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d"lyz'd ,lel` yceg y`xc '` lil ,'d meil xe` .c"qa

(dben izla dgpd)

È�‡לי ודודי אלול1לדודי ראשיֿתיבות ה� לי ודודי לדודי אני שהתיבות וידוע סופי2, ה� וג� ,
ארבעי� בגימטריא יו"די� ארבע עשרת3תיבות בצירו� אלול דחודש הימי� על וקאי ,ְִָ

התגלות זמ� הוא שבאלול נודע והנה הכיפורי�. יו� עד מראשֿהשנה שלאחריה� תשובה ימי
הרחמי� מידות המתגלי�4י"ג מאד, עליונות הארות ה� הרחמי� מידות י"ג הרי להבי� וצרי� ,

וימי�ֿטובי� שבתות כמו יו�ֿטוב ואינ� החול ימות ה� אלול ימי ולמה הכפורי�, ביו�
הזק� אדמו"ר כ"ק בזה ומבאר כו'. אלוקות התגלות די"ג5שבה� הגילוי בי� הפרש שיש ,ְֵֶ

אני עני� הוא אלול בחודש דהנה הכיפורי�. שביו� לגילוי אלול שבחודש הרחמי� מידות
תשובה ימי בעשרת הוא דלעילא) (אתער�תא לי ודודי מהֿשאי�ֿכ� דלת�א, אתער�תא ְְְְְִִִֵַַַָָָָלדודי,

כתיב אלו ימי� התגלות6[שעל זמ� הוא שאז קרוב], בהיותו קראוהו בהמצא� הוי' ְְִִָדרש�
בפריֿע�ֿחיי� [וכמבואר יתבר� הוא7מלכותו תשובה ימי עשרת בכל וכ� שבראשֿהשנה ,

ופחדו, המל� אימת עליה� �י��ל הנעלמי� בעולמות ג� הנה זה, גילוי ומצד המלכות], ְִִֵֶַַָבני�
יראתו ותהיה עליה� שמי� מלכות עול לקבל ישראל נשמות כללות על למטה ג� נמש� ִֶ�מזה
יראת רק לא (והיינו ש� ב'לקוטיֿתורה' כתוב [כ� ואהבתו ה' יראת כי השנה. כל פניה� על

ג� כותב שבאלול דלת�א �אתער�תא ג� ולכ� אהבה), ג� אלא –dad`dה' א�ויראה ְְְְִַַָָ
פועלת בראשֿהשנה מלכותו ותהיה`zniשהתגלות – ופחדו עשויהez`xiהמל� אינה כו'] ¥©

שבכל [דהג� מלמעלה עליו הנמש� ההארה מכוח כיֿא� עצמו מכוח האד� בלב ונטועה
דחילו ג� בה ונכלל מסותרת, אהבה יש מישראל ויראה8אחד שהאהבה בכדי מכלֿמקו�, , ְְִָ

בכדי אמנ� לי. ודודי בחינת וזהו מלמעלה]. עליו הנמשכת להארה צרי� גילוי, בבחינת יהיו
דלת�א אתער�תא עלֿידי ויראה האהבה את תחילה לעורר צרי� לי, דודודי הגילוי ְְִִַַָָלהמשי�
צרי� ג�פא זה על הנה �ד�עי, תהיה שבאלול דלת�א שהאתער�תא �בכדי לדודי. אני ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָבאלול,
שהארה אלול בחודש שמאירי� הרחמי� מידות י"ג וזהו מלמעלה, דלעילא אתער�תא ְְִִֵַָָלהיות
הארת כי יו�ֿטוב, אינ� אלול שימי מה הטע� וזהו לדודי. דאני העבודה על כוח נתינת היא זו

לעבודה. כוח נתינת רק הוא אלול שבחודש הרחמי� מידות י"ג

¯Â‡È·Â�הזק אדמו"ר כ"ק מבאר אלול, בחודש הרחמי� מידות י"ג משל9עני� ָָעלֿפי
ואז בשדה פניו ומקבלי� לקראתו העיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל�

[ויכולי� פני�10רשאי� �סבר כול� את מקבל והוא פניו להק�יל לצאת שרוצה מי כל [ ְְְִִֵֶַַָ
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להק�יל יוצאי� אלול בחודש עלֿדר�ֿמשל העני� וכ� לכול�. שוחקות פני� �מראה ְְְִֶַַיפות
י"ג ראשית דהנה אלול, שבחודש הרחמי� מידות י"ג עני� וזהו בשדה. יתבר� פניו ְִֵאור

א�ל ש� הוא הרחמי� (בחינת12�כתיב11מידות �ני� הארת והוא לנו, ויאר הוי' א�ל ְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
שנאמר מה דזה� הנשמה. פנימיות מבחינת שלמעלה הוי'13הפנימיות) פני� את �ני �קש� ְְֶַַָ

�ני. �קש� הנשמה, פנימיות את מעוררת הוי', פני� שלמעלה, הפנימיות שבחינת ְֵַַַַָאבקש,

‰�‰Âהעיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� הנ"ל, במשל הזק� אדמו"ר כ"ק שאמר ממה
מהֿשאי�ֿכ� בשדה, הוא המל� שבתחילה מזה, מוב� בשדה, פניו ומקבלי� לקראתו
זה ועני� המל�, פני את לקבל �כדי לשדה מהעיר שיוצאי� אלא העיר, אנשי ה� ְִֵישראל
בנוגע רק לא הוא העיר] אנשי ה� ישראל מהֿשאי�ֿכ� מלכתחילה, בשדה הוא [שהמל�
הכנה היא אלול בחודש שהעבודה דמכיו� השנה. לכל בנוגע ג� אלא אלול, לחודש
תהיה שעלֿידו מלמעלה, תשובה) ימי (בעשרת אחרֿכ� שנמש� לגילוי דלת�א ְְְִִַַָָואתער�תא
אנשי ה� ישראל אלול שבחודש דכמ� מוב�, הרי השנה, כל פניה� על ואהבתו ְיראתו
השנה. כל במש� ג� הוא עלֿדר�ֿזה בשדה, שנמצא המל� פני את לקבל יוצאי� וה� העיר,

ÔÈ�Ú‰Âהשנה לחודשי בהמש� ובכללות אב, חודש אחר בא אלול חודש דהנה ָהוא,
[וכידוע אלול, חודש חודש14שלפני הוא אלול שחודש נשיאנו רבותינו מאמר

כל וע�ית החול, ימי ה� השנה כל שבמש� הימי� רוב והרי השנה], כל של ְִָָהחשבו�
שמי�15מלאכת� לש� יהיו מעשי� דוכל באופ� צרי�ֿלהיות גופא שזה אלא לאופ�16, ועד ְָ

דעה� דרכי� הנשמה17ד�כל ירידת ותכלית העולמות בריאת שתכלית לפי הוא, לזה והטע� . ְְֵֶָָָ
בתחתו� דווקא, בתחתוני� דירה יתבר� לו לעשות �כדי הוא עמיק�א ל�ירא רמה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָמאיגרא

ממנו למטה תחתו� ואנשי18שאי� בעיר), (ולא בשדה הוא המל� של שמקומו מה וזהו .
שנאמר וכמו היתה, בתחתוני� שכינה עיקר כי דווקא, לשדה יוצאי� לגני19העיר באתי

שהיה כמו בתחתוני�, שכינה עיקר שיהיה לפעול היא דישראל העבודה וכל ְִִלגנ�ני.
שכמו דווקא, דשדה הדיוק ג�ֿכ� דזה� בתחילה. שהיה מכמו יותר ועוד הבריאה ְֶבתחילת
הוא עלֿדר�ֿזה �זריעה, דחרי�ה העבודה עלֿידי אותה לה��יח צרי� כפשוטה ְְְְִִִֶֶַַַָָָ��דה

לעבד� עבודתו, עלֿידי שהאד� היא, הכוונה שתכלית ברוחניות, [=248]20ג� רמ"ח זה ְְָָ
�לשמר� עשה, לאֿתעשה20מצוות [365=] שס"ה שהיה21זה מכמו יותר נעלה אור ימשי� , ְְֵַָָ

הקודמי� במאמרי� בארוכה שנתבאר וכמו הבריאה. הפסוק22בתחילת אר�23על ְְִֶֶויתר��
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d"lyz'd ,lel` yceg y`xc '` lil ,'d meil xe`

בחינת בו נמש� דווקא אז נעבד, הוא השדה כאשר שדווקא נעבד, לשדה מל� היא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��ל
כו'. יתרו� של ובאופ� עילאה ִָָמל�

Ì�Ó‡זה מצד הוא יתבר�, לו דירה מה'תחתו�' לעשות ישראל בנשמות שיש הכוח
מתער �ד יו�, שבכל מה דזה� רמא. �איגרא היו למטה) שירדו (קוד� ְְְְִִֶַַָָָשבתחילה

אומר ואתה24(משינתו) יצרתה אתה בראתה אתה היא טהורה בי שנתת נשמה אלוקי
מצד הוא יתבר� לו דירה מהתחתוני� לעשות יו�) (בכל העבודה על הכוח כי בי, נפחתה
טהורה בחינת והיא עשיה, יצירה בריאה מבחינת למעלה היא עצמה מצד שהנשמה ִַזה
ורק הצמצ��), לפני שהוא כמו עילאה טהיר� בחינת יותר, ולמעלה אצילות (בחינת ְְִִִַָָהיא
למטה תחתו� שאי� הגשמי הזה לעול� עד עשיה יצירה בריאה לעולמות ירדה שאחרֿכ�
למטה שירדה לאחרי ג� לכ� היא, טהורה בחינת היא עצמה מצד שהנשמה ומכיו� ִַממנו,
מהעיר יוצאי� העיר שאנשי מה וזהו יתבר�. לו דירה התחתו� מעול� לעשות כוח לה יש
לו דירה הגשמי העול� את לעשות בישראל שיש שהכוח המל�, פני את לקבל לשדה
העיר, אנשי שה� זה מצד הוא עילאה, מל� בחינת ש� ולהמשי� השדה את לעבוד ִִַָָיתבר�,

היא. דטה�רה הבחינה מצד היינו אלוקינו, עיר ְִַָבחינת

‰�‰Âוההקדמה ההכנה היא אז כי אלול, בחודש הוא כו' העיר אנשי דיוצאי� העני� ְְַַַַָָָָעיקר
הנהלעבוד השנה), (בראש הראשו� אד� ש�בריאת כמו דהנה כנ"ל. השנה, כל ְִִֶַת

לסעודה מוכ� הכל שיהיה לה�, צרי� שהאד� העניני� כל נברא� ה�צר�25בתחילה והאד� , ְְְִָ
הוא (שאז אלול שבחודש ושנה, שנה בכל עכשיו ג� הוא עלֿדר�ֿזה �לשמר�, לעבד� ְְְְֶָָָָָרק
לעבודתו, שצרי� העניני� כל (מלמעלה) לאד� נותני� הבאה), דשנה העבודה תחילת
שמאיר היינו הרחמי�, מידות די"ג הגילוי מאיר שבאלול מה דזהו לפניו. מוכ� הכל שיהיה
וגילוי היא), טהורה (בחינת הנשמה פנימיות ג�) ו(עלֿידיֿזה שלמעלה הפנימיות בחינת
לעיל שנתבאר כמו יתבר�, לו דירה מה'תחתו�' לעשות שיוכל לאד� ה'נתינתֿכוח' הוא ְִַַזה
מה וזהו היא. דטהורה הבחינה מצד הוא יתבר�, לו דירה מהתחתוני� לעשות שהכוח
העיר, אנשי שה� בישראל מתגלה שאז היינו לשדה, העיר אנשי יוצאי� אלול שבחודש
תחילת הוא (שאז אלול בחודש אשר השנה, בכללות שהוא וכמו היא. טהורה בחינת
שבכל ויו�, יו� בכל הוא עלֿדר�ֿזה הרחמי�, מידות י"ג מאירי� השנה) כל על העבודה

העליוני� הרחמי� מקור שהיא העליו�, ל�ב� מבחינת מאיר מידות26בוקר י"ג [בדוגמת ֶ
עליו� אל ונקראי� אלול בחודש המאירי� הארת27הרחמי� שזמ� היות ע� זה, וגילוי ,[ ִֵֶַָ

מהֿשאי�ֿכ� יותר], ובטוב יותר �נקל היא אז העבודה [שלכ� דווקא בבוקר הוא זו ְֵָבחינה
שנאמר כמו זו הארה מסתלקת הגילוי28אחרֿכ� א�ֿעלֿפיֿכ�, למקומו, לב� וישב ויל�

מבית כשיוצא התפילה לאחרי שג� היו�, דכל הזמ� על ג� מועיל שבבוקר העליו� ְֶדל�ב�
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בחינת בו נמש� דווקא אז נעבד, הוא השדה כאשר שדווקא נעבד, לשדה מל� היא ְֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��ל
כו'. יתרו� של ובאופ� עילאה ִָָמל�

Ì�Ó‡זה מצד הוא יתבר�, לו דירה מה'תחתו�' לעשות ישראל בנשמות שיש הכוח
מתער �ד יו�, שבכל מה דזה� רמא. �איגרא היו למטה) שירדו (קוד� ְְְְִִֶַַָָָשבתחילה

אומר ואתה24(משינתו) יצרתה אתה בראתה אתה היא טהורה בי שנתת נשמה אלוקי
מצד הוא יתבר� לו דירה מהתחתוני� לעשות יו�) (בכל העבודה על הכוח כי בי, נפחתה
טהורה בחינת והיא עשיה, יצירה בריאה מבחינת למעלה היא עצמה מצד שהנשמה ִַזה
ורק הצמצ��), לפני שהוא כמו עילאה טהיר� בחינת יותר, ולמעלה אצילות (בחינת ְְִִִַָָהיא
למטה תחתו� שאי� הגשמי הזה לעול� עד עשיה יצירה בריאה לעולמות ירדה שאחרֿכ�
למטה שירדה לאחרי ג� לכ� היא, טהורה בחינת היא עצמה מצד שהנשמה ומכיו� ִַממנו,
מהעיר יוצאי� העיר שאנשי מה וזהו יתבר�. לו דירה התחתו� מעול� לעשות כוח לה יש
לו דירה הגשמי העול� את לעשות בישראל שיש שהכוח המל�, פני את לקבל לשדה
העיר, אנשי שה� זה מצד הוא עילאה, מל� בחינת ש� ולהמשי� השדה את לעבוד ִִַָָיתבר�,

היא. דטה�רה הבחינה מצד היינו אלוקינו, עיר ְִַָבחינת

‰�‰Âוההקדמה ההכנה היא אז כי אלול, בחודש הוא כו' העיר אנשי דיוצאי� העני� ְְַַַַָָָָעיקר
הנהלעבוד השנה), (בראש הראשו� אד� ש�בריאת כמו דהנה כנ"ל. השנה, כל ְִִֶַת

לסעודה מוכ� הכל שיהיה לה�, צרי� שהאד� העניני� כל נברא� ה�צר�25בתחילה והאד� , ְְְִָ
הוא (שאז אלול שבחודש ושנה, שנה בכל עכשיו ג� הוא עלֿדר�ֿזה �לשמר�, לעבד� ְְְְֶָָָָָרק
לעבודתו, שצרי� העניני� כל (מלמעלה) לאד� נותני� הבאה), דשנה העבודה תחילת
שמאיר היינו הרחמי�, מידות די"ג הגילוי מאיר שבאלול מה דזהו לפניו. מוכ� הכל שיהיה
וגילוי היא), טהורה (בחינת הנשמה פנימיות ג�) ו(עלֿידיֿזה שלמעלה הפנימיות בחינת
לעיל שנתבאר כמו יתבר�, לו דירה מה'תחתו�' לעשות שיוכל לאד� ה'נתינתֿכוח' הוא ְִַַזה
מה וזהו היא. דטהורה הבחינה מצד הוא יתבר�, לו דירה מהתחתוני� לעשות שהכוח
העיר, אנשי שה� בישראל מתגלה שאז היינו לשדה, העיר אנשי יוצאי� אלול שבחודש
תחילת הוא (שאז אלול בחודש אשר השנה, בכללות שהוא וכמו היא. טהורה בחינת
שבכל ויו�, יו� בכל הוא עלֿדר�ֿזה הרחמי�, מידות י"ג מאירי� השנה) כל על העבודה

העליוני� הרחמי� מקור שהיא העליו�, ל�ב� מבחינת מאיר מידות26בוקר י"ג [בדוגמת ֶ
עליו� אל ונקראי� אלול בחודש המאירי� הארת27הרחמי� שזמ� היות ע� זה, וגילוי ,[ ִֵֶַָ

מהֿשאי�ֿכ� יותר], ובטוב יותר �נקל היא אז העבודה [שלכ� דווקא בבוקר הוא זו ְֵָבחינה
שנאמר כמו זו הארה מסתלקת הגילוי28אחרֿכ� א�ֿעלֿפיֿכ�, למקומו, לב� וישב ויל�

מבית כשיוצא התפילה לאחרי שג� היו�, דכל הזמ� על ג� מועיל שבבוקר העליו� ְֶדל�ב�
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(ער עימו לוקח אז ג� הנה אר�, דר� מנהג בה� להנהג ואחרֿכ� המדרש, לבית ְְְִֵֶַָהכנסת
ל�ב� הארת עלֿידי שנתגלו היא, טהורה בחינת הנשמה, פנימיות של הכוחות מיט) ִֶֶנעמט
ועד קצת). (חסר ג� מועיל שזה אלול, דחודש הרחמי� מידות י"ג הארת ובדוגמת ְַהעליו�.
מלכותו, להיכל שנכנסי� מה'יחידיֿסגולה' �נע�ה ועד אחריו, ה� הולכי� העירה ְְְֲִֶֶֶַַָָָ��לכת�

לבד� ל� שיהיו לאופ� �לח�ד�הי29ועד �מל�א ישראל ,30. ְְִִַָ

ÍÈ˘ÓÓÂנימי�ת31במאמר� וגילוי שלמעלה �ני� דהארת לגילוי קיו� שיהיה ��כדי ,ְְְִִִִֵֶֶַָָ
שנאמר מה וזהו וצדקה. תורה ה� וה�לי� �לי�. לעשות צרי� ��וקי�32הנשמה, ְְִִִֵֵַַָ

ואל אמי �ית אל שהבאתיו עד אר�נ� ולא אחז�יו גו' נפשי שאהבה את אבקשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ברח�ב�ת
זו אמי שבית במאמר שכתוב וכמו התורה, עני� הוא ה�רתי וחדר אמי �ית ה�רתי. ְִִִִֵֶֶֶֶָָחדר

פה שבעל תורה זו הורתי וחדר שבכתב הצדקה,33תורה עני� על מורה וברחובות ובשווקי� ,
הצדקה. �קו הוא עסק בעלי של עבודת� ועיקר עסק, בעלי על קאי וברחובות בשווקי� ְִַָכי

וידוע בשושני�, הרועה לי ודודי לדודי אני שנאמר מה כ� ג� ב'34וזהו יש שבשושני�
עלי� תליסר בה יש דשושנה הרחמי�, מידות י"ג על קאי שהשושני� א', כנגד35פירושי�, ִִָָ

שש�ני� אלא שושני� אלֿ�קרי וב', דרחמי, מכילי� דב'36י"ג שהשייכות בהלכות, שש�ני� , ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַ
ג� נכלל שבזה התורה, הלכות הוא הרחמי� מידות לי"ג שהכלי לפי היא, אלו פירושי�

המצוות מעשה לידי מביא לימוד כי הצדקה, צדקה.37עני� היא שכללות� ,

Â‰ÊÂ�שיצא ומחכה בשדה המל� נמצא אלול שמראשֿחודש אלול, דחודש העני� ְֵֶכללות
שוחקות פני� �מראה יפות פני� בסבר כול� את ומקבל פניו, את להק�יל ְְְִֶַַלקראתו
ל� ויש� עד גו' מיברכ� כהני� שבברכת הברכות וכל אלי�, פניו ה' יאר אשר ֵָלכול�,

כול38שלו� זו שברכה הברכות, כל את הגשמיי�,39לת לעניני� עד למטה נמש� זה וכל ,ַ
מעשה עלֿידי ובפרט בעול�, שלו� לעשות ניתנה התורה ש�ל התורה לימוד ֶָעלֿידי

ב'אגרתֿהקודש' (וכמבואר יותר למטה עוד נמש� שעלֿידיֿזה שעלֿידיֿזה40הצדקה ועד ,(ְַ
שנאמר [וכמו צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה באי� וצדקה) ציו�41(תורה

�ריש �אמ�ר יהיה שאז השבעאֿדנחמ�א בפועל ונתקיי� בצדקה], ושביה תיפדה ְְְִֵֶֶָָָָבמשפט
שערי� בכל ל� תת� ושוטרי� שופטי� היע�ד42פרשתנו ויקויי� שופטי�43, ואשיבה ִַ

דיד�. ובעגלא ממש בקרוב כבראשונה,
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יז.29) ה, משלי

ב.30) רח, ח"א א. לב, ח"ג זהר ראה

ד.31) לב, ש� לקו"ת

ב�ד.32) ג, שה"ש

שה"ש33) אוה"ת ש�. מל� ובמקדש סע"ב מ, ח"ג זהר ראה

שעג). (ע' עה"פ ח"ב

(לג,34) בשושני� הרועה גו' לדודי אני ד"ה ראה פ' לקו"ת

(סה"מ זו שנה ראה דש"פ לדודי אני ד"ה ג� וראה ואיל�). א

ואיל�). 466 ע' תשל"ה

בתחילתה.35) הזהר הקדמת

וש"נ.36) א. ל, שבת ב. עדר, ב. כ, ח"ב זהר

וש"נ.37) א. יז, ב"ק ראה

כב�כז.38) ו, נשא

ספרי39) כהני�.ראה ברכת בעני� ובמדחז"ל ש�. נשא

ט.40) סימ�

תפדה41) במשפט ציו� ד"ה בארוכה וראה כז. א, ישעי'

קכה ע' אב מלוקט המאמרי� ספר – מנח� (תורת מנ"א דער"ח

ואיל�). קלד ע' (ש� זו שנה דברי� וש"פ ואיל�)

יח.42) טז, שופטי�

כו.43) ש�, ישעי'

.a"nyz'd lel` ycegÎy`xc '` mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

מדי‡ ונשנה החוזר חודש', 'ראש – ובעניננו פע�, מדי ונשנה החוזר עני� ישנו שכאשר פעמי� כמה דובר .

השיי� פרטי עני� ישנו חודש', 'ראש שבכל המשותפת והנקודה הכללי העני� על נוס� הנה בחדשו, חודש
כדלקמ�. זה, חודש' ל'ראש במיוחד

עשה אלקי� בצל� "כי שכתוב כמו אלקי�, בצל� � היא האד� מבני ואחד אחד כל בריאת לדבר: דוגמא
"מל� א): עמוד סו� לז, (סנהדרי� ז"ל חכמינו ובלשו� לזה. זה דומי� האד� בני אי� וא�ֿעלֿפיֿכ�, האד�", את
דברי� "בשלשה לחבירו", דומה מה� אחד ואי� הראשו� אד� של בחותמו אד� כל טבע הקב"ה המלכי� מלכי

א). לח, (ש� ובדעת" במראה בקול מחבירו, משתנה אד�

ועל שבו, השכל הוא האד� עיקר שהרי � עיקריי� עניני� ה� לחבירו אד� שבי� השינויי� שפרטי ומוב�,
שוות". דיעותיה� "אי� אמרו זה

כאשר שג� שבעול�, הפרטי� לכל בנוגע ג� הוא שכ� מוב�, � בלב�" נת� העול� "את שכתוב מה ועלֿפי
פרט וג� לו, המיוחד פרטי עני� מה� אחד בכל יש משותפת, ונקודה השווה צד בה� שיש דברי� אודות מדובר

עיקרי. עני� הוא זה

עני� ישנו חודש', 'ראש שבכל המשותפת והנקודה השווה הצד על נוס� חודש': ל'ראש בנוגע ועלֿדר�ֿזה
ד'ראש הכללי שהעני� בלבד זו לא אומרת: זאת עיקרי. עני� הוא שג� זה, חודש' ל'ראש במיוחד השיי� פרטי
העני� ג� אלא קמשמעֿל�, דמאי � עיקרי עני� הוא חודש') 'ראש שבכל המשותפת והנקודה השווה (הצד חודש'

עיקרי. עני� הוא � ממשנהו אחד חודש' 'ראש מתחלק שבו הפרטי

שבזה הוי', דש� הצירופי� מי"ב אחד צירו� מאיר השנה חדשי מי"ב חודש שבכל האריז"ל בכתבי וכמבואר
דש� הגילוי מאיר החדשי� שבכל א�ֿעלֿפי כי � למשנהו אחד חודש') (ו'ראש חודש שבי� החילוק מודגש

הוי'. דש� הצירו� אופ� � האותיות בסדר חילוק ישנו הרי הוי',

ש� שמפרטי� (כפי מיוחד בפסוק ונרמז מתבטא חודש שבכל הוי' ש� שצירו� ש� המבואר עלֿפי ובפרט
יותר עוד מודגש שבזה � חודש) לכל מיוחד פסוק � הוי' ש� צירופי י"ב מרומזי� שבה� הפסוקי� י"ב את

שבי הפסוקי�.החילוק שבתוכ� לחילוק בהתא� למשנהו, אחד חודש �

בחילוק מתבונני� כאשר כי � עיקריי� עניני� ה� למשנהו אחד חודש שבי� החילוקי� פרטי שג� מוב� ומזה
רואי� אזי הוי', ש� צירופי י"ב מרומזי� שבה� הפסוקי� שבתוכ� בחילוק וכ� הוי', ש� צירופי י"ב שבי�

עיקריי�. עניני� ה� אלו שחילוקי�

חודש':· 'ראש שבכל השוה והצד המשותפת בנקודה הביאור .

'ראש הש� דיוק אודות ועוד) וב'אורֿהתורה' ב'עטרתֿראש' (ב'לקוטיֿתורה' נשיאינו רבותינו בדרושי מבואר
חודש', 'ראש וכ� השנה',

חדשיכ�" "ובראשי יא) כה, (פינחס שכתוב כמו שבכתב, בתורה – חודש' 'ראש בתורה: המובא לשו� [שזהו
שבעלֿפה בתורה – בתשרי) (באחד השנה' ו'ראש הדיוק],1ועוד. בתכלית הוא זה לשו� וא�ֿכ�, ,

הכולל "ראש" בדוגמת שהוא היינו, ענינו, תוכ� על מורה � "ראש" � הקודש בלשו� לו יקראו אשר ששמו
במקומו). הוא אבר שכל כמו (ג� הגו� אברי כל את המנהיג והוא שלו, ואברי� הגו� כל חיות את
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ולדעת1) השנה", "ראש בש� בתשרי אחד נקרא (לא בתושב"כ
א) כט, (פינחס ע"ז נאמר � נבה"ע) בניס� א) יא, (ר"ה יהושע ר'
לחודש אחד "ביו� � ב) (ח, ובנחמי' לחודש", באחד השביעי "בחודש
כמפורש יוהכ"פ, על קאי � א) (מ, ביחזקאל השנה" ["ראש השביעי".
דוקא היובל שנת על וקאי לחודש", בעשור השנה "בראש בקרא

א)]. יב, (ערכי�
ראש ג"כ נקרא ש"יוהכ"פ א) נח, (ר"ה בלקו"ת מהמבואר ולהעיר
פנימיות יש ג"כ הראש שבבחי' ופנימיות, נשמה בחי' והוא בכתוב,

החיצוניות". בסוד השנה ובראש הפנימית בסוד יוהכ"פ . . וחיצוניות
משא"כ נבה"ע, שבתשרי (והפס"ד) ר"א דעת ע"פ זהו ולכאורה

ש�. ר"י לדעת
דזה א)) יב, (ש� כר"י בתקופות � (ולכ� הדעות דב' התיוו� וידוע
הכוונות שער א. כז, ר"ה � מצלינ� כמא� (תוד"ה בדיבור וזה במחשבה
� דפוסי� (בכמה פ"ד ר"ה שער פע"ח א'. דרוש ר"ה עני� להאריז"ל

ואכ"מ. ש�). ובהערות 483ֿ4 ע' חט"ז לקו"ש וראה פ"ו).



ט

.a"nyz'd lel` ycegÎy`xc '` mei zgiy .c"qa

מוגה בלתי

מדי‡ ונשנה החוזר חודש', 'ראש – ובעניננו פע�, מדי ונשנה החוזר עני� ישנו שכאשר פעמי� כמה דובר .

השיי� פרטי עני� ישנו חודש', 'ראש שבכל המשותפת והנקודה הכללי העני� על נוס� הנה בחדשו, חודש
כדלקמ�. זה, חודש' ל'ראש במיוחד

עשה אלקי� בצל� "כי שכתוב כמו אלקי�, בצל� � היא האד� מבני ואחד אחד כל בריאת לדבר: דוגמא
"מל� א): עמוד סו� לז, (סנהדרי� ז"ל חכמינו ובלשו� לזה. זה דומי� האד� בני אי� וא�ֿעלֿפיֿכ�, האד�", את
דברי� "בשלשה לחבירו", דומה מה� אחד ואי� הראשו� אד� של בחותמו אד� כל טבע הקב"ה המלכי� מלכי

א). לח, (ש� ובדעת" במראה בקול מחבירו, משתנה אד�

ועל שבו, השכל הוא האד� עיקר שהרי � עיקריי� עניני� ה� לחבירו אד� שבי� השינויי� שפרטי ומוב�,
שוות". דיעותיה� "אי� אמרו זה

כאשר שג� שבעול�, הפרטי� לכל בנוגע ג� הוא שכ� מוב�, � בלב�" נת� העול� "את שכתוב מה ועלֿפי
פרט וג� לו, המיוחד פרטי עני� מה� אחד בכל יש משותפת, ונקודה השווה צד בה� שיש דברי� אודות מדובר

עיקרי. עני� הוא זה

עני� ישנו חודש', 'ראש שבכל המשותפת והנקודה השווה הצד על נוס� חודש': ל'ראש בנוגע ועלֿדר�ֿזה
ד'ראש הכללי שהעני� בלבד זו לא אומרת: זאת עיקרי. עני� הוא שג� זה, חודש' ל'ראש במיוחד השיי� פרטי
העני� ג� אלא קמשמעֿל�, דמאי � עיקרי עני� הוא חודש') 'ראש שבכל המשותפת והנקודה השווה (הצד חודש'

עיקרי. עני� הוא � ממשנהו אחד חודש' 'ראש מתחלק שבו הפרטי

שבזה הוי', דש� הצירופי� מי"ב אחד צירו� מאיר השנה חדשי מי"ב חודש שבכל האריז"ל בכתבי וכמבואר
דש� הגילוי מאיר החדשי� שבכל א�ֿעלֿפי כי � למשנהו אחד חודש') (ו'ראש חודש שבי� החילוק מודגש

הוי'. דש� הצירו� אופ� � האותיות בסדר חילוק ישנו הרי הוי',

ש� שמפרטי� (כפי מיוחד בפסוק ונרמז מתבטא חודש שבכל הוי' ש� שצירו� ש� המבואר עלֿפי ובפרט
יותר עוד מודגש שבזה � חודש) לכל מיוחד פסוק � הוי' ש� צירופי י"ב מרומזי� שבה� הפסוקי� י"ב את

שבי הפסוקי�.החילוק שבתוכ� לחילוק בהתא� למשנהו, אחד חודש �

בחילוק מתבונני� כאשר כי � עיקריי� עניני� ה� למשנהו אחד חודש שבי� החילוקי� פרטי שג� מוב� ומזה
רואי� אזי הוי', ש� צירופי י"ב מרומזי� שבה� הפסוקי� שבתוכ� בחילוק וכ� הוי', ש� צירופי י"ב שבי�

עיקריי�. עניני� ה� אלו שחילוקי�

חודש':· 'ראש שבכל השוה והצד המשותפת בנקודה הביאור .

'ראש הש� דיוק אודות ועוד) וב'אורֿהתורה' ב'עטרתֿראש' (ב'לקוטיֿתורה' נשיאינו רבותינו בדרושי מבואר
חודש', 'ראש וכ� השנה',

חדשיכ�" "ובראשי יא) כה, (פינחס שכתוב כמו שבכתב, בתורה – חודש' 'ראש בתורה: המובא לשו� [שזהו
שבעלֿפה בתורה – בתשרי) (באחד השנה' ו'ראש הדיוק],1ועוד. בתכלית הוא זה לשו� וא�ֿכ�, ,

הכולל "ראש" בדוגמת שהוא היינו, ענינו, תוכ� על מורה � "ראש" � הקודש בלשו� לו יקראו אשר ששמו
במקומו). הוא אבר שכל כמו (ג� הגו� אברי כל את המנהיג והוא שלו, ואברי� הגו� כל חיות את
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ולדעת1) השנה", "ראש בש� בתשרי אחד נקרא (לא בתושב"כ
א) כט, (פינחס ע"ז נאמר � נבה"ע) בניס� א) יא, (ר"ה יהושע ר'
לחודש אחד "ביו� � ב) (ח, ובנחמי' לחודש", באחד השביעי "בחודש
כמפורש יוהכ"פ, על קאי � א) (מ, ביחזקאל השנה" ["ראש השביעי".
דוקא היובל שנת על וקאי לחודש", בעשור השנה "בראש בקרא

א)]. יב, (ערכי�
ראש ג"כ נקרא ש"יוהכ"פ א) נח, (ר"ה בלקו"ת מהמבואר ולהעיר
פנימיות יש ג"כ הראש שבבחי' ופנימיות, נשמה בחי' והוא בכתוב,

החיצוניות". בסוד השנה ובראש הפנימית בסוד יוהכ"פ . . וחיצוניות
משא"כ נבה"ע, שבתשרי (והפס"ד) ר"א דעת ע"פ זהו ולכאורה

ש�. ר"י לדעת
דזה א)) יב, (ש� כר"י בתקופות � (ולכ� הדעות דב' התיוו� וידוע
הכוונות שער א. כז, ר"ה � מצלינ� כמא� (תוד"ה בדיבור וזה במחשבה
� דפוסי� (בכמה פ"ד ר"ה שער פע"ח א'. דרוש ר"ה עני� להאריז"ל

ואכ"מ. ש�). ובהערות 483ֿ4 ע' חט"ז לקו"ש וראה פ"ו).



a"nyz'dי ,lel` yceg y`xc '` mei zgiy

כמה וכי וגו', חדשיכ� "ובראשי איתא: א) (רמח, חדשיכ�" "ובראשי הפסוק על פינחס פרשת בזהר והנה,
ירחא בכל תרי� ראשי אלא לגבה, רישא דאיהו שמשא אלא לסיהרא רישא לית והא לסיהרא, אינו� ראשי�

כו'". ויוס� יעקב דאינו� וירחא,

ב' ישנ� בלבד) אחד יו� הוא כאשר (ג� חודש' 'ראש בכל כי � רבי� לשו� חדשיכ�" "ובראשי נאמר ולכ�
ויוס�". "יעקב � ראשי�

ואיל�): א'קסה (פינחס ב'אורֿהתורה' המבואר עלֿפי – בזה והביאור

יחוד � היחוד עני� עלֿידי שנעשה (סיהרא) המלכות דספירת החידוש על מורה ד"חודש" העני� כללות
שנעשה היחוד (ב) התפארת, ספירת יעקב, עלֿידי שנעשה היחוד (א) אופני�: ב' ישנ� ובזה וסיהרא. שמשא

היסוד. ספירת יוס�, עלֿידי

שנעשה והיחוד בלבד, חיצוני יחוד הוא ורחל, יעקב יחוד יעקב, עלֿידי שנעשה היחוד שביניה�: והחילוק
לנישואי�. אירוסי� שבי� החילוק ועלֿדר� ממש. פנימי יחוד הוא היסוד, ספירת יוס�, עלֿידי

שיהיה כדי כי � יוס� עלֿידי הוא יעקב של תולדות שעיקר היינו, יוס�", יעקב תולדות ד"אלה העני� וזהו
"מאי טובי�", מעשי� צדיקי� של ד"תולדותיה� העני� (כולל בפועל הולדה של המשכתעני� � מצוות" פירי

לכל בר "המשביר שהוא יוס�, עלֿידי נעשה זה הרי דוקא), בפועל במעשה הגשמי הזה בעול� ומצוות תורה
האר�", "ערות מצרי�, באר� � ביותר מטה למטה עד בריאהֿיצירהֿעשיה, בעולמות ההמשכה על דקאי האר�",

יוס�". יעקב תולדות "אלה � יעקב של ענינו נמש� ש� שג�

ויוס� יעקב של שענינ� היינו, � ליוס� אירע ליעקב שאירע מה שכל ז"ל רבותינו במדרשי שמצינו מה וזהו
בעולמות � למטה יעקב של ענינו והמשכת דירידת ההוספה נפעלת יוס� שעלֿידי אלא הוא, אחד

בריאהֿיצירהֿעשיה.

מנחה (שחרית התפילות שג' מקומות בכמה מבואר חודש': ד'ראש מוס� בתפלת ג� מתבטא זה ועני�
אופני ב' ישנ� חודש' שב'ראש ומאחר יוס�. כנגד היא מוס� ותפלת ויעקב, יצחק אברה� כנגד ה� ומעריב)
הוספה � שענינו יוס�, כנגד מוס�, תפילת � נוספת תפילה חודש' ב'ראש מתפללי� לכ� ויוס�, דיעקב היחוד

למטה. והגילוי ההמשכה עלֿידי דיעקב, העני� על

יעקב עלֿידי היחוד להיות צרי� לראש לכל כי � ויוס� יעקב רבי�, לשו� חדשיכ�" ד"בראשי העני� וזהו
הנישואי�). עני� (בדוגמת יוס� שעלֿידי היחוד לבוא יכול לאחריֿזה ורק האירוסי�), עני� (בדוגמת

האד�:‚ בעבודת בזה והביאור .
האד� לעבודת בנוגע ונישואי�, אירוסי� פנימי, ויחוד חיצוני יחוד דיוס�, והיחוד דיעקב היחוד שבי� החילוק

דאתהפכא: לעבודה דאתכפיא העבודה שבי� החילוק � הוא

האד� של בפנימיותו חודרת אינה דאתכפיא העבודה כי חיצוני, דיחוד העני� בדוגמת היא דאתכפיא העבודה
הרי בלבד דאתכפיא באופ� היא שעבודתו הבינוני שאצל י"בֿי"ג) (פרק בתניא כמבואר כו', טבעו לשינוי עד
ושלימות בלבד; דאירוסי� העני� בדוגמת היא זו עבודה ולכ� כו'", בתקפו הוא הרע של ועצמותו "מהותו
דנישואי�, פנימי היחוד בדוגמת ממש, בפנימיותו חודרת זו שעבודה דאתהפכא, העבודה היא העבודה

האירוסי�. בעני� שלימות נפעל שעלֿידיֿזה

וג� דאתכפיא, העבודה היא ישראל) בני רוב (אצל העבודה שעיקר מוב�, תדבר, הרוב על שהתורה ומאחר
שראשית היינו, דאתכפיא, העבודה הקדמת לאחרי רק שיי� זה הרי � דאתהפכא השלימות לתכלית באי� כאשר

לעב לבוא יכולי� לאחריֿזה ורק דאתכפיא, העבודה היא ד"חודשהעבודה העבודה שזוהי � דאתהפכא ודה
א). ג, במדבר לקוטיֿתורה (ראה דאתכפיא העבודה הראשו�", ה"חודש עבודת לאחרי הבאה השני",

שנעשה היחוד הקדמת עלֿידי אלא יוס� עלֿידי שנעשה ליחוד לבוא אפשר שאי לעיל המבואר [ועלֿדר�
בלבד)]. יוס� (ולא ויוס� יעקב ראשי�, ב' ישנ� חודש' 'ראש בכל שלכ�, יעקב, עלֿידי

ומצב� למעמד� הזה בזמ� ישראל בני של ומצב� מעמד� כללות שבי� החילוק זה הרי � יותר ובכללות
הזה ש"העול� ט"ו) פרשה סו� (שמותֿרבה ז"ל רבותינו במדרשי כמבואר � והשלימה האמיתית בגאולה

עושי�". בועלי� כי שנאמר נישואי�, יהיו המשיח לימות אבל . . לעול� לי וארשתי� שנאמר היו, אירוסי�
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יעקב, עלֿידי שנעשה היחוד רק לא � וסיהרא שמשא דיחוד העני� שזהו חודש', 'ראש בכל נפעל זה ומעי�
יוס�. עלֿידי שנעשה היחוד ג� אלא

לראש„ במיוחד השיי� פרטי עני� ישנו לעיל), (כאמור חודש' 'ראש שבכל המשותפת הנקודה על נוס� .
אלול: חודש

למשה הקב"ה אמר אלול חודש בראש אליעזר דרבי בפרקי "תניא ראשֿהשנה): הלכות (ריש בטור איתא
שבראש מוב�, ונעשי�", נזכרי� האלה ש"הימי� ומאחר כו'". אחרונות לוחות לקבל עלה שאז ההרה, אלי עלה

מישראל. ואחת אחד כל אצל להר משה דעליית העני� (מעי�) נפעל בשנה שנה מדי אלול חודש

ירדו לא דעליוני� הגזירה ביטול היה שאז � תורה דמת� העני� כללות ע� קשורה להר משה עליית והנה,
ועלֿדר�ֿזה ה'", אל עלה אמר משה "ואל סיני", הר על ה' "וירד שכתוב כמו למעלה, יעלו לא ותחתוני� למטה

אחרונות. לוחות לקבל אלול) חודש (בראש להר משה לעליית בנוגע מוב�

על ז"ל רבותינו במדרשי המבואר עלֿפי – אחרונות לוחות לקבל להר משה דעליית העילוי גודל ומוב�
ארבעי� על דקאי ברצו�", אחרוני� א� ברצו� הראשוני� "מה הראשוני�", כימי� בהר עמדתי "ואנכי הפסוק

הכיפורי�. יו� עד אלול חודש מראש אחרונות, לוחות לקבל בהר משה שהיה יו�

יו� דארבעי� ה"רצו�" לגבי אחרונות) (דלוחות האחרוני� יו� דארבעי� ב"רצו�" עילוי ישנו ואדרבה:
בתורה נלמד האחרוני� יו� דארבעי� שה"רצו�" בזה מתבטא שהדבר כפי � ראשונות) (דלוחות הראשוני�

הכתובי� מפשטות המוב� הראשוני� יו� דארבעי� כה"רצו�" (דלא דוקא בהשבעלֿפה שיש שבכתב), בתורה
תורה. מדברי יותר סופרי� דברי עלי חמורי�) (או ערבי� ז"ל רבותינו כמאמר שבכתב, תורה לגבי עילוי

שזוהי התשובה, עבודת עלֿידי נפעל אחרונות) (לוחות אחרוני� יו� דארבעי� שה"רצו�" לפי � הדבר וטע�
במקו� ז"ל רבותינו כמאמר ראשונות), דלוחות ראשוני� יו� (ארבעי� הצדיקי� עבודת מאשר יותר נעלית עבודה

ש�. לעמוד יכולי� אי� גמורי� צדיקי� אפילו עומדי� תשובה שבעלי

"העבירו‰ אלול) חודש (בראש אחרונות לוחות לקבל להר עלה משה שכאשר איתא ש� הטור דברי בהמש� .

כדי החודש, וכל ושנה שנה בכל אלול חודש בראש תוקעי� שיהיו ז"ל חכמינו התקינו לכ� . . במחנה שופר
וגו'". בעיר שופר יתקע א� שנאמר תשובה, שיעשו ישראל להזהיר

מלשו� הוא ש"שופר" מה ג� וזהו התענוג, המשכת נפעל שופר תקיעת שעלֿידי בחסידות מבואר והנה,
שהשופר ומה ("שופרא"). תענוג של עני� שזהו נוראי�), דימי� התפילה בנוסח שאומרי� (כפי מעשיכ�" "שפרו
עני� ע� קשורה גופא זו חרדה הרי � יחרדו" לא וע� בעיר שופר יתקע "א� שכתוב כמו חרדה, לידי מביא

עילאה. דיראה העני� ועלֿדר� התענוג,

עתה שהוא באופ� יהיה "לא גדול", "שופר � שופר דתקיעת השלימות תכלית יהיה שאז לבוא, לעתיד ולכ�,
(לקוטיֿתורה גדול" שופר לכ� ג� ונקרא בלבד, "שופרות א� כי שופרות", ואחרֿכ� וזכרונות מלכיות שתוקעי�
שעיקר לפי מ"ו)), סעי� ראה פרשת שבת (שיחת לעיל ג� (והוזכר האריז"ל בכתבי כמבואר ג), נט, ראשֿהשנה

וזכרונות). מלכיות (ולא "שופרות" � התענוג המשכת הוא שופר דתקיעת העני�

טובי� ד"מעשי� העני� על נוס� היינו, מעשיכ�", "שפרו תענוג, של באופ� עבודה � האד� בעבודת וענינו
של באופ� מעשיכ�", ד"שפרו באופ� העבודה כללות נעשית א), פה, שמיניֿעצרת לקוטיֿתורה (ראה ומאירי�"
שבעני� השלימות לתכלית ועד ומאירי�"), טובי� ("מעשי� האור עני� מכללות יותר נעלה עני� שזהו תענוג,

עתיק. פנימיות � התענוג פנימיות ג� אלא התענוג חיצוניות רק לא � התענוג

שנמש� עני� (ולא האד� עבודת עלֿידי הנעשה עני� שזהו מורה מעשיכ�" "שפרו הלשו� בזה: עני� ועוד
ופעול עבודתו � שלו" ד"קב העילוי ג� בזה יש וא�ֿכ�, ג�מלמעלה). מקבל הוא הרי ועלֿידיֿזה דוקא, תו

דעשר העני� עלֿדר� קבי�, העשר דכל השלימות לתכלית זוכה שהוא היינו, חבירו", של קבי� ה"תשעה את
השלימות. תכלית על מורה עשר שמספר כידוע וכיוצאֿבזה, דלעתידֿלבוא, שירות

העילוי ישנו שבה� אחרונות, לוחות לקבל להר משה עליית � אלול חודש שבראש המיוחד העני� וזהו
השלימות. תכלית תענוג, מתו� התשובה עבודת � שופר דתקיעת העני� וכ� התשובה, דעבודת

Â,לב (ראה ב'לקוטיֿתורה' כמבואר � מיוחדת כח נתינת ישנה אלול דחודש העבודה לכללות בנוגע והנה, .
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יעקב, עלֿידי שנעשה היחוד רק לא � וסיהרא שמשא דיחוד העני� שזהו חודש', 'ראש בכל נפעל זה ומעי�
יוס�. עלֿידי שנעשה היחוד ג� אלא

לראש„ במיוחד השיי� פרטי עני� ישנו לעיל), (כאמור חודש' 'ראש שבכל המשותפת הנקודה על נוס� .
אלול: חודש

למשה הקב"ה אמר אלול חודש בראש אליעזר דרבי בפרקי "תניא ראשֿהשנה): הלכות (ריש בטור איתא
שבראש מוב�, ונעשי�", נזכרי� האלה ש"הימי� ומאחר כו'". אחרונות לוחות לקבל עלה שאז ההרה, אלי עלה

מישראל. ואחת אחד כל אצל להר משה דעליית העני� (מעי�) נפעל בשנה שנה מדי אלול חודש

ירדו לא דעליוני� הגזירה ביטול היה שאז � תורה דמת� העני� כללות ע� קשורה להר משה עליית והנה,
ועלֿדר�ֿזה ה'", אל עלה אמר משה "ואל סיני", הר על ה' "וירד שכתוב כמו למעלה, יעלו לא ותחתוני� למטה

אחרונות. לוחות לקבל אלול) חודש (בראש להר משה לעליית בנוגע מוב�

על ז"ל רבותינו במדרשי המבואר עלֿפי – אחרונות לוחות לקבל להר משה דעליית העילוי גודל ומוב�
ארבעי� על דקאי ברצו�", אחרוני� א� ברצו� הראשוני� "מה הראשוני�", כימי� בהר עמדתי "ואנכי הפסוק

הכיפורי�. יו� עד אלול חודש מראש אחרונות, לוחות לקבל בהר משה שהיה יו�

יו� דארבעי� ה"רצו�" לגבי אחרונות) (דלוחות האחרוני� יו� דארבעי� ב"רצו�" עילוי ישנו ואדרבה:
בתורה נלמד האחרוני� יו� דארבעי� שה"רצו�" בזה מתבטא שהדבר כפי � ראשונות) (דלוחות הראשוני�

הכתובי� מפשטות המוב� הראשוני� יו� דארבעי� כה"רצו�" (דלא דוקא בהשבעלֿפה שיש שבכתב), בתורה
תורה. מדברי יותר סופרי� דברי עלי חמורי�) (או ערבי� ז"ל רבותינו כמאמר שבכתב, תורה לגבי עילוי

שזוהי התשובה, עבודת עלֿידי נפעל אחרונות) (לוחות אחרוני� יו� דארבעי� שה"רצו�" לפי � הדבר וטע�
במקו� ז"ל רבותינו כמאמר ראשונות), דלוחות ראשוני� יו� (ארבעי� הצדיקי� עבודת מאשר יותר נעלית עבודה

ש�. לעמוד יכולי� אי� גמורי� צדיקי� אפילו עומדי� תשובה שבעלי

"העבירו‰ אלול) חודש (בראש אחרונות לוחות לקבל להר עלה משה שכאשר איתא ש� הטור דברי בהמש� .

כדי החודש, וכל ושנה שנה בכל אלול חודש בראש תוקעי� שיהיו ז"ל חכמינו התקינו לכ� . . במחנה שופר
וגו'". בעיר שופר יתקע א� שנאמר תשובה, שיעשו ישראל להזהיר

מלשו� הוא ש"שופר" מה ג� וזהו התענוג, המשכת נפעל שופר תקיעת שעלֿידי בחסידות מבואר והנה,
שהשופר ומה ("שופרא"). תענוג של עני� שזהו נוראי�), דימי� התפילה בנוסח שאומרי� (כפי מעשיכ�" "שפרו
עני� ע� קשורה גופא זו חרדה הרי � יחרדו" לא וע� בעיר שופר יתקע "א� שכתוב כמו חרדה, לידי מביא

עילאה. דיראה העני� ועלֿדר� התענוג,

עתה שהוא באופ� יהיה "לא גדול", "שופר � שופר דתקיעת השלימות תכלית יהיה שאז לבוא, לעתיד ולכ�,
(לקוטיֿתורה גדול" שופר לכ� ג� ונקרא בלבד, "שופרות א� כי שופרות", ואחרֿכ� וזכרונות מלכיות שתוקעי�
שעיקר לפי מ"ו)), סעי� ראה פרשת שבת (שיחת לעיל ג� (והוזכר האריז"ל בכתבי כמבואר ג), נט, ראשֿהשנה

וזכרונות). מלכיות (ולא "שופרות" � התענוג המשכת הוא שופר דתקיעת העני�

טובי� ד"מעשי� העני� על נוס� היינו, מעשיכ�", "שפרו תענוג, של באופ� עבודה � האד� בעבודת וענינו
של באופ� מעשיכ�", ד"שפרו באופ� העבודה כללות נעשית א), פה, שמיניֿעצרת לקוטיֿתורה (ראה ומאירי�"
שבעני� השלימות לתכלית ועד ומאירי�"), טובי� ("מעשי� האור עני� מכללות יותר נעלה עני� שזהו תענוג,

עתיק. פנימיות � התענוג פנימיות ג� אלא התענוג חיצוניות רק לא � התענוג

שנמש� עני� (ולא האד� עבודת עלֿידי הנעשה עני� שזהו מורה מעשיכ�" "שפרו הלשו� בזה: עני� ועוד
ופעול עבודתו � שלו" ד"קב העילוי ג� בזה יש וא�ֿכ�, ג�מלמעלה). מקבל הוא הרי ועלֿידיֿזה דוקא, תו

דעשר העני� עלֿדר� קבי�, העשר דכל השלימות לתכלית זוכה שהוא היינו, חבירו", של קבי� ה"תשעה את
השלימות. תכלית על מורה עשר שמספר כידוע וכיוצאֿבזה, דלעתידֿלבוא, שירות

העילוי ישנו שבה� אחרונות, לוחות לקבל להר משה עליית � אלול חודש שבראש המיוחד העני� וזהו
השלימות. תכלית תענוג, מתו� התשובה עבודת � שופר דתקיעת העני� וכ� התשובה, דעבודת

Â,לב (ראה ב'לקוטיֿתורה' כמבואר � מיוחדת כח נתינת ישנה אלול דחודש העבודה לכללות בנוגע והנה, .
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ימי�ֿטובי�) (ולא החול" "ימות היות� למרות היינו, הרחמי�", מדות י"ג התגלות זמ� הוא ש"באלול ואיל�) א
הרחמי�. מדות די"ג הגילוי אז נמש�

פניו ומקבלי� לקראתו העיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� ה"משל בדוגמת שזהו ש� וכמבואר
המאמרי� (ספר ויכולי�" "רשאי� אלא "רשאי�", רק [ולא פניו להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאי� ואז בשדה,
יפות פני� בסבר כול� את מקבל והוא "רשאי�"], ג� אלא "יכולי�" רק לא לאיד�: וכ� ,(285 ע' ה'שי"ת
בשדה". יתבר� פניו אור להקביל יוצאי� אלול בחודש עלֿדר�ֿמשל העני� וכ� . . לכול� שוחקות פני� ומראה

� תשרי חודש לעבודת המתאימה ההכנה היא אלול) חודש מראש (החל אלול דחודש העבודה וכללות
ה� הרי העירה "בלכתו הנה בשדה, המל� פני את שמקבלי� שלאחרי ב'לקוטיֿתורה' המשל בהמש� כמבואר
השלימות לתכלית עד מחדר, לפני� חדר המל�, לקיתו� � גופא וש� מלכותו", להיכל . . אחריו הולכי�

בלחודוהי". ומלכא ד"ישראל

וגמר החתימה עני� נעשה שאז נעילה, בתפלת הכיפורי�, יו� בסו� נפעל בלחודוהי") ומלכא ("ישראל זה ועני�
בלחודוהי". ומלכא ד"ישראל העני� בדוגמת שזהו טובי�"), חיי� בספר "חתמנו אז אומרי� (ולכ� טובה חתימה

דיו� הגילויי� כל מתגלי� שאז הכיפורי�, יו� שלאחרי שמחתנו" ב"זמ� נפעל זה דעני� הגילוי ושלימות
באופ� טובה, חתימה דגמר העני� שלימות טבא", ד"פתקא העני� נפעל שאז להושענאֿרבה, עד הכיפורי�,
כללות נמש� שאז ושמחתֿתורה, בשמיניֿעצרת – אלו עניני� דכל השלימות לתכלית ועד חות�, גבי על דחות�
הרגל בבחינת ג� ומתגלה חודרת דשמחתֿתורה שהשמחה ועד ממש, בגילוי בלחודוהי" ומלכא ד"ישראל העני�

ישר בלב�").דבני נת� העול� "את (כי שבעול� הרגל בבחינת והגילוי ההמשכה ג� נפעלי� ועלֿידיֿזה אל,

מראש החל אלול, חודש בימי עוז וביתר שאת ביתר ישראל בני עבודת עלֿידי נפעל זה כל � לעיל וכאמור
אלול. חודש

Êכדי" בשופר תוקעי� אלול שבחודש לעיל כאמור התשובה, עבודת היא אלול חודש שעבודת מאחר והנה, .
� יו�] בכל פעמי� ב' גו'" וישעי אורי ה' "לדוד המזמור אמירת על [נוס� תשובה" שיעשו ישראל להזהיר
תשובה בהלכות הרמב"� (כפסקֿדי� נגאלי�" ה� "מיד היעוד לקיו� זוכי� אלול חודש עבודת שעלֿידי מוב�,

ה). הלכה ז פרק
"מחיל הולכי� � הגאולה ושלימות דגאולה אתחלתא (הגלות), לחוש�" ש� "ק� היעוד קיו� לאחרי וג�

הגאולה. בעני� � ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העניני�, בכל חיל" אל

בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה היעוד קיו� � כולל ממש, בימינו במהרה יהיה זה שכל ויהיֿרצו�
שוכני ורננו "הקיצו כי עמה�", ואהר� "ומשה רצונ�", כמצות . . חובותינו קרבנות את לפני� נעשה "וש�

רצו�. יהי כ� אמ� � עפר"

התורה", "שלימות � ומצוות בתורה ישראל בני עבודת שלימות וכ� הע�", ד"שלימות באופ� יהיה זה וכל
דפרשת ה' (יו� היומי חומש בשיעור שנאמר היעוד � כולל לגבולותיה, ישראל אר� כל � האר�" "שלימות וכ�
קני "אר� על דקאי רש"י וכפירוש גו'", לאבותי� נשבע כאשר גבול� את אלקי� ה' ירחיב "וא� � שופטי�)

אומות), שבעה אר� על (נוס� וקדמוני" קניזי

ממש. בימינו במהרה

***

Á"�ימי ירח גו' "ובכתה שכתוב שמה תצא) פרשת ריש (לקוטיֿתורה האריז"ל בכתבי שכתוב מה ידוע .
והתשובה. החשבו� חודש שהוא אלול, חודש על קאי

עני� מעי� שזהו ראשֿחודש, שבכל וסיהרא שמשא דיחוד העני� אודות לעיל שנתבאר למה הקשר [וזהו
הנישואי�]. לעני� הכנה זה הרי ימי�" ירח גו' "ובכתה שכתוב מה כי � וכנסתֿישראל דהקב"ה הנישואי�

על כללית המשכה נפעלת (בראשֿהשנה) שאז השנה, לראש הכנה היא אלול דחודש העבודה כללות והנה,
מ כי � קוני" את לשמש נבראתי ד"אני העבודה לכללות בנוגע כולה השנה ברואכל יו� הוא שראשֿהשנה אחר

לשמש נבראתי "אני � בריאתו תכלית שזוהי האד�, עבודת כללות כבר נכללת זה שביו� מוב�, הראשו�, אד�
קוני". את
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י"א) (פרק אליעזר דרבי בפרקי כמבואר � הבריאה בכללות ג� פועלת בראשֿהשנה האד� שעבודת ומוב�,
לבש גאות מל� "ה' באמרו כולו, העול� על למל� הקב"ה את המלי� בראשֿהשנה הראשו� אד� נברא שכאשר
הברואי� לכל אמר הראשו� שאד� ועד הראשו�), אד� ברוא יו� דראשֿהשנה, יו�" של ה"שיר (שזהו גו'"

עושנו". ה' לפני נברכה ונכרעה ונשתחוה "בואו שבעול�

שישנה ומוב� ראשֿהשנה. לקראת ההכנה עבודת נעשית שאז � אלול דחודש העילוי גודל מוב� ועלֿפיֿזה
המל� נמצא אלול שבחודש ב'לקוטיֿתורה' המבואר עלֿפי כמוב� � אלול חודש לעבודת מיוחדת נתינתֿכח

ו). סעי� (כנ"ל כו' בשדה

Ë:�ובהקדי גדול. פלא מצינו � כו' בשדה המל� נמצא אלול שבחודש ב'לקוטיֿתורה' למבואר בנוגע והנה, .
גודל ידוע גופא ובזה הדיוק. בתכלית ה� חסידות, דברי � ובכללות� שבעלֿפה, תורה – כולל תורה, דברי
הדיוק. בתכלית ה� בשדה דהמל� המשל שפרטי מוב� ועלֿפיֿזה הזק�. אדמו"ר של הזהב בלשו� הדיוק
מאירי� אלול שבחודש מבאר הזק� אדמו"ר והסברה: ביאור הדורש זה, משל בכללות פלא דבר ישנו ולכאורה,
בשדה שנמצא המל� בדוגמת שזהו מאחר 'יו�ֿטוב', ולא החול ימות ה� וא�ֿעלֿפיֿכ� הרחמי�, מדות י"ג
בשדה, פניו ומקבלי� לקראתו העיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� "משל לשונו: וזה מלכותו. בהיכל ולא
שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר כול� את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאי� ואז
אלול בחודש עלֿדר�ֿמשל העני� "כ� בנמשל: הוא וכ� כו'", אחריו הולכי� ה� הרי העירה ובלכתו לכול�,
והארה . . מדות י"ג הארת עני� שהוא אלי�, פניו ה' יאר כתיב הנה כי בשדה, יתבר� פניו אור להקביל יוצאי�
לקוטיֿשיחות (ראה אחת שיטה [לפי וכללות� ומקור� מדות הי"ג כל ראשית שהוא אֿל, מבחינת נמשכת היא זו

כו'". לנו ויאר הוי' אֿל שכתוב וכמו זו], שיטה לפי כא� מדבר הזק� ואדמו"ר ואיל�), 1348 ע' ד חלק

"בשדה", נמצא יהודי כאשר שג� � הוא אלול דחודש שהעילוי מוב�, זה, משל בפשטות לומדי� כאשר והנה,
בהיותו ג� הנה העול�), (עניני שדה בעניני הוא עוסק שאז החול, בימות ומצבו מעמדו ומצבשזהו במעמד

הרחמי�). מדות י"ג גילוי � (ובנמשל לשדה בא שהמל� מאחר כו', יפות פני� בסבר המל� מקבלו זה

יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� "משל הוא: הלשו� הרי � הזק� אדמו"ר של בלשונו שפיר דייקת כד אמנ�
הנמצאי� האנשי� אודות (ולא העיר" "אנשי אודות שמדובר היינו, בשדה", פניו ומקבלי� לקראתו העיר אנשי
לייא": "כלפי ולכאורה, בשדה, הנמצא המל� של פניו את לקבל כדי השדה אל מהעיר יוצאי� שה� "בשדה"),
אלול) (בחודש העיר מ� שיצאו העיר לאנשי הוא ממתי� וש� בשדה, נמצא שהמל� (בנמשל) לומר יתכ� כיצד

בשדה?! פניו את לקבל כדי

È:פשוט לאיש אפילו המוב� באופ� � בזה והביאור .
נשמתי בי שהחזרת וקיי� חי מל� לפני� אני "מודה הוא אומר � בוקר בכל משנתו מתעורר יהודי כאשר
בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה היא, טהורה בי שנתת "נשמה הוא אומר ידיו שנוטל ולאחרי כו'",
והרי ויו�. יו� בכל אלא שנולד, בשעה רק לא הנשמה, את לו נות� שהקב"ה היינו, בקרבי", משמרה ואתה
חי דבר הוא שהגו� העובדה עצ� כי � הגו�) (ולא העיקר היא שהנשמה פשוט) ליהודי (ג� בפשטות מוב�

שבקרבו. הנשמה מפני זה הרי כו') השדה בעניני ולעסוק ולטייל ולשתות לאכול ביכולתו אז (שרק

ואתה בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה . . בי שנתת "נשמה � הקב"ה של היא זו שנשמה ומאחר
מוב� הרי � בקרבי") משמרה "אתה � הקב"ה ע� היא קשורה בגו� היותה בעת שג� (היינו, בקרבי" משמרה
העיר". "אנשי � אלקינו" ל"עיר בעצ� שיי� מישראל ואחד אחד שכל פשוט) איש של בשכלו (ג� בפשטות

"מודה באמרו הנה כו', דספירות הדרגות בפרטי ידיעה לו שאי� פשוט יהודי אודות מדובר כאשר ואדרבה:
ומהותו'! ל'עצמותו כוונתו � כו'" בראתה אתה . . בי שנתת "נשמה כו'", נשמתי בי שהחזרת . . לפני� אני

"דער � הוא יודע שהוא היחיד התואר הקב"ה; של התוארי� פרטי אודות יודע אינו פשוט יהודי
כוונתו הרי כו', וספירות התוארי� פרטי אודות יודע שאינו ומאחר למעלה, שנמצא זה (העליו�), אויבערשטער"

ומהותו'! ל'עצמותו – היא בפשיטות

צור� יש אזי � "בעלֿשכל" אודות מדובר ומהותו',כאשר ל'עצמותו תהיה שכוונתו עליו ולפעול לו להסביר
כו'. ספירות אודות ידיעה לו שאי� מאחר הפשיטות, בתכלית זה הרי � פשוט יהודי אצל אבל למדותיו"; ולא "אליו
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י"א) (פרק אליעזר דרבי בפרקי כמבואר � הבריאה בכללות ג� פועלת בראשֿהשנה האד� שעבודת ומוב�,
לבש גאות מל� "ה' באמרו כולו, העול� על למל� הקב"ה את המלי� בראשֿהשנה הראשו� אד� נברא שכאשר
הברואי� לכל אמר הראשו� שאד� ועד הראשו�), אד� ברוא יו� דראשֿהשנה, יו�" של ה"שיר (שזהו גו'"

עושנו". ה' לפני נברכה ונכרעה ונשתחוה "בואו שבעול�

שישנה ומוב� ראשֿהשנה. לקראת ההכנה עבודת נעשית שאז � אלול דחודש העילוי גודל מוב� ועלֿפיֿזה
המל� נמצא אלול שבחודש ב'לקוטיֿתורה' המבואר עלֿפי כמוב� � אלול חודש לעבודת מיוחדת נתינתֿכח

ו). סעי� (כנ"ל כו' בשדה

Ë:�ובהקדי גדול. פלא מצינו � כו' בשדה המל� נמצא אלול שבחודש ב'לקוטיֿתורה' למבואר בנוגע והנה, .
גודל ידוע גופא ובזה הדיוק. בתכלית ה� חסידות, דברי � ובכללות� שבעלֿפה, תורה – כולל תורה, דברי
הדיוק. בתכלית ה� בשדה דהמל� המשל שפרטי מוב� ועלֿפיֿזה הזק�. אדמו"ר של הזהב בלשו� הדיוק
מאירי� אלול שבחודש מבאר הזק� אדמו"ר והסברה: ביאור הדורש זה, משל בכללות פלא דבר ישנו ולכאורה,
בשדה שנמצא המל� בדוגמת שזהו מאחר 'יו�ֿטוב', ולא החול ימות ה� וא�ֿעלֿפיֿכ� הרחמי�, מדות י"ג
בשדה, פניו ומקבלי� לקראתו העיר אנשי יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� "משל לשונו: וזה מלכותו. בהיכל ולא
שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר כול� את מקבל והוא פניו, להקביל לצאת שרוצה מי כל רשאי� ואז
אלול בחודש עלֿדר�ֿמשל העני� "כ� בנמשל: הוא וכ� כו'", אחריו הולכי� ה� הרי העירה ובלכתו לכול�,
והארה . . מדות י"ג הארת עני� שהוא אלי�, פניו ה' יאר כתיב הנה כי בשדה, יתבר� פניו אור להקביל יוצאי�
לקוטיֿשיחות (ראה אחת שיטה [לפי וכללות� ומקור� מדות הי"ג כל ראשית שהוא אֿל, מבחינת נמשכת היא זו

כו'". לנו ויאר הוי' אֿל שכתוב וכמו זו], שיטה לפי כא� מדבר הזק� ואדמו"ר ואיל�), 1348 ע' ד חלק

"בשדה", נמצא יהודי כאשר שג� � הוא אלול דחודש שהעילוי מוב�, זה, משל בפשטות לומדי� כאשר והנה,
בהיותו ג� הנה העול�), (עניני שדה בעניני הוא עוסק שאז החול, בימות ומצבו מעמדו ומצבשזהו במעמד

הרחמי�). מדות י"ג גילוי � (ובנמשל לשדה בא שהמל� מאחר כו', יפות פני� בסבר המל� מקבלו זה

יוצאי� לעיר בואו שקוד� למל� "משל הוא: הלשו� הרי � הזק� אדמו"ר של בלשונו שפיר דייקת כד אמנ�
הנמצאי� האנשי� אודות (ולא העיר" "אנשי אודות שמדובר היינו, בשדה", פניו ומקבלי� לקראתו העיר אנשי
לייא": "כלפי ולכאורה, בשדה, הנמצא המל� של פניו את לקבל כדי השדה אל מהעיר יוצאי� שה� "בשדה"),
אלול) (בחודש העיר מ� שיצאו העיר לאנשי הוא ממתי� וש� בשדה, נמצא שהמל� (בנמשל) לומר יתכ� כיצד

בשדה?! פניו את לקבל כדי

È:פשוט לאיש אפילו המוב� באופ� � בזה והביאור .
נשמתי בי שהחזרת וקיי� חי מל� לפני� אני "מודה הוא אומר � בוקר בכל משנתו מתעורר יהודי כאשר
בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה היא, טהורה בי שנתת "נשמה הוא אומר ידיו שנוטל ולאחרי כו'",
והרי ויו�. יו� בכל אלא שנולד, בשעה רק לא הנשמה, את לו נות� שהקב"ה היינו, בקרבי", משמרה ואתה
חי דבר הוא שהגו� העובדה עצ� כי � הגו�) (ולא העיקר היא שהנשמה פשוט) ליהודי (ג� בפשטות מוב�

שבקרבו. הנשמה מפני זה הרי כו') השדה בעניני ולעסוק ולטייל ולשתות לאכול ביכולתו אז (שרק

ואתה בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתה אתה . . בי שנתת "נשמה � הקב"ה של היא זו שנשמה ומאחר
מוב� הרי � בקרבי") משמרה "אתה � הקב"ה ע� היא קשורה בגו� היותה בעת שג� (היינו, בקרבי" משמרה
העיר". "אנשי � אלקינו" ל"עיר בעצ� שיי� מישראל ואחד אחד שכל פשוט) איש של בשכלו (ג� בפשטות

"מודה באמרו הנה כו', דספירות הדרגות בפרטי ידיעה לו שאי� פשוט יהודי אודות מדובר כאשר ואדרבה:
ומהותו'! ל'עצמותו כוונתו � כו'" בראתה אתה . . בי שנתת "נשמה כו'", נשמתי בי שהחזרת . . לפני� אני

"דער � הוא יודע שהוא היחיד התואר הקב"ה; של התוארי� פרטי אודות יודע אינו פשוט יהודי
כוונתו הרי כו', וספירות התוארי� פרטי אודות יודע שאינו ומאחר למעלה, שנמצא זה (העליו�), אויבערשטער"

ומהותו'! ל'עצמותו – היא בפשיטות

צור� יש אזי � "בעלֿשכל" אודות מדובר ומהותו',כאשר ל'עצמותו תהיה שכוונתו עליו ולפעול לו להסביר
כו'. ספירות אודות ידיעה לו שאי� מאחר הפשיטות, בתכלית זה הרי � פשוט יהודי אצל אבל למדותיו"; ולא "אליו
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ח) פרק ריש לה'צמחֿצדק' התפלה מצות בשורש הובא � קנ"ז (סימ� הריב"ש בתשובות שכתוב מה וכידוע
וכוונתו כו', הספירות עניני אודות יודע אינו שהתינוק התינוק", זה לדעת מתפלל אני . . הגדול הרב שאמר "מה

ומהותו'. ל'עצמותו – היא

העני� על לרמז כדי � הוא התינוק") "לדעת (ולא התינוק" זה לדעת מתפלל "אני הלשו� שדיוק לומר ויש
באצבע "מראה � גילוי של באופ� היא ומהותו' ל'עצמותו התינוק שפניית (היינו, זה" ואומר באצבעו ד"מראה

מיותרת. "זה" המילה הרי � זאת דלולא זה"), ואומר

אתה בראתה ["אתה ומהותו' 'עצמותו ע� קשורה מישראל ואחת אחד כל שנשמת מאחר � לעניננו ובנוגע
"אנשי בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל בודאי הרי � בקרבי"] משמרה ואתה בי נפחתה אתה יצרתה

ל"שדה". כלל שייכות לו ואי� אלקינו", "עיר העיר",

‡È�א�ֿעלֿפיֿכ אלקינו", "עיר העיר", "אנשי בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל א�ֿעלֿפי והנה, .

הנשמה של ומצבה למעמדה ביחס רק [לא ממקומו לצאת צרי� שהוא החול) (בימות זמני� שישנ� לו אומרי�
נשמתי", בי ש"החזרת לאחרי הנשמה של ומצבה למעמדה ביחס ג� אלא למטה, הירידה קוד� למעלה, בהיותה
התפילה עבודת לאחרי היינו, דוקא, השדה בעניני ולעסוק השדה אל וללכת אלקינו"], ל"עיר היא שייכת אז שג�
(שדה). העול� עניני בבירור ולעסוק המדרש, ובית הכנסת מבית לצאת הוא צרי� היו�, בהתחלת התורה ולימוד
יסתדר וכיצד ל"שדה", אותו שולחי� מדוע ול"שדה", לו מה וא�ֿכ�, עיר", "ב� שהוא טוע� יהודי וכאשר
ומראה יפות פני� בסבר כול� את מקבל "הוא בשדה ובהיותו בשדה, נמצא שהמל� לו אומרי� � וכו' ב"שדה"
זאת ג� וא� ברשות, כיֿא� נכנסי� "אי� שאז מלכותו בהיכל בהיותו מהֿשאי�ֿכ� לכול�", שוחקות פני�
ויראה יפות פני� בסבר יקבלו ושהמל� המל� פני את להקביל רצונו א� ולכ�, סגולה", ויחידי שבע� המובחרי�

דוקא. השדה אל לצאת עליו � שוחקות פני� לו

ויגיעתו שעבודתו באופ� זה הרי אמת", "תורת הוראת עלֿפי לשדה יציאה אודות מדובר שכאשר ומוב�,
ו וזריעה, חרישה לח�", תוציא ממנה "אר� � כפשוט� השדה בעניני היא יולד") לעמל כיוצאֿבזה,("אד�

הכוונה אמנ� � צאנכ�". ורעו זרי� ד"ועמדו הזמ� הגיע לא שעדיי� מאחר העול�, בעניני התעסקות � ובכללות
כאשר כי צרכיו, כל את ממנו ולבקש עמו ולדבר המל� את לפגוש שיוכל כדי � היא לשדה ביציאתו הפנימית
ביחד אבל ממנו, שמבקשי� הבקשות את וממלא יפות פני� בסבר כול� את מקבל הוא הרי בשדה נמצא המל�

השדה. בעניני עוסק הוא הרי בשדה, נמצא היהודי שכאשר מוב� זה ע�

הרוחנית: בעבודה בזה והביאור

עולמות בשביל אינו למדרגה ממדרגה וירידת� העולמות השתלשלות ש"תכלית ל"ו) (פרק בתניא מבואר
הקב"ה "נתאוה כו'", התחתו� הזה עול� הוא התכלית אלא יתבר�, פניו מאור ירידה ולה� הואיל העליוני�

בתחתוני�". דירה לו להיות

הכוונה תכלית אבל התחתו�, הזה בעול� מאשר יותר העליוני� בעולמות אמנ� הוא האור גילוי אומרת: זאת
תכלית אלא יתבר�", פניו מאור ד"ירידה באופ� הוא העליוני� שבעולמות הגילוי כי הגילויי�, עני� בשביל אינה

בלבד. גילויי� של עני� ולא יתבר�, לעצמותו דירה בתחתוני�, דירה יתבר� לו להיות � היא הכוונה

יתבר�, ועצמותו מהותו גילוי היינו, לנו", ויאר הוי' "אֿל המל�, פני התגלות אודות מדובר כאשר ולכ�,
הזה בעול� היא יתבר� לעצמותו הדירה עשיית כי דוקא, ב"שדה" שיי� זה הרי � הגילויי� מבחינת למעלה

בתחתוני�". דירה לו להיות הקב"ה "נתאווה כי דוקא, התחתו�

·Èועלֿדר�ֿזה עלמא", וברא באורייתא "אסתכל כמאמר בתורה, � היא העניני� כל שהתחלת ידוע והנה, .
בתורה, אלו בחינות שישנ� היות ואדרבה: ו"שדה", ד"עיר" הבחינות ישנ� בתורה שג� � לעניננו בנוגע מוב�

בעול�. ג� משתלשל זה הרי
בזה: והביאור

ד) לב, (ש� בהגהותיו ה'צמחֿצדק' כותב שב'לקוטיֿתורה', (הראשו�) לי ודודי לדודי אני הדרוש בסיו�
יצחק ויצא עלֿפסוק חיי פרשת בתורהֿאור שכתוב מה "עיי� � "שדה" ובחינת מושב" "עיר לבחינת בנוגע

בשדה". לשוח
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פירוש וברייתא וברייתא, משנה יש דהנה זה, לבאר כו', בשדה לשוח יצחק "ויצא אֿב): יז, (תורהֿאור וש�
הפר היא וברייתא הכלל הוא המשנה כי הברייתאהמשנה, ולכאורה שבפרט. מה אלא בכלל ואי� המשנה של ט

במחשבה מעשה דסו� יותר גבוה שהברייתא הוא האמת אבל למטה, יותר שנשתלשלה המשנה מ� למטה היא
שדרי� עיקר, הוא העיר ולכאורה לעיר. חו� בר, לשו� שדה בחינת וברייתא עיר נקרא משנה והנה . . תחלה
הברייתא הוא כ� התבואה, מש� שמביאי� לעיר שחו� השדה אות�, מחיה הוא מי נראה א� בניֿאד�, בה
וזהו המשנה. מתו� שמורי� עול� מבלי התנאי� כי לעשות, היא� בפרט יותר ההלכה ומבארת המשנה מחיה
בחוש�, נשתלשלה התורה דהנה והחוש�. הערב לפנות ערב, ולפנות בר, הוא בשדה . . בשדה לשוח יצחק ויצא
הערב לפנות כדי כ�, הוא ולמה בשקר, אפילו למטה שנשתלשל בבלי, תלמוד זה הושיבני במחשכי� כמאמר
הדי� השכלת על המסתיר והקושיות החוש� לדחות בתורה העסק וכ� לנהורא, חשוכא לאהפכא . . והחוש�

הלכתא". ליבו� והיינו . . ברו�ֿהוא העליו� רצו� גילוי האמת ולמצוא לאמתו, האמת

בברייתא מעלה יש א�ֿעלֿפיֿכ�, – לעיר" חו� בר, לשו� שדה, "בחינת היא שהברייתא למרות אומרת: זאת
המשנה פסקֿדי� בירור היינו, לאמיתתה, ההלכה בירור נעשה ידה על דוקא כי עיר), (בחינת המשנה לגבי
עני� שיי� שלא היינו, חוזר", משנה בדבר ד"טעה התוק� נעשה שאז עול�"), ד"מבלי באופ� (ולא לאמיתתה

כו'. טעות של

לגבי שבה) ההלכות (ובפרט שבעלֿפה דתורה העילוי אודות כ"ט) (סימ� ב'אגרתֿהקדש' המבואר ועלֿדר�
בתורה הנעל� ברו�ֿהוא העליו� רצו� "גילוי נפעל שבעלֿפה דתורה ההלכות עלֿידי שדוקא � שבכתב תורה
הבא". עול� ב� שהוא לו מובטח הלכות והשונה תורה, של וכתרה תגא בש� ההלכות נקראו לכ� . . שבכתב

‚È�ש ודוקא השדה, אל העיר מ� שיוצאי� העיר" "אנשי אודות שב'לקוטיֿתורה' המשל מוב� עלֿפיֿזה .

"אנשי בבחינת הוא מישראל ואחד אחד כל כי � כו' שוחקות פני� לה� מראה והמל� המל�, פני את מקבלי�
השדה) בעניני (לעסוק השדה אל העיר מ� וירידתו ויציאתו ממש", ממעל אלקה "חלק נשמתו היות מפני העיר",
שבא ד"כש� העני� [עלֿדר� מקבלו והמל� המל� פני את הוא מקבל בשדה דוקא כי עליה, צור� ירידה היא
צרכיו כל את מהמל� לבקש הוא יכול ואז שוחקות, פני� לו ומראה יפות פני� בסבר לראות"] בא כ� ליראות
לעיל שנתבאר וכפי כו') ברשות א� כי נכנסי� אי� שאז מלכותו, בהיכל נמצא המל� כאשר (מהֿשאי�ֿכ� כו'

בע היא יתבר� לעצמותו הדירה שעשיית י"א) דוקא.(סעי� התחתו� הזה ול�
(עול� השדה עניני ובירור לשדה הירידה עלֿידי דוקא כי � "עיר" בחינת לגבי "שדה" דבחינת העילוי וזהו

יתבר�. לעצמותו דירה עושי� התחתו�) הזה

א� בניֿאד� בה שדרי� העיקר, הוא העיר ש"לכאורה שא�ֿעלֿפי (הנ"ל) ב'תורהֿאור' המבואר ועלֿדר�
נפעלת העיר אנשי של שחיות� היינו, התבואה", מש� שמביאי� לעיר שחו� השדה אות�, מחיה הוא מי נראה
ה� היינו, כרמ�", תזמור שני� ושש שד� תזרע שני� "שש שכתוב כמו בשדה, וזריעה החרישה עבודת עלֿידי
� תענוג הפועלי� הדברי� וה� לח�"), תוציא ממנה ("אר� ולח� תבואה � האד� לקיו� המוכרחי� הדברי�

דוקא. השדה מ� באי� ה� הרי "כרמ�", האיל�, פירות

בנוגע ואפילו המלוכה, בארמו� שנמצאי� לאלו בנוגע ג� אלא העיר, לאנשי בנוגע רק לא אמור זה ועני�
ל"שדה" זקוק הוא שג� עצמו, למל�

לעצמותו הדירה שעשיית לעיל וכאמור נעבד". לשדה "מל� הפסוק בפירוש חסידות בדרושי כמבואר �

"שדה". בחינת � דוקא התחתו� הזה בעול� היא יתבר�

"כל א) סז, (שבת ז"ל רבותינו כמאמר ישראל, מבני ואחת אחד כל – המל� לבני בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
ה�", מלכי� בני ישראל

נשמת שהרי בפשטות, ג� (ומוב� מלכי�" איקרו� "ישראל בתחלתו ב'תקוניֿזהר' שכתוב מה עלֿפי [ובפרט
ואחד אחד לכל שיי� רבנ�" מלכי ד"מא� העני� וג� ממש"), ממעל אלקה "חלק היא מישראל ואחת אחד כל
בני� "כל מזו: ויתירה נמצא, הוא ש� אד� של שמחשבתו ובמקו� "רבנ�", של תלמיד בהיותו � מישראל

רבנ�"], מלכי "מא� בבחינת הוא יהודי כל הרי וא�ֿכ�, ה'", לימודי

ביותר נעלה עילוי נפעל "שדה", לבחינת הירידה עלֿידי דוקא כי דוקא, ה"שדה" לעני� זקוקי� ה� שג�
בארוכה. כנ"ל העיר", "אנשי אצל
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פירוש וברייתא וברייתא, משנה יש דהנה זה, לבאר כו', בשדה לשוח יצחק "ויצא אֿב): יז, (תורהֿאור וש�
הפר היא וברייתא הכלל הוא המשנה כי הברייתאהמשנה, ולכאורה שבפרט. מה אלא בכלל ואי� המשנה של ט

במחשבה מעשה דסו� יותר גבוה שהברייתא הוא האמת אבל למטה, יותר שנשתלשלה המשנה מ� למטה היא
שדרי� עיקר, הוא העיר ולכאורה לעיר. חו� בר, לשו� שדה בחינת וברייתא עיר נקרא משנה והנה . . תחלה
הברייתא הוא כ� התבואה, מש� שמביאי� לעיר שחו� השדה אות�, מחיה הוא מי נראה א� בניֿאד�, בה
וזהו המשנה. מתו� שמורי� עול� מבלי התנאי� כי לעשות, היא� בפרט יותר ההלכה ומבארת המשנה מחיה
בחוש�, נשתלשלה התורה דהנה והחוש�. הערב לפנות ערב, ולפנות בר, הוא בשדה . . בשדה לשוח יצחק ויצא
הערב לפנות כדי כ�, הוא ולמה בשקר, אפילו למטה שנשתלשל בבלי, תלמוד זה הושיבני במחשכי� כמאמר
הדי� השכלת על המסתיר והקושיות החוש� לדחות בתורה העסק וכ� לנהורא, חשוכא לאהפכא . . והחוש�

הלכתא". ליבו� והיינו . . ברו�ֿהוא העליו� רצו� גילוי האמת ולמצוא לאמתו, האמת

בברייתא מעלה יש א�ֿעלֿפיֿכ�, – לעיר" חו� בר, לשו� שדה, "בחינת היא שהברייתא למרות אומרת: זאת
המשנה פסקֿדי� בירור היינו, לאמיתתה, ההלכה בירור נעשה ידה על דוקא כי עיר), (בחינת המשנה לגבי
עני� שיי� שלא היינו, חוזר", משנה בדבר ד"טעה התוק� נעשה שאז עול�"), ד"מבלי באופ� (ולא לאמיתתה

כו'. טעות של

לגבי שבה) ההלכות (ובפרט שבעלֿפה דתורה העילוי אודות כ"ט) (סימ� ב'אגרתֿהקדש' המבואר ועלֿדר�
בתורה הנעל� ברו�ֿהוא העליו� רצו� "גילוי נפעל שבעלֿפה דתורה ההלכות עלֿידי שדוקא � שבכתב תורה
הבא". עול� ב� שהוא לו מובטח הלכות והשונה תורה, של וכתרה תגא בש� ההלכות נקראו לכ� . . שבכתב

‚È�ש ודוקא השדה, אל העיר מ� שיוצאי� העיר" "אנשי אודות שב'לקוטיֿתורה' המשל מוב� עלֿפיֿזה .

"אנשי בבחינת הוא מישראל ואחד אחד כל כי � כו' שוחקות פני� לה� מראה והמל� המל�, פני את מקבלי�
השדה) בעניני (לעסוק השדה אל העיר מ� וירידתו ויציאתו ממש", ממעל אלקה "חלק נשמתו היות מפני העיר",
שבא ד"כש� העני� [עלֿדר� מקבלו והמל� המל� פני את הוא מקבל בשדה דוקא כי עליה, צור� ירידה היא
צרכיו כל את מהמל� לבקש הוא יכול ואז שוחקות, פני� לו ומראה יפות פני� בסבר לראות"] בא כ� ליראות
לעיל שנתבאר וכפי כו') ברשות א� כי נכנסי� אי� שאז מלכותו, בהיכל נמצא המל� כאשר (מהֿשאי�ֿכ� כו'

בע היא יתבר� לעצמותו הדירה שעשיית י"א) דוקא.(סעי� התחתו� הזה ול�
(עול� השדה עניני ובירור לשדה הירידה עלֿידי דוקא כי � "עיר" בחינת לגבי "שדה" דבחינת העילוי וזהו

יתבר�. לעצמותו דירה עושי� התחתו�) הזה

א� בניֿאד� בה שדרי� העיקר, הוא העיר ש"לכאורה שא�ֿעלֿפי (הנ"ל) ב'תורהֿאור' המבואר ועלֿדר�
נפעלת העיר אנשי של שחיות� היינו, התבואה", מש� שמביאי� לעיר שחו� השדה אות�, מחיה הוא מי נראה
ה� היינו, כרמ�", תזמור שני� ושש שד� תזרע שני� "שש שכתוב כמו בשדה, וזריעה החרישה עבודת עלֿידי
� תענוג הפועלי� הדברי� וה� לח�"), תוציא ממנה ("אר� ולח� תבואה � האד� לקיו� המוכרחי� הדברי�

דוקא. השדה מ� באי� ה� הרי "כרמ�", האיל�, פירות

בנוגע ואפילו המלוכה, בארמו� שנמצאי� לאלו בנוגע ג� אלא העיר, לאנשי בנוגע רק לא אמור זה ועני�
ל"שדה" זקוק הוא שג� עצמו, למל�

לעצמותו הדירה שעשיית לעיל וכאמור נעבד". לשדה "מל� הפסוק בפירוש חסידות בדרושי כמבואר �

"שדה". בחינת � דוקא התחתו� הזה בעול� היא יתבר�

"כל א) סז, (שבת ז"ל רבותינו כמאמר ישראל, מבני ואחת אחד כל – המל� לבני בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
ה�", מלכי� בני ישראל

נשמת שהרי בפשטות, ג� (ומוב� מלכי�" איקרו� "ישראל בתחלתו ב'תקוניֿזהר' שכתוב מה עלֿפי [ובפרט
ואחד אחד לכל שיי� רבנ�" מלכי ד"מא� העני� וג� ממש"), ממעל אלקה "חלק היא מישראל ואחת אחד כל
בני� "כל מזו: ויתירה נמצא, הוא ש� אד� של שמחשבתו ובמקו� "רבנ�", של תלמיד בהיותו � מישראל

רבנ�"], מלכי "מא� בבחינת הוא יהודי כל הרי וא�ֿכ�, ה'", לימודי

ביותר נעלה עילוי נפעל "שדה", לבחינת הירידה עלֿידי דוקא כי דוקא, ה"שדה" לעני� זקוקי� ה� שג�
בארוכה. כנ"ל העיר", "אנשי אצל
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„È,דתורה בנגלה ג� ה� משתקפי� התורה, בפנימיות המבוארי� העניני� שכל פעמי� כמה דובר והנה, .
אלקינו": "עיר העיר", "אנשי בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל לעיל המבואר � בעניננו ועלֿדר�ֿזה

מישראל ואחד אחד שכל – בפועל להלכה בנוגע � ב) פרק סו� גירושי� (הלכות הרמב"� פסקֿדי� ידוע
הע מ� ולהתרחק המצוות כל לעשות הוא ובחיצוניות."רוצה בגלוי ומצבו מעמדו על הבט מבלי � וזאת בירות",

"אנשי אלקינו", ל"עיר שיי� הוא הרי שנמצא, ומצב מעמד באיזה מישראל, ואחד אחד שכל מוב� ועלֿפיֿזה
רצונו. פנימיות מצד � העיר"

שנמצא יהודי על אפילו אלא ב"שדה", שנמצא יהודי על רק לא קאי הנ"ל הרמב"� פסקֿדי� ואדרבה:
ובחינת מושב עיר דבחינת הדרגות חילוקי אודות (ש�) ב'לקוטיֿתורה' כמבואר � השדה מ� שלמטה ב"מדבר"
במעמד בהיותו ג� הנה � כו'" ש� (העליו�) אד� ישב לא אשר . . זרועה לא אר� היא ש"מדבר ומדבר, שדה

העיר". "אנשי אלקינו", ל"עיר בעצ� שיי� הוא הרי כזה ומצב

אנשי של שחיות� כ� כדי (ועד העיר אנשי אצל עילוי נפעל השדה אל העיר מ� הירידה שעלֿידי כש� ולכ�,
אלא "שדה" לבחינת רק לא יותר, למטה היא הירידה שכאשר מוב� כ� כמו כנ"ל), דוקא, השדה מ� היא העיר
לאחרי הבאה העליה מאשר יותר נעלה באופ� היא עליה) צור� (ירידה שלאחריֿזה העליה הרי "מדבר", לבחינת

"שדה". לבחינת הירידה

אלקי�", ה' את מש� ד"ובקשת� העני� נפעל "מדבר" לבחינת הירידה שלאחרי ב'לקוטיֿתורה' וכמבואר
נדח� יהיה "א� שכתוב וכמו ש�", אד� ישב לא "אשר "מדבר" בחינת שזהו למטה", מאד עמוק כלומר "ש�,
נפש�", ובכל לבב� בכל תדרשנו כי ד"ומצאת העני� נפעל עלֿידיֿזה ודוקא גו'", יקבצ� מש� השמי� בקצה
העילוי � יותר גדול עילוי נפעל שעלֿידיֿזה דאתהפכא, העבודה � ולאחריֿזה דאתכפיא, העבודה � לראש לכל

הצדיקי�. עבודת לגבי בעליֿתשובה דעבודת

עלֿידי דוקא א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל צדיקי�", כול� "ועמ� שכתוב וכמו כשרות", בחזקת ישראל "כל דהנה,
שמבאר כפי � ממנו למעלה שאי� ביותר גדול עילוי נפעל ממנו, למטה תחתו� שאי� "מדבר" לבחינת הירידה
ודוקא ממנו. למטה תחתו� שאי� התחתו� הזה בעול� דוקא היא יתבר� לעצמותו הדירה שעשיית הזק� אדמו"ר

עצמותו. בכל מתגלה שבה האד� דירת בדוגמת יתבר�, עצמותו גילוי הוא ש�

ÂËלהר רבינו משה עלה שאז אלול, בראשֿחודש – היא אלול דחודש העבודה לכללות כח' ה'נתינת והנה, .
ה). סעי� (כנ"ל אלול בראשֿחודש בשופר לתקוע מתחילי� ולכ� אחרונות, לוחות לקבל

עליית א� וטריא' 'שקלא שישנה א�ֿעלֿפי כי � אב) (ל' אלול דראשֿחודש א' ביו� כבר מתחיל זה ועני�
או אלול דראשֿחודש א' ביו� היתה להר רבינו ב'נושאיֿכלי'משה (כמובא אלול דראשֿחודש ב' ביו�

שא�ֿעלֿפי אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק הוראת ידועה הרי � תקפ"א) סימ� ריש אורחֿחיי� ה'שולח�ֿערו�'
גו'" וישעי אורי ה' "לדוד המזמור כאמירת (דלא אלול דראשֿחודש ב' ביו� בשופר לתקוע שמתחילי�

להתלמד. כדי תוקעי� אלול דראשֿחודש א' יו� במש� ג� הנה דראשֿחודש), א' ביו� שהתחלתו

דיו� שופר תקיעת לגבי עילוי ישנו להתלמד) כדי (שהיא דראשֿחודש א' דיו� שופר שבתקיעת לומר ויש
ובהקדי�: החודש). ימי (ושאר דראשֿחודש ב'

לקוטיֿתורה (ראה מקומות בכמה כמבואר גדולה", "תקיעה אחת, תקיעה � הוא שופר דתקיעת העני� עיקר
אחת, תקיעה נעילה אחר הכיפורי� ביו� תוקעי� "ולכ� גדול", ד"שופר העני� עלֿדר� שזהו ג) ס, ראשֿהשנה
בחינת הוא . . הכיפורי� ביו� אבל סת�, שופר בחינת זהו דראשֿהשנה תקיעות כי גדול, שופר מבחינת והוא
העילוי לתכלית באי� קולות) (מאה דראשֿהשנה התקיעות שלאחרי אומרת, זאת גדול", דשופר זו התגלות
הכיפורי�. דיו� נעילה תפילת לאחרי נוראי�", ה"ימי� וחות� בסיו� שתוקעי� גדולה" ה"תקיעה � שופר דתקיעת

קולות) עשר תוקעי� (שאז אלול דראשֿחודש ב' דיו� שופר תקיעת שבי� שהחילוק לומר יש ועלֿפיֿזה
שבי� החילוק עלֿדר� הוא סת�) תקיעה � להתלמד (שתוקעי� אלול דראשֿחודש א' דיו� שופר לתקיעת

נעילה: תפלת שלאחרי סת�) (תקיעה גדולה לתקיעה קולות) (מאה דראשֿהשנה התקיעות

דתקיעת העני� עיקר ישנו ו"תרועה", "שברי�" ד"תקיעה", הפרטי� בחילוקי שישנ� וכו' הרמזי� על נוס�
מתחילי� כאשר � ועלֿפיֿזה ב). כז, (ראשֿהשנה בשופר" כשרי� הקולות "כל שהרי השופר, קול עצ� � שופר
עשר תקיעת (קוד� השופר קול נשמע כאשר ומיד תיכ� הרי להתלמד, כדי אלול דראשֿחודש א' ביו� לתקוע
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יו� שבנעילת גדולה" ה"תקיעה בדוגמת שופר, דתקיעת העני� עיקר כבר ישנו דראשֿחודש) ב' דיו� הקולות
עצ� ולא שופר, דתקיעת העניני� (פרטי דראשֿהשנה קולות מהמאה שלמעלה בלבד, אחת תקיעה הכיפורי�,

גדול"). "שופר בחינת עלֿדר� – שופר דתקיעת העני� ופשטות

� שיהיה קול (איזה השופר שבקול שהפנימיות מוב�, בשופר", כשרי� הקולות ש"כל היות אומרת: זאת
גדול"). (ד"שופר גדולה" ד"תקיעה העני� עלֿדר� הוא הקולות") "כל

גדולה" ל"תקיעה רק לא היא בזה שהכוונה מוב�, ארוכה", "תקיעה ולא גדולה" "תקיעה הלשו� מדיוק דהנה,
הלשו� יותר מתאי� הכמות, עני� אודות רק מדובר א� כי באיכות, גדולה" ל"תקיעה (ובעיקר) ג� אלא בכמות,
האמורה תרועה "כשיעור הוא הרגיל עלֿדר� ד"תקיעה" השיעור כי: גדולה", "תקיעה מאשר ארוכה" "תקיעה
צרי� בתרועה, שיש הספיקות מכל לצאת כדי תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע חכמי� שתקנו ועכשיו . . בתורה
להארי� צרי� אי� תש"ת ובסדר . תרועה). (שברי� תשר"ת סדר של תרועה כשיעור תשר"ת של בתקיעה להארי�
כדי אלא להארי� צרי� אי� תר"ת סדר של ובתקיעות תש"ת, סדר של תרועה שיעור . . כדי אלא בתקיעותיו
ב"תקיעה ואילו ד), סעי� תק"צ סימ� אורחֿחיי� הזק� אדמו"ר (שולח�ֿערו� תר"ת" סדר של תרועה . . שיעור
שהלשו� מוב� ועלֿפיֿזה ארוכה", "תקיעה הלשו� יותר מתאי� וא�ֿכ�, זה, משיעור יותר להארי� צרי� גדולה"
כוונת � התקיעה באיכות גדלות על מורה לחרותנו") גדול בשופר "תקע הלשו� (עלֿדר� גדולה" "תקיעה
בגלוי יהיה שהדבר כדי טפחי�, מעשרה למטה ג� זאת להמשי� שצריכי� היות אלא וכיוצאֿבזה, התקיעה,

כפשוטה). ארוכה (תקיעה כמות של בעני� ג� להתבטא הדבר צרי� � האר�" עמי כל ד"וראו באופ�

גדולה, כוונה מתו� להתלמד), (כדי אחד קול אלול דראשֿחודש א' ביו� תוקעי� כאשר � לעניננו ובנוגע
"תקיעה שזוהי מוב�, פשוט), דאיש המעלה אודות (כנ"ל למדותיו" ולא "אליו � היא גדולה הכי הכוונה והרי
הכיפורי�, יו� שבנעילת גדולה" ה"תקיעה ומעי� עלֿדר� בכמות), התקיעה אריכות על הבט (מבלי גדולה"
גדול" "שופר בחינת ומעי� עלֿדר� קולות), (מאה שבראשֿהשנה שופר דתקיעת השלימות ותכלית הסיו� שזהו

לבוא. דלעתיד

ÊË,�הכיפורי ויו� דראשֿהשנה העבודה לכללות ההכנה נעשית שאז אלול, דחודש העילוי כללות וזהו .
א' מיו� החל אלול, בראשֿחודש כבר נפעל זה שעני� מוב�, החודש, ימי כל את כולל ש'ראשֿחודש' ומאחר
שופר דתקיעת העבודה לכללות ההכנה שזוהי להתלמד, כדי בשופר לתקוע מתחילי� שאז אלול, דראשֿחודש

הכיפורי�. יו� שבנעילת גדולה" ה"תקיעה � שבזה השלימות לתכלית עד שבראשֿהשנה,
העבודה דכללות המסובב נפעל ידה שעל הסיבה זו הרי � אלול ב"ראשֿחודש" הכלול אלול, חודש ואדרבה:

(בהעל�)דראש כבר כלולה הכיפורי� ויו� דראשֿהשנה העבודה שכללות מוב� ומזה הכיפורי�, ויו� ֿהשנה
אלול. בראשֿחודש

הארבעי� על דקאי יו"ד'י�, ד' תיבות וסופי 'אלול' תיבות' 'ראשי לי" ודודי לדודי ש"אני בזה ג� וכמרומז
הכיפורי�) ויו� ראשֿהשנה (כולל תשובה ימי עשרת שג� היינו, הכיפורי�, יו� עד אלול מראשֿחודש יו�
וכמודגש אלול, דחודש העבודה בסו� באי� הכיפורי� ויו� שראשֿהשנה וא�ֿעלֿפי אלול. בחודש כבר כלולי�
ד"אני תיבות" ב"סופי הוא הכיפורי�) יו� לאחרי עד אלול דחודש יו� (ארבעי� יו"ד'י� דד' שהרמז בזה ג�
בתחלת�. וסופ� בסופ� תחלת� שנעו� הכלל ידוע והעיקר: עצמ�, אלו דתיבות הסו� זה הרי � לי" ודודי לדודי

ÊÈ�העני נפעל שאז חודש", ד"ראש העני� מצד מיוחדת 'נתינתֿכח' ישנה � לעיל האמור כל על נוס� .

