zzl acpzi cg`yk lynl ,yxtn m"anxde23zaa miaedf
dyrn mpn` df ixd ,zg`lecb,ytpa oipw jk lk dyrp df oi` j` ,

lk ici lr ,oky ,minrt sl`a miaedfd sl` ozep `edyk xy`n
.eytpa jekife oipw ,ytpd oipw xzei xacd dyrp dpizp

zpizp ici lr eytpa dyrpy jekifd calny ,owfd epax xiaqi oldl
,dlrnl oeilr cegi dpizp lk ici lr dyrp ,zeax minrta dwcvd

,B÷enðå Bîòè áèéä øàa ì"æ í"aîøä ék ãálî ,äpäårecn - §¦¥¦§©¦¨©§©©¥¥¥¥©£§¦
,zeaexn minrta mekqd zpizpa dlecb dlrn yiLôpä Ckæì éãk§¥§©¥©¤¤

,äNònä éeaø éãé ìòzeax minrta aehd dyrnd ziiyr ici lr - ©§¥¦©©£¤

,z`f cal ixd -áeúkä øac àìî àø÷î äpää÷ãö úlòt" : ¦¥¦§¨¨¥¦¥©¨§ª©§¨¨
,"íéiçìoiirl ,"`ipz"d seqay "mipewize zexrd"a oiivn iaxd - §©¦

zlert" aezk my ,fh ,i ilyna miweqtawicvdlnd `l) "miigl
dwcv ok" aezk my ,`i ,`i ilynae ("wicv" dlnd m` ik "dwcv"
aezk ok` my ,"miigl
dlnd la` ,"miigl dwcv"

" `l `id dnicwndzlert
" m` ik "dwcvok,"dwcv

zexrd"a my xne` iaxde
,oky ,"b"rve" :"mipewize
aezk `l miweqtd ipya
dwcv zlert" oeyld
`ian owfd epaxy ,"miigl
dwcv zlert" `ln `xwnk
iaxd oi` d`xpd itk ."miigl
dna wtzqdl dvex
zlert"y yxtl milekiy
,dwcv `id ,"wicv
zlert"y xne` weqtdyke
dpeekd "miigl wicv
lr) dwcv ly dlertdy

"ad` zewcv 'd wicv" enk jxc24,d`xpd itk ,iaxd oi` - miigl (
`xwn" mixne`yk ,oky ,jka wtzqdl dvex`ln,"aezkd xaic

wicv ly ezlerty dtqedd ila ,weqta yexita zeidl xacd jixv
zlert" milnd mi`ven ep` oi` weqtay b"rv df okle ,dwcv `id

."miigl dwcvdúlâñe dúlòtL eðéäc`id ,dwcv ly -éLîäìC §©§¤§ª¨¨§ª¨¨§©§¦
íéðBéìò íéiç,miig ly xzei oeilrd ote`d -óBñ-ïéà íéiçä éiçî ©¦¤§¦¥©¥©©¦¥

àeä-Ceøaz`f jiyndl -,íéiçä õøàì"zeliv`c zekln"l - ¨§¤¤©©¦
xzeia dpezgzd dbixcnd ,"ux`" `idy ,"miigd ux`" z`xwpd
- miyrpe mixvep ,mi`xapd lkl "miig"d mi`a dpnne ,zexitqa
ly dpexg`d dbixcnd `idy "zeliv`c (zecn) `"f"n da ekiyni
ly dpiga md zeliv`c zecne `"f ly "miig"de ,"seq oi` zenler"

"iig,"miigd,"eðfò úðéëL" àéä,mi`xapa zeige wfeg ozepd - ¦§¦©ª¥
øîàð äéìòL25äiçî äzàå" :,"ílk úà,mi`xapd lk z` - ¤¨¤¨¤¡©§©¨§©¤¤ª¨

'd mr e"iz cr s"l`n zeize`d ,"zeliv`c zekln" lr aqen "dz`"
'd 'z '` :"dz`" dlnd dfy ,zeize`d xewn ody ze`vend26,àéäå§¦

,øôò ãò úìôBpä ãåc úkñz`xwpy dpikyd ,zelbd onfay - ª©¨¦©¤¤©¨¨
xtr cr dcixiae zelba `id "cec zkeq"27,ì"æø øîàîëe28eìb" : §©£©©©¨

íBãàì,eply dpexg`d zelbd -íänò äðéëL,zelba -,"'eë- ¤¡§¦¨¦¨¤
cr dpikyd dcxi - dpezgzde dpexg`d zelbd efy oeeik ixd
mikiynn dwcv ici lre ,xtr cr - xzeia zepezgzd zebixcnl

,`ed jexa seq oi` miigd iign dpikylàzúìc àúeøòúàa ék- ¦§¦§¨¨¦§©¨
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ùã÷ä úøâà
êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ

à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì
äáøîä ìëå úåáø íéîòôá úéùòð ä÷ãöä äùòî
êñä éë íâ úçà úááå 'à íòôá àìå çáåùî æ"ä
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äùòîä éåáø é"ò ùôðä êëæì éãë å÷åîéðå
íééçì ä÷ãö úìåòô áåúëä øáéã àìî àø÷î äðä
íéðåéìò íééç êéùîäì äúìåâñå äúìåòôù åðééäã
åðéæåò úðéëù àéä íééçä õøàì ä"á ñ"à íééçä ééçî
ãåã úëåñ àéäå íìåë úà äéçî äúàå øîàð äéìòù
íäîò äðéëù íåãàì åìâ ì"æøàîëå øôò ãò úìôåðä
úéìã íéìôù çåø úåéçäì àúúìã àúåøòúàá éë 'åë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

.21‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג ˘ËÈÏ"‡23.אבות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בצ"צ" :
מאה". הרע"ב גירסת הביא ז.24.שם יא, ו.25.תהלים ט, ˘ËÈÏ"‡26.נחמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספ"ב שהיחוה"א "לעיל :.27˜"Î ˙¯Ú‰

‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט ספי"ז.28.: ח"א לעיל הובא יעקב), העין גירסת (לפי א כט, מגילה



ixyzמח e"h ipy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ט"ו שני יום
אגרת כב  ,clw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà áë,clw 'nr cr.é"ùøôá

,dhnl mc`d zexxerzd ici lr"íéìôL çeø úBéçäì",miipr - §©£©§¨¦
íeìk déîøbî déì úéìclr dyrp ,melk mnvr lyn mdl oi`y - §¥¥¦©§¥§

df ici,àìéòìc àúeøòúàjiyndl ,dlrnl dlerte zexxerzd - ¦§¨¨¦§¥¨
dpiga `id zexitqay "zeliv`c zekln"l "miigd iig"n miig

dnxbn dl zil"y dxitqe
dnvr lyn dl oi`y ,"melk
zlawn wx `id ,melk

,zexitqd x`ynèøôáe¦§¨
úBéçäì íò ácðúäa§¦§©¥¨§©£

,Lnî íéiçä õøà éáLBé- §¥¤¤©©¦©¨
"l`xyi ux`" iayei
cbpk zpeekn `idy dhnly

dlrnly "miigd ux`"29-
mipzepy dwcvd ixd
dxeza miwqerd zwfgdl
yi ,l`xyi ux`a dceare
zcgein dkynd df ici lr
zekln"l miigd iign dpina

,"dpiky"le "zeliv`cìëå .ïéánì éãåìBãb øác ìò ìékNî §©©¥¦§¨©§¦©¨¨¨
äæk àìôðåoi`"n mipeilr miig mikiynn dwcvd dyrn ici lry - §¦§¨¨¤

,zelba z`vnpy dpikyl `ed jexa "seq,úòãå íòè áeè àöîé¦§¨©©¨©©
,"äNònä áø éôì ìkä" :eøîàL ì"æ íéîëç éøác íéìBãb änk©¨§¦¦§¥£¨¦©¤¨§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

éLîäì ,úBaø íéîòôa äNòpä ä÷ãvä äNòî eðéäcíéiç C §©§©£¥©§¨¨©©£¤¦§¨¦©§©§¦©¦

,íéðBéìò,`ed jexa "seq oi`" miigd iign -ãçéìlertle -ãeçé ¤§¦§©¥¦
ïBéìò`ed jexa yecwd ly) 'izpikye `ed jixa `ycew ly - ¤§

(ezpikye.úBaø íéîòtoeilr cegi micgiin - dpizp lka xy` - §¨¦©
- "seq oi`"e (d"awd) `ed jixa `ycewn dkynd ly ote`a
cr (ezpikyl) 'izpikyl
zepezgzd zebixcna dhnl

,xzeiaéîð eðéäåmb dfe - §©§¨¥
:í"aîøä áúkM äî ïéòk§¥©¤¨©¨©§©
dwcv zpizp zlrna -

,zeax zepna,Lôpä Ckæì- §©¥©¤¤
m"anxd ly dl` mixaca
dyrpy dn oiprd fnexn
,oeilrd cegid dlrnl
LBãwä øäfî òãBpk30 ©©¦Ÿ©©¨

ék ,"Lôð" úàø÷ð äðéëLc¦§¦¨¦§¥¤¤¦
àéä`id ,dpikyd -eðéiç ¦©¥

:áéúëe ,eðLôðåaezke -31: §©§¥§¦
."eðLôð øôòì äçL ék"- ¦¨¨¤¨¨©§¥

.zelba - dhn dhn cr dcxiy dpikyd ,xnelkì"æø eøîà ïëìå32: §¨¥¨§©©
,"älàbä úà úáø÷nL ,ä÷ãö äìBãb",zelbdn dpikyd zle`b - §¨§¨¨¤§¨¤¤¤©§ª¨

,èòî èòî øôòî dîé÷äìminiwn mrt lk dwcv zpizp ici lr - ©£¦¨¥¨¨§©§©
,zelba dltpy dpikyd z` xzei"äìéL àáé ék ãò"33didz f`y - : ©¦¨Ÿ¦Ÿ

.dpikyd ly dnilyd dniwd

.áëmicixhn miciqgy dn lr owfd epax ope`zn (a"k oniq) d`ad zxb`a

ozny xiaqne ,dnecke dqpxt ,miinyb mipipra zevr zece` zel`ya eze`

miiqne .dxezd inkgl `le mi`iapl wx jiiy ,miinyb mipipra zevr

z`xia mci lr sqeeziy ,miinyb mixeqi lawl yi cvik xe`iad zekix`a

.'d zad`ae miny

i`ck ,ef zxb` zpad xzil

ly dteqe dzligz wizrdl

,"`ipz"a dqtcp `ly zxb`

- ycew zexb`"a dqtcp `l`

(n"yz z"dw) "owfd x"enc`

.ck oniq

epax raew zxb` dze` zligza

mileki mda mireaw mipnf owfd

dn cbpk mitixg miehiaa `hazn `ed okn xg`le ,"zecigi"l eil` qpkidl

lalan dfy ,ezeeipr lceba ,eprha ,miinyb mipipra zevr eze` mil`eyy

mixne` l"f epinkgy epax dynn di`x e`iadae ,dxez ipipra eze`1ike" :

ezxez - elek meid lk oce ayei melyd eilr epax dyny jzrc lr dlrz

."ziyrp izn

epax miiqn okn xg`le ,"`ipz"a o`k qtcpy zxb`d wlg `a jkl jynda

ipnfe "zecigi"l dlawd ipnf ly zepwzd lr xenyl gxkdd ony ,owfd

mbe ,zepwzd itk ebdpzi `ly dl` lr "zeqpw" xfeb `ede ,eil` driqpd

.dpicndn d`ivia mii`n

miciqgdy ,oiivl i`ck ,mle`

dny ,mixne` eid mipey`xd

ok`y "ax dyrn" mi`ex ep`y

mipipra zevr miiaxdn mil`ey

ixd - miper miiaxde ,miinyb

envra owfd epaxy iptn df

azky dniyxa z`f "xizd"

dqtcp) "ezewlzqd onfl aexw"

,(dq oniq ,my "ycew zexb`"a

."'eke a"a ipipr lka wegxn zevre zrcd aexiw" ly dlrnd zece`

úøzñî äáäàî !éòøå éçà ,éáeäàÎa mkil` ip` `a -úçëBz £©©©§¥©¥©£¨§ª¤¤©©
!äçëeðå àð eëì .älâî.eppia xaczpe e`ea -,íìBò úBîé eøëæ §ª¨§¨§¦¨§¨¦§§¨

k äúéää ,øBãå øBc úBðL eðéaäiàå ,íìBò úBîéî úàæ ¦§¨¤¨§¨¨Ÿ¦¨§©¥
äæ âäðî íúàöî àBôéà,oldl eyxtiy -éøôñ ìkî ãçàa ¥§¨¤¦§©¤§©©¦¨¦§¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áãðúäá èøôáå àìéòìã àúåøòúà íåìë äéîøâî äéì
ìéëùî ìëå .ì"ãå ùîî íééçä õøà éáùåé úåéçäì íò
äîë úòãå íòè áåè àöîé äæë àìôðå ìåãâ øáã ìò
äùòîä áåø éôì ìëä åøîàù ì"æ íéîëç éøáã íéìåãâ
êéùîäì úåáø íéîòôá äùòðä ä÷ãöä äùòî åðééäã
åðééäå .úåáø íéîòô ïåéìò ãåçé ãçéì íéðåéìò íééç
÷"äåæî òãåðë ùôðä êëæì í"áîøä ù"î ïéòë éîð
éë áéúëå åðùôðå åðééç àéä éë ùôð úàø÷ð äðéëùã
úáø÷îù ä÷ãö äìåãâ ì"æøà ïëìå .åðùôð øôòì äçù
éë ãò èòî èòî øôòî äîé÷äì äìåàâä úà

:äìéù àáé

ééáåäà áëúøúåñî äáäàî ééòøå ééçà
äçëåðå àð åëì äìåâî úçëåú
úàæë äúéää øåãå øåã úåðù åðéá íìåò úåîé åøëæ
ãçàá äæ âäðî íúàöî àåôéà äéàå íìåò úåîéî
úåéäì íéðåøçàäå íéðåùàøä ìàøùé éîëç éøôñ ìëî
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.29‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סוס"ח "אגה"ק א.30.: פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, ‡„ÂÓ"¯33.ב"ב ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘ והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) פל"ו (ראה שילה" יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :

כו'". תקום דשכינתא א.1.כו' י, שבת
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ixyzנ f"h iyily mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr dpekpd jxcd mkxc oi` ,zeinybd zexvdn xhtidl ji` zevr
- jk mzeyra ,oky ,dxez itì 'ä ìà eòL àìåçeøa åéìà áeL §Ÿ¨¤¨¥¨§©

ék" ,äáäàa BzçëBz ìa÷ì ,óebä úòðëäå äëeîð`wec ,ixd - §¨§©§¨©©§©¥©§§©£¨¦
:"'eëå 'ä áäàé øLà úà"gikei -12jldzdl mewnay ,o`kn - ¤£¤¤¡©§
xhtidl ji` zevr ytgle
mc`d lr ,miinyb miypern
ixdy ,daeyza xefgl
yecwdy md oniq miyperd
eze`y dvex `ed jexa
dxizie ,daeyz dyri icedi
ray zeidl icedi lr ,efn
,zekfd el yi oky ,jkn oevx
exxerl 'd xga eze` `wecy
ezad`l iehiak ,daeyzl
jexa yecwd ly zcgeind

.eil` `ed
÷écöå ïîçø áà Bîëe§¨©£¨§©¦
ïáì ïéàL ,Bða äknä©©¤§¤¥§¥
,ñeðì óøò Côäì íëç̈¨©£ŸŸ¤¨
elôà Bà ,äøæò Bì àöîì¦§Ÿ¤§¨£¦

,`l -éðôì ,øLé õéìî¥¦Ÿ¤¦§¥
÷écväå ïîçøä åéáà̈¦¨©£¨§©©¦

,ãéñçår"p v"iixd iaxd - §¨¦
eizegiyn zg`a xird13:

mrta xacn owfd epaxyk
ynzyn `ed oi` ,eze` dkne epa z` yiprnd a` zece` dpey`xd
,"xyei uiln" zece` xacn `edyk ,okn xg`l wxe ,"ciqg" x`eza
ongx ok` `ed ,epa z` dknd a` ,oky ,df x`eza ynzyn `ed my
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ixyz g"iÎf"i iyingÎiriax mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז רביעי יום
אגרת כב  ,268 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìá÷ì äöåòéä äöòå,dlw 'nr cr.å"ñð

יום רביעי ֿ חמישי י "ז ֿ י "ח תשרי 
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äöåòéä äöòå
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íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
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תשרי  י"ט שישי יום
,dlw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùåøãà úàæ ãåòå,270 'nr cr.ð"åìî

!éòøå éçà ,éáeäà`ed mdil` miciqgl owfd epax `xew jk - £©©©§¥©
,ef ycew zxb` azekéúãøè ìãbî23ãçé éìò eôéwä øLà24 ¦Ÿ¤¦§¨¦£¤¦¦¨©©©

ìëeà àì ¯ eLçé àì ãéîz äìélä ìëå íBiä ìk ,íénë éðeañå§©¦©©¦¨©§¨©©§¨¨¦Ÿ¤¡Ÿ©
àOî èlî25äøö÷a Cà .éááìa øLà ìk øôqä íò øîàì ©¥©¨¥Ÿ¦©¥¤¨£¤¦§¨¦©¦§¨¨

ìò øéæçîe øékæîk ,éúàä¦§©§¦©£¦©
,ììëa úBðBLàøälr - ¨¦¦§¨

owfd epaxy mixac mze`
,mdil` xxer xakèøôáe¦§¨

,íòa íéácðúnä ìà- ¤©¦§©§¦¨¨
mpevxn ,mnvr miaixwnd
zcear oipra ,iytegd
dltzd zceary - dltzd
xy`n xzei daxd didz

,dfa libxd xcqdìò ãîòì©£Ÿ©
,älôz Bæ äãBáòäitk - ¨£¨§¦¨

mixne` l"f epinkgy26:
`id efi`"dcearala `idy

,"dltz ef xne` ied
z`xwp dltzdydcear

mre alay dcear - alay
,ald,íø ìB÷alltzdl - §¨

dpeekdy oaen - ,mx lewa
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§©§¨¦©¨§¨§©§¨£¤¨©¨¥¨¨©©

,úòãå ìkNäa 'ä äeö øLà ìk úà úBNòìdpade dnkg - ©£¤¨£¤¦¨§©§¥¨©©

" ixdy ,`ed jexa yecwd wiprd el`dz`;'eke "zrc mc`l opeg
d j`oevxminy `xi icedi ly ezcear `id ef - dpadn dlrnly

,ler zlaw ici lr df oevx biydlèeLt ïBöø ÷øhyten oevx - ©¨¨
,lkyd cvn `ad oevxd ly dlabdde xeivdn,"äáéãð çeø"å- §©§¦¨

,zinvr zexqnzdlìëa§¨
Baì epácé øLà Léà¦£¤¦§¤¦

,änz äãBáò ãáòì- ©£Ÿ£¨©¨
xg` oipr mey da oi`y

wx calnçeø úçð úBNòì©£©©©
äæ ìòå .BøöBéìoevx lr - §§§©¤

ixnbl dlrnly dfk
,dpadnøîàð28íò ék" : ¤¡©¦©
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dnkgdn dlrnl `ed dgilqd oipr dlrnl jk - eznkge
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inlyexia `aeny itk ,`hgl dgilq `iaze xtkz daeyzy30,
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el jynez jk - dpadn dlrnly oevxa daeyz dyer mc`dy
,dgilqd d`a myny ,dnkgn dlrnly dbixcnn dgilqéãå§©

.ïéánì©¥¦

,íëúìònî Løãà úàæ ãBòåmipipra xacn `edyk ,dligza - §Ÿ¤§Ÿ¦©£©§¤
lr xifgne xikfnk" oeyla owfd epax ynzyd ,mewnl mc` oiay

,zrk eli`e ,"zepey`xd
zece` xacl ligzn `edyk
`ed - exiagl mc` oia

oeyla ynzyndyixc,
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øLé Léà ìk úBéäì ,çéN¦©¦§¨¦¨¨
äNò øLàk ,Bnúa CìBäå§¥§ª©£¤¨¨

øLé íãàä úà íé÷ìàä32íéaø úBðBaLç Lwáì àìå ,32, ¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨§Ÿ§©¥¤§©¦
,åéúBìeaçúå íãà úBáLçîe øáb éãòöî úBìéìòî`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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ùã÷ä úøâà

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
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שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח ˘ËÈÏ"‡:25.פח, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"התיקון ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא
ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. א.26.תיקן ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, ‡„ÂÓ"¯29.תשא ˜"Î ˙¯Ú‰
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owfd epaxy dn lr .ea
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zeyecwd35dpeekd oi`y ,
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ipadilrazk owfd epax ,
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"mkzlrnn yexc`" milnd
.mkizelrn exxer ,`ed
:owfd epax xne` oldl
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dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt owfd epaxy
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- "exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi ik llka
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,íéaø íéøáàî øaçî ãçà LéàL Bîk ,"íéøáç ãçà Léàk§¦¤¨£¥¦§¤¦¤¨§ª¨¥¥¨¦©¦

íãøtäáe,ipydn cg` -,"íéiç úBàöBz epnî ék" ,ála òâBð §¦¨§¨¥©©¥¦¦¤§©¦
oniq ycewd zxb`a hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,mb jk -
dpikya lekiak rbep l`xyi ipa oia melye qg cexity - `"l

.l`xyi ipa ly "al"d `edyLéàk eðlk úBéä eðçðà ïk íà¦¥£©§¡ª¨§¦
,ála äãBáòä ïBkz ¯ Lnî ãçà- `idy dltzd zcear - ¤¨©¨¦¨£¨©¥

mr dnypd z` xagl dpipry ,"alay dcear" - lirl xkfpk
`iand xac ,zecg`a md l`xyi ipay ici lr ixd ,dpikya dxewn
ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd mr zecg`l

,dltza alay dceard,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37od llkn" ¦§©¥
xqg ,melye qg zecg`d dxqgy dryay ,"e`l rney dz`

.dltza alay dceardaïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :z` - §©¥¤¡©§¨§
,`ed jexa yecwd.à÷åc "ãçà íëL,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

,`wec "cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d oiprd `ed izn
.zecg`a md mlekykïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàepax xne` - §©¥£©§¦©

,miciqgl owfdàðå àð̈§¨
Lôðå áì ìëa çøèì¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤
,Baìa eäòø úáäà ò÷úì¦§Ÿ©©£©¥¥§¦
ìà eäòø úòø úà Léàå"§¦¤¨©¥¥©
"íëááìa eáLçz©§§¦§©§¤

áéúk39ìò äìòú àìå , §¦§Ÿ©£¤©
,íìBòì áì`ly wx `l - ¥§¨

dleki ezernyny ,aeygl
m` ik ,ynn daygn zeidl
s` ald lr dlri `ly mb

,mrtäìòz íàåmc`y - §¦©£¤
zbixcna `edy in mb ,mzq
Îlra eppi` ixd ,"ipepia"
dlri `ly envr lr ziad
m` ixd - dfk xedxd ea
,dfk xedxd ea dlri
ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ
úáLçî Bîëe ,ïLò̈¨§©£¤¤

Lnî äøæ äãBáò40jk - . £¨¨¨©¨
.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbiäìBãb ék- ¦§¨

zxiarìãâðk òøä ïBL,zexiard -úBéøò éelâå äøæ äãBáò ¨¨¨§¤¤£¨¨¨§¦£¨
,íéîc úeëéôLe`xnbdy itk -41rxd oeyl xtqnd lk" zxne` §¦¨¦

zeixr ielibe miakek zcear zexiar yly cbpk zeper licbn
,"minc zekitye,'eë Ck øeaãa íàåcbpk lewy rxd oeyly - §¦§¦¨

daygna rxd oeyl ixd ,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcear
.daxda dfn rexb - rxd oeyl aeygl -íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©
,øeacä ìò äáLçnä øLëä ïBøúé áìlr zlret daygndy - ¥¦§¤§¥©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`n xzei ytpdáèeîì ïäå áBèì ïä42mdy mixaca - . ¥§§¥§¨
,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l
ytpa drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb
zeaeh `l zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei
oky ,miaeh `l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi
okly ,xeaic xy`n xzei ytpd mr cge`nd yeal `id daygn
zr" ixd xeaic eli`e ,cinz dpyi ytpdy myk cinz dpyi daygn

"xacln zeygl zr"e "xacl43mr jk lk cge`n epi` xeaic oky ,
.daygn enk ytpdíéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå§©©§¨¥¤©©¨¨¦

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL íëéìò£¥¤¨§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤
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ùã÷ä úøâà
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
ìò 'çîä øùëä ïåøúé áì íëç ìëì òãåð øáëå 'åë
úà êøáîä áåèä 'äå .áèåîì ïäå áåèì ïä øåáãä
ùôðë íìåòä ãò íééçå íåìù íëéìò íéùé íåìùá åîò
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מ"ו.33. פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ· היצר במלחמת ,
לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' ÈË¯ÙÂ˙ולכן·Ó"Â„ÁÓבסומוע"ט ,Ï"ˆ- לאמונה שייך זה ואין וכו' ממנו הקל דפ' דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו (·Ó"ÂÙובלבד שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק כאישÏÎÏכו'; כולנו - ישראל ÓÓ˘איש באווארענען ‡' שצריך אלא ,
או‡Ìש  בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי יתבונן ˘ÓÈÏ‰צ"ל) לא ואדרבא -

ופ'". פ' הנהגת 35.51.בפרטי ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, ‡„ÂÓ"¯40.זכרי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ב.41."אולי טו, ˘ËÈÏ"‡:42.ערכין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'פי"

קרח)". (ס"פ בלקו"ת - ז.43."למוטב" ג, קהלת ע"פ



נג ixyz h"i iyiy mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.dpyd y`x zltza gqepdúåöîa äîìL äðeîàa ïéîàäìe§©£¦¤¡¨§¥¨§¦§©
ì"æç33a çeø ìôL éåäå" :,ììëa "íãà ìk éðôon `vei ila - £©¤¡¥§©©¦§¥¨¨¨¦§¨

llkd34.ïwúî ãçà ìkL ,àîbút ïéwúå àúlî àáévé ék¦©¦¨¦§¨§©¦¦§¨¨¤¨¤¨§ª¨
,Bøáçî"owezn" cg` lky iehiad oekpe xacd zn` ,oky - ¥£¥

xzei didp cg` lk ,exiagn
lkl ,oky ,exiag ici lr aeh
zcgeind ezlrn cg`
ici lre ,ipya dppi`y
cgi mlek ly zecg`d
cg` lkl ztqeezin
dppi`e ipya dpyiy dlrnd
owfd epaxy dn lr .ea
z`f cere" o`k xne`
xn` ,"mkzlrnn yexc`
r"p v"iixedn x"enc` w"k
eizegiyn zg`a

zeyecwd35dpeekd oi`y ,
l` z`f azk owfd epaxy

ipadilrazk owfd epax ,
yexite ,miciqg l` z`f
"mkzlrnn yexc`" milnd
.mkizelrn exxer ,`ed
:owfd epax xne` oldl

jilydl `ly" - "giy izkxr xy` mkixg` ixac jilydl `ly"
,xnelk) inipt `ed "giy izkxr xy`" ,siwn `ed "mkixg` ixac
dne ,(zeinipta mbe siwn jxca mb miciqga lrt owfd epaxy
mc` lk ipta gex lty iede l"f epinkg zevna" :okn xg`l xne`y
- "exiagn owezn cg` lky `nbzt oiwze `zlin `aivi ik llka
zlefd ici lry ,`id "exiagn owezn cg` lk" dtqeda dpeekd

.owezn envr mc`d dyrp:áéúëeaezke -36:ìàøNé [Léà] ìk" §¦¨¦¦§¨¥
,íéaø íéøáàî øaçî ãçà LéàL Bîk ,"íéøáç ãçà Léàk§¦¤¨£¥¦§¤¦¤¨§ª¨¥¥¨¦©¦

íãøtäáe,ipydn cg` -,"íéiç úBàöBz epnî ék" ,ála òâBð §¦¨§¨¥©©¥¦¦¤§©¦
oniq ycewd zxb`a hexhexta xiaqn owfd epaxy itk ,mb jk -
dpikya lekiak rbep l`xyi ipa oia melye qg cexity - `"l

.l`xyi ipa ly "al"d `edyLéàk eðlk úBéä eðçðà ïk íà¦¥£©§¡ª¨§¦
,ála äãBáòä ïBkz ¯ Lnî ãçà- `idy dltzd zcear - ¤¨©¨¦¨£¨©¥

mr dnypd z` xagl dpipry ,"alay dcear" - lirl xkfpk
`iand xac ,zecg`a md l`xyi ipay ici lr ixd ,dpikya dxewn
ly dneiwle dwefigl zecg`d `iaz - dpikyd mr zecg`l

,dltza alay dceard,'eë ïä ììkîeoeyld itk -37od llkn" ¦§©¥
xqg ,melye qg zecg`d dxqgy dryay ,"e`l rney dz`

.dltza alay dceardaïk ìòå,okle -øîàð38Bãáòìe" :z` - §©¥¤¡©§¨§
,`ed jexa yecwd.à÷åc "ãçà íëL,dpeek dze`a ,xnelk - §¤¤¨©§¨

,`wec "cg` mky" dfyk - ?"ecarl" ly izin`d oiprd `ed izn
.zecg`a md mlekykïk ìòå,okle -,éãéãé éáeäàepax xne` - §©¥£©§¦©

,miciqgl owfdàðå àð̈§¨
Lôðå áì ìëa çøèì¦§Ÿ©§¨¥¨¤¤
,Baìa eäòø úáäà ò÷úì¦§Ÿ©©£©¥¥§¦
ìà eäòø úòø úà Léàå"§¦¤¨©¥¥©
"íëááìa eáLçz©§§¦§©§¤

áéúk39ìò äìòú àìå , §¦§Ÿ©£¤©
,íìBòì áì`ly wx `l - ¥§¨

dleki ezernyny ,aeygl
m` ik ,ynn daygn zeidl
s` ald lr dlri `ly mb

,mrtäìòz íàåmc`y - §¦©£¤
zbixcna `edy in mb ,mzq
Îlra eppi` ixd ,"ipepia"
dlri `ly envr lr ziad
m` ixd - dfk xedxd ea
,dfk xedxd ea dlri
ócðäk Balî äpôcäé¤§§¤¨¦¦§¦§Ÿ
úáLçî Bîëe ,ïLò̈¨§©£¤¤

Lnî äøæ äãBáò40jk - . £¨¨¨©¨
.ipy icedi lr drx daygn lk ezaygnn yxbiäìBãb ék- ¦§¨

zxiarìãâðk òøä ïBL,zexiard -úBéøò éelâå äøæ äãBáò ¨¨¨§¤¤£¨¨¨§¦£¨
,íéîc úeëéôLe`xnbdy itk -41rxd oeyl xtqnd lk" zxne` §¦¨¦

zeixr ielibe miakek zcear zexiar yly cbpk zeper licbn
,"minc zekitye,'eë Ck øeaãa íàåcbpk lewy rxd oeyly - §¦§¦¨

daygna rxd oeyl ixd ,minc zekitye zeixr ielib ,dxf dcear
.daxda dfn rexb - rxd oeyl aeygl -íëç ìëì òãBð øáëe§¨©§¨£©
,øeacä ìò äáLçnä øLëä ïBøúé áìlr zlret daygndy - ¥¦§¤§¥©©£¨¨©©¦

,xeaicd xy`n xzei ytpdáèeîì ïäå áBèì ïä42mdy mixaca - . ¥§§¥§¨
,ixd ,aehl rxd z` miktdnyk aeh zeidl mdilry `l` aeh `l
ytpa drtyd - zeaeh zeaygn - daygnl yi miaeh mipipra mb
zeaeh `l zeaygny ,miaeh `l mipipra mbe ,xeaicl xy`n xzei
oky ,miaeh `l mixeaic xy`n xzei zipqxd drtyd odl yi
okly ,xeaic xy`n xzei ytpd mr cge`nd yeal `id daygn
zr" ixd xeaic eli`e ,cinz dpyi ytpdy myk cinz dpyi daygn

"xacln zeygl zr"e "xacl43mr jk lk cge`n epi` xeaic oky ,
.daygn enk ytpdíéNé ,íBìMá Bnò úà Cøáîä áBhä 'äå§©©§¨¥¤©©¨¨¦

:Lôðå álî íLôð áäBà Lôðk ,íìBòä ãò íéiçå íBìL íëéìò£¥¤¨§©¦©¨¨§¤¤¥©§¨¦¥¨¤¤
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ùã÷ä úøâà
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
ìò 'çîä øùëä ïåøúé áì íëç ìëì òãåð øáëå 'åë
úà êøáîä áåèä 'äå .áèåîì ïäå áåèì ïä øåáãä
ùôðë íìåòä ãò íééçå íåìù íëéìò íéùé íåìùá åîò
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מ"ו.33. פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰¯·Èבתניא ¯ÈÚÓ ÍÎ ÏÚÂלעבודה בנוגע מדובר "בפ"ל :ÂÓˆÚ· היצר במלחמת ,
לפועל שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' ÈË¯ÙÂ˙ולכן·Ó"Â„ÁÓבסומוע"ט ,Ï"ˆ- לאמונה שייך זה ואין וכו' ממנו הקל דפ' דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו (·Ó"ÂÙובלבד שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק כאישÏÎÏכו'; כולנו - ישראל ÓÓ˘איש באווארענען ‡' שצריך אלא ,
או‡Ìש  בפ' חסרון לו כדלקמן)·˜·Âˆ˙נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים באמונהÓÓ˘(ובכדי יתבונן ˘ÓÈÏ‰צ"ל) לא ואדרבא -

ופ'". פ' הנהגת 35.51.בפרטי ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ט.38.ספרי ג, יז.39.צפני' ח, ‡„ÂÓ"¯40.זכרי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל ב.41."אולי טו, ˘ËÈÏ"‡:42.ערכין ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'פי"

קרח)". (ס"פ בלקו"ת - ז.43."למוטב" ג, קהלת ע"פ



ixyzנד 'k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ' קודש שבת יום
אגרת כג  ,270 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéøéò úøéæâá .âë,elw 'nr cr.òãî éðéáîì

.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
mdy minkg icinlz

zxyd ik`lnk3inkgy ,
mik`lnk mdy dpynd

,jk exn`äðLnä éîëç©§¥©¦§¨
eðML ,íBìMä íäéìò£¥¤©¨¤¨

íúðLîa4äøNò" : §¦§¨¨£¨¨
,"íäéðéa äéeøL äðéëL ¯ äøBza ïé÷ñBòå ïéáLBiLoipr df - ¤§¦§§¦©¨§¦¨§¨¥¥¤

" ly oiprd xy`n xzei deablk`"`ixy `zpiky dxyr ia5lr ,
lk,oky - dpiky dxey cg` mewna cgi mi`vnpd micedi dxyr

wx `id dpikyd z`xyd dze`mdilrxne`y itk ,siwn zpigaa ,
micedi dxyryk j` ,`"i wxt seq "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga

dpikyd dxey - cgia dxez micnel"mdipia",zeinipta ,ìk äæ ék¦¤¨
.íãàäzekxaa zyxtn `xnbdy itk -6weqtd z`7lk df ik" : ¨¨¨

,"df liaya `l` `xap `l elek mlerd lk" :"mc`dúàæ íb óàå§©©Ÿ
äfä íìBòa Búãéøé ìk äúéädzbixcnn dnypd zcixi - ¨§¨¨§¦¨¨¨©¤

mlerl ddeabddf`id ef dcixi zilkz ixd -,Bæ äiìò Cøöì- §Ÿ¤£¦¨
,xeaiva dxez cenil ici lr zilrzn dnypdyäiìò ïéà øLà£¤¥£¦¨

.äpîéä äìòîì,dnypd zcixi dzid dllbay dilrd ,xnelk - §©§¨¥¤¨
rpwx `l ziyixg`cera `l` ,sebd z` zafer dnypdyk ,dcixid

zeidl xyt` i` dpnn deaby dilr xak dpyi seba `id dnypd
dxezd cenil ici lr icedia dyrpy - dpikyd z`xyd oipra llk

,miaxaéîLe íéîMäå ,íéîBøî éäáâa øLà Bfò úðéëL ék¦§¦©ª£¤§¨§¥§¦§©¨©¦§¥
,ìàøNé éða CBúa ìcbúúå ïkLz ¯ dúîéà eìkìëé àì íéîMä©¨©¦Ÿ§©§§¥¨¨¦§Ÿ§¦§©¥§§¥¦§¨¥

áeúkL Bîk8éãé ìò ¯ "ìàøNé éða CBúa ïëBL 'ä éðà ék" : §¤¨¦£¦¥§§¥¦§¨¥©§¥
,à÷åc äøNòa úBönäå äøBzä ÷ñò"dcr" md micedi dxyr - ¥¤©¨§©¦§©£¨¨©§¨

,"xeaiv"eì"æø eøîàL Bîk9."'eë CBz CBz àéúà" :micnl - §¤¨§©©¨§¨
izycwpe" aezk ,"jez" "jez"n dey dxifbjeza"l`xyi ipa10,

aezk dxyr eidy milbxnae11"jeznxacy jkn micnl - "dcrd
zeyecwd eizegiyn zg`a .`wec micedi dxyra `ed dyecway12

v"iixedn x"enc` w"k xirn
oipr recn ,r"pdf"ydcr"

ecnl ,dxyrl dpeekd
"dn l"f epizeaxjezly "

,milbxnd ly drxd dcrd
aezk mdilr44elcad"

jeznddcr?"z`fd drxd
epax dyny ,my xne` `ede

lr "elcad" xidfdsiwnd
iniptd z` oky ,rxd ly
yi `lina ,owzl egeka did
dpeekd dyecwa mby xnel
,dyecw ly siwnl o`k
dxyr ly dcray xnelk
ly siwn xe` sqeezin
ixnbl lcaend dyecw
zegt lr dxeyd xe`dn

.dxyrnäæ ìòålr - §©¤
dyecw ly d`xydd

,dxyra zeevnde dxezd wqr ici lr zkynpdøîàð13Eaø÷a" : ¤¡©§¦§§
,"LBã÷" zpigay -yecwzkynp - lcaene yecw `id mvray " ¨
"jaxwa"dyecwd dgiya yxtny itke .l`xyi ipaa ,zeinipta ,

dzre ,siwn ly dpigaa jynp xe`dyk xaecn lirly ,dxen`d
" weqtd z` `ian `edykjaxwasiwndy itk `id dpeekd "yecw

,zeinipta jynp."äøNòî úBçôa äMãwaL øác ïéà"åitk - §¥¨¨¤¦§ª¨§¨¥£¨¨
didiy ick ,ixd ,lirl xkfpk ,zekxaa my zxne` `xnbdy
.dxyra dxezd cenil ici lr `wec df ixd "yecw jaxwa"

éøèöà ,éîð éëä íeMîeïépî" :àøwî óìéîì ì"æøì eäì C ¦¨¥¨¥¦§¨¦§§©©§¥©¦§¨¦©¦
."'eë äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà elôàLmb mikixv okle - ¤£¦¤¨¤¥§¥©¨

ayeiy cg` elit`y ep` mircei okidn weqtn cenll l"f epinkg
z`f dcnl dpyndy itk ,xky z"iyd el raew - dxeza wqere

zea`a14weqtdn15epizeax mikixv ,"eilr lhp ik mecie cca ayi"
.jk lr cgein cenil l"fïî Cîñ Bì eàöî àì ,úàæ íb óàå§©©ŸŸ¨§§¨¦

éôì Bkøò éôì ãéçéì ,ãáìa øëN úòéá÷ì àlà àø÷nä©¦§¨¤¨¦§¦©¨¨¦§©§¨¦§¦¤§§¦
]:xg` gQp,íéaøîä Cøò [éôìemiaexnn wlg `ed cigid m` - ª¨©¥§¦¤¤©§ª¦

jxr itl xkyd z` mdn cg` lk lawn - dxyrn zegt j` xzei
dpeekd "jxr itl" `qxibl m`zda .dfa mitzzynd miaexnd
wlg xeza ewlga `veiy jxrd itl exky lawn cigidy ,`id
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ùã÷ä úøâà
úøéæâá âëïéùéã÷ øîàîå àîâúô ïéøéò

åðùù ä"ò äðùîä éîëç
äðéëù äøåúá ïé÷ñåòå ïéáùåéù äøùò íúðùîá
äúéä úàæ íâ óàå íãàä ìë äæ éë íäéðéá äéåøù
äéìò ïéà øùà åæ äéìò êøåöì æ"äåòá åúãéøé ìë
íéîåøî éäáâá øùà åæåò úðéëù éë äðîéä äìòîì
ïåëùú .äúîéà åìëìëé àì íéîùä éîùå íéîùäå
ïëåù 'ä éðà éë ù"îë ìàøùé éðá êåúá ìãâúúå
à÷åã äøùòá úåöîäå äøåúä ÷ñò é"ò é"ðá êåúá
êáø÷á øîàð æ"òå 'åë êåú êåú àéúà ì"æø ù"îë
íåùîå äøùòî úåçôá äùåã÷áù øáã ïéàå ùåã÷
ïéðî àø÷î óìéîì ì"æøì åäì êéøèöà éîð éëä
úàæ íâ óàå 'åë äøåúá ÷ñåòå áùåéù ãçà åìéôàù
øëù úòéá÷ì àìà àø÷îä ïî êîñ åì åàöî àì

] éôì åëøò éôì ãéçéì ãáìáà"ðíéáåøîä êøò [éôìå
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יד.1. ד, ˘ËÈÏ"‡:2.דניאל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א לג, ˘ËÈÏ"‡:3."פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."עיי"ש שם, משנה 4."רש"י פ"ג אבות
א.5.ו'. לט, ב.6.סנהדרין יג.7.ו, יב, לד.8.קהלת לה, ב.9.שלח כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, תש"ד 12.קרח השיחות ספר

.29 ו.13.ע' יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' ח.15.פרק ג, איכה

ixyz 'k ycew zay mei Ð bk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`id dpeekd ,e"`ea ,"jxr itle" `qxibl m`zdae ,miaexndn
miaexn micigidy lkky

ly exky lcb jk xzeilk
envrl cigi.ðòì ìáàïé £¨§¦§©

-LBãwä úMã÷ úàøLä©§¨©§ª©©¨
àeä-Ceøa16Cøò Bì ïéà ¯ ¨¥¤¤

.ììk íäéìàdyecwd - £¥¤§¨
cenil ici lr zkynpd
dl oi` ,micigi ly dxezd

,xeaiv ly dxezd ceniln zkynpd dyecwl jxr meyLøôääå§©¤§¥
úeòéá÷ì äàøLä ïéaL¤¥©§¨¨¦§¦
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היום יום . . . נו

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה ְמֻכּסֹות  יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ים  ֶהם אֹוֵגד ַהֲהַדּסִ ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל ּפָ ְמַעט ַעל ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ּבְ ּוִבְפָרט  ְלַהֲחִזיר,  ְמָנת  ַעל  ָנה  ַמּתָ ּבְ הּוא  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ אֹוְמִרים  ֲעֵליֶהם,  ְלָבֵרְך  ְלַאֵחר  ִמיִנים  ַהד'  ּנֹוְתִנים  ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ּשְׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  יֹוְדִעים  ָאנּו  בּועֹות(,  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום ב'  ְלֵעיל  ר  ְזּכָ ּנִ )ּכַ ּכֲֹהִנים  ת  ְרּכַ ּבִ ֵעת  ּבְ ַהַהְנָהָגה 

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

הצ"צ סיפר: תקס"ט הָאבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מָאל דעם ושאבתם 
מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט )ירוש' סוכה 
פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, 
מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן 

בסופן.

ֲאָמר[  ]ַהּמַ ֶאת  ית  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ַעם  ּפַ ּבַ ֵקן[  ַהּזָ ]ַאְדמֹו"ר  ָבא  ֵמַהּסָ ַמְענּו  ׁשָ ַנת תקס"ט  ׁשְ ּבִ ר:  ִסּפֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ְלִמי  ָמָרא אֹוֶמֶרת )ְירּוׁשַ ַהּגְ ֶ דֹוֶמה ְלַמה ּשׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ְוֶזה ָהָיה ּבְ ּבְ ם ַמִים" – ָהִראׁשֹון – ׁשֶ ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
בּוָאה,  ּלּוי ַהּנְ ֹוֵאָבה ֶאת ּגִ ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ֻסּכָ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ ָאנּו ִקּבַ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל 
ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  ּבִ ּוִמְצֹות  ַהּתֹוָרה  ִקּיּום  ּבְ  – ְך"  ֻעּלָ "טֹוֶעֶנת   – ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ֱאלֹקּות,  ּבָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ רּות  ְ ִהְתַקּשׁ
ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ְך ְיִחיָדה ׁשֶ ּלּות זֹו ֶנְהּפַ ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ֶפׁש, ּדְ ּנֶ ּבַ ִחיַנת ְיִחיָדה ׁשֶ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ּמִ ה – "ְיִחיָדה ְלַיֲחָדְך" – ׁשֶ ִהּנֵ
דֹול ַוֲהָנָאה  ֲענּוג ּגָ ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ַהּבַ
ֲענּוג  ּנּו ַהּתַ י ִנְלַקח ִמּמֶ ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ ְמֻרּבָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ְעָנא"  ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ֹראׁש ְוֵהן ּבַ ֵהן ּבָ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטֹוָבה", ָצִריְך  ֵרה "ְוֵאת ּכָ מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ָאְמרֹו ּבִ ָנה ּבְ ָ ל ַהּשׁ ּכָ ְסָפִרים[, ׁשֶ ִאיָתא ]מּוָבא ּבַ
ל  ּכָ ְהֶיה  ּתִ ֵמיָלא  ּבְ ְוָאז  ְלִקּדּוׁש –  ַיִין  ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַבד  ִמּלְ ר  ִנְזּכָ ָמקֹום ֶאָחד  ּבְ ְוֶאְתרֹוג –  ה  ְלַמּצָ ים  ְלִחּטִ ן  ְלַכּוֵ

בּוָאה ְלטֹוָבה. ַהּתְ

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנַ ּבְ

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ָהִעְנָין  מֹו  ּכְ הּו  ּזֶ ׁשֶ לֹוַמר  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהִהְתַוֲעדּויֹות,  ַאַחת  ּבְ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ָאַמר 
ֲעלּות  ִהְתּפַ ְך  ּכָ ַאַחר  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ְוָקא  ּדַ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ְתַמְרֵמר  ּמִ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ רֹאׁש  ַהּכֶֹבד 

ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ַהּמִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ג  תשרי י"ד ראשון יום ובאיסורים  המנוגע בבית פרס' אכילת 'כדי

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ˙Ú¯ˆ ˙‡ÓÂË ˙ÂÎÏ‰íL ääLiL ãò©¤¦§¤¨
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של  או מצוה של אכילות צירוף לגבי גם נאמר זה שיעור
האיסור), על לעבור (או המצוה לקיום ה'כזית' שאכילת איסור,
היינו  – פרס' אכילת 'כדי של הזמן שיעור בתוך להיות צריכה

ביצים. שלוש שהוא כיכר, חצי
'פת  ביצים כשלוש הוא שהשיעור נאמר כאן רק אמנם,
מסיק  ומכך סתם, ביצים שלוש אמרו המקומות ובשאר חיטים',

חינוך' שיג)ה'מנחת המצוות (מצוה שאר כל באכילת שאכן
באכילת  האדם ששוהה מה כפי מאכל בכל משערים והאיסורים
מצה  כזית אכילת (לדוגמא: זה ממאכל ביצים שלוש שיעור
שלוש  בגודל מצה אוכלים שבו הזמן בשיעור להיות צריכה

הזקן אדמו"ר אך ב)ביצים). ח, ברה"נ באלו (סדר שגם סובר
חיטים. מפת פרס אכילת כדי הוא השיעור

הענין: וביאור
אכילת  בכדי אכילה ודין זו בהלכה פרס אכילת דין לכאורה,
אכילת  'כדי שונים: עניינים שני הם ובמצוות באיסורים פרס

השיעור הוא באיסורים בוודאי iaxndפרס' אך כזית, לאכילת

יותר  רב בזמן שאכילה (אלא אכילה נחשבת יותר קצר בזמן גם
כששוהה  רק נגעים בטומאת אך נפרדות), כאכילות נחשבת
אך  ונטמא, אכילה של זמן ששהה נחשב פרס אכילת כשיעור

זמן על מדובר כאן כי טהור, מכך envrבפחות qxt zlik`
על מדובר הדינים בשאר אך חשובה, אכילה zifkשהיא zlik`

הוא  הכזית אכילת של המרבי שהזמן אלא פרס אכילת על ולא
פרס. אכילת כדי

אינו  באיסורים פרס' אכילת 'כדי לדין המקור זה, לפי
אכילת ששיעור ממנה ללמוד (שאין זו על zifkמהלכה מתפרס

שלא  ומאחר מסיני, למשה מהלכה אלא פרס) אכילת זמן פני
מאכל  בכל משערים חינוך' ה'מנחת לדעת מסוים מאכל בה נזכר

עצמו. לפי
ומכאן  הוא, אחד הדינים שני יסוד הזקן אדמו"ר לדעת אך
זה  ומטעם פרס, באכילת הוא חשובה אכילה ששיעור למדים
זמן  משך פני על היותר לכל להתפרס צריכה אכילה כל עצמו
בכדי  הוא חשובה אכילה ששיעור נאמר שכאן ומאחר זה.

אכילה. בכל אמורה ההלכה הרי חיטים, פת פרס אכילת
(70 'rd ,k wxt ,dxez ixeriye zecn)

ה'תשע"ג  תשרי ט"ו שני יום בישראל  רק טהרה

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰éãáBòä̈§¥
.äøBz ïéc äãìa àìå úBcða àìå äáéæa àì ïéànhî ïéà íéáëBk¨¦¥¦©§¦Ÿ§¦¨§Ÿ§¦§Ÿ§¥¨¦¨
áæ äéäé ék Léà Léà íäìà ízøîàå ìàøOé éða ìà eøac :øîàpL¤¤¡©©§¤§¥¦§¨¥©£©§¤£¥¤¦¦¦¦§¤¨

.íéáëBk éãáBòä àìå ,äáéæa ïéànhî ìàøOé éða Z§¥¦§¨¥¦©§¦§¦¨§Ÿ¨§¥¨¦
באומות  ולא בישראל רק שייכת שהטומאה לכך הטעם
רק  נופל – הטהרה היפך – הטומאה שמושג מפני הוא העולם
עליו  נופל לא טהרה, בגדר שאינו דבר אבל טהור לדבר ביחס
לשרות... מתאווה אינה הטומאה... "רוח כי הטומאה, מושג

קדושה" במקום החיים אלא אור וראה ד; סי' או"ח מהדו"ב, אדה"ז, (שו"ע

חוקת) פרשת ולכן,ריש וחיות. יניקה תוספת לקבל שתוכל כדי –
רוח  אין אמיתית, טהרה אצלם שייך שלא העולם, אומות אצל
תוספת  מהם לקבל תוכל לא כי עליהם לשרות מתאווה הטומאה

להשפיע. מה להם שאין כיון וחיות יניקה
עמו". ה' "חלק ישראל, מעלת את מדגישה זו שהלכה נמצא

מכל  ידעתי אתכם "רק כתוב האדם: בעבודת הוראה ומכאן
עוונותיכם". כל את עליכם אפקוד כן על האדמה, משפחות

ה  תכלית זה כלומר, ידי שעל כדי היא ב'עוונותיכם' כוונה
נעלות  זכויות והם כזכויות" לו נעשו "זדונות של העילוי יתווסף
ידי  על אלא עצמה, הבריאה מצד להיות יכולות שלא ביותר,

האדם. עבודת
(שרק  הדברים בשני לאומות ישראל בין שההבדל הרי
עליכם" "אפקוד בישראל ושדווקא הטומאה שייכת בישראל
משפחות  מכל ידעתי אתכם "רק כי נקודה: מאותה נובע גו')
'מקום  שהם עמו', הוי' 'חלק הם שישראל כיון – האדמה",
יניקה, לקבל כדי שם לשרות מבקשת הטומאה ורוח הקדושה',
כזכויות". לו נעשו "זדונות של העילוי את ליצור ביכולתם יש
(55 'nr ,`"g ,f"nyz mgpn zxez)

ה'תשע"ג  תשרי ט"ז שלישי יום דמים' 'מסולקת דין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰eøáò̈§
ìL äéìòìL äéìò eøáòå eøæçå ,äúàøå úBðBò L...úBøçà úBðBò L ¨¤¨¨§¨£¨§¨§§¨§¨¤¨¨£¥

.òøôîì äànèîe íéLpä ìëk àéä éøä Z äúàøå§¨£¨£¥¦§¨©¨¦§©§¨§©§¥©
שלש  לאחר דם רואה דמים' ל'מסולקת הנחשבת אשה כאשר
כאשר  אמנם שעתה", "דיה אלא למפרע טמאה אינה עונות,
"הרי  שניה פעם דם רואה והיא נוספת פעם עצמו על חוזר הדבר

למפרע". ומטמאה הנשים ככל היא
בגמרא ב)והנה, ט, עליה (נדה שעברו זקנה רבנן: "תנו נאמר:

עונות  שלש עליה עברו ועוד שעתה. דיה וראתה, עונות שלש

הרי  וראתה, עונות שלש עליה עברו ועוד שעתה. דיה וראתה,
תחזור  דמים' ש'מסולקת שבכדי כלומר, הנשים". ככל היא

לראות עליה הנשים ככל למפרע פסק ylyלטמא ומדוע ראיות,
לראות חזרה אם אמורה שההלכה ?miinrtהרמב"ם

אחרת  גירסא היתה אכן שלרמב"ם ה'כסףֿמשנה' וכתב
עונות  שלש עליה "עברו פעמים שתי רק נאמר בה בברייתא,

." וראתה
התוספות שאלת מיושבת זו גרסא שלפי המקשה (שם)והוסיף

המשנה א)מדברי ז, אמרו (שם ובמה שעתן... דיין נשים "ארבע :

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לעת", מעת מטמאה בשניה אבל ראשונה, בראיה – שעתה דיה
שעתן  דיין עונות שלש שלאחר ראשונה בראיה שדווקא היינו
עונות) שלש (שלאחר השניה בראיה אבל אלו, נשים של
מצויים  דמים להיות לקדמותה חזרה "שהרי למפרע מטמאות

הראיה(רש"י)בה" לאחר שרק נאמר בברייתא ואילו .ziyilyd

הנשים! ככל להיות חוזרת היא עונות) שלש (שלאחר
שלאחר  נאמר בברייתא גם הרי הרמב"ם, גרסת לפי אבל
כפי  בדיוק – הנשים ככל היא לראות שחוזרת פעמים שתי

התוספות. לקושיית מקום ואין במשנה שנאמר

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום הזב  היסט

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øîçŸ¤
Z ìéút ãéîö ównä ñøç éìëa òâð íàL :Bòbnî áfä èqäa§¤¥©¨¦©¨¤¦¨©¦§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦

.eäànè Z Bèéñä íàå ,øBäè̈§¦¡¦¦§¨
והיא  התורה, בכל מצינו שלא טומאה קיימת הזב אצל
או  האדם את מזיזה הטומאה אם התורה, שבכל 'היסט' טומאת
או  כלים או אדם הזיז הזב אם אבל הם, טהורים – הכלים את
חרס  בכלי הזב נגע שאם (ולמרות טמאים הם הרי – מאכלים
הזב  היסט ידי על מגבו, מטמא חרס כלי שאין נטמא, אינו הכלי

נטמא). חרס כלי גם –
רש"י הוא)לדעת ודין ד"ה עב, והיא:(שבת זו לטומאה סייג יש ,

נוגע, שערו אם שגם בתוכם לנגוע יכול בשרו שאין קטנים פכין
לנגיעת  ראוי שאינו כיוון כי – היסט בטומאת נטמאים אינם

היסט. בטומאת נטמא אינו מתוכו, בשר

התוספות לדעת שטהורים)ואילו ד"ה כל (שם המוקף , חרס י
ראוי  שאינו אף בהיסט מיטמא מיוחד) (סוגר פתיל' 'צמיד
רש"י, לדעת אבל להיפתח, שעומד מפני בפנים, בשרו לנגיעת

זב. בהיסט מיטמא אינו פתיל צמיד מוקף חרס כלי
צמיד  המוקף חרס ככלי הן "שהרי שכתב הרמב"ם ומדברי
הרמב"ם, פסק ועוד תוספות. כשיטת עולה סתום" שפתחו פתיל
אף  בהיסט, נטמאות הלבינה בתוך וטבעת בעץ הבלועה שמחט
משום  - התוספות כדעת שטעמו לומר ויש מגע. לכלל בא שלא

מגע. לכלל ויבואו משם להילקח שעומדים
הרמב"ם של המשניות' י)וב'פירוש מ, פכ"ד שגם (כלים משמע

ובתוספות  רש"י כדעת שלא הזב, בהיסט נטמאים קטנים פכין
שם)רי"ד מגע (שבת לטומאת שראויים כיוון שנטמאים מבואר,

הזב. שיער ידי על

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום טהורין? המזבחות מדוע

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰ìëå§¨
çaæîe áäfä çaænî õeç ,LîL áøòäå äìéáè íéðeòè eéä íéìkä©¥¦¨§¦§¦¨§¤¡¥¤¤¦¦§©©¨¨¦§©

.ïäéaâì ïéìèák ïäééetvL éðtî ,úLçpä©§¤¦§¥¤¦¥¤¦§¥¦§©¥¤
במשנה חכמים אמרו חגיגה)כך מסכת שהיו (סוף הכלים "כל :

הנחשת... ומזבח הזהב ממזבח חוץ טבילה טעונין במקדש
מאחר  כי בגמרא ומבואר מצופין". שהן מפני אומרים חכמים
טומאה. מקבלים הם אין המזבחות, לגבי בטל המזבחות שציפוי
העשוי  עץ ככלי והוו לגביהן בטל "ציפויין הרע"ב: וכתב
בהל' הרמב"ם פירש "כך - ומסיים מטמאין". שאינן לנחת

ומושב". משכב מטמאי
המשנה את מבאר עצמו הרמב"ם מ"ד)אבל פי"א כלים (בפיה"מ

מלאכה  יעשה אשר כלי "כל הפסוק מן בספרא הנלמד יסוד על
אבל  טומאה, מקבל עצמו בו נעשית שהמלאכה כלי שרק בהם"
באמצעות  אלא עצמו, בו נעשית המלאכה ש"אין מצופה כלי

מצופין, שהמזבחות וכיון נטמא. אינו עליו" אשר החיפוי
לגבי  בטל שהצפוי הגמרא דברי זה ולפי טומאה. מדין נתמעטו
כי  הכלי את מטמאים לא עצמם שהציפויין מתפרשים המזבחות
בשבילם  הכלי שיטמא כדי חשובים ואינם הכלי אגב בטלים הם

שמצופה" כיון מטמא אינו "ודאי עצמו הכלי הל'ואילו משנה (כסף

קורקס) הר"י בשם ה"ד, פ"ד .כלים
לתמוה: ויש

עץ  "כלי היותם מצד טהורים המזבחות הציפוי בלי גם הרי
מטמאים? שאינן לנחת" העשויין

הרבי  20)ומיישב הע' 311 עמ' ט"ז בירושלמי (לקו"ש הנאמר פי על
חגיגה) התורה (סוף וגו', גובה אמות עץ המזבח דרבנן "טעמא

העשויין  עץ "כלי אינן המזבחות זה ולפי מיטלטל". אותו קראת
עצמם  מצד טומאה המקבלים המיטלטלים כלים אלא לנחת"

מטמאים. אינם הציפוי בגלל ורק

ה'תשע"ג  תשרי י"ט שישי יום הגוי  שחיטת

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
ìò ãîBò ìàøOé elôàå ,àOîa äànèîe äìáð Z íéáëBk ãáBò¥¨¦§¥¨§©§¨§©¨©£¦¦§¨¥¥©
ãçàå íéáëBk ãáBòä ãçà .éeàøk äèéçL äôé ïékña èçLå åéab©¨§¨©§©¦¨¨§¦¨¨¨¤¨¨¥¨¦§¤¨
éøácî äæ óàL ,éðéòa áBø÷å .äìáð ïúèéçL áLBz øâ Bà éúekä©¦¥¨§¦¨¨§¥¨§¨§¥©¤©¤¦¦§¥
Bîk ,íäéøácî dzáø÷z úàîèå äøæ äãBáò úàîè éøäL .íéøôBñ§¦¤£¥ª§©£¨¨¨§ª§©¦§¨§¨¦¦§¥¤§

.ïúèéçL äøñàðå íéúekä e÷çøúð äøæ äãBáò ììâáe ,øàaúiL¤¦§¨¥¦§©£¨¨¨¦§©£©¦§¤¤§¨§¦¨¨
כבהמות... הם כוכבים "עובדי וכותב: כך על משיג הראב"ד
בחפניו". רוח אסף לכלום אותם והחושב לחמור... הדומה עם
שטומאת  הרמב"ם שכתב מה על להקשות שכוונתו ונראה

הוא  העכו"ם שהרי מדרבנן היא גוי ידי על שנשחטה בהמה
שמתה  כבהמה זו והרי כלל שחיטה שחיטתו ואין כבהמה

ומטמא  גמורה נבלה שהיא ה.מאליה
עבודה  "בגלל הרמב"ם שכתב מה על הקשה משנה' וה'כסף
נלמד  זה איסור שהרי שחיטתם", ונאסרה הכותים נתרחקו זרה
ולא  העכו"ם שזבח "ולא – ואכלת" "וזבחת מהכתוב בתוספתא
זה  שאין ברור פסולה קוף שחיטת שגם ומאחר הקוף", שזבח
ישראל  ידי על שאינה שחיטה כל אלא זרה לעבודה כלל שייך

שחיטה! אינה
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לעת", מעת מטמאה בשניה אבל ראשונה, בראיה – שעתה דיה
שעתן  דיין עונות שלש שלאחר ראשונה בראיה שדווקא היינו
עונות) שלש (שלאחר השניה בראיה אבל אלו, נשים של
מצויים  דמים להיות לקדמותה חזרה "שהרי למפרע מטמאות

הראיה(רש"י)בה" לאחר שרק נאמר בברייתא ואילו .ziyilyd

הנשים! ככל להיות חוזרת היא עונות) שלש (שלאחר
שלאחר  נאמר בברייתא גם הרי הרמב"ם, גרסת לפי אבל
כפי  בדיוק – הנשים ככל היא לראות שחוזרת פעמים שתי

התוספות. לקושיית מקום ואין במשנה שנאמר

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום הזב  היסט

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰øîçŸ¤
Z ìéút ãéîö ównä ñøç éìëa òâð íàL :Bòbnî áfä èqäa§¤¥©¨¦©¨¤¦¨©¦§¦¤¤©ª¨¨¦¨¦

.eäànè Z Bèéñä íàå ,øBäè̈§¦¡¦¦§¨
והיא  התורה, בכל מצינו שלא טומאה קיימת הזב אצל
או  האדם את מזיזה הטומאה אם התורה, שבכל 'היסט' טומאת
או  כלים או אדם הזיז הזב אם אבל הם, טהורים – הכלים את
חרס  בכלי הזב נגע שאם (ולמרות טמאים הם הרי – מאכלים
הזב  היסט ידי על מגבו, מטמא חרס כלי שאין נטמא, אינו הכלי

נטמא). חרס כלי גם –
רש"י הוא)לדעת ודין ד"ה עב, והיא:(שבת זו לטומאה סייג יש ,

נוגע, שערו אם שגם בתוכם לנגוע יכול בשרו שאין קטנים פכין
לנגיעת  ראוי שאינו כיוון כי – היסט בטומאת נטמאים אינם

היסט. בטומאת נטמא אינו מתוכו, בשר

התוספות לדעת שטהורים)ואילו ד"ה כל (שם המוקף , חרס י
ראוי  שאינו אף בהיסט מיטמא מיוחד) (סוגר פתיל' 'צמיד
רש"י, לדעת אבל להיפתח, שעומד מפני בפנים, בשרו לנגיעת

זב. בהיסט מיטמא אינו פתיל צמיד מוקף חרס כלי
צמיד  המוקף חרס ככלי הן "שהרי שכתב הרמב"ם ומדברי
הרמב"ם, פסק ועוד תוספות. כשיטת עולה סתום" שפתחו פתיל
אף  בהיסט, נטמאות הלבינה בתוך וטבעת בעץ הבלועה שמחט
משום  - התוספות כדעת שטעמו לומר ויש מגע. לכלל בא שלא

מגע. לכלל ויבואו משם להילקח שעומדים
הרמב"ם של המשניות' י)וב'פירוש מ, פכ"ד שגם (כלים משמע

ובתוספות  רש"י כדעת שלא הזב, בהיסט נטמאים קטנים פכין
שם)רי"ד מגע (שבת לטומאת שראויים כיוון שנטמאים מבואר,

הזב. שיער ידי על

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום טהורין? המזבחות מדוע

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ·˘ÂÓÂ ·Î˘Ó È‡ÓËÓ ˙ÂÎÏ‰ìëå§¨
çaæîe áäfä çaænî õeç ,LîL áøòäå äìéáè íéðeòè eéä íéìkä©¥¦¨§¦§¦¨§¤¡¥¤¤¦¦§©©¨¨¦§©

.ïäéaâì ïéìèák ïäééetvL éðtî ,úLçpä©§¤¦§¥¤¦¥¤¦§¥¦§©¥¤
במשנה חכמים אמרו חגיגה)כך מסכת שהיו (סוף הכלים "כל :

הנחשת... ומזבח הזהב ממזבח חוץ טבילה טעונין במקדש
מאחר  כי בגמרא ומבואר מצופין". שהן מפני אומרים חכמים
טומאה. מקבלים הם אין המזבחות, לגבי בטל המזבחות שציפוי
העשוי  עץ ככלי והוו לגביהן בטל "ציפויין הרע"ב: וכתב
בהל' הרמב"ם פירש "כך - ומסיים מטמאין". שאינן לנחת

ומושב". משכב מטמאי
המשנה את מבאר עצמו הרמב"ם מ"ד)אבל פי"א כלים (בפיה"מ

מלאכה  יעשה אשר כלי "כל הפסוק מן בספרא הנלמד יסוד על
אבל  טומאה, מקבל עצמו בו נעשית שהמלאכה כלי שרק בהם"
באמצעות  אלא עצמו, בו נעשית המלאכה ש"אין מצופה כלי

מצופין, שהמזבחות וכיון נטמא. אינו עליו" אשר החיפוי
לגבי  בטל שהצפוי הגמרא דברי זה ולפי טומאה. מדין נתמעטו
כי  הכלי את מטמאים לא עצמם שהציפויין מתפרשים המזבחות
בשבילם  הכלי שיטמא כדי חשובים ואינם הכלי אגב בטלים הם

שמצופה" כיון מטמא אינו "ודאי עצמו הכלי הל'ואילו משנה (כסף

קורקס) הר"י בשם ה"ד, פ"ד .כלים
לתמוה: ויש

עץ  "כלי היותם מצד טהורים המזבחות הציפוי בלי גם הרי
מטמאים? שאינן לנחת" העשויין

הרבי  20)ומיישב הע' 311 עמ' ט"ז בירושלמי (לקו"ש הנאמר פי על
חגיגה) התורה (סוף וגו', גובה אמות עץ המזבח דרבנן "טעמא

העשויין  עץ "כלי אינן המזבחות זה ולפי מיטלטל". אותו קראת
עצמם  מצד טומאה המקבלים המיטלטלים כלים אלא לנחת"

מטמאים. אינם הציפוי בגלל ורק

ה'תשע"ג  תשרי י"ט שישי יום הגוי  שחיטת

:È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰úèéçL§¦©
ìò ãîBò ìàøOé elôàå ,àOîa äànèîe äìáð Z íéáëBk ãáBò¥¨¦§¥¨§©§¨§©¨©£¦¦§¨¥¥©
ãçàå íéáëBk ãáBòä ãçà .éeàøk äèéçL äôé ïékña èçLå åéab©¨§¨©§©¦¨¨§¦¨¨¨¤¨¨¥¨¦§¤¨
éøácî äæ óàL ,éðéòa áBø÷å .äìáð ïúèéçL áLBz øâ Bà éúekä©¦¥¨§¦¨¨§¥¨§¨§¥©¤©¤¦¦§¥
Bîk ,íäéøácî dzáø÷z úàîèå äøæ äãBáò úàîè éøäL .íéøôBñ§¦¤£¥ª§©£¨¨¨§ª§©¦§¨§¨¦¦§¥¤§

.ïúèéçL äøñàðå íéúekä e÷çøúð äøæ äãBáò ììâáe ,øàaúiL¤¦§¨¥¦§©£¨¨¨¦§©£©¦§¤¤§¨§¦¨¨
כבהמות... הם כוכבים "עובדי וכותב: כך על משיג הראב"ד
בחפניו". רוח אסף לכלום אותם והחושב לחמור... הדומה עם
שטומאת  הרמב"ם שכתב מה על להקשות שכוונתו ונראה

הוא  העכו"ם שהרי מדרבנן היא גוי ידי על שנשחטה בהמה
שמתה  כבהמה זו והרי כלל שחיטה שחיטתו ואין כבהמה

ומטמא  גמורה נבלה שהיא ה.מאליה
עבודה  "בגלל הרמב"ם שכתב מה על הקשה משנה' וה'כסף
נלמד  זה איסור שהרי שחיטתם", ונאסרה הכותים נתרחקו זרה
ולא  העכו"ם שזבח "ולא – ואכלת" "וזבחת מהכתוב בתוספתא
זה  שאין ברור פסולה קוף שחיטת שגם ומאחר הקוף", שזבח
ישראל  ידי על שאינה שחיטה כל אלא זרה לעבודה כלל שייך

שחיטה! אינה
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וביאר:
אסמכתא  הוא ואכלת") ("וזבחת זה לימוד הרמב"ם לדעת
זרה, עבודה עובד בגוי רק הוא האיסור תורה ומדין בעלמא

שחיטה בהלכות בדבריו הי"א)כמפורש גוי (פ"ד שחיטת שפסול
עבודה  בעובדי (הנאמר מזבחו" ואכלת לך "וקרא מהכתוב נלמד
ע"ז. עובד שאינו גוי של שחיטתו את אף אסרו ומדרבנן זרה),
הגוי  שחיטת הראב"ד לדעת והראב"ד: הרמב"ם נחלקו ובזה

מאליה  הבהמה מתה כאילו כלל שחיטה מעשה נחשבת אינה
הגוי  שחיטת הרמב"ם לדעת אך מהתורה, מטמאת בוודאי ולכן
באכילה  הבשר את מתירה שאינה אלא שחיטה מעשה נחשבת
שהרי  שתטמא מכאן ללמוד אין אך בלבד אכילה בדיני דין והוא

כשחוטה. נחשבת היא
(ci 'iq dhigy (wi'viiaeleq c"ixbd) axd ixeriy)

ה'תשע"ג  תשרי כ' קודש שבת ב'תמימות' דרגות

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â‡ÓÂË‰ ˙Â·‡ ¯‡˘ ˙ÂÎÏ‰÷ìBnä©¥
eðøàaL ïéîeî ïäa eàöîð àìå ïaø÷ì ïééeàø eéä íà ,íéðôa íéLã÷̈¨¦¦§¦¦¨§¦§¨§¨§Ÿ¦§§¨¤¦¤¥©§

.ïéøBäè elà éøä Z BîB÷îa¦§£¥¥§¦
בו  פסול אבר מחוסר ורק העוף בקרבן פוסלים אינם המומים

מזבח  אסורי הל' בהם רפ"ג)(לעיל נמצאו "ולא הרמב"ם דברי ולכן, .
ולא  אבר, למחוסר רק מתייחסים במקומו" שבארנו מומין

אחרים. למומים
חינוך' ב'מנחת רפו)והנה, דין (מצוה שאין הרמב"ם בדעת כתב

אינו  בעוף [ש]פסול אבר "מחוסר ואילו כלל, בעוף 'תמות'
העוף". כל ולא העוף מן אחר מלימוד אלא תמים... מטעם

בהם נמצאו "ולא כאן הרמב"ם מלשון כשכוונתו oinenאמנם "
מום  נחשב אבר שמחוסר מובן אבר, מחוסר של לפסול רק

'תמות' מדין הוא שלו הפסול שיסוד עמ'ונמצא ל"ה שיחות (לקוטי

(26 הע' 25.
כך הרמב"ם דברי את מבאר שם)והרבי :(לקו"ש

את  דרשו רז"ל לדוגמא: ודרגות. אופנים כמה יש ב'תמימות'
למרות  א) לא, (ערכין העיבור שנת על תמימה" "שנה הפסוק

שנה היא מעוברת, שאינה פשוטה, שנה חסר dnilyשגם שלא
אלא  חסרון, שלילת על רק לא מורה 'תמימה' "התואר כלום, בה

ושלימות תמימות חסר)".ztqepעל הדבר אין בלעדה (שגם
בקרבן  שה'תמימות' למרות בענייננו: גם לומר יש זה ולפי
מחוסר  אלא שולל אינו בעוף תמות דין מום, כל שוללת בהמה
'עשיר' קרבן הוא בהמה שקרבן לפי הוא הדבר וטעם אבר,
רק  לא הוא 'עשיר' והנה, 'עני'. לקרבן הנחשב עוף לקרבן ביחס
יותר  נוספת, שלימות לו שיש אלא כלום לו חסר שלא זה

החיסרון ב)ממילוי סז, בכתובות הגמרא בהמה,(כדברי קרבן ולכן .
קרבן השוללת xiyrשהוא גבוהה, בדרגה 'תמים' להיות צריך ,

קרבן שהוא עוף קרבן אבל מום, בעל של חסרון דין iprגם
רגיל. מום שולל אינו אבל אבר, מחוסר שולל שבו 'תמות'

zrxv z`neh zekld - ixyz c"i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz 'kÎc"i -

ה'תשע"ג  תשרי י"ד ראשון יום

zrxv z`nh zFkld¦§ª§©¨©©
יד  ּפרק
zrxvz̀nehzekld

¤¤
גריסין[שיעורה]ּבּתים,צרעת ‡. פולין]ּכׁשני זה [חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות  ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
והּפחֹות  ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, זה [למשה מּׁשעּור ְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.מסיני]

ּומרא ׁשלׁשה ·. ירקרק, מראה - ּבבּתים יׁש טמאה ה סימני ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ
ּבּתֹורה  מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; הּמראֹות אדמּדם, ּוׁשני . ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֻ

הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה לנגע]מצטרפין ּכל [צמוד , ְְְִִִִֶֶַָָָ
הּטֹוח אחרי החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, [בעפר ׁשהּוא; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

גריסין.כדלקמן] ּכׁשני ,ְְִִִֵ
ׁשפל אין ‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשֹוקעֹות [עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן
הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ

אחרי [מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,

נגע ּכׁשּיראה „. ׁשּזה יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר  אּלא ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּדאי,

לי" נראה "ּכנגע -לּכהן: הּבית" את ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּכהן, יבֹוא ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו

הּנגע. את ויראה ְְְִִֵֶֶֶַַָויּכנס
נגעֹו;ּובית ‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ

טהֹור  זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראה אּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּמׁשקֹוף,הּכה  ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹ

הּבית  מן הּכהן "ויצא ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹויסּגיר
ּביתֹו ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹאל

ּבצד [שלו] אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו ,ְְְְִֶַַַַַַַָָֻ
והסּגיר  לביתֹו, ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּפתחֹו.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.Â אּמֹות אין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכתלים  ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּוא על ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ואת  אבניו "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
אּמֹות  מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָעציו,
ּכתלים, ׁשלׁשה ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִֶַַַַַַָָָָָֹֹעל
ארּבע  על ּתלּוי אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאֹו

על [שבתקרה]קֹורֹות ּבנּוי היה ּבנגעים; מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַַָָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ְְִִִִֵַַַָָָארּבעה

.Ê אבנים ּכּמה ׁשּתי - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
הּבית  ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל

אבנים מּטּמ ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר  עצים - וכּמה הּנגע". ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? הדלת]יהיּו -[לעכב ועפר ; ְְְְִִֵֵַַַַָָ
לחברֹו ּפּצים ּבין לתת אבנים]ּכדי שורות אם [בין אבל . ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו ְִִִִִִֵֵֵַָָָָהיה
.Á ׁשאחד הּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחד  ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ

.Ë ונראה ּבית ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
זה  הרי - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו

.טהֹור  ָ
.È ּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל [מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È ירּוׁשלים- ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
נתחּלקה ׁשּנאמר  לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ "ּבבית : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

מּט אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ּובּתי ּמאין לׁשבטים; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִִָּבנגעים.

.·È הּגֹויםהּלֹוקח מן נגע]ּבּתים בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚È ּבארץ ּבית אחד צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד ּכל וצּדֹו ּוׁשאר . ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבידי  צבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּתים
ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין ְִִִֵֵַָָָאדם,

.„È ּבית ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מּטּמאין  - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש

.ּבנגעים  ְִִָ
.ÂË קירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות סככה האבּוס -] ְְִִִֵַָָ

ּבנגעים.לבהמה] מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו  ¤¤ּפרק
ׁשהן נגעי ‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע  ויֹום ּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם  למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום [צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה  ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּדברי  בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן רבינו]קּבלה .[ממשה ֵַָָ
ּכוכל ·. קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:
ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ

אם  רֹואהּו: ּוב ּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה
-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעיניו, ׁשעמד מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָקֹולף

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ח לחדש הרחמים.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם  שכותב  אלה  כל  ואת  אותו  הזכירו  רצון  בעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

להעתיק  האם  וכו'  כדבעי  שלא  מתנהגים  שתושביו  במקום  שדר  כיון  שי',  גיסו  בשם  בשאלתו 

לסביבה דתית וחרדית אף שעי"ז יצטרך ללוות מעות.

שיש  מובן  ו',  פרק  ריש  דיעות  הלכות  הרמב"ם  ופס"ד  ט'(  ו' משנה  פרק  )אבות  רז"ל  דברי  ע"פ 

להשתדל ככל האפשרי לדור בסביבה של חרדים לדבר ה' ושומרי תומ"צ כדבעי, ובטח יוכל לשלם המעות 

שילוה בתנאים נוחים, והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט ולחתימה ולגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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גריסין[שיעורה]ּבּתים,צרעת ‡. פולין]ּכׁשני זה [חצאי ְְִִִִֵֶַַָָ

ׂשערֹות  ׁשׁש צמיחת מקֹום ּכמֹו הּנגע רחב נמצא זה; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצד
והּפחֹות  ּברּבּוע; ׂשערֹות עׂשרה ּכׁשּתים וארּכֹו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּבּגּוף,

הלכה הּׁשעּורין, וכל טהֹור. ּבבּתים, זה [למשה מּׁשעּור ְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.מסיני]

ּומרא ׁשלׁשה ·. ירקרק, מראה - ּבבּתים יׁש טמאה ה סימני ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֻ
ּבּתֹורה  מפרׁשין וכּלן והּפׂשיֹון; הּמראֹות אדמּדם, ּוׁשני . ְְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹֻ

הּסמּו ּופׂשיֹון זה. עם זה לנגע]מצטרפין ּכל [צמוד , ְְְִִִִֶֶַָָָ
הּטֹוח אחרי החֹוזר אבל ּכגריס; והרחֹוק, [בעפר ׁשהּוא; ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָ

גריסין.כדלקמן] ּכׁשני ,ְְִִִֵ
ׁשפל אין ‚. הּנגע מראה ׁשּיהיה עד מטּמאין, בּתים נגעי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשֹוקעֹות [עמוק] ׁשּיהיּו "ׁשקערּורת", ׁשּנאמר: - הּקיר ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַֹמן
הּמראֹות ּובׁשני ואדמדם]ּבּקירֹות. אֹו[ירקרק מסּגירין ְְְִִִִֵַַַַ

אחרי [מטמאים]מחליטין ּפׂשה ואם נֹותצין; ּובפׂשיֹון . ְְְְְֲִִִִִֵַַָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו הּבית, ּכל את נֹותץ ְְִִִֵֵֶֶַַַָָהּטֹוח,

נגע ּכׁשּיראה „. ׁשּזה יֹודע ׁשהּוא חכם אפּלּו - ּבּבית נגע ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹומר  אּלא ּבּבית', לי נראה 'נגע ויאמר: יגזר לא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּדאי,

לי" נראה "ּכנגע -לּכהן: הּבית" את ּופּנּו הּכהן "וצּוה . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
הּכהן, יבֹוא ּכ ואחר קנים; וחבילי עצים חבילי ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָֹאפּלּו

הּנגע. את ויראה ְְְִִֵֶֶֶַַָויּכנס
נגעֹו;ּובית ‰. את לראֹות חּלֹונֹות ּבֹו ּפֹותחין אין אפל, ְְְִִִִֵֵֶַַָ

טהֹור  זה הרי בֹו, נראה הּנגע אין אם ׁשּיראה אּלא ואחר . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
הּמׁשקֹוף,הּכה  ּבצד הּבית ּפתח על ויעמד יצא, הּנגע, את ן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַֹֹ

הּבית  מן הּכהן "ויצא ׁשּנאמר: יפטר, אֹו יחליט אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹויסּגיר
ּביתֹו ּבתֹו והּוא ׁשּיסּגיר לא - והסּגיר" הּבית, ּפתח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹאל

ּבצד [שלו] אּלא הּמׁשקֹוף, ּתחת אֹו המנּגע, ּבית ּבתֹו אֹו ,ְְְְִֶַַַַַַַָָֻ
והסּגיר  לביתֹו, ׁשהל אֹו הּמׁשקֹוף ּתחת עמד ואם ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָּפתחֹו.

מסּגר. זה הרי -ְֲֵֶָֻ
.Â אּמֹות אין ארּבע ּבֹו ׁשּיהיה עד ּבנגעים מּטּמא הּבית ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּכתלים  ארּבעה לֹו ויהיה יתר, אֹו אּמֹות ארּבע והּוא על ; ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ואת  אבניו "את ׁשּנאמר: ועצים, ועפר ּבאבנים ּבארץ ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָּבנּוי
אּמֹות  מארּבע ּפחֹות ּבֹו היה אם אבל עפר". ּכל ואת ְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָָעציו,
ּכתלים, ׁשלׁשה ּבעל אֹו עגל, ׁשהיה אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִֶַַַַַַָָָָָֹֹעל
ארּבע  על ּתלּוי אֹו ּבספינה, ּבנּוי ׁשהיה אֹו חמּׁשה, ּבעל ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָאֹו

על [שבתקרה]קֹורֹות ּבנּוי היה ּבנגעים; מּטּמא אינֹו -ְִִִֵֵַַָָָָ
ּבנגעים. מּטּמא עּמּודים, ְְִִִִֵַַַָָָארּבעה

.Ê אבנים ּכּמה ׁשּתי - מּׁשמֹונה ּפחֹות אין בֹו? יהיּו אבנים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ
הּבית  ׁשאין לנגע; ראּוי ּכתל ּכל ׁשּיהיה ּכדי ּכתל, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבכל

אבנים מּטּמ ׁשּתי על גריסין ּכׁשני ּבֹו ׁשּיראה עד ּבנגעים, א ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר  עצים - וכּמה הּנגע". ּבהן אׁשר האבנים "את : ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשקֹוף ּתחת לּתן ּכדי בֹו? הדלת]יהיּו -[לעכב ועפר ; ְְְְִִֵֵַַַַָָ
לחברֹו ּפּצים ּבין לתת אבנים]ּכדי שורות אם [בין אבל . ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנגעים. מּטּמא אינֹו אּלּו, מּׁשעּורין ּפחֹות בֹו ְִִִִִִֵֵֵַָָָָהיה
.Á ׁשאחד הּלבנים ּבית ּכאבנים. חׁשּובין אינם והּׁשיׁש, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ואחד  ּבאבנים, ואחד ּבסלע, ואחד ּבׁשיׁש, מחּפה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמּצּדיו
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - .ּבעפר ְְִִִֵֵַָָָ

.Ë ונראה ּבית ּכּׁשעּור, ועפר ועצים אבנים בֹו היה ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
זה  הרי - ועפר ועצים אבנים לֹו הביא ּכ ואחר נגע, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבֹו

.טהֹור  ָ
.È ּבּטלןּבית ּבזרעים, אוכל]ׁשּסּככֹו הֹואיל [מדין ; ְְְִִִִִִֶַָָ

הּבית, נטמא ואם ּכעץ, הם הרי עץ, ּתׁשמיׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָּומׁשּמׁשין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו חמּורה, טמאה עּמֹו ְְְְְֲִִִֵֶָָָֻנטמאּו

.‡È ירּוׁשלים- ּבנגעים מּטּמאין אין לארץ, וחּוצה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
נתחּלקה ׁשּנאמר  לא וירּוׁשלים אחּזתכם", ארץ "ּבבית : ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ

מּט אין יׂשראל, ׁשּבארץ הּגֹוים ּובּתי ּמאין לׁשבטים; ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ְִִָּבנגעים.

.·È הּגֹויםהּלֹוקח מן נגע]ּבּתים בהם יראה[ויש [לכהן], ִִִֵֵֶַַַָָ
ְִַָּבּתחּלה.

.‚È ּבארץ ּבית אחד צּדֹו יׂשראל, אחד וצּדֹו ּגֹוי אחד ׁשּצּדֹו ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבנגעים  מּטּמא אינֹו - לארץ ּבחּוצה אחד ּכל וצּדֹו ּוׁשאר . ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ

ּבידי  צבּועין ּבין ּבנגעים, מּטּמאין יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּתים
ׁשמים. ּבידי צבּועין ּבין ְִִִֵֵַָָָאדם,

.„È ּבית ּבית אֹו הּכנסת ּבית הּׁשּתפין, ּבית האּׁשה, ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
מּטּמאין  - לּתלמידים אֹו לחּזנין ּדירה ּבהן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמדרׁש

.ּבנגעים  ְִִָ
.ÂË קירֹות[- תולים הּמחיצה[בהם וקירֹות סככה האבּוס -] ְְִִִֵַָָ

ּבנגעים.לבהמה] מּטּמאין אין - ְְִִִִִֵֶַַַָׁשּבּבית

טו  ¤¤ּפרק
ׁשהן נגעי ‡. ׁשבּועֹות, ׁשלׁשה הסּגר ּבהם יׁש - בּתים ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ע  ויֹום ּתׁשעה ּולכאן, לכאן עֹולה ׁשביעי ׁשּיֹום יֹום; ׂשר ְְְְְִִִֶֶָָָָָ
ׁשאם  למד, אּתה נמצאת ּולכאן; לכאן עֹולה עׂשר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹׁשלׁשה

ּוביֹום [צריך]צר ּבּׁשביעי, רֹואהּו - ׁשבּועֹות לׁשלׁשה ְְְִִִֵַַָָָֹ
ׁשלׁשה  ּבּתים והסּגר עׂשר. ּתׁשעה ּוביֹום עׂשר, ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּדברי  בּתים, נגעי ּדיני רב וכן ּבּתֹורה; מפרׁש אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹׁשבּועֹות,

הן רבינו]קּבלה .[ממשה ֵַָָ
ּכוכל ·. קּבלה, ּובדברי ּבּתֹורה ּבהם המפרׁשין הּדינין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

אדמּדם, אֹו ירקרק ׁשֹוקע הּנגע ויראה הּכהן ּכׁשּיבֹוא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹהם:
ׁשּבארנּו ּכּלֹוּכמֹו מצאֹו ואפּלּו ימים; ׁשבעת יסּגיר - ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֻ

אם  רֹואהּו: ּוב ּׁשביעי יסּגיר. אדמּדם, אֹו ירקרק ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָּבּתחּלה
-[נחלש]ּכהה הּנגע לֹו הל אם לֹומר צרי ואין הּנגע, ְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעיניו, ׁשעמד מצאֹו טהֹור; והּבית ּבלבד, הּנגע מקֹום ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָקֹולף
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ּפׂשה התפשט]ולא ׁשלׁשה [- ּוביֹום ׁשני. ׁשבּוע מסּגיר - ְְְְִִֵַַָָָָֹֹ
מקֹום  קֹולף - לֹו הל אֹו הּנגע, ּכהה אם רֹואהּו: ְִֵֵֶַַַָָָָָעׂשר,
ׁשּפׂשה  הּנגע מצא ואם ּבצּפרים. הּבית את ּומטהר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהּנגע,
אׁשר  האבנים את חֹולץ - ּבעיניו עמד אֹו ׁשני, ׁשבּוע ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבסֹוף

ּומקצה הּנגע, וטח [מקלף]ּבהן לעיר, מחּוץ אל העפר את ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
עׂשר, ּתׁשעה ּוביֹום ׁשליׁשי. ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית, ּכל ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָאת
אחרי  ּפׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני נגע ּבֹו חזר אם ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָרֹואהּו:
מטהרֹו הּנגע, ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל את ונֹותץ ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּטֹוח,
- ּבצּפרים ׁשּיטהרֹו קדם הּנגע ּבֹו ׁשּיחזר זמן וכל ְְְְְֲֲֳֳִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבצּפרים.
ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ּבֹו נראה ואם יּנתץ; זה ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהרי

ּכּתחּלה  -יראה ראׁשֹון ׁשבּוע ּבסֹוף הּנגע ּפׂשה אם וכן . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
לעיר, חּוץ העפר וקֹוצה הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָחֹולץ
מצא  אם ורֹואהּו: ׁשני, ׁשבּוע ּומסּגירֹו הּבית , ּכל את ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוטח
ונֹותץ  הּטֹוח, אחרי ּפׂשיֹון זה הרי - גריסין ּכׁשני נגע ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַבֹו
וכל  ּבצּפרים. מטהרֹו נגע, ּבֹו חזר לא ואם הּבית; ּכל ְְְְֲֳִִִִֶֶַַַַַָָָֹאת
נראה  ואם יּנתץ; - ּבצּפרין טהרה קדם נגע ּבֹו ׁשּיראה ְְְְֳֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזמן

ּכּתחּלה. יראה ּבצּפרים, ׁשּטהרֹו אחר נגע ְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָבֹו
חֹולץ ּכׁשהּוא ‚. אינֹו הּנגע, ּבהן אׁשר האבנים את חֹולץ ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

זה מּצד אבנים נֹוטל ואינֹו אבנים, מּׁשּתי הבית]ּפחֹות ,[של ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָ
ולא  אחרֹות"; אבנים "ולקחּו ׁשּנאמר: - זה לצד ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּומביא
יּקח". אחר "ועפר ׁשּנאמר: - זה לצד ּומביא זה, מּצד ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעפר
יּקח, אחר "ועפר ׁשּנאמר: - ּבעפר אּלא ּבסיד, טח ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואינֹו
ׁשחלץ, ׁשּתים ּתחת אחת אבן מביא ואינֹו הּבית". את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוטח
ּתחת  ׁשּתים מביא אּלא חלּוצה, אחת אבן ּתחת ׁשּתים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹולא

ׁשלׁש. ּתחת ׁשּתים להביא לֹו ויׁש ְְְְִִִֵַַַַָָֹׁשּתים;
ּוׁשניהן „. חֹולצין, ׁשניהן - חברֹו לבין ּבינֹו הּכתל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהיה

ּבעל  אבל אחרֹות; אבנים מביאין ּוׁשניהן העפר, את ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָקֹוצין
הנגע]הּבית העפר[שבו את מביא ׁשּנאמר:[לטוח]לבּדֹו - ְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

עּמֹו"ועפר מּטּפל חברֹו אין הּבית", את וטח יּקח, אחר ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
ְִָּבטיחה.

אחר]ׁשּבזויתאבן ‰. בבית וחלקה המנוגע בבית -[חלקה ְִֶֶֶָ
נֹותץ  נֹותץ, ׁשהּוא ּובזמן ּכּלּה; את חֹולץ חֹולץ, ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻּבזמן
ּתהיה  אם ספק, ּבּדבר ויׁש חברֹו. ׁשל את ּומּניח ׁשּלֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאת

יד ּכמֹו חברֹו, ׁשל ביתֿיד]זֹו ׁשּלֹו.[- לאבן ְֲֵֶֶֶֶָָ
.Â נֹותן ּבית - ּגּביו על עלּיה והיתה נגע, ּבֹו ׁשּנראה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּקֹורֹות[מחשיב] התקרה]את נראה [וטהורות]לעלּיה[של ; ְֲִִֶַָָָ
- ּגּביו על עלּיה היתה לא לּבית. הּקֹורֹות את נֹותן ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּבעלּיה,
הּמלּבנין  את ּומּציל עּמֹו; נּתצין ּכּלן ועפרֹו, ועציו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻאבניו

סריגי -]ואת על שמניחים החּלֹונֹות.[שבכות ְְִֵֶַַ
.Ê הּלֹוקח- טהֹור ּבבית אֹותן ּובנה מסּגר, מּבית אבנים ְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻ

נראה [אם] ׁשּבּטהֹור. האבנים את חֹולץ לּמסּגר, הּנגע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻחזר
- הּׁשני והּבית יּנתץ; הּמסּגר ׁשּבנה, האבנים על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻנגע
נגע  ּבֹו ׁשּנראה ּבית ּכל ּכדין זה, ּבנגע אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָמסּגירין

ְִַָּכּתחּלה.
.Á והּטיחה?ּכיצד החליצה אחר המנּגע הּבית את מטהרין ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָֻ

ואזֹוב  ארז ועץ צּפרים ּוׁשּתי חרׂש, ּבכלי חּיים מים ְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַמביא
ּכטהרת תֹולעת, ׁשּבארנּוּוׁשני ׁשּבאדם אדם אּלא ּדבר, לכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ׁשבע  מּזה ּובבית מצרע, ׁשל ידֹו לאחר ּפעמים ׁשבע ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּזה
מעׂשיהן  ּכל ּוׁשאר מּבחּוץ; ּבית ׁשל הּמׁשקֹוף על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָּפעמים

ִָׁשוין.

טז  ¤¤ּפרק
יטמא ּבית ‡. ּבֹו, הּנֹוגע ּכל הּטמאֹות: מאבֹות אב .המנּגע, ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֻֻ

ועצים  אבנים אֹו הסּגר, אחר מּמּנּו ׁשחֹולצין אבנים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוכן
וכל  הּטמאֹות; אבֹות ּכּלן - אֹותֹו ּכׁשּנֹותצין ּבית ׁשל ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻֻועפר
ּובביאה. ּובמּׂשא ּבמּגע וכלים אדם מטּמא מהן, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכּזית
אׁשר  ּכל נטמא טהֹור, לבית ּכּזית מהן נכנס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
מצרע. ּכאדם ּבביאה, מטּמאין ׁשּכּלן - וכלים מאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּבּבית
הרי  - סיד מהם ועׂשה ׂשרפם, ואם ּבהנאה; אסּורין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֻוכּלן
מארה  ּבֹו ּתן - ממארת" "צרעת ׁשּנאמר: ּבהנאה, אסּור ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

קללה] לעיר,[- חּוץ אֹותם מׁשּלחין - וכּלן ּבֹו. ּתהנה ואל ,ְְְְִִֵֶַַָָָָֻ
חֹומה. מּקפת ׁשאינּה ּפי על ִֵֶֶֶַַָָֻאף

בדיקה]מסּגרּבית ·. לצורך מּתֹוכֹו,[- אּלא מטּמא אינֹו - ְְִִֵֵֶַַָָֻ
עד  יטמא אתֹו, הסּגיר ימי ּכל הּבית אל "והּבא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

הּמחלט אבל ּומאחֹוריו;[שנטמא]הערב". מּתֹוכֹו מטּמא - ְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָֻ
. . ממארת "צרעת ׁשּנאמר: טמא, - מאחֹוריו ּבֹו ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּנֹוגע
טמאה  לֹו הֹוסיף אּלא היה?! טהֹור וכי - הּוא" טמא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּבּבית,
אבנים  וכן מאחֹוריו. ויטּמא טמא, ּכּלֹו ׁשּיהיה טמאתֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻעל

מאחֹוריהן. מטּמאין ּבּמסּגר, הּנגע ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּיׁש
ּבביאה אחד ‚. לטּמא והּמחלט, ׁשהיה הּמסּגר ּבית ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻֻ

אֹו[מכסה]מס מסּגר, ּבין מחלט ּבין מנּגע, ּבית ּגּבי על ְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָֻֻֻ
הּנכנס  אֹו האילן, ּתחת העֹומד - עליו מסך ׁשהּוא ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאילן
אהל  ּתחת הּטמא והּבית הּוא ׁשהרי טמא; - החיצֹון ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹלּבית
נטמא  - ׁשם והּנחה לאהל, הּנכנסת מנּגעת אבן וכן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאחד.
- עֹובר והּטהֹור האילן, ּתחת מּנחת היתה ּבאהל. אׁשר ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻּכל
ּבאבן  אדם ועבר האילן, ּתחת עֹומד הּטהֹור היה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָנטמא;
ׁשּמֹוׁשב  טּמאהּו; ׁשם, הּניחּה ואם טּמאהּו; לא - ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֻמנּגעת
ועציו  אבנים ּבין ּכלים, ּבין אדם ּבין ּכמֹוהּו, - ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָֻהמנּגע

ֲַָועפרֹו.
-הּמאהיל „. עליו ׁשהאהילה אֹו מנּגעת, אבן על ּבידֹו ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ׁשּיּגע  עד .טהֹור, ִֶַַָ
ּכּלֹוטהֹור ‰. נכנס אפּלּו אחֹוריו, ּדר מנּגע לבית ׁשּנכנס ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻ

ׁשּנאמר  טהֹור, - מחטמֹו ּדרחּוץ הּבית"; אל "והּבא : ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתֹורה. טּמאה ְִִָָָּביאה

.Â נטמא טהֹור טמא, לבית ורּבֹו ראׁשֹו טּלית ׁשהכניס וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻ
נטמאת. טמא, לבית ׁשלׁש על ׁשלׁש מּמּנה ׁשהכניס ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹטהֹורה
ׁשאר  אבל נטמא. טמא, לבית אוירֹו ׁשהכניס חרׂש ּכלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוכן
נטמא  הּכלי, רב ּומּׁשּיכניס הּכלי; רב ׁשּיכניס עד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹּכלים,

ּבכלים אמּורים? ּדברים ּבּמה חלּוצין [בגדים]מּיד. ׁשּנכנסּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָ
אדם] על לבושים אינם לבית [- ׁשּנכנס מּיׂשראל אדם אבל .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ

ּבידיו  וטּבעֹותיו ּברגליו, וסנּדליו ּבבגדיו, לבּוׁש והּוא ְְְְְְְְְְִַַַָָָָָָָָָָֻמנּגע,
ׁשם  ׁשּיׁשהה עד טהֹורים, ּובגדיו מּיד; טמא האדם הרי -ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבלפּתן, חּטים ּפת ּביצים ּכׁשלׁש ויאכל אדם ׁשּיסב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכדי
ּבּבית, והאכל ּבגדיו; את יכּבס ּבּבית, "והּׁשכב ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
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ּבגדיו  ׁשאין ,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיכּבס
לּׁשֹוכב  ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמאין,
ׁשהה  אם - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּכאֹוכל.

נטמ  האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּבגדיו.ּכדי אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם  לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Á לּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט  ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ּכדי  ׁשם ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻידֹו

טהֹורֹות  ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, .אכילת ְְְְְֲִִִִַַַָָֹ
.Ë ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל [- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ
זה  הרי המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
וכּיֹוצא  אדמה ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.
מכּסין  והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבהם,
הם  ּפתיל, צמיד מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבבית

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה ע"ג וכל בנוי בור -] ְְְְִֶַַַַָָ
ּכלים הקרקע] מגּלין, ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכם
.È הרּבה הּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי  'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור  הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי  ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות  הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם ה ּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָקירֹות
יֹוׁשב  ׁשהּוא ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהּתץ
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשֹוכב
ואם  יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיּׂשרפּו,
ויהיה  ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעמד
רׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמבּדל
ּבּתֹורה  מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר:
ארע  מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהי
ּבׁשנים, מּמּנּו ּגדֹולה ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָלמרים
והיא  הּים; מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָוגּדלּתּו
והּוא  נביאים. לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֹלא
ענו  מׁשה "והאיׁש ׁשּנאמר: הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
לבני  וחמר קל ּבצרעת. נענׁשה מּיד כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד".
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתם  להתרחק ארחֹותיו, לכּון ׁשרצה למי ראּוי ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלפיכ
רׁשעים  ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר

ּבּתחּלה  הרׁשעים: הּלצים  יׁשיבת ּדר הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוסכלּותם.
ּברב  ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ּבדברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמרּבין
ּכענין  הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּדברים";
עתק"; צּדיק על הּדברֹות ׁשקר, ׂשפתי "ּתאלמנה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדפי  ולתת ּבּנביאים לדּבר הרּגל להם יהיה ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומּתֹו
ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבדבריהם,
ּכ ּומּתֹו ּבנביאיו"; ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱִִִִִִִַָָָָָֹהאלהים,
"ויחּפאּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאין
הּוא  והרי אלהיהם". ה' על כן לא אׁשר ּדברים יׂשראל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבני
מי  ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ּפיהם, בּׁשמים "ׁשּתּו ּבהם: ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר
ּתחּלה  ׁשהּלכה לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּגרם
קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת הרׁשעים ׂשיחת היא זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ.
עם  מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁשיבת
אּלא  אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ׂשיחת אבל ׁשכר. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹותי
עֹוזר  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ודברי תֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּבדברי
ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ּומזּכה ידם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל

א  לפניו,איׁש זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב רעהּו, ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ה' ְְְְְִֵֵליראי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  תשרי ט"ו שני יום
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

א  ¤¤ּפרק
אב ‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות  ּבמּגע מאבֹות אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה  מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

מּדף ּומטּמא טמאה, אב -]אֹותן שמעליו דבר ּגּביו.[- על ְְֵַַַַַָָָָֻ
קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם ואחד [שראתה ְְֶֶַָָָָָ

גדֹולה ימים]זבה שלושה עצמּה[שראתה מחמת זבה ואחד , ְְְֲֵֶַַָָָָָָָ
מ  -אֹו ׁשלׁש ּבעל אֹו ראּיֹות ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, חמת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן ְְֲִֵֵַַָָָֻֻטמאת
.‚- ימים עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה

ׁשלׁשּבזיבה  ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ּבזיבה „. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדים קטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד

חּמה[בידי]סריס ‰. סריס מלידה]אדם ּבזיבה [- מּטּמאין , ְְְְִִִִִַַָָָָ
הּבריאין. ְְִִִַָּכׁשאר

.Â אּלא אין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּבלבן  והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ

.Ê נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי עליהם [- נֹותנין , ְְְְְֲִִֵֶַֻ
ּובאדם  ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻֻחמרי
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ּבגדיו  ׁשאין ,ּדעּת על תעלה וכי - ּבגדיו" את ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָיכּבס
לּׁשֹוכב  ׁשעּור לּתן אּלא ׁשם?! ׁשּיאכל עד ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמתטּמאין,
ׁשהה  אם - העֹומד אֹו הּיֹוׁשב, אֹו הּׁשֹוכב, ואחד ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּכאֹוכל.