הוא "יעקב ללבנה, ודומי� ללבנה" מוני� "ישראל כי � ישראל בני ע� ביותר קשור זה ועני� הלבנה, דחידוש
כמותה". להתחדש עתידי� "שה� � הגאולה כללות ע� קשור זה שעני� ועד הקט�", "המאור בדוגמת הקט�"
כי � הראיה עלֿפי ולא החשבו�, עלֿפי הוא החדשי� קידוש כאשר החורב�, בזמ� מיוחד עילוי ישנו ובזה
היו כאשר (מהֿשאי�ֿכ� ימי� ב' לעול� הוא אלול ראשֿחודש הרי החשבו� עלֿפי מקדשי� כאשר דוקא
שבזמ� היינו, בלבד), אחד יו� אלול וראשֿחודש חסר, אב חודש להיות יכול היה שאז הראיה, עלֿפי מקדשי�

כפשוטו. דראשֿחודש ימי� ב' � גלוי באופ� רבי�, לשו� חדשיכ�", ד"בראשי העני� מתבטא הזה

יהודי ג� רואה שבדבר, הרמזי� כל על נוס� שהרי � דראשֿחודש ימי� ב' שישנ� בזה העילוי גודל וכמוב�
אחד יו� הוא ראשֿחודש כאשר אחד, ביו� רק (ולא ימי� בשני דראשֿחודש מוס� תפלת מתפלל שהוא פשוט
באמצע שזה (למרות דראשֿחודש ביו� מיוחד עילוי מרגיש מישראל ואחת אחד כל זה: על ונוס� בלבד),
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יו� שבנעילת גדולה" ה"תקיעה בדוגמת שופר, דתקיעת העני� עיקר כבר ישנו דראשֿחודש) ב' דיו� הקולות
עצ� ולא שופר, דתקיעת העניני� (פרטי דראשֿהשנה קולות מהמאה שלמעלה בלבד, אחת תקיעה הכיפורי�,

גדול"). "שופר בחינת עלֿדר� – שופר דתקיעת העני� ופשטות

� שיהיה קול (איזה השופר שבקול שהפנימיות מוב�, בשופר", כשרי� הקולות ש"כל היות אומרת: זאת
גדול"). (ד"שופר גדולה" ד"תקיעה העני� עלֿדר� הוא הקולות") "כל

גדולה" ל"תקיעה רק לא היא בזה שהכוונה מוב�, ארוכה", "תקיעה ולא גדולה" "תקיעה הלשו� מדיוק דהנה,
הלשו� יותר מתאי� הכמות, עני� אודות רק מדובר א� כי באיכות, גדולה" ל"תקיעה (ובעיקר) ג� אלא בכמות,
האמורה תרועה "כשיעור הוא הרגיל עלֿדר� ד"תקיעה" השיעור כי: גדולה", "תקיעה מאשר ארוכה" "תקיעה
צרי� בתרועה, שיש הספיקות מכל לצאת כדי תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע חכמי� שתקנו ועכשיו . . בתורה
להארי� צרי� אי� תש"ת ובסדר . תרועה). (שברי� תשר"ת סדר של תרועה כשיעור תשר"ת של בתקיעה להארי�
כדי אלא להארי� צרי� אי� תר"ת סדר של ובתקיעות תש"ת, סדר של תרועה שיעור . . כדי אלא בתקיעותיו
ב"תקיעה ואילו ד), סעי� תק"צ סימ� אורחֿחיי� הזק� אדמו"ר (שולח�ֿערו� תר"ת" סדר של תרועה . . שיעור
שהלשו� מוב� ועלֿפיֿזה ארוכה", "תקיעה הלשו� יותר מתאי� וא�ֿכ�, זה, משיעור יותר להארי� צרי� גדולה"
כוונת � התקיעה באיכות גדלות על מורה לחרותנו") גדול בשופר "תקע הלשו� (עלֿדר� גדולה" "תקיעה
בגלוי יהיה שהדבר כדי טפחי�, מעשרה למטה ג� זאת להמשי� שצריכי� היות אלא וכיוצאֿבזה, התקיעה,

כפשוטה). ארוכה (תקיעה כמות של בעני� ג� להתבטא הדבר צרי� � האר�" עמי כל ד"וראו באופ�

גדולה, כוונה מתו� להתלמד), (כדי אחד קול אלול דראשֿחודש א' ביו� תוקעי� כאשר � לעניננו ובנוגע
"תקיעה שזוהי מוב�, פשוט), דאיש המעלה אודות (כנ"ל למדותיו" ולא "אליו � היא גדולה הכי הכוונה והרי
הכיפורי�, יו� שבנעילת גדולה" ה"תקיעה ומעי� עלֿדר� בכמות), התקיעה אריכות על הבט (מבלי גדולה"
גדול" "שופר בחינת ומעי� עלֿדר� קולות), (מאה שבראשֿהשנה שופר דתקיעת השלימות ותכלית הסיו� שזהו

לבוא. דלעתיד

ÊË,�הכיפורי ויו� דראשֿהשנה העבודה לכללות ההכנה נעשית שאז אלול, דחודש העילוי כללות וזהו .
א' מיו� החל אלול, בראשֿחודש כבר נפעל זה שעני� מוב�, החודש, ימי כל את כולל ש'ראשֿחודש' ומאחר
שופר דתקיעת העבודה לכללות ההכנה שזוהי להתלמד, כדי בשופר לתקוע מתחילי� שאז אלול, דראשֿחודש

הכיפורי�. יו� שבנעילת גדולה" ה"תקיעה � שבזה השלימות לתכלית עד שבראשֿהשנה,
העבודה דכללות המסובב נפעל ידה שעל הסיבה זו הרי � אלול ב"ראשֿחודש" הכלול אלול, חודש ואדרבה:

(בהעל�)דראש כבר כלולה הכיפורי� ויו� דראשֿהשנה העבודה שכללות מוב� ומזה הכיפורי�, ויו� ֿהשנה
אלול. בראשֿחודש

הארבעי� על דקאי יו"ד'י�, ד' תיבות וסופי 'אלול' תיבות' 'ראשי לי" ודודי לדודי ש"אני בזה ג� וכמרומז
הכיפורי�) ויו� ראשֿהשנה (כולל תשובה ימי עשרת שג� היינו, הכיפורי�, יו� עד אלול מראשֿחודש יו�
וכמודגש אלול, דחודש העבודה בסו� באי� הכיפורי� ויו� שראשֿהשנה וא�ֿעלֿפי אלול. בחודש כבר כלולי�
ד"אני תיבות" ב"סופי הוא הכיפורי�) יו� לאחרי עד אלול דחודש יו� (ארבעי� יו"ד'י� דד' שהרמז בזה ג�
בתחלת�. וסופ� בסופ� תחלת� שנעו� הכלל ידוע והעיקר: עצמ�, אלו דתיבות הסו� זה הרי � לי" ודודי לדודי

ÊÈ�העני נפעל שאז חודש", ד"ראש העני� מצד מיוחדת 'נתינתֿכח' ישנה � לעיל האמור כל על נוס� .

הוא "יעקב ללבנה, ודומי� ללבנה" מוני� "ישראל כי � ישראל בני ע� ביותר קשור זה ועני� הלבנה, דחידוש
כמותה". להתחדש עתידי� "שה� � הגאולה כללות ע� קשור זה שעני� ועד הקט�", "המאור בדוגמת הקט�"
כי � הראיה עלֿפי ולא החשבו�, עלֿפי הוא החדשי� קידוש כאשר החורב�, בזמ� מיוחד עילוי ישנו ובזה
היו כאשר (מהֿשאי�ֿכ� ימי� ב' לעול� הוא אלול ראשֿחודש הרי החשבו� עלֿפי מקדשי� כאשר דוקא
שבזמ� היינו, בלבד), אחד יו� אלול וראשֿחודש חסר, אב חודש להיות יכול היה שאז הראיה, עלֿפי מקדשי�

כפשוטו. דראשֿחודש ימי� ב' � גלוי באופ� רבי�, לשו� חדשיכ�", ד"בראשי העני� מתבטא הזה

יהודי ג� רואה שבדבר, הרמזי� כל על נוס� שהרי � דראשֿחודש ימי� ב' שישנ� בזה העילוי גודל וכמוב�
אחד יו� הוא ראשֿחודש כאשר אחד, ביו� רק (ולא ימי� בשני דראשֿחודש מוס� תפלת מתפלל שהוא פשוט
באמצע שזה (למרות דראשֿחודש ביו� מיוחד עילוי מרגיש מישראל ואחת אחד כל זה: על ונוס� בלבד),
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הרגשה פשוט יהודי אצל ואדרבה: פשוט, יהודי אצל ג� היא דראשֿחודש העילוי והרגשת חול), יו� השבוע,
כוללת זו ופשיטות שבראשֿחודש), כו' והדרגות העניני� בפרטי ידיעה לו אי� (שהרי פשיטות של באופ� היא זו

כו, (ראשֿהשנה ז"ל חכמינו ובלשו� העניני�, כל מעלי",את טפי דעתיה איניש דפשיט "כמה ב): עמוד סו�
בנוגע נוספת כח נתינת ישנה ימי�, ב' הוא אלול שראשֿחודש מאחר � ועלֿפיֿזה כו'. שבזה הפירושי� וכידוע

אלול. דחודש העבודה לכללות

ÁÈ:לפועל בנוגע � לעיל האמור מכל ההוראה .

נבראתי ד"אני העבודה כללות נכללת שבו לראשֿהשנה, ההכנה עבודת מתחילה אלול שבראשֿחודש היות
חודש בכללות מודגש לכ�, � ח) סעי� כנ"ל הראשו�, אד� ברוא יו� הוא ראשֿהשנה (כי קוני" את לשמש
ואחד אחד כל הרי אחד מצד האד�: עבודת לכללות בנוגע שישנ� ההפכי� שני אלול) מראשֿחודש (החל אלול
דוקא, לשדה לצאת עליו � ומאיד� המל�), של הבירה (עיר אלקינו" "עיר העיר", "אנשי בבחינת הוא מישראל

כו'. יפות פני� בסבר המל� מקבלו ובשדה דוקא, בשדה נמצא המל� כי

התורה ובלימוד התפילה בעבודת ואחד אחד כל עוסק היו� שבהתחלת לאחרי לפועל: בנוגע � ובפשטות
כמו התפילה, לפני ה� היו�, שבהתחלת הצדקה נתינת ולאחרי תלמודֿתורה), בהלכות הקבועי� השיעורי� (כפי
דברי� פרשת שבת (שיחת לאחרונה שדובר (כפי דוד" "ויבר� אמירת בעת וה� פני�", אחזה בצדק "אני שכתוב
בעניני ולעסוק ל"שדה" לצאת עליו � עומד העול� שעליה� הקוי� ג' את לו יש שעלֿידיֿזה – י"ט)) סעי�
כי � השדה בעניני לעסוק מהירידה להתפעל מה לו ואי� העול�, עניני דבירור העבודה כללות שזוהי ה"שדה",
לעיל כאמור שוחקות, פני� לו ומראה יפות פני� בסבר המל� מקבלו ש� ודוקא דוקא, בשדה נמצא המל�

נעבד". לשדה "מל� ולכ�, "שדה", בחינת שזוהי דוקא, בתחתוני� היא יתבר� לו הדירה שעשיית

לכול�) שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר כול� את מקבל וש� בשדה נמצא שהמל� (שדוקא זה ועני�
שהדבר כפי � האד�) עבודת כללות נכללת שבה דראשֿהשנה לעבודה (ההכנה אלול בחודש ביותר מודגש

אלול. בחודש המאירי� הרחמי� מדות י"ג הארת בגילוי מתבטא

הצלחה ומתו� לבב, וטוב שמחה מתו� היא בשדה עבודתו הרי בשדה, נמצא שהמל� יודע יהודי כאשר והנה,
חיי�". מל� פני "באור כי � והעיכובי� המניעות כל שמתבטלי� ובודאי גדולה, הכי

יזכה כ� כמו שיחו", ישפו� הוי' "לפני � המל� ע� לדבר זכה בשדה המל� שבהיות שכש� לו ומובטח
בלחודוהי". ומלכא ד"ישראל השלימות לתכלית עד המלכות, ולהיכל הבירה, לעיר המל� ע� ביחד ללכת

ËÈ:העיקר הוא והמעשה .
ג� � עצמו חינו� על נוס� היינו, היהדות, דהפצת הפעולות בכל להוסי� צריכי� ואיל� אלול מראשֿחודש

ה'. אהבת ע� אחד עני� שזהו ישראל, אהבת על המיוסד ובאופ� הזולת, חינו�

נרות וחכמיה, יבנה � ספרי� מלא בית צדקה, מזוזה, תפילי�, תורה, המבצעי�: בשאר עוסקי� מזה וכתוצאה
ולחפש להשתדל המתאי� הזמ� שזהו קודש, שבת ערב ששי, בליל נמצאי� כאשר [ובפרט ויו�ֿטוב קודש שבת
בברכה], קודש שבת נרות להדליק להתחיל עליה ולפעול � שבת נרות מדליקה אינה שעדיי� ילדה ישנה א�

המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות

הכלליי�, התורה מספרי באחד שלו האות תהיה יהודי שלכל � פרטי והכי כללי הכי לעני� בנוגע � ובמיוחד
עלֿפי אלא) אליו, השייכת האות מהי בעצמו קובע שאינו (מאחר פרטית דהשגחה באופ� נקבע שהדבר כפי
בתשובות וכמבואר משפטו", כל ומה' הגורל יוטל "בחיק שכתוב מה עלֿפי – הגורל עני� גודל וכידוע הגורל,

הדברות. דעשרת העני� עלֿדר� שזהו נ"ז) סימ� תרמ"ה (ווילנא הגאוני�

הכי בזריזות בזה ולעסוק הכלליי�, התורה מספרי באחד אות ירכוש יהודי שכל ביותר להשתדל צריכי� ולכ�,
השבת. יו� לקראת ההכנות ע� עסוקי� שבת שבערב זה על הבט מבלי בלבד, אחד יו� אפילו לחכות לא � גדולה

לעיר עמו והולכי� המל�, ע� ביחד מהגלות שיוצאי� היינו, נגאלי�", ה� "מיד הנ"ל בכל ההתעסקות ועלֿידי
בלחודוהי", ומלכא "ישראל � שבזה השלימות לתכלית ועד המל�, לארמו� � גופא וש� רב", מל� "קרית � המלוכה

לבב. וטוב ובשמחה ומיד, תיכ� � זה וכל
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Îזה הרי ובנמשל בשדה, דמל� המשל בדוגמת הוא אלול שחודש הזק� אדמו"ר דברי אודות לעיל דובר .

ומקור� מדות' ה'י"ג כל ראשית שהוא אֿל, מבחינת נמשכת היא זו ש"הארה הרחמי�, מדות י"ג הארת גילוי
לנו". ויאר הוי' אֿל שכתוב וכמו וכללות�,

"ויאר � (שענינה המקדש דבית למנורה בנוגע מסויי� עני� ביאור להשלי� המקו� כא� הרי � לזה ובהמש�
כ"ד). סעי� ראה פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות להמדובר בהמש� לנו"),

די�:ובהק

כללות אודות בתחלתו) ה'שי"ת לגני באתי (דיבורֿהמתחיל אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא בהמש� מבואר
דכתיב המקדש, בבית היה הזה בעול� אלקות גילוי שעיקר הגשמי, הזה בעול� אלקות והמשכת דירידת העני�
ט"ו) (או הי"ג וכל ונחושת, וכס� זהב הגשמיי�, בדברי� אלקות גילוי � בתוכ�" ושכנתי מקדש לי "ועשו

המשכ�. נעשה שמה� דברי�

ישנ� המשכ�, וכללות המשכ� כלי פרטי בכל שהתבטאה בתוכ�" ד"ושכנתי הכללית הנקודה על נוס� והנה,
פרטי. באופ� המשכ� מכלי אחד לכל השייכי� פרטיי� עניני�

שענינה המקדש), בבית – ולאחריֿזה (שבמשכ�, במנורה בגלוי התבטא לנו" ד"ויאר העני� לעניננו: ובנוגע
האור בגילוי התבטא שעלֿידיֿזה להאיר, שתכונתו שמ� היינו, למאור", ל"שמ� זקוקי� היו ולכ� להאיר, �

לנו". ד"ויאר הרוחני

שורה שהשכינה עול� לבאי היא עדות אלא . . צרי� הוא לאורה "וכי ב) כב, (שבת ז"ל רבותינו וכמאמר
להקרבת בנוגע שמצינו וכמו כולו. העול� ולכל ישראל לבני אור גילוי נמש� המנורה שעלֿידי היינו, בישראל",
רבותינו וכמאמר העול�, לאומות בנוגע והגנה שמירה של עני� נפעל שעלֿידיֿזה הסוכות, דחג פרי� שבעי�
שבחג פרי� שבעי� הקרבת � (ובמיוחד לטובת� המקדש בית פעולת את יודעי� היו העול� אומות שא� ז"ל
על להג� כדי חילות מעמידי� היו עצמ� ה� אלא המקדש, בבית פוגעי� היו שלא בלבד זו לא הנה הסוכות),

המקדש. בית

ולהשלי� להמשי� המקו� כא� הרי המקדש, דבית המנורה ע� קשור לנו" ד"ויאר שהעני� מאחר � לעניננו ובנוגע
כדלקמ�. ג), פרק סו� (מנחות המשניות בפירוש הרמב"� של בכתבֿידֿקדשו המנורה לציור בנוגע הביאור את

‡Î�הגביעי" ט): הלכה ג (פרק הבחירה בית בהלכות הרמב"� כותב � שבמנורה הגביעי� לצורת בנוגע .

הוא "הגביע (ש�): המשניות בפירוש הרמב"� כותב וכ� קצר", ושוליה� רחב שפיה� אלכסנדראה לכוסות דומי�
משולש". דבר צורת . . צר מלמטה שהוא . . כוס צורת

� "קאפאח") הוצאת המשניות (בפירוש הרמב"� של בכתבֿידֿקדשו המנורה בציור מסתכלי� כאשר אבל
לומר שאי� ופשיטא מלמעלה. וצר מלמטה רחב הפו�, גביע בצורת הגביעי� את מצייר שהרמב"� רואי�
מדובר הרי ופרט, פרט לכל בנוגע הרמב"� של דיוקו גודל על נוס� כי � הגביעי� בצורת דק לא שהרמב"�

להבהי שתכליתו ציור אודות שיטעוכא� ולגרו� לבלבל כדי (ולא המנורה עשיית ע� הקשורי� הפרטי� את ר
במנורה)! היו גביעי� כ"ב (כי פעמי� כ"ב הגביעי� ציור אודות שמדובר ג� ומה בדבר),

הפרטי� כל את לצייר כדי ולא כו'", להצטייר קל שיהיה "כדי הוא הציור שמטרת כותב אמנ� [הרמב"�
למדה מתאימות אינ� הציור שמדות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד"משוקדי�", העני� בציור הובא לא שלכ� לאמיתת�,
מלמעלה וצרי� מלמטה רחבי� שה� באופ� הגביעי� את מצייר הרמב"� כאשר א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל � האמיתית

הדיוק]. בתכלית הוא בציור) (המופיע זה שפרט פשיטא הרי דוקא,

וצר מלמטה רחב הפו�, גביע בצורת שבמנורה הגביעי� את הרמב"� מצייר מדוע להבי�: צרי� ולכאורה,
הרמב"� שכותב (כפי מלמעלה ורחב מלמטה צר שהוא באופ� היא הגביע צורת הרגיל עלֿדר� הרי � מלמעלה

עצמו)?!

·Î:�בהקדי � בזה והביאור .
לומר בהכרח הרי מלמעלה, וצר מלמטה רחב שהוא באופ� פעמי�) (כ"ב הגביע את מצייר שהרמב"� היות
עניני� שישנ� ישראל גדולי של בספריה� שמצינו (כפי לידינו הגיע שלא מדרש באיזה לדבר מקור לו שהיה
באופ� הגביע את מצייר הרמב"� היה לא זאת לולי כי לידינו), הגיעו שלא ז"ל חכמינו ממדרשי ש� שמובאי�

עמידתו. כדר� � הרגיל עלֿדר� הגביע מצורת הפכי
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Îזה הרי ובנמשל בשדה, דמל� המשל בדוגמת הוא אלול שחודש הזק� אדמו"ר דברי אודות לעיל דובר .

ומקור� מדות' ה'י"ג כל ראשית שהוא אֿל, מבחינת נמשכת היא זו ש"הארה הרחמי�, מדות י"ג הארת גילוי
לנו". ויאר הוי' אֿל שכתוב וכמו וכללות�,

"ויאר � (שענינה המקדש דבית למנורה בנוגע מסויי� עני� ביאור להשלי� המקו� כא� הרי � לזה ובהמש�
כ"ד). סעי� ראה פרשת שבת (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות להמדובר בהמש� לנו"),

די�:ובהק

כללות אודות בתחלתו) ה'שי"ת לגני באתי (דיבורֿהמתחיל אדמו"ר מו"ח דכ"ק ההילולא בהמש� מבואר
דכתיב המקדש, בבית היה הזה בעול� אלקות גילוי שעיקר הגשמי, הזה בעול� אלקות והמשכת דירידת העני�
ט"ו) (או הי"ג וכל ונחושת, וכס� זהב הגשמיי�, בדברי� אלקות גילוי � בתוכ�" ושכנתי מקדש לי "ועשו

המשכ�. נעשה שמה� דברי�

ישנ� המשכ�, וכללות המשכ� כלי פרטי בכל שהתבטאה בתוכ�" ד"ושכנתי הכללית הנקודה על נוס� והנה,
פרטי. באופ� המשכ� מכלי אחד לכל השייכי� פרטיי� עניני�

שענינה המקדש), בבית – ולאחריֿזה (שבמשכ�, במנורה בגלוי התבטא לנו" ד"ויאר העני� לעניננו: ובנוגע
האור בגילוי התבטא שעלֿידיֿזה להאיר, שתכונתו שמ� היינו, למאור", ל"שמ� זקוקי� היו ולכ� להאיר, �

לנו". ד"ויאר הרוחני

שורה שהשכינה עול� לבאי היא עדות אלא . . צרי� הוא לאורה "וכי ב) כב, (שבת ז"ל רבותינו וכמאמר
להקרבת בנוגע שמצינו וכמו כולו. העול� ולכל ישראל לבני אור גילוי נמש� המנורה שעלֿידי היינו, בישראל",
רבותינו וכמאמר העול�, לאומות בנוגע והגנה שמירה של עני� נפעל שעלֿידיֿזה הסוכות, דחג פרי� שבעי�
שבחג פרי� שבעי� הקרבת � (ובמיוחד לטובת� המקדש בית פעולת את יודעי� היו העול� אומות שא� ז"ל
על להג� כדי חילות מעמידי� היו עצמ� ה� אלא המקדש, בבית פוגעי� היו שלא בלבד זו לא הנה הסוכות),

המקדש. בית

ולהשלי� להמשי� המקו� כא� הרי המקדש, דבית המנורה ע� קשור לנו" ד"ויאר שהעני� מאחר � לעניננו ובנוגע
כדלקמ�. ג), פרק סו� (מנחות המשניות בפירוש הרמב"� של בכתבֿידֿקדשו המנורה לציור בנוגע הביאור את

‡Î�הגביעי" ט): הלכה ג (פרק הבחירה בית בהלכות הרמב"� כותב � שבמנורה הגביעי� לצורת בנוגע .

הוא "הגביע (ש�): המשניות בפירוש הרמב"� כותב וכ� קצר", ושוליה� רחב שפיה� אלכסנדראה לכוסות דומי�
משולש". דבר צורת . . צר מלמטה שהוא . . כוס צורת

� "קאפאח") הוצאת המשניות (בפירוש הרמב"� של בכתבֿידֿקדשו המנורה בציור מסתכלי� כאשר אבל
לומר שאי� ופשיטא מלמעלה. וצר מלמטה רחב הפו�, גביע בצורת הגביעי� את מצייר שהרמב"� רואי�
מדובר הרי ופרט, פרט לכל בנוגע הרמב"� של דיוקו גודל על נוס� כי � הגביעי� בצורת דק לא שהרמב"�

להבהי שתכליתו ציור אודות שיטעוכא� ולגרו� לבלבל כדי (ולא המנורה עשיית ע� הקשורי� הפרטי� את ר
במנורה)! היו גביעי� כ"ב (כי פעמי� כ"ב הגביעי� ציור אודות שמדובר ג� ומה בדבר),

הפרטי� כל את לצייר כדי ולא כו'", להצטייר קל שיהיה "כדי הוא הציור שמטרת כותב אמנ� [הרמב"�
למדה מתאימות אינ� הציור שמדות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ד"משוקדי�", העני� בציור הובא לא שלכ� לאמיתת�,
מלמעלה וצרי� מלמטה רחבי� שה� באופ� הגביעי� את מצייר הרמב"� כאשר א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל � האמיתית

הדיוק]. בתכלית הוא בציור) (המופיע זה שפרט פשיטא הרי דוקא,

וצר מלמטה רחב הפו�, גביע בצורת שבמנורה הגביעי� את הרמב"� מצייר מדוע להבי�: צרי� ולכאורה,
הרמב"� שכותב (כפי מלמעלה ורחב מלמטה צר שהוא באופ� היא הגביע צורת הרגיל עלֿדר� הרי � מלמעלה

עצמו)?!

·Î:�בהקדי � בזה והביאור .
לומר בהכרח הרי מלמעלה, וצר מלמטה רחב שהוא באופ� פעמי�) (כ"ב הגביע את מצייר שהרמב"� היות
עניני� שישנ� ישראל גדולי של בספריה� שמצינו (כפי לידינו הגיע שלא מדרש באיזה לדבר מקור לו שהיה
באופ� הגביע את מצייר הרמב"� היה לא זאת לולי כי לידינו), הגיעו שלא ז"ל חכמינו ממדרשי ש� שמובאי�

עמידתו. כדר� � הרגיל עלֿדר� הגביע מצורת הפכי
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ולדוגמא: דוקא, גידול�" "דר� להיות צריכי� שה� מיוחדת הדגשה מצינו עניני� וכמה לכמה בנוגע דהנה,
גידול�, דר� ומיניו הלולב נשארי� הנענועי� בעת ג� ולכ�, דוקא, גידול� דר� להיות צריכה מיני� ד' נטילת
גידולו. כדר� להיות שצרי� מאחר ומיניו, הלולב את חסֿושלו� מהפכי� אי� למטה הנענוע בעת ואפילו

ב). מה, סוכה (ראה וכיוצאֿבזה המשכ�, לקרשי בנוגע מצינו ועלֿדר�ֿזה

ורחבי� מלמטה צרי� שה� היינו, עמידת�, דר� היא הגביעי� צורת שג� לומר מסתבר היה � ועלֿפיֿזה
לומר בהכרח הרי מלמעלה, וצרי� מלמטה רחבי� שה� באופ� הגביעי� את מצייר שהרמב"� ומאחר מלמעלה.

ז"ל. רבותינו במדרשי לדבריו מקור לו שהיה

אמנ� היו מדוע הדבר: טע� להסברת עדיי� זקוקי� � ז"ל רבותינו במדרשי לדבר מקור ישנו כאשר ג� אבל
רח שבמנורה כדלקמ�.הגביעי� � הרגיל מדר� הפכי באופ� זה הרי לכאורה, מלמעלה, וצרי� מלמטה בי�

‚Î:בזה והביאור .
מבחו�, ואטומי� מבפני� שקופי� תנא אטומי�, שקופי� חלוני לבית "ויעש ב): פו, (מנחות בגמרא איתא
מבפני�, וקצר אטו� ופיה� מבחו� "רחבי� היו המקדש בית חלונות אומרת: זאת כו'", צרי� אני לאורה לא
יסתו� שלא כדי צד מכל הכותל עובי שמשפעי� מבפני�, אותו מרחיבי� חלו� כשעושי� אבני� כותל דדר�
לצד והול� ומרחיב מבפני� קצר היה ההיכל) (חלוני ההיכל אבל לצדדי�, מלבוא האורה את הכותל עובי ויעכב

ש�). רש"י (פירוש צרי�" אני לאורה לא כי לעול�, שתאיר מההיכל יוצאה אורה שתהא כדי חו�,

ובלשו� ופינה. צד לכל ומתפשט והול� ומרחיב נקודה, של באופ� שהתחלתו � הוא האור שדר� [וכידוע
צרי� היה המקדש דבית שהאור ומאחר עיבר". לכל נהורי� מינה דאתפשטי� "כבוצינא א): רפח, ג (חלק הזהר
שהאור כדי חו�, כלפי ומתרחבי� והולכי� מבפני� צרי� המקדש בית חלוני היו לכ� כולו, העול� בכל להתפשט

כולו]. לעול� המקדש מבית להתפשט יוכל

שענינה המקדש, שבבית המנורה עלֿידי היה � כולו העול� בכל המקדש מבית האורה והמשכת גילוי והנה,
ולדוגמא: בפניֿעצמו, מיוחד ועני� תפקיד היה המקדש מכלי אחד שלכל כמוב� למאור", "שמ� להאיר, �

כה, בתרא (בבא ז"ל רבותינו כמאמר כולו, בעול� רוויחי") ("מזונא המזונות עני� השפעת ע� קשור השולח�
האורה והמשכת גילוי לפעול � ענינה המנורה ואילו בצפו�", שולח� וסימני� יצפי�, שיעשיר . . "הרוצה ב)

המקדש. כלי בשאר וכיוצאֿבזה כולו, בעול�

מלמטה: ורחבי� מלמעלה צרי� היו שבמנורה הגביעי� מדוע הטע� מוב� ועלֿפיֿזה

כולו, לעול� המקדש מבית תצא שהאורה כדי מבחו� ורחבי� מבפני� צרי� היו המקדש שבבית שהחלונות כש�
כולו) בעול� המקדש מבית האור נמש� שעלֿידה הכלי היא (שהמנורה שבמנורה הגביעי� ג� היו זה מטע� הנה
ההמשכה הוא שהעיקר מורה שזה מלמטה, ורחבי� מלמעלה צרי� � כולו בעול� והמשכה גילוי על המורה באופ�

המקדש. מבית שלמטה בעול� והמשכה גילוי � למטה ומתרחבי� והולכי� מלמעלה צרי� ה� שלכ� למטה,

משבעת אחד כל כי המנורה, קני שבעת ע� קשורה כולו, לעול� המקדש מבית המנורה אור המשכת דהנה,
� כו' מיוחד עני� לו יש ונר קנה שכל מוב� ומזה המנורה, קני משבעת אחד עלֿגבי היה יותרהנרות קרוב זה

לדרו� מצפו� או למערב ממזרח המנורה, הנחת באופ� הדעות (כשתי ודרו� לצפו� או למערב, יותר וזה למזרח
המקדש מבית שהאירו הנרות ע� קשורי� הגביעי� שג� מוב�, גביעי�, היו קנה שבכל ומאחר ב)). צח, (מנחות
צרי� אטומי�", שקופי� "חלוני עלֿידי היה המנורה אור והמשכת גילוי שכללות כש� ולכ�, כולו, לעול�

מלמטה ורחבי� מלמעלה צרי� שהיו הגביעי� בצורת זה עני� התבטא כ� כמו מבחו�, ורחבי� .2מבפני�

בסתירה אינה � הרמב"�) (כציור מלמטה ורחבי� מלמעלה צרי� במנורה, הגביעי� שצורת מוב� ועלֿפיֿזה
עמידת�: לדר�

בדבר: אופני� ב' ישנ� � "גביע" של תפקידו אודות מדברי� כאשר
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הגביע2) כו' השכל וע"ד לא): כה, (תרומה הבחיי מ"ש וראה
כחות מקבלי� שה� הגלגלי� עול� כנגד ומרוה משקה כו' כלי הוא
(להרמ"א) העולה בתורת מובא השפל בעול� כח ומשפיעי� העליוני�

בצורת לעשות� וצוה ש�): (תרומה הרקנטי מ"ש וראה פ"כ). ח"א
תחת�. לאשר להשפיע העליו� ממקור ושואבי� מקבלי� ה� כי גביע

a"nyz'd ,lel` yceg y`xc '` mei zgiy

מלמטה, וצר מלמעלה רחב הוא שאז סת�, השולח� על מונח הגביע כאשר (א)

שאז הגביע), של ההשפעה (פעולת הגביע מ� שותי� כאשר היינו, � תפקידו את ממלא הגביע כאשר (ב)
לתפקיד וביחס מעלה, כלפי הצר וצדו מטה, כלפי הרחב צדו � השולח� על שמונח מהאופ� הפו� באופ� עמידתו

גידולו". "דר� הוא כ� � הגביע של

גילוי � הוא המנורה של הכללי שתפקידה היות שבמנורה: הגביעי� צורת � לעניננו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
על (להורות מלמטה ורחבי� מלמעלה צרי� שה� באופ� היא הגביעי� צורת ג� שלכ� למטה, האור והמשכת
תפקיד� אודות מדובר כאשר הגביעי� של גידול�" ל"דר� מתאימה זו שצורה מוב�, � דוקא) למטה ההשפעה
מ� שותי� שכאשר לעיל כאמור הגביע, שבתו� מהמשקה ההשפעה את האד� מקבל שעלֿיד� הגביעי�, של

מעלה. כלפי הצר וצדו מטה כלפי הרחב שצדו באופ� היא עמידתו הגביע,

„Î:�האד לעבודת בנוגע מזה ההוראה .

"נרות להיות � הוא ישראל בני של ותפקיד� אד�", נשמת ה' "נר � ל"נר" נמשלה ישראל איש כל נשמת
אור". "תורה עלֿידי כולו העול� את להאיר להאיר",

מבחו�, ורחבי� מבפני� צרי� אטומי�", "שקופי� היו המקדש בית שחלונות מזה הנלמדת ההוראה וזוהי
הזולת, אל ההשפעה אודות מדובר שכאשר � מלמטה ורחבי� מלמעלה צרי� שהיו שבמנורה הגביעי� וכ�

בתחתוני�, יתבר� לו דירה דעשיית העני� ג�וכללות מלמטה), (רחבי� דוקא רחב באופ� להעשות הדבר צרי�
מלמעלה). (צרי� כו' קצר באופ� מסתפק לעצמו בנוגע כאשר

"אני הרי בכ�?! מה � כזה באופ� להיות תוכל שעבודתו כדי ורגילותו טבעו את לשנות צרי� כאשר וג�
קוני"! את לשמש נבראתי

המיני� ד' את שנוטל באופ� להיות צריכה בזה העבודה הרי � מיני� ד' נטילת אודות מדובר כאשר ולכ�,
יתבר� לו לעשות הזולת, אל ההשפעה אודות מדובר כאשר אבל לבו; שכנגד חזהו אל וממשיכ� גידול�, דר�
כאשר הגביעי� של גידול�" כ"דר� דוקא, מלמטה רחב באופ� להיות צריכה בזה העבודה הרי � בתחתוני� דירה

לעצמו. מאשר יותר רחב באופ� לשני ומשפיע שנות� היינו, מה�, שותי�

‰Î�שבי החילוק אודות י"ג) סעי� באב ט"ו (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות שדובר מה להשלי� המקו� כא� .

ומוריד הרוח "משיב לאמירת בקשר לקי�, חור� שבי� לחילוקי� בנוגע הדרומי כדור לחצי הצפוני כדור חצי
ברכה": "ות� הטל" "מוריד או ומטר" טל "ות� הגש�"

שהמושכל הנ"ל בהתוועדות נאמר � בשווה אינ� והדרומי הצפוני כדור בחצי והקי� החור� שזמני היות
כדור בחצי חור� שורר כאשר ולכ�, זה, מקו� של לצרכי� בהתא� להתנהג צריכי� מקו� שבכל הוא הראשו�
בגשמי�), צור� ישנו זה שבמקו� (היות ומטר" טל "ות� הגש�" ומוריד הרוח "משיב ש� לומר צריכי� הדרומי,
שבאר� משו� ברכה", "ות� הטל" "מוריד זו בתקופה אומרי� הצפוני) כדור (בחצי ישראל שבאר� א�ֿעלֿפי

הקי�. תקופת היא זו תקופה ישראל

לפועל בנוגע ואילו ויאדיר", תורה ד"יגדיל באופ� שקלאֿוטריא לש� רק היתה הדברי� שכוונת מוב� אבל,
(ובפרט המקובל המנהג את לשנות ואי� דורות, מדורי ש� שמתנהגי� כפי הדרומי כדור בחצי להתנהג צריכי� �

הלבבות). קירוב להיפ� לגרו� עלול שהדבר

כבר מפורש הרי � המקו� לצרכי בהתא� להתנהג צריכי� מקו� שבכל לומר נוטה שהסברא וא�ֿעלֿפי
שזקוקי� מקומות שבאות� לומר נוטה שדעתו שא�ֿעלֿפי ד') כלל י' (תשובה הרא"ש' ב'שאלותֿותשובות
זה, דמקו� הצור� שזהו מפני הגשמי�, על ש� לשאול צריכי� ישראל, שבאר� החמה בימות לגשמי�
בזמ� הגשמי� על לשאול המנהג נקבע ובפועל לו, הודו לא שחבריו היות � ה'רא"ש' מסיי� � א�ֿעלֿפיֿכ�

המנהג. נגד דעתו את מבטל הוא הרי ישראל, באר� הגשמי� על ששואלי�

ÂÎצרכי לפי לשאול צריכי� מקו� שבכל היינו, זה, מנהג נגד הפוסקי� אחרוני� שישנ� א�ֿעלֿפי והנה, .
לנהוג שפסקו ישראל גדולי כל של דעותיה� הובאו לא כ� שפוסקי� האחרוני� שבספרי מאחר הנה � המקו�
זאת), הזכירו (מדלא זה פסקֿדי� ראו לא אלו שאחרוני� לומר מסתבר ישראל, באר� שנוהגי� כפי מקו� בכל

כ�. פוסקי� היו ה� שג� יתכ� זאת, רואי� היו וא�
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מלמטה, וצר מלמעלה רחב הוא שאז סת�, השולח� על מונח הגביע כאשר (א)

שאז הגביע), של ההשפעה (פעולת הגביע מ� שותי� כאשר היינו, � תפקידו את ממלא הגביע כאשר (ב)
לתפקיד וביחס מעלה, כלפי הצר וצדו מטה, כלפי הרחב צדו � השולח� על שמונח מהאופ� הפו� באופ� עמידתו

גידולו". "דר� הוא כ� � הגביע של

גילוי � הוא המנורה של הכללי שתפקידה היות שבמנורה: הגביעי� צורת � לעניננו בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
על (להורות מלמטה ורחבי� מלמעלה צרי� שה� באופ� היא הגביעי� צורת ג� שלכ� למטה, האור והמשכת
תפקיד� אודות מדובר כאשר הגביעי� של גידול�" ל"דר� מתאימה זו שצורה מוב�, � דוקא) למטה ההשפעה
מ� שותי� שכאשר לעיל כאמור הגביע, שבתו� מהמשקה ההשפעה את האד� מקבל שעלֿיד� הגביעי�, של

מעלה. כלפי הצר וצדו מטה כלפי הרחב שצדו באופ� היא עמידתו הגביע,

„Î:�האד לעבודת בנוגע מזה ההוראה .

"נרות להיות � הוא ישראל בני של ותפקיד� אד�", נשמת ה' "נר � ל"נר" נמשלה ישראל איש כל נשמת
אור". "תורה עלֿידי כולו העול� את להאיר להאיר",

מבחו�, ורחבי� מבפני� צרי� אטומי�", "שקופי� היו המקדש בית שחלונות מזה הנלמדת ההוראה וזוהי
הזולת, אל ההשפעה אודות מדובר שכאשר � מלמטה ורחבי� מלמעלה צרי� שהיו שבמנורה הגביעי� וכ�

בתחתוני�, יתבר� לו דירה דעשיית העני� ג�וכללות מלמטה), (רחבי� דוקא רחב באופ� להעשות הדבר צרי�
מלמעלה). (צרי� כו' קצר באופ� מסתפק לעצמו בנוגע כאשר

"אני הרי בכ�?! מה � כזה באופ� להיות תוכל שעבודתו כדי ורגילותו טבעו את לשנות צרי� כאשר וג�
קוני"! את לשמש נבראתי

המיני� ד' את שנוטל באופ� להיות צריכה בזה העבודה הרי � מיני� ד' נטילת אודות מדובר כאשר ולכ�,
יתבר� לו לעשות הזולת, אל ההשפעה אודות מדובר כאשר אבל לבו; שכנגד חזהו אל וממשיכ� גידול�, דר�
כאשר הגביעי� של גידול�" כ"דר� דוקא, מלמטה רחב באופ� להיות צריכה בזה העבודה הרי � בתחתוני� דירה

לעצמו. מאשר יותר רחב באופ� לשני ומשפיע שנות� היינו, מה�, שותי�

‰Î�שבי החילוק אודות י"ג) סעי� באב ט"ו (שיחת שלפניֿזה בהתוועדות שדובר מה להשלי� המקו� כא� .

ומוריד הרוח "משיב לאמירת בקשר לקי�, חור� שבי� לחילוקי� בנוגע הדרומי כדור לחצי הצפוני כדור חצי
ברכה": "ות� הטל" "מוריד או ומטר" טל "ות� הגש�"

שהמושכל הנ"ל בהתוועדות נאמר � בשווה אינ� והדרומי הצפוני כדור בחצי והקי� החור� שזמני היות
כדור בחצי חור� שורר כאשר ולכ�, זה, מקו� של לצרכי� בהתא� להתנהג צריכי� מקו� שבכל הוא הראשו�
בגשמי�), צור� ישנו זה שבמקו� (היות ומטר" טל "ות� הגש�" ומוריד הרוח "משיב ש� לומר צריכי� הדרומי,
שבאר� משו� ברכה", "ות� הטל" "מוריד זו בתקופה אומרי� הצפוני) כדור (בחצי ישראל שבאר� א�ֿעלֿפי

הקי�. תקופת היא זו תקופה ישראל

לפועל בנוגע ואילו ויאדיר", תורה ד"יגדיל באופ� שקלאֿוטריא לש� רק היתה הדברי� שכוונת מוב� אבל,
(ובפרט המקובל המנהג את לשנות ואי� דורות, מדורי ש� שמתנהגי� כפי הדרומי כדור בחצי להתנהג צריכי� �

הלבבות). קירוב להיפ� לגרו� עלול שהדבר

כבר מפורש הרי � המקו� לצרכי בהתא� להתנהג צריכי� מקו� שבכל לומר נוטה שהסברא וא�ֿעלֿפי
שזקוקי� מקומות שבאות� לומר נוטה שדעתו שא�ֿעלֿפי ד') כלל י' (תשובה הרא"ש' ב'שאלותֿותשובות
זה, דמקו� הצור� שזהו מפני הגשמי�, על ש� לשאול צריכי� ישראל, שבאר� החמה בימות לגשמי�
בזמ� הגשמי� על לשאול המנהג נקבע ובפועל לו, הודו לא שחבריו היות � ה'רא"ש' מסיי� � א�ֿעלֿפיֿכ�

המנהג. נגד דעתו את מבטל הוא הרי ישראל, באר� הגשמי� על ששואלי�

ÂÎצרכי לפי לשאול צריכי� מקו� שבכל היינו, זה, מנהג נגד הפוסקי� אחרוני� שישנ� א�ֿעלֿפי והנה, .
לנהוג שפסקו ישראל גדולי כל של דעותיה� הובאו לא כ� שפוסקי� האחרוני� שבספרי מאחר הנה � המקו�
זאת), הזכירו (מדלא זה פסקֿדי� ראו לא אלו שאחרוני� לומר מסתבר ישראל, באר� שנוהגי� כפי מקו� בכל

כ�. פוסקי� היו ה� שג� יתכ� זאת, רואי� היו וא�
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ובהקדי�:

בסו� נדפס � י"ב סעי� סו� תמ"ח סימ� (אורחֿחיי� חמ� מכירת בהלכות הזק� אדמו"ר שכתב מה ידוע
הטוריֿזהב ז"ל, האחרוני� בימי עדיי� הדפוס לאור יצאו לא ז"ל הראשוני� מספרי� הרבה "אשר פסח) הלכות
כמה על מקובצת שיטה מספר בעליל כנראה אלה, לדורותינו קרוב עתה עד אחריה�, והנמשכי� ומג�ֿאברה�
מאחר ז"ל", האחרוני� בדברי שנמצאו הקולות על למעלה להקל לסמו� אי� ודאי ולזאת בו, וכיוצא מסכתות
דברי� פרשת (שבת שלפניֿזה בהתוועדות ג� שהוזכר (כפי בזה המחמירי� הראשוני� דברי את ראו לא שה�

כ"ח)). סעי�

דברי את להזכיר מבלי הראשוני�, דברי כנגד בדבריה� מקילי� שהאחרוני� רואי� כאשר אומרת: זאת
דברי את ראו שלא מוכח אות�, הזכירו מדלא אלא הראשוני�, דברי על חולקי� שה� הוכחה זו אי� � הראשוני�
כמות�. פוסקי� היו הראשוני� דברי את רואי� היו אילו כי האחרוני�, דברי על בזה לסמו� אי� ולכ� הראשוני�,

בדברי כאשר ג� אלא הראשוני�, דברי לגבי קולא ישנה האחרוני� בדברי כאשר רק אמור אינו זה וכלל
דברי את ראו שלא מאחר האחרוני�, כדברי להחמיר אי� הראשוני�, דברי לגבי חומרא ישנה האחרוני�
וב"ח רמ"א ש"בימי י"ג) סעי� קפ"ט (סימ� נדה הלכות ערו�' ב'שולח� הזק� אדמו"ר שכותב כפי � הראשוני�
אודות והמדובר שכתב", מה כתב לכ� אלו, במדינות לדפוס להרמב"� נדה הלכות עדיי� באו לא וש"� וט"ז

להקל. שפוסק הרמב"� דברי את ראו שלא מאחר האחרוני�, שמחמירי� חומרא

לעניננו: בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה

וטרו ששקלו ישראל גדולי של דעותיה� כל בהרחבה הובאו ואיל�) 34 (ע' שש� אברה�" "בית ספר ישנו
המקו�, לצרכי בהתא� להתנהג צריכי� מקו� שבכל שפוסקי� האחרוני� שבספרי מאחר � ועלֿפיֿזה זה. בעני�
באר� כמו להתנהג יש המקומות שבכל (הסוברי� אברה�" "בית בספר המובאי� ספרי� כמה הוזכרו לא

מ לכא�ישראל), לא אלו מספרי� ראיה להביא אי� ולכ�, אלו, בספרי� שכתוב מה ראו לא שה� לומר סתבר
לכא�. ולא

מה'רא"ש' החל ישראל, גדולי של פסקֿדי� עלֿפי – בזה המנהג נקבע שכבר מאחר לפועל: ובנוגע
זה. ממנהג לשנות אי� ישראל, באר� שנוהגי� כפי המקומות בכל להתנהג � וכיוצאֿבזה

שנקבע המנהג את לשנות שיש יאמרו (א� הלבבות פירוד של מעני� להזהר יש לראש לכל � לעיל וכאמור
עני� א� ספק זה הרי כ�, באופ� או כ� באופ� גשמי� שאלת אודות לשקלאֿוטריא בנוגע כי אלו), במקומות
� מחלוקת של עני� אודות האיסור אבל לעיכובא), בדיעבד, ג� או (לכתחילה מדרבנ� או מדאורייתא הוא זה
במני� נמנה זה איסור א� שקלאֿוטריא (ישנה וכעדתו" כקורח יהיה "ולא שכתוב כמו התורה, מ� בודאי זה הרי

!((104 עמוד ח חלק לקוטיֿשיחות (ראה התורה מ� אסור זה הרי הדעות לכל אבל המצוות,

ÊÎ,�זמ באותו לגשמי� זקוקי� לא שבה� מקומות באות� גשמי� שואלי� מה לש� מוב�: אינו עדיי� אבל .

הקי�?! תקופת היא זו תקופה שש� מאחר
בזה: והביאור

למרות כולו, העול� לצרכי בנוגע התפילה עני� ישנו כ� כמו עצמו, לצרכי בנוגע התפילה עני� שישנו כש�
זה. לדבר צרי� אינו בעצמו שהוא

אמר מיטרא, אתא באורחא, אזיל קא הוה דוסא ב� חנינא ש"רבי ב) כד, (תענית בגמרא מסופר לדבר: דוגמא
רבונו לפניו: אמר לביתיה מטא כי מיטרא. פסק בצער, וחנינא בנחת כולו העול� כל עול�, של רבונו לפניו:
לגשמי� התפלל דוסא ב� חנינא שרבי אומרת, זאת מיטרא", אתא בנחת, וחנינא בצער כולו העול� כל עול�, של
ש�)). רש"י (פירוש שדות לו היו שלא (לפי לגשמי� צרי� אינו עצמו שהוא למרות כולו, העול� צרכי מפני

שואלי� (שלה�), הקי� בזמ� לגשמי� זקוקי� לא הדרומי כדור שבחצי למרות לעניננו: בנוגע ועלֿדר�ֿזה
תלמוד נכתב שבו המקו� (שזהו בבל וכ� ישראל, אר� היינו, באיכות � העול� רוב צור� שזהו מפני גשמי� ה�

כיוצאֿבזה. הארצות ושאר וכו'), הגאוני� היו ובו בבלי,

.ÁÎשבת) שלפניֿזה בהתוועדות שדובר למה בהמש� זה הרי שבמנורה, הגביעי� צורת אודות לעיל האמור
המנ צורת אודות כ"ח) סעי� דברי� פרשת שבת כ"ו. סעי� מטותֿמסעי קניפרשת את מצייר שהרמב"� ורה
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שהלוחות (מאחר עיגול חצי בצורת ולא מרובעות שהיו הלוחות צורת אודות וכ� בעיגול, ולא באלכסו� המנורה
כשה� המקדשי� שרת כלי ככל כלל, פנוי מקו� נשאר שלא באופ� הארו�, של חללו כל את "אוכלות" היו
לסדר בנוגע � תיקו� הדורש נוס� עני� להבהיר המקו� כא� הרי � הנ"ל ציור לתק� צריכי� ולכ� דוקא), מלאי�

ובהקדי�: ה'". "תהלת הסידור בהתחלת שנדפסו כפי הנקודות
לתנועות נחלקות שהנקודות בתחלתו הנקודות שער הפרדס בספר מבואר � הנקודות עני� לכללות בנוגע
למל� סמו� עבד (כל שלה גדולה לתנועה סמוכה קטנה תנועה וכל ועבדי�, מלכי� קטנות, ותנועות גדולות
חול� שלה. קטנה תנועה � סגול גדולה, תנועה � צירה שלה. קטנה תנועה � פתח גדולה, תנועה � קמ� שלו):
גדולה, תנועה � הוא"ו) באמצע (נקודה מלאופ� או שורוק שלה. קטנה תנועה � קט� קמ� גדולה, תנועה �

בפניֿעצמה. תנועה שאינה � השבא נקודת ג� וישנה שלה. קטנה תנועה � באלכסו�) נקודות (שלש קובו�

האמת". "חכמת עלֿפי – וכו' הספירות עשר כנגד ה� שהנקודות מבואר בתקוניֿזהר) (וכ� ב'פרדס' והנה,
עלֿפי מתאי� זה הרי � שלה קטנה התנועה באה ולאחריה גדולה תנועה באה לראש שלכל הסדר כללות אבל

לער�). שני� ב' (בגיל לדבר שמתחיל תינוק אצל הנקודות הברת אופ� הוא וכ� הדקדוק, כללי

נקודות (ג' הקובו� בא שקוד� ה'" "תהלת הסידור שבתחילת הנקודות בסדר שנדפס מה � ועלֿפיֿזה
הגדולה שהתנועה וכו', והדקדוק ההברה היפ� זה הרי � הוא"ו) באמצע (נקודה השורוק בא ואחרֿכ� באלכסו�)

קובו�) לפני (שורוק שלה קטנה לתנועה הנקודות3קודמת שאר של סדר� מופיע עצמו זה שבסידור ובפרט .
הקובו�! לפני השורוק להיות צרי� שעלֿפיֿזה שלה), קטנה תנועה לפני גדולה (תנועה האמור באופ�

� אחר) במקו� הנקודות ציור סדר את מדפיסי� כאשר (וכ� ולהבא מכא� הסידור את ידפיסו כאשר ולכ�,
הקובו�. קוד� יהיה שהשורוק באופ� הנקודות ציור סדר את ישנו

הזמ� את לנצל יכולי� לכאורה, להיפ�, או הקובו� לפני יהיה השורוק א� נפקאֿמינה למאי השואלי� ולאלו
� התורה?! בפנימיות עמוק עני� או דתורה בנגלה עמוק עני� לבאר כדי זה עני� אודות מאחרשמדברי� הנה

חלק זה הרי דאורייתא", "נשמתא התורה, פנימיות עלֿפי ופירשוהו זה בעני� עסקו וה'תקוניֿזהר' שה'פרדס'
מחשיבותו! גורעת אינה העני� שאיֿהבנת פעמי� כמה וכמדובר הדורות. כל סו� עד הנוגע עני� וזהו בתורה,

קיבל והוא הסופר מעזרא פה אל מפה "קבלה ה� (והברת�) שהנקודות הפרדס בספר שכתב מה וכידוע
רבינו למשה הנאמר גילה שעזרא היינו, הגבורה", מפי מסיני עליוֿהשלו� רבינו משה עד פה אל מפה

הגבורה. מפי מסיני עליוֿהשלו�

עניני� בריבוי הוא כ� הרי � בראשוני�) ג� (ומובא דקדוק בספרי כמבואר בנקודות, סדרי� עוד שמצינו ומה
זה מתאימי� אינ� וכיוצאֿבזה, שמעו�, רבי ודברי יהודה רבי דברי ביתֿהלל, ודברי ביתֿשמאי שדברי בתורה,
ההלכה נתקבלה וכאשר מסיני, למשה נאמרו הדעות שב' היינו, חיי�", אלקי� דברי ואלו ש"אלו א�ֿעלֿפי לזה,
(הלכות הרמב"� שכתב [וכמו בלבד זו כדעה להתנהג חייבי� � וכיוצאֿבזה) כביתֿהלל, (הלכה אחת כדעה
ומצות דמצותֿעשה תוק� לו יש ישראל תפוצות בכל שנתפשט חכמי� שקבעו מנהג שאפילו בתחלת�) ממרי�

כו' דרב ובאתרא מסיני], למשה הנית� לעני� בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .4לאֿתעשה,

ËÎבנוגע השכל" "מוסר ביאור עלֿידי זאת להמתיק יש � הנקודות ציור אודות לעיל להמדובר בהמש� .

מישראל: ואחת אחד כל לעבודת
הנקודה של מקומה � הוא ביניה� שהחילוק אלא שווה שציור� נקודות ג' ישנ� � הנקודות לציור בנוגע
של במקומה הוא החילוק אלא בלבד, אחת נקודה � שווה שציור� וחול�, מלאופ� חיריק, וה�: לאות, ביחס
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כפי3) הוא הנקודות דכל הסדר ואיל�) סע"א (קכט, ת"ע בתקו"ז
נקודות (ג' הקבו� בא שבתחלה ג� כולל ה'", "תהלת בסידור שנדפס
ה� שהנקודות לפי � הוא"ו) באמצע (נקודה שורק ואח"כ באלכסו�)
והשורק ההוד ספירת כנגד הוא שהקבו� ומאחר ספירות, העשר כנגד
ההוד שספירת כש� לשורק, הקבו� קוד� לכ� היסוד, ספירת כנגד הוא

היסוד. לספירת קודמת
א"ב, ללומדי א"ב בטבלת ובפרט נפש, לכל השוה בסידור אבל:
הנקודות הברת ע"פ פשט, ע"פ והנקודות הא"ב סדר להיות צרי�

(מטע� קבלה ע"פ לסדרו ולא בפני�), (כנ"ל לדבר שמתחיל דתינוק
הקבו� בא שלכ� היסוד, לספירת קודמת ההוד ספירת תורה שברזי �

השורק). קוד�
ב. קלה, ש� מתקו"ז ג� ולהעיר

לנדרי� (למרגלית) זוהר בשערי בזוהר הנקודות שמות ציוני וראה
א. לז,
אלול.4) ח"י שיחת ראה � העני� לשלימות
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שהלוחות (מאחר עיגול חצי בצורת ולא מרובעות שהיו הלוחות צורת אודות וכ� בעיגול, ולא באלכסו� המנורה
כשה� המקדשי� שרת כלי ככל כלל, פנוי מקו� נשאר שלא באופ� הארו�, של חללו כל את "אוכלות" היו
לסדר בנוגע � תיקו� הדורש נוס� עני� להבהיר המקו� כא� הרי � הנ"ל ציור לתק� צריכי� ולכ� דוקא), מלאי�

ובהקדי�: ה'". "תהלת הסידור בהתחלת שנדפסו כפי הנקודות
לתנועות נחלקות שהנקודות בתחלתו הנקודות שער הפרדס בספר מבואר � הנקודות עני� לכללות בנוגע
למל� סמו� עבד (כל שלה גדולה לתנועה סמוכה קטנה תנועה וכל ועבדי�, מלכי� קטנות, ותנועות גדולות
חול� שלה. קטנה תנועה � סגול גדולה, תנועה � צירה שלה. קטנה תנועה � פתח גדולה, תנועה � קמ� שלו):
גדולה, תנועה � הוא"ו) באמצע (נקודה מלאופ� או שורוק שלה. קטנה תנועה � קט� קמ� גדולה, תנועה �

בפניֿעצמה. תנועה שאינה � השבא נקודת ג� וישנה שלה. קטנה תנועה � באלכסו�) נקודות (שלש קובו�

האמת". "חכמת עלֿפי – וכו' הספירות עשר כנגד ה� שהנקודות מבואר בתקוניֿזהר) (וכ� ב'פרדס' והנה,
עלֿפי מתאי� זה הרי � שלה קטנה התנועה באה ולאחריה גדולה תנועה באה לראש שלכל הסדר כללות אבל

לער�). שני� ב' (בגיל לדבר שמתחיל תינוק אצל הנקודות הברת אופ� הוא וכ� הדקדוק, כללי

נקודות (ג' הקובו� בא שקוד� ה'" "תהלת הסידור שבתחילת הנקודות בסדר שנדפס מה � ועלֿפיֿזה
הגדולה שהתנועה וכו', והדקדוק ההברה היפ� זה הרי � הוא"ו) באמצע (נקודה השורוק בא ואחרֿכ� באלכסו�)

קובו�) לפני (שורוק שלה קטנה לתנועה הנקודות3קודמת שאר של סדר� מופיע עצמו זה שבסידור ובפרט .
הקובו�! לפני השורוק להיות צרי� שעלֿפיֿזה שלה), קטנה תנועה לפני גדולה (תנועה האמור באופ�

� אחר) במקו� הנקודות ציור סדר את מדפיסי� כאשר (וכ� ולהבא מכא� הסידור את ידפיסו כאשר ולכ�,
הקובו�. קוד� יהיה שהשורוק באופ� הנקודות ציור סדר את ישנו

הזמ� את לנצל יכולי� לכאורה, להיפ�, או הקובו� לפני יהיה השורוק א� נפקאֿמינה למאי השואלי� ולאלו
� התורה?! בפנימיות עמוק עני� או דתורה בנגלה עמוק עני� לבאר כדי זה עני� אודות מאחרשמדברי� הנה

חלק זה הרי דאורייתא", "נשמתא התורה, פנימיות עלֿפי ופירשוהו זה בעני� עסקו וה'תקוניֿזהר' שה'פרדס'
מחשיבותו! גורעת אינה העני� שאיֿהבנת פעמי� כמה וכמדובר הדורות. כל סו� עד הנוגע עני� וזהו בתורה,

קיבל והוא הסופר מעזרא פה אל מפה "קבלה ה� (והברת�) שהנקודות הפרדס בספר שכתב מה וכידוע
רבינו למשה הנאמר גילה שעזרא היינו, הגבורה", מפי מסיני עליוֿהשלו� רבינו משה עד פה אל מפה

הגבורה. מפי מסיני עליוֿהשלו�

עניני� בריבוי הוא כ� הרי � בראשוני�) ג� (ומובא דקדוק בספרי כמבואר בנקודות, סדרי� עוד שמצינו ומה
זה מתאימי� אינ� וכיוצאֿבזה, שמעו�, רבי ודברי יהודה רבי דברי ביתֿהלל, ודברי ביתֿשמאי שדברי בתורה,
ההלכה נתקבלה וכאשר מסיני, למשה נאמרו הדעות שב' היינו, חיי�", אלקי� דברי ואלו ש"אלו א�ֿעלֿפי לזה,
(הלכות הרמב"� שכתב [וכמו בלבד זו כדעה להתנהג חייבי� � וכיוצאֿבזה) כביתֿהלל, (הלכה אחת כדעה
ומצות דמצותֿעשה תוק� לו יש ישראל תפוצות בכל שנתפשט חכמי� שקבעו מנהג שאפילו בתחלת�) ממרי�

כו' דרב ובאתרא מסיני], למשה הנית� לעני� בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .4לאֿתעשה,

ËÎבנוגע השכל" "מוסר ביאור עלֿידי זאת להמתיק יש � הנקודות ציור אודות לעיל להמדובר בהמש� .

מישראל: ואחת אחד כל לעבודת
הנקודה של מקומה � הוא ביניה� שהחילוק אלא שווה שציור� נקודות ג' ישנ� � הנקודות לציור בנוגע
של במקומה הוא החילוק אלא בלבד, אחת נקודה � שווה שציור� וחול�, מלאופ� חיריק, וה�: לאות, ביחס
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כפי3) הוא הנקודות דכל הסדר ואיל�) סע"א (קכט, ת"ע בתקו"ז
נקודות (ג' הקבו� בא שבתחלה ג� כולל ה'", "תהלת בסידור שנדפס
ה� שהנקודות לפי � הוא"ו) באמצע (נקודה שורק ואח"כ באלכסו�)
והשורק ההוד ספירת כנגד הוא שהקבו� ומאחר ספירות, העשר כנגד
ההוד שספירת כש� לשורק, הקבו� קוד� לכ� היסוד, ספירת כנגד הוא

היסוד. לספירת קודמת
א"ב, ללומדי א"ב בטבלת ובפרט נפש, לכל השוה בסידור אבל:
הנקודות הברת ע"פ פשט, ע"פ והנקודות הא"ב סדר להיות צרי�

(מטע� קבלה ע"פ לסדרו ולא בפני�), (כנ"ל לדבר שמתחיל דתינוק
הקבו� בא שלכ� היסוד, לספירת קודמת ההוד ספירת תורה שברזי �

השורק). קוד�
ב. קלה, ש� מתקו"ז ג� ולהעיר

לנדרי� (למרגלית) זוהר בשערי בזוהר הנקודות שמות ציוני וראה
א. לז,
אלול.4) ח"י שיחת ראה � העני� לשלימות
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הנקודה נמצאת ובחול� האות, באמצע הנקודה נמצאת במלאופ� האות, תחת הנקודה נמצאת בחיריק הנקודה:
האות. מ� למעלה

המלכות, ספירת של ומצבה במעמדה אופני� כמה שישנ� � בלבד) (נקודה המלכות דספירת העני� ובדוגמת
בכתר. המלכות עליית � שבזה העילוי לתכלית ועד

מישראל: ואחת אחד כל בעבודת מזה וההוראה

אבל הוא". קט� כי יעקב יקו� "מי שכתוב וכמו בעלמא", סימנא "אנא � 'נקודה' בבחינת הוא יהודי כל
למעלה או האות, באמצע האות, מ� למטה ה'נקודה': תהיה ומצב מעמד באיזה לבחור והרשות היכולת לו ניתנה

כל של שביכולתו אומרת, זאת האות, ועדמ� ביותר, נעלית לדרגא בעבודתו להתעלות מישראל ואחת אחד
ביותר. מעלה למעלה המלכות עליית את הוא פועל עבודתו שעלֿידי

מופיע אינו הנקודות עני� שכללות בזה ג� מתבטא יהודי) של עבודתו עלֿידי שנפעל (העילוי זה ועני�
בני עלֿידי נפעלת הנקודות שהוספת אומרת, זאת נקודות), ללא הוא ה"ספרֿתורה" (שהרי שבכתב בתורה
באופ� היא "אנכי" תיבת שקריאת שבעלֿפה בתורה שנתקבל למה בהתא� הנקודות את מוסיפי� שה� ישראל,

שבתורה. התיבות בשאר וכיוצאֿבזה בחיריק, כ"� ואות בחול�, נו"� אות בקמ�, מנוקדת אל"� שאות

Ïבלימוד לדייק נשיאינו רבותינו הוראת � כולל בפועל, במעשה יבוא לעיל המדובר שכל ויהיֿרצו� .

כדעת שלא � בפניֿעצמו) (לימוד ביחד לחבר� ואחרֿכ� בפניֿעצמ�, הנקודות לימוד בפניֿעצמ�, האותיות
באופ� הלימוד עלֿידי דוקא אדרבה: אלא כו', הילד של התקדמותו את מעכב כזה באופ� שלימוד הטועי�

היהדות. עני� דכללות האל"� את הילד אצל מחדירי� האמור
קשור זה הרי א", אל"� "קמ� יהודי ילד ע� לומדי� שכאשר דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק שביאר ָוכפי
שבו הדברות, דעשרת הראשו� הדיבור נכלל זו שבתיבה עול�, של אלופו � אל"� "אנכי", דתיבת האל"� ע�
כי שבעלֿפה דתורה העניני� כל וכ� שבכתב, דתורה העניני� כל כלולי� ובה� הדברות, עשרת כל כלולי�
את בו ומחדירי� נוטעי� וכתוב, קרוא הנער ידע טר� עוד אומרת: זאת באורייתא". רמיזא דלא מידי "ליכא

עול�. של אלופו דאל"�, העני�

ניקוד (ללא אל"� צורת הילד את מלמדי� לראש שלכל באופ� להיות צרי� הלימוד שסדר מוב� ועלֿפיֿזה
ובהקדי�: א". אל"� "קמ� אותו מלמדי� ואחרֿכ� ָכלל),

של עני� על מורה "יהבית" והנה, יהבית". כתיבת נפשי אנא נוטריקו� "אנכי א) קה, (שבת בגמרא איתא
'עצמות על קאי � "אנא" אבל מסויימת. דרגא זו הרי � "נפשי" ואפילו פעולה, על מורה � "כתיבת" המשכה,

הנמצאי�. כל נמצאו המצאו שמאמיתת המציאות, אמיתית ומהות',

(פירוט ציור של עני� איזה על מורה האות שניקוד � "אנכי" דתיבת אל"� לאות בנוגע מוב� ועלֿדר�ֿזה
תיבת התחלת � פתח בניקוד ואל"� "אנכי", תיבת התחלת � קמ� בניקוד אל"� ולדוגמא: זו, לאות וביאור

שהיא"אנחנ כפי אל"� באות מתבטא עול�, של אלופו דאל"�, העני� ופשיטות עצ� ולכ�, וכיוצאֿבזה), ו",
ניקוד. כל ללא האות עצ� מציור, מופשטת

עצמה, אל"� אות ללימוד מקו� נתינת כל ללא קמ�, בניקוד אל"� אות הילד ע� ללמוד מתחילי� א� ולכ�,
בלב לנטוע אפשרות נותני� לא עלֿידיֿזה אדרבה: אלא הילד, וחינו� בלימוד מסייע זה שאי� בלבד זו לא הנה
לראש שלכל נשיאינו רבותינו הדגשת גודל מוב� ועלֿפיֿזה עול�. של אלופו דאל"�, העני� עצ� את הילד
עול�, של אלופו האל"�, עני� עצ� את הילד בלב ומשרישי� נוטעי� שאז בפניֿעצמ�, האותיות צורת את ילמדו
מלמדו "אביו (כאשר אור" ב"תורה מתגלה זה שעני� כפי � א" אל"� "קמ� אותו מלמדי� לאחריֿזה ָורק

"אנכי". דתיבת האל"� � תורה")

מנהג לשנות שאי� הרשב"א שכתב [כמו בישראל זקנות נשי� דמנהג החשיבות גדולה כמה עד רואי� ובזה
ערש" "שיר העריסה שבתו� לילדי� לשיר ישראל נשי אצל הפשוט המנהג כידוע � כו'] בישראל זקנות נשי�
נתפשט כ� אלא בעלמא, באקראי זה שאי� ומוב� א", אל"� "קמ� לתלמידיו שמלמד ה"רבי" אודות ָשתוכנו
ויהדות לתורה "מרכזי�" ששימשו לי� מעבר המקומות בכל שלפניֿזה, בדורות ישראל ובנות נשי אצל ונתקבל
� הדבר וטע� א", אל"� "קמ� לומדי� שהיו באופ� היתה ישראל ילדי ע� הלימוד שדר� לפי � שמי� ָויראת

כנ"ל. "אנכי", דתיבת אל"� האות ע� קשור א" אל"� ש"קמ� ָלפי
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‡Ï�"האל את לה� לתת צריכי� לראש שלכל ישראל, ילדי של החינו� אופ� אודות לעיל האמור כל והנה, .
לכתלי מחו� הילדי� נמצאי� שבו הזמ� מסתיי� אלו בימי� כי גרמא, שהזמ� עני� זה הרי � יהדות של
הזמ� זה הרי ולכ�, הבאה, הלימודי� שנת לקראת הילדי� את כבר ומכיני� והישיבה, התלמודֿתורה ביתֿהספר,

הקודש. טהרת על חינו� מזו: ויתירה הכשר, חינו� יקבלו שה� לדאוג המתאי�
לראש ולכל ולמדריכי�, למחנכי� אמיתי רוח נחת ויגרמו ומצוותיה, התורה ברוח הילדי� יגדלו ועלֿידיֿזה

להוריה�. �

בבנינו ובזקנינו "בנערינו והולכי� תחלה", הכירוהו ד"ה� ובאופ� הש�", "צבאות את מעמידי� ביחד וכול�
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח פני את לקבל ובבנותינו"

***

·Ï.�שהזמ עני� זה הרי � החינו�) עני� (כללות תלמידיו ע� ה"מלמד" של הלימוד אופ� אודות לעיל האמור
לבתיֿהספר. הילדי� את רושמי� שבו הזמ� זהו כי גרמא,

שמכא� להשתדל צריכי� � הכשר חינו� מקבלי� שבו בביתֿספר הילד למד עתה עד כאשר שג� ומוב�,
ותמיד דרגות, וכמה כמה ישנ� גופא הקודש טהרת על ובחינו� הקודש. טהרת על חינו� הילד יקבל ולהבא

החינו�. בעני� בקודש להעלות צריכי�

רק (לא הכיֿטוב באופ� צרכיה� כל את לילדיה� לתת משתדלי� שההורי� � אד� בני בטבע שרואי� וכפי
עצמ�. עבור שדואגי� ממה יותר לילדיה� דואגי� שה� ועד המיצוע), עלֿדר�

� ביותר מוגבל זמ� למש� היא הגו� בריאות על שהשפעתו ומשקה, למאכל בנוגע אמורי� הדברי� וא�
זמ� ולמש� בלבד, חיצוני דבר שה� ללבושי�, בנוגע עלֿדר�ֿזה בלבד, העיכול זמ� לאחרי מועט זמ� במש�
משתדלי� אלו בדברי� ג� וא�ֿעלֿפיֿכ�, – שלו הלבושי� את להחלי� מוכרחי� גדל הילד כאשר כי מוגבל,
שיד� כמה עד השלימות, בתכלית � ביותר הטוב את לילדיה� לתת הורי�) של אמיתי רגש לה� (שיש ההורי�
לתת מסוגלי� שה� ממה יותר לילדיה� לתת כדי הלוואות שלוקחי� ועד בזה, מאמ� כל חוסכי� ולא מגעת,
לו שיש החינו�, עני� אודות מדובר כאשר ההורי� הנהגת להיות צריכה שכ� עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי � לה�
ולכ�, ממנה", יסור לא יזקי� כי ג� דרכו פי על לנער "חנו� שכתוב כמו חייו, ימי מש� כל על מכרעת השפעה
לילדי� להעניק להשתדל צריכי� אלא טוב, בחינו� אפילו או המיצוע, עלֿדר� בחינו� להסתפק שאי� בוודאי

השלימות. בתכלית � ביותר הטוב החינו� את

יעניק שלא עלֿידיֿזה אחדי� בדולרי� החסכו� כי � בזה הכרוכות הכספיות בהוצאות להתחשב שאי� ומוב�
כאמור חייה�, ימי מש� כל על חינוכ� לאופ� בנוגע ילדיו של בטובת� יגרע ביותר, הטוב החינו� את לילדיו

יזקי�". ד"כי ומצב במעמד בהיותו ג� חייו, ימי מש� כל על היא הנער חינו� שהשפעת לעיל

להשתדל ביותר המתאי� הזמ� זה הרי לבתיֿהספר, הילדי� את רושמי� שבו בזמ� נמצאי� כאשר ולכ�,
וישיבה תלמודֿתורה לביתֿספר, אות� שרושמי� עלֿידיֿזה ביותר, הטוב החינו� את יקבלו שהילדי�

ה את להעביר כי הקודש, טהרת על זההמתנהלי� הרי הלימודי�, שנת באמצע למשנהו אחד מביתֿספר ילדי�
כלל. רגיל ובלתי ביותר קשה דבר

שמקבלי� היראתֿשמי� במדת להסתפק יכולי� בחו� הנושבות הרוחות ע� שבהתחשב לו נדמה כאשר וג�
שג� לומר וקרוב הלימודי� שנת כל במש� חינו� אודות כא� שמדובר בחשבו� לקחת עליו � זה בביתֿספר
היכ� לקבוע כדי ועמוקה פנימית התבוננות דרושה ולכ�, זה, בביתֿספר ללמוד הילד ימשי� שלאחריֿזה בשני�

השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינו� את לקבל הילד יוכל

‚Ï.�גדולי של חינו� ע� הקשור עני� אודות לדבר המקו� כא� הרי הקטני�, חינו� אודות להמדובר בהמש� .

ובהקדי�:
לזה ראויי� שאינ� כאלו ישנ� � זאת לעומת אבל הגדולי�, את לחנ� אמנ� שראויי� כאלו ישנ�

ומורה". להוראה ראוי "אינו ז"ל: חכמינו ובלשו� הגדולי�, בחינו� לעסוק מתיימרי� וא�ֿעלֿפיֿכ�

רבני� עסוקי� שבו הזמ� זה הרי אלול, חודש בתחילת אנו שנמצאי� היות � אמורי� הדברי� מה כלפי
שחזרו (לאחרי וכיוצאֿבזה סליחות", "שבת נוראי�", ה"ימי� לקראת דרשותיה� בהכנת ומוריֿהוראה
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‡Ï�"האל את לה� לתת צריכי� לראש שלכל ישראל, ילדי של החינו� אופ� אודות לעיל האמור כל והנה, .
לכתלי מחו� הילדי� נמצאי� שבו הזמ� מסתיי� אלו בימי� כי גרמא, שהזמ� עני� זה הרי � יהדות של
הזמ� זה הרי ולכ�, הבאה, הלימודי� שנת לקראת הילדי� את כבר ומכיני� והישיבה, התלמודֿתורה ביתֿהספר,

הקודש. טהרת על חינו� מזו: ויתירה הכשר, חינו� יקבלו שה� לדאוג המתאי�
לראש ולכל ולמדריכי�, למחנכי� אמיתי רוח נחת ויגרמו ומצוותיה, התורה ברוח הילדי� יגדלו ועלֿידיֿזה

להוריה�. �

בבנינו ובזקנינו "בנערינו והולכי� תחלה", הכירוהו ד"ה� ובאופ� הש�", "צבאות את מעמידי� ביחד וכול�
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח פני את לקבל ובבנותינו"

***

·Ï.�שהזמ עני� זה הרי � החינו�) עני� (כללות תלמידיו ע� ה"מלמד" של הלימוד אופ� אודות לעיל האמור
לבתיֿהספר. הילדי� את רושמי� שבו הזמ� זהו כי גרמא,

שמכא� להשתדל צריכי� � הכשר חינו� מקבלי� שבו בביתֿספר הילד למד עתה עד כאשר שג� ומוב�,
ותמיד דרגות, וכמה כמה ישנ� גופא הקודש טהרת על ובחינו� הקודש. טהרת על חינו� הילד יקבל ולהבא

החינו�. בעני� בקודש להעלות צריכי�

רק (לא הכיֿטוב באופ� צרכיה� כל את לילדיה� לתת משתדלי� שההורי� � אד� בני בטבע שרואי� וכפי
עצמ�. עבור שדואגי� ממה יותר לילדיה� דואגי� שה� ועד המיצוע), עלֿדר�

� ביותר מוגבל זמ� למש� היא הגו� בריאות על שהשפעתו ומשקה, למאכל בנוגע אמורי� הדברי� וא�
זמ� ולמש� בלבד, חיצוני דבר שה� ללבושי�, בנוגע עלֿדר�ֿזה בלבד, העיכול זמ� לאחרי מועט זמ� במש�
משתדלי� אלו בדברי� ג� וא�ֿעלֿפיֿכ�, – שלו הלבושי� את להחלי� מוכרחי� גדל הילד כאשר כי מוגבל,
שיד� כמה עד השלימות, בתכלית � ביותר הטוב את לילדיה� לתת הורי�) של אמיתי רגש לה� (שיש ההורי�
לתת מסוגלי� שה� ממה יותר לילדיה� לתת כדי הלוואות שלוקחי� ועד בזה, מאמ� כל חוסכי� ולא מגעת,
לו שיש החינו�, עני� אודות מדובר כאשר ההורי� הנהגת להיות צריכה שכ� עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי � לה�
ולכ�, ממנה", יסור לא יזקי� כי ג� דרכו פי על לנער "חנו� שכתוב כמו חייו, ימי מש� כל על מכרעת השפעה
לילדי� להעניק להשתדל צריכי� אלא טוב, בחינו� אפילו או המיצוע, עלֿדר� בחינו� להסתפק שאי� בוודאי

השלימות. בתכלית � ביותר הטוב החינו� את

יעניק שלא עלֿידיֿזה אחדי� בדולרי� החסכו� כי � בזה הכרוכות הכספיות בהוצאות להתחשב שאי� ומוב�
כאמור חייה�, ימי מש� כל על חינוכ� לאופ� בנוגע ילדיו של בטובת� יגרע ביותר, הטוב החינו� את לילדיו

יזקי�". ד"כי ומצב במעמד בהיותו ג� חייו, ימי מש� כל על היא הנער חינו� שהשפעת לעיל

להשתדל ביותר המתאי� הזמ� זה הרי לבתיֿהספר, הילדי� את רושמי� שבו בזמ� נמצאי� כאשר ולכ�,
וישיבה תלמודֿתורה לביתֿספר, אות� שרושמי� עלֿידיֿזה ביותר, הטוב החינו� את יקבלו שהילדי�

ה את להעביר כי הקודש, טהרת על זההמתנהלי� הרי הלימודי�, שנת באמצע למשנהו אחד מביתֿספר ילדי�
כלל. רגיל ובלתי ביותר קשה דבר

שמקבלי� היראתֿשמי� במדת להסתפק יכולי� בחו� הנושבות הרוחות ע� שבהתחשב לו נדמה כאשר וג�
שג� לומר וקרוב הלימודי� שנת כל במש� חינו� אודות כא� שמדובר בחשבו� לקחת עליו � זה בביתֿספר
היכ� לקבוע כדי ועמוקה פנימית התבוננות דרושה ולכ�, זה, בביתֿספר ללמוד הילד ימשי� שלאחריֿזה בשני�

השלימות. בתכלית ביותר, הטוב החינו� את לקבל הילד יוכל

‚Ï.�גדולי של חינו� ע� הקשור עני� אודות לדבר המקו� כא� הרי הקטני�, חינו� אודות להמדובר בהמש� .

ובהקדי�:
לזה ראויי� שאינ� כאלו ישנ� � זאת לעומת אבל הגדולי�, את לחנ� אמנ� שראויי� כאלו ישנ�

ומורה". להוראה ראוי "אינו ז"ל: חכמינו ובלשו� הגדולי�, בחינו� לעסוק מתיימרי� וא�ֿעלֿפיֿכ�

רבני� עסוקי� שבו הזמ� זה הרי אלול, חודש בתחילת אנו שנמצאי� היות � אמורי� הדברי� מה כלפי
שחזרו (לאחרי וכיוצאֿבזה סליחות", "שבת נוראי�", ה"ימי� לקראת דרשותיה� בהכנת ומוריֿהוראה
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חייבות נוראי�" ו"ימי� אלול דחודש שהדרשות לעצמ� המדמי� כאלו וישנ� דשא"). ב"נאות מחופשת�
יחרדו" לא וע� בעיר שופר יתקע "א� נאמר אלול חודש שאודות מאחר כי ורוגז, כעס של באופ� להתבטא
החינו� שאופ� בהכרח הרי � נוראי�" ד"ימי� העני� תוכ� ג� וזהו דוקא, חרדה של עני� הטור), בדברי (כנ"ל

ורוגזא! כעס של באופ� יהיה אלו בימי�

מונח כ� כל שהוא � והראיה והגדול, האמיתי המחנ� שהוא הוכחה זו תהיה � יותר ויכעס שיתרגז ככל
שמי�, לש� היא כוונתו כי דבריו, על יקפיד מהשומעי� מישהו הא� כלל מתחשב שאינו עד החינו� בעני�

יהודי�! על וגוער צועק זה ומשו�

לקנתר שביכולתו � והראיה האמיתי, ה"דרש�" בהיותו מעצמו, ומרוצה שמח הוא הרי � יותר שצועק וככל
אריינזאג�")! יענע� קע� ("ער הזולת את

שומע אתה ה� ומכלל נשמעי�", בנחת חכמי� "דברי בתורה כלל ישנו � לראש לכל לו: אומרי� ועלֿזה
מעמד, באותו � לנפשו יעזבוהו וסו�ֿכלֿסו� נשמעי�, הדברי� אי� "בנחת", אינו הדיבור שכאשר היינו, לאו,

בקולו! ישמעו ולא זמ�, לאחרי מחר או מחר

שכול� המוסר) דברי את אתה אומר (שממנה הבמה מעל להכריז צרי� אינ� � גדול "חכ�" אינ� א� אפילו
שעליה� אלו בי� נכלל שאינ� נשמעי�"!!ידעו בנחת חכמי� "דברי נאמר

בפני לעמוד הוא מעיז וא�ֿעלֿפיֿכ� בעצמו, הוא נמצא ומצב מעמד באיזה בנפשיה איניש ידע מזו: ויתירה
רחמנאֿליצל�! מבהילי�, בתוארי� יהודי� ("זידלע�") ולקנתר רבי�

„Ïכאשר הנה ישראל, לבני נביא להיות לישעיהו צוה הקב"ה שכאשר ואיל�) ה ו, (ישעי' בתנ"� מסופר .

וקיבל נענש � יושב") אנכי שפתיי� טמא ע� ("בתו� מתאי� שאינו באופ� ישראל בני על התבטא ישעיהו
גו'". המזבח מעל לקח במלקחיי� רצפה ובידו השרפי� מ� אחד . . "ויע� � ומיד תיכ� "פסק"

חסֿושלו�, ברבי� נאמר לא ישראל בני על הנביא ישעיהו שאמר הבלתיֿרצוי שהתואר א�ֿעלֿפי – וזאת
כאשר הקב"ה, ע� שדיבר בעת זאת אמר הנביא ישעיהו אלא היחיד, פני הלבנת ע� הקשור באופ� לא ואפילו
לומר שבהכרח ומוב�, ישראל), לבני נביא (להיות עליו שהוטלה לשליחות מסכי� הוא א� להשיב צרי� היה
אנכי גו' ע� ש"בתו� מפני זו משליחות ירא שהוא � אמת") אלקי� "ה' הוא הקב"ה (כי האמת את להקב"ה
ללבב", יראה "ה' כי ישראל, בני של ומצב� מעמד� מהו ידע בוודאי שהקב"ה א�ֿעלֿפי וא�ֿכ�, יושב",
נענש א�ֿעלֿפיֿכ�, – וגו'" הזה הע� לב "השמ� הנביא לישעיהו הקב"ה אומר הדברי� שבהמש� ובפרט

ישראל! בני על רצוי בלתי באופ� שהתבטא מה על ישעיהו

בזה: עני� ועוד

"הבהמה ולדוגמא: למעשה, להלכה נוגע אינו הדבר כאשר אמורה נקיה בלשו� דיבור אודות שהזהירות ידוע
אכילה, לאיסור נוגע היה לא הדבר כאשר תורה, מת� קוד� נאמר זה שלשו� ח), ז, (נח טהורה" איננה אשר
לומר צריכי� אזי מאיסורא, לאפרושי למעשה, להלכה הנוגע עני� אודות מדובר כאשר אבל וכיוצאֿבזה;

וכיוצאֿבזה. להזהר, צרי� ממה ברור באופ� שידעו כדי הטהור", ובי� הטמא בי� "להבדיל בפירוש

בפועל, למעשה נוגעי� היו ישראל בני של ומצב� מעמד� אודות הנביא ישעיהו של דבריו לעניננו: ובנוגע
הנהגה היתה וא�ֿעלֿפיֿכ�, יושב", אנכי גו' ע� ש"בתו� מאחר ישראל בני על נביא להיות יכול שאינו היינו,
אודות היה לא זה שביטוי למרות � וזאת הקב"ה?! של עמו על כזה באופ� להתבטא היתכ� � רצויה בלתי זו

וביטוימ טהרה), של ומצב במעמד אינ� (ששפתותיה� בלבד השפתיי� אודות אלא ישראל, בני של ולב� וח�
בפועל! מעשה של לעני� ובנוגע בלבד, הקב"ה בפני � ביחידות נאמר זה

והוראה מוחלפת, תהא לא הזאת התורה כי נצחית, הוראה שזוהי מוב�, � בתורה נכתב זה שסיפור ומאחר
ומקו�! מקו� ובכל תשמ"ב, אלול בחודש ג� עומדת בתקפה שבתורה זו

ברורה: היא שבזה וההוראה

את לקנתר שלו שהרצו� ברעיונו נופל ואחרֿכ� הזולת, את לקנתר רצו� לפעמי� יתכ� האד� בני רוב אצל
לכ� אמיתי, ישראל אוהב שהוא היות מוסר": שוחרו "אוהבו � ואדרבה מאיסורא, לאפרושי כדי הוא הזולת

לזולת. מוסר דברי לומר רצונו
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[ובפרט הנביא מישעיהו יותר גדול ישראל" "אוהב לחפש צור� אי� הנ"ל: מסיפור ההוראה באה ועלֿזה
שבי� החילוק אודות נסמ�) וש� 343ֿ4 עמוד י"ח חלק לקוטיֿשיחות (ראה מקומות בכמה המבואר עלֿפי
רצויי� בלתי עניני� על שניבא מפני מרירות, מלשו� "מר", האותיות ישנ� "ירמיהו" שבתיבת לישעיהו, ירמיהו
עמי", נחמו "נחמו � הישועה נביא הוא שישעיהו מפני ישועה, מלשו� הוא ו"ישעיהו" גו'", ישבה "איכה �

בלתי באופ� ישראל בני אודות שהתבטא מזה התוצאה היתה מה בפועל רואי� וא�ֿעלֿפיֿכ�, וכיוצאֿבזה],
בארוכה. כנ"ל בלבד, בחשאי היה שזה למרות רצוי,

� והשלימה האמיתית והגאולה הישועה לנביא הקב"ה בחר שבו למרות כ�, התנהג הנביא שישעיהו ומה
"לית� אלא מעשה", לאותו ראוי דוד היה "לא ב) עמוד סו� ד, זרה (עבודה ז"ל רבותינו מאמר עלֿדר� זה הרי
� בעניננו ועלֿדר�ֿזה תשובה", של ע�לה ש"הקי� ועד תשובה"), דר� ("הורית תשובה" לבעלי פה פתחו�

כזו! הנהגה לתק� יוכלו הבאי� שבדורות כדי נפשו את מסר הנביא שישעיהו

‰Ï:אלול בחודש נמצאי� כאשר ובפרט .
הקב"ה נתרצה ואז אחרונות, לוחות לקבל כדי להר רבינו משה עלה שאז הרחמי�, חודש הוא אלול חודש
משה של שהנהגתו אומרת, זאת ברצו�", אחרוני� א� ברצו� הראשוני� "מה � של� ובלב בשמחה לישראל
כדבר�", "סלחתי יאמר שהקב"ה ופעל העגל, עושי עבור אפילו רחמי� ובקש התפלל שהוא באופ� היתה רבינו

ישראל. בני שאר ע� לעסוק כדי ההר מ� משה ירד אחרֿכ� ורק

טובה וחתימה כתיבה ברכת ולפעול לבקש צריכי� שבו הזמ� שזהו הרחמי�, בחודש נמצאי� כאשר וא�ֿכ�,
הנ בטוב ומתוקה טובה חסֿושלו�לשנה הרי � ישראל בני וכללות ישראל מבני ואחת אחד כל עבור והנגלה ראה

הוכחה בהביאו ישראל, שונאי על המקטרג שכנגד הצד להאחז יוכל שבזה רצוי, בלתי עני� איזה בדיבור לגלות
וכו'! מאמ� מתו� צעקה, של באופ� נאמרו שהדברי� ובפרט מישראל, עשרה במעמד פלוני עלֿידי נאמר וכ� שכ�

ואחת אחד כל את מקבל והוא בשדה, המל� נמצא אלול שבחודש ב'לקוטיֿתורה' כותב הזק� אדמו"ר
שהמל� בשעה ובה המל�, בפני הוא נעמד � זאת ולעומת לכול�, שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר מישראל
שמי�"!! "שומו � זה! יהודי ומקנתר צועק הוא הרי שוחקות, פני� לו ומראה יפות פני� בסבר היהודי את מקבל

היה וא� בשדה, שנמצא המל� אודות הזק� אדמו"ר של המשל אודות כלל יודע אינו הוא זה: על והתירו�
ללמד שאי� ומאחר מסתברא"! "איפכא אומר היה אולי אז, אומר היה מה יודע אינני � זה משל אודות יודע

הדברי�. את מקבל היה מסתמא � יהודי על הזכות היפ�

מהסיפור ההוראה אודות לעיל כאמור מדבר, שהוא באופ� יהודי� על לדבר אסור � הנ"ל משל לולי ג� אבל
הרחמי�! בחודש נמצאי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנביא, דישעיהו

ÂÏבדורנו וא�ֿעלֿפיֿכ�, הבאי�, לדורות תשובה דר� לפתוח כדי כ� התנהג הנביא ישעיהו � לעיל וכאמור .
כל עליה� ולומר יהודי� על לצעוק הרחמי� חודש את שמנצל מי ישנו הגלות, דזמ� ומכופל כפול חוש� זה,
אחדי� שישנ� א�ֿתמציֿלומר ואפילו אלו, לעניני� כלל שייכי� אינ� מהשומעי� דרובא שרובא � חסרונות מיני
הקב"ה, של יחידו בנו את רחמנאֿליצל� לקנתר ל"נביא" �מ� מי � עלֿכלֿפני� דדק�ת בדק�ת לזה, ְָהשייכי�

אלקיכ�"?! לה' את� "בני�
ב'שולח�ֿערו�' פסקֿדי� ישנו לראש לכל הנה � עמית�" את תוכיח ד"הוכח המצותֿעשה את לקיי� רצונ�
(לאחרי ברבי� מוכיחו כאשר וג� פעמי�, וכמה כמה אלא אחת פע� רק ולא דוקא, ביחיד להוכיחו שצריכי�
של באופ� ולא נשמעי�", בנחת חכמי� ד"דברי באופ� להיות צרי� זה הרי פעמי�), וכמה כמה ביחיד שהוכיחו

ורוגזא. כעס

המתאי באופ� ה� דבריו הרי � עמית�" את תוכיח "הוכח התורה ציווי מצד הזולת את מוכיח יהודי �כאשר
חכמי� ד"דברי באופ� הוא דיבורו ואז ובינתכ�", חכמתכ� היא "כי הקב"ה, של ורצונו חכמתו � התורה לדברי

נשמעי�". בנחת

עמו לדבר אי� � דרכיו את ולתק� בתשובה לשוב הזולת על לפעול היא הכוונה שכאשר בפשטות וכמוב�
ד"ימי� באופ� ההנהגה לפני דוחה" ד"שמאל באופ� להתנהג אי� לו; ויל� יבעט מזה שכתוצאה כזה באופ�
(שאותו הזולת כאשר הסוכות), חג (לאחרי זמ� לאחרי ורק דוחה, דימי� באופ� להתנהג שאי� ופשיטא מקרבת",

לאו! א� מקרבת, דשמאל באופ� להתנהג א� יחשוב מעמד, באותו יהיה לא דוחה)
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[ובפרט הנביא מישעיהו יותר גדול ישראל" "אוהב לחפש צור� אי� הנ"ל: מסיפור ההוראה באה ועלֿזה
שבי� החילוק אודות נסמ�) וש� 343ֿ4 עמוד י"ח חלק לקוטיֿשיחות (ראה מקומות בכמה המבואר עלֿפי
רצויי� בלתי עניני� על שניבא מפני מרירות, מלשו� "מר", האותיות ישנ� "ירמיהו" שבתיבת לישעיהו, ירמיהו
עמי", נחמו "נחמו � הישועה נביא הוא שישעיהו מפני ישועה, מלשו� הוא ו"ישעיהו" גו'", ישבה "איכה �

בלתי באופ� ישראל בני אודות שהתבטא מזה התוצאה היתה מה בפועל רואי� וא�ֿעלֿפיֿכ�, וכיוצאֿבזה],
בארוכה. כנ"ל בלבד, בחשאי היה שזה למרות רצוי,

� והשלימה האמיתית והגאולה הישועה לנביא הקב"ה בחר שבו למרות כ�, התנהג הנביא שישעיהו ומה
"לית� אלא מעשה", לאותו ראוי דוד היה "לא ב) עמוד סו� ד, זרה (עבודה ז"ל רבותינו מאמר עלֿדר� זה הרי
� בעניננו ועלֿדר�ֿזה תשובה", של ע�לה ש"הקי� ועד תשובה"), דר� ("הורית תשובה" לבעלי פה פתחו�

כזו! הנהגה לתק� יוכלו הבאי� שבדורות כדי נפשו את מסר הנביא שישעיהו

‰Ï:אלול בחודש נמצאי� כאשר ובפרט .
הקב"ה נתרצה ואז אחרונות, לוחות לקבל כדי להר רבינו משה עלה שאז הרחמי�, חודש הוא אלול חודש
משה של שהנהגתו אומרת, זאת ברצו�", אחרוני� א� ברצו� הראשוני� "מה � של� ובלב בשמחה לישראל
כדבר�", "סלחתי יאמר שהקב"ה ופעל העגל, עושי עבור אפילו רחמי� ובקש התפלל שהוא באופ� היתה רבינו

ישראל. בני שאר ע� לעסוק כדי ההר מ� משה ירד אחרֿכ� ורק

טובה וחתימה כתיבה ברכת ולפעול לבקש צריכי� שבו הזמ� שזהו הרחמי�, בחודש נמצאי� כאשר וא�ֿכ�,
הנ בטוב ומתוקה טובה חסֿושלו�לשנה הרי � ישראל בני וכללות ישראל מבני ואחת אחד כל עבור והנגלה ראה

הוכחה בהביאו ישראל, שונאי על המקטרג שכנגד הצד להאחז יוכל שבזה רצוי, בלתי עני� איזה בדיבור לגלות
וכו'! מאמ� מתו� צעקה, של באופ� נאמרו שהדברי� ובפרט מישראל, עשרה במעמד פלוני עלֿידי נאמר וכ� שכ�

ואחת אחד כל את מקבל והוא בשדה, המל� נמצא אלול שבחודש ב'לקוטיֿתורה' כותב הזק� אדמו"ר
שהמל� בשעה ובה המל�, בפני הוא נעמד � זאת ולעומת לכול�, שוחקות פני� ומראה יפות פני� בסבר מישראל
שמי�"!! "שומו � זה! יהודי ומקנתר צועק הוא הרי שוחקות, פני� לו ומראה יפות פני� בסבר היהודי את מקבל

היה וא� בשדה, שנמצא המל� אודות הזק� אדמו"ר של המשל אודות כלל יודע אינו הוא זה: על והתירו�
ללמד שאי� ומאחר מסתברא"! "איפכא אומר היה אולי אז, אומר היה מה יודע אינני � זה משל אודות יודע

הדברי�. את מקבל היה מסתמא � יהודי על הזכות היפ�

מהסיפור ההוראה אודות לעיל כאמור מדבר, שהוא באופ� יהודי� על לדבר אסור � הנ"ל משל לולי ג� אבל
הרחמי�! בחודש נמצאי� כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנביא, דישעיהו

ÂÏבדורנו וא�ֿעלֿפיֿכ�, הבאי�, לדורות תשובה דר� לפתוח כדי כ� התנהג הנביא ישעיהו � לעיל וכאמור .
כל עליה� ולומר יהודי� על לצעוק הרחמי� חודש את שמנצל מי ישנו הגלות, דזמ� ומכופל כפול חוש� זה,
אחדי� שישנ� א�ֿתמציֿלומר ואפילו אלו, לעניני� כלל שייכי� אינ� מהשומעי� דרובא שרובא � חסרונות מיני
הקב"ה, של יחידו בנו את רחמנאֿליצל� לקנתר ל"נביא" �מ� מי � עלֿכלֿפני� דדק�ת בדק�ת לזה, ְָהשייכי�

אלקיכ�"?! לה' את� "בני�
ב'שולח�ֿערו�' פסקֿדי� ישנו לראש לכל הנה � עמית�" את תוכיח ד"הוכח המצותֿעשה את לקיי� רצונ�
(לאחרי ברבי� מוכיחו כאשר וג� פעמי�, וכמה כמה אלא אחת פע� רק ולא דוקא, ביחיד להוכיחו שצריכי�
של באופ� ולא נשמעי�", בנחת חכמי� ד"דברי באופ� להיות צרי� זה הרי פעמי�), וכמה כמה ביחיד שהוכיחו

ורוגזא. כעס

המתאי באופ� ה� דבריו הרי � עמית�" את תוכיח "הוכח התורה ציווי מצד הזולת את מוכיח יהודי �כאשר
חכמי� ד"דברי באופ� הוא דיבורו ואז ובינתכ�", חכמתכ� היא "כי הקב"ה, של ורצונו חכמתו � התורה לדברי

נשמעי�". בנחת

עמו לדבר אי� � דרכיו את ולתק� בתשובה לשוב הזולת על לפעול היא הכוונה שכאשר בפשטות וכמוב�
ד"ימי� באופ� ההנהגה לפני דוחה" ד"שמאל באופ� להתנהג אי� לו; ויל� יבעט מזה שכתוצאה כזה באופ�
(שאותו הזולת כאשר הסוכות), חג (לאחרי זמ� לאחרי ורק דוחה, דימי� באופ� להתנהג שאי� ופשיטא מקרבת",

לאו! א� מקרבת, דשמאל באופ� להתנהג א� יחשוב מעמד, באותו יהיה לא דוחה)
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שנאמר ויצרֿהרע, . . שברא� ומתחרט) (מתנח� ותהא הקב"ה ברא "שלשה ז"ל: חכמינו אמרו מזו ויתירה
הרי � היצרֿהרע את לבטל צריכי� כאשר וא�ֿעלֿפיֿכ�, ד), הלכה ג פרק תענית (ירושלמי גו'" הרעותי ואשר
תבלי�", תורה לו ובראתי יצרֿהרע "בראתי ב) ל, (קידושי� ז"ל רבותינו כמאמר דוקא, התורה עלֿידי נעשה זה

שלו�"! נתיבותיה וכל נוע� דרכי ש"דרכיה

ורוגזא. כעס מתו� ולא נשמעי�", בנחת חכמי� ד"דברי באופ� להיות צריכה מוסר דברי שאמירת מוב� ומזה

את ולתק� לשנות יהודי על לפעול רצה שכאשר זושא, ר' � המגיד מתלמידי אחד אודות המסופר ועלֿדר�
פלוני, שעשה הדברי� כל את ומונה הול� (והיה וכ�" כ� עשה ש"זושא ואומר אליו סמו� נעמד היה דרכיו,
מתעורר היה זאת, ורואה שומע היה פלוני וכאשר וכו', זה על בוכה והיה וכ�), כ� עשה שזושא באמרו

להבא. טובה וקבלה העבר על חרטה של באופ� בתשובה,

הרי חבירו, אצל מסויי� חסרו� רואה אד� שכאשר מוסר בספרי שכתוב מה אודות פעמי� כמה וכמדובר
עלֿכלֿפני� – אצלו ג� קיי� זה שחסרו� היות היינו, צורתו, את שרואה במראה המסתכל האד� בדוגמת זה
דדק�ת), בדק�ת (אפילו זה לעני� שייכותו ולולי חבירו, על מסתכל כאשר � במראה זאת רואה לכ� דדק�ת, בדק�ת

חבירו. אצל זאת רואה היה לא

מדגיש עצמו שהפסוק מאחר מוב�: אינו ולכאורה רע", יגור� "לא שכתוב מה ידוע ובהקדי�: � הדבר וטע�
מראות עיני� ד"טהור העני� עלֿדר� זהו אלא � רע"? יגור� ש"לא יתכ� כיצד א�ֿכ�, הרע, מציאות שישנו
הזולת, אצל הרע מציאות את רואה אינו אזי עיני�", ד"טהור ומצב במעמד הוא יהודי כאשר היינו, ברע",

זה. לעני� כלל שייכות לו שאי� מאחר

שיש הוכחה זו הרי רע, של מציאות אצלו רואה והוא הזולת ע� להפגש לו מזמני� כאשר � ועלֿפיֿזה
בדק זה עני� בדק�ת,אצלו זה עני� ישנו שאצלו ברבי� להתוודות � לזה העצה ולכ�, עלֿכלֿפני�, דדק�ת �ת

דדק�ת. בדק�ת זה עני� על ומתחרט מתוודה שהוא בראותו כו', דרכיו את לתק� הזולת אצל ג� יפעל ועלֿידיֿזה

את שיבזה היתכ� הוא: טוע� עניניו), על ברבי� (להתוודות הנ"ל עצה לו אומרי� כאשר � לעניננו ובנוגע
אל אזי של�, החסרונות על ברבי� להתוודות רוצה אינ� א� � התורה"?! "כבוד היפ� זה הרי ברבי�, עצמו

אחרי�!! יהודי� של חסרונות אודות ברבי� תדבר

לראש שלכל ב'שולח�ֿערו�' שכתוב מה עלֿפי אותה תקיי� – תוכיח" ד"הוכח המצוה את לקיי� רצונ� וא�
נשמעי�". בנחת חכמי� ד"דברי ובאופ� כו', ביחיד להוכיחו צריכי�

ÊÏ:בזה עיקרי עני� ועוד .
רצויי�, בלתי עניני� אודות הדיבור תמורת הנה � נשמעי�" בנחת חכמי� ד"דברי באופ� מדבר כאשר ג�

וכיוצאֿבזה. השכר, עני� הטוב, צד אודות לדבר יכולי� וכו', השכר היפ�

אתה כאשר הכתוב!), בהמש� שכתוב מה (וכידוע בברכה" חפ� ד"לא באופ� להתנהג אתה צרי� מה לש�
מקרא שהרי וכיוצאֿבזה, התשובה, מצות שכר המצוות, שכר אודות תדבר בברכה": ד"חפ� באופ� להתנהג יכול
תלכו בחוקותי "א� ולדוגמא: תורה, חומשי בחמשה ה� � המצוות דשכר העני� גודל אודות הכתוב דיבר מלא
ומוב�, שבעלֿפה, בתורה – מזו ויתירה בנביאי�, � מזו ויתירה בעת�", גשמיכ� ונתתי גו' תשמרו מצוותי ואת
עשרת אלול, חודש של הדרשות עבור לו שיספיק וכיוצאֿבזה) המצוות (דשכר אלו בעניני� רב חומר שישנו

בדרשותיו! לדבר מה על לו יחסר לא � כולה השנה כל על אפילו ומספיק תשרי, חודש וכל תשובה ימי

מספיק אזי � רצוי הבלתי הצד אודות ג� ולדבר השמאל לצד ("נאכגעב�") לוותר מוכרח הנ� א� ואפילו
"מראה תוסי� אזי � אות� מספקת אינה עדיי� זו הוספה וא� לאו! שומע אתה ה� ומכלל בקיצור: להוסי�
היות אבל אלו, פסוקי� להזכיר הזמ� אינו אלול חודש אמנ� וזה! זה פסוק בחוקותי בפרשת שיעיינו � מקו�"
אבל בלבד! מקו�" "מראה להוסי� מספיק אזי יהודי�, של לחייה� לרדת כדי משהו לעשות מוכרח שהוא

שנאמרו המוסר דברי כל את ולומר להוסי� באופ�חסֿושלו� כו', שני� שלש או שנתיי� לפני שעברה, בשנה
ברוחניות! הברכה היפ� ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בגשמיות, הברכה דהיפ�

שגרמה הסיבה מהי יודע שאינו ג� ומה מסויי�, יהודי אצל שישנה החולשה נקודת אודות להזכיר חסֿושלו�
לכ� האד� כל את ד� "הוי חוזר") משנה בדבר (ש"טעה המשנה וכפסקֿדי� – הנ"ל ומצב במעמד שיהיה לכ�

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

a"nyz'd ,lel` yceg y`xc '` mei zgiy

וחסידות, מוסר בספרי בזה העניני� פרטי בארוכה כמבואר למקומו", שתגיע עד חבר� את תדי� "אל זכות",
ברבי�! מדברי� כאשר � ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כלל תועלת כל וללא טובות, דמדות העני� היפ� מצד ורק א� הוא הבלתיֿרצוי הצד אודות הדיבור והעיקר:
הדיבור כאשר עוז, וביתר שאת ביתר יתירה, בזריזות תעשה דרכו את להיטיב הזולת על ההשפעה כי ֵוכלל,
ממילא בדר� יפעל ועלֿידיֿזה המצוות, דקיו� והשכר ההפלאה גודל אודות � שלו� ובדרכי נוע� בדרכי יהיה

מרע". ד"סור העני� את

את לו מסבירי� כאשר � היא דרכו, את להיטיב הזולת על לפעול ביותר והיעילה הטובה הדר� ובפשטות:
לפסקֿדי� ועד ביותר, נעלה ומצב למעמד להגיע שביכולתו מישראל, ואחד אחד כל של במעלתו ההפלאה גודל
כולו העול� כל ואת עצמו את "הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי ד) הלכה ג פרק תשובה (הלכות הרמב"�

זכות"! לכ�

עצמו שיראה אד� כל ש"צרי� ברמב"� מפורש כי � דוקא גמור צדיק על קאי לא הרמב"� שפסקֿדי� ומוב�
לו שיש ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות כא� מדובר וא�ֿכ�, חייב", וחציו זכאי חציו העול� כל וכ� . .
וגר� זכות, לכ� כולו העול� ואת עצמו את הכריע אחת, מצוה "עשה וא�ֿעלֿפיֿכ�, כו', ומחצה זכויות מחצה

והצלה"! תשועה ולה� לו

ÁÏ:והסברה ביאור הדורש ב)) (כה, מגילה דמסכת ג פרק (סו� בגמרא סיפור ישנו � לעיל להאמור בהמש� .