נטמ  האמּורה, האכילה ׁשעּור לאכל ּבגדיו.ּכדי אּו ְְְְֱֲֲִִִֵֶָָָָָָֹ
.Êוטּבעּתֹו וסנּדלֹו ּכתפֹו, על וכליו מנּגע, לבית ׁשּנכנס ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻמי

מּיד, מּלטּמא מּציל ׁשאינֹו מּיד; טמאין והם הּוא - ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּבכּפיו
ּבהם  לבּוׁש ׁשהּוא ּכלים ׁשהיּואּלא והּבהמה הּגֹוי וכן . ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

מּיד; הּכלים נטמאּו - המנּגע לבית ונכנסּו ּבכלים, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֻלבּוׁשין
ּכּבהמה. טמאה, מקּבל אינֹו הּגֹוי ְְְֲֵֵֵַַַָָָֻאבל

.Á לּבית,מי חּוץ ידיו ּופׁשט מנּגע, ּבבית עֹומד ׁשהיה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
נטמאּו - הּׁשעּור אכילת ּכדי ׁשהה אם - ּבידיו ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָוטּבעֹותיו
ּופׁשט  ּבחּוץ, העֹומד וכן ּבחּוץ. ׁשהם ּפי על אף ְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּטּבעֹות,
ּכדי  ׁשם ׁשהּו ואם מּיד. ּבלבד ידיו נטמאּו - מנּגע לבית ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָֻידֹו

טהֹורֹות  ׁשהּו, לא ואם טּבעֹותיו; נטמאּו הּׁשעּור, .אכילת ְְְְְֲִִִִַַַָָֹ
.Ë ּפתילּכל ּבצמיד מהודק]הּמּציל כיסוי הּמת,[- ּבאהל ְְִִִֵֶַַַָָָֹ

מכּסה שהוא]מּציל כל כיסוי הּמּציל [- וכל מנּגע; ּבבית ְְְְִִִֶַַַַָָֻֻ
זה  הרי המנּגע, ּבבית מגּלה היה אפּלּו - הּמת ּבאהל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻֻמכּסה
וכּיֹוצא  אדמה ּוכלי אבנים ּכלי אֹו חרׂש ּכלי ּכיצד? ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹור.
מכּסין  והיּו ּבתֹוכם, וכלים ּומׁשקין אֹוכלין ׁשהיּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּבהם,
הם  ּפתיל, צמיד מּקפין ׁשאינם ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻּבבית

והחּדּות הּבֹור טהֹורין. ּׁשּבתֹוכם מה ע"ג וכל בנוי בור -] ְְְְִֶַַַַָָ
ּכלים הקרקע] מגּלין, ׁשהן ּפי על אף - המנּגע ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻֻׁשּבּבית

טהֹורין. ְְִֶָׁשּבתֹוכם
.È הרּבה הּצרעת ענינים ּכֹולל ּבׁשּתפּות, האמּור ׁשם הּוא - ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָֻ

'צרעת'; קרּוי האדם, עֹור לבן ׁשהרי לזה; זה ּדֹומין ֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין
וׁשּנּוי  'צרעת'; קרּוי הּזקן, אֹו הראׁש ׂשער מקצת ְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּונפילת
האמּור  הּׁשּנּוי וזה 'צרעת'. קרּוי הּבּתים, אֹו הּבגדים ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָעין
- הּׁשם ּבׁשּתפּות 'צרעת' ּתֹורה ׁשּקראּתּו ּובבּתים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻּבבגדים
ּכדי  ּביׂשראל, היה ופלא אֹות אּלא עֹולם, ׁשל מּמנהגֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאינֹו
מׁשּתּנֹות  הרע, ּבלׁשֹון ׁשהמסּפר הרע. מּלׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלהזהירם
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם ה ּבית; יטהר ּבֹו, חזר אם ּביתֹו. ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָקירֹות
יֹוׁשב  ׁשהּוא ׁשּבביתֹו, העֹור ּכלי מׁשּתּנין - הּבית ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻׁשהּתץ
עד  ּברׁשעֹו עמד ואם יטהרּו; ּבֹו, חזר אם עליהם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָוׁשֹוכב
ואם  יטהרּו; ּבֹו, חזר אם ׁשעליו. הּבגדים מׁשּתּנין ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּיּׂשרפּו,
ויהיה  ויצטרע, עֹורֹו מׁשּתּנה - ׁשּיּׂשרפּו עד ּברׁשעֹו ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָעמד
רׁשעים, ּבׂשיחת יתעּסק ׁשּלא עד לבּדֹו, ּומפרסם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמבּדל
ּבּתֹורה  מזהיר הּוא זה ענין ועל הרע. ולׁשֹון הּלצּות ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא
ה' עׂשה אׁשר את זכֹור . . הּצרעת ּבנגע "הּׁשמר ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואֹומר:
ארע  מה התּבֹוננּו אֹומר: הּוא הרי ;"ּבּדר למרים, ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאלהי
ּבׁשנים, מּמּנּו ּגדֹולה ׁשהיא ּבאחיה ׁשּדּברה הּנביאה, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָלמרים
והיא  הּים; מן להּצילֹו ּבעצמּה וסּכנה ּברּכיה, על ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָוגּדלּתּו
והּוא  נביאים. לׁשאר ׁשהׁשוּתּו טעת, אּלא ּבגנּותֹו, ּדּברה ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֹלא
ענו  מׁשה "והאיׁש ׁשּנאמר: הּדברים, אּלּו ּכל על הקּפיד ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
לבני  וחמר קל ּבצרעת. נענׁשה מּיד כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמאד".
ונפלאֹות. ּגדֹולֹות לדּבר ׁשּמרּבים הּטּפׁשים, הרׁשעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאדם
מיׁשיבתם  להתרחק ארחֹותיו, לכּון ׁשרצה למי ראּוי ,ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָלפיכ
רׁשעים  ּברׁשת אדם יּתפס ׁשּלא ּכדי עּמהם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּומּלדּבר

ּבּתחּלה  הרׁשעים: הּלצים  יׁשיבת ּדר הּוא וזה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוסכלּותם.
ּברב  ּכסיל, "וקֹול ׁשּנאמר: ּכענין הבאי, ּבדברי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָֹמרּבין
ּכענין  הּצּדיקים, ּבגנּות לסּפר ּבאין ּכ ּומּתֹו ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָּדברים";
עתק"; צּדיק על הּדברֹות ׁשקר, ׂשפתי "ּתאלמנה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּדפי  ולתת ּבּנביאים לדּבר הרּגל להם יהיה ּכ ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומּתֹו
ּבמלאכי  מלעבים "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכענין ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבדבריהם,
ּכ ּומּתֹו ּבנביאיו"; ּומּתעּתעים ּדבריו, ּובֹוזים ְְְְֱִִִִִִִַָָָָָֹהאלהים,
"ויחּפאּו ׁשּנאמר: ּכענין ּבעּקר, וכֹופרין ּבאלהים לדּבר ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבאין
הּוא  והרי אלהיהם". ה' על כן לא אׁשר ּדברים יׂשראל ְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבני
מי  ּבארץ". ּתהל ּולׁשֹונם ּפיהם, בּׁשמים "ׁשּתּו ּבהם: ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר
ּתחּלה  ׁשהּלכה לׁשֹונם ּפיהם? ּבּׁשמים לׁשית להם ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָּגרם
קרנֹות, יׁשיבת להם ׁשּגֹורמת הרׁשעים ׂשיחת היא זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבארץ.
עם  מׁשּתאֹות ּבּתי ויׁשיבת הארץ, עּמי ׁשל ּכנסּיֹות ְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁשיבת
אּלא  אינּה וצּדיקיהם יׂשראל ּכׁשרי ׂשיחת אבל ׁשכר. ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹותי
עֹוזר  הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּולפיכ חכמה; ודברי תֹורה ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָּבדברי
ה' יראי נדּברּו "אז ׁשּנאמר: - ּבּה אֹותם ּומזּכה ידם, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָעל

א  לפניו,איׁש זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע, ה', וּיקׁשב רעהּו, ל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשמֹו". ּולחֹוׁשבי ה' ְְְְְִֵֵליראי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  תשרי ט"ו שני יום
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ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָיׁש
זבה; טמאת ּדין (ג) יֹולדת; טמאת ּדין (ב) נּדה; ְְְִִִֶֶַַַָָָֻֻֻטמאת

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור זב. טמאת ּדין ְְְִִִִֵֵֵַָָֻ(ד)

א  ¤¤ּפרק
אב ‡. מארּבעּתן אחד ּכל - והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּזב

הּטמאֹות  ּבמּגע מאבֹות אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמאין ; ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ
ועֹוׂשה  מּתחּתיו, ּומרּכב ּומֹוׁשב מׁשּכב ּומטּמא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּובמּׂשא,

מּדף ּומטּמא טמאה, אב -]אֹותן שמעליו דבר ּגּביו.[- על ְְֵַַַַַָָָָֻ
קטּנה·. זבה יומיים]אחד או יום זיבות דם ואחד [שראתה ְְֶֶַָָָָָ

גדֹולה ימים]זבה שלושה עצמּה[שראתה מחמת זבה ואחד , ְְְֲֵֶַַָָָָָָָ
מ  -אֹו ׁשלׁש ּבעל אֹו ראּיֹות ׁשּתי ּבעל זב ואחד אנס, חמת ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ

אחרים. לטּמא ׁשוה ּכּלן ְְֲִֵֵַַָָָֻֻטמאת
.‚- ימים עׂשרה ּבת ּבנּדה; מּטּמאה - אחד יֹום ּבת ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָקטּנה

ׁשלׁשּבזיבה  ּבת ּבֹועלּה,; את מטּמאה - אחד ויֹום ׁשנים ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹ
ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו

ּבזיבה „. מּטּמא - אחד יֹום ּבן ועבדים קטן ּגרים ואחד . ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּובזיבה. ּבנּדה מּטּמאין יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָואחד

חּמה[בידי]סריס ‰. סריס מלידה]אדם ּבזיבה [- מּטּמאין , ְְְְִִִִִַַָָָָ
הּבריאין. ְְִִִַָּכׁשאר

.Â אּלא אין ּבאדם; האיׁש ולא ּבלבן, מּטּמאה האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
ּבלבן  והאיׁש ּבאדם, .האּׁשה ְְְִִֶֶָָָֹֹ

.Ê נקבה]ואנּדרֹוגינֹוסטמטּום או זכר ספקי עליהם [- נֹותנין , ְְְְְֲִִֵֶַֻ
ּובאדם  ּכאיׁש, ּבלבן מּטּמאין האּׁשה: וחמרי האיׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻֻחמרי
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ׂשֹור  אין ,לפיכ ּבספק; וטמאתן ּתרּומה ּכאּׁשה. עליהן פין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֻ
טמאת על עליהן חּיבין ואין מקּדׁש[כניסת]וקדׁשים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

קדשים]וקדׁשיו אכילת ׂשֹורפין [- ּכאחד, ואדם לבן ראה . ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹֹ
מקּדׁש על עליהן חּיבין אין אבל וקדׁשים; ּתרּומה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעליהן
ׁשּתהיה  עד ּתׁשּלחּו", נקבה עד "מּזכר ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוקדׁשיו
הּנֹוגע  וכן וּדאית. נקבה טמאת אֹו וּדאי זכר טמאת ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָֻֻֻהּטמאה

ׁשּלֹו ואדם הספק]ּבלבן טמאת [של על חּיב אינֹו ּכאחת, ְְְְֵֶֶֶַַַַַָֹֹֻ
הּוא נגע וקדׁשיו; ׁשראה,[הספק]מקּדׁש ואדם ּבלבן עצמֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הּמקּדׁש. ּביאת על חּיב זה ְֲִִֵֶַַַַָָהרי
.Á ּבכל ּדם מטּמא - הּיֹולדת ּדם אֹו הּזבה, ּדם אֹו הּנּדה, ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

והּזב"; ּבנּדתּה, "והּדוה ׁשּנאמר: ּובמּׂשא, ּבמּגע ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּוא,
ּבענין  ּבארנּו ּוכבר ּכמֹוה. ׁשּמדוה למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּפי
ראתה  אם אבל ּבאּׁשה; טמאים דמים ׁשחמּׁשה נּדה, ְֲֲֲִִִִִִִֵֶָָָָָָָָאּסּור
מׁשקין  ּוׁשאר רּקּה ּכמֹו ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - ירק ְְְְֲִֵֵַָָָָָֹֻּדם

ויֹורד. ׁשֹותת וזה ויֹוצא, מתעּגל ׁשהרק מּמּנה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹוצאין
.Ë מּדפנּהאּׁשה הּולד קיסרי]ׁשּיצא ניתוח ילדה ויֹוצא [- , ְְִִֵֶַָָָָָָָ

הּטמאֹות, מאבֹות אב הּדם אֹותֹו הרי - הּדפן מן ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻעּמֹו
והאּׁשה  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, והּזיבה; והּלדה הּנּדה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכדם

הרחם. ּדר ּדם מּמּנה ׁשּיצא עד ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָטהֹורה,
.È טמאת מקֹור טמאה האּׁשה לארץ, ונפל ׁשּנעקר האּׁשה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ׁשהזיע מקֹור וכן האּׁשה [הוציא]ערב; מרּגלּיֹות, טּפי ּכׁשּתי ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
אחד  ׁשּתראה עד נּדה, אינּה אבל ערב. טמאת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻטמאה

אֹותּה. המטּמאין דמים ְְֲִִִֵַַָָָמחמּׁשה
.‡È אּלא הזיעה ׁשאינּה טהֹורה, האּׁשה הרי - אחת טּפה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

לּמקֹור  .מחּוץ ִַָ
.·Èזֹובֹו,זֹובֹו" ׁשּנאמר: ּכזב, הּטמאֹות מאבֹות אב - זב ְְֱֲֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

ראּיה  ׁשהּוא. ּבכל ּובמּׂשא ּבמּגע ּומטּמא הּוא"; ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָטמא
ּכׁשכבת  היא והרי ּבמּׂשא, מטּמאה אינּה - זב ׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָראׁשֹונה
והּמֹוׁשבֹות  הּמׁשּכבֹות וכן מּקטן. ּבין ּגדֹול, מאיׁש ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָזרע,
- הּׁשנּיה ׁשראה עד ראׁשֹונה ראּיה מּׁשראה עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּיׁשב
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשנּיה, ראּיה אחר אּלא זב קרּוי ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָטהֹורין;
טמא  אין ּכׁשּתים, מרּבה אחת ראה ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֻֻּבהלכֹות

הּמ מזיז]סיטאּלא אחרֹונה.[- טּפה ֲִִֵֶַַָָָ
.‚È ׁשּנאמר ראּיה - ּבמּׂשא מטּמאה מצרע, ׁשל :ראׁשֹונה ְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּגמּור, ּזב מה ּגמּור; ּכזב הּצרּוע הרי זב", וכל צרּוע ְְֲֵַַַַָָָָָָָָָ"ּכל
מטּמאה  הראׁשֹונה ראּיתֹו מצרע, אף - ּבמּׂשא מטּמא ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹזֹובֹו

ְַָּבמּׂשא.
.„Èאחד רּקֹו ּכל - זרעֹו וׁשכבת רגליו ּומימי זב ׁשל ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  ּבכל ּומטּמא ּתֹורה; ּדין טמאה, אב ּבמּגע מּׁשלׁשּתן , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻ
ּבּטהֹור"; הּזב ירק "וכי ּברק: אֹומר הּוא הרי ְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹּובמּׂשא;
ּבהן  יהיה ׁשּלא אפׁשר אי זרעֹו, וׁשכבת רגליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומימי

טיפות]צחצּוחי ׁשהּוא.[- ּכל זיבה ְִִֵֶָָ
.ÂË רּקֹוואחד מהן, אחד ּכל - וזבה ויֹולדת נּדה ואחד זב, ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ

ּבהלכֹות  ׁשּנאמר מקֹום ּכל וכן ּכזב; טמאה אב רגליו ְְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּומימי
הארּבעה  ׁשאר ואחד הּזב, אחד - 'הּזב' .אּלּו ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

.ÊË רּקֹו,ּתׁשעה - והן טמאה, אב מהן ׁשלׁשה ּבזב: מׁשקין ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֻֻ
אדם  מטּמא מאּלּו אחד וכל זרעֹו. וׁשכבת רגליו, ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָּומימי

ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשהּוא, ּבכל ּכולד וכלים מהן ּוׁשלׁשה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּגפתֹו ודם עינֹו, ּדמעת - הן ואּלּו מכתו]הּטמאה, וחלב [- , ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַַָָֻ

אדם, מטּמאין ׁשאין טמאין ּכמׁשקין מאּלּו אחד ּכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאּׁשה.
ּוׁשלׁשה  ׁשּיתּבאר. ּכמֹו סֹופרים, מּדברי ּכלים מטּמאין ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאבל
מּמּנּו, הּיֹוצאת סרּוחה ולחה זעתֹו, - הן ואּלּו טהֹורין, ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמהן

צואה]והראי ּכמֹותן [- וחבריו, הּזב מן הּׁשלׁשה אּלּו הרי . ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
וניעֹו ּכיחֹו האדם. מהגרון]מּׁשאר ליחות האף [- ּומי ורירֹו ְְְִִִִֵַָָָָָ

ּדם  חׁשּובין. הם הרק ּובכלל ּדבר, לכל ּכרּקֹו הן הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻׁשּלֹו
אּמה מּפי המילה]הּיֹוצא אבר הרי [- - מּפיו הּׁשֹותת ודם , ְֲִִִִֵֵֵַַַָָ

טמא  זה הרי - ּדם וירק מֹוצץ היה מּגפתֹו; ּדם ּבכלל ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהם
רק. צחצּוחי ּבלא לֹו אפׁשר אי ׁשּימצץ ׁשהּדם ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹֹּכרק,

ב  ¤¤ּפרק
ׁשל ‡. זֹובֹו אבל ויבׁש. לח מטּמא ויֹולדת, וזבה נּדה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדם

ׁשהּוא  זמן ּכל אּלא מטּמא אינֹו - זרעֹו וׁשכבת ורּקֹו, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֻזב,
אם  ּכּמה? ועד מטּמא. אינֹו מּדי, יֹותר יבׁש אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָלח;
הרי  - ׁשהיה לכמֹות וחֹוזר לעת, מעת ּבפֹוׁשרין אֹותֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָׁשֹורין
ּפי  על אף ּבתחּלתן, ּפֹוׁשרין הּמים היּו אם ּכלח; מטּמא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָזה

ּבסֹופן  ּפֹוׁשרין קּבלה ׁשאינן ּדברי האּלּו, הּדברים וכל . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
רבינו] .[ממשה

הרי ·. - לח היה ואם טהֹור; הּמסיטֹו נּדה, ׁשּטוּתּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּפׁשּתן
ּפיה  רק מּפני מטּמא, .זה ְְִִֵֵֶַָֹ

.‚- לׁשּתֹותֹו ׁשּלא ונמל הּכֹוס, ּפי על ּפיו ׁשהּניח ְְְִִִִִִֶֶַַַַָֹזב
את -הּמסיט ׁשהּוא ּכל הּזב מּמּנּו ׁשתה טהֹור; הּכֹוס ִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הּזב  ּפי מׁשקה מּפני טמא, .הּמסיטֹו ְְְִִִֵֵֵַַַָָ
את „. נׁש טהֹור; הּמסיטן הּבצל, ואת הּפת את ׁשּנׁש ְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָזב

הּזב  ּפי מׁשקה מּפני טמא, הּמסיטן - הּמלפפֹון ואת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּקיׁשּות
ּבהן  .הּמתערב ְִֵֶַָָ

ׁשּקצצן‰. תּורמּוסין ּוקלּפי פֹולין בפיו]קלּפי קילף הּגֹוי [- ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכמֹו ּדבריהן, לכל ּכזבים הּגֹוים ׁשּכל טמא; הּמסיטן -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

הרב.ׁשּיתּבאר. אחר ּבהן הֹולכין ׁשּבּׁשוקין, הּקלּפין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
.Â מראיוּדם ּבטלּו אם - ּבמים ׁשּנתערב הדם]טמא ,[של ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ

אֹותֹו רֹואין ּביין, אֹו טהֹור ּבדם נתערב טהֹור; הדם הּכל [את ְְְִִִֵַַָָָָֹ
והיין] ּבמים הטהור ׁשּנתערב טמא רק וכן מים. הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹּכאּלּו

קׁשּור היה אם סמיך]- הר [- נמחה ּכברּיתֹו, ואם טמא; זה י ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
אחר, ּברק נתערב טהֹור. הּכל מראיו, ּבטלּו אם - ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹּבּמים
מאּלּו טמא רגלי מי וכן מים. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָרֹואין
לאו, ואם טהֹור; הּכל מראיהן, ּבטלּו אם - ּבמים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּנתערבּו
אֹותן  רֹואין - טהֹורין רגלים ּבמי אֹו ּביין, נתערבּו ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָטמא.
אחר  הֹולכין ּגֹוים, ׁשל רגלים ּבמי נתערבּו מים. הן ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּכאּלּו
מטילין  וגֹוים יׂשראל ׁשהיּו ּגדֹול ּכלי אֹו עּוקה ּכיצד? ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרב.
יׂשראל, רב ואם טמא; הּכל ּגֹוים, רב אם - רגליהם מי ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹׁשם
מי  נתערב אם וכן טמא. הּכל למחצה, מחצה טהֹור; ְְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהּכל

הרב. אחר הֹולכין - זה יׂשראל רגלי ּבמי זה, גֹוי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹרגלי
.Ê ׁשֹואלין[- של חֹוׁשׁשין [כלים ואין מקֹום, מּכל רגלים מי ְְְֲִִִִֵֵַַָָ

מי  לכּנס יׂשראל ּבנֹות נחׁשדּו ׁשּלא - הן נּדֹות ׁשל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּמא
נּדֹות. ּכׁשהן ְְִֵֵֶֶַרגליהן
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.Áוכּבסֹוחרׂש רגליהן, מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
שטפו] ּבהן [- ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבין  ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַטמאין;
מּמימי  לחלּוחית ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּכּבסֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַַָרגלים
.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ׁשבעת [ולא ּבסֹוף רגליה מימי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

- הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָימי
אחר  אֹו היתה, וזבה הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהרי
רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיציאה,

ו  וטבלה, ספק ונתּגּירה זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים הטילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחר  אֹו הּנכרי, רגלי ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָאם

הּטהֹורין. יׂשראל רגלי ּכמימי הן והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָיציאה,
.È ּובלדה העבדים ּובנּדה ּבזיבה אבל מּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּדין  - ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
אליהם: ואמרּתם יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתֹורה,
לא  ּבזיבה, מּטּמאין יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאיׁש

וחכמים  ּכזבים הּגֹוים. טמאים ׁשּיהיּו הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּתׁשע  ּבן הּזכר ׁשּיהיה - והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלכל
אחד  ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים
עליהם  ּגזרּו לא זה, מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹומעלה;
רגיל  יׂשראל ּתינֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּביאה. ּביאתן אין זה, מּזמן ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאצל
אּלא  ׁשּלהן; זרע ׁשכבת על ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעת
ּגזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשכבת
ׁשהרי  - סֹופרים מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי טמאה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻעליה
זרען  ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין זבין היּו ׁשאּלּו יֹודעין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּכל

ּומאחר  הּזב; זרע ּכׁשכבת טמאה ׁשּטמאתן אב ׁשּיֹודעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
וקדׁשים. ּתרּומה עליהן לׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֹמּדברי

ולדה נמצאת  זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ּגֹוי, ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּדם  נקּיים ׁשהן ּפי על אף עצמן, והּגֹויה והּגֹוי ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל
ּובֹועל  ּומרּכבן, ּומׁשּכבן רגליהם, ּומימי הּגֹוים, ורק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוזֹוב,
,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה אב מאּלּו אחד ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּגֹויה
ׂשֹורפין  ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

וכּלן  הּתרּומה. את ּבמּגע,עליהן וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשהּטמאה  אּלא ּדבר, לכל הּזב ּכמֹו - ּבמּׂשא אדם ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּומטּמאין
- רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּדבריהם

יבׁש. מטּמא ואינֹו לח, ְְְֵֵֵֵַַַָמטּמא

ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככלים הּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע  איני עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו,
אׁשר  הּמׁשּכב "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו רבינו]יׁשּכב למדּו,[ממשה ְְְְִִִִַַָָָָָ
ּותלאֹו וכלים, אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהּכתּוב
וכלים  אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאה

הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻאּלא
יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ
ּבין  הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
ּבּמה  הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול
אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנבעלת
ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָנטמא

א  ואינֹו ולד ּבֹו;ׁשהּוא ּכנֹוגע הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ְְִִֵֶַַַַַָָָָואחד

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טהֹור, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכל  הרי - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּולאחר
ׁשעֹות  וארּבע עׂשרים עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּטהרֹות

ועד טמאֹות. הבדיקה]למפרע בד הרי [- הּתׁשמיׁש, ׁשּלאחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַ
מּפני  ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה
וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ׁשעתּהׁשּיׁש ּדּיּה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ואילך] מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה ׁשעת , הּגיע . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹוסּתּה
וסּתּה; מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
מצאה  ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא ְְְְְְֲִִַָָָָָָָֻוזֹו

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו אֹו[כואבת]מתעּטׁשת, מעיה, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹו[צמרמורת]אֹוחזּתּה עליה, ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּבעת  לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאבריה
ׁשּתמּתין  אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתחיל
ּבסֹוף  הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה

למּודה היתה ּכל [רגילה]הּוסת. הּוסת, ּבתחּלת לראֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
להיֹות  למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָרֹואה
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;
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.Áוכּבסֹוחרׂש רגליהן, מי ּבֹו מטילין הּזבה אֹו הּזב ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
שטפו] ּבהן [- ׁשּכּבסֹו הּמׁשקין הרי ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבין  ּבמים ׁשּכּבסֹו ּבין טהֹורין, - ׁשליׁשית ּופעם ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַטמאין;
מּמימי  לחלּוחית ּבֹו נׁשאר לא ׁשהרי רגלים; ּבמימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּכּבסֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַַָרגלים
.Ëׁשּנעקרּו מגופה]זבה יצאו ׁשבעת [ולא ּבסֹוף רגליה מימי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

- הּטבילה אחר מים והטילה וטבלה, וירדה הּספירה, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָימי
אחר  אֹו היתה, וזבה הֹולכין, עקירה אחר אם ספק הן ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהרי
רגליה, מימי ׁשּנעקרּו ּגֹויה וכן טהֹורה. ׁשהיא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָיציאה,

ו  וטבלה, ספק ונתּגּירה זה הרי - ׁשּטבלה אחר מים הטילה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אחר  אֹו הּנכרי, רגלי ּכמי הם והרי הֹולכין, עקירה אחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָאם

הּטהֹורין. יׂשראל רגלי ּכמימי הן והרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָיציאה,
.È ּובלדה העבדים ּובנּדה ּבזיבה אבל מּטּמאין ּכיׂשראל. , ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָ

ּדין  - ּבלדה ולא ּבנּדֹות ולא ּבזיבה לא מּטּמאין, אין ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָֹֹֹהּגֹוים
אליהם: ואמרּתם יׂשראל, ּבני אל "ּדּברּו ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּתֹורה,
לא  ּבזיבה, מּטּמאין יׂשראל ּבני - זב" יהיה ּכי איׁש, ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאיׁש

וחכמים  ּכזבים הּגֹוים. טמאים ׁשּיהיּו הּגֹוים ּכל על ּגזרּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּתׁשע  ּבן הּזכר ׁשּיהיה - והּוא ּונקבֹות; זכרים ּדבריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלכל
אחד  ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת והּנקבה ומעלה, אחד ויֹום ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשנים
עליהם  ּגזרּו לא זה, מּזמן למּטה הּקטּנים אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹומעלה;
רגיל  יׂשראל ּתינֹוק יהיה ׁשּלא ּכדי הּגזרה, ׁשעּקר - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻטמאה
ּביאה. ּביאתן אין זה, מּזמן ּופחֹות זכּור, ּבמׁשּכב הּגֹוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאצל
אּלא  ׁשּלהן; זרע ׁשכבת על ּגזרּו לא עליהן, ׁשּגזרּו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבעת
ּגזרּו לא מה ּומּפני ּתֹורה. ּכדין טהֹורה ּגֹוי ׁשל זרעֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשכבת
ׁשהרי  - סֹופרים מּדברי ׁשּטמאתן להֹודיע ּכדי טמאה? ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻעליה
זרען  ׁשכבת היתה ּתֹורה, ּדין זבין היּו ׁשאּלּו יֹודעין ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֹהּכל

ּומאחר  הּזב; זרע ּכׁשכבת טמאה ׁשּטמאתן אב ׁשּיֹודעין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
וקדׁשים. ּתרּומה עליהן לׂשרף יבֹואּו לא סֹופרים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָֹֹמּדברי

ולדה נמצאת  זיבה ּדם אֹו נּדה ודם ּגֹוי, ׁשל ׁשּזֹובֹו למד, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּדם  נקּיים ׁשהן ּפי על אף עצמן, והּגֹויה והּגֹוי ּגֹויה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשל
ּובֹועל  ּומרּכבן, ּומׁשּכבן רגליהם, ּומימי הּגֹוים, ורק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹוזֹוב,
,לפיכ סֹופרים; מּדברי טמאה אב מאּלּו אחד ּכל - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻּגֹויה
ׂשֹורפין  ואין וקדׁשיו, מקּדׁש ּביאת על עליהן חּיבין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

וכּלן  הּתרּומה. את ּבמּגע,עליהן וכלים אדם מטּמאים ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשהּטמאה  אּלא ּדבר, לכל הּזב ּכמֹו - ּבמּׂשא אדם ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֻּומטּמאין
- רגליה ּומימי ּכרּקּה הּנכרית, ודם ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּדבריהם

יבׁש. מטּמא ואינֹו לח, ְְְֵֵֵֵַַַָמטּמא

ג  ¤¤ּפרק
ׁשל ּבֹועל ‡. הּטמאֹות מאבֹות אב ׁשהּוא ּכנּדה, - נּדה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֻ

ּובמּׂשא,ּתֹורה  ּבמּגע אדם ּומטּמא ּבמּגע, ּכלים מטּמא ; ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבהּסט ּכנּדה.[הזזה]ּומטּמא ּומרּכב מׁשּכב ּומטּמא , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּומרּכבה;אין ·. נּדה ּכמׁשּכב ּומרּכבֹו, נּדה ּבֹועל מׁשּכב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
מאבֹות  אב - נּדה עליו ׁשּדרסה והּמרּכב ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּמׁשּכב

ּככלים הּטמאֹות, טמאה, ולד - ּומרּכבֹו נּדה ּבֹועל ּומׁשּכב ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻ
אּלא  ּכלים, ולא אדם מטּמאין ׁשאינן ּבהן, נֹוגע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהּוא
מּטמאת  מׁשּכבֹו טמאת נגרעה ולּמה ּבלבד. ּומׁשקין ְְְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָָָָֻֻאכלין

נּדה  ּבבֹועל ׁשּנאמר מּפני עליו,מׁשּכבּה? נּדתּה "ּותהי : ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
יׁשּכב  אׁשר הּמׁשּכב "וכל ּבֹו: ונאמר ימים", ׁשבעת ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָוטמא
יֹודע  איני עליו", נּדתּה "ּותהי ׁשּנאמר מאחר יטמא". ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעליו,
אׁשר  הּמׁשּכב "וכל נאמר ולּמה מׁשּכב?! מטּמא ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא

הּׁשמּועה מּפי יטמא"? עליו רבינו]יׁשּכב למדּו,[ממשה ְְְְִִִִַַָָָָָ
ּותלאֹו וכלים, אדם מּלטּמא חמּורה, מּטמאה נּתקֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשהּכתּוב
וכלים  אדם יטּמא ולא ולד, מׁשּכבֹו ׁשּיהיה קּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבטמאה

הּטמאֹות. ולדֹות ּכׁשאר ּבלבד, ּומׁשקין אכלין ְְְְְֳִִִִֶַַַַָָָֻאּלא
יֹום אחד ‚. ׁשֹומרת על אֹו הּזבה, על אֹו הּנּדה, על הּבא ִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יֹום  יומיים]ּכנגד או יום זיבות ראתה -]- הּיֹולדת על אֹו , ְֶֶֶֶַַ
ּבין  הּגֹומר, ואחד הּמערה אחד ּכדרּכן, ׁשּלא ּבין ּכדרּכן ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבין
ּבּמה  הּגדֹולה. על ׁשּבא קטן ּבין הּקטּנה, על ׁשּבא ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּגדֹול
אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּבֹועל ּבׁשהיה אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
אינֹו מּכאן, ּפחֹות אבל אחד; ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהּנבעלת
ּבלבד, ּבנּדה נֹוגע מּׁשּום אּלא נּדה, ּבֹועל מּׁשּום ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָנטמא

א  ואינֹו ולד ּבֹו;ׁשהּוא ּכנֹוגע הּוא הרי הּזב, ּבֹועל וכן ב. ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
הּזב. מן הּנבעל אֹו ּבּזב, הּנֹוגע ְְִִֵֶַַַַַָָָָואחד

יֹום הּנּדה,„. ּכנגד יֹום וׁשֹומרת על והּזבה, אף והּיֹולדת , ְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אֹו לעת, מעת למפרע מּטּמאֹות ּכּלן - ּדם ראת ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

לפקידה האחרונה]מּפקידה מהבדיקה נקרא [- הּוא וזה ; ְְְְִִִִִֶָָָ
לּה ואין טהֹורה, ׁשהיתה אּׁשה ּכיצד? ׁשּבּנּדה. לעת' ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ'מעת

קביעות]וסת טהֹור,[- ּומצאה ּבׁשחרית עצמּה ּובדקה , ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָ
הּטהרֹות  ּכל הרי - ּדם ּומצאה עצמּה ּבדקה הּיֹום ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָָָָָּובחצי

ּפקידה מּׁשעת בדיקה]ׁשעׂשת ּפקידה [- ׁשעת עד ראׁשֹונה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טהֹור, ּומצאה הּיֹום ּבדקה אם וכן למפרע. טמאֹות ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָהּׁשנּיה,
ּכל  הרי - ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ׁשלׁשה אֹו ׁשנים ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹּולאחר
ׁשעֹות  וארּבע עׂשרים עד ּדם ׁשּמצאה מעת ׁשעׂשת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּטהרֹות

ועד טמאֹות. הבדיקה]למפרע בד הרי [- הּתׁשמיׁש, ׁשּלאחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַ
מּפני  ּכפקידה, אינֹו - הּתׁשמיׁש וׁשּלפני ּכפקידה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָהּוא

יפה. ּבֹו ּבֹודקת ֵֶֶֶֶָָׁשאינּה
וסּתּהאּׁשה ‰. ּבׁשעת ּדם וראת וסת, לּה ׁשעתּהׁשּיׁש ּדּיּה - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

ואילך] מכאן טמאה למפרע [- טמאה ואינּה ׁשעת , הּגיע . ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָ
- ּדם ּומצאה ּבדקה ימים ּולאחר עצמּה, ּבדקה ולא ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָָָֹוסּתּה
וסּתּה; מּׁשעת נּדה ּבחזקת היא והרי למפרע, טמאה זֹו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
מצאה  ואם מקֹום. ּבכל האמּורה וסתֹות טמאת היא ְְְְְְֲִִַָָָָָָָֻוזֹו

טהֹורה. זֹו הרי - הּוסת אחר ּכׁשּבדקה טהֹורה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה
.Â אֹוּכל מפהקת, ּבעצמּה ּתרּגיׁש - וסת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חֹוׁשׁשת אֹו אֹו[כואבת]מתעּטׁשת, מעיה, וׁשּפּולי כרׂשּה ּפי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
צמרּורית אֹו[צמרמורת]אֹוחזּתּה עליה, ּכבד ראׁשּה אֹו , ְְִֵֶַַָָָָָֹ

ּבעת  לראֹות ׁשּדרּכּה אּׁשה יׁש ּבאּלּו. וכּיֹוצא ּכבדין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָאבריה
ׁשּתמּתין  אּׁשה ויׁש ּבתחּלתֹו; מּיד מאּלּו, מקרה ּבּה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיתחיל
ּבסֹוף  הּדם ּתראה ּכ ואחר ׁשּתים, אֹו ׁשעה זה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּבמקרה

למּודה היתה ּכל [רגילה]הּוסת. הּוסת, ּבתחּלת לראֹות ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
להיֹות  למּודה היתה טמאֹות; הּוסת ּבתֹו ׁשעׂשת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָהּטהרֹות
הּוסת  ּבתֹו ׁשעׂשת הּטהרֹות ּכל הּוסת, ּבסֹוף ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָָרֹואה
עד  לראֹות, ׁשּדרּכּה מּׁשעה אּלא חֹוׁשׁשת, ואינּה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָטהֹורֹות;
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.Ê דם]ּכתםהרֹואה הּפקידה [של עת עד למפרע, טמאה - ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
האחרונה] טמא [הבדיקה הּכתם, עליו ׁשּנמצא הּבגד וכן .ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

'ּבדקּתי  ׁשּתאמר: עד ּכּמה? עד ולא למפרע; הּזה, החלּוק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹ
טמא  - ּבדקה ולא אֹותֹו, ּכּבסה אפּלּו ּכתם'. עליו ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹהיה
נמצא  ואפּלּו הּפקידה. ׁשעת עד למפרע, הּכּבּוס ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּקדם
הּבדיקה; ׁשעת עד למפרע, מּטּמא זה הרי  - לח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָהּכתם
ונעׂשה  מים עליו נפלּו ועּתה ׁשם, היה מּימים אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשאני

ַלח.
.Á ׁשעתןוכל ׁשּדּין ולהבא]הּנׁשים מכאן רק שטמאות -]- ְְִֶַַָָָָָ

הּנׁשים  אּלּו ּכל למפרע. אֹותן מטּמא ואינֹו ּכראּיתן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכתמן
ּכתם, מֹוצאה ּבין ּדם רֹואה ּבין - למפרע ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמּטּמאֹות
וכן  ּובגדים; אדם לטּמא למפרע ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמטּמאֹות
הּמּקף  חרׂש ּכלי ואפּלּו למפרע. טמאין רגליהן, ּומימי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻֻרּקן

ּפתיל מהודק]צמיד אבל [כיסוי למפרע; אֹותֹו מטּמאֹות , ְְְְֲִִֵַַַָָָ
אּלא  נּדה, ּבֹועל מּׁשּום למפרע הּבֹועל את מטּמאֹות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאינן
מאחר  אֹותּה הּבֹועל - ּכתם הרֹואה וכל ּבלבד. נֹוגע ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׁשּום

נּדה. ּבֹועל מּׁשּום טמא הּכתם, ְִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנמצא
.Ë טמאה מעּברת אּמֹו - והחזירּה ידֹו את העּבר ׁשהֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻ

לעת  מעת וטמאת יד, יֹולדת וטמאת מּפקידה לדה. אֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻֻ
וטמאת  וסתֹות, וטמאת ׁשּבארנּו, ּכמֹו למפרע ְְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָֻֻלפקידה

אין ּכתמים  ,לפיכ ּבספק. וטמאתן סֹופרים, מּדברי הּכל - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָֹֻ
חּלין  וכן ּתֹולין; אּלא וקדׁשים, ּתרּומה עליהן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻׂשֹורפין
אבל  ּתֹולין. ּבאּלּו, ׁשּנטמאּו הּקדׁש טהרת על ְְְֲֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנעׂשּו

לחּלה הּטבּולין וחּלין הּתרּומה, טהרת על [שלא הּנעׂשים ְְְְֲֳִִִַַַַַַַָָָֻ
חלה] מהם ׁשהן הופרשה הּטמאֹות אּלּו ּבכל מּטּמאין אין -ְְְִִֵֵֵֶַַָֻ

ּומׁשּכבן  הּנׁשים, מאּלּו אחת ׁשּכל למד, נמצאת ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּדבריהם.
מאחר  ּכתם רֹואה ּובֹועל רגליהן, ּומימי ורּקן ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּומרּכבן,
- וחזר האבר ׁשּיצא מאחר יֹולדת ּובֹועל הּכתם, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצא

סֹופרים. מּדברי טמאֹות אבֹות ְְְֲִִִֵָֻֻּכּלן

ה'תשע"ג  תשרי ט"ז שלישי יום
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ׁשעתן‡. ּדּין ׁשהן נׁשים ולהבא]ארּבע מכאן רק [טמאות ְְִֵֶַַַָָָָ

ּובתּולה, ּומניקה, מעּברת, - הן ואּלּו למפרע; מּטּמאֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻואינן
עּברּה מּׁשּיּכר מעּברת? היא איזֹו חודשים]ּוזקנה. ג' היתה [- . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻֻ

רּוח הּפילה ּכ ואחר ּדם, וראת מעּברת שלפוחית ּבחזקת -] ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ׁשעתּה;ריקה] ודּיּה ּבחזקתּה, זֹו הרי - ולד ׁשאינֹו ּדבר ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָָאֹו

- עּברּה הּכר  ּכ ואחר ּדם, למפרעראת מּטּמאה זֹו [-הרי ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻֻ
לעת] עׂשרים מעת ּכל מניקה? היא איזֹו הּנׁשים. ּככל ,ְְְִִִִֵֶַָָָָ

אֹו זה, זמן ּבתֹו ּבנּה מת אפּלּו הּלדה; מּיֹום חדׁש ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוארּבעה
עׂשרים  אחר אבל ׁשעתּה. ּדּיּה - למניקה נתנּתּו אֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּגמלּתּו,
זֹו הרי - והֹולכת מניקה ׁשהיא ּפי על אף חדׁש, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוארּבעה
ׁשּלא  ּכל ּבתּולה? היא איזֹו הּנׁשים. ּככל למפרע, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמּטּמאה
ּבתּולים  ּבתּולת לא אמרּו, ּדמים ּבתּולת מּימיה; ּדם ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹראת

נבעלה] נּׂשּואין [שלא מחמת ּדם וראת נּׂשאת אפּלּו ּכיצד? .ְֲֲִִִִֵֵַַָָָָ
בעילה] ּבתּולה [- היא עדין - לדה מחמת ּדם וראת ילדה אֹו ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָ

עליה  ׁשעברּו ּכל זקנה? היא איזֹו ׁשעתּה. ודּיּה טמאה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלענין
הּוא  ואיזה ּדם. ראת ולא לזקנּותּה, סמּו חדׁשים ְְְְְֳִִֵֶָָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּבפניה, 'זקנה' לּה קֹוראין ׁשחברֹותיה ּכל לזקנּותּה? ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹסמּו
ועברּו וחזרה וראתה, עֹונֹות ׁשלׁש עליה עברּו מקּפדת. ְְְְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹואינּה
היא  הרי - וראת יתר אֹו ּפחֹות אֹו אחרֹות עֹונֹות ׁשלׁש ְֲֲִֵֵֵֶָָָָָָָֹעליה

למפרע. ּומּטּמאה הּנׁשים, ְְְְִִֵַַַַָָָּככל
ׁשֹופעת·. אפּלּו ּדם, ׁשראת דם]ּבתּולה ׁשבעה [שותתת ּכל ְְֲִִֶַַָָָָָָ

ּדֹולפת טיפין]אֹו ּופסק,[טיפין ּדם ראת אחת; ּפעם זה הרי - ֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ
פעמים. ׁשּתי זֹו הרי - וראתה ְְְְְֲֲִֵֵָָָָָוחזרה

לראֹות‚. זמּנּה הּגיע ׁשּלא י"ב]ּתינקת גיל ּדם [לפני וראת , ְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֹ
ׁשליׁשית, ּפעם ראת ׁשעתּה; ּדּיּה ּוׁשנּיה, ראׁשֹונה ּפעם -ְְְִִִִַַַַַָָָָָָָ

חדׁשים ׁשלׁשה עליה עברּו למפרע. ראיה]מּטּמאה ,[ללא ְְְְְֳִִֵֶַַַָָָָָָֹ
חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
ׁשלׁשה  עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָֹאחרים,

למפרע. מּטּמאה - וראתה אחרים, ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַָָָָחדׁשים
לראֹות„. זמּנּה ׁשהּגיע י"ב]ּתינקת ּפעם [מגיל - וראת , ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

עליה  עברּו למפרע. מּטּמאה ׁשנּיה, ׁשעתּה; ּדּיּה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה,
עליה  עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראתה ּכ ואחר חדׁשים, ְְְְֲֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
למפרע. מּטּמאה - ראתה ּכ ואחר אחרים, חדׁשים ְְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

ׁשראּו‰. לראֹות, ׁשהּגיעּו ּובתּולה ּוזקנה ּומניקה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמעּברת
מּטּמאֹות  - ׁשנּיה ּפעם ראּו ׁשעתן; ּדּין - ראׁשֹונה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָראּיה

ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנׁשים, ּככל ּבאנס למפרע הראׁשֹונה ראּו ואם . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשעתן. ּדּין הּׁשנּיה, אף -ְְִַַַָָָָ

.Â,חדׁשים ׁשלׁשה עליה ועברּו ּדם, ׁשראת מניקה אֹו ְְְְְֳִִֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֻמעּברת
חדׁשים  ׁשלׁשה עליה עברּו ׁשעתּה; ּדּיּה - ראת ּכ ְְְְֳִֶַַַָָָָָָָָָָָֹואחר
- ראׁשֹונה לראּיה ׁשליׁשית ׁשהיא ׁשנּיה, ּפעם וראת ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָָאחרים,

למפרע  טהרמּטּמאֹות ּדם אחר ּדם הרֹואה עד . יולדת דם -] ְְְִֵַַַַַַַָָָֹ
לנקיבה] ופ' זכר ללידת יום ׁשעֹות,מ' וארּבע עׂשרים ְְְְִֶַַָּבתֹו

ׁשעתּה מּטּמאה ּדּיּה ׁשאינּה ּפי על אף - ׁשעתּה ׁשּדּיּה וכל . ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אּׁשה  וכל ּתמיד; עצמּה ּבֹודקת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָלמפרע,
טהר, ּדם על ויֹוׁשבת הּנּדה מן חּוץ - מׁשּבחת לבּדק, ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹֻהּמרּבה

ּכלּום. להן מֹועלת הּבדיקה ְְִֵֶֶֶֶַָָׁשאין
.Ê ּבכל עצמן ּבֹודקֹות להיֹות יׂשראל לבנֹות להן ּתּקנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָחכמים

ערבית ׁשל טהרֹות מּפני ּבׁשחרית, אתמול]יֹום בהן שנגעו -], ְְְְֲִִִֵֶַַָ
ּתרּומה, אֹוכלת וכל ׁשחרית; ׁשל טהרֹות מּפני ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּובערבית,
ּבׁשעה  ּבֹודקת אּׁשה וכל ּבתרּומה. ׁשאֹוכלת ּבׁשעה ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבֹודקת

הולכת]ׁשעֹוברת אם [- אבל הּטהרֹות; מּפני מּטתּה, לׁשּמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
- לבעלּה ּבדיקה צריכה אינּה ּבטהרֹות, עֹוסקת היתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹלא

ּכמֹוהּנׁשים ׁשּכל לבעליהן, טהרה ּבחזקת וסת, להן ׁשּיׁש ְְְְֲֳִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
נּדה. ּבענין ְְְִִֵֶַַָׁשּבארנּו

.Á לפרקןחזקת הּגיעּו ׁשּלא עד יׂשראל, ראייתן]ּבנֹות זמן -] ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
מּׁשהּגיעּו אבל אֹותן. ּבֹודקֹות הּנׁשים ואין טהרה, ּבחזקת -ְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אֹותן. ּבֹודקֹות ונׁשים ּבדיקה, צריכֹות - ְְְְְְִִִִָָָָלפרקן
.Ë,יׁשהחרׁשת אם - ּכאּלּו ּדעּתּה ׁשּנטרפה ּומי והּׁשֹוטה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּפ אֹותןלהן מתּקנֹות לטבילה]קחֹות אותן ומכינות ,[הבודקות ְְְִֶַָָ
ּבתרּומה. אֹוכלֹות אּלּו ְְֲִֵֵָהרי

.È;טמאה ּבחזקת יׂשראל, מּבין הּבאים הּכתמים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכל
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יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
- טהֹורין מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן מקום חּוץ -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - וּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È טהרֹות,ּבגד ּגּביו על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

- עבר ולא הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם [נחלש להטּבילֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
על מראהו] הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לטהרֹו. אחרת ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהּכתם
.„È ּכתםּכ ואחר עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

צאּבֹון עליו סבון]העביר ׁשּנעׂשּו[- הּטהרֹות הרי - ועבר , ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
הֹואיל  הּצבע, מעביר ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָעל
וׁשּמא  ּכתם, ּבחזקת זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשבעה  עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר ְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָאּלּו
ּכל  - ועבר ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹסממנים,
לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּטהרֹות
ׁשנּיה, ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹטהֹורֹות;
ורֹוצה  עליו, מקּפיד ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;
ּכבר  ויטּבילֹו. ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהֹוציא
על  ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעה ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבארנּו

אֹותם. מעבירין והיא הם, מה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּכתם
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
ּבאהל, מטּמא - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום .ּומטּמא ְִֵֶֶַ

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הן  הרי - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה

לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים
ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -]- ְְִִִִֵַַָָָָ
ּפי  על ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

הּמקו  מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ה ׁשעדין ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מֹועלת  והּטבילה טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

טהר. ּדם אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻלכל
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר  ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ּבמׁשלם  אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה

הטוהר]הּימים ימי כשימלאו יֹום [- ּכטבּול היא הרי - ְֲִִִֵַָ
יֹום? ּכטבּול ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָׁשהעריב
ּכראׁשֹון  היא הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָלענין
ּבטמא  אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלטמאה
- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמת
ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָאֹוכלת
ּתרּומה  ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
ּכמֹו טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי -ְְְְֲֳֵֶֶַָָָ
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשּיתּבאר;
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת
אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, מׁשקין ּוכמימי הּטמאין, ׁשּכל ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּזב  מן חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצאין
מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, אבֹות וכּיֹוצא מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,
.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ

ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי ּכמֹו[יום החּמה, הנץ אחר ְְִֵֶַַַַַָָָ
ּתלּויין  ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו

בספק] ּבֹו[עומדים ׁשּנגעה ּכל - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם :ְְְִִֶַַָָָָָֹ
- ׁשּטבלה אחר ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה ְְֲִֶַַָָָָָָָָָטהֹור,

ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּומֹוׁשב,[מטמאה]ּכל מׁשּכב ְְְְִֵֶָָָָָָָ
עּמּוד  ׁשּיעלה קדם הּׁשּמּור ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובֹועלּה
מׁשּכב  עֹוׂשה ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשחר

ָּומֹוׁשב.
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי לערב [של וטבלה , ְְְְֶֶַַָָָָָָָ

ּפי  על אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָליל
אּסּור  ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאינּה

ִָנּדה.
.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
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יׂשראל, ּבערי והּנמצאים טהֹורין. הּגֹוים, מּבין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָוהּבאים
מצניעין  אּלא ּכתמיהן, להׁשלי נחׁשדּו ׁשּלא - ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹטהֹורין
- טהֹורין מקֹום, ּבכל הּנמצאים הּכתמין ּכל ,לפיכ ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָאֹותן;

הּטמאֹות  ּבית ּוסביבֹות ּבחרים הּנמצאים מן מקום חּוץ -] ְְְְִִִִִֵַַָֹֻ
לנידות] ׁשּבארנּו.מיוחד ּכמֹו ּבספק, טמאתן וכּלן, .ְְְְְֵֵֶַָָָָֻֻ

.‡È סממנין ּכל ׁשבעה עליהן מעבירין הּטמאין, הּכתמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צבע] הם אולי לא [לבדוק ּבין הּכתם עבר ּבין ,ּכ ואחר ;ְֵֵֶֶַַַַָָֹ

צבע; הּוא הרי ּכלל, עבר לא ׁשאם - וטהֹור מטּבילֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹעבר,
ּכהה אֹו עבר ׁשעברּו[נחלש]ואם ּומאחר ּכתם, זה הרי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ואפּלּו נּכר. ׁשרּׁשּומֹו ּפי על אף ּבטל ּכבר הּסממנין, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָעליו
ׁשבעת  עליו ׁשהעביר ּכיון - וּדאי נּדּות ּדם ׁשל ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכתם

טהרֹות. ּגּביו על ועֹוׂשה ּומטּבילֹו, ּבטל; ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהּסממנים,
.·È ׁשבעה ּבגד הּבגד ּכל על מעביר - הּכתם ּבֹו ׁשאבד ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה אם - זרע ׁשכבת ּבֹו אבדה ּומטּבילֹו. בגד][סממנים, ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ
ׁשחּוק היה ואם ּבמחט; ּבֹודקֹו ּבֹודקֹו[משומש]חדׁש, , ְְְְִַַָָָָָ

.[בשמש]ּבחּמה ַַָ
.‚È טהרֹות,ּבגד ּגּביו על ועׂשה והטּבילֹו ּכתם, עליו ׁשהיה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

- עבר ולא הּסממנים, ׁשבעת הּכתם על העביר ּכ ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹואחר
צרי ואינֹו טהֹורֹות; ׁשעׂשה והּטהרֹות צבע, זה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

עינֹו ּכהה אֹו הּכתם, עבר ואם אחרת. ּפעם [נחלש להטּבילֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
על מראהו] הקּפיד ׁשהרי טמאֹות, והּטהרֹות ּכתם, זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

לטהרֹו. אחרת ּפעם להטּבילֹו וצרי להסירֹו; ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָהּכתם
.„È ּכתםּכ ואחר עבר, ולא סממנים, ׁשׁשת עליו ׁשהעביר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

צאּבֹון עליו סבון]העביר ׁשּנעׂשּו[- הּטהרֹות הרי - ועבר , ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַָָָָ
הֹואיל  הּצבע, מעביר ׁשהּצאּבֹון ּפי על אף טמאֹות; ּגּביו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָעל
וׁשּמא  ּכתם, ּבחזקת זה הרי הּסממנין, ׁשבעת העביר ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשבעה  עליו העביר עֹובר. היה הּׁשביעי, העביר ְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָאּלּו
ּכל  - ועבר ׁשנּיה, ּפעם והעבירן וחזר עבר, ולא ְְְְְְֱִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹסממנים,
לׁשנּיה, ראׁשֹונה ּתכּבסת ּבין ּגּביו על ׁשּנעׂשּו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּטהרֹות
ׁשנּיה, ּתכּבסת אחר ּגּביו על ׁשּנעׂשּו הּטהרֹות וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹטהֹורֹות;
ורֹוצה  עליו, מקּפיד ׁשהּוא ּדעּתֹו וגּלה הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָטמאֹות;
ּכבר  ויטּבילֹו. ׁשּיבּטלֹו עד טמא, זה הרי - רּׁשּומֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלהֹוציא
על  ׁשּמעבירין הּסממנין ׁשבעה ּביאה, אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבארנּו

אֹותם. מעבירין והיא הם, מה ְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּכתם
.ÂË ּכתם,האּׁשה מּׁשּום מטּמא - ּדם מּמּנה ויצא ׁשּמתה, ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

א  טמא. מקֹומֹו ׁשהּמקֹור, הּנּדה; הּדם ּכדם ׁשּיצא ּפי על ף ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
יצא, טמא ּומּמקֹום הֹואיל נּדה, ּכאן ואין ׁשּמתה, ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָאחר
ּבאהל, מטּמא - רביעית בֹו היה ואם ּכתמים. טמאת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻמטּמא

ּכתם  מּׁשּום .ּומטּמא ְִֵֶֶַ

ה  ¤¤ּפרק
ּבטמאתן,הּזב,‡. הן לעֹולם - והּיֹולדת והּנּדה, והּזבה, ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ

אפּלּו ׁשּיטּבל; עד ּומרּכב, ּומׁשּכב וכלים אדם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּומטּמאין
הן  הרי - טבלּו ולא טמאה, ראּית ּבלא ׁשנים ּכּמה ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹֻנתאחרּו

ְְָָֻּבטמאתן.
עׂשר יֹולדת ·. וארּבעה לזכר, ׁשבעה אחר טבלה ׁשּלא ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

טהר  ימי ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתראה, ּדם ּכל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלנקבה

לנקבה] ופ' זכר ללידת יום מ' הּנּדּות,[עד ּכדם הּוא הרי -ְֲִֵַַ
אּלא  ּבלבד, ּבימים הּכתּוב ּתלה לא ויבׁש; לח ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּומטּמא

ּוטבילה. ְְִִָָּבימים
ּדם יֹולדת ‚. מּמּנה ונעקר לטהרה, מּטמאה לטּבל ׁשּירדה ְְְְְֱֳִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

הּׁשּנים לבין חּוץ ויצא ברחם]ּבירידתּה, מסויים מקום -]- ְְִִִִֵַַָָָָ
ּפי  על ואף זה, לדם מֹועלת הּטבילה ואין טמאה; זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי

הּמקו  מן ּבעלּיתּה מּמּנה נעקר ואם ּבבׂשרּה. הּוא ה ׁשעדין ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מֹועלת  והּטבילה טהר, ּדם ׁשהּוא מּפני טהֹורה, זֹו הרי -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

טהר. ּדם אֹותֹו ּומׂשימה ּבאברים, הּמבלע הּדם ְְְִִֵַַַַָָָָָָֹֻלכל
ׁשל יֹולדת „. עׂשר וארּבעה זכר, ׁשל ׁשבעה אחר ׁשּטבלה ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

יֹולדת  היתה אם נקּיים ימי ׁשבעת ספירת אחר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנקבה,
ועדין  ׁשּטבל ּכטמא ׁשּלּה, טהר  ימי ּבכל היא הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבזֹוב
הּימים. אֹותן ּבכל יֹום, ּכטבּול היא והרי ׁשמׁשֹו. העריב ְְְֱֲִִִִִֵֶַַָָָֹלא
ּבמׁשלם  אּלא טהר, ימי ּבסֹוף אחרת טבילה צריכה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹואינּה

הטוהר]הּימים ימי כשימלאו יֹום [- ּכטבּול היא הרי - ְֲִִִֵַָ
יֹום? ּכטבּול ׁשהיא אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשמׁשֹו. ְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶַָׁשהעריב
ּכראׁשֹון  היא הרי לקדׁשים, אבל ּומעׂשר; ּתרּומה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַָָָָלענין
ּבטמא  אֹו ּבנּדה ׁשּנגע ּכמי אּלא טבל, לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלטמאה
- טהר ימי ּבתֹו ׁשהּיֹולדת, למד, נמצאת ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמת
ּכמֹו יֹום, ּכטבּול הּתרּומה את ּופֹוסלת ּבמעׂשר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָאֹוכלת
ּתרּומה  ׁשל ּכּכר על טהרתּה ּומּדם מרּקּה נפל ואם ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּיתּבאר.
ּכמֹו טהֹור, יֹום טבּול ׁשּמׁשקה ּבטהרתֹו; הּוא הרי -ְְְְֲֳֵֶֶַָָָ
עד  הּטמאֹות, ּכולד הּקדׁשים את ּומטּמא ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשּיתּבאר;
ׁשּמאחר  לי, ויראה לּכל. טהֹורה ּותהי טהר ימי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹׁשּתׁשלים
ּבּסֹוף, טבילה צריכה ׁשהיא הּקדׁש, את מטּמאה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהיא
טבילה  צריכה ׁשאינּה ּפי על אף ּבּקדׁש, ּתּגע ּכ ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹואחר

הּתרּומה. לאכילת ְֲִֶֶַַַַָאחרת
אֹויֹולדת ‰. זכר ׁשל ׁשבעה אחר וטבלה מצרעת, ׁשהיא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכרּקּה טמא, ׁשּלּה טהרה ּדם הרי - נקבה ׁשל עׂשר ְְְֲֳֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻארּבעה
טמאין  ּכמׁשקין וכּלן רגליה, מׁשקין ּוכמימי הּטמאין, ׁשּכל ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּזב  מן חּוץ - ּבהן נֹוגעין ׁשהן ּכמׁשקין מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּיֹוצאין
מׁשקין  ׁשלׁשה ׁשהרי ּבֹו, אבֹות וכּיֹוצא מּמּנּו הּיֹוצאין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַֻהּטמאֹות,
.Â יומיים]קטּנהזבה או יום זיבה שראתה ׁשּטבלה [אשה ְְֶַָָָָָ

ׁשּלּה הּׁשּמּור הראיה]ּביֹום אחרי ּכמֹו[יום החּמה, הנץ אחר ְְִֵֶַַַַַָָָ
ּתלּויין  ּובעילתּה מּגעּה הרי - נּדה אּסּור ּבענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו

בספק] ּבֹו[עומדים ׁשּנגעה ּכל - ראת ולא הּיֹום, נגמר אם :ְְְִִֶַַָָָָָֹ
- ׁשּטבלה אחר ּדם ראת ואם ּופטּור; טהֹור ּובֹועלּה ְְֲִֶַַָָָָָָָָָטהֹור,

ועֹוׂשה טמאֹות, ׁשעׂשת טהרֹות ּומֹוׁשב,[מטמאה]ּכל מׁשּכב ְְְְִֵֶָָָָָָָ
עּמּוד  ׁשּיעלה קדם הּׁשּמּור ּבליל טבלה חּטאת. חּיב ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּובֹועלּה
מׁשּכב  עֹוׂשה ועדין  טבלה, ׁשּלא ּכמי זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשחר

ָּומֹוׁשב.
.Êעׂשר אחד ּביֹום ּדם זיבתה]הרֹואה ימי לערב [של וטבלה , ְְְְֶֶַַָָָָָָָ

ּפי  על אף ּומֹוׁשב, מׁשּכב מטּמאה זֹו הרי - עׂשר ׁשנים ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָליל
אּסּור  ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגדֹולה, זבה להיֹות ראּויה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאינּה

ִָנּדה.
.Á ּפי על אף - החּמה הנץ אחר עׂשר ׁשנים ּביֹום ְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָטבלה
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לׁשּמׁש טהֹור;}עד {ׁשאסּורה ּבֹועלּה ׁשּמׁשה, אם - לערב ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשנים  ּביֹום ּדם ׁשראת ּפי על אף טהֹורין, ּומרּכבּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּומׁשּכבּה

ּכ נּדה, ּתחּלת ׁשהּוא מּפני - הּטבילה אחר ׁשּבארנּועׂשר מֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
,לפיכ עׂשר. אחד ליֹום מצטרף ואינֹו נּדה, ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָׁשם
ועֹוסקת  טֹובלת אּלא עׂשר, ׁשנים יֹום לׁשמר צריכה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹאינּה
אחד  ּביֹום טֹובלת - ּבעׂשירי ּדם הרֹואה אבל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָּבטהרֹות.
- טבילה אחר ּדם ּבֹו ּתראה ׁשאם אֹותֹו; ּומׁשּמרת ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָעׂשר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּבֹועלּה, ונטמא ׁשעׂשת, טהרֹות ּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָנטמאּו

ּגדֹולה  זבה להיֹות ּבנּדה.ראּויה ׁשם ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָ
.Ëּגדֹולה וזבה שלושה]זב שראתה וזבה יומיים שראה [זב ְְָָָָ

יתעּסקּו לא - ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּלהן ׁשביעי ּביֹום ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּטבלּו
ימי  ׁשבעת ויסּתרּו טמאה, יראּו ׁשּמא לערב; עד ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּבטהרֹות
על  ואף למפרע. טמאֹות הּטהרֹות אֹותן ונמצאּו ְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָהּספירה,
ּכלי  מטּמאין אין - למפרע ּומרּכב מׁשּכב עֹוׂשין ׁשהם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּפי
טמאה  וראּו ׁשחזרּו ּפי על אף ׁשּטבלּו, מאחר ּבהּסט ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻחרׂש
טהֹור. ראּו, ׁשּלא עד ׁשהסיטּו חרׂש ּכלי וכל הּכל; ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹוסתרּו

ו  ¤¤ּפרק
ּבארנּו‡. ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאין וחבריו ׁשהּזב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

ּבּתֹורה  נאמר ולּמה הּוא; אחד והּמֹוׁשב והּמׁשּכב ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָָָּומרּכב.
- והּמֹוׁשב לׁשכיבה, הראּוי - ׁשהּמׁשּכב ּומֹוׁשב? ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָמׁשּכב
על  ׁשּׁשכב אֹו הּמׁשּכב, על ׁשּיׁשב ּובין ליׁשיבה. ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהראּוי
'מׁשּכב' מקֹום ּבכל אֹומר אני לפיכ טּמאהּו; - ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָהּמֹוׁשב

ו  למֹוׁשב. הּדין והּוא הראּוי לבד, זה מרּכב? הּוא איזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ
וטּפיטן החמֹור מרּדעת ּכגֹון שטיח]לרכיבה, הּסּוס.[- ְְְְֲִִֵַַַַַַַָ

הּטמאֹות ·. מאבֹות אב מהן אחד ּכל - והּמרּכב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אדם  ּומטּמאין ּבמּגע, וכלים אדם מטּמאין ּתֹורה, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָׁשל
היה  אם - ּבמׁשּכב ׁשהּנֹוגע למרּכב? מׁשּכב ּבין ּומה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמּׂשא.
מּמטּמאיו  ּפרׁש ׁשּלא עד ּכלים ּובׁשאר ּבבגדים ונגע ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאדם,

ומרכב] במשכב נוגע עדיין אֹותן [- ועׂשה טּמאן, זה הרי -ְְֲִֵֶָָָָ
ולא  ּבגדים מטּמא אינֹו - ּבמרּכב והּנֹוגע לטמאה; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻראׁשֹון
את  אֹו הּמׁשּכב את הּנֹוׂשא אבל מּגעֹו. ּבׁשעת אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָכלים,
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים מטּמא זה הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּמרּכב
מּגעֹו חּלק מרּכב ׁשּבטמאת ּומּנין מּמטּמאיו. ּפרׁש ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻעד
ּבמׁשּכב: אֹומר הּוא ׁשהרי חּלק? לא ּובמׁשּכב ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמּמּׂשאֹו,
הּוא  ּובמרּכב ּבגדיו", יכּבס - ּבמׁשּכבֹו יּגע אׁשר ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ"ואיׁש
הּנגע  וכל יטמא, - הּזב עליו ירּכב אׁשר הּמרּכב "וכל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאֹומר:
ּבֹו נאמר ולא הערב", עד יטמא - תחּתיו יהיה אׁשר ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבכל
מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ׁשאינֹו מלּמד, ּבגדיו'; ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ'יכּבס
את  הּנֹוׂשא אחד - ּבגדיו" יכּבס - אֹותם "והּנֹוׂשא ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונאמר:
נׂשיאתֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא מׁשּכב, הּנֹוׂשא אֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמרּכב
ורּקן  ּומׁשּכבן והּיֹולדת, והּנּדה והּזבה ׁשהּזב למד, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻנמצאת
ּכל  - זב ׁשל וזֹובֹו ויֹולדת, וזבה נּדה ודם רגליהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּומימי

נׂשא  אֹו אּלּו מּכל ּבאחד ׁשּנגע ואדם אב. מאּלּו -אחד ֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת אֹו נגיעתֹו ּבׁשעת ּכלים ּוׁשאר ּבגדים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמטּמא
אדם, המטּמא ׁשּכל חרׂש; ּכלי ולא אדם לא מטּמא ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואינֹו
ּכלי  מטּמא אינֹו אדם, מטּמא ׁשאינֹו וכל חרׂש; ּכלי ְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמטּמא

- ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו ׁשּנאמר טמא ׁשּכל למדּת, הּנה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָחרׂש.
ּפרׁש ׁשּלא זמן ּכל ּבהן ׁשּיּגע ּבגדים מטּמא זה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהרי
ּומטּמא  ּכמֹוהּו; לטמאה ראׁשֹון אֹותן ועֹוׂשה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻמּמטּמאיו,
לא  מטּמא ׁשאינֹו - חרׂש מּכלי חּוץ ּכבגדים, הּכלים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשאר
טמא  וכל ּפרׁש. לא ׁשעדין ּפי על אף חרׂש, ּכלי ולא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאדם
ּפרׁש, ׁשּלא עד הּוא הרי - ּבגדיו" "יכּבס ּבֹו נאמר ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּלא
ואין  ולד; ׁשהּוא מּפני ּבגדים, מטּמא ׁשאינֹו ׁשּפרׁש; ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכאחר
,לפיכ חרׂש. ּכלי ולא אדם, מטּמא ׁשאינֹו לֹומר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹצרי
את  והּנֹוׂשא מּגעֹו; ּבׁשעת ּבגדים מטּמא אינֹו ּבמרּכב, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּנֹוגע

ׁשּבארנּו. ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמרּכב,
ׁשּיּנׂשאּו‚. הּכלים הּזב[ימצאו]ּכל מן שאינן למעלה [אע"פ ְְְִִִֵֶַַַָָָָ

בו] נֹוגע נוגעין ׁשהּוא ּככלים ּכּלן והן 'מּדף'. הּנקראין הן ,ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
ולא  אדם לא מטּמאין ואינן לטמאה, ראׁשֹון ׁשהן - ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹֻּבהן
הּטמאה. ולדֹות ּכׁשאר ּומׁשקים, אכלין מטּמאין אבל ְְְְְְֲֳִִִִִֵַַַַָָָָֻכלים;

מּדבריהם מּדף, .[מדרבנן]וטמאת ְְְִִֵֶַַָֻ
הן „. הרי - ׁשּמתּו והּמצרע והּיֹולדת והּנּדה והּזבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּזב

עד  חּיין, ּכׁשהן ּכׁשהיּו מיתתן, אחר ּומרּכב מׁשּכב ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמטּמאין
ׁשּמא [ירקב]ׁשּיּמֹוק ּגזרה - מּדבריהם זֹו וטמאה הּבׂשר; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

נמצא  מת. לא עדין והּוא ׁשּמת, וידּמּו מאּלּו, אחד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלף
ּדברי  ׁשל טמאה אב מיתה, ׁשּלאחר ּומרּכבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמׁשּכבן
ּכׁשהּוא  ׁשהרי מׁשּכב; עֹוׂשה אינֹו ׁשּמת, נכרי אבל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסֹופרים.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּדבריהם, אּלא מטּמא אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחי
אינֹו‰. ּומרּכב', מׁשּכב 'טמאת ׁשֹומע ׁשאּתה מקֹום ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

עליהם;[בידיו]ׁשּיּגע ׁשּיּנׂשא ּבּמרּכב אֹו ּבּמׁשּכב הּטמא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
למׁשּכב  העׂשּוי הּכלי מן למעלה ּגדֹולֹות אבנים אפּלּו ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָאּלא
נטמא  - מּלמעלה האבנים על הּזב ונּׂשא למרּכב, ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָאֹו
מׁשּכב  אלף אפּלּו טמאה. אב ונעׂשה הּמרּכב, אֹו ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּכב
אחד  ויׁשב העליֹון, על ואבן מּזה, למעלה זה מרּכב ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו

- האבן מן למעלה ּומרּכב מׁשּכב הּכל.מּמטּמאי נטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּלמעלה הּמׁשּכב אֹו ּבארץ, הּנֹוגע הּמׁשּכב [העליון]ואחד ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבֹו נגע אם באבן]- אב [- מהם אחד ּכל ׁשכיבתֹו, ּבׁשעת ְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
על  ואבן למּטה, מׁשּכב מּמטּמאי אחד היה אם וכן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּטמאה.
למעלה  זה האבן, ּגב על ואדם וכלים ּומׁשקין ואכלין ְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּגּביו,
אֹו אכל אֹו ּכלי ואחד לטמאה. וראׁשֹון טמאין, ּכּלן - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֻֻמּזה
אֹו מׁשקה אֹו אכל אֹו ּכלי אֹו ּבּזב, הּנֹוגע אדם אֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשקה
הּטמאה; ולד הּכל - ּגּביו ׁשעל האבן על למעלה ׁשהּוא ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻאדם
ּגּבי  ׁשעל האדם מן חּוץ כלים, ולא אדם לא מטּמא ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹואינֹו

ׁשאר מטּמא מּמטּמאיו, ּפרׁש ׁשּלא ׁשעד - ּכמֹוהּזב ּכלים, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Â ולא האכלין למׁשּכב לא עׂשּויין ׁשאינן והּכלים והּמׁשקין ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
למעלה,למרּכב  עליהן ּבֹו וכּיֹוצא הּזב ויׁשב למּטה, ׁשהיּו ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

למּטה  האדם היה אם אבל טהֹורין; ּכּלן - ּבהן נגע ְְְֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֻולא
טמא  זה הרי ּבֹו, נֹוגע ׁשאינֹו ּפי על אף - למעלה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָוהּזב
ׁשהּנֹוׂשא  ּבמּׂשא, ׁשּמטּמא ּדבר נֹוׂשא ּככל זב, נֹוׂשא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשּום
הּזב, מן למעלה ׁשּיהיה ׁשּכל למדּת, הּנה לטמאה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻראׁשֹון
ּולמֹוׁשב  למׁשּכב העׂשּויין ּכלים ּובין אדם, ּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָטמא;
הּכל  - מׁשקין ּבין אכלין ּבין הּכלים, ּכל ׁשאר ּבין ְְְְֳִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹּולמרּכב,
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- ּבֹו יּגע ולא הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻראׁשֹון
למֹוׁשב  אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ ְְְְִִִֶָָָָָָָטהֹור;
העׂשּויים  והּכלים ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, אב - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלמֹוׁשב

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
דרכים וכן ·. ּבׁשבעה האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכיצד? ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה -ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנֹוגע  - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכב
אֹו העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ְְֵֵֵֵַַָָָָּבֹו
אבן  ׁשהיתה ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוכב,
ׁשּנאמר  נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין :מבּדלת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מּפי  יטמא". - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"והּיׁשב
רבינו]הּׁשמּועה ּומטּמא,[ממשה יֹוׁשב ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ

ּומֹוׁשב  מרּכב מטּמא הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
הּמרּכב  אֹו הּמׁשּכב מן מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּתחת
הּמׁשּכב. על ׁשם הּזב ׁשאין ּפי על ואף האבן, מּתחת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
זמן  ּכל ּבגדים מטּמא - הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואדם

מּמטּמאיו ּפרׁש בהם]ׁשּלא נוגע עדיין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּמׁשּכב אין ‚. על רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

- הּזב מדרס על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
אם  אבל עליו. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
מקצת  ּכיצד? טהֹור. זה הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנּׂשא

הּמׁשּכ על -הּטמא מׁשּכב אֹותֹו על הּטהֹור ּומקצת ב, ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
הּטמא  טהֹור. עליו מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכב
הּמׁשּכב  נטמא הּמרּכב, אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנּׂשא
הּמדרס  מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטהֹור וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻּכּלֹו
הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא נּׂשא ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, -ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

-זב „. לארּכן מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
לרחּבן  מּנחין היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻטמאין,
יׁשן  ואם מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהם, נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם
העׂשּויים  כלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻונמצא
וראׁשֹו ׁשנים, על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמׁשּכב,
זה  אּלא מׁשּכב מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
מׁשּכבֹות, ׁשני על עמד עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתחת
טמאין  ׁשניהם - הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת .רגלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ארּבע היה ‰. ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
על  לעמד יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻרגלי

ָֹׁשלׁש.
.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּבהמה  מּפני טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻרגליה
אין  ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיכֹולה
אנּו ואין מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבֹו
הרי  - עליה נׁשען היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹיֹודעים

החזקה ּכּלן [בוודאות]לא לפיכ מהן; ּבאחת טמאה ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֻֻֻ
ידי טהֹורֹו ׁשּתי ּתחת מּנח אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

הרי  - ורגלּה ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּבהמה,
הּבהמה  ׁשאין זה, מׁשּכב על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

ׁשּתים. על לעמד ְְֲִַַַָֹיכֹולה
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, מכבש]ׁשהּוא ,[של ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

סּכין  להכניס אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלא
הּכלים ּבין ּבּה בגדים]וכּיֹוצא ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

הֹואיל  - למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע לֹו[בידיו]ולא אֹומרים ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:] ליושב זה'[כביכול, ּבכלי מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶֶַַֹ
לישיבה] מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. עליה,[- ויׁשב ְְֵֶַַָָָָָָ

קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה [-ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
וכ מפרש] ספינה, ׁשּנאמר:ׁשל טהֹורים, אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹו: ׁשאֹומרים לא ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ"אׁשר
ליׁשיבה. נעׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ'עמד

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי ל]היה בנוסף ׁשּנעׂשה [- מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
הרדיד ּכגֹון ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - גדול]לּה ,[צעיף ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

והּתרמל והּטּלית, ּפי [ילקוט]והחלּוק, על ׁשאף - והחמת , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּוא  הרי למׁשּכב, מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל

הּמׁשּכב את ל]עם[לשכיבה]מׁשּמׁש וכן [בנוסף מלאכּתֹו; ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
הּמּטּמאין  הּכלים ּכל אבאר ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּכל
ראּוי  ּכלי ואיזה ּבמדרס, מּטּמאין ׁשאין וכלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ואיזה לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָליׁשיבה,

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
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- ּבֹו יּגע ולא הּזב, מן למּטה ׁשּיהיה וכל לטמאה. ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹֻראׁשֹון
למֹוׁשב  אֹו למׁשּכב העׂשּוי ּכלי אֹו האדם, מן חּוץ ְְְְִִִֶָָָָָָָטהֹור;
העׂשּויים  והּכלים ראׁשֹון, - ׁשהאדם אּלא למרּכב; ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּטמאה, אב - למרּכב אֹו למׁשּכב אֹו ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻלמֹוׁשב

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּבחמּׁשה הּזב ‡. והּמרּכב הּמֹוׁשב ואת הּמׁשּכב את מטּמא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכלי  ּכיצד? ונׁשען. נתלה, ׁשֹוכב, יֹוׁשב, עֹומד, - ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּדרכים
ּתחת  היה אפּלּו למרּכב, אֹו למֹוׁשב אֹו למׁשּכב ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָהעׂשּוי
יׁשב  אֹו האבן, על מׁשּכב מּמטּמאי אחד עמד אם - ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאבן
הֹואיל  - ּבּה נתלה אֹו עליה, נׁשען אֹו ׁשכב אֹו ְְִִִֶֶַָָָָָָָָעליה,
וכל  אב. ונעׂשה נטמא מקֹום, מּכל הּזה הּכלי על ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָונתנּׂשא

אּלּו, דרכים מחמּׁשה מקֹום אחד ּבכל 'מדרס' הּנקרא .הּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
דרכים וכן ·. ּבׁשבעה האדם את מטּמאין והּמרּכב הּמׁשּכב ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּכיצד? ּובמּׂשא. ּובמּגע, ׁשּמנינּו, אּלּו דרכים ּבחמּׁשה -ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנֹוגע  - ּבמדרסֹו ונטמא הּזב, עליו ׁשּדרס מרּכב אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָמׁשּכב
אֹו העֹומד, אֹו עליו, הּיֹוׁשב וכן טמא. הּנֹוׂשאֹו, אֹו ְְֵֵֵֵַַָָָָּבֹו
אבן  ׁשהיתה ּפי על אף - הּנׁשען אֹו הּנתלה, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוכב,
ׁשּנאמר  נטמא, זה הרי הּמדרס, ּובין הּטהֹור ּבין :מבּדלת ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

מּפי  יטמא". - הּזב עליו יׁשב אׁשר הּכלי על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ"והּיׁשב
רבינו]הּׁשמּועה ּומטּמא,[ממשה יֹוׁשב ׁשהּזב ׁשּמקֹום למדּו, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָ

ּומֹוׁשב  מרּכב מטּמא הּזב מה נטמא; - הּטהֹור ׁשם יׁשב ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָאם
הּמרּכב  אֹו הּמׁשּכב מן מתטּמא הּטהֹור אף - האבן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּתחת
הּמׁשּכב. על ׁשם הּזב ׁשאין ּפי על ואף האבן, מּתחת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשהּוא
זמן  ּכל ּבגדים מטּמא - הּמדרס מן למעלה ׁשהּוא זה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָואדם

מּמטּמאיו ּפרׁש בהם]ׁשּלא נוגע עדיין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
הּמׁשּכב אין ‚. על רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמׁשּכב, את מטּמא הּזב ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ

- הּזב מדרס על ׁשּדרס הּטהֹור וכן הּמרּכב; אֹו הּמֹוׁשב ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאֹו
אם  אבל עליו. רּבֹו ׁשּיּנׂשא עד הּמדרס, מחמת מתטּמא ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
מקצת  ּכיצד? טהֹור. זה הרי נגע, ולא הֹואיל - מעּוטֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹנּׂשא

הּמׁשּכ על -הּטמא מׁשּכב אֹותֹו על הּטהֹור ּומקצת ב, ְְְִִִֵַַַַַָָָָָ
הּטמא  טהֹור. עליו מקצתֹו ׁשּנּׂשא והּטהֹור טהֹור, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָהּמׁשּכב
הּמׁשּכב  נטמא הּמרּכב, אֹו הּמׁשּכב מקצת על רּבֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּנּׂשא
הּמדרס  מקצת על רּבֹו ׁשּנּׂשא הּטהֹור וכן ּכּלֹו; והּמרּכב ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻֻּכּלֹו
הּמֹוׁשב. מקצת על אּלא נּׂשא ׁשּלא ּפי על ואף נטמא, -ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

-זב „. לארּכן מּנחין ׁשהן ספסלין חמּׁשה על מּטל ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻֻ
לרחּבן  מּנחין היּו מהן; אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻטמאין,
יׁשן  ואם מהן. אחד ּכל על רּבֹו נּׂשא לא ׁשהרי טהֹורין, -ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
עליהם, נתהּפ ׁשּמא טמאים; ּכ ּובין ּכ ּבין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָעליהם
העׂשּויים  כלים ׁשּׁשה על מּטל היה אחד. ּכל על רּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻונמצא
וראׁשֹו ׁשנים, על רגליו ּוׁשּתי ׁשנים, על ידיו ׁשּתי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹלמׁשּכב,
זה  אּלא מׁשּכב מּׁשּום טמא אין - אחד על וגּופֹו אחד, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעל
מׁשּכבֹות, ׁשני על עמד עליו; רּבֹו נּׂשא ׁשהרי ּגּופֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתחת
טמאין  ׁשניהם - הּׁשני על ׁשנּיה ורגלֹו אחד על אחת .רגלֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ

ארּבע היה ‰. ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה הּמּטה, ּגּבי על יֹוׁשב ְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָ
על  לעמד יכֹולה ׁשאינּה מּפני טמאֹות, ּכּלן - הּמּטה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻרגלי

ָֹׁשלׁש.
.Â ארּבע היה ּתחת מׁשּכבֹות וארּבעה בהמה, ּגּבי על רֹוכב ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ

ׁשּבהמה  מּפני טהֹורֹות? הן מה ּומּפני טהֹורֹות. ּכּלן - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻרגליה
אין  ּומסּיע מסּיע, הרביעית ונמצאת ׁשלׁש, על לעמד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹֹיכֹולה
אנּו ואין מסּיע, להיֹות ראּויה אחת וכל והֹואיל מּמׁש. ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָּבֹו
הרי  - עליה נׁשען היה ׁשּלא היא רגל ואיזֹו יד איזֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹיֹודעים

החזקה ּכּלן [בוודאות]לא לפיכ מהן; ּבאחת טמאה ְְְְְִֵֶַַָָָָֹֻֻֻ
ידי טהֹורֹו ׁשּתי ּתחת מּנח אחד מׁשּכב היה אם ,לפיכ ת. ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻ

הרי  - ורגלּה ידּה ּתחת אֹו רגליה, ׁשּתי ּתחת אֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּבהמה,
הּבהמה  ׁשאין זה, מׁשּכב על הּזב נּׂשא וּדאי ׁשהרי טמא; ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה

ׁשּתים. על לעמד ְְֲִַַַָֹיכֹולה
.Ê ׁשּבעקליׁשב הּכלים - הּבד ּבית קֹורת על [הסל הּטמא ִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

נסחטים] הזיתים ּתחת שבו רצּוצים הם ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֶַַטמאים,
מכּבׁש על יׁשב אם אבל הבגדים]הּקֹורה. מיישר ׁשל [- ְֲִֵֶַַַַָָָ

מּפני  טהֹורים; הּמכּבׁש לּוח ׁשּתחת הּכלים הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַּכֹובסין,
רגליו על הּמכּבׁש מׁשענת ונמצאת רפּוי, מכבש]ׁשהּוא ,[של ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

סּכין  להכניס אדם ירצה ׁשאם - ׁשּתחּתיו הּכלים על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלא
הּכלים ּבין ּבּה בגדים]וכּיֹוצא ּובין [- הּמכּבׁש ׁשּתחת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָ

קׁשּור. ׁשהּוא ּפי על אף מכניס ְְִִֵֶַַַַַָהּמכּבׁש,
.Á נעׂשהזב ׁשּלא ּכלי על נוצר]ׁשּדרס אֹו[- למׁשּכב ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

הֹואיל  - למׁשּכב ראּוי ׁשהּוא ּפי על אף - למרּכב אֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָלמֹוׁשב
ּבֹו נגע לֹו[בידיו]ולא אֹומרים ׁשהרי טהֹור, זה הרי , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָֹ

עליו:] ליושב זה'[כביכול, ּבכלי מלאכּתנּו ונעׂשה 'עמד :ְְְְֲֲִִֵֶֶַַֹ
לישיבה] מיועד סאה[אינו ּכפה ּכיצד? כלי]. עליה,[- ויׁשב ְְֵֶַַָָָָָָ

קלע על אֹו ּפרכת על ׁשּיׁשב אֹו עליה, ויׁשב ערבה [-ּכפה ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
וכ מפרש] ספינה, ׁשּנאמר:ׁשל טהֹורים, אּלּו הרי - ּבהן ּיֹוצא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹו: ׁשאֹומרים לא ליׁשיבה, המיחד - עליו" יׁשב ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ"אׁשר
ליׁשיבה. נעׂשה לא זה ׁשּכלי מּפני מלאכּתנּו', ונעׂשה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ'עמד

עם ליׁשיבה, מׁשּמׁש הּכלי ל]היה בנוסף ׁשּנעׂשה [- מלאכּתֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
הרדיד ּכגֹון ּבמדרס; מתטּמא זה הרי - גדול]לּה ,[צעיף ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

והּתרמל והּטּלית, ּפי [ילקוט]והחלּוק, על ׁשאף - והחמת , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּוא  הרי למׁשּכב, מּתחּלתֹו נעׂשה לא מהם אחד ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל

הּמׁשּכב את ל]עם[לשכיבה]מׁשּמׁש וכן [בנוסף מלאכּתֹו; ְְְְְִִֵֵֶַַַָ
הּמּטּמאין  הּכלים ּכל אבאר ּכלים ּובהלכֹות ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹּכל
ראּוי  ּכלי ואיזה ּבמדרס, מּטּמאין ׁשאין וכלים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבמדרס,

לרכיבה. ראּוי ואיזה לׁשכיבה, ראּוי ואיזה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָליׁשיבה,

ח  ¤¤ּפרק
זה ּכבר ‡. ספר ּבתחּלת הסיטּבארנּו ׁשאם האדם [הזיז], ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

נֹוׂשא; מּׁשּום נטמא ּבמּׂשא, מטּמאה ׁשהיא הּטמאה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻאת
נטמא. לא האדם, את הּטמאה הסיטה אם ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹֻאבל

את אין ·. ּתסיט ׁשאם טמאה ּכּלן, הּטמאֹות אבֹות ּבכל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻֻֻ
הּטהֹו אּלא האדם - אֹותן ּותטּמא הּטהֹור, הּכלי את אֹו ר ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשּלא  ּבּזב, היתרה הּטמאה היא וזֹו ּבלבד; חבריו אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻהּזב
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הּטהֹורין, את הסיט ׁשאם - הּתֹורה ּבכל ּכמֹותֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָָמצינּו
ואדם טּמאן  הּגדר, ראׁש על מּטלת קֹורה היתה ּכיצד? . ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ

את  הּזב והניד קצתּה, על חרׂש, ּכלי אפּלּו ּכלים, אֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָטהֹור
ּכמי  זה הרי הּזב, מחמת ונתנדנדּו הֹואיל - הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּקצה
ואין  ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ונעׂשּו וטּמאן, ּבהן; ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנגע
הּכלים, את אֹו האדם את הּזב נׂשא ׁשאם לֹומר, ִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָצרי
הּדברים. אּלּו ּבכל ויֹולדת ונּדה זבה אֹו זב ואחד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּטּמאן.
מּׁשּום  נטמא הּזב, את ׁשהסיט הּטהֹור ׁשאדם למדּת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּנה
ּכלים, ּבין אדם ּבין הּטהֹור, את ׁשהסיט והּזב זב; ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנֹוׂשא
ּכאּלּו לאחרים הּזב ׁשּנּדת מּפני טּמאן, - חרׂש ּכלי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו

ּבהן. ֶַָָנגע
הּמּקף חמר ‚. חרׂש ּבכלי נגע ׁשאם - מּמּגעֹו הּזב ּבהּסט ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּפתיל מהודק]צמיד כיסוי טּמאהּו.[- הסיטֹו, ואם טהֹור; , ְְֱִִִִִָָָָ
נבּוב ׁשהּוא חרׂש ּכלי נעׂשה [חלול]וכן לא ועדין ּככּדּור, ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּפה אירנּיֹות[פתח]לֹו לּפסין ּכמֹו כך , מחוברות'. ['מחבתות ְִִִִֶָָ
הייצור] בתהליך החרס ואף נראה טּמאן; הּזב, הסיטן אם -ְְֱִִִַַָָָ

מּקף  חרׂש ּככלי הם ׁשהרי הּמת, ּבאהל טהֹורֹות ׁשהם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻעל
סתּום  ׁשּפתחֹו ּפתיל ּבתֹוצמיד ּבלּועה ׁשהיתה מחט וכן . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

העץ  את הּזב והסיט הּלבנה, ּבתֹו הּבלּועה וטּבעת ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהעץ,
ּכל  וכן ׁשּבתֹוכן; הּבלּועין הּכלים נטמאּו - הּלבנה את ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
ולא „. הֹואיל - חרׂש ּכלי לאויר רגלֹו אֹו ידֹו ׁשהכניס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָֹזב

הּנּדה  ׁשאין טהֹור; זה הרי - הנידֹו ולא מּתֹוכֹו ּבֹו ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹנגע
לאברים  מטּמאין ּבּה בלבד]וכּיֹוצא באבריהם -]. ְְְְִִֵֵַַָָ

קמטֹוזב ‰. ּבתֹו אחּוז קנה בגופו]ׁשהיה קמט והסיט [- , ְְְִֵֶֶָָָָָֻ
"וכל  ׁשּנאמר: טהֹורין, הם הרי - ּכלים אֹו אדם הּקנה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבקצה
הּׁשמּועה  מּפי ּבּמים"; ׁשטף לא וידיו הּזב, ּבֹו יּגע ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָֹאׁשר
ּבלׁשֹון  והֹוציאֹו הּזב, ּבהּסט מדּבר הּזה ׁשהּכתּוב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלמדּו,
הּגלּוי  ּגּופֹו מּׁשאר לידיו והּדֹומה ּבידיו ּנגיעה מה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָנגיעה;
לא  ׁשּבגּופֹו, ּבּגלּוי ׁשּיסיט עד - הּסטֹו אף נגיעה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאצל

הּסתרים ּבבית בגוף]ׁשּיסיט מוסתרים מקומות הּקנה [- היה . ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ׁשהּמסיט  נטמא; - הּזב את ּבֹו והסיט טהֹור, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּבקמטֹו
הּסתרים  ּבבית ׁשהּנֹוׂשא ּוכׁשם אֹותּה; ּכנֹוׂשא הּטמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּבבית  הּמסיט ּכ - זה ספר ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָטמא,

טמא. ְִֵַָָהּסתרים
.Â אֹו[שנמצא]הּזב למׁשּכב העׂשּוי ּוכלי מאזנים, ּבכף ְְְְְִִִֶַַַָָָֹ

ּכרע - ׁשנּיה ּבכף ּכנגּדֹו הם ריע][הכ למרּכב הרי - הּזב ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - הם ּכרעּו הסיטן. ׁשהרי ּבהן, ׁשּנגע ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּככלים
ּוכאּלּו הּזב, נׂשאּו ׁשהרי אב; ונעׂשּו מׁשּכב, מּׁשּום ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָמטּמאין
ּומׁשקין, אכלין אֹו ּכלים, ׁשאר ׁשנּיה ּבכף היה עליהן. ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָָעמד
ראׁשֹון  ּכּלן הּזב, ׁשּכרע ּבין  הן ׁשּכרעּו ּבין - אדם ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאֹו

ְְָֻלטמאה.
.Ê הּנסרהּזב על אֹו הּספסל על ׁשּיׁשבּו עץ]והּטהֹור ,[גזיר ְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָ

מחּגירין ׁשהן מתנדנדין]ּבזמן רע [- ׁשּכחֹו ּבאילן ׁשעלּו אֹו , ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
חלש] עּקרֹו[- ּבעבי ׁשאין האילן והּוא לחק [גזעו], ּכדי ְְֳִִִֵֵֶָָָָָֹ

[- של מדה ּבסֹוכה[לחקוק ׁשעלּו אֹו הּקב, ענף]רבע -] ְֶַַַָָֹ
בּה ׁשהּנחּבא והיא רע, ידו]ׁשּכחּה בכף ודֹוחק [כשאוחזה ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּתזּוז[מקפל] מצרי[תתקפל]אֹותּה ּבסּלם ׁשעלּו אֹו [-ּבֹו, ְְִִֶָָָָֻ
הּכבׁשקטן] על ׁשעלּו אֹו ּבמסמר, קבּוע גשר]ׁשאינֹו ועל [- ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

הּדלת ועל מוטין]הּקֹורה ּבטיט [כשהן מחּברין ׁשאינן ּבזמן , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
הּזב  הסיט ּוכאּלּו ּבהן, מתנדנדין ׁשהן מּפני טמא זה הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשאינּה ּגדֹולה ּבספינה יׁשבּו אם אבל ׁשעּמֹו. הּטהֹור ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאת

להמיט לנוד]יכֹולה הּנס [- על אֹו הּספסל ּבאדם, על אֹו ר ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָ
יפה, ׁשּכחן ּובסֹוכה ּבאילן ׁשעלּו אֹו מחּגירין, ׁשאינן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזמן
ּובדלת  ּובקֹורה ּבכבׁש אֹו ּבמסמר, הּקבּוע מצרי ּבסּלם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאֹו
טהֹור. זה הרי אחד, מּצד עלּו אפּלּו - ּבטיט עׂשּויין ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשהן

.Á מגיפיןזב ּכאחד ׁשניהם ׁשהיּו סוגרים]וטהֹור את [- ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָ
ּפֹותח  וזה מגיף זה היה טהֹור; זה הרי - ּפֹותחין  אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדלת,
את  העלה הּטמא אם - הּבֹור מן זה את זה העלּו נטמא. -ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
את  העלה הּטהֹור ואם ׁשהסיטֹו; מּפני טּמאהּו, - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּטהֹור

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּׂשא, נטמא - ְְְְִֵֵֶַַַָָָהּטמא
.Ë מפׁשיליןזב ׁשהיּו מותחים]וטהֹור היה [- אם - ּבחבלים ְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּבין  אֹורגין, היּו נטמא. - היל מֹוׁש וזה ,היל מֹוׁש ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָזה
אֹו החמֹור, מן ּפֹורקין אֹו טֹוחנין, אֹו ּביֹוׁשבין, ּבין ְְְְְֲֲִִִִִֵַּבעֹומדין
מּׂשאֹוי  היה ואם טמא; זה הרי ּכבד, ׁשּמּׂשאן ּבזמן - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָטֹוענין

טהֹור. ַָקל,
.È את טהֹור ׁשהּכה וזב טהֹור. זה הרי הּזב, את מּכה ׁשהיה ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

נֹופל, הּטמא הרי הּטהֹור, יּמׁש ׁשאם טּמאהּו; ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּטהֹור,
עליו  נׁשען ּכאּלּו טמאין.ונמצא הּטהֹור ּבגדי אף ּולפיכ , ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

.‡Èמקצתֹו ׁשּנּׂשא טהֹור אֹו הּטהֹור, על מקצתֹו ׁשּנּׂשא ְְִִִִֶֶַַָָָָָָָזב
מן  למעלה ׁשהּניחּה זב ׁשל אצּבעֹו ּכיצד? נטמא. - הּזב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָעל
על  אף - הּזב מן למעלה אצּבעֹו ׁשהּניח טהֹור אֹו ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּטהֹור,

א  אבן ּביניהן ׁשּיׁש טמא.ּפי זה הרי ּבהן, וכּיֹוצא קֹורה ֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
הּזב חּבּורי לגופו]וכן המחוברים הּטהֹור,[דברים על ׁשּנּׂשאּו ְְִִֵֵֶַַַָָ

נׂשא  ּוכאּלּו טמא, זה הרי - הּזב על ׁשּנּׂשאּו טהֹור חּבּורי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
הּׁשּנים, - החּבּורים הם ואּלּו חברֹו. ׁשל עצמֹו מהם אחד ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכל
מּדבריהם  זֹו ׁשּטמאה לי ויראה ׁשּלהן; והּׂשער ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻוהּצּפרנים,

.[מדרבנן]

ט  ¤¤ּפרק
היה ּדבר ‡. אם - ּבמסמרים מסּמר אֹו ּבארץ, מחּבר ׁשהיה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָֻֻ

והּקיׁש וחזק, יפה הניד [דפק]ּכחֹו ׁשהּקיׁש ּובעת הּזב, עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
אּלּו הרי - ׁשהּפילן אֹו הּכיתֹו, מּכח ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֳִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכלי
מתנדנד, היה אּלא וחזק, יפה ּכחֹו היה לא ואם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹטהֹורין.
אֹו ּכלים הּכיתֹו ּבכח הניד אֹו והּפיל הּזב, עליו ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהּקיׁש

הסיטן ּוכאּלּו טמאין; אּלּו הרי - ּומׁשקין ,[הזיזם]אכלין ְְְֱֲֳִִִִִֵֵֵַָָ
טמא; הּסטֹו, מּכח ׁשּנפל ּכל הּכלל: זה נפלּו. מּכחֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשהרי

סֹוכה אֹו אילן על הּקיׁש ּכיצד? טהֹור. הרעדה, ענף]מּכח -] ְִִִִֵַַַָָָָָָֹ
מצרי סּלם על אֹו רע, קטן]ׁשּכחן ּבמסמר,[- קבּוע ׁשאינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ

וכבׁש ודלת קֹורה על משופעים]אֹו והם גשר, ׁשאינן [- ְְֵֶֶֶֶֶַָָ
הּנגרמחּבר  על ׁשהּקיׁש אֹו ּבטיט, ועל [יתד]ין הּמנעּול ועל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָֻ

ספינה]הּמׁשֹוט ּומׁשקין [של אכלין הּפיל ׁשהּקיׁש ּובׁשעה , ְְֳִִִִִִֶַַָָָָ
אבל  טמאין. אּלּו הרי - נפלּו ולא הנידן, אפּלּו - ּכלים ְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵָָָֹאֹו
סּלם  על אֹו יפה, ׁשּכחן סֹוכה על אֹו אילן על הּקיׁש ִִִִֶֶַַַָָָָָֹֻאם
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אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת אֹו קֹורה אֹו ּכבׁש על אֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻֻמסּמר,
הּמריׁש עבה]על הניד [קורה ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, על אֹו , ְִִִִֵֶַַַַַָָָ

טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַָָּכלים
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֵַֹוכן

ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מן  חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
טמא  זה הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק .הּתּנּור ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט„. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור [-הּזב ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבאסּדאלנוד] אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם על [- ׁשרכבּו אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי  ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגּבי
הּטה  הּזב ּבגדי ּדרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאין  ּבגדיה - ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליהן.
מּכפח חּוץ כיפה]מדרס, ׁשּבראׁש[- הּבגדים וכן ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
תורן]הּנס טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְִִֵֶַַָ

ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
ּכאן  העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּברחים
ּבספק  זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֻודֹוחפין

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא -ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבתֹורה ‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס [נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את  וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם

ׁשּטמאתן  ּפי על אף מּגען, על נאמנין הּתרּומה ואינן ּבספק. ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּוטהרֹות; טמאֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
עד  הּטהרֹות על נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָּולעֹולם

חברּות ּדברי עליו תלמידי ׁשּיקּבל "חברים", של [החמרות ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ׁשּיּזהר חכמים] עליו? ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹותן, יטּמא ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻּבטמאֹות
הארץ  מעם יּקח וׁשּלא הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹויּזהר
ּבכסּותֹו אצלֹו יארחֹו ולא הארץ, עם אצל יתארח ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלח,

.[מעילו]
אין ·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא

ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ
טמאה  עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין  - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;

הּידים  לטהרת אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִִַַַַַַַָָָאֹותֹו,
'איני  אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּתחּלה,
ולא  לטהרֹות קּבל אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל
ּכׁשּמקּבלין  אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָקּבל
רגיל  ויהיה ׁשּילמד עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,
הרי  - חברּות ּדברי מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבטהרֹות.
ּכל  על ונאמן טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ְְְְְְֱֳִִֶַַָָָָָָָָּבגדיו
חכמים. ּתלמיד ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטהרֹות

ואינן ‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי
נהגּו הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
אפּל טהרֹות מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּוּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלתלמיד
חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
חברים;‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
ּובניו  חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּפני
ּובניו  אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובני

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו .ּובני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
.Â ׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות  ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
וכן  הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;
חברּות  ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעבּדֹו

.ּכבּתחּלה  ְְִַָ
.Ê טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

- נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
מּקדם; ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזמן
ואסּורֹות  לֹו, מּתרֹות אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֻואם

אדם  טהרה לכל ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֳֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין ְְְְְִֵַָלעצמֹו;

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעים וכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë אחד עם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] החׁשּוד [בדיני וכל ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶֶַָָָָָָ
לחמּור. נחׁשד לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹלחמּור,

.È טמאין חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּיּודע  עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת

ּגמּורה  ּבתׁשּובה .ׁשחזר ְְִֶַָָָ
.‡È לׁשם החׁשּוד ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
הּטמאין, והאכלין סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָּתֹורה,

סֹופרים  מּדברי אּלא אחרים מטּמאין ׁשּיתּבאר.אין ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבֹו ולדּון לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָוכל

דיין] ׁשּיהנּו[להיות ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין חזקה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאחרים;
ֲִֵאחרים.
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אֹו ּבטיט, המחּברין ּדלת אֹו קֹורה אֹו ּכבׁש על אֹו ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻֻמסּמר,
הּמריׁש עבה]על הניד [קורה ׁשהּקיׁש ּובׁשעה הּתּנּור, על אֹו , ְִִִִֵֶַַַַַָָָ

טהֹורין. אּלּו הרי הּפילן, אפּלּו - ּומׁשקין אכלין אֹו ְְֲֲֳִִִִִִִֵֵֵַָָּכלים
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל ְְֵֵֵַֹוכן

ונפל ּתּנּור ·. הּתּנּור, על והּקיׁש ּבֹו, ּדבּוקה הּפת ׁשהיתה ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָ
מן  חרׂש היה ואם טהֹור; זה הרי ּתרּומה, היה אפּלּו - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָּכּכר
טמא  זה הרי חּלין, היה אפּלּו - ׁשּנפל ּבּכּכר מדּבק .הּתּנּור ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּומׁשקין,אין ‚. אכלין אֹו ּכלים מטּמא הּמרּכב אֹו הּמׁשּכב ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּומׁשקין  אכלים אֹו ּכלים היּו אם אבל ּבלבד; ּבמּגע ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
אפּלּו - מהם למעלה הּמדרס ׁשהיה אֹו הּמדרס, מן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָלמעלה
הרי  ּבהם, נגע ולא הֹואיל - ניר אּלא ּביניהם הפסיק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹלא

טהֹורין  את אּלּו אֹו הּכלים את הּמׁשּכב הסיט אם וכן . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
טהֹורין. אּלּו הרי והּמׁשקין, ְְְֲֳִִִֵֵַַָָהאכלין

להמיט„. היכֹולה הּקטּנה ּבּספינה ׁשּיׁשבּו והּטהֹור [-הּזב ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבאסּדאלנוד] אֹו אחד, רפסודה]ּבאדם על [- ׁשרכבּו אֹו , ְְְְֶֶַַָָָָָ

הרי  ּבזה, זה נֹוגעין ּבגדיהן ׁשאין ּפי על אף - בהמה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגּבי
הּטה  הּזב ּבגדי ּדרס ׁשּמא ּבספק, וטמאתן מדרס; טמאים ֹור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ

טמאין  ּבגדיה - ּבמּטה הּטהֹורה עם ׁשּיׁשבה נּדה וכן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָעליהן.
מּכפח חּוץ כיפה]מדרס, ׁשּבראׁש[- הּבגדים וכן ׁשּבראׁשּה; ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
תורן]הּנס טהֹורין.[- ׁשּבּספינה, ְְִִֵֶַַָ

ּברחים‰. הטחינה]הּנדחק מקום זב [- אֹו ּבתֹוכן, ׁשהּגֹוי ְְְִִֵֶַַַָָָ
אמרּו? רחים ּבאיזֹו מדרס. טמאין ּבגדיו הרי - ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָוכּיֹוצא
ּכאן  העֹומד את ׁשעֹוקרין עד הּקרקע, את ׁשּמנדנדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּברחים
ּבספק  זֹו ׁשּטמאה הּוא ּברּור ודבר מּמקֹומֹו. אֹותֹו ְְְְְֲִִֵֶָָָָָֻודֹוחפין

הּטהֹור. ּבגדי על ודרס הּטמא, נעקר ׁשּמא -ְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ּבתֹורה ‡. ויׁשנֹו הּוא, ׁשּיׂשראל ּפי על אף - הארץ ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָעם

ּובגדיו טמא, ּבחזקת הּוא הרי - מדרס [נחשבים]ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
טמאין; הן הרי ּומׁשקין, ּבאכלין ּבגדיו נגעּו ואם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַָָָָָָלטהרֹות.
את  וׂשֹורפין טּמאהּו. זה הרי מאוירֹו, חרׂש ּבכלי נגע ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָואם

ׁשּטמאתן  ּפי על אף מּגען, על נאמנין הּתרּומה ואינן ּבספק. ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ּוטהרֹות; טמאֹות ּבדקּדּוקי ּבקיאין ׁשאינן לפי הּטהרֹות, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻעל
עד  הּטהרֹות על נאמן ואינֹו טמא, ּבחזקת הּוא ְְְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָּולעֹולם

חברּות ּדברי עליו תלמידי ׁשּיקּבל "חברים", של [החמרות ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ׁשּיּזהר חכמים] עליו? ׁשּיקּבל חברּות ּדברי הן ּומה .ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ

אֹותן, יטּמא ׁשּלא ּובטהרֹות ּבהן, יּטּמא ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻּבטמאֹות
הארץ  מעם יּקח וׁשּלא הּידים; ּובטהרת ידים, ּבנטילת ְְְְֳִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹויּזהר
ּבכסּותֹו אצלֹו יארחֹו ולא הארץ, עם אצל יתארח ולא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלח,

.[מעילו]
אין ·. מהן, אחד מּדבר חּוץ חברּות ּדברי לקּבל ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבא

ׁשּנֹוהג ראינּוהּו אֹותֹו. חברות]מקּבלין ּבתֹו[מנהג ּבצנעה ְְְְְְִִִֵֶַָ
טמאה  עסקי אֹותֹו מלּמדין ּכ ואחר אֹותֹו, מקּבלין - ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֻּביתֹו
מלּמדין  - ּבביתֹו ּבצנעה ׁשּנֹוהג ראינּוהּו לא ואם ְְְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָֹוטהרה;

הּידים  לטהרת אֹותֹו ּומקּבלין אֹותֹו. מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְֳִִִַַַַַַַָָָאֹותֹו,
'איני  אמר: ואם לטהרֹות. אֹותֹו מקּבלין ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּתחּלה,
ולא  לטהרֹות קּבל אֹותֹו; מקּבלין ידים', לטהרת אּלא ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמקּבל
ּכׁשּמקּבלין  אֹותֹו. מקּבלין אין לטהרֹות אף לּידים, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָקּבל
רגיל  ויהיה ׁשּילמד עד יֹום, ׁשלׁשים ּכל לֹו חֹוׁשׁשין ְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,
הרי  - חברּות ּדברי מּׁשּקּבל יֹום ׁשלׁשים ואחר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבטהרֹות.
ּכל  על ונאמן טהֹורין, ּומׁשקיו אכליו וכל טהֹורין, ְְְְְְֱֳִִֶַַָָָָָָָָּבגדיו
חכמים. ּתלמיד ׁשאינֹו ּפי על ואף החברים, ּכׁשאר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּטהרֹות

ואינן ‚. ונאמנין, טהרה, ּבחזקת הם הרי - חכמים ְְְְְֱֲֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתלמידי
נהגּו הּמקּדׁש, ּבית מּׁשחרב אבל חברּות; ּדברי לקּבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָצריכין
אפּל טהרֹות מֹוסרין יהיּו ׁשּלא - ּבעצמן סלסּול ּוּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִֶַָָֹֹ

חברּות. ּדברי עליו ׁשּיקּבל עד חכמים, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלתלמיד
חכם]זקן„. לקּבל,[תלמיד צרי אינֹו - ּביׁשיבה יֹוׁשב ְִִִֵֵֵֵַָָָ

ׁשּיׁשב. מּׁשעה קּבל ְִִֵֶֶַָָָָׁשּכבר
חברים;‰. ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צרי חברּות, ּדברי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָֹהמקּבל

- חברים ׁשלׁשה ּבפני לקּבל צריכין אין ביתֹו, ּובני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹּובניו
ּובניו  חבר ואׁשת טהרה. ּבדר ּומרּגילן מלּמדן, ׁשהּוא ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמּפני
ּובניו  אׁשּתֹו - ׁשּמת וחבר ּכחבר; הן הרי ועבדיו, ביתֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָּובני

ׁשּיחׁשדּו עד חברים, ּבחזקת ביתֹו .ּובני ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָ
.Â ׁשּנמּכר עבּדֹו וכן לחבר, ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו הארץ, עם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאׁשת

חברּות  ּדברי עליהן לקּבל צריכין אּלּו הרי - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָלחבר
וכן  הארץ, לעם ׁשּנּׂשאת ּבּתֹו אֹו חבר, אׁשת אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבּתחּלה;
חברּות  ּדברי לקּבל צריכין אין - הארץ לעם ׁשּנמּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעבּדֹו

.ּכבּתחּלה  ְְִַָ
.Ê טהרֹות לֹו והיּו חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָעם

- נטמאּו' ׁשּלא ּבוּדאי יֹודע 'אני ואמר: הארץ, עם ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכׁשהיה
מּקדם; ּכׁשהיּו אסּורֹות הן הרי אחרים, ּבהן ׁשּנתעּסקּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבזמן
ואסּורֹות  לֹו, מּתרֹות אּלּו הרי - ּבהן נתעּסק ּבעצמֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָֻואם

אדם  טהרה לכל ּבהן ּומֹורה טהרֹותיו, על החבר ונׁשאל . ְְְֳֳִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָ
.ּבכ אֹותֹו חֹוׁשדין ואין ְְְְְִֵַָלעצמֹו;

.Áּגּבאי ׁשּנעׂשה מיסים]חבר גובה מֹוכס,[- אֹו ,לּמל ֲֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּפרׁש מחברּותֹו; אֹותֹו ּדֹוחין - ּבהן הרעים וכּיֹוצא מּמעׂשיו ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּכבּתחּלה. חברּות ּדברי לקּבל וצרי אדם, ּככל הּוא הרי -ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ë אחד עם לדבר ונחׁשד חברּות, ּדברי עליו ׁשּקּבל הארץ ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

טומאה] החׁשּוד [בדיני וכל ּדבר. אֹותֹו על אּלא חׁשּוד אינֹו -ְֵֶֶַָָָָָָ
לחמּור. נחׁשד לא לקל, והּנחׁשד לקל; נחׁשד ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָָָֹלחמּור,

.È טמאין חבר אכלין ׁשּמכר ּכגֹון הּטהרֹות, על הּנחׁשד ְְְְֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּיּודע  עד לעֹולם, נאמן אינֹו זה הרי - טהֹורין ׁשהן ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבחזקת

ּגמּורה  ּבתׁשּובה .ׁשחזר ְְִֶַָָָ
.‡È לׁשם החׁשּוד ׁשּמכרן הּתרּומה, על אֹו הּׁשביעית על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשל  ּדבר על ׁשהחׁשּוד הּטהרֹות; על חׁשּוד זה הרי - ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּלין
הּטמאין, והאכלין סֹופרים; ּדברי על חׁשּוד הּוא הרי ְְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָּתֹורה,

סֹופרים  מּדברי אּלא אחרים מטּמאין ׁשּיתּבאר.אין ּכמֹו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּבֹו ולדּון לאחרים, ּבֹו להעיד נאמן - ּדבר על החׁשּוד ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָָוכל

דיין] ׁשּיהנּו[להיות ּכדי חֹוטא אדם ׁשאין חזקה ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלאחרים;
ֲִֵאחרים.
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יא  ¤¤ּפרק
חּטאת ּבארנּוּכבר ‡. ּפרת טהרת על נאמנין הארץ ׁשעּמי , ְְֱֳִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

אדומה] פרה נאמנין [- וכן ּבּה. מזלזלין אין חמרתּה, מּפני ;ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַָָָָֻ
הּוא', 'טהֹור אמרּו אם - נסכים ׁשל וׁשמן יין טהרת על ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָהן
נאמנין  וכן ּבֹו. נזהרין חמרתֹו, מּפני טהרה; ּבחזקת זה ְְְְְְֱֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻהרי

והּבּדים הּגּתֹות ּבׁשעת הּתרּומה על פתיחתם]הן בעונת -]- ְְְִִִֵַַַַַַָ
יינם  לעׂשֹות ּכדי ּוכליהם, עצמם מטהרין העם ׁשּכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּפני

נאמנין; אינם והּבּדים, הּגּתֹות עברּו ּבטהרה. ְְְְְֱֳִִִֵֶַַַַָָָָָָוׁשמנם
ׁשל ·. ׁשמן אֹו יין חבית הארץ עם לֹו ׁשהביא ּכהן ִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

טמאה. ּבחזקת ׁשהיא מּפני מּמּנּו, יקּבלּנה לא - ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּתרּומה
יקּבלּנה, - לֹו והביאּה הּבאה, ּגת עד אצלֹו הארץ עם ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּניחּה
ּגזרּו ׁשּלא אׁשּתקד; מּׁשל ׁשהיא יֹודע ׁשהּוא ּפי על ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹאף

והּבּדים  הּגּתֹות ּבׁשעת טמאה .עליהם ְְְֲִִִֵֶַַַַָֻ
העם ‚. ׁשּגמרּו ּבׁשעה ּגּתֹו אֹו ּבּדֹו ּבית ׁשּנעל הארץ ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעם

ׁשּׁשהה  ּפי על אף - לּכהן מּיד הּמפּתח את והֹולי ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹלדר
ּופֹותח  ּבא הּכהן הרי - הּגּתֹות ׁשעברּו אחר ימים ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

ּומטּבילֹו הארץ]ּבפניו, עם ּתרּומה [את ונֹוטל ,ודֹור ְְְְְִֵֵַָָָ
אּלא  הארץ מעם ּתרּומה יּטל לא - כן עׂשה לא ואם ְְְֳִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹּבטהרה;

טמאה. מקּבלין ׁשאינן מכׁשרין, ׁשאינן ענבים אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻזיתים
הּׁשנה,„. ימֹות ּבׁשאר ּתרּומה ׁשל חבית הארץ עם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהביא

על  ׁשּנאמן מּתֹו - רביעית אפּלּו קדׁש', 'ּבתֹוכּה ְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָֹואמר:
והּבּדים  הּגּתֹות ּבׁשעת אפּלּו הּכל. על נאמן הּקדׁש, ,טהרת ְְֱֲֳִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹֹ

הּכלי  על נאמנין אינן - הּתרּומה על נאמנין הארץ ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשעּמי
לעֹולם  נאמנין אינן וכן לתרּומה; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהריקן,

לקדׁש. טהֹור ׁשהּוא לֹומר ריקם, ּכלי ְְִֵֶֶַַָָֹעל
יֹוׁשב ‰. הארץ עם וראינּו ׁשמן, אֹו יין ּבתֹוכֹו ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלי

טהרת  על נאמן זה הרי - נסכים מּמּנּו להֹוציא ּכדי ְְְְְֱֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומׁשּמרֹו
קדם  אבל יֹום; ּבׁשבעים ולּבּדים לּגּתֹות קדם ואפּלּו ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹֹהּכלי,

נאמנין  אינן ארץ לׁשבעים, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
לֹומר  הריקן חרׂש ּכלי על נאמנין ּבירּוׁשלים, אבל ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָיׂשראל.
ּגּסים, ּכלים ּבין ּדּקים ּכלים ּבין לעֹולם; לקדׁש טהֹור ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשהּוא
נאמן  הּוא הרי - מלאים ׁשהיּו ּבין ריקנים הּכלים ׁשהיּו ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבין
היה  אפּלּו טמאין; ׁשּבתֹוכֹו ׁשהּמׁשקין ּפי על אף הּכלי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָעל
טהרה  ּבחזקת הּכלי הרי הּכלי, ּבתֹו מדרס ׁשהּוא ְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָּבגדֹו
ּכבׁשֹונֹות  עֹוׂשין ׁשאין מּפני ּבהם? הקּלּו מה ּומּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹלקדׁש.

חרס] כלי ִִַָּבירּוׁשלים.[לייצור
.Âהּמֹודעית מודיעין]מן ירושלים]ולפנים[- כלפי נאמנין [- , ְְֱִִִִִֶַָָ

הּמֹודעית  נאמנין; אינן ולחּוץ, הּמֹודעית ּומן חרׂש; ּכלי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
חבר עצ  היה ּכיצד? ּכלחּוץ. ּופעמים ּכלפנים ּפעמים מּה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָ

נאמן  זה הרי - ּבידֹו חרׂש ּוכלי יֹוצא הארץ ועם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָנכנס,
אֹו נכנסין ׁשניהם היּו לקדׁש; טהֹור ׁשהּוא לֹומר ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבמֹודעית
הּמֹודעית. מן לפנים ׁשּיהיּו עד נאמן, אינֹו - יֹוצאין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשניהם

.Êקדירות]קּדר מן [מוכר לפנים והּניחן קדרֹות, ׁשהביא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָ
טהֹורֹות, ׁשהן להם אֹומר והּוא הּלֹוקחין, ּובאּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָהּמֹודעית,
לא  אבל לקדׁש, טהֹורה היא הרי - ּבּה ונכנס קדרה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹולקח
למֹודעית  חּוץ ּבּה ויצא קדרה, לקח ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָלתרּומה,

הן  ׁשהן ּפי על אף לקדׁש; ּבין לתרּומה ּבין טמאה, זֹו הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מן  לפנים אּלא נאמן אינֹו - עצמֹו הּקּדר והּוא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּקדרֹות,

ִַָהּמֹודעית.
.Áאּלּו הרי - מקֹום ּבכל הּכבׁשן מן חרׂש ּכלי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

נגע  'ׁשּמא אֹומרין: ואין לתרּומה, ּבין לקדׁש ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹטהֹורין
הראׁשֹון הּסדר מן לקח ואפּלּו הארץ'; עם [שורה ּבהן ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חציֹו;הראשונה] נלקח ּוכבר ּפתּוח ׁשהּכבׁשן ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשּבּכבׁשן. ּכלים על טמאה ּגזרּו ְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻׁשּלא

.Ëּברגל הארץ עּמי הרגלים]טמאת היא [משלושת ּכטהרה , ְְֳִֵֶֶֶַַָָָָָֻ
חברים יׂשראל ׁשּכל - חכמים]חׁשּובה תלמידי [נחשבים ְֲֲִִֵֵֶָָָ

מּפני  ּברגל, טהֹורים ּומׁשקיהם ואכליהם ּכּלם ּוכליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּברגל,
לרגל  ועֹולים עצמם מטהרין ּבכל ׁשהּכל נאמנים הם לפיכ . ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הרגל, ּומּׁשעבר הּתרּומה; על ּבין הּקדׁש על ּבין הרגל, ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹימֹות
לטמאתן. ְְְִָָֻחֹוזרין

.Èּברגל ּבעּסתֹו והּמתחיל חביתֹו מהם]הּפֹותח ועבר [ומוכר , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
ׁשהרי  טמאה, ּבחזקת העּסה ּוׁשאר החבית ׁשאר הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻהרגל
ּבזמן  אּלא ּבּה נגע ׁשּלא ּפי על ואף הארץ; עּמי בּה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנגעּו

ּבלבד. הרגל ּבימי אּלא טהֹורה אינּה ּכחבר, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא
.‡È ּכל את מטּבילין היּו טֹוב, יֹום ּבמֹוצאי הרגל, ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאחר

ּברגל  הארץ עּמי ּבהן ׁשּנגעּו מּפני ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכלים
החג  תּגעּוּבׁשעת ׁשּלא 'הּזהרּו אֹומרין: היּו ּולפיכ . ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָֹ

יהיה  ׁשּלא ּכדי רגלים; לעֹולי אֹותֹו ׁשּמראין ּבׁשעה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻּבּׁשלחן',
ׁשמׁש והערב טבילה צרי ונמצא הרגל, אחר ּבמּגען ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָטמא

החמה] וכל [שקיעת ּתמיד". "לפני הּפנים: ּבלחם ונאמר ,ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּזהב  מּמזּבח חּוץ ׁשמׁש, והערב טבילה טעּונים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּכלים

לגּביהם. ּכבטלין ׁשּצּפּוייהם מּפני - הּנחׁשת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹּומזּבח
.·È:ׁשאמר אֹו מת', מּטמאת אני 'טהֹור ׁשאמר: הארץ ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻעם

מּׁשּום  אֹותֹו ּומטּבילין נאמן, - מת' מּטמאת טהֹור זה ְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָֻ'ּכלי
צרי ואינֹו ׁשמׁש, הערב וצרי ּבלבד; הארץ עם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻטמאת

אדומה]הּזיה פרה ּד[ממי ּבּמה ּבׁשּׁשאלּו. אמּורים? ברים ְְֲֲִִֶֶַַָָָָ
הארץ  עם מרׁשּות סתם ּכלי הּלֹוקח אבל הּוא'. 'טהֹור ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָואמר
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי עליו ּומּזין הּוא, מת טמא ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין -ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ּגזרּו ׁשּלא לירּוׁשלים; חּוץ מקֹום ּבכל הּנמצאים הּכלים ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּככל
ׁשּיתּבאר  ּכמֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאים הּכלים על ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻטמאה

הּספקֹות. ְְְֵַַֻּבטמאת

יב  ¤¤ּפרק
עם ‡. לאּמן ּכלי ׁשּנתן אֹו הארץ, עם אצל ּכלים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמפקיד

מדרסהארץ  ּוטמאין מת, טמא טמאים אּלּו הרי [כמדרס - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָ
מּטמא הזב] טהֹורים - ּבתרּומה אֹוכל ׁשהּוא מּכירֹו ואם .ְְְְִִִִִֵֵֶַָ

עליהן  יֹוׁשבת נּדה ׁשאׁשּתֹו מּפני מדרס; טמאים אבל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָמת,
עּמי  ּבבּתי הּטמאֹות מן נזהרין אין ׁשהרי מּדעּתֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשּלא

ֶָָהארץ.
אּלּו'·. את לי 'ׁשמר לֹו: ואמר הארץ, עם ּבפני ּכליו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמּניח

על  הּניחן מת; מּטמא ּוטהֹורין מדרס, טמאין אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַָָ
- הּכנסת ּבבית ּכליו ׁשכח מת. ּוטמא מדרס טמאין - ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכתפֹו

ּגמּורה  הארץ עם רׁשּות ׁשאינּה טהֹורין, הן ּכליו הרי הּניח . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
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ׁשּלא  אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמרחץ,
- ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. ּובא יעׂשה לעיר, ׁשּנכנס ּפי על אף ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבצּדֹו הארץ עם רׁשּות [לידו]ּומצא לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין; - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
ִֵֶָׁשּיּכנס.

ׁשּלא ‚. טהֹור; ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמֹוסר
הּמפּתח  ׁשמירת אּלא לֹו .מסר ְְִֵֶַַַַַָָ

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו -[תאים]הּמּניח עליהם ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אם  וכן טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאף
החֹותם  מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על ֲִִַַַַַָָָָָָָחתם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעל הּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּיֹוצאין הבית] ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמרחֹוק
ׁשאינֹו חרׂש ּוכלי הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי -ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפתיל צמיד מהודק]מּקף כיסוי הּמׁשּכבֹות [- אבל טמאין; , ְְֲִִִִֵַָָָָָֻ
ומרכב]והּמרּכבֹות משכב ּפתיל,[- צמיד הּמּקף חרׂש ּוכלי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּיֹוצאין  את ולא הּנכנסין את לא רֹואה, אינֹו ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹטהֹורין.
היה אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל ידים [השומר]- ּכרּות אֹו ּכפּות ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורגלים
.Â תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר

טהֹורים; והּכלים הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
' לֹו: אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשמר ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּתׁשּברם' ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
טמאין  הם הרי -. ְֲִֵֵֵ

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה בגדיו]חבר -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי  - לפניו וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין
יּגע  ולא ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי'. ויּביט יעֹור 'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהם

.Á עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם
ועד  הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו

ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל  - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב  מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא  ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניח מּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיכֹולין  מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאּמנין
ּגּבי  על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפׁשט
למעלה  הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו סּלם, אֹו ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֻּכּסא

ֶַֹּבּכתל'.
.Èּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו הפסקה]- עשתה ׁשּתים [- היּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
ואין  ולּגע. ידיהן את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבּבית, ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹומרין:

נתלת טיפסה]וׁשּמא הּגבֹוהֹות'.[- ּבּמקֹומֹות ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ
.‡È עֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאין  טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבצד
אׁשת  ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקתֹו

הּקדרה  הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעם
.טהֹורה  ְָ

.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא  לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
אבל  ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
נאמנין; - נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚È רגלי מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּגּנבים

ׁשּנֹוטלין. ּדבר אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגּנבים;
ּוכלי  והּמׁשקין, האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָָּומה
חרׂש ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרׂש
אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן יׁש ואם טהֹורין; ּפתיל, צמיד ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻהּמּקפין

טמא. ֵַָֹהּכל
.„È לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו וה ּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית  ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן  מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל  - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
.ÊËגרזן]קרּדם ּובא [- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

טמא  'אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן ְְְִַָָנכנס

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי  - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו

הארץ  עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.ÁÈ עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
מּפני  טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

רׁשּות  זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם בה]ׁשּיׁש .[להלך ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
.ËÈ זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי  על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי  אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים  החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
הארץ  עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו

ידֹו את טמאה.לפׁשט ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻ
.Î והחיצֹונה ׁשּתי חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

אף  ּפרֹות, ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפׂש מּפני לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Î ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה זה [מחיצה ּבצד וחבר , ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
עם  ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ְְְֳִֶֶֶַַַַַַָָָָועם

החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ
.·Î ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
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ׁשּלא  אֹותֹו ּומלּמדין טהֹורין; - ׁשהן ּכמֹות ּומצאן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹּבּמרחץ,
- ּובֹורֹו ּגּתֹו הּניח כן. ּובא יעׂשה לעיר, ׁשּנכנס ּפי על אף ְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ

ּבצּדֹו הארץ עם רׁשּות [לידו]ּומצא לֹו ׁשאין מּפני טהֹורין; - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
ִֵֶָׁשּיּכנס.

ׁשּלא ‚. טהֹור; ׁשּבּבית ּכל - הארץ לעם ּביתֹו מפּתח ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּמֹוסר
הּמפּתח  ׁשמירת אּלא לֹו .מסר ְְִֵֶַַַַַָָ

ּבחּלֹונֹות„. ּכליו -[תאים]הּמּניח עליהם ונעל ׁשּבּמרחץ, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
אם  וכן טהֹורין; ּכליו הארץ, לעם הּמפּתח ׁשּנתן ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאף
החֹותם  מצא אפּלּו - סימן לֹו עׂשה אֹו החּלֹון, על ֲִִַַַַַָָָָָָָחתם

טהֹורין. ּכליו הרי ְְְֲִֵֵָָֻמקלקל,
הּוא‰. ויׁשב לׁשמרֹו, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם [בעל הּמּניח ְְְְִֵֶַַַַַָָָָ

הּיֹוצאין הבית] ואת הּנכנסין את רֹואה ׁשהּוא ּבזמן - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמרחֹוק
ׁשאינֹו חרׂש ּוכלי הּמׁשקין ּומן האכלין מן ׁשּבּבית ּכל הרי -ְְֲֳִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ּפתיל צמיד מהודק]מּקף כיסוי הּמׁשּכבֹות [- אבל טמאין; , ְְֲִִִִֵַָָָָָֻ
ומרכב]והּמרּכבֹות משכב ּפתיל,[- צמיד הּמּקף חרׂש ּוכלי ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻ

הּיֹוצאין  את ולא הּנכנסין את לא רֹואה, אינֹו ואם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹטהֹורין.
היה אפּלּו טמא; ׁשּבּבית ּכל ידים [השומר]- ּכרּות אֹו ּכפּות ְֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

הארץ. עם ּברׁשּות ׁשהן מּפני טמא, הּכל - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹורגלים
.Â תּכנס ׁשּלא זֹו ּפרה לי 'ׁשמר הארץ: לעם ׁשאמר ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחבר

טהֹורים; והּכלים הּבית הרי - הּכלים' תׁשּבר ׁשּלא אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹלּבית,
' לֹו: אמר אם אבל הּפרה. ׁשמירת אּלא לֹו מסר ׁשמר ׁשּלא ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּתׁשּברם' ׁשּלא אּלּו וכלים הּפרה, ּבֹו תּכנס ׁשּלא זה ּבית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
טמאין  הם הרי -. ְֲִֵֵֵ

.Êּכליו והיּו הארץ, עם ׁשל ּבביתֹו יׁשן ׁשהיה בגדיו]חבר -] ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ
הרי  - לפניו וחביתֹו וסנּדליו ראׁשֹו, ּתחת ּומּנחין ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָֹֻֻמקּפלין
יּגע  ולא ּבעליהם, ׁשמירת ּבחזקת ׁשהם מּפני טהֹורין; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹאּלּו
ּבי'. ויּביט יעֹור 'עּתה אֹומר: הּוא ׁשהרי - הארץ עם ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבהם

.Á עליה ויׁשן עליה, ׁשּייׁשן מּטה מחבר ׁשּׁשאל הארץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָעם
ועד  הּמּטה, אֹותּה אּלא טמא אין - חבר ׁשל ּביתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבתֹו

ולּגע. הּמּטה מאֹותּה ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹמקֹום
.Ëּומצאֹו ער והּניחֹו ויצא, ּביתֹו ּבתֹו הארץ עם ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּמּניח

ּכל  - יׁשן ּומצאֹו ער ׁשהּניחֹו אֹו יׁשן, ּומצאֹו יׁשן אֹו ְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָער,
הּקרֹוב  מקֹום ּכל - ער ּומצאֹו יׁשן הּניחֹו טהֹור; ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבּבית

טמא  ּבֹו, ולּגע ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהּוא הּמּניח מּמּנּו וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיכֹולין  מקֹום עד אּלא טמא, אין - ּביתֹו ּבתֹו ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻאּמנין
ּגּבי  על עלּו 'ׁשּמא אֹומרים: ואין ולּגע; ידיהם את ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלפׁשט
למעלה  הּתלּויין אכלין אֹו ּבכלים ונגעּו סּלם, אֹו ְְְְְְֳִִִִֵֵַַָָָָֻּכּסא

ֶַֹּבּכתל'.
.Èּביתּה ּבתֹו טֹוחנת הארץ עם לאׁשת ׁשהּניחה חבר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשת

הרחים ּפסקה אפּלּו הפסקה]- עשתה ׁשּתים [- היּו ואפּלּו , ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ
ואין  ולּגע. ידיהן את לפׁשט ׁשּיכֹולין מקֹום אּלא טמא, אין -ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ׁשּבּבית, ּכל ּבלׁשה והּׁשנּיה טֹוחנת, האחת 'ׁשּמא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאֹומרין:

נתלת טיפסה]וׁשּמא הּגבֹוהֹות'.[- ּבּמקֹומֹות ועלת ְְְְְִֶַַָָָָ
.‡È עֹומד ּומצאּתּו יצאת לעני, ּפת להֹוציא ׁשּנכנסה ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה

ׁשאין  טהֹורֹות; הן הרי ּתרּומה, היּו אפּלּו - ּכּכרֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָּבצד
אׁשת  ּומצאה ׁשּיצאה האּׁשה וכן ּברׁשּות. ׁשּלא לּגע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹחזקתֹו

הּקדרה  הרי הּקדרה, מּתחת ּבגחלים חֹותה הארץ ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעם
.טהֹורה  ְָ

.·Èמלכּות מס]ּגּבאי גובי למׁשּכן,[- הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ
'לא  לֹומר: נאמנין ּגֹוי, עּמהם יׁש אם טמא; ׁשּבּבית ֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהן. הּגֹוי ׁשאימת מּפני - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָנגענּו'
אבל  ּבידם. הּמׁשּכֹון ׁשהיה אֹו ׁשּנכנסּו, עדים ׁשם ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבזמן
נאמנין; - נגענּו' לא אבל 'נכנסנּו, מעצמן: הן אמרּו ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאם

ׁשהּתיר. הּפה הּוא ׁשאסר, ִִֶֶֶֶֶַַַָׁשהּפה
.‚È רגלי מקֹום אּלא טמא אין - הּבית לתֹו ׁשּנכנסּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּגּנבים

ׁשּנֹוטלין. ּדבר אּלא מּלבלׁש, מפחדין ׁשהן מּפני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגּנבים;
ּוכלי  והּמׁשקין, האכלין הליכתן? ּבמקֹום מטּמאין הן ְְְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָָָּומה
חרׂש ּוכלי והּמרּכבֹות הּמׁשּכבֹות אבל הּפתּוחים. ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָחרׂש
אּׁשה, אֹו ּגֹוי עּמהן יׁש ואם טהֹורין; ּפתיל, צמיד ְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֻהּמּקפין

טמא. ֵַָֹהּכל
.„È לא מעצמן, והחזירּו ּתׁשּובה ׁשעׂשּו וה ּגּנבים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּגּבאים

ּבּבית  ּׁשהיה מה ּבכל נגענּו 'לא ואמרּו: יראה, ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹמחמת
רגליהן  מקֹום על אפּלּו נאמנין, אּלּו הרי - .ּכׁשּנכנסנּו' ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

.ÂË,נעּול ׁשּמצאֹו אֹו ּפתּוח, ּומצאֹו ּפתּוח ּביתֹו את ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמּניח
ּכל  - ּכלּום מּמּנּו נגנב ולא ּפתּוח ּומצאֹו נעּול הּניחֹו ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ונמלכּו, ּפתחּוהּו 'הּגּנבים אֹומר: ׁשאני טהֹור; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּבית

נכנסּו' ולא להם .והלכּו ְְְְְִֶָָֹ
.ÊËגרזן]קרּדם ּובא [- זֹו ּבזוית ׁשהּניחֹו אֹו ּבּבית, ׁשאבד ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ

טמא  'אדם אֹומר: ׁשאני טמא; הּבית - אחרת ּבזוית ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומצאֹו
ּונטלֹו'. לכאן ְְְִַָָנכנס

.ÊÈאפּלּו - ּבחצר ּכלים וׁשכח ּבחצר, הארץ עם עם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּדר
הרי  - ּפתיל צמיד מּקף ּתּנּור אֹו ּפתיל, צמיד מּקפֹות ֲִִִִִֵַָָָָָָָֻֻחבּיֹות
עׂשרה  ּגבֹוהה מחיצה לּתּנּור ׁשּיעׂשה עד טמאין; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלּו

הארץ  עם ּברׁשּות יהיה ׁשּלא ּכדי .טפחים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.ÁÈ עם ׁשל ּפתחֹו לפני סּכה אֹו מחיצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֻחבר

ּפתחֹו לפני הארץ לעם סּכה אֹו מחיצה ׁשהיתה אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻהארץ,
מּפני  טמאים, ׁשּבּמחיצה ּכלים אֹו ׁשּבּסּכה ּכלים - חבר ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשל

רׁשּות  זֹו ּבמחיצה אֹו זֹו ּבסּכה הארץ לעם בה]ׁשּיׁש .[להלך ְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
.ËÈ זה הרי - הארץ עם ׁשל מּגּגֹו למעלה ּגּגֹו ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחבר

ּפי  על ואף ּבחזקתן; והן טהרֹות, ּומּניח ּכלים ׁשם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשֹוטח
ּגֹוי  אֹו הארץ חֹוׁשׁשׁשעם אינֹו ולּגע, ידֹו את לפׁשט יכֹול ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבצד  זה הּגּגֹות היּו .נס יין מּׁשּום ולא טמאה מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֻלא
ּכלים  החבר וׁשטח למעלה, הארץ עם ׁשל ּגּגֹו ׁשהיה אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה,
הארץ  עם ׁשּיכֹול מקֹום ּכל הרי - ּבגּגֹו טהרֹות ׁשהּניח ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאֹו

ידֹו את טמאה.לפׁשט ּבחזקת ולּגע, ְְְְְִִֶֶַַָָֹֻ
.Î והחיצֹונה ׁשּתי חבר ׁשל הּפנימית מּזֹו, לפנים זֹו חצרֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

אף  ּפרֹות, ׁשם וׁשֹוטח ּכלים ׁשם מּניח חבר - הארץ עם ְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשל
ּכגּנב. עליו ׁשּנתּפׂש מּפני לׁשם; מּגעת הארץ עם ׁשּיד ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעל

.‡Î ּבפסיפסחצר נמוכה]החלּוקה זה [מחיצה ּבצד וחבר , ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
עם  ׁשּיד ּפי על אף טהֹורֹות, טהרֹותיו - זה ּבצד הארץ ְְְֳִֶֶֶַַַַַַָָָָועם

החבר. ּברׁשּות ׁשהם מּפני מּגעת; ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהארץ
.·Î ּדליֹוחבר דלי]ׁשּנפל הארץ,[- עם ׁשל ּבֹורֹו לתֹו ְְֵֶֶֶַַָָָָָ
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ׁשהּנח  מּפני טמא ; זה הרי - יעלּנּו ּבּמה להביא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻוהל
אחת. ׁשעה הארץ עם ְִֶַַַָָָָּברׁשּות

.‚Î להֹוצי אׁשת חבר ׁשל ּביתֹו לתֹו ׁשּנכנסה הארץ א עם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבהמּתֹו אֹו ּבּתֹו אֹו החבר]ּבנֹו מּפני [של טהֹור, ׁשּבּבית ּכל - ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

קּדר ּברׁשּות. ׁשּלא קדירות]ׁשּנכנסה ׁשהּניח [מוכר חבר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
טהֹורֹות, הּפנימּיֹות הרי - לׁשּתֹות וירד ׁשּמֹוכר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָקדרֹותיו
סמּו ּבׁשהּניחן אמּורים? ּדברים ּבּמה טמאֹות. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָוהחיצֹונֹות
נֹוגעים  והּׁשבים ׁשהעֹוברים מּפני - הרּבים ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָלרׁשּות
אם  הרּבים מרׁשּות רחֹוקֹות היּו הליכה. ּבׁשעת ְְְֲִִִִִֵַַַָָָּבחיצֹונֹות
מֹוכיחין  ׁשּכליו מּפני טמאֹות; הּכל ּבידֹו, אּמנּותֹו ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻהיּו
ּכלי  אין ואם ּבהן. ממׁשמׁשֹות הּכל ויד למּכר, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻׁשהּנחּו
אדם. ּבהם נגע ׁשּלא חזקתן - טהֹורֹות הּכל ּבידֹו, ְְְֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻאּמנּותֹו

הרי חבר  - ונכנס חנּותֹו, ּפתח על ּומׁשקין אכלין ׁשהּניח ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבהם. ממׁשמׁשין ׁשהעֹוברים מּפני טמאים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָאּלּו

ה'תשע"ג  תשרי י"ט שישי יום

יג  ¤¤ּפרק
אּלּו‡. הרי - הּבאה לּגת והּניחן זֹו, לגת ּכליו ׁשּטהר ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכהן

ׁשהן  זה ּכהן ׁשל ּבכליו נֹוגעין הארץ עּמי ׁשאין ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבחזקתן;
הרי  - יׂשראל ׁשל אבל טהרֹות. אֹוכל ׁשהּוא מּפני ּגּתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָּבתֹו

היה 'ּבלּבי ׁשּיאמר: עד טמאֹות, הארץ אּלּו עם לׁשמר ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבּכלים' יּגע ׁשּלא לּגת .ׁשּיּכנס ִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

זה ·. הרי הארץ, עּמי ּבאּמנין ּבטהרה יינֹו לעׂשֹות ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻהרֹוצה
מטּביל  ׁשמן, עֹוׂשה היה אם וכן הּבֹוצרין; את ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמטּביל

השמן]הּבּדדין את עד [הדורכים האּמנין על לעמד וצרי ; ְֲִִִַַַַַָָָָֹֻ
וחציצה. טבילה הלכֹות יֹודעים אינם ׁשהרי - ּבפניו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּיטּבלּו
- וחזרּו הּגדר, לאחֹורי ונפנּו הּבד, ּבית לפתח חּוץ ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָיצאּו
ּכדי  עד טהֹורין? והם ירחיקּו ּכּמה עד ּבטהרתן. אּלּו ְְְְְֲֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָהרי
חזרּו - מעיניו נסּתרּו אם אבל מעיניו; יּסתרּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹׁשּלא

ׁשמׁשן. ויעריבּו ׁשנּיה, ּפעם ׁשּיטּבלּו עד ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֻלטמאתן,
נאמנין ‚. לפניהם, טמאה ׁשּנמצאת והּבֹוצרים ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּבּדדין

ׁשּביניהן  ּבּתינֹוקֹות וכן נגענּו'; 'לא לומר לֹומר [נאמנים ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹ
נגע] לא .שהתינוק

.„- עליהם ונעל הּבד לבית והכניסן הּבּדדין, את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהמטהר
ּכּלֹו הּבד ּבית הרי - ּבמדרס ׁשּנטמאּו ּכלים ׁשם היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻאם
מּקדם  אֹותן ראה ואפּלּו הּכלים. ּבאֹותן נגעּו ׁשּמא ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹטמא,
טמא; הּבד ּבית הרי - טמאתם מּפני הּכלים, מאֹותם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻנזהרין
עּמי  ׁשאין טמא; הּמסיט ׁשאין ּומדּמין אֹותן, הסיטּו ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמא

הּסט  ּבטמאת ּבקיאין .הארץ ְְְִִֵֶֶַָָֻ
ועֹוברין‰. טהרֹות, טעּונין ּופֹועליו חּמריו [הולכים]היּו ְְְְֲִִַָָָָָ

ׁשהפלי  ּפי על אף - טהֹורֹות;לפניו אּלּו הרי מּמיל, יֹותר גּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ
לּגע, מפחדין והן ׁשֹומרן, ׁשהּוא ּבחזקת ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּפני
אמר  אם אבל אחרינּו'. הּוא ׁשהרי יבֹוא, 'עכׁשו ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָואֹומרים:
הרי  מעיניו, ׁשּנתּכּסּו ּכיון - אחריכם' אבֹוא ואני 'צאּו ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם:

טמאֹות. ְֵֵהן
.Â:ואמר ,ּומהּל ּבטּלית ועֹוטף ּבחלּוק לבּוׁש ׁשהיה ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָחבר

והּסחּתי  ּבֹו, נזהר והייתי החלּוק, את לׁשמר היה ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָָָֹ'ּבלּבי
טמאה, והּטּלית ּבטהרתֹו; החלּוק הרי - הּטּלית' מן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּדעּתי
ּבתֹו ּומגרפה ּכתפֹו, על סל היה הארץ. עם ּבּה נגע ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּמא
את  ולׁשמר הּסל את לׁשמר היה 'ּבלּבי ואמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹהּסל,

הּפֹוסלּה' מּדבר לא אבל המטּמאּה, מּדבר [-הּמגרפה ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
הלאה] מטמאה שאינה והּמגרפה טומאה טהֹור, הּסל -ְְֵַַַַָָ

ׁשּפֹוסלת  הּמגרפה מּפני ּפסּולה, ׁשּבּסל ּתרּומה וכל ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָטמאה;
ּבחזקת  ּבטהרה החבית מן מׁשּתּמׁש היה ׁשּבּסל. ְְְְֳֳִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאכלין
ׁשהיא  ּפי על אף - ּתרּומה נמצאת ּכ ואחר חּלין, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשהיא
יֹום, טבּול ּבּה נגע ׁשּמא ּבאכילה; אסּורה זֹו הרי ְְֲֲֲִֵֶַַָָָָָָטהֹורה,
ואינֹו ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּבחּלין, וטהֹור ּבתרּומה ּפֹוסל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָֻׁשהּוא
היה  'ּבלּבי אמר: ואם חּלין. למׁשּמר ּתרּומה מׁשּמר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּדֹומה
ּבאכילה. מּתרת זֹו הרי הּפֹוסלּה', מּדבר אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻלׁשמרּה
נטמאּו; - ּולבׁשם חל, ּבׁשל ׁשּבת ׁשל ּכלים לֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹנתחּלפּו
ּבׁשּתי  מעׂשה ׁשּבת. ׁשל ּככלים חל ׁשל ּכלים מׁשּמר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשאינֹו
ּובא  הּמרחץ; ּבבית ּכליהן להן ׁשּנתחּלפּו חברֹות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנׁשים
מעפרּתֹו נפלה אפּלּו הּכלים. וטּמאּו חכמים, לפני ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָמעׂשה

נטמאת;[סודר] - לֹו ּונתנּה לי', 'ּתנה לחבר: ואמר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּמּנּו,
אֹו הארץ, עם לֹו יּתנּנה ׁשּמא נוספת:]ּגזרה סיבה ׁשּלא [- ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ׁשאינן ּכלים מׁשּמר אדם ׁשאין - מׁשּמרּה החבר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיהיה
עליו. וסמ הֹודיעֹו ּכן אם אּלא ְְִִֵֵֶַָָָָָּככליו,

.Ê,ּכלים הּניח טהֹורֹות. אּלּו הרי - טהרֹות והּניח ׁשּמת, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָחבר
עליהן  והּזה נטמאּו, ׁשּמא אֹומר: ׁשאני טמאֹות; הם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָהרי
הּזה  ׁשּמא אֹו ּבּׁשביעי; עליהן הּזה לא ועדין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבּׁשליׁשי,
הּזה  לא עדין ׁשּמא אֹו הטּביל; לא ועדין ּבּׁשביעי, ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹעליהן

עּקר  ּכל .עליהן ֲִֵֶָָ
.Á ׁשֹותק והּלה ,'טהרֹותי 'נטמאּו אחד: עד לֹו ׁשאמר ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָמי

'לא  ואמר: הכחיׁשֹו ואם טמאֹות; הן והרי נאמן, זה הרי -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשנים  ׁשּיעידּו עד ּבחזקתן, הן הרי - עֹוׂשהנטמאּו' היה .-] ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ואמר מתעסק] מצאֹו, זמן ּולאחר ּבזבחים, אֹו ּבטהרֹות ְְְְְְִִִִַַַַָָָָעּמֹו
נטמאּו', עּמ ׁשעׂשיתי 'טהרֹות ּבֹו: ׁשּפגע ּבׁשעה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָלֹו

נתּפּגלּו' עּמ ׁשעׂשיתי במחשבה]ּו'זבחים נפסלו זה [- הרי - ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָ
ּפגע  ּכ ואחר ּכלּום, לֹו אמר ולא ּבֹו ּפגע אם אבל ְְְֱֲִֶַַַַַָָָָָָֹנאמן;
ּבחזקת  זבחיו הרי אּלא נאמן; אינֹו - לֹו ואמר ׁשנּיה ּפעם ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו

טהרה. ּבחזקת וטהרֹותיו ְְְְֳֳֶַַָָָָּכׁשרּות,
ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

zF`nHd zFa` x`W zFkld¦§§¨£©ª§
ּדין  (א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָֹיׁש
ׁשכבת  טמאת ּדין (ג) ׁשרץ; טמאת ּדין (ב) נבלה; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻֻֻטמאת
סֹופרים. מּדברי וטמאתּה ּכׁשרץ, מטּמאה זרה ועבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻזרע.

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ּפרק
הלכות שאר אבות הטומאות 

¤¤
מטּמא הּנבלה,‡. - מּבׂשרּה ּכּזית הּטמאֹות; מאבֹות אב ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָֻ

האדם  את ּומטּמא ּבאויר; חרׂש ּוכלי ּבמּגע, וכלים ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאדם
ׁשּנגע  אדם ּכיצד? הּזב. ּכמרּכב ּבגדים, לטּמא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבמּׂשא
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ּבכלים, נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים  וכן טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָאפּלּו
ּכלים. מטּמא ולד  ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעליו
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
ואֹותן  ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּכלי הּבגדים  ולא אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹֻ
מׁשּכב  ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחרׂש,

ָּומֹוׁשב.
מן אחד ·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת  ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו
ּבּה;ּבהמה ‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחד
נבלה  זֹו הרי לכּזית,- טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
שבעצם]מח „. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

מטּמא  ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמטּמא
הּתֹורה. מן ּכלים, ולא ְִִֵַָָָֹאדם

"וחלב חלב ‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב מּׁשּום נבלה ׁשאּסּורֹו מי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

הכׁשר ואם ּוטרפה. טומאה]נבלה ּבּמׁשקין [לקבלת ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפרׁשה  קדם הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבׂשר
הכליה] ּכּמה [מן ׁשהרי עצמּה; ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]חּוטין טמאה,[של ּבהמה אבל ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חלּבּה ואחד ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוחּיה

הּנבלה. ּכבׂשר ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלטמאה,
.Â חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ

וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת  אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.
.Êהעצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
ּפי  על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר

מעּבד  והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּמרק [בשר והּגידים, , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ּבזמן  אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוהּתבלין
ּכׁשהן  אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשּו
- ּכּזית ּבּבׂשר ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחּברין

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
.Á,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשט ּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם יחד]לכּזית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא. - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
.Ë,יּׁשּוב ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

הּׁשליל  ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹועֹור
עובר] מן [- מטּמאין אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם דרך]הּנבלה. עֹובדּה[- ּכדי שיעור ּבהן -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבּטלן עיבוד] מעׂשה ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

אזן  ּכיצד? עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לקפיפתֹו ׁשּטליּה לסלו]חמֹור טלאי עשאה ּכּמה [- טהֹורה. , ְְְֲִִֶַָָָָָ

רּכה? חטֹורת היא ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
טענּה ׁשּלא זמן משא]ּכל זמן[- הּגיע ולא [בגיל]; לטען ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּטענּה אֹו ספק.טענּה, זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.È טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהפׁשיט  ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה  ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
ּבעֹור  הּנֹוגע טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻׁשהפׁשט,

חמת העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. -[נוד]ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע  ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמרגלּה
הּמפׁשיט  וכן הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבׂשר,
הּצּואר  ׁשעל עֹור ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּבּׁשרצים
לטּמא, חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻ
טמאה  ונגעה ׁשחּוטה, היתה ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻּכ

הּבׂשר. טּמא - חּבּור ׁשהּוא זה ְִִֵֶֶַָָּבעֹור
.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא [חוט]עֹור  ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ
ּדברים  ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;

ׁשּפלטּתּו אם [השאירתו]אמּורים? - סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
מרּדד העֹור.[דק]היה ּגב על ּבטל , ְֵַַָָָָָֻ

.·È העֹור עֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאינֹו ׁשּכל - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
חציי  ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמטּמא
נׂשא  ׁשהרי טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָזיתים
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית;

מרּדדין ּכאחד;[דקים]ׁשניהן ׁשּיּנטלּו ּכדי ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

טהֹור. הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבקיסם
.‚È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נצלטהֹור  ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם [בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
מטּמא; לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלׁשרֹות

מטּמא. אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָואם
.„È למאכל ּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

טהֹור  זה הרי - ּתּתנּנה אדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",

.ÂË וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
מת  לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה טּמאה ואינּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּכלּום. טהֹורין נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת
.ÊË ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם אף [גוש - ְְֲֵֶַַָָָָָ

ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
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ּבכלים, נגע ואם לטמאה. ראׁשֹון הּוא והרי נטמא, - ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻּבנבלה
ּכלים  וכן טהֹורין; הם הרי - ּבנבלה מּגעֹו ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָאפּלּו
ּכלים. מטּמא ולד  ואין ולד, ׁשהּוא לפי - טהֹורין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשעליו
נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ּכלים מטּמא - הּנבלה את הּנֹוׂשא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָאבל
ואֹותן  ּבגדיו"; יכּבס - נבלתם את "והּנׂשא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

ּכלי הּבגדים  ולא אדם לא מטּמא ואינֹו לטמאה. ראׁשֹון , ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹֻ
מׁשּכב  ּבמטּמאי ׁשּבארנּו ּכמֹו נׂשיאתֹו, ּבׁשעת ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָחרׂש,

ָּומֹוׁשב.
מן אחד ·. ּבין ּבאכילה הּמּתרין מן ּבין וחּיה, ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּוׁשחיטת  ּבכּזית. מטּמא ּבׂשרן ּכּלן מתּו, אם - ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֻהאסּורין
מקֹום; ּבכל אֹותּה מטהרת טהֹורה, וחּיה טהֹורה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָּבהמה
אּלּו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבעזרה, חּלין ׁשחט ְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻואפּלּו
ּכמֹו נבלה, זֹו הרי - ּבּׁשחיטה ּפסּול ארע ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָטהֹורין;

ּבמּׂשא. ּומטּמאה ׁשחיטה, ּבהלכֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּבארנּו
ּבּה;ּבהמה ‚. מֹועלת הּׁשחיטה אין טמאה, וחּיה טמאה ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּכדרּכּה ׁשּמתה אֹו החֹונק אֹו הּנֹוחר אֹו אֹותּה, הּׁשֹוחט ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואחד
נבלה  זֹו הרי לכּזית,- טמאה לענין מצטרפֹות הּנבלֹות וכל . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻ

טהֹורֹות. ואחד טמאֹות ְְְֵֶֶָָאחד
שבעצם]מח „. אינֹו[- - הּנבלה ודם ּכבׂשר. הּוא הרי , ְְְֲֵֵֵַַַָָָֹ

מטּמא  ׁשאינֹו טמאין, ּכמׁשקין הּוא הרי אּלא ּכנבלה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמטּמא
הּתֹורה. מן ּכלים, ולא ְִִֵַָָָֹאדם

"וחלב חלב ‰. ׁשּנאמר: טהֹור, - ׁשּמתה טהֹורה ּבהמה ְְְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מלאכה" לכל יעׂשה טרפה, וחלב מּׁשּום נבלה ׁשאּסּורֹו מי , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

הכׁשר ואם ּוטרפה. טומאה]נבלה ּבּמׁשקין [לקבלת ְְְְְִִֵֵַַַָָֻ
משקים]הּמכׁשירין ז' ואינֹו[- טמאין, ּכאכלין זה הרי - ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַָָ

הפרׁשה  קדם הּכליה את החֹופה ּבחלב והּנֹוגע נבלה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכבׂשר
הכליה] ּכּמה [מן ׁשהרי עצמּה; ּבּכליה ּכנֹוגע טמא, זה הרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

בשר]חּוטין טמאה,[של ּבהמה אבל ּבחלב. מּמּנה נמׁשכין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
חלּבּה ואחד ּבׂשרּה אחד - טהֹורה ּובין טמאה ּבין ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָוחּיה

הּנבלה. ּכבׂשר ּבכּזית, וכלים אדם ּומטּמא ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלטמאה,
.Â חיה]הּכֹוי ספק בהמה ספק ּכבׂשרֹו,[- מטּמא חלּבֹו - ְְְִֵֶַַָ

וקדׁשים, ּתרּומה עליו ׂשֹורפין אין ,לפיכ ּבספק. ְְְְְְְִִִֵֵָָָָָָָָֻוטמאתֹו
אכילת  אֹו הּמקּדׁש ּביאת על טמאתֹו על ּכרת חּיבין ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻואין

ָָָקדׁשיו.
.Êהעצמֹות;ואּלּו הּנבלֹות: מן מטּמאין ׁשאין דברים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

והּטלפים הרגלים]והּקרנים כפות עּקרן[- אפּלּו [שורשן]- ְְְְֲִִִִַַַַַָָָ
ּפי  על אף והעֹור, ּדם; ויֹוציא החי מן יחת ׁשאם ,ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהר

מעּבד  והאללׁשאינֹו לעור]; הדבוק והּמרק [בשר והּגידים, , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֻ
ּבזמן  אמּורים? ּדברים ּבּמה עּמּה. הּמתּבּׁשלין ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָָוהּתבלין
ּכׁשהן  אּלּו מּכל ּבאחד הּנֹוגע אבל הּנבלה. מן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשּו
- ּכּזית ּבּבׂשר ׁשּיהיה והּוא, טמא; זה הרי ּבּבׂשר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמחּברין

לכּזית. מצטרף אּלּו מּכל אחד ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
.Á,ׁשּפלטּתּוהאלל כשהופשט ּבין בעור דבוק נשאר -] ְֲֵֶַָָָ

[- ׁשּפלטּתּובאמצעות ּבין -]סּכין אינֹו[הפשיטתו - חּיה ְִֵֵֶַַַָָ
אחר]מצטרף דבר ּכּנסֹו[עם ואם יחד]לכּזית; החתיכות [את ְְְְִִִִֵַַָ

מטּמא. - ּכּזית ּבֹו ְְִֵַַַָָוהיה
.Ë,יּׁשּוב ׁשל החזיר עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ּבהמֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָואּלּו

הּׁשליל  ועֹור הּבׁשת, ּבית ועֹור הרּכה, הּגמל חטֹורת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹועֹור
עובר] מן [- מטּמאין אּלּו הרי - האליה ׁשּתחת ועֹור ,ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

הּל אֹו עּבדן, ואם דרך]הּנבלה. עֹובדּה[- ּכדי שיעור ּבהן -] ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
ׁשּבּטלן עיבוד] מעׂשה ּבהן עׂשה ואם טהֹורים. אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

אזן  ּכיצד? עֹובדּה. ּכדי ּבהן הּל ׁשּלא ּפי על אף טהֹורין, -ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
לקפיפתֹו ׁשּטליּה לסלו]חמֹור טלאי עשאה ּכּמה [- טהֹורה. , ְְְֲִִֶַָָָָָ

רּכה? חטֹורת היא ואיזֹו מילין. ארּבעת עֹובדּה? ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהּוא
טענּה ׁשּלא זמן משא]ּכל זמן[- הּגיע ולא [בגיל]; לטען ְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ׁשּטענּה אֹו ספק.טענּה, זה הרי - זמּנּה ׁשּיּגיע קדם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
.È טהֹורה,הּמפׁשיט ּבין טמאה ּבין חּיה, אֹו ּבהמה נבלת ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָ

ׁשהפׁשיט  ּכיון - הפׁשיט לׁשטיח אם - ּגּסה ּבין ּדּקה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבין
זה  ּבעֹור הּנֹוגע טפחים, ׁשני והּוא אחיזה, ּכדי העֹור ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָמן
ּבעֹור  הּנֹוגע טפחים, ׁשני הפׁשט ׁשּלא ועד טהֹור; ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻֻׁשהפׁשט,

חמת העֹור מן לעׂשֹות ּכדי הפׁשיט ּבּבׂשר. -[נוד]ּכנֹוגע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
הפׁשיטּה ואם החזה. ּכל את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, העֹור ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ּכנֹוגע  ּבעֹור והּנֹוגע חּבּור, ּכּלֹו העֹור הרי - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמרגלּה
הּמפׁשיט  וכן הּבׂשר. מעל ּכּלֹו העֹור ׁשּיפריׁש עד ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבּבׂשר,
הּצּואר  ׁשעל עֹור ּכּלֹו. העֹור ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, - ְְִִִֶֶַַַַַַָָָֻּבּׁשרצים
לטּמא, חּבּור ׁשהּוא עֹור וכל ּכּלֹו. את ׁשּיפׁשיט עד חּבּור, -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻ
טמאה  ונגעה ׁשחּוטה, היתה ׁשאם להתטּמא; חּבּור הּוא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻּכ

הּבׂשר. טּמא - חּבּור ׁשהּוא זה ְִִֵֶֶַָָּבעֹור
.‡Èּבּציב הּנֹוגע - נבלה ּכּזית עליו ׁשּיׁש הּיֹוצא [חוט]עֹור  ְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ׁשּכנגּדֹו ּובׂשערה הכזית]מּמּנּו, -[כנגד העֹור מאחֹורי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָ
ּדברים  ּבּמה לּבׂשר. ׁשֹומר ּבׂשערֹו ׁשהעֹור מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָנטמא;

ׁשּפלטּתּו אם [השאירתו]אמּורים? - סּכין ּפלטּתּו אבל חּיה; ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָ
מרּדד העֹור.[דק]היה ּגב על ּבטל , ְֵַַָָָָָֻ

.·È העֹור עֹור נבלה, ּבׂשר זיתים חציי ּכׁשני עליו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשּיׁש
ׁשאינֹו ׁשּכל - ּבמּׂשא ולא ּבמּגע לא מטּמאין ואינן ְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמבּטלן;
חציי  ׁשני אבל ּבמּׂשא. מטּמא אינֹו ּבמּגע, הּנבלה מן ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָמטּמא
נׂשא  ׁשהרי טמא, אֹותן הּנֹוׂשא - ּבקיסם ׁשּתחבן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָזיתים
ׁשּיהיּו והּוא חּבּור; אדם חּבּורי ׁשאין טהֹור, ונֹוגע ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכּזית;

מרּדדין ּכאחד;[דקים]ׁשניהן ׁשּיּנטלּו ּכדי ּבזה, זה ּודבּוקין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה זית חצי היה אם ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל

טהֹור. הּיֹום, ּכל והביא הֹולי אפּלּו - אחד ְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבקיסם
.‚È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד נבלה ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

נצלטהֹור  ,לפיכ וקרש]; שנימוח אם [בשר ספק הּנבלה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָ
יכֹול  אם - ׁשּיבׁש נבלה ּבׂשר מטּמא. אינֹו אֹו ּבכּזית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמטּמא
מטּמא; לכלב, וראּוי לח ולחזר לעת מעת ּבפֹוׁשרין ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹלׁשרֹות

מטּמא. אינֹו טמאין ּכאכלין ואפּלּו טהֹור, - לאו ְְְֲֳִִִִֵֵֵַַָָָָואם
.„È למאכל ּבׂשר ראּוי ואינֹו מעּקרֹו, סרּוח ׁשהיה נבלה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

טהֹור  זה הרי - ּתּתנּנה אדם ּבׁשערי אׁשר "לּגר ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לּגר. ראּויה ּתחּלתּה ׁשּיהיה עד ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָואכלּה",

.ÂË וכרעיׁשליה ּכפרׁש היא הרי - נבלה צואה]ׁשל -], ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָ
מת  לאכילה, עליה חׁשב ואם ּכנבלה; מטּמאה טּמאה ואינּה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּכלּום. טהֹורין נבלה, ׁשל והחלב הּקבה אכלין. ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטמאת
.ÊË ּדםּבהמה חררת מת]ׁשּׁשפעה עובר של דם אף [גוש - ְְֲֵֶַַָָָָָ

ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה - הּבכֹורה מן ׁשּנפטרה ּפי ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
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ּברב  ּבטלה ׁשהיא לפי נפל, צּורת ּבּה ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבמּׂשא
ראּויה  ׁשהיתה ּפי על אף טהֹורה, היא לפיכ עּמּה; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּיֹוצא

אּמּה. ּגב על ִֵַַַָלּגר
.ÊÈ נבלה- הּׁשחּוטה מן רב אם - ּבׁשחּוטה ׁשּנתערבה ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ

אם  אבל ּבמּגע; מטּמא הּכל ואין ּבּׁשחּוטה, הּנבלה ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹּבטלה
ׁשּתחזר לׁשחּוטה אפׁשר ׁשאי נטמא; הּכל, תיהפך נׂשא -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ּכׁשּתסרח,להיות] ׁשּתטהר אפ ׁשר - הּנבלה אבל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנבלה,
ּתּבטל. ְִִֵָָלפיכ

ב  ¤¤ּפרק
מּׁשּום ּבהמה ‡. מטּמאה אינּה - ׁשּנׁשחטה טמאה חּיה אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּיּתיז  עד אֹו ׁשּתמּות, עד מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָנבלה
טמאין  ּכאכלין היא והרי ראׁשּה; נחרּהאת ועדין [הרגה]. , ְְֲֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׁשהי  זמן ּכל אכלין, טמאת אפּלּו ּבּה אין - מפרּכסת א היא ְְְְֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
נח, לבני אסּור המפרּכסת מן הּפֹורׁש ואבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמפרּכסת.
וכן  החי. מן ּכפֹורׁש מּמּנה, הּפֹורׁש ּובׂשר החי; מן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכפֹורׁש
ּבּה ׁשחט מפרּכסת. היא ועדין ּבׁשחיטתּה, ׁשּנפסלה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָטהֹורה

וושט]אחד קנה טמאה [מהסימנים, ּבּה אין - אחד רב אֹו , ְֵֶֶָָָָֹֻ
יר ׁשּנּטלה אֹו לׁשנים, הּבהמה חּלק ׁשּתמּות. עד ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכלל,

ׁשּלּה שסביבה]וחלל ּבמּגע [בשר ּומטּמאה נבלה, זֹו הרי - ְְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָ
אֹו מּגּבּה, קרעּה אם וכן ּבחּיים. היא ׁשעדין אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָּובמּׂשא,
ּדבר. לכל ּכנבלה זֹו הרי - עּמּה ּבׂשר ורב מפרקת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּנׁשּברה

ונגע ּבהמה ·. ידֹו הרֹועה והֹוׁשיט מעיה, ּבתֹו עּברּה ׁשּמת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻ
ּבֹו הּנֹוגע זה הרי - ּבטהֹורה ּבין טמאה, ּבבהמה ּבין - ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבֹו

העֹולם  לאויר הּנפל ׁשּיצא עד .טהֹור. ֲִֵֵֵֶֶַַַָָָ
טמאין ּבׂשר ‚. ּבין חּיין, ּכׁשהן וחּיה הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּכנבלה  מטּמא ואינֹו טהֹור, הּוא הרי - טהֹורין אבל ּבין . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַָָָ
מן  אבר אחד - ּכנבלה מטּמא מהן, הּפֹורׁש החי מן ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאבר
הּׁשליל  מן הּפֹורׁש אבר אֹו עצמּה, הּבהמה מן הּפֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהחי

היה [עובר] אפּלּו - ׁשעּור להם אין והאברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּבבטנּה.
ּכברּיתֹו, האבר ׁשּיהיה והּוא מטּמא; ּפחֹות, אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׂשעֹורה
ארּוכה  להעלֹות ּכדי ּבׂשר עליו ויהיה ועצמֹות, וגידין ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָּבׂשר

רפואה] אֹו[- ּבחי, ארּוכה מּלהעלֹות ּפחֹות הּבׂשר היה ;ְֲֲִַַַַָָָָָָ
עצמֹו מהעצם]ׁשחסר טהֹור.[נחסר זה הרי - ְֲֵֵֶֶַָָ

ׁשהן הּכליה „. ּפי על אף ּבהן, וכּיֹוצא והּׂשפה והּלׁשֹון ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
חליפיןאברים  עֹוׂשין ואין נחתכו], אם בחזרה -[גדלים ְֲִִִִֵֵָ

ּכבׂשר. הן הרי עצם, ּבהן ואין ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָהֹואיל
ׁשאינן הּבׂשר ‰. חּיה, אֹו ּבבהמה המדלּדלין האבר אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּגּוף ּבׁשאר ּולהּדבק לחזר ולהתרפאות]יכֹולין אינן [- - ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
ּכׁשאר  הן והרי ּבחּיים; ׁשהּבהמה זמן ּכל ּכנבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָמטּמאין
נׁשחטה  ּבמקֹומן. טמאה מקּבלין הכׁשרּו, אם - ְְְְְְְֲֳִִִִִַָָָָֻֻאכלין
ׁשאין  ּכנבלה; מטּמאין ואינן ּבׁשחיטה, הכׁשרּו - ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּבהמה
מתה  אם אבל מחּיים. ׁשּפרׁשּו ּכמֹו אֹותן עֹוׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּׁשחיטה

הכׁשר צרי ּבּה, מדלּדל ׁשהיה הּבׂשר - [לקבלת הּבהמה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ
צריטומאה] ואינֹו החי, מן אבר מּׁשּום מטּמא והאבר, ;ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

אבר  ּבין ּומה הּנבלה. מן אבר מּׁשּום מטּמא ואינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהכׁשר,
החי, מן מאבר הּפֹורׁש ׁשהּבׂשר הּנבלה? מן לאבר החי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָמן

ּבכּזית  מטּמא הּנבלה, מן מאבר הּפֹורׁש והּבׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָטהֹור;
ׁשעּור. לֹו אין וזה וזה ּובמּׂשא. ְְְִֵֶֶַַָָָּבמּגע

.Â ׁשהיא ׁשּנׁשחטהטרפה ּפי על אף - ּכׁשרה ׁשחיטה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
טהֹורה  היא הרי ּבאכילה, הּבהמה,אסּורה את הּׁשֹוחט וכן ; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מצא  נבלה. מידי מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת - מת עּבר ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻּומצא
ׁשמֹונה ּבן הריון]ּבּה ׁשּנׁשחט [חודשי ּפי על אף - נטרף חי ְְְִִִֶֶַַַַַָָ

ׁשאין  לפי נבלה; מידי מטהרּתּו ׁשחיטתֹו אין ׁשּנטרף, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאחר
גילו]למינֹו ׁשהה [- ׁשּלא ּבהמה ולד ,לפיכ ׁשחיטה. ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

-[מלידתו] ׁשבעה ּבתֹו ׁשחטֹו אם - ּגמּורין ימים ְְְְְִִִִִָָָָׁשבעה
ּכנפל. ׁשהּוא מּפני מטהרּתּו, ׁשחיטתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָאין

.Ê קדם הּׁשֹוחט חי ּתׁשעה ּבן ּבּה ּומצא הּבהמה, את ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשחיטה צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - הּקרקע על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיהּל

אּמֹו,ׁשּבארנּו נטמאת אם - מטהרּתּו אּמֹו ׁשחיטת ׁשהרי , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשאין  טהֹור; הּוא הרי אּמֹו, נתנּבלה ואם הּוא; נטמא ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא
ּפי  על ואף נבלה, טמאת ולא אכלין טמאת לא מטּמא ְְְְְְֳִִֵֵַַַַַַַָָֹֹֻֻהחי

ׁשּיפריס קדם מת ואם מאבריה. ּכאבר [העמיד ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
אּמֹופרסותיו] ׁשּׁשחיטת טהֹור, הּוא הרי - קרקע ּגּבי ְְֲִִֵֵֶַַַַַָעל

ְֲַַמטהרּתּו.
.Á הּתֹורה טרפה מן טהֹורה ׁשהיא ּפי על אף - ׁשּנׁשחטה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יתרה  מעלה וזֹו סֹופרים; מּדברי נטמא הּקדׁש, ּבּה נגע אם -ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
ּבּקדׁש .ׁשעׂשּו ֶֶַָֹ

.Ë ו ּבהמה ידֹו, העּבר והֹוציא לילד, ואחר המקּׁשה חתכּה, ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻ
העּבר  ּבׂשר ּוׁשאר נבלה, ׁשּנחּת האבר - אּמֹו את ׁשחט ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכ
ּכטרפה  האבר - חתכּה ּכ ואחר אּמֹו, את ׁשחט ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָטהֹור;
ׁשהּוא  ׁשחּוטה, טרפה מּגע - העּבר ּבׂשר ּוׁשאר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנׁשחטה,

הּתרּומה  את לא אבל הּקדׁש, את את מטּמא העּבר הֹוציא . ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
סימן ׁשחיטת ּבין וושט]ידֹו או וחתכּה[קנה סימן, לׁשחיטת ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָ

נבלה. מידי האבר לטהר לסימן סימן ׁשחיטת מצטרף -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
.È יׂשראל ׁשחיטת ואפּלּו ּבמּׂשא; ּומטּמא נבלה, - הּנכרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ּגּביו  על אחד עֹומד ּכראּוי. ׁשחיטה יפה ּבסּכין וׁשחט , ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר אֹו הּכּותי ואחד מצוות]הּנכרי, ז' שקיבל -[גוי ְְִִֵֶַַָָָ

וקרֹוב נבלה. נראה]ׁשחיטתם מּדברי [- זה ׁשאף ּבעיני, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּתקרבּתּה וטמאת זרה עבֹודה טמאת ׁשהרי - ְְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֻֻסֹופרים
הּגֹוים, נתרחקּו זרה עבֹודה ּובגלל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּדבריהם,
ּבאכילה  אסּורה היא והלא ּתאמר: ואם ׁשחיטתן. ְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹונאסרה
הּטרפה  ׁשהרי מטּמא, ּבאכילה האסּור ּכל לא ּתֹורה? ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּדין
על  זֹו טמאה על ּכרת לחּיב אפׁשר ואי ּוטהֹורה. ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאסּורה

ּברּורה. ּבראיה אּלא קדׁשיו, ואכילת מקּדׁש ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָּביאת
.‡È הירך]קּולית עצם נֹוׂשאּה,[- אֹו ּבּה הּנֹוגע - הּנבלה ְְִֵֵַַַָָָ

מטּמ ׁשאינֹו הּנבלה מן ּדבר ׁשּכל אינֹוטהֹור; ּבמּגע, א ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
נֹוׂשאּה, אֹו ּבּה הּנֹוגע - ׁשהּוא ּכל נּקבה ּבמּׂשא. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָמטּמא
מתקׁשקׁש הּמח ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹטמא.

העצם] ארּוכה[כשמנענעים מעלה אינּה ׁשהרי [רפואה , ֲֲֲֵֵֶַָָָ
חיה] ּכדי בבהמה ּבֹו יׁש אם - ּבמקֹומֹו עֹומד היה אם אבל ;ְְֲִִִֵֵֵָָָ

ּבמּגע  מטּמאה זֹו הרי מּבחּוץ, לעצם ארּוכה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָלהעלֹות
העצם  היא ׁשהּקּולית ּפרׁשנּו, ּוכבר האברים. ּככל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובמּׂשא
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.·È הרי קּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מחּסר  אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע

מעׂשה  ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תשע"ג  תשרי כ' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה נבלת ‡. מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא  מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה  מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.

ּכׁשהי  אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבית ּבמּׂשא, ּבתֹו א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטּמאה  אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה [- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד  - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע  הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
היה  לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבכלים
ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
מטּמא  אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו
ׁשּפרׁש אחר לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאר

ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף [-מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי.שקיעה] מטּמא אינֹו ,ְְִֵֵַ

טמאה אין ·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
הרי  מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו

הּבליעה  ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אף  לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
הכׁשר. צריכה אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעל

ׁשהן ּפרה ‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
הּמתעּס צריכין מטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אכלין  טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס [- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ׁשל  ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום  טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,
.‰וכּיֹוצא הּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Â קדם הּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת  אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Ê ּבבית מעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה  ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור  לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ

.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע
ואם  נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

טהֹור  .לאו, ָָ
.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן [שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ

מצטרפין  אינן - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכאכלין,
הרּכים  הּמקֹומֹות אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָּבנבלת
ּכבׂשר, הן הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּקרֹובים
והעצמֹות, הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּומצטרפין

מצטרפין. אינן - הרּכֹות ְְֲִִִֵַָָָאפּלּו
.È מן אֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן אשכול]הּגידין, כמין ּביצים[- גופם]ׁשל ,[שבתוך ִִִִֵֶֶֶַַ
אבל  טהֹור; זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומן
הּמעים, ּומּבני הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

החלב את ׁשהמחה השומן]אֹו טמא [- זה הרי - ּוגמאֹו ּבאּור ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּמה  המחהּו אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאֹוכל

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - .[-קלקלו]ּוגמאֹו ְְֲִִֵֶָָ
.‡È טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעת  ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל  והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טהֹור.[בשר זה הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
.·È ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור

ּבעזרה  נׁשחט ואפּלּו -מטהרּתּו, טרפה ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
טהֹור  עֹוף ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
זה  הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין -ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
הרי  - ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻטהֹור;

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִֵֵַַָָאּלּו
.‚È ולא הּמֹולק לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומן  ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּכּפרה  טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
- לּנחל ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּכתּוב
מידי  ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאף

ְֵָנבלה.
.„È ּבבית נבלת מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הּבליעה  הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הן  הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ְִָָּכבׂשרּה.
.ÂË הּטמ אחד העֹוף ואחד הּטהֹור, הּפֹורׁשהעֹוף אבר - א ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפי לכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רבינו]הּׁשמּועה לטּמא [ממשה אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן ְִֵֵֶֶֶַַַָָאבר

.ÊË ׁשּפרׁשאבר העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
חמּורה  טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
מטּמא  לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבבית
טמאת  מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֻֻטמאת
אחרים  אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם ,אכלין, ְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻ
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.·È הרי קּולית - נּקבּה לא ועדין לנּקבּה, עליה ׁשחּׁשב ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מחּסר  אם ספק, ּבּדבר יׁש ׁשהרי טמא; ספק ּבּה ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹוגע

מעׂשה  ּכמחּסר אינֹו אֹו מעׂשה, ּכמחּסר .נקיבה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָֻֻ

ה'תשע"ג  תשרי כ' קודש שבת יום

ג  ¤¤ּפרק
הּׁשמּועה נבלת ‡. מּפי הּתֹורה; מן מטּמאה הּטהֹור, העֹוף ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּוטרפה, נבלה ּתאכל אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלמדּו,
אּלא  מדּבר אינֹו - ּבּמים" ורחץ ּבגדיו וכּבס - ּובּגר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבאזרח
נבלה  מּׁשּום אסּור ׁשהּוא ּבלבד, הּטהֹור העֹוף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָּבנבלת
ולא  ּבמּגע לא מטּמאה אינּה טמאתּה? היא וכיצד ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֹֹֻּוטרפה.

ּכׁשהי  אּלא הּפה, ּבתֹו ּכׁשהיא ולא ּבית ּבמּׂשא, ּבתֹו א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
מטּמאה  אינּה ּתאכל", אׁשר נפׁש "וכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּבליעה

הּנפׁש ּבבית ּכׁשהיא הנפש]אּלא הנאת עיקר שם וזה [- . ְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
אכילה, ּכׁשעּור לטמאתּה ׁשעּור לתת - "ּתאכל" ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנאמר:
מלּמד  - ּבגדיו" "וכּבס ּבּה: נאמר והרי ּכּזית. ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהיא
ּכמֹו מּמטּמאיו, ׁשּיפרׁש עד ּבגדיו מטּמא ּבּה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמתטּמא
ונגע  הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ּכּזית הּבֹולע ּכיצד? ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו.
היה  לטמאה. ראׁשֹון ונעׂשּו טּמאן, - ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֻּבכלים
ּכמֹו טּמאן, לא - ּבליעתֹו ּבׁשעת חרׂש ּובכלי ּבאדם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
מטּמא  אינֹו - ׁשּבלע ואחר הּטמאֹות. אבֹות ּבׁשאר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻׁשּבארנּו
ׁשּפרׁש אחר לטמאה ראׁשֹון ּככל הּוא ׁשהרי ּכלים, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשאר

ׁשמׁש והערב טבילה טעּון ׁשהּוא ּפי על ׁשאף [-מּמטּמאיו; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי.שקיעה] מטּמא אינֹו ,ְְִֵֵַ

טמאה אין ·. לטּמא מחׁשבה, צריכה הּטהֹור העֹוף נבלת ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻ
הרי  מקֹום, מּכל ּכּזית מּמּנה ׁשּבלע ּכיון אּלא החמּורה; ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו

הּבליעה  ּבבית מטּמאה זֹוזֹו הרי - לאכילה עליה חּׁשב . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אף  לטמאה, ראׁשֹון ּכאכל היא והרי אכלין; טמאת ְְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֻֻמּטּמאה
הכׁשר. צריכה אינּה אחרת; טמאה בּה נגעה ׁשּלא ּפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻעל

ׁשהן ּפרה ‚. ּפי על אף ּכן; אינן הּנׂשרפין ּוׂשעירין אדּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
הּמתעּס צריכין מטּמאין - לאכילה עליהן חּׁשב אם ּבהן, ק ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אכלין  טמאת יּטּמאּו ּכ ואחר הּטמאה, ּבהן .ׁשּתּגע ְְְְֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֻֻ
ּבכֹוׁש(„). ׁשּתחבֹו ּבהמה, מּנבלת מקל]ּכּזית והכניס [- ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ׁשל  ּבליעתֹו לתֹו ׁשהכניסֹו אֹו מּלמּטה, האּׁשה מעי ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָלתֹו
מּׁשּום  טמא זה הרי - מטּמאה העֹוף ׁשּנבלת ּבּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחברֹו

הּספר. ּבתחּלת ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוגע, מּׁשּום לא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹנֹוׂשא,
.‰וכּיֹוצא הּכֹור ּבחזרת הּטהֹור העֹוף נבלת מּבׂשר ּכּזית ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

טמא; זה הרי ּבגרֹונֹו, נגע ׁשּלא ּפי על אף - ּובלעֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבּה,
ּבסיב דקים]ּכרכֹו טהֹור.[חוטים זה הרי - ּובלעֹו ְְְֲִֵֶָָָ

.Â קדם הּבֹולע הקיאּה ׁשּבלעּה ואחר הּטהֹור, העֹוף נבלת ְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
תתעכל]ׁשּתתאּכל לגרֹונֹו[- ּכׁשּתצא מטּמא אינֹו זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַ

ּבׁשעת  אּלא הּנפׁש ּבבית מטּמאה ׁשאינּה ׁשּמקיאּה; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבׁשעה
אֹותּה. ׁשּמקיא ּבׁשעה לא ְְִִֵֶָָָָֹּבליעה,

.Ê ּבבית מעי מקצתֹו ׁשּבלעֹו, הּטהֹור העֹוף נבלת ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
הּבליעה  ּבבית יׁש אם - ּפיו ּבתֹו ּבחּוץ ּומקצתֹו ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהּבליעה

טהֹור  לאו, ואם טמא; זה הרי .ּכּזית, ְֲִִֵֵֶַַָָָ

.Á.מתטּמא אינֹו ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ׁשלם אבר מּמּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבלע
ואם  נטמא; ּכּזית, ּבּה יׁש אם - ואכלּה צּפֹור, נטל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָאפּלּו

טהֹור  .לאו, ָָ
.Ëוהּנֹוצה העוף]הּכנפים על ׁשהן [שנשארו ּפי על אף - ְְִִֵֶַַַַַָָ

מצטרפין  אינן - אכלין טמאת ּומטּמאין ּומתטּמאין ְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵַַַָָָָָֻּכאכלין,
הרּכים  הּמקֹומֹות אבל לכּזית; הּטהֹור העֹוף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָּבנבלת
ּכבׂשר, הן הרי - והּצּפרנים החרטֹום, מן לּבׂשר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּקרֹובים
והעצמֹות, הּזנב, וראׁש אגּפין, ראׁשי לכּזית. ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָֹּומצטרפין

מצטרפין. אינן - הרּכֹות ְְֲִִִֵַָָָאפּלּו
.È מן אֹו הרּכין, העצמֹות מן הּטהֹור, העֹוף מּנבלת ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָהאֹוכל

הּׁשלל ּומן אשכול]הּגידין, כמין ּביצים[- גופם]ׁשל ,[שבתוך ִִִִֵֶֶֶַַ
אבל  טהֹור; זה הרי - מּמּנּו החי מן ּומּבׂשר הּדם, ֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּומן
הּמעים, ּומּבני הּקרקבן, ּומן ּביצים, ׁשל האׁשּכֹול מן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻהאֹוכל

החלב את ׁשהמחה השומן]אֹו טמא [- זה הרי - ּוגמאֹו ּבאּור ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבחּמה  המחהּו אֹוכל. ּבכלל ׁשהּׁשֹותה מּבׂשרּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכאֹוכל

הסריחֹו ׁשהרי טהֹור, - .[-קלקלו]ּוגמאֹו ְְֲִִֵֶָָ
.‡È טהֹורה;נבלת הּכלב, מּלאכל ׁשּנפסדה הּטהֹור העֹוף ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

מעת  ּבפֹוׁשרין להּׁשרֹות יכֹולה ואינּה ּכחרׂש, יבׁשה אם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָוכן
נצל  והאֹוכל טהֹורה. זֹו הרי - ׁשהיתה לכמֹות ותחזר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלעת

וניקרש] שנימוח טהֹור.[בשר זה הרי הּטהֹור, העֹוף נבלת ְֲִֵֶֶַַָָָׁשל
.·È ׁשחיטתֹועֹוף - ּכׁשרה ׁשחיטה ונׁשחט ׁשּנטרף, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָטהֹור

ּבעזרה  נׁשחט ואפּלּו -מטהרּתּו, טרפה ונמצא נמלק, ואם ; ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָ
טהֹור  עֹוף ׁשהּׁשֹוחט אֹומר, נמצאת מטהרּתּו. מליקתֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָאין
זה  הרי - חּלין ּבין קדׁשים ּבין ּבפנים, ּבין ּבחּוץ ּבין -ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָֻ
הרי  - ּבחּוץ קדׁשים ׁשּמלק אֹו ּבפנים, חּלין והּמֹולק ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻטהֹור;

הּבליעה. ּבבית ּבגדים מטּמאין ְְְְְִִִֵֵַַָָאּלּו
.‚È ולא הּמֹולק לקרּבן, ראּויין היּו אם - ּבפנים קדׁשים ְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּבמקֹומן  ׁשּבארנּו מּומין ּבהם טהֹורין.נמצאּו אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָ
ּכּפרה  טהֹורה; - ּכהלכתּה ׁשּנערפה ערּופה עגלה ּבֹו, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
- לּנחל ירידתּה אחרי נׁשחטה אם וכן ּכקדׁשים. ּבּה, ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּכתּוב
מידי  ׁשחיטתּה אֹותּה הּצילה ּבהניה, ׁשאסּורה ּפי על ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָאף

ְֵָנבלה.
.„È ּבבית נבלת מטּמאה ואינּה טהֹורה, - הּטמא העֹוף ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָ

היא הּבליעה  הרי - והכׁשרה לאכילה, עליה חּׁשב ואם ; ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
והּנֹוצה, הּכנפים, לטמאה. ראׁשֹון ׁשהן טמאין, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּכאכלין
הן  הרי - ׁשּלּה הּצּפרנים ּומן החרטֹום מן הרּכין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּמקֹומֹות

ְִָָּכבׂשרּה.
.ÂË הּטמ אחד העֹוף ואחד הּטהֹור, הּפֹורׁשהעֹוף אבר - א ְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו "ּולאּלה ׁשּנאמר: ּכלל; טמאה ּבֹו ואין טהֹור, ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻמהן
הּבהמה" ּומּפי לכל ּפרסה; לֹו ׁשאין העֹוף, את להֹוציא - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

רבינו]הּׁשמּועה לטּמא [ממשה אּלא הּכתּוב ּבא ׁשּלא למדּו, ְְְֵֶֶַַַָָָָָֹ
חּיה. ׁשל אֹו ּבהמה ׁשל החי מן ְִֵֵֶֶֶַַַָָאבר

.ÊË ׁשּפרׁשאבר העֹוף ּכנבלת הּוא הרי העֹוף, מן הּמת מן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
חמּורה  טמאה מטּמא טהֹור, עֹוף נבלת היתה אם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻמּמּנּו:
מטּמא  לאכילה, עליו חּׁשב ואם ּבכּזית; הּבליעה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּבבית
טמאת  מטּמא טמא, עֹוף נבלת היתה ואם אכלין. ְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָֻֻטמאת
אחרים  אכלין מטּמא ואינֹו והכׁשר; עליו, חּׁשב אם ,אכלין, ְְְְֲֳֳִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻ
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ּכמֹו לטּמא, האכלין ּכל ּכׁשעּור ּכביצה, ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָָעד
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

ד  ¤¤ּפרק
והעכּבר,ׁשמֹונה ‡. החלד, והן - ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ

- והּתנׁשמת והחמט, והּלטאה, והּכח, והאנקה, ְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּצב,
טמאה. לענין 'ׁשרץ' הּנקראין והן ׁשוה, ּכּלן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻֻטמאת

ּבמּגע,הּׁשרץ ·. וכלים אדם מטּמא הּטמאֹות, מאבֹות אב - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבמּׂשא  מטּמא ואינֹו ּבאויר, חרׂש אינֹוּוכלי ּבֹו, והּנֹוגע ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּכעדׁשה טמאתן וׁשעּור מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים [סוג מטּמא ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֻ
לכעדׁשה.צמח] מצטרפין הּׁשרצים וכל ,ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

ׁשעּור האברים,‚. להם ּכברּיתֹואין הּׁשרץ מן אבר .[שלם]; ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּבין ּבׂשר („.) - מּכעדׁשה ּפחֹות ׁשהּוא ועצם, וגידים ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הּמת  מן ׁשּפרׁש ּבין החי, מן והּוא,ׁשּפרׁש טמאתֹו; מטּמא - ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ארּוכה  להעלֹות ּכדי ׁשּבעצם ּבּמח אֹו ׁשעליו ּבּבׂשר ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיהיה

בחי] רפואה, -].
מטּמא ּבׂשר ‰. ׁשאין טהֹור; - הּׁשרץ מן הּפֹורׁש החי מן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וגידים  ּבׂשר ּׁשרץ מה - ּכּלֹו לּׁשרץ הּדֹומה אבר ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאּלא
ועצמֹות  וגידים ּבׂשר מּמּנּו הּפֹורׁש אבר אף .ועצמֹות, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.Â ׁשהן הּכליה ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא והּלׁשֹון והּכבד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
חליפין עֹוׂשין ואין חוזרים]אבר, אינם נחתכו הן [אם הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶ

טהֹורין. החי, מן ּפרׁשּו ואם ְְְְִִִֵַַָָּכבׂשר;
.Ê ׁשהּוא הּׁשר ּדם זמן ּכל לכעדׁשה ּומצטרף ּכבׂשרֹו, ץ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּבׂשר  .מחּבר ְַָָָֻ
.Á החלד הּׁשרץ עצמֹות ועֹור טהֹורין. וצּפרניו, וגידיו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

לח, ׁשהּוא ּפי על אף טהֹור, - והּתנׁשמת והּצב ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָוהעכּבר
הּל ולא עּבדֹו לא ּכדי[דרך]ועדין -]ּבֹו שיעור עֹובדּה.[- ְְְְֲִִִֵֵַַָֹֹ

ּומטּמא  ּכבׂשרן, - והחמט והּלטאה והּכח האנקה עֹור ְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹאבל
טהֹורין. - עֹובדּה ּכדי ּבהן הּל אֹו עּבדן, ואם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָּבכעדׁשה;

מילין. ארּבעת הּלּו ּכדי עֹובדּה? ּכדי ְְְְְִִִֵֵַַַַָָוכּמה
.Ë הירך]קּולית עצם על [- אף טהֹור, ּבּה הּנֹוגע - הּׁשרץ ִֵֶֶַַַַַָָ

הּמח ׁשּיהיה והּוא מח; מלאה ׁשהיא [בקולית]ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
ארּוכה מעלה ׁשאינֹו רפואה]מתקׁשקׁש, היה [- אם אבל ; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

- מּבחּוץ ּבחי ארּוכה להעלֹות ּכדי ּבֹו ויׁש ּבמקֹומֹו, ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָעֹומד
להעלֹות  ּבהם ׁשּיׁש האברים ּככל טמא ּבּה הּנֹוגע ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהרי
הּנֹוגע  - ׁשהּוא ּבכל הּקּולית נּקבה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָארּוכה,

טמא. מקֹום, מּכל ִֵָָָָּבּה
.È המרּקמתּביצת חי]הּׁשרץ הבעל תבנית בה שיש אף [- - ְֵֶֶֶֶַַַַֻ

ּפ ׁשהּוא,על ּכל נּקבה טהֹורה; מּתֹוכּה, נראה ׁשהּׁשרץ י ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
טמא. ּבּה ֵֵַַָָהּנֹוגע

.‡È טמא;ׁשרץ ּבּבׂשר, הּנֹוגע - אדמה וחציֹו ּבׂשר ׁשחציֹו ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבאדמה  הּנֹוגע - ּכּלֹו ּפני על הׁשריץ ואם טהֹור. ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּובאדמה,

טמא. צּורתֹו, נגמרה לא ְְֲִִֵֶַָָָֹׁשעדין
.·È ּבׂשר- הּכלב מּלאכל ונפסל והבאיׁש, ׁשּנפסד הּׁשרץ ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ

ּבפֹוׁשרין טהֹור  להּׁשרֹות יכֹול אם - ּכחרׂש ׁשּנעׂשה עד יבׁש . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ואפּלּו - טהֹור לאו, ואם מטּמא; לכׁשהיה, ולחזר לעת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמעת

ּבמקצת  אמּורים? ּדברים ּבּמה מטּמא. אינֹו טמאים ְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּכאכלין
קּים  וׁשלּדֹו ׁשּנׂשרף אֹו קּים, וׁשלּדֹו ׁשּיבׁש ׁשרץ אבל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשרץ.

וקרֹוב מטּמא; זה הרי קּים, ּכּלֹו ותבנית הֹואיל נראה]- -] ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֻ
מּדבריהם. זֹו ׁשּטמאה ְְְִִֵֵֶֶַָֻּבעיני,

.‚È וחסרּוּכזית ׁשּצמקּו הּׁשרץ, מן ּכעדׁשה אֹו הּנבלה מן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
טהֹורין  מן - מּכזית ּופחֹות הּׁשרץ מן מּכעדׁשה ּפחֹות ; ְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָ

מּדברי  מטּמאין - ּכּׁשעּור על ועמדּו ׁשּנתּפחּו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּנבלה,
עד  ונתּפחּו וחזרּו וצמקּו ּבּתחּלה, ּכּׁשעּור היּו ְְְְְְְְְִִִִַַַָָָָסֹופרים.
וכן  ּתֹורה; ּדין ּכׁשהיּו, מטּמאין אּלּו הרי - לׁשעּורן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשהּגיעּו

הּמת. מן ּבכזית אֹומר ְִִִֵֵַַַָאּתה
.„È על אף - ראׁשיהן הּתזּו ׁשּימּות; עד מטּמא, אינֹו ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻהּׁשרץ

מערה הראׁש ׁשעדין מחובר]ּפי ּפי [- על ואף הּגּוף, ּבעֹור ְְְֲִִִֶֶַַַַָֹֹ
ׁשקצים  ׁשאר טמאין. אּלּו הרי - הּלטאה ּכזנב מפרּכסין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשהן
וכּיֹוצא  והּנּדל והעקרב והּנחׁש הּצפרּדע ּכגֹון ּכּלן, ְְְְְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָֻּורמׂשים
טהֹורין  הם הרי - ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהן
ּבכל  ל ואין מטּמאין; אינן טמאין ּכאכלין ואפּלּו ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָמּכלּום,
מינין  מּׁשמֹונת חּוץ ּבמֹותֹו, ּׁשּמטּמא מה ּכּלן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻהּׁשרצים

ּבּתֹורה. ְִַַָָֹהמפרׁשין

ה  ¤¤ּפרק
וכלים ׁשכבת ‡. אדם מטּמאה הּטמאֹות, מאבֹות אב - זרע ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻ

ואין  ּבמּׂשא; מטּמאה ואינּה ּבאויר, חרׂש ּוכלי ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמּגע,
ּבּה, הּנֹוגע ואחד מּגעֹו. ּבׁשעת ּבגדים מטּמא ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמּטּמא
ּתֹורה. ּדין לטמאה, ראׁשֹון ׁשניהן - מּבׂשרֹו אֹותּה הרֹואה ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻאֹו
ואין  ׁשהּוא. ּבכל ולרֹואה, ּבכעדׁשה; לנֹוגע, ׁשעּורּה? ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכּמה
ׁשּנאמר: - אּמה ּפי ויחתם מּמּנּו ׁשּתצא עד טמא, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהרֹואה

זרע" ׁשכבת מּמּנּו ּתצא ּבׂשרֹו";"אׁשר החּתים "אֹו ונאמר: , ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
ּבקיסם ראה אפּלּו ,למילתו]לפיכ הֹואיל [שהכניס - ְְֲִִִֵָָָָ

מחמת הרֹואה ואחד נטמא. אּמה, לפי [קישוי]והּגיעה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
טמא. זה הרי - ּבאנס הרֹואה אֹו ְְֲֵֵֶֶֶָָָֹּבׂשרֹו,

ּתׁשע אין ·. ּבן ׁשּיהיה עד מטּמאה, קטן ׁשל זרע ׁשכבת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אחד  ויֹום .ׁשנים ְִֶָָ

ונמׁשכת ׁשכבת ‚. לבנה, ׁשּתהיה עד טהֹורה; - אדּמה זרע ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
.[נוזלת]

אינּהוכל „. ּבּה, מרּגיׁש אדם ׁשל ּגּופֹו ּכל ׁשאין זרע ׁשכבת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
אינּה - ּתאוה ולא קּׁשּוי, ּבלא ראה אם ,לפיכ ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֹמטּמאה;
ּפי  על אף - ּבהרּגׁשה נעקרה זרע. ׁשכבת מּׁשּום ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָמטּמאה

טמאה  ּבהרּגׁשה, ׁשּלא .ׁשּיצאת ְְְֵֶֶַָָָָָֹ
ועמד המהרהר ‰. ּבחלֹום, מּטה ׁשּׁשּמׁש וראה ּבּלילה, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

ּבׁשרֹו מילתו]ונמצא ׁשכבת [- מצא ׁשּלא ּפי על אף - חם ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹ
ראה  ּכבר ּבחלֹום, ׁשּׁשּמׁש ּכיון טמא; זה הרי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָזרע,
ונתקּנחה  מעט והיתה חם, ּבׂשרֹו מצא ּולפיכ ְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָּבהרּגׁשה,
ולא  הרהר לחלּוחית. מצא לא ּולפיכ ּבכליו, אֹו ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹּבבׂשרֹו

טהֹור  - הרהר ולא חם ּבׂשרֹו ׁשּמצא אֹו חם, ּבׂשרֹו .מצא ְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹ
.Â חלקיןהּמטיל מים וראה טיפות]מים, טיפות עכּורין [- אֹו ְֲֲִִִִִֵַַַָָָ

זה  הרי - ּבּסֹוף אֹו ּבאמצע, אֹותם ראה טהֹור; - ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּבּתחּלה
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אֹו חלקין סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻטמא.
והּמטיל  טמא. ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעכּורין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות ִִִַָָָָטּפין
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
זרע  ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזקן;
הּוא  ּכּמה עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּבחזקה
מנעלֹו; חֹולץ אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָילד?

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו חולשה]ואם זה [- הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָ
זה. לענין ְְִֶֶָחֹולה

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום [-טמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
שבגוף] מוסתרים הרי מקומות המׁשּמׁשת, אּלא - נגיעה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאינּה

אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהיא
ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשכבת  ּבנגיעת מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים,
ׁשּלא  ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזרע,
ּבית  ּבטמאת אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכדרּכּה,

ּכדרּכּה. אּלא ְְְִֶַַָָָהּסתרים,
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – ּכרֹואה ["עונה" טמאה היא הרי , ְְֲִֵֵֶָָֹ
ׁשראה  ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָקרי,
לחּוץ, יצאת ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקרי;

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה ברחם]אּלא מסויים מקום -]- ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבפנים, מטּמא ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמאה,

ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאף
.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה

טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È ׁשּנבעלה וכּמה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
עֹונֹות  ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹבּה
ואם  ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּה,
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּפלטה

ּכּמה טהֹורה  לאחר אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּמּנּו, והּפֹורׁשת לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹונֹות

ֵָטמא.
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת  להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן זמן עֹונֹות, ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הרי  - זה זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק ְְְְֲִִִִֵַָָָֹהיא

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו יׁשּכב נכרי אׁשר "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאת
ְֵֶַׁשּבארנּו.



meil cg` wxt m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz 'kÎc"i -

ה'תשע"ג  תשרי י"ד ראשון יום

zEWi` zFkld¦§¦
ו  ¤¤ּפרק

ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ׁשהיה  ּבין האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאו,

האּׁשה  ּבגרּוׁשין,מן ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
להיֹות  צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָּבין

ּדברים. ארּבעה ְְְִַַַָָָּבּתנאי
הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו

קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה ואם [כדלהלן]לּמעׂשה, . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשם  אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחסר
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אֹו חלקין סֹוף, ועד מּתחּלה ּכּלן ׁשהטיל הּמים היּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻטמא.
והּמטיל  טמא. ונמׁשכין, לבנים היּו טהֹור. זה הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָעכּורין

טהֹור. האּמה, מּתֹו עבֹות ִִִַָָָָטּפין
.Ê ּכׁשּיטיל ּבעל - ׁשּיטּבל קדם מים הטיל ולא ׁשּטבל, קרי ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ׁשּצחצּוחי מּפני טמא; אינן [טיפות]הּמים, זרע ׁשכבת ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
אֹו ּבחֹולה אמּורים? ּדברים ּבּמה מים. ּכׁשּיטיל אּלא ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָיֹוצאין
זרע  ׁשכבת יֹורה ׁשהּוא מּפני טהֹור, - ּבריא ילד אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבזקן;
הּוא  ּכּמה עד האּמה. מן ּתּנתק ּכּלּה והיא ּכחץ, ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻּבחזקה
מנעלֹו; חֹולץ אֹו ונֹועל אחת, רגלֹו על ׁשעֹומד זמן ּכל ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָילד?

חליֹו מּפני ּכן לעׂשֹות יכֹול אינֹו חולשה]ואם זה [- הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָ
זה. לענין ְְִֶֶָחֹולה

.Á ׁשּתקּנח וכל קדם וטבלה וירדה מּטתּה, ׁשּׁשּמׁשה אּׁשה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּבטמאתּה היא הרי - יפה יפה .עצמּה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ

.Ë ׁשניהם אחד מּטתן, ׁשּׁשּמׁשּו האּׁשה ואחד האיׁש ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ראׁשֹון  ּוׁשניהם ּתֹורה טמאים; ּדין האּׁשה לטמאה, ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָֻ

הּסתרים ּבית ׁשּנגיעת - זרע ּבׁשכבת נֹוגעת מּׁשּום [-טמאה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
שבגוף] מוסתרים הרי מקומות המׁשּמׁשת, אּלא - נגיעה ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאינּה

אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבת ׁשּתהיה והּוא קרי, ּכרֹואה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹהיא
ׁשלׁש מּבת קטּנה היתה אּׁשה". את יׁשּכב "אׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשכבת  ּבנגיעת מּטּמאה אבל ּבׁשכיבה; מּטּמאה אינּה ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָׁשנים,
ׁשּלא  ּגדֹולה הּבֹועל ,לפיכ מּבחּוץ. ּבבׂשרּה נגעה אם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹזרע,
ּבית  ּבטמאת אֹותּה הּכתּוב טּמא ׁשּלא - טהֹורה ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹֻּכדרּכּה,

ּכדרּכּה. אּלא ְְְִֶַַָָָהּסתרים,
.È אף הּבֹועל טהֹור, - זרע ׁשכבת הֹוציא ולא האּׁשה, את ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

האיׁש ׁשּיֹוציא עד טהֹורה, האּׁשה וכן ׁשהערה; ּפי .על ְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
.‡Èּבתֹו אֹותּה ּפלטה אם - זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה

עֹונֹות לילה]ׁשלׁש או יום – ּכרֹואה ["עונה" טמאה היא הרי , ְְֲִֵֵֶָָֹ
ׁשראה  ּכאיׁש זבה, היתה אם אחד יֹום סֹותרת לפיכ ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָקרי,
לחּוץ, יצאת ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא. ּבכל ּומּטּמאה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹקרי;

הּׁשּנים לבין והּגיעה נעקרה ברחם]אּלא מסויים מקום -]- ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּבפנים, מטּמא ּדמּה מה ּכדמּה: זרע ׁשכבת ׁשהרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנטמאה,

ּבפנים. אֹותּה ּתטּמא ׁשּתפלט זרע ׁשכבת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹאף
.·È עֹונֹות ׁשכבת הּׁשלׁש ּבתֹו ׁשּנפלטה עצמּה -זרע ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ

ׁשּפלטה  האּׁשה ׁשּטּמאה ּכדר בּה, ׁשּנגעּו אחרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמטּמאה

טהֹורה; האּׁשה הרי עֹונֹות, ׁשלׁש אחר ּפלטה ואם ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֹאֹותּה.
צּורתּה. נפסדה ׁשּכבר - טהֹורה ׁשּנפלטה, זרע ׁשכבת ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוכן

.‚È ׁשּנבעלה וכּמה העֹונה ואין לילה. אֹו יֹום אֹו עֹונה? היא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ
עֹונֹות  ׁשלׁש - ׁשּבת ּבלילי נבעלה ּכיצד? הּמנין. מן ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹבּה
ואם  ּבּׁשּבת; ואחד ּבּׁשּבת אחד וליל הּׁשּבת יֹום ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלּה,
והלאה, ׁשני מּליל ּפלטה טמאה. זה, זמן ּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּפלטה

ּכּמה טהֹורה  לאחר אפּלּו זרע, ׁשכבת מּמּנּו ׁשּפרׁשה והאיׁש . ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
מּמּנּו, והּפֹורׁשת לחה; ׁשהיא זמן ּכל טמאה זֹו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹונֹות

ֵָטמא.
.„È יבׁשה ׁשכבת לחה. ּכׁשהיא אּלא מטּמאה אינּה זרע, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּבפֹוׁשרין  לעת מעת  להּׁשרֹות יכֹולה ואם טהֹורה. ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָּכחרׂש,
טמאה  זֹו הרי ׁשהיתה, לכמֹות .ולחזר ְְְְְֲִֵֵֶַָָָֹ

.ÂË ׁשּׁשכב ּכבר והאּׁשה קרי, ׁשהרֹואה זה, ּבפרק ּבארנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מן  טמאים - זרע ּבׁשכבת והּנֹוגע זרע, ׁשכבת אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָאיׁש
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו ׁשּפלטה האּׁשה וכן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹהּתֹורה;

קרי  ּכרֹואה הּתֹורה, מן ּבפרק טמאה האמּורין ׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
טמאין  אינם - מים ּומטיל מהרהר ּכגֹון טמאים, ׁשהם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה

מּדבריהם אּלא [מדרבנן]אּלא טמאה, עליהם ּגזרּו ולא . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
טהֹורין  לחּלין, אבל .לתרּומה; ְְְֲִִִָָֻ

.ÊË הּׁשלׁשנכרית ּבתֹו יׂשראל ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
יׂשראל  ׁשל זרע ׁשכבת ׁשּפלטה ּבהמה וכן זמן עֹונֹות, ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הרי  - זה זמן לאחר ּפלטּו טמאה; הּנפלטת אֹותּה הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָזה
נסרחה. לא עדין אֹו נסרחה, ספק ְְְְֲִִִִֵַָָָֹהיא

.ÊÈ ּומֹוׁשב ּכבר מׁשּכב מטּמאי ּבהלכֹות ׁשּׁשכבת ּבארנּו , ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפלטה  יׂשראל ּבת ,לפיכ מּכלּום; טהֹורה נכרי ׁשל ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָזרעֹו
היא  הרי - עֹונֹות ׁשלׁש ּבתֹו אפּלּו נכרי, ׁשל זרע ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹׁשכבת

ְָטהֹורה.
.ÁÈ ויצאה [קרי]ׁשהרּגיׁשּגֹוי וטבל, לטּבל וירד ונתּגּיר , ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ספק  זה הרי - ׁשּטבל אחר ּבּה, ׁשהרּגיׁש זרע ׁשכבת ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמּמּנּו
ֵָטמא.

.ËÈ אֹוּגדֹולה ׁשנים, ּתׁשע מּבן ּפחֹות קטן אֹותּה ׁשּׁשכב ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ
טהֹורה  זֹו הרי - ּבהמה אֹו יׁשּכב נכרי אׁשר "ואיׁש ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּכמֹו ּומּיׂשראל, איׁש, הּׁשֹוכב ׁשּיהיה עד אּׁשה"; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָאת
ְֵֶַׁשּבארנּו.
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ואם ‡. מקּדׁשת; הּתנאי, נתקּים אם - ּתנאי על ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש
ׁשהיה  ּבין האיׁש, מן הּתנאי ׁשהיה ּבין מקּדׁשת; אינּה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאו,

האּׁשה  ּבגרּוׁשין,מן ּבין ּבקּדּוׁשין, ּבין - ׁשּבעֹולם ּתנאי וכל . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
להיֹות  צרי - ממֹון ּדיני ּבׁשאר ּבין ּוממּכר, ּבמּקח ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָּבין

ּדברים. ארּבעה ְְְִַַַָָָּבּתנאי
הּתנאי ·. ׁשּיהיה - ּתנאי ּכל ׁשל ּדברים הארּבעה הם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואּלּו

קֹודם ּכפּול  הּתנאי וׁשּיהיה לּלאו, קֹודם ׁשּלֹו הן וׁשּיהיה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לקּימֹו ׁשאפׁשר ּדבר הּתנאי וׁשּיהיה ואם [כדלהלן]לּמעׂשה, . ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשם  אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי הרי - מהן אחד הּתנאי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחסר
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הּמּקח  ויתקּים מגרׁשת אֹו מקּדׁשת זֹו ּתהיה אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּתנאי
הּתנאי  וחסר הֹואיל ּכלל, התנה לא ּוכאּלּו מּיד, הּמּתנה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹאֹו

הארּבעה. מן ְִֶַָָָָאחד
אּת‚. הרי זּוז מאתים לי ּתּתני 'אם לאּׁשה: האֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָּכיצד?

ּת לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת',מקּדׁשת ּתהי לא לי ּתני ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶָֹֹֻֻ
קּים, הּתנאי הרי - הּדינר לּה נתן זה ּתנאי ׁשהתנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָואחר

ּתנאי  על מקּדׁשת זֹו ּתהיה והרי זּוז, מאתים לֹו נתנה ואם ; ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
מקּדׁשת. אינּה לֹו, נתנה לא ואם ְְְְִֵֶֶֶֶָָָֹֻֻמקּדׁשת,

ונתן „. זה', ּבדינר לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻאבל
מאתים  לי ּתּתני 'אם ואמר: הּתנאי והׁשלים ּבידּה, ְְְְְְִִִִִִִִַַַַַָָָָָהּדינר
הרי  - מקּדׁשת' ּתהי לא לי ּתּתני לא ואם מקּדׁשת, ּתהי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֹֹֻֻזּוז

ּבטל  ּכהּתנאי ואחר ּבידּה ונתן הּמעׂשה ׁשהקּדים מּפני , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
מקּדׁשת  זֹו והרי ּדּבּור; ּכדי ּבתֹו ׁשהּכל ּפי על ואף ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהתנה,

ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ואינּה ְְְִִִֵֵָָָמּיד,
אּת‰. הרי זּוז, מאתים לי ּתּתני 'אם לּה: אמר אם ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָוכן

הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ּבדינר לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמקּדׁשת
ּתנאֹו ּכפל ׁשּלא מּפני ּבטל, לּה:הּתנאי אמר לא ׁשהרי , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

מּיד, מקּדׁשת זֹו והרי מקּדׁשת'; ּתהי לא ּתּתני, לא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָֹֹֻֻ'ואם
ּכלּום. לֹו לּתן צריכה ְְְִִֵֵָָואינּה

.Â ּתהי לא זּוז מאתים לי ּתּתני לא 'אם לּה: אמר אם ְְְִִִִִִִֵַַָָָֹֹוכן
לי  מקּדׁשת אּת הרי זּוז מאתים לי ּתּתני ואם לי, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֻֻמקּדׁשת
ּבטל, הּתנאי הרי - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר זה', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָּבדינר

לאו ׁשהקּדים תתני"]מּפני לא תתני"]להן["אם והרי ["אם ; ְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
לּתן. צריכה ואינּה מּיד, מקּדׁשת ְְְִִִֵֵֶֶָָָֻזֹו

.Êלרקיע ּתעלי 'אם לּה: אמר אם לּתהֹום וכן ּתרדי הרי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָ
ּתרדי  ולא לרקיע ּתעלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻאּת
הרי  - לידּה הּדינר נתן ּכ ואחר מקּדׁשת', ּתהי לא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻלּתהֹום
ׁשאי  ידּוע ׁשהּדבר מּיד; מקּדׁשת היא והרי ּבטל, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּתנאי

ּכמפליגּה אּלא זה ואין זה, ּתנאי לקּים לּה [מגזימה]אפׁשר ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
והּתּול. ׂשחֹוק ּדר ְְְִִִֶֶָּבדברים

.Á ׁשהּתֹורה אּלא לעׂשֹותֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהתנה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי
ודם  חלב ּתאכלי 'אם לאּׁשה: ׁשאמר ּכגֹון - אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹאסרה
ּתהי  לא ּתאכלי לא ואם זה, ּבדינר לי מקּדׁשת אּת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֻהרי
לא  ואם ,ּגּט זה הרי חזיר ּבׂשר ּתאכלי 'אם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹֻמקּדׁשת',
ּבידּה הּגט אֹו הּדינר נתן ׁשהתנה ואחר ּגט', יהא לא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּתאכלי

קּים  הּתנאי הרי אֹו- מקּדׁשת ּתהיה ואכלה, עברה ואם ; ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
ואין  מגרׁשת. ואינּה מקּדׁשת אינּה אכלה, לא ואם ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֻמגרׁשת,
ׁשהרי  ּבּתֹורה', ּׁשּכתּוב מה על התנה 'הרי ּבזה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹומרים

ּתתּגרׁש. ולא ּתתקּדׁש ולא ּתאכל, ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹּבידּה
.Ë ּבּתֹורה ּׁשּכתּוב מה על הּמתנה 'ּכל אמרּו ּתנאֹוּובּמה ְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ

אֹו נתן אֹו ּגרׁש אֹו ׁשּקּדׁש ּכגֹון ׁשּבממֹון'? מּדבר חּוץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבטל
ׁשּלא  ּבדבר עצמֹו ׁשּיזּכה ּבתנאֹו רֹוצה ׁשהּוא ּתנאי על ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמכר
מּדבר  ּבתנאֹו עצמֹו יפטר אֹו מּמּנּו, ּומנעה ּתֹורה לֹו ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָֹזּכתה
ּוכבר  ּבטל, ּתנא' לֹו: ׁשאֹומרין ּתֹורה, ּבֹו אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָׁשחּיבה
ּבֹו אֹות ׁשחּיבה מּדבר נפטר אּתה אין ,מעׂשי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָנתקּימּו

מּמּנּו'. אֹות ׁשּמנעה ּבדבר ּתזּכה ולא ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹהּתֹורה,
.È ׁשאר עליו לּה ׁשאין ּתנאי על אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכגֹון ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?

ועֹונה[מזונות] ּוׁשאר [תשמיש]ּכסּות 'ּכסּות לֹו: ׁשאֹומרין - ְְְְְִֵֶָ
ּבעֹונה  אבל ׁשּבממֹון. ּתנאי ׁשהּוא מּפני ּבהן, קּים ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
מקּדׁשת, זֹו והרי ּבעֹונה. אֹות חּיבה ׁשהּתֹורה ּבטל, ּתנא -ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
וכן  .'ּבתנא עצמ לפטר ּביד ואין ּבעֹונתּה, חּיב ְְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹואּתה

ּתאר יפת המקּדׁש וכן ּבזה. ּכּיֹוצא מלחמה]ּכל שבויית [גויה ְְְֵֵֵֶַַַַַָֹֹ
ּבּה ׁשּיתעּמר ּתנאי שפחתו]על מקּדׁשת,[שתהא זֹו הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֻ

אֹותֹו מנעה הּתֹורה ׁשהרי ּבּה, להתעּמר לֹו ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָואין
ּבדבר  יזּכה ּתנאֹו מּפני ולא ׁשּנבעלה, אחר ּבּה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּלהׁשּתעּבד

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבטל. ּתנאֹו אּלא ּתֹורה, ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּמנעה
.‡È,ּגרּוׁשין ּבׁשעת אֹו קּדּוׁשין, ּבׁשעת האּׁשה על ְְְִִִִִִִֵַַַָָָהתנה

ּכמי  זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא לבנּה אֹו ּולאחיה לאביה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּתּבעל
ּותנאֹו לּתהֹום, ׁשּתרד אֹו לרקיע ׁשּתעלה עליה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהתנה
ונמצא  הערוה, על ויבֹואּו אחרים ׁשּיעברּו ּבידּה ׁשאין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבטל;

ּבזה ׁשהתנה ּכּיֹוצא ּכל וכן לקּימֹו. ּבידּה ׁשאינֹו .ּבדבר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
.·È ׁשּיּׂשיא' אֹו חצרֹו', ּפלֹוני לי 'ׁשּיּתן עליה התנה אם ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאבל

קּים  ּתנאֹו - ּבזה וכּיֹוצא לבני' ּבידּהּבּתֹו אפׁשר ׁשהרי ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ו  ועד לקּימֹו, חצרֹו לֹו ׁשּיּתן עד הרּבה ממֹון לפלֹוני תּתן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עברה. ּכאן אין ׁשהרי לבנֹו, ּבּתֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּׂשיא
.‚È וכל ּתמיד, עיני לנגד ּתנאים ׁשל הּדברים אּלּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׂשים

ּגט  'הּנֹותן אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי על 'המקּדׁש ׁשֹומע ׁשאּתה ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָמקֹום
ּתדע  - ּתנאי על הּנֹותן אֹו הּמֹוכר, אֹו ,'וכ ּכ ּתנאי ְְְֵֵֵַַַַַַַָָעל
נהיה  ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, אּלּו ּדברים ארּבעה ּבֹו יׁש ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהּתנאי
מהן, אחד חסר ואם ּומקֹום; מקֹום ּבכל אֹותן לפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָצריכין

ּתנאי. ּכאן ְֵַָאין
.„Èצרי אדם 'אין ׁשאמרּו: אחרֹונים ּגאֹונים מקצת ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָיׁש

ּבלבד  וקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ּתנאֹו אינֹולכּפל ממֹון ּבדיני אבל , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
הּתנאי  ׁשּכפילת זה, ּדבר על לסמ ראּוי ואין לכּפל'. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹצרי
למדּו ראּובן ּובני ּגד ּבני מּתנאי דברים, הארּבעה ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָעם
ּותנאי  יעברּו", לא ואם וגֹו', גד בני יעברּו "אם חכמים, ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹאֹותן
הּגאֹונים  ּגדֹולי הֹורּו וכזה ּבקּדּוׁשין. ולא ּבגּטין היה לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹֹזה

לעׂשֹות. ראּוי וכן ְֲִִֵַָָהראׁשֹונים,
.ÂË מקּדׁשת ּתהיה הּתנאי ּכׁשּיתקּים - ּתנאי על ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֻהמקּדׁש

ׁשּנתקּדׁשה  מּׁשעה לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּכי מּׁשעה צד?. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אּת הרי זֹו ּבׁשנה זּוז מאתים לי אּתן 'אם לאּׁשה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת', ּתהי לא לי א ּתן לא ואם זה, ּבדינר לי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֹֻֻמקּדׁשת
עּמּה ׁשהתנה זּוז הּמאתים לּה ונתן ּבניסן, לידּה הּדינר ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָונתן
ׁשני  קּדׁשּה אם לפיכ מּתׁשרי; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבתׁשרי
וכן  לּׁשני. מקּדׁשת זֹו הרי - ראׁשֹון ׁשל הּתנאי ׁשּיתקּים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֻקדם
ׁשּיהיה  הּוא הּתנאי ׁשּיתקּים ּבׁשעה ּובממֹונֹות, ּבגּטין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּדין

הּמּתנה. אֹו הּמּקח יתקּים אֹו ְִִֵֵַַַַָָָגט,
.ÊË אמר ולא ּתנאי, ׁשם ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹּבּמה

מעכׁשו  לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: אמר אם אבל ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמעכׁשו;
לּה נתן זמן ּולאחר זּוז', מאתים לי אּתן אם זה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבדינר
אף  הּקּדּוׁשין, מּׁשעת למפרע מקּדׁשת זֹו הרי - זּוז ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֻהּמאתים

מרּבה  זמן לאחר אּלא הּתנאי נעׂשה ׁשּלא ּפי אם על לפיכ ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּדין  וכן מק ּדׁשת. אינּה - הּתנאי ׁשּיעׂשה קדם אחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֻקּדׁשּה

ּובממֹונֹות. ְְִִָּבגּטין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zeyi` zekld - ixyz e"h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדים ּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה  ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינו ּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולא הרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר  ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה  ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ה'תשע"ג  תשרי ט"ו שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת  זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הּזּוזים אֹו הראה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה - אחרים ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּביד
אֹו ּבמלוה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת,

ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו בה ּבׁשּתפּות, [לעבוד ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻ
מהיבול] חלק מּׁשּלֹו;תמורת ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה -ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשאמרּתי  זה ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע
.ָל

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ

היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ [בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת  על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא

על מקּדׁשת  אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּומה  מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּפי
ּבּכהנים  הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהן

במקדש] מקדׁש,[לעבודה ּביאת ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין ,ְְְְִִִִִַַָָ
רע  ריח - ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיתּבארּו

ּגּסין [מהגוף] ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ונעׂשה  ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ּפי היתה על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּכהנים. על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
אֹו הּפנים, ּבׁשאר ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָאבל

ּכאּסר ּגדֹולה קטן]ׁשּומה איטלקי ּבּה[מטבע ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֶַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָֹׂשער

.Á הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמקּדׁש
נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו זֹוּבּנׁשים, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליה  והיּו נדרים עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻמקּדׁשת
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻנדרים,

.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה
מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

נדרים, עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

זאת. על מקּפדת האּׁשה ְְִֵֶֶַַָָֹואין
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
אינּה נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֻׁשלׁשים

ׁשלׁשים מקּדׁשת  לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - בהם]יֹום' ּבתֹו[השתמשה ְְְִִֶַַַַָ

חזר  ואם יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשים
מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֻּבֹו

.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
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.ÊÈּתנאֹו לכּפל צרי אינֹו 'מעכׁשו', האֹומר להקּדים ּכל ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
ּתנאֹו הּמעׂשה ׁשהקּדים ּפי על אף אּלא לּמעׂשה, ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּתנאי
התנה  ואם לקּימֹו, ׁשאפׁשר ּבדבר להתנֹות צרי אבל ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָקּים;

ּבדברים ּכמפליג זה הרי - לקּימֹו אפׁשר ׁשאי [ואינו ּבדבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
ברצינות] -מתכוון מנת' 'על האֹומר וכל ּתנאי. ׁשם ואין ,ְְְְֵֵַַָָָָ

צרי ואינֹו 'מעכׁשו', ּכאֹומר זה ולא הרי הּתנאי לכּפל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹ
לּמעׂשה. ְְֲִֶַַַלהקּדימֹו

.ÁÈ מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּכיצד?
לי  ׁשּתּתני מנת על ּגּט זה 'הרי זּוז', מאתים לי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּתּתני
ׁשּתּתן  מנת על ּבמּתנה ל נתּונה זֹו חצר 'הרי זּוז', ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאתים
אֹו האּׁשה, ונתקּדׁשה קּים, ּתנאֹו הרי - זּוז' מאתים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָלי
יּתנּו לא ואם זּוז, מאתים יּתנּו והם ּבחצר, זה וזכה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנתּגרׁשה,
ּבחצר, זה יזּכה ולא זֹו, ּתתּגרׁש ולא מקּדׁשת, זֹו ּתהיה לא -ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֻ
הּמעׂשה  ׁשהקּדים ּפי על ואף ּתנאֹו, ּכפל ׁשּלא ּפי על ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹואף
ואחר  ּבחצר זה והחזיק לידּה הּגט אֹו הּקּדּוׁשין ונתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלּתנאי

ּתנאֹו הׁשלים ּבחצר,ּכ זה יזּכה - הּתנאי ּכׁשּיתקּים ׁשהרי ; ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
נעׂשה  ׁשּבּה ראׁשֹונה מּׁשעה זֹו, ותתּגרׁש זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָותתקּדׁש

ּכלל. ּתנאי ׁשם היה לא ּכאּלּו ְְְֲִֶַַַָָָָֹהּמעׂשה,

ה'תשע"ג  תשרי ט"ו שני יום

ז  ¤¤ּפרק
ׁשּירצה ‡. מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻהאֹומר

"הן"]אבי' האב[שיאמר רצה "הן"]- לא [אמר מקּדׁשת; , ְִֶֶָָָָָֹֻ
אינּה - הּדבר ׁשּׁשמע קדם ׁשּמת אֹו ׁשּׁשתק, אֹו ֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרצה,
אינּה ּומחה, ׁשמע - אבי' ימחה ׁשּלא מנת 'על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁשת.
הּבן  מת מקּדׁשת. זֹו הרי - ׁשּמת אֹו מחה, לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֻֻמקּדׁשת;
'איני  ׁשּיאמר האב את מלּמדין - האב ׁשמע ּכ ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואחר

ׁש יהא ׁשּלא ּכדי יבם.רֹוצה', לפני ּתּפל ולא קּדּוׁשין, ם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹ
ׁשּיׁש·. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

עפר' ּכֹור 'ּבית אֹו זּוז', מאתים כור]לי בו לזרוע שניתן [שטח ִִֵַָָָ
לֹו, אין ואם מקּדׁשת; זֹו הרי לֹו, ׁשּיׁש עדים ׁשם יׁש אם -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָֻ
- לי' 'אין אֹומר והּוא לֹו, יׁש ׁשּמא מּספק; מקּדׁשת זֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֻהרי

לקלקלּה איש]ּכדי אשת באיסור .[להכשילה ְְְְֵַָ
זּוז',‚. מאתים לי ׁשּיׁש מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻ'הרי

הּמקֹום, ּבאֹותֹו לֹו יׁש אם - ּפלֹוני' ּבמקֹום עפר ּכֹור 'ּבית ְְְִִֵֵַָָָָאֹו
מקּדׁשת  זֹו זֹוהרי הרי ׁשאמר, הּמקֹום ּבאֹותֹו לֹו אין ואם ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

לקלקלּה. מתּכּון והּוא ׁשם, לֹו יׁש ׁשּמא - מּספק ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
זּוז',„. מאתים ׁשארא מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ'הרי

ויראּנה  מקּדׁשת, זֹו הרי - עפר' ּכֹור 'ּבית הּזּוזים אֹו הראה ; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
אינּה - אחרים ּבׂשדה עפר ּכֹור ּבית ׁשהראה אֹו אחרים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּביד
אֹו ּבמלוה הּמעֹות לקח מּׁשּלֹו. ׁשּיראּנה עד ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמקּדׁשת,

ּבאריסּות לקחּה אֹו הּׂשדה ׁשּׂשכר אֹו בה ּבׁשּתפּות, [לעבוד ְְֲִֶֶַַַָָָָָֻ
מהיבול] חלק מּׁשּלֹו;תמורת ׁשּיראּנה עד מקּדׁשת, אינּה -ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ׁשאמרּתי  זה ּדבר לעצמי ׁשעּמי ׁשארא ,'ׁשארא' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע
.ָל

נקעים‰. ּבֹו והיה עפר, ּכֹור ּבית לֹו עמּקים [חפירות]היה ְְֲִִֵָָָָָָָֻ

היּו אם - טפחים עׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו טפחים, ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָָָעׂשרה
עּמֹו, נמּדדין ואין ּכסלעים הן הרי - מים מלאים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקעים
נמּדדין  - מים מלאין אינן ואם לזריעה; ראּויין ׁשאין ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני

לזריעה. ראּויין ׁשהן מּפני ְְְִִִִִֵֵֶָעּמֹו,
.Â ׁשאין מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

- אּלּו נדרים מּׁשלׁשה אחד עליה ונמצאּו נדרים', ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹעלי
ּתתקּׁשט  ׁשּלא אֹו יין, ּתׁשּתה ׁשּלא אֹו ּבׂשר, ּתאכל ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹׁשּלא

חּוץ [בגדי]ּבמיני נדר עליה נמצא מקּדׁשת; אינּה - צבעֹונין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד אֹומר: ׁשהּוא ּפי על אף - ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַמאּלּו
נדר' ּכל עלי ׁשאין מנת 'על לּה: אמר ואם מקּדׁשת. זֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻהרי
מקּדׁשת. אינּה חרּובין, ּתאכל ׁשּלא ׁשּנדרה נמצאת אפּלּו -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻ

.Ê,'מּומין ּבי ׁשאין מנת  על ּבזה לי מקּדׁשת אּת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻ'הרי
אינּה - ּבּנׁשים הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָונמצא

על מקּדׁשת  אף - הּמּומין מאֹותם חּוץ אחר מּום ּבּה נמצא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּומה  מקּדׁשת. זֹו הרי זה', על אפּלּו אני 'מקּפיד ׁשאמר: ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻּפי
ּבּכהנים  הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ּבּנׁשים? הּפֹוסלין הּמּומין ְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהן

במקדש] מקדׁש,[לעבודה ּביאת ּובהלכֹות ּבּנׁשים; ּפֹוסלין ,ְְְְִִִִִַַָָ
רע  ריח - ּבּנׁשים עליהן ויֹותר הּכהנים. מּומי ּכל ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיתּבארּו

ּגּסין [מהגוף] ודּדין עבה, וקֹול הּפה, וריח וזעה, ,ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
ונעׂשה  ּכלב ּונׁשיכת לדד, ּדד ּבין וטפח טפח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָמחברֹותיה

וׁשּומא צּלקת, הּפּדחת[יבלת]הּמקֹום אפּלּו[מצח]ׁשעל , ְֲִֶֶֶַַַַַַַָָ
ואף ראׁשּה מּׂשער קרֹובה ואפּלּו ּביֹותר, קטּנה ּפי היתה על ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּכהנים. על ּבאּׁשה ׁשּיתרה הּׁשּומא היא וזֹו ׂשער, ּבּה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאין
אֹו הּפנים, ּבׁשאר ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא היתה אם ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָאבל

ּכאּסר ּגדֹולה קטן]ׁשּומה איטלקי ּבּה[מטבע ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֶַַָָָָ
ּבנׁשים. ּבין ּבכהנים ּבין מּום זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָֹׂשער

.Á הּפֹוסלין הּמּומין מן אחד ּבּה ונמצא סתם אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהמקּדׁש
נדרים  מּׁשלׁשה אחד עליה נמצא אֹו זֹוּבּנׁשים, הרי - ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

עליה  והיּו נדרים עליה ׁשאין מנת על קּדׁשּה מּספק. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻמקּדׁשת
מקּדׁשת. זֹו הרי - לּה והּתיר חכם אצל והלכה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻנדרים,

.Ë והלכה מּומין, ּבּה והיּו מּומין ּבּה ׁשאין מנת על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָקּדׁשּה
מקּדׁשת  אינּה - אֹותּה ורּפא רֹופא התנה אצל אם אבל . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻ

נדרים, עליו והיּו מּומין, ּבֹו וׁשאין נדרים, עליו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָהאיׁש
ורּפאֹו רֹופא אצל והּתירֹו, חכם אצל והל מּומין, ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָוהיּו
נרּפאּו, ׁשּכבר ּבמּומין ּגנאי לאיׁש ׁשאין מקּדׁשת; זֹו הרי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

זאת. על מקּפדת האּׁשה ְְִֵֶֶַַָָֹואין
.È ׁשאּתן מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

ּבתֹו לּה נתן אם - יֹום' ׁשלׁשים ועד מּכאן זּוז מאתים ְְְִִִִִַַַָָָָֹלי
אינּה נתן, ולא יֹום ּׁשלׁשים עברּו ואם מקּדׁשת; יֹום, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹֹֹֻׁשלׁשים

ׁשלׁשים מקּדׁשת  לאחר אּלּו ּבזּוזים לי מקּדׁשת אּת 'הרי . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֻֻ
הּמעֹות ׁשּנתאּכלּו ּפי על אף - בהם]יֹום' ּבתֹו[השתמשה ְְְִִֶַַַַָ

חזר  ואם יֹום; הּׁשלׁשים לאחר מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹֻׁשלׁשים
מקּדׁשת. אינּה - היא חזרה אֹו הּׁשלׁשים, ּבתֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָֹֻּבֹו

.‡È מקּדׁשת זֹו הרי יֹום, הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹֻּבא
היתה  לא הּׁשני ׁשּקּדׁשּה ׁשּבׁשעה לפי לעֹולם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלּׁשני
ּולאחר  איׁש, אׁשת ונעׂשית ׁשני קּדּוׁשי ּבּה ותפסּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמקּדׁשת,
אׁשת  אֹותּה ימצאּו ראׁשֹון, קּדּוׁשי ּכׁשּיבֹואּו יֹום, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלׁשים
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הּקּדּוׁשין  ׁשאין איׁש אׁשת ׁשּקּדׁש ּכמי הראׁשֹון ונמצא ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאיׁש,
ּבּה .ּתֹופסין ְִָ

.·È לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהאֹומר
- הּׁשלׁשים ּבתֹו וקּדׁשּה אחר ּובא זה', ּבדינר יֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשים

לׁשניהם  מּספק מקּדׁשת זֹו ּגט,הרי נֹותנין ׁשניהם לפיכ ; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻ
אּת 'הרי יֹום. הּׁשלׁשים לאחר ּבין יֹום הּׁשלׁשים ּבתֹו ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַֹֹּבין
לּה: ואמר אחר ּובא יֹום', ׁשלׁשים לאחר מעכׁשו לי ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמקּדׁשת
אחר  ּובא יֹום', עׂשרים לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֻ'הרי
ימים', עׂשרה לאחר מעכׁשו לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻואמר
ּבּה; ּתֹופסין ּכּלן קּדּוׁשי - הּזה הּסדר על מאה הן ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאפּלּו
לכּלן  מקּדׁשת ׁשהיא מּפני ואחד, אחד מּכל ּגט ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻֻּוצריכה

ְֵָּבספק.
.‚È,'מּפלֹוני חּוץ לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֻהאֹומר

ּכל  על איׁש אׁשת ּתהיה אּלא עליו, ּתאסר ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכלֹומר
מקּדׁשת  ספק זֹו הרי - ּכפנּויה ולפלֹוני אם העֹולם אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶָָָָָֻ

מּתרת  ׁשּתהיי מנת על לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻאמר
ּפלֹוני  אֹותֹו על אסּורה ותהיה מקּדׁשת, זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָֻלפלֹוני'

לקּימֹו. אפׁשר ׁשאי ּבדבר ׁשהתנה מּפני העם, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכׁשאר
.„È מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ואמר לאּׁשה ּפרּוטֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻהּנֹותן

מקּדׁשת, זֹו הרי - 'ׁשאגרׁש לאחר ּובאחת ּבאחת, הּיֹום ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֻלי
ׁשנּיה  ּפעם אֹותּה ׁשּיגרׁש עד מקּדׁשת ּתהיה אֹותּה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻּוכׁשּיגרׁש

ׁשנּיה  ּפרּוטה קּדּוׁשי אּתמן 'הרי לאּׁשה: האֹומר אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָ
'לאחר  ׁשּתתּגּירי', 'לאחר ׁשאתּגּיר', לאחר ּבזה לי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֻמקּדׁשת

כנעני]ׁשאׁשּתחרר' עבד ׁשּתׁשּתחררי'[מהיותו 'לאחר , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַ
כנענית] שפחה 'לאחר [מהיותה ,'ּבעל ׁשּימּות 'לאחר ,ְְֲֵֶַַַַַָ

'אחֹות אשתי]ׁשּתמּות היא לפי [שכעת מקּדׁשת, אינּה - ְְֲִֵֵֶֶֶָָֻ
לקּדׁשּה. עּתה יכֹול ְְֵֶַַָָָׁשאינֹו

.ÂË ׁשּיחלץ לאחר ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי ליבמה: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאֹומר
מקּדׁשת זֹו הרי - 'יבמי קּדׁשּהלי ואּלּו הֹואיל מּספק, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֻ

מּספק  ּבּה ּתֹופסין קּדּוׁשין היּו .עּתה, ְִִִִֵַָָָָ
.ÊË היא הרי נקבה אׁשּת ילדה 'אם לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָהאֹומר

חברֹו אׁשת היתה ואם ּכלּום. אמר לא - ּבזה' לי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻמקּדׁשת
מקּדׁשת  זֹו הרי - העּבר והּכר ׁשּצרימעּברת לי, ויראה  . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻֻֻֻ

אֹותּה ׁשּיכניס ּכדי ׁשּתלד, אחר מאביה אֹותּה ּולקּדׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלחזר
ּדפי ּבהן ׁשאין .[פגם]ּבקּדּוׁשין ְִִִֵֶֶָֹ

.ÊÈ ונתן ּדינר', ּבמאה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻהאֹומר
אחד  ּדינר אפּלּו והּוא לּה הּדינר, מּׁשּלקחה מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

אּת 'הרי לּה: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה הּׁשאר; את לּה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָיׁשלים
ּדינר', מאה לי ׁשאׁשלים מנת על זה ּבדינר לי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻמקּדׁשת
ּבׁשאמר  אמּורים? ּדברים ּבּמה מעכׁשו. לֹו מקּדׁשת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהיא
אּת 'הרי לּה: ואמר ּפרׁש אם אבל סתם. ּדינר ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָָלּה
- ידּה לתֹו למנֹות והתחיל אּלּו', ּדינר ּבמאה לי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻמקּדׁשת
ׁשניהן  האחרֹון ּבּדינר ואפּלּו ׁשּיׁשלים; עד מקּדׁשת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻאינּה
אֹו ּדינר, חסר מנה נמצא אם וכן ּבזה. זה לחזר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹיכֹולים

נחׁשת ּדינר מהם מכסף]נמצא נמצא [ולא מקּדׁשת. אינּה - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻ
רע ּדינר במשקלו]ּבהם ידי [חסר על להֹוציאֹו יכֹולה אם - ְְְִִִֵֶַַָָָ

וא  יחליפּנּו; מקּדׁשת.הּדחק, אינּה לאו, ם ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

.ÁÈ ׁשוין ׁשהן אּלּו ּבבגדים לי מקּדׁשת אּת 'הרי לּה: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאמר
מתאּוה  ׁשהאּׁשה ּבהן וכּיֹוצא מׁשי ׁשל והיּו ּדינר', ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחמּׁשים
לקיחה; מּׁשעת מקּדׁשת זֹו הרי  חמּׁשים, ׁשוין היּו אם - ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻלהן
ּכדי  מקּדׁשת, ּתהיה ּכ ואחר ּבּׁשּוק ׁשּומא צריכין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻואינן
זֹו הרי לּה, ּכׁשאמר ׁשוין והם הֹואיל אּלא ּדעּתּה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּתסמ

ראׁשֹונה  מּׁשעה מקּדׁשת.מקּדׁשת אינּה ׁשוין, אינם ואם . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻֻ
.ËÈ:אֹומר הּוא ארּוסין, ּבדברי עסקין ׁשהיּו ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָאיׁש

מתקּדׁשת  'איני אֹומרת: והיא ,'אֹות אקּדׁש ּדינר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'ּבמאה
לביתּה וזֹו לביתֹו זה והל זּוז', ּבמאתים אּלא מבלי ל] ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

זהלהסכים] את זה ּתבעּו ּכ ואחר את , לחדש [הסכימו ְְֶֶֶַַָָ
סתםהקשר] סכום]וקּדׁשּו להזכיר את [בלי ּתבע האיׁש אם - ְְְִִִֶַָָָ

האיׁש, את ּתבעה האּׁשה ואם האּׁשה; ּדברי יעׂשּו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָהאּׁשה,
האיׁש. ּדברי ְֲִִֵַָיעׂשּו

.Î על וקּדׁשּה הּׁשליח והל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה
מקּדׁשת  אינּה - ּתנאי,ּתנאי על לקּדׁשּה לֹו אמר אם וכן ; ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֻ

אֹו אחר, ּתנאי על אֹו סתם, וקּדׁשּה הּתנאי והל את ׁשּׁשּנה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
מקּדׁשת. אינּה -ְֵֶֶָֻ

.‡Îוקּדׁשּה והל ּפלֹוני', ּבמקֹום לי 'קּדׁשּה לֹו: ְְְְְְִִִִַַַָָָָאמר
לי 'קּדׁשּה מקּדׁשת; אינּה - אחר ּבמקֹום ּבמקֹום היא והרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

מּפני  מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום וקּדׁשּה והל ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּפלֹוני',
לֹו הּוא מקֹום נמצאת]ׁשּמראה היא היכן לו היא [ציין וכן . ְְִֵֶֶַָ

לּה וקּבל ּפלֹוני', ּבמקֹום קּדּוׁשי לי 'קּבל לׁשלּוחּה: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשאמרה
ּפלֹוני', ּבמקֹום הּבעל 'הרי מקּדׁשת; אינּה - אחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבמקֹום
מקֹום  ׁשּמראה מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - אחר ּבמקֹום לּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻוקּבל

לֹו. ִהיא
.·Î על אף היא, אֹו הּוא מּיד ּבֹו וחזר האּׁשה את ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהמקּדׁש

ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשחזרּו משפט]ּפי אמירת זמן של מיידי [בטווח ְְְִִֵֶָ
מקּדׁשת. היא והרי ּכלּום, חזרתם אין -ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָֻ

.‚Î,הּתנאי ּובּטל ימים ּכּמה אחר וחזר ּתנאי על ְְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהמקּדׁש
ּבטל  - עדים ּבפני ׁשּלא לבינּה ּבינֹו ׁשּבּטלֹו ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹאף
מן  הּתנאי היה אם וכן סתם. מקּדׁשת היא והרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּתנאי,
הּתנאי  ּבטל - לבינֹו ּבינּה ּכן אחר אֹותֹו ּובּטלה .האּׁשה, ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

סתם וכנס ּתנאי על המקּדׁש הזכרת לפיכ ללא [נשאה ְְְְְִֵַַַַַָָָ
ׁשּלא התנאי] ּפי על אף ּגט צריכה זֹו הרי - סתם ּבעל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאֹו

וכן  ּכׁשּכנס. אֹו ּכׁשּבעל הּתנאי ּבּטל ׁשּמא הּתנאי, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָנתקּים
ּבמלוה אֹו מּפרּוטה, ּבפחֹות לו]המקּדׁש וחזר [שחייבת , ְְְְְְִִֵַַַָָָָ

סמ זֹו ּבעילה ׁשעל ּגט, צריכה - עדים ּבפני סתם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּובעל
בה] היא [לקדשה חזקה הּפסּולין; הּקּדּוׁשין אֹותן על ולא ,ְְֲִִִִַַַָָָֹ

זנּות, ּבעילת ּבעילתֹו עֹוׂשה הּכׁשרים מּיׂשראל אדם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאין
מצוה. ּבעילת לעׂשֹותּה עּתה ּבידֹו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָוהרי

ה'תשע"ג  תשרי ט"ז שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
ונמצא ‡. יין' ׁשל זה ּבכֹוס לי 'התקּדׁשי לאּׁשה: ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהאֹומר

ּכסף' ׁשל זה 'ּבדינר יין , ׁשל ונמצא ּדבׁש' 'ׁשל ּדבׁש, ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשל
ּכסף  ׁשל ונמצא זהב' 'ׁשל זהב, ׁשל ׁשאני ונמצא מנת 'על , ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
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'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, [סברה]עקיבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹום אין [בתורה]ּבכל - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

מתיראים  ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרין
אֹומרין  אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרּבי
הרי  ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
מנת  על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא
ּגדֹול  זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא
"ּפן  ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא,
יׂשראל  ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיפּתה

ְִָּבלּבם".
.Â והרי ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', עׁשירה',היא היא והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּלא  מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ'עׁשירה

והרי הטעּתּו ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
'עני  עני', הּוא והרי 'ע ׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּוא
אֹותּה. הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוהרי

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה [וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

לי',·. מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
אין  - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו

מקּדׁשת  מּכּלן לביאה אחת מּכן 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
אּׁשה  אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות  ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה,
ּכגֹון  ערוה, אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מּכּלם  אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
הרי  - מקּדׁשת' לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת;
ּבּה. ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻּכּלן

ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לבֹוא  לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻוקּבל
ּפי  על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָׁשאי
לֹו,„. לקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח אמה]וקּדׁש אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
הּׁשליח ‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

- ּבהן וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאב
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ידּוע  ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אס ּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח  אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצא קרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף  ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר  קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
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'נתין' ּכהן, ונמצא 'לוי' לוי, ונמצא ונמצא [גבעוני]ּכהן' ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ּכר ּבן ונמצא עיר' 'ּבן נתין, ונמצא 'ממזר' [עיר ממזר, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

עׁשיר'גדולה] ׁשאני מנת 'על עיר, ּבן ונמצא 'ּכר 'ּבן ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
קרֹוב  ׁשּביתי מנת 'על עׁשיר, ונמצא 'עני' עני, ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָָונמצא
ׁשּיׁש מנת 'על קרֹוב, ונמצא 'רחֹוק' רחֹוק, ונמצא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּמרחץ'

ּגֹודלת' 'ׁשפחה אֹו ּבת' שיער]לי ואין [קולעת 'אֹופה' אֹו ְְִִֵֶֶַָָ
אּׁשה לי ׁשּיׁש מנת 'על לֹו, ויׁש לֹו ׁשאין מנת על ּובנים'לֹו, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

להן, והּדֹומין אּלּו ּבכל - לֹו ויׁש לֹו ׁשאין מנת על לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָואין
ׁשהטעּתּו. היא וכן מקּדׁשת; ְְְִִֵֵֶֶֶַָֻאינּה

לֹו·. להתקּדׁש היה 'ּבלּבי ׁשאמרה: ּפי על אף - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֻּובכּלם
אמר  אם וכן ׁשאמר', ּכמֹו הּדבר ואין ׁשהטעני ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאף
אינּה - ׁשהטעתני' ּפי על אף לקּדׁשּה היה 'ּבלּבי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּוא:

ּדברים.מקּדׁשת  אינן ׁשּבּלב ּדברים ; ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ּבּסם'‚. ׁשאני מנת על לי מקּדׁשת אּת בשמים]'הרי [מוכר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֻ

ּוברסי ּבּסם עורות]ונמצא עיר'[מעבד ּבן ׁשאני מנת 'על , ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֻ
ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' ׁשּׁשמי מנת 'על ,ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָונמצא
'על  לּה: אמר אם אבל מקּדׁשת; זֹו הרי - וׁשמעֹון ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻיֹוסף
וׁשמעֹון, יֹוסף ׁשמֹו ונמצא יֹוסף' אּלא ׁשמי ׁשאין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָמנת
עיר' ּבן אּלא 'ׁשאיני ּוברסי, ּבּסם ונמצא ּבּסם' אּלא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ'ׁשאיני

מקּדׁשת. זֹו אין - ּכר ּובן עיר ּבן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָֻונמצא
ׁשאני „. מנת על ּבזה לי מקּדׁשת אּת 'הרי לאּׁשה: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהאֹומר

לקרֹות' ּתרּגּום יֹודע אֹותּה ויתרּגם הּתֹורה ׁשּיקרא צרי - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
צרי - קראה' ׁשאני מנת 'על לּה אמר ואם הּגר; ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָאּונקלֹוס
יפה. ּבדקּדּוק ּוכתּובים נביאים ּתֹורה לקרֹות יֹודע ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָלהיֹות
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - לׁשנֹות' יֹודע ׁשאני מנת ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ'על
לקרֹות  יֹודע להיֹות צרי - ּתּנאה' ׁשאני מנת 'על ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּמׁשנה;

חּיא. רּבי ׁשל ותֹוספּתא וספרי וספרא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָהּמׁשנה
ּוכבן ‰. עּזאי ּכבן אֹומרין אין - ּתלמיד' ׁשאני מנת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ'על

תורה]זֹומא אחד [-כגדולי ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא , ֲִֶֶֶָָָָָָ
אֹותן  ׁשּמלּמדין החג ּבהלכֹות ואפּלּו ואֹומרֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָּבתלמּודֹו
העם  ּכל ׁשּיהיּו ּכדי לחג סמּו הּקּלים מּדברים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּברּבים
ּכרּבי  אֹומרין אין - חכם' ׁשאני מנת 'על ּבהן. ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָּבקיאין

חכמה ּדבר אֹותֹו ׁשּׁשֹואלין ּכל אּלא וחבריו, [סברה]עקיבה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
מקֹום אין [בתורה]ּבכל - ּגּבֹור' ׁשאני מנת 'על ואֹומר. ְְְֲִִֵֵֶַָָָ

מתיראים  ׁשחבריו ּכל אּלא ּוכיֹואב, נר ּבן ּכאבנר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרין
אֹומרין  אין - עׁשיר' ׁשאני מנת 'על ּגבּורתֹו. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
אֹותֹו מכּבדין עירֹו ׁשּבני ּכל אּלא עזריה, ּבן אלעזר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכרּבי
הרי  ּגמּור, רׁשע אפּלּו - צּדיק' ׁשאני מנת 'על עׁשרֹו. ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמּפני
מנת  על ּבדעּתֹו. ּבתׁשּובה הרהר ׁשּמא מּספק, מקּדׁשת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻזֹו
מּספק, מקּדׁשת זֹו הרי ּגמּור, צּדיק אפּלּו - רׁשע ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשהּוא
ּגדֹול  זרה עבֹודה ׁשעֹון ּבדעּתֹו; זרה ּבעבֹודה הרהר ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמא
"ּפן  ׁשּנאמר: רׁשע, נעׂשה ּבלּבֹו לעבד ּומּׁשּיהרהר ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּוא,
יׂשראל  ּבית את ּתפׂש "למען וכתּוב: לבבכם", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיפּתה

ְִָּבלּבם".
.Â והרי ּכהנת ׁשהיא סבּור 'הייתי ואמר: האּׁשה את ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהמקּדׁש

ּכהנת', היא והרי 'לוּיה לוּיה', עׁשירה',היא היא והרי 'ענּיה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ׁשּלא  מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - ענּיה' היא והרי ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ'עׁשירה

והרי הטעּתּו ּכהן ׁשהּוא הייתי 'סבּורה ׁשאמרה: היא וכן ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
'עני  עני', הּוא והרי 'ע ׁשיר ּכהן', הּוא והרי 'לוי לוי', ֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּוא
אֹותּה. הטעה ׁשּלא מּפני מקּדׁשת, זֹו הרי - עׁשיר' הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻוהרי

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום

ט  ¤¤ּפרק
ערוה ‡. מּׁשּום ׁשּתיהן לּׂשא ׁשאסּור נׁשים ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש

[- אּׁשה [וקידשן ׁשּקּדׁש ּכגֹון ּכיצד? מקּדׁשֹות. אינן - ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֻּכאחת
מקּדׁשת. מהן אחת אין - ּכאחת אחיֹות ׁשּתי אֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּובּתּה,

לי',·. מקּדׁשֹות ּכּלכן 'הרי ואמר: ּכאחת רּבֹות נׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֻֻקּדׁש
אין  - ּבהן וכּיֹוצא ּובּתּה, אּׁשה אֹו אחיֹות, ׁשּתי ּבהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוהיּו

מקּדׁשת  מּכּלן לביאה אחת מּכן 'הראּויה להן: אמר אם ; ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
אּׁשה  אֹו מאחיֹות, חּוץ מקּדׁשֹות, ּכּלן הרי - לי' ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָֻֻֻמקּדׁשת
מקּדׁשֹות  ּכּלכן 'הרי להן: אמר אם וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּובּתּה,
ּכגֹון  ערוה, אחת אּׁשה אֹו ּגֹויה, אֹו ׁשפחה, ּבהן והיתה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלי',
מּכּלם  אחת אין - ּבהן וכּיֹוצא אחֹותֹו אֹו ּבּתֹו אֹו איׁש ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻאׁשת
הרי  - מקּדׁשת' לביאה מּכם 'הראּויה אמר: ואם ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻמקּדׁשת;
ּבּה. ּתֹופסין הּקּדּוׁשין ׁשאין מאּׁשה חּוץ לֹו, מקּדׁשֹות ְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻּכּלן

ּבזה',‚. לי מקּדׁשת מּכם אחת 'הרי אחיֹות: לׁשּתי ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
ידי על אחת ׁשּקּבלּתּה אֹו ּפרּוטה, להן [בשביל]ונתן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

לי', מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת לאב: האֹומר וכן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻחברּתּה,
לבֹוא  לֹו ואסּור מּמּנּו, ּגט צריכֹות ּכּלן - קּדּוׁשיה האב ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻוקּבל
ּפי  על ואף ּבהן ּתֹופסין ׁשהּקּדּוׁשין מּפני מהן; אחת ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָעל

מהן. אחת על לבֹוא אפׁשר ְִֵֶֶֶַַַָָׁשאי
לֹו,„. לקּדׁשּה והל ּפלֹונית, אּׁשה לֹו לקּדׁש ׁשליח ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

לאּמּה ּבעצמֹו המׁשּלח אמה]וקּדׁש אֹו[את לבּתּה אֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ׁשּתיהן  - ראׁשֹונה נתקּדׁשה מהן איזֹו ידּוע ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלאחֹותּה,
ׁשליח  ׁשעׂשתה אּׁשה וכן עליו. ואסּורֹות ּגט ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָצריכֹות
איזה  ידּוע ואין לאחר, עצמּה היא וקּדׁשה והלכה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָלקּדׁשּה,
ּגט  נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; לּה נֹותנין ׁשניהן - קדם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמהם

ּכֹונס. ְֵֶָואחד
הּׁשליח ‰. קּדׁשּה אם אבל ּברחֹוקין; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָּבּמה

- ּבהן וכּיֹוצא לאחיו, אֹו לּבן, עצמּה היא וקּדׁשה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלאב
לׁשניהן. אסּורה והיא ּגט, נֹותנין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָׁשניהן

.Â,הּׁשליח ּומת אּׁשה', לי וקּדׁש 'צא לׁשלּוחֹו: ְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר
ּבחזקת  זה הרי - קּדׁש לא אֹו אּׁשה לֹו קּדׁש אם יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹואינֹו
ידּוע  ואין והֹואיל ׁשליחּותֹו, לעׂשֹות הּׁשליח ׁשחזקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּקּדׁש,
לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּבכל אס ּור זה הרי לֹו, קּדׁש אּׁשה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָאיזֹו
אֹו אם אֹו ּבת לּה ׁשּיׁש אּׁשה ּכגֹון עליו, ערוה ׁשהן ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָקרֹובֹות

קּדׁשאח  אּמּה ׁשּמא - זֹו יּׂשא ּתאמר ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא ֹות ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לּה ׁשאין ּבאּׁשה ּומּתר ּבּתּה. אֹו אחֹותּה, אֹו ׁשלּוחֹו, ְְֲִִֵֶָָָָָֻלֹו

אּלּו ּכגֹון וכּיֹוצא קרֹובֹות אם אֹו אחֹות קרֹובה, לּה היתה . ְְְְְֵֵֵַָָָָָ
אף  ׁשליח, ׁשעׂשהּו ּבׁשעה איׁש אׁשת הּקרֹובה והיתה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבהן,
ּבּה; מּתר זה הרי - הּׁשליח ׁשּימּות קדם ׁשּנתּגרׁשה ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעל
אחר  קרֹובתּה את הּׁשליח קּדׁש ׁשּמא אֹומרין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואין
הּׁשליח, ׁשעׂשה ּבׁשעה ראּויה היתה ׁשּלא מּפני ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשּנתּגרׁשה,
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הּוא  ׁשּיכֹול אּׁשה אּלא לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו עֹוׂשה אדם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָואין
הּׁשליחּות. ּבׁשעת ְְְְִִַַַָלקּדׁשּה

.Ê ׁשליח אביהם את ּכּלן ועׂשּו בנים, חמּׁשה לֹו ׁשהיּו ְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻמי
חמׁש לֹו ׁשהיּו לאיׁש הּבנים אבי ואמר נׁשים, להם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש
האב  וקּבל מּבני', לאחד מקּדׁשת מּבנֹותי 'אחת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבנֹות:
האחין, מּכל גּטין חמּׁשה צריכה מהן אחת ּכל - ְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּקּדּוׁשין
מהן, אחד מת להם; לקּדׁש לאב רׁשּות נתנּו וכּלן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהֹואיל

מהם  מאחד וחליצה גּטין, ארּבעה צריכה מהן אחת .ּכל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.Á,ּברׁשּותֹו ׁשהיא נערה אֹו קטּנה, ּבת לֹו ׁשהיתה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהאב

ּבּתֹו וקּדׁש לקּדׁשּה, רׁשּות הּבֹוגרת לֹו ונתנה ּבֹוגרת, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּובת
'ּבּתי  ויאמר ׁשּיפרׁש עד ּבכלל הּבֹוגרת אין - לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסתם
מקּדׁשת, הּבֹוגרת אין לפיכ ׁשליח'; אֹותי ׁשעׂשת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻהּבֹוגרת

מקּדׁשת  .ואחֹותּה ְֲֶֶַָֻ
.Ëּכּתי ׁשּתי לֹו ׁשּיׁש וכּלן [קבוצות]מי נׁשים, מׁשּתי ּבנֹות ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֻ

בגרו]ּברׁשּותֹו הּקּדּוׁשין [שלא ּובׁשעת מהן, אחת וקּדׁש , ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ
ׁשּיׁש ּפי על אף - הּגדֹולה' ּבּתי את ל 'קּדׁשּתי לּבעל: ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאמר

ׁשּבּגדֹולֹות ּגדֹולה ׁשּמא הראשונה]לֹומר, לֹו,[מאשתו קּדׁש ְְִֵֶֶַַָָ
ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה השניה]אֹו ׁשּבּגדֹולֹות [מאשתו קטּנה אֹו , ְְְְֶֶַַַַָָ

חּוץ  מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּקטּנֹות הּגדֹולה מן ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשהיא
קּדׁש אם וכן המקּדׁשת. לבּדּה והיא ׁשּבּגדֹולֹות, הּגדֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמן
ׁשּבּקטּנֹות, קטּנה ׁשּמא לֹומר, ׁשּיׁש ּפי על אף - הּקטּנה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבּתֹו
מן  קטּנה ׁשהיא ׁשּבּקטּנֹות ּגדֹולה אֹו ׁשּבּגדֹולֹות, קטּנה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאֹו
הּקטּנה  מן חּוץ מּתרֹות, ּכּלן הרי - ׁשּבּגדֹולֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֻֻהּקטּנה
הּגדֹולה', 'ּבּתי ׁשּמׁשמע המקּדׁשת; לבּדּה והיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָֻׁשּבּקטּנֹות,
ּבהן  ׁשאין 'הּקטּנה', ּומׁשמע מּמּנה; ּגדֹולה ּבבנֹותיו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאין

מּמּנה. ְִֶַָָקטּנה
.È,מקּדׁשת ׁשהיא ׁשּתבּגר קדם ּבּתֹו על לֹומר האב ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻנאמן

הּכל  על .ואֹוסרּה ְְַַָֹ
.‡È למי יֹודע ואיני ּבּתי את 'קּדׁשּתי ׁשאמר: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהאב

אדם  ּכל על לעֹולם אסּורה זֹו הרי - ׁשּיאמר:קּדׁשּתיה' עד , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד, ּגט מּמּנּו צריכה ותהיה קּדׁשּתיה'; ׁשּלפלֹוני לי ְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ'נֹודע

ׁשּבגרה. אחר לֹו ׁשּנֹודע ּפי על ְְִֶֶַַַַַָָואף
.·È:ואמר אחד ּובא קּדׁשּתיה', למי יֹודע 'איני האב: ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאמר

קּדּוׁשין  צרי ואינֹו לכנס, אף נאמן - ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא ְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אני
.אחרים  ֲִֵ

.‚È אני' אֹומר וזה קּדׁשּתיה', 'אני אֹומר זה ׁשנים, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּבאּו
ואחד  ּגט נֹותן אחד רצּו, ואם ּגט; נֹותנין ׁשניהם - ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָקּדׁשּתיה'
ׁשּקּדׁשּתיה' הּוא 'אני ואמר: אחר ּבא ּכ ואחר ּכנסּה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּכֹונס.

ּבעלּה על אֹוסרּה ואינֹו נאמן, אינֹו -. ְְֱֲֵֵֶַַָָָ
.„È למי יֹודעת ואיני 'נתקּדׁשּתי ׁשאמרה: ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהאּׁשה

נאמן  - 'ׁשּקּדׁשּתי הּוא 'אני ואמר: אחד ּובא ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָנתקּדׁשּתי',
נאמן  אינֹו אבל מּמּנּו; חּוץ אדם לכל מּתרת ותהיה ּגט, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֻלּתן

לֹו ּתרּגיל והיא ּתקפֹו יצרֹו ׁשּמא עליו]לכנס, ּכדי [תחפה ְְְְְְִִִִֵֶַָָֹ
ְִַָלהּתירּה.

.ÂË'קּדׁשּתני 'לא אֹומרת והיא ,'קּדׁשּתי' לאּׁשה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹהאֹומר
אֹומרת  היא ּבקרֹוביו. מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור הּוא -ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָֻ
מּתר  הּוא - 'קּדׁשּתי 'לא אֹומר והּוא ְְְִִִִֵַַַָֹֻ'קּדׁשּתני',

אֹומרת  והיא ,'קּדׁשּתי' ּבקרֹוביו. אסּורה והיא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָּבקרֹובֹותיה,
ּגדֹולה ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ּבּתי' אּלא קּדׁשּת ,[האם]'לא ְְְִִִִֶַָָָָֹ

מּתרת  והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות ּומּתר ּבקרֹוביו; מּתרת ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻֻֻּוגדֹולה
אּלא  קּדׁשּת 'לא אֹומרת והיא ,'ּבּת את 'קּדׁשּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּבקרֹוביו.
ּבקרֹוביו; מּתרת והּבת הּבת, ּבקרֹובֹות אסּור הּוא - ְְְִִִֶֶַַַַָָֻאֹותי'

ּבקרֹוביו. אסּורה והאם האם, ּבקרֹובֹות ְְְֲִִֵֵָָָָָֻּומּתר
.ÊËׁשּטֹוענין אּלּו היא הּקּדּוׁשין[לתקפות]וכל בין הוא [בין ְֲִִִֵֶַָ

ּבפ -] קּדּוׁשין ׁשם ׁשהיּו הּטֹוען ּבׁשּטען והלכּו, עדים ני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבלא  הּקּדּוׁשין ׁשהיּו הֹודּו אם אבל מתּו; אֹו אחרת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלמדינה
ׁשּתאמר  מקֹום וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו קּדּוׁשין, ּכאן אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעדים
מבּקׁשים  - קּדׁשּתי' 'לא אֹומר והּוא 'קּדׁשּתני', לאיׁש ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָֹאּׁשה
ּבזה  לֹו ׁשאין העם, לׁשאר להּתירּה ּכדי ּגט לּה ׁשּיכּתב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹמּמּנּו
ּכתּבה. לּתן אֹותֹו ּכֹופין מעצמֹו, ּגט לּה נתן ואם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהפסד;

.ÊÈוהל אּׁשה, לֹו לקּדׁש ׁשליח לֹו וקּדׁשּה[השליח]העֹוׂשה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
וכל  ּכן. לעׂשֹות ואסּור לּׁשליח; מקּדׁשת זֹו הרי - ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻלעצמֹו
נקרא  ּוממּכר, מּקח ּדברי ּבׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא זה ּדבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה

ָָרׁשע.
.ÁÈ הּׁשליח וקּדׁשּה, והל אּׁשה, לֹו לק ּדׁש ׁשליח ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהעֹוׂשה

ׁשּׁשלחֹו 'לאיׁש אֹומרת והאּׁשה קּדׁשּתיה', 'לעצמי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
עׂשה לא אם - הרי [מינה]נתקּדׁשּתי' ּבעדים, הּׁשליח ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹ

והאּׁשה  ּבקרֹוביו; מּתרת והיא ּבקרֹובֹותיה, אסּור ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻהּׁשליח
ואם  ּבקרֹובֹותיה. מּתר והמׁשּלח המׁשּלח, ּבקרֹובי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻאסּורה

ּבעדים הּׁשליח עדים]החזק בפני אותו זֹו[מינה הרי , ְְֲִִֵֵַַַָֻ
לראׁשֹון. ְִֶֶָֻמקּדׁשת

.ËÈאֹו לּׁשֹולח אם נתקּדׁשּתי, למי יֹודעת 'איני ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָאמרה:
מקּדׁשת  זֹו הרי ּבעדים, הּׁשליח החזק לא אם - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻֻלׁשלּוחֹו'

ׁשניהם  ׁשלּוחֹו, ׁשהּוא החזק ואם ואם לּׁשני; ּגט. ּכֹותבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֻ
ּכֹונס  ואחד ּגט נֹותן אחד .רצּו, ְֵֵֵֶֶָָָ

.Î ּובעת וקּדׁשּה, והל לקּדׁשּה, ׁשליח ׁשעׂשת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָהאּׁשה
קדם  אם ידּוע ואין ּבּה, וחזרה הּׁשליחּות ּבּטלה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹהליכתֹו
זֹו הרי - הּקּדּוׁשין אחר אֹו חזרה הּקּדּוׁשין לּה ְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּקּבל

מּספק  ּבֹו.מקּדׁשת וחזר ׁשליח ׁשעׂשה האיׁש וכן ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
.‡Î,קּדׁש מהן איזֹו יֹודע ואינֹו נׁשים מחמׁש אחת ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָהמקּדׁש

ּכּלן  ּבקרֹובֹות אסּור - ק ּדׁש' 'אֹותי אֹומרת ואחת אחת ;וכל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻ
ּביניהן  אחת ּכתּבה ּומּניח ואחת, אחת לכל ּגט ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻונֹותן
ּכתּבה  ׁשּיּתן חכמים אֹותֹו קנסּו ּבביאה, קּדׁש ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֻּומסּתּלק.

והּדבר ואחת. אחת מהן לכל לאחת ׁשּכתב ׁשהּכתּבה ידּוע ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻ
וכתבּתה  ׁשּקּדׁשּתני היא 'אני אֹומרת ואחת אחת וכל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָאבדה,

ּכתּבתי'. ואבדה ּכתּבה ְְְְִִָָָָֻֻלי
.·Î לפלֹוני מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ׁשּיצא הרי האּׁשה - ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשאין ּפי על אף מקּדׁשת, ּבחזקת וכל זֹו ; ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּו וכיצד לֹו. חֹוׁשׁשין אין ּדין, ּבבית החזק ׁשּלא א קֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַֹֻ

ׁשנים  ׁשּבאּו ּכגֹון מקּדׁשת? ׁשהיא ּבֹו זֹו ׁשּתחזק ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֻֻהּקֹול
אדם  ּובני מּצעֹות, ּומּטֹות ּדֹולקים הּנרֹות ׁשראּו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻוהעידּו
'נתקּדׁשה  ואֹומרֹות: לּה ׂשמחֹות ונׁשים ויֹוצאין, ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָנכנסין
אֹומרֹות: אֹותן ׁשמעּו הּיֹום'. ּפלֹונית נתקּדׁשה הּיֹום, ְְְְְְִִִַַַָָָּפלֹונית
נזּדּמנּו ׁשּמא לּה, חֹוׁשׁשין אין - הּיֹום' ּתתקּדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ'ּפלֹונית

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

zeyi` zekld - ixyz g"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלקּדׁש
הברה  וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָׁשנים

ּפלֹונית [המולה] ׁשּנתקּדׁשה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו ,ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אֹו אחרת, למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפני

מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֻמתּו'
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎוקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא
ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
ׁשני  קּדּוׁשי אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
ונֹוׂשא  ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָּכלּום;

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הראׁשֹון,הּׁשני יכנס לא הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּנתארסה  אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְֵַלאחר.
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
אנׁשי  ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּכּלם  ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר
סבלֹונֹות  וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹלׁשלח

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי העם אחת, ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבצנעה. ְְְִֵַָלקּדׁש
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מּפני [הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה  וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמּמׁש
ׁשני  וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ועל  עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּדּוׁשי
'אׁשת  ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכל
אמתלה  נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', ְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָאיׁש

נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה

מּכת  אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבבית
מדרבנן]מרּדּות לֹו[מלקות אסּור ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַָָָ

לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלבֹוא
הּנקרא  הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּביתֹו
על  והּבא מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻּכניסה
קנאּה, ּבּה מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָארּוסתֹו

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָונעׂשית
עליה ·. לבֹוא מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת .ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות  יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול  ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
הּיין „. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
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ּבאּו אם וכן ׁשּנתקּדׁשה. ׁשּיׁשמעּו עד נתקּדׁשה; ולא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלקּדׁש
הברה  וׁשמענּו ארּוסין ׂשמחת ּכמֹו 'ראינּו ואמרּו: ְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָׁשנים

ּפלֹונית [המולה] ׁשּנתקּדׁשה מּפלֹוני ׁשּׁשמע מּפלֹוני וׁשמענּו ,ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָ
אֹו אחרת, למדינה העדים להם והלכּו ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפני

מקּדׁשת. אֹותּה ׁשּמחזיק קֹול זה הרי - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָֻמתּו'
.‚Îאמתלה ׁשם היתה ׁשּלא אמּורים? ּדברים [טעם ּבּמה ְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָֹ

הקול] את וׁשמעּוהשובר אמתלה, ׁשם היתה אם אבל ;ְְְְֲֲִַָָָָָָ
ּכיצד  מקּדׁשת. החזקה לא - ׁשּנתקּדׁשה וׁשמעּו ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻהאמתלה
ספק  קּדּוׁשי אֹו ּתנאי, על נתקּדׁשה ּפלֹונית האמתלה? ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהיא
ּדבריה, על וסֹומכין אֹותּה, ׁשֹואלין אּלא החזקה; לא -ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

חזק. קֹול ולא ּברּורה ראיה ׁשם ואין ְְְְִֵָָָָָָֹהֹואיל
.„Îאמרּו ימים ּולאחר לפלֹוני, ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָיצא

סֹומכין  - ּכן ׁשהּוא ּדין לבית הּדברים מראין אם - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָאמתלה
ולא  הֹואיל - לאו ואם מקּדׁשת; ּתחזק ולא האמתלה, ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻֻעל
חֹוׁשׁשין  אין הּקּדּוׁשין, ׁשּנׁשמעּו ּבעת האמתלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָנׁשמעה

.לאמתלה  ְֲַָָ
.‰Î ׁשל לבנֹו ׁשּנתקּדׁשה קֹול עליה ׁשּיצא ּבאחת ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָמעׂשה

ּכ ּתנאי 'על ואמר: אביו את ׁשאלּו זמן ּולאחר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָּפלֹוני,
נת  ולא לֹו, על נתקּדׁשה חכמים סמכּו ולא הּתנאי'; קּים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹ

ׁשם  אין ּוכאּלּו מקּדׁשת, ספק זֹו 'הרי אמרּו: אּלא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻּדבריו,
.אמתלה' ְֲַָ

.ÂÎוקּדׁשּה ׁשני ּובא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻיצא
ּבאּו אם ּבקֹול: ׁשהם ראׁשֹון, קּדּוׁשי על ּבֹודקין - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָּבפנינּו
ׁשני  קּדּוׁשי אין לראׁשֹון, מקּדׁשת ׁשהיא ּברּורה ּבראיה ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻעדים
ונֹוׂשא  ּבקֹול, ׁשּקּדּוׁשיו ראׁשֹון מגרׁש - לאו ואם ְְְְְִִִֵֵֶָָָּכלּום;

וּדאי  ׁשּקּדּוׁשיו הראׁשֹון,הּׁשני יכנס לא הּׁשני, ּגרׁש ואם . ְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
ׁשּנתארסה  אחר הארּוסין מן ּגרּוׁשתֹו החזיר יאמרּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמא

ְֵַלאחר.
.ÊÎ אחר קֹול ויצא לפלֹוני, מקּדׁשת ׁשהיא קֹול עליה ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻיצא

ּכֹונס, ואחד ּגט ּכֹותב אחד - לאחר מקּדׁשת ׁשהיא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻּכמֹותֹו
אחרֹון  ּבין ראׁשֹון .ּבין ֲִֵֵַ

.ÁÎסבלֹונֹות לׁשלח ׁשּנהגּו אחר [מתנות]מקֹום לארּוסה ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ
חֹוׁשׁשין  - לּה הּובלּו סבלֹונֹות ׁשראּו עדים ּובאּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשּתתארס,
אנׁשי  ׁשרב ּפי על אף מּספק, ּגט ּוצריכה נתקּדׁשה ׁשּמא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלּה
ּכּלם  ׁשּנהגּו ּומקֹום הארּוסין. קדם אּלא מׁשּלחין אין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻהעיר
סבלֹונֹות  וראּו מקּדׁשין, ּכ ואחר ּתחּלה הּסבלֹונֹות ְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹלׁשלח

לּה. חֹוׁשׁשין אין -ְִֵָ
.ËÎּכתּבתּה ׁשטר אותו]החזק שראו ידי ּדר[על אם - ְְְִֶֶַַָָֻֻ

חֹוׁשׁשין  ּכֹותבין, ּכ ואחר ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום אנׁשי ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמקצת
מּפני  ׁשּמא אֹומרין אין סֹופר, ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּה;
הּמקֹום  אנׁשי ּכל ּדר ואם וכתב. הקּדים ׁשּמצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסֹופר

לּה. חֹוׁשׁשין אין הּקּדּוׁשין, קדם הּכתּבה ְְְִִִִֵֶֶַַָָֹֻׁשּכֹותבין
.Ï ּוׁשנים ּפלֹוני', ּביֹום ׁשּנתקּדׁשה 'ראינּוה אֹומרים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשנים

ּבחצר  ׁשֹוכנים ׁשּכּלם ּפי על אף - ראינּוה' 'לא ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֻאֹומרים
מקּדׁשת  זֹו הרי העם אחת, ׁשּדר ראיה, ראינּוה' 'לא ׁשאין ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבצנעה. ְְְִֵַָלקּדׁש
.‡Ï לא' אֹומרת והיא היא', 'מקּדׁשת אחד עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻאמר

ואחד  'מקּדׁשת', אֹומר אחד מּתרת. זֹו הרי - ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻנתקּדׁשּתי'
ּתצא, לא נּׂשאת ואם ּתּנׂשא, לא - מקּדׁשת' 'אינּה ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָֹֹֻאֹומר

נתקּדׁשּתי' 'לא אֹומרת: היא אני',ׁשהרי 'מקּדׁשת אמרה . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻ
אמתלה  נתנה אם - עצמּה וקּדׁשה עמדה זמן ְְְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָּולאחר

אני"]לדבריה "מקודשת שאמרה למה 'מּפני [הסבר ואמרה: ְְְְִִֵֶָָָָ
ּבדבריה  וראינּו מקּדׁשת', ׁשאני ּבתחּלה אמרּתי וכ ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכ
לדבריה, אמתלה נתנה לא ואם לּׁשני. מּתרת זֹו הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֻמּמׁש
ׁשני  וקּדּוׁשי אסּורה, זֹו הרי - מּמׁש ּבּה ואין ׁשּנתנה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ועל  עליו אסּורה ותהיה ּגט, לּה נֹותן לפיכ ספק, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָקּדּוׁשי
'אׁשת  ואמרה ׁשּבאת האּׁשה וכן ארּוסּה. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכל
אמתלה  נתנה אם - אני' 'ּפנּויה ואמרה וחזרה אני', ְְְְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָָָָאיׁש

נאמנת. זֹו הרי - מּמׁש ּבדבריה ויׁש ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָלדבריה

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום

י  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. זמן ּכל סֹופרים מּדברי לבעלּה אסּורה ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָהארּוסה

מּכת  אֹותֹו מּכין חמיו, ּבבית ארּוסתֹו על והּבא אביה; ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּבבית
מדרבנן]מרּדּות לֹו[מלקות אסּור ּבביאה, קּדׁשּה ואפּלּו . ְְְֲִִִַַָָָ

לתֹו אֹותּה ׁשּיביא עד אביה, ּבבית ׁשנּיה ּביאה עליה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָלבֹוא
הּנקרא  הּוא זה ויחּוד לֹו; ויפריׁשּנה עּמּה ויתיחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּביתֹו
על  והּבא מקֹום. ּבכל 'נּׂשּואין' הּנקרא והּוא לחּפה, ְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻּכניסה
קנאּה, ּבּה מּׁשערה - ׁשּקּדׁשּה אחר נּׂשּואין לׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָארּוסתֹו

ּדבר. לכל אׁשּתֹו היא והרי נׂשּואה, ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָונעׂשית
עליה ·. לבֹוא מּתר זה הרי - לחּפה הארּוסה ׁשּנכנסה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֻֻּכיון

ּדבר  לכל ּגמּורה אׁשּתֹו היא והרי ׁשּירצה, עת .ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
נבעלה, ׁשּלא ּפי על אף נׂשּואה, נקראת - לחּפה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֻּומּׁשּתּכנס
על  אף נּדה, היתה אם אבל לבעילה; ראּויה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָוהּוא
והרי  הּנּׂשּואין, ּגמרּו לא - עּמּה ונתיחד לחּפה ׁשּנכנסה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֻּפי

ּכארּוסה  עדין.היא ֲֲִִַַָ
הּנּׂשּואין,‚. קדם החתן ּבבית חתנים ּברּכת לבר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי

מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשׁש ְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוהן
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' לכבֹודֹו'. ּברא ׁשהּכל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהעֹולם,
העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' האדם'. יֹוצר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהעֹולם,
והתקין  ּתבניתֹו, ּדמּות ּבצלם ּבצלמֹו, האדם את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָאׁשר
'ׂשֹוׂש האדם'. יֹוצר ה' אּתה ּברּו עד, עדי ּבנין מּמּנּו ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָלֹו
ּברּו ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָּתׂשיׂש
אהּובים, רעים ּתׂשּמח 'ׂשּמח ּבבניה'. צּיֹון מׂשּמח ה' ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָאּתה
עּמֹו מׂשּמח ה' אּתה ּברּו עדן, ּבגן מּקדם יציר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּכׂשּמח
אׁשר  העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ירּוׁשלים'. ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּובֹונה
אחוה  אהבה ורּנה ּגּלה וכּלה, חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָּברא
ּומחּוצֹות  יהּודה מערי יּׁשמע אלהינּו ה' מהרה ורעּות, ְְְֱִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹׁשלֹום
קֹול  ּכּלה, וקֹול חתן קֹול ׂשמחה וקֹול ׂשׂשֹון קֹול ְְְְִִַַָָָָָָירּוׁשלים
ה' אּתה ּברּו מּנגינתם, ּונערים מּמׁשּתה חתנים ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָמצהלֹות

הּכּלה'. עם חתן ְִֵַַַַָָָמׂשּמח
הּיין „. על ּומבר יין, ׁשל ּכֹוס מביא - יין ׁשם יהיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָואם

ּברכֹות. ׁשבע מבר ונמצא הּכֹוס, על ּכּלן את ּומסּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּתחּלה,
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ההדס  על ּומבר הּיין, עם הדס להביא ׁשּנהגּו מקֹומֹות ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָויׁש
הבשמים] הּׁשׁש.[ברכת מבר ּכ ואחר הּיין, ְְִֵֵַַַַַַַָָאחר

ּובני ‰. ּגדֹולים ּבעׂשרה אּלא חתנים ּברּכת מברכין ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואין
הּמנין. מן וחתן ְְִִִַָָָחֹורין;

.Âעּמּה נתיחד ולא חתנים, ּברּכת ּובר האּׁשה, את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹהמארס
היא  ארּוסה עדין - עֹוׂשה ּבביתֹו חתנים ּברּכת ׁשאין ; ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

ּבר ולא לחּפה וכנס ארס לחּפה. ּכניסה אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻהּנּׂשּואין,
אפּלּו ּומבר וחֹוזר ּגמּורה, נׂשּואה זֹו הרי - חתנים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָָּברּכת
מברכין  ואין ׁשּתטהר, עד נּדה ּתּנׂשא ולא ימים. ּכּמה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאחר
אינֹו ,ּובר ונׂשא עבר ואם ׁשּתטהר. עד חתנים ּברּכת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלּה

.ּומבר ְֵֵָחֹוזר
.Ê יהיה ּכ ואחר לחּפה, ּכניסה קדם ּכתּבה לכּתב ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹֻֻוצרי

ּבאׁשּתֹו ּכֹותב מּתר הּוא וכּמה הּסֹופר. ׂשכר נֹותן והחתן ; ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
מּמאתים  ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבתּולה, היתה אם ְְְִִִִֵַָָָָָָָלּה?
ּדינר. מּמאה ּפחֹות לּה ּכֹותבין אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָָָּדינר;
אפּלּו לּה, להֹוסיף רצה ואם ּכתּבה'. 'עּקר הּנקרא הּוא ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֻוזה
לרב  הּוא אחד העּקר ודין הּתֹוספת ודין מֹוסיף. - זהב ְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּכּכר
הּוא  סתם, ּכתּבה ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום ּכל לפיכ ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֻהּדברים;
לאּׁשה, ּכתּבה ׁשּתּקנּו הם וחכמים ּכאחד. והּתֹוספת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻהעּקר

להֹוציאּה. ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹּכדי
.Á אּלא הּטהֹור הּכסף מן אֹותם ּתּקנּו לא - אּלּו ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּדינרים

נחׁשת  חלקים ׁשבעה ׁשהיה הּימים, ּבאֹותן ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמּמטּבע
ּבסלע ׁשּיהיה עד ּכסף, אחד דינרים]וחלק ד' חצי [שהוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

חמּׁשה  ּבתּולה, ׁשל ּדינרים מאתים ונמצאּו ּכסף; ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָזּוז
ּדינר  עׂשר ׁשנים ּבעּולה, ׁשל ּומאה ּכסף, ׁשל ּדינר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועׂשרים
ּכמֹו ׂשעֹורֹות, ותׁשעים ׁשׁש - ּדינר ּכל ּומׁשקל ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָּומחצה.
ּבכל  'זּוז' הּנקרא הּוא - והּדינר עירּובין. ּבתחּלת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו
מּמטּבע  ׁשּיהיה ּבין הּטהֹור, הּכסף מן ׁשּיהיה ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמקֹום,

הּימים. ִַָָאֹותן
.Ë וכל מּמאה; ולבעּולה מּמאתים, לבתּולה ּפֹוחתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָאין

זנּות  ּבעילת ּבעילתֹו הּכתּבה הּפֹוחת, את הּכֹותב אחד . ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
עדים עליו ׁשהעידּו ואחד כתובה]ּבׁשטר, דמי [שהתחייב ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

מּידֹו סודר]וקנּו בקנין אֹו[התחייב מאה ל ּה חּיב ׁשהּוא ְִֵֶַָָָָָ
ּכנגד  מּטלטלין לּה נתן אם וכן מּתר; זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאתים
לכּתב. ּפנאי לֹו ׁשּיהיה עד לבעל, מּתר זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻֻּכתּבתּה

.È ואבד ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, לּה ּכתב ולא האּׁשה את ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהּכֹונס
לֹו ׁשּמכרה אֹו לבעלּה, ּכתּבתּה ׁשּמחלה אֹו הּכתּבה, ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשטר

ּכתּב לּה וכֹותב חֹוזר - לפי ּכתּבתּה לקּימּה; רצה אם ע ּקר, ה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֻֻ
ּבלא  אחת ׁשעה אפּלּו אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשאסּור

הניהּכתּבה  ּבטֹובת לאחרים ּכתּבתּה הּמֹוכרת אבל [במחיר . ְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ּכתּבה זול] ּתּקנּו ׁשּלא אחרת; ּכתּבה לּה לכּתב צרי אינֹו ,ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֻֻ

זה  הֹוציאּה ואם להֹוציאּה, ּבעיניו קּלה ּתהא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאּלא
מכרה. לא אם לּה מׁשּלם ׁשהיה ּכדר לּלֹוקח, ּכתּבה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻמׁשּלם

.‡È לחּפה נכנסה ולא ּכתּבה לּה וכתב האּׁשה את ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֹֻֻהמארס
נׂשּואה  ואינּה היא, ארּוסה עדין עֹוׂשה - הּכתּבה ׁשאין ; ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻ

חֹורין  מּבני ּכת ּבתּה עּקר ּגֹובה ּגרׁשּה, אֹו מת ואם ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָֻהּנּׂשּואין.
נמכרו] שלא שברשותו, ּכלל,[מנכסים ּתֹוספת ּגֹובה ואינּה ;ְְֵֶֶָָָ

אֹו ּומת ּכתּבה, ּכתב ולא ארס אם אבל נכנסה. ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֹֻהֹואיל
ׁשּלא  העּקר; ואפּלּו ּכלּום, לּה אין - ארּוסה והיא ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּגרׁשּה
והמארס  ׁשּיכּתב. עד אֹו ׁשּתּנׂשא עד ּכתּבתּה עּקר לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּתּקנּו
ּכׁשהיא  ּגרׁשּה אֹו ּומת ּכתּבה, המארס לּה וכתב ּבּתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻאת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאביה, ּכתּבתּה - ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֻנערה
.·Èעּמּה ׂשמח יהיה ּבתּולה, הּנֹוׂשא ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

ימים  ּבּׁשּוק,ׁשבעת ונֹותן נֹוׂשא ולא ּבמלאכּתֹו, עֹוסק אינֹו - ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָֹ
ּבחּור ׁשהיה ּבין וׂשמח, וׁשֹותה אֹוכל ׁשהיה [רווק]אּלא ּבין ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

ימים; מּׁשלׁשה ּפחֹות אין ּבעּולה, היתה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָֹאלמֹון;
עם  ׂשמח ׁשּיהיה יׂשראל, לבנֹות היא חכמים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּתּקנת
ּבחּור  ּבין ימים, ׁשלׁשה הּבעּולה ועם ימים, ׁשבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹהּבתּולה

אלמֹון. ְֵַּבין
.‚Èלֹו אחד,[מותר]יׁש ּביֹום ּכאחת רּבֹות נׂשים לּׂשא לאדם ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

לׂשמח  צרי לׂשמחה, אבל ּכאחד. לּכל חתנים ּברּכת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּומבר
ואם  ׁשבעה, ּבתּולה, אם - לּה הראּויה ׂשמחה אחת ּכל ְְְְְִִִִִַַָָָָָָָעם

ּבׂשמחה. ׂשמחה מערבין ואין ׁשלׁשה; ְְְְְְְְִִִֵָָָָָֹּבעּולה,
.„È ּבאב ּבתׁשעה אפּלּו חֹול, יֹום ּבכל לּׂשא לאדם ,מּתר ְְְְְֲִִִָָָָָָָֻ

ולא  ׁשּבת ּבערב לא נֹוׂשאין אין אבל ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבין
ּבתּקּון  ׁשּבת חּלּול לידי יבֹוא ׁשּמא ּגזרה - ּבׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבאחד
ׁשאסּור  לֹומר, צרי ואין ּבסעּודתֹו; טרּוד ׁשהחתן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּסעּודה,
ּכמֹו נׁשים, נֹוׂשאין אין מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ואפּלּו ּבׁשּבת. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֻלּׂשא
ׁשּנאמר: ּבׂשמחה, ׂשמחה מערבין ׁשאין לפי - ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבארנּו
הּימים, ּוׁשאר זאת". את ּגם ל ונּתנה זאת, ׁשבע ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֻ"מּלא
נּׂשּואין  ּבסעּודת ׁשּיטרח והּוא - ׁשּירצה יֹום ּבכל לּׂשא ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֻמּתר

הּנּׂשּואין. יֹום קדם ימים ְִִִֶַָָֹֹׁשלׁשה
.ÂË ּובחמיׁשי ּבׁשני אּלא ּבֹו יֹוׁשבין ּדין ּבית ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָמקֹום

טענת  לֹו היתה ׁשאם רביעי, ּביֹום נּׂשאת ּבתּולה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּבלבד,
בתולה]ּבתּולים מצאה ּומנהג [שלא ּדין; לבית יׁשּכים , ְְְְִִִִֵַַ

ּכדי  ּבחמיׁשי, יׂשאּנה הּבעּולה את ׁשהּנֹוׂשא הּוא, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָחכמים
ויֹוצא  ּובׁשּבת, ׁשּבת וערב חמיׁשי עּמּה ׂשמח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

הראׁשֹון. ּבּיֹום ְְִִַַָלמלאכּתֹו
.ÊË היא ּבין - לנּׂשּואין הּבעל ּותבעּה קטּנה ּבּתֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהמארס

ּתּנׂשא  ׁשּלא לעּכב יכֹולין אביה ותעׂשה ּבין ׁשּתגּדיל עד ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכן. לעׂשֹות ראּוי ואין ּכֹונס; ּוכנסּה, רצּו ואם ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָנערה.

.ÊÈ היא והרי לנּׂשּואין ּותבעּה ׁשנים ּכּמה וׁשהה ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָארסּה
לפרנס  הּתביעה מּיֹום חדׁש עׂשר ׁשנים לּה נֹותנין - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹנערה

עצמּה ותכשיטים]את לֹו,[בבגדים צריכה ּׁשהיא מה ּולתּקן ְְְִִֵֶֶַַַָָ
עׂשר  ׁשנים לּה נֹותנין ׁשּבגרה, אחר ּתבעּה ּתּנׂשא. ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָואחר
לּה נֹותנין הּבגר, ּביֹום קּדׁשּה אם וכן הּבגר; מּיֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹחדׁש
קּדׁשּה הּבגר. יֹום ׁשהּוא הּקּדּוׁשין, מּיֹום חדׁש עׂשר ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּבבגרּותּה חדׁש עׂשר ׁשנים עליה עברּו אם - ׁשּבגרה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּיֹום  יֹום ׁשלׁשים אּלא לּה נֹותנין אין נתקּדׁשה, ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹואחר
יֹום  ׁשלׁשים לּה נֹותנין הּבעּולה, את המארס וכן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּתבעּה;

הּתביעה. ְִִַָמּיֹום
.ÁÈ את לפרנס הּבעל מּׁשּתבעּה לאּׁשה זמן ׁשּנֹותנין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשם

את  לפרנס לאיׁש זמן נֹותנין ּכ ּתּנׂשא, ּכ ואחר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעצמּה
והחופה]עצמֹו הסעודה צרכי האּׁשה.[להכין אֹותֹו מּׁשּתבעה ְְִִֶַָָָָ
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חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן ּבמזֹונֹותיה הּגיע נתחּיב - נׂשאּה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאף
מּפני  הּיֹום, לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב
ׁשּפרׂשה  אֹו היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאינֹו
אינּה ׁשהרי מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנּדה
אינֹו הּוא וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָראּויה

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא ְִִִֶַַָָָיכֹול

ה'תשע"ג  תשרי י"ט שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
מנה, ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻאֹו
מׁשחררת  ּבתּולה הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּמּׁשּנּׂשאת

כנענית] שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת גויים]אֹו -[בידי ְִֶָ
והן  הּׁשבּויה, ונפּדית הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֻּפחּותֹות

מאה. ּכתּבתן ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבנֹות
ּפי ·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת  ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין  מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר  לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
אפּלּו ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּתחזר  סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ְְִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּבא
מּבן  קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתּולה
נבעלה  לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
מּזה  ּפחֹות ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלל;

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל , [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשת זכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּה

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת [נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ּכלּום  עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה] ּכתּבה [שום להן יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ;ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
לּה וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאה.

ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על אבל ּכתּבה ּדין; ת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּתּקנת  ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוטה,
ּתּקנּו לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי  ּבאה ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין [זנות]נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
סימנין. ׁשהביא ויּודע אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׂשיאין

.Ê אין - אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; בעלה]לּה להיות אחר [נשאר ְְְְְִִִִַַָָָֻ

הּוא  ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

לא  הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָֹמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצאני

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּפי ּבתּולי' על אף . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרם אין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

.‡È ּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
ּוכתּבתּה נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעלי

ׁשהיתה  ּכמֹו ׁשּלא מאתים עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשארסּתי אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארסּתי
ׁשקר  ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכדי
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  הּבתּולֹות,ּבפני ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

היה וׁשק  'מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ׁשּלא  מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא  אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין [רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם  ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא  רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק  ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



פז zeyi` zekld - ixyz h"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חדׁש, עׂשר ׁשנים אם לּה: ׁשּנֹותנין ּכמֹו לֹו? נֹותנין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹוכּמה
יֹום. ׁשלׁשים יֹום, ׁשלׁשים ואם חדׁש; עׂשר ְְְְִִִֵֶָָֹֹֹׁשנים

.ËÈלאיׁש ׁשּנתנּו זמן ּבמזֹונֹותיה הּגיע נתחּיב - נׂשאּה ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
אֹו ּבׁשּבת ּבאחד הּזמן הּגיע ואם ּכנס; ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹאף
מּפני  הּיֹום, לאֹותֹו מזֹונֹות לּה מעלה אינֹו - ׁשּבת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּבערב
ׁשּפרׂשה  אֹו היא, אֹו הּוא חלה אם וכן לכנס. יכֹול ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשאינֹו
אינּה ׁשהרי מזֹונֹות, לּה מעלה אינֹו - הּזמן ּכׁשהּגיע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנּדה
אינֹו הּוא וכן ׁשּתבריא, עד אֹו ׁשּתטהר עד להּנׂשא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָראּויה

ׁשּיבריא. עד אּׁשה לּׂשא ְִִִֶַַָָָיכֹול

ה'תשע"ג  תשרי י"ט שישי יום

יא  ¤¤ּפרק
נחלצה‡. אֹו נתּגרׁשה אֹו ׁשּנתאלמנה ּבתּולה [ע"י הּנֹוׂשא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

שמת] בעלה נתּגרׁשה אחי אֹו נתאלמנה הארּוסין מן אם -ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
מנה, ּכתּבתּה הּנּׂשּואין, מן ואם מאתים; ּכתּבתּה נחלצה, ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻאֹו
מׁשחררת  ּבתּולה הּנֹוׂשא וכן ּכבעּולה. היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻׁשּמּׁשּנּׂשאת

כנענית] שפחה ׁשבּויה[מהיותה אֹו ּגּיֹורת גויים]אֹו -[בידי ְִֶָ
והן  הּׁשבּויה, ונפּדית הּגֹויה ונתּגּירה הּׁשפחה נׁשּתחררה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאם
היּו ואם מאתים; ּכתּבתן - אחד ויֹום ׁשנים מּׁשלׁש ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹֻּפחּותֹות

מאה. ּכתּבתן ומעלה, אחד ויֹום ׁשנים ׁשלׁש ְְְְִֵֶַָָָָָָָָֹֻּבנֹות
ּפי ·. על ואף מאה ּכתּבה לאּלּו חכמים ּתּקנּו מה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֻּומּפני

וחזקת  ׁשּתּבעל, הּנׂשּואה וחזקת הֹואיל ּבתּולֹות? ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהן
ּבין  מאה להן ּתּקנּו ׁשּתּבעל, והּׁשבּויה והּנכרית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּׁשפחה

ּדבר  לכל ּכבעּולֹות הן והרי נבעלּו, לא ּבין .נבעלּו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַָָָֹ
עץ‚. בתוליה]מּכת ונפלו מכה אפּלּו[קיבלה מאה; ּכתּבתּה ְֲִֵֵַָָָֻֻ

- עץ מּכת ונמצאת ׁשלמה ּבתּולה ׁשהיא מנת על ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻנׂשאּה
אפּלּו ׁשּנבעלה, ּולמּטה ׁשנים ׁשלׁש ּבת קטּנה מאה. ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֻּכתּבתּה
ׁשּתחזר  סֹופּה מאתים; ּכתּבתּה - ּגדֹול אדם עליה ְְִֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻּבא
מּבן  קטן עליה ׁשּבא ּגדֹולה וכן הּבתּולֹות. ּכׁשאר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּבתּולה
נבעלה  לא ּכאּלּו מאתים, ּכתּבתּה - ּולמּטה ׁשנים ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹֻּתׁשע
מּזה  ּפחֹות ּביאה, אחד ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן ׁשּביאת ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּכלל;

ּביאה. ּביאתֹו ִִֵָָאין
ּבֹוגרת „. ׁשהיא אילֹוניתּבתּולה אֹו סּומא, אֹו לאיל , [דומה ְְִִֶֶֶַָָ

מולידה] ואינה החרׁשת זכר אבל מאתים; ּכתּבתן -ְֲִֵֶֶַַָָָָֻ
ּתּקנּו לא הּׁשֹוטה, ּכתּבה. חכמים להן ּתּקנּו לא ְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹֻוהּׁשֹוטה,
נּׂשּואין  לּה ׁשּיׁש ּפי על אף והחרׁשת, ּכלל; נּׂשּואין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלּה

יּמנעּו[מדרבנן]מּדבריהם ׁשּלא ּכדי ּכתּבה, לּה ּתּקנּו לא , ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֻ
מזֹונֹות, לּה אין ּכ ּכתּבה, לּה ׁשאין ּוכׁשם אֹותּה. יּׂשאּו ְְְְְִֵֵֵֶָָָָָֹֻולא

ּכנסּה ואם ּכתּבה; מּתנאי ּתנאי כשהיא]ולא חרׁשת [נשאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
מאה. ּוכתּבתּה ּכתּבה, ּותנאי ּכתּבה לּה יׁש - ְְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֻֻֻונתּפּקחה

ּכתּבתן ‰. - מנה מאה לּה וכתב ׁשֹוטה אֹו חרׁשת ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻנׂשא
נכסיו  להּזיק ׁשרצה מּפני .קּימת, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

.Â ּפי על אף - ּפּקחֹות נׁשים ׁשּנׂשאּו ׁשֹוטה אֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָחרׁש
ּכלּום  עליהן לנׁשיהן אין הּׁשֹוטה, ונׁשּתּפה החרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנתּפּקח

תביעה] ּכתּבה [שום להן יׁש ׁשהבריאּו, אחר לקּימן רצּו ;ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ
לּה וכתבּו החרׁש, את ׁשהּׂשיאּו הן ּדין ּבית ואם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָמאה.

ּבי  לּה ּׁשּכתבּו מה ּכל נֹוטלת - נכסיו על אבל ּכתּבה ּדין; ת ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻ
ּתּקנת  ׁשאין ּבמקֹום - אֹותֹו מּׂשיאין ּדין ּבית אין ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשֹוטה,
ּתּקנּו לא - קטן וכן נּׂשּואין. לֹו ּתּקנּו לא עֹומדת, ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָֹֹחכמים
ּגמּורין. נּׂשּואין לידי לבֹוא וסֹופֹו הֹואיל נּׂשּואין, חכמים ְְֲִִִִִִִִֵָָלֹו
לידי  ּבאה ׁשהיא ּפי על ואף לקטּנה נּׂשּואין ּתּקנּו מה ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּומּפני

הפקר מנהג ּבּה ינהגּו ׁשּלא ּכדי ּגמּורין? ואין [זנות]נּׂשּואין . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹ
סימנין. ׁשהביא ויּודע אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד הּקטן את ְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּׂשיאין

.Ê אין - אּׁשה ׁשּנׂשא אחד, ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן אפּלּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָקטן,
וקּימּה הגּדיל ואם ּכתּבה; בעלה]לּה להיות אחר [נשאר ְְְְְִִִִַַָָָֻ

הּוא  ׁשּנתּגּיר ּגר וכן מנה. ּכתּבה עּקר לּה יׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשהגּדיל,
קּימּה. ּכן מנת ׁשעל מנה, ּכתּבתּה - ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻואׁשּתֹו

.Á ּבתּולים טענת לּה יׁש מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ;ּכל ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻ
אין  - ּכתּבה חכמים לּה ּתּקנּו ׁשּלא אֹו מנה, ׁשּכתּבתּה ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻֻוכל
אין  נּׂשּואין, קדם ארּוסתֹו עם והּמתיחד ּבתּולים. טענת ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּה

ּבתּולים. טענת ְֲִַַלֹו
.Ëׁשחזקתּה ּבתּולה ׁשּנׂשא זה ּבתּולים? טענת היא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָּומה

ּבתּולה' מצאתיה 'לא ואֹומר וטֹוען ּבתּולה, ּוׁשני ׁשהיא . ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָֹ
ּבסֹוף  מּמּנה ׁשּׁשֹותתין ּדמים האחד, - לבתּולים הן ְְְִִִִִִִֵֶֶֶָָָָָסימנין
ראׁשֹונה  ּבביאה ּבּה ׁשּימצא הּדחק והּׁשני, ראׁשֹונה; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּביאה

הּתׁשמיׁש. ְְִִַַַּבׁשעת
.È לא ואמר וטען מאתים, ׁשּכתּבתּה ּבתּולה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהּנֹוׂשא

לא  הּוא, 'אמת אמרה אם אֹותּה: ׁשֹואלין - ּבתּולה ְְְֱֲִִִֶָָָָָָֹמצאתיה
והלכּו קרקע אֹו עץ והּכני ׁשּנפלּתי מּפני ּבתּולה, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמצאני

למנה  ּכתּבתּה ותחזר נאמנת, זֹו הרי - ּפי ּבתּולי' על אף . ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
- ּכלּום' ל ואין עלי ּבא איׁש 'ׁשּמא ואֹומר טֹוען ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא

סתם להחרים לֹו ויׁש ּבטענתֹו; מׁשּגיחין חרם אין [להטיל ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָ
וּדאי.סתמי] לֹו הּדבר ׁשאין איׁש, עליה ּבא ִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

.‡È ּבא ואיׁש ּבתּולה, מצאני ׁשּלא אמר 'אמת היא: ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָֹאמרה
ּוכתּבתּה נאמנת, זֹו הרי - לֹו' ׁשּנתארסּתי אחר ּבאנס ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻעלי

ׁשהיתה  ּכמֹו ׁשּלא מאתים עד 'ׁשּמא ואמר: טען ואם ; ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשארסּתי אחר אֹו טעּות, מּקח ּומּקחי נאנסּת ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָארסּתי
ׁשקר  ׁשּטֹוען מי על סתם מחרים זה הרי - 'ּברצֹונ ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָנבעלּת

ּבֹו. חּיב ׁשאיני ממֹון לחּיבני ְְְִִֵֵֵֶַַָָּכדי
.·È לא' אֹומרת: והיא ּבתּולה', מצאתיה 'לא ואמר: ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹטען

ּובֹועל  חֹוזר אֹו אֹותּה, ּבֹודקין - אני' ּבתּולה ועדין עלי ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָּבא
עדים  הּבתּולֹות,ּבפני ּככל מצאני ּובתּולה עלי 'ּבא אמרה: . ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ

היה וׁשק  'מה לֹו: ואֹומרין אֹותֹו ׁשֹואלין - טֹוען' הּוא ר ְְְֲִִֵֶֶֶָָ
ׁשּלא  מּפני אמר אם ּבתּולה'? ׁשאינּה ׁשאמרּת עד ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכלל, ּדם להם אין ׁשּמא ּבמׁשּפחּתּה ּבֹודקין - ּדם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָמצאתי
זֹו הרי ּכן, ּכּלן נמצאּו אם ּבתּולים; ּדם ולא נּדה ּדם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֹֹֻלא
אֹותּה, ּבֹודקין - ּכן מׁשּפחּתּה ּבנֹות נמצאּו לא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכחזקתּה.
ׁשּמא  אֹו האיברים, לחלּוחית ׁשּיּבׁש ּבּה יׁש ּגדֹול חלי ְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּמא

ּומרטיבין ּברעב. מתעּנה ּומאכילין [רוחצים]היתה אֹותּה ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָ
אם  ונראה ׁשנּיה, ותּבעל ׁשּתבריא, עד אֹותּה ּומׁשקין ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאֹותּה
ולא  רעב ולא חֹולי לא ׁשם אין ואם לאו. אֹו ּדם ְְְִִִֵָָָָָֹֹֹּתֹוציא
ּדחק  ׁשּמצא ּפי על ואף ּבתּולים; טענת זֹו הרי - ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
- ּבתּולים ּכאן אין ּדם, יצא ולא הֹואיל הּתׁשמיׁש, ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹּבעת
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ּבֹוגרת, ּבין נערה ּבין קטּנה ּבין ּדם, לּה יׁש ּבתּולה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּכל
ׁשּלא  'מּפני אמר ואם ׁשאמרנּו. ּכמֹו החֹולי מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ּפתּוח ּפתח אּלא ּדחק, ׁשֹואלין [בעולה]מצאתי - מצאתי' ֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ּדחק  להן אין הּבֹוגרֹות ׁשרב היא, ּבֹוגרת ׁשּמא ׁשנֹותיה: ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעל
וכלּו איבריה ונתרּפּו ּגדלה ׁשהרי הרּבה, ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּמרּגיׁשין
אֹו הּטיתה 'ׁשּמא לֹו: אֹומרים עדין, ּבגרה לא ואם ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבתּוליה.
'לא  אמר אם ּבדחק; הרּגׁשּתה לא ּולפיכ ּבנחת, ְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָֹֹֹּבעלּתה
לכל  ּבתּולים טענת זֹו הרי - היה' ּפתּוח ּפתח וּדאי אּלא ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָכי
ּבין  ּבריאה ּבין נערה, ּבין קטּנה ּבין ּבגרה, ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבתּולה
ּפי  על ואף הּוא; סתּום ּפתחּה נערה, ּבתּולה ׁשּכל ְְְֲִִֶַַַָָָָָָחֹולה;

ּבתּולים. ּכאן אין ּפתּוח, ּפתח ּומצא הֹואיל הּדם, ְִִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּיצא
.‚È ּגאֹונים ויׁשיׁש ּדמים, טענת לּה אין ׁשהּבֹוגרת ׁשהֹורּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

זה, ּדבר מראה הּתלמּוד ּדר ואין ּפתּוח. ּפתח טענת ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּה
ספרים  על ּבדקּתי ּוכבר ׁשּלהן; ּבּנסחאֹות היתה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָֻוטעּות
ׁשאין  ׁשאמרנּו, ּכמֹו ׁשהּדבר ּומצאתי וקדמֹונים, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָרּבים

ּבלבד. ּדמים טענת אּלא ְֲִִֶֶֶַַַַָָלּבֹוגרת
.„Èהתקינּו והם לאּׁשה; ּכתּבה עּקר ׁשּתּקנּו הם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻחכמים

- אֹותֹו מכחׁשת והאּׁשה ּבתּולים טענת הּטֹוען ׁשּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָואמרּו
האיׁש על לא ראיה, להביא ועליה היא נאמן, ׁשחזקה ; ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָֹ

ּבסעּודה טֹורח אדם שמשקר ּומפסידּה[בנישואיו]ׁשאין [ע"י ְְִִֵֵֶַַָָָָ
בתולה] לא אבל.שהיא ׂשמחתֹו ְְִֵֵֶָוהֹופ

.ÂË נסּתרה אם ּבתּולים? טענת לטען לֹו יׁש מתי ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹועד
עמו] לאחר [נתייחדה אפּלּו - נסּתרה לא ואם מּיד; -ְְְְֲִִִִַַָָֹ

יֹום. ְִֹׁשלׁשים
.ÊË נאמן ׁשהּוא חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה הּגאֹונים, ּכל ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָהֹורּו

יׁש הּתֹוספת אבל הּכתּבה, עּקר להפסידּה הכחיׁשּתּו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאם
אֹולּה ּבעּולה, ׁשהיתה ּברּורה ּבראיה נֹודע ּכן אם אּלא , ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

והטעּתּו.[הודתה]ׁשהֹודת ׁשּתתארס קדם ּבעּולה ׁשהיא לֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָֹ
חפץ ּבנקיטת להׁשּביעּה לֹו יׁש קדוש]לפיכ חפץ ,[תפיסת ְְְְִִִִֵֵֶַַָָ

ונֹוטלין הּנׁשּבעין ּכל רק ּכדין ממון שנוטלין תובעים [קבוצת ְְְְִִִִַָָ
להׁשּביעֹובשבועה] היא לּה ואין הּתֹוספת. ּתגּבה ּכ ואחר ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשחזקה  ּכתּבה, עּקר ּתפסיד ּכ ואחר ּבתּולה מצאּה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשּלא
להחרים  לּה ויׁש ּומפסידּה; ּבסעּודה טֹורח אדם ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהיא

ׁשקר. עליה ׁשּטֹוען מי על ְִֵֶֶֶֶַָָָסתם
.ÊÈ חֹוזר - ּכתּבתּה עּקר ׁשהפסידה אחר לקּימּה ׁשרצה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהרי

אׁשּתֹו עם לׁשהֹות לאדם לֹו ׁשאסּור לפי מאה, לּה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָוכֹותב
ּכתּבה  ּבלא אחת ׁשּבארנּו.ׁשעה ּכמֹו , ְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ה'תשע"ג  תשרי כ' קודש שבת יום

יב  ¤¤ּפרק
ּגדֹולה ‡. ּבין ּבעּולה, ּבין ּבתּולה ּבין אּׁשה, אדם ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּכׁשּנֹוׂשא

המׁשחררת אֹו הּגּיֹורת ואחת יׂשראל ּבת אחת קטּנה, [-ּבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֻ
לשעבר] כנענית ויזּכה שפחה דברים, ּבעׂשרה לּה יתחּיב -ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

דברים. ְְְִַָָָּבארּבעה
"ׁשארּה·. הן: ואּלּו הּתֹורה, מן מהן ׁשלׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹוהעׂשרה,

ועֹונתּה" "ּכסּותּה",ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו "ׁשארּה", . ְְְְְֵֵֶָָָָָָ

והּׁשבעה  הארץ. ּכל ּכדר עליה לבֹוא "עֹונתּה", ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכמׁשמעּה;
ּתנאי וכּלן סֹופרים, האחד [תקנות]מּדברי הם. ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ

ואּלּו ּכתּבה, ּתנאי הּנקראין הן והּׁשאר ּכתּבה; עּקר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻמהן,
לקברּה נׁשּבית, אם ולפּדֹותּה חלתה, אם לרּפאתּה ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹהן:
מֹותֹו אחר ּבביתֹו ויֹוׁשבת מּנכסיו נּזֹונית ולהיֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשּתמּות,
מֹותֹו אחרי נּזֹונֹות מּמּנּו ּבנֹותיה ולהיֹות אלמנּותּה, זמן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּכל
ּכתּבתּה יֹורׁשין מּמּנּו הּזכרים ּבניה ולהיֹות ׁשּיתארסּו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻעד

אחרת. מאּׁשה אחיהם ׁשעם ּבּירּׁשה חלקם על ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻיֹותר
ּכּלם‚. ּבהן, ׁשּזֹוכה הן:והארּבעה ואּלּו סֹופרים, מּדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

וׁשּיהא  ׁשּלֹו, מציאתּה ולהיֹות ׁשּלֹו, ידיה מעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָלהיֹות
יירׁשּנה; ּבחּייו מתה ואם ּבחּייה, נכסיה ּכל ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאֹוכל

ּבירּׁשתּה. אדם לכל קֹודם ְְִֵָָָָָֻוהּוא
ּכנגד „. האּׁשה ידי מעׂשה ׁשּיהיּו חכמים, ּתּקנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּכנגד[תמורת] ּופדיֹונּה ּפרֹות [תמורת]מזֹונֹותיה, אכילת ְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
ּכנגד ּוקבּורתּה אם [תמורת]נכסיה, לפיכ לכתּבתּה. ירּׁשתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָֻֻ

נּזֹונת 'איני האּׁשה ממנו]אמרה עֹוׂשה'[מתפרנסת ואיני ְְִִִִֵֵֶָָָָָ
עבודתי] רווחי לו מביאה ּכֹופין [איני ואין לּה, ׁשֹומעין -ְְִִֵָ

ּכלּום  נֹוטל ואיני זנ 'איני הּבעל אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָאֹותּה;
לּה יסּפיקּו לא ׁשּמא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ידי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּמעׂשה
ּכתנאי  הּמזֹונֹות יחׁשבּו זה ּומּפני ּבמזֹונֹותיה. ידיה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעׂשה

ְַָֻהּכתּבה.
ּכתּבה,‰. ּבׁשטר נכּתבּו ׁשּלא ּפי על אף האּלּו, הּדברים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻּכל

ׁשּנׂשא, ּכיון - סתם נׂשא אּלא עדין, ּכתּבה ּכתבּו לא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֻואפּלּו
ּבעׂשרה  האּׁשה וזכת ׁשּלֹו, ּדברים ּבארּבעה הּבעל ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָזכה

לפרׁש צריכין ואינן ׁשּלּה, .ּדברים ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
.Â חּיב ׁשהּוא הּדברים מן ּבאחד יתחּיב ׁשּלא הּבעל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהתנה

הּדברים  מן ּבאחד הּבעל יזּכה ׁשּלא האּׁשה ׁשהתנת אֹו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבהן,
קּים  הּתנאי - ּבהן זֹוכה ׁשאין ׁשהּוא ּדברים מּׁשלׁשה חּוץ , ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הן: ואּלּו ּבטל, ּתנאֹו עליהן הּמתנה וכל ּבהן, מֹועיל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתנאי
וירּׁשתּה. ּכתּבתּה, ועּקר ְְִִַָָָָָָֻֻעֹונתּה,

.Ê ּבטל ּכיצד ּתנאֹו עֹונה, עליו לּה ׁשאין האּׁשה עם התנה ? ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
ואינֹו ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על התנה ׁשהרי - ּבעֹונתּה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ממֹון  .ּתנאי ְַָ
.Á מאתים לּה ׁשּכתב אֹו ּכתּבה, מעּקר לפחת עּמּה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהתנה

והיא  וכ ּכ מהן ׁשּנתקּבלה לֹו וכתבה ּכתּבה עּקר מאה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
נתקּבלה לו]לא מחלה הּפֹוחת [אלא ׁשּכל ּבטל; ּתנאֹו - ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

זנּות. ּבעילת זֹו הרי מּמנה, ּולאלמנה מּמאתים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָלבתּולה
.Ë.ּבטל ּתנאּה - יירׁשּנה ׁשּלא ׁשּנׂשאּה אחר עּמֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהתנת

חּזּוק  עׂשּו סֹופרים, מּדברי הּבעל ׁשּירּׁשת ּפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָֻואף
ּפי  על ואף ּבטל ׁשּבירּׁשה ּתנאי וכל ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻלדבריהם
לדֹורתיכם". מׁשּפט "לחּקת ּבּה: ׁשּנאמר ממֹון, ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשהּוא
לּה ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּכגֹון קּים, ּתנאֹו הּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּובׁשאר
ּכּיֹוצא  וכל נכסיה; ּפרֹות יאכל ׁשּלא מנת על ּוכסּות, ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאר

קּים. ּתנאֹו ְֶַָָָּבזה,
.È ׁשּתי לחם לּה ּפֹוסקין לאּׁשה? ּפֹוסקין מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָּכּמה

העיר סעּודֹות  ּבאֹותּה אדם ּכל ׁשל ּבינֹונית סעּודה יֹום, ּבכל ְְְְִִֵֶָָָָָָָ
ּגרּגרן ולא חֹולה לא ּומאֹותֹו[רעבתן]ׁשאינֹו ׁשל ; מאכל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
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ׂשעֹורים, ׂשעֹורים ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה ְְְְִִִִִִִִִֵַָָאנׁשי
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן

ירקֹות [תיבול]ּפרּפרת אֹו קטנּיֹות ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּופרֹות; הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג  ּדגים אֹו ּובׂשר ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּופֹוסקין

ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן ששוויו הּמקֹום. [מטבע ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
בדינר] מו' וכּיֹוצא אחד למרחץ אֹו לכּבּוס ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶַָָָלצרכיה,

ֶָּבהן.
.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה

ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּהמזֹונֹות לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכתּבתּה ותהיה להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֻלחם

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו ְְִִֵֶַָָָָחֹוב
.·È ותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל

הרׁשּות  - לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד .ּבידֹו; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ
ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלּבעל.
לאכלן  המטּמאן מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּפני

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ּבמזֹונֹות ּכׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מּכאן  ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
- רצה לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹואיל

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו לא [מפצירים]ּגֹוערין ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִִַֹ
הּוא  אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן  ׁשהּוא טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעל ּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ

אבל ממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין
צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË לתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

אין  הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמזֹונֹות
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
נכסים  לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריקן.

למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית מחּׁשבין - ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ידיה מעׂשה על לה]עּמּה מספיקים הם ׁשּיבֹוא [אם עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ

עמדה  לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבעלּה;
ואינּה קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּדין

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית ׁשבּועה [מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד [שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה [מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם

ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָמֹוכרין
על  אף ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאבל

אמּוד  ׁשהּוא לנכסיו ּפי יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפחֹות  אֹו ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּומֹוכרין,

אֹותן. ְְְִַָּומפרנסין
.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
עד  מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמזֹונֹות
ועֹוד  חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּתביא

ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּפני
.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, עמד הל לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חּיב  אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צּוּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה,
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהת חפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
אּלא  הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה [שבועה לויתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח

עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר
.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה

הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î,ּפלֹוני זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

אם  יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבין
ואם  מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּתּמּו
היא  ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻלאו
ּדברים  אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה  מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל  .מסּפיקין ְִִַַֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
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ׂשעֹורים, ׂשעֹורים ואם חּטים, חּטים אם העיר, אֹותּה ְְְְִִִִִִִִִֵַָָאנׁשי
לּה ּופֹוסקין ּבהן. ׁשּנהגּו מינין מּׁשאר אֹו ּדחן, אֹו ארז ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹוכן

ירקֹות [תיבול]ּפרּפרת אֹו קטנּיֹות ּכגֹון הּפת, את ּבּה לאכל ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּופרֹות; הּנר, להדלקת וׁשמן לאכילה, וׁשמן ּבהן; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
יין. הּנׁשים ׁשּיׁשּתּו הּמקֹום מנהג היה אם לׁשּתֹות, יין ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָָּומעט
ּכמנהג  ּדגים אֹו ּובׂשר ּבׁשּבת, סעּודֹות ׁשלׁש לּה ְְְְְִִִַַָָָָָָֹּופֹוסקין

ּכסף מעה וׁשּבת ׁשּבת ּבכל לּה ונֹותן ששוויו הּמקֹום. [מטבע ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָ
בדינר] מו' וכּיֹוצא אחד למרחץ אֹו לכּבּוס ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶַָָָלצרכיה,

ֶָּבהן.
.‡È היה אם אבל ׁשּביׂשראל. ּבעני אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה

ׁשּיעׂשה  לֹו ראּוי ממֹונֹו היה אפּלּו עׁשרֹו; לפי הּכל ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָֹעׁשיר,
לּה ּופֹוסקין אֹותֹו ּכֹופין יֹום, ּבכל ּבׂשר ּתבׁשילי ּכּמה ְְְִִִֵַַָָָָָָלּה

ממֹונֹו ּכפי לּהמזֹונֹות לּתן יכֹול ואינֹו ּביֹותר עני היה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָ
ּכתּבתּה ותהיה להֹוציא, אֹותֹו ּכֹופין - לֹו צריכה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָֻלחם

ויּתן. ידֹו ׁשּתמצא עד עליו ְְִִֵֶַָָָָחֹוב
.·È ותהיה לּה, הראּויֹות מזֹונֹותיה לאׁשּתֹו לּתן ׁשרצה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבעל

הרׁשּות  - לעצמֹו וׁשֹותה אֹוכל והּוא לעצמּה וׁשֹותה ְְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָאֹוכלת
ׁשּבת  ללילי ׁשּבת מּלילי עּמּה ׁשּיאכל ּובלבד .ּבידֹו; ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

.‚Èוהֹותירּו מזֹונֹות לּה ׁשּפסקּו הּמֹותר [נותרו]האּׁשה , ְְְִִֶַָָָָָ
ּתרּומה, מזֹונֹותיה ּכל לּה נֹותן אינֹו - ּכהן ּבעלּה היה ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלּבעל.
לאכלן  המטּמאן מּדבר לׁשמרן לּה הּוא ּגדֹול ׁשּטרח ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹמּפני

ּתרּומה. ּומחצה חּלין מחצה לּה נֹותן אּלא ְְֱֱֳִֵֶֶֶָָָָָָָֻּבטהרה;
.„Èחּיב הּוא ּכ אׁשּתֹו, ּבמזֹונֹות חּיב ׁשאדם ּבמזֹונֹות ּכׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

מּכאן  ׁשנים. ׁשׁש ּבני ׁשּיהיּו עד הּקטּנים ּובנֹותיו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבניו
- רצה לא ואם חכמים; ּבתּקנת ׁשּיגּדלּו עד מאכילן ,ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹואיל

ּופֹוצרין אֹותֹו ּומכלימין ּבֹו לא [מפצירים]ּגֹוערין ואם ּבֹו. ְְְֲִִִִִַֹ
הּוא  אכזרי 'ּפלֹוני ואֹומרין: ּבּצּבּור עליו מכריזין - ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָרצה
זן  ׁשהּוא טמא מעֹוף ּפחּות הּוא והרי ּבניו, לזּון רֹוצה ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָואינֹו

ׁשׁש. אחר לזּונם אֹותֹו ּכֹופין ואין אפרֹוחיו'. ְְְִֵֵֶֶַַָָאת
.ÂËאמּוד ׁשאינֹו ּבאיׁש אמּורים? ּדברים כבעל ּבּמה [מוחזק ְְֲִִִֵֶֶַָָ

אבל ממון] ראּוי; אינֹו אֹו צדקה לּתן ראּוי אם ידּוע ְְֲִִֵֵֵַָָָָָָואין
צדקה  מּמּנּו לּתן הראּוי ממֹון לֹו ׁשּיׁש אמּוד היה ְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָאם
צדקה, מּׁשּום ּכרחֹו ּבעל מּמּנּו מֹוציאין - להן ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמסּפקת

ׁשּיגּדילּו. עד אֹותן ְְִִֶַַָָוזנין
.ÊË לתּבע ּדין לבית אׁשּתֹו ּובאה אחרת, למדינה ׁשהל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

אין  הליכתֹו מּיֹום הראׁשֹונים חדׁשים ׁשלׁשה - ְְֲֳִִִִִֵָָָָֹמזֹונֹות
ּביתֹו מּניח אדם ׁשאין היא חזקה מזֹונֹות, ּבהן לּה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּפֹוסקין
נכסים  לֹו היּו ואם מזֹונֹות; לּה ּפֹוסקין ואיל מּכאן ְְְְִִִִֵֵָָָָָָָריקן.

למזֹונֹותיה  ּומֹוכרין לנכסיו יֹורדין ּדין ּבית מחּׁשבין - ואין . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ
ידיה מעׂשה על לה]עּמּה מספיקים הם ׁשּיבֹוא [אם עד ֲִֵֶֶַַַָָָָ

עמדה  לא אם וכן ׁשּלֹו. זה הרי ׁשעׂשת, מצא אם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹּבעלּה;
ואינּה קּים; מכרּה - למזֹונֹות לעצמּה מכרה אּלא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּדין

הכרזה המרבה]צריכה לכל פומבית ׁשבּועה [מכירה ולא ְְְְִַָָָָֹ
בעלה] משל בידה עד [שאין אֹו ויטען, ּבעלּה ׁשּיבֹוא ְְֲִֶַַַָָֹעד

מגלּגלין מֹותֹו, אחר ּכתּבתּה לגּבֹות עליה [מוסיפין]ׁשּתבֹוא ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֻ
להן.[בשבועתה] צריכה ׁשהיא למזֹונֹות אּלא מכרה ְְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹׁשּלא

.ÊÈּכ ּבעלּה, ׁשהל האּׁשה למזֹון מֹוכרין ּדין ׁשּבית ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוכׁשם

ּפחֹות; אֹו ׁשנים ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּבניו למזֹון ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָמֹוכרין
על  אף ּבפניו ׁשּלא מּנכסיו אֹותן זנין אין ׁשׁש, על יתר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאבל

אמּוד  ׁשהּוא לנכסיו ּפי יֹורדין ּדין ּבית - ׁשּנׁשּתּטה מי וכן . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפחֹות  אֹו ׁשׁש ּבני ׁשהן ּובנֹותיו ּובניו אׁשּתֹו וזנין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָּומֹוכרין,

אֹותן. ְְְִַָּומפרנסין
.ÁÈ ׁשהֹורה הּגאֹונים מן לאּׁשה יׁש מזֹונֹות ּפֹוסקין ׁשאין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

יֹוצא  ּכתּבה ׁשטר ׁשּיהיה עד ּבעלּה, ׁשּמת אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשהל
מזֹונֹות; לּה אין ּכתּבה, ׁשטר ּתֹוציא לא ואם ידּה; ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻמּתחת
ׁשאין  לֹו, ּכתּבתּה מחלה אֹו מּבעלּה, ּכתּבתּה נטלה ְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָֻֻׁשּמא
לּה ׁשּפֹוסקין ׁשהֹורה מי ויׁש ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מזֹונֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָלּה
להביא  אֹותּה מצריכין ואין מחלה, ולא נטלה ׁשּלא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּבחזקת
לּה ויׁש הֹואיל ּבעלּה, ׁשהל ּבמי נֹוטה ּדעּתי ולזה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּכתּבה.
עד  מזֹונֹות לּה אין - ּבעלּה מת אם אבל הּתֹורה. מן ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָמזֹונֹות
ועֹוד  חכמים, ּבתּקנת אֹוכלת ׁשהיא מּפני ּכתּבה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּתביא

ליֹורׁש. טֹוענין ּולעֹולם יֹורׁשין, מּנכסי ׁשּנּזֹונת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָמּפני
.ËÈואכלה ולותה ּבעלּה, עמד הל לׁשּלם. חּיב ּכׁשּיבֹוא - ְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

חּיב  אינֹו הּבעל יבֹוא אם - מּׁשּלֹו וזנּה עצמֹו מּדעת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָאחד
צּוּוהּו ׁשּלא מּפני מעֹותיו, את אּבד זה הרי אּלא לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹלׁשּלם

מּמּנּו. לותה לא והיא ְְְִִֶָָָֹלזּונּה,
.Îידי מעׂשה 'טלי :ׁשהל ּבׁשעה לאׁשּתֹו ׁשאמר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּבעל

ולא  זה ּבדבר רצת לא ׁשאּלּו מזֹונֹות, לּה אין - 'ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹּבמזֹונֹותי
אֹו לתבעֹו לּה היה ּדעּתּה, ידי סמכה מעׂשה 'אין לֹו לֹומר ְְְְֲֵֵַַַַָָָָָָָָ

לי'. ְִִִַמסּפיקין
.‡Î ּדין ּבית ּומכרּו מזֹונֹות לּה ּופסקּו ּבּדין ׁשעמדה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָהרי

ואמר: וטען הּבעל ּובא לעצמּה, ׁשּמכרה אֹו לּה, ְְְְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָונתנּו
חפץ ּבנקיטת נׁשּבעת זֹו הרי - מזֹונֹות' ל [באחיזת 'הּנחּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָ

קדוש] ׁשהת חפץ אּלא מכרה ולא ּתבעה לא לּה. הּניח ְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשּלא
אּלא  הּנחּת, 'לא אֹומרת והיא 'הּנחּתי', אֹומר הּוא ׁשּבא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע - ונתּפרנסּתי' מּזה [שבועה לויתי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָ
חפץ] נקיטת ללא חכמים, עליו ונפטר;שהסיתו לּה, ְְִִִֶַָָׁשהּניח

עליה. החֹוב ְִֵֶַָָָויּׁשאר
.·Î טֹוען והּוא מכרּתי', 'ּבמזֹונֹות ואמרה מּטלטלין ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָמכרה

הּניח. ׁשּלא הּסת ׁשבּועת נׁשּבעת - הּנחּתי' 'מזֹונֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַֹואֹומר
עצמּה ּדחקה אּלא מכרה, ולא לותה ולא ּתבעה ׁשּלא ְְְְְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָָָָֹֹֹהרי

ּכלּום. לּה אין - ואכלה ועׂשת ּובּלילה, ְְְְְֵַַַָָָָָָּבּיֹום
.‚Î,ּפלֹוני זמן עד ׁשּפרׁש ּבין לֹו, מּלהנֹות אׁשּתֹו את ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּדיר

אם  יֹום: ׁשלׁשים לֹו ממּתינין - סתם אּלא ּפרׁש ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּבין
ואם  מּוטב; הרי - נדרֹו והּתיר ּתּמּו ׁשּלא אֹו נדרֹו, ימי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹּתּמּו
היא  ּתהיה יֹום הּׁשלׁשים ּובאֹותן ּכתּבה. ויּתן יֹוציא - ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹֻלאו
ּדברים  אֹותּה מפרנס מחבריו אחד ויהיה ואֹוכלת, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעֹוׂשה
ידיה  מעׂשה אין אם ידיה, מעׂשה על יתר להן צריכה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיא

לּכל  .מסּפיקין ְִִַַֹ
.„Î- הּפרֹות מּכל אחד ּתטעם ׁשּלא אׁשּתֹו את ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹהּמּדיר

ּכתּבה; ויּתן יֹוציא ּכן, על יתר יֹום; ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֻממּתינין
מּמין  הּדירּה אפּלּו רע, מאכל ּתטעם ׁשּלא הּדירּה ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַָָָֹֹאפּלּו
ויּתן  יֹום ׁשלׁשים אחר יֹוציא - מּימיה אֹותֹו אכלה ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּלא

וקּים ּכתּבה  הּפרֹות, מן מּכל אחד ּתאכל ׁשּלא היא נדרה . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
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ּבנזיר ׁשּנדרה אֹו נדרּה, את הּוא -[נזירות]לּה לּה הפר ולא ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָֹ
- נזירה ּתהא אֹו ּפרֹות ּתאכל ולא ּתחּתיו ׁשּתׁשב רצה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

ויּתן  יֹוציא - נֹודרת' ּבאּׁשה רֹוצה 'איני אמר: ואם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשב;
ּברצֹונֹו. לּה קּים והּוא להפר ּבידֹו היה ׁשהרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻּכתּבה,



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd ixyz 'kÎc"i -

ה'תשע"ג  תשרי י"ד ראשון יום

.‚˜ .·˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ב טמאהּמצוה מנּגע ּבגד להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

אי ּבגדים: צרעת ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ[מטּמא].
קריעה אֹו הסּגר צרי ּמהם מה מטּמאים, ואי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּטּמאים
ֿ ּׁשּנאמר מה מּכל זה, וזּולת וטהרה רחיצה אֹו ׂשרפה ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאֹו

ּבּקּבלה ּׁשּבא ּומּמה i`)ּבּכתּוב wxt mirbp zkqn). ִֶַַַַָָָָ

― הק"ג טמאהּמצוה מנּגע ּבית להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ
צרי מהם איזה ּבּתים: טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ[מטּמא]
ואי מּטּמא ּבּמה ּכּלֹו, נתיצת אֹו הּקירֹות נתיצת אֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻהסּגר

ְֵַמטּמא.

ה'תשע"ג  תשרי ט"ו שני יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט טמאההּמצוה הּנּדה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ

ֿ ּדיניה. וכל נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ[מּטמאה].

ה'תשע"ג  תשרי ט"ז שלישי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ג  תשרי י"ז רביעי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו מטמאה,הּמצוה זבה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָ

זבה, נעׂשית היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואי

ה'תשע"ג  תשרי י"ח חמישי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד מטּמא,הּמצוה הּזב להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ

זב, נעׂשה הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּומצוה
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ְְְֵֵֶֶַָֹּובאיזה

ה'תשע"ג  תשרי י"ט שישי יום

.Âˆ .„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ „"˜‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«

― הצ"ו מטמאה,הּמצוה הּנבלה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
ל מזּכיר והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֻּומצוה
לקּמן ֿ ּׁשּיּזכר מה ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹעּתה
ומין ֿ מין ּכל מֹונים ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, ְְִִִִִֵֶֶַָָָֻמּמיני
להּטּמא חּיבים ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻמן
ׁשּיהיּו עד ּבּה, מּלהּטּמא מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּבטמאה

(llka f`)ּכי אמרה ׁשהּתֹורה זה אּלא ֿ תעׂשה, לא ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמצות
למי ּכזה, ּבאפן מטּמא זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנֹוגע
הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ּדין ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּנגע
ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ׁשהּנֹוגע אֹומרים ׁשאנּו הינּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצוה,
עצם א נטמא. אינֹו אחר, ּבמּצב הּוא ואם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנטמא;
לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם רׁשּות: ׁשל ּדבר הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָההּטּמאּות

ספרא ּולׁשֹון מּטּמא. ipiny)אינֹו zyxt)לא "ּובנבלתם : ְְְְִִִֵֵַָָָֹ
g)תּגעּו" ,`i `xwie)ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ― ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה לֹומר: ּתלמּוד ck)ארּבעים? ,`i my); ְְְִִֵֶַַַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל נבלה אדם ראה אם ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָיכֹול
אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא תּגעּו", לא ְְְֱִִִֵֵֵַָָָָֹ"ּובנבלתם
ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ― היא הּמצוה ְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָּכן
ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ּבזה ׁשהּנֹוגע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלנּו

ׁשכינה למחנה חּוץ לצאת l`xyi'הּטמאים: zxfr'n) ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
(dnipte ycwnayוכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְֱִֵֶֶֶַַֹֹֹֹֹוׁשּלא

ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: הּצּוּוי, וזהּו ― ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבזה
ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו היה אם אֹו ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָֹזה,

הּטמאה. ְִִֵַָֻמּמיני

ה'תשע"ג  תשרי כ' קודש שבת יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שבת קודש י "ד ֿ כ 'תשרי 

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
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i"yx
(‚).ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡‰Â:בכניסתו ההיכל ÏÚלפני ÂÎ¯‡

.˙È·‰ ·ÁÂ¯ ÈÙ מן ההיכל של לרחבו האולם אורך
והפחותה  אורך, קרויה היתירה מדה כל לדרום. הצפון
למערב  המזרח מן מדת שבהיכל לפי רוחב, קרויה
לדרום  מצפון שמדת ובאולם אורך, קרויה יתירה,
המזרח  ומן לדרום, הצפון מן אורך קרויה בו, יתירה

רוחב: בו קרויה ‰·È˙.למערב ÈÙ ÏÚ,הבית לפני
חוץ: לצד מזרח ‡ÌÈÓÂË.(„)לצד ÌÈÙÂ˜˘ רבותינו

ב)רשופי  פו ופתיחה (מנחות ראייה לשון שקופים :
קצרים  מבפנים, ואטומים מבחוץ פתוחים והשקפה
העשויות  אחרות חלונות שאר כדרך שלא מבפנים,

לאורה: צריך שאינו להראות ÚÈˆÈ.(‰)למאור,
תא, יציע, לה, יש שמות ושלשה בלע''ז, אפנטי''ץ

א)צלע, סא בתרא בבבא מפורש È·Ò·.:(כך ˙È·‰ ˙Â¯È˜ ˙‡
הדביר, הוא הקדשים קדשי ובית ההיכל כנגד כלומר
וסוף  ולצפון, ולמערב לדרום מבחוץ, צלעות עשה
סמוך  הבית, קיר על ויבן לראשו, פירוש הוא המקרא
הבית  קירות את עשה כיצד סביב, יציע הבית, לקיר

צלעות: עשה ולדביר, וכן ÚÈÂ˘.להיכל עשה, כמו
ב) טו לישועה:(שמות לי היה כמו לישועה, לי ויהי :

(Â).‰Â˙Á˙‰ ÚÈˆÈ‰ התאים היו ורוח רוח בכל
ובמסכת  כאן, נאמרה לא ארכו ומדת זה, על זה שלשה

ג)מדות משנה ד היו,(פרק תאים ושמנה שלשים שנינו:
על  וחמשה חמשה, גבי על חמשה בצפון, עשר חמשה
גבי  על שלשה במערב, ושמנה בדרום, וכן גביהן,
והאמצעות  חמש, התחתונה גביהם, על ושנים שלושה,
סביב  לבית נתן מגרעות כי למה, שבע, והעליונות שש,
ההיכל  כותל וכשעולה אמות, חמש התא קומת חוצה,
לפנים, אמה בו וכנס עוביו, את גורע אמות, חמש
התא, עליית גג קורות ראשי כניסה אותה על והניח
אמה, כנס עשר, וכשעולה לאמצעית, קרקעית שהיא
קרקע  שהיא האמצעית, עליית קורות ראשי להניח
אמה, התחתונה מן רחבה אמצעית נמצאת העליונה,

אמה: התיכונה מן רחבה ‡ÊÂÁוהעליונה È˙Ï·Ï
.˙È·‰ ˙Â¯È˜· נקבים דרך הקורות ראשי לדבק שלא

נוי: דרך ואינו הוא, החומה שקלקול הבית, בקירות

cec zcevn
(‚).ÏÎÈ‰ ÈÙ ÏÚ:ההיכל של  המרובה‡¯ÂÎ.למזרחו  מדה 

לדרום : מצפון שהיא  עם  אורך , ¯ÁÂ·.נקרא  ÈÙ ÏÚ אורך
עשרים: מול  עשרים ההיכל רוחב מול  ‰·È˙.האולם ÈÙ ÏÚ

המזרח: כלפי ‡ÌÈÓÂË.(„)נמשך  ÌÈÙÂ˜˘:לומר רוצה
שם, דרך  להשקיף וכיוצא, כזכוכית בהירה, במחיצה סתומים

סתומים: היו כי ‰·È˙.(‰)ועם ¯È˜ ÏÚנסמכות לומר: רוצה 
הבית: קיר אל  È·Ò·.ונשענות ÚÈˆÈלקירות ומפרש וחוזר

המה ואשר ומדרום, מצפון ההיכל  סביב המה  אשר הבית,
מעשה סמך אליהם ומדרום , וממערב  מצפון הדביר סביב

סביבם: בכל  ‰˙Â˙Á‰.(Â)הצלעות ÚÈˆÈ‰ההם היציעים
השניים ותקרות  השניים , רצפות  היו התחתים תקרות ושלישים, ושנים  תחתים משולשים, היו הרוחות , בשלשת סביב  היו  אשר 
האמה כניסת  ועל  מהארץ, אמות חמש בכלות הכותל  מעובי  אמה  פחתו  הבית, כותלי בנין בנו  וכאשר  השלישים . רצפות היו
פחתו כן וכמו  הכותל , כניסת של  אחת, אמה  השנים  נתרחבו כן אם השנים, רצפת  שהם התחתיים , תקרת  קורות הניחו  ההיא,
השלישים נתרחבו כן  אם השלישים , רצפת שהם השנים, תקרת  קורות הניחו ההיא האמה  כניסת ועל  אמות, עשר בכלות אמה ,
שאמר: וזה השלישים , תקרת  קורות  האמה  כניסת  על להניח אמות, עשר חמשה  בכלות  אמה פחתו וכן השנים , על  אמה עוד 
שורה כל  גבהי כלות מול  העובי מן  מגרע היה החוץ , מצד הבית לכותלי לומר: ורוצה חוצה, סביב לבית נתן מגרעות  כי

האמור : האמה כניסת  על היציעים תקרת קורות להניח  בכדי היציעים , ‡ÊÁ.משורות  È˙Ï·Ï כדרך עשות לבל  לומר: רוצה
תקרת קורות  בו ולאחוז להכניס הגבוה , בבנין ונקבים חורים לעשות  דרכם  אשר ממנו, לגבוה  נשען נמוך  בנין הבונים  הבנאים,

הנמוך : בנין 

oeiv zcevn
(‚).ÌÏÂ‡‰Â:שער בית כמו  חלונות:ÈÂÏÁ.(„)הוא  כמו 

.ÌÈÙÂ˜˘כמו הבטה, ח)ענין כו אבימלך :(בראשית וישקף 

.ÌÈÓÂË‡כמו טו)סתומים, לג אזנו :(ישעיהו ˜È¯.(‰)אוטם
נקרא,ÚÈˆÈ.כותל : היה  יציע וצלע , יציע ונקרא  מה , חדר  שם

שהוא שם על  נקרא, היה  וצלע  צנוע, מקום  שהוא שם  על
הבית: בצד , דביר,È·„ÏÂ¯.בצלע קרויה הקדשים  קדש  בית 

בינה המפסקת  המחיצה ואף משם, יוצא שהדבור שם על
עצמה: הקדשים  קדש  בית  כמו  דביר , קרויה לההיכל 

(Â).‰ÂÎÈ˙‰Â:האמצעית.˙ÂÚ¯‚Ó:גרעון מלשון



צי e wxt `Îmikln - mi`iap

`ÎmiklneeÎb
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:úéaä-úBøé÷a§¦«©¨«¦

i"yx
(‚).ÈÙ ÏÚ ÌÏÂ‡‰Â:בכניסתו ההיכל ÏÚלפני ÂÎ¯‡

.˙È·‰ ·ÁÂ¯ ÈÙ מן ההיכל של לרחבו האולם אורך
והפחותה  אורך, קרויה היתירה מדה כל לדרום. הצפון
למערב  המזרח מן מדת שבהיכל לפי רוחב, קרויה
לדרום  מצפון שמדת ובאולם אורך, קרויה יתירה,
המזרח  ומן לדרום, הצפון מן אורך קרויה בו, יתירה

רוחב: בו קרויה ‰·È˙.למערב ÈÙ ÏÚ,הבית לפני
חוץ: לצד מזרח ‡ÌÈÓÂË.(„)לצד ÌÈÙÂ˜˘ רבותינו

ב)רשופי  פו ופתיחה (מנחות ראייה לשון שקופים :
קצרים  מבפנים, ואטומים מבחוץ פתוחים והשקפה
העשויות  אחרות חלונות שאר כדרך שלא מבפנים,

לאורה: צריך שאינו להראות ÚÈˆÈ.(‰)למאור,
תא, יציע, לה, יש שמות ושלשה בלע''ז, אפנטי''ץ

א)צלע, סא בתרא בבבא מפורש È·Ò·.:(כך ˙È·‰ ˙Â¯È˜ ˙‡
הדביר, הוא הקדשים קדשי ובית ההיכל כנגד כלומר
וסוף  ולצפון, ולמערב לדרום מבחוץ, צלעות עשה
סמוך  הבית, קיר על ויבן לראשו, פירוש הוא המקרא
הבית  קירות את עשה כיצד סביב, יציע הבית, לקיר

צלעות: עשה ולדביר, וכן ÚÈÂ˘.להיכל עשה, כמו
ב) טו לישועה:(שמות לי היה כמו לישועה, לי ויהי :

(Â).‰Â˙Á˙‰ ÚÈˆÈ‰ התאים היו ורוח רוח בכל
ובמסכת  כאן, נאמרה לא ארכו ומדת זה, על זה שלשה

ג)מדות משנה ד היו,(פרק תאים ושמנה שלשים שנינו:
על  וחמשה חמשה, גבי על חמשה בצפון, עשר חמשה
גבי  על שלשה במערב, ושמנה בדרום, וכן גביהן,
והאמצעות  חמש, התחתונה גביהם, על ושנים שלושה,
סביב  לבית נתן מגרעות כי למה, שבע, והעליונות שש,
ההיכל  כותל וכשעולה אמות, חמש התא קומת חוצה,
לפנים, אמה בו וכנס עוביו, את גורע אמות, חמש
התא, עליית גג קורות ראשי כניסה אותה על והניח
אמה, כנס עשר, וכשעולה לאמצעית, קרקעית שהיא
קרקע  שהיא האמצעית, עליית קורות ראשי להניח
אמה, התחתונה מן רחבה אמצעית נמצאת העליונה,

אמה: התיכונה מן רחבה ‡ÊÂÁוהעליונה È˙Ï·Ï
.˙È·‰ ˙Â¯È˜· נקבים דרך הקורות ראשי לדבק שלא

נוי: דרך ואינו הוא, החומה שקלקול הבית, בקירות

cec zcevn
(‚).ÏÎÈ‰ ÈÙ ÏÚ:ההיכל של  המרובה‡¯ÂÎ.למזרחו  מדה 

לדרום : מצפון שהיא  עם  אורך , ¯ÁÂ·.נקרא  ÈÙ ÏÚ אורך
עשרים: מול  עשרים ההיכל רוחב מול  ‰·È˙.האולם ÈÙ ÏÚ

המזרח: כלפי ‡ÌÈÓÂË.(„)נמשך  ÌÈÙÂ˜˘:לומר רוצה
שם, דרך  להשקיף וכיוצא, כזכוכית בהירה, במחיצה סתומים

סתומים: היו כי ‰·È˙.(‰)ועם ¯È˜ ÏÚנסמכות לומר: רוצה 
הבית: קיר אל  È·Ò·.ונשענות ÚÈˆÈלקירות ומפרש וחוזר

המה ואשר ומדרום, מצפון ההיכל  סביב המה  אשר הבית,
מעשה סמך אליהם ומדרום , וממערב  מצפון הדביר סביב

סביבם: בכל  ‰˙Â˙Á‰.(Â)הצלעות ÚÈˆÈ‰ההם היציעים
השניים ותקרות  השניים , רצפות  היו התחתים תקרות ושלישים, ושנים  תחתים משולשים, היו הרוחות , בשלשת סביב  היו  אשר 
האמה כניסת  ועל  מהארץ, אמות חמש בכלות הכותל  מעובי  אמה  פחתו  הבית, כותלי בנין בנו  וכאשר  השלישים . רצפות היו
פחתו כן וכמו  הכותל , כניסת של  אחת, אמה  השנים  נתרחבו כן אם השנים, רצפת  שהם התחתיים , תקרת  קורות הניחו  ההיא,
השלישים נתרחבו כן  אם השלישים , רצפת שהם השנים, תקרת  קורות הניחו ההיא האמה  כניסת ועל  אמות, עשר בכלות אמה ,
שאמר: וזה השלישים , תקרת  קורות  האמה  כניסת  על להניח אמות, עשר חמשה  בכלות  אמה פחתו וכן השנים , על  אמה עוד 
שורה כל  גבהי כלות מול  העובי מן  מגרע היה החוץ , מצד הבית לכותלי לומר: ורוצה חוצה, סביב לבית נתן מגרעות  כי

האמור : האמה כניסת  על היציעים תקרת קורות להניח  בכדי היציעים , ‡ÊÁ.משורות  È˙Ï·Ï כדרך עשות לבל  לומר: רוצה
תקרת קורות  בו ולאחוז להכניס הגבוה , בבנין ונקבים חורים לעשות  דרכם  אשר ממנו, לגבוה  נשען נמוך  בנין הבונים  הבנאים,

הנמוך : בנין 

oeiv zcevn
(‚).ÌÏÂ‡‰Â:שער בית כמו  חלונות:ÈÂÏÁ.(„)הוא  כמו 

.ÌÈÙÂ˜˘כמו הבטה, ח)ענין כו אבימלך :(בראשית וישקף 

.ÌÈÓÂË‡כמו טו)סתומים, לג אזנו :(ישעיהו ˜È¯.(‰)אוטם
נקרא,ÚÈˆÈ.כותל : היה  יציע וצלע , יציע ונקרא  מה , חדר  שם

שהוא שם על  נקרא, היה  וצלע  צנוע, מקום  שהוא שם  על
הבית: בצד , דביר,È·„ÏÂ¯.בצלע קרויה הקדשים  קדש  בית 

בינה המפסקת  המחיצה ואף משם, יוצא שהדבור שם על
עצמה: הקדשים  קדש  בית  כמו  דביר , קרויה לההיכל 

(Â).‰ÂÎÈ˙‰Â:האמצעית.˙ÂÚ¯‚Ó:גרעון מלשון



cqצב wxt mildz - miaezk
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i"yx
(·).ÈÁÈ˘· ÈÏÂ˜ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓ˘ דרשוהו זה מזמור

אריות  לגוב שהושלך דניאל על תהלים אגדת בעלי
ברוח  דוד צפה האגדה על המזמור לשון כל נופל ויפה

שדני  עליו והתפלל לו המאורע כל מזרעו הקדש אל
לחזקיה שנאמר כמו ל"ט)היה, אשר (ישעיה ומבניך

דניאל  אלו בבל מלך בהיכל סריסים והיו יקחו תוליד
ועזריה: מישאל ‡ÈÂ·.חנניה „ÁÙÓ האחשדרפנים אלו

שנאמר עליו ו')שנתיעצו סרכיא (דניאל אדין
לדניאל: להשכחה עלה בעין הוו ואחשדרפניא

(‚).ÔÂ‡ ÈÏÚÙ ˙˘‚¯Ó לי לבקש מתרגשים שהם
וגו' מלכא על ארגישו כדכתיב מות :(שם)עלילות

(„).ÌˆÁ ÂÎ¯„:הרע לשונם Â¯ÈÏ˙(‰)הוא
.Ì˙ ÌÈ¯˙ÒÓ·:בחציהם ÔÂÓËÏ(Â)יורוהו Â¯ÙÒÈ

.ÌÈ˘˜ÂÓ טמונים דברים בערמה המלך אל ידברו
היו  והם כך עושין היו למה הבין לא המלך שאפילו
שאמרו  בהם להלכד מוקשים לדניאל לטמון מתכוונים

קיים  לקיימא וגו' מלכותא סרכי כל אתיעטו לדריוש
וגו' לפני (שם)מלכא תפלתו אדם שום יתפלל שלא

יום: שלשים עד ממך חוץ אלוה Â˘ÙÁÈ(Ê)שום
.˙ÂÏÂÚשנאמר כמו עלילות )מבקשים בעין (שם הוו

לדניאל. השכחה דעתם ÂÓË.עילה גילו ולא בלבם
מחשבותם  וקרב ידם על המחופש העלילה חפש את

לבם: ‡È˘.עומק ·¯˜Â טמן ואחד אחד כל מהם איש
‡ÌÈ‰Ï.(Á)מחשבתו: Ì¯ÂÈÂ האריות לגוב אותם ירה

)כדכתיב די (שם אליך לגבריא והיתיו מלכא ואמר
וגו': רמו אריותא ולגוב דניאל די קרצוהי אכלו

(Ë).ÌÂ˘Ï ÂÓÈÏÚ Â‰ÏÈ˘ÎÈÂ שדימו הכשלון
לשונם: נהפך עלימו בראשם Â„„Â˙È.להכשילו

בם: ראה כל עליהם ולשחוק ראש ÁÓ˘È(È‡)להניע
.˜È„ˆ:דניאל.·Ï È¯˘È ÏÎ ÂÏÏ‰˙ÈÂ על יתפארו

שהקב"ה  הם בטוחים כי בעצמם וישתבחו לבם יושר
בעזרתם:

cec zcevn
(·).ÈÏÂ˜ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓ˘ על דניאל בעבור דוד שאמרו  ארז"ל

שהיה ולפי השרים תחבולות  ידי  על  אריות  לגוב שהושלך 
בעדו: כמדבר אמר מפחד ·˘ÈÁÈ.מזרעו תלאותי. אספר  בעת

דריוש: מלך שרי  הם  העם:ÂÒÓ„.(‚)אויב . Ó¯‚˘˙.מעצת
בדבר: להתיעץ  יחד שקבצו  לשונם˘Â.(„)מהקבוץ  חדדו

המלך : בעיני אותי  להבאיש כחץ„¯ÂÎ.כחרב  לשונם הכינו
הדרכו: בעת הקשת על  Ó¯.המושם בגוב„·¯ אותי  להמית 

מה':Â¯ÈÏ˙.(‰)אריות: ייראו  ולא ישליכו ופתאום התם על  במסתר החץ ÂÓÏ.(Â)להשליך  Â˜ÊÁÈאת ביניהם מחזקים היו 
מרגיש המלך  אין  שאמרו ר "ל  מחשבתם יראה מי ואמרו  דניאל  על מוקש להטמין לזה זה ויספרו היעוצה והעצה הרע הדבר

דניאל: על היא עצתם  ומצאוÂ˘ÙÁÈ.(Ê)שכל מחפשים שהיו החיפוש  את תמו  וכאשר להמיתו  עלילה למצוא  מחפשים  היו 
מי: ירגיש לבל  הלב בעומק בקרבו מסתירה  כ "א  היה תמורתÌ¯ÂÈÂ.(Á)העצה האריות לגוב השליכם שה' היה  הדבר וסוף

הממית : כחץ פתאום בא ומכותם  ÌÂ˘Ï.(Ë)דניאל  ÂÓÈÏÚ Â‰ÂÏÈ˘ÎÈÂעליהם ינודד  הרואה וכל  עצמם על  מכשול  הביאו 
לעג: דרך  מעשיהםÂ‡¯ÈÈÂ.(È)בראש  וישכילו אלהים פועל  לזה  זה  ויספרו כזאת מעשות לנפשו יפחד אדם כל  והלאה מאז

טמנו: אשר בשחת נלכדו ה':·‰'.(È‡)איך ·Â.בתשועת ‰ÒÁÂ:עת בכל  בו יחסה  זה שהשכילוÂÏÏ‰˙ÈÂ.ע"י על  א"ע  וישבחו
האלהים: הוא שה' לדעת

oeiv zcevn
(·).ÈÁÈ˘·: התלאות ספור  הנעשהÂÒÓ„.(‚)ענין עצה ענין

גוים Ó¯‚˘˙.בסוד : רגשו למה כמו הקבוץ ב)ענין :(לעיל
(„).Â˘ שנונים חציך  כמו מ"ה)חדדו Â¯ÈÏ˙.(‰):(לעיל

בים ירה כמו טו)להשליך  ÂÏÂÚ˙.(Ê)להם:ÂÓÏ.(Â):(שמות
תמנו˙ÂÓ.עלילות : לא כי ה' חסדי וכן  תממו ג)כמו  (איכה

והשלמה: תם מל ' נדידה:Â„„Â˙È.(Ë)והוא מל'
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא הגמרא:דף מתרצת øîBà,עוד àáøדיןänì ,àéðúc .àéä éàpz ,ãáBk ¨¨¥¤©¨¥¦§©§¨¨¨

ïëøBk,התולעת שני עם והאזוב ארז ïlekלעץ eéäiL éãkניטלים,úçà äceâàa §¨§¥¤¦§¨©£¨©©
,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác,יחד eìtéåכורכן ãáBk ïäa àäiL éãk ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¥¤§¥¨¤¤§¦§

.äøtä úôøN CBúì כרבי היא האש, בתוך שריפה שצריך הסוברת שהברייתא נמצא, §§¥©©¨¨
כובד. מצריך כן שמחמת שמעון ברבי אלעזר

הלשונות: במשקל לדון חוזרת ìLהגמרא ,ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà ékL ¦¨¨©¦¦¨©©¦¨¨¨Ÿ
ìàå ,äøt ìL úçà ,ézòîL úBðBL.òøBöî ìL úçàå ,çlzLnä øéòN ìL úç §¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨¦©¦§©¥©§©©¤§¨

úçà ב להיות צריכה úçàå,מהן ,æeæ äøNò ì÷Lî ב,úçàå ,íéòìñ éðL ì÷Lî ©©¦§©£¨¨§©©¦§©§¥§¨¦§©©
éìב  ïéàå ,ì÷L ì÷Lîיודע איני -,Løôì.לשוןד כל משקל ïéáø,מה àúà ék ¦§©¤¤§¥¦§¨¥¦¨¨¨¦

ïúðBé éaøc déîMî dLøét,יוחנן רבי לדברי ¥§¨¦§¥§©¦¨¨
א: עמ' מב äøt,לשוןדף ìL ב שתהיה æeæ,צריך äøNò ì÷Lî כדי כובד שצריכה כיון ¤¨¨¦§©£¨¨

השריפה. לתוך çlzLnä,שתיפול øéòN ìLå ב שתהא íéòìñ,צריך éðL ì÷Lî בכדי §¤¨¦©¦§©¥©¦§©§¥§¨¦
כדינה, לחלקה אפשר òøBöîשיהיה ìLå שתהא די חלוקה, ולא כובד לא צריכה שאינה §¤§¨

ì÷L.ב  ì÷Lî¦§©¤¤
הלשונות: במשקל נוספות שיטות מביאה éaøהגמרא da éâéìt ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¥¨©¦

a ïðaøå àzôìç ïa ïBòîLשל לשון äøNòמשקל ì÷Lî ,øîà ãç .äøô,זוזãçå ¦§¤£©§¨§©¨¨§¨¨©¨©¦§©£¨¨§©
éðîéñå .ì÷L ì÷Lî ,øîà,C הוא סלעים, שני משקל סובר מהם שאחד תטעה שלא ¨©¦§©¤¤§¦¨¨

במנחות המשנה äaønä,(קי.)מלשון ãçà, בקרבנו,èéòînä ãçàå אם שוים שניהם ¤¨©©§¤§¤¨©©§¦
האמצעי. בשיעור ולא והמועט, המרובה בשיעור שנחלקו סימן וזה לשמים. לבם כיוונו

a àì ,àðéáøì ézôécî äéîøé éaø déì øîà של éâéìtלשון äøt בן שמעון רבי ¨©¥©¦¦§§¨¦¦§¦§¨¦¨Ÿ§¨¨§¦¥
ורבנן, aחלפתא àlà של àîBéלשון àeääå ,éâéìt çlzLnä øéòN היום ואותו - ¤¨§¨¦©¦§©¥©§¦¥§©¨

המשתלח, בשעיר ÷éñéשנחלקו øa àéáøc déùôð çð,קיסי בר רביא נפטר -eçpàå ¨©§¥§©§¨©¦¦§©§
àðnéñ da,הוא והסימן המשתלח. בשעיר היא שהמחלוקת כסימן פטירתו את והניחו - ¨¦¨¨

øtëî éñé÷ [øa] àéáøבפטירתו,çlzLnä øéòNk.מכפרת צדיקים מיתת שהרי ©§¨©¦¦§©¥§¨¦©¦§©¥©
הביאה  ידענא', ולא וכו' שמעתי לשונות 'שתי יצחק רבי דברי את הגמרא שהביאה אגב

שחיטה: לגבי דומה שמועה בשמו úBèéçLהגמרא ézL ,÷çöé éaø øîà החלוקות ¨©©¦¦§¨§¥§¦
äøtבדיניהם  ìL ,úçà ,ézòîL,אדומהBøt ìL ,úçàå,הכפורים ביום גדול כהן של ¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨

úçàהשחיטותeäééðéî éä àðòãé àìå ,øæa äìeñt úçàå ,øæa äøLk היא איזו - ©©§¥¨§¨§©©§¨§¨§Ÿ¨©§¨¥¦©§
הפסולה. ואיזו הכשירה

זה: בדין מחלוקת מביאה Bøôeהגמרא äøt úèéçL ,øîzéàבזה נחלקו זר, ידי áøעל ¦§©§¦©¨¨¨©
,øîà ãç .ìàeîLe ב,äìeñt ,äøt וב,øîà ãçå .äøLk Bøt ב,äìeñt Bøt ובäøt §¥©¨©¨¨§¨¨§¥¨§©¨©¨§¨¨¨

.äøLk:הגמרא להוכיחíéizñzמבררת לנו יש -,äìeñt äøt øîàc àeä áøc §¥¨¦§©¥§©§¨©¨¨§¨
dìò áø øîàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,àøéæ éaø øîàc,הוא הפסול שטעם §¨©©¦¥¨§¦©¨¨§¨§¨§¨©©£¨

da eðéðL 'äweç'å 'øæòìà'אדומה פרה בפרשת שנאמר ג)- יט אתּה(במדבר 'ּונתּתם ¤§¨¨§¨¨¦¨ְֶַָֹ

הּכהן', אלעזר ב)ונאמראל יט לעכב.(שם הוא 'חוקה' שנאמר מקום וכל הּתֹורה', חּקת 'זאת ְֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

פסולה  בפרה זר שחיטת שלרב הרי זר. ידי על ולא אלעזר ידי על רק כשירה השחיטה ולכך,

פסולה. ובפרו כשירה בפרה לשמואל וממילא כשירה, ובפרו

הגמרא: שואלת רב. בשיטת דנה äøtהגמרא àðL éàî ,áøå משום זר בשחיטת שפסולה §©©§¨¨¨
,'äweç'å 'øæòìà' áéúëc ב énðהרי Bøt ד לפסול, áéúkיש àä בו'ïøäà'.'äweç'å ¦§¦¤§¨¨§¨¨©¦¨§¦©£Ÿ§¨

יא)שנאמר טז החּטאת (ויקרא ּפר את וׁשחט וגו' לֹו אׁשר החּטאת ּפר את אהרן ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ'והקריב

ונאמר לֹו', לד)אׁשר טז עֹולם (שם לחּקת לכם ּזאת יׂשראל''והיתה ּבני על משיבה .לכּפר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ש  משום זר, בשחיטת כשר אהרן של פרו àéäהגמרא: äãBáò åàì ,äèéçL מקשה 'חוקה'. בה נאמר ולא כעבודה, נחשבת אינה - §¦¨¨£¨¦
éëä,הגמרא: éà ב,énð äøt:הגמרא מתרצת זר. שחיטת לפסול ואין שחיטה, על נאמר לא ש'חוקה' ãa÷נפרש éLã÷c ,äøt éðàL ¦¨¦¨¨©¦©¦¨¨§¨§¥¤¤

àéä úéaä ואין 'עבודה', שם אין מעשיה לכל כך, ומשום הזיתים. בהר שחיטתה שהרי בלבד, דמים קדושת אלא הגוף, קדושת בה אין - ©©¦¦
המעשים  לשאר 'חוקה', בה נאמר ולא עבודה שאינה שחיטה בין לחלק יש בפרו, אבל 'חוקה'. בדין העבודות לשאר שחיטה בין לחלק

'חוקה'. בהם ונאמר כ'עבודה' שנחשבים

i"yx

úçà äãåâàá ïìåë åéäéùopirac .
gwle aizkc zg` zaa oigwlp ediy

:zrlez ipye aef`e fx` urìù úçàå
òøåöîzrlez ipye inp dia aizkc .
:aef`eùøôì éì ïéàåyxtl rcei ipi`e .