דמגילה] ד פרק בסיו� זה הרי משניות דפוסי [ובכמה דמגילה ג דפרק האחרונה במשנה מגילה במסכת
את בהודע מפטירי� אי� אומר אליעזר "רבי וש�: מסויימות, להפטרות בנוגע דיני� פרטי אודות מדובר
אליעזר רבי ולדעת לירושלי�, בנוגע רצויי� בלתי עניני� אודות המדבר (ט"ז) ביחזקאל מסויי� פרק � ירושלי�"
כבוד� היינו, ש�), מברטנורא עובדיה הרב (פירוש דירושלי�" יקרא "משו� ירושלי�, את בהודע מפטירי� אי�

ש�). ה'תוספותֿיו�ֿטוב' (פירוש ירושלי� אנשי של

קור שהיה אחד באד� מעשה "תניא (ש�): בגמרא בימהומסופר על (בעמדו אליעזר מרבי למעלה א
בתועבות ובדוק צא ירושלי� בתועבות בודק שאתה עד לו: אמר תועבותיה, את ירושלי� את הודע וכיוצאֿבזה)

פסול". שמ� בו ומצאו אחריו בדקו אמ�,

המש� עלֿפי מובנת � ירושלי�" בתועבות "בודק שהיה לעובדה כתשובה אמ�" בתועבות ד"בדוק [השייכות
ש�)]. 'תוספותֿיו�ֿטוב' (ראה חתית" אמ� גו' ומולדותי� "מכורותי� ירושלי�": את ד"הודע בהפטרה הדברי�

מוב�: אינו ולכאורה

אלא אליעזר", כרבי הלכה ש"אי� מובא מברטנורא עובדיה הרב בפירוש וכ� להרמב"� המשניות בפירוש
"אהבה") ספר (בסיו� השנה" כל תפלות "סדר בסו� הרמב"� כותב וכ� ירושלי�". את ב"הודע להפטיר מותר
ביחזקאל", . . ירושלי� את הודע אד� ב� � שמות "ואלה השנה: דכל ההפטרות את הרמב"� מפרט שש� �

תימ�. מנהג הוא וכ� שמות". "ואלה בפרשת ירושלי�" את ב"הודע להפטיר נוהגי� הרמב"� שלדעת היינו,

לש� א�ֿכ�, – ירושלי�" את ב"הודע שמפטירי� היא שההלכה מאחר פשוטה: שאלה נשאלת ועלֿפיֿזה
רבי לו ואמר גו'", ירושלי� את "הודע קורא שהיה אד� אותו אודות הברייתא סיפור את הגמרא מביאה מה
מוסיפה הברייתא אלא בלבד זו ולא אמ�", בתועבות ובדוק צא ירושלי� בתועבות בודק שאתה "עד אליעזר

אליעזר?! כרבי הלכה אי� בלאוֿהכי הרי � פסול" שמ� בו ומצאו אחריו ש"בדקו ומסיימת

בו ומצאו אחריו "בדקו � הדברי� מסיו� ובעיקר אליעזר, רבי דברי אודות הברייתא מסיפור אחר: בסגנו�
שאי� מוב�, � פסול של שמ� בו שיש נתגלה ירושלי� אנשי של בכבוד� זלזל שהוא היות היינו, פסול", שמ�

אליעזר"?! כרבי הלכה "אי� אמנ� מדוע וא�ֿכ�, ירושלי�", את ב"הודע להפטיר רצוי דבר זה

ËÏ:אליעזר רבי עלֿידי נאמר כו'") ומצאו אחריו בדקו כו' ובדוק ("צא זה שעני� הדיוק בהקד� � בזה והביאור .
כגירסא (דלא אליעזר" "רבי של בשמו ירושלי�") את בהודע מפטירי� (ש"אי� זו דעה הובאה הגירסאות ברוב

הגדול. אליעזר רבי � הוא אליעזר רבי שסת� וידוע הגירסאות). ברוב שאינה אלעזר", "רבי

מצי (בבא בגמרא מצינו הגדול אליעזר לרבי בנוגע ש"באותווהנה, עכנאי" של ד"תנור בסוגיא ב) נט, עא
. . יוכיח זה חרוב כמותי הלכה א� לה� אמר הימנו, קיבלו ולא שבעול� תשובות כל אליעזר רבי השיב היו�
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וחסידות, מוסר בספרי בזה העניני� פרטי בארוכה כמבואר למקומו", שתגיע עד חבר� את תדי� "אל זכות",
ברבי�! מדברי� כאשר � ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

כלל תועלת כל וללא טובות, דמדות העני� היפ� מצד ורק א� הוא הבלתיֿרצוי הצד אודות הדיבור והעיקר:
הדיבור כאשר עוז, וביתר שאת ביתר יתירה, בזריזות תעשה דרכו את להיטיב הזולת על ההשפעה כי ֵוכלל,
ממילא בדר� יפעל ועלֿידיֿזה המצוות, דקיו� והשכר ההפלאה גודל אודות � שלו� ובדרכי נוע� בדרכי יהיה

מרע". ד"סור העני� את

את לו מסבירי� כאשר � היא דרכו, את להיטיב הזולת על לפעול ביותר והיעילה הטובה הדר� ובפשטות:
לפסקֿדי� ועד ביותר, נעלה ומצב למעמד להגיע שביכולתו מישראל, ואחד אחד כל של במעלתו ההפלאה גודל
כולו העול� כל ואת עצמו את "הכריע בלבד אחת" "מצוה שעלֿידי ד) הלכה ג פרק תשובה (הלכות הרמב"�

זכות"! לכ�

עצמו שיראה אד� כל ש"צרי� ברמב"� מפורש כי � דוקא גמור צדיק על קאי לא הרמב"� שפסקֿדי� ומוב�
לו שיש ומצב במעמד שנמצא יהודי אודות כא� מדובר וא�ֿכ�, חייב", וחציו זכאי חציו העול� כל וכ� . .
וגר� זכות, לכ� כולו העול� ואת עצמו את הכריע אחת, מצוה "עשה וא�ֿעלֿפיֿכ�, כו', ומחצה זכויות מחצה

והצלה"! תשועה ולה� לו

ÁÏ:והסברה ביאור הדורש ב)) (כה, מגילה דמסכת ג פרק (סו� בגמרא סיפור ישנו � לעיל להאמור בהמש� .

דמגילה] ד פרק בסיו� זה הרי משניות דפוסי [ובכמה דמגילה ג דפרק האחרונה במשנה מגילה במסכת
את בהודע מפטירי� אי� אומר אליעזר "רבי וש�: מסויימות, להפטרות בנוגע דיני� פרטי אודות מדובר
אליעזר רבי ולדעת לירושלי�, בנוגע רצויי� בלתי עניני� אודות המדבר (ט"ז) ביחזקאל מסויי� פרק � ירושלי�"
כבוד� היינו, ש�), מברטנורא עובדיה הרב (פירוש דירושלי�" יקרא "משו� ירושלי�, את בהודע מפטירי� אי�

ש�). ה'תוספותֿיו�ֿטוב' (פירוש ירושלי� אנשי של

קור שהיה אחד באד� מעשה "תניא (ש�): בגמרא בימהומסופר על (בעמדו אליעזר מרבי למעלה א
בתועבות ובדוק צא ירושלי� בתועבות בודק שאתה עד לו: אמר תועבותיה, את ירושלי� את הודע וכיוצאֿבזה)

פסול". שמ� בו ומצאו אחריו בדקו אמ�,

המש� עלֿפי מובנת � ירושלי�" בתועבות "בודק שהיה לעובדה כתשובה אמ�" בתועבות ד"בדוק [השייכות
ש�)]. 'תוספותֿיו�ֿטוב' (ראה חתית" אמ� גו' ומולדותי� "מכורותי� ירושלי�": את ד"הודע בהפטרה הדברי�

מוב�: אינו ולכאורה

אלא אליעזר", כרבי הלכה ש"אי� מובא מברטנורא עובדיה הרב בפירוש וכ� להרמב"� המשניות בפירוש
"אהבה") ספר (בסיו� השנה" כל תפלות "סדר בסו� הרמב"� כותב וכ� ירושלי�". את ב"הודע להפטיר מותר
ביחזקאל", . . ירושלי� את הודע אד� ב� � שמות "ואלה השנה: דכל ההפטרות את הרמב"� מפרט שש� �

תימ�. מנהג הוא וכ� שמות". "ואלה בפרשת ירושלי�" את ב"הודע להפטיר נוהגי� הרמב"� שלדעת היינו,

לש� א�ֿכ�, – ירושלי�" את ב"הודע שמפטירי� היא שההלכה מאחר פשוטה: שאלה נשאלת ועלֿפיֿזה
רבי לו ואמר גו'", ירושלי� את "הודע קורא שהיה אד� אותו אודות הברייתא סיפור את הגמרא מביאה מה
מוסיפה הברייתא אלא בלבד זו ולא אמ�", בתועבות ובדוק צא ירושלי� בתועבות בודק שאתה "עד אליעזר

אליעזר?! כרבי הלכה אי� בלאוֿהכי הרי � פסול" שמ� בו ומצאו אחריו ש"בדקו ומסיימת

בו ומצאו אחריו "בדקו � הדברי� מסיו� ובעיקר אליעזר, רבי דברי אודות הברייתא מסיפור אחר: בסגנו�
שאי� מוב�, � פסול של שמ� בו שיש נתגלה ירושלי� אנשי של בכבוד� זלזל שהוא היות היינו, פסול", שמ�

אליעזר"?! כרבי הלכה "אי� אמנ� מדוע וא�ֿכ�, ירושלי�", את ב"הודע להפטיר רצוי דבר זה

ËÏ:אליעזר רבי עלֿידי נאמר כו'") ומצאו אחריו בדקו כו' ובדוק ("צא זה שעני� הדיוק בהקד� � בזה והביאור .
כגירסא (דלא אליעזר" "רבי של בשמו ירושלי�") את בהודע מפטירי� (ש"אי� זו דעה הובאה הגירסאות ברוב

הגדול. אליעזר רבי � הוא אליעזר רבי שסת� וידוע הגירסאות). ברוב שאינה אלעזר", "רבי

מצי (בבא בגמרא מצינו הגדול אליעזר לרבי בנוגע ש"באותווהנה, עכנאי" של ד"תנור בסוגיא ב) נט, עא
. . יוכיח זה חרוב כמותי הלכה א� לה� אמר הימנו, קיבלו ולא שבעול� תשובות כל אליעזר רבי השיב היו�
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לא אלו הוכחות כל לאחרי וג� כו'", יוכיחו השמי� מ� . . יוכיחו המדרש בית כותלי . . יוכיחו המי� אמת
היא". בשמי� "לא שהתורה לפי אליעזר, כרבי הלכה פסקו

מקומות בכמה מסופר שאודותיו דוקא, יהושע רבי היה � היא" בשמי� "לא שהתורה ואמר שהכריז [ומי
ודרכי נוע� דדרכי באופ� היתה ישראל) לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לאינ�ֿיהודי�, בנוגע (אפילו שהנהגתו

יוכיחו"]. השמי� ד"מ� באופ� ולא העול�, הנהגת לאופ� בהתא� דוקא, שלו�

כו'": ומצאו אחריו בדקו כו' ובדוק "צא � אליעזר רבי של דבריו אודות הנ"ל לסיפור הקשר וזהו

ואמרה קול בת יצתה יוכיחו, השמי� מ� כמותי הלכה "א� שאמר באופ� היה אליעזר רבי של ההנהגה סדר
אד� לאותו שאמר באופ� הנהגתו היתה בעניננו ג� ולכ� מקו�", בכל כמותו שהלכה אליעזר רבי אצל לכ� מה
שמ� בו ומצאו אחריו בדקו אמ�, בתועבות ובדוק צא כו' בודק שאתה "עד � ירושלי�" את "הודע קורא שהיה
שבסוגיא כש� וא�ֿעלֿפיֿכ�, וכיוצאֿבזה. נס, של עני� עלֿידי דבריו את הוכיח אליעזר שרבי היינו, פסול",
כרבי הלכה אי� בעניננו כ� כמו היא"), בשמי� "לא התורה (כי אליעזר כרבי הלכה שאי� היא המסקנא הנ"ל

ירושלי�". את ב"הודע מפטירי� ולכ�, אליעזר,

שלומדי� עלֿידיֿזה כי � אחר" במקו� ועשירי� אחד במקו� עניי� תורה ש"דברי הכלל את רואי� [ובזה
ההפטרה אודות שדנה לסוגיא בנוגע ג� שיטתו מובנת עכנאי", של ד"תנור בסוגיא אליעזר רבי שיטת אודות

ירושלי�"]. את ד"הודע

Óאינו עדיי� אבל כמותו, הלכה שאי� ומה אליעזר רבי הנהגת אופ� רק מוב� דלעיל הביאור עלֿפי והנה, .
שמות בפרשת להפטיר צריכי� מה לש� � ירושלי�" את ד"הודע ההפטרה שבאמירת התועלת מהי מוב�:
מפטירי� מקומות שבכמה � והראיה אחרי�, בעניני� להפטיר אפשרות ישנה הרי דוקא, ירושלי�" את ב"הודע
להפטיר שנוהגי� הרמב"� כותב מדוע וא�ֿכ�, חיי�", אלקי� דברי ואלו ש"אלו ומוב� אחרת, הפטרה אמנ�

דוקא?! ירושלי�" את ב"הודע שמות בפרשת
בזה: והביאור

בלתי עני� אודות מדברת ההפטרה כאשר ג� הנה ה', נביא עלֿידי שנאמרה הפטרה אודות מדובר כאשר
ג ירושלי� את ד"הודע ההפטרה ולדוגמא: הודעהרצוי, לש� אינה בזה שהכוונה ופשוט מוב� א�ֿעלֿפיֿכ�, ו'",

התשובה. עבודת עלֿידי הדבר, לתיקו� להביא כדי אלא בעלמא,

לפניה ובברכה מדרש), ובית כנסת (בית קדוש במקו� נאמרת ירושלי�" את ד"הודע ההפטרה שכאשר ומוב�,
לשו� ועלֿדר� דאתהפכא, באופ� העני� תיקו� היינו, מזולל", יקר "להוציא � היא בזה הכוונה הרי ולאחריה,

כו'. אמ� עונה הטוב דהיפ� המלא� שאפילו ז"ל חכמינו

אודות מדובר דיחזקאל האחרוני� בפרקי� כי � דוקא ל"יחזקאל" זו דהפטרה השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
שבשטר, האחרונה השורה בדוגמת החיתו�", אחר הול� ש"הכל הכלל ידוע והרי השלישי, המקדש בית בני�
עני� להפו� � הוא ירושלי�" את ד"הודע הבלתיֿרצוי העני� בהזכרת הכוונה שתכלית אומרת, זאת וכיוצאֿבזה,

השלישי. המקדש בית בני� � יחזקאל שבסיו� השלימות לתכלית שבאי� ועד לקדושה, זה

מצרי�, דגלות העני� כללות אודות מסופר שמות בפרשת דוקא: שמות בפרשת זו הפטרה לומר תיקנו ולכ�
שביחזקאל, ירושלי�" את ב"הודע מפטירי� ולכ� כו', הגלות עני� ע� הקשורות הצרות כל ע� האר�", "ערות

יחזקאל). ספר (בסו� השלישי המקדש בית בני� � העילוי לתכלית באי� הירידה תכלית שלאחרי לרמז כדי

‡Óעצמו דעת על מוסר דברי שאומר (ולא הנביא דברי ההפטרה, אמירת אודות מדובר כאשר ג� והנה, .
ירושלי�", את ד"הודע ההפטרה את ההפטרות מכל לבחור לנכו� מצא אד� שאותו מאחר הנה � כו') ובלשונו
ולכ� שלו, בחינו� רצוי בלתי עני� � היא זו בהפטרה בחר שהוא לזה שהסיבה ואמר אליעזר, רבי עליו הקפיד

פסול". שמ� בו ומצאו אחריו ש"בדקו הדברי� בהמש� שמובא וכפי אמ�", בתועבות ובדוק "צא
ובמיוחד ירושלי�", את בהודע מפטירי� "אי� אליעזר) רבי (לדעת המשנה מדברי הנלמדת ההוראה וזוהי
לי דשאיל איכא "אי א) כב, (תענית אילפא של מאמרו [וכידוע כו'" אחריו ש"בדקו בברייתא המובא מהסיפור
שהמשנה אלא במשנה, ברמז ישנ� שבברייתא הפרטי� שכל היינו, ממתניתי�", ליה פשיטנא ולא כו' במתניתא
(סעי� לעיל ג� וכמוזכר המשנה, דברי את ולפרט לבאר ענינה והברייתא ברמב"�), (כמבואר קצרה בלשו� כתובה

ישראל.י של לכבוד� מתאי� שאינו דבר לומר שלא להזהר יש כמה עד � לברייתא] המשנה שבי� החילוק "ב)
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אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנביא, דברי הפטרה, אמירת אודות מדובר כאשר אפילו � זה וכל
שאז נשמעי�", בנחת חכמי� ד"דברי העני� היפ� � שלו וסגנו� ובלשו� עצמו, דעת על מוסר דברי אמירת

בתכלית! זה עני� מושלל בוודאי

באופ� זאת קרא גו'" ירושלי� את הודע אליעזר מרבי למעלה קורא ש"היה אד� שאותו בפשטות וכמוב�
שבחר מזה מרוצה אליעזר רבי היה לא וא�ֿעלֿפיֿכ�, נשמעי�", "בנחת � אליעזר רבי בפני לקריאה המתאי�
דבריו (כי ישראל בני על וצועק רחמנאֿליצל� מקנתר שהוא היתה לא אליעזר רבי של טענתו דוקא; זו בהפטרה
ובדוק "צא אליעזר רבי לו אמר בלבד זה עני� ומשו� דוקא, זו בהפטרה שבחר משו� רק אלא "בנחת"), נאמרו
כאמירת (דלא עצמו דעת על מוסר דברי אמירת אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אמ�", בתועבות

נשמעי�"! בנחת חכמי� "דברי מאשר הפכי ובאופ� הנביא), דברי הפטרה,

משה שבא ש"לפי רבינו משה אודות אפילו שמסופר כפי טעות, לידי מביא שהכעס העני� מלבד � זה וכל
לספר הכוונה שאי� ומוב�, כא). לא, מטות רש"י (פירוש כו'" הלכה ממנו שנתעלמה טעות, לכלל בא כעס לכלל
(היפ� כעס של באופ� מדברי� שכאשר לדורות הוראה בתור א� כי חסֿושלו�, רבינו משה של חסרו� אודות

טעות! לידי באי� נשמעי�") בנחת חכמי� ד"דברי העני�

בני על אמר שכאשר הנביא, ישעיהו אודות מהסיפור הנלמדת ההוראה אודות ל"ד) (סעי� לעיל וכמדובר
"שקליה ב) נז, (פסחי� ז"ל חכמינו לשו� (עלֿדר� ומיד תיכ� עלֿזה נענש הטהרה, עני� היפ� שהוא תואר ישראל

זה! עני� אודות מפרסמת התורה אלא זה, על שנענש בלבד זו ולא עלמא"), בהאי מיניה למיטרפסיה . .

ביותר: גדול פלא זה הרי ולכאורה

האחרוני� הנביאי� ושאר ויחזקאל ירמיהו באו ולאחריו חשובי�, הכי הנביאי� אחד הוא הנביא ישעיהו
(ספרי נביאי�" של "סדר� אודות מדובר כאשר א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל ב), מח, (סוטה נביאי� ג� היו ושלמה [דוד
ב)]. יד, בתרא (בבא הכתובי� ספרי בי� אלא הנביאי�, ספרי בי� ושלמה דוד של ספריה� נימנו לא הנביאי�),
שש כנפי� ("שש הבריאה דעול� המרכבה את ראה שישעיהו וחסידות קבלה בספרי המבואר עלֿפי ובפרט
ועלֿאחתֿכמהֿ בלבד), כנפי� (ארבע היצירה דעול� המרכבה את רק ראה יחזקאל מהֿשאי�ֿכ� לאחד"), כנפי�

העשיה.וכמה דעול� המרכבה את רק שראה � לזכריה בנוגע

נאמר לא זה שתואר למרות הנה רצוי, בלתי תואר ישראל בני על אמר הנביא ישעיהו כאשר וא�ֿעלֿפיֿכ�,
– וכו' הנוע� דהיפ� באופ� שלא ובודאי ההסבר, אריכות של באופ� ולא בלבד), הקב"ה בפני (אלא ברבי�
צריכי� כמה עד זה מסיפור שילמדו כדי זה, עני� על נענש הנביא שישעיהו התורה מפרסמת א�ֿעלֿפיֿכ�,
"השמ� זו נבואה בהמש� נאמר שעליה� יהודי� אודות מדובר כאשר ג� � וזאת ישראל, של בכבוד� להזהר

וגו'"! הכבד ואזניו הזה הע� לב

·Ó,אלול חודש אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הזמני�, לכל בנוגע הוא לעיל האמור כל והנה, .
שאר את ולהכי� עצמ�") ד"קשוט (באופ� בעצמו להתכונ� מישראל ואחד אחד כל צרי� שאז הרחמי�", "חודש
צריכה שההנהגה בוודאי הרי � וחנו� רחו� שהוא הקב"ה של ברכותיו את לקבל מוכני� יהיו שכול� ישראל בני
בזמ� לדבר וחסֿושלו� וכו'", אתה א� חסדי� גומל הוא מה כו' רחו� אתה א� רחו� הוא ד"מה באופ� להיות

ישראל! של שבח� היפ� שה� עניני� אודות זה
פלוני במקו� שנתחדש חידוש דבר זה אי� כי פשוטי�, דברי� ה� לעיל האמורי� שהדברי� וא�ֿעלֿפי
– ואחרוני� ראשוני� בפוסקי� שבעלֿפה, בתורה פסוקות הלכות על מבוסס הנ"ל כל אלא זו, בשנה
ישראל בני את לקנתר ומתחיל אחד לו קופ� לזמ� מזמ� תמוה: דבר ישנו ומשונות שונות מסיבות א�ֿעלֿפיֿכ�,

דוקא! אלול בחודש � הוא לכ� שבוחר והזמ� רחמנאֿליצל�

מראשֿחודש לחבירו אגרת כותב אד� שכאשר הוא") ("תורה ישראל" ש"מנהג מהרי"ל' ב'לקוטי איתא
(באגרת חבירו את מבר� הוא הרי וכיוצאֿבזה), ברמב"�, מוקשה עני� אודות ביאור � שיהיה עני� (באיזה אלול
בני את לבר� נוהגי� (שבה� אלו ימי� שמנצלי� כאלו ישנ� וא�ֿעלֿפיֿכ�, טובה. וחתימה כתיבה בברכת זו)

רחמנאֿליצל�!! ישראל בני את לקנתר כדי � ישראל)

הטוב שבכיוו� מילי� במספר דבריו את ומסיי� דבריו, בתחילת ז"ל חכמינו מאמר או פסוק מביא כאשר וג�
את ומקנתר צועק שהוא שומעי� וה� והסיו�), ההתחלה (ולא הדברי� תוכ� הוא השומעי� אצל העיקר הרי �

אמת" ש"תורת א�ֿעלֿפי ישראל, אלקיכ�"!בני לה' את� "בני� בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל אומרת
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אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הנביא, דברי הפטרה, אמירת אודות מדובר כאשר אפילו � זה וכל
שאז נשמעי�", בנחת חכמי� ד"דברי העני� היפ� � שלו וסגנו� ובלשו� עצמו, דעת על מוסר דברי אמירת

בתכלית! זה עני� מושלל בוודאי

באופ� זאת קרא גו'" ירושלי� את הודע אליעזר מרבי למעלה קורא ש"היה אד� שאותו בפשטות וכמוב�
שבחר מזה מרוצה אליעזר רבי היה לא וא�ֿעלֿפיֿכ�, נשמעי�", "בנחת � אליעזר רבי בפני לקריאה המתאי�
דבריו (כי ישראל בני על וצועק רחמנאֿליצל� מקנתר שהוא היתה לא אליעזר רבי של טענתו דוקא; זו בהפטרה
ובדוק "צא אליעזר רבי לו אמר בלבד זה עני� ומשו� דוקא, זו בהפטרה שבחר משו� רק אלא "בנחת"), נאמרו
כאמירת (דלא עצמו דעת על מוסר דברי אמירת אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אמ�", בתועבות

נשמעי�"! בנחת חכמי� "דברי מאשר הפכי ובאופ� הנביא), דברי הפטרה,

משה שבא ש"לפי רבינו משה אודות אפילו שמסופר כפי טעות, לידי מביא שהכעס העני� מלבד � זה וכל
לספר הכוונה שאי� ומוב�, כא). לא, מטות רש"י (פירוש כו'" הלכה ממנו שנתעלמה טעות, לכלל בא כעס לכלל
(היפ� כעס של באופ� מדברי� שכאשר לדורות הוראה בתור א� כי חסֿושלו�, רבינו משה של חסרו� אודות

טעות! לידי באי� נשמעי�") בנחת חכמי� ד"דברי העני�

בני על אמר שכאשר הנביא, ישעיהו אודות מהסיפור הנלמדת ההוראה אודות ל"ד) (סעי� לעיל וכמדובר
"שקליה ב) נז, (פסחי� ז"ל חכמינו לשו� (עלֿדר� ומיד תיכ� עלֿזה נענש הטהרה, עני� היפ� שהוא תואר ישראל

זה! עני� אודות מפרסמת התורה אלא זה, על שנענש בלבד זו ולא עלמא"), בהאי מיניה למיטרפסיה . .

ביותר: גדול פלא זה הרי ולכאורה

האחרוני� הנביאי� ושאר ויחזקאל ירמיהו באו ולאחריו חשובי�, הכי הנביאי� אחד הוא הנביא ישעיהו
(ספרי נביאי�" של "סדר� אודות מדובר כאשר א�ֿעלֿפיֿכ�, אבל ב), מח, (סוטה נביאי� ג� היו ושלמה [דוד
ב)]. יד, בתרא (בבא הכתובי� ספרי בי� אלא הנביאי�, ספרי בי� ושלמה דוד של ספריה� נימנו לא הנביאי�),
שש כנפי� ("שש הבריאה דעול� המרכבה את ראה שישעיהו וחסידות קבלה בספרי המבואר עלֿפי ובפרט
ועלֿאחתֿכמהֿ בלבד), כנפי� (ארבע היצירה דעול� המרכבה את רק ראה יחזקאל מהֿשאי�ֿכ� לאחד"), כנפי�

העשיה.וכמה דעול� המרכבה את רק שראה � לזכריה בנוגע

נאמר לא זה שתואר למרות הנה רצוי, בלתי תואר ישראל בני על אמר הנביא ישעיהו כאשר וא�ֿעלֿפיֿכ�,
– וכו' הנוע� דהיפ� באופ� שלא ובודאי ההסבר, אריכות של באופ� ולא בלבד), הקב"ה בפני (אלא ברבי�
צריכי� כמה עד זה מסיפור שילמדו כדי זה, עני� על נענש הנביא שישעיהו התורה מפרסמת א�ֿעלֿפיֿכ�,
"השמ� זו נבואה בהמש� נאמר שעליה� יהודי� אודות מדובר כאשר ג� � וזאת ישראל, של בכבוד� להזהר

וגו'"! הכבד ואזניו הזה הע� לב

·Ó,אלול חודש אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הזמני�, לכל בנוגע הוא לעיל האמור כל והנה, .
שאר את ולהכי� עצמ�") ד"קשוט (באופ� בעצמו להתכונ� מישראל ואחד אחד כל צרי� שאז הרחמי�", "חודש
צריכה שההנהגה בוודאי הרי � וחנו� רחו� שהוא הקב"ה של ברכותיו את לקבל מוכני� יהיו שכול� ישראל בני
בזמ� לדבר וחסֿושלו� וכו'", אתה א� חסדי� גומל הוא מה כו' רחו� אתה א� רחו� הוא ד"מה באופ� להיות

ישראל! של שבח� היפ� שה� עניני� אודות זה
פלוני במקו� שנתחדש חידוש דבר זה אי� כי פשוטי�, דברי� ה� לעיל האמורי� שהדברי� וא�ֿעלֿפי
– ואחרוני� ראשוני� בפוסקי� שבעלֿפה, בתורה פסוקות הלכות על מבוסס הנ"ל כל אלא זו, בשנה
ישראל בני את לקנתר ומתחיל אחד לו קופ� לזמ� מזמ� תמוה: דבר ישנו ומשונות שונות מסיבות א�ֿעלֿפיֿכ�,

דוקא! אלול בחודש � הוא לכ� שבוחר והזמ� רחמנאֿליצל�

מראשֿחודש לחבירו אגרת כותב אד� שכאשר הוא") ("תורה ישראל" ש"מנהג מהרי"ל' ב'לקוטי איתא
(באגרת חבירו את מבר� הוא הרי וכיוצאֿבזה), ברמב"�, מוקשה עני� אודות ביאור � שיהיה עני� (באיזה אלול
בני את לבר� נוהגי� (שבה� אלו ימי� שמנצלי� כאלו ישנ� וא�ֿעלֿפיֿכ�, טובה. וחתימה כתיבה בברכת זו)

רחמנאֿליצל�!! ישראל בני את לקנתר כדי � ישראל)

הטוב שבכיוו� מילי� במספר דבריו את ומסיי� דבריו, בתחילת ז"ל חכמינו מאמר או פסוק מביא כאשר וג�
את ומקנתר צועק שהוא שומעי� וה� והסיו�), ההתחלה (ולא הדברי� תוכ� הוא השומעי� אצל העיקר הרי �

אמת" ש"תורת א�ֿעלֿפי ישראל, אלקיכ�"!בני לה' את� "בני� בבחינת הוא מישראל ואחד אחד שכל אומרת
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פני� מראי� כאשר אדרבה: כי במקומה, אינה כו' מאיסורא לאפרושי שצריכי� ההסברה � לעיל וכאמור
וכו', נוע� בדרכי לדבר � היא היחידה והדר� מאומה, לפעול מצליחי� לא כו', קשי� דברי� ומדברי� זועפות,

בפועל. שרואי� כפי

‚Óוחתימה כתיבה בברכת רעהו את איש לבר� ישראל כל נוהגי� שבו אלול, בחודש שבעמדנו ויהיֿרצו� .
לכל בנוגע טובה, חתימה וגמר טובה, וחתימה כתיבה לברכת מישראל ואחת אחד כל יזכה � (כנ"ל) טובה

אלול. חודש מראש החל � וזאת עניניו,
שבזה עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי העניני�, לכל בנוגע היא טובה וחתימה כתיבה ברכת שהמשכת ומאחר
ומיד. דתיכ� ובאופ� והשלימה, האמיתית גאולה � ועלֿידו צדקנו, משיח ביאת � עיקרית הכי הברכה נכללת

„Ó�שפירסו (כדלקמ�), נשיאינו רבותינו אצל שאירע בסיפור לסיי� הראוי מ� � לעיל להמדובר בהמש� .

והסברה ביאור מוסי� (דלקמ�) זה וסיפור זה, יתו� בדור � ג� לרבי�, הוראה בזה שיש הוכחה מהווה זה מאורע
אותו עלֿידי זה עני� אמירת ובי� הנביא יחזקאל עלֿידי גו'" ירושלי� את "הודע אמירת שבי� החילוק אודות

כו'": ובדוק "צא לו אמר אליעזר שרבי אד�
בתורה. הקורא בעצמו היה הזק� רבינו אלול): י"ז יו� (היו� דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפור ידוע
� הברֿמצוה קוד� נער עודנו והוא � האמצעי אדמו"ר ושמע תבוא, פרשת בשבת בליאזנא היה לא אחת פע�
הזק� רבינו נסתפק הכיפורי� שביו� עד לב, לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות העגמתֿנפש מאחר. הקריאה
"הערט קורא כשאבא ענה: זו, פרשה קוראי� שנה בכל הרי האמצעי אדמו"ר את כששאלו להתענות. יוכל א�

קללות). נשמעות (לא קללות" קיי� ניט זי�

� התוכחה את קורא "אבא" כאשר א�ֿעלֿפיֿכ�, פשוטו", מידי יוצא מקרא ש"אי� א�ֿעלֿפי אומרת: זאת
לגמרי! אחר עני� זה הרי

הפטרה קורי� כאשר ועלֿדר�ֿזה גו'", ירושלי� את "הודע אומר הנביא יחזקאל כאשר בעניננו: ועלֿדר�ֿזה
ולא כביר אֿל "ה� אשר מישראל, עשרה ובמעמד הכנסת, בבית הרמב"�), מנהג (עלֿפי שמות בפרשת זו

קורא; ה"אבא" � לגמרי אחר עני� זה הרי ולכ�, שבשמי�", "אבינו ע� הקשור עני� זה הרי ימאס",

שתוכ דרשה אמירת אודות מדובר כאשר להראותאבל מחשבה כדי תו� ב"קאנטרי", השהייה בעת הוכ� נה
"אבא"!!! של קריאה אינה זו � וכ� כ� באופ� יהודי� ע� שידבר עלֿידיֿזה שלו, שמי� ויראת גדלותו את לכל

‰Ó,"�נגאלי ה� ש"מיד מאחר כי רצויי�, בלתי עניני� אודות לדבר צור� יהיה לא ולהבא שמכא� ויהיֿרצו� .
שיי� שזה כפי רק יהיה השמאל דצד העני� (וכללות האר�" מ� אעביר הטומאה רוח "את היעוד יקויי� הרי

'עתיק'). בבחינת
. . מהטוב הרע ויופרד הניצוצות בירור שיושל� "אחר לבוא, שלעתיד כ"ו) (סימ� ב'אגרתֿהקדש וכמבואר
לייחד כיֿא� בירורי� לברר והמצוות התורה עסק יהיה לא אזי ממנה, הטוב בצאת ורע דטוב אילנא שלטא ולא

כו'", יותר עליוני� יחודי�

בסיו� הגמרא כפסקֿדי� קדושה, בעניני חיל" אל מחיל ד"ילכו באופ� העבודה כללות תהיה שאז היינו,
מחיל ילכו שנאמר הבא, בעול� ולא הזה בעול� לא מנוחה לה� אי� חכמי� "תלמידי � הש"ס ממסכתות כמה

ממש. בימינו במהרה כפשוטו, � בציו�" אלקי� אל "יראה היעוד לקיו� שזוכי� ועד חיל", אל

וכרגיל בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה הניגו� את עתה ינגנו � שמחה מתו� יהיה זה שעני� וכדי
ופועלי� שעושי� � רצו�" ד"יהי הפנימי הפירוש ועד תפילה, של עני� שזהו רצו�", מ"יהי להתחיל � לאחרונה
הוא החדש והרצו� חדש, רצו� נפעל עתה היה, לא כאילו הוא הקוד� שהרצו� היינו, הקב"ה, אצל חדש רצו�

ממש. בימינו" "במהרה � ומתי המקדש", בית "שיבנה �

אחריו]. הקהל וכל בימינו", במהרה המקדש בית שיבנה . . רצו� "יהי התחיל טלישבסקי שי' משה ר' [החז�

***

ÂÓ�הקוי בג' היא האד� עבודת שכללות בתחילתה) ראה פרשת שבת (שיחת הקודמת בהתוועדות דובר .

"טובי� ומצוותיה דתורה המעשי� נעשי� שעלֿידה התשובה, עבודת ובהקדמת חסדי�, וגמילות עבודה דתורה
והשלימה. האמיתית הגאולה � העבודה בכללות המכוו� ותכלית ומאירי�",
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הלכות בסו� וה� ב) הלכה ט (פרק תשובה הלכות בסו� ה� � החזקה" "יד בספרו הרמב"� [וכפסקֿדי�
(ש ומלחמותיה� וינצח")מלכי� ה' מלחמות "ילח� � ומלחמותיו המשיח דמל� ההלכות אודות מדובר בסיומ�

בתורה פנויי� שיהיו כדי אלא . . העול� כל על שישלטו כדי לא המשיח, ימות והנביאי� החכמי� נתאוו "לא �
הזמ� ש"באותו הרמב"� שמסיי� וכפי השלימות, בתכלית ומצוות בתורה לעסוק יוכלו שאז היינו, וחכמתה",
כפי בורא� דעת וישיגו . . בלבד ה' את לדעת אלא העול� כל עסק יהיה ולא כעפר, מצויי� המעדני� כל . .

מכסי�". לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה כי שנאמר האד�, כח

נראי� שאינ� שבי�, ברואי� בדוגמת שזהו � מכסי�" לי� "כמי� הלשו� דיוק אודות פעמי� כמה וכמדובר
אצל ואדרבה: דגי�, נמצאי� שבי� למרות בלבד, "מי�" רואי� בי� או בנהר מביטי� כאשר כי כלל, למציאות
הללו "כדגי� טז), מח, (ויחי האר�" בקרב לרוב "וידגו נאמר שלכ� ורבו", ד"פרו העני� ביותר מודגש הדגי�
שזוהי � נסמ�) וש� א. כ, ברכות וראה הפסוק. על רש"י (פירוש בה�" שולטת הרע עי� ואי� ורבי� שפרי�
כדגי�" ולרבות "לפרות � בראשֿהשנה דגי� שאוכלי� מה ג� וזהו "דגי�", שמזלו אדר חודש מעלת

ב). סעי� תקפ"ג סימ� אורחֿחיי� הזק� אדמו"ר (שולח�ֿערו�

אינה מציאות� (א) פרטי�: ב' על מורה � שבי� דגי� בדוגמת � מכסי�" לי� "כמי� שהלשו� מוב� ומזה
אויביו "ג� ואדרבה: בה�, שולטת אינה טובה בלתי עי� (ב) המי�, מציאות היא מציאות� כל כי כלל, נראית
העני� זה הרי � האד� ובעבודת שלימות, לשו� � כולל שלו�, של ומצב מעמד שנפעל היינו, אתו", ישלי�

ממש]. ל"זכיות" ועד כזכיות, לו נעשו דזדונות

זו (שעבודה הבאה השנה במש� קוני" את ד"לשמש העבודה לכללות ההכנה נעשית אלול שבחודש ומאחר
וגמילות עבודה דתורה הקוי� ג' היינו, קוני", את ד"לשמש העבודה כללות לכ�, � עוז) וביתר שאת ביתר תהיה
הידועה הבעלֿש�ֿטוב לתורת בהתא� "אלול", � החודש בש� מרומזת הגאולה, ועני� התשובה עבודת חסדי�,

כדלקמ�. העני�, תוכ� על מורה הקודש" בלשו� לו יקראו אשר ש"שמו

ÊÓ:בזה והביאור .
"דברי א) י, (מכות ז"ל רבותינו כמאמר התורה, קו על דקאי � ל�" ושמתי לידו "אנה ראשיֿתיבות "אלול"

קולטי�". תורה

מקלט". ד"ערי העני� אודות מדובר זו) שנה (בקביעות אלול דראשֿחודש א' דיו� חומש שבשיעור � ולהעיר
ה' "ירחיב כאשר לבוא, לעתיד שיהיו נוספי� מקלט ערי ג' אודות מדובר היומי חומש בשיעור מזו: ויתירה

וקדמוני".א קניזי קני "אר� גבול�", את לקי�

האהבה, עני� על רומז "דודי" כי תפילה, העבודה, קו על דקאי � לי" ודודי לדודי "אני ראשיֿתיבות "אלול"
דרחימותא". כפולחנא פולחנא ש"לית ועד אלקי�", ה' את "ואהבת ענינה התפילה עבודת וכללות

חסדי�. דגמילות הקו על דקאי � לאביוני�" ומתנות לרעהו "איש ראשיֿתיבות "אלול"

התשובה. עבודת על דקאי � (זרע�)" לבב ואת לבב� את אלקי�) ה' (ומל ראשיֿתיבות "אלול"

רבותינו מאמר עלֿפי כמוב� הגאולה, עני� על דקאי � אשירה" לאמר ויאמרו "לה' ראשיֿתיבות "אלול"
לבוא. דלעתיד הגאולה על דקאי עתיד, לשו� כו'", ישיר אלא נאמר לא "שר גו'", ישיר "אז הפסוק על ז"ל

בפסוקי� כמרומז האד�, עבודת לכללות בנוגע מיוחדת נתינתֿכח ישנה "אלול" שבחודש מוב� ועלֿפיֿזה
העני� � הוא התורה בלימוד האופני� שאחד וכידוע "אלול". � הוא שלה� שה"ראשיֿתיבות" הנ"ל

מ"ראשיֿתיבות". הנלמדי� הלכות כמה שישנ� ועד ד"ראשיֿתיבות",

ובאה נמשכת יחרדו") לא וע� בעיר שופר יתקע "א� (כאשר אלול דחודש שה'נתינתֿכח' – הוא והעיקר
כולה. השנה כל במש� ועבודתינו מעשינו בכללות העיקר"), הוא ("המעשה בפועל במעשה

עבודת מלשו� � ו"עבודתינו" וכפיה, עשיה מלשו� � "מעשינו" ועבודתינו": "מעשינו הלשו� דיוק וכידוע
באופ� היא העבודה שכאשר ומוב�, האדו�. מציאות היא מציאותו כל כי כלל, לעצמו מציאות שאינו עבד,

והגבלה. מדידה מכל למעלה רבה, בהצלחה העבודה נעשית � האמור

‰Ó�מ המל� ע� ללכת נזכה � בשדה המל� נמצא שאז אלול, דחודש העבודה כללות שעלֿידי ויהיֿרצו� .
הרי העירה ש"בלכתו בשדה דמל� המשל בהמש� ב'לקוטיֿתורה' הזק� אדמו"ר שמבאר (כפי מלכותו לעיר השדה
ידי�". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בית � המלוכה לארמו� ה� באי� גופא וש� אחריו"), הולכי� ה�
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הלכות בסו� וה� ב) הלכה ט (פרק תשובה הלכות בסו� ה� � החזקה" "יד בספרו הרמב"� [וכפסקֿדי�
(ש ומלחמותיה� וינצח")מלכי� ה' מלחמות "ילח� � ומלחמותיו המשיח דמל� ההלכות אודות מדובר בסיומ�

בתורה פנויי� שיהיו כדי אלא . . העול� כל על שישלטו כדי לא המשיח, ימות והנביאי� החכמי� נתאוו "לא �
הזמ� ש"באותו הרמב"� שמסיי� וכפי השלימות, בתכלית ומצוות בתורה לעסוק יוכלו שאז היינו, וחכמתה",
כפי בורא� דעת וישיגו . . בלבד ה' את לדעת אלא העול� כל עסק יהיה ולא כעפר, מצויי� המעדני� כל . .

מכסי�". לי� כמי� ה' את דעה האר� מלאה כי שנאמר האד�, כח

נראי� שאינ� שבי�, ברואי� בדוגמת שזהו � מכסי�" לי� "כמי� הלשו� דיוק אודות פעמי� כמה וכמדובר
אצל ואדרבה: דגי�, נמצאי� שבי� למרות בלבד, "מי�" רואי� בי� או בנהר מביטי� כאשר כי כלל, למציאות
הללו "כדגי� טז), מח, (ויחי האר�" בקרב לרוב "וידגו נאמר שלכ� ורבו", ד"פרו העני� ביותר מודגש הדגי�
שזוהי � נסמ�) וש� א. כ, ברכות וראה הפסוק. על רש"י (פירוש בה�" שולטת הרע עי� ואי� ורבי� שפרי�
כדגי�" ולרבות "לפרות � בראשֿהשנה דגי� שאוכלי� מה ג� וזהו "דגי�", שמזלו אדר חודש מעלת

ב). סעי� תקפ"ג סימ� אורחֿחיי� הזק� אדמו"ר (שולח�ֿערו�

אינה מציאות� (א) פרטי�: ב' על מורה � שבי� דגי� בדוגמת � מכסי�" לי� "כמי� שהלשו� מוב� ומזה
אויביו "ג� ואדרבה: בה�, שולטת אינה טובה בלתי עי� (ב) המי�, מציאות היא מציאות� כל כי כלל, נראית
העני� זה הרי � האד� ובעבודת שלימות, לשו� � כולל שלו�, של ומצב מעמד שנפעל היינו, אתו", ישלי�

ממש]. ל"זכיות" ועד כזכיות, לו נעשו דזדונות

זו (שעבודה הבאה השנה במש� קוני" את ד"לשמש העבודה לכללות ההכנה נעשית אלול שבחודש ומאחר
וגמילות עבודה דתורה הקוי� ג' היינו, קוני", את ד"לשמש העבודה כללות לכ�, � עוז) וביתר שאת ביתר תהיה
הידועה הבעלֿש�ֿטוב לתורת בהתא� "אלול", � החודש בש� מרומזת הגאולה, ועני� התשובה עבודת חסדי�,

כדלקמ�. העני�, תוכ� על מורה הקודש" בלשו� לו יקראו אשר ש"שמו

ÊÓ:בזה והביאור .
"דברי א) י, (מכות ז"ל רבותינו כמאמר התורה, קו על דקאי � ל�" ושמתי לידו "אנה ראשיֿתיבות "אלול"

קולטי�". תורה

מקלט". ד"ערי העני� אודות מדובר זו) שנה (בקביעות אלול דראשֿחודש א' דיו� חומש שבשיעור � ולהעיר
ה' "ירחיב כאשר לבוא, לעתיד שיהיו נוספי� מקלט ערי ג' אודות מדובר היומי חומש בשיעור מזו: ויתירה

וקדמוני".א קניזי קני "אר� גבול�", את לקי�

האהבה, עני� על רומז "דודי" כי תפילה, העבודה, קו על דקאי � לי" ודודי לדודי "אני ראשיֿתיבות "אלול"
דרחימותא". כפולחנא פולחנא ש"לית ועד אלקי�", ה' את "ואהבת ענינה התפילה עבודת וכללות

חסדי�. דגמילות הקו על דקאי � לאביוני�" ומתנות לרעהו "איש ראשיֿתיבות "אלול"

התשובה. עבודת על דקאי � (זרע�)" לבב ואת לבב� את אלקי�) ה' (ומל ראשיֿתיבות "אלול"

רבותינו מאמר עלֿפי כמוב� הגאולה, עני� על דקאי � אשירה" לאמר ויאמרו "לה' ראשיֿתיבות "אלול"
לבוא. דלעתיד הגאולה על דקאי עתיד, לשו� כו'", ישיר אלא נאמר לא "שר גו'", ישיר "אז הפסוק על ז"ל

בפסוקי� כמרומז האד�, עבודת לכללות בנוגע מיוחדת נתינתֿכח ישנה "אלול" שבחודש מוב� ועלֿפיֿזה
העני� � הוא התורה בלימוד האופני� שאחד וכידוע "אלול". � הוא שלה� שה"ראשיֿתיבות" הנ"ל

מ"ראשיֿתיבות". הנלמדי� הלכות כמה שישנ� ועד ד"ראשיֿתיבות",

ובאה נמשכת יחרדו") לא וע� בעיר שופר יתקע "א� (כאשר אלול דחודש שה'נתינתֿכח' – הוא והעיקר
כולה. השנה כל במש� ועבודתינו מעשינו בכללות העיקר"), הוא ("המעשה בפועל במעשה

עבודת מלשו� � ו"עבודתינו" וכפיה, עשיה מלשו� � "מעשינו" ועבודתינו": "מעשינו הלשו� דיוק וכידוע
באופ� היא העבודה שכאשר ומוב�, האדו�. מציאות היא מציאותו כל כי כלל, לעצמו מציאות שאינו עבד,

והגבלה. מדידה מכל למעלה רבה, בהצלחה העבודה נעשית � האמור

‰Ó�מ המל� ע� ללכת נזכה � בשדה המל� נמצא שאז אלול, דחודש העבודה כללות שעלֿידי ויהיֿרצו� .
הרי העירה ש"בלכתו בשדה דמל� המשל בהמש� ב'לקוטיֿתורה' הזק� אדמו"ר שמבאר (כפי מלכותו לעיר השדה
ידי�". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש בית � המלוכה לארמו� ה� באי� גופא וש� אחריו"), הולכי� ה�
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ד"לראות" העני� נפעל � השלישי המקדש בבית הקב"ה ע� ביחד נמצא מישראל ואחד אחד כל וכאשר
ואחת אחד וכל שוחקות, ופני� יפות פני� סבר מישראל ואחת אחד לכל מראה שהקב"ה היינו, ו"ליראות",

לנו". ויאר הוי' ד"אֿל הגילוי שישנו היות בגלוי, אלקות רואה מישראל

של באופ� שהיא ידיעה � הידיעה שבעני� העילוי לתכלית ועד בורא�", דעת "ישיגו � הרמב"� ובלשו�
ממש. בימינו במהרה נגאלי�", ה� ד"מיד ובאופ� לבוא, דלעתיד הידיעה אופ� שזוהי ראיה,

***

ËÓ.'הוי דש� הצירופי� מי"ב אחד צירו� מאיר חודש שבכל האריז"ל בכתבי שכתוב מה א) (סעי� לעיל הוזכר .
מוב� ומזה כה). ו, (ואתחנ� כי" לנו תהיה "וצדקה בפסוק מרומז אלול לחודש השיי� הוי' ש� צירו� והנה,
ישראל" ש"מנהג בפועל שרואי� וכפי צדקה. מצות קיו� אודות מיוחדת הדגשה להיות צריכה אלול שבחודש

כולה. השנה כל שבמש� הצדקה נתינת על נוס� אלול, חודש כולל רצו�", ב"ימי בצדקה להרבות

המסובי� בי� לחלק� כדי דולר, של שטרות ה"טנקיסטי�" עלֿידי את� � ניגוני� כמה שינגנו לאחרי � ולכ�
למצוות". מקדימי� ד"זריזי� באופ� בבוקר, מחר לצדקה זאת ולתת אחד, לכל דולר �

להוסי� שרוצה ומי אחד), מדולר יותר לקחת צור� אי� (ולכ� "כמות" ע� הקשור עני� זה שאי� ומוב�,
הטהור. לבו נדבת כפי אחד) דולר על (נוס� לצדקה יוסי� � בכמות

תהיה "וצדקה בפסוק המרומז אלול דחודש הוי' ש� לצירו� (בהתא� הצדקה במצות שההוספה ויהיֿרצו�
הזק� אדמו"ר שמבאר כפי � ה"סליחות") בהתחלת שאומרי� (כפי הצדקה" ה' ד"ל� העני� את תמהר כי") לנו
היינו, � מאד" מצות� "רחבה נאמר ועלֿזה ממש", ה' "מצות היא הצדקה שמצות י"ז) סימ� (אגרתֿהקדש
כמו מהגלות, ישראל בני את הקב"ה יוציא האומות", לבי� שפיזר� ישראל ע� הקב"ה עשה ש"צדקה שלאחרי
עני� (תמורת ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ד"ואת� באופ� יקח�", ומש� אלקי� ה' יקבצ� "מש� שכתוב
נעשי� ישראל בני שכל היינו, הנה", ישובו גדול ש"קהל ועד כפשוטו), פיזור וה� הנפש, פיזור ה� � הפיזור

ישראל. ואהבת אחדות עלֿידי אחד, "קהל" של למציאות

אלול בחודש בשדה, צדקנו משיח פני את לקבל ומיד תיכ� זוכי� אזי � בזריזות זה בעני� עוסקי� וכאשר
"עיר הקודש, עיר לירושלי� ישראל בני כל באי� והקב"ה צדקנו משיח ע� וביחד בשדה, נמצא המל� כאשר

ידי�". כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המקדש לבית – גופא וש� יחדיו", לה שחוברה

ומתאחדי� מתחברי� המקדש בבית העבודה עלֿידי כי � האחדות בתכלית ישראל בני נמצאי� שש� ומוב�
בקדשכל הכיפורי� ביו� גדול כה� עבודת עלֿידי הנפעל זה שבעני� השלימות לתכלית ועד ביחד, ישראל בני

שבה ויו�, יו� שבכל הקטורת עבודת (עלֿידי כולה השנה בכל יומש� זה שעני� � היא בזה שהכוונה הקדשי�,
זאת היו�). עניני בשאר נמש� ועלֿידיֿזה הכיפורי�, ביו� הקדשי� בקדש הקטורת דעבודת הגילוי נמש�
מצד רווחי�", ד"משתחווי� באופ� המקדש ולבית הקדש עיר לירושלי� לבוא זוכי� ישראל בני שכל אומרת,

האחדות. שבעני� העילוי גודל

באה אזי ד"זכו", ומצב במעמד נמצאי� ישראל שבני מאחר כי כמימרא, ברגע ומיד, תיכ� נפעל זה וכל
טפחי�. מעשרה למטה כפשוטו, שמיא", ענני ע� ד"וארו באופ� הגאולה

ניעט "ניעט לנג� התחיל ואחרֿכ� מלכנו". "אבינו אריבער". "לכתחילה לנג� צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
ניקאווא".

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר

***

הוא� שכ� עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי החול, בימי אפילו בשדה המל� נמצא אלול חודש שבמש� היות .

השבת ביו� ואדרבה: לנו", ויאר הוי' "אֿל הרחמי�, מדות די"ג הגילוי מאיר בה� שג� אלול, דחודש בשבתות
השבוע. ימי בכל שלימות פועל השבת שיו� כש� עוז, וביתר שאת ביתר זה גילוי מאיר

את לקשר וכדי אלול. שבחודש הראשונה השבת � השבת ביו� ג� התוועדות לארג� הראוי מ� ולכ�,
השבת. דיו� ההתוועדות עבור זו דהתוועדות מה"משקה" יקחו � זו התוועדות ע� השבת שביו� ההתוועדות
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בכל השבת ביו� התוועדויות לארג� � (ב"שידורֿחי") הנ"ל הדברי� את ששומעי� מקו� בכל יעשו וכ�
להגיע שיוכלו מקומות (באות� ומקו� מקו� לכל זו דהתוועדות ה"משקה" מ� לשלוח � טוב ומה ומקו�. מקו�
במקו� שנערכת זו התוועדות ע� הנ"ל ההתוועדויות את � גשמי דבר עלֿידי – לקשר כדי השבת), יו� קוד�

שני�. עשר במש� חסדי� וגמילות עבודה בתורה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עסק שבו

ומקו�, מקו� בכל כ� שיעשו היא הדברי� כוונת הרי � הצדקה נתינת אודות לעיל להמדובר בנוגע וג�
בבוקר. ראשו� ביו� השבת, ליו� בסמיכות � ועלֿכלֿפני� השבת, יו� לפני הצדקה בנתינת להוסי� היינו,

ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת המשכת את וישלימו ימהרו אלו עניני� שכל ויהיֿרצו�
ישראל, דכלל והשלימה האמיתית לגאולה נזכה ד"אחישנה" ובאופ� ישראל, כלל בתוככי ואחת אחד לכל

צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בימינו במהרה

עבור אחד שטר � ה"טנקיסטי�" עלֿידי דולר של שטרות יחולקו ואחרֿכ� ותופר", עצה "עוצו עתה ינגנו
יותר). ולא פחות (לא ואחת אחד כל

בבני � והנגלה הנראה בטוב הקב"ה של ברכותיו המשכת את יותר עוד ימהרו אלו עניני� שכל ויהיֿרצו�
התורה ספרי (עלֿידי ישראל ואחדות ישראל אהבת על המיוסד ובאופ� רויחי, ובכול� רויחי, ומזוני חיי

ממש. בימינו במהרה הנה", ישובו גדול "קהל היעוד לקיו� שזוכי� עד הכלליי�),

גו'". צדיקי� "א� ותופר", עצה "עוצו לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

השבת. דיו� ההתוועדויות עבור � רסקי� שי' דוד להרב משקה בקבוק נת� שליט"א אדמו"ר כ"ק

דולר המסובי�, בי� לחלק� כדי � שיחיו ל"טנקיסטי�" דולר של שטרות שליט"א אדמו"ר כ"ק נת� כ� אחר
לצדקה. לתת ואחת, אחד לכל אחד

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�
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בכל השבת ביו� התוועדויות לארג� � (ב"שידורֿחי") הנ"ל הדברי� את ששומעי� מקו� בכל יעשו וכ�
להגיע שיוכלו מקומות (באות� ומקו� מקו� לכל זו דהתוועדות ה"משקה" מ� לשלוח � טוב ומה ומקו�. מקו�
במקו� שנערכת זו התוועדות ע� הנ"ל ההתוועדויות את � גשמי דבר עלֿידי – לקשר כדי השבת), יו� קוד�

שני�. עשר במש� חסדי� וגמילות עבודה בתורה דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עסק שבו

ומקו�, מקו� בכל כ� שיעשו היא הדברי� כוונת הרי � הצדקה נתינת אודות לעיל להמדובר בנוגע וג�
בבוקר. ראשו� ביו� השבת, ליו� בסמיכות � ועלֿכלֿפני� השבת, יו� לפני הצדקה בנתינת להוסי� היינו,

ומתוקה טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת המשכת את וישלימו ימהרו אלו עניני� שכל ויהיֿרצו�
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עבור אחד שטר � ה"טנקיסטי�" עלֿידי דולר של שטרות יחולקו ואחרֿכ� ותופר", עצה "עוצו עתה ינגנו
יותר). ולא פחות (לא ואחת אחד כל

בבני � והנגלה הנראה בטוב הקב"ה של ברכותיו המשכת את יותר עוד ימהרו אלו עניני� שכל ויהיֿרצו�
התורה ספרי (עלֿידי ישראל ואחדות ישראל אהבת על המיוסד ובאופ� רויחי, ובכול� רויחי, ומזוני חיי

ממש. בימינו במהרה הנה", ישובו גדול "קהל היעוד לקיו� שזוכי� עד הכלליי�),

גו'". צדיקי� "א� ותופר", עצה "עוצו לנג� התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

השבת. דיו� ההתוועדויות עבור � רסקי� שי' דוד להרב משקה בקבוק נת� שליט"א אדמו"ר כ"ק

דולר המסובי�, בי� לחלק� כדי � שיחיו ל"טנקיסטי�" דולר של שטרות שליט"א אדמו"ר כ"ק נת� כ� אחר
לצדקה. לתת ואחת, אחד לכל אחד

תצאו". בשמחה "כי לנג� התחיל צאתו טר�
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מהריון,  ח"ו  להתפטר  בכדי  נתוח  לעשות  סברא  יש  אשר  בו  לקרות  נבהלתי  מכתבו,  על  במענה 

ובודאי תיכף ידבר על לב האומר סברא זו שתחזור מזה בהחלט ויוגמר ההריון כשורה ובנקל ללידה זחו"ק 

כי כן הוא ציווי תורתנו הק' תורת חיים וכשהולכים בדרכי התורה ומתנהגים מתאים להוראותי' מצליחים 

הן בגשמיות והן ברוחניות בבריאות ובפרנסה ובחיים מאושרים ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הקודש ללשו� מתורג�
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את אומרי� אבות מפרקי פרק כל שלפני ישראל, מנהג

שנאמר1המשנה הבא לעול� חלק לה� יש ישראל 2"כל

מעשה מטעי נצר אר� יירשו לעול� צדיקי� כול� ועמ�

השכר (אודות המשנה שתוכ� מוב�, שמכ� להתפאר". ידי

ללימוד כהקדמה ביחוד נוגע הבא) לעול� יהודי כל של

אבות. מסכת

על השכר הוא הבא עול� הרי להבי�: עבודתlkוצרי�

"מילי קיו� על רק לא – פרטיה לכל ומצוות התורה

דוקא זו משנה אומרי� מדוע כ�, וא� – כהקדמה3דאבות"

אבות מסכת ?4ללימוד

.·
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קצוות: שני מצינו אבות מסכת של להוראות בנוגע

עובדיה ר' בלשו� – הוא המסכת תוכ� אחד, מצד

"ממצות5מברטנורה שאינ� ומדות" "מוסרי� –

חברו כ� ג� העול� אומות ש"חכמי ועד התורה",

האד� יתנהג כיצד המוסר בדרכי מלב� שבדו ספרי�..

מצד הוא אלה מעניני� להזהר שההכרח חברו"; ע�

למדות להביא העלולי� האד� ושפלות חומריות

.6רעות...

חז"ל אומרי� לאיד� למהוי7א� דבעי מא� "האי ,

מילי לקיי�.. עליו] חסיד, להיות [=הרוצה חסידא

שייכות אבות מסכת של שההוראות כלומר, דאבות",

הדי�. משורת לפני� ה' את העובד "חסיד", לדרגת

בנוגע ג� מצינו אלה קצוות אבות:cenillשני מסכת

פסח בי� בשבתות זו מסכתא שלומדי� מהטעמי�

"התאוות מתעוררות בו זמ� שזהו כיו� הוא, דוקא, לעצרת

תוכחות "מלאה שהיא זו מסכת לומדי� ולכ� הגופניות",

טובה..." מדה כל אחר לרדו� האד� .8ומעוררת

כי הוא, ישראל מנהג לאיד�, icediאמנ� lk�מהקט –

הגדול עד העבודה, בתחילת רק הנמצא שבקטני�,

לומדי� – הגופניות" מ"תאוות לגמרי הנעלה שבגדולי�,

זה. בזמ� אבות פרקי

טמו� – ביניה� והקשר הקצוות בשני וההסבר

כדלקמ�. הבא", לעול� חלק לה� יש ישראל "כל בהקדמה

.‚
˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÛÂ‚Ï ¯Î˘ Y ‡·‰ ÌÏÂÚ

במשנה הידוע הביאור פי על זה :9ויוב�

התחיה עול� – פירושו הבא" נשמות10"עול� ,

חלק לה� יש ישראל "כל במשנה החידוש וזהו בגופי�.

השכר הבא": אינו11לעול� – הנשמות עול� – עד� ג� של

אינ� כלל אשר כאלה שישנ� (ועד ישראל" ב"כל שוה

לג�ֿעד� עול�12זוכי� – הבא העול� זאת לעומת ;(

"בשוה (בעיקרו) הוא – בגופי� יהיו כשהנשמות התחיה,

ישראל" "13לכל ,lk�לה יש הבא"wlgישראל .14לעול�

הוא לכ� בלי15הטע� נשמות – עד� שבג� השכר :
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חלק.1) ר"פ סנהדרי�

כא.2) ס, ישעי'

למהוי3) דבעי ל"מא� שיי� דאבות מילי שקיו� מכיו� "ciqg`ואדרבה,

דעוה"ב, השכר בשביל פרס) לקבל (ע"מ אינה שעבודתו מוב�, – א) ל, (ב"ק

לשמה. כ"א

מקו�4) יש דחסידותא, מילי ה� דאבות שהוראות מכיו� כי י"ל, בפשטות

ע"ד המדברת זו משנה מקדימי� ולכ� מישראל: לכאו"א שייכות שאינ� לטעות

" כ"אlkמעלת שביכולת מוב� שמזה לעוה"ב), חלק יש (שלכול� ישראל"

וא"ו. סעי� בפני� לקמ� וראה דאבות. מילי לקיי� (ומחובתו) מישראל

המס'.5) בריש

זו.6) משנה בביאור המס', בריש להמהר"ל חיי� דר� בארוכה ראה

ש�.7) ב"ק

בהקדמה.8) שמואל מדרש

התשובה9) חיבור ופ"ד. ואיל�) (ה"ו פ"ג להרמב"� תשובה הל' עייג"כ

ועוד. להמאירי.

בתשובות10) הנסמ� וראה כא�. שמואל מדרש ש�. סנהדרי� (ועוד) רע"ב

.29 הערה לקמ� וראה .1 הערה ח'* סי' וביאורי�

ד"ה11) ד). מו, שלח לקו"ת (וראה ב עג, יתרו תו"א לקמ�: בהבא ראה

וראה ואיל�. א'קיב ע' ח"ב תער"ב המש� פ"א. וה'ש"ת עטר"ת ישאל� כי

ש�*. וביאורי� תשובות בארוכה

וראה12) לג"ע. נכנס אחר הי' לא ר"מ תפלת דלולי ב) (טו, חגיגה ראה

בג"ע". (הרשע) חברו וחלק חלקו "נטל א) (ש�, חגיגה

יש13) בתחה"מ שג� דא� ש�, תער"ב המש� וראה ש�. הלקו"ת ל'

עיי"ש. לתחה"מ, ג"ע בי� בזה חילוק יש מ"מ מדרי' חילוקי

(ראה14) עוה"ב לחיי ומזומ� עוה"ב ב� – זו מדרגא שלמעלה אלה ויש

מנה. מאתיי� דבכלל וי"ל ש�). לסנהדרי� רז"ל מאמרי שער

מאיר15) בג"ע כי הטע�, מבאר ש�) תו"א (וראה הנ"ל ישאל� כי בד"ה

שלמעלה סוכ"ע מבחי' – ובתחה"מ התחלקות, בה שיש ממכ"ע מבחי'

בי� החילוק שסיבת מוב�, אבל בשוה. ישראל לכל מאיר ולכ� מהתחלקות

xkydב החילוק מצד היא ותחה"מ הנ"ל,zeceardדג"ע שכר סוגי ב' המביאות

פושעי אפי' זו ובבחי' ש�: בתו"א במ"ש הפי' כ"ה (ולכאורה בפני� כדלקמ�

פכ"ה). הק"ש שער אמ"ב וראה כרמו�. מצות מלאי� ישראל

.l"end .anw 'r `"g `"hily x"enc` w"k ycew zexb` (*
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התורה לימוד על (בעיקר) הוא – בעיקר16גופי� הקשור ,

dnyplהמ תחיית א� שלה); השכל בעיקר(ולכח היא תי�

ובאמצעות ע� הנעשות המצוות, קיו� על דוקאsebdשכר

ביחד היא כאשר כ� על השכר את הנשמה מקבלת (שלכ�

הגו�) .17ע�

להיותzbydaeומאחר (וצריכי� קיימי� )18התורה

אל הקצה מ� – ועד לשני, אחד יהודי בי� הבדלי�

–19הקצה זו עבודה בשכר שוי� אינ� ישראל" "כל לכ� ,

עד�; ג�

של עני� הוא המצוות קיו� עיקר כ� שאי� ,diyrמה

אכ� יהודי וכל לעשותו, אחד כל של dyerשבאפשרותו

רז"ל (כמאמר עד מצוות, ומקיי� בפועל שאפילו20זאת (

שעבודת ומכיוו� – כרמו�" מצוות "מלאי� ישראל פושעי

ישראל בכל קיימת לה�16המצוות יש ישראל "כל לכ� ,

הבא". לעול� חלק
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להבי�: צרי� אמנ�

תחיית (שלאחר) בזמ� הוא השכר תשלו� ועיקר היות

יותר נעלה המתי� שבתחיית שהשכר מוב�, המתי�,

כ� ע� איפוא, מתיישב זה כיצד – בג�ֿעד� מהשכר

(השגת יותר נעלה עבודה אופ� על שכר הוא שג�ֿעד�

השכר ואילו יהודי, בכל שוה בצורה שיי� שאינו התורה)

עבודה המצוות, עשיית על הוא המתי� תחיית של

ישראל? בכל קיימת שלכ� בהרבה, "פשוטה"

בזה: הביאור

בעניני שוי� ישראל שכל לכ� החיצוני שהטע� למרות

זהו שכ� הכחות, מכל נמוכה שהעשיה מכיו� הוא עשיה,

– שבמוח והשגה הבנה ולא הלב רגש מכריח שאינו עני�

שישנה המעלה מצד הוא לכ�, הפנימי הטע� אמנ�

אבות במסכת המשנה ובלשו� – עיקר:21בעשיה המעשה

העליונה הכוונה לופנימיות דירה יעשו שישראל היא,

למטהmipezgzaיתבר� תחתו� שאי� התחתו� בעול�ֿהזה ,

וכמאמר22ממנו זו23, וכוונה תחלה. במחשבה מעשה סו� :

שעל המצוות, מעשה של העבודה עלֿידי בעיקר מתבצעת

כמבואר העול�, ועניני הגו� וזיכו� בירור נפעל יד�

בארוכה.24בתניא

(המובא הכתוב בלשו� – ה� ישראל שכל ומכיו�

הקדושֿ של ידי" מעשה מטעי "נצר – במשנתנו) כראיה

מרגיש – בפועל.lkברו�ֿהוא ומבצעה זו כוונה יהודי

לשני אחד יהודי בי� הבדלי� קיימי� ה"גילויי�" בדרגת

א� אליה�), כלי אינו שכלל אחד להיות שיכול (ועד

דירה יתבר� לו "לעשות ה'עצמות' לכוונת בשייכות

נרגש שזה – כלezeinvraבתחתוני�" בזה – היהודי של

שווי� .25ישראל
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הוא הבא בעול� השכר שתשלו� לכ� הטע� ג� זהו

דוקא: בגופי� לנשמות

לו שתהיה היא הקדושֿברו�ֿהוא שכוונת זה מצד

בישראל ג� הדבר משתק� בתחתוני�, שה�26דירה –

הקדושֿברו�ֿ שבחירת – ה'עצמות' ע� אחד דבר כביכול

ג�) אלא נשמת�, בחירת רק (לא היא בה� ;mteba27הוא

שאינה נצחית מציאות הוא היהודי של גופו ג� [שלכ�

וכידוע לוז"28נפסדת, ומ"עצ� נפסדת, אינה לוז" ש"עצ�

המתי�]. בתחיית כולו הגו� יבנה זו

העול�, וזיכו� בירור של העבודה תסתיי� כאשר ולכ�,

ג� גילוי לידי תבוא – יתבר� לו דירה יהיה והעול�

שלכ� בגופ�, (ג�) הקדושֿברו�ֿהוא בחירת בישראל
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התורה לימוד על (בעיקר) הוא – בעיקר16גופי� הקשור ,

dnyplהמ תחיית א� שלה); השכל בעיקר(ולכח היא תי�

ובאמצעות ע� הנעשות המצוות, קיו� על דוקאsebdשכר

ביחד היא כאשר כ� על השכר את הנשמה מקבלת (שלכ�

הגו�) .17ע�

להיותzbydaeומאחר (וצריכי� קיימי� )18התורה

אל הקצה מ� – ועד לשני, אחד יהודי בי� הבדלי�

–19הקצה זו עבודה בשכר שוי� אינ� ישראל" "כל לכ� ,

עד�; ג�

של עני� הוא המצוות קיו� עיקר כ� שאי� ,diyrמה

אכ� יהודי וכל לעשותו, אחד כל של dyerשבאפשרותו

רז"ל (כמאמר עד מצוות, ומקיי� בפועל שאפילו20זאת (

שעבודת ומכיוו� – כרמו�" מצוות "מלאי� ישראל פושעי

ישראל בכל קיימת לה�16המצוות יש ישראל "כל לכ� ,

הבא". לעול� חלק

.„
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להבי�: צרי� אמנ�

תחיית (שלאחר) בזמ� הוא השכר תשלו� ועיקר היות

יותר נעלה המתי� שבתחיית שהשכר מוב�, המתי�,

כ� ע� איפוא, מתיישב זה כיצד – בג�ֿעד� מהשכר

(השגת יותר נעלה עבודה אופ� על שכר הוא שג�ֿעד�

השכר ואילו יהודי, בכל שוה בצורה שיי� שאינו התורה)

עבודה המצוות, עשיית על הוא המתי� תחיית של

ישראל? בכל קיימת שלכ� בהרבה, "פשוטה"

בזה: הביאור

בעניני שוי� ישראל שכל לכ� החיצוני שהטע� למרות

זהו שכ� הכחות, מכל נמוכה שהעשיה מכיו� הוא עשיה,

– שבמוח והשגה הבנה ולא הלב רגש מכריח שאינו עני�

שישנה המעלה מצד הוא לכ�, הפנימי הטע� אמנ�

אבות במסכת המשנה ובלשו� – עיקר:21בעשיה המעשה

העליונה הכוונה לופנימיות דירה יעשו שישראל היא,

למטהmipezgzaיתבר� תחתו� שאי� התחתו� בעול�ֿהזה ,

וכמאמר22ממנו זו23, וכוונה תחלה. במחשבה מעשה סו� :

שעל המצוות, מעשה של העבודה עלֿידי בעיקר מתבצעת

כמבואר העול�, ועניני הגו� וזיכו� בירור נפעל יד�

בארוכה.24בתניא

(המובא הכתוב בלשו� – ה� ישראל שכל ומכיו�

הקדושֿ של ידי" מעשה מטעי "נצר – במשנתנו) כראיה

מרגיש – בפועל.lkברו�ֿהוא ומבצעה זו כוונה יהודי

לשני אחד יהודי בי� הבדלי� קיימי� ה"גילויי�" בדרגת

א� אליה�), כלי אינו שכלל אחד להיות שיכול (ועד

דירה יתבר� לו "לעשות ה'עצמות' לכוונת בשייכות

נרגש שזה – כלezeinvraבתחתוני�" בזה – היהודי של

שווי� .25ישראל
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הוא הבא בעול� השכר שתשלו� לכ� הטע� ג� זהו

דוקא: בגופי� לנשמות

לו שתהיה היא הקדושֿברו�ֿהוא שכוונת זה מצד

בישראל ג� הדבר משתק� בתחתוני�, שה�26דירה –

הקדושֿברו�ֿ שבחירת – ה'עצמות' ע� אחד דבר כביכול

ג�) אלא נשמת�, בחירת רק (לא היא בה� ;mteba27הוא

שאינה נצחית מציאות הוא היהודי של גופו ג� [שלכ�

וכידוע לוז"28נפסדת, ומ"עצ� נפסדת, אינה לוז" ש"עצ�

המתי�]. בתחיית כולו הגו� יבנה זו

העול�, וזיכו� בירור של העבודה תסתיי� כאשר ולכ�,

ג� גילוי לידי תבוא – יתבר� לו דירה יהיה והעול�

שלכ� בגופ�, (ג�) הקדושֿברו�ֿהוא בחירת בישראל

בגו�. (ג�) יהיו הבא עול� של נצחיי� החיי�
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ישראל) (כל זו משנה מקדימי� מדוע יוב� זה פי על

אבות: מסכת ללימוד

המביא – אבות מסכת ולימוד קיו� כיצד לבאר כדי
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מגמ'16) סע"א) (נח, פמ"א (תניא התורה לימוד ישנו בג"ע אשר להעיר

מצות. קיו� ש� ואי� הבאה) שבהערה מקומות וראה וזהר.

ד"ה17) פ"א. ציצית מצות להצ"צ סהמ"צ – ובארוכה סי"ז. אגה"ק ראה

ובכ"מ. הנ"ל. ישאל� כי

ורגל.18) כו' ראש צ"ל הקומה לשלימות שהרי

ועוד.19) תער"ב. שהקדימו בשעה סד"ה ראה

בסופה.20) חגיגה

מי"ז.21) פ"א

פל"ו.22) תניא

ועוד.23) ויגש. ר"פ תו"א וראה דודי. לכה פיוט

פל"ז.24)

מהמבואר25) קונט'להעיר (סה"מ תרצ"ד בחו� חכמות ד"ה ב. יד, (תו"א

כל. בפי שגור ש"ש ולכ� בהתגלות הוא שהמאור פ"ב) ח"ב)

ל')26) ע' ח"א ב"התמי�" (נדפס אדמו"ר מו"ח כ"ק ממכתב להעיר

הוא התכלית בהאד� כמו"כ התחתו� עוה"ז הוא התכלית שבעולמות דכש�

ע"ש. המעשה, כח בעיקר
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a`Îmgpnלח f"kÎe"k ipyÎoey`x mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב כ"ו ראשו� יו�
אגרתח ,224 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,biw 'nr cr.'åëå äøàäå

מנח�ֿאב כ"ז שני יו�

,biw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,biw 'nr cr.ì"æéøàä
יו�ראשוֿ�שניכ"וֿכ"זמנחֿ�אב

,úàæ úòãeî ,äpäå,xacd reci -úcî ïk íb äìòîì LiL §¦¥©©Ÿ¤¥§©§¨©¥¦©
älbúé ìáì Cøaúé BøBà øézñäìe íöîöì ,íeöîväå äøeábä©§¨§©¦§§©§¥§©§¦¦§¨¥§©¦§©¤

.íéðBzçzìcqg" xi`n ,`eti` ,cvik ,ixd ,mipezgzd mi`xapl - ©©§¦
z` dwiqtnd mevnvde dxeabd zcn zniiwy drya ,"'d

?zelbzddéeìz ìkä Cà©©Ÿ¨
,"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

.dhnlny zexxerzda

âäðúî íãàä íàL¤¦¨¨¨¦§©¥
úeãéñça,cqgd zcna - ©£¦

'eë ãñçå íéiç òétLäì- §©§¦©©¦¨¤¤
zniiwnd dwcv ozep `edy

,miiga iprd z`øøBòî Ck̈§¥
,äìòîìzcn jynezy - §©§¨

zelbzda dlrnly cqgd

,eil` ziwl`deøîàL Bîk§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø7: ©¥¦§¨¦§¨¨

da ¯ ããBî íãàL äcîa"§¦¨¤¨¨¥¨
."Bì ïéããBî`ed xy`ke - §¦

- cqgd zcna bdpzn

mb jk ez` mibdpzn

.dlrnly cqg el mipzepy ,dlrnlnïî dðéà Bæ äøBàëìc àlà¤¨§¦§¨¥¨¦
,äcnä,oipr eze` ly -ãáì àaä íìBòä éiç Bì òétLäì íà ék ©¦¨¦¦§©§¦©©¥¨¨©¨§©

,äfä íìBò éiç òétLî àeäM äî ãâðk- mi`zn xky dfy - §¤¤©¤©§¦©©¥¨©¤
mlerd ly oipr rityn `edy dryayely- miinyb miig ly oipr ,

ly oipra xkyd mb ,dcn dze`a ,el miwiprnmlerdfy jkl hxt ,

,`ad mler ,xzei dlrp mleraúøàä éiç Bì òétLäì àì ìáà£¨Ÿ§©§¦©©¥¤¨©
,Lnî [àeä-Ceøa óBñ-ïéà :øçà çqð] 'ä øBàoi`" ly oipr - ª¨©¥¥¨©¨

dlrnly ,"seq,"mler"n ixnblBkLç débéå øéàiL,ely jyegd - ¤¨¦§©¦©¨§
Bæ álaL äãBáò"a©£¨¤©¥
úðéça àéäL ,"älôz§¦¨¤¦§¦©
äàlò äáeLz úâøãîe- ©§¥©§¨¦¨¨

,dpeilr daeyzòãBpk8- , ©©
"dcnd on" df oi` ixd

,z`f el ritydlàéä éøäL¤£¥¦
`id "zi`lird daeyz"d -

éiç ìkî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦¨©¥
eøîàL Bîk ,àaä íìBò¨©¨§¤¨§
äëøáì íðBøëæ eðéúBaø9: ©¥¦§¨¦§¨¨

äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨
,"'eë íéáBè íéNòîe- ©£¦¦

mlerd iig lkn dfd mlera

,"`adøàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa10,úeëéøàa §¨©¥©£¦

åéæ àlà Bðéà àaä íìBòc§¨©¨¥¤¨¦
:'eëå äøàäålr eli`e ."dpikyd eif" `xwpd ,"'d xe`"n dx`d - §¤¨¨§

zryay zelbzddy ixd ,envr d"awd z` "migwel" daeyz ici

"dcnd on" df oi` ixde ,`ad mler iign dlrn dlrnl `id dltzd

ziwl` zelbzd el xi`z cqge dwcv ici lryef?

íéòøæ ïéòøBfL Bîk ,ìLî Cøc ìò àeä ïéðòä Càd`eaz ly - ©¨¦§¨©¤¤¨¨§¤§¦§¨¦
,dnecke dhg e`,ïéòøb ïéòèBð Bàepnn gnviy ixt ur ly - §¦©§¦

,oli`úìaMäL,d`eazd ly -ïìéàäå ,òøfäî úçîBvä ¤©¦Ÿ¤©©©¥©¤©§¨¦¨
åéúBøôemignevd - ¥¨

ïúeäî ïðéà ,ïéòøbäî¥©©§¦¥¨¨¨
òøfä ìL ïúeîöòå§©§¨¤©¤©
íúeäî ék ,ììk ïéòøbäå§©©§¦§¨¦¨¨

íúeîöòårxfd ly - §©§¨
,oirxbdeá÷øðå äìk̈¤§¦§¨
,õøàadginvdy ixd - ¨¨¤

on e` rxfdn d`a dpi`

- `l` oirxbdçîBvä çëå§Ÿ©©¥©
dîöò õøàaLwlgd `l - ¤¨¨¤©§¨

dlbzd gnevd gek ly

,dnvr ux`a `vnpd "gnevd gek" `l` ,oirxba e` rxfaçqð]ª¨
[Bîöò :øçà,envr `ed ,ux`ay "gnevd gek" -àéöBnä àeä ©¥©§©¦

úìaMä ìcâîäå,rxfa llk dzid `ly -.åéúBøôe ïìéàäå- §©§©¥©¦Ÿ¤§¨¦¨¥¨
oipr ,mixac ginvnd iwl` gek `ed "gnevd gek" ,oirxba eid `ly

m` ,mxa .ipgex gekn inyb xac ,"yi" dyrp "oi`"n :"oi`n yi" ly

zl`yp ,mixacd ipt md jk

miwewf dn myl :dl`yd

- oirxbd e` rxfd zrixfl

dginvd oi` dk oia ixd

gek"n `l` ,mdn d`a

daeyzde ?ux`ay "gnevd

:`idBðéàL ÷øgek" - ©¤¥
epi` ,ux`ay "gnevd

õeçì Bçk älâîe àéöBî¦§©¤Ÿ©
,ìòtä ìà çkäî- ¥©Ÿ©¤©Ÿ©

dnzleki,(geka) ginvdl

,ziynn dginvlïéòøbäå òøfä éãé ìò íà ékgeky milretd - ¦¦©§¥©¤©§©©§¦
dzlekiz` lreta ginvdl ,ieliba `eai - ux`a `vnpd ginvdl
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äðäåäøåáâä úãî ïë íâ äìòîì ùéù úàæ úòãåî
ìáì êøáúé åøåà øéúñäìå íöîöì íåöîöäå
íàù ú"ìãòúàá éåìú ìëä êà íéðåúçúì äìâúé
êë 'åë ãñçå íééç òéôùäì úåãéñçá âäðúî íãàä
äá ããåî íãàù äãîá ì"æøàùîë äìòîì øøåòî
à"ë äãîä ïî äðéà åæ äøåàëìã àìà åì ïéããåî
òéôùî àåäù äî ãâðë ãáì á"äåòä ééç åì òéôùäì
'ä øåà úøàä ééç åì òéôùäì àì ìáà æ"äåò ééç

]à"ðäãåáòá åëùç äéâéå øéàéù ùîî [ä"á ñ"à
äàìéò äáåùú úâøãîå úðéçá àåäù äìôú åæ áìáù
á"äåò ééç ìëî äìòî äìòîì àéä éøäù òãåðë
ù"îëå 'åë è"òîå äáåùúá úçà äòù äôé ì"æøàùîë
:'åëå äøàäå åéæ àìà åðéà á"äåòã úåëéøàá à"îá

êàïéòèåð åà íéòøæ ïéòøåæù åîë î"ãò àåä ïéðòä
åéúåøéôå ïìéàäå òøæäî úçîåöä úìåáùäù ïéòøâ
ììë ïéòøâäå òøæä ìù ïúåîöòå ïúåäî ïðéà ïéòøâäî
çîåöä çëå õøàá á÷øðå äìë íúåîöòå íúåäî éë

] äîöò õøàáùà"ðìãâîäå àéöåîä àåä [åîöò
äìâîå àéöåî åðéàù ÷ø åéúåøéôå ïìéàäå úìåáùä
òøæä éãé ìò íà éë ìòåôä ìà çëäî õåçì åçë
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ב.7. ה, י'.8.סוטה פרק מי"ז.9.אגה"ת פ"ד ועוד.10.אבות ספ"ד. ח"א בלקו"א

a`Îmgpn g"k iyily mei Ð g zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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,dlrnl dnypd yxeya dlrnlàø÷pä11"ìàøNé úñðk" íLa ©¦§¨§¥§¤¤¦§¨¥
ly xewnd df ,oky -

iptn mb oke ,l`xyi zenyp
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"íéîMä øòL19;,õøàì õeça ïk ïéàM äîmipipr mpyi my - ©©©¨¨¦©¤¥¥§¨¨¤
dripn meyn mda yiy

zrixf zhilwl aekire

,dlrnly ux`a dwcvdéãå§©
:ïéáîì©¥¦

.èowfd epax oc ,ef ycew zxb`a mb jk ,o`k cry ycewd zexb`a enk
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z` xevrl dnypd geka

`edy dn zeyrl sebd

oexeeird cvn - dvex

df ienica ynzyn "wcv gnv"dy itk - dnypd z` xeern sebdy

xda zyxt seq "dxezd xe`"a2oexeeird z` xiqdl yiy ixd -

.dnypd ipir z` geztleúBéäì ,úBàøì eèéaé,didiy -ìk ©¦¦§¦§¨
íçeø éiç íäa ìëì íúnâîe íöôçå íòLé3eidiy dl` lk - ¦§¨§¤§¨§©¨¨§¨¨¤©¥¨

micge`ne milelk"íéiç íéî øB÷î"axewn" z`xwpd ,zewl`a - ¦§©¦©¦
,"miig min,íéiçä éiçdpigad -,mnvr miigd iig `idy zewl`a ©¥©©¦

.øNa ãòå Lôpî ,íäéiç éîé ìkmiiytpd mdipipr lk - ¨§¥©¥¤¦¤¤§©¨¨
cenil ,dltzd zrya wx `l ,zewl`a mixeyw eidi miixyade

mipipr mziiyra mb `l` ,zeevnd ziiyr zrya e` dxezd

iige miig min xewn `edy zewl`a mixeyw ok mb eidi ,miinyb

.miigdäñðøt é÷ñòå àîìòc élî ìk ,eðéäcmler ipipr lk - §©§¨¦¥§©§¨§¦§¥©§¨¨
,dqpxt iwqre,eäéîøâì ïéãáòc elàk äéäé àìenk eidi `l - Ÿ¦§¤§¥§¨§¦§©§©§

`l` miny myl `ly ,cala mnvr ikxvl z`f miyery dl`a

,mzia ipa oevxe mpevx ielinle invrd myeniylúéa äéäé àìå§Ÿ¦§¤¥
íéBbä ìëk ìàøNé4eäéðáe eäéLðì ïéø÷Bîe ïéñðøôîe ïéðæc , ¦§¨¥§¨©¦§¨¦§©§§¦§¦§¨©§¨©§

,äáäàîy -dad` jezn mdipae mdiyp mixiwene miqpxtn ,mipf ¥©£¨
eiclie ezy` z` ade` `ed ,envr z` ade` `edy iptny ,zinvr

,zizyecw didz dad`dy `l` - epnn wlg mzeidaéî" ék¦¦
áéúk "õøàa ãçà éBb ìàøNé Enòk5õøà éðéðòa íbL eðéäc , §©§¦§¨¥¤¨¨¨¤§¦§©§¤©§¦§§¥¨¤
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ùã÷ä úøâà

íéîùä øòù äæ éë íééçä úåöøà ïéá ììë ÷éñôîå
:ì"ãå ì"åçá ë"àùî

ééáåäà èéúàá éùôðë øùà ééòøå ééçà
úîãøúá íéðùé øøåòîå øéëæîë
úåéäì úåàøì åèéáé íéøåòä éðéò çå÷ôìå íéìáä éìáä
øå÷îá íçåø ééç íäá ìëì íúîâîå íöôçå íòùé ìë
øùá ãòå ùôðî íäééç éîé ìë íééçä ééç íééç íéî
åìàë äéäé àì äñðøô é÷ñòå àîìòã éìéî ìë åðééäã
ïéðæã â"òåòë ìàøùé úéá äéäé àìå åäééîøâì ïéãáòã
êîòë éî éë äáäàî åäééðáå åäééùðì ïéø÷åîå ïéñðøôîå
õøà éðéðòá íâù åðééäã áéúë õøàá ãçà éåâ ìàøùé
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ש�.19. ותרגו� ובפרש"י יז כח, וש"נ.20.ויצא תרו. ע' ח' כר� הריי"צ אדמו"ר קודש אגרות רפ"ב.21.ראה ‡„ÂÓ"¯1.תניא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."כד (ב"פ), כב טז, אגה"ק לגבי מהשינוי קצא.אוה"ת2."להעיר ע' א כר� ˘ËÈÏ"‡:3.ויקרא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ספל"א ח"א "ראה

כבפני�.4. תוק� התיקו�" ב"לוח אבל "כעוע"ג", לפנינו: כא.5.בתניא יז, דה"א



a`Îmgpnמי 'l iying mei Ð h zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנח�ֿאב ל' חמישי יו�

,ciw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ééçà ééáåäà ë"ò,228 'nr cr.'åë ïåéö

,miinyb mipipra -eãéøôé àì,mipiprd z` -[eãøté :øçà çqð] Ÿ©§¦ª¨©¥¦¨§
cg`"n micxtp eidi `l mlerd ipipra miwqerd micedidy -

,"zn`dúîàä ãçàî`l zewl` icrlay ,zizin`d zecg`dn - ¥¤¨¨¡¤
,xac mey miiw,íBìLå ñç ø÷L úeãò ãéòäì ,íBìLå ñç©§¨§¨¦¥¤¤©§¨

,ø÷áå áøò òîL úàéø÷a¦§¦©§©¤¤¨Ÿ¤
f` xne` `edy -íéðéòa§¥©¦

'ãa ãçà 'ä ,úBøeâñ§¤¨§
ìònî íéîMáe úBçeø©¨©¦¦©©

,úçzî õøàáedfy - ¨¨¤¦©©
"cg`" dlnd yexit6'dy ,

dray mdy ,'ga cg` `ed

rax`a 'cae ,ux`e miriwx

mlek md ,mlerd zegex

mr micge`ne milha

"dsl`etel` seqÎoi` mr ,"

cirn `edy ixd ,mler ly

mbyux`a- ux`d ipipra ,

."cg`" 'déðéò ç÷ôáe¦§Ÿ©¥¥
íéøåòä-,sebd ipiprn zexeepeqn mdipiryéòúä""éðéò óBa E ¨¦§¦£¨¦¥¤

.íBìLå ñç "epðéàåz` d`ex `ed ,eipir z` egzta cin ,xnelk - §¥¤©§¨
mlerd ipipra wqere - mnvrl ze`ivnk mlerd ipipr z`e mlerd

.miny myl `ly,eðì úBàé úàæa Cà,epl dni`zn ef dbdpd - ©§Ÿ¥¨
àì àîìòc élîa eðé÷ñò ìk [úBéäa :øçà çqð] úBéäì¦§ª¨©¥¦§¨¦§¥§¦¥§©§¨Ÿ

,eäéîøâìdiy -ipipra epwqr lk (didiyk :ipyd gqepd itl e`) di §©§©§
,cala epnvrl `l mler,úe÷ìà é÷ìç úBLôð úBéçäì íà ék¦¦§©£©§¤§¥¡Ÿ

,"lrnn dwel` wlg" od mdizenypy l`xyi ipa zeigdl -

äøevä ïénãî eðà äæaL ,ípç ãñça íäéøBñçî úàlîìe- §©Ÿ©§¥¤§¤¤¦¨¤¨¤¨§©¦©¨
,ytpdìL ãñç ,"íBiä ìk ìà ãñç" øLà ,ãçà 'ä ,døöBéì§§¨¤¨£¤¤¤¥¨©¤¤¤

,úîà,jk lr xky zxfgd ila -ìëa Bàìîe íìBòä úBéçäì ¡¤§©£¨¨§Ÿ§¨
òâø,òâøåjk ,mi`xapd z` digne cqg dyer d"awdy myk ixd - ¤©¨¤©

dfy ,mixg` miyp` qpxtle zeigdle cqg zeyrl ok mb mc`d lr

qpxtl ecia didiy ick - dqpxt ipipra ezceare ezewqrzd zilkz

m`zda .zeicedi zenyp

zzle qpxtl eilr did jkl

dcn dze`a mixg`l dwcv

cqg dyere qpxtn `edy

m` ,`l` ,ezgtyn ipa mr

ozep `ed recn ,jk

ozep `edy iptl ezgtynl

jk lr xne` - ?mixg`l

:owfd epaxåéðáe BzLàL ÷ø©¤¦§¨¨
ìò ìkì ïéîãB÷ íãà ìL¤¨¨§¦©Ÿ©

äøBzä ét7.dxezd - ¦©¨
dligza zzl eilr deevn

okn xg`le eiclile ezy`l

micedi qpxtle dwcv zzl

azk ixd owfd epax) dtqed o`k dpyi "oewizd gel"a) .mixg`

iax ,wqahien lcprn mgpn iax miwicvl xywa el` ycewÎzexb`

ux`a f` eidy ,mdly micinlzde "`ixag"de wqil`wn mdxa`

:(owfd epax o`k siqed - l`xyiïéîãB÷ ïäL øBcaL íé÷écvî õeç¦©¦¦¤©¤¥§¦
,åéðáìdpizpd iptl ,dxezd it lr ,d`a xecd wicvl dpizpd - §¨¨
,eiclil,õøàì õeçaL íé÷écöì ïéîãB÷ ìàøNé õøàaL íé÷écöå§©¦¦¤§¤¤¦§¨¥§¦©©¦¦¤§¨¨¤

õøàì õeça ïúBîk eçépä àlL úàfî ãáìlr xne` owfd epax - §©¦Ÿ¤Ÿ¦¦§¨§¨¨¤
nk exi`yd `ly ,l`xyi ux`l erqpy mixen`d miwicvduega mze

zpigane mdly zewcvd zpigan ,zepiga izyn miticr mde ,ux`l

,l`xyi ux`a mzeid.ïéáîì éãå.("oewizd gel"a dtqedd o`k cr - §©©¥¦

íéøîàpä íéøácä älàì íëááì àð eîéN ,éçà éáeäà ïk ìò©¥£©©©¦¨§©§¤§¥¤©§¨¦©¤¡¨¦
äöøé íàå) ãàî äøö÷a¦§¨¨§Ÿ§¦¦§¤
øaãà íéðt ìà íéðt 'ä¨¦¤¨¦£©¥

éà ,(äkøàa íaúBéä C ¨¨£ª¨¥¡
'ä úãBáò øwò ìk̈¦©£©
úBáwòa eìlä íézòä¦¦©¨§¦§

àçéLîdceard xwir - §¦¨
"zeawr" ly ,dl` mipnfa

,giynúãBáò àéä¦£©

äëøáì íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîk ,ä÷ãvä8ìàøNé ïéà" : ©§¨¨§¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨¥¦§¨¥
."ä÷ãöa àlà ïéìàâð¦§¨¦¤¨¦§¨¨
eðéúBaø eøîà àìå§Ÿ¨§©¥
ãeîìz" äëøáì íðBøëæ¦§¨¦§¨¨©§
úeìéîb ãâðk ìe÷L äøBz¨¨§¤¤§¦

,"íéãñçdpyndy itk - £¨¦
d`t zkqna zxne`9:

,"mlek cbpk dxez cenlze"

cbpk `ed dxez cenlzy
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] åãéøôé àìà"ðúåãò ãéòäì å"ç úîàä ãçàî [åãøôé
ãçà 'ä úåøåâñ íéðéòá ø÷åáå áøò ù"÷á å"ç ø÷ù
éðéò çå÷ôáå úçúî õøàáå ìòîî íéîùáå úåçåø 'ãá

éòúä íéøåòäåðì úåàé úàæá êà å"ç åððéàå åá êéðéò ó
] úåéäìà"ðàì àîìòã éìéîá åðé÷ñò ìë [úåéäá

úåàìîìå úå÷ìà é÷ìç úåùôð úåéçäì íà éë åäééîøâì
äøöåéì äøåöä ïéîãî åðà äæáù íðç ãñçá íäéøåñçî
úîà ìù ãñç íåéä ìë ìà ãñç øùà ãçà 'ä

òâø ìëá åàåìîå íìåòä úåéçäìåúùàù ÷ø òâøå
.äøåúä éô ìò ìëì ïéîãå÷ íãà ìù åéðáå

ééáåäà ë"ò
äøö÷á íéøîàðä íéøáãä äìàì íëááì àð åîéù ééçà
ìë úåéä êéà (äëåøàá íá øáãà ô"àô ä"éàå) ãàî
àéä àçéùî úåá÷òá åììä íéúòá 'ä úãåáò ø÷éò
àìà ïéìàâð ìàøùé ïéà ì"æø ù"îë ä÷ãöä úãåáò
íäéîéá àìà ç"îâ ãâðë ìå÷ù ú"ú ì"æøà àìå ä÷ãöá
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הסמ"ק).6. (בש� סס"א או"ח ב"י וש"נ.7.ראה סרנ"א. יו"ד שו"ע הועתק8.ראה � רפ"י מ"ע הל' "רמב"� שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת

כתוב ש� דהרי � א) צח, סנה' א. קלט, (שבת בש"ס למ"ש הכוונה ואי� רמז. ר"ס על�Ù„‰בטיו"ד וההגהות והכס"מ [(הרדב"ז והמפרשי� .