:zipepia efi`e dphw efi`e dlecb efi`
æåæ øùò ì÷ùî äøô ìù:caek `irac .

øéòù ìùipy lwyn dwelg `irac .
:jka diice mirlqòøåöî ìù`lc .

ikd :lwya dil ibq `d `le `d
opaxe `ztlg oa y''x da ibilt opiqxb

:dxtaïîéñåcg`y xnel drhz `ly .
ef dpyn mirlq ipy lwyn xne` did
(.iw sc zegpn) epipyy oniq jl `dz
calae hirnnd cg`e daxnd cg`
xekfz df oniqa minyl eal oiekiy
daxnd xeriy da ozp cg`dy xnel
`we xeriy da ozp cg`de olekn
`l ipepia xeriy la` olekn hrnn

:o`k xkfedéâéìô äøôá àìoeyla .
:dxt lyàîåé àåääågp da ibilti`c .

:mkg my .iqiw xa `iaxøôëîzzin .
cren) `nlra xn`ck zxtkn miwicv
oxd` zzin dknqp dnl (.gk sc ohw
dpedk icba dn jl xnel dpedk icbal

:zxtkn miwicv zzin s` oixtknìù
åøô:k''dei ly lecb odk xt .øæòìà

ä÷åçådze` mzzpe da aizk xfrl` .
(hi xacna) 'ebe odkd xfrl` l`
lke dxezd zwg z`f (my) aizke

:`ed `aekir dweg 'izkc `kidïøäà
ä÷åçåaixwde (fh `xwie) aizkc .

xtke el xy` z`hgd xt z` oxd`
'ebe el xy` z`hgd xt z` hgye 'ebe
dzide (my) `pipra zen ixg`a aizke
ipa lr xtkl mler zwgl mkl z`f

:l`xyiàéä äãåáò åàì äèéçù`le .
:dhigy` dweg `niiwäøô éðàù

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ãda oi` xnelk .
minc zyecw `l` gafnd zyecw
dgynd xda dzhigy ixdy `nlra
lke da zewlgp zecear cv oi` jkld

:da zeey zeceard

אגרות קודש
 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מז"ך תשרי... ואין על זה כל קושיא.

לפלא שכותבת אודות לימודה בשטח האמור ואינה מזכירה אודות הלימוד העיקרי של כל אחד 

ואחת מישראל, הוא לימוד תורתנו הק' תורת חיים, שתוכן שם זה כפשוטו, הוראה בחיים, והכוונה לחיי 

היום יומים, לדעת את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה, ובפרט שהרי נמצאת היא בארץ אשר 

גם אומות העולם קורין לה בשם ארץ הקדושה ונאמר ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד 

אחרית שנה, שמזה מובן שהזהירות בקיום המצות צריך להיות בארץ זו פי כמה וכמה ובטח תמלא על 

דבר זה בהזדמנות הבאה.

בברכת הצלחה בלימוד ובהנהגה מתאימה לבת ישראל שכל אחת מהן נקראת בת שרה רבקה רחל 

ולאה.

ובברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



צט `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ב: עמ' מא הגמרא:דף מתרצת øîBà,עוד àáøדיןänì ,àéðúc .àéä éàpz ,ãáBk ¨¨¥¤©¨¥¦§©§¨¨¨

ïëøBk,התולעת שני עם והאזוב ארז ïlekלעץ eéäiL éãkניטלים,úçà äceâàa §¨§¥¤¦§¨©£¨©©
,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .éaø éøác,יחד eìtéåכורכן ãáBk ïäa àäiL éãk ¦§¥©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¥¤§¥¨¤¤§¦§

.äøtä úôøN CBúì כרבי היא האש, בתוך שריפה שצריך הסוברת שהברייתא נמצא, §§¥©©¨¨
כובד. מצריך כן שמחמת שמעון ברבי אלעזר

הלשונות: במשקל לדון חוזרת ìLהגמרא ,ïðçBé éaø øîà éîéc áø àúà ékL ¦¨¨©¦¦¨©©¦¨¨¨Ÿ
ìàå ,äøt ìL úçà ,ézòîL úBðBL.òøBöî ìL úçàå ,çlzLnä øéòN ìL úç §¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨¦©¦§©¥©§©©¤§¨

úçà ב להיות צריכה úçàå,מהן ,æeæ äøNò ì÷Lî ב,úçàå ,íéòìñ éðL ì÷Lî ©©¦§©£¨¨§©©¦§©§¥§¨¦§©©
éìב  ïéàå ,ì÷L ì÷Lîיודע איני -,Løôì.לשוןד כל משקל ïéáø,מה àúà ék ¦§©¤¤§¥¦§¨¥¦¨¨¨¦

ïúðBé éaøc déîMî dLøét,יוחנן רבי לדברי ¥§¨¦§¥§©¦¨¨
א: עמ' מב äøt,לשוןדף ìL ב שתהיה æeæ,צריך äøNò ì÷Lî כדי כובד שצריכה כיון ¤¨¨¦§©£¨¨

השריפה. לתוך çlzLnä,שתיפול øéòN ìLå ב שתהא íéòìñ,צריך éðL ì÷Lî בכדי §¤¨¦©¦§©¥©¦§©§¥§¨¦
כדינה, לחלקה אפשר òøBöîשיהיה ìLå שתהא די חלוקה, ולא כובד לא צריכה שאינה §¤§¨

ì÷L.ב  ì÷Lî¦§©¤¤
הלשונות: במשקל נוספות שיטות מביאה éaøהגמרא da éâéìt ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦¥¨©¦

a ïðaøå àzôìç ïa ïBòîLשל לשון äøNòמשקל ì÷Lî ,øîà ãç .äøô,זוזãçå ¦§¤£©§¨§©¨¨§¨¨©¨©¦§©£¨¨§©
éðîéñå .ì÷L ì÷Lî ,øîà,C הוא סלעים, שני משקל סובר מהם שאחד תטעה שלא ¨©¦§©¤¤§¦¨¨

במנחות המשנה äaønä,(קי.)מלשון ãçà, בקרבנו,èéòînä ãçàå אם שוים שניהם ¤¨©©§¤§¤¨©©§¦
האמצעי. בשיעור ולא והמועט, המרובה בשיעור שנחלקו סימן וזה לשמים. לבם כיוונו

a àì ,àðéáøì ézôécî äéîøé éaø déì øîà של éâéìtלשון äøt בן שמעון רבי ¨©¥©¦¦§§¨¦¦§¦§¨¦¨Ÿ§¨¨§¦¥
ורבנן, aחלפתא àlà של àîBéלשון àeääå ,éâéìt çlzLnä øéòN היום ואותו - ¤¨§¨¦©¦§©¥©§¦¥§©¨

המשתלח, בשעיר ÷éñéשנחלקו øa àéáøc déùôð çð,קיסי בר רביא נפטר -eçpàå ¨©§¥§©§¨©¦¦§©§
àðnéñ da,הוא והסימן המשתלח. בשעיר היא שהמחלוקת כסימן פטירתו את והניחו - ¨¦¨¨

øtëî éñé÷ [øa] àéáøבפטירתו,çlzLnä øéòNk.מכפרת צדיקים מיתת שהרי ©§¨©¦¦§©¥§¨¦©¦§©¥©
הביאה  ידענא', ולא וכו' שמעתי לשונות 'שתי יצחק רבי דברי את הגמרא שהביאה אגב

שחיטה: לגבי דומה שמועה בשמו úBèéçLהגמרא ézL ,÷çöé éaø øîà החלוקות ¨©©¦¦§¨§¥§¦
äøtבדיניהם  ìL ,úçà ,ézòîL,אדומהBøt ìL ,úçàå,הכפורים ביום גדול כהן של ¨©§¦©©¤¨¨§©©¤¨

úçàהשחיטותeäééðéî éä àðòãé àìå ,øæa äìeñt úçàå ,øæa äøLk היא איזו - ©©§¥¨§¨§©©§¨§¨§Ÿ¨©§¨¥¦©§
הפסולה. ואיזו הכשירה

זה: בדין מחלוקת מביאה Bøôeהגמרא äøt úèéçL ,øîzéàבזה נחלקו זר, ידי áøעל ¦§©§¦©¨¨¨©
,øîà ãç .ìàeîLe ב,äìeñt ,äøt וב,øîà ãçå .äøLk Bøt ב,äìeñt Bøt ובäøt §¥©¨©¨¨§¨¨§¥¨§©¨©¨§¨¨¨

.äøLk:הגמרא להוכיחíéizñzמבררת לנו יש -,äìeñt äøt øîàc àeä áøc §¥¨¦§©¥§©§¨©¨¨§¨
dìò áø øîàå ,äìeñt øæa äøt úèéçL ,àøéæ éaø øîàc,הוא הפסול שטעם §¨©©¦¥¨§¦©¨¨§¨§¨§¨©©£¨

da eðéðL 'äweç'å 'øæòìà'אדומה פרה בפרשת שנאמר ג)- יט אתּה(במדבר 'ּונתּתם ¤§¨¨§¨¨¦¨ְֶַָֹ

הּכהן', אלעזר ב)ונאמראל יט לעכב.(שם הוא 'חוקה' שנאמר מקום וכל הּתֹורה', חּקת 'זאת ְֵֶֶַַַָָָֹֹֻ

פסולה  בפרה זר שחיטת שלרב הרי זר. ידי על ולא אלעזר ידי על רק כשירה השחיטה ולכך,

פסולה. ובפרו כשירה בפרה לשמואל וממילא כשירה, ובפרו

הגמרא: שואלת רב. בשיטת דנה äøtהגמרא àðL éàî ,áøå משום זר בשחיטת שפסולה §©©§¨¨¨
,'äweç'å 'øæòìà' áéúëc ב énðהרי Bøt ד לפסול, áéúkיש àä בו'ïøäà'.'äweç'å ¦§¦¤§¨¨§¨¨©¦¨§¦©£Ÿ§¨

יא)שנאמר טז החּטאת (ויקרא ּפר את וׁשחט וגו' לֹו אׁשר החּטאת ּפר את אהרן ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ'והקריב

ונאמר לֹו', לד)אׁשר טז עֹולם (שם לחּקת לכם ּזאת יׂשראל''והיתה ּבני על משיבה .לכּפר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

ש  משום זר, בשחיטת כשר אהרן של פרו àéäהגמרא: äãBáò åàì ,äèéçL מקשה 'חוקה'. בה נאמר ולא כעבודה, נחשבת אינה - §¦¨¨£¨¦
éëä,הגמרא: éà ב,énð äøt:הגמרא מתרצת זר. שחיטת לפסול ואין שחיטה, על נאמר לא ש'חוקה' ãa÷נפרש éLã÷c ,äøt éðàL ¦¨¦¨¨©¦©¦¨¨§¨§¥¤¤

àéä úéaä ואין 'עבודה', שם אין מעשיה לכל כך, ומשום הזיתים. בהר שחיטתה שהרי בלבד, דמים קדושת אלא הגוף, קדושת בה אין - ©©¦¦
המעשים  לשאר 'חוקה', בה נאמר ולא עבודה שאינה שחיטה בין לחלק יש בפרו, אבל 'חוקה'. בדין העבודות לשאר שחיטה בין לחלק

'חוקה'. בהם ונאמר כ'עבודה' שנחשבים

i"yx

úçà äãåâàá ïìåë åéäéùopirac .
gwle aizkc zg` zaa oigwlp ediy

:zrlez ipye aef`e fx` urìù úçàå
òøåöîzrlez ipye inp dia aizkc .
:aef`eùøôì éì ïéàåyxtl rcei ipi`e .

:zipepia efi`e dphw efi`e dlecb efi`
æåæ øùò ì÷ùî äøô ìù:caek `irac .

øéòù ìùipy lwyn dwelg `irac .
:jka diice mirlqòøåöî ìù`lc .

ikd :lwya dil ibq `d `le `d
opaxe `ztlg oa y''x da ibilt opiqxb

:dxtaïîéñåcg`y xnel drhz `ly .
ef dpyn mirlq ipy lwyn xne` did
(.iw sc zegpn) epipyy oniq jl `dz
calae hirnnd cg`e daxnd cg`
xekfz df oniqa minyl eal oiekiy
daxnd xeriy da ozp cg`dy xnel
`we xeriy da ozp cg`de olekn
`l ipepia xeriy la` olekn hrnn

:o`k xkfedéâéìô äøôá àìoeyla .
:dxt lyàîåé àåääågp da ibilti`c .

:mkg my .iqiw xa `iaxøôëîzzin .
cren) `nlra xn`ck zxtkn miwicv
oxd` zzin dknqp dnl (.gk sc ohw
dpedk icba dn jl xnel dpedk icbal

:zxtkn miwicv zzin s` oixtknìù
åøô:k''dei ly lecb odk xt .øæòìà

ä÷åçådze` mzzpe da aizk xfrl` .
(hi xacna) 'ebe odkd xfrl` l`
lke dxezd zwg z`f (my) aizke

:`ed `aekir dweg 'izkc `kidïøäà
ä÷åçåaixwde (fh `xwie) aizkc .

xtke el xy` z`hgd xt z` oxd`
'ebe el xy` z`hgd xt z` hgye 'ebe
dzide (my) `pipra zen ixg`a aizke
ipa lr xtkl mler zwgl mkl z`f

:l`xyiàéä äãåáò åàì äèéçù`le .
:dhigy` dweg `niiwäøô éðàù

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ãda oi` xnelk .
minc zyecw `l` gafnd zyecw
dgynd xda dzhigy ixdy `nlra
lke da zewlgp zecear cv oi` jkld

:da zeey zeceard



xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

:mdixacn `xnbd zwiicneììkî,jkn rnyn ±éëc[m`y-]äð÷ ¦§¨§¦¨¨
,dl`k milkøæçåeiykr,äð÷åléøö ïéà ìkä éøác,Cøáì Cixdy §¨©§¨¨¦§¥©Ÿ¥¨¦§¨¥

z` dpw `ly meyn `l` jxal jixvy xn` `l opgei iax s`
.jxan epi` milkd z` dpw m` la` ,dyexia el eltp `l` ,milkd

:opgei iaxe `ped ax zwelgna xg` oeyl d`ian `xnbdàkéàå§¦¨
éøîàc,zxg` oeyla ef dreny exn`y yie ±àì ,àðeä áø øîà §¨§¦¨©©¨Ÿ

eðL,epiigdy jxan miycg milk dpewdy df oic dpyp `l ±àlà ¨¤¨
käð÷ àlLdl`k milkøæçåeiykr,äð÷å øæçå äð÷ ìáà ,äð÷å ¤Ÿ¨¨§¨©§¨¨£¨¨¨§¨©§¨¨

éøö ïéàeléôà ,øîà ïðçBé éaøå .Cøáì Cm`äð÷,dl`k milkøæçå ¥¨¦§¨¥§©¦¨¨¨©£¦¨¨§¨©
eiykréøö äð÷å.Cøáì C:mdixacn `xnbd zwiicneììkîrnyn ± §¨¨¨¦§¨¥¦§¨

,jknéëc[m`y-]Bì Lé,dyexia el eltpy dl`k milk xakäð÷å §¦¤§¨¨
l milk cer eiykréøö ìkä éøác,Cøáì C`l `ped ax s` ixdy ¦§¥©Ÿ¨¦§¨¥

mey elv` oi`e dl`k milk xak dpwyk `l` ,jxan epi`y xn`
dcen ,dyexia el eltp `l` ,mcew dpw `l m` la` ,ef diipwa yecig

.jxany `ped ax
:ipyd oeyld lr dywn `xnbdéáéúéîepipy ,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥

:`ziixaaBì ïéàå Lãç úéa äðaxg` zia,Ba àöBiky e`äð÷ ¨¨©¦¨¨§¥©¥¨¨
Bì ïéàå íéLãç íéìkmixg` milkéøö ,íäa àöBikCøáì C ¥¦£¨¦§¥©¥¨¤¨¦§¨¥

m` la` ,epiigdyBì Lémilk e` zia xakéøö ïéà ,íäa àöBikC ¤©¥¨¤¥¨¦
Ck ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,Cøáìoia - §¨¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¨¥¨

,dpw `l mipey`xd z`y oeik ,el yi m` oiae mda `veik el oi` m`
éøö.Cøáì C:zxne`e `iyewd z` `xnbd zx`aneàðLéìì àîìLa ¨¦§¨¥¦§¨¨§¦§¨

àn÷opgei iaxe `ped ax zwelgnd z` yxtp m` zpaen `ziixad ± ©¨
,dyexia el`k milk el eltpy ina ewlgpy oey`xd oeyld enk

y xnel yiy meynàðeä áøxaq,øéàî éaøkmilk xak el yi m`y ©¨§©¦¥¦
,jxan epi` dl`kïðçBé éaøåxaq,äãeäé éaøkmilk el yi m` mby §©¦¨¨§©¦§¨

,jxan dl`kàøúa àðLéìì àlàmzwelgn z` yxtp m` la` ± ¤¨§¦§¨©§¨
,dyw ,el`k milk xak dpwy ina wx ewlgpy ,ipyd oeyld enk

eàðeä áø àîìLa,dyw `l jxan epi`y xn`y `ped axle ± ¦§¨¨©¨
xaeq `edy xnel xyt`y,äãeäé éaøkdl`k milk el yi m`y §©¦§¨

epi` ,dl`k milk xak dpw envr `ed m`e ,jxan ,dyexia el eltpy
,jxanøîàc ïðçBé éaø àlàdl`k milk dpw envra `ed m` s`y ¤¨©¦¨¨§¨©
,jxanïàîkmpi` eixacy ,eixac z` xn` in zhiyk ±éaøk àì §©Ÿ§©¦

,äãeäé éaøk àìå øéàîm` `l` jxany xn` `l dcedi iax s`y ¥¦§Ÿ§©¦§¨
dl`k milk dpw envra `ed m` la` ,dyexia dl`k milk el e`a

.jxan epi`y dcedi iax dcen
:`xnbd zvxznïðçBé éaø Cì øîà,xnele uxzl opgei iaxl yi ± ¨©¨©¦¨¨

eltp m`y `l` xn` `l dcedi iaxy s`e ,dcedi iaxk xaeq `edy
,jxan dyexia dl`k milk eläãeäé éaøìc ïécä àeäm`äð÷xak ©¦¦§©¦§¨¨¨

,dl`k milkøæçåeiykrénð ,äð÷åok mb ±éøöà÷c àäå ,Cøáì C §¨©§¨¨©¦¨¦§¨¥§¨§¨
éâìôéîxi`n iaxe dcedi iax ewlgpy mrhde ±ay inBì Lémilk ¦§§¦§¤

dyexia el eltpyäð÷å`edy ina ewlgp `le ,dl`k milk eiykr §¨¨
`ed ,dl`k milk xak dpw envrBçk EòéãBäì[eyecig z`-]éaøc §¦£Ÿ§©¦

eléôàc ,øéàîy inäð÷milkBì Léåel eltpy dl`k milk xak ¥¦©£¦¨¨§¤
,dyexiaéøö ïéàïkL ìëå ,Cøáì C`ed m` xi`n iax zrcly ¥¨¦§¨¥§¨¤¥

envraäð÷,dl`k milk xakøæçåeiykréøö ïéàc ,äð÷å.Cøáì C ¨¨§¨©§¨¨§¥¨¦§¨¥
:`xnbd zl`eyeâìôéìådcedi iaxe xi`n iax ewlgie ±ay inäð÷ §¦§§§¨¨

,äð÷å øæçåxi`n iax xn`i dfaeéøö ïéàc,Cøáì CickEòéãBäì §¨©§¨¨§¥¨¦§¨¥§¦£
Bçk[eyecig z`-],äãeäé éaøcdl`k milk xak dpwy in s`y Ÿ§©¦§¨

l jixv:`xnbd daiyn .jxaéãò àøézäc çkdéì ó`pzl sicr ± Ÿ©§¤¥¨¨¦¥
jixvn epi`e ,xzei lwin `edy meyn ,xi`n iax zrc z` eprinydl

.dipw ici lr `le dyexi ici lr el`k milk el yia elit` jxal
:dpyna epipy'åë äòøä ìò Cøáî.daehd lr oirn §¨¥©¨¨¨

lr mb 'zn`d oiic' jxal yiy dpynd ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .daeh da yiy drxéîc éëéäefi` ,xaecn dna - ¥¦¨¥

daiyn .'zn`d oiic' dilr jxan ok it lr s`e daeh da yi drx
:`xnbddéòøàa à÷ãa ì÷Lc ïBâkshye edcya min shy qpkpy - §§¨©¦§¨§©§¥

y ,mirxfd z`déãéãì àéä àáèc áb ìò óà,jka daeh el yiy - ©©©§¨¨¦§¦¥

ïBèøéN àòøà à÷qîc,hihe ytx rwxwd dlrny -àçáLå- §©§¨©§¨¦§§¨§¨
,ze`ad mipyl zgaeyn ziyrpe zlacfneàéä äòø àäéî àzLä©§¨¦¨¨¨¦

dpy ly dz`eaz z` ciqtdy iptn ,el `id drx dzr mewn lkn -
.'zn`d oiic' dilr jxan jkitl ,ef

:dpyna epipy'åë äáBhä ìòå.drxd lr oirn §©©¨
lr mb 'aihnde aehd' jxal yiy dpynd ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .drx da yiy daehéîc éëéäefi` ,xaecn dna - ¥¦¨¥
daiyn .'aihnde aehd' dilr jxan ok it lr s`e drx da yi daeh

:`xnbdçkLàc ïBâk[`vny-],äàéöîyc áb ìò óày xyt`äòø §§©§©§¦¨©©©§¨¨
déãéãì àéä,[el-]dépéî dì ìé÷L àkìî da òîL éàcm`y - ¦§¦¥§¦¨©¨©§¨¨¦¨¦¥

,epnn dpgwi jlnd z`f rnyiàéä äáBè àäéî àzLämewn lkn - ©§¨¦¨¨¦
.'aihnde aehd' dilr jxan jkitl ,el `id daeh dzr

:dpyna epipy'åë ãìzL ïBöø éäé ,øîàå ,úøaeòî BzLà äúéä̈§¨¦§§¤¤§¨©§¦¨¤¥¥
,xkf izy`.àåL úlôz Bæ éøä£¥§¦©¨§

dpi` xkf didiy xaer lr dlitzy dpynd ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .dlirenéîçø épäî àìådliren dlitz oi` ike - §Ÿ§©¦©£¥

,jk lráéúî[dywd-],óñBé áøz` dcliy xg` d`l lv` xn`p ¥¦©¥
oeleaf(`k l ziy`xa),'äðéc dîL úà àø÷zå úá äãìé øçàå'yie §©©¨§¨©©¦§¨¤§¨¦¨
,xxaléàî[xn`py edn-]øçàå'dclixnel did ic `ld ,'za ©§©©

e ,'za clze',áø øîà`id aezkd zpeekïéc äàì äðcL øçàì ¨©©§©©¤¨¨¥¨¦
dîöòa,xkfa dxarzp xy`k,äøîàåixdíéèáL øNò íéðL §©§¨§¨§¨§¥¨¨§¨¦

,á÷òiî úàöì ïéãéúòmkezneäMLxak mihay,éðnî eàöémdy £¦¦¨¥¦©£Ÿ¦¨¨§¦¤¦
,oeleafe xkyyi dcedi iel oerny oae`xäòaøàåe`vi mihayïî §©§¨¨¦

izy,úBçôMä,dtlfn xy`e cbe ddlan ilztpe oc ,zg` lkn mipy ©§¨
éøäxak eclepyäøNòe ,cleeidl micizr mipy cere ,mihayíà £¥£¨¨¦
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קי ezny in` cenr q sc ± iyily wxtzekxa

êøáì êéøö ïéà ìëä éøáã äð÷å øæçå äð÷ãjixv xn` `l opgei iax `dc Ð
.`ed ycg diipw oiprlc meyn `l` jxalåì ùé éëã ììëî 'åë éøîàã àëéàå

êøáì êéøö ìëä éøáã äð÷ådpwc `l` jxal jixv oi` xn` `l `ped ax `dc Ð
.llk yecg `kilc ,dpwe xfgeùåãç àëéàã äð÷å åì ùé ìáà.jixvc `ed dcen Ð

êë ïéáêë ïéáå,el oi`y oia el yiy oia Ð
dpw eiykre mipey`xd dpw `le li`edÐ

.jxal jixväãåäé éáøë àìå øéàî éáøë àì
el yia `l` bilt `l dcedi iax elit`c Ð

dpwe xfge dpwa la` ,dpwe.`l Ðà÷ñîã
ïåèøù àòøàdede ,mind zngn ,u"nil =
.lafl dilàéä äòø àäéî àúùäÐ

jexa" jxane ,ef dpy ly d`eaz zlagny
."zn`d oiicäòøä ïéòî àéäù áåèä ìòåÐ

."aihnde aehd" jxaiàéä éàîoebk Ð
.d`ivn gky`cçéøñé àìù`l` ,rxfd Ð

`l m` mini dyly xg`le ,cle didie helwi
.zlren dltz oi`e ,gixqd xak hlwàìù

ìãðñ àäé,xg` cle ezy` xarzz `ly Ð
bcl dnece ,oey`x ly ezxev zget didie
dcp zkqna opixn` ikd .lcpq enyy mi ly
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jezny ,epnn gkzyz `ny Ð "cinz cgtn

.cinz mzepyl xifgn `ed jkïðáø åðúÐ
mizye ezqipka mizy :xn`c .dxn` i`fr oa

.ez`iviaäá ïì úéì`ly envra xdfi Ð
mewna qpki l` xak ryt m` e` ,ryti

.dpkqéðá éá.ugxnd zia =äéúåúîÐ
mc` ipae ,dkezl miltep mindy dxitg

.dab lry dxwz iab lr mivgexäéøáà ãçá
dfa dfe ,mipy e` cg` wifgd erexfa Ð

.cg`e d`n cr ewifgdàçà éáøã åðééäÐ
.melyl ipz`vedy iiece` iracïëøã ïéàù

'åëå íãà éðá ìùmdl did `l :xnelk Ð
.mingx ywal `l` ze`etxa weqrl
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:dpyna epipy'åë Cøáì íãà áéiçlr jxany myk drxd lr ©¨¨¨§¨¥
.daehd

:`xnbd zxxanìò CøánL íLk äòøä ìò Cøáì áéiç éàî©©¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥©
äáBhä ìò CøánL íLk ,àîéìéà .äáBhäjexa','áéènäå áBhä ©¨¦¥¨§¥¤§¨¥©©¨©§©¥¦

äòøä ìò Cøáî Ckjexa'ïðúäå ,'áéènäå áBhäepipy ixde - ¨§¨¥©¨¨¨©§©¥¦§¨§©
,epzpynaúBøBNa ìò ,áéènäå áBhä øîBà úBáBè úBøBNa ìò©§¥©§©¥¦©§

,úîàä ïéic Ceøa øîBà úBòøzx`an .jk xnel xyt` i` ok m`e ¨¥¨©¨¨¡¤
:`xnbdäëøöð àì ,àáø øîàdfa eprinydl dpyndàlàaiigy ¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨

mc`däçîNa eäðéìea÷ìd`ad zeprxetd z` mly aala lawl - §©¦§§¦§¨
lr jxan didy dgny dze`a 'zn`d oiic jexa' dilr jxale eilr
aeh wx dyri xy` ux`a mc` oi` ik .'aihnde aehd jexa' daehd
mlera e` dfd mlera ecin mirxtp `hg lk lry reciae ,`hgi `le
mlera mixeqid ici lr ei`hg el miwpny genyl jixv jkitl ,`ad

exn` ixdy ,dfd(f"in c"t zea`)mlera gex zxew ly zg` dry dti'
.'dfd mlerd iig lkn `ad

:df xac micnel okidn ,zerc dnk d`ian `xnbdàçà éaø øîà̈©©¦£¨
àø÷ éàî ,éåì éaø íeMîxn`py ,df xac fnxp ea weqtd edn - ¦©¦¥¦©§¨

(` `w mildz).'äønæà 'ä Eì ,äøéLà ètLîe ãñç',weqtd yexite ¤¤¦§¨¨¦¨§£©¥¨
oia ,d"awl cec xn`íàinr dyer dz`ãñç,daeh -äøéLà ¦¤¤¨¦¨

,jl dxnf`eeoiaíàinr dyer dz`ètLîok mb ,zeprxete oic - ¦¦§¨
äøéLà.jl dxnf`e ¨¦¨

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøcnlp df xac,àëäîxn`py(`i ep my) ©¦§¥©©§¨¦¨©¥¨¨
.'øác ìläà íéäìàa ,øác ìläà 'äa',weqtd yexiteìläà 'äa' ©£©¥¨¨¥Ÿ¦£©¥¨¨©£©¥

äáBè äcî Bæ 'øáce ,dilr lldl mc`d jixvyìläà íéäìàa' ¨¨¦¨¨¥Ÿ¦£©¥
úeðòøet úcî Bæ 'øác.dilr mb lldl mc`d jixvy ¨¨¦©§¨

,øîà íeçðz éaøcnlp df xac,àëäîxn`py(bi fhw my)ñBk' ©¦©§¨©¥¨¨
,'àø÷à 'ä íLáe ,àOà úBòeLéok enk xn`pe(c-b fhw my)ïBâéå äøö' §¤¨§¥¤§¨¨¨§¨

.'àø÷à 'ä íLáe ,àöîàm` oiae dreyi `vn` m` oia ,xnelk ¤§¨§¥¤§¨
.dcn dze`a 'dl `xw` ,dxv `vn`

,éøîà ïðaøåcnlp df xac,àëäîxn`py(`k ` aei`)'äå ,ïúð 'ä' §©¨¨¨§¦¥¨¨¨¨©
.'CøBáî 'ä íL éäé ,ç÷ì̈¨§¦¥§¨

:dgnya zeprxetd zlaw oipra ceríeMî áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦
ìéâø íãà àäé íìBòì ,àáé÷ò éaøc déîMî àðz ïëå ,øéàî éaø©¦¥¦§¥¨¨¦§¥§©¦£¦¨§¨§¥¨¨¨¦

ãéáò áèì àðîçø ãéáòc ìk ,øîBì,d"awd dyery dn lk - ©¨§¨¦©£¨¨§©¨¦
.dyer `ed daehlàçøBàa ìéæà÷ äåäc àáé÷ò éaøc àä ékoebk - ¦¨§©¦£¦¨©£¨¨¨¦§§¨

,jxca jldn didy `aiwr iaxa dyrn eze`àúî àéääì àèî- §¨§©¦¨¨
,zg` xirl ribdà àòadéì éáäé àì ,àæétLeoell dipqk` ywia - §¨§¦¨Ÿ¨£¦¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114



קג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

mildza xn`p(`i `v)o`kn ,'LikxC lkA LxnWl KN dEvi eik`ln iM'¦©§¨¨§©¤¨¦§¨§§¨§¨¤
d`ian `xnbd .exneyl zr lka mc`d z` mieln mik`ln ipyy

:df oipra `ziixaøîBà àqkä úéáì ñðëpämielznd mik`lnl ©¦§¨§¥©¦¥¥
,eil`íéãaeëî eãakúämkceakl df oi`y ,mkceak lr exniy - ¦§©§§¨¦

mz`y oeik ,iefa mewnl inr qpkdleðz .ïBéìò éúøLî íéLBã÷§¦§¨§¥¤§§
ìàøNé éäìàì ãBák,ip`xayéðnî etøä[ipeafir-]ñðkàL ãò ¨¥Ÿ¥¦§¨¥©§¦¤¦©¤¤¨¥

.íëéìà àáàå éðBöø äNòàå§¤¡¤§¦¨¨Ÿ£¥¤
éëä Lðéà àîéì àì ,ééaà øîàzniiqny enk mc` xn`i l` - ¨©©©¥Ÿ¥¨¦¦¨¦

etxd' `ziixad,'eke 'ipnnéìæàå déì é÷áL àîìcedeafri `ny - ¦§¨¨§¦¥§¨§¦
.mlerl epnn eklie,éðeøæò éðeøæò ,éðeøîL éðeøîL ,àîéì àlà¤¨¥¨¦§¦¦§¦¦§¦¦§¦

ïkL ,àöàå ñðkàL ãò éì eðézîä éì eðézîä ,éðeëîñ éðeëîñ¦§¦¦§¦©§¦¦©§¦¦©¤¤¨¥§¥¥¤¥
.íãà éða ìL ïkøc©§¨¤§¥¨¨

÷éôð ékeikxv dyry xg`l `qkd zian `veiyk -Ceøa ,øîBà ¦¨¦¥¨
íéììç íéá÷ð íéá÷ð Bá àøáe ,äîëça íãàä úà øöé øLà£¤¨©¤¨¨¨§¨§¨¨¨§¨¦§¨¦£¨¦

íäî ãçà çúté íàL ,EãBáë àqë éðôì òeãéå éeìb .íéììçon-] £¨¦¨§¨©¦§¥¦¥§¤¤¦¦¨¥©¤¨¥¤
,[millgdíäî ãçà íúqé íà Bà,[miawpd on-]ãBîòì øLôà éà ¦¦¨¥¤¨¥¤¦¤§¨©£

éðôì.E §¨¤
:`xnbd zxxaníéúç éàî.ef dkxa znizga xne` `ed dn - ©¨¦
:`xnbd daiyn,áø øîà'd dz` jexa.íéìBç àôBø ¨©©¥¦

:ax ixac lr ddnz `xnbdéleëì àaà eäðéeL à÷ ,ìàeîL øîà̈©§¥¨©¦§©¨§¥
éøéö÷ àîìòipa lk z` [axl l`eny `xew jk-] `a` aiygn ike - ¨§¨§¦¥

.'mileg `tex' mezgl jixvy exne`a ,mileg mlerdàlà,mezgi ¤¨
'd dz` jexa.øNa ìë àôBø¥¨¨¨

eøîà úLL áøjexa ,ef dkxaa mezgl jixvy,úBNòì àéìôî ©¥¤¨©©§¦©£
.d`ltp dnkga `id mc`d ziiyry epiidCkìä ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨¦§¨

,dfa ewlgpy oeikeäééåøúì eäðéøîðzenizgd izy z` xn`p - ¥§¦§§©§©§
'd dz` jexa ,eicgi.úBNòì àéìôîe øNa ìë àôBø¥¨¨¨©§¦©£

:oeyil jledyk exne`l minkg epwizy xcqBúhî ìò ïLéì ñðëpä©¦§¨¦Ÿ©¦¨
øîBàå ,'òBîL íà äéäå' ãò 'ìàøNé òîM'î øîBà,ok mbCeøa ¥¦§©¦§¨¥©§¨¨¦¨©§¥¨

úa ïBLéàì øéàîe ,étòôò ìò äîeðúe éðéò ìò äðéL éìáç ìétnä©©¦¤§¥¥¨©¥©§¨©©§©©¥¦§¦©
éðôlî ïBöø éäé .ïéòì éðáékLzL éäìà 'ä Eé÷ìç ïúå ,íBìL ¨¦§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©§¦¥¦§¨§¥¤§¦

ìàå ,äøéáò éãéì éðìébøz ìàå ,äåöî éãéì éðìébøúå ,EúøBúa§¨¤§©§¦¥¦¦¥¦§¨§©©§¦¥¦¦¥£¥¨§©
,ïBéfá éãéì àìå ïBéqð éãéì àìå ïBò éãéì àìå àèç éãéì éðàéáz§¦¥¦¦¥¥§§Ÿ¦¥¨§Ÿ¦¥¦¨§Ÿ¦¥¦¨
òâtî éðìévúå ,òøä øöé éa èBìLé ìàå áBè øöé éa èBìLéå§¦§¦¥¤§©¦§¦¥¤¨¨§©¦¥¦¦¤©

[dxwnn-]íéòø úBîBìç éðeìäáé ìàå ,íéòø íéàìçîe òø̈¥¢¨¦¨¦§©§©£¦£¨¦
éðôì äîìL éúhî àäúe ,íéòø íéøeäøäåEdidi `ly-]cg` s` §¦§¦¨¦§¥¦¨¦§¥¨§¨¤

,[ryx e` leqt i`v`vn'ä äzà Ceøa .úånä ïLéà ït éðéò øàäå§¨¥¥©¤¦©©¨¤¨©¨
.BãBáëa Blek íìBòì øéànä©¥¦¨¨¦§

zebdpzde mlerd xcq itl ,xweaa oxne`l minkg epwizy zekxa
:mzpyn mixerp mdyk mc`d ipaøòzî ékezpyn xxerznyk - ¦¦§©

äøBäè éa zúpL äîLð ,éäìà ,øîBà,[`hg `ll-]dzøöé äzà ¥¡Ÿ©§¨¨¤¨©¨¦§¨©¨§©§¨
dìhéì ãéúò äzàå ,éaø÷a dønLî äzàå éa dzçôð äzà éa¦©¨§©§¨¦§©¨§©§¨§¦§¦§©¨¨¦¦§¨

éðnî[dzind zrya-]äîLpäL ïîæ ìk .àáì ãéúòì éa døéæçäìe ¦¤¦§©£¦¨¦¤¨¦¨Ÿ¨§©¤©§¨¨
éðôì éðà äãBî éaø÷áíéîìBòä ìk ïBaø éúBáà éäìàå éäìà 'ä E §¦§¦¤£¦§¨¤¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¦¨¨¨¦

.íéúî íéøâôì úBîLð øéæçnä 'ä äzà Ceøa .úBîLpä ìk ïBãà£¨©§¨¨©¨©©£¦§¨¦§¨¦¥¦
àìBâðøz ìB÷ òîL éklebpxzd lew z` meid zligza rneyyk - ¦¨©©§§¨

,`xewàîéì,xn`i -éåëOì ïúð øLà êeøa[lebpxzl-],äðéá ¥¨¨£¤¨©©¤§¦¦¨
.äìéì ïéáe íBé ïéa ïéçáäì§©§¦¥¥¨§¨

déðéò çút ék,eipir z` gzetyk -.íéøåò ç÷Bt Ceøa ,àîéì ¦¨©¥¥¥¨¨¥©¦§¦
áéúéå õéøz ék,ezhin lr ayeie wfgznyk -øézî Ceøa ,àîéì ¦¨¦§¨¦¥¨¨©¦

.íéøeñà£¦
Léáì ék,welgd z` yaelyk -.íéneøò Léaìî Ceøa ,àîéì ¦¨¦¥¨¨©§¦£¦

é÷æ ékó,envr swefyk -.íéôeôk ó÷Bæ Ceøa ,àîéì ¦¨¦¥¨¨¥§¦
àòøàì úéçð ék,ux`l ezhinn cxeiyk -ò÷Bø Ceøa ,àîéì ¦¨¦§©§¨¥¨¨©
.íénä ìò õøàä̈¨¤©©¨¦

ébñî ék,reqtl ligznyk -.øáâ éãòöî ïéënä Ceøa ,àîéì ¦©§¥¥¨¨©¥¦¦§£¥¨¤
déðàñî íééñ ék,eilrp lrepyk -.ékøö ìk éì äNòL Ceøa ,àîéì ¦¨¦§¨¥¥¨¨¤¨¨¦¨¨§¦

déðééîä øñà ék,eipzn lr ezxebg xyewyk -øæBà Ceøa ,àîéì ¦¨©¤§¨¥¥¨¨¥
.äøeáâa ìàøNé¦§¨¥¦§¨

déLéø ìò àøãeñ ñéøt ék,ey`x lr xceqd z` qxetyk -,àîéì ¦¨¦§¨©¥¥¥¨
.äøàôúa ìàøNé øèBò Ceøä¥¦§¨¥§¦§¨¨
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çpî ék[gipnyk-]déòøcà ,ïéléôz,erexf lr xyewy oilitz lr - ¦©©§¦¦©©§¥
,ïéléôz çéðäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa ,àîéìedéLéøà ¥¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦©¥¥

,ey`x lr xyewy oilitz lr -åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa ,àîéì¥¨¨£¤¦§¨§¦§¨
.ïéléôz úåöî ìò eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

déãé éLî ék,eici lhepyk -åéúBöîa eðLc÷ øLà Ceøa ,àîéì ¦¨¥§¥¥¨¨£¤¦§¨§¦§¨
.íéãé úìéèð ìò eðeöå§¦¨©§¦©¨¨¦

détà éLî ék,ixnbl dpiyd epnn xearzy zpn lr eipt ugexyk - ¦¨¥©¥
éäéå ,étòôòî äîeðúe éðéòî äðéL éìáç øéáònä Ceøa ,àîéì¥¨¨©©£¦¤§¥¥¨¥¥¨§¨¥©§©¨¦¦

éðôlî ïBöøéúBöîa éð÷aãå EúøBúa éðìébøzL éäìà 'ä Eìàå ,E ¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©§¦¥¦§¨¤§©§¥¦§¦§¤§©
,ïBéfá éãéì àìå ïBéqð éãéì àìå ïBò éãéì àìå àèç éãéì àì éðàéáz§¦¥¦Ÿ¦¥¥§§Ÿ¦¥¨§Ÿ¦¥¦¨§Ÿ¦¥¦¨
,òø øáçîe òø íãàî éð÷çøå ,Cì ãaòzLäì éøöé úà óBëå§¤¦§¦§¦§©§¤¨§©£¥¦¥¨¨¨¥¨¥¨
ïçì íBé ìëáe íBiä éððúe ,EîìBòa áBè øáçáe áBè øöéa éð÷aãå§©§¥¦§¥¤§¨¥§¨¤§¥¦©§¨§¥

éðéòa íéîçøìe ãñçìe.íéáBè íéãñç éðìîâúå ,éàBø ìk éðéòáe E §¤¤§©£¦§¥¤§¥¥¨©§¦§§¥¦£¨¦¦
.ìàøNé Bnòì íéáBè íéãñç ìîBb 'ä äzà Ceøä©¨¥£¨¦¦§©¦§¨¥

:dpyna epipy'åë Cøáì íãà áéiçlr jxany myk drxd lr ©¨¨¨§¨¥
.daehd

:`xnbd zxxanìò CøánL íLk äòøä ìò Cøáì áéiç éàî©©¨§¨¥©¨¨¨§¥¤§¨¥©
äáBhä ìò CøánL íLk ,àîéìéà .äáBhäjexa','áéènäå áBhä ©¨¦¥¨§¥¤§¨¥©©¨©§©¥¦

äòøä ìò Cøáî Ckjexa'ïðúäå ,'áéènäå áBhäepipy ixde - ¨§¨¥©¨¨¨©§©¥¦§¨§©
,epzpynaúBøBNa ìò ,áéènäå áBhä øîBà úBáBè úBøBNa ìò©§¥©§©¥¦©§

,úîàä ïéic Ceøa øîBà úBòøzx`an .jk xnel xyt` i` ok m`e ¨¥¨©¨¨¡¤
:`xnbdäëøöð àì ,àáø øîàdfa eprinydl dpyndàlàaiigy ¨©¨¨Ÿ¦§§¨¤¨

mc`däçîNa eäðéìea÷ìd`ad zeprxetd z` mly aala lawl - §©¦§§¦§¨
lr jxan didy dgny dze`a 'zn`d oiic jexa' dilr jxale eilr
aeh wx dyri xy` ux`a mc` oi` ik .'aihnde aehd jexa' daehd
mlera e` dfd mlera ecin mirxtp `hg lk lry reciae ,`hgi `le
mlera mixeqid ici lr ei`hg el miwpny genyl jixv jkitl ,`ad

exn` ixdy ,dfd(f"in c"t zea`)mlera gex zxew ly zg` dry dti'
.'dfd mlerd iig lkn `ad

:df xac micnel okidn ,zerc dnk d`ian `xnbdàçà éaø øîà̈©©¦£¨
àø÷ éàî ,éåì éaø íeMîxn`py ,df xac fnxp ea weqtd edn - ¦©¦¥¦©§¨

(` `w mildz).'äønæà 'ä Eì ,äøéLà ètLîe ãñç',weqtd yexite ¤¤¦§¨¨¦¨§£©¥¨
oia ,d"awl cec xn`íàinr dyer dz`ãñç,daeh -äøéLà ¦¤¤¨¦¨

,jl dxnf`eeoiaíàinr dyer dz`ètLîok mb ,zeprxete oic - ¦¦§¨
äøéLà.jl dxnf`e ¨¦¨

,øîà éðîçð øa ìàeîL éaøcnlp df xac,àëäîxn`py(`i ep my) ©¦§¥©©§¨¦¨©¥¨¨
.'øác ìläà íéäìàa ,øác ìläà 'äa',weqtd yexiteìläà 'äa' ©£©¥¨¨¥Ÿ¦£©¥¨¨©£©¥

äáBè äcî Bæ 'øáce ,dilr lldl mc`d jixvyìläà íéäìàa' ¨¨¦¨¨¥Ÿ¦£©¥
úeðòøet úcî Bæ 'øác.dilr mb lldl mc`d jixvy ¨¨¦©§¨

,øîà íeçðz éaøcnlp df xac,àëäîxn`py(bi fhw my)ñBk' ©¦©§¨©¥¨¨
,'àø÷à 'ä íLáe ,àOà úBòeLéok enk xn`pe(c-b fhw my)ïBâéå äøö' §¤¨§¥¤§¨¨¨§¨

.'àø÷à 'ä íLáe ,àöîàm` oiae dreyi `vn` m` oia ,xnelk ¤§¨§¥¤§¨
.dcn dze`a 'dl `xw` ,dxv `vn`

,éøîà ïðaøåcnlp df xac,àëäîxn`py(`k ` aei`)'äå ,ïúð 'ä' §©¨¨¨§¦¥¨¨¨¨©
.'CøBáî 'ä íL éäé ,ç÷ì̈¨§¦¥§¨

:dgnya zeprxetd zlaw oipra ceríeMî áø øîà àðeä áø øîà̈©©¨¨©©¦
ìéâø íãà àäé íìBòì ,àáé÷ò éaøc déîMî àðz ïëå ,øéàî éaø©¦¥¦§¥¨¨¦§¥§©¦£¦¨§¨§¥¨¨¨¦

ãéáò áèì àðîçø ãéáòc ìk ,øîBì,d"awd dyery dn lk - ©¨§¨¦©£¨¨§©¨¦
.dyer `ed daehlàçøBàa ìéæà÷ äåäc àáé÷ò éaøc àä ékoebk - ¦¨§©¦£¦¨©£¨¨¨¦§§¨

,jxca jldn didy `aiwr iaxa dyrn eze`àúî àéääì àèî- §¨§©¦¨¨
,zg` xirl ribdà àòadéì éáäé àì ,àæétLeoell dipqk` ywia - §¨§¦¨Ÿ¨£¦¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

המשך בעמוד וכק



xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - zekxa(ipy meil)

,äáBèì ìkäe` ,`xew lebpxzd e` ,wlec xpd did m` ixd ,o`k oke ©Ÿ§¨
dn ok m` ,ize` mb miaeye ia mipigan miebd eid ,xrep xengd

.izaehl did mzyely ipnn elhipy
:dxv zra zebdpzd oipra ztqep `xnináø øîà àðeä áø øîàå§¨©©¨¨©©

LBãwä éðôì ïéèòeî íãà ìL åéøác eéäé íìBòì ,øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¨¦§§¨¨¤¨¨¨¦¦§¥©¨
àeä Ceøa`l` dlrn itlk zeyw xaci `l dxv eilr d`a m`y - ¨

,mingx ywai wxøîàpL(` d zldw)ét ìò ìäáz ìà'ìà Eaìå ,E ¤¤¡©©§©¥©¦§¦§©
ìò äzàå íéîMa íéäìàä ék ,íéäìàä éðôì øáã àéöBäì øäîé§©¥§¦¨¨¦§¥¨¡Ÿ¦¦¨¡Ÿ¦©¨©¦§©¨©

éøáã eéäé ïk ìò ,õøàä.'íéhòî E ¨¨¤©¥¦§§¨¤§©¦
weqtdy ,dpyna epipy(d e mixac)'jaal lka jidl` 'd z` zad`e'

.rxd xvia oiae aehd xvia oia 'd z` cearl mc` aiigy cnll `a
:mc`l yiy mixvid ipy oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdáø Løc̈©©

áéúëc éàî ,àcñç áø øa ïîçð(f a ziy`xa)úà íéäìà 'ä øöéiå' ©§¨©©¦§¨©¦§¦©¦¤¡Ÿ¦¤
ï"éãeé éðLa 'íãàä.'xvie' miinrt aezk eli`k df ixd ,['xviie'-] ¨¨¨¦§¥¦

y aezkd dfa fnxy `l`àeä Ceøa LBãwä àøa íéøöé éðL,mc`a §¥§¨¦¨¨©¨¨
.òø øöé ãçàå ,áBè øöé ãçà¤¨¥¤§¤¨¥¤¨

:`xnbd dywné÷úîäîäa ,äzòî àlà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¤¨¥©¨§¥¨
da áéúk àìcoeyl dzxiviaì úéì ,'øöéiå'àøöé ddl oi` ike - §Ÿ§¦¨©¦¤¥¨¦§¨

,rxd xviàèòáe àëLðå ,à÷fîc ïðéæç à÷ àäåmi`ex ep` ixde - §¨¨¨¦©§©§¨§¨§¨¨£¨
.rxd xvi dl yiy gkene ,zhreae zkyepe dwifn `idyàlàyi ¤¨

df weqt yexcl,éæt ïa ïBòîL éaø øîàc ,éæt ïa ïBòîL éaøãk¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦
ick ,'xvie' miinrt aezk eli`k df ixde ,o"icei ipya 'xviie' xn`p

,yexcpy,éøöBiî éì éBà,rxd ixvi zvr xg` jl` m` ipyipriy ¦¦§¦
,éøöiî éì éBàåxg` jl` `ly onf lk dxiar ixedxda ipcixhiy §¦¦¦§¦

.ezvrénð éàeyxecl xyt`éaø øîàc ,øæòìà ïa äéîøé éaøãk ¦©¦¦§©¦¦§§¨¤¤§¨¨§¨©©¦
,øæòìà ïa äéîøérnyn ,o"icei ipya 'xviie' mc`d z`ixaa xn`p ¦§§¨¤¤§¨¨

,jcnll ,zepey zexev izy ea eidyïéôeöøt ecmipt ipy -àøa ©§¦¨¨
ïBLàøä íãàa àeä Ceøa LBãwäxeg`e mipt ieyr eteb did `ly - ©¨¨§¨¨¨¦

,dawp ipyd ecvne xkf cg`d ecvn ,mipte mipt `l` ,mc` ipak
øîàpL(d hlw mildz)'éðzøö íã÷å øBçà'il zxv ixeg`ne iptln - ¤¤¡©¨¨¤¤©§¨¦

.dawpe xkf ,zecxtp zeixa izyl d"awd Fkzg jk xg`e .mipt zxev
deg z`ixaa xn`p :df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

(ak-`k a ziy`xa)zg` gTIe ,oWiIe mc`d lr dnCxY midl` 'd lRIe'©©¥¡Ÿ¦©§¥¨©¨¨¨©¦¨©¦©©©
,dPYgY xUA xBqIe eizrlSnòìvä úà íéäìà 'ä ïáiågwl xW` ¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©

.'mc`d l` d`aie dX`l mc`d onìàeîLe áørlvd idn ewlgp ¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤¨¨¨©§¥
,df weqta zxkfpdøîà ãçl aezkd zpeekyóeöøtdidy ,sqep ©¨©©§

,[x`azpy itk] d"awd mcixtd jk xg`e eziixa zligzn mc`lãçå§©
øîàl aezkd zpeekyáðæd"awde ,eziixa zligzn mc`l el didy ¨©¨¨

.deg z` epnn xvie mc`n Flhp
:`xnbd dywnáéúëc eðééä ,óeöøt øîàc ïàîì àîìLamildz) ¦§¨¨§©§¨©©§©§¦§¦

(my'éðzøö íã÷å øBçà'.mipt zxev il zxv ixeg`ne iptln -àlà ¨¨¤¤©§¨¦¤¨
.'éðzøö íã÷å øBçà' éàî ,áðæ øîàc ïàîì:`xnbd daiyn §©§¨©¨¨©¨¨¤¤©§¨¦

df weqt x`al yi ezhiyl,énà éaø øîàc ,énà éaøãkxeg`' edn ¦§©¦©¦§¨©©¦©¦
,'mcweøBçà[oexg`-]íã÷å ,úéLàøá äNòîì-][oey`xe ¨§©£¥§¥¦¨¤¤

.úeðòøeôì§§¨
:in` iax ly ezpeek idn zxxan `xnbdäNòîì øBçà' àîìLa¦§¨¨¨§©£¥

'úéLàøádpeekdy ,edn oaenàúaL éìòî ãò éøaà àìc`ly - §¥¦§Ÿ¦¨¥©©£¥©§¨
.ziy`xa dyrn lkl oexg` dide zay axr cr mc`d `xapàlà- ¤¨

in` iax xn`y dn la`,'úeðòøeôì íã÷å'xxal yiéàîc úeðòøet ¨¤¤§§¨§¨§©
.ezpeek zeprxet efi` lr -Lçðc úeðòøeô àîéìéàlr el d`ay - ¦¥¨§¨§¨¨

ixd ,dligz mc`d yprpy in` iax zpeeke ,ocr oba ygpd F`ihgdy
,jk xnel xyt` i`äìeãba ,øîBà éaø ,àéðúäåly xaca - §¨©§¨©¦¥©§¨

zeaiygìBãbä ïî ïéìéçúî,dxeagayäììwáely xacae - ©§¦¦¦©¨©§¨¨
zeprxetïèwä ïî ïéìéçúîy xewnd .dxeagayïéìéçúî äleãba ©§¦¦¦©¨¨©§¨©§¦¦

áéúëc ,ìBãbä ïîokynd zkepga dgpnd zlik` ieeiv iabli `xwie) ¦©¨¦§¦
(ai,íéøúBpä åéða øîúéà ìàå øæòìà ìàå ïøäà ìà äLî øaãéå'©§©¥Ÿ¤¤©£Ÿ§¤¤§¨¨§¤¦¨¨¨¨©¨¦

eç÷dgpOd z`'åâådeivy ixd ,'ebe 'gAfOd lv` zFSn dElk`e §¤©¦§¨§¦§¨©¥¤©¦§¥©

y xewnde .eipal jk xg`e oxd`l dligz,ïèwä ïî ïéìéçúî äììwa©§¨¨©§¦¦¦©¨¨
,ocr oba m`hg lr ixdyìl÷úð älçzad,Lçðxn`py(ci b ziy`xa) ©§¦¨¦§©¥¨¨

,'ebe 'dndAd lMn dY` xEx`'óBqáìe[jk xg`e-],äeç äìl÷úð ¨©¨¦¨©§¥¨§©¦§©§¨©¨
xn`py(fh b my),'ebe 'KpFaSr dAx` dAxd xn` dX`d l`'óBqáìe ¤¨¦¨¨©©§¨©§¤¦§¥§©

,íãà ìl÷úðxn`py(fi b my)dnc`d dxEx` 'ebe xn` mc`lE' ¦§©¥¨¨§¨¨¨©£¨¨£¨¨
.'ebe 'LxEarAàlàl in` iax zpeek jgxk lr,ìeaîc úeðòøet ©£¤¤¨§¨§©

áéúëcea(bk f my)íãàî äîãàä éðt ìò øLà íe÷éä ìk úà çniå' ¦§¦©¦©¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨¥¨¨
'äîäa ãòå,'ebeäîäa øãäå íãà àLéøaz` xikfd dligz - §©§¥¨§¥¨¨¨©£©§¥¨

.dndad z` xikfd jk xg`e ,epnn zeprxetd dligzdy oeik mc`d
:apfn deg dxvepy xaeqd lr dywn `xnbdøîàc ïàîì àîìLa¦§¨¨§©§¨©

`id rlvdyáéúëc eðééä ,óeöøt(f a my),ï"éãeé éðLa 'øöéiå' ©§©§¦§¦©¦¤¦§¥¦
.[x`azpy itk] zepey zexev izy ea eid mc` z`ixaayïàîì àlà¤¨§©

øîàc`id rlvdyáðæ,eziixa zligzn mc`l didy'øöéiå' éàî- §¨©¨¨©©¦¤
df weqt x`al yi ezhiyl :`xnbd zvxzn .o"icei ipya azkp recn

,éæt ïa ïBòîL éaø øîàc ,éæt ïa ïBòîL éaøãk'xviie' aezky edn ¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦
,o"icei ipyaéøöBiî éì éBàe.éøöiî éì éBà ¦¦§¦¦¦¦§¦

:`xnbd dywnáéúëc eðééä ,óeöøt øîàc ïàîì àîìLa(a d my) ¦§¨¨§©§¨©©§©§¦§¦
'íàøa äá÷ðe øëæ'xkf xak did mc`d z`ixa zligzay ,'ebe ¨¨§¥¨§¨¨

.[x`azpy itk] dawpeäá÷ðe øëæ' éàî ,áðæ øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¨¨©¨¨§¥¨
,'íàøa:`xnbd zvxzn .cala xkf did ezxivi zligza ixd §¨¨

df weqt x`al yi ezhiyláéúk ,éîø eäáà éaøc ,eäáà éaøãk¦§©¦£¨§©¦£¨¨¥§¦
,'íàøa äá÷ðe øëæ',mipy e`xap dligzny rnynáéúëe(e h my) ¨¨§¥¨§¨¨§¦

,'íãàä úà äNò íéäìà íìöa ék'cg` `xap dligzny rnyne ¦§¤¤¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨
.cala,ãöék àäy `l`,íéðL úàøáì äáLçîa äìò älçzalre ¨¥©©§¦¨¨¨§©£¨¨¦§Ÿ§©¦

,'m`xa dawpe xkf' xn`p df.ãçà àlà àøáð àì óBqáìe§©Ÿ¦§¨¤¨¤¨
:`xnbd dywnáéúëc eðééä ,óeöøt øîàc ïàîì àîìLazxivia ¦§¨¨§©§¨©©§©§¦§¦

deg(`k a my)eizrlSn zg` gTIe','äpzçz øNa øbñiålhpy xg`y ©¦©©©¦©§Ÿ¨©¦§Ÿ¨¨©§¤¨
ick xyaa d`lnl jixv dide `neb enewna x`yp ipyd sevxtd z`

.eilr dfazze ,ezy` dpnn dlhipy `nebd z` d`xi `lyàlà¤¨
,'äpzçz øNa øBbñiå' éàî ,áðæ øîàc ïàîìapfd zlihp xg`l ixd §©§¨©¨¨©©¦§¨¨©§¤¨

:`xnbd zvxzn .melk xqg mc`d did `l,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨
àîézéàåz`f xn`y mixne` yie -øa ïîçð áø àîézéàå ,ãéáæ áø §¦¥¨©§¦§¦¥¨©©§¨©

Cúç íB÷îì àlà äëøöð àì ,÷çöéx`ypy xyad z` xebql - ¦§¨Ÿ¦§§¨¤¨¦§£¨
.jzgd mewna gezt

:`xnbd dywnøîàc ïàîì àîìLa`id rlvdyáéúëc eðééä ,áðæ ¦§¨¨§©§¨©¨¨©§¦§¦
deg zxivia(ak a my)ïáiå'mc`d on gwl xW` rlSd z` midl` 'd ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨

.deg z` d"awd epnn dpa mc`n apfd zlihp xg`y ,'dX`làlà §¦¨¤¨
,'ïáiå' éàî ,óeöøt øîàc ïàîì,dlek diepa xak dzid ixd §©§¨©©§©©¦¤

jxvp ezhiyl :`xnbd zvxzn .mc`n dcixtde dkzg wx d"awde
df weqt,àéñðî ïa ïBòîL éaø Løãc ,àéñðî ïa ïBòîL éaøãëì§¦§©¦¦§¤§©§¨§¨©©¦¦§¤§©§¨

'ä ïáiå' áéúëc éàî'ebe,'òìvä úà,oipa oeyl da xn`p recn ©¦§¦©¦¤¤©¥¨
àeä Ceøa LBãwä dòìwL ãnìîäeçìxry zrilw dl dyr - §©¥¤§¨¨©¨¨§©¨

,dzetiildàéáäåjk.ïBLàøä íãàìzyxtzn 'oaie' oeyly di`xde §¡¦¨§¨¨¨¦
,xry zrilw lràúòéì÷ì ïéøB÷ íiä ékøëa ïkL,[xry zrilwl-] ¤¥¦§©¥©¨¦¦§¦£¨

.'àúéiða'§¦¨¨
:weqt eze`n zxg` dyxc,øçà øácdeg zxivia aezky edn ¨¨£¥

,'ïáiå',oipa oeylaàðz àúéðúîa dì éøîàå ,àcñç áø øîàyie - ©¦¤¨©©¦§¨§¨§¦¨§©§¦¨¨¨
,`ziixaa xak epipy jky mixne`àeä Ceøa LBãwä dàðaL ãnìî§©¥¤§¨¨©¨¨

k äeçìzxevøöBà ïéða,d`eaz lyäæ øöBà äîeze` mipeaøö÷ §©¨§¦§©¨¨¨¤¨¨
[xv-]éãk ähîlî áçøå äìòîìîlkeiyúBøétä úà ìa÷ìlkl ¦§©§¨§¨¨¦§©¨§¥§©¥¤©¥
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zg`d lr ayei `ede ,mexcl zg` dpale
.mexce oetv dptp `ed `vnp ,mizpia dptpe
itl axrne gxfn laaa zeptl dvex did `le
,zcner l`xyi ux` ly dgxfna laay
eixg`ln `le eiptln `l erext `di `ly

.l`xyi ux` cvlïåôö åäðãù ééáà ìæà
íåøãåi` ,jk lr eax citwi m` ze`xl Ð

ux`l uega xn`c `aiwr iaxk dil `xiaq
.`zlinc dlr opictw inp
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3

4

ú÷øBæ äøî ,ñòBk ãák ,ïé÷Lî éðéî ìk úáàBL äàéø¥¨¤¤¨¦¥©§¦¨¥¥¨¨¤¤
,äðLé äáé÷ .ïçBè ïá÷ø÷ ,÷çBN ìBçè ,Búçépîe ätè Ba¦¨©¦¨§¥ª§§¨¥¥¨§¥¨

øBòpä ïLé ,ïLiä øBòð .øBòð óà¯:àðz .Bì CìBäå ÷Bnð ©¥¥©¨¥¨¥©¥¦§¥¨¨
íéøBòð íäéðL Bà íéðLé íäéðL íà¯.úî ãiî,àéðz ¦§¥¤§¥¦§¥¤§¦¦¨¥©§¨

íé÷écö :øîBà éìéìbä éñBé éaø¯,ïèôBL áBè øöé ©¦¥©§¦¦¥©¦¦¥¤§¨
íéòLø ."éaø÷a ììç éaìå" :øîàpL¯,ïèôBL òø øöé ¤¤¡©§¦¦¨©§¦§¦§¨¦¥¤©§¨

íéäìà ãçt ïéà éaì áø÷a òLøì òLt íàð" :øîàpL¤¤¡©§ª¤©¨¨¨§¤¤¦¦¥©©¡Ÿ¦
íéðBðéa ,"åéðéò ãâðì¯ãîòé" :øîàpL ,ïèôBL äæå äæ §¤¤¥¨¥¦¤§¤§¨¤¤¡©©£Ÿ

eðà ïBâk :àáø øîà ."BLôð éèôMî òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©¦Ÿ§¥©§£©¨¨§¨
!äiøa ìëì éiç øî ÷éáL àì :ééaà déì øîà .íéðBðéa¥¦£©¥©©¥¨¨¥¨©¥§¨§¦¨
Bà éøeîb éòéLøì àlà àîìò éøáéà àì :àáø øîàå§¨©¨¨¨¦§¥¨§¨¤¨¦§¦¥§¦
÷écö íà déLôða Lðéà òãéì :àáø øîà .éøeîb é÷écöì§©¦¥§¦¨©¨¨¥©¡¨§©§¥¦©¦
àlà àîìò éøáéà àì :áø øîà .åàì íà àeä øeîb̈¦¨¨©©¨¦§¥¨§¨¤¨
éøîò ïa áàçàì ;àñBc ïa àðéðç éaøìe éøîò ïa áàçàì§©§¨¤¨§¦§©¦£¦¨¤¨§©§¨¤¨§¦

¯àñBc ïa àðéðç éaøìe ,äfä íìBòä¯.àaä íìBòä ¨¨©¤§©¦£¦¨¤¨¨¨©¨
éäìà 'ä úà záäàå"íà :øîBà øæòéìà éaø ,àéðz ."E §¨©§¨¤¡Ÿ¤©§¨©¦¡¦¤¤¥¦

íàå ?"Eãàî ìëa" øîàð änì ,"ELôð ìëa" øîàð¤¡©§¨©§§¨¨¤¡©§¨§Ÿ¤§¦
íà :àlà ?"ELôð ìëa" øîàð änì ,"Eãàî ìëa" øîàð¤¡©§¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§¤¨¦

BðBînî åéìò áéáç BôebL íãà Eì Lé¯ìëa" øîàð Cëì ¥§¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨
Bôebî åéìò áéáç BðBînL íãà Eì Lé íàå ,"ELôð¯ ©§§§¦¥§¨¨¤¨¨¦¨¨¦

"ELôð ìëa" :øîBà àáé÷ò éaø ."Eãàî ìëa" øîàð Cëì§¨¤¡©§¨§Ÿ¤©¦£¦¨¥§¨©§§
¯äøæb úçà íòt :ïðaø eðz .ELôð úà ìèBð eléôà£¦¥¤©§§¨©¨©©©©©¨§¨

ñBtt àa ,äøBza ìàøNé e÷ñòé àlL äòLøä úeëìî©§¨§¨¨¤Ÿ©©§¦§¨¥©¨¨©
úBlä÷ ìéä÷î äéäL àáé÷ò éaøì Bàöîe äãeäé ïa¤§¨§¨§©¦£¦¨¤¨¨©§¦§¦

øîà .äøBza ÷ñBòå íéaøaàøéúî äzà éà ,àáé÷ò :déì ¨©¦§¥©¨¨©¥£¦¨¦©¨¦§¨¥
øácä äîì ,ìLî Eì ìBLîà :Bì øîà ?úeëìî éðtî¦§¥©§¨©¤§§¨¨§¨©¨¨

äîBc¯ìeøîà ?íéçøBa ízà äî éðtî :íäì øîà ,íB÷îì íB÷nî íéöa÷úî eéäL íéâc äàøå ,øäpä áb ìò Cläî äéäL ìòeL ¤§¨¤¨¨§©¥©©©¨¨§¨¨¨¦¤¨¦§©§¦¦¨§¨¨©¨¤¦§¥¨©¤§¦¨§
?íëéúBáà íò éúBáà eøcL íLk ízàå éðà øeãðå ,äLaéì eìòzL íëðBöø :íäì øîà .íãà éða eðéìò ïéàéánL úBúLø éðtî :Bì¦§¥§¨¤§¦¦¨¥§¥¨¨¨©¨¤§§¤¤©£©©¨¨§¨£¦§©¤§¥¤¨£©¦£¥¤

éìò íéøîBàL àeä äzà :Bì eøîàíB÷îa ,ïéàøéúî eðà eðúeiç íB÷îa äîe !äzà Ltè àlà ,äzà çwt àì !?úBiçaL çwt E ¨§©¨¤§¦¨¤¦¥©¤©©Ÿ¦¥©©¨¤¨¦¥©¨©¦§¦¥¨¦§¨§¦¦§
éiç àeä ék" :da áeúkL ,äøBza íé÷ñBòå íéáLBé eðàL åéLëò ,eðçðà óà !änëå änk úçà ìò eðúúéîéîé Cøàå E"E¯íà ,Ck ¦¨¥©©©©¨§©¨©£©§©§¨¤¨§¦§§¦©¨¤¨¨¦©¤§Ÿ¤¨¤¨¦

äpnî íéìháîe íéëìBä eðà¯,íéøeñàä úéáa eäeLáçå àáé÷ò éaøì eäeñôzL ãò íéèòeî íéîé eéä àì :eøîà !änëå änk úçà ìò ¨§¦§©§¦¦¤¨©©©©¨§©¨¨§Ÿ¨¨¦¨¦©¤§¨§©¦£¦¨©£¨§¥¨£¦
éøLà :déì øîà ?ïàëì Eàéáä éî !ñBtt :Bì øîà .Bìöà eäeLáçå äãeäé ïa ñBtôì eñôúå,äøBú éøác ìò zñtúpL àáé÷ò éaø E §¨§§©¤§¨©£¨¤§¨©©¦¡¦£§¨¨©¥©§¤©¦£¦¨¤¦§©§¨©¦§¥¨

BøNa úà íé÷øBñ eéäå ,äéä òîL úàéø÷ ïîæ äâéøäì àáé÷ò éaø úà eàéöBäL äòLa .íéìèa íéøác ìò ñtúpL ñBtôì Bì éBà§©¤¦§©©§¨¦§¥¦§¨¨¤¦¤©¦£¦¨©£¦¨§©§¦©§©¨¨§¨§¦¤§¨
ìò øòèöî éúééä éîé ìk :íäì øîà !?ïàk ãò ,eðéaø :åéãéîìz Bì eøîà .íéîL úeëìî ìBò åéìò ìa÷î äéäå ,ìæøa ìL úB÷øñîa§©§§¤©§¤§¨¨§©¥¨¨©§¨©¦¨§©§¦¨©¥©¨¨©¨¤¨¨©¨¦¦¦§©¥©

"ELôð ìëa" äæ ÷eñt¯éøàî äéä !?epîéi÷à àì éãéì àaL åéLëòå ,epîéi÷àå éãéì àáé éúî :ézøîà ,EúîLð úà ìèBð eléôàC ¨¤§¨©§§£¦¥¤¦§¨§¨©§¦¨©¨Ÿ§¨¦©£©§¤§©§¨¤¨§¨¦Ÿ£©§¤¨¨©£¦
éøLà :äøîàå ìB÷ úa äúöé ."ãçà"a BúîLð äúöiL ãò "ãçà"aéðôì úøMä éëàìî eøîà ."ãçà"a EúîLð äàöiL àáé÷ò éaø E §¤¨©¤¨§¨¦§¨§¤¨¨§¨©§¨§¨©§¤©¦£¦¨¤¨§¨¦§¨§§¤¨¨§©§£¥©¨¥¦§¥

!'åâå "íéúîî 'ä Eãé íéúîî" !?døëN Bæå äøBz Bæ :àeä Ceøa LBãwä¯éøLà :äøîàå ìB÷ úa äúöé ."íéiça í÷ìç" :íäì øîàE ©¨¨¨§§¨¨¦§¦¨§¦§¦¨©¨¤¤§¨©©¦¨§¨©§¨§¨©§¤
.àaä íìBòä éiçì ïneæî äzàL àáé÷ò éaø".'åëå "íéLãwä éLã÷ úéa ãâðk ïeeëî àeäL çøænä øòL ãâðk BLàø úà íãà ì÷é àì ©¦£¦¨¤©¨§¨§©¥¨¨©¨Ÿ¨¥¨¨¤Ÿ§¤¤©©©¦§¨¤§¨§¤¤¥¨§¥©¢¨¦
àlà eøîà àì :áø øîà äãeäé áø øîàéëä ,àaà øa àéiç éaøc déøa àaà éaø øîà ,éîð øîúéà .äàBøáe ,íéðôìå íéôBvä ïî ¨©©§¨¨©©Ÿ¨§¤¨¦©¦§¦§¦§¤¦§©©¦£©©¦©¨§¥§©¦¦¨©©¨¨¦

äðté àì äãeäéa äðôpä :ïðaø eðz .äøBL äðéëMäL ïîæáe ,øãb ïéàLáe ,äàBøáe ,íéðôìå íéôBvä ïî àlà eøîà àì :ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨Ÿ¨§¤¨¦©¦§¦§¦§¤§¤¥¨¥¦§©¤©§¦¨¨¨©¨©©¦§¤¦¨Ÿ¦¨¤
,äàBøa àlà eøñà àì :øîBà éñBé éaø äéäL ,øézî éñBé éaøå .áøòîe çøæî àlà äðté àì ìéìbáe ,íBøãå ïBôö àlà áøòîe çøæî¦§¨©£¨¤¨¨§¨©¨¦Ÿ¦¨¤¤¨¦§¨©£¨§©¦¥©¦¤¨¨©¦¥¥Ÿ¨§¤¨§¤

!àn÷ àpz eðééä íéîëç .íéøñBà íéîëçå .äøBL äðéëMäL ïîæáe ,øãb íL ïéàL íB÷îáe¯äðôpä :Cãéà àéðz .ïéããö eäééðéa àkéà §¨¤¥¨¨¥¦§©¤©§¦¨¨©£¨¦§¦£¨¦©§©¨©¨¦¨¥©§§¨¦©§¨¦¨©¦§¤
ìéìbáe ,íBøãå ïBôö àlà áøòîe çøæî äðté àì äãeäéa¯áøòîe çøæî ,øeñà íBøãå ïBôö ¦¨Ÿ¦¨¤¦§¨©£¨¤¨¨§¨©¨¦¨§¨¨¦§¨©£¨

ïîæa :øîBà äãeäé éaø .äàBøa àlà eøñà àì :øîBà éñBé éaø äéäL ,øézî éñBé éaøå .øzeî¨§©¦¥©¦¤¨¨©¦¥¥Ÿ¨§¤¨§¤©¦§¨¥¦§©
íéi÷ Lc÷nä úéaL¯íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæa ,øeñà¯ìëa øñBà àáé÷ò éaø .øzeî ¤¥©¦§¨©¨¨¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¨©¦£¦¨¥§¨

!àn÷ àpz eðééä àáé÷ò éaø .íB÷î¯çøæî éðáì déì ïééãL eåä äaø .õøàì õeç eäééðéa àkéà ¨©¦£¦¨©§©¨©¨¦¨¥©§¨¨¤©¨¨©§¨¥¦§¥¦§¨
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ברכות.  פרק תשיעי - הרואה דף סא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc - zekxa(ipy meil)

dúáàBL äàéø,qxkd iptecl cran ,dkezlïé÷Lî éðéî ìk ¥¨¤¤¨¦¥©§¦
d .hyed jxc qxkl eqpkpy,ñòBk ãákdeätè Ba ú÷øBæ äøîly ¨¥¥¨¨¤¤¦¨

dxnBúçéðîed .qrkd on eze` dhiwyne -.÷çBN ìBçèdïá÷ø÷ §¦¨§¥ª§§¨
ïçBèd .lk`nd ipin lk z`äðLé äáé÷.mc`d lr dpiy d`ian - ¥¥¨§¥¨

øBòð óà.ezpyn mc`d z` uiwn mhegd -ïLiä øBòðeøBòpä ïLé ©¥¥©¨¥¨¥©¥
s`de ezpyn mc`d z` dviwn daiwdy ,mdiciwtza etlgzd m` -

,dpiy eilr `ianBì CìBäå ÷Bnð.zeniy cr ylgpe jled mc`d - ¦§¥
íà ,àðzy `vnpe cala s`d yazydíéðLé íäéðLdaiwde s`d - ¨¨¦§¥¤§¥¦

,iyewa m` ik xerp epi`e dpiy eilr mi`ianBàdaiwd dyazyd
y `vnpe calaíéøBòð íäéðL,llk oyi epi`eãiî`ed.úî §¥¤§¦¦¨¥

:mc`ay mixvid ipy oipra cer,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,àéðz©§¨©¦¥©§¦¦¥
ïèôBL áBè øöé ,íé÷écö,mze` bidpne mda lyen -øîàpLceca ©¦¦¥¤§¨¤¤¡©

wicv didy jlnd'éaø÷a ììç éaìå'(ak hw mildz)'llg' yxcpe , §¦¦¨©§¦§¦
xabzn ip`y iptn ,znk aygp ialay rxd xvi ,xnelk ,zn oeyln

de .ipziqdl leki epi`e eilrïèôBL òø øöé ,íéòLømda lyen - §¨¦¥¤¨§¨
,mze` bidpneøîàpLcec ici lr(a el my)áø÷a ,òLøì òLt íàð' ¤¤¡©§ª¤©¨¨¨§¤¤

,'åéðéò ãâðì íéäìà ãçt ïéà ,éaìial axwa ip` ayeg ,xnelk ¦¦¥©©¡Ÿ¦§¤¤¥¨
iptn cgtln lcgiy ryxl xne`e m`ep [rxd xvi-] rytdy ,xne`e
epnn xeqiy cr ewigxdl ryxd z` bidpn rxd xvidy ixd .d"awd

de .exvein cgtd ixnblíéðBðéa,mixenb miwicv mpi`y el` -äæå äæ ¥¦¤¨¤
ïèôBL,rxd xvid minrtle mbidpn aehd xvid minrtl -øîàpL §¨¤¤¡©

(`l hw my)iM','BLôð éèôMî òéLBäì ïBéáà ïéîéì ãîòérnyne ¦©£Ÿ¦¦¤§§¦©¦Ÿ§¥©§
,eytpl mihtey ipy df mc`l yiy ,'ihtey' zaizay miax oeyln

.eriyedl epinil cner d"awde ,rxd xvide aehd xvid
eðà ïBâk ,[äaø] (àáø) øîàl miaygpééaà déì øîà .íéðBðéa ¨©©¨§¨¥¦¨©¥©©¥

,ok m` ,ecinlzäiøa ìëì éiç øî ÷éáL àìlkl xi`yn `l axd - Ÿ¨¦©©¥§¨§¦¨
`vnp ,xenb wicv aygp epi` dax elit` m` ik .zeigl zekf zeixad

erd lkei ji`e ,mlera xenb wicv oi`y.miiwzdl ml
:miryxe miwicv oipra zetqep zexninàîìò éøaéà àì ,àáø øîàå§¨©¨¨Ÿ¦¨¥¨§¨

éøeîb é÷écöì Bà éøeîb éòéLøì àlàibeprze zeaeh e`xap `l - ¤¨¦§¦¥§¥§©¦¥§¥
e` mixenb miryx ly mkxevl `l` `ad mlerde dfd mlerd
mdl oi`y ,miryxl zecrein dfd mlerd ze`pd ik .mixenb miwicv
lehil mikixv eyry miaeh miyrn lr xkyd z`e `ad mlera wlg
oi`y ,miwicvl zecrein `ad mlerd ze`pde ,cala dfd mlera
mlera mdizeevn xky milhepe melk dfd mlerdn zepdil mpevxa

.cala `ad
ceredéLôða Lðéà òãéì ,àáø øîàenvr oegal mc`d jixv - ¨©¨¨¥©¦¦§©§¥

zrcleåàì íà ,àeä øeîb ÷écö íà.xenb wicv epi`y e` - ¦©¦¨¦¨
àîìò éøaéà àì ,áø øîàdfd mlerd ibeprze zeaeh e`xap `l - ¨©©Ÿ¦¨¥¨§¨

`ad mlerdeì àlàjxev.àñBc ïa àðéðç éaøìe éøîò ïa áàçà ¤¨§©§¨¤¨§¦§©¦£¦¨¤¨
okyéøîò ïa áàçàìzeaeh z` d"awd `xa ,xenb ryx didy §©§¨¤¨§¦

äfä íìBòä,dyry miaeh miyrn lr xky el mlylàðéðç éaøìe ¨¨©¤§©¦£¦¨
àñBc ïazeaeh z` d"awd `xa ,xenb wicv didyàaä íìBòä ¤¨¨¨©¨

.eizeevn xky lk z` ea el mlyl
xn`p :dpyna epipy(d e mixac)éäìà é"é úà záäàå'ELaal lkA §¨©§¨¥¡Ÿ¤§¨§¨§

eytp xeqnl aiigy o`kn zcnel dpynde ,'Lc`n lkaE LWtp lkaE§¨©§§§¨§Ÿ¤
.'d zad` lr epenn lke

:df weqt ly eyexit oipra `ziixa d`ian `xnbdéaø ,àéðz©§¨©¦
øîàð íà ,øîBà øæòéìà(my)øîàð änì 'ELôð ìëa'mbìëa' ¡¦¤¤¥¦¤¡©§¨©§§¨¨¤¡©§¨

øîàð änì 'Eãàî ìëa' øîàð íàå ,'Eãàîmb,'ELôð ìëa'ixd §Ÿ¤§¦¤¡©§¨§Ÿ¤¨¨¤¡©§¨©§§
,mdipy oian xzeia aiagd xacd z` dxezd aezkzy ie`xd on
xzeia eilr aiagd z` m`y ,xnege lwa cnlpe ,oennd e` ytpd
xac mb xeqnl jixvy oky lk ,'d zad` lr xeqnl mc`d jixv

.eilr aiag zegt `edyàlà,jl xnel ,mdipy z` xikfd jkitlíà ¤¨¦
åéìò áéáç BôebL íãà Eì Léxzeiìëa' øîàð Cëì ,BðBînî ¤§¨¨¤¨¦¨¨¦¨§¨¤¡©§¨

åéìò áéáç BðBînL íãà Eì Lé íàå ,'ELôðxzeiêëì ,Bôebî ©§§§¦¤§¨¨¤¨¨¦¨¨¦§¨
.'Eãàî ìëa' øîàðe,øîBà àáé÷ò éaøaezkd zpeek,'ELôð ìëa' ¤¡©§¨§Ÿ¤©¦£¦¨¥§¨©§§

'd z` aed`l jixvy.ELôð úà ìèBð eléôà£¦¥¤©§§

jezn s` 'd z` cearl jixvy cnlp dpnn ,`ziixa `xnbd d`iane
:miyw mixeqiúeëìî äøæb úçà íòt ,ïðaø eðzinexàlL äòLøä ¨©¨¨©©©©¨§¨©§¨§¨¨¤Ÿ

.äøBza ìàøNé e÷ñòéonf eze`aàamkgdBàöîe ,äãeäé ïa ñett ©©§¦§¨¥©¨¨©¤§¨§¨
déì øîà .äøBza ÷ñBòå íéaøa úBlä÷ ìéä÷î äéäL àáé÷ò éaøì§©¦£¦¨¤¨¨©§¦§¦¨©¦§¥©¨¨©¥

,dcedi oa qettéðtî àøéúî äzà éà ,àáé÷òdúeëìî.jeyipriy £¦¨¦©¨¦§¨¥¦§¥©§
e aiydBì øîà,`aiwr iax,äîBc øácä äîì ,ìLî Eì ìBLîà ¨©¤§§¨¨§¨©¨¨¤

ìíéöa÷úî eéäL íéâc äàøå ,øäpä áb ìò Cläî äéäL ìòeL §¨¤¨¨§©¥©©©¨¨§¨¨¨¦¤¨¦§©§¦
migxeaeeøîà .íéçøBa ízà äî éðtî ,íäì øîà ,íB÷îì íB÷nî¦¨§¨¨©¨¤¦§¥¨©¤§¦¨§

éðtî ,Bìd,íãà éða eðéìò ïéàéánL úBúLø.epeqtzi `lyøîà ¦§¥§¨¤§¦¦¨¥§¥¨¨¨©
,íäìm`dízàå éðà øeãðå äLaiì eìòzL íëðBöøeicgiíLk ¨¤§§¤¤©£©©¨¨§¨£¦§©¤§¥

,íëéúBáà íò éúBáà eøcLdzid ezpeeke .zezyxd on elvpiz jke ¤¨£©¦£¥¤
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - zekxa(iyily meil)

ð úçà íòt ,àáé÷ò éaø øîà ,àéðzúéáì òLBäé éaø øçà ézñðë ©§¨¨©©¦£¦¨©©©©¦§©§¦©©©¦§ª©§¥
àqkä,dcedi ux`aìL epnî ézãîìåíéøác äLizlkzqdyk ©¦¥§¨©§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦

.dptp `ed cvikïéðôð ïéàL ézãîìdfd onfa elit` dcedi ux`a ¨©§¦¤¥¦§¦
oia oeekn erexity ote`aàlà ,áøòîe çøæîoia oeekn erexityk ¦§¨©£¨¤¨

ïéòøôð ïéàL ézãîìå ,íBøãå ïBôöecera sebd z` milbn oi` - ¨§¨§¨©§¦¤¥¦§¨¦
àlà ãneòîxak `edyk,áMeéî`ly exya d`xi `ly ick §¨¤¨§¨

,jxevlïéçp÷î ïéàL ézãîìåeikxv dyry xg`acia àlà ïéîéci §¨©§¦¤¥§©§¦§¨¦¤¨§
éàfò ïa déì øîà .ìàîNike ,`aiwr iaxlïàk ãò[jk lk-]zæòä §Ÿ¨©¥¤©©©¨¥©§¨

éðtEaøa E.el` lka zlkzqdydéì øîàzia zekld ,`aiwr iax ¨¤§©§¨©¥
`qkdéøö éðà ãBîììå ,àéä äøBz.C ¨¦§¦§£¦¨¦

:oipr eze`a ztqep `ziixaézñðëð úçà íòt ,øîBà éàfò ïa ,àéðz©§¨¤©©¥©©©©¦§©§¦
ìL epnî ézãîìå ,àqkä úéáì àáé÷ò éaø øçà.íéøác äL ©©©¦£¦¨§¥©¦¥§¨©§¦¦¤§Ÿ¨§¨¦

ïéðôð ïéàL ézãîìoiaàlà áøòîe çøæîoiaézãîìå ,íBøãå ïBôö ¨©§¦¤¥¦§¦¦§¨©£¨¤¨¨§¨§¨©§¦
ïéàLïéîia ïéçp÷î ïéàL ézãîìå ,áMeéî àlà ãneòî ïéòøôð ¤¥¦§¨¦§¨¤¨§¨§¨©§¦¤¥§©§¦©¨¦

éðt zæòä ïàk ãò ,äãeäé éaø Bì øîà .ìàîOa àlàøîà .Eaøa E ¤¨©§Ÿ¨©©¦§¨©¨¥©§¨¨¤§©§¨©
Bì,i`fr oaéøö éðà ãBîììå ,àéä äøBz.C ¨¦§¦§£¦¨¦

ly mewnl eax xg` qpkpy sqep cinlza dyrn d`ian `xnbd
:eiyrnn cenll ick zeripváøc dééøet äézez àðb ìò àðäk áø©©£¨¨§¨¥§¥§©

e ,ax ly ezhin zgz akye qpkp `pdk ax -÷çNå çNc déòîL©§¥§¨§¨©
åéëøö äNòådnr wgve ezy` mr dlha dgiy ax xaicy rny - §¨¨§¨¨

.ezhin yniye ,yinyzl dzevxl ickdéì øîà`pdk ax xn` - ¨©¥
,axléøN àìãk àaàc déîet éîcàìéLáz ódnec `a` ly eit - ¨¥¥§©¨¦§Ÿ¨¦©§¦¨

y`x zelw dz` bdep ,xnelk .mlern liyaz rnb `ly arx mc`k
.jzhin zyniy `l mlern eli`k d`xp dz`y cr jze`zl efk

déì øîà,`pdk axl ax÷et ,zà àëä ,àðäk,dvegd `v -åàìc ¨©¥©£¨¨¨©§§¨
àòøà çøBà.efk drya o`k zeidl ux` jxc ef oi`y oeik -Bì øîà ©©§¨¨©

yinyz zekld ,`pdk axéøö éðà ãBîììå ,àéä äøBz.C ¨¦§¦§£¦¨¦
.l`nya `l` oinia gpwl oi`y zeziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd

:`xnbd zxxan.ìàîOa àlà ïéîia ïéçp÷î ïéà äî éðtî¦§¥¨¥§©§¦©¨¦¤¨©§Ÿ
:xacd mrha zerc rax` d`ian `xnbd,àáø øîàoi`y mrhd ¨©¨¨

,oinia migpwnïéîia äðzéð äøBzäL éðtî,d"awd lyøîàpL ¦§¥¤©¨¦§¨©¨¦¤¤¡©
(a bl mixac),'Bîì úc Là Bðéîéî'['zc y`' z`xwpd] dxezdy epiid ¦¦¥¨¨

oi` jkitl ,xzei daeyg oini ciy ixd .d"awd ly epinin epl dpzip
.dpebn xac da zeyrl,øîà äpç øa øa äaømigpwn oi`y mrhd ©¨©©©¨¨©

,oiniaätì äáBø÷ àéäL éðtîjkitl ,dtl dhiyedl milibx - ¦§¥¤¦§¨©¤
.xzeia diwp didzy jixv,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåoi`y mrhd §©¦¦§¤¨¦¨©

,oinia migpwnda øLBwL éðtîd z`ïéléôzjkitl ,dipyd eci lr ¦§¥¤¥¨§¦¦
e .dzefal ie`x oi`,øîà ÷çöé øa ïîçð áømigpwn oi`y mrhd ©©§¨©¦§¨¨©

,oiniaäøBú éîòè da äàønL éðtîmc` dleryk ebdpy iptn - ¦§¥¤©§¤¨©£¥¨
jilene eriiql elv` exiag cnery ,`iapa xihtdl e` dxeza `exwl
,`xwnd inrh zpibpne lewd zdabd zxev itl xie`a zipnid eci

.dpebn xac ef cia zeyrl oi` jkitl
:df oipra ewlgp mi`pzd mby `xnbd d`ianeøæòéìà éaø .éàpúk§©¨¥©¦¡¦¤¤

,øîBà,oinia migpwn oi`y mrhdòLBäé éaø .da ìëBàL éðtî ¥¦§¥¤¥¨©¦§ª©
da áúBkL éðtî ,øîBà.zefefne oilitz dxez ixtqàáé÷ò éaø ¥¦§¥¤¥¨©¦£¦¨

.äøBú éîòè da äàønL éðtî ,øîBà¥¦§¥¤©§¤¨©£¥¨
:`qkd ziaa zeripv oipra cerìk ,éàìéðç øa íeçðz éaø øîà̈©©¦©§©£¦©¨

ìMî ìBvð ,àqkä úéáa òeðvä,íéøác äL,mdeïîe íéLçpä ïî ©¨©§¥©¦¥¦¦§Ÿ¨§¨¦¦©§¨¦¦
ïé÷éfnä ïîe íéaø÷òäziaa zeidl mkxc el` lky .[micyd-] ¨©§©¦¦©©¦¦

ixd `qkd ziaa repv `edyk la` ,myl qpkpd lkl wifdle `qkd
mail miny miaxwrde miygpd oi`e dwizyae zgpa eizerepz lk
.ea mi`ex mdy zeripvd zlrn iptn eilr miqg micyd mbe ,eil`

íéøîBà Léå,`qkd ziaa zeripva bdpzndyåéúBîBìç óà §¥§¦©£¨
,åéìò íéáMeéî.ezpya eze` milidan miwifnd oi`y itl §¨¦¨¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàéøáèa äåäc àqkä úéa àeää- ©¥©¦¥©£¨¦§¤§¨
,dixah xira didy cg` `qk ziaa dyrnéøz éa déa éìééò eåä ék¦£¨§¦¥¥§¥

é÷æzî àîîéa eléôàmiyp` ipy elit` eil` miqpkp eid xy`ky - £¦¦¨¨¦©§¦
mle` .miwefip eid ,meid zerya elit`e ,eicgiéqà éaøå énà éaø©¦©¦§©¦©¦

déãeçì ãçå ãç déa éìééò eåämdn cg` lk eil` miqpkp eid - £¨§¦¥©§©§¥
,ceglé÷æzî àìå.miwefip eid `l ok it lr s`e -,ïðaø eäì éøîà §Ÿ¦©§¦¨§¦§©¨¨

eúéôzñî àì.ewfpiz `ny mi`xi mkpi` ike -eäì éøîàin` iax Ÿ¦§§¦¨§¦§
,iq` iaxeïðéøéîb äìa÷ ïðàepizeaxn eplaiwy zxeqn yi epl - £©©¨¨§¦¦©

.wfpip `ly dilr mikneq ep`e ,`qkd ziaa bedpl cvikúéác äìa÷©¨¨§¥
àúe÷éúLe àúeòéðö ,àqkäzia zbdpd oipra eplaiwy zxeqnd - ©¦¥§¦¨§¦¨

lk `qkd zial miqpkp ep` okle ,my wezyle repv zeidl ,`qkd
ly erexit z` d`ex cg`d didi `ly ,zeripv meyn ecal cg`

oke .df mr df ggeyl `eap `ly icke ,exiagéøeqéc äìa÷zxeqn - ©¨¨§¦¥
,mixeqi mc`d lr mi`ayk bedpl cvik epizeaxnéòáîe àúe÷éúL§¦¨¦§¥

éîçø,dwizya mlawl `l` eilr mi`ad mixeqia hral `ly - ©£¥
.eilrn mxiqiy d"awdn mingx ywale

`l` `qkd ziaa miwifn micyd oi` llk jxcay x`ean df dyrna
zecnlp mdn ,miyrn ipy d`ian `xnbd .ecal myl qpkpy inl

:cg`d dyrnd .df xacl zevr dnk[dénà] déì àéaøî ,ééaà©©¥§©§¨¥¦¥
àqkä úéáì déãäa ìòéîì àøîàzlcbn dzid iia` ly en` - ¦§¨§¥©©£¥§¥©¦¥

zial ezi` qpkiy ick ,cinz enr jliy eze` zcnlne dy eliaya
.ecal iia` myl qpki `le `qkd

:`xnbd zl`eyàéãb déì àéaøìeicb en` el lcbze -jxevl mifr §©§¨¥©§¨
:`xnbd daiyn .dy el dlcib recn ,df.ólçéî øéòNa øéòN̈¦§¨¦¦©©

cyd slgzi `nye ,mifr xiryk ezxev `qkd zia ly cyd ,xnelk
xiryd `edy iia` xeaqie ,`qkd zial iia` mr jlie xiry eze`a

.en` el dpzpy
:ipyd dyrndàLéø éåäc énwî ,àáø,daiyi y`x dyrpy iptl - ¨¨¦©¥©£¥¥¨

,ezia ilzek ixeg`n el didy `qkd ziaa zeptil `vei didyk
àð÷ìa àæebîà àcñç áø úa déì àL÷ø÷î`cqg ax za dzid - §©§§¨¥©©¦§¨©§¨§¨¨¨

itl ,ea zywywne zyegp ly ltq jeza feb` zpzep `ax ly ezy`
dptp did `axe ,miwifnd z`e miygpd z` dgixan lewd zrnydy

la` .uegan lzekl xarn dcbpkCìîc øúay`x dyrpy xg`l - ¨©§¨©
mi`pwzn mdy oeik ,miwifnd iptn dxizi dxiny jixv dide ,daiyi

,mc` ipa x`yan xzei minkg icinlzaàçpîe àúååk déì àãáò©§¨¥©§¨©§¨
déLéøà àãé déìixeg`n ea dptpy mewnd cbpk oelg el dzyr - ¥§¨©¥¥

lr dzgipne oelgd jxc ziad jezn dci z` d`iven dzide ,ziad
.my dptpy zra exneyl ey`x

:mitqep miyp` yiy mewna dptpd oic,àleò øîàzeptil jxvpd ¨©¨
,sqep mc` enr yieãiî äðôð øãbä éøBçàwgxzdl jixv epi`e £¥©¨¥¦§¤¦¨

it lr s`e .ed`ex exiag oi`e mdipia dwiqtn xcbdy oeik ,melk
.giti m` rnyi exiagyäò÷aáemewn el oi`e zecy mewn `idy ©¦§¨

wgxznyk zeptil xzen ,my xzzqdlLhòúnL ïîæ ìk[gitn-] ¨§©¤¦§©¥
.òîBL Bøáç ïéàå`l mb exiagy ote`a wgxzdl jixv epi` la` §¥£¥¥©

rney mbe ed`ex exiagyk `weec zeptil xeqi` yiy epiid .ed`xi
.xzen ,d`ex epi`e rneyyk e` ,rney epi`e d`exyk la` ,ezgtd

:zwlegd drcøãbä éøBçà ,éëä éðúî ïúð øa éñéàexiag oi`y ¦¦©¨¨©§¥¨¦£¥©¨¥
`weec zeptil xzen ,ed`exïîæ ìkxeriya wgxznyLhòúnL ¨§©¤¦§©¥

[gitn-]äò÷aáe .òîBL Bøáç ïéàå`weec zeptil xzenïîæ ìk §¥£¥¥©©¦§¨¨§©
,eäàBø Bøáç ïéàL.giti m` rnyi `l mb dfk wgxna `edyky ¤¥£¥¥

.cala rneya oiae cala d`exa oia zeptil xeqi` yiy epiid
:ozp xa iqi` lr `xnbd dywn,éáéúéîzexdha epipy(a"n i"t)iabl ¥¦¥

inr milretd iptn cad ziaay onyd lr mixneyy ,zexdh ixney
,zeptil mixneyd ekxved m`y ,ede`nhie ea erbi `ly ux`d

øãbä éøBçàì ïéðôðå ãaä úéa çútî ïéàöBé,gztl dkenqdïäå §¦¦¤©¥©©§¦§¦©£¥©¨¥§¥
ïéøBäèeze`a `ny miyyeg oi`y ,dxdh zwfga x`yp onyde - §¦

s` xcbd ixeg` zeptil mixzeny ixd .ea rbpe ux`d mr qpkp onfd
.ozp xa iqi` ixack `ly ,egiti m` renyl mileki my mi`vnpdy

,ozp xa iqi` zrcl :`xnbd zvxznad zxinyel÷ä úBøäèminkg §§¨¥¥
x`y la` .oxneyl mikixvy oeik ,xzei ewgxzi `ly mixneyd lr

.giti m` exiag rnyi `ly cr wgxzdl jixv mc`
:ozp xa iqi` lr dywne `xnbd zxfeg,òîL àzly `tiqa epipy ¨§©
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המשך בעמוד וכק

ezny in` cenr aq sc ± iyily wxtzekxa

'åëå òùåäé éáø øçà.ded dcediae Ðïàë ãò.el` lka zlkzqpy ,jax ipta jipt zfrd df lk :xnelk Ð÷çùå çùã.yinyz ievix ly dlha dgiy ,ezy` mr Ðäùòå
åéëøö.ezhn yniye Ðéøù àìãëàìéùáú ó.jze`zl df y`x zelw bdep dz`y mlern jzhn zyny `ly enk ,arx mc`k Ðéøùó.frla x"ined =äôì äáåø÷ù

.dtl dhiyedl oilibx Ðïéìéôú äá øùå÷ù.el`ny rexfa Ðäøåú éîòèzke mi`iap dxez ly `xwn inrh zepibp Ðlevlvae lew zdabda oia xtqay cewipa oia ,miae
.l`xyi ux`n mi`ad mi`xewa izi`x ,dpibpd mrh itl eci jilen ,jtdn xteye `bxce `hyt ly dpibpd zenirpïé÷éæîä ïîå íéáø÷òä ïîå íéùçðä ïîezripv jeznc Ð

miygpd oi`e ,dwizyae zgpa bdpzn
oiqg oiwifnd s`e .ea ze`pwzdl miyibxn

.eilråéìò ïéáùåéî åéúåîåìçoi`y Ð
.eze` oilidan oiwifndäìá÷zxeqn Ð

.`qkd ziaa epizeaxn eplawy bdpneäìá÷
àúå÷éúù éøåñéãoixeqia hrai `ly Ð

.eilr mi`adàøîéà äéì äéáøîzlcbn =
.cinz enr jledy ezcnlne ,dy eløéòùÐ

mdilre ,xiryl dnec `qkd zia ly cy
."my ecwxi mixirye" (bi ediryi) xn`p

àð÷ìá àæåâîàly ltqa feb` zpzep Ð
dcbpk dptp `ede ,zian ea zywxwne zygp

.ueganêìîã øúádaiyi y`x dyrpe Ð
mi`pwzny .miwifnd iptn ith xeniy jixv
ipa x`yn xzei minkg icinlza micyd

.mc`àúååëdptp `edy mewn cbpk ,oelg =
.ziad ixeg` myãéî äðôð øãâä éøåçàÐ

.melk wgxzdl jixv oi`eäò÷ááåjixv Ð
ly miyehr exag rnyi `ly ick wgxzdl
`ly ick cr wgxzdl jixv oi` la` .dhn

.ep`xi'åëå øîà éùà áøcr opiqxb `l Ð
.ikda ozp xa iqi`cl iwenc onwlïéàöåé

ãáä úéá çúôîony ly zexdh ixnyn Ð
gztn mi`vei zeptl ekxved m` ,cad zia
,gztd iptly xcbd ixeg`l oiptpe cad zia
ux`d mr qpki jk jeza `ny oiyyeg oi`e
.cin xcbd ixeg`l oiptp :`nl` ,rbie

åì÷ä úåøäèázexdh zxiny liaya Ð
.`qkd ziaa elwdå÷çøé äîëixney Ð

.zexdhåäàåø àäéù éãëleki epi`c oeike Ð
zeptl jxved m` jgxk lr ,xzei wgxzdl
.ep`xi `ly irac iqi`c `zaeiz ,dpti Ð

ïðáø åäá åìé÷àãelwd ozxiny liaya Ð
.`qkd ziaaäéì éæç äéãéãì ìáàla` Ð

.wigxi `le ,ze`xl leki exag z` envr `ed
íåéá äðôðù íå÷îámc` ipan wgxzn Ð

.meiak dlilaåîöò íãà âéäðé.zeptl Ð
úéøçù.meid mcew Ðúéáøòå.dkygyn Ð

÷çøúäì êéøö àäé àìù éãëoi` :`nl` Ð
.dlila oiwgxznàúëåã éì åðôipan Ð

.mc`íåéá äðôðù êøãëgth rext oiprl Ð
(a,bk) i`nw iwxta opixn`ck ,miigthe

.lirl opixn`ck ayeineúéåæ ïø÷ìyi m` Ð
dlila my wlzqdl jixv jenq zief oxw

.ielba dpti `le ,meiakùîùîe` xexva Ð
zay zkqna opixn`ck ,miawp geztl mqiwa
`di `ly ayend ynyn :xg` oeyl .(`,at)
il dnl ok m`c ,oebd oey`x oeyle .jlkeln

mityk meyn?øáë áùéù ïåéë éì ÷åôéú
åùåîùî ìéòåé äîå ,åéãâá íéëìëåìîàì ?

éì àì éì.il elkez `l Ðàìå íéçú àì
íéúçúlr miieyrd mitykd zeny md Ð

.zeipezgz iciéðäî àìå éðä àìolek `l Ð
.ozvwn `leéùøç àìå àùøçã éùøç àì

àúùøçã`le ,xkf sykn zEtykn `le =
ipd `l :xg` oeyl .dawp dtykn zEtykn
cer lirei `le glvi `l = ipdn `le

.zEtykn
ìò
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àáøjlnc xza 'ek `yix dedc inwn
'ek `ci dil `gpne `zeek dil dcar
xg` cr `ax jln `l jgxk lrc :dniz Ð
`caera lirl rnynck ,iia` ly ezxiht
dneg :xn`wc zeaezka oke ,`icd xac
seqa ,`axc dinwl `iz` iia`c edziac
lirlc ,dniz edfe .(`,dq) "it lr s`" wxt
mcew dzxiht melga d`xc rnyn (`,ep)
`l mewn lkn :xnel yie !iia`c ezxiht

.iia` xg` cr dxhtp

úåëøá úëñîã úåôñåú å÷éìñ
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,eäðöøz äaø ìò .íBøãå ïBôö eäðãL ééaà ìæà ,áøòîe©£¨£©©©¥§©§¨§¨©©¨¨§©§
àøéáñ àáé÷ò éaøk àðà ?éì øòöî÷c éàä ïàî :øîà£©©©§¨§©¥¦£¨§©¦£¦¨§¦¨

.øeñà íB÷î ìëa :øîàc ,éì:àáé÷ò éaø øîà ,àéðz ¦§¨©§¨¨¨©§¨¨©©¦£¦¨
,àqkä úéáì òLBäé éaø øçà ézñðëð úçà íòt©©©©¦§©§¦©©©¦§ª©§¥©¦¥
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eäa éìekzñàì àòøà çøBà åàìå éLð[éà] éáúémiayei `ny - ¨§¦¦§¥§¨©©§¨§¦§©¥§
.miptpyk mda lkzqdl ux` jxcn epi`e ,zeptil miyp` my

:`qkd ziaa xacl oi`y x`ean eae ,dyrn d`ian `xnbdáø©
ìò àøôñ[qpkp-]àqkä úéáì.eikxv zeyrlàaà éaø àúàeøçð ©§¨¨§¥©¦¥£¨©¦©¨§©

àáaà déìinl oniq zzl ,gztd lv` ecnera leriy lew rinyd - ¥©¨¨
epi`e `qkd zial qpkidl mc` dvexyk ,mibdep eid oky .miptay
xg` `vnp m`e ,gztd lv` lrzyn `ed ixd ,iept mewnd m` rcei
la` .my `edy ericedl ick leriy lew rinyn `ed s` did mipta

`l` ,bedpk dxfg lrzyd `l `xtq axdéì øîà,`a` iaxlìeòéì ¨©¥¥
øîax didy onf lk qpkidln rpnp `a` iax mpn` .ipec` `eai - ©

.mipta `xtq÷ôðc øúa,`qkd zian `xtq ax `viy ixg` -øîà ¨©¦§©¨©
déì,`a` iaxøéòNc éléî Cì zøîâe øéòNì zìééò àì àzLä ãò ¥©©§¨Ÿ£©§§§¥¦§©§§¨¦¥§¥¦

zcnl xake ,mi`nexd xiry ipa ly mvx`l zqpkp `l oiicr -
.`qkd ziaa mirepv mpi`y mdiyrnk zeyrlïðz éëä åàìike - ¨¨¦§©

dpyna epipy jk `l(.ek cinz),äøeãîy` ly lecb wqid -íL äúéä §¨¨§¨¨
,ziad xday dligna -ãBák ìL àqkä úéáedze`a my did ¥©¦¥¤¨

didy dliahd ziaa milaeh okn xg`le ea miptp mipdky ,dlign
.epphvi `ly dxecnd cbpk minngzne ,myBãBák äéä äæådfe - §¤¨¨§

m`y ,'ceak ly' `qkd zia `xwp didy mrhdìeòð Bàöî- §¨¨
,dlerp ely zlcdy,íãà íL LiL òeãéacr qpkidln oiznie §¨©¤¥¨¨¨

m`e ,myn mc` eze` `viyíãà íL ïéàL òeãéa ,çeút Bàöî§¨¨©§¨©¤¥¨¨¨
.qpkidl `ed lekieàeä àòøà çøBà åàì àîìàoi`y o`kn gken - ©§¨¨©©§¨

`ly ick oniql zlc my eyr okle ,`qkd ziaa xacl ux` jxc ef
zxaic ji`e .el aiydl dld jxhvie mc` my yi m` le`yl jxhvi

.'xn leril' il zxn`e `qkd ziaa jzeida dz`
:`qkd ziaa xaic `xtq ax recn `xnbd zx`anàeäå[`xtq ax-] §

,øáñ`a` iaxyàeä ïkeñî,cin qpki `l m` zelglïaø ,àéðúc ¨©§¨§©§¨©¨
øæBçä ãenò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLligzdy irx ly cenr - ¦§¤©§¦¥¥©©¥

,xfge sebl ueg z`vlï÷Bøãä éãéì íãàä úà àéáîly ileg - ¥¦¤¨¨¨¦¥©§¨

e ,ohad getipøæBçä ïBìéñ,`vi `le z`vl xwrpy milbx in geliw - ¦©¥
ïB÷øé éãéì íãàä úà àéáî.zewixen miptd eay ileg - ¥¦¤¨¨¨¦¥¥¨

:mc` my yiyk `qkd zial dqipk oipra dyrn d`ian `xnbdéaø©¦
áì ìò øæòìààqkä úé,eikxv zeyrl my ayieàeää àúà ¤§¨¨¨§¥©¦¥£¨©

dé÷çc ,[äàîBø] (äàñøô)iax z` sgc ,cg` i`nex myl `a - ¨¨©£¥
.enewna ayie xfrl`÷ôðe øæòìà éaø í÷.dvegd `vie -àúà ¨©¦¤§¨¨§©£¨

déLkøëì déèîL àðB÷øcly zleglgd z` hnye ygp `a - §¨¨©§¥§©§§¥
.bxdpe ,etebl ueg i`nexdøæòìà éaø déìò éø÷xyany dn z` ¨¥£¥©¦¤§¨¨

l`xyil `iapd(c bn diryi)LiYad` ip`e'ézçz íãà ïzàå'E,'ebe ©£¦£©§¦§¤¥¨¨©§¤
mze` ezad` jezn ,d"awd iptl miqirkn l`xyi xy`ky epiid
ipa lr hxta df weqt yexcl yie ,mzgz miebd lr ezng jtey `ed

,mec`éø÷z ìàoz`e'íãà,'jizgzàlàoz`e'íBãàoke .'jizgz ©¦§¥¨¨¤¨¡
.xfrl` iax ly enewna bxdpy i`nex eze`a did

le`y scx xy`k :`qkd ziaa zeripv oipra dyrn d`ian `xnbd
,cec `agzd day dxrna zeptdl le`y qpkp ebxdl ick cec xg`
spk z` zxk `l` ebxd `l `ede ,le`y z` bexdiy eiyp` el exn`e

el xn`e eixg` cec `vi le`y `viy xg`e ,elirn(i ck '` l`eny)

éìò ñçzå Eâøäì øîàå''Ezl`ey .jilr izqge jbxdl leki iziid - §¨©©£¨§©¨¨¨¤
xnel cecl el did ike :`xnbddéì éòaéî 'ézøîàå' ,'øîàå'did ± §¨©§¨©§¦¦¨¥¥

xn` recn dyw oke ,xnel jixvdéì éòaéî 'ézñçå' ,'ñçzå'did ± ©¨¨§©§¦¦¨¥¥
.xnel jixv

:`xnbd daiyn,øæòìà éaø øîàjkì ãåc Bì øîàïî ,ìeàL ¨©©¦¤§¨¨¨©¨¦§¨¦
,äzà óãBø éøäL ,äzà äâéøä ïa äøBzä,ipbxdl ywan dz`y ©¨¤£¦¨©¨¤£¥¥©¨

äøîà äøBzäåd,Bâøäì íkLä Eâøäì àa,jbxdl ip` i`yxeàlà §©¨¨§¨¨©£¨§©§¥§¨§¤¨
éìò äñç àéä Ea äúéäL úeòéðöE.jze` bexd` `ly §¦¤¨§¨§¦¨¨¨¤

:le`ya dzidy zeripvd idn zx`an `xnbdàéä éàîezeripvd ©¦
,ea dzidyáéúëcdxrna zeptdl le`y zqipk oipra my(b ck my), ¦§¦

Cñäì ìeàL àáiå ,äøòî íLå Cøcä ìò ïàvä úBøãb ìà àáiå'©¨Ÿ¤¦§©Ÿ©©¤¤§¨§¨¨©¨Ÿ¨§¨¥
,'åéìâø úàeàðzle`y qpkpy ,weqtd xe`iaa `ziixaaíéðôì øãb ¤©§¨¨¨¨¥¦§¦

äøònî íéðôì äøòîe øãb ïîdidy zngne ,eilbx z` jqdl ick ¦¨¥§¨¨¦§¦¦§¨¨
xn`py ,le`ya dzid zeripv cere .cec ebxd `l jk lk repv(my)

Cñäì','eilbx z`CëqL ãnìî øæòìà éaø øîàlrBîöòecbaa §¨¥¤©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¥¤¨©©§
.äkeñk§¨

:oipr eze`a xn`py sqep weqt zyxec `xnbdúà úøëiå ãåc í÷iå'©¨¨¨¦©¦§Ÿ¤
ðkì øLà ìéònä ó'èla ìeàL(c ck my),,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà §©©§¦£¤§¨©¨¨©©¦¥§©¦£¦¨

óBñ íéãâaä úà äfáîä ìkyøîàpL ,íäî äðäð Bðéà` '` mikln) ¨©§©¤¤©§¨¦¥¤¡¤¥¤¤¤¡©
(`,'Bì íçé àìå íéãâaa eäeqëéå íéîiá àa ï÷æ ãåc Cìnäå'§©¤¤¨¦¨¥¨©¨¦©§©©§¨¦§Ÿ¦©

.eini seqa micbadn dpdp `l le`y icba z` dfiay oeikny
cec :cec xg` le`y zticx oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd

le`yl xn`(hi ek '` l`eny),'äçðî çøé éá Eúéñä 'ä íà''d m` - ¦¡¦§¦¨©¦§¨
jzng aiydl izlitz z` lawi ,ize` `pyzy jze` ziqdy `ed

.ipnnøæòìà éaø øîàúéñî ,ãåãì àeä Ceøa LBãwä déì øîà , ¨©©¦¤§¨¨¨©¥©¨¨§¨¦¥¦
,éì úéø÷jklúéa ìL úB÷Bðéz eléôàL øáãa EìéLëî éðà éøä ¨¦¨¦£¥£¦©§¦§§¨¨¤£¦¦¤¥

áéúëc ,BúBà íéòãBé ïaø(ai l zeny)ìàøNé éða Làø úà àOú ék' ©¨§¦¦§¦¦¦¨¤Ÿ§¥¦§¨¥
,'åâå 'BLôð øôk Léà eðúðå íäéce÷ôìl`xyi z` zepnl oi`y ¦§¥¤§¨§¦Ÿ¤©§

rcil milwyd z` epnie ,lwyd zivgn cg` lk epziy ici lr `l`
.dtibn mda didz `ly ick mpiipnãiîcia d"awd egipdy xg` ¦¨

,ziqndìàøNé ìò ïèN ãBîòiå''l`xUi z` zFpnl cieC z` zqIe ©©£¨¨©¦§¨¥©¨¤¤¨¦¦§¤¦§¨¥
(` `k '` minid ixac),áéúëe(` ck 'a l`eny)øîàì íäa ãåc úà úñiå' §¦©¨¤¤¨¦¨¤¥Ÿ

øôBk eäéépéî ì÷L àì eäðéðîc ïåéëå ,'ìàøNé úà äðî Cì± ¥§¥¤¦§¨¥§¥¨¦§¦§Ÿ§©¦©§¤
,dtibnd mdilr d`a jkle ,xtek mdn gwl `l mze` dpnyke

áéúëc(eh ck my).'ãòBî úò ãòå ø÷aäî ìàøNéa øác 'ä ïziå' ¦§¦©¦¥¤¤§¦§¨¥¥©Ÿ¤§©¥¥
:`xnbd zl`ey .weqta xn`py 'cren zr' edn zx`an `xnbdéàî©

edn ±'ãòBî úò':`xnbd daiyn .dtibnd dwqt eayìàeîL øîà ¥¥¨©§¥
déðúç àáñ[epzg-]déîMî àðéðç éaøc[enyn-],àðéðç éaøc ¨¨©§¥§©¦£¦¨¦§¥§©¦£¦¨

dtibnd dzidyãéîzä úèéçL úòMî,xweaaéøæ úòL ãòBú÷± ¦§©§¦©©¨¦©§©§¦¨
zryn epiidc ,'xweadn' weqtd zpeek dfe ,gafnd lr enc zwixf
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המשך בעמוד וכק



xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - zekxa(iriax meil)

àîéàåa ,xen`e ±øeñàc úéaä øäea qpkdlàôìéì ,ìòðîa± §¥¨©©©¦§¨§¦§¨¥§¨
xnege lwa dwiwx cnlpìòðnî,xeq`léøLc úñðkä úéa ìáà± ¦¦§¨£¨¥©§¤¤§¨¦

ea qpkdl xzenyéìécà ,ìòðîaólwa dwiwx cnel dz`y cr ± §¦§¨©§¨¦
xnegeóìéð ,øzéäìe ìòðnîxnege lwa cnlp ±àéøcðtwî ¦¦§¨§¤¥¥©¦©©§¨§¨

,dqe`n dpi`y s` zqpkd ziaa dxeq`y,øeqàìexazqn oky §¦
wx xeq`l.dqe`n `idy oeik zqpkd ziaa dwi

,àáø øîà àlàxazqny meyn zqpkd ziaa dwiwx xizdl yi ¤¨¨©¨¨
`edy xnelék[enk-]Búéa,mc` lyãéô÷ àéøcðtwà Búéa äî ¦¥©¥©©©§¨§¨¨¦

Lðéàe ,`ixcptw eyri `ly citwn mc` eziaay enk ±ä÷é÷øà ¦¦©§¦¨
Lðéà ãéô÷ àì ìòðîe,citwn mc` oi` ±óàa,úñðkä úéá ¦§¨Ÿ¨¦¦¦©¥©§¤¤

,øeñàc àeä àéøcðt÷la`éøL ìòðîe ä÷é÷ø.xzen - ©©§¨§¨§¨§¦¨¦§¨¨¦
:dpyna epipy'åëå Lc÷naL úBëøá éîúBç ìk,mixne` eid oey`x ¨§¥§¨¤©¦§¨

elwliwy ipy ycwnae ,'mlerd cr l`xyi idel` 'd dz` jexa'
,cg` mler `l` oi`y mixne`e `ad mlera mixtek eidy miwecvd
.'mlerd cre mlerd on' dkxad znizga mixne` eidiy epwiz

:`xnbd zl`ey .ok exn`iy owzl ekxved recn x`az `xnbdìk̈
änì Ckm` ,'mlerd cre mlerd on' exn`iy owzl ekxved dnl ± ©¨¨

`ly rnyn ixd ,cg` `l` mler oi`y mixne` eidy mipind meyn
oi`y rnyny ,'mlerd on' mixne` eidy meyn `l` lewliwd `a
on' xnel `le xvwl epwziy did xzei aeh ok m`e ,cg` mler `l`

.lewliw o`k didi `le 'mlerd
:`xnbd daiynLc÷na ïîà ïéðBò ïéàL éôì`l` ,jxand xg` §¦¤¥¦¨¥©¦§¨

epwzi m` s` oky oeike ,'cre mlerl ezekln ceak my jexa' miper
exn`i oiicr ik ,zlrez dfn didi `l 'mlerd on' llk xnel `ly
ezekln ceak my jexa' gqep iptn ,cg` mler `l` oi` mipind
exn`iy owzl ekxved jkl ,cg` mler mixikfn ea mby 'cre mlerl
ixac elhae ycg mler yiy xxazp dfay ,'mlerd cre mlerd on'
'cre mlerl ezekln ceak my jexa' mixne`y it lr s` f`e ,mipind

cg` mler `l` oi`y xnel e`ai `l.
`ziixa d`ian `xnbd(:n dheq)on` miper oi`y weqtdn zyxecd

:ycwnaøîàpL ,Lc÷na ïîà ïéðBò ïéàL ïépîe(d h dingp)eîe÷' ¦©¦¤¥¦¨¥©¦§¨¤¤¡©
,'íìBòä ãò íìBòä ïî íëéäìà 'ä úà eëøajexa' xne` jxandy ¨£¤¡Ÿ¥¤¦¨¨©¨¨

,'mlerd cre mlerd on l`xyi idel` 'døîBàå(my)(úà) eëøáéå' §¥¦¨§¤
,'äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe EãBák íLjexa' mixne` miperdy ¥§¤§©©¨§¨¨§¦¨

.'cre mlerl ezekln ceak myìBëéy xnel iziidïlek úBëøaä ìk ¨¨©§¨¨
,úçà äläz ïäì àäzzg` mrt exn`i dpexg`d dkxad seqay §¥¨¥§¦¨©©

.'cre mlerl ezekln ceak my jexa' zekxad lk lrøîBì ãeîìz©§©
,aezkd epcnln ±äëøa ìk ìò ,'äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe'§©©¨§¨¨§¦¨©¨§¨¨

äëøáednvr ipta.äläz Bì ïz §¨¨¤§¦¨
:dpyna epipy'åëå Bøáç íBìLa ìàBL íãà àäiL eðé÷úämya ¦§¦¤§¥¨¨¥¦§£¥
xn`py ,myd(c a zex)'d mixvFTl xn`Ie mgl ziAn `A fra dPde'§¦¥Ÿ©¨¦¥¤¤©Ÿ¤©§¦

xne`e ,''d Lkxai Fl Exn`Ie ,mkOr(ai e mihtey),'ligd xFAB LOr 'd' ¦¨¤©Ÿ§§¨¤§¦§¦¤¨¦
xne`e(ak bk ilyn)iM fEaY l`e'xne`e ,'LO` dpwf(ekw hiw mildz)zr' §©¨¦¨§¨¦¤¥

dpynd dkxved recn x`az `xnbd .'LzxFY Extd 'dl zFUrl©£©¥¥¨¤
:`xnbd zl`ey .miweqtd lkn di`x `iadløîBàå éàîrecn ± ©§¥

xn`py dnn ok epcnl xak ixd ,sqep weqt `iadl dpynd dkxved
,dpynd zpeek `id jk :`xnbd daiyn .freaaæòa àîéz éëå§¦¥¨Ÿ©

øîà÷ déLôðc dézòcîmyd mya l`yy freay xn`z m`e ± ¦©§¥§©§¥¨¨©
,epnn cenll oi`e ,envr zrc lr ok dyròîL àzrnye `a ± ¨§©

el xn` y`ei oa oercbl `ay j`lndy ,xg` weqtn xacl di`x'ä'
ïBòãâì déì øîà÷c àeä Càìî àîéz éëå ,'ìéçä øBab Enòm`e ± ¦§¦¤¨¦§¦¥¨©§¨§¨¨©¥§¦§

ly enelya le`yl `a `l j`lndy xn`ze ef di`x mb dgcz
mydy exyal d"awd zegilya ok el xn` `l` ekxal `le oercb

,enròîL àzaezky ,xg` weqtn xacl di`x rnye `a ±ìà' ¨§©©
'Enà äð÷æ ék æeáz,dyr ezrcny xn`ze frea z` dfaz l` ± ¨¦¨§¨¦¤

,eknqiy in lr mdl yi ik ,l`xyi ipwfn cnl `l`,øîBàåúò' §¥¥
,'EúøBz eøôä 'äì úBNòìmya le`yl frea jnq df weqt lre ©£©¥¥¨¤

.myd

:mipiipr ipya 'zeyrl zr' weqtd z` yexcl yiy x`an `axøîà̈©
àø÷ éàä ,àáøweqt ±,eyxcl z`a m` dfLéøcî déôéñì déLéøî ¨¨©§¨¥¥¥§¥¥¦§¦

Léøcî déLéøì déôéqîxyt`e eteql ezligzn eyxcl xyt` ± ¦¥¥§¥¥¦§¦
,eixac z` `ax yxtne .ezligzl eteqn eyxcldéôéñì déLéøî¥¥¥§¥¥

Léøcî,ezaizkk yxcp `ed jk ±''äì úBNòì úò'mipnf 'dl yi ± ¦§¦¥©£©
,epevx ixaer z` yiprdle htyn zeyrlíòè éàîmrhd dn ± ©©©

,zeprxet mdilr `ianyíeMîydéLéøì déôéqî .'EúøBz eøôä' ¦¥¥¨¤¦¥¥§¥¥
Léøcîjpevx iyer ,ezligzl eteqn yxcp `ed jk ±,'EúøBz eøôä' ¦§¦¥¥¨¤

àîòè éàî,jzxez z` mixitny mrhd dn ±úBNòì úò' íeMî ©©£¨¦¥©£
''äìjexa yecwd ly enyl xcbe biiq zeyrl jixvy onf `edy ± ©

.`ed
:''dl zeyrl zr' oipra `ziixa d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaìlä ©§¨¦¥

ïéñéðënä úòLa ,øîBà ï÷fämiviaxn xecd inkg oi`y drya ± ©¨¥¥¦§©©©§¦¦
,micinlzl dxezøft.micinlzl dpye jzxez z` dz`úòLa ©¥¦§©

íéøfôîä,dxez miviaxn xecay milecbdy drya ±ñpkz` dz` ©§©§¦©¥
ceakl df s`y ,micinlzd z` cnlze dxxy lehiz l`e jzxez

.deprd zcina feg`l miny,åéìò äáéáç äøBzäL øBc úéàø íàå§¦¨¦¨¤©¨£¦¨¨¨
øft,jka ciqtzy yeygz l`e ,mixg`l cnle jzxez z`øîàpL ©¥¤¤¡©

(ck `i ilyn),,'ãBò óñBðå øfôî Lé'`l` ciqtn epi`y wx `l xnelk ¥§©¥§¨
.cer el sqepyñpk ,åéìò äáéáç äøBzä ïéàL øBc úéàø íàåz` §¦¨¦¨¤¥©¨£¦¨¨¨©¥

,oeifal dxez ixac lihze mixg`l dcnlz l`e jzxezúò' øîàpL¤¤¡©¥
'EúøBz eøôä 'äì úBNòìdxezd z` xtdl jixv mday mipnf yi - ©£©¥¥¨¤

.mixg`l dcnlln
oi`y mewna dxezd cenil oipra `xtw xa ixac z` d`ian `xnbd

:micnelúìæ ,àøt÷ øa Løc,lefa dxegq zi`x m` ±äð÷ õBá÷ ¨©©©¨¨¨©§§¥
dpéî.xwiizdl dteqy ,dpnn dpwze uawz ±øáb úéìc øúàa± ¦¨©£©§¥§©

,d`xed zexedl yi` my oi`y mewnaøáb éåä ïnz.yi` `dz my ± ©¨¡¥§©
dpéî òîL ,ééaà øîàc `xtw xa ixacn gken -øáb úéàc øúàa ¨©©©¥§©¦¨©£©§¦§©

øáb éåäz àì ïnz`dz `l my d`xed dxeiy yi` yiy mewna ± ©¨Ÿ¤¡¥§©
:`xnbd dywn .yi`àèéLtzexedl oi`y ,df oic `ed heyt `ld ± §¦¨

eax ipta dkld(:aq oiaexir)xa ixac jezn ecnll iia` jxved recne ,
:`xnbd zvxzn .`xtwïéåL íäéðMLa àlà äëøöð àì`l ± Ÿ¦§§¨¤¨§¤§¥¤¨¦

xtw xa ixacn cenll iia` jxved,miey mdipyy ote`l `l` `
lehiz l` epnn lecb jpi`e mkg cinlz yiy mewna z`a m`y

.enewna zexedl dxhr
:`xtw xa ly enyn mitqep mixn`n d`ian `xnbdøa Løc̈©©

ìëa' ,da ïéeìz äøBú éôeb ìkL äpè÷ äLøt éäBæéà ,àøt÷©¨¨¥¦¨¨¨§©¨¤¨¥¨§¦¨§¨
éëøcéúçøà øMéé àeäå eäòã E'E(e b ilyn)myl eidi jiyrn lky , §¨¤¨¥§§©¥Ÿ§Ÿ¤

.zeyx ly mixac elit`e ,minyäøéáò øáãì eléôà ,àáø øîà- ¨©¨¨£¦¦§©£¥¨
ok dyer dz` m`e ,xacl jail oz ,dxiar xearl `a dz`yk elit`

.dilr xear ,lnxkd xda edil` oebk ,devn jxevl
.äl÷å äi÷ð úeðneà Bða úà íãà ãnìé íìBòì ,àøt÷ øa Løc̈©©©¨¨§¨§©¥¨¨¤§¨§¦¨§©¨

:`xnbd zl`eyàéä äî:`xnbd daiyn .ef zepne`,àcñç áø øîà ©¦¨©©¦§¨
àúeiîìúc àèçî.mixyi mixtz mewxl ± ©£¨§©§¦¨

:iax ly enyn mixn`n dnk d`ian `xnbdàéðz,`ziixaaéaø ©§¨©¦
øîàpL ,Búéa CBúa íéòø íãà äaøé ìà íìBòì ,øîBà(ck gi ilyn) ¥§¨©©§¤¨¨¥¦§¥¤¤¡©

'òòBøúäì íéòø Léà',el mirixn seqal ,mirx daxd el yiy in ± ¦¥¦§¦§¥©
.mdnr hhewzny

àéðz,`ziixaañeôBøètà íãà äpîé ìà ,øîBà éaølr dpenn ± ©§¨©¦¥©§©¤¨¨©Ÿ§
eiqkpBúéa CBúa,dxiar icil ezy` `az `lyäpéî àì éìîìàL §¥¤¦§¨¥Ÿ¦¨

óñBé úà øôéèBtl,øác BúBàì àa àì ,Búéa CBúa ñeôBøètà ¦©¤¥©Ÿ§§¥Ÿ¨§¨¨
.ezy` dzpif hrnky

àéðz,`ziixaaøéæð úLøt äëîñð änì ,øîBà éaø(`l-`i d xacna) ©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©¨¦
äèBñ úLøôì(`k-` e my),dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä ìkL ,Eì øîBì §¨¨©¨©§¤¨¨¤¨§¦§¨

,ycwna dze` miwyny drya dze` miyiiane dze` mileepnyk ±
ïéiä ïî Bîöò øéfé,oii ziizya xeq`d ,xifp zeidl envr lr lawi ± ©¦©§¦©©¦

.dxiarl dl mxb `ede y`x zelw icil `ian oiidy
:dheq zyxt ly zekinqd oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©
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המשך בעמוד ול



קיג ezny in` cenr bq sc ± iyily wxtzekxa

ìòðîá øåñàã úéáä øä àîéàåla` ,xnege lwa `xeqi`l dipin dwiwx opitli Ð
opitli `l` ,`qi`n dwiwxc ,dxizdl dwiwx slip `l lrpna ixyc zqpkd zia

.`xeqi`l `ixcptwnêãåáë íù åëøáéå.miper cre mlerl ezekln ceak my jexa Ð
epwzy `ztqeza yxtn .mlerd cre mlerd on l`xyi idl` 'd jexa :xne` jxande

mlerd oi`y ricedl mlerd cre mlerd on
xecfextk `l` ,melk `ad mlerd iptl dfd
eizekxa ebidpd :xnelk .oilwxhd iptl
`ad mlerl milibx zeidl ick dfd mlera

.jex` elekyúçà äìäúmrt epriy Ð
.cre mlerl ezekln ceak my jexa :zg`ìò

úåëøáä ìë.dpexg` dkxa seqa Ðéëå
ãáò äéúòãî æòåá àîéúopixnb `le Ð

.dipinòîù àúxn`y j`lnn opixnbc Ð
.oercbläéì øîà÷ã àåä êàìî àîéú éëå
ïåòãâì`le enelya l`y `l :xnelk Ð

mewnd z`n ,xn`w zegilya `l` ,ekxa
.dipin opixnb `le ,enr dpikydy exyalàú

êîà äð÷æ éë æåáú ìà òîùz` feaz l` Ð
ipwfn cenl `l` ,dyr ezrcn xn`l frea
zr" xn`py ,jenqiy in lr el yi ik l`xyi

'dl zeyrl."'åë äéùéøì äéôéñîm` Ð
oia dti eyxcl jl yi df `xwnl eyxcl z`a

.jetda oia ,ezaizkaäéôéñì äéùéøîúò
åøôä íåùî 'äì úåùòì'dl md mizr Ð

epevx ixaera zeiprxet htyn zeyrlÐ
.jzxez extdc meynäéùéøì äéôéñîÐ

xda edil` oebk ,epevx iyer ezxez extd
zrya dnaa aixwdy (gi '` mikln) lnxkd
xcbe biiq zeyrl zrc meyn zenad xeqi`

.`ed jexa yecwd ly enyl l`xyiaúòùá
íéñéðëîämiviaxn xecd inkg oi`y Ð

.micinlzl dxezøæôzepyl ,dz` Ð
.micinlzlíéøæôîä úòùámilecbdy Ð

.dxez miviaxn xecayñðë`le ,dz` Ð
`id miny ceakl ef s`c .mdilr dxxy lehz
'dl zeyrl zr" aizke ,deprd zcna feg`l

."jzxez extdäøåúä ïéàù øåã úéàø íàå
ñðë åéìò äáéáçdxez ixac lihz l`e Ð

.oeifalêúøåú åøôä:opiqxb ikd .miny myl qepkdy drya dxftln Ðõåá÷ úìæ
äðéî äð÷.xwizdl dteqy ,seq`e dpin dpwe ueaw Ð lefa `ihnwxt zi`x m` Ð

àèéùôil dnl iia`c `d Ð?éì äîì !åáø éðôá äëìä íãà äøåé àìù àèéùô
.àììëî òîùîì ééáàìåðîî ìåãâ êðéàå íëç ãéîìú íå÷îá úàá íà ïéåù ïäéðùùá

.enewna yexcl dxhr lehz l` Ðìëá
êéëøã.dxiar xearl elit` Ðåäòãoz Ð

xda edil` oebk ,`ed devn jxev m` al
lnxkd.dilr xear Ðàúåéîìúã àèçî=

zeieyr zexitzdy ,y"iieab ly c"iyexa
.dprn inlzk zexey zexeyòòåøúäì=

.uvexzdlñåôåøèåôà`ivene qipkn Ð
.eiqkpåðéàå úåøùòîå úåîåøú åì ùéù ìë

åúùà éãé ìò åì êøöðù óåñ ïäëì ïðúåðÐ
:opiqxb ikd .dheq ziyrpyeiycw z` yi`e

ezy` dhyz ik yi` yi` dil jinqe eidi el
z` yi` .ezy` z` yi`d `iade aizke

eidi el eiycwepi`e el` eiycw akrny Ð
.mielle mipdkl opzepïäì êøöðù óåñÐ

.ipr xyrn lehil jkl jixve ,ipr dyrpyåì
åéäé.ekxhvi envrl Ðíéîù íù óúùîä

åøòöái` ,"zn`d oiic" drxd lr jxany Ð
.eiptln mingx ywany :inpêéøöáÐ

.jzxvaúåôòåú,dlitk oeyl Ð
.(ek zeny) sirze Ð "zltke" opinbxznck

úéôøúäxv dxv meia ,dxez ixacn Ð
.dkgkúçà äåöî åìéôàådtxzp m` Ð

da wqrzdl yg `le ecil d`ayk ,dpnnÐ
.egk xvíå÷î ìëî úéôøúädevna s` Ð

.rnyn zg`'åëå íéðù øáòîoi` :opze Ð
aizkc ,dcedia `l` mipyd z` oixarn
yxec dz`y zeyixc lk Ð "eyxcz epkyl"
`nw wxta ,mewn ly epkya `l` edi `l

.(a,`i) oixcdpqcåéøçà åøâù.ecia zegnl Ð
úéðá øáëilecb :xnel epny zlcbdy Ð
.md xecdïë äùò óñåé ïá àáé÷ò àìäåÐ

izcxiyk :`aiwr iax xn` ,"zenai"a opzc
dy`d `xza" wxta ,mipy xarl `rcxdpl

.(`,akw) "dzxve dlra jldy
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ìòðîa øeñàc úéaä øä :àîéàå¯ìáà ,ìòðnî àôìéì §¥¨©©©¦§¨§¦§¨¥§¨¦¦§¨£¨
éìécà ,ìòðîa éøLc úñðkä úéaøzéäìe ìòðnî ó¯ ¥©§¤¤§¨¥§¦§¨©§¨¥¦¦§¨§¤¥

äî ,Búéa ék :àáø øîà àlà !øeqàìe àéøcðtwî óìéð¥©¦©©§¨§¨§¦¤¨£©¨¨¦¥©
Búéa¯àéøcðtwàãéô÷ àì ìòðîe ä÷é÷øà ,Lðéà ãéô÷ ¥©©©§¨§¨¨¥¡¨©§¦¨¦§¨¨¨¥

úñðkä úéa óà ,Lðéà¯ä÷é÷ø ,øeñàã àeä àéøcðt÷ ¡¨©¥©§¤¤©©§¨§¨§¨§¦¨
.éøL ìòðîeCk ìk .'åë "Lc÷naL úBëøá éîúBç ìk" ¦§¨¨¥¨§¥§¨¤©¦§¨¨¨

änì¯ïéðBò ïéàL ïépîe .Lc÷na ïîà ïéðBò ïéàL éôì ¨¨§¦¤¥¦¨¥©¦§¨¦©¦¤¥¦
Lc÷na ïîà¯íëéäìà 'ä úà eëøa eîe÷" :øîàpL ¨¥©¦§¨¤¤¡©¨§¤¡Ÿ¥¤

Eãák íL úà eëøáéå" øîBàå ."íìBòä ãò íìBòä ïî¦¨¨©¨¨§¥¦¨§¥¥§Ÿ¤
ïlek úBëøaä ìk ìBëé ."äläúe äëøa ìk ìò íîBøîe§©©¨§¨¨§¦¨¨¨©§¨¨
ìk ìò íîBøîe" :øîBì ãeîìz ?úçà äläú ïäì àäz§¥¨¤§¦¨©©©§©§©©¨

"äläúe äëøa¯ëøa ìk ìò.äläz Bì ïz äëøáe ä §¨¨§¦¨©¨§¨¨§¨¨¥§¦¨
"éàî .'åëå "Bøáç íBìLa ìàBL íãà àäiL eðé÷úä¦§¦¤§¥¨¨¥¦§£¥©

øîà÷ déLôðc dézòcî æòa :àîéz éëå ?"øîBàå"¯ §¥§¦¥¨Ÿ©¦©§¥§©§¥¨¨©
àeä Càìî :àîéz éëå ."ìéçä øBaâ Enò 'ä" òîL àz̈§©¦§¦¤¨¦§¦¥¨©§¨

ïBòãâì déì øîà÷c¯äð÷æ ék æeáz ìà" òîL àz §¨¨©¥§¦§¨§©©¨¦¨§¨
øîà ."EúøBú eøôä 'äì úBNòì úò" :øîBàå ."Enà¦¤§¥¥©£©¥¥¨¤£©
déLéøì déôéqî ,Léøãî déôéñì déLéøî àø÷ éàä :àáø̈¨©§¨¥¥¥§¥¥¦§¦¦¥¥§¥¥

'äì úBNòì úò" :Léøãî déôéñì déLéøî .Léøãîéàî ," ¦§¦¥¥¥§¥¥¦§¦¥©£©©
íòè¯:Léøãî déLéøì déôéqî ."EúøBú eøôä" íeMî ©©¦¥¥¨¤¦¥¥§¥¥¦§¦

àîòè éàî "EúøBú eøôä"¯'äì úBNòì úò" íeMî." ¥¥¨¤©©§¨¦¥©£©
ïéñéðënä úòLa :øîBà ï÷fä ìlä ,àéðz¯úòLa ,øft ©§¨¦¥©¨¥¥¦§©©©§¦¦©¥¦§©

íéøfôîä¯åéìò äáéáç äøBzäL øBc úéàø íàå .ñpk ©§©§¦©¥§¦¨¦¨¤©¨£¦¨¨¨
¯øBc úéàø íàå ,"ãBò óñBðå øfôî Lé" :øîàpL ,øft©¥¤¤¡©¥§©¥§¨§¦¨¦¨

åéìò äáéáç äøBzä ïéàL¯úBNòì úò" :øîàpL ,ñpk ¤¥©¨£¦¨¨¨©¥¤¤¡©¥©£
úìæ :àøt÷ øa Løc ."EúøBú eøôä 'äì¯äð÷ õBá÷ ©¥¥¨¤¨©©©¨¨¨©§§¥

øáb úéìc øúàa ,dpéî¯òîL ,ééaà øîà .øáb éåä ïnz ¦¨©£©§¥§©©¨¡¥§©£©©©¥§©
øáb úéàc øúàa :dpéî¯.øáb éåäz àì ïnz¯!àèéLt¯äpè÷ äLøt éäBæéà :àøt÷ øa Løc .ïéåL íäéðMLa àlà äëøöð àì ¦¨©£©§¦§©©¨¨¤¡¥§©§¦¨¨¦§§¨¤¨§¤§¥¤¨¦¨©©©¨¨¥¦¨¨¨§©¨

da ïéeìz äøBú éôeb ìkL¯éëøc ìëa"éúçøà øMéé àeäå eäòã Eãnìé íìBòì :àøt÷ øa Løc .äøéáò øáãì eléôà :àáø øîà ."E ¤¨¥¨§¦¨§¨§¨¤¨¥§§©¥Ÿ§Ÿ¤£©¨¨£¦¦§©£¥¨¨©©©¨¨§¨§©¥
.àúeiîìúc àèçî :àcñç áø øîà ?àéä äî .äl÷å äi÷ð úeðneà Bða úà íãàzCBúa íéòø íãà äaøé ìà íìBòì :øîBà éaø ,àéð ¨¨¤§¨§¦¨§©¨©¦£©©¦§¨©§¨§©§¦¨©§¨©¦¥§¨©©§¤¨¨¥¦§

óñBé úà øôéèBt dpéî àì éìîìàL ,Búéa CBúa ñBtBøètà íãà äpîé ìà :øîBà éaø ,àéðz ."òòBøúäì íéòø Léà" :øîàpL ,Búéa¥¤¤¡©¦¥¦§¦§¥©©§¨©¦¥©§©¤¨¨©¦§§¥¤¦§¨¥Ÿ¦¨¦©¤¥
Búéa CBúa ñBtBøètà¯.øác BúBàì àa àìäèBñ úLøôì øéæð úLøt äëîñð änì :øîBà éaø ,àéðz¯äèBñ äàBøä ìkL Eì øîBì ©¦§§¥Ÿ¨§¨¨©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©¨¦§¨¨©¨©§¤¨¨¤¨

ðøt éaøc déøa äi÷æç øîà .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷aúBøNòîe úBîeøz úLøôì äèBñ úLøt äëîñð änì :ïðçBé éaø øîà C¯ §¦§¨©¦©§¦©©¦¨©¦§¦¨§¥§©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§§¨¨¨©¨§¨¨©§©§§
ïäkì ïðúBð Bðéàå úBøNòîe úBîeøz Bì LiL ìk :Eì øîBì¯,"eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå" :øîàpL ,BzLà éãé ìò ïäkì Cøöð óBñ ©§¨¤¥§©§§§¥§¨©Ÿ¥¦§©©Ÿ¥©§¥¦§¤¤¡©§¦¤¨¨¨¦§

éîñåúà Léàå" :øîàpL ,ïäì CøöðL óBñ àlà ,ãBò àìå .'åâå "BzLà úà Léàä àéáäå" :áéúëe ,"BzLà äèNú ék Léà Léà" :déì C §¨¥¥¦¦¦¦§¤¦§§¦§¥¦¨¦¤¦§§Ÿ¤¨¤¦§©¨¤¤¤¡©§¦¤
ïðúð íàå :÷çöé øa ïîçð áø øîà ."eéäé Bì åéLã÷¯"äéäé Bì ïäkì ïzé øLà Léà" :øîàpL ,øMòúî óBñ¯.äaøä ïBîî äéäé Bì ¨¨¨¦§¨©©©§¨©¦§¨§¦§¨¨¦§©¥¤¤¡©¦£¤¦¥©Ÿ¥¦§¤¦§¤¨©§¥

Bøòöa íéîL íL ózLîä ìk :øtwä øæòìà éaø íeMî äéëøa øa àðeä áø øîà¯éøöa écL äéäå" :øîàpL ,Búñðøt Bì ïéìôBkE ¨©©¨©¤¤§¨¦©¦¤§¨¨©©¨¨©§©¥¥¨©¦§©£§¦©§¨¨¤¤¡©§¨¨©©§¨¤
éaø øîà éáè éaø øîà ."Cì úBôòBz óñëå" :øîàpL ,øBtök Bì úôôBòî Búñðøt :øîà éðîçð øa ìàeîL éaø ."Cì úBôòBz óñëå§¤¤¨¨©¦§¥©©§¨¦¨©©§¨¨§¤¤§¦¤¤¡©§¤¤¨¨¨©©¦¨¦¨©©¦

äøBú éøácî Bîöò ätøîä ìk :äiLàé¯øa éîà áø øîà ."äëçk øö äøö íBéa úétøúä" :øîàpL ,äøö íBéa ãBîòì çk Ba ïéà Ÿ¦¨¨©§©¤©§¦¦§¥¨¥Ÿ©©£§¨¨¤¤¡©¦§©¦¨§¨¨©Ÿ¤¨¨©©©¦©
"úétøúä" øîàpL ,úçà äåöî eléôàå :ìàeîL øîà äðzî¯.íB÷î ìkîïa àðéðç ãøiLk :éòzLî äåä eäaà éaø ,àøôñ áø øîà ©¨¨¨©§¥©£¦¦§¨©©¤¤¡©¦§©¦¨¦¨¨¨©©¨§¨©¦©¨£¨¦§¨¥§¤¨©£¦¨¤

ìL Bða ïáe øôék ïa éñBé éaø ,íéîëç éãéîìú éðL åéøçà eøbL .õøàì äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä äìBbì òLBäé éaø éçà£¦©¦§ª©©¨¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨¨¨¤¦§©£¨§¥©§¦¥£¨¦©¦¥¤¥©¤§¤
øBcä éìBãb eìlä íéLðà :íäéìò æéøëä .eðàa äøBz ãBîìì :déì eøîà ?íúàa änì :íäì øîà ,íúBà äàøL ïåék .ìèeá÷ ïa äéøëæ§©§¨¤§©¥¨¤¨¨¨¨©¨¤¨¨¨¤¨§¥¦§¨¨¦§¦£¥¤£¨¦©¨§¥©
àeä ìéçúä .ìàiðc øôña åéðôì éúéø÷ íéîòt äaøä :øîBà ìèeá÷ ïa äéøëæ :eðéðML dúBàk ,Lc÷nä úéáa eLnL íäéúBáàå ,íä¥©£¥¤¦§§¥©¦§¨§¨¤¨¦§©§¨¤§©¥©§¥§¨¦¨¦¦§¨¨§¥¤¨¦¥¦§¦

úéða øák :Bì eøîà .íä eäz ìL ,íä àåL ìL eìlä íéLðà :íäéìò æéøëä .íéøézî íäå øñBà àeä ,íéøäèî íäå ànèî¯äzà éàå §©¥§¥§©£¦¥§¥©¦¦¦§¦£¥¤£¨¦©¨¤¨§¥¤Ÿ¥¨§§¨¨¦¨§¦©¨
zøãb øák ,øBzñì ìBëé¯:Bì eøîà ?íéøézî ízàå øñBà éðà ,íéøäèî ízàå ànèî éðà äî éðtî :íäì øîà .õBøôì ìBëé äzà éàå ¨¦§§¨¨©§¨§¦©¨¨¦§¨©¨¤¦§¥¨£¦§©¥§©¤§©£¦£¦¥§©¤©¦¦¨§

?õøàì õeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä óñBé ïa àáé÷ò àìäå :íäì øîà .õøàì õeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äzàL éðtî¦§¥¤©¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨¨¤¨©¨¤©£Ÿ£¦¨¤¥¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨¨¤
íééãb :Bì eøîà .ìàøNé õøàa éúBîk ézçpä àì éðà óà :íäì øîà .ìàøNé õøàa BúBîk çépä àlL ,àáé÷ò éaø çpä :Bì eøîà̈§©©©¦£¦¨¤Ÿ¦¦©§§¤¤¦§¨¥¨©¨¤©£¦Ÿ¦©§¦§¦§¤¤¦§¨¥¨§§¨¦

òîBL íà :eðîLa Bì eøîàå eëì :eðì eøîà ïëå ,Eìöà eðeøbL íäå ,íéðø÷ éìòa íéLéz eNòð zçpäL¯åàì íàå ,áèeî¯;éecða àäé ¤¦©§¨©£§¨¦©£¥©§©¦§¥¦§¤§§§¥¨§¨§§¦§¦§¥¦¥©¨§¦¨§¥§¦
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eznyקיד ina cenr bq sc ± iyily wxtzekxa

äìåâáù åðéçàì åøîàå.el ernyi `ly Ðøäì åìòébdpzdl ,mixdd cg`l Ð
.zena zepal minrd zewegaçáæî äðáé äéçàipal y`xe ,did lecb mc` Ð

.dlebdäéððç.ryedi iax ig` dippg `ed Ðøåðëá ïâðédippgy itl ,dnad iptl Ð
z` riiql jldy dippg oa ryedi iaxa dyrn :(a,`i) oikxr zkqna opzck ,did iel

:el xn` .zezlc ztbda `cbceb oa opgei iax
on ip`e mixxeynd on dz`y ja xefg

.mixreydíøëìmiayei eidy my lr Ð
zexey rehpd df mxkk ,zexey zexey

.zexeyàéðñëà ãåáëámigxe` iqipkn Ð

.mizaaíéøáãîä ùàøzay zkqna Ð
.(a,bl) "oiwilcn dna"a ,dl yxtníéðù

ìéî øùòl`xyi dpgn .ze`qxt yly Ð
`zlz ,mihyd la` cr zeniyid zian

.iqxt'åë äøåú äøîàe`xw xnelk Ð
'd ywan" aezkd."êì éúøáñä éðàù íùë

íéðô øáñä äúà êë íéðôaizkc epiide Ð
."mipta mipt"ñòëá áøämeyn ,mdilr Ð
.lbrd dyrnñòëá ãéîìúådz` mbe Ð

.dpgnn jld` zwgxdy ,qrk mdl d`xn
.opiqxb enewnl ld`d xifgn dz` m`åðééäå

äðçîä ìà áùå áéúëãld`d ayd Ð
oep oa ryedi jzxyn Ð e`l m`e ,dpgnl
s`e .jizgz ynyiy ,dkezn yini `l xrp
jexa yecwd dvxzpy xg`l eaiydy it lr
xac `vi `l ,okynd mwede ,l`xyil `ed

'ebe ryedi ezxyne" opiqxb `l .dlhal."úëñä"qd" yixc Ð zezk zezk eyr Ð
."eyr" enkíëîöò åúúëmizezk mknvr eyr ,dyr enk "qd" inp iyxce Ð

.dxez ixac lr xrhvdläøåúä úàæ.dxez ild`a zeniy mc`a Ð dievn okid Ð
úúë êë øçàå ñäjzrenyl of`de wezy ,(bi xacna) "alk qdie" enk ,wezy Ð

dpi`y it lr s`e jita dxeby `dzy cr
dilr dywde dpzzk jk xg`e ,jl zayein
cr oivexz uxze ,zeywdl jl yiy dn

.jl ayizzyäâäé.oiiri Ðàéöåé áìç õéî
äàîçicyn uvny algd z` `ivend Ð

.el `id d`ng Ð dxezd ixac lr en`õéîå
óàelaeqe eax qrk uvend Ð`ivei Ð

.mznerl mc zekldïðúãzepenn ipicy Ð
ipica weqri mkgziy dvexde ,md miwenr
.mdn lecb dxeza revwn oi`y zepenn

åîöò ìáðîä,eizewtq lk eaxl l`eyy Ð
.eilr mibirln eixagy mda yiy it lr s`e

úåîæ íàå.le`yln jit znzqy Ðïåùì
íîæmhega miagezy drevx ly zrah Ð

diztya eze` mipzepe ,mirx diwqry dnda
dtl ci ozzy jteq ,onzeqle cgi mxtezl

.aiydl rcz `le jel`yiykãñç úéùòÐ
ipwf lke oxd` `aie" xn`py .mlik`dy

'ebe mgl lk`l l`xyi.(gi zeny) "úåîçÐ
.mec` caer ly ezy`äéúåìë äåðîùåÐ

.dipa dpenyn dl eidy
øîàðù
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ïéòîBL íà :äìBbaL eðéçàì eøîàå¯åàì íàå ,áèeî¯ §¦§§©¥¤©¨¦§¦¨§¦¨
eøtëéå ,øBpëa ïbðé äéððç ,çaæî äðáé äiçà ,øäì eìòé©£§©£¦¨¦§¤¦§¥©£©§¨§©¥§¦§¦§§
ìk eòb ãiî .ìàøNé éäìàa ÷ìç íäì ïéà :eøîàéå ílek¨§Ÿ§¥¨¤¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦¨¨¨
éäìàa ÷ìç eðì Lé !íBìLå ñç :eøîàå äiëáa íòä̈¨¦§¦¨§¨§©§¨¥¨¥¤¥Ÿ¥
àöz ïBivî ék" :øîàpL íeMî ?änì Ck ìëå .ìàøNé¦§¨¥§¨¨¨¨¦¤¤¡©¦¦¦¥¥
íäå øäèî àeä àîìLa ."íéìLeøéî 'ä øáãe äøBz¨§©¦¨©¦¦§¨¨§©¥§¥

ïéànèî¯éëéä ,ïéøäèî íäå àîèî àeä àlà ,àøîeçì §©§¦§§¨¤¨§©¥§¥§©£¦¥¦
ànhL íëç :àéðz àäå ?éåä¯,øäèì éàMø Bøáç ïéà ¨¥§¨©§¨¨¨¤¦¥¥£¥©©§©¥

øñà¯!øézäì éàMø Bøáç ïéà¯àìc éëéä ék :éøáñ÷ ¨©¥£¥©©§©¦¨¨§¦¦¥¦§¨
äðáéa íøëì eðéúBaø eñðëpLk :ïðaø eðz .déøúa eøøbð¦©§©§¥¨©¨©§¤¦§§©¥§¤¤§©§¤
øæòéìà éaøå äéîçð éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø íL eéä̈¨©¦§¨§©¦¥§©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤
àéðñëà ãBáëa ílek eçút ,éìéìbä éñBé éaø ìL Bða§¤©¦¥©§¦¦¨§¨¦§©§©§¨
íB÷î ìëa íéøaãîä Làø äãeäé éaø çút .eLøãå§¨§¨©©¦§¨Ÿ©§©§¦§¨¨
Bì äèðå ìäàä úà çwé äLîe" :Løãå ,äøBz ãBáëa¦§¨§¨©¤¦©¤¨Ÿ¤§¨¨
'ä ïBøà äîe ,øîBçå ì÷ íéøác àìäå ,"äðçnì õeçî¦©©£¤©£Ÿ§¨¦©¨¤¨£

ìéî øNò íéðL àlà ÷çeøî äéä àlL¯:äøBz äøîà ¤Ÿ¨¨§¨¤¨§¥¨¨¦¨§¨¨
íéîëç éãéîìz ,"ãòBî ìäà ìà àöé 'ä Lwáî ìk äéäå"§¨¨¨§©¥¥¥¤Ÿ¤¥©§¦¥£¨¦

äøBz ãBîìì äðéãîì äðéãnîe øéòì øéòî íéëìBäL¯øîà ,÷çöé éaø øîà ."íéðt ìà íéðt äLî ìà 'ä øaãå" !änëå änk úçà ìò ¤§¦¥¦§¦¦§¦¨¦§¦¨¦§¨©©©©¨§©¨§¦¤¤¤¨¦¤¨¦¨©©¦¦§¨¨©
éðàL íLk :äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà Ck ,éøîàc àkéà .äëìäa íéðt øéañð äzàå éðà ,äLî :äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì©¨¨§¤¤£¦§©¨©§¦¨¦©£¨¨¦¨§¨§¦¨¨©©¨¨§¤§¥¤£¦

íéðt Eì ézøañä¯LBãwä Bì øîà ,eäaà éaø øîà .'åâå "äðçnä ìà áLå" .BîB÷îì ìäàä øæçäå ,ìàøNéì íéðt øañä äzà Ck ¦§©§¦§¨¦¨©¨©§¥¨¦§¦§¨¥§©£¥¨Ÿ¤¦§§¨¤©©£¤¨©©¦©¨¨©©¨
BîB÷îì ìäàä øéæçî äzà íà ?íäéìò àäz äî ìàøNé ,ñòëa ãéîìzå ñòëa áøä eøîàé åéLëò :äLîì àeä Ceøa¯,áèeîíàå ¨§¤©§¨Ÿ§¨©§©©§©§¦§©©¦§¨¥©§¥£¥¤¦©¨©£¦¨Ÿ¤¦§¨§¦

åàì¯ézçz úøLî Eãéîìz ïeð ïa òLBäé,äìháì øácä àöé àì ïë ét ìò óà :àáø øîà ."äðçnä ìà áLå" :áéúëc eðééäå .E ¨§ª©¦©§¦§§¨¥©§¤§©§¦§¦§¨¤©©£¤¨©¨¨©©¦¥Ÿ¨¨©¨¨§©¨¨
íBiä ìàøNé òîLe úkñä" :Løãå äøBz ãBáëa äãeäé éaø çút ãBòå ."ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð ïa òLBäé BúøLîe" :øîàpL¤¤¡©§¨§§ª©¦©©Ÿ¨¦¦¨Ÿ¤§¨©©¦§¨¦§¨§¨©©§¥§©¦§¨¥©
ìò äøBz äáéáçL :Eãnìì àlà !äéä äðL íéòaøà óBñ íBé BúBà àìäå ?ìàøNéì äøBz äðzð íBiä BúBà éëå ."íòì úééäð äfä©¤¦§¥¨§¨§¦©¦§¨¨§¦§¨¥©£Ÿ©§¨¦¨¨¨¨¤¨§©¤§¤£¦¨¨©
òîL úàéø÷ àøB÷ íãà éøäL ,òãz :Bkò øôk Léà àéiç éaøc déøa íeçðz éaø øîà .éðéñ øäî äðzpL íBik íBéå íBé ìëa äéãîBì§¤¨§¨¨©¤¦§¨¥©¦©¨©©¦©§§¥§©¦¦¨¦§©©¥©¤£¥¨¨¥§¦©§©

àøB÷ Bðéà ãçà áøòå ,úéáøòå úéøçL¯"úkñä" .íìBòî òîL úàéø÷ àø÷ àlL éîk äîBc¯éôì ,äøBza e÷ñòå úBzk úBzk eNò ©£¦§©§¦§¤¤¤¨¥¥¤§¦¤Ÿ¨¨§¦©§©¥¨©§¥£¦¦§¦§©¨§¦
íécaä ìà áøç" áéúëc éàî :àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç éaøa éñBé éaøãk .äøeáça àlà úéð÷ð äøBzä ïéàL"eìàðå¯áøç ¤¥©¨¦§¥¤¨©£¨¦§©¦¥§©¦£¦¨§¨©©¦¥§©¦£¦¨©¦§¦¤¤¤©©¦§Ÿ¨¤¤

íúä áéúëe ,"eìàBðå" àëä áéúk ,íéLthnL àlà ãBò àìå .äøBza íé÷ñBòå ãáa ãa íéáLBiL íéîëç éãéîìz ìL íäéàðBN ìò©§¥¤¤©§¦¥£¨¦¤§¦©§©§§¦©¨§Ÿ¤¨¤¦©§¦§¦¨¨§¨§¦¨¨
íéàèBçL àlà ãBò àìå ."eðìàBð øLà"¯òîLe úkñä" :øçà øác ."ïòö éøN eìàBð" àëäî àîéà úéòaéà ."eðàèç øLàå" :øîàpL £¤©§§Ÿ¤¨¤§¦¤¤¡©©£¤¨¨¦¨¥¥¨¥¨¨£¨¥Ÿ©¨¨©¥©§¥§©

"ìàøNé¯úéînL éîa àlà ïéîéi÷úî äøBú éøác ïéàL ïépî :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léø øîàãk .äøBú éøác ìò íëîöò eúzk ¦§¨¥©§©§§¤©¦§¥¨¦§¨©¥¨¦§¨©¥¨¦¦©¦¤¥¦§¥¨¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦
äéìò Bîöò¯"ìàøNé òîLe úkñä" :øçà øác ."ìäàa úeîé ék íãà äøBzä úàæ" :øîàpL¯øîàc ,àáøãk .úzk Ck øçàå ñä ©§¨¤¨¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤¨¨©¥©§¥§©¦§¨¥©§©©¨©¥¦§¨¨§¨©

õéîe íã àéöBé óà õéîe äàîç àéöBé áìç õéî ék" áéúëc éàî :éàpé éaø éác éøîà .äbäé Ck øçàå äøBz íãà ãBîìé íìBòì :àáø̈¨§¨¦§¨¨¨§©©¨¤§¤¨§¦§¥©¦©©©¦§¦¦¦¨¨¦¤§¨¦©¦¨¦
äøBz ìL äàîç àöBî äzà éîa ?"áéø àéöBé íétà¯"íã àéöBé óà õéîe" ,äéìò Bnà éãMî ÷ðiL áìç àé÷nL éîa¯ãéîìz ìk ©©¦¦¦§¦©¨¥¤§¨¤¨§¦¤¥¦¨¨¤¨©¦§¥¦¨¤¨¦©¦¨¨©§¦

÷úBLå äðBLàø íòt Baø åéìò ñòBkL¯"áéø àéöBé íétà õéîe" .øBäè íãì àîè íc ïéa ïéçáäì äëBæ¯åéìò ñòBkL ãéîìz ìk ¤¥¨¨©©©¦¨§¥¤§©§¦¥¨¨¥§¨¨¦©©¦¦¦¨©§¦¤¥¨¨
÷úBLå äiðLe äðBLàø íòt Baø¯BæíkçúiL äöBøä :øîBà ìàòîLé éaø ,ïðúc .úBLôð éðéãì úBðBîî éðéc ïéa ïéçáäì äë¯÷Bñòé ©©©¦¨§¦¨§¥¤§©§¦¥¦¥¨§¦¥§¨¦§©©¦¦§¨¥¥¨¤¤¦§©¥©£

àOðúäá zìáð íà" áéúëc éàî :éðîçð øa ìàeîL éaø øîà .òáBð ïéòîk ïäL ,ïäî øúBé äøBza òBö÷î Eì ïéàL ,úBðBîî éðéãa§¦¥¨¤¥§¦§©©¨¥¥¤¤¥§©§¨¥©¨©©¦§¥©©§¨¦©¦§¦¦¨©§¨§¦§©¥
?"äôì ãé úBnæ íàåäøBú éøác ìò Bîöò ìaðîä ìk¯íîæ íàå ,àOðúäì BôBñ¯:Løãå àéðñëà ãBáëa äéîçð éaø çút .äôì ãé §¦©¨¨§¤Ÿ©§©¥©§©¦§¥¨§¦§©¥§¦¨©¨§¤¨©©¦§¤§¨¦§©§©§¨§¨©

íéøác àìäå ?"ìàøNé éða ìk íò ãñç äúéNò äzàå Bnò EôñBà ït é÷ìîò CBzî eãø eøñ eëì éðéwä ìà ìeàL øîàiå" áéúëc éàî©¦§¦©Ÿ¤¨¤©¥¦§ª§¦£¨¥¦¤¦§¦§©¨¨¦¨¤¤¦¨§¥¦§¨¥©£Ÿ§¨¦
Bîöò ãBáëì àlà äLî úà áø÷ àìL Bøúi äîe :øîBçå ì÷¯åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe Bìéëàîe ,Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä ,Ck ©¨¤©¦§¤Ÿ¥¥¤¤¤¨¦§©§¨©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦©§¥§©¥¦§¨¨

¯éçà ék éîãà áòúú àì" :Løãå àéðñëà ãBáëa éñBé éaø çút !änëå änk úçà ìò,"Böøàá úééä øâ ék éøöî áòúú àì àeä E ©©©©¨§©¨¨©©¦¥¦§©§©§¨§¨©Ÿ§©¥£Ÿ¦¦¨¦Ÿ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§
éøN ízîNå ìéç éLðà ía Léå zòãé íàå" :øîàpL ,ïîöò CøBöì àlà ìàøNé úà eáø÷ àlL íéiøön äîe :øîBçå ì÷ íéøác àìäå©£Ÿ§¨¦©¨¤©¦§¦¦¤Ÿ¥§¤¦§¨¥¤¨§¤©§¨¤¤¡©§¦¨©§¨§¤¨©§¥©¦§©§¨¨¥

"éì øLà ìò äð÷î¯åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe Bìéëàîe Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä ,Ck¯øæòéìà éaø çút !änëå änk úçà ìò ¦§¤©£¤¦¨©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦©§¥§©¥¦§¨¨©©©©¨§©¨¨©©¦¡¦¤¤
äîe :øîBçå ì÷ íéøác àìäå ,"íéäìàä ïBøà øeáòa ézbä íãà ãáò úà 'ä Cøáéå" :Løãå àéðñëà ãBáëa éìéìbä éñBé éaø ìL Bða§¤©¦¥©§¦¦¦§©§©§¨§¨©©§¨¥¤Ÿ¥¡Ÿ©¦¦©££¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¨¦©¨¤¨

åéðôì õaøå ãak àlà ,äúLå ìëà àlL ïBøà¯åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe Bìéëàîe ,Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä ,Ck¯úçà ìò ¨¤Ÿ¨©§¨¨¤¨¦¥§¦¥§¨¨¨©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦©§¥§©¥¦§¨¨©©©
,ãçà ñøëa äML äML eãìiL äéúBlk äðBîLe úBîç Bæ :àãéáæ øa äãeäé áø øîà ?BëøaL äëøa àéä éàî !änëå änk©¨§©¨©¦§¨¨¤¥§£©©§¨©§¦¨¨§¤©¤¨¤¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - zekxa(iriax meil)

ïéòîBL íà ,äìBbaL eðéçàì eøîàå,el renyl `ly epixacl §¦§©£¥¤©¨¦§¦
øäì eìòé ,åàì íàå ,áèeîminrd jxck bdpzdl ,mixdd cg`l - ¨§¦¨©£¨¨

,mixda zena mipeayäiçàdlebd ipa y`x `edy,çaæî äðáé £¦¨¦§¤¦§¥©
äéððç,iel didy ,ryedi iax ly eig` oaøBpëa ïbðé,gafnd iptl £©§¨§©¥§¦

eøîàéå ílek eøtëéåy mnvr lr.ìàøNé éäìàa ÷ìç íäì ïéà §¦§§¨§Ÿ§¥¨¤¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥
íòä ìk eòb ãiîdlebay÷ìç eðì Lé ,íBìLå ñç ,eøîàå ,äiëáa ¦¨¨¨¨¨¦§¦¨§¨§©§¨¥¨¥¤

,ìàøNé éäìàa.l`xyi ux` inkg ly mzrc elaiwe mda exfge ¥Ÿ¥¦§¨¥
:`xnbd dywnänì Ck ìëåmipy xeair lr jk lk exingd recn ± §¨©¨¨

dlebay mrl exn`e ezecpl evxy cr ,ux`l uega miycg zeriawe
:`xnbd zvxzn .l`xyi idl`a wlg mdl didi `lyøîàpL íeMî¦¤¤¡©

(b a diryi),'íéìLeøéî 'ä øáãe äøBú àöz ïBivî ék'xarl oi`y ¦¦¦¥¥¨§©¦¨¨¦
.l`xyi ux`a `l` miycgd z` reawle mipyd z`

:`pipg `nihy dn z` minkgd exdih ji` dywn `xnbdàîìLa± ¦§¨¨
didy xacd oaenàeä[`pipg-]íäå øäèîoae xtik oa iqei iax-] §©¥§¥

[lheaw oa dixkf ly epa,ïéànèîewqt ixdyàlà ,àøîeçìdn §©§¦§§¨¤¨
didyéåä éëéä ,ïéøäèî íäå ànèî àeä,ok did ji` ±àéðz àäå §©¥§¥§©£¦¥¦¨¥§¨©§¨

,`ziixaa,øäèì éàMø Bøáç ïéà ànhL íëçm`eBøáç ïéà øñà ¨¨¤¦¥¥£¥©©§©¥¨©¥£¥
,øézäì éàMøzvxzn .`pipg `nihy dn z` exdih ji` ok m`e ©©§©¦

:`xnbdéøáñ÷ok zeyrl xzen didy mixaeq md ±àìc éëéä ék ¨¨§¦¦¥¦§Ÿ
déøúa eøøbð.dlebd ipa eixg` ekyni `ly ick - ¦¨§©§¥

:dpaia mxka exn`py mixac d`ian `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨
äðáéa íøkì eðéúBaø eñðëpLk,dpaia oixcdpqd ayen mewnl ± §¤¦§§©¥©¤¤§©§¤

ìL Bða øæòéìà éaøå ,äéîçð éaøå ,éñBé éaøå ,äãeäé éaø íL eéä̈¨©¦§¨§©¦¥§©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤§¤
ílek eçút ,éìéìbä éñBé éaømdixac z`aoiprãBákilra ©¦¥©§¦¦¨§¨§§

dàéðñëàmdizaa migxe` minkg icinlz miqipkndçút .eLøãå ©§©§¨§¨§¨©
äãeäé éaødidyíéøaãîä Làø[dligz xacnd±]íB÷î ìëaz` ©¦§¨Ÿ©§©§¦§¨¨

eixacãBáëad icnel,Løãå äøBzlbrd dyrn xg`l weqta aezk ¦§¨§¨©
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - zekxa(iriax meil)

ïéòîBL íà ,äìBbaL eðéçàì eøîàå,el renyl `ly epixacl §¦§©£¥¤©¨¦§¦
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,øézäì éàMøzvxzn .`pipg `nihy dn z` exdih ji` ok m`e ©©§©¦

:`xnbdéøáñ÷ok zeyrl xzen didy mixaeq md ±àìc éëéä ék ¨¨§¦¦¥¦§Ÿ
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,mdilr `eaz ef drx wxíéLthnL àlàzngn miyth miyrp ± ¤¨¤¦©§¦

c ,cal micnelyàëä áéúëzecigia dxeza wqerd mkg cinlza §¦¨¨
íúä áéúëe ,'eìàðå'dyn lr rxd oeyl dxaicy mixn zrxv oipra §Ÿ¨§¦¨¨

(`i ai xacna)z`Hg Epilr zWz `p l` ipc` iA dWn l` oxd` xn`Ie'©Ÿ¤©£Ÿ¤Ÿ¤¦£Ÿ¦©¨¨¥¨¥©¨
eðìàBð øLàzeytha epbdpy lr epl legnz xnelk ,'Ep`hg xW`e £¤©§©£¤¨¨

`ed 'el`ep' jk ,zeyth oeyl `ed 'epl`ep' myy enke ,jilr epxaice
.zeyth oeyl,'eðàèç øLàå' øîàpL ,íéàèBçL àlà ãBò àìå§Ÿ¤¨¤§¦¤¤¡©©£¤¨¨

d`ian zeytihdy rnyn 'ep`hg'l jenq 'epl`ep' xn`py jkne
.`hglàëäî àîéà úéòaéàz`f micnely xn`z dvxz m` - ¦¨¥¥¨¥¨¨

xn`py ,o`kn(bi hi diryi)ïòBö éøN eìàBð','mixvn z` Erzd 'ebe £¨¥©¦§¤¦§©¦
`hgl d`ian ['el`ep'-] zeytihdy rnyn ,`heg epiid dreze

.['erzd'-]
:ztqep dyxc weqtdn d`ian `xnbdä' ,øçà øácòîLe úkñ ¨¨©¥©§¥§©

,'ìàøNéxnelk ,'zk-yr' xn`p eli`k yexcl yieíëîöò eúzk± ¦§¨¥©§©§§¤
mknvr exrve mizezk mknvr eyräøBú éøác ìòeniiwziy ick ©¦§¥¨

.mkaäøBú éøác ïéàL ïépî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léø øîàãk¦§¨©¥¨¦§¨©¥¨¦¦©¦¤¥¦§¥¨
øîàpL ,äéìò Bîöò úéînL éîa àlà ïéîéi÷úî(ci hi xacna)úàæ' ¦§©§¦¤¨§¦¤¥¦©§¨¤¨¤¤¡©Ÿ

'ìäàa úeîé ék íãà äøBzäzinny ina ,dxezd dievn okid - ©¨¨¨¦¨§Ÿ¤
.dxez ild`a envr

:df weqtn ztqep dyxc d`ian `xnbdòîLe úkñä' ,øçà øác̈¨©¥©§¥§©
,'ìàøNé,xnelk ,'zk-qd' xn`p eli`k yexcl yieñäl`e wezy ± ¦§¨¥©

jita mixeby mixacd eidiy cr cnel dz`y dn lr zeiyew dywz
,ahidúzk Ck øçàåjl yiy dn dywde ,zcnly dn z` §©©¨©¥

.mixacd jl eayiiziy cr ,mivexiz uxze ,zeywdløîàc ,àáøãk¦§¨¨§¨©
äøBz íãà ãBîìé íìBòì ,àáøeyexite cenlzd zqxib `dzy cr ¨¨§¨¦§¨¨¨

,eita el dxebyäbäé Ck øçàåxacl xac zencl ecenlza oiiri - §©©¨¤§¤
.uxzle zeywdle

:dxezd cenil oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø éác éøîà̈§¦§¥©¦
éàpé,i`pi iax ly eyxcn ziaa exn` ±éàîáéúëc(bl l ilyn)ék' ©©©¦§¦¦

àéöBé íétà õéîe ,íã àéöBé óà õéîe ,äàîç àéöBé áìç õéî¦¨¨¦¤§¨¦©¦¨¦©©¦¦
,äøBz ìL äàîç àöBî äzà éîa ,'áéø,d`xedl ribny epiidc ¦§¦©¨¥¤§¨¤¨
,algay xgaend wlgd `edy d`ngd enk÷ðiL áìç àé÷nL éîa§¦¤¥¦¨¨¤¨©

äéìò Bnà éãMîlr en` icyn uvny algd z` `iveny ina ± ¦§¥¦¨¤¨
xnelk ,'`ivei alg uin ik' ,weqtd z` yexcl yi jke .dxezd ixac
d`ngl dkef xnelk ,'d`ng' ,en` icyn uvny algd z` `ivend

.dxez ly
,weqta aezk cer :lirl `aedy weqtd z` yexcl dkiynn `xnbd
äðBLàø íòt Baø åéìò ñòBkL ãéîìz ìk ,'íã àéöBé óà õéîe'¦©¦¨¨©§¦¤¥¨¨©©©¦¨

.øBäè íãì àîè íc ïéa ïéçáäì äëBæ ,÷úBLåz` yexcl yi jke §¥¤§©§¦¥¨¨¥§¨¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc - zekxa(iying meil)

øîàpLmec` caer ly ezkxa oipra(d ek '` minid ixac),éúlòt' ¤¤¡©§ª§©
,'íéäìà Bëøá ék (áéúëå) ,éðéîMäz` weqtd hxity xg`y epiide ©§¦¦¦¥£¡Ÿ¦

dkxady rnyn ,'midl` ekxa ik' xn`p mec` caer ly eipa zpeny
zpeny lr dtiqed eziaa oex`d didy lr mec` caer z` 'd jxiay

,mcewn el eidy eipa[áéúëe](g weqt my)ãáò(ì) [éðaî] älà ìk' §¦¨¥¤¦§¥Ÿ¥
íéML äãáòì çka ìéç [Léà] (éùðà) íäéçàå íäéðáe änä íãà¡Ÿ¥¨§¥¤©£¥¤¦©¦©Ÿ©©£Ÿ̈¦¦

,'íãà ãáòì íéðLemdn ,mipa mipye miyy caerl eidy xnelk §©¦§Ÿ¥¡Ÿ
ezy` ecliy mipa rax`e miyng cere ,lirl mixkfend eipa zpeny
.'d ekxiay dkxad gkn cg` qxka dyy zg` lk dizelk zpenye

:ield oia` iax xn`y zexnin dnk d`ian `xnbdïéáà éaø øîà̈©©¦¨¦
äòMä úà ÷çBcä ìk ,éålälcbzdl e` xyrzdl rbiiznd ± ©¥¦¨©¥¤©¨¨

,un`zne xfeg ok it lr s`e ,gilvn epi`y d`exeBz÷çBc äòL± ¨¨©§
dribd `l oiicr ik gilvn epi`e lykp `ed xnelk ,eze` wgec onfd

.jkl die`xd drydäòMä éðtî äçãpä ìëågilvn epi`yky in ± §¨©¦§¤¦§¥©¨¨
,ezry ribzy oiznnåéðtî úçãð äòLzeidl dcizr onf xg`l ± ¨¨¦§¥¦¨¨

.zglven dry el
:eixacl di`x d`ian `xnbdóñBé áøc ,óñBé áøå äaøcîdid ¦§©¨§©¥§©¥

`xwp,éðéñ,zeziixa daxda iwa didy itläaøådid ipngp xa ¦©§©¨
`xwp,íéøä ø÷Bò,dxeza ltletne sixg didy itleäì àëéøèöà ¥¨¦¦§§¦¨§

àzòL,daiyid y`x mdn cg` didiy minkgd mdl ekxved ± ©§¨
íúäì eçìL,[l`xyi ux`l] myl ±íäî äæéà íéøä ø÷Bòå éðéñ ¨§§¨¨¦©§¥¨¦¥¤¥¤

íãB÷,daiyi y`xl ezepnleäì eçìL,l`xyi ux`n,íãB÷ éðéñ ¥¨§§¦©¥
àihç éøîì ïéëéøö ìkäL,xeknl mihg uawy inl mikixv mlek ± ¤©Ÿ§¦¦§¨¥¦©¨

.zereny uawy inl xnelkóñBé áø åéìò ìa÷ àì ïë ét ìò óà©©¦¥Ÿ¦¥¨¨©¥
meyn ,daiyi y`x zeidléàcìk déì éøîàcmifegd el exn`y ± §¨§¦¥©§¨¥

,miakekaïéðL ïézøz úëìîmipy izy [daiyi y`x didz] jelnz ± ¨§©©§¥§¦
ixg` zen` dligz jeln` m` sqei ax xn`e ,zenz jk xg`e
,daiyi y`x zeidl `le dryd iptn dgcp zeidl xga jkle ,mizpy

,el dcnr drydeyïéðL ïézøúå ïéøNò äaø Cìîy`x dax did ± ¨©©¨¤§¦§©§¥§¦
e ,dpy mizye mixyr daiyidóñBé áø Cìîdax ly ezen xg`l ¨©©¥

àbìôe ïéðL ïézøziptn dgcp didy oeiky epiide ,dvgne mizpy ± ©§¥§¦©§¨
.dpy mizye mixyr cer ige eliaya dryd zigcp dryd

:`xnbd dtiqenðä ìkäaø Cìîc éðL Cdidy mipyd mze` lk ± ¨¨¨§¥§¨©©¨
e ,envra dxxy mey sqei ax bdp `l daiyi y`x daxàðneà eléôà£¦¨¨

àø÷ àì déúéáìzial jled did mc fiwdl jixv didyk elit`e ± §¥¥Ÿ§¨
.eil` `texd z` `iadl gley did `le `texd

áéúëc éàî ,éålä ïéáà éaø øîàåweqtd zpeek idn ±(a k mildz) §¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¦
ðòé','á÷òé éäìà íL EábNé äøö íBéa 'ä Ewx ikeá÷òé éäìà`ed ©©§§¨¨§©¤§¥¡Ÿ¥©£Ÿ¡Ÿ¥©£Ÿ

,÷çöéå íäøáà éäìà àìå,wgvie mdxa` z` mb xikfd `l recne §Ÿ¡Ÿ¥©§¨¨§¦§¨
`l`äøBwä ìòáì ïàkîzepal ick mewnl mewnn dlhlhl dvexd ¦¨§©©©¨

,dxewd z`iypa el riiqiy in el yie dnräøB÷ ìL déáòa ñðkiL¤¦¨¥§¨§¨¤¨
dxewd ly cakd dwlg zgz envr miyi ±wlgd z` `yi exage

xn`p jkle ,dz`iypa xzei gexhl lhen eilre ely `id ixdy ,lwd
mipad lky ,dxewd lra `ed epia` awriy itl ,'awri idl`' weqta

.mingx mdilr ywal lhen eilre ,mleciba gxhe ely

éeøL íëç ãéîìzL äceòqî äðäpä ìk ,éålä ïéáà éaø øîàå§¨©©¦¨¦©¥¦¨©¤¡¤¦§¨¤©§¦¨¨¨
øîàpL ,äðéëL åéfî äðäð eléàk ,dëBúaxacnl exzi z`ia oipra §¨§¦¤¡¤¦¦§¦¨¤¤¡©

(ai gi zeny),äLî ïúç íò íçì ìëàì ìàøNé éð÷æ ìëå ïøäà àáiå'©¨Ÿ©£Ÿ§Ÿ¦§¥¦§¨¥¤¡¨¤¤¦Ÿ¥Ÿ¤
,eìëà äLî éðôì àìäå ,eìëà íéäìà éðôì éëå ,'íéäìàä éðôì¦§¥¨¡Ÿ¦§¦¦§¥¡Ÿ¦¨§©£Ÿ¦§¥Ÿ¤¨§

,'midl`d iptl' xn`p recneàlàweqtd `aCì øîBìyäðäpä ìk ¤¨©¨¨©¤¡¤
,äðéëL åéfî äðäð eléàk dëBúa éeøL íëç ãéîìzL äceòqî¦§¨¤©§¦¨¨¨§¨§¦¤¡¤¦¦§¦¨

.midl`d iptl elk`y mda xn`p okle
øèôpä ,éålä ïéáà éaø øîàåcxtpd ±Cì Bì øîàé ìà ,Bøáçî §¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¨¥£¥©Ÿ©¥

ì Cì àlà íBìLaäLîì Bì øîàL Bøúé éøäL ,íBìLz` afryk §¨¤¨¥§¨¤£¥¦§¤¨©§Ÿ¤
mixvnl aeyl oicnì Cì''íBìL(gi c zeny),äìòdyn,çéìöäå ¥§¨¨¨§¦§¦©

eli`e ,l`xyi ly max dyrpyíBìLáàì Bì øîàL ãåcjldyk ¨¦¤¨©§©§¨
ea cxny mcew epnn'íBìLa Cì'(h eh 'a l`eny)melya` ly eteq , ¥§¨

y didäìúðå Cìä.ebxde a`ei `ay cr ey`x zexrya oli`a ¨©§¦§¨
øèôpä ,éålä ïéáà éaø øîàåcxtpd ±Cì Bì øîàé ìà ,únä ïî §¨©©¦¨¦©¥¦©¦§¨¦©¥©Ÿ©¥

ìøîàpL ,íBìLa Cì àlà íBìLepia` mdxa`l(eh eh ziy`xa) §¨¤¨¥§¨¤¤¡©
éúáà ìà àBáz äzàå'íBìLa Eznly ixd ,'daFh daiUA xaTY §©¨¨¤£Ÿ¤§¨¦¨¥§¥¨¨

.'melya' mixne`
:dlitzd xg`l cin cneld ly exky oipra xn`n d`ian `xnbd

ñðëðå úñðkä úéaî àöBiä ,àéiç øa éåì éaø øîàcinúéáì ¨©©¦¥¦©¦¨©¥¦¥©§¤¤§¦§¨§¥
øîàpL ,äðéëL éðt ìa÷îe äëBæ ,äøBza ÷ñBòå Løãnäct mildz) ©¦§¨§¥©¨¤§©¥§¥§¦¨¤¤¡©

(g'ïBiöa íéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçî eëìé'ieaixn mikledd - ¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦§¦
.dpiky ipt ze`xl ekfi yxcnd ziaay mr ieaixl zqpkd ziaay mr

:df weqtn zxg` dyxc d`ian `xnbdéMà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¦
àìå äfä íìBòa àì äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz ,áø øîà̈©©©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨Ÿ¨¨©¤§Ÿ

,àaä íìBòamiklede dfd mlera dxeza milnr mdy enky ¨¨©¨
mlera dxeza milnr md jk ,yxcnl yxcnne daiyil daiyin

,dpikyd iptl `adíéäìà ìà äàøé ìéç ìà ìéçî eëìé' øîàpL¤¤¡©¥§¥©¦¤¨¦¥¨¤¤¡Ÿ¦
'ïBiöamr ieaixl dfd mlera dxeza miwqerd mr ieaixn ekli - §¦

d`xi' xy`k dxeza ewqri my mby ,`ad mlera dxeza miwqerd
.dpikyd eifn mipdpy mzxiht zrya epiide ,'oeiva midl` l`

:minkg icinlzl gay ixaca zkqnd z` zniiqn `xnbdéaø øîà̈©©¦
,íìBòa íBìL íéaøî íéîëç éãéîìz ,àðéðç éaø øîà øæòìà¤§¨¨¨©©¦£¦¨©§¦¥£¨¦©§¦¨¨¨

øîàpL(bi cp diryi)éða ìëå'éða íBìL áøå ,'ä éãenì C,'Coeike ¤¤¡©§¨¨©¦¦¥§©§¨¨¦
,weqtd seqa 'jipa' xn`e xfg dnl ''d icenl jipa lke' xn`p xaky

y cnll `a `l` ,'mnely axe' xnel el didéða' éø÷z ìààlà 'C ©¦§¥¨¨¦¤¨
éðBa','Cmely miaxn mlerd z` mipea mdy minkg icinlzdy ¨¦

.mlera
'ìBLëî Bîì ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL'(dqw hiw mildz)mely ± ¨¨§Ÿ£¥¨¤§¥¨¦§

.elyki `le jzxez iade`l didi ax
éúBðîøàa äåìL Cìéça íBìL éäé''C(f akw mildz),éòøå éçà ïòîì' §¦¨§¥¥©§¨§©§§¨¦§©©©©§¥¨

'Cì áBè äL÷áà eðéäìà 'ä úéa ïòîì ,Ca íBìL àp äøaãàmy) £©§¨¨¨¨§©©¥¡Ÿ¥£©§¨¨
(h-g akw,'íBìMá Bnò úà Cøáé 'ä ïzé Bnòì æò 'ä'(`i hk my). Ÿ§©¦¥§¨¥¤©©¨

úåëøá úëñî äì à÷éìñå äàåøä êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

:df dlitz gqep lr zwlegd drc d`ian `xnbdàì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ
éëä Lðéà àîéìipa ly okxc oi`y itl' df gqepa mc` xn`i l` - ¥¨¦¦¨¦

,'eke 'mc`éác éðúc[ly eyxcn zian `ziixaa epipyy-]éaø §¨¥§¥©¦
,ìàòîLéexiaga laegd lr xn`p(hi `k zeny),'àtøé àtøå'eilry ¦§¨¥§©Ÿ§©¥

,ez`etx inc z` exiagl mlyl,ïàkîdxn`e dxezd dltky dnn ¦¨

cenll yi ,'`txi `txe'úBàtøì àôBøì úeLø äðzépLdkn mb ¤¦§¨§¨¥§©
z` mixzeq eiyrny mixne` oi`e ,miny icia `l` mc` icia dpi`y

.'d zxifb
:mc zfwd xg`l dlitzøîBà éàî éà÷ ékenewnn mw `ed xy`k ± ¦¨¥©¥

,xne` `ed dn dfwdd xg`l.ípç àôBø Ceøa ,àçà áø øîà̈©©£¨¨¥¦¨
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המשך מעמוד וכו



קיז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

:df dlitz gqep lr zwlegd drc d`ian `xnbdàì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ
éëä Lðéà àîéìipa ly okxc oi`y itl' df gqepa mc` xn`i l` - ¥¨¦¦¨¦

,'eke 'mc`éác éðúc[ly eyxcn zian `ziixaa epipyy-]éaø §¨¥§¥©¦
,ìàòîLéexiaga laegd lr xn`p(hi `k zeny),'àtøé àtøå'eilry ¦§¨¥§©Ÿ§©¥

,ez`etx inc z` exiagl mlyl,ïàkîdxn`e dxezd dltky dnn ¦¨

cenll yi ,'`txi `txe'úBàtøì àôBøì úeLø äðzépLdkn mb ¤¦§¨§¨¥§©
z` mixzeq eiyrny mixne` oi`e ,miny icia `l` mc` icia dpi`y

.'d zxifb
:mc zfwd xg`l dlitzøîBà éàî éà÷ ékenewnn mw `ed xy`k ± ¦¨¥©¥

,xne` `ed dn dfwdd xg`l.ípç àôBø Ceøa ,àçà áø øîà̈©©£¨¨¥¦¨
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ezny in` cenr cq sc ± iyily wxtzekxa

éðéîùä éúìòô øîàðùmipa dpeny mdilr siqed ,rax`e miyng md ,dyy dcli zg` lk .ziriyz `ide ,`ipnz aiyg `we .minid ixaca aiyg `w mec` caer ipa Ð
.mec` caerl mipye miyy ixd ,mipey`xdäòùä úà ÷çåãä.dwfga jelnl yway melya` oebk Ðàúòù åäì àëéøèöà`kixhv`" .daiyi y`x mdn cg` zeidl Ð

.minkg mdl ekxved ,opiqxb "edléðéñ.daxd zeziixaa iwa didy ,sqei axl oixew eid Ðíéøä ø÷åò.letlta xzei ccegn didy ,ipngp xa daxl Ðàéèç éøîìinl Ð
.zereny uawy inl :xnelk ,xeknl d`eaz uawyéàãìë äéì éøîàã.sqei axl Ðïéðù ïéúøú úëìîdryd iptn dgcpe mizpy seql zen` dlgz jeln` m` :xn` Ð

`ly el dcnr dryde ,jelnl da` `le
.jka eizepy ciqtdàø÷ àì äéúéáì àðîåà

,dxxy cv mey mipyd oze` lk bdp `l Ð
zial jled did mc fiwdl jixv didyke

.eil` `al gley did `le `texdæçàéù
äøå÷ä éáåòámewnn dlhlhl `a m` Ð

lky awri :xnelk .oipaa dzzl mewnl
mdilr ywai ,mleciba gxhe ely mipad

.mingxúîä ïî øèôðämikilen eidyk Ð
mieln eid dxeawl mewnl mewnn zepex`
mieln mixg`e el` mixfege ,xirl xirn eze`
mixhtp ixw mixfegde ,d`lde myn eze`

.epnn xhtdl zeyx oilhepäçåðî íäì ïéà
.yxcnl yxcnne daiyil daiyin Ð

äì à÷éìñå äàåøä êìò ïøãä
úåëøá úëñî
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ברכות.  פרק תשיעי - הרואה דף סד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                  

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג תשרי, תש"כ

ברוקלין.

האברך עוסק בצ"צ רב פעלים כו' יצחק צבי שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מאור ערב היום הקדוש, עם המצורף אליו, ות"ח ת"ח על הבשורה טובה 

מהענינים בעיר גנים, ובודאי ההצלחה דעד עתה - תוסיף בהם, ובכללות המתעסקים ומשתדלים בעניני 

הרשת, כחות נוספים וחזקים, להרחבת הענינים ככל האפשרי, ואם המקיים נפש אחת מישראל כאילו 

קיים עולם מלא, עאכו"כ שנים-שלשה ועוד. והרי נראה לעינים, שבהשתדלות מתאימה - אפשר להוסיף 

הנצחנות  ענין  להכניס  שלא  באופן  להעשות  צריך  שהנ"ל  מובן  וביה"ס.  בגן  תלמידים-ות  עשיריות  עוד 

בהכנגד, שהרי דברי ודרכי תורתנו הם דרכי נועם וכמודגש בתורת החסידות.

וע"פ האמור מובן, שנכון במאד וביותר - מה שעורכים בעיר גנים התועדות ושמחת בית השואבה 

וכיו"ב.

מצרים,  בלי  לנחלה  ועד  ונגבה,  וצפונה  וקדמה  ימה  לופרצת  ועד  האמור,  בכל  הצלחה  בברכת 

המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולכתבו בצער ע"ד יחס פלוני ופלוני לענינים דתיים, אף שצריך הי' להיות בהיפך וכו', - הנה 

כנראה שזהו אחד מהענינים שלא חל בהם שינוי משנים שעברו וגם מהדור שלפני דורנו ושלפניו, וכידוע 

מסיפורי העסקנים בימים ההם, ואף שמובן שזוהי רק חצי נחמה ואפשר עוד פחות מזה, הנה מאידך גיסא 

כמו שסו"ס דידן נצח אז בעבר, בודאי שכן יהי' גם עתה, אף שחבל שצריך לנצל כחות בהנ"ל )מלחמה 

בהרע( בה בשעה שהיו יכולים בכחות אלו ובמרץ זה לפעול בהקו דועשה טוב...

בברכת הצלחה רבה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב.
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íúä,zereaya dpynd dpey dnae -éðúcwx daïäL íézL' ¨¨§¨¥§©¦¤¥

àì eúå 'òaøà.cer `le - ©§©§Ÿ
:`xnbd zvxznàëä,ef zkqna -àeä úaL øwéòcdxwiry - ¨¨§¦©©¨

,zay ipica wqerúBáà éðz,d`ved zk`ln zea` z` `pzd dpy - ¨¥¨
,miaxd zeyxl cigid zeyxn ze`vedd epiidcéðúåz` s` dpye - §¨¥

úBãìBz,cigid zeyxl miaxd zeyxn zeqpkdd epiidc ,ef dk`ln ¨
cnerl zeqpkd izye ze`ved izy ,mipte` dpeny dpy ok lre

j` .uega cnerl oke ,miptaíúä,zereay zkqnaúaL øwéò åàìc ¨¨§¨¦©©¨
àeä,zay ipica wqer epi` dxwiry -éðz úBáàzea` z` - ¨¨¥

z` j` ,`pzd dpy ze`vedd epiidc d`ved zk`lnúBãìBz¨
,zeqpkdd epiidc dk`lnd,éðz àìody mizy wx my xikfd ok lre Ÿ¨¥

.rax`
ixd :`xnbd dywneäéð éàî úBáà,md dn -úBàéöéze`ved - ¨©¦§¦

,miaxd zeyxl cigid zeyxnúBàéöéåodilr aiigyïééåä éøz- ¦¦§¥¨§¨
ody' `pzd zpeek dne ,ziad lral zg`e iprl zg` ,od mizy wx

.'rax`àîéz éëåmizy ,od ze`ved rax`y xn`z m`e -ïäî §¦¥¨¥¤
áeiçìlral zg`e iprl zg` ,dgpde dxiwr `ivend dyry ote`a §¦
,ziadåmizyøeèôì ïäî,cala dxiwr `ivend dyry ote`a §¥¤¦§

,dgpd mb dyri `ny opaxcn wx xeq` `edyúBàøîc àéîec àäå§¨§¨§©§
éðz÷ íéòâðmirbp ze`xn oicl dneca df oic dpy i`ce `pzd ixde - §¨¦¨¨¥

,dpyn dze`a x`eandàáeiçì eälek íúä äîzrax`y myk - ¨¨¨§§¦¨
m` `nhpy mdn dfi`ay ,aeigl md my mixkfend mirbpd ze`xn

,aiig ycew lk` e` ycwnd zial qpkpénð àëä óào`k s` - ©¨¨©¦

,zayd ze`iviaekàáeiçì eäl,od aeigl ze`ivid rax` lk - §§¦¨
.mizy wx yi odilr aiigy ze`vedy `iyewd dxfge

:xg` ote`a zeipynd oia weligd z` zx`ane ,da zxfeg `xnbd
àëä ,àtt áø øîà àlà,ef zkqna -øwéòcipica dweqirúaL ¤¨¨©©¨¨¨¨§¦©©¨

éøeèôe éáeiç éðz ,àeäon `ivend aiig mda mipte`d z` mb - ¨¥¦¥§¥
mday mipte`d z` mbe ,dnily dk`ln dyryk epiidc ,dxezd
j` .dk`ln ivg dyryk epiidc ,opaxcn wx xeq`e dxezd on xeht

íúäoeik ,zereay zkqnaàeä úaL øwéò åàìcdweqir xwiry - ¨¨§¨¦©©¨
,zay ipica epi`,éðz àì éøeèôe ,éðz éáeiçizy wx xikfd ok lre ¦¥¨¥§¥Ÿ¨¥

.rax` ody ze`ivi
zeyxn ze`ved wx drnyn 'ze`ivi' zaizy xaq epiptly oywnd

:`xnbd dywn .miaxd zeyxl cigideäéð éàî éáeiçmd dn - ¦¥©¦
,dpynd zwqer mday aeigd ipte`úBàéöéixde ,miaxd zeyxl §¦

úBàéöéaeiglïééåä ézøzlk z` dyerd ipra zg` ,od mizy wx - §¦©§¥¨§¨
zereaya `pzd hwp recn ok m`e ,ziad lraa zg`e dk`lnd
mb zwqer dpynd zn`a :`xnbd zvxzn .'rax` ody mizy'

,'rax` ody mizy' edfe ,cigid zeyxl zeqpkdaäàöBäc íézL§©¦§¨¨
dilr miaiigy,ziad lral zg`e iprl zg` ,äñðëäc íézLe§©¦§©§¨¨
.dilr miaiigy

:dywne `xnbd day,éðz÷ 'úBàéöé' àäåwx xaecny rnyne §¨§¦¨¨¥
:`xnbd zvxzn .zeqpkda `le ze`veda,éMà áø øîàzn`a ¨©©©¦

e ,zeqpkda mb zwqer dpynddì éø÷ äàöBä énð äñðëä àpz- ©¨©§¨¨©¦¨¨¨¥¨
e .'d`ved' mya dqpkdl mb `xew `pzdéànî,`ed jky oipn - ¦©

ïðúcîoldl(.br),áéiç úeLøì úeLøî àéöBnä,wcwcl yieàì éî ¦¦§©©¦¥§¦§©¨¦Ÿ
ïðé÷ñòote`a mb zwqer dpynd oi` ike -ìéiòî à÷c[qipkny-] ¨§¦©§¨§©¥

,ãéçiä úeLøì íéaøä úeLøî,epzpyna x`eank aiig eilr mby ¥§¨©¦¦§©¨¦
åmewn lkndì éø÷ à÷mya ef dk`lnl `pzd `xew -.äàöBä §¨¨¥¨¨¨

:`xnbd zxxanéàî àîòèå.d`ved diexw dqpkdy mrhd dn - §©£¨©
:`xnbd zx`an,BîB÷nî õôç úøé÷ò ìkoiae cigid zeyxn oia ¨£¦©¥¤¦§

,miaxd zeyxn,dì éø÷ äàöBä àpzea mewndn `vei utgd ixdy ©¨¨¨¨¥¨
.gpen `ed

:`xnbd dtiqenà÷éc énð ïéúéðúî ,àðéáø øîàepzpynn s` - ¨©©¦¨©§¦¦©¦©§¨
,d`ved diexw dqpkdy wiecnäñðëä Løôî à÷å ,'úBàéöé' éðz÷c§¨¨¥§¦§¨§¨¥©§¨¨

øzìàìz` iprd hyt' epiidc ,dqpkd `id dn `pzd yxtn cine - §©§©
,'ziad lra ly eci jezl ozpe miptl ecidpéî òîL`pzd zpeeky §©¦¨

.dqpkdl mb `id 'ze`ivi'a
:'ze`ivi' zaiza xg` yexitéðz÷ úBéeLø ,øîà àáø`pzd zpeek - ¨¨¨©§¨¨¥

y xnelk ,zeieyx `id 'ze`ivi' zaizaúBéeLødíézL úaL,od §©¨§©¦
yi el` zeieyx oia utg zxardae ,miaxd zeyxe cigid zeyx
micnerl drax` cere ,mipta micnerl mixeq`d mipte` drax`
mb jk xg` dpne 'ze`ivi' `pzd hwp cvik ayein df itle .uega

.zeqpkd
ody mizye mipta rax` ody mizy zayd ze`ivi :dpyna epipy
lrae ipra dpynd d`iany mixwnay dywn `xnbd .uega rax`

:df oipnn xzei yi ziadïééåä éðîz àä ,ééaàì äðúî áø déì øîà̈©¥©©§¨§©©¥¨©§¥¨§¨
,md dpeny wx dpyna mi`aend ze`vedd ipte` ike -éøñ ézøz©§¥§¥

ïééåäzligzay aeigd ipte` zrax` calny ,md xyr mipy ixd - ¨§¨
,cgi mc` ipa ipy ici lr miyrpd mipte` drax` cer yi ,dpynd
yi ok m`e ,[dqpkda mipye d`veda mipy] gipn dfe xwer dfy

` drax` cxtpa mdipyn cg` lkl zepnlxeht `ed mday mipte
o`k ixd aeigd ipte` zrax` mre ,mipic dpeny ixd cgie ,xeq` la`

.xyr mipy
:dl`ya dpzn axl aiyn iia`éîòèéìåCzepnl yiy jzxaqle - §¦©§¨

,mixehtd lk z`ïééåä éøñzéL,o`k yi mipte` xyr dyy ixd - ¦§§¥¨§¨
,dpyna x`eank xeht ziad lra iprd ly aeigd ipte` ipyay oeik
dpyna yiy `vnp ,xeht iprd ziad lra ly aeigd ipte` ipya oke

.xyr dyy o`k ixd mze` s` dpnp m`e ,mixeht drax` cer
déì øîà,iia`l dpzn ax,àéL÷ àì àäc meynàîìLaoaen - ¨©¥¨Ÿ©§¨¦§¨¨

mixehtd z` `pzd aiygn `l recn ,xacd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118



xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zay(ycew zay meil)

ayàLéøc àáacg` xy`ky oeik ,dpynd ly oey`xd wlga - ¨¨§¥¨
xacd xzen ipyl ,da gipn e` exag cin lhep wxe ecal `iven

e ,gipn epi`e xwer epi` ixdy dligzkléðz÷ àì øzeîe øeèt`l - ¨¨Ÿ¨¨¥
.`pzd dpyàôéñc àáa àlàwlgay mipte`d zrax` lr j` - ¤¨¨¨§¥¨

e` gipn ziad lrae xwer iprdyk epiidc ,dpynd ly oexg`d
,jtidløeèôcz`hgn mdilrìáàdligzkløeñàopaxcn §¨£¨¨

,dk`ln ivg mdy oeik mzeyrlàéL÷dpn `l recn lirl x`eank ©§¨
.mixeht dpeny `pzd mda

ly mipey`xd mipte`a 'xeht'dy dpzn ax ixaca dpc `xnbd
:`xnbd dywn .xzene xeht epiid dpyndleëa àkéà éîúaL é- ¦¦¨§¥©¨
da aezky dpyn zay zkqn lka yi ikeå 'øeèt'y dpeekdøzeî ¨§¨

,dligzkl xacdúaLc 'éøeèt' ìk ,ìàeîL øîàäåy epiidøeèt §¨¨©§¥¨§¥§©¨¨
,`ziixe`cnìáàopaxcnøeñà,ok zeyrlúìz éðäî øaueg - £¨¨©¥¨¥§¨

dpeekde 'xeht' mda xn`py mipic dylynøeèôc`ziixe`cn §¨
øzeîeoldl epipyy dn .` :md el`e ,mzeyrl opaxcn s`(:ew)oiprl ¨

,éáö úãéöiavd oi` ezngne gzta cg` ayie ,zial iav qpkp m`y ¥©§¦
s` ,ecil ayie xg` `a m`e .dciv meyn aiig `ed ixd ,z`vl leki
ipyd ,ipyd zngn xebq gztd x`ype oey`xd jld okn xg`l m`

.a .ok zeyrl el xzen s`y dpeekde ,xehtåzeiecra epipyy dn ok §
(d"n a"t)oiprl,Lçð úãéö,xeht epkypi `ly ick zaya ecvdy ¥©¨¨

.b .ok zeyrl xzeny dpeekdeeepipyy dn(my)oiprl,àñøeî ñéôî¥¦§¨
,xeht ,dgild z` epnn `ivedl ick zaya rvt gzete awpndy
zeipyn ylya wxy l`eny ixacn ok m` gken .xzene xeht epiide
mda aezky zenewn x`ya j` ,xzene xeht dpeekd 'xeht' el`
,ok zeyrl opaxcn xeq` la` `ziixe`cn xehty dpeekd 'xeht'
lkn ,xeht ipyd ecal `iven cg` m`y epzpyn oica mby `vnpe

.dpzn ax ixack `ly ,opaxcn xeq` xacd mewn
xn`py xeht lkay l`eny ixacn cenll oi` :`xnbd zvxzn

c ,opaxcn xacd xeq` zayaéøèöéà éëì déì CìàeîLdn - ¦¦§§¦¥¦§¥
xeht epiid 'xeht' zenewn ylyay eprinydl l`eny jxvedy

a wx `ed ,xzeneäNòî ãéáò à÷c éøeètlr s` xehty okid - §¥§¨¨¦©£¤
la` xehty mewn lka `ed oicd el` zyly calny ,dyrn ziiyr

j` ,xeq`éøeètmewna exn`pyàkéà ,äNòî ãéáò à÷ àìc §¥§Ÿ¨¨¦©£¤¦¨
àáeèoebke ,dligzkl xacd xzen s`y miax zenewn yi - ¨

lk z` dyer cg` m`y ,epzpyna mipey`xd mipte`d zrax`a
.xzene xeht df ixd ,xac dyer epi` ipyde dk`lnd

:`xnbd dywn .dpzn ax zl`ya weqrl zxfeg `xnbdíB÷î ìkî¦¨¨
,d`ved ipte` dpeny wx dpynd dzpn recn dywïééåä éøñ ézøz©§¥§¥¨§¨

xehtd ipte` zrax`ay oeik ,mixeqi` xyr mipy mda yi ixd -
.lirl x`eank ,mipy ici lr dk`lnd ziyrp

xwerd xeht z` mb aygn epi` `pzd el` mipte`a :`xnbd zvxzn

`l` ,gipnd xeht z` mbeeäa éúàc éøeètmdn `eal lekiy - §¥§¨¥§
`ivend,úàhç áeiç éãéìzligz ody zexiwrd z` xnelk ¦¥¦©¨

yie dk`lndz` milyi jkae ,dgpd s` dyri `ny yeygl
,z`hg aiigzie dk`lndáéMç à÷mixeht j` ,`pzd aygn -àìc ¨©¦§Ÿ

,úàhç áeiç éãéì eäa éúà,dk`lnd seq ody zegpdd z` epiidc ¨¥§¦¥¦©¨
dzyrp xak dxiwrdy oeik z`hg aeigl odici lr ribdl xyt` i`e

,xg` ici lráéMç à÷ àì.opaxcn mixeq` md mby s` ,`pzd Ÿ¨©¦
mixeht mdipy dk`lnd z` mipy eyryk recn zxxan `xnbd

y okzi cvik :`xnbd dywn .z`hgnàãéáòúà àäå ,ïéøeèt ïäéðL§¥¤§¦§¨¦§£¦¨
eäééðéaî äëàìîly dnily dk`ln dzyrp mdipy oian ixde - §¨¨¦¥©§

:`xnbd zvxzn .zeyxl zeyxn d`ved,øîBà éaø ,àéðzxn`p ©§¨©¦¥
z`hg aeig iabl(gk-fk c `xwie)dbbWa `hgY zg` Wtp m`e' ,íòî §¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©

dúNòa õøàä'FpAxw `iade ,'ebe dpiUrz `l xW` 'd zFvOn zg` ¨¨¤©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¥¦¨§¨
`weecy 'DzUrA'n rnyne .'ebeúà äNBòädxiarddlek,aiig ©£Ÿ¨¨¤¤¨

,dúö÷î úà äNBòä àìåwx ok lredúBà äNòå ãéçéecal,áéiç §Ÿ¨¤¤¦§¨¨¨¦§¨¨¨©¨
j`dúBà eNòå íéðLxwr dfy zaya d`ved zk`lna oebk ,cgi §©¦§¨¨

md ixd ,gipd dfe.ïéøeèt§¦
:df oicl sqep xewnä÷øæð ,àcîb øa àéiç éaø øîà ,énð øîzéà¦§©©¦¨©©¦¦¨©©§¨¦§§¨

dkldäøeáç étîmi`pz ly,eøîàåzaizny'dúBNòa'yexcl yi ¦¦£¨§¨§©£¨
wxydàNòL ãéçédxiard lkláéiçj` ,z`hgäeàNòL íéðL ¨¦¤£¨¨©¨§©¦¤£¨¨

,dk`lndn wlg dyr cg` lky epiidc ,cgi.ïéøeèt§¦
ici lr dxiwr dzyrp m`d wtzqdl yi ea ote` d`ian `xnbd

:`ivend,éaøî áø dépéî éòa,cigid zeyxa zaya mc` cnr m` ¨¥¦¥©¥©¦
eBøéáç Bðéòèäetzk lr,ïé÷Lîe ïéìëBàmxwr `l envr `ede ¦§¦£¥¨¦©§¦

ziad on eilbx xwr okn xg`le ,micia,eäî ,õeçì ïàéöBäåm`d §¦¨©©
m`d :wtqd iccv z` ax x`ane .`l e` z`hga aiigzdúøé÷ò£¦©

Bôeb,eilr utgd mr cnr eay mewndn,éîc BîB÷nî õôç úøé÷òk©£¦©¥¤¦§¨¥
áéiçéîe,miaxd zeyxa gipde cigid zeyxn xwr ixdy z`hgBà ¦©©

àì àîìécmivtgd zxiwrk zaygp dpi` sebd zxiwr `ny e` - ¦§¨Ÿ
.dxiwr `la dgpd wx dyry oeik xeht `ed ixde ,eilry

déì øîà`ivend ,axl iax,áéiçzxiwrk `id eteb zxiwry oeik ¨©¥©¨
utg ziad lra ozp m`y epzpyna epipyy s`e .eilry mivtgd
`ly oeik uegl e`ived m` xeht iprd ,miptl dheytd iprd ci jezl
zxiwrk zaygp dpi` cigid zeyxn cid zxiwry x`eane ,xwr

li`ed ,myn zeywdl oi` ,dilry utgdäîBc Bðéàåetebéàî .Bãéì §¥¤§¨©
çééð Bôeb ,àîòèezxiwr jky oeike ,rwxwd iab lr gpen - ©£¨©¥©

j` .rwxwd on utgd zxiwrk zaygp eilr utgdykçééð àì Bãé̈Ÿ¨¥©
dilr gpend utge ,xie`a zlhlhine dielz `l` rwxwd iab lr
zxiwrk zaygp dpi` cid z`ved ok lre ,rwxwd lr gpenk epi`
dxiwr `la d`ved jxc oi`y oeike ,cigid zeyxn dilry utgd

.`ivend xeht dgpde
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àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e ±éãéàå éãéàxaecn ,efae efa - §¦¨¥¥¨¦¦§¦¦
eci z` `ivedy,ââBLaeze` miqpew eidy i`ce cifna `ived eli`y §¥

.cid z` xifgdl `lyàëäå[o`ke-]ãéæî eèà ââBL eñð÷a §¨¨§¨§¥¨¥¦
éâìôéî÷eci `ivedy df z` minkg eqpw m`d zeziixad ewlgp - ¨¦§§¦

,cifna `ivend z` eqpwy jezn ,eci z` xifgi `ly bbeyaøî- ©
dpey`xd `ziixaa `pzdeèà ââBL eñð÷ ,øáñ[zngn-],ãéæîlre ¨©¨§¥¨¥¦

,dxifgi `l bbeya cid z` `ivedy df mb okøîe`ziixaa `pzde - ©

dipyd,ãéæî eèà ââBL eñð÷ àì ,øáñcala bbeya `ivedy dfe ¨©Ÿ¨§¥¨¥¦
.cid z` xifgdl xzen

àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e ±íìBòì,zexaeq zeziixad izy §¦¨¥¥¨§¨
yeñð÷ àìeli`e eci z` xifgdl xeq` cifnd wxe ,cifn zngn bbey Ÿ¨§

,xzen bbeydàéL÷ àìåy meyn ,zeziixad zxizq,ïàk`ziixaa §Ÿ©§¨¨
xifgdl `ed xzidd ,xifgdl dxiznd dipydøöç dúBàìdpnny §¨¨¥

,cala `ived
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קכג izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtzekxa

àLéøc àáa..xEhR iprde aiIg ziAd lraE ,xEhR ziAd lraE aiIg iprd ¨¨§¥¨¤¨¦©¨©©©©¦¨©©©©¦©¨§¤¨¦¨
dgPd `le car dxiwr e`l `dC - dNgYkl xYEnE z`Hgn xEhtC,car §¨¥©¨¨§©§¦¨§¨¨£¦¨¨©§Ÿ©¨¨¨©

xg`dW]FciA DgiPd [:øeñà ìáà øeèt.mdixaCn xEq` la` ,z`Hgn xEhR ¤¨©¥¦¦¨§¨¨£¨¨¨¥©¨£¨¨¦¦§¥¤
dNgYkl:úãéöéáöúãéöåñéôîe Lçðàñøeî." 'tA EdNEM`"xxnF` §©§¦¨¦©§¦§¦©¨¨¥¦§¨§§¤¥

"bxF`d,Ediinrh Wxtn mzde .DitiqA ¨¥§¥¥§¨¨§¨¥©£©§
xYEnE xEhtC EdA Dil `pn:àñøeî. §¨¥§§¨¨§¨

`"xehqiew:ñéôî.gzRYW ,xvFr`vze ¥¦¥¤¦¨©§¥¥
dgiNd:déì àëéøèöéà ék.opirnW`l ©¥¨¦¦§§¦¨¥§©§§¦©

,dUrn EdA zi`C KpdA - xYEnE xEhtC§¨¨§¨¨§¦§©£¤
`Mil Eze ,zlY ipd oFbM:àáeè àkéà. §¨¥§¨§¥¨¦¨¨
`WixC `aaC Kpd oFbM:éúàc éøeèt §¨¨§¨¨§¥¨§¥§¨¥

úàhç áeiç éãéì eäa.zFxiwr oFbM §¦¥¦©¨§£¦
xfBnl `Mi`C ,dk`lOd zNgY odW¤¥§¦©©§¨¨§¦¨§¦§©
ivn `l - zFgPd la` .Dl xnB `nliC¦§¨¨©¨£¨©¨Ÿ¨¥
dxiwr `Mil `dC ,z`Hg aEIg icil izinl§¥¥¦¥¦©¨§¨¥¨£¦¨
iYxY - cg lkA ipzwC rAx`e .i`d iAB©¥©§©§©§¨¨¥§¨©©§¥
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,DicEgl dgPd `N` zAWA dxiwr£¦¨§©¨¤¨©¨¨§¥
dUrC ,`Mi`C `Ed opAxC `xEQi`e§¦¨§©¨¨§¦¨§¨¨

:opzckE ,Dzvwnla` ,oixEhR odipW ¦§¨¨§¦§©§¥¤§¦£¨
la` .dPxifgi `NW opAx DEqpw .oixEq £̀¦§¨©¨¨¤Ÿ©£¦¤¨£¨

DhiWFdC `kid,dkWgXnDil icW i`C ¥¨§¦¨¦¤£¥¨§¦¨¥¥
EPxq`YW qpw ici lr FcInciarC ,`Ed bbFW m` z`Hg aiIgzn `vnp Dxifgdl ¦¨©§¥§¨¤©©§¤§©£¦¨¦§¨¦§©¥©¨¦¥©£¦

ahEnC ,opAx DEqpw `l - dgPde dxiwr Dil`NWEPqpwpmFxbPXnicil `al ¥£¦¨§©¨¨¨§¨©¨¨§¨¤Ÿ¦§§¤¦¤¦§¨Ÿ¦¥
Erpnp `lC ,iaiA axC `irA hFWtY ikdl YWiig `lCnE .`ziixF`C zAW lENig¦©¨§©§¨¦§¨¨§©§§¨¦¦§¨£¨§©¥¨§Ÿ¦§§

minkgcinrdNnxEQi` dUrie mdA mc`d cFnri `l `OW WWg ipRn mdixaC £¨¦¦§©£¦¦§¥¤¦§¥£¨¤¨Ÿ©£¨¨¨¨¤§©£¤¦
xEng:øepúa út ÷éaãä..dt`YW mcFw zAW `EdW xMfpe ,bbFWA zAWA ¨¦§¦©§©§©¨§¥§¦§©¤©¨¤¤¥¨¤

ol `niiwe):fiw sC oOwl(ziIcxCdk`ln Dpi`e dnkg `idW ,`id zEaW zRd: §¨§¨¨§©¨©¦§¦©©©§¦¤¦¨§¨§¥¨§¨¨
Bì eøézä.z`xEQi`d,mdixaCndPCxiedt`YW mcFwaiIgzie"dtF`" mEXn ¦¦¤¨¦¦¦§¥¤§¦§¤¨¤¤¥¨¤§¦§©¥¦¤

ExiYd `l F` ,dk`ln a` `EdWDzFCxlD`ivFdlExEPYd on:àì ââBLa ¤©§¨¨Ÿ¦¦¦§¨§¦¨¦©©§¥¨
'åë ïðaø deñð÷.`l `kdn hFWtY `l iaiA axcE`le xEQi`l.xYidli`dC §¨©¨¨§©¥¨Ÿ¦§¥¨¨Ÿ§¦§Ÿ§¤¥§©

Edl icW `nlicC `WWg mEXn e`l - bbFWA DEqpw `lCDicin`N` ,`Ed §¨§¨§¥¨¦£¨¨§¦§¨¨¥§¦¥¤¨
,cifnA `xEQi` car `lC mEXnzxfgemEXn `l i` zEaW ENit` Dpi` Fci ¦§¨¨©¦¨§¥¦©£¨©¨¥¨£¦§¦¨¦

la` .qipw `l `kde - `qpw,`Ed zEaW - zRd ziIcxdxfbpemEXnE ,oipnA §¨¨§¨¨¨¨¥£¨§¦©©©§§¦§§¨§¦§¨¦
.mzxifB ElHA `l z`Hg aEIg icil `aIW mcFwxEQi`lEhFWtY `l inpEqpwCn ¤¤¨Ÿ¦¥¦©¨Ÿ¦§§¥¨¨§¦©¦Ÿ¦§¦§¨§

zzin aiIgzIW EdpicWil `nliC Wginl `Mil mzdC ,cifnADil opiqpw i` `kd la` ,oiC ziAzFCxNnoiC ziA zzin aiIgzi KigxM lr -: §¥¦§¨¨¥¨§¥©¦§¨¦§¦§¤¦§©¥¦©¥¦£¨¨¨¦¨§¦©¥¦¦§©¨§¥¦§©¥¦©¥¦
äúåàì