(ש�)] בש"ס דעולא מהמימרא הרמב"� דברי מקור שמצייני� להלשו�‡ÔÈהטור) � מקומות בכו"כ � להתוכ�.·„ÂÈ˜כוונת� כ"א �ÌÒ¯ÂÙÓÎÂ.

(במקו� "ישראל" גורס הי' שהרמב"� שמביאי� וכו' הש"ס במסורת וג� הנ"ל. ובמפרשי� ברמב"� שלאחרי' בהלכה תיכ� ש� וראה

� "נגאלי�" הגירסא משא"כ בע"י, נמצאת "ישראל" והגירסא "ישראל", תיבת רק מזכירי� ה"ה � בגמ' בש"סÚ"ÚÏ"ירושלי�") מצאתי' לא

כותב ולכ� בש"ס מאשר יותר מפרש שהרמב"� לומר מאשר אצלנו מקו� בשו� נמצאת שלא גירסא היתה שלהרמב"� לומר יותר וקשה ויל"ש.

כצ"ל)". � (ואדרבא א'.9."נגאלי�" משנה א' פרק

lel` '` iyiy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול א' שישי יו�
אגרתי ,228 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íééçå ù"ãà é,ehw 'nr cr.'åë

exn` `l md ixd ,micqg zlinb mb llek ,my mipnpd mixacd lk

z`f,íìöà äãBáòä øwò äéä äøBz ãeîìzL ,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤¤©§¨¨¨¦©¨£¨¤§¨
ïk ïéàM äî .íéàøBîàå íéàpz íéìBãb íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦§¦©¨¦§¨¨¦©¤¥¥

,àçéLî úBá÷òa,giynd z`ia inia -äìôpLzpiga -úkñ" §¦§§¦¨¤¨§¨ª©
íéìâø úðéça ãò "ãåc̈¦©§¦©©§©¦
úðéça àéäL ,íéá÷òå©£¥©¦¤¦§¦©

äiNò"zeliv`c zekln" - £¦¨
"dpiky"d zpiga `idy

zenlera zyalznd

- diyr ,dxivi ,d`ixa

,"cec zkeq" ok mb z`xwpd

ixd `ed cec okyjln

zekln"l dakxn ,l`xyi

dltpe dcxi - "zeliv`c

ly dpezgzd dbixcnl cr

,"diyr"ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨
àëtäìe úîàa dä¤¡¤§©§¨

àëBLçjyeg jetdle - £¨
,mlerddìéc àøBäðì- ¦§¨¦¨

,dly xe`l[déìéc :øçà çqð],ely xe`l -úðéçáa íà ék ª¨©¥¦¥¦¦¦§¦©
,ïk íb äiNòlky ly oipr wx `l ,diyr - dyrn ly oipr - £¦¨©¥

,dxezd cenila enk xeaice,ä÷ãvä äNòî àéäLrecn ,j` - ¤¦©£¥©§¨¨
zeiyrnd zeevnd lk ixd - dwcv ly dyrnd zpiga `wec

:owfd epax jk lr xne` - ?diyr ly oipr od zexg`dòeãik©¨©
úe÷ìàa äiNò úðéçaL ,íéìékNnìziwl` drtyd efi` - ©©§¦¦¤§¦©£¦¨¨¡Ÿ

?diyr ly dpigaa zpiievnúëLîäå úòtLä úðéça àéä¦§¦©©§¨©§©§¨©

.íeìk déîøbî déì úéìc ïàîì ähî ähîì úeiçäinl - ©©§©¨©¨§©§¥¥¦©§¥§
zenlera ziwl` drtyd dpyi .melk envr lyn el oi`y

mya zpiievnd"daygn"mya zpiievnd drtyd dpyie ,xeaic",

mya zpiievn drtyd efi` j`"diyr"drtyd dze` ef ixd -

,dhn dhnl zkynpd

mey llk ea oi`y mewnl

,ziwl` zelbzdmler dfe

diyrdixd ,dyrny

cbp ynn oeekn dwcvd

diyr ly dpigad

oipr ixd df ,oky ,zewl`a

iprl ritydl ,dwcvd

.melk elyn el oi`yìëå§¨
äæa Bøöé úà çáBfä- ©¥©¤¦§¨¤

,dwcvd oipraBãé çúBôe¥©¨
Bááìecia dwcv zzl - §¨

,agx al ly ybxae dgezt

àøçà àøèñ àéôkúà- ¦§©§¨¦§¨¨¢¨
`xhq"d jk ici lr zitkp

,dyecwl (zetilw) "`xg`àëBLç Ctäîejyegd z` jtdne - §©¥£¨
úBá÷òa äiNò úðéçáa eðéìò ïëBMä ,Cøaúé íMä øBàì§©¥¦§¨¥©¥¨¥¦§¦©£¦¨§¦§

,àçéLî,"giyn zeawr" ly onfa -ïéòa ïéò úBàøì äkæéå §¦¨§¦§¤¦§©¦§©¦
:'eë ïBiö 'ä áeLaitk ,zewl` zinybd oird d`xz f`y - §¦

oipr - zinyb oir ly di`x ef didze ,d`ex dlrnly oirdy

ly ote`a zewl` dlbzz eay diyr lydi`xzezn`zddy ,

.dpade lky ly oipr ici lr xy`n dlrn dlrnl `id day

úòîBL ïæà øéòé éøác çút ,íéiçå íBìL úLéøc øçà .é©©§¦©¨§©¦¤©§¨©¨¦Ÿ¤©©
íéiç 'ä çéëBä øLà ,íéiç úçëBz,igd 'd -Bàéáð éãé ìò1,- ©©©¦£¤¦©©¦©§¥§¦

,dinxi"'Bâå eðîú àì ék 'ä éãñç" :øîàå2,heytd yexitd - §¨©©§¥¦Ÿ¨§§
aqen "epnz `l ik"y `ed

`l` .micqgd lr

dxe`klyøîéîì déì éåäå©£¥¥§¥©
Bîk ,"enú àì ék"¦Ÿ©§

íéøîBàL3:drya - ¤§¦
micqgdy xnel mivexy

ep` ,eniizqd `l jly

:mixne`enú àì ék"¦Ÿ©
éãñç."'eëå E,recn - £¨¤§

`l epgp`y ezernyny ,o"epa ,"epnz `l ik" o`k aezk ,`eti`

,"epgp`" lr mb ok` `id dpeekdy ,oldl owfd epax xiaqi ?epnz

`l"y iptn "'d icqg"l wwcfdl yiy - mrh zpizp `id "ik" dlnde

:owfd epax oeylae .minlye mininz ep` oi`y iptn ,"epnzìò ïáeéå§©©
LBãwä øäfa áeúkM äî ét4,ãñç úéàå ãñç úéà" :opyi - ¦©¤¨©Ÿ©©¨¦¤¤§¦¤¤

,cqga zebixcn izyàeäc äàlò ãñç úéàå 'eë íìBò ãñç úéà¦¤¤¨§¦¤¤¦¨¨§
."'eë ãñç áøcqg epyi - ©¤¤

cqg epyie ,mler zpiga ly

ax" zpiga ,xzei dlrp

ilae ieaixa cqg ,"cqg

`ed "mler cqg" ,oky .leab

ixd dfy ,laben cqg ixd

ly oipr ,"mlerd" oipr

"cqg ax" eli`e ,dlabd

oeeike .dlabd ila cqg `ed

r ici lr mikynp ixd dlrnly mipiprd lkyicedi ly ezcea

cqg" zpiga dkiynn dcear efi` ,oldl owfd epax xiaqi ,dhnl

,"cqg ax" zpiga dkiynn dcear efi`e ,labend cqgd ,"mler
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מי lel` '` iyiy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול א' שישי יו�
אגרתי ,228 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íééçå ù"ãà é,ehw 'nr cr.'åë

exn` `l md ixd ,micqg zlinb mb llek ,my mipnpd mixacd lk

z`f,íìöà äãBáòä øwò äéä äøBz ãeîìzL ,íäéîéa àlà¤¨¦¥¤¤©§¨¨¨¦©¨£¨¤§¨
ïk ïéàM äî .íéàøBîàå íéàpz íéìBãb íéîëç eéä ïk ìòå§©¥¨£¨¦§¦©¨¦§¨¨¦©¤¥¥

,àçéLî úBá÷òa,giynd z`ia inia -äìôpLzpiga -úkñ" §¦§§¦¨¤¨§¨ª©
íéìâø úðéça ãò "ãåc̈¦©§¦©©§©¦
úðéça àéäL ,íéá÷òå©£¥©¦¤¦§¦©

äiNò"zeliv`c zekln" - £¦¨
"dpiky"d zpiga `idy

zenlera zyalznd

- diyr ,dxivi ,d`ixa

,"cec zkeq" ok mb z`xwpd

ixd `ed cec okyjln

zekln"l dakxn ,l`xyi

dltpe dcxi - "zeliv`c

ly dpezgzd dbixcnl cr

,"diyr"ä÷áãì Cøc ïéà¥¤¤§¨§¨
àëtäìe úîàa dä¤¡¤§©§¨

àëBLçjyeg jetdle - £¨
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`lelמד '` iyiy mei Ð i zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:laben izlad cqgd,úàæ úòãeî äpä ék,reci ixd -äøBzä5 ¦¦¥©©Ÿ©¨
,"æò" úàø÷ðmigaf zkqna zxne` `xnbdy itk -6weqtd lr7: ¦§¥Ÿ

,dxezl dpeekd "fer"y ,"ozi enrl fer 'd"ì àeäL,äøeáb ïBL ¤§§¨
äëøáì íðBøëæ eðéîëç eøîàL Bîëe8â"éøz" :,613 -úBöî §¤¨§£¨¥¦§¨¦§¨¨©§©¦§

étî éðéqî äLîì eøîàð¤¤§§Ÿ¤¦¦©¦¦
;"äøeábäitk d"awdn - ©§¨

zpigaa dlbzn `edy

`xwp `ed okl xy`e ,dxeab

,"dxeab":áéúëãëeenke - §¦§¦
aezky9:úc Là Bðéîéî"¦¦¥¨
,"Bîìdpzip zipnid ecin - ¨

,y`a dazkpy dxezd mdl

ly oipr ixd `id y`e

,dxeabLeøt,oky - ¥
xne` weqtd ixd dxe`kl

ly oipr `ed oinie ,"epinin"

ixd `id dxezy) cqg

"cqg zxez"10okn xg`le ,(

dfy - "zc y`" mixne`

?dxeabe y` ly oipr

dLøLå døB÷î äøBzäL¤©¨§¨§¨§¨
íépëîä ,'ä éãñç ÷ø àeä©©§¥©§ª¦

,"ïéîé" íLa`ed oini - §¥¨¦
,cqgúëLîä eðéäc§©§©§¨©

Cøaúé Búeäìà úðéça§¦©¡Ÿ¦§¨¥
äøàäåóBñ-ïéà-øBàî §¤¨¨¥¥

úBîìBòä ìà àeä-Ceøä¤¨¨
éãé ìò ,íéðBzçúå íéðBéìò¤§¦§©§¦©§¥

éLînä íãàäìò øBàä C ¨¨¨©©§¦¨©
íei÷a ,Bîöòici lr - ©§§¦

meiwç"îø,248 -ïäL ,äNò úBöî,od dyrd zeevn -ç"îø §¨¦§£¥¤¥§¨
,248 -àkìîc íéøáà11,,(dlrnly) jlnd ixa` -Leøtg"nx - ¥¨¦§©§¨¥

dpeekd ,jlnd ixa`ç"îø,248 -äøàäì íéLeáìe íéìk §¨¥¦§¦¨¤¨¨
ïäa Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî [äøàääì],zeevna - §¨¤¨¨¥¥¨©§ª¨¨¤

seq oi` xe`n zcgein dx`d zhilwl yeale ilk `id devn lky

- oird ,ytpdn cgein gekl ilk `ed xa` lky myk ,`ed jexa

,dnecke ,drinyd gekl - ofe`d ,di`xd geklCLîé äæ øBàîe)¥¤ª§©
Bì,devnd z` miiwnd mc`l -eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi - §¦§¦

.(òãBpk äåöî ìëa,cqg ly oipr od dizeevne dxezy ixd - §¨¦§¨©©
,zewl`n dkyndúcîa älçz äLaìúð Bæ äëLîäL ÷ø©¤©§¨¨¦§©§¨§¦¨§¦©

,"Là" íLa äpëîä ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb`idy - §¨¤©¨¨©§ª¨§¥¥
,dxeab ly dpigaúBëLîpä úeiçäå øBàä íeöîö úðéça àéäL¤¦§¦©¦§¨§©©©¦§¨

äNòîa Laìúäì ìëezL éãk ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàî¥¥¨§¥¤©§¦§©¥§©£¥
úéöéök ,íéiøîç íéøáãa íä ïlëk ïaøL ,úBönäxnva - ©¦§¤ª¨§ª¨¥¦§¨¦¨§¦¦§¦¦

,inybïélôúeslwa - §¦¦
,inybúBðaø÷åilraa - §¨§¨

,miinyb mnece mignv ,miig

.ä÷ãöemixaca e` sqka - §¨¨
.dwcvl mipzepy miinyb

a ïäL úBöî óàåúeiðçeø §©¦§¤¥§£¦
äáäàå äàøé Bîk ,íãàä̈¨¨§¦§¨§©£¨
zecne zeybx ixd ody -

,zeipgexïä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¥
,ok mb -ìeáb úðéçáa¦§¦©§

-ïéà úðéçáa àìå äcîe¦¨§Ÿ¦§¦©¥
äaø äáäà ék ,ììk óBñ§¨¦©£¨©¨
¯ äcîe ìeáâe õ÷ éìa 'äì©§¦¥§¦¨
dìáñì ìBëé íãàä ïéà¥¨¨¨¨§¨§¨

úBéäìå Baìadze`a - §¦§¦§
,dryelôà Bôeâa íi÷©¨§£¦

eðéúBaø øîàîëe ,òâø¤©§©£©©¥
äëøáì íðBøëæ12úòLaL , ¦§¨¦§¨¨¤¦§©

äúéäL ,äøBz ïzî©©¨¤¨§¨
Cøaúé Búeäìà úelbúä¦§©¡Ÿ¦§¨¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBàå§¥¨
úelbúäå øeac úðéçáa- ¦§¦©¦§¦§©
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.13‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰�מוגבלי שה� להראות כא� הנקודה "לכאורה :˘‚„ÂÓÎÂ ,‰ÏÚÓÏאמר שכבר (לאחרי "מצומצ�" בההוספה

(חסד ולאÚÌÏÂ"שיעור") ,‰ÏÚÓÏשיעור שיש � והדוגמאות � (וכהדגשתוËÓÏֿ‰מזה) !Â˙ÙÒÂ‰אד"ש שהרי (צ"ע ווינציקער" "נישט בהתרגו�

לתק�), � אלו תיבות שיעורÎ"ÂÎÂהשמיט יש ג"כ ה' דחסדי באופ� צדקה שג� ובפרט זה)! מוסי� "חסדËÓÏ‰פעמי� שמצד (א� פרוטה �

שציצית � בההערה כנ"ל שהכוונה וי"ל זו). אגה"ק וכסיו� מזה, פטור מוסי�È‚עול�" אינו הציציתÌÂÏÎגודלי� ששיעור„È·על ז.א. גודלי�,

˙ÈˆÈˆ·˘ ‰ÂˆÓ‰�מצומצ‰ÏÚÓÏ.'"וכו בתפילי� סי"ד.14.ועד"ז סי"א או"ח סל"ט.15.שו"ע סל"ב או"ח שו"ע לג. סעי� לב סי' 16.או"ח

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מסוג אינו כ"א˘ÔÈ¯ÂÚÈ"לכאורה � בציצית‰‚·Ï‰כלל וג� וכיו"ב). עגולה ישנ�˘È�ÙÏ'(לא הגבלות כו"כ �

) בכללו דיש קצוות) ויותר שש (ובעל מחומש דממעט וי"ל הגבלות. כו"כ עוד ישנ� בתפילי� וג� מזכיר�. בציציתÂÏ„‚Âואינו משא"כ מ)מרובע,

איזו דלכאורה "דוקא", ההוספה תומתק ועפ"ז � רס"י). אדה"ז תרנ.17.שולל".˜Ò"„(שו"ע ר"ס תרלד.18.ש� ר"ס סתקפ"ו19.ש� ש�

סר"א.20.ס"ט. יו"ד הי"ד.21.שו"ע פ"א מעה"ק הל' ש�.22.רמב"� מ"ב.23.רמב"� פ"א פרה משנה ש�. רמב"� פ"א24.ראה אבות

ג.25.מ"ב. פט, ס"א.26.תהלי� סרמ"ט יו"ד ג.27.שו"ע נב, א.28.תהלי� יג, א.29.חגיגה לא, ר"ה
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היום יום . . . מו

ה'תש"גכו מנחם אביום ששי

חומש: ראה, ששי עם פירש"ישיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.

תניא: והנה . . . הגורל ממש.

משיחות אאמו"ר: אין דעם יציאת מצרים פון חסידות, איז פאראן די מצוה פון סיפור 
פנימית  א  אין  סיפור  דעם  דערהערען  און  ספורים  חסידישע  דערציילען  בדבור,  יצ"מ 
דפנימית. מ'בעדארף וויסען אז יעדער סיפור איז א הוראה בחיים. יעדער ספור בעדארף 
בריינגען א מדה טובה און א חיות פנימי אין א הידור מצוה און דערהערען דעם דרכי 

נועם פון תורת החסידות.

ל ִסּפּור  ְצָוה ׁשֶ ֶמת ַהּמִ ל ֲחִסידּות ַקּיֶ "יִציַאת ִמְצַרִים" ׁשֶ "ּב[: ּבִ י ]ָהַרׁשַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ֵיׁש  ִניִמית.  ַהּפְ ל  ׁשֶ ִניִמית  ּפְ ּבַ ּפּור  ַהּסִ ְו"ִלְקֹלט" ֶאת  ֲחִסיִדים  ִסּפּוֵרי  ר  ְלַסּפֵ ִדּבּור,  ּבְ ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ִניִמית  ה טֹוָבה ְוַחּיּות ּפְ ל ִסּפּור ָצִריְך ְלָהִביא ]=ִלְגרֹום[ ִמּדָ ים; ּכָ ַחּיִ ל ִסּפּור הּוא הֹוָרָאה ּבַ ּכָ ָלַדַעת, ׁשֶ

ל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ַעם ׁשֶ ְרֵכי ַהּנֹ ִהּדּור ִמְצָוה, ּוְלַהְפִנים ֶאת ּדַ ּבְ

ה'תש"גכז מנחם אבשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: ראה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: ח. זורע . . . בחו"ל וד"ל.

ֵעי  ְדּבָ ְהֶיה ָהֵעֶסק ּכִ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ ַעל ֵעֶסק.. ּבִ ה ַהּבַ ִמּיּות, ִהּנֵ ַגׁשְ ְכמֹו ּבְ ּבֹון. ּדִ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ
ֲעבֹוָדה  ם ּבָ ן הּוא ּגַ ל ַהֶחְסרֹונֹות.. ּכֵ ן ֶאת ּכָ ּבֹון ּוְלַתּקֵ ַמן ִלְזַמן ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ן ֶרַוח ַרב, ָצִריְך ִמּזְ ְוִיּתֵ
תֹוָרה ּוִמְצֹות ּוְבִמּדֹות טֹובֹות,  ָרֵאל עֹוְסִקים ּבְ ל ִיׂשְ ה ּכָ ָנה ִהּנֵ ָכל ַהּשָׁ ֵרְך, ּדְ ֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ָהרּוָחִנית ּבַ
יֵליּה,  עּוָרא ּדִ ל ַחד ְוַחד ְלפּום ׁשִ ָרֵאל, ּכָ ׂשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ ר ּכָ ּבֹון ֲאׁשֶ ֹחֶדׁש ֱאלּול הּוא ֹחֶדׁש ַהֶחׁשְ ּבְ
ר ָעַבר ֲעֵליֶהם  ל ֲאׁשֶ ם ִמּכָ ַנְפׁשָ ּבֹון ֶצֶדק ּבְ ַעל ֵעֶסק, ְצִריִכים ַלֲעׂשֹות ֶחׁשְ ב ֹאֶהל ְוֵהן ַהּבַ ֵהן ַהּיֹוׁשֵ
ַעל  ָנם.. ּדְ ֶהם ּוַבֲעבֹוָדָתם ְלַתּקְ ּבָ ָקם, ְוֶאת ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ ֲעבֹוָדָתם ּוְלַחּזְ ֲעלֹות ּבַ ָנה, ְוֵליַדע ַהּמַ ְך ַהּשָׁ ֶמׁשֶ ּבְ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ָנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה ּבְ ְיֵדי ֲהָכָנה טֹוָבה זֹו.. זֹוִכים ְלׁשָ

ה'תש"גכח מנחם אביום ראשון

חומש: שופטים, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ט. אהוביי . . . קיד פי התורה.

ַנִים ֵהם: ְכָלל – ׁשְ ֳחִלי ַהּגּוף ּבִ ְרֵכי ָהְרפּוָאה ּבָ ּדַ
ֻקְלָקל חֹוֶלה ְוָחלּוׁש. א( ְלַרּפֹאת ֶאת ָהֵאֶבר אֹו ַהּכַֹח ַהּמְ

רּו ַעל ָהֵאֶבר ְוֹכַח ַהחֹוֶלה, ְלַרּפֹאתֹו. ּבְ ר ֵהם ִיְתּגַ ִריִאים, ֲאׁשֶ ק ֶאת ָהֵאָבִרים ְוַהּכֹחֹות ַהּבְ ב( ְלַחּזֵ
ים טֹוִבים. ׁשּוָבה ּוַמֲעׂשִ ְרֵכי ָהֲעבֹוָדה: ּתְ ֵני ּדַ ֶפׁש ֵהם ׁשְ ֳחִלי ַהּנֶ ה ּבָ ְגָמא ִמּזֶ ַהּדֻ

יום 
ראשון
תהלים:

פרק קיט 
מה . . .
עד לא 
שכחתי

יום שני
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

יום 
שלישי
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק קלט



מז היום יום . . . 

ה'תש"גכט מנחם אביום שני

חומש: שופטים, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: ע"כ אהוביי . . . ציון כו'.

עס דארף זיין עבודה בכח עצמו. העכער איז אז מ'נעהמט פאר'ן הַאנט און מ'פירט. 
טייערער איז אז עס איז בכח עצמו.

יֹוֵתר  ָיָקר  ּומֹוִביִלים.  ד  ּיָ ּבַ ּנֹוְטִלים  ׁשֶ יֹוֵתר הּוא –  ַנֲעֶלה  ֹכַח ַעְצמֹו.  ּבְ ִלְהיֹות ֲעבֹוָדה  ְצִריָכה 
ֹכַח ַעְצמֹו. ר ֶזה ּבְ ֲאׁשֶ הּוא – ּכַ

ה'תש"גל מנחם אב, ר"חיום שלישי
ד, ּוַמְתִחיִלים ִלְתקֹוַע ַאַחר  ְך ַהּיֹום ּתֹוְקִעים ְלִהְתַלּמֵ ֶמׁשֶ ּבְ ינּו, ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ְנָהג ּבְ ַמְתִחיִלים לֹוַמר ְלָדִוד ה' אֹוִרי. ַהּמִ

ֹראׁש ֹחֶדׁש.  ה ִמּיֹום ב' ּדְ ִפּלָ ַהּתְ
חומש: שופטים, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קמה־קנ.
תניא: י. אד"ש וחיים . . . נשמתן כו'.

ְתִחיל "ֶזֶכר ַרב טּוְבָך"  ּבּור ַהּמַ ה ַמֲאָמִרים ְקָצִרים. ּוְלֻדְגָמא: ּדִ ְתִחּלָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָהָיה אֹוֵמר ּבִ
ס. ְדּפָ ֲאִריכּות יֹוֵתר ְקָצת ֵמַהּנִ ִכים – ּבַ ה ֶהְמׁשֵ ּשָׁ ׁשִ ּדּור, ֶנֶאְמרּו ּבְ ּסִ ּבַ – ּוֵבאּורֹו – ׁשֶ

ה'תש"גא אלול, ר"חיום רביעי

חומש: שופטים, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. א־ג.

תניא: והנה . . . 230 עומדין וכו'.

ל  ּבֵ ּקִ יד( ׁשֶ ּגִ י ִמּמֹוִרי )ָהַרב ַהּמַ ְלּתִ ֵקן: ִקּבַ נּו ַהּזָ ִנים, ָאַמר לֹו ַרּבֵ ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ ַמח ֶצֶדק" ּבֶ ָהָיה ַה"ּצֶ ׁשֶ ּכְ
ּפּוִרים,  ֹראׁש ֹחֶדׁש ֱאלּול ַעד יֹום ַהּכִ ִני ּדְ ר ִמּיֹום ׁשֵ דּוַע, ֲאׁשֶ ם מֹורֹו ַהּיָ ׁשֵ ם טֹוב( ּבְ ַעל ׁשֵ ִמּמֹורֹו )ַהּבַ
ָרִקים:  ה ּפְ ּשָׁ ים ְוׁשִ ֹלׁשִ ּפּוִרים ׁשְ ים, ּוְביֹום ַהּכִ ִהּלִ ְרֵקי ּתְ ה ּפִ ֹלׁשָ ְך ַהּיֹום ׁשְ ֶמׁשֶ ָכל יֹום ָויֹום ּבְ ֹיאְמרּו ּבְ
ֹראׁש  יֹום ב ּדְ ּלֹא ִהְתִחיל ּבְ ָנה, ט ַאַחר מּוָסף, ט ַאַחר ְנִעיָלה. ּוִמי ׁשֶ ל ִנְדֵרי, ט ֹקֶדם ַהּשֵׁ ט ֹקֶדם ּכָ

ִלים. ר ֶהֱחִסיר ַיׁשְ הּוא עֹוֵמד ּבֹו, ְוֶאת ֲאׁשֶ אֹותֹו יֹום ׁשֶ ֹחֶדׁש, ַיְתִחיל ּבְ

ה'תש"גב אלוליום חמישי

חומש: שופטים, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. ד־ו.

תניא: והנה . . . קטז נפשו כתיב.

ֵרְך ְוִיְרָאתֹו  ַאֲהַבת ה' ִיְתּבָ ה ֲחָפִצים ְיָקִרים ּבְ ּמָ ֶהם ּכַ ׁש ּבָ ּיֵ ָרֵאל ִנְקְראּו "ֶאֶרץ ֵחֶפץ", ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ָכל  ר ּבְ רּור הּוא, ֲאׁשֶ ָבר ּבָ עֹוֵרר. ּדָ ּמְ א ּבַ לּוי ֶאּלָ ּדֹות ַהּטֹובֹות ּתָ ּלּוי ַהּמִ ַבר ּגִ ּוִמּדֹות טֹובֹות, ְוֵאין ּדְ
ן ֲהֹלא ַהּכֹל  ֵקרּוב ְוִרחּוק, ְוִאם ּכֵ ל הּוא ַרק ּבְ ים, ְוַהֶהְבּדֵ ֶחְלֵקי ָהֲאָדָמה ִנְמָצִאים ַמְעְינֹות ַמִים ַחּיִ

ַהחֹוֵפר ְוֹכַח ַסְבָלנּותֹו ּוְמִתינּותֹו. לּוי ּבְ ּתָ
ִפי  ל ַהּכֹחֹות, ּוַמְכִריָחם ַלֲעׂשֹות ְוִלְפֹעל ּכְ ד ַעל ּכָ ָהָרצֹון הּוא ּכַֹח ֶעְליֹון ַהּגֹוֵזר ּוְמַפּקֵ ְוֵכיָון ׁשֶ
ַעְצמֹו ֵהן  ר ָהֲעבֹוָדה הּוא ְלעֹוֵרר ֶאת ָהָרצֹון ִלְפֹעל ְוַלֲעׂשֹות ֵהן ּבְ ן ֵאפֹוא ִעּקַ ּלֹו, ִאם ּכֵ ֻקּדֹות ׁשֶ ַהּפְ

זּוָלתֹו. ּבְ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

יום 
חמישי
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט
ופרקים א-ג

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז
ופרקים ד-ו
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ה'תשס"ט מנ"א כ"ו ראשו� יו� נדה טומאת לענין 'הרגשה'

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰dôeb Lébøä elôàå©£¦¦§¦¨

.úLLBç dðéà ,äòæòcæðå§¦§©§§¨¥¨¤¤

האישה כאשר רק התורה מ� מטמא המקור מ� היוצא נדה ד�

בבשרה" שתרגיש עד – בבשרה "שנאמר ביציאתו (נדההרגישה

ב) כאשרנז, מינה' ו'נפקא הרגשה. ללא ג� טמאה מדרבנ� א� ,

בדאורייתא ספק זה הרי הרגשה היתה א� הד�: במראה ספק יש

בדרבנ� ספק זה הרי הרגשה היתה שלא ברור א� א� ולחומרא,

ולקולא.

'הרגשה'? ומהי

שהרגשה ללמוד יש ונזדזעה", גופה "הרגיש הרמב"� מלשו�

השו"ע דברי כ� וא� בגו� זעזוע הרגשת ס"א)היא קפ"ג סי' (יור"ד

ק"צ סי' (ש� מקורה" "שנפתח או ויצא", ממקומו "שנעקר

הרמב"� כדעת אינ� ש�)ס"א) תשובה לפרש(פתחי יש א�

המקור פתיחת בעת כי הרמב"�, לשיטת תואמי� כ� שהדברי�

בגו�. זעזוע מורגש ממקומו הד� ועקירת

אחרוני� כמה ב)ולדעת ס"ק קפ"ג סי' חוו"ד נה, סי' קמא ביהודה (נודע

יציאת של בהרגשה צור� ואי� לח" דבר "זיבת של בהרגשה די

'בבשרה', בהרגשה די ולכ� "בבשרה" נאמר שהרי מהמקור, הד�

סופר' ה'חת� וקנ"ג)א� קמ"ה סי' יור"ד "זיבת(שו"ת שהרגשת מוכיח

הרגשה אינה לח" ד)דבר ס"ק קפ"ג סי' הלוי שבט שעורי .(ראה

הזק� ג)ואדמו"ר ס"ק קפ"ג להיות(סי' צריכה שההרגשה כתב

ב'מהדורה א� דעתו היא וזו לפרוזדור", מהמקור "ביציאתו

צדק' ה'צמח שהסבירו כפי ט)בתרא', ס"ק צז, אי�(יור"ד ש"א�

ממנה שזב שמרגשת א� ממש, מהמקור הד� ביציאת מרגשת

הרגשה". נקרא אינו – הרח� בית כתלי בעומק לחלוחית

כהלכה' 'טהרה בספר 1)וכתב הע' א, מרבית(פרק שבזמנינו

דבר "זיבת של ההרגשה רק ומצויה שכיחות, אינ� הללו ההרגשות

לח".

ה'תשס"ט מנ"א כ"ז שני יו� יום בי"א טהרה חזקת

:·"ÈŒ‡"È ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰äMà ìk̈¦¨

dì LiL ét ìò óàå ,úçaLî Bæ éøä ,ãéîz dîöò ÷cáì äaønL¤©§¨¦§Ÿ©§¨¨¦£¥§ª©©§©©¦¤¥¨

øNò ãçà ìëå .úñeä úòL àìa íc àBáiL øLôàL ;äòeá÷ úñå¤¤§¨¤¤§¨¤¨¨§Ÿ§©©¤¤§¨©©¨¨

äëéøö dðéàå ,äøäè ú÷æça ïäa àéä éøä ¯ dúáéæ éîé ìL íBé¤§¥¦¨¨£¥¦¨¤§¤§©¨¢¨§¥¨§¦¨

ïéa ,ä÷ãa àìå äáLé .÷cáì äëéøö ¯ dúáéæ éîé øçà ìáà ;ä÷éãa§¦¨£¨©©§¥¦¨¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨§Ÿ¨§¨¥

.àîè àöîúå ÷cázL ãò ,äøäè ú÷æça Bæ éøä ¯ ïBöøa ïéa ñðàa§Ÿ¤¥§¨£¥§¤§©¨¢¨©¤¦§Ÿ§¦§¨¨¥

במשנה ב)שנינו לח, שבעת(נידה [אחרי יו� עשר אחד "כל :

ולא לה ישבה לבדוק]. צריכה [ואינה טהרה בחזקת הנידות] ימי

וסתה שעת הגיע טהורה. בדקה, ולא הזידה נאנסה שגגה בדקה,

טמאה". זו הרי בדקה ולא

במשנה. האמורה הבדיקה של במשמעותה הראשוני� ונחלקו

רש"י לומר)לדעת ד"ה הדי�(ש�, אודות נאמרו המשנה (ש�דברי

א) וערביתיא, שחרית בדיקה צריכה בטהרות העוסקת אשה לפיו

אלה יו� שבי"א במשנה נאמר כ� ועל דטהרות". "חומרא משו�

דברי משמעות הרמב"� לדעת ואילו שתראה. חוששי� אי�

תמיד עצמה לבדוק מרבה שאשה ככל כי שא� היא המשנה

ד� שיבוא שייתכ� מפני קבוע, הווסת א� ג� ייטב, כ� לבעלה

בכל הוסת, שעת היאבלא הרי זיבתה ימי של יו� י"א "כל זאת

בדיקה". צריכה ואינה טהרה בחזקת בה�

ה'תשס"ט מנ"א כ"ח שלישי יו� אימתי? היולדת טבילת

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰àöîzL äæ ïëå§¥¤¤¦§¨

àì øëæ úãìBiL ,íéðBàb úö÷îì úBáeLz àöîúå ,úBîB÷î úö÷îa§¦§¨§§¦§¨§§¦§¨§¦¤¤¤¨¨Ÿ

óàå ,íéðBîL øçà äá÷ð úãìBéå ,íéòaøà óBñ ãò dúhî LnLz§©¥¦¨¨©©§¨¦§¤¤§¥¨©©§¦§©

àlà ,âäðî äæ ïéà ¯ äòáMä CBúa àlà íc äúàø àlL ét ìò©¦¤Ÿ¨£¨¨¤¨§©¦§¨¥¤¦§¨¤¨

ïîe ,úBîB÷nä ïúBàa úeðéî Cøãå .úBáeLzä ïúBàa àéä úeòè̈¦§¨©§§¤¤¦§¨©§¦

ïøéæçäìe ïalî àéöBäì éãk ,ïôBëì äåöîe ;äæ øác eãîì ïé÷Bãvä©§¦¨§¨¨¤¦§¨§¨§¥§¦¦¦¨§©§¦¨

.eðøàaL Bîk ,ãáìa íéi÷ð éîé äòáL øtñzL ,íéîëç éøáãì§¦§¥£¨¦¤¦§Ÿ¦§¨§¥§¦¦¦§©§¤¥©§

איננה שהיולדת נהגו בירושלי�) (כגו� שוני� במקומות

שמוני� או זכר, ללידת יו� ארבעי� מלאות לאחר אלא טובלת

נקבה ללידת ע"ג)יו� יט ד� ובח"ד ע"א קו ד� ח"א האדמה .(פרי

במנהג� להמשי� צריכות כ� הנוהגות כי שכתבו (מהר"יויש

ועוד) נידה הל' ובמהרי"ל קמד; שורש סבורי�קולו� הפוסקי� רוב א� .

קולא לידי שמביא וחומרא ושטות טעות מנהג שהוא

רבי� סוח"ג)ולמכשולי� כו נתיב ירוח� רבנו כא�, כתבו(רמב"� וא� ,

יש כ�, שנהגו במקומות וג� ואפיקורסות, מינות דר� שהוא

מנהג� נד)לבטל סי' חיו"ד נובי"ק .(שו"ת

הפסק לעשות לה שאפשר שמיד המנהג נתפשט בזמנינו

ללידת שמיני מליל החל ותטבול נקיי�, שבעה תספור טהרה

נקבה ללידת עשר חמישה מליל החל או הל'זכר הלוי שבט (שיעורי

ג) אות ס"א קצד סי' .נידה

יכולה שאיננה אומרי� יש הנ"ל הטעות כמנהג נהגה וא�

שיכולה שכתבו, ויש חכ�. שאלת ידי על אפילו מנהגה להתיר

נדרי� כשאר וחרטה בפתח חכ� בשאלת מנהגה יו"דלהתיר (ב"י

רסד). התרהסי' כל ללא א� מנהגה לבטל שיכולה אומרי� ויש

ז) אות סק"ה יא סי' הטהרה במשמרת ח"ב הבית .(טהרת

(p"ye 372 'nr dcil jxr zi`etx zizkld 'vp`)

ה'תשס"ט מנ"א כ"ט רביעי יו� שהגדיל כקטן שנתגייר גר

:· ‰ÎÏ‰ ,„"È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰BúBà ïéòéãBîe¦¦

øáãa ïéëéøàîe ;äøæ äãBáò øeqàå íMä ãeçé àeäL ,úcä éøwò¦§¥©¨¤¦©¥§¦£¨¨¨©£¦¦§¨¨

ïéàå ;úBøeîç úBåöî úö÷îe úBl÷ úBåöî úö÷î BúBà ïéòéãBîe .äæ¤¦¦¦§¨¦§©¦§¨¦§£§¥

.äæ øáãa ïéëéøàî©£¦¦§¨¨¤

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ובכלל, התורה מצוות מכל פטור שהקט� כיוו� לחקור: יש

יש הא� התבגר, כשהקט� אלא מתקיי� אינו 'חיוב' המושג

המצוות לקיו� עצמו להכשיר התורה מ� קט� לחייב מקו�

מוכ� יהיה למצוות שבהגיעו כ� מצוות, גיל לפני מועד, מבעוד

כראוי. חובותיו את למלא

על 'חיוב' מושג חל לא התורה שמ� כיוו� הרבי: ומחדש

המצוות את לקיי� שיוכל כדי הדברי� מטבע א� הרי קט�,

הכנה זמ� והכשרה, בלימוד עצמו את שיכי� צור� יש כשיגדל

על שיחול ייתכ� לא כי שגדל, אחרי רק מתחיל התורה מ� זו

לקיימו ביכולתו אי� טבעו שמעצ� באופ� כלשהו חיוב האד�

זמ� בפרק ולמידה חינו� של בהקדמה תלוי המצוה שקיו� וכיו�

בעצ� נכללי� וההכשרה הלימוד שג� מכ� להסיק יש מסוי�,

החיוב. חלות

ביבמות הגמרא מדברי לדבר ב)ראיה הגר(מז, את שמיידעי�

שיחדל בכדי נעשה זה וג� – וחמורות קלות מצוות מקצת רק

עיקרי אותו "ומודיעי� כ�: על מוסי� והרמב"� להתגייר. מרצונו

שהוא ומאריכי�הדת ומזלות כוכבי� עבודת ואיסור ה' ייחוד

זה". בדבר מאריכי� ואי� מצוות... מקצת אותו ומודיעי� הזה בדבר

אי� הגירות לפני למד לא הגר שא� ברור הרי ולכאורה,

לאחר מיד המצוות את לקיי� ביכולתו יהיה לא מצוות לקיי�

המצוות פרטי כל את אותו מלמדי� אי� מדוע כ� וא� הגירות

זה"? בדבר מאריכי� "אי� אלא

החיוב שכל מאחר למצוות: שמגיע לקט� דומה הדבר אלא

חיוב ג� הרי הגירות, אחרי רק מתחיל ומצוות בתורה הגר של

ללימוד הדרוש הזמ� ובמש� אז, רק מתחיל והלימוד ההכנה

לא שעדיי� מצוות קיו� אי על עובר אינו מצוות לקיו� ו'חינו�'

לעשות�. אי� ו'התחנ�' למד

(67 'nr ,d"lg ,zegiy ihewl)

ה'תשס"ט מנ"א ל' חמישי יו� לעבודה? תנאי הם האם כ"ג� נישואי

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,Ê"È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìò äNò úåöî¦§©£¥©

:øîàpL ,åéìò øñàz ¯ øâázMîe ;äìeúa äøòð àOiL ,ìBãb ïäkŸ¥¨¤¦¨©£¨§¨¦¤¦§Ÿ¥¨¥¨¨¤¤¡©

."çwé äéìeúáa äMà ,àeäå"§¦¨¦§¤¨¦¨

ובעד בעדו "וכפר נאמר הכיפורי� ביו� גדול כה� בעבודת

ו)ביתו" טז, זו(ויקרא "ביתו (בתחילתה): ביומא חז"ל ודרשו .

להיות צרי� הכיפורי� ביו� העובד הגדול שהכה� ומכא� אשתו"

להשתת� רשאי הגדול שהכה� א� השנה ימות בכל אבל נשוי,

אינו בראש", חלק ה"מקריב הוא משמרת בכל ואדרבה בעבודה,

נשוי. להיות חייב

שישא גדול כה� על עשה מצות הרי לשאול: נית� ולכאורה

שאינו א� לעבוד רשאי הוא השנה ימות כל ולמה בתולה נערה

נשוי?

והביאור:

מכלל הבא "לאו הוא בתולה נערה לישא החיוב דעות, לכמה

המצוותעשה" בספר הרמב"� מלשו� משמע וכ� א, יב, הוריות הרא"ש תוס' (ראה

בעשה) עובר בתולה נשא לא שא� כתב שלא מזה לח, חיובמ"ע זה אי� אבל –

ב"קו� חיוב זהו הכיפורי� ביו� כ� שאי� מה ועשה". ב"קו�

ועשה".

ב"קו� מצווה שזוהי משמע כא� הרמב"� מלשו� אמנ�,

הרמב"� דעת וכ� יג)(בפירושוועשה" כא, ויקרא זאתעה"ת שע� אלא

עשה מצות והיא לעבודה שייכת לא בתולה נערה לישא המצוה

תנאי היא הכיפורי� ביו� ורק הגדול, הכה� על המוטלת צדדית

"וכיפר הכתוב מלשו� שמשתמע כפי בעבודה, להשתתפותו

ביתו". ובעד בעדו

(5 dxrd ,172 'nr ,f"ig ,zegiy ihewl)

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו� כהונה חזקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïîfaL íéðäkä ìk̈©Ÿ£¦¤©§©

.íéðäk íä ä÷æça ¯ äfä©¤©£¨¨¥Ÿ£¦

מטע� היא שכהונת� בזמננו לכהני� ביחס הפוסקי� נחלקו

המבי"ט לדעת כהני�. ספק או ודאי כהני� ה� הא� (קריתחזקה,

ח"א המבי"ט שו"ת ביאה.וראה איסורי מהל' פ"כ רט)ספר, כלסי' התורה מ� ,

ושורפי� סוקלי� שהרי דבר לכל כה� הוא הרי לכה� המוחזק

עימו והסכי� דאורייתא. היא חזקה הזה בזמ� וג� החזקות על

מהרי"ט בשו"ת פהבנו סי' הביא(ח"א וכ� ומעתה ד"ה קמט סי' בח"א וכ�

צד) סי' בשו"ת הרא"� .מדברי

הרמ"א הורה סי"ט)וכ� שלא סי' הזה(יו"ד בזמ� תרומה שנות�

יכול ואינו מוחזק, רק מיוחס אינו ואפילו שירצה, כה� לכל

בתשובה סופר' ה'חת� כתב וכ� כה�. שאתה ראיה הבא לו לומר

רצא סי' סו� מכירי�)(יו"ד אנו שאי� אד� בא שא� סיי� אמנ�, .

הב�. פדיו� לו לתת אי� אני כה� וטוע� אותו

הרמב"� פסק י"ג)אבל כה�(בהל' ואמר הזה בזמ� שבא מי :

אבל עצמו... פי על לכהונה אותו מעלי� ואי� נאמ�, אינו אני

נשא וא� למתי�, מטמא ואינו וחללה זונה בגרושה עצמו אוסר

חללה ספק לו והנבעלת לוקה, נטמא סי'או אבהע"ז בשו"ע נפסק (וכ�

.ס"א)ג

פיינשטיי� סי'והגר"מ ח"ד אבהע"ז משה באחדיא)(אגרות כתב,

הבר שבעת מכ� היא ידיעתו שכל ונתברר כה� עצמו שהחזיק

תורה שומר אינו אביו אבל כה�, שהוא מאביו שמע שלו מצוה

אי� ולכ� באביו, מרדו מצד בילדותו אביו מבית ברח וג� כלל

אחיו בת שהיתה אחת אשה וג� כה�. שהוא לומר נאמנות לו

אפשר אי� אמרה: הנזכר אביו ע� בשני שני והיא האב אבי של

כה�. אינו אבי� אחי שהוא אבי והרי כה� שאתה

דברי פי על רק כה� עצמו שמחזיק מאחר כי עוד, והוסי�

מצד ג� כהונה לפסולי לאסרו אי� נאמנות, לו שאי� אביו

ורשאי כה� שאינו והסיק דאיסורא", חתיכה אנפשיה "שוויא

וזהירה צדק גיורת (שהיא הגיורת אשתו ע� לחיות להמשי�

התורה). דיני בכל



מט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ובכלל, התורה מצוות מכל פטור שהקט� כיוו� לחקור: יש

יש הא� התבגר, כשהקט� אלא מתקיי� אינו 'חיוב' המושג

המצוות לקיו� עצמו להכשיר התורה מ� קט� לחייב מקו�

מוכ� יהיה למצוות שבהגיעו כ� מצוות, גיל לפני מועד, מבעוד

כראוי. חובותיו את למלא

על 'חיוב' מושג חל לא התורה שמ� כיוו� הרבי: ומחדש

המצוות את לקיי� שיוכל כדי הדברי� מטבע א� הרי קט�,

הכנה זמ� והכשרה, בלימוד עצמו את שיכי� צור� יש כשיגדל

על שיחול ייתכ� לא כי שגדל, אחרי רק מתחיל התורה מ� זו

לקיימו ביכולתו אי� טבעו שמעצ� באופ� כלשהו חיוב האד�

זמ� בפרק ולמידה חינו� של בהקדמה תלוי המצוה שקיו� וכיו�

בעצ� נכללי� וההכשרה הלימוד שג� מכ� להסיק יש מסוי�,

החיוב. חלות

ביבמות הגמרא מדברי לדבר ב)ראיה הגר(מז, את שמיידעי�

שיחדל בכדי נעשה זה וג� – וחמורות קלות מצוות מקצת רק

עיקרי אותו "ומודיעי� כ�: על מוסי� והרמב"� להתגייר. מרצונו

שהוא ומאריכי�הדת ומזלות כוכבי� עבודת ואיסור ה' ייחוד

זה". בדבר מאריכי� ואי� מצוות... מקצת אותו ומודיעי� הזה בדבר

אי� הגירות לפני למד לא הגר שא� ברור הרי ולכאורה,

לאחר מיד המצוות את לקיי� ביכולתו יהיה לא מצוות לקיי�

המצוות פרטי כל את אותו מלמדי� אי� מדוע כ� וא� הגירות

זה"? בדבר מאריכי� "אי� אלא

החיוב שכל מאחר למצוות: שמגיע לקט� דומה הדבר אלא

חיוב ג� הרי הגירות, אחרי רק מתחיל ומצוות בתורה הגר של

ללימוד הדרוש הזמ� ובמש� אז, רק מתחיל והלימוד ההכנה

לא שעדיי� מצוות קיו� אי על עובר אינו מצוות לקיו� ו'חינו�'

לעשות�. אי� ו'התחנ�' למד

(67 'nr ,d"lg ,zegiy ihewl)

ה'תשס"ט מנ"א ל' חמישי יו� לעבודה? תנאי הם האם כ"ג� נישואי

:‚"È ‰ÎÏ‰ ,Ê"È ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ìò äNò úåöî¦§©£¥©

:øîàpL ,åéìò øñàz ¯ øâázMîe ;äìeúa äøòð àOiL ,ìBãb ïäkŸ¥¨¤¦¨©£¨§¨¦¤¦§Ÿ¥¨¥¨¨¤¤¡©

."çwé äéìeúáa äMà ,àeäå"§¦¨¦§¤¨¦¨

ובעד בעדו "וכפר נאמר הכיפורי� ביו� גדול כה� בעבודת

ו)ביתו" טז, זו(ויקרא "ביתו (בתחילתה): ביומא חז"ל ודרשו .

להיות צרי� הכיפורי� ביו� העובד הגדול שהכה� ומכא� אשתו"

להשתת� רשאי הגדול שהכה� א� השנה ימות בכל אבל נשוי,

אינו בראש", חלק ה"מקריב הוא משמרת בכל ואדרבה בעבודה,

נשוי. להיות חייב

שישא גדול כה� על עשה מצות הרי לשאול: נית� ולכאורה

שאינו א� לעבוד רשאי הוא השנה ימות כל ולמה בתולה נערה

נשוי?

והביאור:

מכלל הבא "לאו הוא בתולה נערה לישא החיוב דעות, לכמה

המצוותעשה" בספר הרמב"� מלשו� משמע וכ� א, יב, הוריות הרא"ש תוס' (ראה

בעשה) עובר בתולה נשא לא שא� כתב שלא מזה לח, חיובמ"ע זה אי� אבל –

ב"קו� חיוב זהו הכיפורי� ביו� כ� שאי� מה ועשה". ב"קו�

ועשה".

ב"קו� מצווה שזוהי משמע כא� הרמב"� מלשו� אמנ�,

הרמב"� דעת וכ� יג)(בפירושוועשה" כא, ויקרא זאתעה"ת שע� אלא

עשה מצות והיא לעבודה שייכת לא בתולה נערה לישא המצוה

תנאי היא הכיפורי� ביו� ורק הגדול, הכה� על המוטלת צדדית

"וכיפר הכתוב מלשו� שמשתמע כפי בעבודה, להשתתפותו

ביתו". ובעד בעדו

(5 dxrd ,172 'nr ,f"ig ,zegiy ihewl)

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו� כהונה חזקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ‰‡È· È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰ïîfaL íéðäkä ìk̈©Ÿ£¦¤©§©

.íéðäk íä ä÷æça ¯ äfä©¤©£¨¨¥Ÿ£¦

מטע� היא שכהונת� בזמננו לכהני� ביחס הפוסקי� נחלקו

המבי"ט לדעת כהני�. ספק או ודאי כהני� ה� הא� (קריתחזקה,

ח"א המבי"ט שו"ת ביאה.וראה איסורי מהל' פ"כ רט)ספר, כלסי' התורה מ� ,

ושורפי� סוקלי� שהרי דבר לכל כה� הוא הרי לכה� המוחזק

עימו והסכי� דאורייתא. היא חזקה הזה בזמ� וג� החזקות על

מהרי"ט בשו"ת פהבנו סי' הביא(ח"א וכ� ומעתה ד"ה קמט סי' בח"א וכ�

צד) סי' בשו"ת הרא"� .מדברי

הרמ"א הורה סי"ט)וכ� שלא סי' הזה(יו"ד בזמ� תרומה שנות�

יכול ואינו מוחזק, רק מיוחס אינו ואפילו שירצה, כה� לכל

בתשובה סופר' ה'חת� כתב וכ� כה�. שאתה ראיה הבא לו לומר

רצא סי' סו� מכירי�)(יו"ד אנו שאי� אד� בא שא� סיי� אמנ�, .

הב�. פדיו� לו לתת אי� אני כה� וטוע� אותו

הרמב"� פסק י"ג)אבל כה�(בהל' ואמר הזה בזמ� שבא מי :

אבל עצמו... פי על לכהונה אותו מעלי� ואי� נאמ�, אינו אני

נשא וא� למתי�, מטמא ואינו וחללה זונה בגרושה עצמו אוסר

חללה ספק לו והנבעלת לוקה, נטמא סי'או אבהע"ז בשו"ע נפסק (וכ�

.ס"א)ג

פיינשטיי� סי'והגר"מ ח"ד אבהע"ז משה באחדיא)(אגרות כתב,

הבר שבעת מכ� היא ידיעתו שכל ונתברר כה� עצמו שהחזיק

תורה שומר אינו אביו אבל כה�, שהוא מאביו שמע שלו מצוה

אי� ולכ� באביו, מרדו מצד בילדותו אביו מבית ברח וג� כלל

אחיו בת שהיתה אחת אשה וג� כה�. שהוא לומר נאמנות לו

אפשר אי� אמרה: הנזכר אביו ע� בשני שני והיא האב אבי של

כה�. אינו אבי� אחי שהוא אבי והרי כה� שאתה

דברי פי על רק כה� עצמו שמחזיק מאחר כי עוד, והוסי�

מצד ג� כהונה לפסולי לאסרו אי� נאמנות, לו שאי� אביו

ורשאי כה� שאינו והסיק דאיסורא", חתיכה אנפשיה "שוויא

וזהירה צדק גיורת (שהיא הגיורת אשתו ע� לחיות להמשי�

התורה). דיני בכל



v"ndqeנ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת אסורות מאכלות של השלילית תכונתם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïä äNò úåöî¦§©£¥¥

øznL áâçå âãå óBòå äiçå äîäa ïéa ïäa ïéìécánL ïéðîéqä©¦¨¦¤©§¦¦¨¤¥§¥¨§©¨§§¨§¨¨¤ª¨

äîäaä ïéa ízìcáäå" :øîàpL ¯ ïìëàì øzî ïéàL ïéáe ,ïìëàì§¨§¨¥¤¥ª¨§¨§¨¤¤¡©§¦§©§¤¥©§¥¨

."øähì àîhä óBòä ïéáe ,äàîhì äøähä©§Ÿ̈©§¥¨¥¨©¨¥©¨Ÿ

מהאסורי�, נשתנו ובמה הכשרי� המאכלי� של לטיב� ביחס

המפרשי� ועוד)האריכו אֿכג יא, ויקרא אברבנאל יש(ראה: ובכללות .

בדבר: שיטות שלוש

שכל הרמב"� כדברי מאוסי�, ה� האסורי� המאכלי� א)

היה ואילו מגונה". "מזונ� באכילה אסרה שהתורה המאכלי�

יותר והבתי� השווקי� היו באכילה, מותר למשל, החזיר,

את לדעת אמצעי ה� הכשרות וסימני הכסא, מבית מלוכלכי�

מה הוא שבבשר והטוב המגונה. המי� מ� המשובח "המי�

לאכלו" לנו נבוכי�שהותר מח)(מורה פרק .ח"ג

החינו� ספר בעל עט)ב) כלי(מצוה הוא שהגו� מאחר כי כתב

לעול�, תושל� לא הנשמה מלאכת הגו� ובלי ופעולתה, לנפש

התורה הרחיקה כ� ועל נזק, לו יקרה שלא הגו� על לשמור יש

נזק. בגו� שגור� דבר מכל היהודי את

עראמה יצחק רבי ישראל. מחכמי רבי� חלקו זו גישה על

נועדו הכשרות דיני שא� כתב, שמיני) פרשת יצחק, (עקדת

להיותה האלקית התורה מדרגת "נתמעטה אזי הגו� על לשמור

בדבריה� הקצרי� הרפואות מספרי קט� חיבור במדרגת

להיות האסורי� המאכלי� את להשביח נית� וכ� וטעמ�".

שהגויי� ועוד, הגו�. לבריאות יזיקו שלא כ� באיכות� מעולי�

ושאר החזיר בשר אוכלי כשרות, הלכות על שומרי� שלא

על חיי� שה� "ראינו� הטמאי�, והדגי� והעופות הבהמות

בה�". כושל ואי� עיי� ואי� הבריאות,

הרמב"� לדעת יג)ג) יא, המאכלי�(ויקרא את אוסרת התורה ,

דורס, עו� אכילת בה�. הטבועות שליליות תכונות בגלל הללו

אכזרי. להיות לאד� תגרו� למשל,

ה'עקדת ובלשו� האד� את לקדש נועדו הכשרות דיני זה לפי

עול וקבלת והפרישות הזהירות חיי האד� "שיחיה יצחק':

לה� מתאוה שנפשו דברי� בהרבה עצמו בצמצ� שמי�, מלכות

בה�". מורגלות האומות ושאר

- h"qyz'd a`Îmgpn e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd lel` 'aÎa`Îmgpn e"k -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ו ראשו� יו�

ג ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

.‡�� עליה ��א יבמה היתה אפ�� קט�, א�ת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָה�א
�ט�ר זה הרי � אחד וי�� �ני� א�ת��ע על ה�א וכ� ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

החר�ת ועל ואנ�ר�גינ�ס, טמט�� וא�ת ו��טה, ְְְְְִֵֶֶַַַ�ְְֵֵֵֶֶחר�
א�וה��טה �ספק מק��ת �היא א�ה ועל ה��ח, א�ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ְֵֶֶָ

א�ת� מ�י� מזידי�, הי� וא� �ט�רי�. ��� � �ספק ְְְִִִִִַָָָ�ְְֵֶֶָֹמגר�ת
מר��ת. ְַַַמ�ת

אביה·. ק��� א� � ה�ד�ל א�ת ה�ט�ה על הריה�א , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
�מ� �על� על ונאסרה מ�ל��, �ט�רה והיא �חנק; ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
א�ת� מ�י� מא��, �ת היא וא� ��טה. �הלכ�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ��ארנ�

�ה�. היה ואפ�� לבעל�, מ�רת והיא מר��ת; ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ�ְְִַַַמ�ת

�על�‚. �היה �י� � אי� א�ת ��היא ���תה �ה� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ת
נתי� א� ממזר �על� היה ואפ�� י�ראל, �היה �י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�ה�

בא"י] שישבו אומות ז�[מז' הרי � לאוי� מח�בי �אר ְֲִֵֵָ�ְֵָא�
לזנת תחל �י �ה�, אי� "�בת ��אמר: �א�..��רפה, ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

�חנק, �ה� א�ת י�ראל �ת וכ� �חנק. �ב�על� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ��ר�";
אי�. א�ת �ל ְִִֵֶָ�די�

�סקילה„. �ניה� מאר�ה, נערה על ח�בי�ה�א ואינ� . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אביה; �בית והיא מאר�ה, �ת�לה נערה ��היה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ��א �י על א� לח�ה ��כנסה א� ��גרת, ְֲִִֶַַָָֹ�ְְְְִֶֶֶָָָהיתה
�חנק. ז� הרי � ��ר� וז�ת ה�על ל�ל�חי האב מסר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפ��

�סקילה,‰. ה�א � אביה �בית מאר�ה קט�ה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוה�א
�ט�רה �סקילה.והיא ���ת, �ה� �ת מאר�ה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Âא זה אביה, �ר��ת �ת�לה והיא ע�רה, עליה חר�א� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ
�ברי� ��ה �חנק. וכ�� �סקילה, הרא��� הרי � ְְִֶֶֶַָָ�ְְֲִִִֵֶָָזה
��א עליה �א� א� אבל �דר��; עליה ��א� ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאמ�רי�?

�סקילה וכ�� �ת�לה, היא עדי� � .�דר�� ְְְְֲִִַַָָ�ְִִָָ

.Êי� על א� � ���רת א� מ�חררת �היתה מאר�ה ְִִֶֶֶַַ�ְְְֲֶַָָָָָֹנערה
הרי �ני�, �ל� מ�ת �ח�תה והיא נת��רה א� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ����חררה

אי� א�ת �כל �חנק .ז� ְְִֵֶֶֶָ

.Á�א� הח���? ה�א �מה רע, �� �מ�ציא י� חד� ְִִִִֵֵֶַַַָָ�י�
נערה ��היתה ���תה עדי� �בא� אמת, ה�בר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מ�ית ��צאת אחר ���תה �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמאר�ה,
� ה�על �עילת קד� לח�ה ��כנסה אחר ז�תה ְִֶַַַַָֹ�ְְְְֲִִִֶַַַָָואפ��
נער�ת �אר אבל אביה; �ית �תח על א�ת� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָס�קלי�
מאחר ��נ� רע, �� ה�צאת �י� לה� היה ��א ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמאר��ת

�חנק ה� הרי � האב מ�ית למד�,��צא� הא ��ארנ�. �מ� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
וי� �חנק, �היא אי� א�ת י� מית�ת: �ל� אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹ��א�ת
�סקילה. �היא אי� א�ת וי� ��רפה, �היא אי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָא�ת

.Ëבית� ז�ת א� ���תה? מאר�ה נערה את ס�קלי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכ�
אחר א�א העדי� עליה העיד� ��א �י על א� � ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
�ית �תח על נסקלת ז� הרי ונ�את, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��אה
על א� � האב א�ת� ��מסר קד� חמיה �בית ז�ת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;

נסקלת ז� הרי אביה, לבית �חזרה אחר עליה �העיד� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�י
ההיא העיר �ער �תח .על ִִֶַַַַַָ

.È�א � �על� ��על� אחר א� ��גרה, אחר העדי� ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�א�
ז� הרי נערה, ��היתה אביה �בית ���תה �העיד� �י ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ה�קילה �בית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èנסקלת � �קד�ה ולדת� �קד�ה, ��א ה�רת� ְִֶֶָ�ְְִֵָָָ�ְְִֶָָָָֹהיתה
העיר �ער �תח �תחעל על א�ת� לסקל ��צות� מי �ל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על א�ת� ס�קלי� ��יי�, �ר�� עיר היתה א� � העיר ְִִַָָ�ְִִִֶַַָָָ�ער
�ית �תח על א�ת� לסקל ��צות� מי וכל �י�. �ית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�תח
ל� היה ולא אב ל� �היה א� אב, ל� היה לא א� � ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
�ית "�תח נאמר לא ה�קילה; �בית נסקלת ז� הרי � ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ית

למצוה. א�א ְְִֶָָָאב"

.·È�א �רת ח�ב � הר�ה �יא�ת הערי�ת מ� ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�א
�י� �ית �אי� �י על א� �ביאה; �יאה �ל על �י� �ית ִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
ל� נח�ב�ת ה�יא�ת הרי אחת, מיתה א�א להמית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיכ�לי�
מ�מ�ת עליה �ח�בי� אחת �יאה �א א� וכ� הר�ה. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�עבר�ת

ו��,[לאוי�] �� �ל על קר�� מביא ��גג, היה א� � ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהר�ה
�גג�ת; �הלכ�ת ��ת�אר �מ� אחת, �יאה �היא �י על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָא�
�א י� וכ� הר�ה. �עבר�ת ל� נח�בת ז� הרי מזיד, היה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוא�
��ת�אר. �מ� הר�ה מלק��ת עליה ול�קה אחת, ְְְִֵֵֶַָ�ְְִֶֶַַַָָָ�יאה

.‚Èרה"�פחה��� האמ�רה �פחהחר�פה" �חצי� היא � ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ
"לא ��אמר: עברי, לעבד �מק��ת ח�רי�, �ת ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַֹ�ְְְִֶַָוחצי�
ח�בי� ,��� נ��חררה א� הא � ח��ה" לא �י ִַָָ�ְְְִִַָָָָ�ְִֹי�מת�,
�מ� �מ�רה, אי� א�ת �ע�ה �הרי �י�, �ית מיתת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה

אי��ת. �הלכ�ת ְְְִִֵֶַ��ארנ�

.„È� ����רה אס�ר�ת �יא�ת מ�ל מ��ה ז�, �פחה ֲִִֶַָָָ�ְְִִַָ�יאת
�היה" "��רת ��אמר: ל�קה, היא קר���הרי ח�ב וה�א ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מזיד אחד ��גג אחד א�מ�". את "והביא ��אמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא��,
�י� הר�ה, �יא�ת עליה וה�א א��; מביא חר�פה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ��פחה
מלק�ת ח�בת היא אבל אחד. א�� מביא � ��גגה �י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�זד��
לאוי�. ח�בי ��אר מזידה, היתה א� �ביאה, �יאה �ל ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָעל

.ÂËעד �ט�ר, � �יאת� �מר ולא חר�פה ��פחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹה�ערה
ה�ע�לה, ה�ד�לה, על א�א ח�ב ואינ� �יאת�. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��גמר

קט�ה היתה א� אבל �ברצ�נ�; היתהה�זידה, ��א א� , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ
א� א��ע�לה, וכ� �ט�ר. � י�נה א� אנ�סה א� ��גגת �היתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ה�וה לא חר�פה ���פחה � �ט�ר �דר��, ��א עליה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ�א
זרע". "�כבת ��אמר: �דר��, ��א לביאה �דר�� ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יאה
��אמר: לביאה, �יאה �י� ח�ק לא �יא�ת, ��אר ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
לא�ה. מ��ב�ת ��ני ה�ת�ב מ�יד א�ה", ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ"מ��בי

.ÊËה�א � �ט�ר �ה�א חר�פה ��פחה �אמרנ� מק�� ְְְֲִֶֶַָָָָָָ�ל
א�ת� מ�י� אבל ה�לק�ת; מ� �ט�רה והיא ה�ר��, מ� ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ�ט�ר
�גד�לי�. מזידי� �ניה� הי� א� מ�בריה�, מר��ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמ�ת

.ÊÈהיא � חר�פה �פחה על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
קר�� מביא וה�א �בע�להל�קה, �ד�לה ��היה וה�א ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

zea` iwxt zegiyÎihewl

התחיה, (עול� הבא" לעול� חלק לה� יש ישראל ש"כל

ש(ג�) מאחר בגופי�), הואsebdנשמות ישראל" "כל של

"ici dyrnהקדושֿברו�ֿהוא של דוקא29" ואדרבה, ;

ה" קיי� ידי" "סו�x`tzdlב"מעשה שדוקא לפי ,"

תחלה". "במחשבה הוא מעשה"

ממנה להבטל יכול אינו יהודי שו� לקיי�30ולכ� שלא ,

הקצוות: ובשני – דאבות מילי

שאינו גו� שלlekiאי� גופו כי הואlkלהתברר, יהודי

ולא הקדושֿברו�ֿהוא, ידי יוכלjiiyמעשה שלא

הקדוש31ֿלהתברר של ידיו מעשה להיותו מזו: ויתירה .

נידח" ממנו ידח "בל בודאי הרי של32ברו�ֿהוא ובסופו ,

יתברר; בודאי דבר

יהודי איזה עבור מדי" "נמוכה אינה זו עבודה ולאיד�:

הוא האמיתי דחסידותא" ה"מילי ואדרבה, שיהיה.

הגו� וזיכו� בבירור ידי"33העבודה ב"מעשה דוקא כי ,

תחלה". במחשבה מעשה ש"סו� וכנ"ל ה"להתפאר", ישנו

(b"lyz ixg` t"y zgiye *xn`nn)
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מה29) מתור� – הגו� על קאי ידי" ש"מעשה – בפני� המבואר ע"פ

מוכח מזה דוקא כי – המפרשי�) (וכקושיית הכתוב סיו� ג� מביא שהתנא

אפשר "אר�" הלשו� (משא"כ בגופי� נשמות שהוא התחי' בעול� שאיירי

ועוד). א. ט, ואתחנ� לקו"ת ראה – ג"ע על לפרש

שהרמב"� מה מוב� פיה"מl`ועפ"ז (ראה במשנה הכתוב סיו� גריס

שינויי וראה ה"ה. פ"ג תשובה הל' רמב"� ש�. סנהדרי� קאפח הוצאת

עול� (ג"ע) על קאי הבא עול� לדעתו כי ש�), סנה' למשניות נוסחאות

zenypd.(פ"ח תשובה הל' וראה ש�. חלק פיה"מ (ראה

ספ"ב.30) אבות

(ראה31) כלה שגופה ש�) (סנה' לעוה"ב חלק לה� שאי� מאלו חו�

ד'*, אות ש� וביאורי� p"ye71תשובות הערה 409 ע' חי"ח לקו"ש וראה .(

ואכ"מ. ש�. ובשוה"ג

(32.11 ע' ש� וראה .135 ע' שלו� תורת עד"ז ראה

נ"ע33) מהורש"ב אדמו"ר כ"ק ממכתב ולהעיר .444 ע' לקמ� ג� ראה

עומק בחי' להמשי� בתחלתו): יו� היו� .17 ע' ומעי� בקונטרס iptezein(נדפס

(נת' כו' הטבעיות מהמדות ומגונה רעה מדה כל מאתנו לגרש ה'.. תורת

תשכ"א). וישב ש"פ בשיחת

.l"end .jli`e gnw 'r my ycew zexb` (*

.l"end .(p"yz ,z"dw) r"ta qxhpewa qtcp (*

•
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ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת אסורות מאכלות של השלילית תכונתם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïä äNò úåöî¦§©£¥¥

øznL áâçå âãå óBòå äiçå äîäa ïéa ïäa ïéìécánL ïéðîéqä©¦¨¦¤©§¦¦¨¤¥§¥¨§©¨§§¨§¨¨¤ª¨
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."øähì àîhä óBòä ïéáe ,äàîhì äøähä©§Ÿ̈©§¥¨¥¨©¨¥©¨Ÿ

מהאסורי�, נשתנו ובמה הכשרי� המאכלי� של לטיב� ביחס

המפרשי� ועוד)האריכו אֿכג יא, ויקרא אברבנאל יש(ראה: ובכללות .

בדבר: שיטות שלוש

שכל הרמב"� כדברי מאוסי�, ה� האסורי� המאכלי� א)

היה ואילו מגונה". "מזונ� באכילה אסרה שהתורה המאכלי�

יותר והבתי� השווקי� היו באכילה, מותר למשל, החזיר,

את לדעת אמצעי ה� הכשרות וסימני הכסא, מבית מלוכלכי�

מה הוא שבבשר והטוב המגונה. המי� מ� המשובח "המי�

לאכלו" לנו נבוכי�שהותר מח)(מורה פרק .ח"ג

החינו� ספר בעל עט)ב) כלי(מצוה הוא שהגו� מאחר כי כתב

לעול�, תושל� לא הנשמה מלאכת הגו� ובלי ופעולתה, לנפש

התורה הרחיקה כ� ועל נזק, לו יקרה שלא הגו� על לשמור יש

נזק. בגו� שגור� דבר מכל היהודי את

עראמה יצחק רבי ישראל. מחכמי רבי� חלקו זו גישה על

נועדו הכשרות דיני שא� כתב, שמיני) פרשת יצחק, (עקדת

להיותה האלקית התורה מדרגת "נתמעטה אזי הגו� על לשמור

בדבריה� הקצרי� הרפואות מספרי קט� חיבור במדרגת

להיות האסורי� המאכלי� את להשביח נית� וכ� וטעמ�".

שהגויי� ועוד, הגו�. לבריאות יזיקו שלא כ� באיכות� מעולי�

ושאר החזיר בשר אוכלי כשרות, הלכות על שומרי� שלא

על חיי� שה� "ראינו� הטמאי�, והדגי� והעופות הבהמות

בה�". כושל ואי� עיי� ואי� הבריאות,

הרמב"� לדעת יג)ג) יא, המאכלי�(ויקרא את אוסרת התורה ,

דורס, עו� אכילת בה�. הטבועות שליליות תכונות בגלל הללו

אכזרי. להיות לאד� תגרו� למשל,

ה'עקדת ובלשו� האד� את לקדש נועדו הכשרות דיני זה לפי

עול וקבלת והפרישות הזהירות חיי האד� "שיחיה יצחק':

לה� מתאוה שנפשו דברי� בהרבה עצמו בצמצ� שמי�, מלכות

בה�". מורגלות האומות ושאר

- h"qyz'd a`Îmgpn e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyh"qyz'd lel` 'aÎa`Îmgpn e"k -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ו ראשו� יו�

ג ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

.‡�� עליה ��א יבמה היתה אפ�� קט�, א�ת על ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָה�א
�ט�ר זה הרי � אחד וי�� �ני� א�ת��ע על ה�א וכ� ; ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

החר�ת ועל ואנ�ר�גינ�ס, טמט�� וא�ת ו��טה, ְְְְְִֵֶֶַַַ�ְְֵֵֵֶֶחר�
א�וה��טה �ספק מק��ת �היא א�ה ועל ה��ח, א�ת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ�ְֵֶֶָ

א�ת� מ�י� מזידי�, הי� וא� �ט�רי�. ��� � �ספק ְְְִִִִִַָָָ�ְְֵֶֶָֹמגר�ת
מר��ת. ְַַַמ�ת

אביה·. ק��� א� � ה�ד�ל א�ת ה�ט�ה על הריה�א , ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
�מ� �על� על ונאסרה מ�ל��, �ט�רה והיא �חנק; ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
א�ת� מ�י� מא��, �ת היא וא� ��טה. �הלכ�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ��ארנ�

�ה�. היה ואפ�� לבעל�, מ�רת והיא מר��ת; ְֲֲִֵֶֶַַָָָֹ�ְְִַַַמ�ת

�על�‚. �היה �י� � אי� א�ת ��היא ���תה �ה� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�ת
נתי� א� ממזר �על� היה ואפ�� י�ראל, �היה �י� ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ�ה�

בא"י] שישבו אומות ז�[מז' הרי � לאוי� מח�בי �אר ְֲִֵֵָ�ְֵָא�
לזנת תחל �י �ה�, אי� "�בת ��אמר: �א�..��רפה, ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

�חנק, �ה� א�ת י�ראל �ת וכ� �חנק. �ב�על� ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ��ר�";
אי�. א�ת �ל ְִִֵֶָ�די�

�סקילה„. �ניה� מאר�ה, נערה על ח�בי�ה�א ואינ� . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אביה; �בית והיא מאר�ה, �ת�לה נערה ��היה עד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹסקילה
נבעלה, ��א �י על א� לח�ה ��כנסה א� ��גרת, ְֲִִֶַַָָֹ�ְְְְִֶֶֶָָָהיתה
�חנק. ז� הרי � ��ר� וז�ת ה�על ל�ל�חי האב מסר� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפ��

�סקילה,‰. ה�א � אביה �בית מאר�ה קט�ה על ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָֹוה�א
�ט�רה �סקילה.והיא ���ת, �ה� �ת מאר�ה ונערה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

.Âא זה אביה, �ר��ת �ת�לה והיא ע�רה, עליה חר�א� ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָ
�ברי� ��ה �חנק. וכ�� �סקילה, הרא��� הרי � ְְִֶֶֶַָָ�ְְֲִִִֵֶָָזה
��א עליה �א� א� אבל �דר��; עליה ��א� ְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאמ�רי�?

�סקילה וכ�� �ת�לה, היא עדי� � .�דר�� ְְְְֲִִַַָָ�ְִִָָ

.Êי� על א� � ���רת א� מ�חררת �היתה מאר�ה ְִִֶֶֶַַ�ְְְֲֶַָָָָָֹנערה
הרי �ני�, �ל� מ�ת �ח�תה והיא נת��רה א� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ����חררה

אי� א�ת �כל �חנק .ז� ְְִֵֶֶֶָ

.Á�א� הח���? ה�א �מה רע, �� �מ�ציא י� חד� ְִִִִֵֵֶַַַָָ�י�
נערה ��היתה ���תה עדי� �בא� אמת, ה�בר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָנמצא
אביה, מ�ית ��צאת אחר ���תה �י על וא� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמאר�ה,
� ה�על �עילת קד� לח�ה ��כנסה אחר ז�תה ְִֶַַַַָֹ�ְְְְֲִִִֶַַַָָואפ��
נער�ת �אר אבל אביה; �ית �תח על א�ת� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָס�קלי�
מאחר ��נ� רע, �� ה�צאת �י� לה� היה ��א ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹמאר��ת

�חנק ה� הרי � האב מ�ית למד�,��צא� הא ��ארנ�. �מ� ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
וי� �חנק, �היא אי� א�ת י� מית�ת: �ל� אי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָֹ��א�ת
�סקילה. �היא אי� א�ת וי� ��רפה, �היא אי� ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָא�ת

.Ëבית� ז�ת א� ���תה? מאר�ה נערה את ס�קלי� ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהיכ�
אחר א�א העדי� עליה העיד� ��א �י על א� � ִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאביה
�ית �תח על נסקלת ז� הרי ונ�את, חמיה לבית ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ��אה
על א� � האב א�ת� ��מסר קד� חמיה �בית ז�ת ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹאביה;

נסקלת ז� הרי אביה, לבית �חזרה אחר עליה �העיד� ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�י
ההיא העיר �ער �תח .על ִִֶַַַַַָ

.È�א � �על� ��על� אחר א� ��גרה, אחר העדי� ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ�א�
ז� הרי נערה, ��היתה אביה �בית ���תה �העיד� �י ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

ה�קילה �בית .נסקלת ְְְִִֵֶֶַָ

.‡Èנסקלת � �קד�ה ולדת� �קד�ה, ��א ה�רת� ְִֶֶָ�ְְִֵָָָ�ְְִֶָָָָֹהיתה
העיר �ער �תח �תחעל על א�ת� לסקל ��צות� מי �ל . ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

על א�ת� ס�קלי� ��יי�, �ר�� עיר היתה א� � העיר ְִִַָָ�ְִִִֶַַָָָ�ער
�ית �תח על א�ת� לסקל ��צות� מי וכל �י�. �ית ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�תח
ל� היה ולא אב ל� �היה א� אב, ל� היה לא א� � ְִִֶָָָָָָָָָָָָֹֹאביה
�ית "�תח נאמר לא ה�קילה; �בית נסקלת ז� הרי � ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ�ית

למצוה. א�א ְְִֶָָָאב"

.·È�א �רת ח�ב � הר�ה �יא�ת הערי�ת מ� ערוה על ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָה�א
�י� �ית �אי� �י על א� �ביאה; �יאה �ל על �י� �ית ִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמיתת
ל� נח�ב�ת ה�יא�ת הרי אחת, מיתה א�א להמית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיכ�לי�
מ�מ�ת עליה �ח�בי� אחת �יאה �א א� וכ� הר�ה. ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�עבר�ת

ו��,[לאוי�] �� �ל על קר�� מביא ��גג, היה א� � ְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהר�ה
�גג�ת; �הלכ�ת ��ת�אר �מ� אחת, �יאה �היא �י על ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָא�
�א י� וכ� הר�ה. �עבר�ת ל� נח�בת ז� הרי מזיד, היה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָוא�
��ת�אר. �מ� הר�ה מלק��ת עליה ול�קה אחת, ְְְִֵֵֶַָ�ְְִֶֶַַַָָָ�יאה

.‚Èרה"�פחה��� האמ�רה �פחהחר�פה" �חצי� היא � ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָ
"לא ��אמר: עברי, לעבד �מק��ת ח�רי�, �ת ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַֹ�ְְְִֶַָוחצי�
ח�בי� ,��� נ��חררה א� הא � ח��ה" לא �י ִַָָ�ְְְִִַָָָָ�ְִֹי�מת�,
�מ� �מ�רה, אי� א�ת �ע�ה �הרי �י�, �ית מיתת ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה

אי��ת. �הלכ�ת ְְְִִֵֶַ��ארנ�

.„È� ����רה אס�ר�ת �יא�ת מ�ל מ��ה ז�, �פחה ֲִִֶַָָָ�ְְִִַָ�יאת
�היה" "��רת ��אמר: ל�קה, היא קר���הרי ח�ב וה�א ; ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

מזיד אחד ��גג אחד א�מ�". את "והביא ��אמר: ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָא��,
�י� הר�ה, �יא�ת עליה וה�א א��; מביא חר�פה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ��פחה
מלק�ת ח�בת היא אבל אחד. א�� מביא � ��גגה �י� ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�זד��
לאוי�. ח�בי ��אר מזידה, היתה א� �ביאה, �יאה �ל ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָעל

.ÂËעד �ט�ר, � �יאת� �מר ולא חר�פה ��פחה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָֹה�ערה
ה�ע�לה, ה�ד�לה, על א�א ח�ב ואינ� �יאת�. ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��גמר

קט�ה היתה א� אבל �ברצ�נ�; היתהה�זידה, ��א א� , ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹ
א� א��ע�לה, וכ� �ט�ר. � י�נה א� אנ�סה א� ��גגת �היתה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָ

ה�וה לא חר�פה ���פחה � �ט�ר �דר��, ��א עליה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֹ�א
זרע". "�כבת ��אמר: �דר��, ��א לביאה �דר�� ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יאה
��אמר: לביאה, �יאה �י� ח�ק לא �יא�ת, ��אר ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאבל
לא�ה. מ��ב�ת ��ני ה�ת�ב מ�יד א�ה", ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ"מ��בי

.ÊËה�א � �ט�ר �ה�א חר�פה ��פחה �אמרנ� מק�� ְְְֲִֶֶַָָָָָָ�ל
א�ת� מ�י� אבל ה�לק�ת; מ� �ט�רה והיא ה�ר��, מ� ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ�ט�ר
�גד�לי�. מזידי� �ניה� הי� א� מ�בריה�, מר��ת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָמ�ת

.ÊÈהיא � חר�פה �פחה על ��א אחד וי�� �ני� ��ע ��ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
קר�� מביא וה�א �בע�להל�קה, �ד�לה ��היה וה�א ; ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
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��תח�ב עד קר�� ח�ב האי� �אי� � ��ארנ� �מ� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�ברצ�נ�,
א�מ�". את והביא �היה "��רת ��אמר: מלק�ת, ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹהיא

ד ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

הערי�ת‡. �ל ��אר היא הרי �י�ה��ה, ,�� ה�ערה . ְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קט�ה היתה ואפ�� �רת, ח�ב � �דר�� ��א �י� ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ�דר��
מ��אה �ה�ת ערי�ת; ��אר אחד, וי�� �ני� �ל� ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�ת
�זיבה. מ��אה ימי� ע�רה �בת לדת�, �י�� ואפ�� ְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָ�נ�ה
לקט�ה �ד�לה �י� הפר� �אי� ה�מ�עה, מ�י זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָודבר

וזיב�ת. נ��ת ְְִִַ�ְלטמאת

לא·. ואפ�� ה�מי�, �בעת �ל ה��ה על ה�א ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָֹואחד
רא��� י�� א�א �לראתה זכר י�לדת על ה�א ואחד , ְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ה�בה על א� ע�ר, אר�עה �ל נקבה י�לדת על א� ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ�בעה,
ה�ל � מ�חררת �י� �פחה �י� �ספירת�, ז�ב� ימי ְֶֶַֹ�ְְְְִִֵֵֵָָָָָ�ל
�נ�ת�", �היה ימי� "�בעת �נ�ה: ��אמר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ�כרת,
�היה", נ�ת� �ימי טמאת�, ז�ב ימי "�ל נאמר: ְְִִִֵֶָָָָ�ְְֱֵֶַָָָ�בזבה
"וטמאה �טמא", ��ת� נ�ת "�ימי א�מר: ה�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ�בי�לדת

�נ�ת�". ְִִַָָ�ְ�בעי�

�ימי�?‚. �ל�יה �ה�מאה אמ�רי� �ברי� ְְְִָָָ�ְֲִִֶֶַַָ��ה
וזבה���בלה נ�ה אבל ה�פ�רי�. ה�מי� אחר מקוה �מי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ע ה�א � מקוה �מי טבל� ��א אפ��וי�לדת מה�, אחת ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ה�ת�ב, �לה �טבילה ��ימי� �רת, ח�ב � �ני� ��ה ְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָאחר
�ה�א טמא, לכל אב �ני� זה ב�י�" "ורחצ� ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��אמר:

��ט�ל. עד ְְִֶַָֹ�ְ�טמאת�

נ�ה„. מ��� עליה� ח�בי� אי� � זבה,ה��יי� מ��� ולא , ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
זכרי� ה��יי�, �ל על �זר� וחכמי� י�לדת. מ��� ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹולא
לעני� � רא� לא �י� רא� �י� �מיד, �זבי� ��הי� ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹ�נקב�ת,

וטהרה. ְְֳָָָ�טמאה

�ל‰. ��ל�י� �ל�ה �ת�� ה��לדת ��ראה �� ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ�ל
נקבה �ל ו��י� ו��ה טהר';זכר, 'ד� ה�קרא ה�א � ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

�בעה אחר ט�בלת א�א מ�על�, הא�ה את מ�נע ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואינ�
�י על א� מ�ת� �מ���ת לנקבה, ע�ר ואר�עה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָלזכר

��תת. ֵֶַָ�ה��

.Âוי�לדת מ��ה ח�� ,���� טבילת� טביל�ת ח�בי ,�ל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
בנ�ת�", �היה ימי� "�בעת �נ�ה: א�מר ה�א ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�הרי
זכר י�לדת וכ� �מיני; �ליל וט�בלת �נ�ה ��� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָ�ְִַָה�בעה
�ה��לדת ע�ר, חמ�ה �ליל נקבה וי�לדת �מיני, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ�ליל

��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַָ�נ�ה,

.Êט�ל� לא ���ט�ל, � טבלה ולא ר�י� ימי� ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹֹֹנתאחרה
אחרת נ�ה ותב�א יטע�, ,���� �ט�ל �א� ��ילה; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�א

��ביעי .לט�ל ְְִִִַֹ

.Á�ואי רח�ק ה�בילה מק�� �היה א� ח�לה, ְְְְִֵֶַָָָָָָָהיתה
א� ה�סטי�, מ�ני ��ילה ולחזר ל� לה�יע יכ�ל�ת ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹה��י�
הרי � ��ילה ה�דינה �ערי ���עלי� מ�ני א� ה��ה, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמ�ני

���� אחריו �ל ��מי� א� ה�מיני, ���� ט�בלת .ז� ְֲִִִֶֶֶַַַַַָָ

.Ëוסת לה� ��� ה��י� ד�]�ל בראיית �חזקת[קביעות � ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
עד א� אני', 'טמאה ל�: ��אמר עד לבעליה�, ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַָָָֹטהרה
אחרת, למדינה �על� הל� ��כ�נ�תיה. נ�ה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�ֶ��חזק

אפ�� ל�, ל�אל צרי� אינ� ���ב�א � טה�רה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָֹוה�יח�
וס��, �ע�נת ��א עליה לבא מ�ר זה הרי � י�נה ְְִֶֶַָָָָָֹֹ�ְְֲֵֵֶָָָמצא�
ל�, אס�רה � נ�ה ה�יח� וא� היא; נ�ה ��א ח��� ְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָואינ�

אני'. 'טה�רה ��אמר: ְֲִֶַַָֹעד

.È:ואמרה וחזרה אני', 'טמאה לבעל�: �אמרה ְְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָָהא�ה
אינ� � �ח�ה' ל� אמר�י והתל �ח�ק ודר� אני, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ'טה�רה

אמתלא נתנה וא� �יצד?[הסבר]נאמנת; נאמנת. לדבריה, ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ל�: ואמרה �חצר, ע�� א�� א� ואח�ת� �על�, ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָ�בע�
ולא אני, 'טה�רה ואמרה: חזרה �� ואחר אני', ְְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָָָֹ'טמאה
��א א��, א� אח�ת� מ�ני א�א אני טמאה ל� ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאמר�י

�זה. ���צא �ל וכ� נאמנת. ז� הרי � א�תנ�' ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹירא�

.‡Èלא � 'נטמאתי' ל�: ואמרה ה�ה�רה, ע� מ��� ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹהיה
וא� �ביאת�; �יציאת� ל� �הניה �ק��י�, וה�א מ�ד ְְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָֹיפר�
ה�י� וה�א נ�ה. ��על �מי �רת ח�ב �ק��י�, וה�א ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�ר�

ערי�ת רגליו��אר צ�רני נ�ע� יע�ה? �יצד א�א . ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מז�עזע ואינ� ו��הה ואחר[זז]��רקע, האבר, ��מ�ת עד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ

מ��ה. נ�מט ��ְִִֶָָָ

.·Èא�� לוס��, סמ�� א��� על ��ב�א לאד� ל� ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָואס�ר
�ני את "וה�ר�� ��אמר: ��מי�, ��עת �� ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ�ראה

מ�מאת�" ����,י�ראל לרא�ת �ר�� היה א� וכ�ה? . ְִִֵָ�ְְְְִִַַַָָָָָָ
��ילה, לרא�ת �ר�� היה וא� ה���; מ�ח�ת ל��� ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאס�ר

ה�ילה. מ�ח�ת ל��� ְְְִִֵַַַַָָאס�ר

.‚Èעבר�� אחר ל��� מ�רת � ראתה ולא וס�� ְֲֵֶֶֶַַַַֹ�ְְֲִַָָָָֹעבר
,���� �ע�ת ��� לרא�ת �ר�� היה �יצד? ה�סת. ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָע�נת
ולא ���� �ע�ת �� עבר� ה���; מ�ח�ת ל��� ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹאס�רה
�ר�� היה א� וכ� לערב. עד ל��� אס�רה � ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָראתה
אס�רה � ראתה ולא ועבר� ��ילה, �ע�ת ��� ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָָֹלרא�ת

ה�מ� ��זרח עד .ל��� ְְִֵֶֶֶַַַַ

.„Èב� י�ראל �ני אחר�ר� עצמ� לב�ק לע�ל� י�ראל, נ�ת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ל�, נכ�נה �מטלית עצמ� האי� מק�ח �יצד? ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָה��מי�.
��א �ה�, ור�אי� ל�; נכ�נה �מטלית עצמ� הא�ה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ�מק�חת

��מי� ��עת �� ��ב�קראת א��� לה�יח לאי� וי� . ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
.��� על נאמנת ,��� על ��אמנת מ��� � ��� ְֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ��טלית

.ÂË,���� �ל ��הי� צריכי� � �ה� ��ק�חי� א�� ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ�גדי�
ונתרככו]�חקי� 'ע�י�'[שנשחקו ה�קראי� וה� �לבני�; ְְְְִִִִִִֵַָָָ

וה�גד ;'��� 'עד נקרא �� ��ק�ח וה�גד זה. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ�עני�
.'��� 'עד נקרא �� היא ְְִִֵֶֶַַַָָ��ק�חת

.ÊË�קד �ח�ה עצמ� ��ב�ק� עד מ����ת אינ� ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹה�נ�ע�ת
��ב�ק;��מי� עד ל��� אס�רה וסת, ל� �אי� וא�ה . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה��מי� לפני אחד ע�י�, ��ני מ���ת היא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָלפיכ�
אינ� וסת, ל� ��� א�ה אבל ה��מי�. לאחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָואחד
אחר אבל צניע�ת. מ��� א�א ה��מי�, לפני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָצריכה
אפ�� ל�. ואחד ל� אחד ע�י�, �ני צריכי� ה�ל � ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ��מי�
��ני א�א ת��� לא � �קט�ה �זקנה, �מניקה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ְמע�רת,

אחד טהרע�י�, �� על וי��בת �ת�לה אבל ל�. ואחד ל� ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מ��ה. ��תת ה�� �הרי ע�י�, צריכה אינ� �ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

.ÊÈניה� לב�ק צריכי� אינ� ר��ת, �עמי� מ�ת� מ��� ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
��� �עד מק�ח א�א �ביאה, �יאה �ל על ��ה� ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהע�י�

- h"qyz'd a`Îmgpn e"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�למחר ה�ילה, �ל �ביאה �יאה �ל אחר ��� �עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
� ��� עד על א� ��� עד על ה�� נמצא הע�י�. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיב�ק�

טמאה ז� �הרי העד ואבד עצמ�, וק�חה מ�ת�, ���ה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
�ח�ה, אחר �עד ��ב�ק עד �נ�ה �ע� ת��� לא ז� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

�אבד. העד על היה �� ֵֶֶַַָָָָָָ��א

.ÁÈעליו ונמצא ה�סת �חת א� ה�ר �חת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�יחה
מ��� א� מרוח]��, = ה���ח;[ מ� �חזקת� טמאה, � ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

מאכלת �� א�א זה �אי� טה�רה, � עגל היה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוא�
ה�ר. �חת ְֶֶֶַַַַָ��הרגה

.ËÈלמחר� �ירכ�, וטח�� ל� ה�ד�ק �עד עצמ� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָק�חה
���חה '��א א�מרי�: ואי� טמאה; ז� הרי � �� עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָנמצא

מאכלת' נהרגה �ירכ� �ד�קא�ת� �אינ� �עד עצמ� ק�חה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היה, לא א� �� ��ק�ח קד� �� עליו היה א� ידעה ולא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹל�,
היה נ�ה; ז� הרי וע�ד, �גריס ה�� היה א� � �� עליו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָָָונמצא

ה�אכלת. מ� א�א �אינ� טה�רה, � מ�א� ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ח�ת

.Îל���מי מ�רת ז� הרי ��מי�, ��עת �� �ראתה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ�ְֵֶֶַ
מ���ת �נ�ה, �פע� �� ראתה �נ�ה; �ע� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ���טהר

�ל אס�רה�ע� ז� הרי ��לי�ית, �� �� ראתה י�ית; ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
לע�ל� זה �על ע� ��אל��� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לוס��, סמ�� ���ה א� אבל .�� לתל�ת �בר �� ְְְְֲִִִִָָָָָָָָָהיה
היה וא� ���ה; ��לה מ�ה, �� היתה ��סת. ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָ��לה
אינ� ה��מי�, �עת ��ראה מ�� מ��ה מ�ת� ��ְַַָָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�ת�� לי י� 'מ�ה ל�מר: א�ה ונאמנת ���ה. ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��לה
וא� לבעל�, מ�רת ותהיה י�צא', ה�� ����ה ְְֲֶֶַַָ�ְְִִֵֶֶֶַַָָָה�ק�ר

��מי�. ��עת ה�ק�ר מ� י�צא ��� �י ְְִִִִֵֶַַַַָָעל

.‡Îמי�מי�� ��עת �� ��נ�ה�ראת רא��נה �ע� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
�ת�ר�, ז� הרי � �� לתל�ת �בר �� ואי� ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָ��לי�ית,
��עת �� �� וראת ל�ני, נ�את ל�ני; לה��א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ��מ�רת
לה��א �מ�רת �ת�ר�, ז� הרי � �עמי� �ל� ְִֵֶֶָ�ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ��מי�
��מי� ��עת �� �� וראת ל�לי�י, נ�את ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָל�לי�י.
ואס�רה �ת�ר�; ז� הרי � ��לי�ית ��נ�ה רא��נה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ�ע�

זה. מחלי ��בריא עד ְְֳִִִֵֵֶֶַַָלה��א

.·Îנר�את?�יצד לא א� נר�את א� לידע עצמ� ��דקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�פ�פרת אבר[צינור]מביאה רצ��[עופרת]�ל �פיה ְְִִֶֶֶָָָָָ

הצדדי�] משני כפול, עד[פתח ה�פ�פרת �מכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָלת�כ�,
מכח�ל ה�פ�פרת �ת�� �מכנסת יכ�לה, �היא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָמק��
ה��� ���יע עד א�ת� וד�פקת רא��, על מ�ח ְִֶֶֶַַַַַָֹ��מ��
רא� על �� נמצא א� ה���. �מ�ציאה הרח�, ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלצ�אר
מ� ��מי� ��עת ר�אה �היא �ה�� �יד�ע ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָה���,
�ה�� �יד�ע � �ל�� ה��� על נמצא לא וא� ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹה�ק�ר.
לה��א �מ�רת היא; �טה�רה ה�דדי�, מ�חק ְִֵֶֶָ�ְְִִִֶַַָָָֹ�ר�אה

אי��ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַלאחרי�,

ה ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

לזיב�ת‡. �י� לנ�ה �י� �אנס, מ��אה �יצד?הא�ה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ע�� א� �המה ראת א� למק��, מ�ק�� ��פצה ְְְְִֵֶָָָָָָָ�ג��
�זה ���צא �ל וכ� ,�� וראת וחמדה זה ע� זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתע�קי�
�כל �מ��אה נטמאת; מק��, מ�ל �� וראת ה�איל �ְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

��ב �מי ז� הרי �חר�ל, ט�ה �� ראת ואפ�� � ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ה�א
הר�ה. �מי� ְִִֵֶַָָמ��ה

החיצ��·. ��ית מ��א�ת ה��י� ��א�ל �י על וא� ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹ
ה�איל �תת, ולא הרח� מ� נעקר א�א לח��, ה�� ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
ה�� �עדי� �י על וא� טמאה, ז� הרי � ה��י� מ�י� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
ה�א היכ� ועד �ב�ר�". ז�ב� יהיה ��" ��אמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ב�ר�,
�מר ��עת האבר אליו ���יע מק�� עד ה��י�? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�י�

�לפני�. עצמ� ה��י� �בי� ְְְִִִִִֵַַַָ�יאה;

ה�לד,‚. נ�צר ��� הרח� �א�ה: חכמי� מ�ל� ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמ�ל
� מ��� י�צא וזבה נ�ה ��� וה�א 'מק�ר', ה�קרא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוה�א
הרח� צ�אר לפני�. לפני �ה�א לפי 'חדר', א�ת� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָק�ראי�
הע��ר ��עת רא�� ��תק�� האר� ה�ק�� וה�א ,����ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ק�ראי� � לדה ��עת הר�ה ונפ�ח ה�לד, י�ל ��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�די

לרח� �ער �ית �ה�א �ל�מר '�ר�זד�ר', .א�ת� ְְְֵֶֶֶַַַָ

מ�יע„. ואינ� ��ר�זד�ר; נכנס האבר �יאה, �מר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ב�עת
לפי מעט מ��� רח�ק א�א ���פני�, רא�� ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹעד

חדרהאצ�ע�ת �י� ה�ר�זד�ר, �מ� החדר מ� �למעלה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
א�ה, �ל ביצי� ��י �� ��� ה�ק�� ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָל�ר�זד�ר,
זה מק�� � ��� זרע �כבת מת��לת ��ה� ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוה�בילי�
לגג העל�ה מ� �ת�ח נקב �כמ� 'על�ה'. ה�קרא ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָה�א
נכנס והאבר 'ל�ל'; א�ת� ק�ראי� זה ונקב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָה�ר�זד�ר,

�יאה. �מר ��עת ה��ל מ� ְְְִִִִִַַַָלפני�

טהר,‰. מ�� ח�� טמא, ��� � החדר מ� ה�א ��ִֶֶַַָָ�ִֵַַָֹ
טהר�� ����ה��רה העל�ה וד� ��ת�אר; �מ� ק�י, וד� , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�

��ליא א� ��בד א� ���עי� מ�ה �� �מ� �ה�א ְָ�ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָטה�ר,
ה��ל מ� נמצא א� � ��ר�זד�ר ה�מצא וד� �ה�. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוכ��צא
על עליו וח�בי� החדר; מ� �חזקת� טמא, זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולפני�

�ר�מה עליו ו��רפי� ה�ק��, ואי��יאת וקד�י�. ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
ה�מי� �רב ה�קב', �ר� ירד העל�ה מ� '��א ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא�מרי�:
ל�קב, ח�� ��ר�זד�ר ה�� נמצא החדר. מ� �א�, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָה�מצאי�
העל�ה מ� א� �א, החדר מ� ��א � �ספק טמאת� ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ֲֵהרי
וקד�י�, �ר�מה עליו ��רפי� אי� לפיכ� ה��ל; �ר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�תת

ה�ק��. �יאת על עליו ח�בי� ְְִִִֵַַַַָָָָואי�

.Âלבד� ה�� א�א מט�א, החדר מ� ה��צא מ�קה �ל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לב� הרח� מ� �תת א� לפיכ� ז�ב�"; יהיה ��" ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:
ואי� ה�איל � �ד� ��מיכת� �י על א� ירק, מ�קה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹא�

טה�ר. זה הרי ,�� מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו

.Ê:�ה וא�� טה�ר; וה�אר �א�ה, טמאי� �מי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמ�ה
ה�ז�ג וכ�י� אדמה, �כמימי �ר��, �כקר� וה�חר, .האד�, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

.Á��מ רא��� ��צא �ע��ד עינ�? ה�א �יצד ִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהאד�,
ור�אה. ל� �מ�י� ���ס, ה�� נ�ת� אד�; �ני �ל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�זה

ה�ב� ה�י� �עי� � �ר��וה�חר �קר� שבאיריס]. יפה [חלק ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מ� ול�קח �עליו, האדמה �ג�� לח �ר�� יביא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�יצד?