äéä± 'ek mei ceran oiwyne oilke` oerh,ixii` dkygyn yetl cnryk
dlha `l ± inc utg zxiwrk eteb zxiwrc b"r` .aiigin `l cnr `lac

onwl xn`ck ,dpey`x dxiwr):d 'c:(odilr jlnpe ziefl ziefn eivtg dptnd
mei ceran hwpe .jkl dpey`x dryn dxiwr dzid `ly ,xeht ± o`ivedl

.inc utg zxiwrk eteb zxiwrc opirny`l
oreh hwp ded i`ccnre dkygyn envr

i` elit`c ,icin rnyn did `l yetl
dgpde dxiwr `ied `l eteb zgpde dxiwr

dpey`x dxiwr meyn aiig ±:åäî
± zilnxkk dyrzyeci `ivedy oebk

,`l `"ra la` .dxecd`le ,uegl d`ln
oiaexirc `xza wxta opz `dc):gv 'c:(

`le ,x"dxa lhlhne i"dxa mc` cner
sebdy zeyx oiprl `l` zilnxk `ied

zeieyx izyl xzei dnecy ,my:
éî- dxecd`l oax deqpwi"xl d`xp

.deqpw in :qxb `le ,dexq` in :qxbc
zilnxkk e`lc `nwen ik jenqa onwlc
.qpw meyn dxifgdl xeq`c :opixn` ,`inc
ied inp ± zilnxkk decarc `d `nye

mei ceran bbeya xeq`c :n"pe .`qpw:
ïàë± 'in dlrnl'in dlrnl :z"`e

iedc ,d`ivedl xzen inp dlgzkl
d`ived elit`c l"nwc :l"ie !xeht mewn
dxifgdl xzen ± 'in dhn jxc dlgzn

dil opiqpw `le ,'in dlrnl:åøéúäel
± dzecxlwxta d"xa opixn`c b"r`e

"h"i")mye :hk 'c(`l dcear zk`ln lk"
ziicxe xtey zriwz e`vi ± "'ebe eyrz
n"n ± dk`ln dpi`e `id dnkgy ,ztd
"ycwd iazk lk"a xn`ck ,dxeq` opaxcn

)mye :fiw onwl(`l` dcxna dcxi `le
,opaxcn xeq` xtey zriwz oke .oikqa

d"xc a"ta opzc).bl 'c:(oiakrn oi`
miyp `d ,jepig meyn rewzln zewepizd

oiakrn ±:
úéòáéàå± heytz `l mlerl `ni`

`l mlerl" b"lc i"xl d`xp
`pixg` `iepiy `ki`c b"r`c ,"heytz
oiicr ,iccd` zeziixa ipy iywiz `lc
:yxcnd zia ipan iaia axc hytinl `ki`
.exizd `lc llkn ± `kti` ipyn `lcn
i`nnc .dil qixb xityc d`xp `"ayxle
ixaqc hytinl `kil ± `kti` ipyn `lc
`lc `dc .exizd `lc yxcnd zia ipa
`xaq d`xp oi`y itl ± `kti` ipyn
ceran ,deqpw `l dkiygyn xnel mlerl
± deqpw `l dkiygyn i`c .deqpw mei
iedc ,deqpw mei ceran xnel oi` aey

lirle .mei cerank xnel dkiygyn mrh jiiy oi`y t"r`e .`lelh`e `kegk
xnel ekxvede ,ok xnel `xaq mdl d`xp oi`y itl ,ikd opipyn `lcn :t"d

tl `ly zegcl ick .eqpw `l mei ceran eqpw dkiygyn± iia`c `ira hey
zira i`e .`nw `iepiya igcinl `ki`c b"r` ,iaia axc `ira heytz k"`
`cg n"n .'ek dil igcnw `kd life ,`xza `iepiyk xn`p ± iia`c hytnl
± heytz `l mlerl `"a`e xn`wc y"` `zyde .jytp dnn dhytin ediipin

iaia axc `le iia`c `l:ââåùá± deqpw `l`kil `zydc ,mei ceran ixiine
,exizd `lc iaia axc `ira heytp inp `nw `iepyn :z"`e .iaia axc hytnl
i"eran i`c izyxit `d ± mei ceran 'inwen elit`e .dxifgdl xeq` 'in dhnlc
exizd `ly dn mzdc ,heytl oi`c :l"ie .dkiygyn y"k ± exizd `l
mrh jiiy `lc i"eran meyn epiid ± z`hg aeig icil iz`c b"r` dkiygyn

exizdc `ni` mlerl ± ztd ziicx iab la` ,df:
o`k
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     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zay(ycew zay meil)

iax wqr ,zaya d`ved oipra df oic lr iax z` l`y ax xy`k
:jk lr `iig iax ixac z` d`ian `xnbd .zxg` zkqna ecenila

ézçt øa ,áøì àéiç éaø déì øîà,milecb oa -Cì àðéîà àì- ¨©¥©¦¦¨§©©©§¥Ÿ£¦¨¨
,jl izxn` `l ikeàzëqî àäa éaø éà÷ ékcner iax xy`k - ¦¨¥©¦§¨©¤§¨

,zg` zkqna ecenilaéúéøçà àzëqîa déìéiLz àìl` - Ÿ§©§¥§©¤§¨©£¦¦
,zxg` zkqna epl`yzdézòcà åàì àîìécoezp eal oi` `ny - ¦§¨¨©©§¥

,yiiazi jk zngne ,zkqn dze`l dzräaø àøáb éaøc åàì éàc§¦¨§©¦©§¨©¨
àeä,`ed lecb mc` iaxy `l m`y -dézôqk,eyiian ziid - ©©§¥

àeä àéepéL åàìc àéepéL Cì épLîcdaeyz jl aiyn didy - ¦§©¥¨¦¨§¨¦¨
ok` ,daeyz dpi`yCì épLî øétL úäéî àzLämewn lkne - ©§¨¦©©¦§©¥¨

.dpekp daeyz jzl`y lr iax jl aiyd zrk
,dkldk iax aiydy oipneïeòè äéä ,àéðúceteb lrïé÷Lîe ïéìëBà §©§¨¨¨¨¨¦©§¦

zay axraî,áéiç ,äëéLçMî õeçì ïàéöBäå íBé ãBòas`e ¦§§¦¨©¦¤£¥¨©¨
,xzida dzid eteb lr orhyk dpey`xd dxiwrdyäîBc BðéàL éôì§¦¤¥¤

Bãéìecil ziad lra ozp m`y ,uega etebe miptl dheytd ipr ly §¨
dnewnn dz`ved ok lre dgp dpi` ciy oeik ,xeht uegl d`ivede
,rwxwd iab lr `ed gp mc` ly eteb j` ,utgd zxiwr dpi`
,eilry utgd z` mb dfa xwr dkiygd xg`l eilbx mc`d xwryke

.iax ixacke
xy`k ,mc` ly eci ly zeyxd xcb zece` mixac d`ian `xnbd

:zxg` zeyxl dheyt ecie zg` zeyxa `edéì àèéLt ,ééaà øîà̈©©©¥§¦¨¦
c ,dpyndníãà ìL Bãézeyxl eci z` hyete zg` zeyxa cnerd ¨¤¨¨

,zxg`dðéà,da cner `edy zeyxk zaygp,íéaøä úeLøk àì ¥¨Ÿ¦§¨©¦
,cigid zeyxl eci z` hyete miaxd zeyxa cner `edykàìå§Ÿ

,ãéçiä úeLøkzeyxl eci z` hyete cigid zeyxa cner `edyk ¦§©¨¦
.miaxd

y izxn`y dn :eixac xewn z` x`an iia`àì íéaøä úeLøk¦§¨©¦Ÿ
àéîczeyxk zaygp cigid zeyxa z`vnpd mc`d ci oi`y ± ¨§¨

cnlp df xac ,eteb cner da miaxdîzece` dpyna xn`pdéðòc Bãé ¥¨§¨¦
zeyxl d`lnd eci z` hyete miaxd zeyxa cnerd [iprd ly-]
aygp epi`e ,xeht ,ziaa gipde dkezn ziad lra lhp m`y ,cigid

y izxn`y dne .miaxd zeyxn xwerkàéîc àì ãéçiä úeLøk- ¦§©¨¦Ÿ¨§¨
da cigid zeyxk zaygp miaxd zeyxa z`vnpd mc`d ci oi`y

cnlp df xac ,eteb cnerîzece` dpyna xn`pdúéaä ìòác Bãé ¥¨§©©©©¦
m`y ,miaxd zeyxl d`lnd eci z` hyete cigid zeyxa cnerd
zeyxn xwerk aygp epi`e ,xeht ,elv` gipde dkezn iprd lhp

.cigid
zxg` xvgl dheytd cid ly dpica wtzqn iia`:éòa[wtzqd-] ¨¥

,ééaàzxg` zeyxl dheytd mc` ly eciy zrcl epgkepy xg` ©©¥
zeyx zwleg `idy ixd ,da sebdy zeyxk dxezd on zaygp dpi`

,wtzqdl yi dzrn ,dnvrlíãà ìL Bãézeyxl zaya d`ivedy ¨¤¨¨
,dkeza utg xy`k zxg`äNòzL eäîopaxcn,úéìîøëk`die ©¤¥¨¤§©§§¦

eqipkn `ed ixdy ,da cner `edy zeyxl utgd z` xifgdl xeq`
qipkdl minkg exq`e ,da cner `edy zeyx dze`l zilnxkn
eci x`yiz ok lre ,miaxd zeyxl e` cigid zeyxl zilnxkn

.zayd z`v cr dheytdéaâì éøecäàì ïðaø äeñð÷ éîm`d - ¦¨§¨©¨¨§©§¥§©¥
zxg`d zeyxl e`ivede da `edy zeyxdn utgd z` xwry zngn
eci aygizy minkg edeqpw ,xeqi`a ligzde ,my egipdl zpn lr

,dxifgdl lkei `le zilnxkkàì Bà.zilnxkk eci aygizy edeqpw Ÿ
:`xnbd zxne` .`ziixan wtqd z` heytl dvtg `xnbdàz̈

úBøét äàìî Bãé äúéä ,òîL,cigid zeyxa,õeçì dàéöBäå §©¨§¨¨§¥¨¥§¦¨©
,miaxd zeyxlàãç éðz,zg` `ziixaa epipy -døéæçäì øeñà ¨¥£¨¨§©£¦¨
,cigid zeyxlCãéà éðúå,zxg` `ziixaa epipye -døéæçäì øzeî §¨¥¦¨¨§©£¦¨

:`xnbd zxxan .cigid zeyxléâìôéî÷ àäa åàì éàî`l m`d - ©¨§¨¨¦§§¦
,ewlgp df xacaøîcxqe`d ,dpey`xd `ziixaa `pzdy - §©

,dxifgdl,øáñcidy,àéîc úéìîøëkdxifgdl el xeq` ok lre ¨©§©§§¦¨§¨
zeyxl zilnxkn qipkn `edy `vnpy ,cner `ed da cigid zeyxl

,cigidøîe,dxifgdl xiznd ,dipyd `ziixaa `pzde -øáñcidy ©¨©
àéîc úéìîøëk åàìxzen ok lre ,zilnxkk zaygp dpi` - ¨§©§§¦¨§¨

.my `edy mewnl dxifgdl
:`xnbd dgec .mipte` dnka di`xd z` dgec `xnbd,àìgxkd oi` Ÿ

xnel xyt`y ,jka mzwelgn zelzlàîìò éleëcizyy ± §¥¨§¨
,zxg` zeyxl zaya eci z` hyt m`y zexaeq zeziixad

àéîc úéìîøëkmewnl dxifgdl xeq`e zilnxkk eci zaygp ± §©§§¦¨§¨
,my `edyàéL÷ àìå,zeziixad zxizq,ïàkdpey`xd `ziixaa §Ÿ©§¨¨

eci z` hyty xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`däøNòî ähîì§©¨¥£¨¨
xie`y ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr jeza xnelk ,migth
zilnxkk eci aygzy exn`e minkg edeqpw okle ,`ed miaxd zeyx

eli`e ,elv` dxifgdl el xq`ie,ïàkdxiznd ,dipyd `ziixaa ¨
eci z` hyty xaecn ,cid z` xifgdläøNòî äìòîìmigth §©§¨¥£¨¨

miaxd zeyxl aygp cid mewn oi`y ,rwxwdndyr `ly oeike ,
.edeqpw `l ,xeqi`

àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -éãéàå éãéàizya ,efe ef - §¦¨¥¥¨¦¦§¦¦
eci z` hyty ,xaecn zeziixadäøNòî ähîì,migthåàìå §©¨¥£¨¨§¨

àéîc úéìîøëk,zilnxkk eci aygizy edeqpw `le -àéL÷ àìå §©§§¦¨§¨§Ÿ©§¨
,zeziixad zxizq,ïàk,cid z` xifgdl dxiznd ,dipyd `ziixaa ¨

eci z` hyty xaecníBé ãBòaîeli`e ,dkiygy cr dxifgd `le ¦§
,ïàkhyty xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`d ,dpey`xd `ziixaa ¨

eci z`.äëéLçMîdze` hyt m`yíBé ãBòaî,xeqi` dyr `le ¦¤£¥¨¦§
ïðaø äeñð÷ àìxzen `l` ,dxifgdl el xeq`l minkg edeqpw `l ± Ÿ¨§¨©¨¨

eci z` hyt m` j` ,xacdäëéLçMî,zay xeqi` lr xareäeñð÷ ¦¤£¥¨¨§¨
ïðaø.zilnxkk zaygp dpi`y s`e ,xifgdl `ly ©¨¨

`xnbd:`xnbd zl`ey .epnn cenll yiy dnae df uexiza dpc
àøazñî àëtéà ,äaøcàz` hytyky ,jtidl weica xazqn - ©§©¨¦§¨¦§©§¨

ecidéì éãL éàc ,íBé ãBòaîzeyxl eciay dn z` jilyi m`y - ¦§§¦¨¥¥
eci z` wifgdl `ly ezgxh z` lwdl ick ,zay zqipk xg` miaxd

,zay i`ven cr jk lk ax onf dheytéúà àì[ribi `l-]áeiç éãéì Ÿ¨¥¦¥¦
,úàhçok` ,zaya dxiwrd dzid `ly oeikïðaø äeñð÷éì± ©¨¦§§¨©¨¨

eci z` hytyk j` ,xifgdl `ly minkg edeqpwiäëéLçMîdqpkpe ¦¤£¥¨
,zaydéì éãL éàc,miaxd zeyxl ekilyi m`y -eäa éúàribi - §¦¨¥¥¨¥§

mda,úàhç áeiç éãéì,zaya dgpde dxiwr dyr ixdyàì ¦¥¦©¨Ÿ
ïðaø äeñð÷éìeci z` xifgdl el exizi `l` minkg edeqpwi `l - ¦§§¨©¨¨

.xeqi` icil `eai `ly ick
:`xnbd dkiynnéëä ïðépLî à÷ àìcîe,jk epvxiz `ly dnne - ¦§Ÿ¨§©¦©¨¦

èBLôzewtq z`éòác ,ééaà øa éáéá áøc[wtzqdy-]éáéá áø ¦§§©¥¨©©©¥§¨¥©¥¨
÷éaãä ,ééaà øabbeya zayaøepza útmcew xkfpe ,dzet`l ick ©©©¥¦§¦©©©

z`hg aiigzi dt`ize xepza x`yiz m`e ,meid zayy dzt`py
m`d ,dte` meyndúBãøì Bì eøézäilzeka dweaicn dcixtdl - ¦¦¦§¨

,minkg ixacn xeqi` ef diicxa yiy s` ,epnn d`ivedle xepzd
úàhç áeiç éãéì àáiL íãB÷,ztd dt`iz xy`keøézä àì Bàel ¤¤¨Ÿ¦¥¦©¨Ÿ¦¦

dkiygyn eci z` `ived m`y df uexiza epxn`y dnn .dzecxl
z`hg aeig icil `eai df qpw zngn m` s` ,dxifgdl `ly edeqpw

,'zeyxl zeyxn `iven' meyneøézä àìc èBLôzztd z` zecxl ¦§§Ÿ¦¦
z`hg aeig icil `eai xeqi`d ici lry s` jka edexq`e ,xepzdn

.zaya dte` meyn
:`xnbd dwiqnàéL÷ àì àä,dyw epi` df xac ±åok`èBLôzz` ¨Ÿ©§¨§¦§

.iia` xa iaia ax ly ewtq
:mitqep mipte`a zeziixad z` zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàå± §¦¨¥¥¨
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àéîczeyxk zaygp cigid zeyxa z`vnpd mc`d ci oi`y ± ¨§¨

cnlp df xac ,eteb cner da miaxdîzece` dpyna xn`pdéðòc Bãé ¥¨§¨¦
zeyxl d`lnd eci z` hyete miaxd zeyxa cnerd [iprd ly-]
aygp epi`e ,xeht ,ziaa gipde dkezn ziad lra lhp m`y ,cigid

y izxn`y dne .miaxd zeyxn xwerkàéîc àì ãéçiä úeLøk- ¦§©¨¦Ÿ¨§¨
da cigid zeyxk zaygp miaxd zeyxa z`vnpd mc`d ci oi`y

cnlp df xac ,eteb cnerîzece` dpyna xn`pdúéaä ìòác Bãé ¥¨§©©©©¦
m`y ,miaxd zeyxl d`lnd eci z` hyete cigid zeyxa cnerd
zeyxn xwerk aygp epi`e ,xeht ,elv` gipde dkezn iprd lhp

.cigid
zxg` xvgl dheytd cid ly dpica wtzqn iia`:éòa[wtzqd-] ¨¥

,ééaàzxg` zeyxl dheytd mc` ly eciy zrcl epgkepy xg` ©©¥
zeyx zwleg `idy ixd ,da sebdy zeyxk dxezd on zaygp dpi`

,wtzqdl yi dzrn ,dnvrlíãà ìL Bãézeyxl zaya d`ivedy ¨¤¨¨
,dkeza utg xy`k zxg`äNòzL eäîopaxcn,úéìîøëk`die ©¤¥¨¤§©§§¦

eqipkn `ed ixdy ,da cner `edy zeyxl utgd z` xifgdl xeq`
qipkdl minkg exq`e ,da cner `edy zeyx dze`l zilnxkn
eci x`yiz ok lre ,miaxd zeyxl e` cigid zeyxl zilnxkn

.zayd z`v cr dheytdéaâì éøecäàì ïðaø äeñð÷ éîm`d - ¦¨§¨©¨¨§©§¥§©¥
zxg`d zeyxl e`ivede da `edy zeyxdn utgd z` xwry zngn
eci aygizy minkg edeqpw ,xeqi`a ligzde ,my egipdl zpn lr

,dxifgdl lkei `le zilnxkkàì Bà.zilnxkk eci aygizy edeqpw Ÿ
:`xnbd zxne` .`ziixan wtqd z` heytl dvtg `xnbdàz̈

úBøét äàìî Bãé äúéä ,òîL,cigid zeyxa,õeçì dàéöBäå §©¨§¨¨§¥¨¥§¦¨©
,miaxd zeyxlàãç éðz,zg` `ziixaa epipy -døéæçäì øeñà ¨¥£¨¨§©£¦¨
,cigid zeyxlCãéà éðúå,zxg` `ziixaa epipye -døéæçäì øzeî §¨¥¦¨¨§©£¦¨

:`xnbd zxxan .cigid zeyxléâìôéî÷ àäa åàì éàî`l m`d - ©¨§¨¨¦§§¦
,ewlgp df xacaøîcxqe`d ,dpey`xd `ziixaa `pzdy - §©

,dxifgdl,øáñcidy,àéîc úéìîøëkdxifgdl el xeq` ok lre ¨©§©§§¦¨§¨
zeyxl zilnxkn qipkn `edy `vnpy ,cner `ed da cigid zeyxl

,cigidøîe,dxifgdl xiznd ,dipyd `ziixaa `pzde -øáñcidy ©¨©
àéîc úéìîøëk åàìxzen ok lre ,zilnxkk zaygp dpi` - ¨§©§§¦¨§¨

.my `edy mewnl dxifgdl
:`xnbd dgec .mipte` dnka di`xd z` dgec `xnbd,àìgxkd oi` Ÿ

xnel xyt`y ,jka mzwelgn zelzlàîìò éleëcizyy ± §¥¨§¨
,zxg` zeyxl zaya eci z` hyt m`y zexaeq zeziixad

àéîc úéìîøëkmewnl dxifgdl xeq`e zilnxkk eci zaygp ± §©§§¦¨§¨
,my `edyàéL÷ àìå,zeziixad zxizq,ïàkdpey`xd `ziixaa §Ÿ©§¨¨

eci z` hyty xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`däøNòî ähîì§©¨¥£¨¨
xie`y ,miaxd zeyx rwxwn migth dxyr jeza xnelk ,migth
zilnxkk eci aygzy exn`e minkg edeqpw okle ,`ed miaxd zeyx

eli`e ,elv` dxifgdl el xq`ie,ïàkdxiznd ,dipyd `ziixaa ¨
eci z` hyty xaecn ,cid z` xifgdläøNòî äìòîìmigth §©§¨¥£¨¨

miaxd zeyxl aygp cid mewn oi`y ,rwxwdndyr `ly oeike ,
.edeqpw `l ,xeqi`

àîéà úéòaéàå,xen` dvxz m`e -éãéàå éãéàizya ,efe ef - §¦¨¥¥¨¦¦§¦¦
eci z` hyty ,xaecn zeziixadäøNòî ähîì,migthåàìå §©¨¥£¨¨§¨

àéîc úéìîøëk,zilnxkk eci aygizy edeqpw `le -àéL÷ àìå §©§§¦¨§¨§Ÿ©§¨
,zeziixad zxizq,ïàk,cid z` xifgdl dxiznd ,dipyd `ziixaa ¨

eci z` hyty xaecníBé ãBòaîeli`e ,dkiygy cr dxifgd `le ¦§
,ïàkhyty xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`d ,dpey`xd `ziixaa ¨

eci z`.äëéLçMîdze` hyt m`yíBé ãBòaî,xeqi` dyr `le ¦¤£¥¨¦§
ïðaø äeñð÷ àìxzen `l` ,dxifgdl el xeq`l minkg edeqpw `l ± Ÿ¨§¨©¨¨

eci z` hyt m` j` ,xacdäëéLçMî,zay xeqi` lr xareäeñð÷ ¦¤£¥¨¨§¨
ïðaø.zilnxkk zaygp dpi`y s`e ,xifgdl `ly ©¨¨

`xnbd:`xnbd zl`ey .epnn cenll yiy dnae df uexiza dpc
àøazñî àëtéà ,äaøcàz` hytyky ,jtidl weica xazqn - ©§©¨¦§¨¦§©§¨

ecidéì éãL éàc ,íBé ãBòaîzeyxl eciay dn z` jilyi m`y - ¦§§¦¨¥¥
eci z` wifgdl `ly ezgxh z` lwdl ick ,zay zqipk xg` miaxd

,zay i`ven cr jk lk ax onf dheytéúà àì[ribi `l-]áeiç éãéì Ÿ¨¥¦¥¦
,úàhçok` ,zaya dxiwrd dzid `ly oeikïðaø äeñð÷éì± ©¨¦§§¨©¨¨

eci z` hytyk j` ,xifgdl `ly minkg edeqpwiäëéLçMîdqpkpe ¦¤£¥¨
,zaydéì éãL éàc,miaxd zeyxl ekilyi m`y -eäa éúàribi - §¦¨¥¥¨¥§

mda,úàhç áeiç éãéì,zaya dgpde dxiwr dyr ixdyàì ¦¥¦©¨Ÿ
ïðaø äeñð÷éìeci z` xifgdl el exizi `l` minkg edeqpwi `l - ¦§§¨©¨¨

.xeqi` icil `eai `ly ick
:`xnbd dkiynnéëä ïðépLî à÷ àìcîe,jk epvxiz `ly dnne - ¦§Ÿ¨§©¦©¨¦

èBLôzewtq z`éòác ,ééaà øa éáéá áøc[wtzqdy-]éáéá áø ¦§§©¥¨©©©¥§¨¥©¥¨
÷éaãä ,ééaà øabbeya zayaøepza útmcew xkfpe ,dzet`l ick ©©©¥¦§¦©©©

z`hg aiigzi dt`ize xepza x`yiz m`e ,meid zayy dzt`py
m`d ,dte` meyndúBãøì Bì eøézäilzeka dweaicn dcixtdl - ¦¦¦§¨

,minkg ixacn xeqi` ef diicxa yiy s` ,epnn d`ivedle xepzd
úàhç áeiç éãéì àáiL íãB÷,ztd dt`iz xy`keøézä àì Bàel ¤¤¨Ÿ¦¥¦©¨Ÿ¦¦

dkiygyn eci z` `ived m`y df uexiza epxn`y dnn .dzecxl
z`hg aeig icil `eai df qpw zngn m` s` ,dxifgdl `ly edeqpw

,'zeyxl zeyxn `iven' meyneøézä àìc èBLôzztd z` zecxl ¦§§Ÿ¦¦
z`hg aeig icil `eai xeqi`d ici lry s` jka edexq`e ,xepzdn

.zaya dte` meyn
:`xnbd dwiqnàéL÷ àì àä,dyw epi` df xac ±åok`èBLôzz` ¨Ÿ©§¨§¦§

.iia` xa iaia ax ly ewtq
:mitqep mipte`a zeziixad z` zvxzn `xnbdàîéà úéòaéàå± §¦¨¥¥¨

,xen` dvxz m`eèBLôz àì íìBòìax ly ewtq z` zeziixadn §¨Ÿ¦§
,iia` xa iaiaàéL÷ àìå,zeziixad zxizq,ïàk,dipyd `ziixaa §Ÿ©§¨¨

eci z` `ivedy xaecn ,cid z` xifgdl dxiznd,ââBLae,ïàë §¥¨
z` `ivedy xaecn ,cid z` xifgdl zxqe`d ,dpey`xd `ziixaa

eci.ãéæîad`ived m`yïðaø äeñð÷ àì ,ââBLaj` ,dxifgdl `ly §¥¦§¥Ÿ¨§¨©¨¨
d`ived m`ïðaø äeñð÷ ,ãéæîa.dxifgdl `ly §¥¦¨§¨©¨¨
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המשך בעמוד וכב



xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

zrxfda dielz xkf zcily cnll d`a ,zxzein `idy ,'rixfz'
xaerd didi m` rawp xeaird zligzn xaky ixd .dligz dy`d

.dawp e` xkf
:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä,xaecnd dna `ziixaa o`k - ¨¨§©¨§¦©

,úçà úáa íäéðL eòéøæäL ïBâkdidi m` rawp oi` dfk ote`ae §¤¦§¦§¥¤§©©©
.jk lr dlitz dliren f` cre ,mei mirax` cr dawp e` xkf xaerd

:dpyna epipyCøca àa äéäoevx idi xne`e xira dgev lew rnye ¨¨¨©¤¤
.`ey zlitz ef ixd ,izia jeza `dz `ly

:exira dgev lew rney oipra `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨
,`ziixaaCøca àa äéäL ï÷fä ìläa äNòî,ezialìB÷ òîLå ©£¤§¦¥©¨¥¤¨¨¨©¤¤§¨©

øéòa äçåö.da rxi`y rx xac dfi` zngnïéàL éðà çèáeî ,øîà §¨¨¨¦¨©§¨£¦¤¥
d rxe`ndåéìòå .éúéa CBúa äæezenk miwicve lld lr -áeúkä ¤§¥¦§¨¨©¨

øîBà(f aiw mildz).''äa çeèa Baì ïBëð ,àøéé àì äòø äòeîMî' ¥¦§¨¨¨Ÿ¦¨¨¦¨©©
:weqtd z` zx`an `xnbdàø÷ éàäì úLøãc éëéä ìk ,àáø øîà̈©¨¨¨¥¦§¨§©§©§¨

,dfd weqtd z` yexczy ote` lka -Léøcî déôéñì déLéøîixd ± ¥¥¥§¥¥¦§¦
oke ,[ezaizk xcqk] eteql ey`xn yxcp `eddéLéøì déôéqî¦¥¥§¥¥

Léøcî,`ax x`ane .ey`xl eteqn yxcp `ed ixd ±déLéøî ¦§¦¥¥¥
Léøcî déôéñì,jk yxcp `ed eteql ey`xn -àì äòø äòeîMî §¥¥¦§¦¦§¨¨¨Ÿ

àøéée ,eil` zrbep `id `ny yeyglíòh äîiptn ,dpnn `xi epi` ¦¨©©©
yïBëð[on`p-]Baì`ede ,'dl'äa çeèae .epxnyiydéLéøì déôéqî ¨¦¨©©¦¥¥§¥¥

Léøcîm` ,jk yxcp `ed ey`xl eteqn -ïBëð[on`p-]Baì'dl ¦§¦¨¦
`ede'äa çeèa,epxnyiy.àøéé àì äòø äòeîMî ¨©©¦§¨¨¨Ÿ¦¨

db`c efi`e dievx db`c efi` x`azn epnn ,dyrn d`ian `xnbd
:dievx dpi`déøúa ìéæà à÷ äåäc àãéîìz àeäädyrn - ©©§¦¨©£¨¨¨¦©§¥

ixg` jldn didy cg` cinlzaà÷eLa ,éñBé éaøa ìàòîLé éaøc§©¦¦§¨¥§©¦¥§¨
ïBiöc,[oeiv ly weya-]ãéçôî à÷c dééæçl`rnyi iax ed`x - §¦©§¥§¨§©¥

.daiq ilan cgtn `edydéì øîà,l`rnyi iaxzà äàhçlra - ¨©¥©¨¨©§
,dz` mi`hgáéúëcoaxegd xec lr diryi z`eapa(ci bl diryi) ¦§¦

,'íéàhç ïBiöa eãçt'dz` oke ,oeivay mi`hegd lr cgt letiy ¨£§¦©¨¦
.oeiva jzeida mzenk cgtndéì øîà,cinlz eze`áéúëäåixde-] ¨©¥§¨§¦

[aezk(ci gk ilyn),'ãéîz ãçôî íãà éøLà'mc`l aehy rnyn ©§¥¨¨§©¥¨¦
.mlerd ipiipra b`ece cgtn zeidldéì øîà,l`rnyi iaxàeää ¨©¥©

áéúk äøBú éøáãamc`d jixvy ,xn`p dxez ixac lr weqt eze` ± §¦§¥¨§¦
mppyie xefgi ecgt iptne ,mgkyi `ny cinz b`ece cgtn zeidl

.cgtl el oi` mixac x`ya la` ,cinz
:oipr eze`a sqep dyrndéøúa ìéæàå ìé÷L äåä ,ïúð øa äãeäé- §¨©¨¨£¨¨¦§¨¦©§¥
ixg` jlede rqet didçðzà ,àðeðîä áøc,ozp xa dcedi gp`p - §©©§¨¦§©

.xac dfi` lr ezb`c jezndéì øîà,`pepnd axàeää éòa íéøeqé ¨©¥¦¦¨¥©
déLôpà ééeúàì àøábywan [ozp xa dcedi] mc` eze` ike - ©§¨§¨¥©©§¥
,envr lr mixeqi `iadláéúëc(dk b aei`)éðéúàéå ézãçt ãçô ék' ¦§¦¦©©¨©§¦©¤¡¨¥¦

ézøâé øLàå,'éì àáézra izcgt xy` cgtdy `ed weqtd yexite ©£¤¨Ÿ§¦¨Ÿ¦
oze` il erxi` ok` ik ,il` `a dpd ,zerx il` e`eai ot izeely
ok lre ,`eal odl mxebd `ed ,zerxd iptn cgtd mvry ixd ,zerx
dcedi el xn` .cgtn dz` odn zerxd z` jilr `ian jpid jcgta

,ozp xaáéúk àäå[aezk ixde-](my ilyn).'ãéîz ãçôî íãà éøLà' §¨§¦©§¥¨¨§©¥¨¦
,`pepnd ax el aiydáéúk äøBú éøáãa àeää`edd weqtd - ©§¦§¥¨§¦

.mixac x`ya `l la` ,xen`ke ,dxez ixac lr xn`p
:dpyna epipyCøkì ñðëpä,rax` xne` i`fr oa ,'eke mizy lltzn ©¦§¨©§©

lr wreve xary lr d`ced ozep ,ez`ivia mizye ezqipka mizy
.cizrd

oa xikfdy zelitzd rax` od dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd
:i`frïðaø eðz,`ziixaaBúñéðëa,jxkl qpkidl dvex `edyk ± ¨©¨¨¦§¦¨

éðôlî ïBöø éäé ,øîBà eäîì äæ Cøëì éðñéðëzL éäìà 'ä E.íBìL ©¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©§¦¥¦¦§©¤§¨
ñðëð,jxkløîBà,ezqipk xg`éðôì éðà äãBîéäìà 'ä E ¦§©¥¤£¦§¨¤¡Ÿ©

ì äæ Cøëì éðzñðëäLúàöì Lwa .íBìL,jxkd onïBöø éäé ,øîBà ¤¦§©§©¦¦§©¤§¨¦¥¨¥¥§¦¨
éðôlîì äæ Cøkî éðàéöBzL éúBáà éäìàå éäìà 'ä Eàöé .íBìL ¦§¨¤¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¦¥¦¦§©¤§¨¨¨

,jxkd onøîBà,ez`ivi xg`éðôì éðà äãBîéðúàöBäL éäìà 'ä E ¥¤£¦§¨¤¡Ÿ©¤¥©¦

ì äæ Cøkîì éðúàöBäL íLëe ,íBìLì éðëéìBz Ck íBìLíBìL ¦§©¤§¨§¥¤¥©¦§¨¨¦¥¦§¨
éðëîñúå[ipxfrze-]ìì éðãéòöúå íBìLìk ókî éðìévúå ,íBìL §¦§§¥¦§¨§©§¦¥¦§¨§©¦¥¦¦©¨

.Cøca áøBàå áéBà¥§¥©¤¤
:el` zelitz lltzdl yi mikxk eli`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©

eðL àì ,àðúî,ez`iviae jxkl ezqipka lltzdl yiy df oicàlà ©§¨Ÿ¨¤¨
Ba ïéâøBäå ïéðc ïéàL Cøëaxg`e dligz mipcy oic zia ea oi`y - ¦§©¤¥¨¦§§¦

lr jkitl ,htyn ila yiprdl mewnd iyp` jxc `l` ,mibxed jk
`viy zecedl myn `veid lr oke ,wfpi `ly lltzdl myl qpkpd

.melya mynïéðcL Cøëa ìáàdligzåjk xg`ïì úéì ,Ba ïéâøBä £¨¦§©¤¨¦§§¦¥¨
daik ,ez`ivia d`ced `le ezqipka dlitz `l ekixvdl epl oi` - ¨

.edeyipri `le ryti `ly xdfidl `ed leki
éøîàc àkéà,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -,àðúî áø øîà ¦¨§¨§¦¨©©©§¨

Ba ïéâøBäå ïéðcL Cøëa eléôàm`y ,el` zelitz lltzdl eilr £¦¦§©¤¨¦§§¦
,xac dfi`a my edecygiy rx`iLðéà déì éîøúî àìc ïéðîéæ¦§¦§Ÿ¦§§¥¥¦¦

éìécàúeëæ déì ó,zekf eilr cnliy mc` el oncfi `l minrtl - §¨¦¥§¨
.dpkq icil `eal lelr `ed my s`y `vnpe

`ed s`y] ugxnd zial qpkpl dlitz dae `ziixa d`ian `xnbd
dpkq mewnl aygp:[ïðaø eðz,`ziixaaõçønä úéáì ñðëpä ¨©¨¨©¦§¨§¥©¤§¨

éðôlî ïBöø éäé ,øîBàìàå ,Ba àöBikîe äfî éðìévzL éäìà 'éé E ¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤©¦¥¦¦¤¦©¥§©
àäz ïBòå äì÷ì÷ øác éa òøàé íàå ,ïBòå äì÷ì÷ øác éa òøàé¤¡©¦§©©§¨¨§¨§¦¤¡©¦§©©§¨¨§¨§¥

.éúBðBò ìëì äøtk éúúéî¦¨¦©¨¨§¨£©
:df dlitz gqep lr zwlegd drc d`ian `xnbdàì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ

éëä Lðéà àîéìxac ia rx`i m`e' df gqepa mc` xn`i l` - ¥¨¦¦¨¦
,'eke 'dlwlwïèOì déîet çzôì àìczcinl eit geztl `ly - §Ÿ¦§©¥©¨¨

,eilr bxhwzy oicddéîMî àðz ïëå ,Lé÷ì Léø øîàcepipy oke-] §¨©¥¨¦§¥¨¨¦§¥
[enyn `ziixaa.ïèOì åét íãà çzôé ìà íìBòì ,éñBé éaøc§©¦¥§¨©¦§©¨¨¦©¨¨

:ohyl dt geztl oi`y jkl xewn d`ian `xnbd,óñBé áø øîà̈©©¥
äàø÷ éàî,ohyl eit geztl xeq`y cnlp weqt dfi`n -áéúëc ©§¨¨¦§¦

xird oaxega mnvr lr milyexi iyp` exn`y(h ` diryi)'d ilEl'¥
cixU Epl xizFd zF`av,'eðéîc äøîòì eðééä íãñk èòîk,xnelk §¨¦¨¨¦¦§¨¦§Ÿ¨¦©£Ÿ̈¨¦

eplek micnyp epiiid d"awd epilr mgixy ileloeike .dxenre mecqk
,dxenrle mecql mpiga mnvr enicyeäì øcäà éàîaiyd dn - ©©§©§

d mdlàéáð'd xaca(i ` my)'åâå íãñ éðéö÷ 'éé øáã eòîL'Epif`d ¨¦¦§§©§¦¥§Ÿ©£¦
ipivwl mirxd mkiyrna minec mz`y ,'dxnr mr Epidl` zxFY©¡Ÿ¥©£Ÿ¨
oicd zcin z` exxer mxeaicay ixd .dxenr iyp`le mecq [ixy-]

.dxenrle mecql mzencle daeg mdilr cnll
:`xnbd zxne` .ugxnd zian `veil dlitz÷éôð ék`ed xy`k ± ¦¨¦

,ugxnd zian `veiéàî`edéðà äãBî ,àçà áø øîà ,øîBà ©¥¨©©£¨¤£¦
éðôìøeàä ïî éðzìväL éäìà 'éé E.[y`d on-] §¨¤¡Ÿ©¤¦©§©¦¦¨

:ugxnd ziaay dpkqd oipra dyrnéðá éáì ìò eäáà éaøqpkp - ©¦£¨¨§¥¨¥
,ugxnd zialdéúezî éðá éa úéçtàzia ztvix dhhenzd - ¦§¦¥¨¥¦¥

llg dide micenr iab lr dieyr dtvixd dzidy] eizgzn ugxnd
.[dizgznàqéð déì Léçøúàe ,qp el dyrp -àãenò ìò í÷- ¦§§¦¥¦¨¨©©¨

,ex`ypy micenrd cg` lr eda` iax cnrpéøáb ãçå äàî áéæL§¦¥¨§©©§¥
déøáà ãçaici lr ,ely zg` rexfa miyp` cg`e d`n livde - §©¤§¥

,mixg`a mixg`e ,mixg`a ewifgd mde ,mdn mipy e` cg`a wifgdy
.dtvixd zgzy llgd l` letiln mlek elvip jkeøîà,eda` iax ¨©

(àçà áø øîàc) àçà áøc eðééä`g` ax xn`y dn edf - ©§§©£¨§¨©©£¨
melya ez`ivi lr zecedl eilr ugxnd zian ez`iviay.

ea yiy oipr `ed s`y] mc fiwnl dlitz dae `ziixa d`ian `xnbd
:[dpkqéðôlî ïBöø éäé ,øîBà íc æéwäì ñðëpäàäiL éäìà 'éé E ©¦§¨§©¦¨¥§¦¨¦§¨¤¡Ÿ©¤§¥

Eúàeôøe äzà ïîàð àôBø ìà ék ,éðàtøúå ,äàeôøì éì äæ ÷ñò¥¤¤¦¦§¨§¦§¨¥¦¦¥¥¤¡¨¨¨§¨§
.eâäpL àlà úBàtøì íãà éða ìL ïkøc ïéàL éôì ,úîà,xnelk ¡¤§¦¤¥©§¨¤§¥¨¨§©¤¨¤¨£

'dl lltzdl wx `l` ze`etxa weqrl mc`d ipa mikixv eid `l
mdilr xfbp jkitle ,ze`etxa weqrl ebdp miax mpn` ,m`txiy
ip` oke .el` ze`etxl md mikixv dzrne ,rahd cia mixeqn zeidl
.d`etxl il df wqr `diy jnn ywane ,mlerd jxck df xaca wqer
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' א

המשך בעמוד וקק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - zekxa(ipy meil)

,egnyl eztegïè÷ íò ìBãb øBæçiL ,õøà Cøc äøBz äãnì ïàkî¦¨¦§¨¨¤¤¤¤¤©£¨¦¨¨
úeðéáùBLaepnn ohwy inl oiayey zeidl mc` lczyiy - §§¦

,ezeaiygaBì òøé ìàå.eipira rx xacd didi `le - §©¥©
:`xnbd zxxanøîàc ïàîìe`id rlvdy,óeöøtcg` seb `xape §©§¨©©§

,o`kn dawpe o`kn xkf didyàLéøa ébñ eäéépéî éädid mdn in - ¥¦©§©¦§¥¨
dawpdy `vnpe eiptl jldn xkfd did m`d ,xnelk .y`xa jldn

.jtidl `ny e` ,eixeg`n cinz zrqet,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àLéøa ébñ àøáâc àøazñî,y`xa jldn did yi`dy xazqn - ¦§©§¨§©§¨©¦§¥¨

,ux` jxc `id okyCøca äMà éøBçà íãà Cläé àì ,àéðúc`ny §©§¨Ÿ§©¥¨¨£¥¦¨©¤¤
,dizerepze dkeld ici lr xedxd icil `eaieléôàå`id m`BzLà ©£¦¦§

m`e .dpebn df ixd mewn lknBì äðncæðeiptl zkldn yi` zy` ¦§©§¨
ïéããöì äp÷lñé ,øLbä ìòne .diptl xeariy cr cvd on jli -i ©©¤¤§©§¤¨¦§¨¦

mlerl wlg el yi mewn lkn ecia dxiary s` ,dfa xdfp epi`y
,`adåmle`äMà éøBçà øáBòä ìkzxaer `idyk d`eypøäpa §¨¨¥£¥¦¨©¨¨

,mind jeza,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéàick dicba z` ddiabny oeik ¥¥¤¨¨©¨
ef `ziixaa x`ean ixd .dxyaa lkzqn `ede mind on eahxi `ly
mby xnel yi jkitl ,dixg` zkll el oi` ezy` `id m` elit`y
.miptln jldn did xkfd ,oitevxt ipy eidy mc`d zxivi zligza

:yi` zy`a zelkzqd xeqi` oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨
äöønä[dpend-],dãéì Bãiî äMàì úBòîjezn ok dyer m` ©©§¤¨§¦¨¦¨§¨¨

drx daygníéNòîe äøBz Bãéa Lé eléôà ,da ìkzñäì éãk§¥§¦§©¥¨£¦¥§¨¨©£¦
øîàpL ,ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì eðéaø äLîk íéáBèin iabl ¦§Ÿ¤©¥Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¤¡©

dxf dy`n wgxzdl xdfp epi`y(`k `i ilyn)ãéì ãé'`ed m` elit`-] ¨§¨
[ecil d"awd ly ecin dxez laiwy epiax dynk,'òø ä÷pé àìŸ¦¨¤¨

,xnelk.ípäéb ìL dðécî ä÷pé àìŸ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
:dy` xg` jelid oipra cerîçð áø øîàï,awri xaçBðîly eia` ¨©©©§¨¨©

,xeabd oeyny,äéä õøàä íò,jkl xewndeáéúëcezy` d`ayk ©¨¨¤¨¨¦§¦
dcya cnerd j`lnd l` dnr `eaiy el xnel(`i bi mihtey)mwIe'©¨¨

'BzLà éøçà çBðî Cìiå`le minkgd lv` cnl `ly gkene ,'ebe ©¥¤¨©©£¥¦§
`id elit`e ,jxca dy` ixg` jldl mc`l oi`y ef dkld rci

.ezy`
:`xnbd dywné÷úîéab ,äzòî àlà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¤¨¥©¨©¥

äð÷ìà`iapd l`eny ly eia`,'BzLà éøçà äð÷ìà Cìiå' áéúëc ¤§¨¨¦§¦©¥¤¤§¨¨©£¥¦§
åokòLéìà éaâ`iapdáéúëclr el xyal zinpeyd dy`d d`ayk §©¥¡¦¨¦§¦

dpa zen(l c 'a mikln),'äéøçà Cìiå í÷iå'ikeénð éëädpeekdäéøçà ©¨¨©¥¤©£¤¨¨¦©¦©£¤¨
,Lnî.mi`iap eid ryil`e dpwl` ixdy ,jk yxtl oi` i`ce ixd ©¨
àlàekldy my dpeekd i`ce,dúöò éøçàå äéøác éøçàok m` ¤¨©£¥§¨¤¨§©£¥£¨¨

énð àëäjldy yxtl yi ,gepn iabl,dúöò éøçàå äéøác éøçà ¨¨©¦©£¥§¨¤¨§©£¥£¨¨
.did ux`d mry dgked o`kn oi`e

:`xnbd dtiqenïîçð áø øîà÷c éàîìe ,éMà áø øîàyíò çBðî ¨©©©¦§©§¨¨©©©§¨¨©©
äéä õøàäok m` ,ynn ezy` ixg` jldeàì énð áø éa eléôà ¨¨¤¨¨£¦¥©©¦Ÿ

àø÷micnely `xwn ly eheyt z` elit` rci `le cnl `l - ¨¨
,oax ziaa zewepizdøîàpL`ayk xfril` mr dwax zkilda ¤¤¡©

wgvi l` dzgwl(`q ck ziy`xa)äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨
,'Léàä éøçà äðëìzå íélîbä ìò'yi`d ixg` dpklze' zeaizd ©©§©¦©¥©§¨©£¥¨¦

[xfril`-] yi`d ixg` `weec ekldy cnll e`ae ,zexzeinàìå§Ÿ
,Léàä éðôì.jxca dy` ixg` zkll yi`l xeq`y o`kn ¦§¥¨¦

:jelid oipra mitqep mipic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàahen ¨©©¦¨¨
xearl,éøà éøBçà,ix`d ea rbti `ny dpkq wtq dfa yiy s`àìå £¥£¦§Ÿ
xearl.äMà éøBçàxearl ahene,äMà éøBçàyyg dfa yiy s` £¥¦¨£¥¦¨

,xedxdàìåxearléøBçàly mewn,úBìfîe íéáëBk úãBáò`ny §Ÿ£¥£©¨¦©¨
xearl ahene .dixg` jyniúBìfîe íéáëBk úãBáò éøBçà`edy £¥£©¨¦©¨

,jyni `ny cala yygàìåxearläòLa úñðkä úéa éøBçà §Ÿ£¥¥©§¤¤§¨¨
,ïéìltúî øeaväLqpkp epi`e my xaer eze` d`exdy oeik ¤©¦¦§©§¦

zia z` dfane zeevnd ler wxet `edy xaeq xeaivd mr lltzdl
.zqpkdåmle`ïøîà àìxeqi` dfa yiyàlàote`aéãéî éøc àìc §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥¦¦

,ieyn mey `yep epi`y -da ïì úéì éãéî éøc éàå`yep m` la` - §¦¨¥¦¦¥¨¨
`ed qpkp epi`y dny gken ik ,zqpkd zial i`pb dfa oi` ixd ieyn

.eilry ieynd iptnàðéøçà àçút àkéìc àlà ïøîà àìåoi`y - §Ÿ£¨¨¤¨§¥¨¦§¨©£¦¨
,zqpkd zial sqep gztda ïì úéì àðéøçà àçút àkéà éàå- §¦¦¨¦§¨©£¦¨¥¨¨

oc d`exd ik ,zqpkd zial oeifa dfa oi` ixd sqep gzt yi m` la`
.ipyd gzta qpkidl `ed cizry zekfl eze`àìc àlà ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ

àøîç áéëø,eilbxa jldn `l` xeng lr akex epi`y -áéëø ìáà ¨¦£¨¨£¨¨¦
,da ïì úéì àøîçiptn qpkp epi`y zekfl eze` oc d`exd ik £¨¨¥¨¨

.exeng z` xenyl cexhyìáà ,ïéléôz çpî àìc àlà ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©©§¦¦£¨
`ed m`,da ïì úéì ïéléôz çpîeilr zegiken oilitzd ixdy ©©§¦¦¥¨¨

.dlitzd ilhann epi`e zeevn scex `edy
:mc`ay rxd xvi oipra zetqep zeyxc d`ian `xnbd,áø øîà̈©©

øîàpL ,álä éçzôî éðL ïéa áLBéå áeáæì äîBc òøä øöéi zldw) ¥¤¨¨¤¦§§¥¥§¥¦§§¥©¥¤¤¡©
(`,'ç÷Bø ïîL òéaé Léàáé úåî éáeáæ'lwlwi rxd xvi ,eyexite §¥¨¤©§¦©¦©¤¤¥©

.mc`l yiy aehd myd z` yi`aie,øîà ìàeîLerxd xviïéîk §¥¨©§¦
ly xbxbøîàpL ,äîBc àeä ähç(f c ziy`xa),'õáBø úàhç çútì' ¦¨¤¤¤¡©©¤©©¨¥

.dhg oink `edy xvid uaex ald gzt lry ,eyexite
úçà ,íãàa Ba Lé úBéìë ézL ïðaø eðzodnäáBèì BzöòBé- ¨©¨¨§¥§¨¤¨¨¨©©©§§¨

,daehd jxcd l` zehpl ezvreiàøazñîe .äòøì BzöòBé úçàå§©©©§§¨¨¦§©§¨
Bðéîéì äáBècjxcd l` zehpl el zvreid `ilekdy xazqne - §¨¦¦

,eteb ly oini cvl z`vnp daehdåd `ilekdäòøz`vnp,BìàîNì §¨¨¦§Ÿ
áéúëc(a i zldw),'BìàîNì ìéñk áìå Bðéîéì íëç áì'yiy ,eyexite ¦§¦¥¨¨¦¦§¥§¦¦§Ÿ

el uriin l`nyny dfe dnkg el uriin oininy df ,mivrei ipy all
.eizeilk izy el`e ,zeliqk

:sebay mixai` x`ye zeilkd zlrez oipra `ziixa d`ian `xnbd
,ïðaø eðzdúBöòBé úBéìkitk] drx e` daeh zeyrl ald z` ¨©¨¨§¨£

de ,[x`azpyïéáî áìm` zeyrl el yi dn hilgne ozvr z` ¥¥¦
de ,`l e` ozvrl renylìCzçî ïBL,eitn e`ivedl xeaicd z` ¨§©¥

deät[miiztyd-]øîBbd .uegl xeaicd z` `ivedlñéðëî èLå ¤¥¤¤©§¦
.ìëàî éðéî ìk àéöBîedàéöBî äð÷d z`ìB÷.oexbd on ¦¨¦¥©£¨¨¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

.el epzp `le ,daáèì àðîçø ãéáòc ìk ,øîàdyery dn lk - ¨©¨§¨¦©£¨¨§©
`ed i`ce dipqk` il epzp `ly df xac s`e ,daehl `ed d"awd

.izaehlàøáãa úáe ìæà,xirl uegn dcya ole jld -déãäa äåäå £©¨§©§¨©£¨©£¥
àâøLe àøîçå àìBâðøzxeng ,ezpyn eviwdl lebpxz enr dide - ©§§¨©£¨¨§¨¨

.dlila el xi`dl xpe ,eilr akxlì dééak à÷éæ àúààâøL`a - £¨¦¨©§¥¦§¨¨
,xpd z` daike gexdàìBâðøúì déìëà àøðeL àúàlezg `a - £¨§¨©§¥§©§§¨

,lebpxzd z` lk`eàøîçì déìëà äéøà àúàlk`e dix` `ae - £¨©§¥©§¥©£¨¨

.xengd z`øîà,`aiwr iaxáèì àðîçø ãéáòc ìkdn lk - ¨©¨§¨¦©£¨¨§©
.izaehl md i`ce el` mixac s`e ,daehl `ed d"awd dyerydéa¥

àñééb àúà àéìéìa,mieb ly cecb `a `edd dlila -àúîì dééaL §¥§¨£¨§¨¨©§¥§¨¨
didy oeik mcin lvip `aiwr iaxe ,xird iyp` z` iaya gwle -

.xirl uegneäì øîà,eicinlzl `aiwr iax xn` -eëì éøîà åàì ¨©§¨©§¦§
,mkl izxn` `l ike -àeä Ceøa LBãwä äNBòM äî ìk̈©¤¤©¨¨
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קכז

המשך בעמוד וקק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc - zekxa(ipy meil)

,egnyl eztegïè÷ íò ìBãb øBæçiL ,õøà Cøc äøBz äãnì ïàkî¦¨¦§¨¨¤¤¤¤¤©£¨¦¨¨
úeðéáùBLaepnn ohwy inl oiayey zeidl mc` lczyiy - §§¦

,ezeaiygaBì òøé ìàå.eipira rx xacd didi `le - §©¥©
:`xnbd zxxanøîàc ïàîìe`id rlvdy,óeöøtcg` seb `xape §©§¨©©§

,o`kn dawpe o`kn xkf didyàLéøa ébñ eäéépéî éädid mdn in - ¥¦©§©¦§¥¨
dawpdy `vnpe eiptl jldn xkfd did m`d ,xnelk .y`xa jldn

.jtidl `ny e` ,eixeg`n cinz zrqet,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
àLéøa ébñ àøáâc àøazñî,y`xa jldn did yi`dy xazqn - ¦§©§¨§©§¨©¦§¥¨

,ux` jxc `id okyCøca äMà éøBçà íãà Cläé àì ,àéðúc`ny §©§¨Ÿ§©¥¨¨£¥¦¨©¤¤
,dizerepze dkeld ici lr xedxd icil `eaieléôàå`id m`BzLà ©£¦¦§

m`e .dpebn df ixd mewn lknBì äðncæðeiptl zkldn yi` zy` ¦§©§¨
ïéããöì äp÷lñé ,øLbä ìòne .diptl xeariy cr cvd on jli -i ©©¤¤§©§¤¨¦§¨¦

mlerl wlg el yi mewn lkn ecia dxiary s` ,dfa xdfp epi`y
,`adåmle`äMà éøBçà øáBòä ìkzxaer `idyk d`eypøäpa §¨¨¥£¥¦¨©¨¨

,mind jeza,àaä íìBòì ÷ìç Bì ïéàick dicba z` ddiabny oeik ¥¥¤¨¨©¨
ef `ziixaa x`ean ixd .dxyaa lkzqn `ede mind on eahxi `ly
mby xnel yi jkitl ,dixg` zkll el oi` ezy` `id m` elit`y
.miptln jldn did xkfd ,oitevxt ipy eidy mc`d zxivi zligza

:yi` zy`a zelkzqd xeqi` oipra ztqep `ziixa,ïðaø eðz̈©¨¨
äöønä[dpend-],dãéì Bãiî äMàì úBòîjezn ok dyer m` ©©§¤¨§¦¨¦¨§¨¨

drx daygníéNòîe äøBz Bãéa Lé eléôà ,da ìkzñäì éãk§¥§¦§©¥¨£¦¥§¨¨©£¦
øîàpL ,ípäéb ìL dðécî ä÷pé àì eðéaø äLîk íéáBèin iabl ¦§Ÿ¤©¥Ÿ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ¤¤¡©

dxf dy`n wgxzdl xdfp epi`y(`k `i ilyn)ãéì ãé'`ed m` elit`-] ¨§¨
[ecil d"awd ly ecin dxez laiwy epiax dynk,'òø ä÷pé àìŸ¦¨¤¨

,xnelk.ípäéb ìL dðécî ä÷pé àìŸ¦¨¤¦¦¨¤¥¦Ÿ
:dy` xg` jelid oipra cerîçð áø øîàï,awri xaçBðîly eia` ¨©©©§¨¨©

,xeabd oeyny,äéä õøàä íò,jkl xewndeáéúëcezy` d`ayk ©¨¨¤¨¨¦§¦
dcya cnerd j`lnd l` dnr `eaiy el xnel(`i bi mihtey)mwIe'©¨¨

'BzLà éøçà çBðî Cìiå`le minkgd lv` cnl `ly gkene ,'ebe ©¥¤¨©©£¥¦§
`id elit`e ,jxca dy` ixg` jldl mc`l oi`y ef dkld rci

.ezy`
:`xnbd dywné÷úîéab ,äzòî àlà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨¤¨¥©¨©¥

äð÷ìà`iapd l`eny ly eia`,'BzLà éøçà äð÷ìà Cìiå' áéúëc ¤§¨¨¦§¦©¥¤¤§¨¨©£¥¦§
åokòLéìà éaâ`iapdáéúëclr el xyal zinpeyd dy`d d`ayk §©¥¡¦¨¦§¦

dpa zen(l c 'a mikln),'äéøçà Cìiå í÷iå'ikeénð éëädpeekdäéøçà ©¨¨©¥¤©£¤¨¨¦©¦©£¤¨
,Lnî.mi`iap eid ryil`e dpwl` ixdy ,jk yxtl oi` i`ce ixd ©¨
àlàekldy my dpeekd i`ce,dúöò éøçàå äéøác éøçàok m` ¤¨©£¥§¨¤¨§©£¥£¨¨

énð àëäjldy yxtl yi ,gepn iabl,dúöò éøçàå äéøác éøçà ¨¨©¦©£¥§¨¤¨§©£¥£¨¨
.did ux`d mry dgked o`kn oi`e

:`xnbd dtiqenïîçð áø øîà÷c éàîìe ,éMà áø øîàyíò çBðî ¨©©©¦§©§¨¨©©©§¨¨©©
äéä õøàäok m` ,ynn ezy` ixg` jldeàì énð áø éa eléôà ¨¨¤¨¨£¦¥©©¦Ÿ

àø÷micnely `xwn ly eheyt z` elit` rci `le cnl `l - ¨¨
,oax ziaa zewepizdøîàpL`ayk xfril` mr dwax zkilda ¤¤¡©

wgvi l` dzgwl(`q ck ziy`xa)äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨
,'Léàä éøçà äðëìzå íélîbä ìò'yi`d ixg` dpklze' zeaizd ©©§©¦©¥©§¨©£¥¨¦

[xfril`-] yi`d ixg` `weec ekldy cnll e`ae ,zexzeinàìå§Ÿ
,Léàä éðôì.jxca dy` ixg` zkll yi`l xeq`y o`kn ¦§¥¨¦

:jelid oipra mitqep mipic d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàahen ¨©©¦¨¨
xearl,éøà éøBçà,ix`d ea rbti `ny dpkq wtq dfa yiy s`àìå £¥£¦§Ÿ
xearl.äMà éøBçàxearl ahene,äMà éøBçàyyg dfa yiy s` £¥¦¨£¥¦¨

,xedxdàìåxearléøBçàly mewn,úBìfîe íéáëBk úãBáò`ny §Ÿ£¥£©¨¦©¨
xearl ahene .dixg` jyniúBìfîe íéáëBk úãBáò éøBçà`edy £¥£©¨¦©¨

,jyni `ny cala yygàìåxearläòLa úñðkä úéa éøBçà §Ÿ£¥¥©§¤¤§¨¨
,ïéìltúî øeaväLqpkp epi`e my xaer eze` d`exdy oeik ¤©¦¦§©§¦

zia z` dfane zeevnd ler wxet `edy xaeq xeaivd mr lltzdl
.zqpkdåmle`ïøîà àìxeqi` dfa yiyàlàote`aéãéî éøc àìc §Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¥¦¦

,ieyn mey `yep epi`y -da ïì úéì éãéî éøc éàå`yep m` la` - §¦¨¥¦¦¥¨¨
`ed qpkp epi`y dny gken ik ,zqpkd zial i`pb dfa oi` ixd ieyn

.eilry ieynd iptnàðéøçà àçút àkéìc àlà ïøîà àìåoi`y - §Ÿ£¨¨¤¨§¥¨¦§¨©£¦¨
,zqpkd zial sqep gztda ïì úéì àðéøçà àçút àkéà éàå- §¦¦¨¦§¨©£¦¨¥¨¨

oc d`exd ik ,zqpkd zial oeifa dfa oi` ixd sqep gzt yi m` la`
.ipyd gzta qpkidl `ed cizry zekfl eze`àìc àlà ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ

àøîç áéëø,eilbxa jldn `l` xeng lr akex epi`y -áéëø ìáà ¨¦£¨¨£¨¨¦
,da ïì úéì àøîçiptn qpkp epi`y zekfl eze` oc d`exd ik £¨¨¥¨¨

.exeng z` xenyl cexhyìáà ,ïéléôz çpî àìc àlà ïøîà àìå§Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ©©§¦¦£¨
`ed m`,da ïì úéì ïéléôz çpîeilr zegiken oilitzd ixdy ©©§¦¦¥¨¨

.dlitzd ilhann epi`e zeevn scex `edy
:mc`ay rxd xvi oipra zetqep zeyxc d`ian `xnbd,áø øîà̈©©

øîàpL ,álä éçzôî éðL ïéa áLBéå áeáæì äîBc òøä øöéi zldw) ¥¤¨¨¤¦§§¥¥§¥¦§§¥©¥¤¤¡©
(`,'ç÷Bø ïîL òéaé Léàáé úåî éáeáæ'lwlwi rxd xvi ,eyexite §¥¨¤©§¦©¦©¤¤¥©

.mc`l yiy aehd myd z` yi`aie,øîà ìàeîLerxd xviïéîk §¥¨©§¦
ly xbxbøîàpL ,äîBc àeä ähç(f c ziy`xa),'õáBø úàhç çútì' ¦¨¤¤¤¡©©¤©©¨¥

.dhg oink `edy xvid uaex ald gzt lry ,eyexite
úçà ,íãàa Ba Lé úBéìë ézL ïðaø eðzodnäáBèì BzöòBé- ¨©¨¨§¥§¨¤¨¨¨©©©§§¨

,daehd jxcd l` zehpl ezvreiàøazñîe .äòøì BzöòBé úçàå§©©©§§¨¨¦§©§¨
Bðéîéì äáBècjxcd l` zehpl el zvreid `ilekdy xazqne - §¨¦¦

,eteb ly oini cvl z`vnp daehdåd `ilekdäòøz`vnp,BìàîNì §¨¨¦§Ÿ
áéúëc(a i zldw),'BìàîNì ìéñk áìå Bðéîéì íëç áì'yiy ,eyexite ¦§¦¥¨¨¦¦§¥§¦¦§Ÿ

el uriin l`nyny dfe dnkg el uriin oininy df ,mivrei ipy all
.eizeilk izy el`e ,zeliqk

:sebay mixai` x`ye zeilkd zlrez oipra `ziixa d`ian `xnbd
,ïðaø eðzdúBöòBé úBéìkitk] drx e` daeh zeyrl ald z` ¨©¨¨§¨£

de ,[x`azpyïéáî áìm` zeyrl el yi dn hilgne ozvr z` ¥¥¦
de ,`l e` ozvrl renylìCzçî ïBL,eitn e`ivedl xeaicd z` ¨§©¥

deät[miiztyd-]øîBbd .uegl xeaicd z` `ivedlñéðëî èLå ¤¥¤¤©§¦
.ìëàî éðéî ìk àéöBîedàéöBî äð÷d z`ìB÷.oexbd on ¦¨¦¥©£¨¨¤¦
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המשך ביאור למס' ברכות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc - zekxa(oey`x meil)

.el epzp `le ,daáèì àðîçø ãéáòc ìk ,øîàdyery dn lk - ¨©¨§¨¦©£¨¨§©
`ed i`ce dipqk` il epzp `ly df xac s`e ,daehl `ed d"awd

.izaehlàøáãa úáe ìæà,xirl uegn dcya ole jld -déãäa äåäå £©¨§©§¨©£¨©£¥
àâøLe àøîçå àìBâðøzxeng ,ezpyn eviwdl lebpxz enr dide - ©§§¨©£¨¨§¨¨

.dlila el xi`dl xpe ,eilr akxlì dééak à÷éæ àúààâøL`a - £¨¦¨©§¥¦§¨¨
,xpd z` daike gexdàìBâðøúì déìëà àøðeL àúàlezg `a - £¨§¨©§¥§©§§¨

,lebpxzd z` lk`eàøîçì déìëà äéøà àúàlk`e dix` `ae - £¨©§¥©§¥©£¨¨

.xengd z`øîà,`aiwr iaxáèì àðîçø ãéáòc ìkdn lk - ¨©¨§¨¦©£¨¨§©
.izaehl md i`ce el` mixac s`e ,daehl `ed d"awd dyerydéa¥

àñééb àúà àéìéìa,mieb ly cecb `a `edd dlila -àúîì dééaL §¥§¨£¨§¨¨©§¥§¨¨
didy oeik mcin lvip `aiwr iaxe ,xird iyp` z` iaya gwle -

.xirl uegneäì øîà,eicinlzl `aiwr iax xn` -eëì éøîà åàì ¨©§¨©§¦§
,mkl izxn` `l ike -àeä Ceøa LBãwä äNBòM äî ìk̈©¤¤©¨¨
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המשך ביאור למס' ברכות ליום ראשון עמ' ב



קכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - zekxa(iyily meil)

dpyn dze`(my),ïéøBäè eéäéå e÷çøé änkmixneyl xzen dnk - ©¨¦§£§¦§§¦
,dxdh zwfga onyd x`yie wgxzdleäàBø àäiL éãkote`a wx - §¥¤§¥¥

oi`y oeike .onya rbi m` ux`d mr z` ze`xl xneyd lekiy
xcb my oi`e zeptil jxvp m` jgxk lr ,xzei wgxzdl leki xneyd
cad zial uegn mi`vnpdy it lr s` dcyd ipt lr zeptil el xzen
zrcl :`xnbd zvxzn .ozp xa iqi` ixack `ly ,eze`xl mileki

,ozp xa iqi`ïðaø eäa eléwàc úBøäè éìëBà éðàL`ed dpey - ¨¦§¥§¨§©¦§©¨¨
`ly mixneyd lr minkg elwdy ,mixedh milk`n zxinya oicd
wgxzdl jixv mc` x`y la` .mxneyl mikixvy oeik xzei ewgxzi

.ed`ex exiag didi `ly cr
:sqep uexiz,øîà éMà áøly `tiqdn ozp xa iqi` lr `iyew oi` ©©¦¨©

,x`al yiy meyn ,zexdha `idd dpyndBøáç ïéàL ïîæ ìk' éàî©¨§©¤¥£¥
,ïúð øa éñéà øîà÷c 'äàBøepiidáç ïéàL ïîæ ìkúà äàBø Bø ¤§¨¨©¦¦©¨¨¨§©¤¥£¥¤¤

Bòeøt,eteb ielib -déì éæç déãéãì ìáàz` d`ex `ed la` - ¥£¨§¦¥¨¥¥
milekie exiag ipirn xizqdl jixv epi` eteb x`y z`y iptn ,exiag
mixneydy ,dpynd zpeek z` x`al yi df it lre .df z` df ze`xl
,mrexit z` ze`xl elkei `l cad ziaa mi`vnpdy cr miwgxzn

.mzxinya jiyndle cad zia l` myn hiadl mileki oiicr la`
:`qkd ziaa zeripvd zlrn oipra dyrn d`ian `xnbdàeää©

ïîçð áøc dén÷ úéçðc àðcôñz` citqdl cxiy octqa dyrn - ©§¨¨¦§¦©¥§©©§¨
e ,ongp ax ly eipta xhtpdøîà,ectqdaåéúBçøBàa òeðö éàä ¨©©¨©§§¨

éà úòãéå àqkä úéáì déãäa zìééò zà ,ïîçð áø déì øîà .äåä£¨¨©¥©©§¨©§£©§§©£¥§¥©¦¥§¨§©¦
àì éà òeðödid m` jl rcepe `qkd zial enr zqpkp dz` ike - ¨©¦Ÿ

xyt` i` ,`qkd ziaa repv did m` jl rcep `ly oeike .`l e` repv
,eikxca repv didy eilr xnel jlàlà 'òeðö' ïéøB÷ ïéà ,àéðúc§©§¨¥¦¨©¤¨

.àqkä úéáa òeðvL éîì§¦¤¨©§¥©¦¥
:`xnbd zl`eydépéî déì à÷ôð éàî ,ïîçð áøåel ztki` dn - §©©§¨©¨§¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .`l e` mipekp octqd ixac m`íLk ,àéðúc íeMî¦§©§¨§¥
ïéòøôpLdlrn ly oic ziaaíéúnä ïîmdilr mixtqn xy`k ¤¦§¨¦¦©¥¦

z` xikfn df xacy itl ,mda eid `ly miaeh miyrn mctqda
,mdizepeerïéðcôqä ïî ïéòøôð Ck,el` mixac mixne`dåok ¨¦§¨¦¦©©§¨¦§

mirxtpîïäéøçà ïéðBòä ïxkipe citqnd xg` on` miperd lkn - ¦¨¦©£¥¤
eixaca zecedl `ly ongp ax citwd jkitl .xaca micen mdy dfa

.jk lr ypri `ly ick ,octq eze` ly
:dlila dptpl `qkd ziaa zeripvd oipra `ziixa d`ian `xnbd

.íBia äðôpL íB÷îa äìéla äðôpä äæ ,òeðö eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨©¤©¦§¤©©§¨§¨¤¦§¤©
xyt` i`y it lr s` ,dlila dptpdy `ziixad zpeek zehyta
my zeptil jled didy mewnd cr wgxzdl jixv ,dkiyga eze`xl

:`xnbd dywn jkitl .ede`xi `ly ick meiaéðéà`ed jk m`d - ¦¦
,oicdâéäðé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå[libxi-]úà íãà §¨¨©©§¨¨©©§¨©§¦¨¨¤
Bîöòzeptilúéáøòå úéøçLmrte meid xe` mcew zg` mrt - ©§©£¦§©§¦

,dlild zcx xg`l ztqepàlL éãkmeid rvn`a eiawpl jxhvi §¥¤Ÿ

eéøö àäé÷çøúäì Cdlilay gkene .dcya zeptil zklle ezian §¥¨¦§¦§©¥
.meia xeq`y mewna zeptil xzeneúåixd ,`iyew cere -àáø §¨¨

ìéî ãò ìéæà äåä àîîéaezian lin ly wgxn cr jled did meia - ¦¨¨£¨¨¦©¦
,zeptil ickì déì øîà àéìéìáedáBçøa àzëec éì ept ,déònL §¥§¨¨©¥§©¨¥©¦§¨¦§¨

àúîcipan iept mewn il epikd ,eiynynl xne` did dlila eli`e - §¨¨
.my zeptil jl`e xird aegxa mc`àøéæ éaø déì øîà ïëå§¥¨©¥©¦¥¨

ìàiøáç úéa éøBçà àkéàc ïàî éæç ,déònL`vnp in d`x - §©¨¥£¦©§¦¨£¥¥©§©¨
,mixagd zia ixeg`néðtîì àðéòácmy zeptil ip` ywany iptn - §¨¥¨§¦§¥

zia ixeg`ne xird aegxa `lde .miyp`n iept mewnd didiy jixve
ekld ok it lr s`e ,ede`xiy iptn meia zeptil xyt` i` mixagd

.`ziixaa x`eank `ly ,dlila my zeptil `xif iaxe `ax
:`xnbd zvxznàîéz àìdlila dptiy `ziixad zpeekyíB÷îa Ÿ¥¨§¨

,meia dptpyàîéà àlàdzpeeky,íBia äðôpL Cøãk`ly epiid ¤¨¥¨§¤¤¤¦§¤©
,eiptln miigthe eixg`n gth `l` dlbi `le ,ayiy cr eteb dlbi
eze`xl xyt` i` dlilay s` .meia dptp `edyk dyer `edy jxck

.dkiyga
:ax ixac oial `ziixad ixac oiay dxizqd lr sqep uexizéMà áø©©¦

àîéz eléôà ,øîà`ziixad zpeekyíB÷îa','meia dptpyàì ¨©£¦¥¨§¨Ÿ
úéåæ ïø÷ì àlà äëøöð`l` z`f xnel `ziixad dkxved `l - ¦§§¨¤¨§¤¤¨¦

zief oxw my yi m` ,dkiyga `edy s` ,dlila dptpdy eprinydl
oxwl zkll mikixvy meia miptpd jxck ,my zeptil zkll jixv

.gezt mewna dpti `le ,xzzqdl zief
:eixacl di`x d`iane ,ax ixac l` zxfeg `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©
Bîöò úà íãà âéäðé íìBòì ,áø øîà äãeäézeptilúéøçL §¨¨©©§¨©§¦¨¨¤©§©£¦

àlL éãk ,úéáøòåa eiawpl jxhvie meid rvn`éøö àäéC §©§¦§¥¤Ÿ§¥¨¦
àöå íkLä ,øîBà éàfò ïa ,éëä énð àéðz .÷çøúäìmcew mew - §¦§©¥©§¨©¦¨¦¤©©¥©§¥¨¥

,zeptil `ve xwead xe`àöå áøòäaey `ve dlild cxiy cr dkg - ©£¥¨¥
,zeptil.÷çøúz àlL éãk§¥¤Ÿ¦§©¥

:eikxv ziiyr oipra sqep oic eae `ziixad jynd z` d`ian `xnbd
LîLîjl yi m` ,mqiw e` dphw oa` ici lr zrahd ita dligz ©§¥

,d`ivid lr lwdl ick awpd z` geztl jxevåjk xg`ìàå .áL §¥§©
áLzdligzåjk xg`,LîLîziptnå áLBiä ìkLjk xg` ¥¥§§©§¥¤¨©¥§

àéîtñàa íéôLk ïéNBò eléôà ,LîLîî,dwegx ux` `idyïéàa §©§¥£¦¦§¨¦§©§©§¨¨¦
åéìò.el miwifne ¨¨

:`xnbd zxxanáéúéå éLpà éàådligz ayie gky m`e -Ck øçàå §¦¦§¥¦¦§©©¨
dézðwz éàî ,LîLî.mitykd on lvpidl ezpwzl dyri dn - ¦§¥©©©§¥

:`xnbd daiynéëä àîéì éà÷ ékeikxv ziiyr xg`l mewiyk - ¦¨¥¥¨¨¦
,jk xn`iéì àì éì àì',[il elkez `l ,il elkez `l-]íéçz àì Ÿ¦Ÿ¦Ÿ©¦

íézçz àìå`xwpd seyikd `le 'migz' `xwpd seyikd `l-] §Ÿ©§¦
,['mizgz'éðäî àìå éðä àì,[mzvwn `le mlek `l-]éLøç àì Ÿ¨¥§Ÿ¥¨¥Ÿ©§¥

'àúLøçc éLøç àìå àLøçciteyik `le mityknd iteyik `l-] §¨¨¨§Ÿ©§¥§¨§¨¨
.mdn lvpi df ygl ici lre .[zFtyknd
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xcde"המשך ביאור למס' ברכות ליום שלישי עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc - zekxa(iyily meil)

`edy ,enc zwixf zry cr epiidc 'cren zr cre' ,cinzd zhigy
.oaxwd z` dxiykn dwixfdy ,cinzd zcear xnb ly crendéaø©¦

,Lnî úBöç ãò ,øîà ïðçBécr daxwdl xyk xgy ly cinzy ¨¨¨©©£©¨
.cinzd zcear xnb ly crend `ed onf eze` cre ,zevg

ixg` dzidy dtibnd oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd
:l`xyi z` cec dpnyáø ,íòa úéçLnä Càìnì øîàiå'sxd dYr ©Ÿ¤©©§¨©©§¦¨¨©©¨¤¤

'Lci(fh ck my).àeä Ceøa LBãwä déì øîà ,øæòìà éaø øîà ¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¥©¨¨
áø éì ìBè Càìnì[lecbd z`-]änk íäî òøtéì Ba LiL ,íäaL ©©§¨¦©¤¨¤¤¤¦¨©¥¤©¨

úBáBç.zepeer dnk lr xtkl ezzina yiy ±úî äòL dúBàa§¨¨¨¥
.ïéøãäðñ ìL daeøk ìe÷ML äéeøö ïa éLéáà£¦©¤§¨¤¨§¨¤©§¤§¦
:xkfpd oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd'ä äàø úéçLäáe'§©§¦¨¨

'íçpiå(eh `k '` minid ixac):`xnbd zl`ey .éàîdn ±äàømxby myd ©¦¨¤©¨¨
.mgpzdl el:`xnbd daiynäàø ,áø øîàz`áéúëc ,eðéáà á÷òé ¨©©¨¨©£Ÿ¨¦¦§¦
(b al ziy`xa)íàø øLàk á÷òé øîàiå'meyne ,'df midl` dpgn ©Ÿ¤©£Ÿ©£¤¨¨©£¥¡Ÿ¦¤

.awri z` d`xy yexcl yi dii`x oeyl awria xn`pyìàeîLe§¥
øîàpL ,äàø ÷çöé ìL Bøôà ,øîà(g ak ziy`xa)Bì äàøé íéäìà' ¨©¤§¤¦§¨¨¨¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¤

,'äOä.eze` d`xy yexcl yi dii`x oeyl ea xn`py meyneéaø ©¤©¦
óñk ,øîà àçtð ÷çöédíéøetkoipna xacna l`xyi epzpy ¦§¨©¨¨¨©¤¤¦¦

oey`xdøîàpL ,äàø(fh l zeny)úàî íéøetkä óñk úà zç÷ìå' ¨¨¤¤¡©§¨©§¨¤¤¤©¦¦¥¥
,'åâå 'ìàøNé éða.df oipn lr xtik `edeúéa ,øîà ïðçBé éaø §¥¦§¨¥©¦¨¨¨©¥

áéúëc ,äàø Lc÷nä(ci ak ziy`xa).'äàøé 'ä øäa' ©¦§¨¨¨¦§¦§©¥¨¤
:df oipra mi`xen` cer ewlgpy d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¦¨

dfaãç ,éðîçð øa ìàeîL éaøå éãéà øa á÷òé éaø[cg`-],øîà ©¦©£Ÿ©¦¦§©¦§¥©©§¨¦©¨©
ãçå ,äàø íéøetkä óñk[cg`e-].äàø Lc÷nä úéa ,øîàdwiqn ¤¤©¦¦¨¨§©¨©¥©¦§¨¨¨

:`xnbdàc ïàîk àøazñîeøîàpL ,äàø Lc÷nä úéa øî(my) ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§¨¨¨¤¤¡©
.'äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà'£¤¥¨¥©§©¥¨¤

:dpyna epipy'åëå Bì÷îa úéaä øäì íãà ñðké àìepyri `le Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦§©§
:`xnbd zl`ey .'`ixcptw' edn zx`an `xnbd .`ixcptwéàî©

.àéøcðt÷:`xnbd daiyndîLk àéøcðt÷ ,àáø øîàzernynk ± ©©§¨§¨¨©¨¨©©§¨§¨¦§¨
.dnydéîMî àcà øa àpç áøå[enyn-]déøa ànñ áøc[epa-] §©¦¨©©¨¦§¥§©©¨§¥

Lðéà øîàc ïàîk ,øîà éøî áøc,miyp`d mixne`y enk ± §©¨¦¨©§©§¨©¦¦
àäa ìeòéà éøcà àðôéwîcàmizad zxey z` siwn ip`y cr ± ©§©¦§¨©¨¥¥§¨

`ptiwnc`' oewixhep `ed `ixcptwy ,ikxc z` xvwl mda qpk`
.'ixc`

:zqpkd ziaa `ixcptw oipra dpc `xnbdäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨
àéøcðt÷ BúBNòì àlL úðî ìò úñðkä úéáì ñðëpä ,deáà øa©£©©¦§¨§¥©§¤¤©§¨¤Ÿ©£©©§¨§¨

,ea zedyl ick `l`øzeîez`ivia elàéøcðt÷ BúBNòìvlez` ¨©£©©§¨§¨
.jka ekxc xvwny it lr s` xg` gztn

íà ,øîà eäáà éaøzqpkd zia dpap eay mewndìéáL äéä ©¦£¨¨©¦¨¨§¦
Bøwéòî,zqpkd zia dpapy mcew -øzeî.ea xearl ¥¦¨¨

úñðkä úéáì ñðëpä ,àðeä áø øîà Baìç áø øîàzpn lr ¨©©¤§¨©©¨©¦§¨§¥©§¤¤
øzeî ,ìltúäìez`ivia elàéøcðt÷ BúBNòìxg` gztn z`vle §¦§©¥¨©£©©§¨§¨

,ziad xda mb miyer eid oky ,jka ekxc xvwny it lr s`øîàpL¤¤¡©

(h en l`wfgi)'åâå 'íéãòBna 'ä éðôì õøàä íò àááe'xrW KxC `Ad §Ÿ©¨¨¤¦§¥©£¦©¨¤¤©©
KxC `vi abp xrW KxC `Ade ,abp xrW KxC `vi zFgYWdl oFtv̈§¦§©£¥¥¤¤©©¤¤§©¨¤¤©©¤¤¥¥¤¤
lky ,'`vi Fgkp iM Fa `A xW` xrXd KxC aEWi `l ,dpFtv xrW©©¨¨Ÿ¨¤¤©©©£¤¨¦¦§¥¥
mi`veie cg` xry jxc miqpkp eid di`x zevn miiwl e`ay l`xyi

.ipyd xrydn
:dpyna epipyä÷é÷øeziad xda dxeq` dwixi ±.øîBçå ìwî §¦¨¦©¨¤

ziaa dwiwx oiprae dfd onfa ziad xda dwiwx oipra dpc `xnbd
:zqpkdøäa ÷÷Bøä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¥§©

äfä ïîfa úéaä,[ziad oaxeg xg`l-]Bðéò úáa ÷÷Bø eléàkly ©©¦©§©©¤§¦¥§©¥
enk ,my z`vnp lekiaky `ed jexa yecwdøîàpL(b h '` mikln) ¤¤¡©

'ebe eil` 'd xn`Ie','íéîiä ìk íL éaìå éðéò äéäå'minid lk'e ©Ÿ¤¥¨§¨¨¥©§¦¦¨¨©¨¦
.ziad oaxeg xg`l elit` rnyn

àéøL úñðkä úéáa ä÷é÷ø ,àáø øîà,zxzen ±äåäc éãéî ¨©¨¨§¦¨§¥©§¤¤©§¨¦¦©£¨
ìòðnà,lrpn zlirp oick ±äîy myk -øeñà úéaä øäa ìòðn ©¦§¨©¦§¨§©©©¦¨

eøeñàc àeä úéaä øäa ä÷é÷ø óà ,øzeî úñðkä úéáala` §¥©§¤¤¨©§¦¨§©©©¦§¨
éøL úñðkä úéáa.xzen ± §¥©§¤¤¨¦

:`xnbd dywndì éøîàå ,àáøì àtt áø déì øîàmixne` yie ± ¨©¥©¨¨§¨¨§¨§¦¨
xn`ydì éøîàå ,àáøì àðéáøxn`y mixne` yie ±øa àcà áø ©¦¨§¨¨§¨§¦¨©©¨©

éìécà ,àáøì àðúîódwiwx cnel dz`y cr ±,ìòðnî`weecy ©§¨§¨¨©§¨¦¦¦§¨
,xzen zqpkd ziaa la` xeq` ziad xdaóìéðdwiwx cnlp ± ¥©

,àéøcðtwî.xeq` zqpkd ziaa s`y ¦©©§¨§¨
:`xnbd zvxzndéì øîàd ,`axéìé àpzódwiwx oic cnl ± ¨©¥©¨¨¦

úøîà zàå ,ìòðnîdwiwx oic cenll yiy xne` dz`e ± ¦¦§¨§©§¨§©
.àéøcðtwî¦©©§¨§¨

y ep`vn okid zx`an `xnbdzl`ey .lrpnn dwiwx cnl `pzd
:`xnbdàéä éàî:`xnbd daiyn .ok epipy okid ±àéðúc,`ziixaa ©¦§©§¨

,BìâøaL Bìòðîa àìå ,BãéaL Bì÷îa àì úéaä øäì íãà ñðké àìŸ¦¨¥¨¨§©©©¦Ÿ§©§¤§¨§Ÿ§¦§¨¤§©§
Búcðeôáe ,Bðéãña Bì íéøeøvä úBòîa àìådlelg dxebgae ± §Ÿ§¨©§¦¦§¦§§¨

d zern da zzl dieyrd,àéøcðt÷ äpNòé àìå ,åéøBçàì úìLôeî§¤¤©£¨§Ÿ©£¤¨©©§¨§¨
ä÷é÷øedxeq`,ïBéfa Cøc Ba ïéàL ìòðn äîe ,ìòðnî øîBçå ìwî §¦¨¦©¨¤¦¦§¨©¦§¨¤¥¤¤¦¨

ok it lr s`äøBz äøîàxread dpqd z` ze`xl axwzdy dynl ¨§¨¨
(d b zeny)éìòð ìL'éìâø ìòî Eìk àì ïBéfa Cøc àéäL ä÷é÷ø ,'E ©§¨¤¥©©§¤§¦¨¤¦¤¤¦¨Ÿ¨

ïkL.lrpnn dwiwx cnl `pzdy ixd .ziad xda xq`zy ¤¥
:dkiynn `ziixadéøö Bðéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøCcenll ©¦¥©§¨¥¥¨¦

,cenll yi jk `l` ,lrpnn xnege lwa ziad xda dwiwxàeä éøä£¥
øîBà(a c xzq`)àìäå ,'÷N Leáìa Cìnä øòL ìà àáì ïéà ék' ¥¦¥¨Ÿ¤©©©¤¤¦§¨©£Ÿ

däîe ,øîBçå ì÷ íéøáciabl my,ñeàî BðéàL ÷Oepi`y cere §¨¦©¨¤©©¤¥¨
`l`Ck ,íãå øNa éðôì,jlnd xrya ea `eal oi`y zeklnd oic ¦§¥¨¨¨¨¨

ä÷é÷ø,ziad xda,äñeàî àéäL`idy cereéëìî Cìî éðôì §¦¨¤¦§¨¦§¥¤¤©§¥
ïkL ìk àì ,íéëìnä.dxeq`y ©§¨¦Ÿ¨¤¥

déì øîà,`axl `tt axàðéîà÷ éëä àðà,xne` ip` jk ip` ± ¨©¥£¨¨¦¨£¦¨
àøîeçì àëäå àøîeçì àëä àîéð[ziad xda] o`k mb cnlp ± ¥¨¨¨§§¨§¨¨§§¨

,dxnegl [zqpkd ziaa] o`k mbe dxnegl
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קכט
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc - zekxa(iyily meil)

dpyn dze`(my),ïéøBäè eéäéå e÷çøé änkmixneyl xzen dnk - ©¨¦§£§¦§§¦
,dxdh zwfga onyd x`yie wgxzdleäàBø àäiL éãkote`a wx - §¥¤§¥¥

oi`y oeike .onya rbi m` ux`d mr z` ze`xl xneyd lekiy
xcb my oi`e zeptil jxvp m` jgxk lr ,xzei wgxzdl leki xneyd
cad zial uegn mi`vnpdy it lr s` dcyd ipt lr zeptil el xzen
zrcl :`xnbd zvxzn .ozp xa iqi` ixack `ly ,eze`xl mileki

,ozp xa iqi`ïðaø eäa eléwàc úBøäè éìëBà éðàL`ed dpey - ¨¦§¥§¨§©¦§©¨¨
`ly mixneyd lr minkg elwdy ,mixedh milk`n zxinya oicd
wgxzdl jixv mc` x`y la` .mxneyl mikixvy oeik xzei ewgxzi

.ed`ex exiag didi `ly cr
:sqep uexiz,øîà éMà áøly `tiqdn ozp xa iqi` lr `iyew oi` ©©¦¨©

,x`al yiy meyn ,zexdha `idd dpyndBøáç ïéàL ïîæ ìk' éàî©¨§©¤¥£¥
,ïúð øa éñéà øîà÷c 'äàBøepiidáç ïéàL ïîæ ìkúà äàBø Bø ¤§¨¨©¦¦©¨¨¨§©¤¥£¥¤¤

Bòeøt,eteb ielib -déì éæç déãéãì ìáàz` d`ex `ed la` - ¥£¨§¦¥¨¥¥
milekie exiag ipirn xizqdl jixv epi` eteb x`y z`y iptn ,exiag
mixneydy ,dpynd zpeek z` x`al yi df it lre .df z` df ze`xl
,mrexit z` ze`xl elkei `l cad ziaa mi`vnpdy cr miwgxzn

.mzxinya jiyndle cad zia l` myn hiadl mileki oiicr la`
:`qkd ziaa zeripvd zlrn oipra dyrn d`ian `xnbdàeää©

ïîçð áøc dén÷ úéçðc àðcôñz` citqdl cxiy octqa dyrn - ©§¨¨¦§¦©¥§©©§¨
e ,ongp ax ly eipta xhtpdøîà,ectqdaåéúBçøBàa òeðö éàä ¨©©¨©§§¨

éà úòãéå àqkä úéáì déãäa zìééò zà ,ïîçð áø déì øîà .äåä£¨¨©¥©©§¨©§£©§§©£¥§¥©¦¥§¨§©¦
àì éà òeðödid m` jl rcepe `qkd zial enr zqpkp dz` ike - ¨©¦Ÿ

xyt` i` ,`qkd ziaa repv did m` jl rcep `ly oeike .`l e` repv
,eikxca repv didy eilr xnel jlàlà 'òeðö' ïéøB÷ ïéà ,àéðúc§©§¨¥¦¨©¤¨

.àqkä úéáa òeðvL éîì§¦¤¨©§¥©¦¥
:`xnbd zl`eydépéî déì à÷ôð éàî ,ïîçð áøåel ztki` dn - §©©§¨©¨§¨¥¦¥

:`xnbd daiyn .`l e` mipekp octqd ixac m`íLk ,àéðúc íeMî¦§©§¨§¥
ïéòøôpLdlrn ly oic ziaaíéúnä ïîmdilr mixtqn xy`k ¤¦§¨¦¦©¥¦

z` xikfn df xacy itl ,mda eid `ly miaeh miyrn mctqda
,mdizepeerïéðcôqä ïî ïéòøôð Ck,el` mixac mixne`dåok ¨¦§¨¦¦©©§¨¦§

mirxtpîïäéøçà ïéðBòä ïxkipe citqnd xg` on` miperd lkn - ¦¨¦©£¥¤
eixaca zecedl `ly ongp ax citwd jkitl .xaca micen mdy dfa

.jk lr ypri `ly ick ,octq eze` ly
:dlila dptpl `qkd ziaa zeripvd oipra `ziixa d`ian `xnbd

.íBia äðôpL íB÷îa äìéla äðôpä äæ ,òeðö eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨©¤©¦§¤©©§¨§¨¤¦§¤©
xyt` i`y it lr s` ,dlila dptpdy `ziixad zpeek zehyta
my zeptil jled didy mewnd cr wgxzdl jixv ,dkiyga eze`xl

:`xnbd dywn jkitl .ede`xi `ly ick meiaéðéà`ed jk m`d - ¦¦
,oicdâéäðé íìBòì ,áø øîà äãeäé áø øîàäå[libxi-]úà íãà §¨¨©©§¨¨©©§¨©§¦¨¨¤
Bîöòzeptilúéáøòå úéøçLmrte meid xe` mcew zg` mrt - ©§©£¦§©§¦

,dlild zcx xg`l ztqepàlL éãkmeid rvn`a eiawpl jxhvi §¥¤Ÿ

eéøö àäé÷çøúäì Cdlilay gkene .dcya zeptil zklle ezian §¥¨¦§¦§©¥
.meia xeq`y mewna zeptil xzeneúåixd ,`iyew cere -àáø §¨¨

ìéî ãò ìéæà äåä àîîéaezian lin ly wgxn cr jled did meia - ¦¨¨£¨¨¦©¦
,zeptil ickì déì øîà àéìéìáedáBçøa àzëec éì ept ,déònL §¥§¨¨©¥§©¨¥©¦§¨¦§¨

àúîcipan iept mewn il epikd ,eiynynl xne` did dlila eli`e - §¨¨
.my zeptil jl`e xird aegxa mc`àøéæ éaø déì øîà ïëå§¥¨©¥©¦¥¨

ìàiøáç úéa éøBçà àkéàc ïàî éæç ,déònL`vnp in d`x - §©¨¥£¦©§¦¨£¥¥©§©¨
,mixagd zia ixeg`néðtîì àðéòácmy zeptil ip` ywany iptn - §¨¥¨§¦§¥

zia ixeg`ne xird aegxa `lde .miyp`n iept mewnd didiy jixve
ekld ok it lr s`e ,ede`xiy iptn meia zeptil xyt` i` mixagd

.`ziixaa x`eank `ly ,dlila my zeptil `xif iaxe `ax
:`xnbd zvxznàîéz àìdlila dptiy `ziixad zpeekyíB÷îa Ÿ¥¨§¨

,meia dptpyàîéà àlàdzpeeky,íBia äðôpL Cøãk`ly epiid ¤¨¥¨§¤¤¤¦§¤©
,eiptln miigthe eixg`n gth `l` dlbi `le ,ayiy cr eteb dlbi
eze`xl xyt` i` dlilay s` .meia dptp `edyk dyer `edy jxck

.dkiyga
:ax ixac oial `ziixad ixac oiay dxizqd lr sqep uexizéMà áø©©¦

àîéz eléôà ,øîà`ziixad zpeekyíB÷îa','meia dptpyàì ¨©£¦¥¨§¨Ÿ
úéåæ ïø÷ì àlà äëøöð`l` z`f xnel `ziixad dkxved `l - ¦§§¨¤¨§¤¤¨¦

zief oxw my yi m` ,dkiyga `edy s` ,dlila dptpdy eprinydl
oxwl zkll mikixvy meia miptpd jxck ,my zeptil zkll jixv

.gezt mewna dpti `le ,xzzqdl zief
:eixacl di`x d`iane ,ax ixac l` zxfeg `xnbdáø øîà ,àôeb¨¨©©
Bîöò úà íãà âéäðé íìBòì ,áø øîà äãeäézeptilúéøçL §¨¨©©§¨©§¦¨¨¤©§©£¦

àlL éãk ,úéáøòåa eiawpl jxhvie meid rvn`éøö àäéC §©§¦§¥¤Ÿ§¥¨¦
àöå íkLä ,øîBà éàfò ïa ,éëä énð àéðz .÷çøúäìmcew mew - §¦§©¥©§¨©¦¨¦¤©©¥©§¥¨¥

,zeptil `ve xwead xe`àöå áøòäaey `ve dlild cxiy cr dkg - ©£¥¨¥
,zeptil.÷çøúz àlL éãk§¥¤Ÿ¦§©¥

:eikxv ziiyr oipra sqep oic eae `ziixad jynd z` d`ian `xnbd
LîLîjl yi m` ,mqiw e` dphw oa` ici lr zrahd ita dligz ©§¥

,d`ivid lr lwdl ick awpd z` geztl jxevåjk xg`ìàå .áL §¥§©
áLzdligzåjk xg`,LîLîziptnå áLBiä ìkLjk xg` ¥¥§§©§¥¤¨©¥§

àéîtñàa íéôLk ïéNBò eléôà ,LîLîî,dwegx ux` `idyïéàa §©§¥£¦¦§¨¦§©§©§¨¨¦
åéìò.el miwifne ¨¨

:`xnbd zxxanáéúéå éLpà éàådligz ayie gky m`e -Ck øçàå §¦¦§¥¦¦§©©¨
dézðwz éàî ,LîLî.mitykd on lvpidl ezpwzl dyri dn - ¦§¥©©©§¥

:`xnbd daiynéëä àîéì éà÷ ékeikxv ziiyr xg`l mewiyk - ¦¨¥¥¨¨¦
,jk xn`iéì àì éì àì',[il elkez `l ,il elkez `l-]íéçz àì Ÿ¦Ÿ¦Ÿ©¦

íézçz àìå`xwpd seyikd `le 'migz' `xwpd seyikd `l-] §Ÿ©§¦
,['mizgz'éðäî àìå éðä àì,[mzvwn `le mlek `l-]éLøç àì Ÿ¨¥§Ÿ¥¨¥Ÿ©§¥

'àúLøçc éLøç àìå àLøçciteyik `le mityknd iteyik `l-] §¨¨¨§Ÿ©§¥§¨§¨¨
.mdn lvpi df ygl ici lre .[zFtyknd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc - zekxa(iyily meil)

`edy ,enc zwixf zry cr epiidc 'cren zr cre' ,cinzd zhigy
.oaxwd z` dxiykn dwixfdy ,cinzd zcear xnb ly crendéaø©¦

,Lnî úBöç ãò ,øîà ïðçBécr daxwdl xyk xgy ly cinzy ¨¨¨©©£©¨
.cinzd zcear xnb ly crend `ed onf eze` cre ,zevg

ixg` dzidy dtibnd oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd
:l`xyi z` cec dpnyáø ,íòa úéçLnä Càìnì øîàiå'sxd dYr ©Ÿ¤©©§¨©©§¦¨¨©©¨¤¤

'Lci(fh ck my).àeä Ceøa LBãwä déì øîà ,øæòìà éaø øîà ¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¥©¨¨
áø éì ìBè Càìnì[lecbd z`-]änk íäî òøtéì Ba LiL ,íäaL ©©§¨¦©¤¨¤¤¤¦¨©¥¤©¨

úBáBç.zepeer dnk lr xtkl ezzina yiy ±úî äòL dúBàa§¨¨¨¥
.ïéøãäðñ ìL daeøk ìe÷ML äéeøö ïa éLéáà£¦©¤§¨¤¨§¨¤©§¤§¦
:xkfpd oipra xn`py sqep weqt zyxec `xnbd'ä äàø úéçLäáe'§©§¦¨¨

'íçpiå(eh `k '` minid ixac):`xnbd zl`ey .éàîdn ±äàømxby myd ©¦¨¤©¨¨
.mgpzdl el:`xnbd daiynäàø ,áø øîàz`áéúëc ,eðéáà á÷òé ¨©©¨¨©£Ÿ¨¦¦§¦
(b al ziy`xa)íàø øLàk á÷òé øîàiå'meyne ,'df midl` dpgn ©Ÿ¤©£Ÿ©£¤¨¨©£¥¡Ÿ¦¤

.awri z` d`xy yexcl yi dii`x oeyl awria xn`pyìàeîLe§¥
øîàpL ,äàø ÷çöé ìL Bøôà ,øîà(g ak ziy`xa)Bì äàøé íéäìà' ¨©¤§¤¦§¨¨¨¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¤

,'äOä.eze` d`xy yexcl yi dii`x oeyl ea xn`py meyneéaø ©¤©¦
óñk ,øîà àçtð ÷çöédíéøetkoipna xacna l`xyi epzpy ¦§¨©¨¨¨©¤¤¦¦

oey`xdøîàpL ,äàø(fh l zeny)úàî íéøetkä óñk úà zç÷ìå' ¨¨¤¤¡©§¨©§¨¤¤¤©¦¦¥¥
,'åâå 'ìàøNé éða.df oipn lr xtik `edeúéa ,øîà ïðçBé éaø §¥¦§¨¥©¦¨¨¨©¥

áéúëc ,äàø Lc÷nä(ci ak ziy`xa).'äàøé 'ä øäa' ©¦§¨¨¨¦§¦§©¥¨¤
:df oipra mi`xen` cer ewlgpy d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¦¨

dfaãç ,éðîçð øa ìàeîL éaøå éãéà øa á÷òé éaø[cg`-],øîà ©¦©£Ÿ©¦¦§©¦§¥©©§¨¦©¨©
ãçå ,äàø íéøetkä óñk[cg`e-].äàø Lc÷nä úéa ,øîàdwiqn ¤¤©¦¦¨¨§©¨©¥©¦§¨¨¨

:`xnbdàc ïàîk àøazñîeøîàpL ,äàø Lc÷nä úéa øî(my) ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§¨¨¨¤¤¡©
.'äàøé 'ä øäa íBiä øîàé øLà'£¤¥¨¥©§©¥¨¤

:dpyna epipy'åëå Bì÷îa úéaä øäì íãà ñðké àìepyri `le Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦§©§
:`xnbd zl`ey .'`ixcptw' edn zx`an `xnbd .`ixcptwéàî©

.àéøcðt÷:`xnbd daiyndîLk àéøcðt÷ ,àáø øîàzernynk ± ©©§¨§¨¨©¨¨©©§¨§¨¦§¨
.dnydéîMî àcà øa àpç áøå[enyn-]déøa ànñ áøc[epa-] §©¦¨©©¨¦§¥§©©¨§¥

Lðéà øîàc ïàîk ,øîà éøî áøc,miyp`d mixne`y enk ± §©¨¦¨©§©§¨©¦¦
àäa ìeòéà éøcà àðôéwîcàmizad zxey z` siwn ip`y cr ± ©§©¦§¨©¨¥¥§¨

`ptiwnc`' oewixhep `ed `ixcptwy ,ikxc z` xvwl mda qpk`
.'ixc`

:zqpkd ziaa `ixcptw oipra dpc `xnbdäaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨
àéøcðt÷ BúBNòì àlL úðî ìò úñðkä úéáì ñðëpä ,deáà øa©£©©¦§¨§¥©§¤¤©§¨¤Ÿ©£©©§¨§¨

,ea zedyl ick `l`øzeîez`ivia elàéøcðt÷ BúBNòìvlez` ¨©£©©§¨§¨
.jka ekxc xvwny it lr s` xg` gztn

íà ,øîà eäáà éaøzqpkd zia dpap eay mewndìéáL äéä ©¦£¨¨©¦¨¨§¦
Bøwéòî,zqpkd zia dpapy mcew -øzeî.ea xearl ¥¦¨¨

úñðkä úéáì ñðëpä ,àðeä áø øîà Baìç áø øîàzpn lr ¨©©¤§¨©©¨©¦§¨§¥©§¤¤
øzeî ,ìltúäìez`ivia elàéøcðt÷ BúBNòìxg` gztn z`vle §¦§©¥¨©£©©§¨§¨

,ziad xda mb miyer eid oky ,jka ekxc xvwny it lr s`øîàpL¤¤¡©

(h en l`wfgi)'åâå 'íéãòBna 'ä éðôì õøàä íò àááe'xrW KxC `Ad §Ÿ©¨¨¤¦§¥©£¦©¨¤¤©©
KxC `vi abp xrW KxC `Ade ,abp xrW KxC `vi zFgYWdl oFtv̈§¦§©£¥¥¤¤©©¤¤§©¨¤¤©©¤¤¥¥¤¤
lky ,'`vi Fgkp iM Fa `A xW` xrXd KxC aEWi `l ,dpFtv xrW©©¨¨Ÿ¨¤¤©©©£¤¨¦¦§¥¥
mi`veie cg` xry jxc miqpkp eid di`x zevn miiwl e`ay l`xyi

.ipyd xrydn
:dpyna epipyä÷é÷øeziad xda dxeq` dwixi ±.øîBçå ìwî §¦¨¦©¨¤

ziaa dwiwx oiprae dfd onfa ziad xda dwiwx oipra dpc `xnbd
:zqpkdøäa ÷÷Bøä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éáéa áø øîà̈©©¥©¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¥§©

äfä ïîfa úéaä,[ziad oaxeg xg`l-]Bðéò úáa ÷÷Bø eléàkly ©©¦©§©©¤§¦¥§©¥
enk ,my z`vnp lekiaky `ed jexa yecwdøîàpL(b h '` mikln) ¤¤¡©

'ebe eil` 'd xn`Ie','íéîiä ìk íL éaìå éðéò äéäå'minid lk'e ©Ÿ¤¥¨§¨¨¥©§¦¦¨¨©¨¦
.ziad oaxeg xg`l elit` rnyn

àéøL úñðkä úéáa ä÷é÷ø ,àáø øîà,zxzen ±äåäc éãéî ¨©¨¨§¦¨§¥©§¤¤©§¨¦¦©£¨
ìòðnà,lrpn zlirp oick ±äîy myk -øeñà úéaä øäa ìòðn ©¦§¨©¦§¨§©©©¦¨

eøeñàc àeä úéaä øäa ä÷é÷ø óà ,øzeî úñðkä úéáala` §¥©§¤¤¨©§¦¨§©©©¦§¨
éøL úñðkä úéáa.xzen ± §¥©§¤¤¨¦

:`xnbd dywndì éøîàå ,àáøì àtt áø déì øîàmixne` yie ± ¨©¥©¨¨§¨¨§¨§¦¨
xn`ydì éøîàå ,àáøì àðéáøxn`y mixne` yie ±øa àcà áø ©¦¨§¨¨§¨§¦¨©©¨©

éìécà ,àáøì àðúîódwiwx cnel dz`y cr ±,ìòðnî`weecy ©§¨§¨¨©§¨¦¦¦§¨
,xzen zqpkd ziaa la` xeq` ziad xdaóìéðdwiwx cnlp ± ¥©

,àéøcðtwî.xeq` zqpkd ziaa s`y ¦©©§¨§¨
:`xnbd zvxzndéì øîàd ,`axéìé àpzódwiwx oic cnl ± ¨©¥©¨¨¦

úøîà zàå ,ìòðnîdwiwx oic cenll yiy xne` dz`e ± ¦¦§¨§©§¨§©
.àéøcðtwî¦©©§¨§¨

y ep`vn okid zx`an `xnbdzl`ey .lrpnn dwiwx cnl `pzd
:`xnbdàéä éàî:`xnbd daiyn .ok epipy okid ±àéðúc,`ziixaa ©¦§©§¨

,BìâøaL Bìòðîa àìå ,BãéaL Bì÷îa àì úéaä øäì íãà ñðké àìŸ¦¨¥¨¨§©©©¦Ÿ§©§¤§¨§Ÿ§¦§¨¤§©§
Búcðeôáe ,Bðéãña Bì íéøeøvä úBòîa àìådlelg dxebgae ± §Ÿ§¨©§¦¦§¦§§¨

d zern da zzl dieyrd,àéøcðt÷ äpNòé àìå ,åéøBçàì úìLôeî§¤¤©£¨§Ÿ©£¤¨©©§¨§¨
ä÷é÷øedxeq`,ïBéfa Cøc Ba ïéàL ìòðn äîe ,ìòðnî øîBçå ìwî §¦¨¦©¨¤¦¦§¨©¦§¨¤¥¤¤¦¨

ok it lr s`äøBz äøîàxread dpqd z` ze`xl axwzdy dynl ¨§¨¨
(d b zeny)éìòð ìL'éìâø ìòî Eìk àì ïBéfa Cøc àéäL ä÷é÷ø ,'E ©§¨¤¥©©§¤§¦¨¤¦¤¤¦¨Ÿ¨

ïkL.lrpnn dwiwx cnl `pzdy ixd .ziad xda xq`zy ¤¥
:dkiynn `ziixadéøö Bðéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøCcenll ©¦¥©§¨¥¥¨¦

,cenll yi jk `l` ,lrpnn xnege lwa ziad xda dwiwxàeä éøä£¥
øîBà(a c xzq`)àìäå ,'÷N Leáìa Cìnä øòL ìà àáì ïéà ék' ¥¦¥¨Ÿ¤©©©¤¤¦§¨©£Ÿ

däîe ,øîBçå ì÷ íéøáciabl my,ñeàî BðéàL ÷Oepi`y cere §¨¦©¨¤©©¤¥¨
`l`Ck ,íãå øNa éðôì,jlnd xrya ea `eal oi`y zeklnd oic ¦§¥¨¨¨¨¨

ä÷é÷ø,ziad xda,äñeàî àéäL`idy cereéëìî Cìî éðôì §¦¨¤¦§¨¦§¥¤¤©§¥
ïkL ìk àì ,íéëìnä.dxeq`y ©§¨¦Ÿ¨¤¥

déì øîà,`axl `tt axàðéîà÷ éëä àðà,xne` ip` jk ip` ± ¨©¥£¨¨¦¨£¦¨
àøîeçì àëäå àøîeçì àëä àîéð[ziad xda] o`k mb cnlp ± ¥¨¨¨§§¨§¨¨§§¨

,dxnegl [zqpkd ziaa] o`k mbe dxnegl
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קל
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - zekxa(iriax meil)

ðøt éaøc déøa äi÷æçaø øîà CäèBñ úLøt äëîñð änì ,ïðçBé é ¦§¦¨§¥§©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§§¨¨¨©¨
úBøNòîe úBîeøz úLøôì(i-h d my),Bì LiL ìk ,Eì øîBì §¨¨©§©©§©§Ÿ¤¤

óBñ ,ïäkì ïðúBð Bðéàå úBøNòîe úBîeøzyéãé ìò ïäëì Cøöð §©©§§¥§¨©Ÿ¥¦§¨§Ÿ¥©§¥
,BzLàmin dzewydl odkl `eal `ed jixve dheq ezy` ziyrpy ¦§
,mixnøîàpL(my),'eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå'z` akrny ± ¤¤¡©§¦¤¢¨¨¦§

,odkl mpzep epi`e miycwdéîñådéì Cxn`p el jenqae ±(ai d my) §¨¦¥
áéúëe ,'BzLà äèNú ék Léà Léà'(eh d my)úà Léàä àéáäå' ¦¦¦¦§¤¦§§¦§¥¦¨¦¤

,'åâå 'BzLà.odkd lv` mixnd mindn dzewydlãBò àìåic `le ± ¦§§Ÿ
dheq ezy` ziyrpy dna elàlàmb,øîàpL ,ïäì CøöpL óBñ ¤¨¤¦§¨¨¤¤¤¡©

å''eéäé Bì åéLã÷ úà Léàyxcp jke ,envrl miycwd eidiy ± §¦¤¢¨¨¦§
ely miycw md eli`k makrny xnelk ,'eiycw z` yi`e' ,weqtd
lehil jixve ipr dyrpy ,zexyrnd 'eidi el' ,odkl mpzep epi`e

.ipr xyrn
ïðúð íàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,odklóBñyøîàpL ,øMòúî ¨©©©§¨©¦§¨§¦§¨¨¦§©¥¤¤¡©

(i d my)'äéäé Bì ïäkì ïzé øLà Léà'eizexyrn z` odkl ozepd ± ¦£¤¦¥©Ÿ¥¦§¤
.äaøä ïBîî 'äéäé Bì'¦§¤¨©§¥

íeMî äéëøa øa àðeä áø øîà[ly enyn-],øtwä øæòìà éaø ¨©©¨©¤¤§¨¦©¦¤§¨¨©©¨
,Bøòöa íéîL íL ózLîä ìk,'zn`d oiic' drxd lr jxany ¨©§©¥¥¨©¦§©£

øîàpL ,Búñðøt Bì ïéìôBk(dk ak aei`),éøöa écL äéäå'óñëå E §¦©§¨¨¤¤¡©§¨¨©©§¨¤§¤¤
'Cì úBôòBz.dletk jzqpxt didz jzxva myd didi m` ±éaø ¨¨©¦

,øBtvk Bì úôôBòî Búñðøt ,øîà éðîçð øa ìàeîLezqpxty §¥©©§¨¦¨©©§¨¨§¤¤©¦
,eixg` secxz.'Cì úBôòBz óñëå' øîàpL¤¤¡©§¤¤¨¨

äøBú éøácî Bîöò ätøîä ìk ,äiLàé éaø øîà éáè éaø øîà̈©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨©§©¤©§¦¦§¥¨
øîàpL ,äøö íBéa ãBîòì çk Ba ïéà(i ck ilyn)äøö íBéa úétøúä' ¥Ÿ©©£§¨¨¤¤¡©¦§©¦¨§¨¨

'äëçk øömipzep zxyd ik`ln eidi `l ,dxezd on zitxzd m` ± ©Ÿ¤¨
.jzxv meia gk jlénà éaø øîàeléôàå ,ìàeîL øîà äðúî øa ¨©©¦©¦©©§¨¨©§¥©£¦

n dtxp m`,úçà äåöî,egek xv ,da wqrzdl yg `le ecil d`ay ¦§¨©©
,íB÷î ìkî 'úétøúä' øîàpL.zg` devna s` rnyny ¤¤¡©¦§©¦¨¦¨¨

:ux`l uega dpyd xeair oipra dyrn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
éòzLî äåä eäáà éaø ,àøôñ,jk xtqn did ±ïa àðéðç ãøiLk ©§¨©¦£¨£¨¦§¨¥§¤¨©£¦¨¤

äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä ,äìBbì òLBäé éaø éçà£¦©¦§ª©©¨¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨
,õøàìoixcdpqa epipyy ,dyr oick `lye(:`i)z` mixarn oi` ¨¨¤

,dcedia `l` mipydåéøçà eøbLl`xyi ux` inkgéãéîìz éðL ¦§©£¨§¥©§¦¥
,ìèeá÷ ïa äéøëæ ìL Bða ïáe øôék ïa éñBé éaø ,íéîëçick £¨¦©¦¥¤¦¨¤§¤§©§¨¤§¨

,ecia zegnl,déì eøîà ,íúàa änì ,íäì øîà íúBà äàøL ïåék¥¨¤¨¨¨¨©¨¤¨¨¨¤¨§¥
[íäéìò] æéøëä ,eðàa äøBz ãBîìì,`pipgéìBãb eìlä íéLðà ¦§¨¨¦§¦£¥¤£¨¦©¨§¥

dúBàk ,Lc÷nä úéáa eLnL íäéúBáàå ,íä øBcädpyneðéðML ©¥©£¥¤¦§§¥©¦§¨§¨¤¨¦
(:gi `nei),åéðôì éúéø÷ íéîòt äaøä øîBà ìèeá÷ ïa äéøëæiptl ± §©§¨¤§¨¥©§¥§¨¦¨¦¦§¨¨

mixetikd mei lila lecb odkìàiðc øôñaixd ,oyii `ly ick §¥¤¨¦¥
.ycwnd ziaa yniyyíéøäèî íäå ,ànèî àeä ìéçúädn z` ¦§¦§©¥§¥§©£¦

,`nihyìL eìlä íéLðà ,íäéìò æéøëä .íéøézî íäå øñBà àeä¥§¥©¦¦¦§¦£¥¤£¨¦©¨¤
íä àåL`l` e`a `l mde dxez cenll e`ay exn`y ,md mipxwy ± ¨§¥

e ,ixac lhale ilr welglíä eäz ìLmdy ,melk mircei mpi` ± ¤Ÿ¥
.mz`xeda mirehúéða øák ,Bì eøîàilecb ep`y zxn`e epiny z` ¨§§¨¨¦¨

,xecdzøãb øák ,øBzñì ìBëé äzà éàåeid epizea` s`y zxn`e §¦©¨¨¦§§¨¨©§¨
,milecbànèî éðà äî éðtî ,íäì øîà .õBøôì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨¦§¨©¨¤¦§¥¨£¦§©¥

äzàL éðtî ,Bì eøîà .íéøézî ízàå øñBà éðà ,íéøäèî ízàå§©¤§©£¦£¦¥§©¤©¦¦¨§¦§¥¤©¨
,õøàì äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî.ok zeyrl xeq`eøîà §©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨¨¨¤¨©

äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä óñBé ïa àáé÷ò àìäå ,íäì̈¤©£Ÿ£¦¨¤¥¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨
çpä ,Bì eøîà .õøàìn di`x `iadl jl oi` ±àlL àáé÷ò éaø ¨¨¤¨§©©©¦£¦¨¤Ÿ

,ìàøNé õøàa BúBîk çépäuega mipy xarl el xzen did jkle ¦¦©§§¤¤¦§¨¥
.ux`l,ìàøNé õøàa éúBîk ézçpä àì éðà óà ,íäì øîàxzene ¨©¨¤©£¦Ÿ¦©§¦§¦§¤¤¦§¨¥

.ux`l uega mipy xarl ilíéLéz eNòð zçpäL íééãb ,Bì eøîà̈§§¨¦¤¦©§¨©£§¨¦
,íéðø÷ éìòa,jzecple jze` gbpl gek mdl yieL íäå,Eìöà eðeøb ©£¥©§©¦§¥¦§¤§§

òîBL íà ,eðîLa Bì eøîàå eëì ,eðì eøîà ïëå`ly epixacl §¥¨§¨§§¦§¦§¥¦¥©
ux`l uega mipyd z` xarl.éecða àäé åàì íàå ,áèeî¨§¦¨§¥§¦
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.äéøöéøöå BúáBç éãé àöé àì ïîæ øçàì ãò ìëà àì íà ìáà Lecwä øçà øzìàì Lecwä íB÷îa ìëàì CC ¨¦¤¡Ÿ§¨©¦§©§©©©©¦£¨¦Ÿ¨©©§©©§©Ÿ¨¨§¥¨§¨¦
CBøà ïîfì øö÷ ïîæ ïéa ÷elç ïéàå ìëàiL íã÷ Lc÷ìe øæçì[eh. ©£Ÿ§©¥Ÿ¤¤Ÿ©§¥¦¥§©¨¨¦§©¨

BòøàL àlà ãiî ìëàì Bzòãa äéä íà ìáà ãiî ìëàì Bzòãa äéä àì LcwLk äìçzîLk íéøeîà íéøác äîa©¤§¨¦£¦§¤¦§¦¨§¤¦¥Ÿ¨¨§©§¤¡Ÿ¦¨£¨¦¨¨§©§¤¡Ÿ¦¨¤¨¤¥§
éøö Bðéàå BúáBç éãé àöé ïîæ øçàì ãò ìëà àlL ñðààöé àlL àeäå Lecwä íB÷îa ìëBàLk Lc÷ìe øæçì C Ÿ¤¤Ÿ¨©©§©©§©¨¨§¥¨§¥¨¦©£Ÿ§©¥§¤¤¦§©¦§¤Ÿ¨¨
éøö íéúða àöé íà ìáà ìëàiL ãò LcwMî äæ íB÷nîLã÷ìe øæçì C[fh. ¦¨¤¦¤¦¥©¤Ÿ©£¨¦¨¨¥§©¦¨¦©£Ÿ§©¥

àlà äæ úéáa ìëàé àlL ïk íâ Bzòãa äéä elôàå ïîæ øçàì ãò ìëàì àlL Bzòãa äéä LcwLk älçzî íàå§¦¦§¦¨§¤¦¥¨¨§©§¤Ÿ¤¡Ÿ©§©©§©©£¦¨¨§©§©¥¤ŸŸ©§©¦¤¤¨
éøö Bðéà Lecwä íB÷îa ãiî ìëàå Cìîð Ck øçàå øçà úéáa:Lc÷ìe øæçì C §©¦©©§©©¨¦§©§¨©¦¨§¨©¦¥¨¦©£Ÿ§©¥

ה  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

`zax `zkld
êåøà ïîæì [åè חשוב אינו פרס אכילת כדי דתוך מסתבר -

זה  זמן שעבר קודם לאכול נמלך ואם קצר', כ'זמן אפילו
שהם  הדברים מחמת הפסק וכל שוב, לקדש צריך אינו -

הפסק  חשיב לא - הסעודה .22צורך
ùã÷ìå øåæçì [æè,ממקומו יצא וגם הרבה כששהה היינו -

שהיה  אלא הרבה שהה אפילו או הרבה, שהה לא אם אבל
שנטלו  עד והתעכב ידיו ליטול שהלך כגון סעודה לצורך

ידיהם  המסובים יצא 23כל ואפילו ומקדש, חוזר אינו -
למקומו  .24וחזר

zetqede mipeiv
בין 22) אחדים רגעים אפילו להפסיק שאסור לומר אפשר דאי

שחשוב  כיון פרס אכילת כדי דתוך ומסתבר לסעודה, קידוש
בין  הפסק חשוב לא זה שיעור בודאי הסעודה, לכזית צירוף

צ"ע. מזה יותר ועל לסעודה, קידוש
שהם  הדברים מחמת ההפסק הי' דאם יד ס"ק המשנ"ב וכתב
דהא  לדבריו סמוכין לעשות ויש הפסק, חשיב לא סעודה צורך
שאין  ההגדה, באמירת לסעודה קידוש בין מפסיקין פסח בליל
דצורך  כיון וע"כ שעות, איזה שוהה ולפעמים מוגבל, זמן לזה

י). ס"ק פא סימן (בדה"ש הפסק חשיב לא - הוא סעודה
הוא  קצר זמן ששיעור כתב ג אות קנג ע' היעב"ץ ובסידור

קצט  סימן ח"א אפרים רבבות ובשו"ת אמה, כ"ב הליכת שיעור
בפוסקים. נמצא שלא דין חידוש דזה כתב

חשוב 23) אינו הסעודה שלצורך והמשנ"ב מבדה"ש כנ"ל
גם  נכלל הסעודה שבצורך הביא סי"ט פנ"ד ובשש"כ הפסק,
מים  לשתות צמא, הוא אם וכן צרכיו, לעשות הכסא לבית ללכת
שייכים  נחשב - לאכול שיוכל גורמים שהם (שכיון וכד'
הקידוש  קודם אלו דברים לעשות מוטב שכמובן אלא לסעודה),

מים). (שתיית ידים נטילת אחר או הכסא), (בית
ד"ה 24) בביה"ל דבריו פירש וכן רבינו, דברי בפשטות הוא כן

לאלתר.