קנה[מובחר]ה�ר�ר �מ� ���� ,��� האמצעי ה�נה ��� ְִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ְֶָ
�ל�ה קנה �בכל קני�, �ל�ה ואחד אחד �בכל ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹֹה�א,
ור�אה האמצעי, ���נה האמצעי לעלה ה�� �מ�י� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעלי�;

וכ��צא��. סיכני מ�קעת אדמה יביא �יצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ�מימי
ה�י� ��עלה עד �כלי מי� עליה ונ�ת� אד�ה, �היא ,��ֲִֶָ�ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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�למחר ה�ילה, �ל �ביאה �יאה �ל אחר ��� �עד ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָוהיא
� ��� עד על א� ��� עד על ה�� נמצא הע�י�. ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיב�ק�

טמאה ז� �הרי העד ואבד עצמ�, וק�חה מ�ת�, ���ה . ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ
�ח�ה, אחר �עד ��ב�ק עד �נ�ה �ע� ת��� לא ז� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהרי

�אבד. העד על היה �� ֵֶֶַַָָָָָָ��א

.ÁÈעליו ונמצא ה�סת �חת א� ה�ר �חת העד ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָה�יחה
מ��� א� מרוח]��, = ה���ח;[ מ� �חזקת� טמאה, � ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

מאכלת �� א�א זה �אי� טה�רה, � עגל היה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוא�
ה�ר. �חת ְֶֶֶַַַַָ��הרגה

.ËÈלמחר� �ירכ�, וטח�� ל� ה�ד�ק �עד עצמ� ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָק�חה
���חה '��א א�מרי�: ואי� טמאה; ז� הרי � �� עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָנמצא

מאכלת' נהרגה �ירכ� �ד�קא�ת� �אינ� �עד עצמ� ק�חה . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
היה, לא א� �� ��ק�ח קד� �� עליו היה א� ידעה ולא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹל�,
היה נ�ה; ז� הרי וע�ד, �גריס ה�� היה א� � �� עליו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָָָונמצא

ה�אכלת. מ� א�א �אינ� טה�רה, � מ�א� ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�ח�ת

.Îל���מי מ�רת ז� הרי ��מי�, ��עת �� �ראתה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָ�ְֵֶֶַ
מ���ת �נ�ה, �פע� �� ראתה �נ�ה; �ע� ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ���טהר

�ל אס�רה�ע� ז� הרי ��לי�ית, �� �� ראתה י�ית; ְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
לע�ל� זה �על ע� ��אל��� אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

לוס��, סמ�� ���ה א� אבל .�� לתל�ת �בר �� ְְְְֲִִִִָָָָָָָָָהיה
היה וא� ���ה; ��לה מ�ה, �� היתה ��סת. ְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָ��לה
אינ� ה��מי�, �עת ��ראה מ�� מ��ה מ�ת� ��ְַַָָ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
�ת�� לי י� 'מ�ה ל�מר: א�ה ונאמנת ���ה. ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ��לה
וא� לבעל�, מ�רת ותהיה י�צא', ה�� ����ה ְְֲֶֶַַָ�ְְִִֵֶֶֶַַָָָה�ק�ר

��מי�. ��עת ה�ק�ר מ� י�צא ��� �י ְְִִִִֵֶַַַַָָעל

.‡Îמי�מי�� ��עת �� ��נ�ה�ראת רא��נה �ע� ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָ
�ת�ר�, ז� הרי � �� לתל�ת �בר �� ואי� ְְְְֲִִִִֵֵֵָָָָ��לי�ית,
��עת �� �� וראת ל�ני, נ�את ל�ני; לה��א ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ��מ�רת
לה��א �מ�רת �ת�ר�, ז� הרי � �עמי� �ל� ְִֵֶֶָ�ְְְֲִִִֵֵַָָָֹ��מי�
��מי� ��עת �� �� וראת ל�לי�י, נ�את ְְְְְִִִִִִִִִַַָָָָָל�לי�י.
ואס�רה �ת�ר�; ז� הרי � ��לי�ית ��נ�ה רא��נה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָ�ע�

זה. מחלי ��בריא עד ְְֳִִִֵֵֶֶַַָלה��א

.·Îנר�את?�יצד לא א� נר�את א� לידע עצמ� ��דקת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
�פ�פרת אבר[צינור]מביאה רצ��[עופרת]�ל �פיה ְְִִֶֶֶָָָָָ

הצדדי�] משני כפול, עד[פתח ה�פ�פרת �מכנסת ְְְֶֶֶֶַַַָלת�כ�,
מכח�ל ה�פ�פרת �ת�� �מכנסת יכ�לה, �היא ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָמק��
ה��� ���יע עד א�ת� וד�פקת רא��, על מ�ח ְִֶֶֶַַַַַָֹ��מ��
רא� על �� נמצא א� ה���. �מ�ציאה הרח�, ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹלצ�אר
מ� ��מי� ��עת ר�אה �היא �ה�� �יד�ע ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָה���,
�ה�� �יד�ע � �ל�� ה��� על נמצא לא וא� ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹה�ק�ר.
לה��א �מ�רת היא; �טה�רה ה�דדי�, מ�חק ְִֵֶֶָ�ְְִִִֶַַָָָֹ�ר�אה

אי��ת. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְֲִִִֵֵֶַַלאחרי�,

ה ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

לזיב�ת‡. �י� לנ�ה �י� �אנס, מ��אה �יצד?הא�ה . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ע�� א� �המה ראת א� למק��, מ�ק�� ��פצה ְְְְִֵֶָָָָָָָ�ג��
�זה ���צא �ל וכ� ,�� וראת וחמדה זה ע� זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתע�קי�
�כל �מ��אה נטמאת; מק��, מ�ל �� וראת ה�איל �ְְְְִִִִֵַָָָָָָָ

��ב �מי ז� הרי �חר�ל, ט�ה �� ראת ואפ�� � ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ�ה�א
הר�ה. �מי� ְִִֵֶַָָמ��ה

החיצ��·. ��ית מ��א�ת ה��י� ��א�ל �י על וא� ; ְְִִִִִֶַַַַַַַָָֹ
ה�איל �תת, ולא הרח� מ� נעקר א�א לח��, ה�� ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיצא
ה�� �עדי� �י על וא� טמאה, ז� הרי � ה��י� מ�י� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָויצא
ה�א היכ� ועד �ב�ר�". ז�ב� יהיה ��" ��אמר: ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�ב�ר�,
�מר ��עת האבר אליו ���יע מק�� עד ה��י�? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ�י�

�לפני�. עצמ� ה��י� �בי� ְְְִִִִִֵַַַָ�יאה;

ה�לד,‚. נ�צר ��� הרח� �א�ה: חכמי� מ�ל� ְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָָָמ�ל
� מ��� י�צא וזבה נ�ה ��� וה�א 'מק�ר', ה�קרא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוה�א
הרח� צ�אר לפני�. לפני �ה�א לפי 'חדר', א�ת� ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָק�ראי�
הע��ר ��עת רא�� ��תק�� האר� ה�ק�� וה�א ,����ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ
ק�ראי� � לדה ��עת הר�ה ונפ�ח ה�לד, י�ל ��א ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�די

לרח� �ער �ית �ה�א �ל�מר '�ר�זד�ר', .א�ת� ְְְֵֶֶֶַַַָ

מ�יע„. ואינ� ��ר�זד�ר; נכנס האבר �יאה, �מר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�ב�עת
לפי מעט מ��� רח�ק א�א ���פני�, רא�� ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹעד

חדרהאצ�ע�ת �י� ה�ר�זד�ר, �מ� החדר מ� �למעלה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
א�ה, �ל ביצי� ��י �� ��� ה�ק�� ה�א ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָל�ר�זד�ר,
זה מק�� � ��� זרע �כבת מת��לת ��ה� ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוה�בילי�
לגג העל�ה מ� �ת�ח נקב �כמ� 'על�ה'. ה�קרא ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָה�א
נכנס והאבר 'ל�ל'; א�ת� ק�ראי� זה ונקב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָה�ר�זד�ר,

�יאה. �מר ��עת ה��ל מ� ְְְִִִִִַַַָלפני�

טהר,‰. מ�� ח�� טמא, ��� � החדר מ� ה�א ��ִֶֶַַָָ�ִֵַַָֹ
טהר�� ����ה��רה העל�ה וד� ��ת�אר; �מ� ק�י, וד� , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ�

��ליא א� ��בד א� ���עי� מ�ה �� �מ� �ה�א ְָ�ְִֵֵֶֶַַַַַַָָָטה�ר,
ה��ל מ� נמצא א� � ��ר�זד�ר ה�מצא וד� �ה�. ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָוכ��צא
על עליו וח�בי� החדר; מ� �חזקת� טמא, זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָולפני�

�ר�מה עליו ו��רפי� ה�ק��, ואי��יאת וקד�י�. ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ
ה�מי� �רב ה�קב', �ר� ירד העל�ה מ� '��א ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא�מרי�:
ל�קב, ח�� ��ר�זד�ר ה�� נמצא החדר. מ� �א�, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָה�מצאי�
העל�ה מ� א� �א, החדר מ� ��א � �ספק טמאת� ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ�ֲֵהרי
וקד�י�, �ר�מה עליו ��רפי� אי� לפיכ� ה��ל; �ר� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ�תת

ה�ק��. �יאת על עליו ח�בי� ְְִִִֵַַַַָָָָואי�

.Âלבד� ה�� א�א מט�א, החדר מ� ה��צא מ�קה �ל ,לא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
לב� הרח� מ� �תת א� לפיכ� ז�ב�"; יהיה ��" ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ��אמר:
ואי� ה�איל � �ד� ��מיכת� �י על א� ירק, מ�קה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹא�

טה�ר. זה הרי ,�� מראה ְְֲֵֵֶַַָָָמראיו

.Ê:�ה וא�� טה�ר; וה�אר �א�ה, טמאי� �מי� ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָוחמ�ה
ה�ז�ג וכ�י� אדמה, �כמימי �ר��, �כקר� וה�חר, .האד�, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

.Á��מ רא��� ��צא �ע��ד עינ�? ה�א �יצד ִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹהאד�,
ור�אה. ל� �מ�י� ���ס, ה�� נ�ת� אד�; �ני �ל ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָה�זה

ה�ב� ה�י� �עי� � �ר��וה�חר �קר� שבאיריס]. יפה [חלק ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מ� ול�קח �עליו, האדמה �ג�� לח �ר�� יביא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ�יצד?

קנה[מובחר]ה�ר�ר �מ� ���� ,��� האמצעי ה�נה ��� ְִֶֶֶֶֶַַָָָָ�ְֶָ
�ל�ה קנה �בכל קני�, �ל�ה ואחד אחד �בכל ְְְְְִֶֶֶָָָָָָָָֹֹה�א,
ור�אה האמצעי, ���נה האמצעי לעלה ה�� �מ�י� ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעלי�;

וכ��צא��. סיכני מ�קעת אדמה יביא �יצד? אדמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָ�מימי
ה�י� ��עלה עד �כלי מי� עליה ונ�ת� אד�ה, �היא ,��ֲִֶָ�ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
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לעפר. ולא ל�י� לא �ע�ר ואי� ה���; �קל�ת העפר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעל
עכורי�]�מע�ר� ל�עת�[שיהיו �ה� �מ�ער ��לי, ְְְְְִִֵֶַַַָָָ

�מע�ר�. ח�זר צלל�, וא� עכ�רי�; ��ה� ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָ�במק�מ�

.Ëל� �מראה ה�� מראה היה א� � הא�� מרא�ת ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָאר�ע
מ���, ��הה היה טמא; זה הרי מה�, עמק א� מה� ֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹאחד
ה�ב�, ה�י� מ� יתר �חר ה�� היה �יצד? טה�ר. זה ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהרי

�ת�� היה אחר]טמאה; גו� ע� �היה[מעורב �ג�� מ���, ְְִֵֶֶָָָָָָ
הע�רב �עי� א� ה�פת, �עי� א� ה�חר, ה�ית �עי� ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹמראה�

מרא�ת. ה�ל� ��אר וכ� טה�ר. זה הרי �ְְְֲִֵֵֶַַָָָֹ

.Èה�ר�ני ה�י� מ� יי� אחד חלק �יצד? ה�ז�ג ִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ��י�
השרו�] חי[מאיזור י�ראל, אר� תוס�]�ל ללא וחד�,[= ְְִֵֶֶֶַָָָ

��הה א� מ��� עמק ה�� מראה היה מי�; חלקי� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ��ני
ונאמנת �לבד. זה �מ��ג ��היה עד טה�ר, זה הרי � ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָמ���
מט�א והחכ� וא�ד�יו', ראיתי זה '�מראה ל�מר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא�ה

מטהר. א� ְֵַָל�

.‡È��ה �� ��� ה�טלית ל�קח ור�אה? מ�י� ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ�יצד
ה�זה �ד� א� �ר��, �ל �עלה א� �ב�י�, �� �מ�יט ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹ�יד�,
מה לפי וע�ר� ����ס, ��זג א� אדמה, �מימי א� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ����ס,

מטהר א� �מט�א ר�א�ת, �ל�עיניו ��כ�כית מ�יט ואינ� . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
רחב, ה��ס ויהיה ����ס; ���קה א�א מ�ח��, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ��ס
ולא הא�רה �� ���נס �די ל�י�, �ני �מחזיק מנה, ְְִִֵֵֶָָָֹ�ְְְִִֵֶַָָמ�קל�

אפל. ְִֵֶָיהיה

.·È;בח�ה� לבנה, מטלית ��י על א�א ה�� ��דקי� ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאי�
��ראה �די �ח�ה, ע�מד וה�א ה��, על �יד� צל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוע��ה
ה�ברי� א�� לכל צרי� הר�אה �ל ולא �היא. �מ�ת ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹעינ�
�דמי�, לחכ� י� עי� טביע�ת א�א ��ראה, עת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�כל
ל� נס��ק וא� יטהר; א� יט�א מ�ד ��ראה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ�בעת
לדי� א� לד� ולער� לה�י� צרי� ה�רא�ת, מ� ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹ�מראה

ה�רא�ת ל�אר .א� ְְִַַָ

.‚È��ע י� א� � אד�ה �היא �י על א� חתיכה, ִִֵָָ�ֲֲִִִֶֶֶַַַַָה��לת
החתיכה נקרעה ואפ�� טה�רה. לאו, וא� טמאה; ,��ְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָ
נ�ה, �� זה �אי� טה�רה; ז� הרי � �� מלאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצאת

חתיכה �� .א�א ֲִֶַָָ

.„Èטמאה � �ת�כ� אג�ר וד� קר�עה חתיכה .ה�ילה ְְְְֲִִִֵָָָָָָָ
יבח��י� �מי� עפר, �מי� �ערה, �מי� קל�ה, �מי� ְְְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָה�ילה

למי�[יתושי�] ��יל אד�, א�� דברי� מראה היה א� �ְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹ
וכל ��פה, ה�א ��� טמאה, ז� הרי � נ��ח� א� ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָ���רי�:

לעתה מעת ����רי� �ה� וא� טמאה; יב�, �� ר�אה ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָָ
מעת נ��ח� לא וא� טמאה. ספק ז� הרי � נ��ח� �� ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹואחר

היא. �טה�רה מ��ה, א�� הרי � ְְֲִִֵֵֵַָָלעת

.ÂË� �רמ�י� �קצי�, �גי�, �מי� חגבי�, �מי� ְְְְֲִִִִִִִִָָָָָה�ילה
טה�רה לאו, וא� טמאה; ,�� ע�ה� י� .א� ְְְִִִֵֵֶָָָָָ

.ÊË��ת� ה�� וראת ��ר�זד�ר, �פ�פרת �הכניסה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָהא�ה
�ב�ר�" ז�ב� יהיה ��" ��אמר: טה�רה, � ,ה�פ�פרת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
�ר� ואי� ר�א�ת; �ה��י� �דר� �ב�ר� ��ראה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָעד

��פ�פרת. לרא�ת ְְִִִֶֶָָהא�ה

.ÊÈ�י� רגלי�, מימי ע� �� ויצא מי� �ה��ינה ְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהא�ה

הרי � י��בת והיא �ה��ינה �י� ע�מדת, והיא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָ�ה��ינה
טה�רה ח���ת;ז� אינ� ונז�עזעה, ��פ� הר�י� ואפ�� . ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

וד� החדר, מ� רגלי� מי �אי� ז�, היא רגלי� מי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ�הר��ת
�חל�חלת ה�א מ�ה �� ��ליה.[מעי]זה א� ְֲִֶֶֶַַַַָָ

.ÁÈ�� ולא נ�ה, �� לא ואינ� ה�א; טה�ר � �ת�לי� ��ְְְִִֵַַָָָֹֹ
�י� וכיצד ח��רה. �� �מ� א�א ה�ק�ר, מ� �אינ� ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָזיבה,
�� ראת לא �י� � קט�ה נ�את א� �דמי�? ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹה�ת�לה

מ�רת ז� הרי אביה, �בית �� �ראת �י� לבעל�,מ�מיה, ְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ְֲֶֶַָ
ה�א. ה��ה מחמת ��ראה, �� ��ל ה��ה; ��חיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָעד

נ�ה ז� הרי ה��ה, ��חיה אחר �� ראתה .וא� ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

.ËÈ�ז הרי מ�מיה, �� ראת לא א� � נערה ��היא ְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹנ�את
�ה�� �י על א� �ב�ילה, ���� ימי� אר�עה לבעל� ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ�מ�רת
אביה, �בית �� ראת וא� ה��ה. חית ��א וה�א ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ��תת;
רא��נה, �עילה א�א עליה לבא ל� אי� � נ�את �� ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹואחר
נ�ה. �ח�ת ה�א �א�� זה �ת�לי� �� ויהיה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָ�פ�ר�;
הרא��� לילה �ל ל� נ�תני� � מ�מיה ראת ��א .�ב�גרת ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

.Îעל א� ,�� ראת ��א ל�ערה ���תני� ליל�ת ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאר�עה
חד�י� �ני אפ�� �ממ�י� לילה, ��על � �סר�גי� �ה� ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ�י
ה��ה חית ��א וה�א �נ�ה; לילה �ב�על �ל�ה, .א� ְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֹ

.‡Îחית לא אפ�� ה��ה, ��חיה עד ל� ���תני� קט�ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹוכ�
י�� אחר י�� �י� �סר�גי� �י� ה�נה, �ל ��על זה הרי � .�נה ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

.·Î��ה ועדי� �על�, �חת נערה ונע�ת ���את ְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָָקט�ה
קט�ה, ��היא ��על �עיל�ת �ל � ה��ה מחמת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ��תת
�ימי ימי� אר�עה ל� �מ�לימי� אחת; �לילה ל� ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָנח�בת
�ימי ל� ���תני� ימי� ה�ל�ה הי� ואפ�� ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹה�ער�ת.
הרי � אחד לילה חד�י� �ני �כל �בעל �סר�גי�, ְְְְֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה�ער�ת

ה��ה תחיה ��א וה�א מ�ר; .זה ֶ�ְְִֶֶַַָָֹ

.‚Îר�אה היתה חית? לא א� ה��ה חית א� י�דעי� ְְִִֵַַַַַָָָָָָֹ�יצד
על ���ב �בעת תראה, לא �כ���ב ��עמד, �עת ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹה��
� תראה לא �כסת�ת �רי� על ��ב וא� �ראה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹה�רקע

ה��ה חית לא ע�מדתעדי� �י� �לל, ראת ולא ה�� �סק . ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ
�סק לא א� וכ� ה��ה; חיתה �בר � ה�ל על י��בת ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ�י�
ה�רי� על י��בת ��היא ואפ�� ה�� �ראה א�א ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ�לל,

נ�ה. �� א�א מ�ה, �� זה אי� � ְְִֵֶֶַַַַָָָָוה�סת�ת

.„Îה��ה מחמת זה הרי � ��מי� �עת ר�אה ;היתה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ
��א �� ראת �� ואחר ,�� ראת ולא מ�ת� ְְְִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ���ה

נ�ה. �� זה הרי � ��מי� ְֲֲִִֵֵֶַַַָמחמת

.‰Îויצא �בעל� וחזר ,�� מ��ה יצא ולא �ת�לה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹה��על
�� היה �א�� נ�ה; �� זה הרי קט�ה, היתה אפ�� � ��ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

��ח�ה �א היה ויצא�ת�לי�, �ל� מ�ת �ח�ת ה��על . ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹ
�ת�לי�. �� זה הרי � ��ְֲִֵֶַָ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ז שני יו�
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ה��י‡. וד� ה�בה, וד� ה��ה, לידה]�� וד�[לפני , ְְְִִַַַַַַַָָָֹ
�ל טהר וד� �מ�ה��לדת, ה�א, אחד �� ��� � י�לדת ְֶֶֶֶֶַַַֹ�ִֶָָ

ה�א �לבד �ב�מ�י� ה�א. אחד �מעי� �א, ה�א ְְְִִֶַַַַַָָָָה�ק�ר
זבה. וז� נ�ה, וז� טה�רה, ז� �� ר�אה ותהיה דינ�, ְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָ�����ה
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��עת·. ���ראה א� �ח�ה, �� הא�ה ���ראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�יצד?
�בעת �ל נ�ה ז� הרי � לנ�ת� ��בעה העת וה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוס��,
ט�ה א�א ראת ��א �י� �בעה �ל ראת �י� ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹה�מי�,

�לבד ��רא��נה זה הרי � ה�מיני ���� �� ראתה ; ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
נ�ת�. עת �לא �ה�א מ�ני ְְִִִֵֵֶָָָֹזיבה,

�וסת‚. נ�ה וסת ��י� ה�מי� �ת�� ��ראה �� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכ�
זיבה �� ה�א הרי �י�נ�ה, �אי� מ�יני, למ�ה והלכה . ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�לבד. י�� ע�ר אחד א�א נ�ה לזמ� נ�ה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָזמ�

ה�„. � �תח�ת� וסת ל� ��ק�עה ה�מי� �בעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
ראת. לא �י� �� �ה� ראת �י� נ�ת�', 'ימי ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹה�קראי�
וכל לנ�ה, רא�יי� �ה� מ�ני נ�ה'? 'ימי נקראי� מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�מ�ני

יח�ב נ�ה �� � �ה� ��ראה ��. ְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

'ימיוכל‰. ה�קראי� ה� � ה�בעה �אחר י�� ע�ר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
'ימי נקראי� ול�ה ראת. לא �י� �� �ה� ראת �י� ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבת�',
� �ה� ��ראה �� וכל לזיבה, רא�יי� �ה� מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזיבה'?
נ�ת� ימי �ה� א��, �מ�ת ��ני וה�הר יח�ב. זיבה ��ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

זיבת� .וימי ִִֵָָ

.Â�א ��מ�ת, עד וסת ל� ���בע מ��� הא�ה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
מ�ח�ת �בעה לע�ל� �ס�ר � אחר לי�� ה�סת ��עקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ע�ר; אחד ואחריה� �בעה ע�ר, אחד ואחריה� ה�סת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָי��
נ�ה �ימי א� ,�� ��ראה �עת ��דע �די ��ני�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָות�הר
�בעה ה�, �� א�ה �ל ימיה ��ל זיבה; �ימי א� ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת
ה�דה הפסיקה �� א� א�א זיבה, ימי ע�ר ואחד נ�ה ,ימי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

.Êני� א� �לבד, אחד י�� זיבת� �ימי �� �ראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�ה
'��מרת ונקראת קט�ה', 'זבה נקראת � זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימי�

י��' �נגד הריי�� � זה אחר זה ימי� �ל�ה ראת וא� . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
'זבה' ונקראת �ד�לה', 'זבה ה�קראת והיא �מ�רה, זבה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָז�
ר�י�"; ימי� �מ� ז�ב יז�ב �י "וא�ה ��אמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסת�,

�ל�ה. "ר�י�" �ני�, "ימי�" ְְִִִִַַָָֹ�מע�ט

.Áבעה� ספירת א�א קט�ה, לזבה �ד�לה זבה �י� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאי�
ימי� �בעת לס�ר צריכה �ד�לה ��בה � קר�� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת

וזבהנק�י� �לבד; אחד י�� א�א ס�פרת אינ� קט�ה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וא��ר טמאה לעני� אבל ���טהר. קר�� מביאה ְְִָ�ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָ�ד�לה

�ו�ת ��יה� .�יאה, ְִֵֶָָ

.Ëתח�ת� �ראת �י� זיבת�, �ימי �� ראת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�יצד?
טמא, ��� ה��� א�ת� הרי � ה��� �ס�� �ראת �י� ֵָ�ְְֲֵֵֶַַַַָָָה�ילה
הח�ה; ��קעה עד �ראת מעת ה�� �סק לא ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�כא��
מ��מת � ��ילה �ל�� ראת לא א� ה�ילה. �ל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מ��רת

הח�ה ��נ� אחר וט�בלת א�למחר ה���; �ל �מ��רת , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה�מא, ה��� �נגד טה�ר אחד י�� זה הרי � �ל�� ראת ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

לערב. לבעל� מ�רת היא ְֲֶֶֶֶַָָ�ֲִֵַוהרי

.Èבלה�� אחר �ליל� �י� �י�מ� �י� ��ני, �� �� ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת
לא א� �לי�י. ליל �ל �מ��רת טמא, ה�ני ה��� הרי �ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הח�ה, ��נ� אחר וט�בלת למחר מ��מת � ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָראת
אחד י�� זה הרי � �ל�� ראת לא א� ה���; �ל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ��רת
ערב. לבעל� �מ�רת ה�מאי�, ימי� �ני �נגד ְֲֶֶֶֶַָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָטה�ר

.‡È�ז הרי � �ליל� �י� �י�מ� �י� ��לי�י, �� �� ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת
�� �לא טה�רי� ימי� �בעה לס�ר �צריכה �ד�לה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וט�בלת �טהר". ואחר ימי�, �בעת �� "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ��אמר:
לבעל� מ�רת היא והרי הח�ה, הנ� אחר ה�ביעי ����ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָ�ְֲֶֶַָ
�ני א� ת�רי�, ��י � קר�נ� מביאה ה�מיני �ב��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

י�נה. ְֵָ�ני

.·Èזבה א� ה�מ�ר, י�� �ל ��ילה ��בלה קט�ה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה
היא והרי טבלה, לא �א�� � �ביעי �ליל ��בלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ד�לה

�בעה �ת�� ��בלה .�נ�ה ְְְְִִֶָָָָ

.‚Èספירה �ל ה�ביעי ���� �ד�לה זבה על ְְְִִִֶַַַַָָָָָה�א
אחר ה�מ�ר ���� קט�ה זבה על א� ��בלה, ְְֶַַַַַַַַָָָָָָאחר
הרא�י �זמ� ��בלה �יו� ה�רת; מ� �ט�ר � ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ��בלה

טה�רה �הרילטבילת�, רעה, �ר��ת ז� וא�ה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
�ל�יי�. �מ�ע� ְְִִַָָָָ�עילת�

.„Èולא ה�בילה אחר ה��� נ�ל� א� �ל�יי�? ה� ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹ�יצד
�בעילת� טה�ר, טבילת� אחר �� ��געה �ל הרי � �� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה �י�� �� ראת וא� �ל��. עליה ח�בי� אי� ה�בילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע �� ��געה וכל למפרע, זבה נמצאת � ��בלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אס�רה היא �לפיכ� �קר��. ח�בי� �ב�על� והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק לידי עצמ� �ביא ��א לערב, עד .לבעל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ÂË� �� ראת �ב�ביעי נק�י� ימי ��ת ��פרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה
למנ�ת וח�זרת ה�ל, סתרה � הח�ה ל�קיעת סמ�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאפ��

נק�י� ימי �בעת ה�מא ה��� .מאחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

.ÊË��י ס�תרת � ה�פירה ימי �ת�� זרע �כבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�לטה
אחד י�� ���תר קרי, �ראה �זב �היא מ�ני .אחד, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
�ב�ני� ע�ר, �באחד זיבת�, מימי �ע�ירי �� ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָראת
� זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ראת �י על א� � ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹע�ר
�� לנ�ה; קט�ה מ�יב�ת יצאת א�א �ד�לה, זבה ��אינ� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

אינ� נ�ת� �ימי והר�אה נ�ת�, ימי מתחלת ע�ר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�ני�
��ארנ�. �מ� ְְֵֶַָָזבה,

.ÊÈ"�נ�ת על תז�ב כי "א� ���רה ��ת�ב זה ה�א ?�מה ִִֶֶַַַָָָָָ
�ג�� זבה; ז� הרי לנ�ת�, סמ�� ימי� �ל�ה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹ�א�
רא��� �ה� �בע�ירי, �ב��יעי לנ�ת� ��מיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ראת
�� ראת זיבת�. ימי �ה� י�� ע�ר מהאחד ��לי�י ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָו�ני
�ני� ליל �ה�א לערב וטבלה זיבת�, מימי ע�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�אחד
�ב�על� טמאה �היא �י על א� � מ�ת� ו���ה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע�ר,
�אי� מ�ני �רת; ח�בי� אינ� �מ��ב, מ��ב וע��י� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לע��ת� ע�ר אחד לי�� מצטר� ע�ר �ני� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָי��

ה�ר��. מ� לה�יל� זה ליל טבילת ל� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָה�עילה

.ÁÈ�ז הרי � הח�ה ��נ� אחר ע�ר �ני� �י�� ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה
עבר וא� קט�ה; זבה �ל �די� לערב, עד לבעל� ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאס�רה
��א אחר �� ראת ואפ�� מ�ל��. �ט�רי� �ניה� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�בעל�,
ה�א, נ�ה �� ��ה �ל��, �כ� אי� � ע�ר �ני� �י�� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

��פניו ל��� מצטר� .ואינ� ְְְִֵֵֶַָָָ

.ËÈוראת ה�מ��ת, �י� לנ�ת� �ביעי �ס�� �� ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת
רא��נה רא�ה ��א זבה: ספק ז� הרי � �בע�ירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ���יעי
אחר זה ימי� �ל�ה �ראת ונמצאת היתה, �מיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ליל
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��עת·. ���ראה א� �ח�ה, �� הא�ה ���ראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ�יצד?
�בעת �ל נ�ה ז� הרי � לנ�ת� ��בעה העת וה�א ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָָוס��,
ט�ה א�א ראת ��א �י� �בעה �ל ראת �י� ְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹה�מי�,

�לבד ��רא��נה זה הרי � ה�מיני ���� �� ראתה ; ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָ
נ�ת�. עת �לא �ה�א מ�ני ְְִִִֵֵֶָָָֹזיבה,

�וסת‚. נ�ה וסת ��י� ה�מי� �ת�� ��ראה �� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָוכ�
זיבה �� ה�א הרי �י�נ�ה, �אי� מ�יני, למ�ה והלכה . ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

�לבד. י�� ע�ר אחד א�א נ�ה לזמ� נ�ה ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָזמ�

ה�„. � �תח�ת� וסת ל� ��ק�עה ה�מי� �בעת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ל
ראת. לא �י� �� �ה� ראת �י� נ�ת�', 'ימי ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָֹה�קראי�
וכל לנ�ה, רא�יי� �ה� מ�ני נ�ה'? 'ימי נקראי� מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ�מ�ני

יח�ב נ�ה �� � �ה� ��ראה ��. ְִִֵֵֶֶֶַָָָָ

'ימיוכל‰. ה�קראי� ה� � ה�בעה �אחר י�� ע�ר אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
'ימי נקראי� ול�ה ראת. לא �י� �� �ה� ראת �י� ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָָֹזיבת�',
� �ה� ��ראה �� וכל לזיבה, רא�יי� �ה� מ�ני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָזיבה'?
נ�ת� ימי �ה� א��, �מ�ת ��ני וה�הר יח�ב. זיבה ��ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

זיבת� .וימי ִִֵָָ

.Â�א ��מ�ת, עד וסת ל� ���בע מ��� הא�ה ימי ְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
מ�ח�ת �בעה לע�ל� �ס�ר � אחר לי�� ה�סת ��עקר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעד
ע�ר; אחד ואחריה� �בעה ע�ר, אחד ואחריה� ה�סת ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָי��
נ�ה �ימי א� ,�� ��ראה �עת ��דע �די ��ני�, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָות�הר
�בעה ה�, �� א�ה �ל ימיה ��ל זיבה; �ימי א� ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָראת
ה�דה הפסיקה �� א� א�א זיבה, ימי ע�ר ואחד נ�ה ,ימי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

��ת�אר. ְְִֵֶָ�מ�

.Êני� א� �לבד, אחד י�� זיבת� �ימי �� �ראת ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָא�ה
'��מרת ונקראת קט�ה', 'זבה נקראת � זה אחר זה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָימי�

י��' �נגד הריי�� � זה אחר זה ימי� �ל�ה ראת וא� . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
'זבה' ונקראת �ד�לה', 'זבה ה�קראת והיא �מ�רה, זבה ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָז�
ר�י�"; ימי� �מ� ז�ב יז�ב �י "וא�ה ��אמר: ְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָסת�,

�ל�ה. "ר�י�" �ני�, "ימי�" ְְִִִִַַָָֹ�מע�ט

.Áבעה� ספירת א�א קט�ה, לזבה �ד�לה זבה �י� ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאי�
ימי� �בעת לס�ר צריכה �ד�לה ��בה � קר�� ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹוהבאת

וזבהנק�י� �לבד; אחד י�� א�א ס�פרת אינ� קט�ה וזבה , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
וא��ר טמאה לעני� אבל ���טהר. קר�� מביאה ְְִָ�ְְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָ�ד�לה

�ו�ת ��יה� .�יאה, ְִֵֶָָ

.Ëתח�ת� �ראת �י� זיבת�, �ימי �� ראת ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�יצד?
טמא, ��� ה��� א�ת� הרי � ה��� �ס�� �ראת �י� ֵָ�ְְֲֵֵֶַַַַָָָה�ילה
הח�ה; ��קעה עד �ראת מעת ה�� �סק לא ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ�כא��
מ��מת � ��ילה �ל�� ראת לא א� ה�ילה. �ל ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ�מ��רת

הח�ה ��נ� אחר וט�בלת א�למחר ה���; �ל �מ��רת , ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ה�מא, ה��� �נגד טה�ר אחד י�� זה הרי � �ל�� ראת ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

לערב. לבעל� מ�רת היא ְֲֶֶֶֶַָָ�ֲִֵַוהרי

.Èבלה�� אחר �ליל� �י� �י�מ� �י� ��ני, �� �� ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָראת
לא א� �לי�י. ליל �ל �מ��רת טמא, ה�ני ה��� הרי �ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הח�ה, ��נ� אחר וט�בלת למחר מ��מת � ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָראת
אחד י�� זה הרי � �ל�� ראת לא א� ה���; �ל ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�מ��רת
ערב. לבעל� �מ�רת ה�מאי�, ימי� �ני �נגד ְֲֶֶֶֶַָ�ְְְִִֵֵֶֶַָָטה�ר

.‡È�ז הרי � �ליל� �י� �י�מ� �י� ��לי�י, �� �� ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָראת
�� �לא טה�רי� ימי� �בעה לס�ר �צריכה �ד�לה, ,זבה ְְְְְְִִִִִָָָָָָָֹֹ
וט�בלת �טהר". ואחר ימי�, �בעת �� "וספרה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ��אמר:
לבעל� מ�רת היא והרי הח�ה, הנ� אחר ה�ביעי ����ְֲִִִֵֵַַַַַַַָָ�ְֲֶֶַָ
�ני א� ת�רי�, ��י � קר�נ� מביאה ה�מיני �ב��� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָלערב.

י�נה. ְֵָ�ני

.·Èזבה א� ה�מ�ר, י�� �ל ��ילה ��בלה קט�ה ְְְֶֶַַַַָָָָָָָָָזבה
היא והרי טבלה, לא �א�� � �ביעי �ליל ��בלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ�ד�לה

�בעה �ת�� ��בלה .�נ�ה ְְְְִִֶָָָָ

.‚Èספירה �ל ה�ביעי ���� �ד�לה זבה על ְְְִִִֶַַַַָָָָָה�א
אחר ה�מ�ר ���� קט�ה זבה על א� ��בלה, ְְֶַַַַַַַַָָָָָָאחר
הרא�י �זמ� ��בלה �יו� ה�רת; מ� �ט�ר � ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ��בלה

טה�רה �הרילטבילת�, רעה, �ר��ת ז� וא�ה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ
�ל�יי�. �מ�ע� ְְִִַָָָָ�עילת�

.„Èולא ה�בילה אחר ה��� נ�ל� א� �ל�יי�? ה� ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹ�יצד
�בעילת� טה�ר, טבילת� אחר �� ��געה �ל הרי � �� ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹראת
זה �י�� �� ראת וא� �ל��. עליה ח�בי� אי� ה�בילה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחר
למפרע �� ��געה וכל למפרע, זבה נמצאת � ��בלה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
אס�רה היא �לפיכ� �קר��. ח�בי� �ב�על� והיא ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָטמא,

ספק לידי עצמ� �ביא ��א לערב, עד .לבעל� ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

.ÂË� �� ראת �ב�ביעי נק�י� ימי ��ת ��פרה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָזבה
למנ�ת וח�זרת ה�ל, סתרה � הח�ה ל�קיעת סמ�� ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹאפ��

נק�י� ימי �בעת ה�מא ה��� .מאחר ְְְִִִֵֵֵַַַַַָ

.ÊË��י ס�תרת � ה�פירה ימי �ת�� זרע �כבת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ�לטה
אחד י�� ���תר קרי, �ראה �זב �היא מ�ני .אחד, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָ
�ב�ני� ע�ר, �באחד זיבת�, מימי �ע�ירי �� ְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָראת
� זה אחר זה ימי� ��ל�ה �ראת �י על א� � ְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹע�ר
�� לנ�ה; קט�ה מ�יב�ת יצאת א�א �ד�לה, זבה ��אינ� ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

אינ� נ�ת� �ימי והר�אה נ�ת�, ימי מתחלת ע�ר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָ�ני�
��ארנ�. �מ� ְְֵֶַָָזבה,

.ÊÈ"�נ�ת על תז�ב כי "א� ���רה ��ת�ב זה ה�א ?�מה ִִֶֶַַַָָָָָ
�ג�� זבה; ז� הרי לנ�ת�, סמ�� ימי� �ל�ה ראת ְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָֹ�א�
רא��� �ה� �בע�ירי, �ב��יעי לנ�ת� ��מיני ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ�ראת
�� ראת זיבת�. ימי �ה� י�� ע�ר מהאחד ��לי�י ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָו�ני
�ני� ליל �ה�א לערב וטבלה זיבת�, מימי ע�ר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ�אחד
�ב�על� טמאה �היא �י על א� � מ�ת� ו���ה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע�ר,
�אי� מ�ני �רת; ח�בי� אינ� �מ��ב, מ��ב וע��י� ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
זבה. לע��ת� ע�ר אחד לי�� מצטר� ע�ר �ני� ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָָָי��

ה�ר��. מ� לה�יל� זה ליל טבילת ל� ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָה�עילה

.ÁÈ�ז הרי � הח�ה ��נ� אחר ע�ר �ני� �י�� ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָטבלה
עבר וא� קט�ה; זבה �ל �די� לערב, עד לבעל� ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָאס�רה
��א אחר �� ראת ואפ�� מ�ל��. �ט�רי� �ניה� ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ�בעל�,
ה�א, נ�ה �� ��ה �ל��, �כ� אי� � ע�ר �ני� �י�� ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָעליה

��פניו ל��� מצטר� .ואינ� ְְְִֵֵֶַָָָ

.ËÈוראת ה�מ��ת, �י� לנ�ת� �ביעי �ס�� �� ְְְְְִִִֵַָָָָָָָָראת
רא��נה רא�ה ��א זבה: ספק ז� הרי � �בע�ירי ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ���יעי
אחר זה ימי� �ל�ה �ראת ונמצאת היתה, �מיני ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ליל
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זיבת� ימי �תח�ת וע�יריזה �ת�יעי �� ראת א� וכ� . ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
� ה�מ��ת �י� ע�ר אחד י�� �ס�� וראת זיבת�, ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָמימי

א �י�� אחר�נה רא�ה ��א זבה: ספק ז� ע�רהרי חד ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָ
זיבת�. �ימי זה אחר זה ימי� �ל�ה ראת והרי ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהיתה,

.Î,��ה ��סק �מצאה נ�ת� ימי �ת�� עצמ� ��דקה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָנ�ה
עד �דקה ולא הזידה א� ו�גגה לנ�ת�, ��ני �סק ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹואפ��
אי� � טמא מצאה �כ��דקה ר�י�, �ימי� נ�ת� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָלאחר
�ל א�א טמאה', היתה ה�מי� א�ת� �ל '��א ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָא�מרי�:

טהרה �חזקת �דקה ��א ה�מי� עצמ�א�ת� �דקה . ְְְְְֳִֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ה�מ��ת �בי� לנ�ת�, ��ביעי �דקה אפ�� טמא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָ�מצאה
המ�ינה א�א נ�ה, מ�מאת לפר� �די עצמ� �דקה ְְִִִֶַָָָ�ְְְְִִֵַָָָֹֹלא
זבה; ספק ז� הרי � טה�ר �מצאה �דקה �� ואחר ְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָָָימי�,
���ח�ה ��יו� ו�אית; זבה ז� הרי � טמא מצאה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָוא�
ה��. �סק ��א �חזקת ז� הרי טמא, �ב��� טמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמצאה
זה הרי טה�ר, �� ��צאה �י על א� � נ�ה �ל רא��� ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָוי��
�ת�ח. ה�עי� החזק ��� רא��� ���� טמא, ��צאה ְְַַַַָָ��ְְִֵֶֶָָָ�מ�

.‡Îמצאה� ה�פירה מימי �רא��� עצמ� ��דקה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָזבה
ז� הרי � טה�ר �מצאה �ביעי י�� עד �דקה ולא ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹטה�ר,
טה�ר �מצאה �בעה �ל �דקה �כא�� טהרה, .�חזקת ְְְְְְֳִִֶַָָָָָָָָָ

.·Îמצאה� ה�פירה מימי רא��� �י�� �דקה א� ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָוכ�
�חזקת ז� הרי � טה�ר �מצאה ה�מיני �ב��� ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָטה�ר,

ה��,טהרה ��סק �מצאה לזיבת� �לי�י �י�� �דקה . ְְְְְֳִִִֶַַָָָָָָָָָָ
�ב�ביע ה�פירה, מימי רא��� �י�� �דקה �דקהולא י ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹ

�כל לזב ה�י� וה�א טהרה. �חזקת ז� הרי � טה�ר ְְְְְְֲֳִֵֶַַָָָָָָָ�מצאה
ה�פירה. ימי ל� ועל� טה�ר, �ה�א ה�דיק�ת, ְְְְִִֵֵֶַַָָָא��

.‚Îלי�ב צריכה � זבה ספק נ�ה ספק �היא א�ה ְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָ�ל
מ�פק נק�י� ימי� ���בעת ואחר �מיני, �ליל וט�בלת , ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

�מ� נאכל, ואינ� זבה קר�� �מביאה לבעל�; מ�רת ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ְִֶ�היה
�מק�מ�. ְְִִֵֶָ��ת�אר

ז ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

לדה,‡. חבלי ואחז�ה להצטער, �התחילה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְמע�רת
ה�קרא ה�א ה��, א�ת� � ��לד קד� לצאת ה�� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוהתחיל
ה�א הרי � נ�ת� �ימי �א א� �ינ�? היא� ה��י'. ��'ֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
הרי � זיבת� �ימי �א וא� נ�ה. טמאת ז� והרי נ�ה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָד�

טה�רה מ�יז� � �ב�ר�" ז�ב� יהיה ��" �זבה: ��אמר , ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָָ
ולד; מחמת ולא עצמ�, מחמת ז�ב� למד�, ְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָָֹה�מ�עה
לנפלי�. ק�י אי� � ה�ילה א� אבל חי; ולד ��לד ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ�בלבד
אר�עה וה�ער החבלי� ע� וי�רד ��תת ה�� היה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָָאפ��
א� אבל וטה�ר; ק�י, �� זה הרי � ��לד קד� י�� ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹע�ר
הרי � יתר א� י�� ע�ר �חמ�ה ה�דה קד� ה�� ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהתחיל

�ז�ב. י�לדת היא והרי זיבה, �� ְֲִִֵֶֶֶַַָזה

והחבלי���ה·. ה�ירי� �סק� ���א אמ�רי�? �ברי� ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹ
ראת א� אבל ��לדה. עד וה�לכת מתק�ה א�א ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָוה�ער,
�פסק וחבלי�, �צער זיבת� �ימי יתר א� ימי� �ל�ה ��ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹ
ועמדה ימי�, ה�ל�ה אחר החבלי� מ� ל� ורוח ְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָֹה�ער
ה��, �סק ��א �י על א� � �ע�ת וע�רי� אר�ע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ�נחת
�עה וע�רי� אר�ע אחר והחבלי� ה�ער �חזר �י על ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָוא�

ה�ער �סק לא ה�לד, מחמת ה�� היה �א�� זבה; ז� הרי �ֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
�ז�ב י�לדת ז� הרי � כ� אחרי ילדה וא� החבלי�; .ולא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

�ני�‚. א� וילדה, �ק�י, ��ני� צער �לא אחד י�� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֹראת
צער �לא וי�� �ק�י י�� א� וילדה, �ק�י, וי�� צער ְְְְְְְְִִַַַַָָֹֹֹֹ�לא
י�� ראת א� אבל �ז�ב; י�לדת אינ� � וילדה �ק�י, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָֹוי��
ואחד �ק�י �ני� א� וילדה, צער, �לא ��ני� �ק�י ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹאחד
צער, �לא וי�� �ק�י וי�� צער �לא י�� א� וילדה, צער, ְְְְְְְְִַַַַַַָָֹֹֹֹ�לא
ל�דה, ה�מ�� ק�י ה�לל: זה �ז�ב. י�לדת ז� הרי � ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוילדה
�ז�ב י�לדת ז� הרי ללדה, סמ�� �פי �ז�ב; י�לדת ז� .אי� ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

ה���„. �ל אפ�� � ה�דה �י�� להי�ת לרא�ת� �לי�י ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָחל
סמ�� ה�דה י�� �הרי �ז�ב, י�לדת ז� אי� ��פי, ����ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מהלק�י יד�ע ואי� ה�ילה, �ב�לי�י ימי�, �ני ראת . ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
י�לדת. �ספק זבה ספק ז� הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶָָָה�ילה

ל‰. צריכה �ז�ב? י�לדת �י� נק�י�,�יצד ימי �בעת י�ב ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
�� ואחר לבעל�, מ�רת �היה �� ואחר לערב, ְְֲֶֶַַַָָ�ְְְִֶֶֶֶֶַַָָוט�בלת

י�לדת וקר�� זבה קר�� �מביאה טהר; �� ל� לפיכ�,יהיה . ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
�בעת ס�פרת ה�דה, �י�� ה�� �סק אפ�� � זכר ילדה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָא�
ימי �בעת וספרה נקבה, ילדה וא� וט�בלת. נק�י�, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָימי
הרי � לאחריה� א� לדה �ל ע�ר אר�עה ע� ו�למ� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָנק�י�,
�ת�� ה�פירה ימי �למ� וא� לבעל�; �מ�רת ט�בלת, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ�ֶֶז�
ע�ר. חמ�ה ליל עד לבעל� אס�רה ז� הרי � ע�ר ְְֲֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָָאר�עה

.Âימי �בעת וספרה ימי�, �ל�ה �� �ראת הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ�יצד?
חמ�ה ליל עד אס�רה היא ועדי� ע�רה, הרי � ְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָנק�י�

�נ�ה היא ע�ר אר�עה ��ל אתע�ר; מצריכי� אי� ול�ה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
ואחר זכר �ל �בעה אחר �בעה, לספירת �ז�ב ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָה��לדת
נ�ת� וימי לדת� ��מי מ�ני נקבה? �ל ע�ר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָאר�עה
��ת�אר. �מ� �בעה, לספירת ל� ע�לי� �ה�, ר�אה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�אינ�

.Êל� א�א טהר, �� ל� אי� � �מ� �סק ��א �ז�ב ְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹי�לדת
ימי �בעת ספרה א� אבל ה�א; זיבה �ד� ��ראה ��ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
�� ואחר וטבלה, נקבה, �ל ע�ר אר�עה ו�למ� ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנק�י�,
הרי � נקבה �ל ��מ�ני� זכר �ל אר�עי� �ת�� �� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת

טהר �� .זה ֶַַֹ

.Á�� ראת �� ואחר טבלה, ולא נק�י� ימי �בעת ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֹספרה
אינ� טהר ימי ��ל מ�ד; לבעל� �מ�רת ט�בלת, ז� הרי �ֲֵֶֶ�ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לנ לא טמארא�י�ת � �� �ל עצמ� אבל לזיבה. ולא �ה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ
��ט�ל עד ה��ה, �� �די� .�מט�א ְְְִִִֵֶַַַַָֹ

.Ë,נתע�רה ��� ע�ר אר�עה �לאחר נקבה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָה��לדת
�� ה�א הרי � �מ�ני� �ת�� ל� לבא ה��י �� ְְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹוהתחיל
��ראה �מי� ��ל לנפלי�; ק�י �אי� �י על א� ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹטהר,
� �כ���יל ה�לד. ���יל עד ה�א טה�ר טהר, ימי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹ�ת��
ה�ילה וא� זכר, טמאת זכר ה�ילה א� לדה, טמאת ְְִִִַָָָ�ְְִִִִֵֵֶַָָָָ�היה

נקבה טמאת מ�לדנקבה מלאת וימי טמאה ימי �מ�נה . ְֵָ�ְְְֵֵַָָ�ְְִִֵָָָֹ
וה�ילה אחד, ה��� וה�ילה �א�מי�, הי� אפ�� ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָ�ני;
מלאת. וימי טמאה ימי ל�ני מ�נה � ימי� ��ה אחר ְְִֵָֹ�ְִִֵֵֵַַַַַָָָָהאחר

.È,�נק�י ימי �בעת למנ�ת והתחילה ז�ב�, ��סק ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָזבה
ס�תר אינ� � נק�י� ימי �ת�� ק�י �� ל� ה��י�בא וימי , ְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ

נק�י� ימי ��בעת ילדה א� וכ� �בעה; לעני� ל� ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָע�לי�

- h"qyz'd a`Îmgpn f"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�בעה, למני� ל� ע�לי� ה�דה וימי ס�תרת, ה�דה אי� �ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
טהרה "וא� ��אמר: �ה�, טמאה �היא �י על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
טמאה �היא �י על א� מ��ב�, ��הרה �יו� � ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ��ב�"
טמאת א� נ�ה, טמאת א� לדה, טמאת �ג�� אחרת, ְַ�ְִַָ�ְֵַָ�ְְֶֶַָ�טמאה
�ה� וכ��צא א�� טמא�ת ואי� �ה�; ס�פרת ז� הרי � ְְֵֵֶַָ�ְֲֵֵֶֶֶַַָָצרעת

ה�פירה. ְְִִַָס�תרי�

.‡È�נ�ת וימי לדת� הריימי � �� �ה� ראת לא א� � ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ
�ה� ראת וא� נק�י�; ימי �בעת לספירת ל� ע�לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָא��
א�א ה�מי�, �ל ס�תרי� ולא הרא�ה, ימי ל� ע�לי� אי� � ��ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ס�תר �אי� ה��; ���פסק ��פרה, ה�מי� על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�למת
�לבד. י�מ� ס�תרי� א�� אבל ז�ב, �ל רא�ה א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹה�ל

.·Èמה ל� ית�אר ��ארנ�, הע�רי� �ל ��בי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר
ה�ק�ר מ� �� הא�ה ��ראה �אפ�ר חכמי�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אמר�
זבה. �היה ולא י��, ע�ר ואר�עה מאה י�� אחר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹי��
לאחר ��ני� נ�ת�, ימי ו�בעה נ�ת�, לפני �ני� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ�יצד?
ו�בעה נקבה, �ל ��מ�ני� ק�י, ע�ר ואר�עה נ�ת�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹימי
�� ��ל למד�, הא ה��ה. ימי אחר ��ני� נ�ה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָימי
נ�ת�, �ח�ת ה�א � �ח�ה מלאת ימי אחר הא�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ראה

���ד� וסת�ת על מ��יחי� �ס��ואי� �� הר�אה לפיכ� ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
��ילה ��א נ�ה, ספק ז� הרי ה�מ��ת, �י� מלאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹימי

נ�ת�. ימי �ח�ת �ה�א ה��, ְְִִֵֶַַָָָָָראת

.‚Èמ�רת � �בעה �ל �� �ראת �ה��ה �ארנ�, ֶֶ�ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ�בר
מ��רת � קט�ה וזבה ��ט�ל; אחר �מיני �ליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹל���
וזבה לערב; ל��� �מ�רת וט�בלת, טה�ר, אחד ְְֵֶֶֶֶַָָָ�ְֶֶֶָָי��
ל��� �מ�רת וט�בלת, נק�י�, ימי �בעת ס�פרת � ְֵֶֶַ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ�ד�לה
י�� ע�ר אחד א�א לנ�ה, נ�ה זמ� �י� ואי� �מיני. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ליל
�ד�לה א� קט�ה זבה �הי ע�ר, האחד �בא�ת� .�לבד; ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

.„Èזה ל� ית�אר הע�רי�, א�� �ל ז�כר ��היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מאחר
�� �ראה י�� ימיה, �ל �החזקה הא�ה חכמי�, ְְְִֶֶָָָָָ�ְֲִִֶֶָָָָ�אמר�
�ב��� �מיני �ליל מ���ת ��ח�ה � �� תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוי��
�כל �מ���ת נ�ת�; ימי אחר אחד י�� �ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מיני
ל��� יכ�לה ואינ� �לבד, ליל�ת אר�ע י�� ע�ר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָ�מ�נה
א� לפיכ�, ה�מא. ל��� �מ�ר ה�א ה�ה�ר �ה��� ְִִִֵֶַַַַַָָָָָ��מי�,
אינ� � ה�ילה מ�ח�ת טמא י�� �כל ה�� ר�אה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נ�ת� אחר אחד י�� �ה�א �לבד, ��מיני א�א .מ���ת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË� טה�רי� ימי� ��ני טמאי� ימי� �ני ר�אה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
ע�רי� וי�� ע�ר, ו��ה ע�ר, �ב�ני� ��מיני, .מ���ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË� טה�רי� ��ל�ה טמאי� ימי� �ל�ה ר�אה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נ�ת�, ימי �אחר ה�ה�רי� מה�ל�ה ימי� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמ���ת
לנ�ת�, ה�מ�כי� ה�מאי� ל�ני� �מ�ר מה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�האחד
�ד�לה, זבה החזקה �הרי לע�ל�, מ���ת אינ� ְְְָָָָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַָָו��ב

נק�י� ימי �בעת ל� .ואי� ְְְְִִִֵֵַָ

.ÊÈ�ימי ואר�עה טמאי� ימי� אר�עה ר�אה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה
אינ� ו��ב נ�ת�, �אחר אחד י�� מ���ת � ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטה�רי�

לע�ל� .מ���ת ְְֶֶַָ

.ÁÈ�ימי וחמ�ה טמאי� ימי� חמ�ה ר�אה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ � אינ�טה�רי� ו��ב לנ�ת�, ה�מ�כי� ה�ל�ה ���ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לע�ל� .מ���ת ְְֶֶַָ

.ËÈ� טה�רי� ימי� ו��ה טמאי� ימי� ��ה ר�אה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
ו��ב �ח�ה, לנ�ת� ה�מ�כי� ימי� �חמ�ה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמ���ת

לע�ל� מ���ת .אינ� ְְֵֶֶַָָ

.Îמ���ת � טה�רי� ו�בעה טמאי� �בעה ר�אה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
אחריו ויב�א לנ�ת�, ה�מ�� ה�ה�ר הרא��� ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָה�ב�ע
אחריו ��ב�א ה�ה�ר וה�ב�ע זבה, �� ��בע טמא, ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ�ב�ע
מ�ת� ���ה ��א ונמצאת ;�� ל��� ואס�רה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מ���ת ימיה, �ל וכ� אחד. �ב�ע א�א �ב�ע�ת, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�אר�עה

�ב�ע�ת ע�ר �מ�נה �כל י�� ע�ר �ב�ע�מ�נה �יצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
� טה�רה �� �היא ��י, �ב�ע זבה; היא הרי � ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמי�י
לספירה; � �מיני �ב�ע זבה; � �ביעי �ב�ע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי מ��� ימי� חמ�ה � �� ר�אה �היא ��יעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָ�ב�ע
מ� אחד י�� מ��רת זיבה; ימי מ�ח�ת ��ני� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנ�ה,
אחד �ב�ע ��ה; �מ���ת ה�ה�ר, הע�ירי ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָה�ב�ע
וחמ�ה ז�ב�, ימי מ��� �ני� � �� ר�אה �היא ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָע�ר,
�ני� מ�ב�ע ימי� חמ�ה �מ���ת נ�ה; ימי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ�ח�ת
אר�עה ו�ב�ע זבה, � ע�ר �ל�ה �ב�ע ה�ה�ר. ְְְַַַַָָָָָָָָָָָָֹע�ר
�ב�ע זבה; � ע�ר חמ�ה �ב�ע וכ� לספירה; � ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָע�ר
ו�ב�ע זבה; � ע�ר �בעה ו�ב�ע לספירה, � ע�ר ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָָ��ה
נמצאת לע�ל�. ז� �ר� על וס�פרת לספירה. � ע�ר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�מ�נה
ע�ר �מ�נה מ���ת �ב�ע�ת, ע�ר �מ�נה ��כל ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָא�מר,
ואחד נ�ה �ב�ע והיתה זה, חלי ל� ארע לא וא�� ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹי��;
ע�ר ה�מ�נה �כל מ���ת היתה � טה�רה י�� ְְְְְֶֶַַָָָָָָָָָע�ר
י��. ו�בעי� �בעה �ה� �ב�ע�ת, ע�ר אחד ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�ב�ע�ת,

.‡Î� טה�ר ו�ב�ע טמא �ב�ע ר�אה �היא ְְִִֵֶַַַָָָָָ�בזמ�
היא וז� ה�מי�; רביע �מ� �ה� י��, ע�ר �מ�נה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ���ת

ימיה' רביע 'מ���ת חכמי�: .�אמר� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î� טה�ר ימי� ��מ�נה טמא ימי� �מ�נה ר�אה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
��מ�נה אר�עי� מ��� י�� ע�ר חמ�ה מ���ת ז� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
ימי מה� �בעה � ���ח�ה טמא �מ�נה �יצד? ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָי��.
אחד י�� ל� מ��רת לנ�ת�; סמ�� זיב�ת אחד וי�� ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָנ�ת�,
יב�א� �� ואחר �בעה; �מ���ת ה�ה�רי�, ה�מ�נה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמ�
ו��ה זיבת�, ימי ��ל�� �ני� מה� � טמאי� �מ�נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָל�
מה� אחד י�� � טה�רי� �מ�נה ויב�א� נ�ת�; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמימי
�� ואחר �נ��ת; �בעה �מ���ת נ�ת�, ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ��ל��
ימי ��ל�� אר�עה מה� � טמאי� �מ�נה ל� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיב�א�
�צריכה �ד�לה זבה נמצאת נ�ת�, מימי ואר�עה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָזיבת�,
מה� ס�פרת � טה�רי� �מ�נה ל� יב�א� �בעה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָספירת
ע�ר חמ�ה מ���ת נמצאת אחד. י�� �מ���ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בעה,

��מ�נה אר�עי� �כל .י�� ְְְִַָָָ

.‚Î� טה�ר ימי� ות�עה טמא ימי� ��עה ר�אה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה
לע�ל�. י�� ע�ר �מ�נה �כל ימי� �מ�נה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָמ���ת
זיב�ת ��ני� לנ�ת�, מה� �בעה � ה�מאי� ��עה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
ה�ה�רי�, ה��עה מ� אחד י�� לה� מ��רת לנ�ת�; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָסמ��

לע�ל� וכ� �מ�נה. .�מ���ת ְְְְֵֶֶַָָ

.„Îמע�רה� טה�ר, וע�רה טמא ימי� ע�רה ר�אה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה
יה � טה�ר י�� ואל� טמא י�� אל� אפ�� ימי�למעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

�בעה מה� � ה�מאי� ע�רה �יצד? זיבת�. �מני� �����ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
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�בעה, למני� ל� ע�לי� ה�דה וימי ס�תרת, ה�דה אי� �ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
טהרה "וא� ��אמר: �ה�, טמאה �היא �י על ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוא�
טמאה �היא �י על א� מ��ב�, ��הרה �יו� � ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמ��ב�"
טמאת א� נ�ה, טמאת א� לדה, טמאת �ג�� אחרת, ְַ�ְִַָ�ְֵַָ�ְְֶֶַָ�טמאה
�ה� וכ��צא א�� טמא�ת ואי� �ה�; ס�פרת ז� הרי � ְְֵֵֶַָ�ְֲֵֵֶֶֶַַָָצרעת

ה�פירה. ְְִִַָס�תרי�

.‡È�נ�ת וימי לדת� הריימי � �� �ה� ראת לא א� � ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָֹ
�ה� ראת וא� נק�י�; ימי �בעת לספירת ל� ע�לי� ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָא��
א�א ה�מי�, �ל ס�תרי� ולא הרא�ה, ימי ל� ע�לי� אי� � ��ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָֹ
ס�תר �אי� ה��; ���פסק ��פרה, ה�מי� על ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמ�למת
�לבד. י�מ� ס�תרי� א�� אבל ז�ב, �ל רא�ה א�א ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹה�ל

.·Èמה ל� ית�אר ��ארנ�, הע�רי� �ל ��בי� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמאחר
ה�ק�ר מ� �� הא�ה ��ראה �אפ�ר חכמי�, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�אמר�
זבה. �היה ולא י��, ע�ר ואר�עה מאה י�� אחר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹי��
לאחר ��ני� נ�ת�, ימי ו�בעה נ�ת�, לפני �ני� ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ�יצד?
ו�בעה נקבה, �ל ��מ�ני� ק�י, ע�ר ואר�עה נ�ת�, ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹימי
�� ��ל למד�, הא ה��ה. ימי אחר ��ני� נ�ה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָימי
נ�ת�, �ח�ת ה�א � �ח�ה מלאת ימי אחר הא�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��ראה

���ד� וסת�ת על מ��יחי� �ס��ואי� �� הר�אה לפיכ� ; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
��ילה ��א נ�ה, ספק ז� הרי ה�מ��ת, �י� מלאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹימי

נ�ת�. ימי �ח�ת �ה�א ה��, ְְִִֵֶַַָָָָָראת

.‚Èמ�רת � �בעה �ל �� �ראת �ה��ה �ארנ�, ֶֶ�ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ�בר
מ��רת � קט�ה וזבה ��ט�ל; אחר �מיני �ליל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹל���
וזבה לערב; ל��� �מ�רת וט�בלת, טה�ר, אחד ְְֵֶֶֶֶַָָָ�ְֶֶֶָָי��
ל��� �מ�רת וט�בלת, נק�י�, ימי �בעת ס�פרת � ְֵֶֶַ�ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ�ד�לה
י�� ע�ר אחד א�א לנ�ה, נ�ה זמ� �י� ואי� �מיני. ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�ליל
�ד�לה א� קט�ה זבה �הי ע�ר, האחד �בא�ת� .�לבד; ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ

.„Èזה ל� ית�אר הע�רי�, א�� �ל ז�כר ��היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�מאחר
�� �ראה י�� ימיה, �ל �החזקה הא�ה חכמי�, ְְְִֶֶָָָָָ�ְֲִִֶֶָָָָ�אמר�
�ב��� �מיני �ליל מ���ת ��ח�ה � �� תראה לא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹוי��
�כל �מ���ת נ�ת�; ימי אחר אחד י�� �ה�א ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה�מיני
ל��� יכ�לה ואינ� �לבד, ליל�ת אר�ע י�� ע�ר ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָ�מ�נה
א� לפיכ�, ה�מא. ל��� �מ�ר ה�א ה�ה�ר �ה��� ְִִִֵֶַַַַַָָָָָ��מי�,
אינ� � ה�ילה מ�ח�ת טמא י�� �כל ה�� ר�אה ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהיתה
נ�ת� אחר אחד י�� �ה�א �לבד, ��מיני א�א .מ���ת ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

.ÂË� טה�רי� ימי� ��ני טמאי� ימי� �ני ר�אה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָהיתה
ע�רי� וי�� ע�ר, ו��ה ע�ר, �ב�ני� ��מיני, .מ���ת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊË� טה�רי� ��ל�ה טמאי� ימי� �ל�ה ר�אה ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹהיתה
נ�ת�, ימי �אחר ה�ה�רי� מה�ל�ה ימי� �ני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמ���ת
לנ�ת�, ה�מ�כי� ה�מאי� ל�ני� �מ�ר מה� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ�האחד
�ד�לה, זבה החזקה �הרי לע�ל�, מ���ת אינ� ְְְָָָָ�ְְְֲֵֵֶֶֶַָָו��ב

נק�י� ימי �בעת ל� .ואי� ְְְְִִִֵֵַָ

.ÊÈ�ימי ואר�עה טמאי� ימי� אר�עה ר�אה ְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָהיתה
אינ� ו��ב נ�ת�, �אחר אחד י�� מ���ת � ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָטה�רי�

לע�ל� .מ���ת ְְֶֶַָ

.ÁÈ�ימי וחמ�ה טמאי� ימי� חמ�ה ר�אה ְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָהיתה
מ � אינ�טה�רי� ו��ב לנ�ת�, ה�מ�כי� ה�ל�ה ���ת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

לע�ל� .מ���ת ְְֶֶַָ

.ËÈ� טה�רי� ימי� ו��ה טמאי� ימי� ��ה ר�אה ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָהיתה
ו��ב �ח�ה, לנ�ת� ה�מ�כי� ימי� �חמ�ה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָמ���ת

לע�ל� מ���ת .אינ� ְְֵֶֶַָָ

.Îמ���ת � טה�רי� ו�בעה טמאי� �בעה ר�אה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
אחריו ויב�א לנ�ת�, ה�מ�� ה�ה�ר הרא��� ְְֲִִַַַַַָָָָָָָָה�ב�ע
אחריו ��ב�א ה�ה�ר וה�ב�ע זבה, �� ��בע טמא, ְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ�ב�ע
מ�ת� ���ה ��א ונמצאת ;�� ל��� ואס�רה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלספירה,
מ���ת ימיה, �ל וכ� אחד. �ב�ע א�א �ב�ע�ת, ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ�אר�עה

�ב�ע�ת ע�ר �מ�נה �כל י�� ע�ר �ב�ע�מ�נה �יצד? . ְְְֵַַָָָָָָָָָ
� טה�רה �� �היא ��י, �ב�ע זבה; היא הרי � ְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָחמי�י
לספירה; � �מיני �ב�ע זבה; � �ביעי �ב�ע ְְְְִִִִִִִִַַָָָָָָלספירה;
מימי מ��� ימי� חמ�ה � �� ר�אה �היא ��יעי, ְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָ�ב�ע
מ� אחד י�� מ��רת זיבה; ימי מ�ח�ת ��ני� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָנ�ה,
אחד �ב�ע ��ה; �מ���ת ה�ה�ר, הע�ירי ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָה�ב�ע
וחמ�ה ז�ב�, ימי מ��� �ני� � �� ר�אה �היא ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָע�ר,
�ני� מ�ב�ע ימי� חמ�ה �מ���ת נ�ה; ימי ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ�ח�ת
אר�עה ו�ב�ע זבה, � ע�ר �ל�ה �ב�ע ה�ה�ר. ְְְַַַַָָָָָָָָָָָָֹע�ר
�ב�ע זבה; � ע�ר חמ�ה �ב�ע וכ� לספירה; � ְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָָע�ר
ו�ב�ע זבה; � ע�ר �בעה ו�ב�ע לספירה, � ע�ר ְְְְִִִִַַָָָָָָָָָָָ��ה
נמצאת לע�ל�. ז� �ר� על וס�פרת לספירה. � ע�ר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ�מ�נה
ע�ר �מ�נה מ���ת �ב�ע�ת, ע�ר �מ�נה ��כל ְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָא�מר,
ואחד נ�ה �ב�ע והיתה זה, חלי ל� ארע לא וא�� ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָֹי��;
ע�ר ה�מ�נה �כל מ���ת היתה � טה�רה י�� ְְְְְֶֶַַָָָָָָָָָע�ר
י��. ו�בעי� �בעה �ה� �ב�ע�ת, ע�ר אחד ְְְִִִֵֶַַָָָָָ�ב�ע�ת,

.‡Î� טה�ר ו�ב�ע טמא �ב�ע ר�אה �היא ְְִִֵֶַַַָָָָָ�בזמ�
היא וז� ה�מי�; רביע �מ� �ה� י��, ע�ר �מ�נה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָמ���ת

ימיה' רביע 'מ���ת חכמי�: .�אמר� ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.·Î� טה�ר ימי� ��מ�נה טמא ימי� �מ�נה ר�אה ְְְִִֵָָָָָָָָָהיתה
��מ�נה אר�עי� מ��� י�� ע�ר חמ�ה מ���ת ז� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָהרי
ימי מה� �בעה � ���ח�ה טמא �מ�נה �יצד? ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָי��.
אחד י�� ל� מ��רת לנ�ת�; סמ�� זיב�ת אחד וי�� ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָנ�ת�,
יב�א� �� ואחר �בעה; �מ���ת ה�ה�רי�, ה�מ�נה ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמ�
ו��ה זיבת�, ימי ��ל�� �ני� מה� � טמאי� �מ�נה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָל�
מה� אחד י�� � טה�רי� �מ�נה ויב�א� נ�ת�; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמימי
�� ואחר �נ��ת; �בעה �מ���ת נ�ת�, ימי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ��ל��
ימי ��ל�� אר�עה מה� � טמאי� �מ�נה ל� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָיב�א�
�צריכה �ד�לה זבה נמצאת נ�ת�, מימי ואר�עה ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָָָזיבת�,
מה� ס�פרת � טה�רי� �מ�נה ל� יב�א� �בעה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָספירת
ע�ר חמ�ה מ���ת נמצאת אחד. י�� �מ���ת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ�בעה,

��מ�נה אר�עי� �כל .י�� ְְְִַָָָ

.‚Î� טה�ר ימי� ות�עה טמא ימי� ��עה ר�אה ְְְְִִִִֵָָָָָָָָָהיתה
לע�ל�. י�� ע�ר �מ�נה �כל ימי� �מ�נה ְְְְְִֶֶַָָָָָָָמ���ת
זיב�ת ��ני� לנ�ת�, מה� �בעה � ה�מאי� ��עה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ�יצד?
ה�ה�רי�, ה��עה מ� אחד י�� לה� מ��רת לנ�ת�; ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָסמ��

לע�ל� וכ� �מ�נה. .�מ���ת ְְְְֵֶֶַָָ

.„Îמע�רה� טה�ר, וע�רה טמא ימי� ע�רה ר�אה ְֲֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָָָהיתה
יה � טה�ר י�� ואל� טמא י�� אל� אפ�� ימי�למעלה, יה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

�בעה מה� � ה�מאי� ע�רה �יצד? זיבת�. �מני� �����ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
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מה� ס�פרת � ה�ה�רי� ע�רה זיבה; ימי ��ל�ה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹנ�ה,
וימי �ל�ה, ה���� ימי נמצא� �ל�ה. �מ���ת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ�בעה,

�ל�ה �מ� טה�רי�,זיב�ת �מאה טמאי� י�� מאה וכ� . ְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֹ
ות�עי� ��ל�ה לנ�ה, מה� �בעה � ה�מאי� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹה�אה
��ל�ה לספירה, מה� �בעה � ה�ה�רי� ה�אה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹזיב�ת;
ז�. �ר� על �מני� מני� �ל וכ� אל�, וכ� ל����. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָות�עי�

ח ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

א�א‡. וסת, ל� �אי� א�ה וי� וסת, ל� ��� א�ה ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָי�
קב�ע י�� ל� ואי� ה��, ��צא עד �עצמ� תר�י� ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
א� קב�ע, י�� ל� ��� היא � וסת ל� ��� וז� ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָלרא�ת�.
י�� וע�רי� מאר�עה א� י��, לע�רי� י�� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָמע�רי�

י�תר א� �ח�ת א� י��, וע�רי� .לאר�עה ְְְְִֵֶַָָָ

מפהקת,·. �עצמ�; �ר�י� ה��, ��ב�א ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹוקד�
�ער ויס��ר מעיה, ו���לי �ר�� �י וח���ת ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ�מתע��ת,

ל���ר� ויב�א� א��; �מארע�ת וכ��צא ��ר�, יח� א� , ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָָֹ
וס��. מ��� ל� קב�עה ��עה מה�, אחד א� א�� ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָוסת�ת

�ארנ�‚. ל����בר אס�רה � וסת ל� �אי� א�ה ��ל , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ל���עד אס�רה � וסת ל� ו��� �ח�ה. עצמ� ��ב�ק ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

א�ת� �ל ל��� אס�רה ,���� וס�� א� וס��; ע�נת ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�כל
� וס�� וא� ה�ילה.ה���; א�ת� �ל ל��� אס�רה �ילה, ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ

לע�ל�. זיבת� וימי נ�ת� ימי �ס�ר ה�סת, י�� ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹו���ח�ת

ה���„. ��דע עד ��סת�ת, לה�הר ה��י� צריכ�ת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלפיכ�,
�י�� לרא�ת �ר�� היה וס��. �� ��ק�עה ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָוה�עה
וע�רי� �ל�ה י�� �בא ראת, ולא ע�רי� י�� �בא ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָֹֹע�רי�,
�ניה� וע�רי�, �ל�ה וי�� ע�רי� י�� הרי � ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹוראת
ולא וע�רי�, �ל�ה �י�� �נ�ה �ע� ראת א� וכ� ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹאס�רי�;
�ע� ראת אס�רי�. �ניה� עדי� � ע�רי� �י�� ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָראת
� ע�רי� �י�� ראת ולא וע�רי�, �ל�ה �י�� ְְְְְְְְִִִִֶֶָָָֹֹ�לי�ית
וע�רי�; �ל�ה לי�� ה�סת ונעקרה ע�רי�, י�� ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹטהר
�עמי�, �ל�ה ��ק�ע�� עד וסת ק�בעת הא�ה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ�אי�
�עמי� �ל�ה מ��ה ��עקר עד ה�סת מ� מ�הרת .ואינ� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

��ה‰. �� ראת אפ�� אנס, מחמת ��ק�עה וסת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
וראתה, קפצה ראת. האנס ���ני וסת, אינ� � ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ�עמי�
�יצד? קפיצה. �לא לימי� וסת ל� קבעה � וראתה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹקפצה
קפצה י�� ע�רי� �לאחר ,�� וראת ���ת �אחד ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָקפצה
�י�� קפצה ע�ר ��עה �לאחר ,�� וראת ���ת ְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָ�אחד
� קפיצה �לא ראת ה��ת �לאחר ,�� ראת ולא ְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹֹה��ת
�ה��� נ�דע �הרי ע�רי�; אחר ���ת אחד נק�ע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהרי
�ל�ה זה י�� נק�ע �כבר ה�פיצה, לא לרא�ת, ל� ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ�ר�

�זה ���צא �ל וכ� .�עמי�. ְְִֵֵֶַָָֹ

.Âח י�� ע�רראתה ��ה וי�� זה, �חד� ע�ר מ�ה ְְֲֲִִֶֶָָָָָָָָֹ
� אחריו �ל �חד� ע�ר �בעה וי�� אחריו, �ל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�חד�
�י�� וראת רביעי חד� �א לד��ג. וסת ל� קבעה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹהרי
,�� �ראת י�� וכל וסת, ל� נק�ע לא עדי� ע�ר, ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ�בעה
,�� תראה ולא ה��� א�ת� �ה�יע �יו� לה�א; ל� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹח���ת
�ל�ה עקירת צרי� �אי� � ה�סת מ� ה��� א�ת� ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹטהר

�עמי� �ל�ה ��ק�ע י�� א�א .�עמי� ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ

.Êל��ה ו��ת ע�ר, חמ�ה י�� ר�אה להי�ת �ר�� ְְְְֲִִִִַָָָָָָָָָהיה

��ה ה�ר � ע�ר ל�בעה ��ת אס�רי�; �ניה� � ִַָ�ְְְֲִִִֵֶָָָָָָע�ר
ע�מד �א��ר� ע�ר וחמ�ה ע�ר, �בעה ונאסר ;ע�ר ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
.��� וה�ר� ע�ר, �מ�נה נאסר � ע�ר ל�מ�נה ָ�ְ�ְְְֱִִֶַָָָָָָָ��ת

.Á�וע�רי �ני� לי�� ו��ת ע�רי�, י�� לרא�ת �ר�� ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהיה
וע�רי� �ני� ראת, ולא ע�רי� ה�יע אס�רי�; �ניה� �ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
טהר � וראת ע�רי� י�� ה�יע אס�רי�. �ניה� עדי� � ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָוראת
�ני� ונעקר ה�ב�ע, לוס�� חזרה �הרי וע�רי�, �ני� ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָי��

�עמי� �ל�ה נק�ע ��א מ�ני .וע�רי�, ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹ

.Ëראת� נ�ת� ימי �ת�� וסת ל� ק�בעת הא�ה ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָאי�
�כל וסת ק�בעת אינ� אחד, י�� �ראת �יו� ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�;

�ה�ה�בעה זיבת� �ימי וסת ק�בעת הא�ה אי� וכ� . ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
�אינ� נ�ת� �ימי וסת ק�בעת אבל י��; ע�ר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאחד
ח���ת ז� הרי זיבת�, �ימי וסת ל� נק�ע וא� �ה�. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָר�אה
אפ�� נעקרה א� זיבת�, �ימי ��ק�עה וסת וכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָל�סת;

נעקר � אחד �עמי�;�ע� �ל�ה להעקר צריכה ואינ� ה, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
א��. �ימי� ה� מס�קי� �מי� ְִִֵֵָָ�ְְִֶֶַָ�חזקת

.È��י אפ�� ז�, �וסת �� ראת א� ל�סת? ח���ת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ�יצד
ה���, �א�ת� ל��� ואס�רה מ�פק, לנ�ה ��ב � ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאחד
�ל�ה ראתה וא� ה�סת�ת. ימי ��אר ראתה לא ְְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָֹֹואפ��

זבה. ז� הרי ֲִֵָָָימי�,

.‡È,מ��חת ז� הרי �מיד, עצמ� לב�ק ��ר�ה א�ה ַַ�ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ�ל
�לא �� ��ב�א �אפ�ר קב�עה; וסת ל� ��� �י על ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוא�

ה�סת היא�עת הרי � זיבת� ימי �ל י�� ע�ר אחד וכל . ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ימי אחר אבל �דיקה; צריכה ואינ� טהרה, �חזקת ְְְְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ�ה�

לב�ק. צריכה � ְְִִִָָָֹזיבת�

.·È�ז הרי � �רצ�� �י� �אנס �י� �דקה, ולא ְְְְְֲֵֵֵֶָָָָָֹֹי�בה
טמא ותמצא ��ב�ק עד טהרה, .�חזקת ְְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָֹ

.‚È�ימי �לאחר וס��, ��עת עצמ� �דקה ��א ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹהא�ה
טמא �מצאה עד�דקה למפרע טמאה �היא �י על א� � ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ז� הרי � וטהרה טמאה �עני� ��ת�אר �מ� וס��, ְְֲֳֵָָָ�ְְְְְְִִִֵֶַַָָ�עת
מ�עה א�א מ�נה ואינ� למפרע, ��על� את מט�אה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאינ�
טהרה �חזקת ז� הרי טה�רה, עצמ� מצאה וא� .�ראת; ְְְְְְֲֳִֵֶֶַַָָָָָָָָ

.„Èעל א� � ��ק�ר ל� ��� מ�ה מחמת �� �ראת א�ה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוכ�
�ה�סת�ת טה�ר; וה�� טה�רה היא וס��, ��עת �ראת ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ�י

�מ��ב.מ�בריה� מ��ב מט�אי �הלכ�ת ��ת�אר �מ� , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

.ÂËאבל לחבר��; �מראה עצמ� ��דקת � ְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָה��מה
לה� ולק�ע א�ת� לב�ק �קח�ת צריכ�ת וה��טה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹהחר�ת

לבעליה� מ�ר�ת יהי� �� ואחר .וסת�ת, ְְְִַַָָ�ְֲֵֶַָ

.ÊË� �� וראת וס��, עת ידעה ולא ��עת א�ה ְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָֹ�ל
� �ני� א� אחד י�� ראת א� לפיכ�, לזיב�ת. ְְְִִִִֶֶֶַָָָָח���ת
וא� ה�א; נ�ת� �ימי זה �� ��א �בעה, ��ל�� ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָי��בת
�ימי ��א נק�י�, ימי �בעת ס�פרת � ימי� �ל�ה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹראת

ע�מדת. היא ִִֶֶָָזיבת�

.ÊÈהיא א� �לידע וס��, לת�� ע��ה היא ְְְִִִִֵֵֵַַַָָוכיצד
לפי ה�ל זיבת�? ימי �לידע זבה, ספק א� ו�אית ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹזבה

�ה� ��ראה �ימי� �ני� א� אחד י�� ראת �יצד? . ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ע�ר האחד למנ�ת ותתחיל ה�בעה, עליה� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ�למת

ה�בעה. מאחר ְִֵַַַָי��

- h"qyz'd a`Îmgpn g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÁÈאחד י�� ��א זבה, ספק ז� הרי � ימי� �ל�ה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת
אר�עה ראת א� וכ� ה��ה; מ�ח�ת ��ני� נ�ת�, קד� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמה�
וי��בת ה��ה. מ�ח�ת ��ני� ה��ה, קד� �ני� ��א �ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמ�ה אחר זיבה ימי ע�ר ואחד נ�ה, ימי ��ל�� .חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈא�� זבה, ספק ז� הרי � ימי� ��עה ראת א� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכ�
אחד למנ�ת �מתחלת נ�ה; �ל ו�בעה נ�ה ימי קד� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ני�

ה�� ��סק ה��עה אחר י�� ע�רע�ר אחד ראת א� וכ� . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
�ל ו�בעה ה��ה, קד� �ני� ��א זבה, ספק ז� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹי��
��עה. זיבת� מימי ל� ונ�אר ה��ה, לאחר ��ני� ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָנ�ה,

.Î�הי �אפ�� ו�אית. זבה ז� הרי � י�� ע�ר �ני� ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת
לאחר ה�ל�ה הרי � נ�ה �ל ו�בעה ה��ה לפני �ני� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמה�

�מ�נה זיבת� מימי ל� וי�אר �ל�הה��ה, ראת א� וכ� . ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ
ה�פירה. ימי וה� �בעה, זיבת� מימי ל� י�אר � י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָע�ר

.‡Îפסק��� � י�� אל� ראת אפ�� ה��, �רא�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמ�כה
ימי יתחיל� ה�בעה ואחר נק�י�, ימי �בעת ס�פרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה��,

��עת לז� .ה��ה ִֶַָָָָ

.·Î��ה מ��פסק מ�נה אינ� � ה��עה ��ל למד�, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
ימי ויב�א� ע�ר, �בעה על יתר ולא מ�בעה, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ�ח�ת
�בעה מ�נה � ה�� �פסק אחד י�� ראת �יצד? ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנ�ת�.

ימי ע�ר ואחד נ�ת� לת�ל�� ��ה ויב�א�ע�ר, זיבת�; ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָ
�בעה מ�נה � יתר א� ע�ר �ל�ה ראת וא� נ�ת�. ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָָֹימי

��ארנ� �מ� נ�ת� ימי ויב�א� ה��, .מ��פסק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ח שלישי יו�

ט ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

עד‡. �זיבה, א� �נ�ה ה��רה מ� מ��אה הא�ה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאי�
ותהיה��ר�י� ��ארנ�; �מ� �ב�ר�, ויצא ,�� ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הר�י�ה, לא וא� �לבד. �לה�א ��ראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
�חזקת זה הרי � ��ר�זד�ר לפני� ה�� �מצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�בדקה

��ארנ�. �מ� �הר��ה, ְְְְֵֶֶַַָָָ��א

על·. א� ��ר� על �� �ת� הר�אה ��ל ס�פרי�, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ברי
עצמ� ��דקה �י על וא� הר�י�ה, ��א �י על א� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�גדיה
לפני� �� מצאה �כא�� טמאה, ז� הרי � �� מצאה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹולא
�א. החדר מ�� זה �ת� ��א �ספק, ז� וטמאה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�ְְִָָ�ב�ר�;

ס�פרי�‚. מ�ברי וס��,וכ� עת �לא �� הר�אה ��ל , ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ואר�ע ע�רי� עד למפרע, טמאה � �ת� הר�אה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
טמאה � טה�ר �מצאה זה זמ� �ת�� �דקה וא� ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָ�ע�ת;
למפרע טמאה �היא �י על וא� �דיקה. זמ� עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָלמפרע
�אמרנ�; �מ� למפרע ��על� את מט�אה אינ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ�בריה�,
א� ה��, �ראת מעת א�א לכתמ� א� לנ�ת� מ�נה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָואינ�
��א � מקלקלת ז� הרי �ת�, הר�אה וכל ה�ת�. ְֶֶֶָ�ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָ��צאה

וס��. ונתקלקלה �א, החדר ְְְְְִִִֶֶַַָָָמ�

א�א„. למפרע מ��אה אינ� וס��, ��עת �� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהר�אה
�לבד �����עת� � �זקנה �ת�לה, �מניקה, מע�רת, וכ� . ְְְְִִֵַָָ�ְְְִֵֶֶַָָָָ

מ���ר מע�רת? היא איז� למפרע. מט�א�ת ואינ� ַ�ִֶֶֶ�ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ�עת�,
חד�, וע�רי� אר�עה �ל � מניקה חד�י�. �ל�ה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹ�ע�ר�

�מל�� א� �נ� מת לינוק]אפ�� למניקה.[שפסק נתנ�� א� ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

�ראת‰. �י על א� מ�מיה, �� ראת ��א �ל � ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ת�לה

נ��אי� עליהמחמת �עבר� �ל � זקנה לדה. מחמת א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
�ל זקנ�ת�? היא ואיז� לזקנ�ת�; סמ�� י�� ְְְְְִִִִִֵָָָָ��עי�
�זקנה �מניקה מע�רת מק�דת. ואינ� 'זקנה' ל� ְְִֵֶֶָָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ���ראי�
ראת ��א �ת�לה למפרע; מט�א ואינ� �רא�ת�, �תמ� �ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
��ראה עד טה�ר, �תמ� � קט�ה היא ועדי� מ�מיה ��ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

וסת�ת �ל� ��. ְָָָֹ

.Âעל ה�מצא לכת� ��ר�, על ה�מצא �ת� �י� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
�ע�ר ל� אי� ��ר�, על ה�מצא �ה�ת� וה�מצא�גדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

��ריס ��היה עד מט�א אינ� � ה�גד [ש�ה�לקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עלמקו�] �ל� עד��ת ��ע �די �� ��� מר�ע, �ה�א ,ְֶ�ְֲֵֵֵֶַַָָָֹ

אי� ט�י�, ט�י� נמצא טה�ר; זה, מ�ע�ר �ח�ת היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹ�ל�;
מצטר�. זה הרי אר�, היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפ�ת;

.Ê�ואינ טה�ר, � טמאה מק�ל �אינ� �בר על ה�מצא ְְֵָָָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ת�
ל� �כליח���ת אדמה, �לי אבני�, �לי על י�בה �יצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�גד על א� מ���, חר� �לי על א� ה�ג, ע�ר על א� ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללי�,
עליה� ונמצא אצ�ע�ת, �ל� על אצ�ע�ת �ל� �� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�אי�
�ת� ונמצא עליו, וי�בה קרקע �דקה אפ�� טה�רה. � ��ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ
מק�ל �אינ� ��ל טה�רה; ז� הרי � ��עמדה ה�רקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, �מק�ל ולא .�� ���צא �ת� על �זר� לא ְָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�טמאה,
ח���י� אי� צבע�ני�, �לי אבל לב�; היה �� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָא�א
הא�ה ��ל�� חכמי� ��נ� לפיכ� �ה�. ה�מצא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלכת�

ה�תמי�. מ�י� לה�יל� �די צבע�ני�, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ�גדי

.Á���מ �טמא ��ר�, על ה�� ��מצא מק�� �כל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא
�ר�� �ית �נגד ���צא עד � נמצא[הערוה]�ת� �יצד? . ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ�ְְִֵַָָ

י�יבת�. �עת �ר�� �בית נגע ��א טמאה, � עקב� ְְְִֵָָָ�ְְֲֵֵֵֶַַָָָָעל
וה� מ�פני�, �רס�תיה ועל ��ק� על נמצא א� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכ�
לרגל רגל ותד�יק ��עמד �עת �ז� ז� ה�ד�ק�ת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�ק�מ�ת
� רגל� ��דל רא� על נמצא טמאה. ז� הרי � ל��ק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹו��ק
וכ� �הלכה. �עת רגל� על החדר מ� נט� ��א ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָטמאה,
ונמצא ���ה��, נ�ת� �� עליו ���תז �אפ�ר מק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
על אפ�� ידיה, על �� נמצא א� וכ� טמאה; � �� ��ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
אבל ה�. עסקנ��ת �ה�די� טמאה, � ידיה אצ�ע�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָק�רי
מ� א� מ�ח��, �רס�תיה ועל ��ק� על ה�� נמצא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָא�
� �למעלה הירכי� מ� נמצא א� ל�מר צרי� ואי� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָה�דדי�,
אחר. מ�ק�� עליה ���ז �� א�א זה �אי� טה�רה, ז� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

.Ë,עגל א� �רצ�עה, אר� �ה�א ��ר� על ה�מצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה�ת�
ירכ�, רחב על ה�ת� אר� �היה א� ט�י�, ט�י� �היה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹא�
וה�א ה�איל � למעלה מ��ה ה�א �א�� נראה �היה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָא�
נט� 'א�� א�מרי�: ואי� טמאה; ז� הרי �ר��, �ית ְְְְֲִִֵֵֵַָָָ�ְֵֶֶ�נגד
� א�� �מק�מ�ת ה�מצא �� ��ל �זה'; היה לא ה���, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמ�

ספק �ה�א �י על א� ,�� .מחמירי� ְִִִֵֶַַַָ

.È� ��� החל�ק על ה�מצא טמאה;ה�ת� �למ��, מחג�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מ�יע א� � ��� יד �ית על נמצא טה�רה. �למעל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחג�ר

טה�רה לאו, וא� טמאה; �ר��, �ית .�נגד ְֵֶֶ�ְְְְִֵָָָָ

.‡Èצא��� מק�� �ל � ��ילה �� �מת��ה ���ט�� ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה ה��, ���� ���צא מק�� �ל � ��� האז�ר וכ� ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָה��,
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.ÁÈאחד י�� ��א זבה, ספק ז� הרי � ימי� �ל�ה ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראת
אר�עה ראת א� וכ� ה��ה; מ�ח�ת ��ני� נ�ת�, קד� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹמה�
וי��בת ה��ה. מ�ח�ת ��ני� ה��ה, קד� �ני� ��א �ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
החמ�ה אחר זיבה ימי ע�ר ואחד נ�ה, ימי ��ל�� .חמ�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

.ËÈא�� זבה, ספק ז� הרי � ימי� ��עה ראת א� ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָוכ�
אחד למנ�ת �מתחלת נ�ה; �ל ו�בעה נ�ה ימי קד� ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ�ני�

ה�� ��סק ה��עה אחר י�� ע�רע�ר אחד ראת א� וכ� . ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
�ל ו�בעה ה��ה, קד� �ני� ��א זבה, ספק ז� הרי � ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹי��
��עה. זיבת� מימי ל� ונ�אר ה��ה, לאחר ��ני� ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָנ�ה,

.Î�הי �אפ�� ו�אית. זבה ז� הרי � י�� ע�ר �ני� ְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָראת
לאחר ה�ל�ה הרי � נ�ה �ל ו�בעה ה��ה לפני �ני� ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמה�

�מ�נה זיבת� מימי ל� וי�אר �ל�הה��ה, ראת א� וכ� . ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ
ה�פירה. ימי וה� �בעה, זיבת� מימי ל� י�אר � י�� ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָע�ר

.‡Îפסק��� � י�� אל� ראת אפ�� ה��, �רא�ת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹמ�כה
ימי יתחיל� ה�בעה ואחר נק�י�, ימי �בעת ס�פרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָה��,

��עת לז� .ה��ה ִֶַָָָָ

.·Î��ה מ��פסק מ�נה אינ� � ה��עה ��ל למד�, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
ימי ויב�א� ע�ר, �בעה על יתר ולא מ�בעה, ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָֹ�ח�ת
�בעה מ�נה � ה�� �פסק אחד י�� ראת �יצד? ְִִֵֶַַַָָָָָָָָָנ�ת�.

ימי ע�ר ואחד נ�ת� לת�ל�� ��ה ויב�א�ע�ר, זיבת�; ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָָ
�בעה מ�נה � יתר א� ע�ר �ל�ה ראת וא� נ�ת�. ְְְְִִִֵֵָָָָָָָָָָֹימי

��ארנ� �מ� נ�ת� ימי ויב�א� ה��, .מ��פסק ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ח שלישי יו�

ט ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

עד‡. �זיבה, א� �נ�ה ה��רה מ� מ��אה הא�ה ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָאי�
ותהיה��ר�י� ��ארנ�; �מ� �ב�ר�, ויצא ,�� ותראה , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הר�י�ה, לא וא� �לבד. �לה�א ��ראה מעת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹטמאה
�חזקת זה הרי � ��ר�זד�ר לפני� ה�� �מצאה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ�בדקה

��ארנ�. �מ� �הר��ה, ְְְְֵֶֶַַָָָ��א

על·. א� ��ר� על �� �ת� הר�אה ��ל ס�פרי�, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�מ�ברי
עצמ� ��דקה �י על וא� הר�י�ה, ��א �י על א� � ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ�גדיה
לפני� �� מצאה �כא�� טמאה, ז� הרי � �� מצאה ְְְְְְֲִִִֵֵָָָָָָָֹולא
�א. החדר מ�� זה �ת� ��א �ספק, ז� וטמאה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ�ְְִָָ�ב�ר�;

ס�פרי�‚. מ�ברי וס��,וכ� עת �לא �� הר�אה ��ל , ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ
ואר�ע ע�רי� עד למפרע, טמאה � �ת� הר�אה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
טמאה � טה�ר �מצאה זה זמ� �ת�� �דקה וא� ְְְְְְִֵֶַָָָָָָָ�ע�ת;
למפרע טמאה �היא �י על וא� �דיקה. זמ� עד ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָלמפרע
�אמרנ�; �מ� למפרע ��על� את מט�אה אינ� ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ�בריה�,
א� ה��, �ראת מעת א�א לכתמ� א� לנ�ת� מ�נה ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָואינ�
��א � מקלקלת ז� הרי �ת�, הר�אה וכל ה�ת�. ְֶֶֶָ�ְְְֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָ��צאה

וס��. ונתקלקלה �א, החדר ְְְְְִִִֶֶַַָָָמ�

א�א„. למפרע מ��אה אינ� וס��, ��עת �� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהר�אה
�לבד �����עת� � �זקנה �ת�לה, �מניקה, מע�רת, וכ� . ְְְְִִֵַָָ�ְְְִֵֶֶַָָָָ

מ���ר מע�רת? היא איז� למפרע. מט�א�ת ואינ� ַ�ִֶֶֶ�ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָ�עת�,
חד�, וע�רי� אר�עה �ל � מניקה חד�י�. �ל�ה ְְְְְֳִִִֶֶַָָָָָָָָֹֹ�ע�ר�

�מל�� א� �נ� מת לינוק]אפ�� למניקה.[שפסק נתנ�� א� ְְְְֲִִִֵַַָָָָ

�ראת‰. �י על א� מ�מיה, �� ראת ��א �ל � ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ�ת�לה

נ��אי� עליהמחמת �עבר� �ל � זקנה לדה. מחמת א� ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
�ל זקנ�ת�? היא ואיז� לזקנ�ת�; סמ�� י�� ְְְְְִִִִִֵָָָָ��עי�
�זקנה �מניקה מע�רת מק�דת. ואינ� 'זקנה' ל� ְְִֵֶֶָָ�ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָ���ראי�
ראת ��א �ת�לה למפרע; מט�א ואינ� �רא�ת�, �תמ� �ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
��ראה עד טה�ר, �תמ� � קט�ה היא ועדי� מ�מיה ��ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ

וסת�ת �ל� ��. ְָָָֹ

.Âעל ה�מצא לכת� ��ר�, על ה�מצא �ת� �י� ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמה
�ע�ר ל� אי� ��ר�, על ה�מצא �ה�ת� וה�מצא�גדיה? . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

��ריס ��היה עד מט�א אינ� � ה�גד [ש�ה�לקי[פול]על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ
עלמקו�] �ל� עד��ת ��ע �די �� ��� מר�ע, �ה�א ,ְֶ�ְֲֵֵֵֶַַָָָֹ

אי� ט�י�, ט�י� נמצא טה�ר; זה, מ�ע�ר �ח�ת היה ְִִִִִִִֵֶָָָָָָֹ�ל�;
מצטר�. זה הרי אר�, היה ְְְֲִִֵֵֶָָָָָֹמצטרפ�ת;

.Ê�ואינ טה�ר, � טמאה מק�ל �אינ� �בר על ה�מצא ְְֵָָָ�ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ�ת�
ל� �כליח���ת אדמה, �לי אבני�, �לי על י�בה �יצד? . ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

�גד על א� מ���, חר� �לי על א� ה�ג, ע�ר על א� ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָגללי�,
עליה� ונמצא אצ�ע�ת, �ל� על אצ�ע�ת �ל� �� ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ�אי�
�ת� ונמצא עליו, וי�בה קרקע �דקה אפ�� טה�רה. � ��ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ
מק�ל �אינ� ��ל טה�רה; ז� הרי � ��עמדה ה�רקע ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעל
טמאה, �מק�ל ולא .�� ���צא �ת� על �זר� לא ְָ�ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ�טמאה,
ח���י� אי� צבע�ני�, �לי אבל לב�; היה �� א� ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָא�א
הא�ה ��ל�� חכמי� ��נ� לפיכ� �ה�. ה�מצא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלכת�

ה�תמי�. מ�י� לה�יל� �די צבע�ני�, ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָ�גדי

.Á���מ �טמא ��ר�, על ה�� ��מצא מק�� �כל ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹלא
�ר�� �ית �נגד ���צא עד � נמצא[הערוה]�ת� �יצד? . ְִֵֵֶֶֶֶֶַָ�ְְִֵַָָ

י�יבת�. �עת �ר�� �בית נגע ��א טמאה, � עקב� ְְְִֵָָָ�ְְֲֵֵֵֶַַָָָָעל
וה� מ�פני�, �רס�תיה ועל ��ק� על נמצא א� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָוכ�
לרגל רגל ותד�יק ��עמד �עת �ז� ז� ה�ד�ק�ת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹה�ק�מ�ת
� רגל� ��דל רא� על נמצא טמאה. ז� הרי � ל��ק ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֹו��ק
וכ� �הלכה. �עת רגל� על החדר מ� נט� ��א ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָטמאה,
ונמצא ���ה��, נ�ת� �� עליו ���תז �אפ�ר מק�� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ�ל
על אפ�� ידיה, על �� נמצא א� וכ� טמאה; � �� ��ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
אבל ה�. עסקנ��ת �ה�די� טמאה, � ידיה אצ�ע�ת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָק�רי
מ� א� מ�ח��, �רס�תיה ועל ��ק� על ה�� נמצא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָא�
� �למעלה הירכי� מ� נמצא א� ל�מר צרי� ואי� ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָה�דדי�,
אחר. מ�ק�� עליה ���ז �� א�א זה �אי� טה�רה, ז� ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

.Ë,עגל א� �רצ�עה, אר� �ה�א ��ר� על ה�מצא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹה�ת�
ירכ�, רחב על ה�ת� אר� �היה א� ט�י�, ט�י� �היה ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹא�
וה�א ה�איל � למעלה מ��ה ה�א �א�� נראה �היה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָא�
נט� 'א�� א�מרי�: ואי� טמאה; ז� הרי �ר��, �ית ְְְְֲִִֵֵֵַָָָ�ְֵֶֶ�נגד
� א�� �מק�מ�ת ה�מצא �� ��ל �זה'; היה לא ה���, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמ�

ספק �ה�א �י על א� ,�� .מחמירי� ְִִִֵֶַַַָ

.È� ��� החל�ק על ה�מצא טמאה;ה�ת� �למ��, מחג�ר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מ�יע א� � ��� יד �ית על נמצא טה�רה. �למעל�, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָמחג�ר

טה�רה לאו, וא� טמאה; �ר��, �ית .�נגד ְֵֶֶ�ְְְְִֵָָָָ

.‡Èצא��� מק�� �ל � ��ילה �� �מת��ה ���ט�� ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָהיתה
טמאה ה��, ���� ���צא מק�� �ל � ��� האז�ר וכ� ; ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

טמאה. ְֵַָָה��,



-ס h"qyz'd a`Îmgpn g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.·È�ימי �ל�ה עליה ו�הה אחד, חל�ק ל�ב�ת ְְְִֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹהיתה
�ל�ה עליו �מצאה �בדקה נ�ת�, עת �לא יתר ְְְְִֵֵָָָָָָָָָָֹֹא�
�תמי� �ל�ה �ע�ר �� ��� �ד�ל אחד �ת� א� ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ�תמי�,
וכ� י��; �כל מ��ה נט� �ת� ��א זבה, ספק ז� הרי �ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ
ימי� �ל�ה עליה ו�ה� �ד�קי�, �גדי� �ל�ה לב�ה ְְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָֹֹא�
��ה �י על א� � מה� אחד �כל �ת� �מצאה זיבת�, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ�ימי

זבה ספק ז� הרי זה, .�נגד ְְֲֵֵֶֶֶָָ

.‚È�א � �תמי� �ל�ה �די �� �אי� אחד �ת� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹמצאה
�מצאה רא��� י�� �ל ה�מ��ת �י� �ל עצמ� ְְְְִֵֶַַָָָָָָָ�דקה
ה�ת� זה מצאה ה�לי�י �ב��� חל�ק�, �דקה ולא ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹטה�ר,
לא וא� לזיב�ת; ח���ת אינ� � �תמי� ��ל�ה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹֹ�אינ�
חל�ק�, �דקה ולא ה�איל � ה�מ��ת �י� �ל עצמ� ְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָֹ�דקה
לזיב�ת, ח���ת � זיבת� �ימי ימי� �ל�ה עליה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹו�הה

�תמי� �ל�ה �די ה�ת� �אי� �י על .א� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.„Èני� �� אחר �� וראת ה���, חל�ק� על �ת� ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָמצאה
ה�לי�י �ב��� ימי�, �ני �ראת א� זה, אחר זה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָימי�

�ת� זבהמצאה ספק ז� הרי �. ְְֲֵֵֶֶָָָָ

.ÂË�רא�ת� �תמ� ��לה � �� ראת �� ואחר �ת� ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָהר�אה
ה�ת� ��צאה �עת עצמ� ��דקה �י� לעת, מעת ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ�ל
אחר �ת� הר�אה אבל �דקה. ��א �י� טה�ר, ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ�מצאה
�כת�, �ת� ��לה אינ� � �ע�ת ואר�ע ע�רי� �ת�� ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ�ת�
�י� טהרה הפסיקה �א� �יניה�; �דקה �� א� ְְֳִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָא�א

זיב�ת למני� מצטרפי� אי� .ה�תמי�, ְְְְְִִִִִֵַַָָ

.ÊË,���ה מ� רא��נה ��עה ��ת ערב �ת� ראתה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�יצד?
א� היא טה�רה א� ידעה ולא עצמ� �דקה ��א �י על ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹא�
� ה��ת מ��� רא��נה �עה עד ,�� אחר �� וראת ְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָטמאה,
�אחד ראת וא� �רא�ה; ה�ת� ��לה א�א ל�ת�, מ�נה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָאינ�

זבה �היה ���ת, �ב�ני ה��ת���ת �י�� ה�� ראת . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ
��צאה ��ת ערב ימי�: �ני טמאה ז� הרי � �נ�ה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָ��עה
מעת �ת�� �ניה� אי� �הרי ה��; �ראת �ב��ת ה�ת�, ��ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לזיב�ת. ח���י� ���ת, �אחד �� ראתה וא� ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָלעת.

.ÊÈעה�� אחר �ת� ראתה אבל ���ת, �� ראתה ְְֲֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
�מצאה ��ת �ערב עצמ� �דקה א� � ה��ת מ��� ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָרא��נה
ה��ת, �י�� �ה�א אחד לכת� א�א מ�נה אינ� ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָטה�ר,
ידעה ולא �דקה לא וא� לעת. מעת �ת�� ��ניה� ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹה�איל
מ�נה ז� הרי � הפסיקה לא א� �יניה� טהרה הפסיקה ְְֲֳִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹא�
לזיב�ת ח���ת ���ת, �אחד ראתה וא� ��ת; .לערב ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

.ÁÈ�י� � ה��ת מ��� �נ�ה ��עה ה�ני ה�ת� ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראתה
אי� �הרי ימי�, �ני טמאה ז� הרי �דקה, לא �י� ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָֹ�דקה
מעת אחר ���ת �אחד ראת וא� לעת; מעת �ת�� ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ�ניה�
אחד מ��� רא��נה ��עה ראת לזיב�ת. ח���ת � ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָלעת
אי� �יניה�, טהרה הפסיקה א� � �לי�י �ת� ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ���ת
לזיב�ת ח���ת �דקה, לא וא� ח���ת; ואינ� .מצטרפי� ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

.ËÈ�ל י� א� � �גלל� טמאה �היא �אמרנ� �ת� ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ל
ה�א' �ל�ני מ�בר זה �ת� '��א ול�מר: �� לתל�ת ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָ�בר
חכמי� אמר� ��א טה�רה; ז� הרי ה�גד, על נמצא א� �ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
ספק� ��ר�, על נמצא וא� להקל. א�א להחמיר, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ��בר

�� ��לה ואינ� יתרטמא �ב�ר� לתל�ת ל� היה וא� ; ְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָָ
טה�ר. �ספק� ��לה, ��ר� על א� � ְְֲֵֵַַָָָָָמחל�ק�

.Îתע�קה�� א� ע��, א� ח�ה א� �המה �חטה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ�יצד?
�עברה א� �ה�, הע�סקי� �צד ���בה א� ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ�כתמי�,
ות�לה טה�רה, � חל�ק� על �� ונמצא ט�חי�, �ל ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָ���ק

ה�ת� �א ��ה� א�� .�דברי� ְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

.‡Îלמעלה� מחג�ר אפ�� �לבד, ��ר� על ה�ת� ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָנמצא
ה��ק, מ� א� ה�חיטה מ� זה �� היה �א�� טמאה; �ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
��ר� על ונמצא וה�איל �גדיה; על �� ���צא ל� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה

טמאה �בג��, .ולא ְְְְִֵָָֹ

.·Îיכ�לה א� � �חית �י על א� מ�ה, �� ְְִִֶַַַָָָָָָָהיתה
��לה � ��ר� על �� ונמצא ,�� �לה�ציא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָלהת��ע

�זה ���צא �ל וכ� .���ה; ְֵֵֶַַַָָֹ

.‚Î��� �כל ��לה � �אחד �ב�ר� �ג�� על ה�ת� ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָנמצא
לתל�ת �מאכלתל� ות�לה ���בה[חרק]. �עת ��א , ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹ

עד ��ה? ועד ה�א; מאכלת �� זה וד� מאכלת, ְְְֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹנהרגה
פול]��ריס מ��ריס,[כחצי יתר ה�ת� מצאה א� אבל . ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

��ת�, רצ�צה מאכלת היתה ואפ�� �מאכלת; ��לה ְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאינ�
��אכלת. ��לה אינ� מ��ריס, יתר וה�א ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹה�איל

.„Î,�ד� ע�סקי� הי� א� �בבעל�: �בנ� ��לה ְְְְְֲִִִֵַָָָָָוכ�
� מ�ה �ה� �היתה א� ,�� מלכלכ�ת ידיה� �הי� ְְֶֶַָָָָָ�ְְֵֶֶָא�
זה וד� ידעה, לא והיא �� נגע� 'ה� וא�מרת: ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָֹ��לה

ה�א' .מחמת� ֲֵָָ

.‰Î?יצד� .�� לתל�ת למק�� מ�ק�� �� מחזיקי� ְְְִִִִֵֵַַָָָאי�
אי� � ��ק� על �ת� ונמצא �כתפ�, מ�ה ל� ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהיתה
וכ� זה'; �מק�� ונגעה ���ה נגעה �ידיה '��א ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָא�מרי�:
�חל�ק� �י� �ג�פ� �י� ,�� ��לי� אי� � �זה ���צא .�ל ְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

.ÂÎסלע� א�א �� ואי� אחד, �צ��ר ��תע�ק� נ�י� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ��י
��יה� � �סלע �ת� מ��יה� אחת �ל על ונמצא ,��ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

א�אטמא�ת �ת� מ��� ��היה אפ�ר �אי �ד� נתע�קה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
��לה ז� הרי � �ריסי� ��ני �ת� עליה ונמצא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ��ריס,
ה�ת� נמצא �מאכלת; וכ�ריס ,�� ��עסקה ��� ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ��ריס

טמאה. �ריסי�, מ��ני ְְְִִִִֵֵֵָָיתר

.ÊÎ��ע� נתע�קה �חר; �� ��לה אי� �אד�, ְְְְְְִִֵַַָָָָָֹֹנתע�קה
� מה� אחד מראה עליה ונמצא הר�ה, מיני� �� ���ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

�� לתל�ת,��לה יכ�לה א� � חל�ק�ת �ל� ל�ב�ת היתה . ְְְֲִִֶֶָָָָָֹ
��לה אינ� לתל�ת, יכ�לה אינ� וא� ��ח���; א� ְְְְִִֵֵַַַָָָָָ��לה
על א� � ט�חי� �ל ���ק עברה �יצד? �עלי��. ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאפ��
ה��חי�; �ד� ��לה לב��, ה�ח��� על ה�ת� ��מצא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ�י
��מצא �י על א� � �� וכ��צא ה��חי� ���ק עברה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹלא
לא ספק עברה ספק טמאה. ז� הרי לב��, �עלי�� ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹה�ת�
��לה. אינ� � נתע�קה לא ספק נתע�קה ספק ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעברה,

.ÁÎמיד� ל� �אי� �ה� א� חזירי�, �� ��� אי�עיר � ֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
�חל�ק. ה�מצאי� לכתמיה ְְְִִִִֶֶַָָָָח���י�

.ËÎ�י� ��יה �י� לנ�ה, חל�ק� �ה�אילה ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָהא�ה
�מצאה �דיקה, קד� א�ת� ולב�ה וחזרה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָֹי�ראלית,
ה�אילה א�ת�; ��ב�ה ���ה ��לה ז� הרי � �ת� ְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעליו

- h"qyz'd a`Îmgpn g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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על לי��בת א� ,��� ה�מא ���� קט�ה לזבה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָא�ת�
��לה ז� הרי � טה�רי� ��מיה לבת�לה א� טהר, ��ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ה�מ�ר�� ���� קט�ה לזבה א�ת� ה�אילה א� אבל .ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
ולב�ה וחזרה נק�י�, ימי ��בעה �ד�לה לזבה א� ְְְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָָל�,

�דיקה, קד� מקלקל�ת,א�ת� ��יה� � �ת� עליו ונמצא ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ְָ
מ��. ��א מ��, ��א א�ת�; וה��אלת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָה��אלת
,�� ��לה אינ� � ה�ת� על לי��בת א�ת� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�אילה

�כת�. �ת� ��לי� ְִֵֶֶֶֶֶ�אי�

.Ï,טה�ר עצמ� �מצאה עצמ� �בדקה חל�ק� ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָ�דקה
�ת� עליו ונמצא �לב���, לחבר��, החל�ק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוה�אילה
�בעלת ��לה ואינ� טמאה, ה��אלת � ל� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��החזיר��

ל� ���אילה� קד� א�ת� �דקה �הרי .החל�ק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.‡Ï� �ת� �� ונמצא קצרה, �ל חל�ק� ��ב�ה ְְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָ�ֲאר�ה
טה�רה, � לאו וא� טמאה; � �ר�� �ית �נגד מ�יע ְְְְִֵָָָָ�ְִִֵֶֶַַא�

ה�א קצרה �ל זה .��ת� ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ï�� ואחר ז�, אחר ז� אחד חל�ק ��ב�� נ�י� ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ�ל�
�אחד אחת �מ�ה י�נ� א� וכ� �ת�, עליו ונמצאנמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מה� אחת �דקה וא� טמא�ת; ��� � מה� אחת �חת ��ֵֶַַַַָ�ְְְִֵֵֶַַָָָ
טה�ר�ת. ה��י� הרי � טמאה עצמ� �מצאה מ�ד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמ�

.‚Ï�אינ� מי ��לה � טה�ר�ת עצמ� �מצא� ��� ְְְִֵֶַָָָָָ�ְָ�דק�
רא�יה �אינ� ותהיה רא�יה, �היא �מי ,�� לרא�ת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָרא�יה

טמאה והרא�יה ואחתטה�רה, מע�רת אחת היתה �יצד? . ְְְְְְֵֵַַַָָָָָָ�ְֶֶַַ
טמאה; מע�רת ו�אינ� טה�רה, המע�רת � מע�רת ְָ�ֶֶ�ְְְֵֶֶֶָָ�ְֶֶַ�ְֵָאינ�
ו�אינ� זקנה טה�רה; ה�ניקה � מניקה ו�אינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
ה�ת�לה � �ת�לה ו�אינ� �ת�לה טה�רה; ה�קנה � ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
��� מניק�ת, ��� זקנ�ת, ��� מע�ר�ת, ��� הי� ָ�ְִָ�ְֵָ�ָ�ְָ�ְָָטה�רה.

טמא�ת. ��� הרי � ְֵָ�ְֲֵ�ת�ל�ת

.„Ïמר�ל�ת �ר� �על� נ�י� וי�נ�[רגלי]�ל� ה��ה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
�חת טמא�ת; �ל��� � האמצעית �חת �� ונמצא ,����ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
�חת טה�רה; והחיצ�נה טמא�ת, ו��צ�� היא � ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה�נימית
וא� טה�רה. וה�נימית טמא�ת, ו��צ�� היא � ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצ�נה
ונמצא סדר, לה� אי� �הרי ה��ה, מר�ל�ת �ר� על� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלא

טמא�ת. ��� � מה� אחת �חת ��ֵֶַַַַָ�ְֵָ

.‰Ïולא טה�ר, �מצא� ��� ��דק� אמ�רי�? �ברי� ְְָָָֹ�ְְֲִִֶֶַָָ��ה
א� אבל ��ארנ�; �מ� �חבר�� לתל�ת מה� אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָת�כל
� �דקה לא וחבר�� טה�רה, עצמ� �מצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹ�דקה
טמאה �דקה ��א וז� �דקה, ��א �ז� ה�ה�רה ז� .��לה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏ�אינ � ��לה �מה ל� �אי� ה�גד על ה�מצא �ת� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה�א ��א לה� נס��ק וא� .�� �ה�א ���דע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמט�א,
על א�� ס�ני� �בעה עליו מעבירי� � אד� צבע א� ��ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
�טמאה; �� �ת� זה הרי עינ�, �הה א� עבר א� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�דר:

�טה�רה צבע זה הרי �ה�א, �מ�ת עמד .וא� ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

.ÊÏלעיסת� �פל, רק סדר�: על ס�ני� ה�בעה ה� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוא��
�ברית, ונתר, �החמיצ�, רגלי� �מי ��ל, �ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ�ריסי�

וא�לג וצרוקימ�ניא, לכס�ס. �עמי�[לשפש�]י� �ל�ה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
��א העביר� �ס��ס. �כל �מביא �מ�לי� וס�, ס� �ל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הק�י� �ל��; ע�ה לא � �אחד �העביר� א� ה�דר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
�ה� �אחר�נה �העביר א�� � לרא��ני� ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחר�ני�

האחר�ני� אחריה� �מעביר וח�זר ל�, על� ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהרא��ני�
ה�דר. על ה�בעה ��עבר� עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�הק�י�,

.ÁÏמ�ח�ת �ל�� טע� ��א זה �פל? רק ה�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה
קד� למחר האחר��, ה�ילה חצי �ל י�� והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹה�ילה,
עד ���ר� רב יצא ��א וה�א �פל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ��אכל,
�ל� קד� �רק� ו�נה ה��י� וא� ;���� �ע�ת ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹ�ל�
�מחזיר� הרק חזק מב�ל �ה���ר �פל, רק זה אי� � ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ע�ת

עד��י� ה�ריסי� ��לעס ה�א �ריסי�? לעיסת היא ואיז� . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַֹ
רגלי� מי ה�א ואיזה מ�יו. הר�ה רק ה��ל ע� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ��תערב

יתר. א� ימי�, �ל�ה אחר ְְִִֵֶֶַַָָָֹ�החמיצ�?

.ËÏ�ה�ת מצאה א� � �ת� מ��� טמאה �היא א�ה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
וט�בלת �בעה, עליו וי��בת נ�ה, ספק ז� הרי נ�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ימי
מצאה וא� לבעל�. מ�רת �היה �� ואחר �מיני, ְְְֲִֶֶַָָָ�ְְְְִִִֵֶַַָ�ליל
�מ� קט�ה, א� �ד�לה זבה ספק ז� הרי � זיבת� �ימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָא�ת�

זה �פרק א���ת�אר קט�ה, היתה א� אחד י�� וי��בת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מ�ברי וה�ל מ�פק. �ד�לה, היתה א� נק�י� ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ�בעת
מ�י� � �זד�� עליה ה�א לפיכ� ��ארנ�; �מ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָס�פרי�,

מ�ר��. �פט�רי� מר��ת, מ�ת ְְְִִַַַָָא�ת�

י ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

�נ�ה‡. טמאה � ה��לדת ��.�ל ראת ��א �י על וא� , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לזכר; י��בת זכר, א� � נפל ואפ�� מת, א� חי, ה��לדת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָואחד
צ�רת ואי� צ�רת�; ���מר וה�א לנקבה; י��בת נקבה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוא�
ה�קבה. ואחד ה�כר אחד י��, מאר�עי� לפח�ת נגמרת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָה�לד

אפ��·. לדה, טמאה אינ� � י�� אר�עי� �ת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוה��לת
אר�עי� ה��מי��י�� מאחר ואחד אר�עי� �י�� ה�ילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

היתה �לנ�ה; ולנקבה לזכר ות�ב י�לדת, ספק ז� הרי �ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
��ב ז� הרי � �עליל נ�רת ואינ� �י�תר, ��ה האד� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצ�רת

מר��'. '�פיר ה�קרא ה�א וזה ולנקבה, ָ�ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָלזכר

��פ�‚. אד� �ל �ר�ת� �ח�ת מר��? �פיר ה�א ְְִִֶַָָָָ�ְִֵֶָאיזה
ט�י ���י עיניו ��י ה]�עד�ה, ז�[עיני מרחק�ת זב�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ�ָ

�יו לזה, זה מקרבי� זב�ב ט�י ���י חטמיו �ני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמ��,
ל�. אי� ורגלי� ידי� וח��� ה�ערה, �ח�ט ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ�ת�ח

אי ועדי� מ�ה, יתר צ�רת� לנקבהנת�ארה זכר �י� נ�ר נ� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
מצחצח�; �ה�מ� ��מ�, א�א �מי� א�ת� ��דקי� אי� �ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
מ�עלה מק�� �א�ת� �מנענע חלק, �רא�� קיס� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�מביא

מסכס� א� חיכו�]למ�ה: וא�[נוצר זכר; �ה�א �יד�ע , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ואינ� נקבה, ז� הרי סד�קה, ��ע�רה מק�� �א�ת� ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָראה
נ�תני� אי� נפלי�, �ל הרקימ�ת א�� �בכל �דיקה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָצריכה

ה�לד. ���עיר עד טהר ימי ְְִֵֶַַַַָָָֹל�

עצ�,„. �� ונמצא נקרעה א� � לבנה חתיכה ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָה�ילה
לדה טמאה ז� ��,הרי מלא מי�, מלא �פיר ה�ילה ; ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

אינ� מר��, ואינ� ה�איל � ��ר מלא �ניני�, ֵָָ�ְְְִִִֵֵֵָָָָמלא
לולד. ְֶֶָָח���ת

דפ�‰. הבט�]י�צא בדופ� מחת� לדה,[יצא טמאה א�� אי� � ְִֵֵֵֵֶָָֹ
תזריע, �י "א�ה ��אמר: טהרה, וימי טמאה ימי ל� ְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ְְֵֵואי�
ולד וילדה ה�ק�ה ��זרעת. מ�ק�� ��לד עד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוילדה",
נ�ה, א� זיב�ת הרח�, �ר� ה�א ה��י �� הרי � �פ� ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר�
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על לי��בת א� ,��� ה�מא ���� קט�ה לזבה ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָא�ת�
��לה ז� הרי � טה�רי� ��מיה לבת�לה א� טהר, ��ְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

ה�מ�ר�� ���� קט�ה לזבה א�ת� ה�אילה א� אבל .ְְְֲִִִַַַָָָָָָ
ולב�ה וחזרה נק�י�, ימי ��בעה �ד�לה לזבה א� ְְְְְְְְְְִִִֵָָָָָָָָָל�,

�דיקה, קד� מקלקל�ת,א�ת� ��יה� � �ת� עליו ונמצא ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹ�ְָ
מ��. ��א מ��, ��א א�ת�; וה��אלת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָה��אלת
,�� ��לה אינ� � ה�ת� על לי��בת א�ת� ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָה�אילה

�כת�. �ת� ��לי� ְִֵֶֶֶֶֶ�אי�

.Ï,טה�ר עצמ� �מצאה עצמ� �בדקה חל�ק� ְְְְְֲַַָָָָָָָָָָ�דקה
�ת� עליו ונמצא �לב���, לחבר��, החל�ק ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָוה�אילה
�בעלת ��לה ואינ� טמאה, ה��אלת � ל� ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ��החזיר��

ל� ���אילה� קד� א�ת� �דקה �הרי .החל�ק; ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

.‡Ï� �ת� �� ונמצא קצרה, �ל חל�ק� ��ב�ה ְְְְֲִֶֶֶֶָָָָָָָ�ֲאר�ה
טה�רה, � לאו וא� טמאה; � �ר�� �ית �נגד מ�יע ְְְְִֵָָָָ�ְִִֵֶֶַַא�

ה�א קצרה �ל זה .��ת� ְֶֶֶֶֶָָ

.·Ï�� ואחר ז�, אחר ז� אחד חל�ק ��ב�� נ�י� ְְִֶֶַַַַָָָָָָֹ�ל�
�אחד אחת �מ�ה י�נ� א� וכ� �ת�, עליו ונמצאנמצא , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

מה� אחת �דקה וא� טמא�ת; ��� � מה� אחת �חת ��ֵֶַַַַָ�ְְְִֵֵֶַַָָָ
טה�ר�ת. ה��י� הרי � טמאה עצמ� �מצאה מ�ד, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָעצמ�

.‚Ï�אינ� מי ��לה � טה�ר�ת עצמ� �מצא� ��� ְְְִֵֶַָָָָָ�ְָ�דק�
רא�יה �אינ� ותהיה רא�יה, �היא �מי ,�� לרא�ת ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָרא�יה

טמאה והרא�יה ואחתטה�רה, מע�רת אחת היתה �יצד? . ְְְְְְֵֵַַַָָָָָָ�ְֶֶַַ
טמאה; מע�רת ו�אינ� טה�רה, המע�רת � מע�רת ְָ�ֶֶ�ְְְֵֶֶֶָָ�ְֶֶַ�ְֵָאינ�
ו�אינ� זקנה טה�רה; ה�ניקה � מניקה ו�אינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמניקה
ה�ת�לה � �ת�לה ו�אינ� �ת�לה טה�רה; ה�קנה � ְְְְְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָזקנה
��� מניק�ת, ��� זקנ�ת, ��� מע�ר�ת, ��� הי� ָ�ְִָ�ְֵָ�ָ�ְָ�ְָָטה�רה.

טמא�ת. ��� הרי � ְֵָ�ְֲֵ�ת�ל�ת

.„Ïמר�ל�ת �ר� �על� נ�י� וי�נ�[רגלי]�ל� ה��ה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ
�חת טמא�ת; �ל��� � האמצעית �חת �� ונמצא ,����ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ
�חת טה�רה; והחיצ�נה טמא�ת, ו��צ�� היא � ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָה�נימית
וא� טה�רה. וה�נימית טמא�ת, ו��צ�� היא � ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהחיצ�נה
ונמצא סדר, לה� אי� �הרי ה��ה, מר�ל�ת �ר� על� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹלא

טמא�ת. ��� � מה� אחת �חת ��ֵֶַַַַָ�ְֵָ

.‰Ïולא טה�ר, �מצא� ��� ��דק� אמ�רי�? �ברי� ְְָָָֹ�ְְֲִִֶֶַָָ��ה
א� אבל ��ארנ�; �מ� �חבר�� לתל�ת מה� אחת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָת�כל
� �דקה לא וחבר�� טה�רה, עצמ� �מצאה אחת, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָָָָָֹ�דקה
טמאה �דקה ��א וז� �דקה, ��א �ז� ה�ה�רה ז� .��לה ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָָֹֹ

.ÂÏ�אינ � ��לה �מה ל� �אי� ה�גד על ה�מצא �ת� ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ�ל
ה�א ��א לה� נס��ק וא� .�� �ה�א ���דע עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמט�א,
על א�� ס�ני� �בעה עליו מעבירי� � אד� צבע א� ��ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
�טמאה; �� �ת� זה הרי עינ�, �הה א� עבר א� ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָה�דר:

�טה�רה צבע זה הרי �ה�א, �מ�ת עמד .וא� ְְְֲִֵֶֶֶַַָָ

.ÊÏלעיסת� �פל, רק סדר�: על ס�ני� ה�בעה ה� ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹוא��
�ברית, ונתר, �החמיצ�, רגלי� �מי ��ל, �ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ�ריסי�

וא�לג וצרוקימ�ניא, לכס�ס. �עמי�[לשפש�]י� �ל�ה ְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹ
��א העביר� �ס��ס. �כל �מביא �מ�לי� וס�, ס� �ל ְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעל
הק�י� �ל��; ע�ה לא � �אחד �העביר� א� ה�דר, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹעל
�ה� �אחר�נה �העביר א�� � לרא��ני� ֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחר�ני�

האחר�ני� אחריה� �מעביר וח�זר ל�, על� ְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָהרא��ני�
ה�דר. על ה�בעה ��עבר� עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָ�הק�י�,

.ÁÏמ�ח�ת �ל�� טע� ��א זה �פל? רק ה�א ְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאיזה
קד� למחר האחר��, ה�ילה חצי �ל י�� והיה ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹה�ילה,
עד ���ר� רב יצא ��א וה�א �פל'; 'רק נקרא ְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֹ��אכל,
�ל� קד� �רק� ו�נה ה��י� וא� ;���� �ע�ת ְְְְִִִִֶַָָָָָֹֹֹ�ל�
�מחזיר� הרק חזק מב�ל �ה���ר �פל, רק זה אי� � ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ�ע�ת

עד��י� ה�ריסי� ��לעס ה�א �ריסי�? לעיסת היא ואיז� . ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַֹ
רגלי� מי ה�א ואיזה מ�יו. הר�ה רק ה��ל ע� ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ��תערב

יתר. א� ימי�, �ל�ה אחר ְְִִֵֶֶַַָָָֹ�החמיצ�?

.ËÏ�ה�ת מצאה א� � �ת� מ��� טמאה �היא א�ה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ�ל
וט�בלת �בעה, עליו וי��בת נ�ה, ספק ז� הרי נ�ת�, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָ�ימי
מצאה וא� לבעל�. מ�רת �היה �� ואחר �מיני, ְְְֲִֶֶַָָָ�ְְְְִִִֵֶַַָ�ליל
�מ� קט�ה, א� �ד�לה זבה ספק ז� הרי � זיבת� �ימי ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָא�ת�

זה �פרק א���ת�אר קט�ה, היתה א� אחד י�� וי��בת ; ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
מ�ברי וה�ל מ�פק. �ד�לה, היתה א� נק�י� ימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹ�בעת
מ�י� � �זד�� עליה ה�א לפיכ� ��ארנ�; �מ� ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָס�פרי�,

מ�ר��. �פט�רי� מר��ת, מ�ת ְְְִִַַַָָא�ת�

י ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

�נ�ה‡. טמאה � ה��לדת ��.�ל ראת ��א �י על וא� , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
לזכר; י��בת זכר, א� � נפל ואפ�� מת, א� חי, ה��לדת ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָואחד
צ�רת ואי� צ�רת�; ���מר וה�א לנקבה; י��בת נקבה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוא�
ה�קבה. ואחד ה�כר אחד י��, מאר�עי� לפח�ת נגמרת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָה�לד

אפ��·. לדה, טמאה אינ� � י�� אר�עי� �ת�� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוה��לת
אר�עי� ה��מי��י�� מאחר ואחד אר�עי� �י�� ה�ילה . ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

היתה �לנ�ה; ולנקבה לזכר ות�ב י�לדת, ספק ז� הרי �ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
��ב ז� הרי � �עליל נ�רת ואינ� �י�תר, ��ה האד� ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָצ�רת

מר��'. '�פיר ה�קרא ה�א וזה ולנקבה, ָ�ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָלזכר

��פ�‚. אד� �ל �ר�ת� �ח�ת מר��? �פיר ה�א ְְִִֶַָָָָ�ְִֵֶָאיזה
ט�י ���י עיניו ��י ה]�עד�ה, ז�[עיני מרחק�ת זב�ב ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָ�ָ

�יו לזה, זה מקרבי� זב�ב ט�י ���י חטמיו �ני ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹמ��,
ל�. אי� ורגלי� ידי� וח��� ה�ערה, �ח�ט ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָ�ת�ח

אי ועדי� מ�ה, יתר צ�רת� לנקבהנת�ארה זכר �י� נ�ר נ� ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ
מצחצח�; �ה�מ� ��מ�, א�א �מי� א�ת� ��דקי� אי� �ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
מ�עלה מק�� �א�ת� �מנענע חלק, �רא�� קיס� ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ�מביא

מסכס� א� חיכו�]למ�ה: וא�[נוצר זכר; �ה�א �יד�ע , ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
ואינ� נקבה, ז� הרי סד�קה, ��ע�רה מק�� �א�ת� ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָראה
נ�תני� אי� נפלי�, �ל הרקימ�ת א�� �בכל �דיקה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָצריכה

ה�לד. ���עיר עד טהר ימי ְְִֵֶַַַַָָָֹל�

עצ�,„. �� ונמצא נקרעה א� � לבנה חתיכה ְְְְְֲִִִִִִֶֶָָָָָָָה�ילה
לדה טמאה ז� ��,הרי מלא מי�, מלא �פיר ה�ילה ; ְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

אינ� מר��, ואינ� ה�איל � ��ר מלא �ניני�, ֵָָ�ְְְִִִֵֵֵָָָָמלא
לולד. ְֶֶָָח���ת

דפ�‰. הבט�]י�צא בדופ� מחת� לדה,[יצא טמאה א�� אי� � ְִֵֵֵֵֶָָֹ
תזריע, �י "א�ה ��אמר: טהרה, וימי טמאה ימי ל� ְְֱֳִִִִֵֶֶַַַָָָָ�ְְֵֵואי�
ולד וילדה ה�ק�ה ��זרעת. מ�ק�� ��לד עד ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָוילדה",
נ�ה, א� זיב�ת הרח�, �ר� ה�א ה��י �� הרי � �פ� ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ�ר�
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� הרח� �ר� �� יצא לא וא� טמא. ה�פ�, �ר� ה��צא ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹוד�
טמא; מ�פנ� ��צא �ה�� �י על א� טה�רה, הא�ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהרי

ערות�. �ר� מדוה ��צא עד טמאה, הא�ה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ�אי�

.Âעל ��צא �י� � אבר אבר ויצא �מעיה ה�לד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתח��
ואחריה ה��ק ואחריה הרגל ��צאה �ג�� האברי�, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָסדר

עדה�ר�, לדה, טמאה אינ� � ה�דר על ��א ��צא �י� ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
�אחת ��� רא�� יצא וא� ר��; �ר��.��צא זה הרי � ֵֵֶ�ְִָָֹ�ְְֲֵֶַַ�

הרי ��ח�� רב מ��צא � �דר�� ויצא נתח��, לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹוא�
.�� אחר ��תח�� �י על א� �יל�ד, ְְִִֵֶֶַַַַַָָזה

.Êמ�ברי לדה טמאה א�� והחזיר�, יד� הע�ר ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�ִָה�ציא
ר�� א� ה�לד ��צא עד טהר, ימי ל� ואי� ,ס�פרי�; ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ�

�אמרנ�. ְְֶַָ�מ�

.Áפני� �ניו הי� א� � וע�� ח�ה �המה �מי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה��לת
��ב נקבה, וא� לזכר, ��ב זכר, א� ולד; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָָָָָָהאד�,
ולנקבה לזכר ��ב לנקבה, זכר �י� נ�ר אי� וא� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָָלנקבה,
א� לח�ה א� לבהמה ��מה ה��� ��אר �י על וא� �ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ
��אר �י על א� � האד� �ני �צ�רת �ניו אי� וא� ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָלע��.
והרי ורגליו, אד� ידי ורגליו וידיו �ל�, אד� ��� ְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָָָה���
לדה טמאה א�� ואי� ולד, אינ� � זכר א� נקבה .ה�א ְְְִֵֵֵֵֵָָָָָָָ

.Ë�וה�ביני ה�צח ��היה האד�? �ני צ�רת היא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָואיז�
ה�ה אבל האד�; �צ�רת ה�ק�, וג��ת וה�סת�ת ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוהעיני�
הרי וח�ה, �המה ��ל �ה� �י על א� � והא� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהאזני�

ולד .זה ֶָָ

.Èל�ל�� מ�ני לדה, טמאה א�� � נח� �מ�ת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה��לת
�נפי� ל� ��� אד� �מ�ת ה��לת אד�. ��ל עגל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹעיניו

� ��ר לדה�ל טמאה �א�� אחת ויר� אחת �עי� נברא . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
לדה; טמאה א�� � אד� �חצי ה�א �הרי ה�ד, מ� הי� ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָא�
אחרת. �ר�ה ז� �הרי טה�רה, א�� � �אמצע הי� ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָוא�

.‡Èלמ�ה� מ���ר� חסר �היה א� אט��, ��� ו�ט ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנברא
�ניו �הי� א� אט�מה, �ל�ל�� �היתה א� אט��, ה�א ְְֲֶָָָָָ�ְֲֵֶַָָָוהרי

ג�י�[ישרות]ט�ח�ת �ני ל� ��� א� �ני�, ה�ר �ה� ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָואי�
יד א� חת��, �אינ� רא� �ר�ת �ה�ילה א� �דר�ת, ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ���י
טמאה א�� ואי� ולד, אינ� מא�� נפל �ל � חת�� ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ�אינ�
הרי � חת�כה ורגל חת�כה יד ה�ילה א� אבל ְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָלדה;

אבריו. לרב �מצטרפי� �ל�, מ�לד ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָֹחזקת�

.·Èיק�ה גוש]�עמי� מה�[נוצר ���צר ה�מי� מ�אר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
מקצת על כר�כה ותהיה ה��ר, ל��� �מ� חתיכה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהאד�,
זה, סנ�ל יע�ה לא �לע�ל� 'סנ�ל'. ה�קראת והיא ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה�לד;
אינ� ולד, �לא לב�� ���צרה חתיכה אבל ולד; ע� ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹא�א
�פעמי� סנ�ל. ע�ה� יהיה לא הע�רי� ורב 'סנ�ל'. ְְְִִִִֶֶַָָָָֹ�ְְְִֵַָָֹנקראת
זה; �סנ�ל ויע�ה הע�ר ו��סד �טנ�, על �בר המע�רת ְְְֵֶֶַָָָ�ְְִִֵֶֶַָָָָָ�ְֶַַי�ה
וי���ה ה�לד ייב� �פעמי� �ני�, ה�ר �� י�אר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�פעמי�
לפיכ�, �ני�. ה�ר �� י�אר ��א עד ה�מי� עליו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹויק�א�

וסנ זכר ��נ�ל,ה��לת �ני� ה�ר �אי� �י על א� � ע�� �ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
וחמרא היה; נקבה זה סנ�ל ��א ולנקבה, לזכר ��ב ז� ְָ�ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהרי
צ�רת �� �אי� �י על א� ולד מ��� �� ל�מא �� ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהחמיר�

�ע��. ה�לד מ�ני לדה טמאה והיא ה�איל ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�ני�,

.‚Èחמת[מעטפת]הח�תלת �מ� �היא מי�]העבה, [נאד ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

א� � ה�נ�ל ואת א�ת� מ�פת והיא ה�לד, נ�צר ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ��ת�כ�
� וי�צא א�ת� ק�רע לצאת זמ�� �כ���יע סנ�ל, ע�� ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהיה
�ל לח�ט ��מה �ר�ת� �תח�ת '�ליה'; ה�קראת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָוהיא

ה�רנג�לי�.[רוחב]ערב �קרקב� ועבה �חצ�צרת, וחל�לה , ְְֲֲֵֶֶֶַַָָָ�ְְְְִַַַ
מ�פח. �ח�תה �ליה ְְְִִֵֶַָָואי�

.„Èולנקבה לזכר ��ב � �ליה ולד,ה��לת �ה�ליה לא ; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
ה�ילה �� ואחר נפל ה�ילה ולד. �לא �ליה �אי� ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹא�א
ואי� אחר; �ולד היא והרי ל�ליה, ח���י� � ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ�ליה
א�א ה�ליה את ��לי� �אי� ה�פל', �לית 'ז� ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא�מרי�:
וה�ילה ק�מה, �ל ולד ילדה א� לפיכ�, ק�מה. �ל ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָָָ�ולד
��לד, א�ת� ��לי� � י�� וע�רי� �ל�ה אחר אפ�� ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹ�ליה
ויצא. ה�ליה קרע �ה�לד אחר, לולד ח���י� ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָואי�

.ÂË� ק�מה �ל ולד ילדה �� ואחר �ח�ה, �ליה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָָה�ילה
��לד א�ת� ��לי� ואי� אחר, ולד �היא ל�ליה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָח���י�

�ר� �אי� אחריה; ה�לדה�א לפני לצאת �ליה �ל יצאת� . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מ��� ל� מ�ני� � ��ני �מקצת� רא��� �י�� ה�ליה ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָמקצת
להחמיר. �ני מ��� א�א טהרה ימי ל� נ�תני� ואי� ְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַָָָָרא���,

.ÊË� �� ק��רה ו�ליה וע��, ח�ה �המה �מ�ת ְְְְְִִִֵַָָָָָָה�ילה
עליה� מ�ילי� � �� ק��רה אינ� וא� לולד. ח���י� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָאי�
מר�� �פיר נ��ח '��א א�מר: �אני ולד�ת; �ני ָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹחמר
זה, �פיר �ל ה�ליה נ��חה ו��א ז�, ��ליה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָ�היה

וח�ה' �המה �מ�ת .�ה�א ְְְֵֶַָָ

.ÊÈטהר ימי לה� נ�תני� אי� ל�ליה, �ח���י� א�� ;�ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אר�עי� �ת�� �פיר א� ולד, �אינ� �בר �ה�ילה מי ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכל
ז� הרי ,�� ע�� יצא א� � צ�רת� נגמרה לא �עדי� ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָֹי��,
טה�רה. ז� הרי ,�� �לא יב� יצא וא� זבה; א� ְְְֲִִֵֵָָָָָָָָֹנ�ה

.ÁÈילדה לנקבה; ��ב � �א�מי� �נקבה זכר ��לדה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָמי
ילדה ולנקבה. לזכר ��ב � אנ�ר�גינ�ס א� ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָ�טמט��
��ב � אנ�ר�גינ�ס א� טמט�� וה�ני זכר אחד ְְְִֵֵַ�ְְִִֵֶַָָָ�א�מי�,
אנ�ר�גינ�ס א� טמט�� וה�ני נקבה האחד ולנקבה; ְְְִַ�ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָלזכר
ה�, ספק והאנ�ר�גינ�ס �ה�מט�� �לבד; לנקבה ��ב �ְְִִֵֵֵֶַַָ�ְְְְִֵֵַָָ

נקבה ��א א� ה� זכר .��א ְֵֵֶֶָָָָָ

.ËÈלדה� מה יד�ע ואי� וילדה, מע�רת, �החזקה ְְְְֵֶֶַַָָָָָ�ְְְָ�ִֶָָהא�ה
א� ל��ר, �ה�ילה א� ,�� וה�ילה ��הר �עברה �ג�� �ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
ולד, �ה�ילה �חזקת ז� הרי � ח�ה �גרר�� ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�ילה
מע�רת, החזקה לא א� אבל ולנקבה; לזכר ֶֶ�ְְְָ�ְְְְֲִִֵֵֵָָָָֹות�ב
ות�ב י�לדת, ספק ז� הרי � ה�ילה מה יד�ע ואי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוה�ילה,

�לנ�ה ולנקבה .לזכר ְְְְִִֵָָָָ

.Î?�ינ� �יצד ולנקבה', לזכר '��ב ��אמר: מק�� ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל
� נקבה �י�לדת י�� ע�ר אר�עה לבעל� אס�רה ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ�היה
ואי� ספק; ה�נ�י� וה�בעה ו�אי, הרא��ני� ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָ�בעה
זכר. �י�לדת י��, אר�עי� עד א�א טהר ימי ל� ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹנ�תני�
טהר, �� אינ� � �מ�ני� עד האר�עי� אחר �� ראתה ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָֹוא�
ה�יבה �ימי �א א� זיבה �� ספק א� נ�ה, �� ספק ,א�א ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
�לבד ��מ�ני� אחד �י�� �� ראתה א� וכ� ��ארנ�. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ�מ�
נקבה ��א נ�ה, ימי �בעת ות�ב נ�ה, ספק ז� הרי �ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ
��ארנ�. �מ� מלאת, אחר עד נ��ת וסת ל� �אי� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹילדה,

.‡Îיצד� �לנ�ה', ולנקבה לזכר '��ב ��אמר: מק�� ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ�ל

- h"qyz'd a`Îmgpn g"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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נקבה. �י�לדת י�� ע�ר אר�עה לבעל� אס�רה �היה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ינ�?
וכ� נ�ה; ספק ז� הרי ��מ�ני�, אחד �י�� �� ראתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָוא�
��מ�ני�, אחד �בי�� ו�בעי� אר�עה �י�� �� ראתה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָא�
א� � ואר�עי� אחד �י�� ראתה א� וכ� נ�ה; ספק ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהרי
נ�ה, ספק ז� הרי ��ל�י�, אר�עה �י�� �ראת �י ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹעל

זכר �י�לדת ואר�עי�, �מ�נה ליל עד לבעל� ואי�ואס�רה . ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ה והרי �נ�ה; �לל, טהר ימי ל� ילדה.נ�תני� ��א �מי יא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

�א א� י��, �מ�ני� עד �ה�ילה מ��� ��ראה �� ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָוכל
מ��� ה�בעה מאחר נ�ה ספק ז� הרי � נ�ת� ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�ימי
ימי ��ל זבה, ספק ז� הרי � זיבת� �ימי �א וא� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�ילה;
� ��מ�ני� אחד �י�� ראת א� וכ� וסת. �ה� אי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹמלאת
על א� ��ארנ�, �מ� נ�ה, ספק ותהיה מקלקלת, היא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�ְֲִִַעדי�
אחר ה�סת ל� �כ���בע אחד. י�� א�א ראת ��א ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�י
זבה א� ו�אית, נ�ה להי�ת ותחזר קלק�ל�, יס�ר ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹה�מ�ני�,
נ�ה ותהיה ימי�; �בעה עד �ה�ילה מ��� וכ� ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָו�אית.

��ארנ�. �מ� נ�ת�, ימי �ת�� ה�ילה א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָו�אית
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��רה‡. �י� ה�א וי�לדת, וזבה �נ�ה �אמרנ� .�ל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
מצ�יי�, ה�ד�ל �י� �ית ��הי� ע��י� הי� א�� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�כמ��טי�
לה� נ�לד וא� ה�מי�. ���ירי� �ד�לי� חכמי� �� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהי�
�י� לבית יעל� � זיבה א� נ�ה �ימי א� �רא��ת ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
י�לא "�י ��אמר: עליה�, ��רה �הבטיחה �מ� ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוי�אל�,
�בא�ת� זיבה. לד� נ�ה �� �י� � לד�" �� �י� דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ��
�מ��ר�ת זה, מ�בר נזהר�ת י�ראל �נ�ת הי� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה�מי�

ה�יבה. וימי ה��ה ימי �מיד וס�פר�ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסת�תיה�,

לידיוטר·. יב�א� ר��ת �פעמי� ה�מי�, �מני� י� �ד�ל ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ה��� מא�ת� ה�דה, �י�� �� ה�ת ראת �אפ�� ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
��ארנ� �מ� זיבה וימי נ�ה ימי ל� למנ�ת ;מתחילי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
�א� � ימי� ע�רה �ת א�א �זיבה ה�ת �טמא לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ�
ימי� ��ל�ה ימי�, �בעת נ�ה ז� הרי ���לד, ���� ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹראת
���ח�ת למד�, ה�ה ימי�. ע�רה הרי לנ�ת�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָסמ��
ואפ�� ימיה, �ל זיבה וימי נ�ה ימי למנ�ת מתחלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרא�ה

קט�ה. והיא ְְֲִַָָָראתה

�רא��ת‚. הר�ה ה�בר נס��ק �למ�ד חכמי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ�בימי
ה��י�ה�מי� �כל �ח היה ��א לפי ה�סת�ת, ונתקלקל� , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ

��בר, חכמי� החמיר� לפיכ� זיבה; וימי נ�ה ימי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָלמנ�ת
�� �ל ויהיה זיבת�, �ימי הא�ה ימי �ל ��הי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָוגזר�

זיב�ת. �� ספק ְְִִֵֶֶַ��ראה

על„. יתרה חמרא עצמ� על י�ראל �נ�ת החמיר� ְְֵַָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָוע�ד
י�ראלז� �ת ��ל י�ראל, ��� מק�� �כל ��� ונהג� ,ְֲָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ט�ה א�א ראת לא אפ�� � �� �חר�ל[זעירה]��ראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ואפ�� נק�י�, ימי �בעת ל� ס�פרת � ה�� �פסק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�לבד
א� �ני�, א� אחד, י�� �ראת �י� נ�ת�. �עת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת
ימי �בעת ס�פרת ה��, מ��פסק � יתר א� ,��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְִַָה�בעה
�היא �י על א� �מיני, �ליל וט�בלת �ד�לה, �זבה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנק�י�
�אמרנ� �מ� �חק, �� היה א� �מיני �י�� א� זבה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹספק

לבעל� מ�רת �היה �� ואחר �. ְְִֶַַָ�ְֲֶֶַָ

�ז�ב,‰. �י�לדת היא הרי � ה�ה ��מ� י�לדת �ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכ�

נק�י� ימי �בעת ���ט�צריכה �מנהג ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ה�בי[בבל]��נער �ב�ערב,[ישראל]�באר� �בספרד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

אחר �ראת �י על א� � מלאת ימי �ת�� �� ראת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�א�
�בעת ס�פרת ז� הרי וטבלה, נק�י� ימי �בעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��פרה
טהר ימי ל� נ�תני� ואי� ה��; ��פסק אחר נק�י� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹימי
�� �י� ק�י, �� �י� � הא�ה ��ראה �� �ל א�א ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�לל,

ה��. ��פסק אחר נק�י� ימי �בעת ס�פרת � ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹטהר

.Â��נתח ה�א�ני� �ימי זה, יהיהודי� ��א �זר� וה� , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
עצמ� על י�ראל �נ�ת �החמיר� ��ה � �לל טהר �� ��ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
טמא, �ה�א �� �ר�אה א�א אינ� �למ�ד, חכמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ימי
�ימי ��ראה �� אבל נק�י�; ימי �בעת עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ����בת
טהר ימי �אי� � ל� לחש אי� �טבילה, ספירה אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹטהר

��ארנ�. �מ� לזיבה, ולא לנ�ה לא ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹרא�יי�

.Êעד ה�למ�ד �די� טהר �� על ��עלי� ��צרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹו�מענ�
�ז�ב י�לדת מ�מאת �טבילה ספירה אחר זהה���, ודבר ; ְְִִִַַַָָ�ְְְֶֶֶַָָ

��נהג. ְִַָָ�ל�י

.Á�קט�הוכ היתה �אפ�� ה�ה, ��מ� �ת�לי� �� �י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
זה הרי � מ�מיה �� ראת ולא לרא�ת, זמ�� ה�יע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
מחמת �� ��ראה זמ� וכל �פ�ר�. מצוה, �עילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��על

טמאה היא הרי �בעתה��ה, ס�פרת ה��, ��פסק ואחר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נק�י�. ְְִִֵימי

.Ëלה��א ��בע�ה �ת �ל זה, על (וראתה)}ורצת{יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
�היה �� ואחר �רצת, מאחר נק�י� ימי �בעת ��הה �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת ט�ה �� ראת לאי� מח��ד� ��א לה�על; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�מ�רת
�היתה �י� �ד�לה, הא�ה �היתה �י� ;�� הר�י�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר �רצת, מאחר נק�י� ימי �בעת לי�ב צריכה � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקט�ה

ות�על �ט�ל ��. ְְִִֵָָֹ

.Èי�ראל �נ�ת �� ��הג� יתרה חמרא הא��, ה�ברי� ְְְְֲִֵֵֶָָָָָ�ְְִֵַָָָוכל
�ל לפיכ�, לע�ל�. מ��ה, לס�ר ואי� �למ�ד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
��ס�ר עד ת��א לא � לה��א ���בע�ה �רצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹא�ה
מ�ד, לה��א מ�רת � חכמי� לתלמיד נ�את וא� ְִִֵֶֶָָ�ְְְְְֲִִִִִֵַָֹותט�ל.
י�דע חכמי� ��למיד ותט�ל; ���את מאחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹותס�ר
��ט�ל עד ל� יקרב ולא מ�ה, ונזהר אס�רה, .�היא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

.‡È�ארנ�� �מ� ה�ה, ��מ� ה�תמי� ��בר�י� ואי� ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
טה�רה, �היא �אמרנ� �ת� �ל א�א מנהג, ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹח���
�בעת ס�פרת טמאה, �היא �אמרנ� וכל טה�רה, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ה�ת� �ע�ר היה וא� ה�ת�. �� ��מצא מ��� נק�י� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָימי

לזיב�ת, לחש ��מצא�די י�� מאחר ימי� �בעת ס�פרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�ת�. �ר�אה �� הר�אה �אי� ה�ת�; ��ְֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.·Èהיא הרי טה�רה, �א�� �י�לדת �אמרנ� �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ�
א� ירק, �� א� לב� �ראת הא�ה וכ� ה�ה; ��מ� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹטה�רה
טה�רה היא הרי � �� ע�� �אי� אד�ה חתיכה ְֲִִֵֵֶָָָָ�ְֲֲִִִֶָָ�ה�ליכה
ואי� טמא, �� �ר�אה א�א החמיר� ��א ה�ה; ��מ� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�

טמא. �� ר�אה ֵָָָז�

.‚Èא�� א� מ��ה, ��תת והיה מ�ה �� היתה א� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוכ�
�בר, נתח�� ולא טה�רה. ז� הרי � רגלי� מימי ע� ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה��

�� ר�אה לכל נק�י� ימי �בעת ספירת �מ�א�א טמא, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
טמאי�.�אמרנ� � �מי� מראה �ל ו��הי� , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
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נקבה. �י�לדת י�� ע�ר אר�עה לבעל� אס�רה �היה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ינ�?
וכ� נ�ה; ספק ז� הרי ��מ�ני�, אחד �י�� �� ראתה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָָוא�
��מ�ני�, אחד �בי�� ו�בעי� אר�עה �י�� �� ראתה ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָא�
א� � ואר�עי� אחד �י�� ראתה א� וכ� נ�ה; ספק ז� ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהרי
נ�ה, ספק ז� הרי ��ל�י�, אר�עה �י�� �ראת �י ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹעל

זכר �י�לדת ואר�עי�, �מ�נה ליל עד לבעל� ואי�ואס�רה . ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ה והרי �נ�ה; �לל, טהר ימי ל� ילדה.נ�תני� ��א �מי יא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

�א א� י��, �מ�ני� עד �ה�ילה מ��� ��ראה �� ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָוכל
מ��� ה�בעה מאחר נ�ה ספק ז� הרי � נ�ת� ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ�ימי
ימי ��ל זבה, ספק ז� הרי � זיבת� �ימי �א וא� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ�ה�ילה;
� ��מ�ני� אחד �י�� ראת א� וכ� וסת. �ה� אי� ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹמלאת
על א� ��ארנ�, �מ� נ�ה, ספק ותהיה מקלקלת, היא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�ְֲִִַעדי�
אחר ה�סת ל� �כ���בע אחד. י�� א�א ראת ��א ְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�י
זבה א� ו�אית, נ�ה להי�ת ותחזר קלק�ל�, יס�ר ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָֹה�מ�ני�,
נ�ה ותהיה ימי�; �בעה עד �ה�ילה מ��� וכ� ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָו�אית.

��ארנ�. �מ� נ�ת�, ימי �ת�� ה�ילה א� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָו�אית
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��רה‡. �י� ה�א וי�לדת, וזבה �נ�ה �אמרנ� .�ל ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ
מצ�יי�, ה�ד�ל �י� �ית ��הי� ע��י� הי� א�� ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָ�כמ��טי�
לה� נ�לד וא� ה�מי�. ���ירי� �ד�לי� חכמי� �� ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָוהי�
�י� לבית יעל� � זיבה א� נ�ה �ימי א� �רא��ת ְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָספק
י�לא "�י ��אמר: עליה�, ��רה �הבטיחה �מ� ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוי�אל�,
�בא�ת� זיבה. לד� נ�ה �� �י� � לד�" �� �י� דבר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ��
�מ��ר�ת זה, מ�בר נזהר�ת י�ראל �נ�ת הי� ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָה�מי�

ה�יבה. וימי ה��ה ימי �מיד וס�פר�ת ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָוסת�תיה�,

לידיוטר·. יב�א� ר��ת �פעמי� ה�מי�, �מני� י� �ד�ל ח ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ה��� מא�ת� ה�דה, �י�� �� ה�ת ראת �אפ�� ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָספק;
��ארנ� �מ� זיבה וימי נ�ה ימי ל� למנ�ת ;מתחילי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
�א� � ימי� ע�רה �ת א�א �זיבה ה�ת �טמא לא ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹלפיכ�
ימי� ��ל�ה ימי�, �בעת נ�ה ז� הרי ���לד, ���� ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹראת
���ח�ת למד�, ה�ה ימי�. ע�רה הרי לנ�ת�, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָסמ��
ואפ�� ימיה, �ל זיבה וימי נ�ה ימי למנ�ת מתחלת ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָרא�ה

קט�ה. והיא ְְֲִַָָָראתה

�רא��ת‚. הר�ה ה�בר נס��ק �למ�ד חכמי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָ�בימי
ה��י�ה�מי� �כל �ח היה ��א לפי ה�סת�ת, ונתקלקל� , ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹ

��בר, חכמי� החמיר� לפיכ� זיבה; וימי נ�ה ימי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָָָלמנ�ת
�� �ל ויהיה זיבת�, �ימי הא�ה ימי �ל ��הי� ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָוגזר�

זיב�ת. �� ספק ְְִִֵֶֶַ��ראה

על„. יתרה חמרא עצמ� על י�ראל �נ�ת החמיר� ְְֵַָָ�ְְְְְִִֵֶַַָָוע�ד
י�ראלז� �ת ��ל י�ראל, ��� מק�� �כל ��� ונהג� ,ְֲָ�ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ט�ה א�א ראת לא אפ�� � �� �חר�ל[זעירה]��ראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹ
ואפ�� נק�י�, ימי �בעת ל� ס�פרת � ה�� �פסק ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ�לבד
א� �ני�, א� אחד, י�� �ראת �י� נ�ת�. �עת ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראת
ימי �בעת ס�פרת ה��, מ��פסק � יתר א� ,��� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ�ְִַָה�בעה
�היא �י על א� �מיני, �ליל וט�בלת �ד�לה, �זבה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָנק�י�
�אמרנ� �מ� �חק, �� היה א� �מיני �י�� א� זבה, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹספק

לבעל� מ�רת �היה �� ואחר �. ְְִֶַַָ�ְֲֶֶַָ

�ז�ב,‰. �י�לדת היא הרי � ה�ה ��מ� י�לדת �ל ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכ�

נק�י� ימי �בעת ���ט�צריכה �מנהג ��ארנ�. �מ� ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
ה�בי[בבל]��נער �ב�ערב,[ישראל]�באר� �בספרד ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ

אחר �ראת �י על א� � מלאת ימי �ת�� �� ראת ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ�א�
�בעת ס�פרת ז� הרי וטבלה, נק�י� ימי �בעת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��פרה
טהר ימי ל� נ�תני� ואי� ה��; ��פסק אחר נק�י� ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹימי
�� �י� ק�י, �� �י� � הא�ה ��ראה �� �ל א�א ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ�לל,

ה��. ��פסק אחר נק�י� ימי �בעת ס�פרת � ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹטהר

.Â��נתח ה�א�ני� �ימי זה, יהיהודי� ��א �זר� וה� , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ
עצמ� על י�ראל �נ�ת �החמיר� ��ה � �לל טהר �� ��ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
טמא, �ה�א �� �ר�אה א�א אינ� �למ�ד, חכמי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�ימי
�ימי ��ראה �� אבל נק�י�; ימי �בעת עליו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ����בת
טהר ימי �אי� � ל� לחש אי� �טבילה, ספירה אחר ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹטהר

��ארנ�. �מ� לזיבה, ולא לנ�ה לא ְְְְְְִִִֵֶַָָֹֹרא�יי�

.Êעד ה�למ�ד �די� טהר �� על ��עלי� ��צרפת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָֹו�מענ�
�ז�ב י�לדת מ�מאת �טבילה ספירה אחר זהה���, ודבר ; ְְִִִַַַָָ�ְְְֶֶֶַָָ

��נהג. ְִַָָ�ל�י

.Á�קט�הוכ היתה �אפ�� ה�ה, ��מ� �ת�לי� �� �י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
זה הרי � מ�מיה �� ראת ולא לרא�ת, זמ�� ה�יע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ��א
מחמת �� ��ראה זמ� וכל �פ�ר�. מצוה, �עילת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ��על

טמאה היא הרי �בעתה��ה, ס�פרת ה��, ��פסק ואחר ; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
נק�י�. ְְִִֵימי

.Ëלה��א ��בע�ה �ת �ל זה, על (וראתה)}ורצת{יתר ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
�היה �� ואחר �רצת, מאחר נק�י� ימי �בעת ��הה �ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
אחת ט�ה �� ראת לאי� מח��ד� ��א לה�על; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ�מ�רת
�היתה �י� �ד�לה, הא�ה �היתה �י� ;�� הר�י�ה ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹולא
ואחר �רצת, מאחר נק�י� ימי �בעת לי�ב צריכה � ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקט�ה

ות�על �ט�ל ��. ְְִִֵָָֹ

.Èי�ראל �נ�ת �� ��הג� יתרה חמרא הא��, ה�ברי� ְְְְֲִֵֵֶָָָָָ�ְְִֵַָָָוכל
�ל לפיכ�, לע�ל�. מ��ה, לס�ר ואי� �למ�ד; חכמי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָמימי
��ס�ר עד ת��א לא � לה��א ���בע�ה �רצת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹא�ה
מ�ד, לה��א מ�רת � חכמי� לתלמיד נ�את וא� ְִִֵֶֶָָ�ְְְְְֲִִִִִֵַָֹותט�ל.
י�דע חכמי� ��למיד ותט�ל; ���את מאחר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹותס�ר
��ט�ל עד ל� יקרב ולא מ�ה, ונזהר אס�רה, .�היא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹ

.‡È�ארנ�� �מ� ה�ה, ��מ� ה�תמי� ��בר�י� ואי� ; ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
טה�רה, �היא �אמרנ� �ת� �ל א�א מנהג, ולא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹח���
�בעת ס�פרת טמאה, �היא �אמרנ� וכל טה�רה, היא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
ה�ת� �ע�ר היה וא� ה�ת�. �� ��מצא מ��� נק�י� ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָימי

לזיב�ת, לחש ��מצא�די י�� מאחר ימי� �בעת ס�פרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
�ת�. �ר�אה �� הר�אה �אי� ה�ת�; ��ְֵֶֶֶֶֶַָָָָ

.·Èהיא הרי טה�רה, �א�� �י�לדת �אמרנ� �ל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָוכ�
א� ירק, �� א� לב� �ראת הא�ה וכ� ה�ה; ��מ� ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹטה�רה
טה�רה היא הרי � �� ע�� �אי� אד�ה חתיכה ְֲִִֵֵֶָָָָ�ְֲֲִִִֶָָ�ה�ליכה
ואי� טמא, �� �ר�אה א�א החמיר� ��א ה�ה; ��מ� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹא�

טמא. �� ר�אה ֵָָָז�

.‚Èא�� א� מ��ה, ��תת והיה מ�ה �� היתה א� ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָוכ�
�בר, נתח�� ולא טה�רה. ז� הרי � רגלי� מימי ע� ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹה��

�� ר�אה לכל נק�י� ימי �בעת ספירת �מ�א�א טמא, ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
טמאי�.�אמרנ� � �מי� מראה �ל ו��הי� , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
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.„Èבעת� י��בת �ה��ה מק�מ�ת, �מקצת ��מצא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָזה
אחד, י�� א�א �� ראת ��א �י על וא� �נ�ת�, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימי�
מנהג, זה אי� � נק�י� ימי �בעת ��ב ה�בעה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואחר
לפנ�ת רא�י ואי� ;�� לה� �ה�רה מ�י היא טע�ת ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָא�א
אחריו ס�פרת אחד, י�� ראתה א� א�א � �לל זה ְְֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלדבר
ימי ��אחר �ני ליל �ה�א �מיני �ליל וט�בלת ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ�בעה,

לבעל� �מ�רת .נ�ת�, ִָָ�ְֲֶֶַָ

.ÂËב�ת��� ותמצא מק�מ�ת, �מקצת ��מצא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶָָָוכ�
�א�ני� ס��למקצת עד מ�ת� ���� לא זכר ���לדת , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
וי� ��אאר�עי�, �י על וא� �מ�ני�, אחר נקבה לדת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ

א�א מנהג, זה אי� � ה�בעה �ת�� א�א �� ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָראתה
�א�ת� מינ�ת ודר� ה���ב�ת. �א�ת� היא ְְְְִִֶֶַָָָטע�ת

ה�ד�קי� �מ� הכופרי�ה�ק�מ�ת, צדוק בני שייסדוה [כת ְְִִַַ
לה�ציאבתושבע"פ] �די לכ�פ�, �מצוה זה; �בר ְְְְְִִֵֶָָָָָלמד�

נק�י� ימי �בעה ��ס�ר חכמי�, לדברי �להחזיר� ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹמ���
��ארנ�. �מ� ְְְִֵֶַַ�לבד,

.ÊËעד ערוה, מידי וי�צאה מ�מאת� ע�לה הא�ה ְְְְִֵֶַָָָָ�ִִֵָָָאי�
��ר���ט�ל �י� ח�צ� �בר יהיה ולא ��ר, מקוה �מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

ה��ר ה�קוה ית�אר מקו�ת �בהלכ�ת ה�י�. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�בי�
א� אבל החציצה. �מ��טי ה�בילה, ודר� ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָוה�ס�ל,
��ע�ל�, מימ�ת �ל עליה נפל� אפ�� � �מרח� ְְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָרחצה
הרחיצה, קד� �היתה �מ�ת הרחיצה אחר היא ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
א�א לטהרה מ�מאה ��עלה �בר ל� �אי� ְְֳֶָָָָ�ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָ�כרת;
�מעי�, �ה� �י�י� א� �מעי�, א� מקוה, �מי ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָטבילה

מקו�ת. �הלכ�ת ��ת�אר ְְְְְִִִֵֶָ�מ�

.ÊÈ�ה� �י על א� � ה�ה ���מ� נק�י� ימי �בעת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ�ל
טבלה וא� טבילה. ל� עלתה לא �ה�, טבלה א� ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹספק,
��א לכ�ח�ה, �� לע��ת �אס�ר �י על א� � ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ��ביעי
וטבלה ה�איל � ה�בילה אחר ��ביעי לבעל ְְְְְִִִִִַַַַָָָָֹיב�א
טבילה. ל� עלתה ז� הרי ו�אית, זבה היתה אפ�� ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָָָ�זמ��,

.ÁÈא�ואס�ר נק�י�, ימי ��בעת �א��� ��ד�ק לאד� ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
ולא ל�, יקרב ולא �כס�ת�. וה�א �כס�ת� �היא �י ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹֹעל
�קערה ע�� יאכל ולא קט�ה, �אצ�ע אפ�� �� ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹי�ע
��נהג �מ� ספירה �ימי ע�� ינהג �בר: �ל �לל� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹאחת.

נ�ה ��ארנ�.�ימי �מ� ��ט�ל, עד �כרת היא �עדי� � ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.ËÈע��ה�ל נ�ה לבעל�, ע��ה �הא�ה מלאכ�ת ְְֲִִֶַָָָָָָָָ
ה��ס, �מזיגת ורגליו, ידיו �ניו מהרחצת ח�� � ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָלבעל�

�פניו ה��ה �מ�ניוה�עת עברה. לידי יב�א ��א �זרה ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
מ�ני �ב�ר� י�ע ולא אחת, �קערה ע�� תאכל לא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹזה
�ל� ל� תע�ה לא נק�י� ימי ��בעת וכ� עברה. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהר�ל
�די נ�ת�, �ימי להתק�ט לא�ה �מ�ר א��. ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָ�ְֵָמלאכ�ת

�על�. על תת��ה ְֲִֶֶַַַָֹ��א

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ט רביעי יו�
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א�י�ראל‡. אי��ת, �ר� הא��ת מ�אר ��יה ��על ְְִִֵֶַָָָָָ�ִֶֶ
אי��ת �ר� לג�י ��בעלה מ�י�ראלית ל�קי� א�� הרי � ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָ

עממי�, �בעה אחד ;"�� תתח�� "לא ��אמר: ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹה��רה,

"וא�ר עזרא: ידי על מפר� וכ� זה. �א��ר הא��ת �ל ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ�ְֶָָָואחד
לבנינ�". נ�ח לא �נתיה� ואת האר�, לע�י �נתינ� נ�� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹלא

חתנ�ת·. �ר� א�א ��רה אסרה ה��יהולא על ה�א אבל ; ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
�זרה ס�פרי�, מ�ברי מר��ת מ�ת א�ת� מ�י� � זנ�ת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ�ר�
עליה ח�ב � �זנ�ת ל� יחד� וא� להתח��. יב�א ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ��א
ז�נה; �מ��� ��יה, �מ��� �פחה, �מ��� נ�ה, ְִִִִִִָָָָמ���
א�א ח�ב אינ� � מקרה נקרית א�א ל� יחד� לא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוא�

מ�בריה�. א�� ח��בי� וכל ��יה. ְְִִִִִֵֵֶָָמ���

�ה�‚. אבל י�ראל. ה��על ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ��ה
ז�נה ואחד ז�נה, מ��� ה��רה מ� ל�קה � ה��יה על ְִִֶֶַַַַָָָָָָה�א
�הרי ל�קה, �לבד �בבעילה י�ראלית; ז�נה ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ��יה

ק���י� �ת .אינ� ִִֵַָ

א�„. � זנ�ת �ר� �י� חתנ�ת �ר� �י� ��יה, ה��על ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ�ל
ע�רה לעיני ��בעל וה�א �פרהסיא, א��על� מ��ראל ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ק�אי� �� �גע� א� � ותורתו]יתר להש� [הלוחמי� ְִִֵַָָָ
�ז מ��חי� א�� הרי למ�הוהרג�ה�, הלכה זה ודבר ריזי�; ְֲֲֵֵַָ�ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

�זמרי. �ינחס מע�ה � זה לדבר �ראיה ה�א, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָמ�יני

מע�ה,‰. ��עת א�א �ה� לפ�ע ר�אי ה��אי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹואי�
קבת�" אל הא�ה "ואת ��אמר: �ר��זמרי, א� אבל ; ְְְֱֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ה��אי �א וא� עליו. נהרג � הרג� וא� א�ת�, ה�רגי� אי� �ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָ
�י על וא� ל�, מ�רי� אי� � להרג� �י� מ�ית ר��ת ְְְְִִִִִֵֵַַָֹל�ל
להרג ה��אי �א א� א�א ע�ד, ולא מע�ה; ��עת ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ�ה�א
עצמ� לה�יל �די ה��אי והרג ה��על ונ�מט ה��על, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָאת
אי� ���ב, �ר �ת על וה�א עליו. נהרג ה��על אי� � ְֱִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמ�ד�

מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� אבל ;�� ��געי� ְְֲִִִַַַַַַָָה��אי�

.Â��ענ הרי � �י� �ית הלק�ה� ולא ק�אי�, �� �גע� ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹלא
נכרת �ה�א ק�לה �דברי יה�דהמפר� ח�ל "�י ��אמר: , ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

א�ר לאי� ה' יכרת נכר. אל �ת �בעל אהב, א�ר ה' ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹקד�
"ער" ל� יהיה לא ה�א, י�ראל א� � וע�נה" ער ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹיע��ה,
יהיה לא ה�א, �ה� וא� ��למידי�; "ע�נה" ולא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹֹ�חכמי�
��יה �ה��על למד� ה�ה צבא�ת. לה' מנחה מ�י� ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָל�
נכר", אל �ת "�בעל ��אמר: זרה, לעב�דה נתח�� ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�א��

קד�'. 'מח�ל ְְְִֵֶַָֹונקרא

.Êקל יהי אל �י�, �ית מיתת �� �אי� �י על א� זה, ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָעו��
�מ�ת�:�עיני� הערי�ת �כל �אי� הפסד �� י� א�א ; ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

י�ראל �בכלל �בר, לכל ה�א �נ� � הערוה מ� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ�ה��
אינ� � ה��יה מ� וה�� ממזר; �ה�א �י על וא� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָיח�ב,
א�ת� מסיר מאחרי", �נ� את יסיר "�י ��אמר: ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָ�נ�,

ה'. אחרי ְֲִִֵַמ�הי�ת

.Á��ר� ה�ד�� �הב�ילנ� ���יי� לה�בק ��ר� זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָודבר
�� ולמעל ה' מאחרי ול��ב מה�, .ה�א ְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

.Ëנהרג היא, אי� א�ת א� � י�ראל �ת על ה�א ְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָ��י
נהרג אינ� היא, �נ�יה וא� .עליה; ְְֱִִֵֶֶָָָָ

.È�ני� �ל� �ת קט�ה �י� � ה��יה על ��א י�ראל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹאבל
ואפ�� אי�, א�ת �י� �נ�יה �י� �ד�לה, �י� אחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָוי��
ה��יה על ��א �יו� � אחד וי�� �ני� ��ע �� קט� ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה

על�זד�� ��לה לי�ראל ��את מ�ני נהרגת, ז� הרי , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ה�ה "ה� ��אמר: ���רה, מפר� זה ודבר �בהמה. ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹידיה,
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�לע� �דבר י�ראל לבני אי�.הי� ידעת א�ה וכל . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
הרג�". � זכר ְְֲִַָָֹלמ��ב

.‡È�עליה וק�ל� עבד�ת, ל�� א�ת� �הט�יל� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדי�
ולכלל ה��יי�, מ�לל יצא� � �ה� ח�בי� �העבדי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצו�ת

�א� לא אחדי�ראל ח�רי�, לב� אס�רה ה�פחה לפיכ�, . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
א�ת� מ�י� ה�פחה, על וה�א חבר�; �פחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�פחת�
�האד�� ���רה מפר� �הרי ס�פרי�, מ�ברי מר��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ�ת
ל�, מ�רת והיא העברי לעב�� �נענית �פחה ֶֶ�ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָנ�ת�

א�ה". ל� י�� אדניו "א� ֱֲִִִֵֶֶַָָֹ��אמר:

.·Èזה �דבר חכמי� �זר� מלק�תולא ��רה ח�בה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ
לאי� נחרפת היתה �� א� א�א שפחה]��פחה, ,[חצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‚Èמלק�ת �� �אי� מ�ני �עיני�, קל זה עו�� יהי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לס�ר ל�� ��ר� זה ��� � ה��רה �ה��מ� , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לזרע ��ר� ונמצא מ��ראל, ואינ� עבד ה�פחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�
המתר�� א�נקל�ס והרי עבדי�. ולהי�ת� להתח�ל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ד�

ו�פ עבד �עילת ולא�לל קד�, יהיה "לא �כלל חה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קד�ה". ְְִֵֶָתהיה

.„È� עברה �ב�עת �פרהסיא ואפ�� ה�פחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָה�א
חתנ�ת, �ר� �פחה לקח א� וכ� ;�� ��געי� ה��אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי�
מצו�ת, וק�לה ��בלה ��עת ה��רה, מ� ל�קה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינ�

ה��יי�. מ�לל ְִִַַָָיצאת

.ÂË,ספק �ניה� הרי � �פחה �ולד י�ראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב
עבד ספק מה� אחד �מ�חררוכל ה�פחה, �על וכ�פי� ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

���ג�ל� � עבד �ל אד�� ה�א ה�� היה וא� �ניה�. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת
ה'. �קהל לב�א מ�רי� ויהי� זה, את זה ְִִַָָ�ְְְְְִֶֶֶַי�חרר�

.ÊËוה�א �פח�ת; ספק ��יה� הרי �נ�ת, ה�ערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהי�
עבד ספק ה�לד מה�, אחת ��יהעל ולד נתערב א� וכ� . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכל �ר�ת, ל�� �ניה� את מט�ילי� � י�ראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ולד
���רת. ספק מה� ְִֵֵֶֶַַאחת

.ÊÈה�צו�ת �ל עליה� ויק�ל� ���ת��ר� ,��� ה��יי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ�ִַָ�ל
��רה לכל�ל �י�ראל ה� הרי � �����חרר� והעבדי� , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לה�נס �מ�רי� לכ�"; אחת ח�ה "ה�הל, ��אמר: ְִִֵָָ�ֶַַָָ�ֱֶֶַַָָָָ�בר,
י�ראל, �ת המ�חרר א� ה�ר ���א וה�א � מ�ד ה' ְְִֵַָָ�ְְְִִִֵֶַַַָָ�קהל
עממי� מאר�עה ח�� �מ�חררת; ���רת ה��ראלי ְְֲִֵֶֶַָָָ�ְְְְִִִִֵֶַָוי�א
�הא��ת � ואד�� �מצרי� �מ�אב ע��� וה�: �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ�לבד,
�בר, לכל �י�ראל ה�א הרי אד�, מה� ���ת��ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהא��,

��הל �יאה לעני� .א�א ְְִִֶַַָָָָ

.ÁÈזכרי�וכיצד ע�ל�, א��ר א��ר� � �מ�אב ע��� �ינ�? ְְִִִִֵַַָָָָָ
ה'" �קהל �מ�אבי ע��ני יב�א "לא ��אמר: נקב�ת, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא

�וג�' ה�כר וה��אבי ה�כר �הע��ני מ�יני, למ�ה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ס�� עד �נ� �� �� אפ�� י�ראל, �ת ל�א לע�ל� �אס�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָה�א
הא��ת. ��אר מ�ד מ�רת � �מ�אבית ע��נית אבל �ְִִֶֶָָָ�ֲִִַָָָָהע�ל�;

.ËÈרא���מצרי ��ר � נקב�ת ואחד זכרי� אחד ואד�מי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
�י�ראל; לב�א אס�רי� �ני, מ�ר,וד�ר �לי�י וד�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵָָ�ָ

וג�'. �לי�י" ��ר לה�, י�לד� א�ר "�ני� ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָ��אמר:

.Îני� �נ� ��ת��רה, מע�רת ���אמצרית �ני מצרי ; ְְִִ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ה�לד � �נ�ה מצרית ���א רא��� מצרי א� רא��נה, ְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָָָמצרית
�לדה. �לא� ה�ת�ב לה�", י�לד� א�ר "�ני� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ני,

‡Î.מצרי וגר ע��ני; ה�לד מצרית, ���א ע��ני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ר
ה�ל� �א��ת, ה�לד ה�לל: זה מצרי. ה�לד ע��נית, ֵ�ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ���א

ה�ח�ת אחר ה�ל� נת��ר�, ה�כר; .אחר ְְִֵַַַַַַַָָָ

.·Îה��רה מ� אס�רי� אינ� עממי�, מ�בעה ��ת��ר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
א�א מה� נת��ר ��א יד�ע, וה�בר ��הל; ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלב�א
��הל לב�א אס�רי� ��הי� עליה� �זר ויה��ע ,ה�בע�ני�. ְִִִַ�ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ
��� �זמ� א�א א�ת� אסר ולא נקב�ת; ואחד זכרי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אלהי", לבית � מי� ו�אבי עצי� "וחטבי ��אמר: ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמק��,

��ק��. הרחקת� ְְִַַָָָָָָ�לה

.‚Î| ה�ק��. לעב�דת ��תנ� לפי 'נתיני�', ה�קראי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוה�
ואפ�� לע�ל�, ��הל י�נס� ��א עליה� וגזר �וד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�א

מק�� �אי� ה�תיני��זמ� "�מ� �עזרא: מפר� וכ� ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
�לה ��א למד�, הא ה�ו��". לעבדת וה�רי� �ויד ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ��ת�

��ק��. ְִַָָא�ת�

.„Îע��ת �ראה לפי �ינ�? �בית ה�א עליה� �זר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָול�ה
�ה� �היתה �א�לואכזר��ת �ני �בעת ����� �עת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עליה�. רחמ� ולא והרג�� לתל�ת�, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹ�חיר

.‰Î�וערב הא��ת �ל �ל�ל א��ר, מל� סנחריב ְְֵָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��עלה
��אר� ה�צרי� וא�� מ�ק�מ�. א�ת� והגלה �זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו ה�; אחרי� אנ�י� ע�ה, ���דהמצרי� האד�מ�י� כ� ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
א��ת �כל האס�רי� א��ת אר�ע ונתערב� וה�איל �ְֲִָָ�ְְְְְֱִִַַָאד��.
מה� ה��ר� ��ל � ה�ל ה�ר מ�רי�, �ה� ֵֵֶֶַַַָֹ�ִָ�ֵֶָָהע�ל�

הרב מ� ��ר� חזקת� ה�רלהת��ר, ���ת��ר לפיכ� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ע��ני, �י� מצרי, �י� אד�מי, �י� � מק�� �כל ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��מ�
ה�כרי� אחד � הא��ת �אר �י� ���י, �י� מ�אבי, ְִֶַָָ�ְִִֵֵֵָָָ�י�

מ�ד. ��הל לב�א מ�רי� ה�קב�ת, ִִַָָָָָ�ְְֵֶַָואחד

יג ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

�מילה,‡. � ל�רית י�ראל נכנס� דברי� ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ��ל�ה
וקר�� .�טבילה, ְְְִָָָ

יאכל·. לא ערל "וכל ���אמר: �מצרי�. היתה � ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילה��" �רית ��ל� ���� ר�נ�, מ�ה א�ת� מל ,ֵֶֶַָָֹ�ְְִִִָָ

ינצר�". "�ברית� נאמר: זה ועל לוי; מ�בט ח�� ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�מצרי�,

��רה‚. מ�� קד� ��ד�ר, היתה � ���אמר:�טבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
� וקר�� �מלת�". וכ�ס� �מחר, ה��� ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ"וק����
על עלת", ו�על� י�ראל, �ני נערי את "ו��לח ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ���אמר:

הקרי י�ראל �ל ב��.ידי ְְְִִִֵֵָָ

�להס��פ�„. ל�רית, לה�נס ה��י ���רצה לד�ר�ת, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכ�
מילה, צרי� � ��רה ע�ל עליו ויק�ל ה�כינה, �נפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�חת

קר�� והרצאת וקר��,�טבילה, טבילה � היא נקבה וא� ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
והרצאת �טבילה �מילה א�� מה � ��ר" "�כ� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��אמר:
קר��. והרצאת �טבילה �מילה לד�ר�ת ה�ר א� ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקר��,

א�‰. ת�רי� ��י א� �המה, ע�לת ה�ר? קר�� ה�א ְְְִֵֵֵַַַַָָ�מה
ע�לה ��ניה� י�נה, בני קר��,�ני �� �אי� ה�ה �ב�מ� . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קר�נ�. יביא ה�ק��, �ית �כ���נה �טבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי�

.Âעד �ר, אינ� � מל ולא �בל א� טבל, ולא ��ל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�ר
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�לע� �דבר י�ראל לבני אי�.הי� ידעת א�ה וכל . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ
הרג�". � זכר ְְֲִַָָֹלמ��ב

.‡È�עליה וק�ל� עבד�ת, ל�� א�ת� �הט�יל� ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָהעבדי�
ולכלל ה��יי�, מ�לל יצא� � �ה� ח�בי� �העבדי� ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמצו�ת

�א� לא אחדי�ראל ח�רי�, לב� אס�רה ה�פחה לפיכ�, . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
א�ת� מ�י� ה�פחה, על וה�א חבר�; �פחת ואחד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ�פחת�
�האד�� ���רה מפר� �הרי ס�פרי�, מ�ברי מר��ת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמ�ת
ל�, מ�רת והיא העברי לעב�� �נענית �פחה ֶֶ�ְְְְְְֲִִִִִֵַַָָנ�ת�

א�ה". ל� י�� אדניו "א� ֱֲִִִֵֶֶַָָֹ��אמר:

.·Èזה �דבר חכמי� �זר� מלק�תולא ��רה ח�בה ולא , ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָֹֹ
לאי� נחרפת היתה �� א� א�א שפחה]��פחה, ,[חצי ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָָ

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.‚Èמלק�ת �� �אי� מ�ני �עיני�, קל זה עו�� יהי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָאל
ה' מאחרי לס�ר ל�� ��ר� זה ��� � ה��רה �ה��מ� , ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

לזרע ��ר� ונמצא מ��ראל, ואינ� עבד ה�פחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמ�
המתר�� א�נקל�ס והרי עבדי�. ולהי�ת� להתח�ל ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ד�

ו�פ עבד �עילת ולא�לל קד�, יהיה "לא �כלל חה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
קד�ה". ְְִֵֶָתהיה

.„È� עברה �ב�עת �פרהסיא ואפ�� ה�פחה, על ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָה�א
חתנ�ת, �ר� �פחה לקח א� וכ� ;�� ��געי� ה��אי� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאי�
מצו�ת, וק�לה ��בלה ��עת ה��רה, מ� ל�קה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָאינ�

ה��יי�. מ�לל ְִִַַָָיצאת

.ÂË,ספק �ניה� הרי � �פחה �ולד י�ראלית ולד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָנתערב
עבד ספק מה� אחד �מ�חררוכל ה�פחה, �על וכ�פי� ; ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

���ג�ל� � עבד �ל אד�� ה�א ה�� היה וא� �ניה�. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָאת
ה'. �קהל לב�א מ�רי� ויהי� זה, את זה ְִִַָָ�ְְְְְִֶֶֶַי�חרר�

.ÊËוה�א �פח�ת; ספק ��יה� הרי �נ�ת, ה�ערבת ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהי�
עבד ספק ה�לד מה�, אחת ��יהעל ולד נתערב א� וכ� . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וכל �ר�ת, ל�� �ניה� את מט�ילי� � י�ראלית ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ�ולד
���רת. ספק מה� ְִֵֵֶֶַַאחת

.ÊÈה�צו�ת �ל עליה� ויק�ל� ���ת��ר� ,��� ה��יי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ�ִַָ�ל
��רה לכל�ל �י�ראל ה� הרי � �����חרר� והעבדי� , ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

לה�נס �מ�רי� לכ�"; אחת ח�ה "ה�הל, ��אמר: ְִִֵָָ�ֶַַָָ�ֱֶֶַַָָָָ�בר,
י�ראל, �ת המ�חרר א� ה�ר ���א וה�א � מ�ד ה' ְְִֵַָָ�ְְְִִִֵֶַַַָָ�קהל
עממי� מאר�עה ח�� �מ�חררת; ���רת ה��ראלי ְְֲִֵֶֶַָָָ�ְְְְִִִִֵֶַָוי�א
�הא��ת � ואד�� �מצרי� �מ�אב ע��� וה�: �ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָ�לבד,
�בר, לכל �י�ראל ה�א הרי אד�, מה� ���ת��ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָהא��,

��הל �יאה לעני� .א�א ְְִִֶַַָָָָ

.ÁÈזכרי�וכיצד ע�ל�, א��ר א��ר� � �מ�אב ע��� �ינ�? ְְִִִִֵַַָָָָָ
ה'" �קהל �מ�אבי ע��ני יב�א "לא ��אמר: נקב�ת, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹולא

�וג�' ה�כר וה��אבי ה�כר �הע��ני מ�יני, למ�ה והלכה . ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
ס�� עד �נ� �� �� אפ�� י�ראל, �ת ל�א לע�ל� �אס�ר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָה�א
הא��ת. ��אר מ�ד מ�רת � �מ�אבית ע��נית אבל �ְִִֶֶָָָ�ֲִִַָָָָהע�ל�;

.ËÈרא���מצרי ��ר � נקב�ת ואחד זכרי� אחד ואד�מי, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
�י�ראל; לב�א אס�רי� �ני, מ�ר,וד�ר �לי�י וד�ר ְְְְְֲִִִִִֵֵָָ�ָ

וג�'. �לי�י" ��ר לה�, י�לד� א�ר "�ני� ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָָָ��אמר:

.Îני� �נ� ��ת��רה, מע�רת ���אמצרית �ני מצרי ; ְְִִ�ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ה�לד � �נ�ה מצרית ���א רא��� מצרי א� רא��נה, ְְְְִִִִִִִִִֶַָָָָָָמצרית
�לדה. �לא� ה�ת�ב לה�", י�לד� א�ר "�ני� ��אמר: ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ני,

‡Î.מצרי וגר ע��ני; ה�לד מצרית, ���א ע��ני ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ�ר
ה�ל� �א��ת, ה�לד ה�לל: זה מצרי. ה�לד ע��נית, ֵ�ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ���א

ה�ח�ת אחר ה�ל� נת��ר�, ה�כר; .אחר ְְִֵַַַַַַַָָָ

.·Îה��רה מ� אס�רי� אינ� עממי�, מ�בעה ��ת��ר ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָמי
א�א מה� נת��ר ��א יד�ע, וה�בר ��הל; ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלב�א
��הל לב�א אס�רי� ��הי� עליה� �זר ויה��ע ,ה�בע�ני�. ְִִִַ�ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ
��� �זמ� א�א א�ת� אסר ולא נקב�ת; ואחד זכרי� ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אלהי", לבית � מי� ו�אבי עצי� "וחטבי ��אמר: ְְְְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמק��,

��ק��. הרחקת� ְְִַַָָָָָָ�לה

.‚Î| ה�ק��. לעב�דת ��תנ� לפי 'נתיני�', ה�קראי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָוה�
ואפ�� לע�ל�, ��הל י�נס� ��א עליה� וגזר �וד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�א

מק�� �אי� ה�תיני��זמ� "�מ� �עזרא: מפר� וכ� ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
�לה ��א למד�, הא ה�ו��". לעבדת וה�רי� �ויד ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ��ת�

��ק��. ְִַָָא�ת�

.„Îע��ת �ראה לפי �ינ�? �בית ה�א עליה� �זר ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָול�ה
�ה� �היתה �א�לואכזר��ת �ני �בעת ����� �עת , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

עליה�. רחמ� ולא והרג�� לתל�ת�, ה' ְְְֲֲֲִִִֵֶַָָֹ�חיר

.‰Î�וערב הא��ת �ל �ל�ל א��ר, מל� סנחריב ְְֵָ�ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ��עלה
��אר� ה�צרי� וא�� מ�ק�מ�. א�ת� והגלה �זה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָזה

ו ה�; אחרי� אנ�י� ע�ה, ���דהמצרי� האד�מ�י� כ� ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
א��ת �כל האס�רי� א��ת אר�ע ונתערב� וה�איל �ְֲִָָ�ְְְְְֱִִַַָאד��.
מה� ה��ר� ��ל � ה�ל ה�ר מ�רי�, �ה� ֵֵֶֶַַַָֹ�ִָ�ֵֶָָהע�ל�

הרב מ� ��ר� חזקת� ה�רלהת��ר, ���ת��ר לפיכ� . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
ע��ני, �י� מצרי, �י� אד�מי, �י� � מק�� �כל ה�ה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ��מ�
ה�כרי� אחד � הא��ת �אר �י� ���י, �י� מ�אבי, ְִֶַָָ�ְִִֵֵֵָָָ�י�

מ�ד. ��הל לב�א מ�רי� ה�קב�ת, ִִַָָָָָ�ְְֵֶַָואחד

יג ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

�מילה,‡. � ל�רית י�ראל נכנס� דברי� ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹ��ל�ה
וקר�� .�טבילה, ְְְִָָָ

יאכל·. לא ערל "וכל ���אמר: �מצרי�. היתה � ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמילה
מילה��" �רית ��ל� ���� ר�נ�, מ�ה א�ת� מל ,ֵֶֶַָָֹ�ְְִִִָָ

ינצר�". "�ברית� נאמר: זה ועל לוי; מ�בט ח�� ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹ�מצרי�,

��רה‚. מ�� קד� ��ד�ר, היתה � ���אמר:�טבילה , ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
� וקר�� �מלת�". וכ�ס� �מחר, ה��� ְְְְְְְִִִַַָָָָָָֹ"וק����
על עלת", ו�על� י�ראל, �ני נערי את "ו��לח ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ���אמר:

הקרי י�ראל �ל ב��.ידי ְְְִִִֵֵָָ

�להס��פ�„. ל�רית, לה�נס ה��י ���רצה לד�ר�ת, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָוכ�
מילה, צרי� � ��רה ע�ל עליו ויק�ל ה�כינה, �נפי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ�חת

קר�� והרצאת וקר��,�טבילה, טבילה � היא נקבה וא� ; ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָ
והרצאת �טבילה �מילה א�� מה � ��ר" "�כ� ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ��אמר:
קר��. והרצאת �טבילה �מילה לד�ר�ת ה�ר א� ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָקר��,

א�‰. ת�רי� ��י א� �המה, ע�לת ה�ר? קר�� ה�א ְְְִֵֵֵַַַַָָ�מה
ע�לה ��ניה� י�נה, בני קר��,�ני �� �אי� ה�ה �ב�מ� . ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

קר�נ�. יביא ה�ק��, �ית �כ���נה �טבילה; מילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָצרי�

.Âעד �ר, אינ� � מל ולא �בל א� טבל, ולא ��ל ְְֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ�ר
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ויט�ל וה�בר��מ�ל וה�איל �ל�ה. �פני לט�ל וצרי� . ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹֹ
ט�ב, �י�� ולא ���ת, א�ת� מט�ילי� אי� �י�, �ית ְְְְִִִִֵֵַַָָֹצרי�

�ר. זה הרי הט�יל�ה�, וא� ��ילה; ְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹולא

.Êהיא ��כ�ת �י�, �ית �עת על א�ת� מט�ילי� � קט� ְְִִִִֵֵֶַַַַָָ�ר
טבילהל� צרי� �נ� אי� וטבלה, ��ת��רה מע�רת טבל; | . ְ�ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

�פני ואפ�� עצמ�, לבי� �ינ� ונת��ר עצמ�, לבי� ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַַ�ינ�
�ל�ני, �ל �ינ� �בית 'נת��ר�י ואמר: �א �ר. אינ� � ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�ני�
עדי�. ��ביא עד ��הל, לב�א נאמ� אינ� � ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהט�יל�ני'

.Á:ואמר �ני�, ל� וי� לג��רת, א� לי�ראלית, נ��י ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהיה
ואינ� עצמ�, את לפסל נאמ� � עצמי' לבי� �יני ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'נת��ר�י

�י� �בית וט�בל וח�זר ה�ני�; את לפסל .נאמ� ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

.Ë��ג� �מיד, י�ראל �דרכי נ�הגת �ראינ�ה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ���רת
וכ� �זה, וכ��צא מע�ת� �ר�מה ותפרי� לנ�ת� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ��ט�ל
ה�צו�ת �ל וע��ה לקרי� ���בל י�ראל, �דרכי ��הג ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ�ר
עדי� �� �אי� �י על וא� צדק, �רי �חזקת א�� הרי �ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ
להתערב �א� א� כ�, �י על וא� נת��ר�. מי �פני ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ��עידי�
א� עדי�, ��ביא� עד א�ת� מ�יאי� אי� � ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָ�י�ראל

��יי� והחזק� ה�איל �פנינ�, .��ט�ל� ְְְְִִֵֶָ�ְְִ

.È,�נאמ � �י� �בית ונת��ר ��י, �היה ואמר ��א מי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל
�ה�יר ה�ה ה�א �אסר אמ�רי�?�ה�ה �ברי� ��ה . ְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

�חזקת �� ה�ל �חזקת ה�מי�, �בא�ת� י�ראל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ�אר�
�� ואחר ראיה, להביא צרי� � לאר� �ח�צה אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָי�ראל.

י�ראלית ��ח�סי�.י�א מעלה ��� א�מר, ואני ; ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ

.‡È�מט�ילי� מלי� �� ה�רי�, את �מט�ילי� ��לי� ���ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
עבד�ת ל�� ה��יי� מ� ה�לקחי� העבדי� עבדאת ה��קח . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

עצמ�; קנה � ח�רי� �� ל�� וטבל העבד וקד� ה��י, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמ�
ל�� �פניכ� ט�בל 'הריני טבילה: �עת ��אמר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָֹוה�א

לפר� צרי� אינ� ר��, �פני טבל וא� לגירות]�ר�ת'; ,[שהוא ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ
��י� לתקפ� ר�� צרי� לפיכ� נ��חרר. ��בל, �יו� ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָא�א

במי�] בעודו מלאכה עליו וה�א[להטיל ��עלה עד [עדיי�], ְֲֶֶַַ
�ע��ד� לשחרור]�חת שהיא הטבילה את לפרש נית� לא ,[וכ� ְִַַ

העבד ואי� מט�יל�; עבד�ת ���� ה��ני�, �פני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ�מ�דיע�
היא. �ר�ת ��קצת �גר, �ב���, �ל�ה �פני א�א ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹט�בל

.·Èהעבד �ל�ה�����חרר �פני אחרת טבילה צרי� , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
לק�ל צרי� ואי� �י�ראל; ויהיה �ר�ת� ��מר ��� ,����ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
���בל ה�דיע�ה� ��בר ה�ת, ע�רי �לה�דיע� מצו�ת ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָעליו

עבד�ת. ְְֵַל��

.‚È�ה�רי את מט�ילי� �� נ�ה, לטבילת ה��ר ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ�במקוה
�נ�ה, �ח�צ� �בר וכל המ�חררי�; ואת העבדי� ְְְִִֵֶָָָָָ�ְְְֲִֶֶַָָואת

�במ�חררי�. �בעבדי� �גרי� ְִָ�ְְֲִִִֵֵַָח�צ�

.„Èיעל י�ראל,אל את ה���יע ��מ��� �ע��, על ה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ידידיה י�ראל מל� �למה �ג��ת�;א� נכר��ת נ�י� נ�א� , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

ה�ר ���ב�א ה�כ�נה �ה�צוה ה�א: �� ה�בר ס�ד ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָא�א
ממ�� �גלל ��א � אחריו ��דקי� להת��ר, ה���רת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָא�
�א ה�חד, מ�ני א� ל�, ��ז�ה �ררה ��ביל א� ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ���ל,
נת� עיניו ��א אחריו ��דקי� ה�א, אי� וא� ל�ת; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָלה�נס
�בח�ר נתנה עיניה ��א היא, א�ה וא� יה�דית, ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ�א�ה
א�ת� מ�דיעי� � ע�ה לה� נמצא לא א� י�ראל. ְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹמ�ח�רי

�די הארצ�ת, ע�י על �ע��ת� ��� וטרח ה��רה על ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ�בד
מאהבה �חזר� א�ת� ורא� �ר��, ולא ק�ל� א� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ��פר��;
ללכת היא מתא�צת �י "ו�רא ��אמר: א�ת�, מק�לי� �ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

אליה". לד�ר ו�ח�ל ְְִֵֵֶֶַַַָָא��,

.ÂË� ��למה �וד ימי �ל �רי� �י� �ית ק�ל� לא ְְְְִִִִִֵֵֵָָָֹֹֹלפיכ�
��א �למה, �בימי חזר�, ה�חד מ� ��א �וד, ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ�ימי
חזר�; י�ראל �� �הי� ה�ד�לה וה��בה ה�לכ�ת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ��ביל
אינ� הע�ל�, מהבלי �בר ��ביל ה��יי� מ� הח�זר ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ��ל

ה�דק �ימימ�רי מת��רי� הר�ה �רי� הי� כ� �י על וא� . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ח���י� ה�ד�ל �י� �ית והי� הדי�ט�ת, �פני ��למה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹ�וד
ולא מק��, מ�ל ��בל� אחר א�ת�, ��חי� לא ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹלה�,

אחרית�. ��ראה עד א�ת�, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָמקרבי�

.ÊË��� �נ�א��לפי נ�י� �למה ונ�א,ר ��ר �מ��� וכ� , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ
�י על ולא �בר, ��ביל א�א א�� חזר� ��א יד�ע ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹוה�בר
�בא��ר� ��י�ת, ה� �א�� ה�ת�ב וח�ב� � ��ר�� �י� ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ�ית
ע�בד�ת �ה� �ח�ת�, על ס�פ� �ה�כיח וע�ד, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָע�מדי�.
ה�ת�ב עליו והעלה �מ�ת, לה� �בנ� ��ה�, זרה ְֱֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָעב�דה

�מה". �למה יבנה "אז ��אמר: �נא�, ה�א ְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹ�א��

.ÊÈה�צו�ת ה�דיע�ה� ��א א� אחריו, �דק� ��א ְְֲִִֵֶֶַַָָֹֹ�ר
�ר; זה הרי � הדי�ט�ת �ל�ה �פני וטבל �מל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹוענ��,
וטבל, �מל ה�איל � מת��ר ה�א �בר ���ביל נ�דע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָואפ��
צדק�ת� ��ת�אר עד ל�, וח���י� ה��יי�; מ�לל .יצא ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ
מ��ד, �י�ראל ה�א הרי � זרה עב�דה ועבד חזר ָ�ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָואפ��
��בל, מאחר אבדת�; להחזיר �מצוה ק���י�; ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�����יו
נ��תיה�, ��למה �מ��� ק�� �לפיכ� �י�ראל. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹנע�ה

ס�ד�. ��גלה �י על ְְִִֶַַָָוא�

.ÁÈלי�ראל �רי� לה� 'ק�י� חכמי�: אמר� זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מ�ני
צרעת' את�נגע �מטעי� �בר, ��ביל ח�זר �ר�� � ְֶֶַַַָ�ְְִִִֵֶַָָָ

�למד צא ��ת��ר�. אחר מה� לפר� ה�בר וק�ה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹי�ראל,
ה�אוה �בקבר�ת העגל �מע�ה ��ד�ר ארע רבמה וכ� ; ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
�ח�ה. �ה� הי� האספס�� � ְְְֲִִֶַַָָָָה�סי�נ�ת

יד ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ויב�ק�‡. להת��ר, ���ב�א ה�דק? �רי מק�לי� ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ�יצד
��את ראית 'מה ל�: א�מרי� � ע�ה ימצא� ולא ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָֹאחריו
�ח�פי� �וי� ה�ה ��מ� ���ראל י�דע א�ה אי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהת��ר?