•
zay zekld - jexr ogley

זה ‰ בשבוע יקרא שלא הצבור עם פרשיותיו להשלים חייב
הצבור  עם נקרא ואילך ראשון מיום אבל אחר שבוע פרשת

במנחה. בשבת זו פרשה הצבור התחילו שכבר

שחרית  בשבת שיאכל קודם אותה שישלים המובחר מן ומצוה
קודם  שחרית שבת יאכלו שלא בניו את הקדוש רבינו צוה כן כי
השלים  לא ואם תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה שישלימו
משם  אבל המנחה אכילהעד אחר להשלים חייב אכילה קודם
זאת. של זמנה עבר אחרת פרשה הצבור שהתחילו כיון ואילך

בשבת  ג' יום סוף עד להשלימה יכול שבדיעבד אומרים ויש
אומריםשבדיעבד  ויש רצ"ט בסימן הבדלה לענין שיתבאר כמו
הצבור  כל משלימין שאז תורה שמחת עד להשלימה ג"כ יכול
השלים  ולא שעבר שמי לדבריהם לחוש וטוב התורה כל את
להשלים  לו יש  השלים לא  ואם ג' יום סוף עד ישלים בזמנה
שאומרים  כאותן תרגוםולא ואחד מקרא שנים תורה שמחת עד

לבד: מקרא

Â מקרא שנים הפרשה כל לגמור להם הידוע מטעם נוהגין יש
כולה  לגמור נוהגין ויש חצות אחר שבת ערב תרגום ואחד
באמצע  כלל להפסיק ושלא התפלה אחר שחרית שבת ערב
יקרא  תרגום לו אין ואם בדבור אפילו תרגום ואחד מקרא שנים
הדין  מן אבל יקראנו תרגום לו כשיהיה ואח"כ פעמים ב' מקרא
בפעם  תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה כל לקרות צריך אין
אחרת  ופרשה לבד מקרא היום אחת פרשה אפילו אלא אחת

הסדר: על מקרא ואח"כ השבוע ימי כל וכן למחר

Ê פעם התינוקות עם הפרשה שגמרו תינוקות מלמדי לפיכך
פעם  יקראו אלא פעמים ב' ולקרותה לחזור צריכין אינם אחת
התינוקות  עם כשלמדו אמורים דברים במה והתרגום אחת
ידי  יצאו המקרא פירוש למדו אם אבל בלבד המלות פירוש
אלא  צריכים ואינם למעלה שנתבאר דרך ועל כן גם תרגום
ב' התינוקות עם קראו לא אם אחת פעם המקרא ולקרות לחזור

פעמים:
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc - zekxa(iriax meil)

lr s` elaeqe eax ly qrkd z` uvend xnelk ,'s` uine' ,weqtd
dcp mc zekld zrcl dkef xnelk ,'mc `ivei' ,yiiazn `edy it

.xedh mcl `nh mc oia oigadl
,weqta aezk ceråéìò ñòBkL ãéîìz ìk ,'áéø àéöBé íétà õéîe'¦©©¦¦¦¨©§¦¤¥¨¨

úBðBîî éðéc ïéa ïéçáäì äëBæ ,÷úBLå äiðLe äðBLàø íòt Baø©©©¦¨§¦¨§¥¤§©§¦¥¦¥¨
.úBLôð éðéãìuvend xnelk ,'mit` uine' ,weqtd z` yexcl yi jke §¦¥§¨

xnelk ,'aix `ivei' ,dipye dpey`x mrt elaeqe eax ly qrkd z`
.zeytp ipicl zepenn ipic oia oigadl dkef

:zepenn ipic ly dlrnd z` mi`ex dpnn dpyn d`ian `xnbd
ïðúcdpyna(:drw a"a),÷Bñòé íkçúiL äöBøä øîBà ìàòîLé éaø ¦§©©¦¦§¨¥¥¨¤¤¦§©¥©£

ïéòîk ïäL ,ïäî øúBé äøBza òBö÷î Eì ïéàL ,úBðBîî éðéãa§¦¥¨¤¥§¦§©©¨¥¥¤¤¥§©§¨
.òáBð¥©

:dxezd cenil oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdìàeîL éaø øîà̈©©¦§¥
áéúëc éàî ,éðîçð øa(al l ilyn)úBnæ íàå ,àOðúäá zìáð íà' ©©§¨¦©¦§¦¦¨©§¨§¦§©¥§¦©¨

,'äôì ãéy cnlläøBú éøác ìò Bîöò ìaðîä ìkeaxl l`eyy ± ¨§¤¨©§©¥©§©¦§¥¨
,el mibreld eixagn yiy it lr s`e el yiy zewitqd lk z`BôBñ

íîæ íàå ,àOðúäìoziy eteq ,le`yln eit z` mzq m`e ±,äôì ãé §¦§©¥§¦¨©¨§¤
.edel`yiyk aiydl rci `ly

:dpaia mxka exn`py mixacl zxfeg `xnbdäéîçð éaø çúẗ©©¦§¤§¨
áéúëc éàî ,Løãå àéðñëà ãBáëamr mglpy iptl le`y xn`y ¦§©§©§¨§¨©©¦§¦

wlnr(e eh '` l`eny),CBzî eãø eøq eëì éðéwä ìà ìeàL øîàiå'©Ÿ¤¨¤©¥¦§ª§¦
,'ìàøNé éða ìk íò ãñç äúéNò äzàå ,Bnò Eôñà ït é÷ìîò£¨¥¦¤Ÿ¦§¦§©¨¨¦¨¤¤¦¨§¥¦§¨¥
ick mdn ecxtiy wlnr mr miayeid [exzi ipa-] ipiwd l` glyy
dyn mr cqg dyr mdia` exziy oeik ,dnglna bbeya mbxdi `ly

elik`de,l`xyi lk mr cqg dyr eli`k xacd aygpe ,àìäå©£Ÿ
dãBáëì àlà äLî úà áø÷ àlL Bøúi äîe ,øîBçå ì÷ íéøác§¨¦©¨¤©¦§¤Ÿ¥©¤Ÿ¤¤¨¦§

,Bîöòea xn`p ,ezcerql `ai dyny lecb ceak exzil aygp didy ©§
,Ck,l`xyi lk mr cqg dyr eli`k aygpyíëç ãéîìz çøàîä ¨©§¨¥©©§¦¨¨

änk úçà ìò ,åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe Bìéëàîe ,Búéa CBúa§¥©£¦©§¥§©¥¦§¨¨©©©©¨
änëå.l`xyi lk mr cqg dyer eli`k el aygpy §©¨

,Løãå àéðñëà ãBáëa éñBé éaø çútweqta aezk(g bk mixac)àì' ¨©©¦¥¦§©§©§¨§¨©Ÿ
éçà ék éîãà áòúú,'Böøàá úééä øâ ék éøöî áòúú àì ,àeä E §©¥£Ÿ¦¦¨¦Ÿ§©¥¦§¦¦¥¨¦¨§©§

eipa mr awri `ayk ,wgcd zrya `ipqk` mkl eid miixvndy
,l`xyi ux`a didy arxd onfa mixvnlàìäåd,øîBçå ì÷ íéøác ©£Ÿ§¨¦©¨¤

øîàpL ,ïîöò CøBöì àlà ìàøNé úà eáø÷ àlL íéiøön äîe©¦§¦¦¤Ÿ¥§¤¦§¨¥¤¨§¤©§¨¤¤¡©
mixvna xebl eig` e`ayk sqein drxt zywa oipra(e fn ziy`xa)

,'éì øLà ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç éLðà ía Léå zòãé íàå'§¦¨©§¨§¤¨©§¥©¦§©§¨¨¥¦§¤©£¤¦
mda xn`p,Ck`ipqk` eyniyy lr daeh mdl xikdl jixvy ¨

,l`xyileä÷Lîe Bìéëàîe ,Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦©§¥
änëå änk úçà ìò ,åéñëpî eäpäîe.daeh el xikdl yiy §©¥¦§¨¨©©©©¨§©¨

,Løãå àéðñëà ãBáëa éìéìbä éñBé éaø ìL Bða øæòéìà éaø çúẗ©©¦¡¦¤¤§¤©¦¥©§¦¦¦§©§©§¨§¨©
dyly mec` caer ly eziaa didy zixad oex` oipra weqta aezk

miycg(ai-`i e 'a l`eny)(ézbä) íBãà ãáBò úà 'ä Cøáéå''ebeøeáòa ©§¨¤¤¥¡©¦¦©£
àìäå ,'íéäìàä ïBøàdìëà àlL ïBøà äîe ,øîBçå ì÷ íéøác £¨¡Ÿ¦©£Ÿ§¨¦©¨¤¨¨¤Ÿ¨©

,äúLåick ze`ved eilr `ivedl mec` caer jixv did `le §¨¨
,ezewydle elik`dlàlàwxõaøå ãakugxe `h`h ±,åéðôìxn`p ¤¨¦¥§¦¥§¨¨

ea,Ck,'d ekxiayBìéëàîe ,Búéa CBúa íëç ãéîìz çøàîä ¨©§¨¥©©§¦¨¨§¥©£¦
änëå änk úçà ìò ,åéñëpî eäpäîe eä÷Lîe.'d ekxaiy ©§¥§©¥¦§¨¨©©©©¨§©¨

:`xnbd zl`ey .mec` caer jxazpy dkxad idn zx`an `xnbd
BëøaL äëøa àéä éàî:`xnbd daiyn .mec` caerl 'dáø øîà ©¦§¨¨¤¥§¨©©

äéúBlk äðBîLe úBîç Bæ ,àãéáæ øa äãeäé,dipa zpenyn dl eidy §¨©§¦¨£§¤©¤¨
eãìiLzg` lk.ãçà ñøëa äML äML ¤¨§¦¨¦¨§¤¤¤¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

המשך ביאור למס' ברכות ליום רביעי עמ' ב



קלי
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc - zekxa(iriax meil)

ðøt éaøc déøa äi÷æçaø øîà CäèBñ úLøt äëîñð änì ,ïðçBé é ¦§¦¨§¥§©¦©§¨¨©©¦¨¨¨¨¦§§¨¨¨©¨
úBøNòîe úBîeøz úLøôì(i-h d my),Bì LiL ìk ,Eì øîBì §¨¨©§©©§©§Ÿ¤¤

óBñ ,ïäkì ïðúBð Bðéàå úBøNòîe úBîeøzyéãé ìò ïäëì Cøöð §©©§§¥§¨©Ÿ¥¦§¨§Ÿ¥©§¥
,BzLàmin dzewydl odkl `eal `ed jixve dheq ezy` ziyrpy ¦§
,mixnøîàpL(my),'eéäé Bì åéLã÷ úà Léàå'z` akrny ± ¤¤¡©§¦¤¢¨¨¦§

,odkl mpzep epi`e miycwdéîñådéì Cxn`p el jenqae ±(ai d my) §¨¦¥
áéúëe ,'BzLà äèNú ék Léà Léà'(eh d my)úà Léàä àéáäå' ¦¦¦¦§¤¦§§¦§¥¦¨¦¤

,'åâå 'BzLà.odkd lv` mixnd mindn dzewydlãBò àìåic `le ± ¦§§Ÿ
dheq ezy` ziyrpy dna elàlàmb,øîàpL ,ïäì CøöpL óBñ ¤¨¤¦§¨¨¤¤¤¡©

å''eéäé Bì åéLã÷ úà Léàyxcp jke ,envrl miycwd eidiy ± §¦¤¢¨¨¦§
ely miycw md eli`k makrny xnelk ,'eiycw z` yi`e' ,weqtd
lehil jixve ipr dyrpy ,zexyrnd 'eidi el' ,odkl mpzep epi`e

.ipr xyrn
ïðúð íàå ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,odklóBñyøîàpL ,øMòúî ¨©©©§¨©¦§¨§¦§¨¨¦§©¥¤¤¡©

(i d my)'äéäé Bì ïäkì ïzé øLà Léà'eizexyrn z` odkl ozepd ± ¦£¤¦¥©Ÿ¥¦§¤
.äaøä ïBîî 'äéäé Bì'¦§¤¨©§¥

íeMî äéëøa øa àðeä áø øîà[ly enyn-],øtwä øæòìà éaø ¨©©¨©¤¤§¨¦©¦¤§¨¨©©¨
,Bøòöa íéîL íL ózLîä ìk,'zn`d oiic' drxd lr jxany ¨©§©¥¥¨©¦§©£

øîàpL ,Búñðøt Bì ïéìôBk(dk ak aei`),éøöa écL äéäå'óñëå E §¦©§¨¨¤¤¡©§¨¨©©§¨¤§¤¤
'Cì úBôòBz.dletk jzqpxt didz jzxva myd didi m` ±éaø ¨¨©¦

,øBtvk Bì úôôBòî Búñðøt ,øîà éðîçð øa ìàeîLezqpxty §¥©©§¨¦¨©©§¨¨§¤¤©¦
,eixg` secxz.'Cì úBôòBz óñëå' øîàpL¤¤¡©§¤¤¨¨

äøBú éøácî Bîöò ätøîä ìk ,äiLàé éaø øîà éáè éaø øîà̈©©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨©§©¤©§¦¦§¥¨
øîàpL ,äøö íBéa ãBîòì çk Ba ïéà(i ck ilyn)äøö íBéa úétøúä' ¥Ÿ©©£§¨¨¤¤¡©¦§©¦¨§¨¨

'äëçk øömipzep zxyd ik`ln eidi `l ,dxezd on zitxzd m` ± ©Ÿ¤¨
.jzxv meia gk jlénà éaø øîàeléôàå ,ìàeîL øîà äðúî øa ¨©©¦©¦©©§¨¨©§¥©£¦

n dtxp m`,úçà äåöî,egek xv ,da wqrzdl yg `le ecil d`ay ¦§¨©©
,íB÷î ìkî 'úétøúä' øîàpL.zg` devna s` rnyny ¤¤¡©¦§©¦¨¦¨¨

:ux`l uega dpyd xeair oipra dyrn d`ian `xnbdáø øîà̈©©
éòzLî äåä eäáà éaø ,àøôñ,jk xtqn did ±ïa àðéðç ãøiLk ©§¨©¦£¨£¨¦§¨¥§¤¨©£¦¨¤

äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä ,äìBbì òLBäé éaø éçà£¦©¦§ª©©¨¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨
,õøàìoixcdpqa epipyy ,dyr oick `lye(:`i)z` mixarn oi` ¨¨¤

,dcedia `l` mipydåéøçà eøbLl`xyi ux` inkgéãéîìz éðL ¦§©£¨§¥©§¦¥
,ìèeá÷ ïa äéøëæ ìL Bða ïáe øôék ïa éñBé éaø ,íéîëçick £¨¦©¦¥¤¦¨¤§¤§©§¨¤§¨

,ecia zegnl,déì eøîà ,íúàa änì ,íäì øîà íúBà äàøL ïåék¥¨¤¨¨¨¨©¨¤¨¨¨¤¨§¥
[íäéìò] æéøëä ,eðàa äøBz ãBîìì,`pipgéìBãb eìlä íéLðà ¦§¨¨¦§¦£¥¤£¨¦©¨§¥

dúBàk ,Lc÷nä úéáa eLnL íäéúBáàå ,íä øBcädpyneðéðML ©¥©£¥¤¦§§¥©¦§¨§¨¤¨¦
(:gi `nei),åéðôì éúéø÷ íéîòt äaøä øîBà ìèeá÷ ïa äéøëæiptl ± §©§¨¤§¨¥©§¥§¨¦¨¦¦§¨¨

mixetikd mei lila lecb odkìàiðc øôñaixd ,oyii `ly ick §¥¤¨¦¥
.ycwnd ziaa yniyyíéøäèî íäå ,ànèî àeä ìéçúädn z` ¦§¦§©¥§¥§©£¦

,`nihyìL eìlä íéLðà ,íäéìò æéøëä .íéøézî íäå øñBà àeä¥§¥©¦¦¦§¦£¥¤£¨¦©¨¤
íä àåL`l` e`a `l mde dxez cenll e`ay exn`y ,md mipxwy ± ¨§¥

e ,ixac lhale ilr welglíä eäz ìLmdy ,melk mircei mpi` ± ¤Ÿ¥
.mz`xeda mirehúéða øák ,Bì eøîàilecb ep`y zxn`e epiny z` ¨§§¨¨¦¨

,xecdzøãb øák ,øBzñì ìBëé äzà éàåeid epizea` s`y zxn`e §¦©¨¨¦§§¨¨©§¨
,milecbànèî éðà äî éðtî ,íäì øîà .õBøôì ìBëé äzà éàå§¦©¨¨¦§¨©¨¤¦§¥¨£¦§©¥

äzàL éðtî ,Bì eøîà .íéøézî ízàå øñBà éðà ,íéøäèî ízàå§©¤§©£¦£¦¥§©¤©¦¦¨§¦§¥¤©¨
,õøàì äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî.ok zeyrl xeq`eøîà §©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨¨¨¤¨©

äöeça íéLãç òáB÷å íéðL øaòî äéä óñBé ïa àáé÷ò àìäå ,íäì̈¤©£Ÿ£¦¨¤¥¨¨§©¥¨¦§¥©¢¨¦§¨
çpä ,Bì eøîà .õøàìn di`x `iadl jl oi` ±àlL àáé÷ò éaø ¨¨¤¨§©©©¦£¦¨¤Ÿ

,ìàøNé õøàa BúBîk çépäuega mipy xarl el xzen did jkle ¦¦©§§¤¤¦§¨¥
.ux`l,ìàøNé õøàa éúBîk ézçpä àì éðà óà ,íäì øîàxzene ¨©¨¤©£¦Ÿ¦©§¦§¦§¤¤¦§¨¥

.ux`l uega mipy xarl ilíéLéz eNòð zçpäL íééãb ,Bì eøîà̈§§¨¦¤¦©§¨©£§¨¦
,íéðø÷ éìòa,jzecple jze` gbpl gek mdl yieL íäå,Eìöà eðeøb ©£¥©§©¦§¥¦§¤§§

òîBL íà ,eðîLa Bì eøîàå eëì ,eðì eøîà ïëå`ly epixacl §¥¨§¨§§¦§¦§¥¦¥©
ux`l uega mipyd z` xarl.éecða àäé åàì íàå ,áèeî¨§¦¨§¥§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.äéøöéøöå BúáBç éãé àöé àì ïîæ øçàì ãò ìëà àì íà ìáà Lecwä øçà øzìàì Lecwä íB÷îa ìëàì CC ¨¦¤¡Ÿ§¨©¦§©§©©©©¦£¨¦Ÿ¨©©§©©§©Ÿ¨¨§¥¨§¨¦
CBøà ïîfì øö÷ ïîæ ïéa ÷elç ïéàå ìëàiL íã÷ Lc÷ìe øæçì[eh. ©£Ÿ§©¥Ÿ¤¤Ÿ©§¥¦¥§©¨¨¦§©¨

BòøàL àlà ãiî ìëàì Bzòãa äéä íà ìáà ãiî ìëàì Bzòãa äéä àì LcwLk äìçzîLk íéøeîà íéøác äîa©¤§¨¦£¦§¤¦§¦¨§¤¦¥Ÿ¨¨§©§¤¡Ÿ¦¨£¨¦¨¨§©§¤¡Ÿ¦¨¤¨¤¥§
éøö Bðéàå BúáBç éãé àöé ïîæ øçàì ãò ìëà àlL ñðààöé àlL àeäå Lecwä íB÷îa ìëBàLk Lc÷ìe øæçì C Ÿ¤¤Ÿ¨©©§©©§©¨¨§¥¨§¥¨¦©£Ÿ§©¥§¤¤¦§©¦§¤Ÿ¨¨
éøö íéúða àöé íà ìáà ìëàiL ãò LcwMî äæ íB÷nîLã÷ìe øæçì C[fh. ¦¨¤¦¤¦¥©¤Ÿ©£¨¦¨¨¥§©¦¨¦©£Ÿ§©¥

àlà äæ úéáa ìëàé àlL ïk íâ Bzòãa äéä elôàå ïîæ øçàì ãò ìëàì àlL Bzòãa äéä LcwLk älçzî íàå§¦¦§¦¨§¤¦¥¨¨§©§¤Ÿ¤¡Ÿ©§©©§©©£¦¨¨§©§©¥¤ŸŸ©§©¦¤¤¨
éøö Bðéà Lecwä íB÷îa ãiî ìëàå Cìîð Ck øçàå øçà úéáa:Lc÷ìe øæçì C §©¦©©§©©¨¦§©§¨©¦¨§¨©¦¥¨¦©£Ÿ§©¥

ה  סעיף סעודה במקום הקידוש שיהיה רעג סימן ב חלק
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`zax `zkld
êåøà ïîæì [åè חשוב אינו פרס אכילת כדי דתוך מסתבר -

זה  זמן שעבר קודם לאכול נמלך ואם קצר', כ'זמן אפילו
שהם  הדברים מחמת הפסק וכל שוב, לקדש צריך אינו -

הפסק  חשיב לא - הסעודה .22צורך
ùã÷ìå øåæçì [æè,ממקומו יצא וגם הרבה כששהה היינו -

שהיה  אלא הרבה שהה אפילו או הרבה, שהה לא אם אבל
שנטלו  עד והתעכב ידיו ליטול שהלך כגון סעודה לצורך

ידיהם  המסובים יצא 23כל ואפילו ומקדש, חוזר אינו -
למקומו  .24וחזר

zetqede mipeiv
בין 22) אחדים רגעים אפילו להפסיק שאסור לומר אפשר דאי

שחשוב  כיון פרס אכילת כדי דתוך ומסתבר לסעודה, קידוש
בין  הפסק חשוב לא זה שיעור בודאי הסעודה, לכזית צירוף

צ"ע. מזה יותר ועל לסעודה, קידוש
שהם  הדברים מחמת ההפסק הי' דאם יד ס"ק המשנ"ב וכתב
דהא  לדבריו סמוכין לעשות ויש הפסק, חשיב לא סעודה צורך
שאין  ההגדה, באמירת לסעודה קידוש בין מפסיקין פסח בליל
דצורך  כיון וע"כ שעות, איזה שוהה ולפעמים מוגבל, זמן לזה

י). ס"ק פא סימן (בדה"ש הפסק חשיב לא - הוא סעודה
הוא  קצר זמן ששיעור כתב ג אות קנג ע' היעב"ץ ובסידור

קצט  סימן ח"א אפרים רבבות ובשו"ת אמה, כ"ב הליכת שיעור
בפוסקים. נמצא שלא דין חידוש דזה כתב

חשוב 23) אינו הסעודה שלצורך והמשנ"ב מבדה"ש כנ"ל
גם  נכלל הסעודה שבצורך הביא סי"ט פנ"ד ובשש"כ הפסק,
מים  לשתות צמא, הוא אם וכן צרכיו, לעשות הכסא לבית ללכת
שייכים  נחשב - לאכול שיוכל גורמים שהם (שכיון וכד'
הקידוש  קודם אלו דברים לעשות מוטב שכמובן אלא לסעודה),

מים). (שתיית ידים נטילת אחר או הכסא), (בית
ד"ה 24) בביה"ל דבריו פירש וכן רבינו, דברי בפשטות הוא כן

לאלתר.

•
zay zekld - jexr ogley

זה ‰ בשבוע יקרא שלא הצבור עם פרשיותיו להשלים חייב
הצבור  עם נקרא ואילך ראשון מיום אבל אחר שבוע פרשת

במנחה. בשבת זו פרשה הצבור התחילו שכבר

שחרית  בשבת שיאכל קודם אותה שישלים המובחר מן ומצוה
קודם  שחרית שבת יאכלו שלא בניו את הקדוש רבינו צוה כן כי
השלים  לא ואם תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה שישלימו
משם  אבל המנחה אכילהעד אחר להשלים חייב אכילה קודם
זאת. של זמנה עבר אחרת פרשה הצבור שהתחילו כיון ואילך

בשבת  ג' יום סוף עד להשלימה יכול שבדיעבד אומרים ויש
אומריםשבדיעבד  ויש רצ"ט בסימן הבדלה לענין שיתבאר כמו
הצבור  כל משלימין שאז תורה שמחת עד להשלימה ג"כ יכול
השלים  ולא שעבר שמי לדבריהם לחוש וטוב התורה כל את
להשלים  לו יש  השלים לא  ואם ג' יום סוף עד ישלים בזמנה
שאומרים  כאותן תרגוםולא ואחד מקרא שנים תורה שמחת עד

לבד: מקרא

Â מקרא שנים הפרשה כל לגמור להם הידוע מטעם נוהגין יש
כולה  לגמור נוהגין ויש חצות אחר שבת ערב תרגום ואחד
באמצע  כלל להפסיק ושלא התפלה אחר שחרית שבת ערב
יקרא  תרגום לו אין ואם בדבור אפילו תרגום ואחד מקרא שנים
הדין  מן אבל יקראנו תרגום לו כשיהיה ואח"כ פעמים ב' מקרא
בפעם  תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה כל לקרות צריך אין
אחרת  ופרשה לבד מקרא היום אחת פרשה אפילו אלא אחת

הסדר: על מקרא ואח"כ השבוע ימי כל וכן למחר

Ê פעם התינוקות עם הפרשה שגמרו תינוקות מלמדי לפיכך
פעם  יקראו אלא פעמים ב' ולקרותה לחזור צריכין אינם אחת
התינוקות  עם כשלמדו אמורים דברים במה והתרגום אחת
ידי  יצאו המקרא פירוש למדו אם אבל בלבד המלות פירוש
אלא  צריכים ואינם למעלה שנתבאר דרך ועל כן גם תרגום
ב' התינוקות עם קראו לא אם אחת פעם המקרא ולקרות לחזור

פעמים:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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c"agקלב i`iyp epizeax zxezn

Á קריאת בשעת תרגום ואחד מקרא שנים לקרות מתירים יש
חובתו  ידי שיוצא אומרים ויש קמ"ו בסי' כמ"ש התורה
ודי  בבירור הפרשה כל שמע אם מהש"ץ הקריאה בשמיעת
לסמוך  אין שלכתחלה אלא תרגום עם אחת פעם עוד שיקרא
שאינו  אומרים יש אבל נ"ט בסימן שנתבאר מטעם השמיעה על

ב  כלל שנים יוצא לקרות חייב זו שמיעה שמלבד הש"ץ שמיעת
יש  הדחק ובשעת למעלה שנתבאר כמו תרגום ואחד מקרא

הראשונה: סברא על לסמוך

Ë כבר שהרי יו"ט בערב לעצמו יו"ט פרשת לקרות צריך אין
שמחת  בערב מקום ומכל בשבתה זו פרשה יקרא או קרא
תרגום  ואחד מקרא שנים הברכה וזאת פרשת יקרא תורה

זמנה: הוא שעכשיו

È הדין מן לעצמו לקרותן צריך אין השבתות כל של ההפטרות
שמא  כי ויודעה בה בקי שיהא כדי לקרותן שנהגו אלא
לקרות  לו יש פרשיות ובד' הכנסת בבית למפטיר יקראוהו

ולא  הכנסת בבית אותה שמפטירין פרשיות ד' של הפטרה
חדש  ומחר חודש ראש בשבת וכן השבוע פרשת של הפטרה

חנוכה. ושבת

בבית  להפטיר אז שנוהגים במקומות בשבת חתונה אירע ואם
הפטרת  ולא לעצמו לקרותה ג"כ לו יש אשיש שוש הכנסת
חתונות  הרבה אירעו אם אבל למחר יקראוהו שמא כי השבוע
ויש  בראשונה אשיש שוש שקרא במה די זו אחר זו בשבתות

השבוע: הפטרת השבתות בשאר לקרות לו

הֿי  סעיפים תרגום ואחד מקרא שנים הפרשה לקרות רפה סימן ב חלק

אם ‡ אף השחר תפלת אחר מיד מתחיל מוסף תפלת זמן
ג"כ  יכול זמנה שהגיע אחר מיד בבקר שחרית התפלל
מיד  מתחיל המוסף הקרבת שזמן ההיא בעת מוסף להתפלל

בבקר: תמיד הקרבת אחר

א  סעיף בשבת מוסף תפלת דיני רפו סימן ב חלק
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àåä äéä íìåòä àøáð àìù ãò ì"æø åøîà äæ ìòå
àéä ,åúåëìî úãî àéä ,åîù íâù ,ãáìá åîùå
åãåä ÷ø ,åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ,åãáì úðéçáá

.'åë õøà ìò åîù ìù ååéæå
העולם  נברא שלא "עד רז"ל מאמר פירוש וזהו
ענין  מהו מובן, אינו דלכאורה בלבד", ושמו הוא הי'
צורך  דאיזה העולם, בריאת קודם הקב"ה של "שמו"

בשמו? שיקראוהו מי כשאין ב"שם" יש

כי  המלכות, למידת כינוי הוא ד"שמו" הענין, אך
האדם  (שהרי הזולת בשביל אלא אינו האדם ששם כמו
כדי  הוא השם ענין וכל לשם, זקוק אינו כשלעצמו
מידת  של ענינה כך לו), לקרוא יוכלו שאחרים

הזולת  על השליטה - הוא מלך המלכות אין כמאמר: ,
שנברא  קודם הקב"ה של "שמו" ענין וזהו עם. בלא
יתברך  מלכותו גילוי בטרם המלכות כח שזהו העולם,
לאחרי  אלא שייך לא בפועל המלוכה שגילוי - בפועל

העולמות. בריאת

דלכאורה  בלבד", ושמו הוא "הי' נאמר זה ועל
שנברא  שקודם מובן שהרי מיותרת, "בלבד" תיבת
אלא  יתברך. בלעדו אחרת מציאות שום אין העולם
מציאות  עדיין שאין לשלול רק לא באה "בלבד" תיבת
שלא  הקב"ה, של רוממותו ולתאר להגדיר אלא אחרת,
אלא  יתברך, בלעדו בפועל מציאות שום שאין רק
לפי  אחרת, מציאות לאיזו מקום נתינת שום שאין
העולמות  מן כך כל ומנושא מרומם יתברך שהוא

מקור  שהוא לומר שייך שלא עד כלל, בערכם ושלא
בלבד", ושמו הוא "הי' דקאמר וזהו העולמות. אל
בבחינת  ג"כ היא ("שמו") המלכות מידת דאפילו

כלל". ומחי' מהווה בגדר "שאינו "בלבד",

המתפשט  הוא המלכות ממידת והארה זיו רק כי
כנ"ל. ולקיימם, להחיותם בנבראים

הודו  לבדו, שמו נשגב "כי הכתוב פירוש גם זהו
ד"הודו" הוא, בזה הפנימי דפירוש - ושמים" ארץ על
היא  שמו, של ההוד אלא עצמו, הקב"ה של ההוד אינו
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כדור  משל דרך "על ומטה, מעלה בו אין וכן
שבאמעריקא  אדם שבני לנו נדמה שאנחנו הארץ,
נדמה  ולהם למטה, הם ממש רגלינו תחת העומדים
לא  ובעיגול כדורית, היא שהארץ לפי והיינו בהיפוך",
העליון  צד הוא שכאן לומר ומטה מעלה גדר שייך

שבו. המטה צד הוא וכאן שבו

אין  יתברך לפניו כי עלמין", כל "סובב נקרא ולכן
יתברך  אצלו שווים כולם כי ו"מטה", "מעלה" שום
עולמות  על עליונים לעולמות עדיפות שום בלי

בשווה.תחתונים, בכולם נמצא והוא

ביאור: ליתר

בתוך  עלמין כל הסובב מאור המתפשטת החיות
האדם  מנפש המתפשטת החיות כמו אינה העולמות
ממקרי  מתפעלת שהנפש להחיותם, הגוף אברי בתוך
ונתפסת  בגוף ממש מלובשת שהיא לפי והיינו הגוף,
משא"כ  הנפש, על פועלים הגוף מאורעות ולפיכך בו
כי  בו, נמצא שהוא ב"מקום" ח"ו נתפס אינו הקב"ה
הבדל  שיש אע"פ כן ועל מקום, בגדר אינו יתברך הוא
אין  - תחתונים עולמות לגבי עליונים עולמות בין
ונמצא  עצמו, בהקב"ה שינוי שום עושה זה הבדל

בשווה. בכולם

ïî äìòîìî àåäù ïéîìò ìë ááåñ ùåøéôä ïéàå
,ë"â úåîìåòä êåúá àöîð àåä àìà ,úåîìåòä

.ïéîìò ìë ááåñ úðéçáá àåä ë"ôòàå
"סובב" בשם זה לאור קוראים שאנו דמה ונמצא,
את  שסובב מקום, של במובן "סובב" הפירוש אין
זה  אור גם אלא כן, הדבר דאין מלמעלה, העולמות
נתפס  הוא שאין מאחר אך העולמות, כל בתוך נמצא
הוא  כאילו זה הרי בתוכם) בהמצאו (גם בעולמות

אותם. ומקיף סובב

ùåã÷ àåäù éôìù ,õøàáå íéîùá ùåã÷äå åäæå
äåù àåä ïëì ,ïéîìò ìë ááåñ úðéçá àåä ,ìãáåîå
øãâá åðéàù ,ìòîî íéîùá åîë úçúî õøàá ùîî
,å"ç éåðéù íåù åá íéìòåô úåîìåòä ïéàå ïéîìò

.íìåòä àøáðù íãå÷î åîëå
שנמצא  - עלמין" כל "סובב בפירוש הנ"ל ע"פ

ולפיכך  בהם נתפס שאינו אלא העולמות, כל בתוך
התפלה  לשון יובן - גמורה בהשוואה בכולם נמצא
פירושו  ד"קדוש" ובארץ ", בשמים והקדוש "הגדול
העולמות  מן ומובדל קדוש יתברך שהוא היינו מובדל,
"קדוש  הוא איך מובן, אינו לכאורה וא"כ והנבראים,

ובארץ"? בשמים

טעות  כמו שלא לפרש "שבא הדברים, הן הן אלא
הקפה  ענין כמו שהוא סובב בפירוש שסוברים העולם
נמצא  הסובב אור דגם אלא מלמעלה", שמקיף גשמית
העולמות  בתוך בהיותו גם אך והארץ, השמים בתוך
שאין  ומובדל, "קדוש" ונשאר בהם, נתפס אינו
בדיוק  (והוא יתברך בו שינוי שום פועלים העולמות
בשמים  נמצא ולפיכך העולם), שנברא קודם שהי' כמו

גמורה. בהשוואה ובארץ

ñôúð ïéàù ,äùâøäå úòã êééù àì åæ äðéçááå
.'úé åéðôì éåðéù ïéà êéà äâùäå ìëù íåùá

"קדוש" הוא ובעצמו בכבודו שהקב"ה ומאחר
של  ענין לומר שייך לא הרי העולמות, מגדר ומובדל
בי', תפיסא מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת
עליונים) היותר מלאכים של (גם והשגה שכל דשום
ע"י  משתנה אינו וכיצד זה אור להבין יכול אינו

העולמות.

'úé àåäù 'äá ïéîàäì äðåîà úðéçá àéä åæ àìà
:äøåàë äëéùçë åéðôìå ïéîìò øãâá åðéà

מכל  הנדרשים הענינים שני של תוכנם יובן ומעתה
כפי  היינו באלקות ה"דעת" דענין - ואמונה דעת אדם,
אותם, ומקיים ומחי' העולמות את בורא יתברך שהוא
דעת  להיות אפשר שבזה עלמין, כל ממלא בחינת

והרגשה;

מרומם  יתברך שהוא כפי עצמו, בהקב"ה משא"כ
ענין  צ"ל עלמין, כל סובב בחינת העולמות, מן ומובדל
העולמות  בגדר אינו יתברך שהוא להאמין האמונה,
כאורה", "כחשיכה וכמ"ש ית', לפניו שווים וכולם
כאורה", "כחשיכה ומהו כאורה", "חשכה דהול"ל
האור  שגם אלא לאור שוה שהחשך רק דלא ומשמע

לפניו. ממש שווים שניהם כי לחשך, שוה
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שאין  ומובדל, "קדוש" ונשאר בהם, נתפס אינו
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בי', תפיסא מחשבה דלית יתברך, בו והרגשה דעת
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ענין  צ"ל עלמין, כל סובב בחינת העולמות, מן ומובדל
העולמות  בגדר אינו יתברך שהוא להאמין האמונה,
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

השתלשלות Ô·ÂÈÂ(ט) בסדר גם רואים שאנו ממה זה
לגבי  דבריאה לחסד ערך שאין איך דאבי"ע
אע"ה  דאברהם חסד במדרגת שמצינו כמו דאצילות חסד
עפר  ואנכי ע"פ כידוע דאצילות חסד לבחי' מרכבה שהי'
שהי' למעלה מדרגתו ומקור שרש על אמ' שזה ואפר
חשיב  כלא דאברהם אהבה בחי' שהי' להיות לשם מרכבה
עליונה  אהבה אור לגבי כלל בשם עולה ואינה ממש
רוח  כי וגם לשם מרכבה שהיה דאצילות חסד שבמדת
אוהבי  אברהם נקרא שהי' ומאחר רוח ואמשיך רוח אייתי
באהבתו  שלו מ"ן העלאת בבחי' הרי דמלכא רחימא
בחי' שהוא חיים לאלקים שבנפשו דביקות ועוצם הנפלא'
כמים  לבריאה מאצי' העליון אור ממשיך היה ודאי המל'
איש  אהבת כמו אליו עליונה אהבה מבחי' לפנים הפנים
לב  כן לפנים הפנים כמים אליו נמשך רעהו דאהבת לרעהו
בריאה  בין כלל ערוך שאין מפני מ"מ לאדם האדם
רחימא  אוהבי שנקרא ואעפ"י כך לומר שייך לא לאצילות
אריה  וכפני הרוכב לגבי מרכב' בחי' כמו רק זהו דמלכא
בבחי' וזהו כו' הכסא שעל האדם לגבי למעלה הימין אל
נשמתו  בעלות אבל תתאה מרכבה שנקרא דאצילות מל'
היינו  יותר למעל' באה"ר רוחו בהתעוררות מ"ן בהעלאת
ואפר  עפר ואנכי ע"ע אמ' אז דאצילות דז"א חסד בבחי'
שבו  ארמ"ע יסודות שד' הנשרף מעץ הידוע עד"מ שהוא

שכלי' דיסודות הרוחניות בחי' והיינו והולכים כלין
כלות  ולאחר כו' מארמ"ע שכלול היוצא בעשן והולכים
הגשמי  העפר יסוד והוא גשמי שהוא האפר נשאר השריפה
וכערך  רוחני שהי' שבעץ הרוחני העפר מיסוד שנשאר
העפר  היסוד אל הגשמי האפר ערך כך הרוחני אל הגשם

שהי  יובן הרוחני וכך לאפר והי' שנשרף קודם בעץ כלול '
הבריאה  מעולם שנשמתו דאברהם אהבה שאור הנמשל
עפר  מיסוד שנשאר גשמי אפר בערך הי' מאין יש בבחי'
צמצום  אחר שנשאר מה כך שנשרף אחר הרוחני שבעץ
שבמדריגת  הנמוך התכלית רק נשאר ולא האצילות אור כל
שרש  הוא כאפר דומם בבחי' להיות שנבדל דשם אהבה
ואפר  עפר אלה שמות בב' עצמו קרא וע"כ אברהם נשמת
הפכים  ב' ואפר עפר (ובאמת וד"ל דאצילות חסד אור לגבי
בשם  נכללים מ"מ האש ביסוד ואפר המים ביסוד עפר הן
שבעץ  מעפר הנשאר ואפר עכ"פ דומם בחי' להיותן א'
שבלב  באהבה ה' בעבודת זה ויובן שבדומם דומם נקרא
ההסכם  רק נשאר שלא עד כמים ונמשך בקרירות שהיא
ובלא  שפלות בבחי' כעפר דומם בחי' שהוא למעשה מזה
וחיות  האור כשנסתלק אש כרשפי ובאהבה כלל חיות
וידוע  כו' הנשרף מעץ הנשאר כאפר דומם בחי' רק ונשאר
עפר  היינו שבו דומם ובחי' צומח בשם נקרא שהמדות

כו': ואפר
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.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

'·‰Â וימינו לראשי תחת שמאלו כתיב הנה כי הוא
ראש  בחי' שני יש בנש"י כי הוא ראשי פי' תחבקני,
שהם  נשמות ויש ראש בחי' שהם נשמות שיש דהיינו ורגל,
וכמ"כ  ראש, לי בחי' הוא וישראל עקב יוד יעקב רגל, בחי'
בחי' והוא ורגל, ראש בשם ג"כ שנק' אהבה בחי' שני יש
ראש, בשם [זו] אהבה ונק' גבול בלי מאדך דבכל אהבה
חייך  למען ה' את לאהבה כמ"ש אהבה היא והב'
אהבה  לבחי' יגיע איך והנה כו', רגל בשם נק' זו שהאהבה
דוחה  שמאל כי דוקא שמאלי בחי' ע"י הוא מאדך דבכל
כו' ומסגף א"ע שמבטש הביטושים שע"י מקרבת וימין

תחת  שמאלו וזהו מאדך, דבכל אהבה לבחי' יגיע ע"י
לראשי.

‰Ê·Â העולם את לברוא ברצונו עלה שמתחלה מה יובן
העלאת  שיהי' הוא המכוון שעיקר הדין, במדת
א"ע  שיבטש כ"א וא"א דוקא עלי' צורך ירידה כי דוקא
העולם  שאין ראה מדה"ד, בחי' דוחה שמאל בחי' שהוא
קיום  להיות יכול הי' לא מדה"ד שמצד פי' מתקיים,
צריך  הי' לזה בעיניו) זכו לא שמים הן (כמ"ש העולמות

הרחמים. מדת לשתף
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì‡Â גאון נא עדה תרעם כמוהו ובקול לך כאל זרוע
עצמך  התשבח לאיוב הקב"ה מענה זהו וגובה,
א"א  רשעים שלשבור מזה משמע הרשעים. את לשבור
כמה  מצינו הלא וצ"ל דוקא. האל בכח כ"א לצדיקים

בתפילתן. לרשעים שמשברים צדיקים
È„Î·Â לו ויקרא ע"פ במד"ר מ"ש להבין צריך זה להבין

בורא  הקב"ה מה אל ליעקב קרא שהקב"ה ישראל אלקי אל
מחלק  הקב"ה מה עולמות בורא אביכם אף עולמות
בורא  אביכם וענין עולמות, מחלק אביכם אף עולמות
בראך  יעקב בראך מי עולם ז"ל כמאמרם הוא עולמות
אל  ושמעו יעקב בני הקבצו בדרוש כמשנ"ת יצרך, ישראל
עולמות. מחלק מהו עדיין מובן אינו אבל אביכם, ישראל

jl l`k rexf m`e

.a"lxz ,zeny 't ,c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äðä,àúéà נאמרíééç õòá,הכלים התהוות אופן על תיאור 
øæåç øåàäå øùé øåàä úòéâô éãé ìò àåä íéìëä úååäúäù

äæá äæ íéëîù,השני את אחד סותרים äæכלומר éãé ìòù
זאת התנגשות -íéìëä íéåäúî íäîù úåéúåà íäî íéìôåð

åë'8,
øçà íå÷îá øàåáîå, חיים בעץ לתיאור êøãהסבר ìò åäæù

á ìùî'á ìù íéëôä íééìëù'íéãîåìאיזה יש  אחד שלכל
ובית הלל בית  לדוגמא וכמו מסויים, ושכל הבנה שהיא
בית של והשכל לחסד, נוטה הלל בית  של שהשכל שמאי,
לומד היה מהלומדים אחד כל אם הנה לגבורה , נוטה שמאי
דומות שהם סברות לפתח ממשיך  היה הוא  הרי  עצמו  בפני
שלומדים בשעה אבל הקודמת. לסברה בהמשך ובאות

äæìביחד äæ íéù÷îå íéìôìôîù לו מציב כשהאחד הרי  –
צריך השני  ואז  לסברה, התנגדות כאן  יש  הרי  קושיה,

הרי הקושיה . למרות נכונים יהיו שהדברים דרך ãìåðלמצוא
åðééäå ,íãå÷ íúòãá äéä àìù äùãç àøáñå äâùä äæî

àåä éøä úìåæä úòã øúåñù åúìåæì ãçàî äéùå÷ä éãé ìòù
åë úîãå÷ä åúøáñ ãéîòäìå õøúì äùãç àøáñ àöåî',

הוא הקושיה מכח שנוצר והרעיון  החדשה הסברה והנה ,
היתה הראשון שלרעיון כיון הראשון , מהרעיון  קטן יותר

- אותו שסותרת ìåèéáåקושיה úøéúñ éãé ìò äàáù úåéäìå
åúøáñå åìëùהקושיה ידי  àéäעל éøä- החדשה הסברה

äìçú,התירוץ, äëùîðù äâùää íöò êøòá äðè÷ àøáñ
ììë àøáñä úãìåä äéä àì åøúåñ åøéáç äéä àì íà éøäù
החדשה הסברה  את למצוא נצרך היה לא  הקושיה ללא -,

äàá à÷åã äøéúñä ïî ÷øהחדשה ïëהסברא ìòàéä
åë êøòá äðè÷ àøáñ'ãåò éãéì àá äéä äøéúñ àìá íàå ,

åîë äìåãâ äâùä ïë íâ äúéä ,úîãå÷ä äâùäî äâùä
åë úîãå÷ä äâùä'ìéòì úøëæðä äâùä ìáà הסברה, היינו 

äâùäהחדשה àéä éøä åúâùä úìéôðå äøéúñ éãé ìò äàáù
åë êøòá äðè÷'êøåàá øçà íå÷îá øàáúðù åîëå.

השנה ראש במסכת הגמרא אפשר: דרך על לזה 9[דוגמא
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אורות 8. מיני ג' כאן שיש נמצא ה): פרק ו (שער שם לשונו וזה
הרשימו  הוא ב' כנ"ל עקודים נקרא והוא שבכולם הא' האור א'

רחמים והוא יושר דרך שבא האור מזה הבא שנשאר האור הוא ג'
בבא  והנה דין שהוא אחוריים דרך הוא שאז הספי' עליית דרך אליו
מכים  ואז רחמים שהוא הנשאר הרשימו באור פוגע דין שהוא הג' אור
וזה  רחמים והוא ישר אור זה הפכים ב' שהם משום בזה זה ומבטשים
אע"פ  הרשימו אור והוא מקורו אל לעלות חפץ וזה דין והוא חוזר אור
והאור  ממנו ולקבל להדבק הוא וחפצו חשקו עכ"ז ממש עולה שאינו
זה  מכים לכן בטבעם שוים אינם ששניהם נמצא לירד חפץ הוא חוזר
אינן  כאשר הוא זב"ז אורות ובטישות הכאות בחי' כל כי כנודע בזה
מאור  גרוע והוא דין שהוא היורד מאור ניצוצין נופלין ואז שוין
בחי' ד' סוד והם אור בחי' ד' הוא והרי רביעי אחר אור וזהו הרשימו

א' אור פרטן וזה העקודים בענין כאן נכללין כולם שהיו כנ"ל טנת"א
רשימו  ואור דין לעולם הם הנקודות כי נקודות אחוריים אור טעמים
הוא  כנ"ל בזה זה האורות הכאות ע"י הנופלין ניצוצין של ואור תגין
בחי' נעשו איך נתבאר והרי הכלים בחי' נעשה מהם אשר אותיות
ממורי  ששמעתי ונלע"ד כנ"ל האורות ובטישת מהכאות והוא הכלים
הניצוצין  שאלו רק העקודים בעולם כלים בחי' היו כבר כי זלה"ה
של  בכלים שנשארו נצוצין הרפ"ח בדוגמת והוא עמהן נתערבו הנ"ל
למעלה  נתבאר הרי כי לזה וראיה בע"ה במקומו כמ"ש הנקודים עולם
עב  אור בבחי' הכלי נשאר היה למעלה ועולה חוזר האור כשהיה כי

וגס.
א.9. ד,



קלה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ì‡Â גאון נא עדה תרעם כמוהו ובקול לך כאל זרוע
עצמך  התשבח לאיוב הקב"ה מענה זהו וגובה,
א"א  רשעים שלשבור מזה משמע הרשעים. את לשבור
כמה  מצינו הלא וצ"ל דוקא. האל בכח כ"א לצדיקים

בתפילתן. לרשעים שמשברים צדיקים
È„Î·Â לו ויקרא ע"פ במד"ר מ"ש להבין צריך זה להבין

בורא  הקב"ה מה אל ליעקב קרא שהקב"ה ישראל אלקי אל
מחלק  הקב"ה מה עולמות בורא אביכם אף עולמות
בורא  אביכם וענין עולמות, מחלק אביכם אף עולמות
בראך  יעקב בראך מי עולם ז"ל כמאמרם הוא עולמות
אל  ושמעו יעקב בני הקבצו בדרוש כמשנ"ת יצרך, ישראל
עולמות. מחלק מהו עדיין מובן אינו אבל אביכם, ישראל
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

äðä,àúéà נאמרíééç õòá,הכלים התהוות אופן על תיאור 
øæåç øåàäå øùé øåàä úòéâô éãé ìò àåä íéìëä úååäúäù

äæá äæ íéëîù,השני את אחד סותרים äæכלומר éãé ìòù
זאת התנגשות -íéìëä íéåäúî íäîù úåéúåà íäî íéìôåð

åë'8,
øçà íå÷îá øàåáîå, חיים בעץ לתיאור êøãהסבר ìò åäæù

á ìùî'á ìù íéëôä íééìëù'íéãîåìאיזה יש  אחד שלכל
ובית הלל בית  לדוגמא וכמו מסויים, ושכל הבנה שהיא
בית של והשכל לחסד, נוטה הלל בית  של שהשכל שמאי,
לומד היה מהלומדים אחד כל אם הנה לגבורה , נוטה שמאי
דומות שהם סברות לפתח ממשיך  היה הוא  הרי  עצמו  בפני
שלומדים בשעה אבל הקודמת. לסברה בהמשך ובאות

äæìביחד äæ íéù÷îå íéìôìôîù לו מציב כשהאחד הרי  –
צריך השני  ואז  לסברה, התנגדות כאן  יש  הרי  קושיה,

הרי הקושיה . למרות נכונים יהיו שהדברים דרך ãìåðלמצוא
åðééäå ,íãå÷ íúòãá äéä àìù äùãç àøáñå äâùä äæî

àåä éøä úìåæä úòã øúåñù åúìåæì ãçàî äéùå÷ä éãé ìòù
åë úîãå÷ä åúøáñ ãéîòäìå õøúì äùãç àøáñ àöåî',

הוא הקושיה מכח שנוצר והרעיון  החדשה הסברה והנה ,
היתה הראשון שלרעיון כיון הראשון , מהרעיון  קטן יותר

- אותו שסותרת ìåèéáåקושיה úøéúñ éãé ìò äàáù úåéäìå
åúøáñå åìëùהקושיה ידי  àéäעל éøä- החדשה הסברה

äìçú,התירוץ, äëùîðù äâùää íöò êøòá äðè÷ àøáñ
ììë àøáñä úãìåä äéä àì åøúåñ åøéáç äéä àì íà éøäù
החדשה הסברה  את למצוא נצרך היה לא  הקושיה ללא -,

äàá à÷åã äøéúñä ïî ÷øהחדשה ïëהסברא ìòàéä
åë êøòá äðè÷ àøáñ'ãåò éãéì àá äéä äøéúñ àìá íàå ,

åîë äìåãâ äâùä ïë íâ äúéä ,úîãå÷ä äâùäî äâùä
åë úîãå÷ä äâùä'ìéòì úøëæðä äâùä ìáà הסברה, היינו 

äâùäהחדשה àéä éøä åúâùä úìéôðå äøéúñ éãé ìò äàáù
åë êøòá äðè÷'êøåàá øçà íå÷îá øàáúðù åîëå.

השנה ראש במסכת הגמרא אפשר: דרך על לזה 9[דוגמא
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אורות 8. מיני ג' כאן שיש נמצא ה): פרק ו (שער שם לשונו וזה
הרשימו  הוא ב' כנ"ל עקודים נקרא והוא שבכולם הא' האור א'

רחמים והוא יושר דרך שבא האור מזה הבא שנשאר האור הוא ג'
בבא  והנה דין שהוא אחוריים דרך הוא שאז הספי' עליית דרך אליו
מכים  ואז רחמים שהוא הנשאר הרשימו באור פוגע דין שהוא הג' אור
וזה  רחמים והוא ישר אור זה הפכים ב' שהם משום בזה זה ומבטשים
אע"פ  הרשימו אור והוא מקורו אל לעלות חפץ וזה דין והוא חוזר אור
והאור  ממנו ולקבל להדבק הוא וחפצו חשקו עכ"ז ממש עולה שאינו
זה  מכים לכן בטבעם שוים אינם ששניהם נמצא לירד חפץ הוא חוזר
אינן  כאשר הוא זב"ז אורות ובטישות הכאות בחי' כל כי כנודע בזה
מאור  גרוע והוא דין שהוא היורד מאור ניצוצין נופלין ואז שוין
בחי' ד' סוד והם אור בחי' ד' הוא והרי רביעי אחר אור וזהו הרשימו

א' אור פרטן וזה העקודים בענין כאן נכללין כולם שהיו כנ"ל טנת"א
רשימו  ואור דין לעולם הם הנקודות כי נקודות אחוריים אור טעמים
הוא  כנ"ל בזה זה האורות הכאות ע"י הנופלין ניצוצין של ואור תגין
בחי' נעשו איך נתבאר והרי הכלים בחי' נעשה מהם אשר אותיות
ממורי  ששמעתי ונלע"ד כנ"ל האורות ובטישת מהכאות והוא הכלים
הניצוצין  שאלו רק העקודים בעולם כלים בחי' היו כבר כי זלה"ה
של  בכלים שנשארו נצוצין הרפ"ח בדוגמת והוא עמהן נתערבו הנ"ל
למעלה  נתבאר הרי כי לזה וראיה בע"ה במקומו כמ"ש הנקודים עולם
עב  אור בבחי' הכלי נשאר היה למעלה ועולה חוזר האור כשהיה כי

וגס.
א.9. ד,



c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

שלא התנהג  כלומר "החמיץ" דריוש  שהמלך ראיה מביאה
על שיתפללו מנת  על המקדש  לבית שתרם בזה כשורה,
האם הגמרא: שואלת זה  ועל משפחתו. בני  ועל מלכותו
בברייתא: שנינו הרי  רצויה? בלתי  היא כזו התנהגות
שאזכה ובשביל בני שיחיו בשביל לצדקה זו סלע "האומר
שמותר  מכאן גמור", צדיק זה הרי  הבא  העולם לחיי  בה
כאן  ומתרצת : אחר. או כזה תנאי  בשביל צדקה לתת
ליבו  ישראל כלומר: כוכבים, בעובדי  (דריוש) וכאן בישראל
תולה אלא תגר קורא  אינו בחייו  לו מריעין ואם  לשמים
לו  מטיבין  אין אם  כוכבים עובד ואילו בעונו , היסורין

(רש "י). תגר קורא כגמולו
שלא התנהג דריוש  שהמלך הגמרא של הראשונה הסברה
על שיתפללו  מנת על המקדש לבית שתרם בזה כשורה
כלומר  – ישר" ה "אור היא משפחתו, בני ועל מלכותו

הכוללת. הראשונית  הסברה
מכאן  בפירוש  האומרת מברייתא קושיה הוקשתה זה ועל
הסתירה הנה אחר, או כזה תנאי  בשביל צדקה לתת שמותר
חוזר". "אור נקראת היא מהברייתא הראשונה הסברה  של
הראשונה. הסברה  כל את שאלה  בסימן המעמידה קושיה –
דרך ולמצוא  סברה, מאותה בה לחזור  נאלצה הגמרא לכן
סותרות. שלכאורה המימרות שתי  את  ליישב כדי ביניים
הרי תנאי עם צדקה שנותן שישראל הגמרא , מסקנת ולכן 
היות רצוי  דבר זה אין  כוכבים עובד ואילו  רצוי , דבר זה

תגר". ו"יקרא יתכן דבר של שבסופו
האור  – הקושיה לאחר (שבאה  הגמרא של זו סברה  הנה –
לתת שאין הראשונית , מהסברה  יותר קטנה היא חוזר)
מצטמצם זה  כלל הרי  הקושיה, בגלל כי תנאי. לשם צדקה

ישראל]. על ולא כוכבים עובדי על רק
øùé øåàä úàëä éãé ìòù íéìëä úååäúäá äæî àîâåãäå

øæåçä øåàå והאור הראשונה, הסברה זה הישר האור -
וכיון החוזר אותה, שסותרת ההפוכה הסברה íéøúåñùזה 

äâùää úìéôð ïéðòë åäæù úåéúåà íéìôåð äæì äæ כלומר -
הקושיה בעקבות נפלה כאילו  הראשונה åë'äæîåהסברה

åäæù íéìëä ååäúðהכלים -äùòðù äðè÷ä äâùää åîë
åë úîãå÷ä äâùää êøòá äðéàù åúâùäî äìéôðä éãé ìò.'

éøäהמסקנהúåøåàäáù úåéúåàäî íéìëä úååäúäã שנפלו
לרשימו  הקו אור שבין כביכול המפגש  äæבעקבות ïéà

íà éë áåøé÷ úðéçááלהיפךíäáù úåéúåàäî ìôåðù äî
åë ÷åçéøå äìãáä úðéçáá åäæùהוא הנפילה שענין – '

למקורו  וקירבה  שייכות לו שאין  דבר שזה והיינו, ריחוק ,
הסברה סתירת ידי  על דוקא הנ"ל, במשל וכמו  ושרשו.
ערוך, באין הקטנה  החדשה, הסברה להיולד יכלה השכלית
שהיה מה הרי הראשונה הסברה נסתרת היתה לא  ואילו

אליה. וקרוב דומה היה ממנה נמשך
ç ÷øô ìéòì øàáúð øáëå)'ïéðò àåä øåàäáù úåéúåàäã

øåàä úåáòúä שבאור כביכול וההגבלה ההגשמה כלומר
åîéùøä úðéçáî àáù.הגבול כח שהוא (

להוכיח מטרתו הכלים , של ההתהוות אופן על הנ"ל ההסבר
כאשר  והוא ערוך' ו'אין ריחוק של צד באצילות שיש

דאצילות, הכלים  על áåúëùמדברים äæåשל החכמה על
הפסוק כדברי מאין , יש  שהיא 10ïéàîהאצילות äîëçäå

ïéà úðéçáá äúååäúäã äîëçä éìë úðéçá åðééä àöîú
äæ éøä êåøòåë ïéàî ùé åîë'øùòã íéìëä ìëá ïë åîëå ,

åë úåìéöàã úåøéôñיש" ריחוק בבחינת  מתהווים  הם  הרי  '
מאין".
קיצור.

íéìëä åðééä êåøò ïéàá àåä úåìéöàù åäæåìò ïúååäúäã
æä ïäå åîéùøä íùøùî íäáù úåéçä íâå ,íåöîöä éãé'
àìá àôåâë íìòä íä ïëìå ,÷åçéø úðéçáá äæ éøä ,úåîù

àúîùð(נשמה ללא àåä(כגוף øåàä ïî ïúååäúä íâå ,
ìùî øàáúðå ,úåéúåà íéìôåðù øæåç øåàå øùé øåà úòéâôî

åë ÷åçéø úðéçá àåä äìéôðå ,äæ ìò.'
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הישרה  מדרך הטיה ניסה, – נפילה תחילת פירוש נופלים. סומך הקב"ה

ÌÓ‡ ּדאיקרי רק הּוא לּצלן רחמנא "נֹופל" מת,כ ענין »¿»ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ
מת  אינֹו הּוא אבל לּצלן, רחמנא מת ּכעין ְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָׁשהּוא

ׁשּצרי רק ּכח איזה עֹוד לֹו ׁשּיׁש והינּו לּצלן, רחמנא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמּמׁש
סֹומך  הּוא הּוא ּברּו ּדהּקדֹוׁש נֹופלים", "סֹומך וזה ְְְְִִֵֵֶַָָָסמיכה,
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5

שנקרא.כ.

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין הּנֹופל. (ירּוׁשלמי את ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

י) הלכה ח ּפרק נפילה,סֹוטה ניסה". – נפילה "ּתחּלת , ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ווערט  מיא אזֹוי וויא אנהֹויּב, א אֹוי האט לּצלן, ְְְֲִִִֶַַַָָָָָרחמנא

"נֹופל" א לּצלן מי כא רחמנא ּבגׁשמּיּות, מׁשל ּדר על ּוכמֹו . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לּצלן, רחמנא יֹורד נעׂשה הלא הרי ּתחּלה מעסקיו, ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנֹופל
וכן  לּצלן, רחמנא נֹופל ונעׂשה ּדחי אל מּדחי יֹורד ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואחר
לּצלן, רחמנא הּנֹופל את רֹואים אנּו ּדכאׁשר ּברּוחנּיּות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
וטהרת  הּׁשּבת את ׁשֹומר אינֹו ּתפּלין, מניח ׁשאינֹו ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמי
לֹו יׁש זה ּכל הּנה וכּו', אסּורֹות מאכלֹות ואֹוכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּפחה,
רחמנא  נֹופל נעׂשה וׁשלֹום חס אחת ּבפעם ּדלא ְְְְֲֲֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהתחלה,

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה יז)לּצלן, ּפרׁשה רּבה (ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מּפלּתֹו ּתחּלת רׁש"י: ּופרׁש ׁשנה, – מּפלה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלת
ּכהּנה (מּתנֹות ועצלּות ׁשנה ידי על אּלא עליו ּבא [ּפרּוׁשלא ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

הרי למדרׁש] הּׁשנה ּדבעת הּיׁשן, ּבדגמת הּוא העצל ּדאדם ,( ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
על  מיּׁשבת ּדעּתֹו ּבנֹוׂשא אין הפכים ּכּמה להיֹות ויכל יו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

העּדר  ׁשהּוא זֹו וׁשנה אחר), ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחד
הרע  ּדהּיצר לּצלן, רחמנא הּנפילה התחלת והּוא לב, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׂשימת
זֹו", מצוה על "עבר לֹו לֹומר ּבתחּלה האדם אל ּבא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו
והדרגה, ּבסדר אליו ּבא הּוא אם ּכי זֹו", עברה "עׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ּדעה, איזה לֹו לֹומר ׁשּמתחיל ,"ּכ לֹו אֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"ּבתחּלה
ּפרנסתֹו, ּובסדר ּבבריאּותֹו לטֹובתֹו זהּו אׁשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּומראה
האדם  ׁשל ּבפנימּיּותֹו יֹותר ׁשּנכנס ,"ּכ לֹו אֹומר ּכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"ואחר
זרה", עבֹודה עבד ל לֹו ׁשאֹומר "עד ּדעה, לֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹלהּגיד
מצּוה  הנני ,"ל לֹו "אֹומר עליו, מצּוה הּוא הרע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּיצר
ּדבאמת  לגמרי, לֹו זרה ׁשהיא עבֹודה עֹובד והאדם ,לל ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָל
נׁשמתֹו מּצד הרי ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, אחד ּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
הּוא  יֹורד הרע הּיצר ּופּתּוי הסתת ידי ועל ּבטֹוב, הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָחפץ
וזהּו נֹופל, נעׂשה אׁשר עד ּדחי אל מּדחי לּצלן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָרחמנא
ניט  ווערט ער ּתחּלה, לּה יׁש ּדנפילה ניסה, נפילה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּתחּלת

אנהייּב א האט ּדאס לּצלן, רחמנא נֹופל א אמאל ,כב מיט ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ער  וואס מּמקֹומו, הּנטּיה הּוא ּדניסה הּניסה, היא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָוההתחלה
ארט  זיין פּון רק א זעך ּומביא כג טּוט הּגֹורם היא זֹו ּדנטּיה , ְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּבטבעי  ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ּדכן לּצלן, רחמנא נפילה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָלידי
לּצלן, רחמנא הּנֹופל יּפל אחת ּבפעם לא אׁשר אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבני
עמד  אׁשר ה ּמקֹום מן ּׁשּנֹוטה מה הּוא הּנפילה ּדתחּלת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
ספר  ויֹודע טֹוב ּבחּנּו מחּנך ׁשהיה מי ּוכמֹו ּבּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעליו
ּבנפׁשֹו חֹוב וידע מּזה, מתעּנג והיה אלקים יראי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוראה
הּלּמּוד  ּודבר ּתֹורה, ללמד זמן ולקּבע ּבצּבּור ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֹלהתּפּלל
ערּכֹו, לפי טֹובה ּבקליטה אצלֹו נקלט היה לֹומד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשהיה

ּפרנסתֹו ּבעניני עֹוסק ׁשהיה זֹווהגם לא הּנה מקֹום מּכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
אּלא  ותֹורה, ּתפּלה לֹו, הּקבּועים הּזמּנים ׁשֹומר ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבלבד
ּבמּדֹות  נּכר רּׁשּומֹו היה ּבעניניו עסּוק ּבהיֹותֹו ּדגם זאת ְְְְְִִִִִַָָָָָָֹעֹוד
אחד  ּדכל והינּו ּתֹורה, ּבני ואהבת חסדים ּובגמילּות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָטֹובֹות
ּתפּלה  ּבתֹורה הּנפׁש מזֹון הּוא העּקר ּכי ּברּור יֹודע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
ּתעׁשיר, היא הּׁשם ּברּכת ּכי הּוא, הּגּוף ּומזֹון הּמצות, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַֹוקּיּום
והּכלי  העליֹונה, הּברכה ׁשּתׁשרה ּכלי לעׂשֹות רק צרי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּוא
אֹונאה, ּבזה יהיה ׁשּלא הינּו טהֹורה, להיֹות צריכה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשעֹוׂשה
ּכאׁשר  אבל ּבּמצות, לעסק היה ענינֹו ועּקר כּו', וגזל ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּגנבה
וקנין  ּבמסחר ׁשהעסק ּׁשחֹוׁשב מה והּוא מּזה, נֹוטה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאדם
ׁשהּוא  הּימים, ּכל ּומטרד טרּוד הּוא ּובמילא העּקר, ְְִִֵֶַָָָָָָָֻהּוא
ראׁשֹו, את וכֹופף ׁשּמרּכין והּוא ּכפיפה, הּנקרא הּנטּיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹענין
ּבגבהם  ּומּצבם מעמדם על עֹומדים הּמה ורגליו ּדגּופֹו ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָוהגם
מאחר  מקֹום מּכל נּכרת, ּוכפיפה הכנעה ּבבלּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
וכן  יּטה, ורגליו ּגּופֹו ּגם אׁשר ּבהכרח הּנה ראׁשֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּכפף
עצמֹו וכֹופף הּקֹודם מּדרּכֹו נֹוטה ּדכאׁשר ּברּוחנּיּות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּוא
אֹו ּבצּבּור ּתפּלה להתּפּלל ּבא ואינֹו הּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָלּדברים
ּתֹורה  לעניני קר נעׂשה הּנה הּלּמּוד, זמּני ׁשֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינֹו
אל  מּדחי והֹול לּצלן, רחמנא נפילה ּתחּלת ּדזהּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועבֹודה,
"סֹומך  זה על ואֹומר לּצלן, רחמנא נֹופל נעׂשה אׁשר עד ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדחי

מּנפילתֹו. להקימֹו עֹוד אפׁשר סמיכה ידי ּדעל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָנֹופלים",
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ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, והענין הּנֹופל. (ירּוׁשלמי את ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

י) הלכה ח ּפרק נפילה,סֹוטה ניסה". – נפילה "ּתחּלת , ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָ
ווערט  מיא אזֹוי וויא אנהֹויּב, א אֹוי האט לּצלן, ְְְֲִִִֶַַַָָָָָרחמנא

"נֹופל" א לּצלן מי כא רחמנא ּבגׁשמּיּות, מׁשל ּדר על ּוכמֹו . ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לּצלן, רחמנא יֹורד נעׂשה הלא הרי ּתחּלה מעסקיו, ְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּנֹופל
וכן  לּצלן, רחמנא נֹופל ונעׂשה ּדחי אל מּדחי יֹורד ּכ ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָואחר
לּצלן, רחמנא הּנֹופל את רֹואים אנּו ּדכאׁשר ּברּוחנּיּות, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
וטהרת  הּׁשּבת את ׁשֹומר אינֹו ּתפּלין, מניח ׁשאינֹו ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמי
לֹו יׁש זה ּכל הּנה וכּו', אסּורֹות מאכלֹות ואֹוכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמׁשּפחה,
רחמנא  נֹופל נעׂשה וׁשלֹום חס אחת ּבפעם ּדלא ְְְְֲֲֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהתחלה,

ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה יז)לּצלן, ּפרׁשה רּבה (ּבראׁשית ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מּפלּתֹו ּתחּלת רׁש"י: ּופרׁש ׁשנה, – מּפלה ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּתחּלת
ּכהּנה (מּתנֹות ועצלּות ׁשנה ידי על אּלא עליו ּבא [ּפרּוׁשלא ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ

הרי למדרׁש] הּׁשנה ּדבעת הּיׁשן, ּבדגמת הּוא העצל ּדאדם ,( ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ
על  מיּׁשבת ּדעּתֹו ּבנֹוׂשא אין הפכים ּכּמה להיֹות ויכל יו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

העּדר  ׁשהּוא זֹו וׁשנה אחר), ּבמקֹום ׁשּמבאר (ּכמֹו ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחד
הרע  ּדהּיצר לּצלן, רחמנא הּנפילה התחלת והּוא לב, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׂשימת
זֹו", מצוה על "עבר לֹו לֹומר ּבתחּלה האדם אל ּבא ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹאינֹו
והדרגה, ּבסדר אליו ּבא הּוא אם ּכי זֹו", עברה "עׂשה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹו
ּדעה, איזה לֹו לֹומר ׁשּמתחיל ,"ּכ לֹו אֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"ּבתחּלה
ּפרנסתֹו, ּובסדר ּבבריאּותֹו לטֹובתֹו זהּו אׁשר לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּומראה
האדם  ׁשל ּבפנימּיּותֹו יֹותר ׁשּנכנס ,"ּכ לֹו אֹומר ּכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ"ואחר
זרה", עבֹודה עבד ל לֹו ׁשאֹומר "עד ּדעה, לֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָֹלהּגיד
מצּוה  הנני ,"ל לֹו "אֹומר עליו, מצּוה הּוא הרע ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּיצר
ּדבאמת  לגמרי, לֹו זרה ׁשהיא עבֹודה עֹובד והאדם ,לל ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָל
נׁשמתֹו מּצד הרי ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל, אחד ּכל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהרי
הּוא  יֹורד הרע הּיצר ּופּתּוי הסתת ידי ועל ּבטֹוב, הּוא ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָחפץ
וזהּו נֹופל, נעׂשה אׁשר עד ּדחי אל מּדחי לּצלן ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָרחמנא
ניט  ווערט ער ּתחּלה, לּה יׁש ּדנפילה ניסה, נפילה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּתחּלת

אנהייּב א האט ּדאס לּצלן, רחמנא נֹופל א אמאל ,כב מיט ְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ

ער  וואס מּמקֹומו, הּנטּיה הּוא ּדניסה הּניסה, היא ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָוההתחלה
ארט  זיין פּון רק א זעך ּומביא כג טּוט הּגֹורם היא זֹו ּדנטּיה , ְְִִִִֵֵֶַַַַָֻ

ּבטבעי  ּבמּוחׁש רֹואים אנּו ּדכן לּצלן, רחמנא נפילה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָלידי
לּצלן, רחמנא הּנֹופל יּפל אחת ּבפעם לא אׁשר אדם ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹּבני
עמד  אׁשר ה ּמקֹום מן ּׁשּנֹוטה מה הּוא הּנפילה ּדתחּלת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
ספר  ויֹודע טֹוב ּבחּנּו מחּנך ׁשהיה מי ּוכמֹו ּבּתחּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻעליו
ּבנפׁשֹו חֹוב וידע מּזה, מתעּנג והיה אלקים יראי ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹוראה
הּלּמּוד  ּודבר ּתֹורה, ללמד זמן ולקּבע ּבצּבּור ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֹלהתּפּלל
ערּכֹו, לפי טֹובה ּבקליטה אצלֹו נקלט היה לֹומד ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשהיה

ּפרנסתֹו ּבעניני עֹוסק ׁשהיה זֹווהגם לא הּנה מקֹום מּכל , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
אּלא  ותֹורה, ּתפּלה לֹו, הּקבּועים הּזמּנים ׁשֹומר ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבלבד
ּבמּדֹות  נּכר רּׁשּומֹו היה ּבעניניו עסּוק ּבהיֹותֹו ּדגם זאת ְְְְְִִִִִַָָָָָָֹעֹוד
אחד  ּדכל והינּו ּתֹורה, ּבני ואהבת חסדים ּובגמילּות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָטֹובֹות
ּתפּלה  ּבתֹורה הּנפׁש מזֹון הּוא העּקר ּכי ּברּור יֹודע ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד
ּתעׁשיר, היא הּׁשם ּברּכת ּכי הּוא, הּגּוף ּומזֹון הּמצות, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַֹוקּיּום
והּכלי  העליֹונה, הּברכה ׁשּתׁשרה ּכלי לעׂשֹות רק צרי ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָוהּוא
אֹונאה, ּבזה יהיה ׁשּלא הינּו טהֹורה, להיֹות צריכה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשעֹוׂשה
ּכאׁשר  אבל ּבּמצות, לעסק היה ענינֹו ועּקר כּו', וגזל ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּגנבה
וקנין  ּבמסחר ׁשהעסק ּׁשחֹוׁשב מה והּוא מּזה, נֹוטה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהאדם
ׁשהּוא  הּימים, ּכל ּומטרד טרּוד הּוא ּובמילא העּקר, ְְִִֵֶַָָָָָָָֻהּוא
ראׁשֹו, את וכֹופף ׁשּמרּכין והּוא ּכפיפה, הּנקרא הּנטּיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹענין
ּבגבהם  ּומּצבם מעמדם על עֹומדים הּמה ורגליו ּדגּופֹו ְְְְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָָוהגם
מאחר  מקֹום מּכל נּכרת, ּוכפיפה הכנעה ּבבלּתי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
וכן  יּטה, ורגליו ּגּופֹו ּגם אׁשר ּבהכרח הּנה ראׁשֹו את ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּכפף
עצמֹו וכֹופף הּקֹודם מּדרּכֹו נֹוטה ּדכאׁשר ּברּוחנּיּות, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָהּוא
אֹו ּבצּבּור ּתפּלה להתּפּלל ּבא ואינֹו הּגׁשמּיים ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָלּדברים
ּתֹורה  לעניני קר נעׂשה הּנה הּלּמּוד, זמּני ׁשֹומר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינֹו
אל  מּדחי והֹול לּצלן, רחמנא נפילה ּתחּלת ּדזהּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָועבֹודה,
"סֹומך  זה על ואֹומר לּצלן, רחמנא נֹופל נעׂשה אׁשר עד ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדחי

מּנפילתֹו. להקימֹו עֹוד אפׁשר סמיכה ידי ּדעל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָנֹופלים",
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"נופל".כא. - יצילנו ה' - נהיים כיצד התחלה, גם יש - יצילנו ה' - יש כב.לנפילה יצילנו, ה' "נופל", אחת בפעם נהיה לא הוא
התחלה. ממקומו.כג.לזה עצמו מזיז שהוא
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(˙Î¯ÚÓ‰
אבותינו  ואלקי אלקינו השם שברוך זו, בשעה
בשמחת  לשמוח הזה, לזמן והגיענו וקימנו שהחיינו
ארבעים  יובל בחגיגת חבל לקחת שמים, ביראת התורה

ט"ו  ועבודה, תורה של האורה ימי מאז השנים וחמש
"תומכי  הקדושה הישיבה את יסד אבי, שרבי, אלול, וח"י

תמימים".
אירועים  של וקשות טובות שנים 45 לאחרי
מהם, שחלק הכלל, ועבודת התורה בהרבצת בהתעסקות
יתום  נשארתי מאז האחרונות, השנים בעשרים ביחוד
וההתעסקות  הניהול טובים, מחברים עזרה בלי וכמעט
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היסודות  על הכלל ועבודת התורה בהרבצת
שברו   הניחו מבריסק חיים ור' שאבי הפרינציפיוניים
כל  בזכרוני ב"ה עומדים  גופנית מבחינה אותי
את  קורא וכשאני ובהירה, ברורה בצורה האירועים
ההם  שבימים האירועים כל את מחדש אני חי רשימותיי,

הזה. בזמן עניניהם כפי למקומותיהם
בסדר  הישיבה את יסד תמימים", "תומכי מיסד אבי,
את  המאירים ותומים אורים של מוסד יסוד על מסודר

דבריהם. את ומתמימים הדברים
 מרשימותיי חלק לפרסם השי"ת בחסדי בטחוני
להתייסדות  ביחס  תרנ"ב בשנת לכתוב שהתחלתי
אבי  של הקודש ונאומי תמימים" "תומכי ישיבת והנהגת
הרביעי, וביום ההתייסדות, יום אלול, ט"ו הראשון ביום
מה  אז ויווכחו  ובדא"ח בנגלה ההתחלה יום באלול, ח"י
פרט  בדרך הן תמימים", "תומכי ישיבת של משמעה
עולם  מרחבי בכל ישראל לכלל ביחס והן ישיבה בתור

ומלואו.
הקדושה  הכנסיה של הקדוש המחזה עומד עיני לנגד

והמסבירות  המאירות פניו את אני רואה הפתיחה. בשעת
שאמרן  הקדושות, מלותיו צוללות באזני הקדוש, אבי של
שנברא  אור בענין אז שאמר החסידות מאמר אחרי אבי
העולם  מסוף בו מביט הראשון אדם היה הראשון ביום

סופו. ועד
הרביעי  ביום ידינו, במעשה שכינה שתשרה רצון "יהי
היום  אלול, ח"י היום המאורות. נתלו בראשית למעשה
הבעש"ט, נולד שנים ותשע תשעים מאה שלפני הקדוש,
בשם, קראתיה לא עתה שלעת בישיבה, זו בהתחלה
שהבעש"ט  המאורות של התמיד נר את אני מדליק
יפוצו  של ההבטחה שתקויים לנו, הנחילו והרביים

צדקנו". משיח וביאת חוצה מעינותיך
כ"ק  הוד שח הישיבה קיום שנות שלוש במשך
ואתי  והמשגיחים המשפיעים עם רבות הרה"ק אאמו"ר
הכלליות  הוראותיו נתן הישיבה, של המנהל־פועל בתור
ובזמנים  והתלמידים, הישיבה בהנהגת והפרטיות

ישירות. התלמידים עם דיבר גם מסויימים

a"yz'd ,fenz g"x axr
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מצבו  וגם חמשים כבן שנותיו במבחר והוא במאד, עליו טובה רוחו היתה לביתו הר"מ כשוב
דבר  על ובפרטיות בהרחבה סיפר הדעת, ותקיפת הלב בהרחבת וכטבעו איתן, הי' וברוחניות בגשמיות
חסידי  הכלל עסקני בהשתתפות וויליענקער משה ר' החסיד ומשנהו הוא עשה אשר ההשתדלות

אדמו"ר. כ"ק הוד הוראות ע"פ צורף משה שמואל ר' החסיד ובראשם ּפטרבורג

שלא  והודאה בהלל ושמחה משתה יום תעשה הקהלה אשר הציעו החסידים ווילנא קהלת חברי
ולעשות  עולם לזכרון הקהלה בפנקס העסקנים ושמות לפרטיו המאורע כל את ולכתוב תחנון לומר
הטינא  את בידעם והחסידים ההצעה, נגד היו המתנגדים מפלגת הקהלה חברי אמנם מצוה, סעודת
את  להוציא יכול כזה דבר אשר הבינו החסידים עדת על שבהם והמתונים המתנגדים גדולי שבלב

המתנגדים. לחבריהם הסכימו רע הפועל אל מהכח הטינא

ורובם  ניסן, בחודש ימים איזה החג, קודם שהוא הזמן עם התחשב מבלי חב"ד חסידי עדת אמנם
הגליל, בכל החסידים לכל ויודיעו ושמחה, משתה ליום מועד קבעו לפסח, בהכנות טרודים היו ככולם
הרבה  באו המוגבל ולמועד וּפאלאצק, מינסק לגלילות גם להודיע נסעו המתנדבים החסידים ָָואברכי

רפאל'ס  מאיר ר' החסיד הפרנס ובבית לווילנא, והישובים העיירות מכל צריף 125חסידים הי' שבחצרו –
החגיגה. נתקיימה – החסידים ואסיפות לועידות מיוחד גדול

המאורע דבר את ויספר הר"מ עמד המשתה במלה בשעת מלה אופנו, על דבר דבר פרטיו, לכל
בהקשבה  שמעו והמסובים אדמו"ר, כ"ק הוראת ע"פ העסקנים פעולת את וידגיש המגילה, את כקורא
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של  הכלל ועסקני אדמו"ר כ"ק ע"י השי"ת וישועת הגזירה דבר אשר אחד פה ויחליטו מיוחדת
למושבותיהם. החסידים עדתי לכל ויושלח בספר יכתב החסידים

הוד  ע"י השי"ת וישועת הגזירה ע"ד מפורט מכתב ערך צח לשון ובעל מהיר סופר שהי' הר"מ
מיוחדים  צירים ע"י אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ בפטרבורג חב"ד מחסידי הכלל ועסקני אדמו"ר כ"ק
למדינת  גם החסידים מושבות לכל וישלחום העתקות במאות המכתב את ויעתיקו ווילנא חסידי בעדת

ליהודים  וששון שמחה הגיעה השמועה דבר אשר ישראל קהלות ובכל וגאליציא, כי 126רומיניא – ַ
על  נספחים ואלפים ומאות אדמו"ר כ"ק הוד את ומברכים משבחים – המכתבים את פרסמו החסידים

ומתגדלת. הולכת החסידים ועדת החסידים דגלי
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תרפ"א] סיון [שלהי

ב"ה 

שי' זלמן מו"ה אי"א וו"ח הנכבד כבוד

וברכה  שלום

בעזרו  יהי' והשי"ת התקבל, רו"כ ק"פ בסך שילוחו

העולה, הסולם במעלות יעלה ועלה בגו"ר, עניניו בכל להצליחו

לי  לבך בני תנה וכדכתיב בחיים, ותעודתו האדם, כל זה כי

תנה  י) (במדבר במד"ר ואמרו כג), (משלי תרצנה דרכי ועיניך

להוי' אתם בנים שנא' בנים, שנקראו ישראל, אלו בני,

לבבכם, על אלה דברי את ושמתם כד"א לי, לבך אלקיכם,

[וזכרתם] אותו וראיתם כד"א (כהקרי) תצרנה דרכי ועיניך

האדם  את מיישבים והמצוה התורה להיות הוי', מצות כל את

אלקים. בעיני הישרה הדרך על אותו ומעמידים

רמות  משתי הבא אדם א) יד (מגילה אמרו רבותינו

הנה  דבר, בכל העילוי, תואר הוא רום זו. את זו שצופות

יהי' עולם, של רומו וכמו רום, בתואר יתואר שלו העילוי

במציאותו  וענינו העולם. מהות של העילוי תכלית פירושו

זאיינע, גיהייבינקאייט העכסטע דיא איז איז, ער ואס העצמי,

מתואר  ווערט דאס און שלו, העילוי תכלית דער דאס איז

לעוצם  ויוצא שבולט מה שהוא הרום ענין כמו הרום, בתואר

שזהו  תכליתו, הוא עיקרו הלא דבר, בכל הנה כמו"כ גדלו,

דאס  איז דאס רם, בשם נקרא ולכן ההוא, הדבר מעלת

זאך. דער אין העכסטע

בא  שהאדם (בעבודה) זה מאמר ביאור יהי' ע"כ ואשר

והוא  רמים, ששניהם גרמיים משני שנבנה היינו רמות, משתי

והתחתונים  הנבדלים) (שכלים מהעליונים כלול האדם להיות

והתכלית  העילוי בו יש מהם אחד שבכל יער) וחייתי (בהמות

האלו  הרמות ושתי התחתונים, ורום העליונים, רום שלו,

בכוונת  שהזדמנו ידי על מזה זה להבנות זו את זו צופות

חלקיו  בשלשת האדם, הוא אחד במקום יתברך הבורא

נפשו, היא האדם מהות ושלימותו, טבעו מהותו הכלליים,

הנרצית  עליונה, הכוונה היא ושלימותו גופו, הוא טבעו

עד  מזדכך, כשטבעו פי' והטבע, המהות ובהתחבר בבריאתו,

היא  אז הנפש, שהוא המהות, ומתגלה מאיר זו הזדככות שע"י

האדם. שלימו' שזהו העליונה הכוונה לפי הוא דאז שלימותו,

חומר  הם שכללותם ונפש, מגוף מורכב הוא האדם והנה

שהיא  הנפש אל ומוכרח אדם, בשר נקרא לעצמו הגוף וצורה,

אל  ומוכרח האדם, נפש נקרא לעצמו והנפש הפנימי, צורתו

שבהגוף  ולהיות שלו. הכלי שהוא פי' חומריו, שהוא הגוף

מ"מ  החומר, צורת רק שהיא (ואף צורה ישנה החומר, שהוא

בו  יש ולזאת חומר, אזייפיל ניט ואס הצורה, מענין ה"ה

החומר, מענין ישנו ובהנפש הנפש), צורת לקבל והוא עלולית

והדומה, לשרוף או להצמיח ולא להחיות, במוגבל שבא מה

להתחבר. ביכולתם ולכן החומר, כדוגמת הגבלה בו ה"ז

לעשות, המפליא העליונה, הכוונה הוא והמחברם

על  שמורה אדם, נקרא נכונה ומזיגה בהרכבה ובהתחברותם

יהיו  דגו"נ וההרכבה שהמזיגה כמה כל ולזאת השלימות.

וזהו  האדם. שלימות במעלת יתעלה יותר טוב, היותר באופן

ורום  הצורה, שהוא המהות רום רמות, משתי הבא אדם

ע"י  מזו זו להבנות זו, את זו וצופות החומר, שהוא הטבע

ועל  החומר, על הצורה להגביר שביכולתו בהאדם התחברותם

האמיתי. השלימות בא זה ידי

בחיים  בפועל, להביא בהאדם היכולת שיהי' בכדי אמנם

על  הצורה בהגברת בבריאתו, הנרצית תעודתו היומיים,

ותושי', עוז שהיא ומצות, תורה סגולה, עם לנו, ניתן החומר,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55



קלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  הכלל ועסקני אדמו"ר כ"ק ע"י השי"ת וישועת הגזירה דבר אשר אחד פה ויחליטו מיוחדת
למושבותיהם. החסידים עדתי לכל ויושלח בספר יכתב החסידים

הוד  ע"י השי"ת וישועת הגזירה ע"ד מפורט מכתב ערך צח לשון ובעל מהיר סופר שהי' הר"מ
מיוחדים  צירים ע"י אדמו"ר כ"ק הוראת ע"פ בפטרבורג חב"ד מחסידי הכלל ועסקני אדמו"ר כ"ק
למדינת  גם החסידים מושבות לכל וישלחום העתקות במאות המכתב את ויעתיקו ווילנא חסידי בעדת

ליהודים  וששון שמחה הגיעה השמועה דבר אשר ישראל קהלות ובכל וגאליציא, כי 126רומיניא – ַ
על  נספחים ואלפים ומאות אדמו"ר כ"ק הוד את ומברכים משבחים – המכתבים את פרסמו החסידים

ומתגדלת. הולכת החסידים ועדת החסידים דגלי

1

2
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4

5

6

7

8

יז. ח, אסתר ע"פ (126

•
ycew zexb`

תרפ"א] סיון [שלהי

ב"ה 

שי' זלמן מו"ה אי"א וו"ח הנכבד כבוד

וברכה  שלום

בעזרו  יהי' והשי"ת התקבל, רו"כ ק"פ בסך שילוחו

העולה, הסולם במעלות יעלה ועלה בגו"ר, עניניו בכל להצליחו

לי  לבך בני תנה וכדכתיב בחיים, ותעודתו האדם, כל זה כי

תנה  י) (במדבר במד"ר ואמרו כג), (משלי תרצנה דרכי ועיניך

להוי' אתם בנים שנא' בנים, שנקראו ישראל, אלו בני,

לבבכם, על אלה דברי את ושמתם כד"א לי, לבך אלקיכם,

[וזכרתם] אותו וראיתם כד"א (כהקרי) תצרנה דרכי ועיניך

האדם  את מיישבים והמצוה התורה להיות הוי', מצות כל את

אלקים. בעיני הישרה הדרך על אותו ומעמידים

רמות  משתי הבא אדם א) יד (מגילה אמרו רבותינו

הנה  דבר, בכל העילוי, תואר הוא רום זו. את זו שצופות

יהי' עולם, של רומו וכמו רום, בתואר יתואר שלו העילוי

במציאותו  וענינו העולם. מהות של העילוי תכלית פירושו

זאיינע, גיהייבינקאייט העכסטע דיא איז איז, ער ואס העצמי,

מתואר  ווערט דאס און שלו, העילוי תכלית דער דאס איז

לעוצם  ויוצא שבולט מה שהוא הרום ענין כמו הרום, בתואר

שזהו  תכליתו, הוא עיקרו הלא דבר, בכל הנה כמו"כ גדלו,

דאס  איז דאס רם, בשם נקרא ולכן ההוא, הדבר מעלת

זאך. דער אין העכסטע

בא  שהאדם (בעבודה) זה מאמר ביאור יהי' ע"כ ואשר

והוא  רמים, ששניהם גרמיים משני שנבנה היינו רמות, משתי

והתחתונים  הנבדלים) (שכלים מהעליונים כלול האדם להיות

והתכלית  העילוי בו יש מהם אחד שבכל יער) וחייתי (בהמות

האלו  הרמות ושתי התחתונים, ורום העליונים, רום שלו,

בכוונת  שהזדמנו ידי על מזה זה להבנות זו את זו צופות

חלקיו  בשלשת האדם, הוא אחד במקום יתברך הבורא

נפשו, היא האדם מהות ושלימותו, טבעו מהותו הכלליים,

הנרצית  עליונה, הכוונה היא ושלימותו גופו, הוא טבעו

עד  מזדכך, כשטבעו פי' והטבע, המהות ובהתחבר בבריאתו,

היא  אז הנפש, שהוא המהות, ומתגלה מאיר זו הזדככות שע"י

האדם. שלימו' שזהו העליונה הכוונה לפי הוא דאז שלימותו,

חומר  הם שכללותם ונפש, מגוף מורכב הוא האדם והנה

שהיא  הנפש אל ומוכרח אדם, בשר נקרא לעצמו הגוף וצורה,

אל  ומוכרח האדם, נפש נקרא לעצמו והנפש הפנימי, צורתו

שבהגוף  ולהיות שלו. הכלי שהוא פי' חומריו, שהוא הגוף

מ"מ  החומר, צורת רק שהיא (ואף צורה ישנה החומר, שהוא

בו  יש ולזאת חומר, אזייפיל ניט ואס הצורה, מענין ה"ה

החומר, מענין ישנו ובהנפש הנפש), צורת לקבל והוא עלולית

והדומה, לשרוף או להצמיח ולא להחיות, במוגבל שבא מה

להתחבר. ביכולתם ולכן החומר, כדוגמת הגבלה בו ה"ז

לעשות, המפליא העליונה, הכוונה הוא והמחברם

על  שמורה אדם, נקרא נכונה ומזיגה בהרכבה ובהתחברותם

יהיו  דגו"נ וההרכבה שהמזיגה כמה כל ולזאת השלימות.

וזהו  האדם. שלימות במעלת יתעלה יותר טוב, היותר באופן

ורום  הצורה, שהוא המהות רום רמות, משתי הבא אדם

ע"י  מזו זו להבנות זו, את זו וצופות החומר, שהוא הטבע

ועל  החומר, על הצורה להגביר שביכולתו בהאדם התחברותם

האמיתי. השלימות בא זה ידי

בחיים  בפועל, להביא בהאדם היכולת שיהי' בכדי אמנם

על  הצורה בהגברת בבריאתו, הנרצית תעודתו היומיים,

ותושי', עוז שהיא ומצות, תורה סגולה, עם לנו, ניתן החומר,
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

להאיר  להנפש עוז ונותנת ומזככו, החומר עביות כח מתשת

קלאר  (ריין לזכות הקב"ה רצה וכמאמר טוב, כי אורה,

ומצוות. תורה להן הרבה לפיכך ישראל, את מאכין)

מבלי  זמן, ובכל אדם בכל גברא, חובת הוא הזה, הדבר

עפ"י  הוא מחוייב וידיעה, בכשרון הפרטי מצבו עם התחשב

ככל  בעבודה, ולהתעסק לתורה, עתים לקבוע קדשינו, דת

הענינים  זה אגדה, וזה גמרא, ילמוד זה ידו, תשיג אשר

כולם  הנה בנקל, יותר המובנים דרושים וזה בדא"ח העמוקים

להעלות  מעלה, בדרי ונחמדים אהובים גמורה בהשואה כאחד

במנוחת  להיות עניניהם בכל מופלגה ולהצלחה לטובה זכרונם

בעבודת  הלב ושיעבוד בתורה הוי' את לעבוד והמוח הלב

יתן  הטוב והאל יוכל, אשר ככל ומעשה עושה להיות הצדקה

שלם. בלבב לעבדו בלבנו

מו"ר. בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
ci jxk v"iixden w"b`

•
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לוח זמנים לשבוע פרשת שבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:315:357:567:578:298:309:299:2917:3017:2217:5417:4617:0417:55באר שבע )ח(

5:305:347:567:578:288:299:289:2917:2917:2117:5317:4516:5217:54חיפה )ח(

5:285:317:557:568:268:279:279:2717:3017:2217:5417:4616:4317:54ירושלים )ח(

5:325:367:577:588:298:309:309:3017:2917:2117:5317:4517:0317:55תל אביב )ח(

6:496:579:129:169:449:4810:4410:4618:3918:2719:0818:5618:1119:09אוסטריה, וינה )ק(

5:545:458:288:239:008:5510:049:5918:2718:3218:5218:5818:1319:09אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:527:009:159:189:479:5010:4710:4818:4118:2919:0918:5818:1319:02אוקראינה, אודסה )ק(

6:236:328:478:509:199:2210:1910:2018:1318:0118:4218:3017:4518:34אוקראינה, דונייצק )ק(

6:356:448:589:019:309:3410:3010:3118:2318:1118:5318:4117:5518:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:027:119:249:279:5610:0010:5610:5818:4718:3419:1819:0518:1819:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:547:039:169:209:489:5210:4810:5018:4118:2819:1118:5818:1219:02אוקראינה, קייב )ק(

7:177:259:419:4410:1310:1611:1311:1419:0818:5619:3619:2518:4019:37איטליה, מילאנו )ק(

5:535:518:268:248:568:549:599:5718:1418:1318:3518:3417:5518:38אקוואדור, קיטו )ח(

6:296:209:018:569:349:2910:3710:3318:5819:0319:2319:2818:4419:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:147:049:529:4610:2310:1711:2711:2219:5620:0220:2320:2919:4320:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:007:059:239:259:569:5810:5610:5618:5218:4319:1819:0918:2619:13ארה"ב, בולטימור )ק(

6:486:559:139:159:459:4710:4510:4618:4218:3319:0918:5918:1619:10ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:496:559:139:159:459:4810:4510:4618:4218:3219:0818:5818:1619:10ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:257:329:499:5210:2110:2411:2111:2219:1819:0819:4519:3518:5219:46ארה"ב, דטרויט )ק(

7:127:159:379:3810:0910:1011:1011:1019:1019:0319:3419:2718:4619:36ארה"ב, היוסטן )ק(

6:436:489:099:109:419:4210:4110:4218:4118:3319:0618:5818:1719:07ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:107:139:369:3610:0810:0911:0911:0919:1019:0419:3319:2718:4719:36ארה"ב, מיאמי )ק(

6:466:529:099:119:419:4410:4110:4218:3618:2619:0318:5318:1019:05ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:426:499:089:109:399:4110:3910:4018:3818:2719:0418:5418:1119:04ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:066:018:438:409:129:0910:1610:1318:3918:4019:0019:0118:2119:05בוליביה, לה-פס )ח(

7:397:4910:0110:0510:3410:3711:3311:3519:2419:1019:5519:4118:5419:57בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:387:4810:0110:0510:3310:3711:3311:3519:2519:1219:5619:4318:5619:57בלגיה, בריסל )ק(

5:435:378:168:128:488:449:519:4718:1018:1218:3318:3517:5418:42ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:295:238:037:598:348:309:379:3417:5617:5818:1918:2117:4018:27ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:567:069:199:239:519:5510:5010:5318:4318:3019:1419:0118:1419:15בריטניה, לונדון )ק(

7:067:179:289:3310:0010:0510:5911:0218:5018:3619:2319:0818:2019:24בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:037:149:259:309:5810:0210:5710:5918:4818:3419:2019:0618:1819:10גרמניה, ברלין )ק(

7:207:299:449:4710:1510:1911:1511:1719:0918:5619:4019:2718:4019:31גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:415:358:178:138:488:439:519:4818:1418:1718:3718:4017:5818:44דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:288:538:539:269:2510:2710:2618:3018:2518:5218:4718:0818:51הודו, בומביי )ח(

6:216:238:498:489:219:2010:2210:2118:2718:2218:4918:4418:0518:48הודו, פונה )ח(

6:396:479:029:059:349:3710:3410:3518:2718:1518:5618:4517:5918:49הונגריה, בודפשט )ק(

6:577:039:219:239:539:5610:5310:5418:5018:4019:1619:0618:2419:10טורקיה, איסטנבול )ק(

7:177:239:419:4310:1410:1611:1411:1519:1219:0319:3719:2818:4619:32יוון, אתונה )ק(

7:007:089:229:269:559:5810:5510:5618:4818:3619:1719:0518:2019:09מולדובה, קישינב )ק(

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, תש"כ

ברוקלין.

מר פנחס שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום השלישי, וכיון אשר שמא מילתא היא ושייך לגזע רבנו הזקן בעל 

התניא )פוסק בנסתר דתורה( והשולחן ערוך )פוסק בנגלה דתורה( תקותי חזקה אשר גזע צור מחצבתו 

ניכר במעשה ובפועל, ז.א. אשר נוסף על הנהגה הנדרשת מכל אחד ואחד מבני ישראל לדתו ותורתו, הרי 

בני משפחת הרב עליהם להוסיף ולהדר בזה כמובן, וזכות אבותיהם מסייעתם למלאות גם את זה, ואין 

לך דבר העומד בפני הרצון.

או  ידם  בכתב  קדם,  ימי  זכרונות  איזה  ומקרוביו  ששמע(  )או  מהוריו  נשמר  אם  לדעת  אתענין 

רשימות מאחרים, ות"ח על ההודעה בזה.

בכבוד ובברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

לשאלתו סדר יחוסו במשפחה שניאורסאהן - מהנכון שיברר על אתר באה"ק ת"ו זהות אביו ע"ה 

עם המובא בס' תולדות משפחת הרב מליאדי - )למ.ש. סלונים( חיים בן פנחס )נפטר בירושלים תרס"ח( בן 

הר"ר נחום יוסף ושרה רבקה בת הרה"ח וכו' וכו' משה בן רבנו הזקן.



קמי לוח זמנים לשבוע פרשת שבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:315:357:567:578:298:309:299:2917:3017:2217:5417:4617:0417:55באר שבע )ח(

5:305:347:567:578:288:299:289:2917:2917:2117:5317:4516:5217:54חיפה )ח(

5:285:317:557:568:268:279:279:2717:3017:2217:5417:4616:4317:54ירושלים )ח(

5:325:367:577:588:298:309:309:3017:2917:2117:5317:4517:0317:55תל אביב )ח(

6:496:579:129:169:449:4810:4410:4618:3918:2719:0818:5618:1119:09אוסטריה, וינה )ק(

5:545:458:288:239:008:5510:049:5918:2718:3218:5218:5818:1319:09אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:527:009:159:189:479:5010:4710:4818:4118:2919:0918:5818:1319:02אוקראינה, אודסה )ק(

6:236:328:478:509:199:2210:1910:2018:1318:0118:4218:3017:4518:34אוקראינה, דונייצק )ק(

6:356:448:589:019:309:3410:3010:3118:2318:1118:5318:4117:5518:45אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:027:119:249:279:5610:0010:5610:5818:4718:3419:1819:0518:1819:09אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:547:039:169:209:489:5210:4810:5018:4118:2819:1118:5818:1219:02אוקראינה, קייב )ק(

7:177:259:419:4410:1310:1611:1311:1419:0818:5619:3619:2518:4019:37איטליה, מילאנו )ק(

5:535:518:268:248:568:549:599:5718:1418:1318:3518:3417:5518:38אקוואדור, קיטו )ח(

6:296:209:018:569:349:2910:3710:3318:5819:0319:2319:2818:4419:39ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:147:049:529:4610:2310:1711:2711:2219:5620:0220:2320:2919:4320:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:007:059:239:259:569:5810:5610:5618:5218:4319:1819:0918:2619:13ארה"ב, בולטימור )ק(

6:486:559:139:159:459:4710:4510:4618:4218:3319:0918:5918:1619:10ארה"ב, ברוקלין )ק(

6:496:559:139:159:459:4810:4510:4618:4218:3219:0818:5818:1619:10ארה"ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:257:329:499:5210:2110:2411:2111:2219:1819:0819:4519:3518:5219:46ארה"ב, דטרויט )ק(

7:127:159:379:3810:0910:1011:1011:1019:1019:0319:3419:2718:4619:36ארה"ב, היוסטן )ק(

6:436:489:099:109:419:4210:4110:4218:4118:3319:0618:5818:1719:07ארה"ב, לוס אנג'לס )ק(

7:107:139:369:3610:0810:0911:0911:0919:1019:0419:3319:2718:4719:36ארה"ב, מיאמי )ק(

6:466:529:099:119:419:4410:4110:4218:3618:2619:0318:5318:1019:05ארה"ב, ניו הייבן )ק(

6:426:499:089:109:399:4110:3910:4018:3818:2719:0418:5418:1119:04ארה"ב, שיקאגו )ק(

6:066:018:438:409:129:0910:1610:1318:3918:4019:0019:0118:2119:05בוליביה, לה-פס )ח(

7:397:4910:0110:0510:3410:3711:3311:3519:2419:1019:5519:4118:5419:57בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:387:4810:0110:0510:3310:3711:3311:3519:2519:1219:5619:4318:5619:57בלגיה, בריסל )ק(

5:435:378:168:128:488:449:519:4718:1018:1218:3318:3517:5418:42ברזיל, ס. פאולו )ח(

5:295:238:037:598:348:309:379:3417:5617:5818:1918:2117:4018:27ברזיל, ריו דה ז'נרו )ח(

6:567:069:199:239:519:5510:5010:5318:4318:3019:1419:0118:1419:15בריטניה, לונדון )ק(

7:067:179:289:3310:0010:0510:5911:0218:5018:3619:2319:0818:2019:24בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:037:149:259:309:5810:0210:5710:5918:4818:3419:2019:0618:1819:10גרמניה, ברלין )ק(

7:207:299:449:4710:1510:1911:1511:1719:0918:5619:4019:2718:4019:31גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:415:358:178:138:488:439:519:4818:1418:1718:3718:4017:5818:44דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:276:288:538:539:269:2510:2710:2618:3018:2518:5218:4718:0818:51הודו, בומביי )ח(

6:216:238:498:489:219:2010:2210:2118:2718:2218:4918:4418:0518:48הודו, פונה )ח(

6:396:479:029:059:349:3710:3410:3518:2718:1518:5618:4517:5918:49הונגריה, בודפשט )ק(

6:577:039:219:239:539:5610:5310:5418:5018:4019:1619:0618:2419:10טורקיה, איסטנבול )ק(

7:177:239:419:4310:1410:1611:1411:1519:1219:0319:3719:2818:4619:32יוון, אתונה )ק(

7:007:089:229:269:559:5810:5510:5618:4818:3619:1719:0518:2019:09מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת שבת חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:207:219:519:5110:2110:2111:2311:2219:3219:2719:5419:4919:1019:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ק(

6:015:508:358:299:089:0210:1210:0718:3818:4519:0619:1318:3019:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:505:538:198:198:508:509:519:5117:5717:5018:2018:1317:3318:17נפאל, קטמנדו )ח(

6:496:479:179:159:509:4810:5110:5019:0018:5819:2119:1918:4019:23סינגפור, סינגפור )ח(

6:326:428:558:599:269:3110:2610:2818:1918:0518:5018:3717:4918:41פולין, ורשא )ק(

5:505:468:198:168:528:499:549:5118:0618:0618:2718:2817:4818:32פרו, לימה )ח(

7:347:429:5810:0110:3010:3311:3011:3119:2619:1419:5419:4318:5819:55צרפת, ליאון )ק(

7:457:5410:0910:1210:4110:4411:4011:4219:3419:2220:0419:5219:0620:05צרפת, פריז )ק(

5:365:358:098:088:398:389:419:4017:5617:5318:1718:1417:3618:18קולומביה, בוגוטה )ח(

7:117:189:359:3710:0710:0911:0711:0819:0318:5219:3019:2018:3619:31קנדה, טורונטו )ק(

6:486:569:129:159:449:4710:4410:4518:3918:2719:0718:5618:1119:08קנדה, מונטריאול )ק(

6:386:439:019:039:359:3610:3510:3518:3118:2318:5618:4818:0618:52קפריסין, לרנקה )ק(

7:538:0510:1510:2010:4710:5211:4711:4919:3719:2220:1019:5519:0619:59רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:267:389:499:5410:2010:2511:2011:2219:1218:5619:4619:3018:4119:46רוסיה, מוסקבה )ח(

7:167:259:399:4210:1110:1511:1111:1319:0518:5319:3419:2218:3719:26רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:197:279:449:4710:1510:1811:1511:1719:1118:5919:4019:2818:4319:40שווייץ, ציריך )ק(

6:056:058:328:319:049:0410:0510:0418:1118:0618:3218:2817:4918:32תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

אגרות קודש

 ב"ה,  אסרו חג הסוכות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן רב פעלים 

איש המעלה בנש"ק וכו' וכו' מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

על שימת  ות"ח  ופאג"י,  על המברק ע"ד החזית שבין אגו"י  בעתו קבלתי מכתב כת"ר בהוספה 

לבבו, ומפני קדושת המועד נתעכב האישור עד עתה, ואתו רב סליחה.

ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, ימלא תפקידו מתוך מנוחת נפש ושמחת לבב 

להרמת קרן ישראל סבא והפצת היהדות בתוככי חוגים ההולכים ומתרחבים, עד שכל אחד ואחת מבני 

ישראל יהיו חדורים ברוח התורה וקיום המצוות בפועל בחיים היום-יומיים, ובזה כמובן וגם פשוט - אור 

ומאור פנימיות התורה שנתגלתה על ידי הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד שיפוצו מעינותיו חוצה 

ויקויים היעוד שניתן להבעש"ט בעלית נשמתו, אז קאתי מר מלכא משיחא, בגאולה האמיתית והשלימה.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

והוראותי להנהלת  בנוגע להבחירות, הנה כמו לבחירות הקודמות דשנת תשט"ו הברקתי דעתי 

אגו"ח באה"ק ת"ו, ובודאי פרסמוה מכבר.



קמג

ycew zaye zekeqd bgl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם סוכות של א' יום בליל נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

zekeq ly '` mei axr

השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש

הסוכות. חג של

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

אסור החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeqd bg ly ipy lil l"ega

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן

מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

zekeq crend leg ycew zay lil

לאחר להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן

ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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