אמר:[שפלי�]�מסחפי� עליה�'? �אי� וי��רי� �מטרפי�, ְ�ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
מ�ד. א�ת� מק�לי� � �דאי' ואיני י�דע, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ'אני

וא��ר·. ה�� יח�ד �ה�א ה�ת, ע�רי א�ת� ְְִִִִִֵֵֶַַָ�מ�דיעי�
מקצת א�ת� �מ�דיעי� זה. �דבר �מאריכי� זרה; ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָעב�דה
�דבר מאריכי� ואי� חמ�ר�ת; מצו�ת �מקצת ק��ת ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָמצו�ת
עני �מע�ר �פאה, �כחה לקט עו�� א�ת� �מ�דיעי� .זה. ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ
'הוי ל�: א�מרי� �יצד? מצו�ת. �ל ענ�� א�ת� ְְְֱִִִִֵֵֶַָָ�מ�דיעי�
א�ה אי חלב, אכל� א� � ז� לדת �את ��א �עד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹי�דע
ועכ�ו סקילה; ענ�� א�ה אי ��ת, ח�ל� א� �רת; ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָָענ��
א� �רת; ענ�� א�ה חלב, אכל� א� � ��ת��ר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ואי� עליו מר�י� ואי� סקילה'. ענ�� א�ה ��ת, ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָח�ל�
ט�בה מ�ר� �לה��ת� לטרד� יגר� ��א עליו, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹמדק�קי�

- h"qyz'd a`Îmgpn h"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�דברי א�א האד� את מ��כי� אי� ���ח�ה רעה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָלדר�
ואחר אמ�כ�", אד� "�חבלי א�מר: ה�א וכ� ר�י�; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָרצ��

אהבה". "�עב�ת�ת ��ֲֲַַָָ

מ�דיעי�‚. �� מצו�ת, �ל ענ�� א�ת� ���דיעי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָ�כ��
מצו�ת ��ע��ת א�ת� �מ�דיעי� מצו�ת; �ל �כר� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָא�ת�

ה�א, הע�ל� לח�י יז�ה א�אא�� �מ�ר צ�יק �� ו�אי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וי�דע�. א�� מצו�ת �ע��ה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָ�על

א�א„. צפ�� אינ� ה�א �הע�ל� י�דע, 'הוי ל�: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָוא�מרי�
�ע�ל� �צער י�ראל ��ראה וזה י�ראל; וה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָל��יקי�,
ט�בה רב לק�ל יכ�לי� �אינ� לה�, צפ�נה היא ט�בה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ה,
�כר ויפסיד� ויתע� לבב� יר�� ��א �א��ת, ה�ה ְְְְְְִִֶַַָָָָ�ֶַָָָ�ע�ל�

ה�א ו�בעט".הע�ל� י�ר�� "ו��מ� ��אמר: �עני� , ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ�ְִַָ

�די(‰.) �רענ�ת, רב עליה� מביא ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֵָ�ְֲִֵֵֵֶַָָֹואי�
יאבד� �מאריכי���א ע�מדי�'; וה� �לי�, הא��ת �ל א�א , ְֶֶָָָֹֹ�ְְֲִִִִֵַָ

ה�ל� � לק�ל רצה ולא �� חזר א� לח�ב�. �די ה�ה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ��בר
מ�ד; א�ת� מלי� א�א א�ת�, מ�הי� אי� � ק�ל וא� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלדר��.
עד א�ת� �מ�הי� �רית. �� מ��� מ�יפי� � מה�ל היה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָוא�

מט �� ואחר �למה, רפ�אה א�ת�.��תר�א �ילי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

.Âמצ�ת מקצת א�ת� �מ�דיעי� ��יו; על ע�מדי� ְְְְִִִִִַַָָָֹ��ל�ה
��י� ע�מד וה�א �נ�ה, �ע� חמ�ר�ת מצ�ת �מקצת .ק��ת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צ�אר�, עד ��י� א�ת� מ��יב�ת נ�י� � א�ה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָוא�
�מקצת ק��ת מצ�ת מקצת א�ת� �מ�דיעי� מ�ח��. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוה��ני�
ט�בלת �� ואחר ��י�; י��בת והיא חמ�ר�ת, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצ�ת
א�ת� ירא� ��א �די וי�צאי�, �ניה� מחזירי� וה� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ�פניה�,

ה�י�. מ� ְֲִִֶֶַַַ���עלה

.Êיעבד ��א עליו ���ל ��י זה ���ב? �ר ה�א ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה
מל ולא נח, �ני ��צט�� ה�צו�ת �אר ע� זרה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעב�דה
א��ת מחסידי וה�א א�ת�, מק�לי� זה הרי � טבל �ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָֹולא
לנ� ���ר לפי '���ב'? �מ� נקרא ול�ה ָָ�ְְְְִִֶָָָָָָהע�ל�;

י�ראל �אר� �ינינ� �הלכ�תלה��יב� ��ארנ� �מ� , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
זרה. ֲָָָעב�דה

.Áנ�הג �ה��בל �זמ� א�א ���ב �ר מק�לי� אבלואי� ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד מ�ק��ק ח�� ��� ה��רה �ל ק�ל אפ�� ה�ה, ְִִֶָָ�ְֲִִֵֶַַַַָָ��מ�

א�ת�. מק�לי� אי� �ְְִֵַ

.Ë�ה��יי מ� ה�לקח ראיתהעבד 'מה ל�: א�מרי� אי� � ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'רצ� ל�: א�מרי� א�א עבדי��את'; �כלל ���נס נ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ל� מ�דיעי� רצה, א� לא'? א� ה��רי�, מ� ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹי�ראל
��כר�, וענ�� וחמ�ר�ת ק��ת מצ�ת �מקצת ה�ת ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָע�רי
�מ�דיעי� ��ר, א�ת� �מט�ילי� ה�ר; את ���דיעי� ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ�מ�
�ל עליו מגל�לי� לק�ל, רצה לא וא� ��י�. ��ה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹא�ת�
.�� על יתר לק�מ� ואס�ר ל��יי�; �מ�כר� חד�, ע�ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ני�
�גר יהיה א�א ויט�ל, י��ל ��א מ�ח�ה ע�� התנה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹוא�
ואי� ���ב; �ר ��ה�א �עבד�ת� לק�מ� מ�ר � ְְְְְְֵֵֶַַָָ�ָ���ב

ה��בל. �זמ� א�א �זה עבד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָמק�מי�

.Èוא�ת א��, א�א ערוה מ��� עליה� אס�ר אי� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָה��יי�
�בהמה �זכ�ר, אי�, וא�ת מא��, ואח�ת� �מ�אביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ערי�ת �אר אבל �מלחמ�ת; מלכי� �הלכ�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ��ת�אר
לה�. ֶָָ�מ�ר�ת

.‡È,לד��� �קט� ה�א הרי ����חרר, ועבד ��ת��ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ר
אינ� עבד, ��ה�א א� ��י ��ה�א ל� �הי� ��ר �אר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מה� אחת על ח�ב אינ� וה�, ה�א נת��ר וא� ��ר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�אר

�לל ערוה .מ��� ְְִֶָָ

.·È��מא אח�ת� א� א�� ���א ל�ר ���ר ��רה, ֲִִִֵֵֶַָָ�ִֶָ�י�
יאמר�: ��א �די זה, �בר אסר� חכמי� אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ��ת��ר�;
ז� היתה �אמ� ק�ה', לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ְֶֶֶַָָָָ�ְֲִָָ�ְִָ'�אנ�
אח�ת� א� א�� על ��א �ר וכ� מ�רת. וה��� ל�, ְֲִֵֵֶֶֶַָ�ְֲַָאס�רה

� זה הרי �ג��ת�, ה�כריתוהיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‚Èנ��י היה א� ��ר? �אר �ל �ערי�ת ה�רי� �י� ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�יצד
א�ת�, מפרי�י� � ונת��ר� לאח�ת�, א� לא�� ��י ְְְְְְֲִִִִֶַַַָ��ה�א

��ארנ� ה�א�מ� ונת��ר ערי�ת, ל�אר נ��י היה וא� ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אחר הא� ��אר אס�ר �ר א�ת�. מפרי�י� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָוא���
�י על א� האב, ��אר �מ�ר ס�פרי�. מ�ברי ְִִֵַַָָָ�ְְְִִִִֵֵֶַ��ת��ר,
�ר�ר ��בר �א�מי�, �ג�� מאביו; �אר� ��ה �ו�אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ���דע
על �זר� לא כ�, �י על וא� זה; �ל אביו ה�א זה �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אביו
אחי וא�ת מאביו, אחיו א�ת ה�ר נ��א לפיכ� אביו. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�אר
א� לאחיו ���את �י על א� �נ�, וא�ת אביו, וא�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאביו,
א�� אח�ת וכ� ��ת��ר�; אחר לבנ� א� אביו לאחי א� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָלאביו
אבל ל�. מ�רת � ��ת��רה �ב�� מאביו, ואח�ת� ֲֶֶָ�ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמאביה,
ולא מא��, א�� אח�ת ולא מא��, אח�ת� לא נ��א ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינ�
אבל ��ת��ר; אחר מא�� אחיו ���א� מא�� אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�ת

ל�. מ�רת זה הרי ��י, ��ה�א אחיו נ�א� ֶֶ�ְְֲִִֵֶֶָָָא�

.„Èקד�ה� ��א ה�רת� �היתה �א�מי� אחי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ�ני
אח א�ת מ��� ח�בי� � �קד�ה .�לדת� ְִֵָָ�ִִֵֶַָָָ

.ÂË�הא מ� אחי�ת ��י א� ה���רת, �ב�� ���רת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה���א
� ומתה ���רת נ�א ה�נ�ה; �מגר� מה�, אחת ע� י�ב �ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

א� ל�א מ�ר זה �ח�יה�.הרי א�א �זר� ��א ;��� א� � ֲֵֶ�ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
�זר� ��א האב, מ� ���ר�ת אחי�ת ��י ל�א אד� ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ��מ�ר

��ארנ�. �מ� האב, ְְְִֵֵֶַָָ��אר

.ÊËמשנית]ה�נ��ת מדרגה דרבנ� �זר�[עריות לא ,��� ְִַ�ְָָֹ
אד� ונ��א א��, א� ל�א ה�ר מ�ר לפיכ� �גרי�. ְִִֵֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵֵֶָעליה�
ה�נ��ת. �אר וכ� ,��� �ת �ת א� א��, א� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ���רת

.ÊÈל�מר צרי� ואי� עבד, ��ה�א א�� ל�א מ�ר ְְִִִֵֶֶֶַָָָ�ֶֶָהעבד
�ה� וכ��צא ואח�ת� ואי���� ��יי�, מ�לל יצא ��בר � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל �א ולא עליו, אס�ר�ת ה��יי� על האס�ר�ת ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהערי�ת
ה�רי�. על האס�ר�ת ערי�ת עליו ��אסר� �די ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,

.ÁÈ,�יהרג �בהמה, זכ�ר על העבד �א �א� לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אד�. �כל �וה א�� ערי�ת ��י ְְֲִֵֵֶֶָָָָָ�א��ר

.ËÈ�ל�רי �אס�ר �ל �גרי�: ה� הרי ����חרר�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדי�
לה� מ�ר � ל�רי� ה��ר וכל לה�, אס�ר אד�� נ�ת� . ְֶַָָָ�ִֵַָ�ֵֶָָָָ

ל�ני אחת �פחה �מ�סר חבר�, לעבד א� לעב�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�פחת�
ה� הרי א�א �בר ��� צריכי� ואינ� לכ�ח�ה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדי�
�אינ� א� זה לעבד מיחדת �היא ו�פחה ְֵֶֶֶֶֶֶָ�ְְְְִִִֵֶָָ�בהמה.

א א�מיחדת, לי�ראל, א�א אי��ת �אי� לפי � היא חת ְ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ולא העבדי�, על לעבדי� לא אבל ה��יי�, על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלג�יי�

י�ראל. על ְֲִִֵַַָָלעבדי�
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�דברי א�א האד� את מ��כי� אי� ���ח�ה רעה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָלדר�
ואחר אמ�כ�", אד� "�חבלי א�מר: ה�א וכ� ר�י�; ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָרצ��

אהבה". "�עב�ת�ת ��ֲֲַַָָ

מ�דיעי�‚. �� מצו�ת, �ל ענ�� א�ת� ���דיעי� ְְְִִִִִֵֶֶָָָ�כ��
מצו�ת ��ע��ת א�ת� �מ�דיעי� מצו�ת; �ל �כר� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָא�ת�

ה�א, הע�ל� לח�י יז�ה א�אא�� �מ�ר צ�יק �� ו�אי� ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וי�דע�. א�� מצו�ת �ע��ה חכמה ְְְְִֵֶֶַַָָָ�על

א�א„. צפ�� אינ� ה�א �הע�ל� י�דע, 'הוי ל�: ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָָָוא�מרי�
�ע�ל� �צער י�ראל ��ראה וזה י�ראל; וה� ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָל��יקי�,
ט�בה רב לק�ל יכ�לי� �אינ� לה�, צפ�נה היא ט�בה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה�ה,
�כר ויפסיד� ויתע� לבב� יר�� ��א �א��ת, ה�ה ְְְְְְִִֶַַָָָָ�ֶַָָָ�ע�ל�

ה�א ו�בעט".הע�ל� י�ר�� "ו��מ� ��אמר: �עני� , ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָ�ְִַָ

�די(‰.) �רענ�ת, רב עליה� מביא ה�א �ר�� ה�ד�� ְְֵָ�ְֲִֵֵֵֶַָָֹואי�
יאבד� �מאריכי���א ע�מדי�'; וה� �לי�, הא��ת �ל א�א , ְֶֶָָָֹֹ�ְְֲִִִִֵַָ

ה�ל� � לק�ל רצה ולא �� חזר א� לח�ב�. �די ה�ה, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ��בר
מ�ד; א�ת� מלי� א�א א�ת�, מ�הי� אי� � ק�ל וא� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָלדר��.
עד א�ת� �מ�הי� �רית. �� מ��� מ�יפי� � מה�ל היה ְְְִִִִִִֶַַַַָָָוא�

מט �� ואחר �למה, רפ�אה א�ת�.��תר�א �ילי� ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

.Âמצ�ת מקצת א�ת� �מ�דיעי� ��יו; על ע�מדי� ְְְְִִִִִַַָָָֹ��ל�ה
��י� ע�מד וה�א �נ�ה, �ע� חמ�ר�ת מצ�ת �מקצת .ק��ת ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָ
צ�אר�, עד ��י� א�ת� מ��יב�ת נ�י� � א�ה היתה ְְִִִִִַַַַָָָָָָָוא�
�מקצת ק��ת מצ�ת מקצת א�ת� �מ�דיעי� מ�ח��. ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוה��ני�
ט�בלת �� ואחר ��י�; י��בת והיא חמ�ר�ת, ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמצ�ת
א�ת� ירא� ��א �די וי�צאי�, �ניה� מחזירי� וה� ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹ�פניה�,

ה�י�. מ� ְֲִִֶֶַַַ���עלה

.Êיעבד ��א עליו ���ל ��י זה ���ב? �ר ה�א ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹאיזה
מל ולא נח, �ני ��צט�� ה�צו�ת �אר ע� זרה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעב�דה
א��ת מחסידי וה�א א�ת�, מק�לי� זה הרי � טבל �ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָֹולא
לנ� ���ר לפי '���ב'? �מ� נקרא ול�ה ָָ�ְְְְִִֶָָָָָָהע�ל�;

י�ראל �אר� �ינינ� �הלכ�תלה��יב� ��ארנ� �מ� , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָ
זרה. ֲָָָעב�דה

.Áנ�הג �ה��בל �זמ� א�א ���ב �ר מק�לי� אבלואי� ; ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחד מ�ק��ק ח�� ��� ה��רה �ל ק�ל אפ�� ה�ה, ְִִֶָָ�ְֲִִֵֶַַַַָָ��מ�

א�ת�. מק�לי� אי� �ְְִֵַ

.Ë�ה��יי מ� ה�לקח ראיתהעבד 'מה ל�: א�מרי� אי� � ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
'רצ� ל�: א�מרי� א�א עבדי��את'; �כלל ���נס נ� ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

ל� מ�דיעי� רצה, א� לא'? א� ה��רי�, מ� ותהיה ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹי�ראל
��כר�, וענ�� וחמ�ר�ת ק��ת מצ�ת �מקצת ה�ת ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָע�רי
�מ�דיעי� ��ר, א�ת� �מט�ילי� ה�ר; את ���דיעי� ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַ�מ�
�ל עליו מגל�לי� לק�ל, רצה לא וא� ��י�. ��ה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹא�ת�
.�� על יתר לק�מ� ואס�ר ל��יי�; �מ�כר� חד�, ע�ר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ�ני�
�גר יהיה א�א ויט�ל, י��ל ��א מ�ח�ה ע�� התנה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָָֹֹוא�
ואי� ���ב; �ר ��ה�א �עבד�ת� לק�מ� מ�ר � ְְְְְְֵֵֶַַָָ�ָ���ב

ה��בל. �זמ� א�א �זה עבד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָמק�מי�

.Èוא�ת א��, א�א ערוה מ��� עליה� אס�ר אי� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָה��יי�
�בהמה �זכ�ר, אי�, וא�ת מא��, ואח�ת� �מ�אביו, , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

ערי�ת �אר אבל �מלחמ�ת; מלכי� �הלכ�ת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָ��ת�אר
לה�. ֶָָ�מ�ר�ת

.‡È,לד��� �קט� ה�א הרי ����חרר, ועבד ��ת��ר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ�ר
אינ� עבד, ��ה�א א� ��י ��ה�א ל� �הי� ��ר �אר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָוכל
מה� אחת על ח�ב אינ� וה�, ה�א נת��ר וא� ��ר; ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ�אר

�לל ערוה .מ��� ְְִֶָָ

.·È��מא אח�ת� א� א�� ���א ל�ר ���ר ��רה, ֲִִִֵֵֶַָָ�ִֶָ�י�
יאמר�: ��א �די זה, �בר אסר� חכמי� אבל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹ��ת��ר�;
ז� היתה �אמ� ק�ה', לקד�ה חמ�רה מ�ד�ה ְֶֶֶַָָָָ�ְֲִָָ�ְִָ'�אנ�
אח�ת� א� א�� על ��א �ר וכ� מ�רת. וה��� ל�, ְֲִֵֵֶֶֶַָ�ְֲַָאס�רה

� זה הרי �ג��ת�, ה�כריתוהיא על .בא ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

.‚Èנ��י היה א� ��ר? �אר �ל �ערי�ת ה�רי� �י� ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ�יצד
א�ת�, מפרי�י� � ונת��ר� לאח�ת�, א� לא�� ��י ְְְְְְֲִִִִֶַַַָ��ה�א

��ארנ� ה�א�מ� ונת��ר ערי�ת, ל�אר נ��י היה וא� ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
אחר הא� ��אר אס�ר �ר א�ת�. מפרי�י� אי� � ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָוא���
�י על א� האב, ��אר �מ�ר ס�פרי�. מ�ברי ְִִֵַַָָָ�ְְְִִִִֵֵֶַ��ת��ר,
�ר�ר ��בר �א�מי�, �ג�� מאביו; �אר� ��ה �ו�אי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ���דע
על �זר� לא כ�, �י על וא� זה; �ל אביו ה�א זה �ל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ�אביו
אחי וא�ת מאביו, אחיו א�ת ה�ר נ��א לפיכ� אביו. ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ�אר
א� לאחיו ���את �י על א� �נ�, וא�ת אביו, וא�ת ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאביו,
א�� אח�ת וכ� ��ת��ר�; אחר לבנ� א� אביו לאחי א� ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָלאביו
אבל ל�. מ�רת � ��ת��רה �ב�� מאביו, ואח�ת� ֲֶֶָ�ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמאביה,
ולא מא��, א�� אח�ת ולא מא��, אח�ת� לא נ��א ְְֲֲִִִֵֵֵֵָֹֹֹאינ�
אבל ��ת��ר; אחר מא�� אחיו ���א� מא�� אחיו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָא�ת

ל�. מ�רת זה הרי ��י, ��ה�א אחיו נ�א� ֶֶ�ְְֲִִֵֶֶָָָא�

.„Èקד�ה� ��א ה�רת� �היתה �א�מי� אחי� ָ�ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹ�ני
אח א�ת מ��� ח�בי� � �קד�ה .�לדת� ְִֵָָ�ִִֵֶַָָָ

.ÂË�הא מ� אחי�ת ��י א� ה���רת, �ב�� ���רת ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָה���א
� ומתה ���רת נ�א ה�נ�ה; �מגר� מה�, אחת ע� י�ב �ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

א� ל�א מ�ר זה �ח�יה�.הרי א�א �זר� ��א ;��� א� � ֲֵֶ�ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ
�זר� ��א האב, מ� ���ר�ת אחי�ת ��י ל�א אד� ְְֲִִִֵֶָָָָָָָָֹ��מ�ר

��ארנ�. �מ� האב, ְְְִֵֵֶַָָ��אר

.ÊËמשנית]ה�נ��ת מדרגה דרבנ� �זר�[עריות לא ,��� ְִַ�ְָָֹ
אד� ונ��א א��, א� ל�א ה�ר מ�ר לפיכ� �גרי�. ְִִֵֵֵַָָָָ�ְְֲִִֵֵֶָעליה�
ה�נ��ת. �אר וכ� ,��� �ת �ת א� א��, א� וא� ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ���רת

.ÊÈל�מר צרי� ואי� עבד, ��ה�א א�� ל�א מ�ר ְְִִִֵֶֶֶַָָָ�ֶֶָהעבד
�ה� וכ��צא ואח�ת� ואי���� ��יי�, מ�לל יצא ��בר � ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לכלל �א ולא עליו, אס�ר�ת ה��יי� על האס�ר�ת ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹהערי�ת
ה�רי�. על האס�ר�ת ערי�ת עליו ��אסר� �די ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָי�ראל,

.ÁÈ,�יהרג �בהמה, זכ�ר על העבד �א �א� לי, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה
אד�. �כל �וה א�� ערי�ת ��י ְְֲִֵֵֶֶָָָָָ�א��ר

.ËÈ�ל�רי �אס�ר �ל �גרי�: ה� הרי ����חרר�, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹעבדי�
לה� מ�ר � ל�רי� ה��ר וכל לה�, אס�ר אד�� נ�ת� . ְֶַָָָ�ִֵַָ�ֵֶָָָָ

ל�ני אחת �פחה �מ�סר חבר�, לעבד א� לעב�� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�פחת�
ה� הרי א�א �בר ��� צריכי� ואינ� לכ�ח�ה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָעבדי�
�אינ� א� זה לעבד מיחדת �היא ו�פחה ְֵֶֶֶֶֶֶָ�ְְְְִִִֵֶָָ�בהמה.

א א�מיחדת, לי�ראל, א�א אי��ת �אי� לפי � היא חת ְ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ולא העבדי�, על לעבדי� לא אבל ה��יי�, על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָֹֹלג�יי�

י�ראל. על ְֲִִֵַַָָלעבדי�
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���רהאיזה‡. האמ�ר "ממזר" מ�ה�א מערוה ה�א זה ? ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ממזר; ואינ� �ג�� מ��ה �ה�� ה��ה, מ� ח�� � ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהערי�ת
�י� �רצ��, �י� �אנס �י� � הערי�ת �אר על ה�א ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
נקב�ת ואחד זכרי� ואחד ממזר. ה�לד � ��גגה �י� ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�זד��
לע�ל�. �ל�מר ע�ירי", ��ר ��" ��אמר: � לע�ל� ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָאס�רי�

ממזרת·. ���א י�ראלי א� י�ראלית, ���א ממזר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
אינ� �על, ולא ק�� ל�קי�; ה����י�, אחר ��על� �יו� �ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

�אי�ל�קה � ממזרת מ��� ל�קי� אינ� ק��, ולא �על . ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
� על ���קה מי לאוי� ח�בי �כל ק���י�,ל� �לא עילה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ה�חזיר ��ת�אר. �מ� אלמנה, על �ד�ל �ה� ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹא�א
ערוה. אינ� �הרי ��ר, ה�לד � מ���את ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ�ר��ת�

��ר‚. ה�לד � י�ראל �ת על ה�א ועבד �י���י �פנ�יה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ה�אי� ועבד וג�י �רצ��; �י� �אנס �י� אי�, �א�ת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ�י�
ה�לד � ה��יה על ה�א �ממזר ממזר. ה�לד � ה�מזרת ְְְֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָעל
על �א וא� �רי�. ��אר ��ר ה�א הרי נת��ר, ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ��י;
עבדי� ��אר ��ר ה�לד � �חרר� עבד; ה�לד � ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָה�פחה

י�ראל. �בת �מ�ר ְְִֵַָָ�ְִָ�ְמ�חררי�,

מ�„. א� ה��י, מ� א� העבד, מ� ה�א �� ה�לל: ְִִִֵֶֶֶַַַָָָזה
מ��יחי� ואי� �א��, ה�א הרי � ה��יה מ� א� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָה�פחה,

האב �דיעל �פחה ל�א לממזר ה�יר� זה, �בר לפי . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
�ני ונמצא� א�ת�, מ�חרר ה�א �הרי � �ניו את ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָלטהר
ה�ני�. ��נת מ�ני לממזר, ה�פחה על גזר� ולא ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹח�רי�;

אי�‰. א�ת על ה�א ח�רי�, �� וחצי� עבד �חצי� ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָמי
וצד ממזר�ת ��ד מ�ני ��נה, ל� אי� ה�� א�ת� �ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
�ניו ונמצא� ��פחה, אס�ר לפיכ� ;�� מערבי� ְְְְְְְְִִִִַָָָָָָֹעבד�ת

לע�ל� .�מ�ת� ְְָ

.Âועבד עבד, זה הרי ��בלה, ה�פחה על ה�א ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ��י
��י ה�לד ה��יה, על ��א אבל��בל הא�; אחר ה�� � ֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

�ת ��יה על ��א ��י עבד א� ��יה, �פחה על ה�א ְִֶֶֶַַַַָָָָָ��י
ה�כר. אחר ה�� � ִֵַַַַָָח�רי�

.Êלגר מ�רת ה�מזרת וכ� ���רת, ל�א מ�ר ;ממזר ְֵַ�ְְִִֵֶֶֶַַָָ�ְֵֶֶ
ה�ג��; אחר ה�ל� �ה�לד ממזרי�, מ�ניה� ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָוה�ני�
ה'. קהל קר�י אינ� �רי� �קהל ה'", "�קהל ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ��אמר:

.Á�ה�רת� �י על א� � �� וה�ליד� לגר, ���את ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ���רת
עד �נ�, �� �� וכ� �ממזרת. מ�ר זה הרי �קד�ה, ְְְְֵֶֶֶֶַַָ�ֲֵֶָ�ְְִֵָולדת�
�� ואחר �ר; �ה�א י�דע ולא מ���, ���ת� �� ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ�����ע

�ממזרת �י�יאסר מ�חררי�, עבדי� ואחד ה�רי� ואחד . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ�ְִִָ
לכ��. ָ�ְֶָאחד

.Ëה�לד � ���רת ���א י�ראל א� י�ראל, �ת ���א ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ�ר
�בר לכל �ממזרת.י�ראלי ואס�ר , ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָ

.Èממזר� ספק, �ממזר ו�אי, ממזר � ה� ממזרי� ְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָֹ�ל�ה
ס�פרי� מ�מ�ברי ��א זה ו�אי? ממזר ה�א איזה . ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

��א זה � ספק �ממזר ��ארנ�; �מ� ה��אית, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהערוה
ק���י�, ספק ��תק��ה א�ה על ה�א �ג�� ערוה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמ�פק
��מעה הא�ה �ה�. וכ��צא �ר��י�, ספק נת�ר�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָא�

עליה �על� �בא ק��, �על� והרי ונ�את, �על�, ְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ��ת
ס�פרי�. מ�ברי ממזר ה�� הרי � ה�ני �חת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַוהיא

.‡Èהע�ר ה�א 'מה ל�: אמר� מ�נ�ת, ��תע�רה ָ�ְְְְְִִֶַַָָָָָ�נ�יה
ה�א, ��ר ��' אמרה: א� � ה�ה'? ה���ד א� ְִִֵֵֶֶַַַָָָה�ה

��ר וה�� נאמנת, ז� הרי � נבעל�י' על�לי�ראל וא� , ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
�ס�לי�. �� ���תה העיר �רב ְְִִִִֶֶָָָֹ�י

.·Èחר�ת �היתה א� ��תה, עד א�� נב�קה לא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹוא�
��טה א� א�מת ה�מזרא� 'לפל�ני �אמרה: א� , ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

מ�דה �ל�ני א�ת� אפ�� � ה�תי�' 'לפל�ני א� ְְְְֲִִִִִִִֶַַָנבעל�י',
ע� ��נת ��� ממזר; ספק ה���ד זה הרי מ���, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ�ה�א
ה�קרא ה�א וזה אחר. ע� זנתה �� ל�, �ה�דה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָזה

� ו�אי.'�ת�קי' אביו את מ�יר ואינ� א��, את ���יר ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ

.‚Èה�א הרי � 'אס�פי' ה�קרא וה�א ���ק, ה�מצא �� ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָוכ�
ה�א מה י�דעי� אנ� �אי� ממזר, .ספק ְְְִֵֵֵֶַַָ

.„È�א � ה�א' �ל�ני �� זה ��' ואמרה: ���תה, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ�נ�יה
��ר ה�� הרי ��ר, �ל�ני זהא�ת� להי�ת נאמנת ואינ� ; ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ה�� ויהיה לדבריה, �ח���י� לי ויראה �ל�ני. �ל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ�נ�
ממזר �ל�ני א�ת� וא� מ�פק. �ל�ני, א�ת� �קר�ב�ת ְְְְְִִִִִֵֵַָָאס�ר
�מ� �יה, על ו�אי ממזר ה�� להי�ת נאמנת אינ� �ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ממזר. ספק יהיה א�א ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָ��ארנ�,

.ÂË'ה�א ממזר זה '�ני ואמר: �נ�, ��ה �החזק האב ְְְְְִֵֶֶֶַַַָ�ֲֶָָָאבל
האמינה ��א נאמ�, אינ� � �ני� ל�� י� וא� נאמ�; �ְֱֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

�נ� על א�א ��רה ��א�ת� ה�כר את "�י ��אמר: , ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
לאחרי�. י�יר�� י�יר", ְֲִִִֵֶַַַַָה�נ�אה

.ÊËל�מר נאמ� �� � �כ�ר' זה '�ני ל�מר: ��אמ� ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַָָָ�כ��
חל�צה �� א� �ר��ה, �� א� ממזר, היתה�ה�א א� וכ� . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָ

�ממזר �ני, אינ� זה 'ע�ר ל�מר: נאמ� � מע�רת ְְִֵֵֶַָ�ֱֶֶֶַָ�ְְִא���
ממזר, �ה�א עצמ� על והא�מר ו�אי. ממזר ויהיה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָה�א';
���דע עד �ממזרת, ואס�ר י�ראל; �בת עצמ� לאסר ְְְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמ�
נאמ� אינ� � בני� �ני ל� י� וא� �מ�ה�. �בנ� ממזר. ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַָָָ�ה�א

בניו �ני עצמ�.לפסל א�א יפסל ולא , ְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ

.ÊÈחזקת� ה�לד הרי � אביה �בית והיא ��תע�רה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאר�סה
נב�קה וא� �ממזרת. ואס�ר י�ראל, �בת ואס�ר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָממזר;
��ר וה�לד נאמנת, � נתע�ר�י' 'מאר�סי ואמרה: .א�� ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
� עליה' �אתי לא 'מע�ל� ואמר: האר�ס הכחי�� ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹוא�
זה '�ני ואמר: �נ�, �חזקת היה �אפ�� ממזר; ה�לד ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהרי
נאמנת א�א ז�נה, �חזקת אינ� והא�ה נאמ�. � ְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָממזר'
� לכה� נ�את וא� ז�נה; ואינ� נבעל�י', 'לאר�סי ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹל�מר:

��ר. מ��� �ולד� תצא, ְִֵֵֵֶָָָֹלא

.ÁÈ�וע אר�ס� ע� אר�סה, והיא אחריה, מר�ני� הע� ְְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָהי�
חמיו, �בית אר�ס� עליה ��א �י על א� � אחרי� ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאנ�י�
לאר�ס�, עצמ� �הפקירה ��� ממזר; ספק זה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

לאחרי� מאר�סי'הפקירה זה 'ע�ר ואמרה: נב�קה וא� . ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָ�ֲִֵֶָ
��ארנ�. �מ� ��ר, זה הרי �ְְֲֵֵֵֶֶַָ

.ËÈ�אינ זה 'ע�ר ואמרה: מע�רת �היתה אי� ֵֶָ�ְְֶֶָָ�ְְִֵֶֶָָא�ת
��ר�ת; �חזקת ה�� והרי לפסל�, נאמנת אינ� � ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ�עלי'

האב א�א ��רה האמינה א���א �ני', 'אינ� האב: אמר . ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ
וא� ממזר; �חזקת זה הרי � ה�� �מדינת �על� ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�היה

- h"qyz'd a`Îmgpn 'l iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�אי� ��ר, ה�לד הרי � נתע�ר�י' ועבד 'מ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:
�מעי מ��הה הע�ר ואי� זה. �דבר להכחי�� יכ�ל ְְִִֵֶַָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָָה�על

חד�. ע�ר �ני� על יתר ְִֵֵֶַָָָֹא��

.Î,�על� �חת מז�ה �היא ק�ל עליה ��צא אי� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�ת
ממזרי� ��א לבניה ח���י� אי� � אחריה מר�ני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוה�ל
לכ�ח�ה; ��� ל�א �מ�ר ה�על. אצל �עיל�ת �רב ְְִִִַָָָָ�ְִֵֵֶֶַַַֹה�,
היתה וא� ז�נה; מ��� ל� ח���י� עצמ�, היא ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל

ח���י� לבניה א� מ�י, יתר .�ר�צה ְְְִִֵֶַַָָָָ

.‡Î:אמר�� ��הל, לב�א מ�ר ממזר ��פק ��רה ֱֶֶַַָָָָ�ְְִֵֵֶַָ�י�
ה'" �קהל ממזר יב�א לב�א"לא אס�ר ו�אי ממזר � ְְְִֵֵַַַַַָָָֹ

ואסר� �יח�סי�, מעלה ע�� חכמי� אבל ספק; ולא ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֹ��הל,
ל�א מ�ר ו�אי ממזר לפיכ�, ��הל. לב�א ה�פק�ת ִָָ�ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ�ל
� אס�פי א� �ת�קי, א� ספק, ממזר אבל ו�אית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָממזרת

י�ראל. �ת ל�א ְִִֵַָָָאס�ר

.·Î�ל אס�רה מ�פק ממזרת ואפ�� ממזרת, ל�א ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואס�ר
�ממזר ו�אי. ממזר וה�ני ממזר אינ� מה� אחד ��א �ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

�בריה� �ל ממזרת ל�א מ�ר �בריה� �אר�ל וכ� . ְִֵֶֶ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מ�ה. זה ל�א אס�רי� ְֲִִִֵֶֶַָה�פק�ת

.‚Îלב�א אס�רי� ממזרי�, �ספק ואס�פי� �ת�קי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָ�יצד?
�גט י�ציא� א�א יק�מ� לא � נ�א� וא� �זה; וה�לדזה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מ� ���א� א�א ��נה, א�� לספק�ת ואי� �אב�תיו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָספק
ה�ג�� אחר ה�ל� וה�לד .ה�רי�; ְִֵֵַַַַַָָָ

.„Î,מ�חררת א� ���רת ���א אס�פי א� �ת�קי ְֶֶ�ְְֲִִִֵֶֶַָָ�יצד?
�ת�קי ה�לד � אס�פית א� �ת�קית ���א� �מ�חרר �ר ְְְְֲִִִֶַָָָָ�ְֵא�

אס�פי. ֲִא�

.‰Îרב �היה �י� ��יי�, �� ��� �עיר ��מצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאס�פי
יח�סי� לעני� ��י ספק זה הרי � י�ראל רב א� ק����יי� ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

עליו. נהרג אינ� �הרג�, מי מ�פק. �ט צריכה � ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָא�ה

.ÂÎ� מ�הג�יל ��בל א� �ר�ת, ל�� �י� �ית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהט�יל�ה�
רב היה י�ראל. �ערי ה�מצאי� אס�פי� ��אר ה�א ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
ר�� היה �טרפ�ת; נבל�ת להאכיל� מ�ר ��יי�, ָ�ְְְֲִֵֵַָָָ�ִִָהעיר

�י�ראל אבדת� ל� מחזירי� �י�ראל, למחצה מחצה . ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
���ת; ה�ל את עליו �מפ�חי� �י�ראל, להחי�ת� ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחבר� ה��ציא � ממ�� ספק �כל נזקי� לעני� ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו

.ÊÎהרא�יה ��יה א� �פחה �� ��� מדינה ��ל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה
עבד, ספק א� ��י ספק �� ה�מצא והאס�פי ה�איל � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
אי�, א�ת ספק ז� הרי �אמרנ�, �מ� ה���רת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ����א

מ�פק ה�רגי� �אי� �ט�ר: עליה לי,וה�א יראה וכ� . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ז� הרי � עליו ערוה �היא �אפ�ר א�ה ���א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�ת�קי

�ערי�ת. ��פסי� ק���י� �אי� אי�, א�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָספק

.ÁÎהיא �לואיז� עליו? ערוה ��היה �אפ�ר הא�ה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
וכל א��; �� ���תע�רה ק�� אחיה א� אביה �היה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָא�ה
א� היא אביו א�ת ��א נתאלמנה, א� ��ת�ר�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָא�ה

אביו. אחי ֲִִֵֶָא�ת

.ËÎכל� אס�ר והאס�פי ה�ת�קי �אי� א�מר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ�מ�י�
��ב�קה ה��ר �הרי עליו? ערוה ��היה �אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָא�ה
עליו. ערוה ��היה �אפ�ר א�ה �כל אס�ר אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָא��,

להזנ�ת�" ��� את �ח�ל "אל ���רה: נאמר ואמר�והרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נ��א ואח ��� נ��א אב נמצא זה, יע�ה �א� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמי�,
�ו�אי, אביו י�דע �אינ� מי ��ל ה�י� היה וא�� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאח�ת�.
היינ� לא � עליו ערוה ��היה �אפ�ר א�ה �כל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאס�ר
ז�ה. מלאה האר� תהיה ולא לע�ל�, ה�את ל��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ�אי�
��ר ��אר א�ת� �מחזיקי� ערי�ת א�סרי� �אי� למד�, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
א�מר א�ה �א� עליו: ערוה ��� �ו�אי ���דע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ספק,
הי� אב�תיה�, ה�יר� ��א ��ע�ל� הית�מי� �ל � ��ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

�ערוה. יפ�ע� ��א מק��, �כל לה��א ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאס�רי�

.Ï,ה�א '�ני ואמר: אחד �בא ��ר�, מ�ל� �היה ְְְִֶֶֶַַָָָָ�ֶַָָָָה�לד
נאמ� � ה�לכ�יו' ה��ק,ואני מ� נאס� נאמנת. א�� וכ� ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

נאמני�, אי� � ה�א' '�ננ� ואמר�: �� אחר וא�� אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ�בא�
���ני נאמני�, רעב�� �ב�ני אס�פי; �� עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָה�איל

�לפיכ�הרעב אחרי�, א�ת� ��ז�נ� ר�צי� וה� ה�ליכ�ה� ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
��אס�. עד ְֱֶֶַָָ�תק�

.‡Ïה �המלחנמצא א� מה�ל, איבריו]�לד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
ה�חל �היה א� �הח�ל, ה�מיעי�[משחה]א� א� �עיניו, ֶ�ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ל� נכנסת ח�ה �אי� מס�� איל� �חת ��מצא א� ְִֵֶֶֶַָָ�ְְְִִֶַַַָָָ�צ�אר�,
לעיר, ה�מ�� ה�נסת �בית ��מצא א� לעיר, סמ�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
�ה� מאחר אס�פי; מ��� �� אי� � הר�י� ר��ת �צ�י ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָא�
א� אבל ה�א. ��ר �חזקת ימ�ת, ��א א�ת� ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹמ��רי�
אפ�� � העיר מ� רח�ק א� ה�ר�, �אמצע מ�ל� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ�ְִָנמצא
מק�� �איל� �ל�י ��מצא א� ה�נסת, �בית א� איל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�חת

אס�פי. זה הרי � ל� מ�עת ֲֲִֵֶֶַַַַָ�ח�ה

.·Ïח�ה א�[מילדת]נאמנת ה�א', �ה� ה�� 'זה ל�מר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
אנ� ואי� החזק, ��א מ�ני � 'ממזר' א� 'נתי�', א� ְְֵַָ�ְְִִִֵֵֵֶַָֹ'לוי',
�נאמנ�ת, ��החזקה אמ�רי�? �ברי� ��ה יח�ס�. ְְְֱֶָָ�ְְְֲִִִִֶֶַָי�דעי�
אחד, אפ�� עליה ערער א� אבל אד�. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
�חזקת ה�� והרי נאמנת; אינ� � מעידה' '��קר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יח�ס. ל� ואי� ְִֵֵָ��ר,

.‚Ïר�ר� והאס�פי�בר �ת�קית, ל�א אס�ר �ה�ת�קי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ו�א�י� ממזרי� אבל ספק�ת; �ה� מ�ני �אס�פית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאס�ר
��ת�קי ממזר. וה�לד �זה, זה לב�א מ�רי� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�ְִִ�נתיני�,

ספק. וה�לד �רי�, ��אר �נתיני� מ�ר ְְְִִִִִֵֵַָָָָָ�ֲִַואס�פי

טז ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

��צ�ע‡. �בעל� י�ראל �ת ���א� �פכה �כר�ת ��א ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ
�קהל �פכה �כר�ת ��א �צ�ע יבא "לא ��אמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹל�קי�,

�ה�אה'" �ה� ואפ�� �מ�חררת. ���רת ל�א �מ�רי� ;�ְִִִֶָָ�ְֲִֵֶֶֶַֹ
�קד�ת�; �אינ� �מ�חררת, ���רת ל�א מ�ר � ��א ָ�ְְִֵֶֶֶ�ְִִֶָָ�ְַַָ�צ�ע

ל�; מ�רת ה�פק�ת, מ� אחת א� נתינה ֶֶ�ְְֲִִִֵַַַַָואפ��

על·. �� �זר� לא ��הל, לב�א אס�ר ��א �פצ�ע ְְִַַַַָָָָָָֹה�איל
ה�פק�ת על ולא �פכהה�תיני� �כר�ת ��א �צ�ע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

ה��רה. מ� א��ר� �הרי ו�אית, �ממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאס�ר

�כר�ת‚. ;��� ה�יצי� ��פצע� �ל ��א? �צ�ע ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
��� ה�יד ��כרת �ל � אפ�ר�פכה איברי� �ב�ל�ה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

�ת��ל ��ה� �ב�בילי� �ב�יצי�, ��יד, � ה�כר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ���ליד
אחד ��פצע וכיו� ביצי�'; 'ח�טי ה�קראי� וה� ה�רע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כבת
�ס�ל. זה הרי � נ��� א� נכרת, א� א��, אברי� ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמ�ל�ה
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�אי� ��ר, ה�לד הרי � נתע�ר�י' ועבד 'מ��י ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:
�מעי מ��הה הע�ר ואי� זה. �דבר להכחי�� יכ�ל ְְִִֵֶַָ�ְְְְִֵֶַַַַָָָָָה�על

חד�. ע�ר �ני� על יתר ְִֵֵֶַָָָֹא��

.Î,�על� �חת מז�ה �היא ק�ל עליה ��צא אי� ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָא�ת
ממזרי� ��א לבניה ח���י� אי� � אחריה מר�ני� ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוה�ל
לכ�ח�ה; ��� ל�א �מ�ר ה�על. אצל �עיל�ת �רב ְְִִִַָָָָ�ְִֵֵֶֶַַַֹה�,
היתה וא� ז�נה; מ��� ל� ח���י� עצמ�, היא ְְְְֲִִִִַָָָָָָאבל

ח���י� לבניה א� מ�י, יתר .�ר�צה ְְְִִֵֶַַָָָָ

.‡Î:אמר�� ��הל, לב�א מ�ר ממזר ��פק ��רה ֱֶֶַַָָָָ�ְְִֵֵֶַָ�י�
ה'" �קהל ממזר יב�א לב�א"לא אס�ר ו�אי ממזר � ְְְִֵֵַַַַַָָָֹ

ואסר� �יח�סי�, מעלה ע�� חכמי� אבל ספק; ולא ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָֹ��הל,
ל�א מ�ר ו�אי ממזר לפיכ�, ��הל. לב�א ה�פק�ת ִָָ�ְְְִֵֵַַַַַָָָָָ�ל
� אס�פי א� �ת�קי, א� ספק, ממזר אבל ו�אית, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָממזרת

י�ראל. �ת ל�א ְִִֵַָָָאס�ר

.·Î�ל אס�רה מ�פק ממזרת ואפ�� ממזרת, ל�א ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואס�ר
�ממזר ו�אי. ממזר וה�ני ממזר אינ� מה� אחד ��א �ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

�בריה� �ל ממזרת ל�א מ�ר �בריה� �אר�ל וכ� . ְִֵֶֶ�ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
מ�ה. זה ל�א אס�רי� ְֲִִִֵֶֶַָה�פק�ת

.‚Îלב�א אס�רי� ממזרי�, �ספק ואס�פי� �ת�קי� ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָ�יצד?
�גט י�ציא� א�א יק�מ� לא � נ�א� וא� �זה; וה�לדזה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

מ� ���א� א�א ��נה, א�� לספק�ת ואי� �אב�תיו. ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָספק
ה�ג�� אחר ה�ל� וה�לד .ה�רי�; ְִֵֵַַַַַָָָ

.„Î,מ�חררת א� ���רת ���א אס�פי א� �ת�קי ְֶֶ�ְְֲִִִֵֶֶַָָ�יצד?
�ת�קי ה�לד � אס�פית א� �ת�קית ���א� �מ�חרר �ר ְְְְֲִִִֶַָָָָ�ְֵא�

אס�פי. ֲִא�

.‰Îרב �היה �י� ��יי�, �� ��� �עיר ��מצא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹהאס�פי
יח�סי� לעני� ��י ספק זה הרי � י�ראל רב א� ק����יי� ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָֹ

עליו. נהרג אינ� �הרג�, מי מ�פק. �ט צריכה � ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָא�ה

.ÂÎ� מ�הג�יל ��בל א� �ר�ת, ל�� �י� �ית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָהט�יל�ה�
רב היה י�ראל. �ערי ה�מצאי� אס�פי� ��אר ה�א ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹהרי
ר�� היה �טרפ�ת; נבל�ת להאכיל� מ�ר ��יי�, ָ�ְְְֲִֵֵַָָָ�ִִָהעיר

�י�ראל אבדת� ל� מחזירי� �י�ראל, למחצה מחצה . ְְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
���ת; ה�ל את עליו �מפ�חי� �י�ראל, להחי�ת� ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָמצוה
מחבר� ה��ציא � ממ�� ספק �כל נזקי� לעני� ה�א ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

הראיה. ְָָָָָעליו

.ÊÎהרא�יה ��יה א� �פחה �� ��� מדינה ��ל לי, ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָיראה
עבד, ספק א� ��י ספק �� ה�מצא והאס�פי ה�איל � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלולד
אי�, א�ת ספק ז� הרי �אמרנ�, �מ� ה���רת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ����א

מ�פק ה�רגי� �אי� �ט�ר: עליה לי,וה�א יראה וכ� . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ז� הרי � עליו ערוה �היא �אפ�ר א�ה ���א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ�ה�ת�קי

�ערי�ת. ��פסי� ק���י� �אי� אי�, א�ת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָספק

.ÁÎהיא �לואיז� עליו? ערוה ��היה �אפ�ר הא�ה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ
וכל א��; �� ���תע�רה ק�� אחיה א� אביה �היה ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָָא�ה
א� היא אביו א�ת ��א נתאלמנה, א� ��ת�ר�ה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָא�ה

אביו. אחי ֲִִֵֶָא�ת

.ËÎכל� אס�ר והאס�פי ה�ת�קי �אי� א�מר, אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָ�מ�י�
��ב�קה ה��ר �הרי עליו? ערוה ��היה �אפ�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָא�ה
עליו. ערוה ��היה �אפ�ר א�ה �כל אס�ר אינ� ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָא��,

להזנ�ת�" ��� את �ח�ל "אל ���רה: נאמר ואמר�והרי ; ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
נ��א ואח ��� נ��א אב נמצא זה, יע�ה �א� ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָחכמי�,
�ו�אי, אביו י�דע �אינ� מי ��ל ה�י� היה וא�� ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאח�ת�.
היינ� לא � עליו ערוה ��היה �אפ�ר א�ה �כל ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאס�ר
ז�ה. מלאה האר� תהיה ולא לע�ל�, ה�את ל��ה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ�אי�
��ר ��אר א�ת� �מחזיקי� ערי�ת א�סרי� �אי� למד�, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהא
א�מר א�ה �א� עליו: ערוה ��� �ו�אי ���דע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ�ספק,
הי� אב�תיה�, ה�יר� ��א ��ע�ל� הית�מי� �ל � ��ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

�ערוה. יפ�ע� ��א מק��, �כל לה��א ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאס�רי�

.Ï,ה�א '�ני ואמר: אחד �בא ��ר�, מ�ל� �היה ְְְִֶֶֶַַָָָָ�ֶַָָָָה�לד
נאמ� � ה�לכ�יו' ה��ק,ואני מ� נאס� נאמנת. א�� וכ� ; ְְְֱֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

נאמני�, אי� � ה�א' '�ננ� ואמר�: �� אחר וא�� אביו ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָ�בא�
���ני נאמני�, רעב�� �ב�ני אס�פי; �� עליו ויצא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָה�איל

�לפיכ�הרעב אחרי�, א�ת� ��ז�נ� ר�צי� וה� ה�ליכ�ה� ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָ
��אס�. עד ְֱֶֶַָָ�תק�

.‡Ïה �המלחנמצא א� מה�ל, איבריו]�לד להקשות ,[כדי ְְִֶַַָָָָָ
ה�חל �היה א� �הח�ל, ה�מיעי�[משחה]א� א� �עיניו, ֶ�ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ

ל� נכנסת ח�ה �אי� מס�� איל� �חת ��מצא א� ְִֵֶֶֶַָָ�ְְְִִֶַַַָָָ�צ�אר�,
לעיר, ה�מ�� ה�נסת �בית ��מצא א� לעיר, סמ�� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוהיה
�ה� מאחר אס�פי; מ��� �� אי� � הר�י� ר��ת �צ�י ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָא�
א� אבל ה�א. ��ר �חזקת ימ�ת, ��א א�ת� ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹמ��רי�
אפ�� � העיר מ� רח�ק א� ה�ר�, �אמצע מ�ל� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ�ְִָנמצא
מק�� �איל� �ל�י ��מצא א� ה�נסת, �בית א� איל� ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ�חת

אס�פי. זה הרי � ל� מ�עת ֲֲִֵֶֶַַַַָ�ח�ה

.·Ïח�ה א�[מילדת]נאמנת ה�א', �ה� ה�� 'זה ל�מר: ֱֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
אנ� ואי� החזק, ��א מ�ני � 'ממזר' א� 'נתי�', א� ְְֵַָ�ְְִִִֵֵֵֶַָֹ'לוי',
�נאמנ�ת, ��החזקה אמ�רי�? �ברי� ��ה יח�ס�. ְְְֱֶָָ�ְְְֲִִִִֶֶַָי�דעי�
אחד, אפ�� עליה ערער א� אבל אד�. עליה ערער ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹולא
�חזקת ה�� והרי נאמנת; אינ� � מעידה' '��קר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָואמר:

יח�ס. ל� ואי� ְִֵֵָ��ר,

.‚Ïר�ר� והאס�פי�בר �ת�קית, ל�א אס�ר �ה�ת�קי , ְְְֲִִִִֶַָָָָָָ
ו�א�י� ממזרי� אבל ספק�ת; �ה� מ�ני �אס�פית, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאס�ר
��ת�קי ממזר. וה�לד �זה, זה לב�א מ�רי� ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ�ְִִ�נתיני�,

ספק. וה�לד �רי�, ��אר �נתיני� מ�ר ְְְִִִִִֵֵַָָָָָ�ֲִַואס�פי

טז ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

��צ�ע‡. �בעל� י�ראל �ת ���א� �פכה �כר�ת ��א ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ
�קהל �פכה �כר�ת ��א �צ�ע יבא "לא ��אמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹל�קי�,

�ה�אה'" �ה� ואפ�� �מ�חררת. ���רת ל�א �מ�רי� ;�ְִִִֶָָ�ְֲִֵֶֶֶַֹ
�קד�ת�; �אינ� �מ�חררת, ���רת ל�א מ�ר � ��א ָ�ְְִֵֶֶֶ�ְִִֶָָ�ְַַָ�צ�ע

ל�; מ�רת ה�פק�ת, מ� אחת א� נתינה ֶֶ�ְְֲִִִֵַַַַָואפ��

על·. �� �זר� לא ��הל, לב�א אס�ר ��א �פצ�ע ְְִַַַַָָָָָָֹה�איל
ה�פק�ת על ולא �פכהה�תיני� �כר�ת ��א �צ�ע אבל . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָֹ

ה��רה. מ� א��ר� �הרי ו�אית, �ממזרת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאס�ר

�כר�ת‚. ;��� ה�יצי� ��פצע� �ל ��א? �צ�ע ה�א ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָאיזה
��� ה�יד ��כרת �ל � אפ�ר�פכה איברי� �ב�ל�ה . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

�ת��ל ��ה� �ב�בילי� �ב�יצי�, ��יד, � ה�כר ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ���ליד
אחד ��פצע וכיו� ביצי�'; 'ח�טי ה�קראי� וה� ה�רע, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ�כבת
�ס�ל. זה הרי � נ��� א� נכרת, א� א��, אברי� ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹמ�ל�ה
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נ���„. א� ה�יד נפצע העטרה[נמע�]�יצד? ��כרתה א� , ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
העטרה,א מרא� נכרת וא� �ס�ל. � מעטרה למעלה �ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָָֹ

��ר; � ה�יד לכל מ�� ה�ערה �ח�ט אפ�� מ��ה ְִֵַָָָ�ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָונ���ר
� מעטרה למעלה ה�יד של]נכרת חיתו� א�[� ק�למ�ס ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

לצד]�מרזב מצד חיתו� צינור; ��ר.[= � ְְֵֵַָ

א�‰. � עצמ� העטרה נ�בה ��ר. מעטרה, למ�ה ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָנ�ב
נס�� �ס�ל; ה�קב, מ� זרע �כבת �צא קרי ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ראה

להכ�ר� חזר למעלהה�קב, ��נג�� מעטרה למ�ה נ�ב . ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מע�בת. ��� �העטרה � �ס�ל העטרה, ְֶֶַָ�ְֲֲֶָָָָָָָ�ת��

.Âזרע �כבת לרא�ת וחזר זרע, �כבת �ביל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָנס��
�ס�ל זה הרי � �� ����י� .מ�ביל ְְֲִִִֵֶֶַָ

.Ê,�מה אחת ��פצעה א� מה�, אחד א� ה�יצי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנכרת�
�ס�ל; זה הרי � ���בה א� �חסרה, א� ����כה, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָא�
� נפצע א� ,����� א� מה�, אחד א� ביצי� ח�טי ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָנכרת�

�ס�ל זה .הרי ֲֵֶָ

.Áה�א והרי רגלי�, מי ל�ביל ה�יצי� מח�טי ח�ט ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַנ�ב
�כבת �מ�ביל ה�י� מ�ביל מק�מ�ת, מ�ני מי� ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַַמטיל

��ר זה הרי � .זרע ֲֵֵֶֶַָ

.Ë� �מי� �ידי הי� ���א זה, �עני� �אמרנ� �ס�ל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�ל
�דבר וכ��צא ק��, ה�ה� א� �לב, א� אד� ��רת� י��ג�� ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

���לד א� ��א, �צ�ע א� �פכה, �ר�ת נ�לד א� אבל ְְְֲִֵֶַַַַָָָָא��;
אברי� מ��� �בטל� ��פ� מחמת �חלה א� �יצי�, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ�לא
הרי � �רת� א� א�ת� והמסה �חי� �ה� ���לד א� ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָא��,

�מי� �ידי א�� ��ל ��הל, לב�א ��ר .זה ִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

.Èה�רעאס�ר אברי ח�הלהפסיד �בהמה �י� �אד� �י� � ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
�ח�צה �י� �אר� �י� טה�רי�, ואחד טמאי� אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָוע��,
מ�י תע��", לא "�בארצכ� ��אמר: �י על א� ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹלאר�;
ה�ת�ב, ועני� מק��; �כל נ�הג זה ��בר למד� ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָה�מ�עה
אחרי�. �ג�פ�ת �י� �ג�פ� �י� �י�ראל, זאת יע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹלא
מסרס ואפ�� מק��; �כל ה��רה מ� ל�קה � המסרס ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָוכל

ל�קה. המסרס ְֵֶַַַָאחר

.‡Èאת וכרת אחר �בא ה�יד, את וכרת ��א הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ�יצד?
א�ה�יצי� ה�יצי�, ח�טי את וכרת אחר �בא נ�ק�, א� ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

אחר �בא ונ�ק�, אחר �בא ה�יד, את �מע� אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ��א
א�א האחר�� סרס ��א �י על וא� ל�קי�, ��� � ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ�ְָ�כרת�
את והמסרס וע��. ח�ה �בהמה �י� �אד�, �י� ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמסרס;

�ט�ר. � מיני� ��אר �י� �אד� �י� ְְְִִִֵֵֵַָָָָָה�קבה,

.·È�ע�רי מעקר]ה��קה �די[ס� מיני�, ל�אר א� לאד�, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
ל���ת מ�רת וא�ה עליו; ל�קי� ואי� אס�ר, זה הרי � ְִֶֶ�ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָלסרס�
האד� את ��פת הרי �לד. ��א עד א�ת� ��סרסי� ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹע�רי�
א� �פכה, �ר�ת �ע�ה� עד ח��ת, �אר א� �לב �� ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָו��ה
� ת�מי� אברי מ��� ���ל עד ��לג, א� �מי� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַ�ה��יב�
מר��ת. מ�ת לה��ת� ורא�י �יד�. ��סרס עד ל�קה, ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָאינ�

.‚Èה�אאס�ר לקח� וא� ��נ�; �המה לסרס לג�י ל�מר ְְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
זה, �דבר י�ראל הערי� וא� מ�ר. א�ת�, לסרס ְְְֱִִִֵֶֶָָָָ�ְְֵֵַָָמעצמ�
מ�ר ה�ד�ל לבנ� ואפ�� אחר; לי�ראל �מ�כר� א�ת� ָ�ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָק�נסי�
ל� נ�תנ� ולא ל� מ�כר� אינ� � ה�ט� לבנ� אבל .למכר�; ְְְְְְֲִֵַָָָָָָָֹ
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וז�נה�ל�‡. �ר��ה, � ה�הני� �ל על נאסר� נ�י� ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹ
לאסור] נישאה או וחללה[נכרית כהונה], מאסורי ;[נולדה ֲַָָ

�ה� אחד והאלמנה. ה�ל�, א�� � אר�ע �ד�ל �ה� ְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֹועל
ואחד �בגדי�, המר�ה א� ה��חה ��מ� ה���ח ְְִִֶֶָָ�ְְְִֶֶַַַַָָָ�ד�ל

הע�בד מ��ח�ה� �ה� וכ� ועבר, ����ה� �ד�ל �ה� א� ְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ
ואס�רי� ה�ת�לה על מצ�י� ��� � �אלמנה.מלחמה ְִָָ�ְָ�ְְְֲִִַַַַָָָ

�י��ל·. �ד�ל �ה� �י� נ�י�, מה�ל� אחת ���א �ה� ִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹֹ
אינ� � זנ�ת �ר� עליה �א וא� ל�קה. � �בעל הדי�ט, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ה�

חללה א� �ר��ה, א� ז�נה, מ��� "לאל�קה ��אמר: , ְֱֲִֶֶֶַָָָָֹ
ויבעל. ���ח עד � ְְִִִֶַַָֹי�ח�"

�י‚. על א� אחת, ל�קה � אלמנה ��על �ד�ל �ה� ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹאבל
יח�ל" "ולא ��אמר: ק��, ח�ל���א ��על�, �יו� � ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

מח�ל�ת ה� הרי � �גר��ה וחללה ז�נה אבל ל�ה�ה; ָ�ְְֲֲֲֵֵַָָָָָָ�ְְַָָ�פסל�
על לב�� �ד�ל �ה� ל�קה לפיכ� �עילת�. קד� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹוע�מד�ת
ח�ל�, �הרי ק���י�; �� �אי� �י על א� אלמנה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ�עילת
זרע�. ולא א�ה, לא � ��רי� יח�ל ��א מזהר ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹֹֹ�ְוה�א

��י�ק��„. ל�קה � �בעל� אלמנה �ד�ל אחת�ה� : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
�בי� יח�ל". "לא מ��� ואחת י�ח", לא "אלמנה ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹמ���

ו האר�ע מ� א�ה ���א הדי�ט �ה� �בי� �ד�ל לא�ה� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ
ל�קה. אינ� � ֵֶַָ�על

�אינ�‰. מק�� וכל ל�קה, היא � ל�קה �ה�א מק�� ְְִֵֶֶֶָָָָָוכל
ל�קה אינ� היא � לאי�ל�קה א�ה �י� הפר� �אי� ; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

��ארנ�. �מ� �לבד, חר�פה ��פחה א�א ְְְְְֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָלענ�י�,

.Âל�קה�ל � הדי�ט �י� �ד�ל �י� ה��יה, על ה�א �ה� ְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
�בעילת אס�ר וה�א ק���י�; �ת אינ� �הרי ז�נה, ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָמ���

��יה �י� י�ראלית �י� .ז�נה, ְְִִֵֵֵָָ

.Êהיא� מ�ני ס�פרי�, מ�ברי לכה� אס�רה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹהחל�צה
���א�גר��ה �ה� מ�בריה�. מר��ת מ�ת א�ת� �מ�י� ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

��רה והיא מ�ח�יו, א�ת� מ�ציאי� אי� � חל�צה ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָספק
על א�א חל�צה, ספק על �זר� ��א מ�ני ��ר; ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ�ולד�
ז�נה, ספק א� �ר��ה, ספק �היתה מי וכ� ו�אית. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָחל�צה
�גט. �מ�ציא מר��ת, מ�ת א�ת� מ�י� � חללה ספק ְְְֲִִֵֵַַַַָָא�

.Áחל א��ר �אי� ����רה, א��רי� �כל ה�א �ד�ל ְְִִִֵֶֶַָָָָָ�לל
�אחת �אי� הא��רי� �ני הי� �� א� א�א א��ר א�על , ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

א�ת� על אחרי� �ברי� מ�סי� האחר הא��ר ְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�היה
זה. א��ר ע� אחרי� �ברי� ��לל היה א� א� ְֲִִִִִִֵֵֶָָָָהא��ר,

Ë-.Èהיתה� א�ה ונע�תלפיכ� �ר��ה, ונע�ת אלמנה, ְְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
ל�קה � �� אחר �ד�ל �ה� עליה �בא ז�נה, ונע�ת ְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹחללה,
אס�רה �האלמנה לפי אחת; �יאה על מלק��ת ְְֲִִֶַַַַָָָָָ�ְְַַַאר�ע
נ�ס� � �ר��ה להי�ת חזרה להדי�ט; �מ�רת �ד�ל ְְְְְִֶֶֶַָָָ�ְֵָֹלכה�
אחר א��ר �� נ�ס� לפיכ� הדי�ט, לכה� ונאסרה א��ר ��ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
נע�ת �ר�מה. לאכל מ�רת היא ועדי� האלמנה, א��ר ְֱֲֶֶֶַָָֹ�ְֲִִִַַַַָָָעל
היא ועדי� �תר�מה, נאסרה �הרי א��ר, �� נ�ס� � ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחללה
זנ�ת �� וי� ה�איל � ז�נה נע�ת לי�ראל. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָ�מ�רת
א��ר �� נ�ס� �רצ��, א��� ז�תה א� י�ראל על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ�א�סרת

��ע�תאחר ה�ר��ה על ��א הדי�ט לכה� ה�י� וה�א . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
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אחת; �יאה על �ל� ל�קה �ה�א � ז�נה �� ואחר ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹחללה
אחת. א�א ל�קה אינ� זה, סדר נ���ה א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבל

.‡È�מאנ�י נת�ר�ה א� הר�ה, מאנ�י� ��תאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
�יאה �ל על אחת א�א עליה ל�קי� אי� � אלמנה,הר�ה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אס�רה. � ה���אי� מ� �י� האר�סי� מ� ֲִִִִִֵֵֵַָָ�י�

.·È,�האר�סי מ� �היא �י על א� � אחיו ��ת �ד�ל ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�
ח�ל� א�א יי��, לא זה �ה�הרי וה�א יבמה ל� נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

�� �ע�ה �י על א� � �ד�ל �ה� להי�ת ונתמ�ה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדי�ט,
��תמ�ה; אחר יי�� לא זה הרי הדי�ט, �ה� ��ה�א ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
� �ד�ל �ה� להי�ת ונתמ�ה האלמנה, את ארס א� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ק���י�, ספק מק��ת היתה ��תמ�ה. אחר יכנס זה ְִִֵֶֶ�ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהרי

אלמנה ספק ז� הרי � אר�ס� .�מת ְְֲֲֵֵֵַָָָ

.‚Èד�למצות� �ה� על �ת�לה;ע�ה נערה ���א , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
�בת�ליה א�ה "וה�א, ��אמר: עליו, �אסר � ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�מ��בגר
הא ��גרת. לא "�בת�ליה", קט�ה; לא "א�ה", � ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹי�ח"
ז� � �אה לא �גר�ת ולכלל קטנ�ת, מ�לל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ�יצד?
��אמר: � �אחת לע�ל� נ�י� ��י נ��א ואינ� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

��י�. ולא אחת א�ה", ְְִִִַַַַָֹ"י�ח

.„È�ע מ�ת י�א לא � �ד�ל ממכה]�ה� בתוליה ,[שנשרו ִֵָָֹֹ�ֵַ
ז� הרי �דר��, ��א נבעלה נבעלה. ��א �י על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�

מ�רת. ז� הרי לבהמה, נבעלה �דר��; ֶֶ�ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�נבעלת

.ÂËמ�ציא אבל ל�קה, אינ� � �ע�לה ���א �ד�ל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ�ה�
�ע�לה,�גט ארס יק��. זה הרי � ע� מ�ת א� ��גרת נ�א ; ְֵֶֶָָ�ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָ

��תמ�ה. אחר יכנס זה הרי � �ד�ל �ה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמ�ה

.ÊË�א אנס� אפ�� � א�ת� ��ה א� �ת�לה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס
��כנס קד� �ד�ל �ה� ונתמ�ה הדי�ט, ��ה�א הרי��� � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

מ�ציא. �נס, וא� יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈזה הרי � נ��אי� קד� �ח�יו �בגרה ה�ט�ה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
��פ� �����ה מ�ני יכנס, י�ציא.לא לא �נס, וא� ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈ�ה���אי מ� א� האר�סי� מ� �ר��ה אבלאחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
הרי � �� �מאנה והחזיר� �גט, �ר�� אפ�� � ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
מי וכל �ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� לכה�, מ�רת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ז�
ל�ה�ה. נפסלה לא נחלצה, א� � לחליצה רא�יה ָ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�אינ�

.ËÈ�א לא���', �ט �תב �ה� �ל�ני 'אי� ק�ל: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא
� �מ����� �ח�יו י��בת היא והרי לא���', �ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'נת�
אחר, לכה� נ�את וא� �על�; מ�חת א�ת� מ�ציאי� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאי�

ה�ני מ� .�צא ִִֵֵֵַ

.Î� ה����י� מ� ונת�ר�ה ��תק��ה �עיר, �מ� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא
ל� יצאח���י� א� אבל �ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

ל�. ח���י� אי� חל�צה, �היא ק�ל ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î�ח���י אי� � �ע�לה �היא ה�ת�לה על ק�ל ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
�ד�ל לכה� ות��א �ל�, �פחה �היא ק�ל עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

�היא �� ל� יצא לכה�. אפ�� ות��א ל�, ח���י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹאי�
�על� ה�ציא� ואפ�� ל�; ח���י� אי� � �עיר ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָמז�ה
מכער, �בר �עדי א� ויה�דית, מ�ה �ת על �עברה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמ���

� לכה�; מ�רת ז� הרי � �ט ל� ���� קד� א�סרי��מת אי� ֲִֵֵֵֵֶֶָֹ�ְְִֵֵֶֶֶֹ
�יה. �ה�דאת א� �ר�רה, �עד�ת א�א מא�� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָא�ה

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו�

יח ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

למד�‡. ה�מ�עה היאמ�י � ���רה האמ�רה �ה��נה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
לאד� ��בעלה י�ראל �ת א� י�ראל, �ת �אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ל
��בעלה א� ��ל, ה�וה א��ר ל� לה��א אס�רה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�היא
ה�ר�עת לפיכ�, ל�. לה��א מ�רת �היא �י על א� ְְְִִִֵֶֶַַַָָ�ְִִֶַַָָלחלל
ולא ז�נה נע�ת לא �סקילה, �היא �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבהמה
� ה��ה על וה�א לאד�. נבעלה לא �הרי ל�ה�ה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ְְְִַָנפסלה
נפסלה ולא ז�נה נע�ת לא �כרת, �היא �י על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹא�

ל�. לה��א אס�רה אינ� �הרי ְֲֲִֵֵֵֶָָָָ�ְַל�ה�ה,

�הפקירהוכ�·. קד�ה היתה אפ�� ה�נ�יה, על ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
�מלק�ת �היא �י על א� � ל�ל ז�נה,עצמ� נע�ת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ

לאחד ה�בעלת אבל ל�. לה��א אס�רה אינ� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�הרי
א� ��הני�, מיחדי� ואינ� ��ל, ה�וי� לאוי� ֲִִַָֹ�ְְִִִֵֵֵַַָָָֹמא��רי
ל� אס�רה �היא למי ל�מר צרי� ואי� ע�ה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמא��רי
ל� לה��א אס�רה והיא ה�איל ועבד לג�י א� ערוה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָמ���

ז�נה. ז� הרי �ֲֵָ

ונ��חררה‚. נת��רה אפ�� � והמ�חררת ה���רת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ְְְִֵֶַַוכ�
�ני� �ל� מ�ת הרי�ח�תה י�ראל, �ת ואינ� ה�איל � ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

א� נתי� א� עבד א� ��י אמר�: מ�א� לכה�. ואס�רה ז�נה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹז�
ו�ני, רא��� ואד�מי מצרי א� �מ�אבי, ע��ני �ר א� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָממזר
� היה�דית על ��א� חלל, א� �פכה, �כר�ת ��א �צ�ע ְְְְִֶַַַַָָָָָָא�
נפסלה �הנת, היתה וא� ל�ה�ה; ונפסלה ז�נה, א�ת� ְְְְִִֶֶָָָָֹ�ְְְְִַָָָָע��

ה�ר� ז�נה.מ� ע�א� זר, עליה ��א יבמה וכ� מה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ללדת]והאיל�נית כשירה ז�נה.[אינה ואינ� לכה�, מ�רת ְְִַָ�ְְֵֵֶֶָָֹ

על„. ה�א �ג�� �ה�, וכ��צא ה�נ��ת מ� אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָה�א
חל�צת� על א� חל�צת� ז�נה;קר�בת א�ת� ע�ה לא � ְֲֲַַָָָָָָֹ

��ארנ� �פי ה��רה, מ� ל� לה��א אס�רה אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרי
י���. ְְִִ�הלכ�ת

א��ר;‰. �ל �בעילה �ל�י ז�נה הי�ת� �אי� למד�, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
� לבהמה וה�ר�עת ה�ד�ה, ועל ה��ה על ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�הרי
���את �מי ז�נה; נע�ת ולא א��ר, �ל �עילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

��ת�אר �מ� ה�ר �ל �עילה נבעלה � ונע�תלחלל , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ה�מ�עה �מ�י ��גימה; א�א �ל�י ה�בר ואי� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָז�נה.
מחלל, א� ל� האס�ר מאד� א�א �ג�מה �אינ� ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמד�,

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Âאנס� �י� � ז�נה א�ת� �ע��ה לאד� ה�בעלת �י��ל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
�דר�� ��א �י� �דר�� �י� ��גגה, �י� �זד�� �י� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�רצ��,
�ת ��היה �בלבד ז�נה; מ��� נפסלה ,�� מ�הערה �ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
וי�� �ני� ��ע �� ה��על ויהיה אחד, וי�� �ני� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל�
�אנס �י� לאחר, ��בעלה אי� א�ת לפיכ� ומעלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ל�ה�ה. נפסלה � �רצ�� ָ�ְְְְִֵַָָ�י�

.Êטמאה מ��� עליה ל�קה �על� � ��אנסה �ה� ,וא�ת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ְָ
ל��ב ��ח� א�ר הרא��� �על� י�כל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
ה�ל ה��אה". א�ר אחרי לא�ה ל� להי�ת ַַָָֹ�ְְְְֲֲִִֵֶַַָָלקח��
ה�ת�ב ל� �רט �עליה�; על נאסר� נבעל� �א� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��לל,
��אמר: לבעל�, מ�רת �היא ��אנסה י�ראל ְֱֲֶֶֶֶַַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ�א�ת
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אחת; �יאה על �ל� ל�קה �ה�א � ז�נה �� ואחר ְֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹחללה
אחת. א�א ל�קה אינ� זה, סדר נ���ה א� ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאבל

.‡È�מאנ�י נת�ר�ה א� הר�ה, מאנ�י� ��תאלמנה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי
�יאה �ל על אחת א�א עליה ל�קי� אי� � אלמנה,הר�ה . ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

אס�רה. � ה���אי� מ� �י� האר�סי� מ� ֲִִִִִֵֵֵַָָ�י�

.·È,�האר�סי מ� �היא �י על א� � אחיו ��ת �ד�ל ִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ�ה�
ח�ל� א�א יי��, לא זה �ה�הרי וה�א יבמה ל� נפלה . ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

�� �ע�ה �י על א� � �ד�ל �ה� להי�ת ונתמ�ה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהדי�ט,
��תמ�ה; אחר יי�� לא זה הרי הדי�ט, �ה� ��ה�א ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמאמר
� �ד�ל �ה� להי�ת ונתמ�ה האלמנה, את ארס א� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל
ק���י�, ספק מק��ת היתה ��תמ�ה. אחר יכנס זה ְִִֵֶֶ�ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהרי

אלמנה ספק ז� הרי � אר�ס� .�מת ְְֲֲֵֵֵַָָָ

.‚Èד�למצות� �ה� על �ת�לה;ע�ה נערה ���א , ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
�בת�ליה א�ה "וה�א, ��אמר: עליו, �אסר � ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ�מ��בגר
הא ��גרת. לא "�בת�ליה", קט�ה; לא "א�ה", � ְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹי�ח"
ז� � �אה לא �גר�ת ולכלל קטנ�ת, מ�לל יצאת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹ�יצד?
��אמר: � �אחת לע�ל� נ�י� ��י נ��א ואינ� ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָנערה.

��י�. ולא אחת א�ה", ְְִִִַַַַָֹ"י�ח

.„È�ע מ�ת י�א לא � �ד�ל ממכה]�ה� בתוליה ,[שנשרו ִֵָָֹֹ�ֵַ
ז� הרי �דר��, ��א נבעלה נבעלה. ��א �י על ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹא�

מ�רת. ז� הרי לבהמה, נבעלה �דר��; ֶֶ�ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָ�נבעלת

.ÂËמ�ציא אבל ל�קה, אינ� � �ע�לה ���א �ד�ל ְֲִֵֵֶֶָָָָָֹ�ה�
�ע�לה,�גט ארס יק��. זה הרי � ע� מ�ת א� ��גרת נ�א ; ְֵֶֶָָ�ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָ

��תמ�ה. אחר יכנס זה הרי � �ד�ל �ה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹונתמ�ה

.ÊË�א אנס� אפ�� � א�ת� ��ה א� �ת�לה נערה ְֲֲֲִִַַָָָָָָָאנס
��כנס קד� �ד�ל �ה� ונתמ�ה הדי�ט, ��ה�א הרי��� � ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

מ�ציא. �נס, וא� יכנס; לא ְְִִִֶַָֹֹזה

.ÊÈזה הרי � נ��אי� קד� �ח�יו �בגרה ה�ט�ה, את ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹארס
��פ� �����ה מ�ני יכנס, י�ציא.לא לא �נס, וא� ; ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֹֹ

.ÁÈ�ה���אי מ� א� האר�סי� מ� �ר��ה אבלאחת ; ְֲִִִִִֵַַַָָָ
הרי � �� �מאנה והחזיר� �גט, �ר�� אפ�� � ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהממאנת
מי וכל �ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� לכה�, מ�רת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ�ז�
ל�ה�ה. נפסלה לא נחלצה, א� � לחליצה רא�יה ָ�ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ�אינ�

.ËÈ�א לא���', �ט �תב �ה� �ל�ני 'אי� ק�ל: עליו ְְְִִִֵֵַָָָָָֹיצא
� �מ����� �ח�יו י��בת היא והרי לא���', �ט ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ'נת�
אחר, לכה� נ�את וא� �על�; מ�חת א�ת� מ�ציאי� ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאי�

ה�ני מ� .�צא ִִֵֵֵַ

.Î� ה����י� מ� ונת�ר�ה ��תק��ה �עיר, �מ� ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָיצא
ל� יצאח���י� א� אבל �ר��י�. �הלכ�ת ��ארנ� �מ� , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָ

ל�. ח���י� אי� חל�צה, �היא ק�ל ְֲִִֵֶֶָָָָעליה

.‡Î�ח���י אי� � �ע�לה �היא ה�ת�לה על ק�ל ְְְִִֵֶַַָָָָיצא
�ד�ל לכה� ות��א �ל�, �פחה �היא ק�ל עליה יצא ; ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹ

�היא �� ל� יצא לכה�. אפ�� ות��א ל�, ח���י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹאי�
�על� ה�ציא� ואפ�� ל�; ח���י� אי� � �עיר ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָמז�ה
מכער, �בר �עדי א� ויה�דית, מ�ה �ת על �עברה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמ���

� לכה�; מ�רת ז� הרי � �ט ל� ���� קד� א�סרי��מת אי� ֲִֵֵֵֵֶֶָֹ�ְְִֵֵֶֶֶֹ
�יה. �ה�דאת א� �ר�רה, �עד�ת א�א מא�� ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָא�ה

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו�
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למד�‡. ה�מ�עה היאמ�י � ���רה האמ�רה �ה��נה , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָ
לאד� ��בעלה י�ראל �ת א� י�ראל, �ת �אינ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ�ל
��בעלה א� ��ל, ה�וה א��ר ל� לה��א אס�רה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ�היא
ה�ר�עת לפיכ�, ל�. לה��א מ�רת �היא �י על א� ְְְִִִֵֶֶַַַָָ�ְִִֶַַָָלחלל
ולא ז�נה נע�ת לא �סקילה, �היא �י על א� � ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹלבהמה
� ה��ה על וה�א לאד�. נבעלה לא �הרי ל�ה�ה, ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹ�ְְְִַָנפסלה
נפסלה ולא ז�נה נע�ת לא �כרת, �היא �י על ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹא�

ל�. לה��א אס�רה אינ� �הרי ְֲֲִֵֵֵֶָָָָ�ְַל�ה�ה,

�הפקירהוכ�·. קד�ה היתה אפ�� ה�נ�יה, על ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
�מלק�ת �היא �י על א� � ל�ל ז�נה,עצמ� נע�ת לא , ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹ

לאחד ה�בעלת אבל ל�. לה��א אס�רה אינ� ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�הרי
א� ��הני�, מיחדי� ואינ� ��ל, ה�וי� לאוי� ֲִִַָֹ�ְְִִִֵֵֵַַָָָֹמא��רי
ל� אס�רה �היא למי ל�מר צרי� ואי� ע�ה, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָמא��רי
ל� לה��א אס�רה והיא ה�איל ועבד לג�י א� ערוה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָמ���

ז�נה. ז� הרי �ֲֵָ

ונ��חררה‚. נת��רה אפ�� � והמ�חררת ה���רת ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָ�ְְְִֵֶַַוכ�
�ני� �ל� מ�ת הרי�ח�תה י�ראל, �ת ואינ� ה�איל � ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹ

א� נתי� א� עבד א� ��י אמר�: מ�א� לכה�. ואס�רה ז�נה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹז�
ו�ני, רא��� ואד�מי מצרי א� �מ�אבי, ע��ני �ר א� ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָממזר
� היה�דית על ��א� חלל, א� �פכה, �כר�ת ��א �צ�ע ְְְְִֶַַַַָָָָָָא�
נפסלה �הנת, היתה וא� ל�ה�ה; ונפסלה ז�נה, א�ת� ְְְְִִֶֶָָָָֹ�ְְְְִַָָָָע��

ה�ר� ז�נה.מ� ע�א� זר, עליה ��א יבמה וכ� מה. ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ללדת]והאיל�נית כשירה ז�נה.[אינה ואינ� לכה�, מ�רת ְְִַָ�ְְֵֵֶֶָָֹ

על„. ה�א �ג�� �ה�, וכ��צא ה�נ��ת מ� אחת על ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָה�א
חל�צת� על א� חל�צת� ז�נה;קר�בת א�ת� ע�ה לא � ְֲֲַַָָָָָָֹ

��ארנ� �פי ה��רה, מ� ל� לה��א אס�רה אינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ�הרי
י���. ְְִִ�הלכ�ת

א��ר;‰. �ל �בעילה �ל�י ז�נה הי�ת� �אי� למד�, ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָהא
� לבהמה וה�ר�עת ה�ד�ה, ועל ה��ה על ה�א ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָ�הרי
���את �מי ז�נה; נע�ת ולא א��ר, �ל �עילה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹנבעלה

��ת�אר �מ� ה�ר �ל �עילה נבעלה � ונע�תלחלל , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ה�מ�עה �מ�י ��גימה; א�א �ל�י ה�בר ואי� ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָז�נה.
מחלל, א� ל� האס�ר מאד� א�א �ג�מה �אינ� ְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָלמד�,

��ארנ�. ְְֵֶַ�מ�

.Âאנס� �י� � ז�נה א�ת� �ע��ה לאד� ה�בעלת �י��ל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
�דר�� ��א �י� �דר�� �י� ��גגה, �י� �זד�� �י� ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ�רצ��,
�ת ��היה �בלבד ז�נה; מ��� נפסלה ,�� מ�הערה �ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָ
וי�� �ני� ��ע �� ה��על ויהיה אחד, וי�� �ני� ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל�
�אנס �י� לאחר, ��בעלה אי� א�ת לפיכ� ומעלה. ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאחד

ל�ה�ה. נפסלה � �רצ�� ָ�ְְְְִֵַָָ�י�

.Êטמאה מ��� עליה ל�קה �על� � ��אנסה �ה� ,וא�ת ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�ְָ
ל��ב ��ח� א�ר הרא��� �על� י�כל "לא ְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ��אמר:
ה�ל ה��אה". א�ר אחרי לא�ה ל� להי�ת ַַָָֹ�ְְְְֲֲִִֵֶַַָָלקח��
ה�ת�ב ל� �רט �עליה�; על נאסר� נבעל� �א� ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ��לל,
��אמר: לבעל�, מ�רת �היא ��אנסה י�ראל ְֱֲֶֶֶֶַַָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ�א�ת
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ע�מדת, �א��ר� �ה� א�ת אבל נת��ה"; לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"והיא
ז�נה. היא ֲִֵֶָ�הרי

.Áמ�רת �היא �י על א� � ��אנסה י�ראל ֶֶ�ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָא�ת
ל�ה�ה אס�רה ז� הרי לבעל�:לבעל�, �אמרה �ה� א�ת . ְְֲֲֲֵַַָָ�ְְֲֵֵֶֶַָָָָֹ

אחד עד ��א א� אחד', עלי �בא '�גג�י א� ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ'נאנס�י',
אינ� ז� הרי � �רצ�� �י� �אנס �י� ���ת, עליה ל� ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוהעיד
נאמנת היא וא� �אחר; עיניה נתנה ��א עליו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאס�רה
זה הרי � לדבריה� �ע�� וסמכה ל�, נאמ� העד א� ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָל�,

ספק. ידי לצאת �די ְְִֵֵֵֵָָי�ציא,

.Ëי� על א� � 'נאנס�י' לבעל�: �אמרה �ה� ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹא�ת
לכל אס�רה היא הרי ��ארנ�, �מ� לבעל� מ�רת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָ�ִֶ�היא

�היא ה�דת �הרי �על�; ��מ�ת אחר ��ע�ל� ז�נה,�ה� ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האס�רה �חתיכה ונע�ת עצמ� .ואסרה ְְְְֲֲֲִַַַָָָָָָָ

.Èעליה �א זמ� ואחר קט�ה, א� �ד�לה א�ה ���� ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ�ה�
אי� �ר�סת ��צא� ��אוטע� מ�פק, עליו נאסרה � ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

��ע� י�ראל אבל ק���י�. אחר א� נבעלה, ק���י� ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹקד�
��א ספק�ת: �ני �א� ��� עליו, נאסרה לא � ז� ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹטענה
אחר נאמר ואפ�� ק���י�, אחר ��א ק���י�, ֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹֹקד�
מ�רת �האנ�סה �רצ��, ��א �אנס ��א � ֶֶ�ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָֹק���י�

��ארנ�. �מ� ְְְְִֵֵֶַָלי�ראל

.‡Èמ�ת �ח�תה והיא לי�ראל, אביה ק��� א� ְְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָלפיכ�,
נאסרה � אי� �ר�סת ��צא� וטע� אחד, וי�� �ני� ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ�ל�

��א � אחד ספק א�א �א� �אי� מ�פק; ��אעליו �אנס ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ
להחמיר ��רה, �ל א��ר �ספק � .�רצ�� ְְְְִִֵֶַָָ

.·Èונס�רה �על�, ל� ���א א�ה זר]�ל ע� [הסתתרה ְְְֲִִִֵֶַָָָָָ
�היא מ�ני לכה�, אס�רה ז� הרי � ס�טה מי �תת ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹֹולא
ה�א רצה ��א �י� ל���ת, היא רצת ��א �י� ז�נה; ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹספק
מ����ת, א�ת� ��נעה עד�ת �� �היתה �י� ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָלה�ק�ת�,
�אינ� ה��י� מ� �היתה �י� �י�, �ית ל� ���א� ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ�י�
ז� הרי מק��, מ�ל �תת ולא ה�איל � ל���ת ְְְֲִִִֵָָָָֹרא�י�ת

מ�פק. ל�ה�ה ִֵָָ�ְֲַָאס�רה

.‚Èמי' ל�: ואמר� ל�, והל� לאחד, נבעלה �רא�ה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָ�נ�יה
נאמנת; ז� הרי � ��ר' 'אד� ואמרה: עלי�'? ��א זה ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָה�א
'מ�י ל�: ואמר� מע�רת, רא�ה אפ�� א�א ע�ד, ְְִִֶֶָָ�ְְֲִֶָָָֹולא
ותהיה נאמנת, ז� הרי � ��ר' 'מאד� ואמרה: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנתע�ר�'?

לכה� .מ�רת �ְֵֶֶֹ

.„È�� ��בעלה ה�ק�� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָ��ה
,�� ע�ברי� �ה�ל ���ד�ת, ��רנ�ת א� �רכי�, ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ�ר�ת
א�� �ר�� ����ה העיר ורב ��רי�, �� הע�ברי� רב ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹוהי�
והצריכ� �יח�סי�, מעלה ע�� �חכמי� � ��רי� ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַָָָָהע�ברי�
��יי� �ג�� �ס�לי�, הע�ברי� רב הי� א� אבל ר��ת. ְְְֲִִִִָָָֹ�ְֵ�ני
מ��� ��א� ה�ק�� �רב �י על א� �ה�, וכ��צא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ�ממזרי�
�רב �י על א� �ס�לי�, ה�ק�� אנ�י רב �הי� א� ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ��רי�,
א�ת� ���סל למי ��א ל� ח���י� � ��רי� �� ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָהע�ברי�
תצא לא נ�את, וא� לכ�ח�ה; לכה� ת��א ולא .נבעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹ

.ÂËלא אפ�� � �עיר נתע�רה א� �עיר, ��בעלה ְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָָֹרא�ה
וכ��צא ועבד אחד חלל א� אחד ��י א�א �� ��כ� ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָהיה
ה�ב�ע, ��ל לכה�; לכ�ח�ה ת��א לא ז� הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ�ה�,

והיא ה�איל �צא, לא � נ�את וא� ה�א. מחצה על ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָֹ�מחצה
נבעל�י' 'לכ�ר .א�מרת: ְְְִִֵֶֶַָ

.ÊËלמי י�דעת 'איני �אמרה: א� חר�ת, א� א�מת, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיתה
קט�נבעל�י' �היתה א� לפס�ל, ��ר �י� מ�רת �אינ� ה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

�� א� א�א �צא, � לכה� נ�את וא� ז�נה; ספק ז� הרי �ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָֹ
��רי�. אצל� ה�צ�יי� הר�י� �ני ְְְִִִֵֶַָ�ְֵָָהי�

.ÊÈ�א אחד וי�� �ני� �ל� �ת והיא ��פ�ית, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹה�ב�יה
נבעלהיתר ��א ז�נה; ספק �היא מ�ני לכה�ה, אס�רה � ְֲִֵָָ�ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָ

��רה ז� הרי ע��, ה��י נתיחד ��א עד ל� י� וא� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹלג�י.
ז�. לעד�ת נאמ� קר�ב, א� �פחה א� עבד ואפ�� ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָ�ְַל�ה�ה.
א�� הרי לחבר��, מה� אחת �ל �העידה �ב�י�ת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ���י
ס�פרי�, מ�ברי ��� ה�פק�ת �ל וא��ר ה�איל ְְִִִֵָ�ְְֱִִֵֶַָָנאמנ�ת;

��ב�יה. הק�� ְְִִֵֵָָלפיכ�

.ÁÈאחד� מע�ה נאמ�. ,��� לפי מסיח �היה קט� ְֱֲֶֶֶַָָ�ְְִִֵֵֶַָָָָוכ�
לבי� 'נ��ינ� ואמר: ��� לפי מסיח והיה וא��, ה�א ְְְִֵֵַָ�ְְְְִִִִֵֶַָָָ����ה
� עצי� ללקט א�י; על ודע�י � מי� ל�אב יצאתי ְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָֹֹה��יי�;

�יו על לכה� חכמי� א�ת� וה�יא� � א�י' על .ודע�י ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹ

.ËÈ,נטמאת ��א ה�ב�יה �א��� להעיד נאמ� ה�על ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאי�
אבל ל�; תעיד לא �פחת� וכ� לעצמ�. מעיד אד� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ�אי�
לפי מסיחה �היתה ו�פחת� ל�. מעידה �על� ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ�פחת

נאמנת .��ה, �ֱֶֶֶָ

.Îלא זה הרי � טה�רה �היא ל�ב�יה �העיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹ�ה�
הרי � ל� והעיד �די� וא� ;�� נת� עיניו ��א ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָי�א�ה,

� י�א�ה, נ�ת�זה היה לא טה�רה, �היא ידע לא א�� ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹ
�� .מע�תיו ְָָ

.‡Î,נאמנת � אני' �טה�רה 'נ��יתי, �אמרה: ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָהא�ה
�ה�יר ה�ה ה�א �אסר אחד�ה�ה עד �� היה ואפ�� ; ֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

����ית עדי� �ני �� י� א� אבל �ב�יה. �היא ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ��עיד
�� הי� טה�רה. �היא אחד ל� ��עיד עד נאמנת, אינ� �ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ואחד ��טמאת, מעיד אחד ועד ����ית, עדי� ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ�ני
��י ע�� נתיחד לא טה�רה, �היא ל� �מעיד א�ת� ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹמכחי�
א� א�ה טה�רה �היא ��עיד זה אפ�� � ��פ�ית ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָעד

מ�רת. ז� הרי ֶֶ�ְֲִֵָ�פחה,

.·Î�י� �ית וה�יר�ה אני', �טה�רה 'נ��יתי, �אמרה: ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָָמי
���א ז� הרי � ����ית עדי� �ני �א� �� ואחר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלה��א,
ה��אי, אחריה נכנס ואפ�� מה�ר�. �צא ולא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹלכ�ח�ה,
תצא לא ז� הרי � אד�ניה �יד לפנינ� �ב�יה היא ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹוהרי
���דה עד מע�ה א�ת� �מ��רי� �ה�יר�ה; .מה�ר� ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.‚Î,נ�את אפ�� � ��טמאת �� אחר עדי� �ני ל� ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�א�
�צא ז� הרי � �ני� ל� הי� אינ�ואפ�� אחד, עד �א וא� ; ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

�אני עדי� לי וי� אני, �טה�רה 'נ��יתי, אמרה: ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָ�ל��.
ע ��ב�א� עד 'נמ�י� א�מרי�: אי� � א�אטה�רה' די�', ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ק�ל עליה יצא אפ�� א�א ע�ד, ולא מ�ד; א�ת� ְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹמ�ירי�
��ב�א�; עד א�ת� מ�ירי� � טמאה עדי עליה ���ֵֵֵֶֶָָ�ְִִֶַַָָָ

הק��. ְִֵֵֶָ���ב�יה

.„Îהיא והרי וגר��יה', ��י את 'ק���י �אמר: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאב
והרי קט�ה', ��היתה וגר��יה 'ק���יה נאמ�. � ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָקט�ה
'נ��ית �ר��ה. להחזיק� נאמ� אינ� � �ד�לה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָהיא
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נאמ�; אינ� � קט�ה �היא �י� גד�לה �היא �י� ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�פדיתיה',
אי��ת מ��� לאסר� א�א ��רה א�ת� האמינה ,��א ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹ
לפסל� לא אבל ה�ה", לאי� נת�י ��י "את ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

זנ�ת. ְִמ���

.‰Îה�איל � �ב�יה מ��� עליו ��אסרה �ה� ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹא�ת
�בלבד אחת; �חצר ע�� לד�ר מ�רת ז� הרי ספק, ְְִִֵֶֶַַַָָ�ְֲֵֵַָָָוה�בר

ל�מר� �מיד בית� �בני �ניו ע�� .��הי� ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

.ÂÎמ�יפי�עיר ה��יי� הי� א� � ונכ��ה ��צ�ר ��אה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
עד אחת א�ה ��לט ��א �די ר�ח�תיה, מ�ל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
��ת�כ� ה��י� �ל הרי � �ר��ת� ותע�ה א�ת� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��רא�

מי�ס�ל�ת א�א לג�יי�; נבעל� ��א ��ב�י�ת, ל�ה�ה ְְַ�ְְְֲִִִִֶֶָָָ
��ארנ�. �מ� �למ�ה, �ני� �ל� מ�ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�היתה

.ÊÎ�א ,�� ידע� ולא אחת א�ה ���לט אפ�ר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוא�
א�א מחזקת אינ� אפ�� אחת, מחב�אה �עיר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�היתה

ה�ל על מ�לת ז� הרי � אחת .א�ה ֲִֵֶֶַַַַַָֹ

.ÁÎ� אני' 'טה�רה �אמרה: א�ה �ל מ�לת? ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�יצד
ל�מר: ��כ�לה מ��� עד; ל� �אי� �י על וא� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונ�ל�י' הייתי '�מחב�אה א� העיר', ���כ��ה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ'נמלט�י
נטמאתי' ולא נח�אתי, ולא נמלט�י 'לא ל�מר: נאמנת �. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎ�ה� מלכ�ת, א�ת� �ל �גד�ד אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ��ה
��א לה� ח���י� לפיכ� יראי�; ואינ� �עיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתי�בי�
� ועבר ו�ט� ���ט אחרת מלכ�ת �ל �ד�ד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�על�.
�ה� לבעל; �נאי לה� �אי� מ�ני ה��י�, נאסר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונע�� נ�י� �ב� וא� לה�. �ב�רחי� ��לל ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָע�סקי�
א�ת� וה�יל� י�ראל אחריה� �רדפ� �י על א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ר��ת�

אס�ר�ת ה� הרי � .מ�ד� ֲֲִֵֵָָ

.Ïועל מ�רת; � ממ�� ידי על ��יי� �יד ��ח��ה ְֶֶַ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהא�ה
� �ה� �על� היה א� לפיכ�, ל�ה�ה. אס�רה � נפ��ת ְֲִִֵַָָָָָֹ�ְְְֲֵַָָידי
י�ראל ��ד �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה עליו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאסרה
ה��יי� ��ד �זמ� אבל מה�; יראי� וה� ה��יי�, על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��יפה
��יי�, �ר��ת ��ע�ת �יו� � ממ�� ידי על אפ�� � ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��יפה

��ב�יה אחד ל� העיד �� א� א�א ��ארנ�.נאסרה; �מ� , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

יט ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

אחת‡. וכ� כה�ה; מא��רי ���לדה ז� חללה? היא ְֵַַָ�ְְֲִִֵֵֵֶָָָאיז�
נתח�לה לכה�, ��בעלה ל�ה�ה האס�ר�ת ה��י� אבלמ� . ְֲִִַַָָ�ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹ

נתח�ל. לא העברה, �עבר עצמ� ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹה�ה�

�דר��·. �י� ��גגה, ��בעלה �י� �אנס ��בעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�בי�
נתח�לה ,�� מ�הערה � �דר�� ��א ��היה�י� וה�א ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האס�רה ז� ותהיה ומעלה, אחד וי�� �ני� ��ע �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ה�
ומעלה. אחד וי�� �ני� �ל� �ת ְְִֶַַָָָָָֹל�

ה�ר��ה‚. על ��א אחד וי�� �ני� ��ע �� �ה� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�יצד?
א� האלמנה, על א� עליה� ��א �ד�ל וכה� ה��נה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹא�

עליה �בא �ע�לה וא����א לע�ל�; נתח�ל� א�� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ה�לד � אחר �ה� �י� �ח�ל� זה �י� ,�� מ��ה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ליד
א� ונתאלמנה כה�ה, מא��רי א�ה ���� �ה� אבל ְְְְִַָָ�ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹחלל.
על א� � נ�את וא� נתח�לה. לא � האר�סי� מ� ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנת�ר�ה
א� �ע�לה, �חזקת נ��אה ��ל נתח�לה; נבעלה, ��א ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�י

�ת�לה. ��מצאת �י ְְִִֵֶַָעל

וכ�„. ח�ל�; לא ע�, מ�ת א� ��גרת ���א �ד�ל ְְִֵֵַָֹ�ֵֶֶֶָָָֹ�ה�
ח�ל� לא נ��אי�, �לא �עילה �על .א� ְְְִִִִִַָָָֹֹ

אחת‰. על א� מ��ה, ח�� הערי�ת מ� ערוה על ה�א ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
��ארנ� �מ� ז�נה, א�ת� ע�ה � ��ל ה�וי� לאוי� ;מח�בי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נע�ת � אחר �ה� �י� ה�א �י� �נ�ה, �יאה עליה �בא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זק�קה על ��א �ה� לפיכ�, חללי�. מ��ה וזרע� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
�אינ� לפי ��ר, ה�לד � רא��נה מ�יאה ונתע�רה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליב�,
�נ�ה, �יאה עליה �בא חזר ז�נה. ונע�ת כה�ה; ְְֲִִֶַַָָָָָָָָָ�ְִֵֵמא��רי
�ה�א לפי חלל, �ולד� חללה היא � וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתע�רה

כה�ה. ָ�ְִֵֵמא��רי

.Â�וזרע ח�ל�, � והמ�חררת ה���רת על ה�א �ה� ְְְְִֶֶַָ�ְְְִֵֵֶַַַַָֹוכ�
חללי� חללמ��ה ואינ� ��ר ה�לד ה��ה, על ��א �ה� . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

��ל. �וה א�א ��הני�, מיחד ה��ה א��ר �אי� �ְִִֵֶַָ�ֲִֶֶַַָָָֹֹ

.Êוילדה מאחר, �י� מ��� �י� מע�רת, גר��ה ���א ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְֵֶָָָֹ�ה�
חללה עברה.��היא מ��ת בא לא �הרי ��ר, ה�לד � ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.Á,�לפיכ מ�בריה�. לכה� אס�רה �החל�צה �ארנ�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בר
חללי�; מ�ה� וזרע� חללה, ז� הרי � חל�צה ��על ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ה�
� ה�נ��ת מ� אחת על ��א �ה� אבל מ�בריה�. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוה�ל
א��ר ה�נ��ת �א��ר ��רי�; מ��ה וזרע� ��רה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָהיא

��הני� מיחד ואינ� ��ל, .ה�וה ְְֵֶַַָֹ�ֲִַָֹ

.Ë,מ�חררת א� ���רת ספק �ג�� ז�נה, ספק על ��א ְֶֶ�ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ�ה�
ספק על ��א �ד�ל �ה� וכ� �ר��ה, ספק על ��א ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�

חלל.אלמנה ספק �ולד� חללה, ספק ז� הרי � ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

.Èוחלל ה��רה, מ� חלל � �ל�ה החללי� ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹנמצא�
חמרי עליו נ�תני� חלל, ספק וכל חלל. �ספק ְֵ�ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָמ�בריה�,
ולא �י�ראל, ��ר�מה א�כל אינ� י�ראל: וחמרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�ְֲִֹכהני�

�כה� למתי� וא�מ��א לכה�; הרא�יה א�ה ונ��א , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � �ר��ה נ�א א� נטמא, א� ְְְִִַַַַַָָָָָאכל,
ה��אי ��רה �ל חלל אבל �בריה�. �ל לחלל ה�י� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה�א
��אמר: למתי�, �מ��א �ר��ה, ונ��א �זר, ה�א הרי �ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אהר�, �ני �ה� �י על א� � אהר�" �ני ה�הני� אל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹ"אמר

�כה�נ�. ��הי� ְְִִֶַָעד

.‡Èאס�ר �לפיכ� וז�נה; חללה ל�א �אס�ר ה�א זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹ�ה�
��ארנ� �מ� כז�נה, �היא �מ�חררת, ה�הנת�ג��רת אבל . ְְִֶ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

��ר�ת הזהר� ��א ולמ�חרר, �לגר לחלל לה��א מ�רת ��ְְְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְֶָֹ�ְְֲֵ
אהר�. �נ�ת ולא אהר�", "�ני ��אמר: לפס�לי�, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלה��א

�הנת. ל�א �מ�ר ממזרת, ל�א מ�ר ה�ר ִֶֶָָֹ�ְִֶֶַָָ�ְִֵַָנמצא

.·È� �ת וה�ליד� מא�� א�� ���א� �מ�חררי� ְְְִִֵֵֵֶַָָ�ְִֵ�רי�
זרע �ה� נתערב ולא ה�איל � ��ר�ת ��ה אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפ��

לכה� אס�רה ה�ת א�ת� הרי לאי�ראל, � נ�את וא� ; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
מ�חרר א� �ר אבל �קד�ה. �לדת� וה�רת� ה�איל ְָ�ְֲֵָָ�ְְִִֵֵֵָָָָ�צא,
� �מ�חררת ���רת ���א י�ראל א� י�ראל, �ת ְֶֶ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ���א

לכ�ח�ה. ל�ה�ה ��רה ���ְְִֵַָ�ְְִַָָ

.‚Èת� ���א �ני מצרי וכ� י�ראל, �ת ���א ע��ני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר
ז�נ�ת נ��תיה� והרי �עברה, ��יאת� �י על א� � ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָי�ראל

��ארנ� לכ�ח�ה.�מ� ל�ה�ה ��ר�ת �נ�תיה� � ְְְְְֵֵֵֶֶַַ�ְְִַָָ

.„È,�נ� �� �� וכ� חללי�; מ��ה זרע� ��רה, ���א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לע�ל�. ה�א חלל ה�כר, החלל ��� � ��ר אל� אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפ��
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נאמ�; אינ� � קט�ה �היא �י� גד�לה �היא �י� ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ�פדיתיה',
אי��ת מ��� לאסר� א�א ��רה א�ת� האמינה ,��א ְְֱִִִֶֶֶָָָָָֹ
לפסל� לא אבל ה�ה", לאי� נת�י ��י "את ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ��אמר:

זנ�ת. ְִמ���

.‰Îה�איל � �ב�יה מ��� עליו ��אסרה �ה� ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹא�ת
�בלבד אחת; �חצר ע�� לד�ר מ�רת ז� הרי ספק, ְְִִֵֶֶַַַָָ�ְֲֵֵַָָָוה�בר

ל�מר� �מיד בית� �בני �ניו ע�� .��הי� ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

.ÂÎמ�יפי�עיר ה��יי� הי� א� � ונכ��ה ��צ�ר ��אה ְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
עד אחת א�ה ��לט ��א �די ר�ח�תיה, מ�ל העיר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאת
��ת�כ� ה��י� �ל הרי � �ר��ת� ותע�ה א�ת� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ��רא�

מי�ס�ל�ת א�א לג�יי�; נבעל� ��א ��ב�י�ת, ל�ה�ה ְְַ�ְְְֲִִִִֶֶָָָ
��ארנ�. �מ� �למ�ה, �ני� �ל� מ�ת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹ�היתה

.ÊÎ�א ,�� ידע� ולא אחת א�ה ���לט אפ�ר היה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוא�
א�א מחזקת אינ� אפ�� אחת, מחב�אה �עיר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ�היתה

ה�ל על מ�לת ז� הרי � אחת .א�ה ֲִֵֶֶַַַַַָֹ

.ÁÎ� אני' 'טה�רה �אמרה: א�ה �ל מ�לת? ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ�יצד
ל�מר: ��כ�לה מ��� עד; ל� �אי� �י על וא� ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמנת,
ונ�ל�י' הייתי '�מחב�אה א� העיר', ���כ��ה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ'נמלט�י
נטמאתי' ולא נח�אתי, ולא נמלט�י 'לא ל�מר: נאמנת �. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹֹֹ

.ËÎ�ה� מלכ�ת, א�ת� �ל �גד�ד אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָ��ה
��א לה� ח���י� לפיכ� יראי�; ואינ� �עיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתי�בי�
� ועבר ו�ט� ���ט אחרת מלכ�ת �ל �ד�ד אבל ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָ�על�.
�ה� לבעל; �נאי לה� �אי� מ�ני ה��י�, נאסר� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹלא
ונע�� נ�י� �ב� וא� לה�. �ב�רחי� ��לל ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָע�סקי�
א�ת� וה�יל� י�ראל אחריה� �רדפ� �י על א� � ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ�ר��ת�

אס�ר�ת ה� הרי � .מ�ד� ֲֲִֵֵָָ

.Ïועל מ�רת; � ממ�� ידי על ��יי� �יד ��ח��ה ְֶֶַ�ְְְְִִֵֶֶַַָָָָהא�ה
� �ה� �על� היה א� לפיכ�, ל�ה�ה. אס�רה � נפ��ת ְֲִִֵַָָָָָֹ�ְְְֲֵַָָידי
י�ראל ��ד �זמ� אמ�רי�? �ברי� ��ה עליו. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנאסרה
ה��יי� ��ד �זמ� אבל מה�; יראי� וה� ה��יי�, על ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ��יפה
��יי�, �ר��ת ��ע�ת �יו� � ממ�� ידי על אפ�� � ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ��יפה

��ב�יה אחד ל� העיד �� א� א�א ��ארנ�.נאסרה; �מ� , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

יט ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

אחת‡. וכ� כה�ה; מא��רי ���לדה ז� חללה? היא ְֵַַָ�ְְֲִִֵֵֵֶָָָאיז�
נתח�לה לכה�, ��בעלה ל�ה�ה האס�ר�ת ה��י� אבלמ� . ְֲִִַַָָ�ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָֹ

נתח�ל. לא העברה, �עבר עצמ� ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹה�ה�

�דר��·. �י� ��גגה, ��בעלה �י� �אנס ��בעלה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�בי�
נתח�לה ,�� מ�הערה � �דר�� ��א ��היה�י� וה�א ; ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

האס�רה ז� ותהיה ומעלה, אחד וי�� �ני� ��ע �� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹה�ה�
ומעלה. אחד וי�� �ני� �ל� �ת ְְִֶַַָָָָָֹל�

ה�ר��ה‚. על ��א אחד וי�� �ני� ��ע �� �ה� ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�יצד?
א� האלמנה, על א� עליה� ��א �ד�ל וכה� ה��נה, על ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹא�

עליה �בא �ע�לה וא����א לע�ל�; נתח�ל� א�� הרי � ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ה�לד � אחר �ה� �י� �ח�ל� זה �י� ,�� מ��ה ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה�ליד
א� ונתאלמנה כה�ה, מא��רי א�ה ���� �ה� אבל ְְְְִַָָ�ְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָֹחלל.
על א� � נ�את וא� נתח�לה. לא � האר�סי� מ� ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹנת�ר�ה
א� �ע�לה, �חזקת נ��אה ��ל נתח�לה; נבעלה, ��א ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ�י

�ת�לה. ��מצאת �י ְְִִֵֶַָעל

וכ�„. ח�ל�; לא ע�, מ�ת א� ��גרת ���א �ד�ל ְְִֵֵַָֹ�ֵֶֶֶָָָֹ�ה�
ח�ל� לא נ��אי�, �לא �עילה �על .א� ְְְִִִִִַָָָֹֹ

אחת‰. על א� מ��ה, ח�� הערי�ת מ� ערוה על ה�א ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹ�ה�
��ארנ� �מ� ז�נה, א�ת� ע�ה � ��ל ה�וי� לאוי� ;מח�בי ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
נע�ת � אחר �ה� �י� ה�א �י� �נ�ה, �יאה עליה �בא ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹחזר
זק�קה על ��א �ה� לפיכ�, חללי�. מ��ה וזרע� ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹחללה,
�אינ� לפי ��ר, ה�לד � רא��נה מ�יאה ונתע�רה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָליב�,
�נ�ה, �יאה עליה �בא חזר ז�נה. ונע�ת כה�ה; ְְֲִִֶַַָָָָָָָָָ�ְִֵֵמא��רי
�ה�א לפי חלל, �ולד� חללה היא � וילדה ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָונתע�רה

כה�ה. ָ�ְִֵֵמא��רי

.Â�וזרע ח�ל�, � והמ�חררת ה���רת על ה�א �ה� ְְְְִֶֶַָ�ְְְִֵֵֶַַַַָֹוכ�
חללי� חללמ��ה ואינ� ��ר ה�לד ה��ה, על ��א �ה� . ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

��ל. �וה א�א ��הני�, מיחד ה��ה א��ר �אי� �ְִִֵֶַָ�ֲִֶֶַַָָָֹֹ

.Êוילדה מאחר, �י� מ��� �י� מע�רת, גר��ה ���א ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָ�ְְֵֶָָָֹ�ה�
חללה עברה.��היא מ��ת בא לא �הרי ��ר, ה�לד � ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ

.Á,�לפיכ מ�בריה�. לכה� אס�רה �החל�צה �ארנ�, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ�בר
חללי�; מ�ה� וזרע� חללה, ז� הרי � חל�צה ��על ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹ�ה�
� ה�נ��ת מ� אחת על ��א �ה� אבל מ�בריה�. ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹוה�ל
א��ר ה�נ��ת �א��ר ��רי�; מ��ה וזרע� ��רה, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָהיא

��הני� מיחד ואינ� ��ל, .ה�וה ְְֵֶַַָֹ�ֲִַָֹ

.Ë,מ�חררת א� ���רת ספק �ג�� ז�נה, ספק על ��א ְֶֶ�ְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹ�ה�
ספק על ��א �ד�ל �ה� וכ� �ר��ה, ספק על ��א ְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹא�

חלל.אלמנה ספק �ולד� חללה, ספק ז� הרי � ְְְְֲֲֵֵֵַָָָָָָָָ

.Èוחלל ה��רה, מ� חלל � �ל�ה החללי� ְְְְֲִִִַַָָָָָָָֹנמצא�
חמרי עליו נ�תני� חלל, ספק וכל חלל. �ספק ְֵ�ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָמ�בריה�,
ולא �י�ראל, ��ר�מה א�כל אינ� י�ראל: וחמרי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָֹ�ְֲִֹכהני�

�כה� למתי� וא�מ��א לכה�; הרא�יה א�ה ונ��א , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָֹֹ
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � �ר��ה נ�א א� נטמא, א� ְְְִִַַַַַָָָָָאכל,
ה��אי ��רה �ל חלל אבל �בריה�. �ל לחלל ה�י� ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוה�א
��אמר: למתי�, �מ��א �ר��ה, ונ��א �זר, ה�א הרי �ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אהר�, �ני �ה� �י על א� � אהר�" �ני ה�הני� אל ְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹֹֹ"אמר

�כה�נ�. ��הי� ְְִִֶַָעד

.‡Èאס�ר �לפיכ� וז�נה; חללה ל�א �אס�ר ה�א זכר, ְְֲִִֵֶָָָָָָָָָֹ�ה�
��ארנ� �מ� כז�נה, �היא �מ�חררת, ה�הנת�ג��רת אבל . ְְִֶ�ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

��ר�ת הזהר� ��א ולמ�חרר, �לגר לחלל לה��א מ�רת ��ְְְְְִִֵֵֶֶָָָ�ְֶָֹ�ְְֲֵ
אהר�. �נ�ת ולא אהר�", "�ני ��אמר: לפס�לי�, ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלה��א

�הנת. ל�א �מ�ר ממזרת, ל�א מ�ר ה�ר ִֶֶָָֹ�ְִֶֶַָָ�ְִֵַָנמצא

.·È� �ת וה�ליד� מא�� א�� ���א� �מ�חררי� ְְְִִֵֵֵֶַָָ�ְִֵ�רי�
זרע �ה� נתערב ולא ה�איל � ��ר�ת ��ה אחר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹאפ��

לכה� אס�רה ה�ת א�ת� הרי לאי�ראל, � נ�את וא� ; ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ
מ�חרר א� �ר אבל �קד�ה. �לדת� וה�רת� ה�איל ְָ�ְֲֵָָ�ְְִִֵֵֵָָָָ�צא,
� �מ�חררת ���רת ���א י�ראל א� י�ראל, �ת ְֶֶ�ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ���א

לכ�ח�ה. ל�ה�ה ��רה ���ְְִֵַָ�ְְִַָָ

.‚Èת� ���א �ני מצרי וכ� י�ראל, �ת ���א ע��ני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ�ר
ז�נ�ת נ��תיה� והרי �עברה, ��יאת� �י על א� � ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָי�ראל

��ארנ� לכ�ח�ה.�מ� ל�ה�ה ��ר�ת �נ�תיה� � ְְְְְֵֵֵֶֶַַ�ְְִַָָ

.„È,�נ� �� �� וכ� חללי�; מ��ה זרע� ��רה, ���א ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָחלל
לע�ל�. ה�א חלל ה�כר, החלל ��� � ��ר אל� אחר ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאפ��
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אבל חללה. היא �הרי ל�ה�ה, אס�רה � �ת היתה ֲֲֲִֵֶָָָָ�ְְְֲִַַָָָוא�
�ת, היתה א� לפיכ� ��ר; ה�לד חללה, ���א ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָי�ראל

ל�ה�ה ���א ז� .הרי ְֲִֵֵַָ�ָ

.ÂËזה� זה לב�א מ�רי� � וי�ראל�י� לו�י� ,�הני� ְְְְֲִִִִִִֵֹ�ִֶֶָָָ
� וחללי� וי�ראל�י� לו�י� ה�כר; אחר ה�ל� ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָוה�לד
��אמר: ה�כר, אחר ה�ל� וה�לד �זה, זה לב�א ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ�מ�רי�
היא אביו �ית � אבת�" לבית מ��חת� על ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹֹ"ו�תילד�

מ��ח��. א�� �ית ואי� ְְְְְִִִֵֵַַמ��ח��,

.ÊË�מ�רי � �מ�חררי� וגרי� וחללי� וי�ראל�י� ִָ�ְִָ�ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָלו�י�
�זה זה י�ראלית,לב�א א� לו�ה, ���א והמ�חרר וה�ר . ְְְֵֶֶַַָָ�ְְְְִִִֵֶָָָָ

חלל א� לוי א� וי�ראלי י�ראל; ה�� הרי � חללה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָא�
ה�כר. אחר ה�ל� ה�לד � מ�חררת א� ���רת, ְֵֶֶַַַַָָָָ�ְְִֶֶָ���א�

.ÊÈ�מה ל�א �מ�ר ��ר�ת, �חזקת ה���ח�ת ִֵֶָָ�ְְְְִֶַַַָָ�ל
מ��ח�תלכ�ח�ה ��י ראית א� כ�, �י על וא� . ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

�עלת �היא מ��חה ראית א� �מיד, �ז� ז� ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ��ת�ר�ת
ע� מריבה מר�ה �ה�א אי� ראית א� �מיד, �מריבה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָמ�ה
מה�; להתרחק ורא�י לה�, ח���י� � �י�תר �ני� ועז ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ל
�מיד, אחרי� את ה��סל �ל וכ� ה�. �סלנ�ת מיני ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ�א��
עליה� וא�מר �יחידי�, א� �מ��ח�ת �מ� ���ת� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶָ�ג��
אמר וא� ה�א; ממזר ��א ל� ח���י� � ממזרי� ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ�ה�
��ל ה�א; עבד ��א ל� ח���י� עבדי�, �ה� ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָעליה�
�ני�, ע��ת �� ��� מי �ל וכ� ��סל. ה�א �מ�מ� ְְִִֵֵֵֵֶַַָָה��סל,
� חסד לה� ��מל ואינ� ה�ר��ת, את ו��נא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואכזר��ת,
י�ראל ��ימני ה�א; גבע�ני ��א �י�תר, ל� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָח���י�
חסדי�; וג�מלי רחמני�, �י�ני�, � ה�ד��ה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָ�ָהא�ה
ה�ה" י�ראל מ�ני לא "וה�בעני� א�מר: ה�א ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ�ב�בע�ני�
�ני על רחמ� ולא נת��ס�, ולא �ניה�, �הע�� לפי �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
וה� מל��, לבני למחל חסד לי�ראל זכר� ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹ�א�ל,

��ח�ה.ע�� והחי�� חסד ע�ה� ְְְִִֶֶֶֶַָָָ

.ÁÈ�ני� ��עיד� וה�א ערער, עליה ��רא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָמ��חה
עבד�ת �ה� ��� א� ממזר, א� חלל �ה� ז���תערב הרי � ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

עד א�ה, מ��ה י�א לא � היא �הני� מ��חת וא� ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹספק.
א��, וא� א��, �מ�נה: �ה� א�ה�ת אר�ע עליה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ��ב�ק
א� על ��דק ה�א וכ� א��; אבי א� וא� א��, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָוא�
אביה. אבי א� וא� אביה, אבי וא� אביה, א� וא� ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָאביה,

.ËÈ�י�ראל�י ערער עליה ��רא ז� מ��חה היתה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוא�
ע�ר ��דק ונמצא אחד; ז�ג לב�ק מ�סי� לו�י�, ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָֹא�

ה�הני�.א�ה�ת מ� יתר וי�ראל�י� �לו�י� �הער�ב , ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

.Îעת �כל � �האנ�י� מ�ני �לבד? ���י� ��דק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָול�ה
�יח�ס�, �� ��� �פס�ל חבר� את יחר� זה, את זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ��ריב�
אי� ה��י�, אבל נ�מע; היה �ס�ל, �� היה ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָוא��

�יח�סי� .מחרפ�ת ְְְִִָ

.‡Î�ז מ���חה ל�א ���רצה האי� יב�ק ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָֹול�ה
מ�ני לה�? ����א א�ה �ב�ק ולא חזקת�, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹֹ�ה�רעה

לפס�לי� לה��א ��ר�ת הזהר� .��א ֶֹ�ְְְְֲִִִֵֵָ

.·Î�א ו��תק, 'נתי�' א� ו��תק, 'ממזר' ל� ���רי� ְְְִִֵֵֵֶַָָ�ל
�למ��ח��, ל� ח���י� � ו��תק 'עבד' א� ו��תק, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ'חלל'

אחריה� ��דקי� �� א� א�א מה� נ��אי� ��ארנ�.ואי� �מ� ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ

.‚Î�מא�ת אלמנה �ל � חלל ספק �� ��תערב ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָמ��חה
תצא, לא � נ�את וא� לכ�ח�ה; לכה� אס�רה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹמ��חה,
��א חלל, א�ת� אלמנת ז� ��א ספק�ת: ��י �ה� ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָמ�ני
ה�א, חלל ��א � אלמנת� �היא נאמר וא� אלמנת�; ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאינ�

חלל אינ� א�ה��א �ל � ו�אי חלל �� נתערב א� אבל . ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָ
ה�י� וה�א �צא. נ�את וא� ��ב�ק, עד לכה� אס�רה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹמה�
ממזר �א�ת � ו�אי ממזר א� ממזר ספק �� נתערב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָא�

��ארנ�. �מ� ה�א אחד א��ר ל�ה�ה, חלל ְְִֵֶֶַָָ�ְְֵֶַָָוא�ת

כ ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ואינ��ל‡. �הני�, ה� �חזקה � ה�ה ���מ� ה�הני� ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ה�ב�ל[תרומה]א�כלי� �קד�י ולאא�א א"י [בגבולי ְְְְִֵֶַָָ

�ר�מהבירושלי�] אבל �בריה�; �ל �ר�מה ��היה וה�א ;ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָ
מיחס. �ה� א�א א�ת� א�כל אי� � ��רה �ל וח�ה ��רה, ָ�ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ�ל

עדי�איזה·. �ני ל� �העיד� �ל מיחס? �ה� �ה�אה�א ְֵֵֶֹ�ְִִֵֵֵֶֶָָ
�אינ� �ל�ני אי� עד �ל�ני �� �פל�ני ה�ה�, �ל�ני �� ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ�ה�
�א�� ה�ז�ח; ��י על ���� ה�ה� וה�א �דיקה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹצרי�
א�ת� מ�יחי� הי� לא אחריו, ה�ד�ל �י� �ית �דק� ְֲִִִֵַַַָָָָֹֹלא
מ� ולא �למעלה, ה�ז�ח מ� ��דקי� אי� לפיכ� ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹלעבד.
�הני� א�א ��נהדרי� ממ�י� �אי� � �למעלה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹה�נהדרי�

מיחסי�. וי�ראלי� ִָ�ְְְְְִִִִֵלו��

��רה,ח�ה‚. �ל אינ� � י�ראל �אר� ואפ�� ה�ה, ��מ� ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
האר�" אל "�באכ� �יאת��אמר: ולא ��כ�, �יאת � ְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ�ְְִֶַֹ

�ר�מה וכ� .��� על� לא עזרא, �ימי �כ�על� ְְֵָָ�ְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹמקצתכ�;
א�ת� א�כלי� �לפיכ� ס�פרי�; �ברי �ל ה�ה, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ��מ�

�חזקה. �ה� ��זמ�נ�, ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹה�הני�

�למי„. �ר�מה א�כל �היה �רא�ה� עדי�, ל� �העיד� ְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
מיחס זה הרי � מ��יא�ת��רה לא ליח�סי� מעלי� ואי� ; ְֲֵֶָ�ְְְֲִִִִִֵַָֹ

ולא �ר�מה��י�, מח��ק ולא רא���, ���רה מ�ריאה ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹֹ
אחד. עד �י על ולא ה�רנ�ת, ְְְִֵֵֶַַָָֹ�בית

אי��ה�‰. � ה�א' וכה� זה, ה�א '�ני �אמר: מיחס ְֵֹ�ְְִֵֵֶֶַָָֹ
�נ� �ה�א עדי� ��ביא עד �יו, על ליח�סי� א�ת� .מעלי� ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָ

.Â�רה,�ה�� �היא ��דענ� וא��� ה�א ��צא מיחס ְֵֹ�ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
אחריה, �ר�כי� �בני� והיא, ה�א �בא אחרת, ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָלמדינה
צרי� אינ� � �ניה' וא�� ז�, היא ע�י ��צאת 'א�ה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואמר:
וא�� 'מתה, ה�ני�. על ולא הא�ה, על לא עדי� ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹלהביא
להביא צרי� ואינ� �ניה; �א�� עדי� להביא צרי� � ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�ניה'
��צא החזק ��בר מ�ני ��רה, �היתה א�� על ְֶַָָ�ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָעדי�

��רה �א�ה .מע�נ� ְְִִֵֵָָָ

.Ê,בניו� וא��� ה�א �בא אחרת, למדינה מיחס �ה� ְְְִִִֶֶַָָָָָ�ְֵָָֹיצא
עדי� להביא צרי� � �ניה' וא�� נ�אתי, ז� 'א�ה ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָואמר:
וה�א �ניה; �א�� עדי� מביא ואינ� ��רה, ז� ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ�א�ה
ראיה והביא נ�י�, ���י �א וא� אחריה. �ר�כי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ��הי�
אחריה, �כר�כי� קט�י� �ה�ני� �י על א� � האחת ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָעל
ה�, האחרת מ� �ניו ��א עליה�; ראיה להביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָצרי�

המיחסת ז� אחר .ונכרכ� ְְְְִַַַ�ֶֶ

.Á'ניה� וא�� �מתה, נ�אתי 'א�ה ואמר: �בניו, ה�א ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ�א
�ניה וא�� היתה, ��רה הא�ה �א�ת� עדי� מביא �. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

- h"qyz'd lel` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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�ני ה�ה נעידוכ�י� �� ואחר מיחס; �בלוי מיחס �י�ראל � ְְְְִִִֵֶַַָָ�ְְִֵָ�ְִַַָָָ
ל�נהדרי�. רא�י ��היה �די מיחס, �ה�א זה �נ� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�ְְֶֶַעל

.Ëת�ב� �היה הרי �יצד? לכה�ה. מ�טר�ת מעלי� ֲֵֵֶַָָָָ�ְְֲִִִֵַָאי�
וכ�', �� הלוה� א� מ�ל�ני לוה �ה� '�ל�ני ְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹ��טר:
��א מיחס, �ה�א זה �ה� מחזיקי� אי� � מ�מ�ה ֶָָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהעדי�

ה�לוה על א�א העיד� לעני�לא אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ויאכל זה, זמ� �כהני �ה� ��היה לחזקה אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיח�ס.
� ה�ב�ל קד�י �ב�אר ס�פרי� �ברי �ל וח�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�תר�מה
��י�, �מ��יא�ת אחד, עד �י ועל ה�טר�ת, מ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעלי�

רא���. ���רה ְִִִַָָ�מ�ריאה

.Èתר�מה� להאכיל� נאמ� � �ה�' זה '�ני �אמר: �ה� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכ�
על לא ראיה, להביא צרי� ואינ� �ה�; �חזקת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולהי�ת�

הא�ה על ולא .ה�ני� ְִִַַָָָֹ

.‡Èוזה �ה�', וחברי 'אני א�מר: זה למדינה, ��א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ני�
��ראי� �י על א� � �ה�' וחברי 'אני א�מר: ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹה�ני
�חזקת ��ניה� נאמני�; א�� הרי זה, את זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ�ג�מלי�

א��הני� ��יו', ���א זה 'ראיתי �אמר: אחד עד וכ� . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
���רה '��רא א� ה�ר�', על '�חלק א� �תר�מה', ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ'�אכל
�יו על לכה�ה א�ת� מחזיקי� � לוי' אחריו וקרא .רא��� ְְְֲִִִִִֵַַָָָ�ִַָ
מחזיקי� �ה�, אחר ���רה �ני קרא ��ה העיד א� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכ�

�לו�ה. ְִִָא�ת�

.·Èר�מה� �י�, �בית אחיו ע� �חלק זה �ראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד
�עד�ת לכה�ה א�ת� מעלי� אי� � ה�ה� אביה� לה� ְֵָ�ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ה�יח
למכר� מ�ר�מה יר�ת� חלק ולקח ה�א, חלל ��א .ז�; ְְֵֶֶַָָָָ�ְְְִָָָ

.‚È�ואי נאמ�, אינ� � אני' '�ה� ואמר: ה�ה, ��מ� ��א ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
עצמ� �י על ל�ה�ה א�ת� ���רהמעלי� יקרא ולא ; ְֲִַַ�ְְְִִַַַָָָֹ

עד � ה�ב�ל �קד�י יאכל ולא ��יו, את י�א ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹרא���,
וז�נה �גר��ה עצמ� א�סר אבל אחד. עד ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ��היה
ל�קה; � נטמא א� נ�א, וא� למתי�. מ��א ואינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוחללה,

חללה. ספק ל� ְְְֲִֵֶֶַָָוה�בעלת

.„È�נאמ ,��� לפי מסיח היה �אחדוא� מע�ה �יצד? . ְְִִִֵַָָ�ְֱֲֵֶֶֶַַָָ
�ינ�ק, ��אני אני 'זכ�ר ואמר: ,��� לפי מסיח ְְֲֲִִִֶַָָ�ְִִֵֶַָָ�היה
ה�פר, מ�ית �ה�ציאני אבי �ל �תפ� על מר�ב ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְִִָוהייתי
וחברי לערב, �ר�מה לאכל והט�יל�ני ��נ�י ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ְְִִִַוהפ�יטני
ח��ת'; א�כל י�חנ� א�תי ק�ראי� והי� מ��י, ְְְִִִִִֵֶַָָָ��דלי�

עצמ�. �י על ל�ה�ה ה�ד�� ר�נ� ְִַַָ�ְְֱֵֶַַַָָוהעלה�

.ÂËהייתי�� אני 'זכ�ר ל�מר: �ד�ל וראיתינאמ� קט�, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ
א�ת� �מחזיקי� לערב'; �תר�מה וא�כל ט�בל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ל�ני

�עד�ת� אני',�כה�ה, '�ה� ואמר: ה�ה, ��מ� ��א מי . ְִ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
�ה�' �ה�א זה �ל �אביו י�דע '�אני ל�: מעיד אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹועד
עד ה�א; חלל ��א ז�, �עד�ת ל�ה�ה א�ת� מעלי� אי� �ְֲִֵַַ�ְֵֶַָָָָ
��א� א� �ה�, אביו החזק א� אבל ה�א. �ה� ��ה ְִֵֶַָָֹ�ֲִִֵֶֶֶָָֹ��עיד
אביו. �חזקת ה�א הרי � �ה� זה �ל �אביו והעיד� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ני�

.ÊËר��ה� �� �ה�א ק�ל עליו ויצא �ה�, אביו �החזק ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ�ִֶמי
אחד עד �א א�ת�; �מ�רידי� ל�, ח���י� � חל�צה �� ְֲִִִֵֶֶָָָא�
�א� �יו. על ל�ה�ה א�ת� מעלי� ��ר, �ה�א והעיד �� ִַָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַַָָאחר
ה�ה�ה; מ� א�ת� מ�רידי� חלל, �ה�א והעיד� �� אחר ָ�ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ�ני�

ל�ה�ה א�ת� מעלי� ��ר, �ה�א והעיד �� אחר אחד עד ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�א
מעידי� �ניה� והרי רא���, לעד מצטר� האחר�� ��ה �ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וא�� א�� י�ח� �ס�ל, �ה�א מעידי� ��ני� ��ר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ה�א

ה��ל אביו.וי�חה �חזקת �ה� וי�אר � �מאה �ה�ני� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.ÊÈ�ואי וילדה, �על�, אחר חד�י� �ל�ה �הת ��א ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹא�ה
והיה לאחר��, �בעה �� א� לרא��� ��עה �� א� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָיד�ע

�ה� ספק זה הרי � י�ראל וה�ני �ה� מה� א�אחד וכ� ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
אחד �ל � ה�ערבת והג�יל� י�ראל, �ולד �ה� ולד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנתערב
�הני�: וחמרי י�ראל חמרי עליה� ונ�תני� �ה�. ספק ְֲִֵֹ�ְְְִֵֵָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֹמה�

נ ולאנ��אי� למתי�, מ��אי� ואי� לכה�ה, הרא�י�ת �י� ְְְִִִָָ�ְְְְִִִֵֵַָֹ
ל�קי�. ואינ� מ�ציאי� �ר��ה, נ�א� וא� �תר�מה; ְְְְְְִִִִִִֵָָָָא�כלי�

.ÁÈא�� �ה� א�ת א� ולד�תיה�, ��תערב� כהני� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ�ני
ואי� אחר, לכה� ונ�את חד�י�, �ל�ה �על� אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ�הת
נ�תני� � לאחר�� �בעה �� א� לרא��� ��עה �� א� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָיד�ע
עליו; א�נני� וה� עליה�, א�נ� ה�א �ניה�: חמרי ה�לד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָ�ַַָָעל

ל� מ��אי� אינ� וה� לה�, מ��א אי� וע�להה�א ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
�ניה� הי� וא� � ח�לק ואינ� זה, ו�ל זה �ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ�מ�מר�

אחד. חלק נ�טל אחד, אב �בית אחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�מ�מר

.ËÈ.�נ��אי מ�ח �אי� �ה� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��ה
�לל �ה�ה מ�י� א�ת� ����קי� חכמי� �זר� �זנ�ת, ְָָ�ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָאבל

ה��אי אביו י�דע ואינ� ה�איל ��� "והיתה ונאמר: , ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָ
אחריו. מיחס זרע� ��היה עד אחריו", ֲַָָ�ְְְְְֲִֶֶַַַַָ�לזרע�

.Îהרי� �בעל, מה� אחד ��ר� �הני� ע�רה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�יצד?
אביו י�דע ואינ� ה�איל כ�, �י על וא� ו�אי, �ה� ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹה�לד
ולא ע�בד, ואינ� �ה�ה; מ�י� א�ת� מ��קי� � ל� ְְֵֵָֹ�ְְְְִִִִֵֶַַ��תיחס
נ�א א� למתי� נטמא וא� ח�לק. ולא �ר�מה, ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹא�כל

ה�ר ספק �א� �אי� ל�קה, � .�ר��ה ְְֵֵֵֶֶֶָָ

ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת יו�
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ערוה�ל‡. על מהתורה]ה�א האסורה = הערי�ת[ מ� ְֲִֶַַָָָָָ
אברי� ביאה]�ר� אברי לא �ר�[שה� ונ�ק �ח�ק א� , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ה��רה, מ� ל�קה זה הרי � ��ר �קר�ב ונהנה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�אוה
"לא ונאמר: ה��עבת"; מח��ת ע��ת "לבל�י ְֱֵֶַַֹֹ�ְְֱֲִִֵֶֶַ��אמר:
לדברי� תקרב� לא �ל�מר: ערוה", לג��ת ְְְְְְְְִִִִֶַַָָֹתקרב�

ערוה. ג��י לידי ְְִִִִֵֶַָה�ביאי�

הערי�ת·. על ח��ד ה�א הרי א��, מח��ת �בר .והע��ה ְֵֶָָָ�ֲֲֵֵַָָָ
לאחת �עיניו, לרמז א� �ברגליו �ידיו לקר� לאד� ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואס�ר
להריח ואפ�� רא�. להקל א� ע�� ל�חק וכ� הערי�ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמ�
ה�ת��� �מ�י� אס�ר; � �יפי� לה�יט א� �עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��מי�
�ל קט�ה �אצ�ע אפ�� וה�ס��ל מר��ת. מ�ת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפ�� ה�ר�; �מק�� ��ס��ל �מי � להנ�ת ונת��� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹא�ה,

אס�ר. � �ער� לרא�ת א� הערוה ק�ל ְְְְִִֶַָָָָָֹל�מע

לאוי�‚. �ח�בי אס�רי� הא�� להס��לוה�ברי� �מ�ר . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ�ְְִֵַָ
��ראה �די � �ע�לה �י� �ת�לה �י� �לבדק�, ה�נ�יה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�פני
ע�ד, ולא א��ר. צד �זה ואי� י�א�ה; �עיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹא�
ה�א הרי זנ�ת; �ר� יס��ל לא אבל .�� לע��ת רא�י ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�א
�ת�לה". על את��נ� �מה לעיני, �ר�י "�רית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָא�מר:
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�ני ה�ה נעידוכ�י� �� ואחר מיחס; �בלוי מיחס �י�ראל � ְְְְִִִֵֶַַָָ�ְְִֵָ�ְִַַָָָ
ל�נהדרי�. רא�י ��היה �די מיחס, �ה�א זה �נ� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�ְְֶֶַעל

.Ëת�ב� �היה הרי �יצד? לכה�ה. מ�טר�ת מעלי� ֲֵֵֶַָָָָ�ְְֲִִִֵַָאי�
וכ�', �� הלוה� א� מ�ל�ני לוה �ה� '�ל�ני ְְְְְִִִִִֵָָָָָָֹ��טר:
��א מיחס, �ה�א זה �ה� מחזיקי� אי� � מ�מ�ה ֶָָ�ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹוהעדי�

ה�לוה על א�א העיד� לעני�לא אמ�רי�? �ברי� ��ה . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ויאכל זה, זמ� �כהני �ה� ��היה לחזקה אבל ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹיח�ס.
� ה�ב�ל קד�י �ב�אר ס�פרי� �ברי �ל וח�ה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ�תר�מה
��י�, �מ��יא�ת אחד, עד �י ועל ה�טר�ת, מ� ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָמעלי�

רא���. ���רה ְִִִַָָ�מ�ריאה

.Èתר�מה� להאכיל� נאמ� � �ה�' זה '�ני �אמר: �ה� ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹוכ�
על לא ראיה, להביא צרי� ואינ� �ה�; �חזקת ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹולהי�ת�

הא�ה על ולא .ה�ני� ְִִַַָָָֹ

.‡Èוזה �ה�', וחברי 'אני א�מר: זה למדינה, ��א� ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�ני�
��ראי� �י על א� � �ה�' וחברי 'אני א�מר: ְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹה�ני
�חזקת ��ניה� נאמני�; א�� הרי זה, את זה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ�ג�מלי�

א��הני� ��יו', ���א זה 'ראיתי �אמר: אחד עד וכ� . ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
���רה '��רא א� ה�ר�', על '�חלק א� �תר�מה', ְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ'�אכל
�יו על לכה�ה א�ת� מחזיקי� � לוי' אחריו וקרא .רא��� ְְְֲִִִִִֵַַָָָ�ִַָ
מחזיקי� �ה�, אחר ���רה �ני קרא ��ה העיד א� ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכ�

�לו�ה. ְִִָא�ת�

.·Èר�מה� �י�, �בית אחיו ע� �חלק זה �ראה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהעיד
�עד�ת לכה�ה א�ת� מעלי� אי� � ה�ה� אביה� לה� ְֵָ�ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ�ה�יח
למכר� מ�ר�מה יר�ת� חלק ולקח ה�א, חלל ��א .ז�; ְְֵֶֶַָָָָ�ְְְִָָָ

.‚È�ואי נאמ�, אינ� � אני' '�ה� ואמר: ה�ה, ��מ� ��א ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמי
עצמ� �י על ל�ה�ה א�ת� ���רהמעלי� יקרא ולא ; ְֲִַַ�ְְְִִַַַָָָֹ

עד � ה�ב�ל �קד�י יאכל ולא ��יו, את י�א ולא ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹרא���,
וז�נה �גר��ה עצמ� א�סר אבל אחד. עד ל� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ��היה
ל�קה; � נטמא א� נ�א, וא� למתי�. מ��א ואינ� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוחללה,

חללה. ספק ל� ְְְֲִֵֶֶַָָוה�בעלת

.„È�נאמ ,��� לפי מסיח היה �אחדוא� מע�ה �יצד? . ְְִִִֵַָָ�ְֱֲֵֶֶֶַַָָ
�ינ�ק, ��אני אני 'זכ�ר ואמר: ,��� לפי מסיח ְְֲֲִִִֶַָָ�ְִִֵֶַָָ�היה
ה�פר, מ�ית �ה�ציאני אבי �ל �תפ� על מר�ב ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ�ְִִָוהייתי
וחברי לערב, �ר�מה לאכל והט�יל�ני ��נ�י ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ�ְְִִִַוהפ�יטני
ח��ת'; א�כל י�חנ� א�תי ק�ראי� והי� מ��י, ְְְִִִִִֵֶַָָָ��דלי�

עצמ�. �י על ל�ה�ה ה�ד�� ר�נ� ְִַַָ�ְְֱֵֶַַַָָוהעלה�

.ÂËהייתי�� אני 'זכ�ר ל�מר: �ד�ל וראיתינאמ� קט�, ְְֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָ
א�ת� �מחזיקי� לערב'; �תר�מה וא�כל ט�בל ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ�ל�ני

�עד�ת� אני',�כה�ה, '�ה� ואמר: ה�ה, ��מ� ��א מי . ְִ�ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
�ה�' �ה�א זה �ל �אביו י�דע '�אני ל�: מעיד אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹועד
עד ה�א; חלל ��א ז�, �עד�ת ל�ה�ה א�ת� מעלי� אי� �ְֲִֵַַ�ְֵֶַָָָָ
��א� א� �ה�, אביו החזק א� אבל ה�א. �ה� ��ה ְִֵֶַָָֹ�ֲִִֵֶֶֶָָֹ��עיד
אביו. �חזקת ה�א הרי � �ה� זה �ל �אביו והעיד� ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ�ני�

.ÊËר��ה� �� �ה�א ק�ל עליו ויצא �ה�, אביו �החזק ְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ�ִֶמי
אחד עד �א א�ת�; �מ�רידי� ל�, ח���י� � חל�צה �� ְֲִִִֵֶֶָָָא�
�א� �יו. על ל�ה�ה א�ת� מעלי� ��ר, �ה�א והעיד �� ִַָָ�ְְֲִִֵֵֶַַַַָָאחר
ה�ה�ה; מ� א�ת� מ�רידי� חלל, �ה�א והעיד� �� אחר ָ�ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ�ני�

ל�ה�ה א�ת� מעלי� ��ר, �ה�א והעיד �� אחר אחד עד ָ�ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ�א
מעידי� �ניה� והרי רא���, לעד מצטר� האחר�� ��ה �ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
וא�� א�� י�ח� �ס�ל, �ה�א מעידי� ��ני� ��ר ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ�ה�א

ה��ל אביו.וי�חה �חזקת �ה� וי�אר � �מאה �ה�ני� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.ÊÈ�ואי וילדה, �על�, אחר חד�י� �ל�ה �הת ��א ְְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָָָָֹֹא�ה
והיה לאחר��, �בעה �� א� לרא��� ��עה �� א� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָיד�ע

�ה� ספק זה הרי � י�ראל וה�ני �ה� מה� א�אחד וכ� ; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
אחד �ל � ה�ערבת והג�יל� י�ראל, �ולד �ה� ולד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹנתערב
�הני�: וחמרי י�ראל חמרי עליה� ונ�תני� �ה�. ספק ְֲִֵֹ�ְְְִֵֵָ�ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֹמה�

נ ולאנ��אי� למתי�, מ��אי� ואי� לכה�ה, הרא�י�ת �י� ְְְִִִָָ�ְְְְִִִֵֵַָֹ
ל�קי�. ואינ� מ�ציאי� �ר��ה, נ�א� וא� �תר�מה; ְְְְְְִִִִִִֵָָָָא�כלי�

.ÁÈא�� �ה� א�ת א� ולד�תיה�, ��תערב� כהני� ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ�ני
ואי� אחר, לכה� ונ�את חד�י�, �ל�ה �על� אחר ְְְְֲֳִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ�הת
נ�תני� � לאחר�� �בעה �� א� לרא��� ��עה �� א� ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָיד�ע
עליו; א�נני� וה� עליה�, א�נ� ה�א �ניה�: חמרי ה�לד ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָ�ַַָָעל

ל� מ��אי� אינ� וה� לה�, מ��א אי� וע�להה�א ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
�ניה� הי� וא� � ח�לק ואינ� זה, ו�ל זה �ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָ�מ�מר�

אחד. חלק נ�טל אחד, אב �בית אחד ְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ�מ�מר

.ËÈ.�נ��אי מ�ח �אי� �ה� �זמ� אמ�רי�? �ברי� ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ��ה
�לל �ה�ה מ�י� א�ת� ����קי� חכמי� �זר� �זנ�ת, ְָָ�ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָאבל

ה��אי אביו י�דע ואינ� ה�איל ��� "והיתה ונאמר: , ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָ
אחריו. מיחס זרע� ��היה עד אחריו", ֲַָָ�ְְְְְֲִֶֶַַַַָ�לזרע�

.Îהרי� �בעל, מה� אחד ��ר� �הני� ע�רה ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ�יצד?
אביו י�דע ואינ� ה�איל כ�, �י על וא� ו�אי, �ה� ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹה�לד
ולא ע�בד, ואינ� �ה�ה; מ�י� א�ת� מ��קי� � ל� ְְֵֵָֹ�ְְְְִִִִֵֶַַ��תיחס
נ�א א� למתי� נטמא וא� ח�לק. ולא �ר�מה, ְְְְְִִִֵֵֵָָָָֹא�כל

ה�ר ספק �א� �אי� ל�קה, � .�ר��ה ְְֵֵֵֶֶֶָָ

ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת יו�

כא ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

ערוה�ל‡. על מהתורה]ה�א האסורה = הערי�ת[ מ� ְֲִֶַַָָָָָ
אברי� ביאה]�ר� אברי לא �ר�[שה� ונ�ק �ח�ק א� , ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָ

ה��רה, מ� ל�קה זה הרי � ��ר �קר�ב ונהנה ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�אוה
"לא ונאמר: ה��עבת"; מח��ת ע��ת "לבל�י ְֱֵֶַַֹֹ�ְְֱֲִִֵֶֶַ��אמר:
לדברי� תקרב� לא �ל�מר: ערוה", לג��ת ְְְְְְְְִִִִֶַַָָֹתקרב�

ערוה. ג��י לידי ְְִִִִֵֶַָה�ביאי�

הערי�ת·. על ח��ד ה�א הרי א��, מח��ת �בר .והע��ה ְֵֶָָָ�ֲֲֵֵַָָָ
לאחת �עיניו, לרמז א� �ברגליו �ידיו לקר� לאד� ְְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹֹואס�ר
להריח ואפ�� רא�. להקל א� ע�� ל�חק וכ� הערי�ת, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹמ�
ה�ת��� �מ�י� אס�ר; � �יפי� לה�יט א� �עליה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ��מי�
�ל קט�ה �אצ�ע אפ�� וה�ס��ל מר��ת. מ�ת זה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדבר
ואפ�� ה�ר�; �מק�� ��ס��ל �מי � להנ�ת ונת��� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹא�ה,

אס�ר. � �ער� לרא�ת א� הערוה ק�ל ְְְְִִֶַָָָָָֹל�מע

לאוי�‚. �ח�בי אס�רי� הא�� להס��לוה�ברי� �מ�ר . ְְְֲִִִֵֵַַָָָָ�ְְִֵַָ
��ראה �די � �ע�לה �י� �ת�לה �י� �לבדק�, ה�נ�יה ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ�פני
ע�ד, ולא א��ר. צד �זה ואי� י�א�ה; �עיניו, נאה היא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹא�
ה�א הרי זנ�ת; �ר� יס��ל לא אבל .�� לע��ת רא�י ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹא�א
�ת�לה". על את��נ� �מה לעיני, �ר�י "�רית ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָא�מר:
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על„. וא� נ�ה, ��היא �א��� לה�יט לאד� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ��מ�ר
�רא�ת� לב הנאת ל� ��� �י על וא� ערוה, �היא ;�י ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
לדבר �זה �א אינ� זמ�, לאחר ל� מ�רת והיא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ�ְִִה�איל
��א ע��, רא� יקל ולא י�חק לא אבל ְְְֲִִִֵֶָָָָֹֹֹֹמכ��ל.

לעברה. ְֲִֵַָָיר�יל

�י�‰. קט�ה, �י� �ד�לה �י� �לל, �א�ה לה���� ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָאס�ר
�איזה�פחה הרה�ר. לידי יב�א ��א � מ�חררת �י� ְְִֵָ�ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָ

ה��ה וה�עת ורגליו, ידיו �ניו רחיצת �ג�� אמר�? ����ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָ
א�א א��, �ברי� לאי� ע��ה �אי� � ה��ס �מזיגת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ�פניו,
על ואפ�� �לל, א�ה ��ל�� ��אלי� ואי� �לבד. ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָא���

�ליח. ְִֵַָידי

.Â�נ�קפ אד� �ל ל�� �אי� הערי�ת מ� אחת ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהמח�ק
ה�ד�לה,[חושש] אח�ת� �ג�� � מה� אחת ���ק א� ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָעליה�,

ולא �אוה �� �אי� �י על א� � �ה� וכ��צא א��, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹואח�ת
�מע�ה ה�א, אס�ר ודבר �י�תר. מג�ה זה הרי �לל, ְְֲֵֵֶַָָָ�ְְֲֲֵֶָָָהנאה
�י� �ד�לה �י� �לל, לערוה קרבי� �אי� � ה�א ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָט��י�

לב��. והאב לבנ�, מהא� ח�� ְְְְִִֵֵַָָָָָקט�ה,

.Ê��ע ותי�� �לנ�ק�, ,��� לח�ק האב מ�ר ְְְְִִִֵַַַָָָָ�ֵַ�יצד?
קט�י�. �ה� זמ� �ל � �נ� ע� הא� וכ� ��ר, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�קר�ב
"�די� ��הי� עד �ד�לה, וה�ת �ד�ל ה�� ונע�ה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהג�יל�

צ�ח" ��ער� �כס�ת�.נכנ� י�� וזה �כס�ת�, י�� זה � ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
א� ער�ה, אביה �פני לעמד ��ה ה�ת היתה ָ�ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹוא�
א� ער�ה, �נ� �פני לעמד ��ה הא� א� וכ� ַָ�ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹ���את,
י�ני� אי� מה�, לה�ל� מ�ה�יע� � קט�י� �ה� �י ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָעל

�כס�ת�. א�א ְִִֶֶָָָע�ה�

.Áהמס�לל�ת ה�אנ�י� מצרי� �מ�ע�ה אס�ר, � �ז� ז� ְְְֲִִִִֵַַַָָָ
לא וכ�' מצרי� אר� "�מע�ה ��אמר: עליו, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ�ֶ�הזהרנ�
אי�, נ��א אי� ע��י�? הי� מה חכמי�: אמר� ְֲֲִִִִֵֶַָָָתע��";

אנ�י�. ל�ני נ�את וא�ה א�ה, נ��אה �יוא�ה על א� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָ
מיחד, לאו ל� �אי� � עליו מלקי� אי� אס�ר, זה ָ�ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ��ע�ה
מ��� ל�ה�ה נאסר�ת אי� לפיכ� �לל; �יאה �� אי� ִָ�ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָוהרי
זנ�ת. �א� �אי� � �זה �על� על א�ה תאסר ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹזנ�ת,
לאי� וי� א��ר. וע�� ה�איל מר��ת, מ�ת לה��ת� ְְְְְִִִֵַַַַָָָָורא�י
�כ� היד�ע�ת ה��י� ולמנע זה, �דבר א��� על ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלהק�יד

אליה�. היא �מ�צאת ל� ְֲִִִִֵֵֵֶָָָמ�ה�נס

.Ë�אד� מה �ל לפיכ�, ל�; היא מ�רת אד� �ל ְִִֶֶֶַָָָָ�ְִֶָָא���
��רצה, עת �כל ��על � ע��ה �א���, לע��ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָר�צה
��א �י� �דר��, �י� עליה �בא ��רצה, אבר �כל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ�מנ�ק

אברי� �ר� �י� חסיד�ת�דר��, מ�ת כ�, �י על וא� . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
��עת עצמ� ו��ק�� לכ�, רא�� את אד� יקל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ��א
מ�ר� יס�ר ולא �ע�ת; �הלכ�ת ��ארנ� �מ� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹ��מי�,
ולר��ת. לפר�ת �די א�א זה �בר �אי� �מנהג�, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהע�ל�

.Èה�ר לא�ר מ�ת� ל��� לאד� לילאס�ר �היתה הרי ; ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
לא זה הרי � ��לק ה�ר והיה אחר, �ית ל� היה ולא ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ��ת,
�ע��ת ,���� מ�ת� ל��� לי�ראלי אס�ר וכ� �לל. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָי���
�כ� לה��� �א �אינ� חכמי�, �למיד היה וא� היא. ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָ�ני�
זה לדבר נזקקי� ואי� �מ���; �ט�ית�, מאפיל זה הרי �ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ה�ילה. �אמצע ל��� קד�ה, ודר� �ד�ל. צר� מ�ני ְְְְֵֶַַַַָָ�ְְְִֵֶֶֶֶָָֹא�א

.‡È�ת�מי� מר�ה �ה�א מ�י נ�חה חכמי� �עת ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָאי�
ה�א �פג�� �תרנג�ל; �מיד א��� אצל מצ�י ויהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה��ה,

��רי� �מע�ה מאד, �ת�מי�,עד הממעט �ל א�א . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹ
ולא א���. מ�עת א�א ע�נה יב�ל ��א וה�א, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�ְמ��ח;
עד ���רה יקרא� ��א קראי� לבעלי ברא��נה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ��נ�

ה��ה. �ת�מי� למעט �די א�א ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ��ט�ל�,

.·Èמח�ב ול�� מ�ת�, אד� ����� חכמי� אסר� ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכ�
מריבה, מ��� ולא �כר�ת, מ��� יבעל ולא אחרת. ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹֹֹ�א�ה
יראה והיא �רח� �על עליה יב�א ולא �נאה, מ��� ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֹֹולא
אחר עליה יב�א ולא מנ�ה, מה� אחד ���היה ולא ְֶֶַַָָָֹ�ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָֹמ���,

לגר�� �ל�� הג�ני�,��מר אינ� ה�ני� � �� ע�ה וא� . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
�פ��עי�. מ�רדי� �מה� �ני�, ע�י מה� ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָא�א

.‚Èבעת�� �היא חצ�פה א�ה ��ל חכמי�, אמר� ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוכ�
נ��אי� ל�� א�ה המפ�ה א� �פיה, ה�ת�����מי� א� , ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

�הת ��א �מי א���, לאה על �בא א��� רחל על ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֹלב�א
א��, �ל � ספק ה�� והרי חד�י� �ל�ה �על� ְֲֲֳִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹאחר
����רי וה���עי� ה��רדי� ה� מה� ה���די� ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָה�ני�

א�ת� ��ררי� .ה�ל�ת ְִַָָ

.„È�א �ברח�ב�ת, ��וקי� א��� על לב�א לאד� ְְְְְִִַַָָָָָָואס�ר
�זנ�ת, יראה ��א � �ירה �בית א�א �פר�סי�, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ�ג��ת
א��, �מק�מ�ת א��� וה��על זנ�ת; לידי עצמ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָויר�יל�

מר��ת מ�ת א�ת� והמק��מ�י� �ביאה, המק�� וכ� . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ
מר��ת. מ�ת א�ת� מ�י� � ���� �לא והמק�� ְְְְִִֵַַַַַַַֹ���ק,

.ÂËחזר[אורח]ואכסנאי�� עד ה��ה, �ת�מי� אס�ר ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָֹ
��� חמיו, �בית ��ד�ר האי� על חכמי� אסר� וכ� ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלבית�.

ל�רח�. ע�� י�נס ולא היא; �ני� ְְִִִִֵֶַַָָָֹע��ת

.ÊËעל� ע� ולא אביו, ע� ל�רח� אד� י�נס לא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹוכ�
מ�ר לתלמיד�, צרי� היה וא� �למיד�; ע� ולא ָ�ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹאח�ת�,
אחי� �ני י�נס� ��א ��הג� מק�מ�ת וי� ע��. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹלה�נס

ל�רח� .�אחד ְְֶֶַָָ

.ÊÈנ�יה� אחת ���ק, רא� �ר�עי י�ראל �נ�ת יה�כ� ְְְְְְִֵֵַַַַָָֹֹלא
� אחריה �בנ� ���ק, א�ה תל� ולא אי�. א�ת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹואחת
�� ויתע�ל� להחזיר�, אחריו ותל� �נ� ית�ס� ��א ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ�זרה

�ח�ק. �ר� ��פס�ה� ְְְִֶֶֶָָָהר�עי�

.ÁÈלב�לה זרע �כבת לה�ציא יהיהאס�ר לא לפיכ�, ; ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹ
�אינ� קט�ה י�א ולא מ�ח��, וז�רה מ�פני� �� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאד�
� זרע �כבת �מ�ציאי� ��ד ��נאפי� א�� אבל לולד. ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָרא�יה
י��ב; ה�א �נ��י זה �ע��ה א�א �ד�ל, א��ר �ה�א �י ְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹלא
נפ�. הרג� �כא�� מלא�", �מי� "ידיכ�, נאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָועליה�

.ËÈ�עצמ�וכ יביא א� לדעת, עצמ� ��ק�ה לאד� אס�ר ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ
הרה�ר מ�ברילידי ל�� י�יע � הרה�ר ל� יב�א א� א�א ; ְְְִִִִִִִִֵֵֶַַָָ

אהבי� "א�לת �היא ��רה לדברי ויפנה וה�חתה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהבאי
�פניו ער�� על לי�� לאד� אס�ר לפיכ� ח�". ְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹויעלת
ק��י. לידי יב�א ��א �די מעט ���ה עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,

.Îזכר ��ז��קי� ��עה וע��, ח�ה �בהמה יס��ל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹולא
��פ�פרת,לנקבה �מכח�ל להכניס בהמה למר�יעי �מ�ר ; ְִֵָ�ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

הרה�ר. לידי יב�א� ולא �מלאכ�� עסקי� �ה� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹמ�ני

.‡Îע�מד�ת �ה� ��עה ���י� להס��ל לאד� אס�ר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָוכ�

- h"qyz'd lel` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ה�ביסה �ה�אעל א�ה �ל צבע �בגדי להס��ל ואפ�� ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הרה�ר. לידי יב�א ��א אס�ר, � ְִִִֵֶַָָָֹמ�יר�

.·Îא�א אחריה, לה�� ל� אס�ר � ���ק �א�ה ��גע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
�מס�ק� ���קר� המה�� וכל לאח�ריו; א� לצדדי� ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

�תח על יעבר ולא האר�. ע�י מ��י זה הרי א�ה, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאח�רי
�קרב "ואל ��אמר: א��ת, אר�ע ��רחיק עד ז�נה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָא�ה

�ית�". �תח ֵֶֶַָאל

.‚Îמב��יו� יד� ל�לח נ��י �אינ� למי ,[ביציו]ואס�ר ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
יכניס לא � ט��ר� מ�חת ואפ�� הרה�ר; לידי יב�א ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹ��א
לא � מי� ה��י� וא� הרה�ר. לידי יב�א ��א יד�, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאד�
נ��י, היה וא� הרה�ר; לידי יב�א ��א �די �א�ה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז
לא�ה יד� י��יט לא � נ��י �אינ� �בי� נ��י �בי� ִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�מ�ר.

לנקביו. צרי� �ה�א ��עה א�א ְְְִִֶֶָָָָָָָ�לל,

.„Îאחד הת�אר � החכמי� �גד�לי הרא��ני� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידי�
��� ��ילה נס��ל לא ��ע�ל� �הת�ארמה� מי �מה� , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

��נה ���� מ�ני א���; �צ�רת מע�ל� הת��נ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ��א
ה�ד��י�. לבב א�חז�ת �ה� האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמ�ברי

.‰Î�לפרק סמ�� �בנ�תיו �ניו אד� לה�יא חכמי� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָמצות
הרה�ר א� זנ�ת לידי יב�א� י�יח�, �א� נאמר:� זה ועל ; ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

��ה לקט�, א�ה לה�יא ואס�ר תחטא". ולא נו� ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"�פקד�
היא. זנ�ת ְְִ�מ�

.ÂÎא�ה �לא לי�ב ר�אי האי� עקרהואי� י�א ולא , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
���א ��א לא�ה �ר��ת לולד; רא�יה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ�זקנה
י�א ולא זקנה, �ח�ר י�א ולא לסריס. ���א א� ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלע�ל�,

לזנ�ת. ��ר� זה ��בר � יל�ה ְְִֵֵֶֶַָָָָזק�

.ÊÎ��ע �ד�ר לא � ה���אי� מ� א��� את ��ר� מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכ�
זנ�ת לידי יב�א� ��א �ד�ר�חצר, לא �ה�, היה וא� . ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

��ב�י החצרות]ע�� פתוחי� נ���[אליו קט�, �כפר ; ְִִַָָָָ
�גר��ה לתבע�; �ליח ע��ה אצל�, מלוה ל� היה ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָָ�מב�י.
מ�ת א�ת� מ�י� א� א�ת�, מנ�י� � לדי� המגר� ע� ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��אה
�די� לתבע� מ�רת האר�סי�, מ� נת�ר�ה וא� ְְְִֶֶָ�ְְְְִִִִֵַָָָמר��ת.

הא מ� א� ,�� �ס ל�� היה וא� ע��; אס�ר.ולד�ר ר�סי� ְְִִִִִֵַַָָָָָָ
החצר היתה וא� מ�ניו; נדחית היא מי? מ�ני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מי

מ�ניה. י�חה ה�א ,���ִִֶֶֶָָָָ

.ÁÎ��לגר ודע�� א�ה ל�א לאד� "אלאס�ר ��אמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וא� א��". לבטח י��ב וה�א רעה, רע� על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ�חר�

מ�ר. לימי�, א�ת� נ��א �ה�א ��ח�ה ָ�ְְִִִֵֶַָָָָה�דיע�

.ËÎאחרתולא �מדינה וא�ה ז�, �מדינה א�ה אד� י�א ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
א��, ואח�ת אח�ת�, נ��א �� ונמצא ה�מי�, יאריכ� ��א �ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
�ד�ל אד� היה וא� י�דע; ואינ� �ה�, וכ��צא אביו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואח�ת
מ�ר זה הרי � ויד�עי� מפרסמי� זרע� והרי יד�ע, .��מ� ְְְֲֵֶַַַָ�ְֲִִִֵֶָ�ָ

.Ïמ���חת ולא מצרעי�, מ���חת לא א�ה אד� י�א ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹֹֹלא
�� �ניה� ��ב�א� �עמי� �ל�ה �החזק� וה�א, � .נכ�י� ְְִִֶ�ְְְְְִֵֶֶָָָָֹ

.‡Ïלאא�ה ל�לי�י � ומת� אנ�י�, ל�ני ���את ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לאת��א יכנס. נתק��ה, ואפ�� תצא; לא נ�את, וא� ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

�ל לזרע� ח��ל �מ� ��ה �הנת, האר� ע� י�ראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�א
יפה, ע�לה ז��ג� �אי� חכמי�, אמר� � נ�א וא� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאהר�;

קטטה א� �מהרה, היא א� ה�א מת א� �ני�, �לא מת ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹא�א
זה הרי �הנת, ���א חכמי� �למיד אבל �יניה�. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�היה

�אחד. �כה�ה ��רה הרי � �מ��ח ְֶָָ�ְֲֵָָ�ְֶָנאה

.·Ï,לה�� א� מת �א� � האר� ע� �ת אד� י�א ִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ולא ה��רה. �תר י�דעת א�� �אי� יהי�; האר� ע�י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ניו
�מי האר�, לע� ��� ה��ת� ��ל � האר� לע� ��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָי�יא
ע� א� וא�כל, ��רס הארי מה הארי: לפני �נתנ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ��פת�
אד� ימ�ר �לע�ל� �ני�. ��ת ל� ואי� �ב�על, מ�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאר�
א� מת �א� � חכמי� �למיד �ת וי�א ל�, ��� מה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ל
חכמי� לתלמיד ��� י�יא וכ� חכמי�; �למידי �ניו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��לה,
חכמי� �למיד �ל �בית� מריבה ולא מג�ה �בר �אי� �. ְֵֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ

כב ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

זקנה‡. �י� הערי�ת, מ� ערוה ע� להתיחד �י�אס�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
�נ�, ע� מהא� ח�� ערוה; לג��ת ��ר� זה ��בר � ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיל�ה
��ר�ה וחת� נ�ה. א��� ע� וה�על ,��� ע� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
ה�א א�א ע��, להתיחד אס�ר � ��בעל קד� נ�ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹא���
עליה �א וא� ה��י�; �י� י�נה והיא האנ�י�, �י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָי��

לה מ�ר � נטמאת �� ואחר רא��נה ע��.�יאה תיחד ְְִִִַַָָָָ�ְְִִֵַָָ

לפיכ�·. ה�המה; ועל זכ�ר מ��ב על י�ראל נח�ד� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
ע�ה� להתיחד א��ר זכ�ראי� מ�ח�ד אפ�� נתרחק וא� . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

מרחיקי� הי� החכמי� �גד�לי מ��ח. זה הרי ְְֲִִִֵַַָָָ�ְְֲֵֵֶָ�בהמה,
מ�י � ערי�ת יח�ד וא��ר ע��. יתיחד� ��א �די ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�המה,

רבינו]ה��לה משה .[עד ַַָָ

ותמר‚. אמנ�� מע�ה על��ארע �ינ� �בית �וד �זר , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ערי�ת. יח�ד �כלל ערוה, �אינ� �י על וא� �נ�יה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיח�ד
ע� ה�תיחד �ל נמצא, ��יי�. יח�ד על �זר� וה�ל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָו��אי
מ�י� � ��יה �י� י�ראלית �י� ע��, להתיחד �אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָא�ה
עליה�; �מכריזי� והא�ה, האי� מר��ת, מ�ת �ניה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
א� ע��, להתיחד �אס�ר �י על �א� � אי� מא�ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָח��
ונמצא� ���ת, עליה לעז לה�ציא ��א ל�קי�, אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתיחד

ממזרי�. �ה� ה�ני� על לעז ְִִִִֵֵֶַַַַַָמ�ציאי�

ע��,„. א��� היתה א� � ע�� להתיחד �אס�ר א�ה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ�ל
מ��ר�� �א��� מ�ני להתיחד, מ�ר זה לאהרי אבל ; ֲֵֶ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

�אי� � ע�� �א��� �י על א� ה��י, ע� י�ראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�תיחד
���ה. לה� ואי� מ��ר��, ��י �ל ְְְְִֵֶֶַַָָא���

ספר‰. לל�ד� לג�י י�ראלי �ינ�ק מ�סרי� אי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַוכ�
זכ�ר מ��ב על ח��די� ���� מ�ני א�נ�ת, ואי��לל�ד� . ְְַ�ְִֵֶָ�ְְְֲִִֵַַָ

�פ�נדקא�ת �המה דרכי�]מעמידי� ��יי�,[מלו� �ל ְְְְֲִִִֵֶַָָ
נקב�ת. אצל �נקב�ת זכרי� אצל זכרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואפ��

.Â�זכרי�ואי אפ�� ��י, לר�עה וע�� ח�ה �המה מ�סרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
הר�עת על ח��די� ���� מ�ני � ל�קבה �נקב�ת ְֲִַַַָָ�ְְְְִֵֵֵֶַָָָלזכר

ונאמר:�המה �בהמה, �זכ�ר אס�רי� �ה� �ארנ� �כבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מכ��ל". ת�� לא ע�ר ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני

.Ê���� מ�ני לג�יה? נקבה �המה מ�סרי� אי� מה ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�מ�ני
אפ�ר ז�, ��יה ע� ל��ב ה��א� �כ��ב�א נ�אפי�, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ�חזקת
ימצא�ה, אפ�� א� ה�המה; ע� וי��ב ימצא�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��א

ה�המה ע� .י��ב ְְִִֵַַָ
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ה�ביסה �ה�אעל א�ה �ל צבע �בגדי להס��ל ואפ�� ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הרה�ר. לידי יב�א ��א אס�ר, � ְִִִֵֶַָָָֹמ�יר�

.·Îא�א אחריה, לה�� ל� אס�ר � ���ק �א�ה ��גע ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָמי
�מס�ק� ���קר� המה�� וכל לאח�ריו; א� לצדדי� ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ

�תח על יעבר ולא האר�. ע�י מ��י זה הרי א�ה, ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאח�רי
�קרב "ואל ��אמר: א��ת, אר�ע ��רחיק עד ז�נה, ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָָא�ה

�ית�". �תח ֵֶֶַָאל

.‚Îמב��יו� יד� ל�לח נ��י �אינ� למי ,[ביציו]ואס�ר ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ
יכניס לא � ט��ר� מ�חת ואפ�� הרה�ר; לידי יב�א ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹ��א
לא � מי� ה��י� וא� הרה�ר. לידי יב�א ��א יד�, ְְְִִִִִִֵֶַָָָָָֹאד�
נ��י, היה וא� הרה�ר; לידי יב�א ��א �די �א�ה, ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹיאחז
לא�ה יד� י��יט לא � נ��י �אינ� �בי� נ��י �בי� ִֵֵֵֶַָָָָָָֹ�מ�ר.

לנקביו. צרי� �ה�א ��עה א�א ְְְִִֶֶָָָָָָָ�לל,

.„Îאחד הת�אר � החכמי� �גד�לי הרא��ני� ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָחסידי�
��� ��ילה נס��ל לא ��ע�ל� �הת�ארמה� מי �מה� , ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

��נה ���� מ�ני א���; �צ�רת מע�ל� הת��נ� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ��א
ה�ד��י�. לבב א�חז�ת �ה� האמת לדברי הבאי ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמ�ברי

.‰Î�לפרק סמ�� �בנ�תיו �ניו אד� לה�יא חכמי� ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָמצות
הרה�ר א� זנ�ת לידי יב�א� י�יח�, �א� נאמר:� זה ועל ; ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

��ה לקט�, א�ה לה�יא ואס�ר תחטא". ולא נו� ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹ"�פקד�
היא. זנ�ת ְְִ�מ�

.ÂÎא�ה �לא לי�ב ר�אי האי� עקרהואי� י�א ולא , ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹ
���א ��א לא�ה �ר��ת לולד; רא�יה �אינ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹ�זקנה
י�א ולא זקנה, �ח�ר י�א ולא לסריס. ���א א� ְְְְְִִִִֵֵָָָָָָָֹֹלע�ל�,

לזנ�ת. ��ר� זה ��בר � יל�ה ְְִֵֵֶֶַָָָָזק�

.ÊÎ��ע �ד�ר לא � ה���אי� מ� א��� את ��ר� מי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָֹוכ�
זנ�ת לידי יב�א� ��א �ד�ר�חצר, לא �ה�, היה וא� . ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹ

��ב�י החצרות]ע�� פתוחי� נ���[אליו קט�, �כפר ; ְִִַָָָָ
�גר��ה לתבע�; �ליח ע��ה אצל�, מלוה ל� היה ְְְְְְִִֶַָָָָָָָָָ�מב�י.
מ�ת א�ת� מ�י� א� א�ת�, מנ�י� � לדי� המגר� ע� ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ��אה
�די� לתבע� מ�רת האר�סי�, מ� נת�ר�ה וא� ְְְִֶֶָ�ְְְְִִִִֵַָָָמר��ת.

הא מ� א� ,�� �ס ל�� היה וא� ע��; אס�ר.ולד�ר ר�סי� ְְִִִִִֵַַָָָָָָ
החצר היתה וא� מ�ניו; נדחית היא מי? מ�ני נדחה ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ�מי

מ�ניה. י�חה ה�א ,���ִִֶֶֶָָָָ

.ÁÎ��לגר ודע�� א�ה ל�א לאד� "אלאס�ר ��אמר: , ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָ
וא� א��". לבטח י��ב וה�א רעה, רע� על ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ�חר�

מ�ר. לימי�, א�ת� נ��א �ה�א ��ח�ה ָ�ְְִִִֵֶַָָָָה�דיע�

.ËÎאחרתולא �מדינה וא�ה ז�, �מדינה א�ה אד� י�א ְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָָָָֹ
א��, ואח�ת אח�ת�, נ��א �� ונמצא ה�מי�, יאריכ� ��א �ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
�ד�ל אד� היה וא� י�דע; ואינ� �ה�, וכ��צא אביו, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָואח�ת
מ�ר זה הרי � ויד�עי� מפרסמי� זרע� והרי יד�ע, .��מ� ְְְֲֵֶַַַָ�ְֲִִִֵֶָ�ָ

.Ïמ���חת ולא מצרעי�, מ���חת לא א�ה אד� י�א ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָֹֹֹֹלא
�� �ניה� ��ב�א� �עמי� �ל�ה �החזק� וה�א, � .נכ�י� ְְִִֶ�ְְְְְִֵֶֶָָָָֹ

.‡Ïלאא�ה ל�לי�י � ומת� אנ�י�, ל�ני ���את ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לאת��א יכנס. נתק��ה, ואפ�� תצא; לא נ�את, וא� ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

�ל לזרע� ח��ל �מ� ��ה �הנת, האר� ע� י�ראל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�א
יפה, ע�לה ז��ג� �אי� חכמי�, אמר� � נ�א וא� ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאהר�;

קטטה א� �מהרה, היא א� ה�א מת א� �ני�, �לא מת ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹא�א
זה הרי �הנת, ���א חכמי� �למיד אבל �יניה�. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ�היה

�אחד. �כה�ה ��רה הרי � �מ��ח ְֶָָ�ְֲֵָָ�ְֶָנאה

.·Ï,לה�� א� מת �א� � האר� ע� �ת אד� י�א ִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלא
ולא ה��רה. �תר י�דעת א�� �אי� יהי�; האר� ע�י ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ�ניו
�מי האר�, לע� ��� ה��ת� ��ל � האר� לע� ��� ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָי�יא
ע� א� וא�כל, ��רס הארי מה הארי: לפני �נתנ� ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ��פת�
אד� ימ�ר �לע�ל� �ני�. ��ת ל� ואי� �ב�על, מ�ה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹהאר�
א� מת �א� � חכמי� �למיד �ת וי�א ל�, ��� מה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ�ל
חכמי� לתלמיד ��� י�יא וכ� חכמי�; �למידי �ניו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ��לה,
חכמי� �למיד �ל �בית� מריבה ולא מג�ה �בר �אי� �. ְֵֶָָ�ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ

כב ּפרק ּביאה אּסּורי ¤¤¨¦¥¦§¦הלכֹות

זקנה‡. �י� הערי�ת, מ� ערוה ע� להתיחד �י�אס�ר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
�נ�, ע� מהא� ח�� ערוה; לג��ת ��ר� זה ��בר � ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיל�ה
��ר�ה וחת� נ�ה. א��� ע� וה�על ,��� ע� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָוהאב
ה�א א�א ע��, להתיחד אס�ר � ��בעל קד� נ�ה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹא���
עליה �א וא� ה��י�; �י� י�נה והיא האנ�י�, �י� ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָי��

לה מ�ר � נטמאת �� ואחר רא��נה ע��.�יאה תיחד ְְִִִַַָָָָ�ְְִִֵַָָ

לפיכ�·. ה�המה; ועל זכ�ר מ��ב על י�ראל נח�ד� ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
ע�ה� להתיחד א��ר זכ�ראי� מ�ח�ד אפ�� נתרחק וא� . ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָ

מרחיקי� הי� החכמי� �גד�לי מ��ח. זה הרי ְְֲִִִֵַַָָָ�ְְֲֵֵֶָ�בהמה,
מ�י � ערי�ת יח�ד וא��ר ע��. יתיחד� ��א �די ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹה�המה,

רבינו]ה��לה משה .[עד ַַָָ

ותמר‚. אמנ�� מע�ה על��ארע �ינ� �בית �וד �זר , ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ערי�ת. יח�ד �כלל ערוה, �אינ� �י על וא� �נ�יה, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָיח�ד
ע� ה�תיחד �ל נמצא, ��יי�. יח�ד על �זר� וה�ל ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָו��אי
מ�י� � ��יה �י� י�ראלית �י� ע��, להתיחד �אס�ר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָא�ה
עליה�; �מכריזי� והא�ה, האי� מר��ת, מ�ת �ניה� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאת
א� ע��, להתיחד �אס�ר �י על �א� � אי� מא�ת ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָח��
ונמצא� ���ת, עליה לעז לה�ציא ��א ל�קי�, אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנתיחד

ממזרי�. �ה� ה�ני� על לעז ְִִִִֵֵֶַַַַַָמ�ציאי�

ע��,„. א��� היתה א� � ע�� להתיחד �אס�ר א�ה ְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָ�ל
מ��ר�� �א��� מ�ני להתיחד, מ�ר זה לאהרי אבל ; ֲֵֶ�ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

�אי� � ע�� �א��� �י על א� ה��י, ע� י�ראלית ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַ�תיחד
���ה. לה� ואי� מ��ר��, ��י �ל ְְְְִֵֶֶַַָָא���

ספר‰. לל�ד� לג�י י�ראלי �ינ�ק מ�סרי� אי� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַוכ�
זכ�ר מ��ב על ח��די� ���� מ�ני א�נ�ת, ואי��לל�ד� . ְְַ�ְִֵֶָ�ְְְֲִִֵַַָ

�פ�נדקא�ת �המה דרכי�]מעמידי� ��יי�,[מלו� �ל ְְְְֲִִִֵֶַָָ
נקב�ת. אצל �נקב�ת זכרי� אצל זכרי� ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָואפ��

.Â�זכרי�ואי אפ�� ��י, לר�עה וע�� ח�ה �המה מ�סרי� ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ
הר�עת על ח��די� ���� מ�ני � ל�קבה �נקב�ת ְֲִַַַָָ�ְְְְִֵֵֵֶַָָָלזכר

ונאמר:�המה �בהמה, �זכ�ר אס�רי� �ה� �ארנ� �כבר . ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מכ��ל". ת�� לא ע�ר ְְְִִִִֵֵֵֹ"ולפני

.Ê���� מ�ני לג�יה? נקבה �המה מ�סרי� אי� מה ָ�ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ�מ�ני
אפ�ר ז�, ��יה ע� ל��ב ה��א� �כ��ב�א נ�אפי�, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ�חזקת
ימצא�ה, אפ�� א� ה�המה; ע� וי��ב ימצא�ה, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ��א

ה�המה ע� .י��ב ְְִִֵַַָ
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.Áהר�ה אנ�י� ע� אפ�� אחת א�ה תתיחד עדלא � ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
אחד אי� יתיחד לא וכ� מה�; אחד �ל א��� �� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��היה

הר�ה נ�י� ע� �אפ�� הר�ה אנ�י� ע� הר�ה נ�י� . ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָ
מ�פני�, וה��י� מ�ח�� האנ�י� הי� ליח�ד. ח���י� ְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָאי�
לבי� א�ה �פר�ה מ�ח��, וה��י� מ�פני� האנ�י� ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָא�
אפ�� יח�ד. מ��� אס�רי� � ה��י� לבי� אי� א� ְֲֲֲִִִִִִִֵַָָָהאנ�י�
ע� להתיחד ל� אס�ר ה��י�, ע� �מלאכ�� �עסק� ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָאי�
יפנה א� ע��, וא��� ע�ה� יתע�ק יע�ה? �יצד ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה��י�.

אחרת. ְִֶֶַָָלמלאכה

.Ëצר�ת ��י ע� א� יבמ�ת, ��י ע� להתיחד ְְְְְִִִֵֵֵַָָָ�מ�ר
לאחד] �בת[נשואות א�ה ע� א� וחמ�ת�, א�ה ע� א� ,ֲִִִִַַָָָ

ז�, את ז� ���נא�ת מ�ני חמ�ת�; �בת א�ה ע� א� ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָ�על�,
ע�� ��� א�ה ע� להתיחד מ�ר וכ� ז�. על ז� מח��ת ְְִִִִֵֵֶַָָָ�ְְֵֵַַאי�
עצמ� מ�סרת ואינ� �יאה, טע� ���דעת קט�ה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ�ינקת
ס�ד�. את מג�ה ז� �הרי �פניה, מז�ה �אינ� � ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלביאה

.È� �למ�ה ��ע מ�� ותינ�ק �למ�ה, �ל� מ�ת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ�ינקת
א�ה יח�ד על א�א �זר� ��א ע�ה�; להתיחד ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ�מ�ר

לביאה הרא�י ואי� לביאה, .הרא�יה ְְְְִִִָָָָָָ

.‡È�אי � נתיחד וא� ה��י�; ע� מתיחד אינ� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָאנ�ר�גינ�ס
ע� מתיחד האי� אבל ספק. �ה�א מ�ני א�ת�, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָמ�י�

ה�מט�� וע� .האנ�ר�גינ�ס ְְְִִַַָ�ְ

.·È,ליח�ד ח���ת אינ� � �עיר �על� �היה אי� ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָא�ת
�� �ס זה היה וא� עליה; �על� �אימת אליה]מ�ני ,[רגיל ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ע��, יתיחד לא � קר�בת� �היתה א� ע��, ��דלה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ�ג��
והיה א�ה, ע� ה�תיחד �ל וכ� �עיר. ��על� �י על ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוא�
יח�ד. מ��� ח���י� אי� � הר�י� לר��ת �ת�ח ְְִִִִִֵֶַַַַָָה�תח

.‚Èא��ת� מ�ני �ינ�ק�ת, יל�ד לא א�ה, ל� �אי� ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָֹמי
���י�; מת�רה ונמצא לבניה�, ה�פר לבית �א�ת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָה�ני�
�אי� �ה� אב�תיה� מ�ני קט�י�, תל�ד לא א�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹוכ�
צרי� המל�ד ואי� ע��. מתיחדי� ונמצא� �ניה�, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ�גלל
�בית� היא א�א ה�פר, �בית ע�� �ר�יה א��� ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ��היה

�מק�מ�. מל�ד ְְְִֵַוה�א

.„Èמס�ר�ת ה��י� ��הי� חכמי� ע�[משוחחות]��נ� ז� ְְְְֲִִִִִֶַַָָ
יח�ד. מ��� � אי� �� י�נס ��א �די ה��א, �בית ְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹז�

.ÂË��� חצר ��מר להי�ת וכ�ר נאמ� אד� ממ�י� ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאי�
�ח�� ע�מד �ה�א �י על א� נ�י�, �אי��� � ִִֵֵֶֶַַַָָ

למ��ת[אחריות]א��טר���ס לאד� ואס�ר לערי�ת; ְְְְֲַַָָָָָ
עברה. לדבר א��� ינהיג ��א �ית�, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹא��טר���ס

.ÊË,אלמנה �� ��� �חצר ל��� חכמי� לתלמיד א�אס�ר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
היתה �� א� א�א הח�ד; מ�ני � ע�� מתיחד �אינ� �י ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעל
ולא הח�ד. מ�ני �לב, לג�ל אס�רה אלמנה וכ� ע��. ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹא���

קט�י� אפ�� זכרי�, עבדי� א�ה הח�ד.תקנה מ�ני � ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָ

.ÊÈערי�ת �סתרי ��ר�י� מפורשי�]אי� שאינ� [האיסורי� ְְְֲִִֵֵָ
וה�ני� הרב, ��אילת טר�ד �האחד מ�ני � ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ��ל�ה
�לפי ל�מע, �נ�יה �ע�� ואי� זה ע� זה ונ�תני� ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָֹנ��אי�
דבר ל� נס��ק א� ערי�ת, אצל קר�בה אד� �ל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ��ע��
�די ל�ני�, א�א ��ר�י� אי� לפיכ� להקל; מ�רה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ��מע
הרב. מ� ���מע מה וי�דע ל�� מפ�ה ה��מע האחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ��היה

.ÁÈ,�הע לרב ק�ה �ה�א ��� ה��רה �כל �בר ל� ְֶֶָָָָֹ�ְְֵַָָָָאי�
האס�ר�ת וה�יא�ת הערי�ת מ� לפר� אמר�א�א . ְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹ

וק�ל� �כ� הערי�ת, על י�ראל ��צט�� ��עה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָחכמי�:
למ��חתיו", "�כה ��אמר: � �בבכ�ה �תרעמת ז� ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹמצוה

מ��ח�ת. עסקי ְְִִֵַָעל

.ËÈמתא�ה אד� �ל נפ�� וערי�ת, �זל חכמי�: ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָואמר�
�אי� �זמ�, זמ� �כל קהל מ�צא א�ה ואי� �מח�ד��. ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָלה�

אס�ר�ת �בביא�ת �ערי�ת �ר�צי� 'רב�ה� חכמי�: ואמר� . ְְְְֲֲֲִִִֶָָָָָֹ
הרע'. ל��� �אבק וה�ל �ערי�ת, �מע�ט ְְֲֲִֵַַַַָָָָָֹ�גזל,

.Îלהר�יל� זה, �דבר יצר� לכ� לאד� ל� רא�י ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹלפיכ�
טה�רה �במח�בה יתרה �קד�ה �דיעצמ� נכ�נה �בדעה ְְִַ�ְְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָ

�ד�לי ה�ד�ל. ה��ר� �ה�א ה�ח�ד, מ� וי�הר מה�; ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָלה�צל
ב�י, מ�ני �י 'ה�הר� לתלמידיה�: א�מרי� הי� ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָהחכמי�
��א לתלמידיה� לל�ד �די � כ�תי' מ�ני �י ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה�הר�

ה�ח�ד. מ� ויתרחק� זה, מ�בר ְְְְֲִִִִִֶַַַָָית����

.‡Îה�ח�ק מ� להתרחק ינהג �מ�בריוכ� ה�כר�ת, �מ� , ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַ
�ל[תאווה]עגבי� מעל�ת וה� ה�, �ד�לי� ��רמי� �א�� � ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָ

�ד�לה. לטהרה ��ר� זה ��נהג א�ה, �לא י�ב ולא ְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹֹערי�ת;
ת�רה, לדברי �מח�ב�� עצמ� יפ�ה אמר�: זאת מ�ל ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹיתרה
א�א מת��רת ערי�ת מח�בת �אי� � �חכמה �ע�� ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוירחיב
אהבי� "א�לת א�מר: ה�א �בחכמה החכמה; מ� �נ�י ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ�לב
תמיד". ���ה �אהבת� עת, �כל יר�� ��יה ח�, ְְְֲִִֵֶַָָָָ�ְְֲֵֶַַַַָויעלת

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£
ע�ה,י מצו�ת אר�ע � מצו�ת וע�רי� �מ�נה �כלל� �ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ

פרט�: ה�א וזה תע�ה; לא מצו�ת וע�רי� ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹואר�ע
לטה�רה;(א) טמאה �י� להב�יל וח�ה �המה �סימני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹלב�ק
לטה�ר;(ב) ה�מא �י� להב�יל הע�� �סימני ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹלב�ק
לטה�ר;(ג) טמא �י� להב�יל חגבי� �סימני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֹלב�ק
(ה)(ד) לטה�ר; טמא �י� להב�יל �גי� �סימני ��אלב�ק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(ו) טמאה; וח�ה �המה טמא;לאכל ע�� לאכל ��א ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ
(ח)(ז) טמאי�; �גי� לאכל הע��;��א �ר� לאכל ��א ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ
(י)(ט) האר�; �ר� לאכל האר�;��א רמ� לאכל ��א ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ
(יב)(יא) לאר�; ���צא ה�ר�ת ��לעת לאכל ��א��א ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(יג) ה�י�; �ר� (יד)לאכל נבלה; לאכל להנ�ת��א ��א ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ
(טו) ה�סקל; (טז)���ר טרפה; לאכל לאכל��א ��א ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(יז) החי; מ� (יח)אבר ;�� לאכל חלב��א לאכל ��א ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ
(יט) טה�רה; (כ)�המה ה��ה; �יד לאכל לאכל��א ��א ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
(כא) �חלב; (כב)��ר לב�ל�; לח���א לאכל ��א ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
(כג) חד�; (כד)�ב�אה החד�; מ� קלי לאכל ��א��א ְֱִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

(כה) החד�; מ� �רמל (כו)לאכל ערלה; לאכל ��א��א ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
(כז) ה�ר�; �לאי (כח)לאכל טבל; לאכל ��א��א ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ

א��. �פרקי� א�� מצו�ת �בא�ר נס�. יי� ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָל���ת

א ּפרק אסּורֹות מאכלֹות ¤¤£¨£©§¦הלכֹות

�ה�מצות‡. ��ב�ילי� ה�ימני� ה� �המהע�ה �י� ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
לאכל� מ�ר �אי� �בי� לאכל�, ���ר וחגב ודג וע�� ְְָָָ�ְְֵֵֶָָָ�ְְְְֶַָָָָוח�ה

- h"qyz'd lel` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�בי� ל�מאה, ה�הרה ה�המה �י� "והב�ל�� ��אמר: �ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הח�ה �בי� ה�אכלת, הח�ה "�בי� ל�הר", ה�מא ֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהע��

תאכל". לא ֲֵֵֶָֹא�ר

���רהסימני·. נת�ר�� וח�ה סימני�:�המה �ני וה� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
וכל �ניה�. ��הי� עד � �רה" �"מעלת �רסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
העלי��. ��חי ��י� ל� אי� �רה, מעלת �היא וח�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�המה
� �רסה מפרסת היא הרי �רה, מעלת �היא �המה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
היא הרי �רסה, מפרסת �היא �המה וכל ה�מל; מ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָח��

החזיר. מ� ח�� � �רה ֲֲִִֵַַַָמעלת

�מצא�‚. מ�יר�, ואינ� ��ד�ר �המה ה��צא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ�,
למעלה, ��י� ל� אי� א� �פיה: ��דק � ה�רס�ת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחת�כת
�המה מצא �מל. ���יר וה�א � טה�רה �היא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ�יד�ע
טה�רה �ס�עה, היא א� �פרס�תיה: ��דק � חת�� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ��יה

חזיר ���יר וה�א �� חת�כ�ת ורגליה חת�� �יה מצא . ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
העק� �כנפי ���חט�ה אחר �� הזנב]��דק א�[בקצה : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וערב �תי מה�� �� ��ר� ולרוחב]מצא לאור� ,[נקרע ְְְִֵֵֶַָָָָָָ
ער�ד ���יר וה�א � בר]טה�רה ��ר�,[חמור ה�א ��� ; ְְְִֵֶֶַָָָ

וערב. �תי ְְִֵֵֶַָמה��

�י„. על א� � טמאה �המה �מי� ��לדה טה�רה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�המה
א� ס�ס �מי� א�א �רה, מעלה ולא �רסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�אינ�

�אכילה מ�ר זה הרי � �בר לכל �ברי�חמ�ר ��ה . ְֲֲֵֶָָָ�ְֲִִֶַַָָָ
מע�רת �רה ה�יח א� אבל �פניו. ���לדה ֶֶ�ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָאמ�רי�?
�י על א� � אחריה �ר�� חזיר �מי� �מצא �בא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ�עדר�,
��א �אכילה; ואס�ר ספק, זה הרי � מ��ה י�נק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

ה�ה�רה. אחר ונכר� נ�לד, ה�מאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמ�

�י‰. על א� � טה�רה �המה �מי� ��לדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�המה
לכל ��ר �מי� ה�א והרי �רה, �מעלה �רסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ה�א
מ� �ה�דל �אכילה; אס�ר זה הרי � �ה �מי� א� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�בר,

טה�ר � ה�ה�ר מ� וה�דל טמא, � טמאה�מא �ג לפיכ� . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה טה�ר ודג אס�ר, טה�ר, דג �מעי �ג��מצא �מעי �מצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

�לע�. א�א ���ליו, �אינ� לפי � מ�ר ְְִִֵֶֶָָָָ�ֵָטמא,

.Â�ל ��� �ר�ה ,�� ��מצא א� ��לדה, טה�רה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�המה
היא וז� �אכילה; אס�רה � �דר�ת ���י ג�י� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ�ני
לא זה "את ��אמר: ���רה, ��אמרה ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹה"�ס�עה"
ה�ס�עה" ה�רסה �מ�פריסי ה�רה מ�עלי ,תאכל� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

בהמ�ת. ל��י �ס�עה ���לדה �ר�ה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָ�ל�מר

.Êה�א� �י על א� � ע�� �מ�ת �� ��מצא �המה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכ�
ה�מצא מ� ה�ר לא �אכילה; אס�ר זה הרי טה�ר, ְִִַַָ�ֲֲִֵֶַָָָֹע��

�רסה ל� ��� מה א�א .�בהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á��ח �אכילה, ���ר ��ע�ל� וח�ה �המה �כל ל� ֲִַָָ�ְְְְֵֵֶֶַָָָָָאי�
ה�יני� וה�מע�רת � בהמה מיני �ל�ה ���רה: ה�נ�יי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ויחמ�ר, �צבי, א�ל, � ח�ה מיני ו�בעה ועז; �ה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ��ר,
ה�ר ��ר �ג�� � �מיניה� ה� וזמר. �תא�, ודי��, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹוא��,
�מיניה�, מיני� הע�רה וכל ה��ר. מ�י� �ה� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוה�ריא,
אינ� מ�יר�, �ה�א מי לפיכ�, פרסה; �מפריסי גרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמעלי

�רגלי�. ולא ��ה לא לב�ק ְְְִִִֶַַַָָֹֹֹצרי�

.Ëלהב�יל אנ� צריכי� �אכילה, מ�רי� ���� �י על ְְְֲִִִִִַַָָָ�ָ�ִֶַַא�
טה�רה וח�ה טה�רה �המה מ�ר,�י� חל�� � �הח�ה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ָ

ואי� �כרת, חל�� � ה�ה�רה וה�המה ���י; טע�� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמ�
���י. טע�� ִָָָ�מ�

.È�ה ה�מ�עה מ�י ח�ה, מפריסוסימני �ה�א מי� �ל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מפ�ל�ת קרני� ל� וי� �רה, �מעלה חלקות]�רסה �ג��[אינ� ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָ�ְָ

מפ�ל�ת קרניו �אי� וכל �ו�אי. טה�רה ח�ה זה הרי � ָ�ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהא�ל
�ר�כ�ת קרניו הי� א� וחד�ק�ת[עקומות]� ה��ר, �קרני ְְְְֲִֵַַַַָָ

והד�ר�ת[מפותלות] �ה�, מבלע החדק ויהיה העז, ְֲֶַָָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ�קרני
��הי�[עגולות] עד טה�רה; ח�ה ז� הרי � ה�בי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�קרני

והד�ר�ת. וחד�ק�ת, �ר�כ�ת, � א�� סימני� �ל�ה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹ��רני�

.‡Èבעת� אבל מ�יר�; �אינ� �מי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ��ה
לא אפ�� א�ת�, מ�יר היה א� ���רה, האמ�רי� ח�ה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
�מ� לכ��ת וח�ב חל��, א�כל זה הרי � קרני� ל� .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.·Èה�א �המה מי� � ה�ר וה�ר���ר חיה]; א�[�� � ְְִֵֵֶֶַַַָָ
הרי אחת, קר� א�א ל� �אי� �י ח�ה{על ספק)}ה�א .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חל�� � �המה מי� א� ח�ה מי� ה�א א� ל� ��ס��ק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל
�מ�. את �מכ�י� עליו, ל�קי� ואי� ְְִִֵֶַָָָָאס�ר

.‚Èה�א טה�רה, ח�ה ע� טה�רה �המה מ� ה�א ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ�לאי�
אס�ר חל�� � '��י' אתה�קרא �מכ�י� עליו, ל�קי� ואי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

�לל. טה�ר מ�י� מתע�ר טמא מי� ואי� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ�מ�;

.„Èה��רה מ� נת�ר�� לא טה�ר ע�� מנהסימני א�א , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
וה�יני� מ�רי�. הע�� מיני ��אר �לבד, טמאי� ְִִִַָ�ְְְִִִִִֵֵַָָמיני�

(א) ה�: וא�� מי�, וע�רי� אר�עה � נ�ר;האס�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האמ�רה "הראה" והיא �אה, (ד) עזנ�ה; (ג) �רס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
�מ�נה האמ�רה "ה��ה" והיא א�ה, (ה) ת�רה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ�מ�נה
�ה� מ�לל "למינ�", �� �ת�ב ��� הא�ה, מי� (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָת�רה;

וזרזיר (ח) ע�רב; (ז) מיני�; �ע�רב�ני נאמר ��� , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) ה�רזיר; את להביא ותחמס;"למינ�", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

��� ה��, מי� וה�א ו��רניקא, (יג) ונ�; (יב) ו�ח�; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינ���; (טז) ו�ל�; (טו) וכ�ס; (יד) "למינה�"; �� ְְְְְִֵַָָָ�ת�ב
וחסידה; (כ) ורח�; (יט) וקאת; (יח) ותנ�מת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

�� האנפה, �מי� (כב) והאנפה; "למינ�";(כא) �� נאמר � ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעט�� (כד) וה��כיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

.ÂËהרי � �ב�מ�תיה� א�� �מיני� �קי �ה�א מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָ�ל
�דיקה צרי� ואי� מה�, �אינ� ע�� �ל א�כל וע��זה ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

�א�ת� ���ט �בר ��היה וה�א � �מסרת נאכל ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹטה�ר
ה�יר זה 'ע�� ל�מר: צ�ד ונאמ� טה�ר. ע�� ��ה ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמק��
�קי �ה�א צ�ד א�ת� �החזק וה�א � ה��ד' ר�י ְִֶַַָָ�ְִִֶַַַָלי

�ב�מ�תיה�. א�� ְְִִִֵֵֶ�מיני�

.ÊËדק�� � �מ�תיה� י�דע ואינ� מ�יר� �אינ� �סימני�מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
�יד�ע וא�כל, ��רס �ה�א ע�� �ל חכמי�: ��תנ� ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָא��
י� א� � וא�כל ��רס ו�אינ� וטמא. ה�יני� מא�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָ�ה�א
וא�� טה�ר; ע�� זה הרי א��, סימני� מ�ל�ה אחד ��ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

זפק א� יתרה, אצ�ע אגירה]ה�: �[שקיק ה�ראה והיא � ְְְִֵֵֶֶֶַַָ�ְָ
קרקבנ� �היה העו�]א� ��ד.[קיבת נקל� ֶָָ�ְְְִַָָָ

.ÊÈרס�� �אינ� מי� האס�רי� ה�יני� א�� �כל �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ועזנ�ה; מ�רס ח�� א��, סימני� מ�ל�ה אחד �� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹוי�
ה�� א�י �מד�ר�ת א�א ����ב, מצ�יי� אינ� ועזנ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�פרס

ה���ב ס�� �ה� מאד עד .הרח�ק�ת ְְִֵֶַַָֹ



עט - h"qyz'd lel` 'a ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

�בי� ל�מאה, ה�הרה ה�המה �י� "והב�ל�� ��אמר: �ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הח�ה �בי� ה�אכלת, הח�ה "�בי� ל�הר", ה�מא ֱֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהע��

תאכל". לא ֲֵֵֶָֹא�ר

���רהסימני·. נת�ר�� וח�ה סימני�:�המה �ני וה� , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
וכל �ניה�. ��הי� עד � �רה" �"מעלת �רסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
העלי��. ��חי ��י� ל� אי� �רה, מעלת �היא וח�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�המה
� �רסה מפרסת היא הרי �רה, מעלת �היא �המה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
היא הרי �רסה, מפרסת �היא �המה וכל ה�מל; מ� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָח��

החזיר. מ� ח�� � �רה ֲֲִִֵַַַָמעלת

�מצא�‚. מ�יר�, ואינ� ��ד�ר �המה ה��צא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ�,
למעלה, ��י� ל� אי� א� �פיה: ��דק � ה�רס�ת ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחת�כת
�המה מצא �מל. ���יר וה�א � טה�רה �היא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ�יד�ע
טה�רה �ס�עה, היא א� �פרס�תיה: ��דק � חת�� ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ��יה

חזיר ���יר וה�א �� חת�כ�ת ורגליה חת�� �יה מצא . ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ
העק� �כנפי ���חט�ה אחר �� הזנב]��דק א�[בקצה : ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

וערב �תי מה�� �� ��ר� ולרוחב]מצא לאור� ,[נקרע ְְְִֵֵֶַָָָָָָ
ער�ד ���יר וה�א � בר]טה�רה ��ר�,[חמור ה�א ��� ; ְְְִֵֶֶַָָָ

וערב. �תי ְְִֵֵֶַָמה��

�י„. על א� � טמאה �המה �מי� ��לדה טה�רה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�המה
א� ס�ס �מי� א�א �רה, מעלה ולא �רסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ�אינ�

�אכילה מ�ר זה הרי � �בר לכל �ברי�חמ�ר ��ה . ְֲֲֵֶָָָ�ְֲִִֶַַָָָ
מע�רת �רה ה�יח א� אבל �פניו. ���לדה ֶֶ�ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָאמ�רי�?
�י על א� � אחריה �ר�� חזיר �מי� �מצא �בא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָ�עדר�,
��א �אכילה; ואס�ר ספק, זה הרי � מ��ה י�נק ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ�ה�א

ה�ה�רה. אחר ונכר� נ�לד, ה�מאה ְְְְִִֵַַַַַַָָמ�

�י‰. על א� � טה�רה �המה �מי� ��לדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ�המה
לכל ��ר �מי� ה�א והרי �רה, �מעלה �רסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ�ה�א
מ� �ה�דל �אכילה; אס�ר זה הרי � �ה �מי� א� ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ�בר,

טה�ר � ה�ה�ר מ� וה�דל טמא, � טמאה�מא �ג לפיכ� . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ
ה טה�ר ודג אס�ר, טה�ר, דג �מעי �ג��מצא �מעי �מצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ

�לע�. א�א ���ליו, �אינ� לפי � מ�ר ְְִִֵֶֶָָָָ�ֵָטמא,

.Â�ל ��� �ר�ה ,�� ��מצא א� ��לדה, טה�רה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ�המה
היא וז� �אכילה; אס�רה � �דר�ת ���י ג�י� ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָ�ני
לא זה "את ��אמר: ���רה, ��אמרה ְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹה"�ס�עה"
ה�ס�עה" ה�רסה �מ�פריסי ה�רה מ�עלי ,תאכל� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹ

בהמ�ת. ל��י �ס�עה ���לדה �ר�ה ְְְְְְִִֵֵֶַָָָ�ל�מר

.Êה�א� �י על א� � ע�� �מ�ת �� ��מצא �המה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכ�
ה�מצא מ� ה�ר לא �אכילה; אס�ר זה הרי טה�ר, ְִִַַָ�ֲֲִֵֶַָָָֹע��

�רסה ל� ��� מה א�א .�בהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ

.Á��ח �אכילה, ���ר ��ע�ל� וח�ה �המה �כל ל� ֲִַָָ�ְְְְֵֵֶֶַָָָָָאי�
ה�יני� וה�מע�רת � בהמה מיני �ל�ה ���רה: ה�נ�יי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ויחמ�ר, �צבי, א�ל, � ח�ה מיני ו�בעה ועז; �ה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ��ר,
ה�ר ��ר �ג�� � �מיניה� ה� וזמר. �תא�, ודי��, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹוא��,
�מיניה�, מיני� הע�רה וכל ה��ר. מ�י� �ה� ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוה�ריא,
אינ� מ�יר�, �ה�א מי לפיכ�, פרסה; �מפריסי גרה ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמעלי

�רגלי�. ולא ��ה לא לב�ק ְְְִִִֶַַַָָֹֹֹצרי�

.Ëלהב�יל אנ� צריכי� �אכילה, מ�רי� ���� �י על ְְְֲִִִִִַַָָָ�ָ�ִֶַַא�
טה�רה וח�ה טה�רה �המה מ�ר,�י� חל�� � �הח�ה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ�ָ

ואי� �כרת, חל�� � ה�ה�רה וה�המה ���י; טע�� ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמ�
���י. טע�� ִָָָ�מ�

.È�ה ה�מ�עה מ�י ח�ה, מפריסוסימני �ה�א מי� �ל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מפ�ל�ת קרני� ל� וי� �רה, �מעלה חלקות]�רסה �ג��[אינ� ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָ�ְָ

מפ�ל�ת קרניו �אי� וכל �ו�אי. טה�רה ח�ה זה הרי � ָ�ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהא�ל
�ר�כ�ת קרניו הי� א� וחד�ק�ת[עקומות]� ה��ר, �קרני ְְְְֲִֵַַַַָָ

והד�ר�ת[מפותלות] �ה�, מבלע החדק ויהיה העז, ְֲֶַָָ�ְְְְִֵֵֵֶֶַַָ�קרני
��הי�[עגולות] עד טה�רה; ח�ה ז� הרי � ה�בי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ�קרני

והד�ר�ת. וחד�ק�ת, �ר�כ�ת, � א�� סימני� �ל�ה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָֹ��רני�

.‡Èבעת� אבל מ�יר�; �אינ� �מי� אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָ��ה
לא אפ�� א�ת�, מ�יר היה א� ���רה, האמ�רי� ח�ה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני
�מ� לכ��ת וח�ב חל��, א�כל זה הרי � קרני� ל� .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.·Èה�א �המה מי� � ה�ר וה�ר���ר חיה]; א�[�� � ְְִֵֵֶֶַַַָָ
הרי אחת, קר� א�א ל� �אי� �י ח�ה{על ספק)}ה�א .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

חל�� � �המה מי� א� ח�ה מי� ה�א א� ל� ��ס��ק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל
�מ�. את �מכ�י� עליו, ל�קי� ואי� ְְִִֵֶַָָָָאס�ר

.‚Èה�א טה�רה, ח�ה ע� טה�רה �המה מ� ה�א ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ�לאי�
אס�ר חל�� � '��י' אתה�קרא �מכ�י� עליו, ל�קי� ואי� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

�לל. טה�ר מ�י� מתע�ר טמא מי� ואי� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ�מ�;

.„Èה��רה מ� נת�ר�� לא טה�ר ע�� מנהסימני א�א , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
וה�יני� מ�רי�. הע�� מיני ��אר �לבד, טמאי� ְִִִַָ�ְְְִִִִִֵֵַָָמיני�

(א) ה�: וא�� מי�, וע�רי� אר�עה � נ�ר;האס�רי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האמ�רה "הראה" והיא �אה, (ד) עזנ�ה; (ג) �רס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
�מ�נה האמ�רה "ה��ה" והיא א�ה, (ה) ת�רה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ�מ�נה
�ה� מ�לל "למינ�", �� �ת�ב ��� הא�ה, מי� (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָת�רה;

וזרזיר (ח) ע�רב; (ז) מיני�; �ע�רב�ני נאמר ��� , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
(ט) ה�רזיר; את להביא ותחמס;"למינ�", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ

��� ה��, מי� וה�א ו��רניקא, (יג) ונ�; (יב) ו�ח�; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינ���; (טז) ו�ל�; (טו) וכ�ס; (יד) "למינה�"; �� ְְְְְִֵַָָָ�ת�ב
וחסידה; (כ) ורח�; (יט) וקאת; (יח) ותנ�מת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

�� האנפה, �מי� (כב) והאנפה; "למינ�";(כא) �� נאמר � ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעט�� (כד) וה��כיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

.ÂËהרי � �ב�מ�תיה� א�� �מיני� �קי �ה�א מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָ�ל
�דיקה צרי� ואי� מה�, �אינ� ע�� �ל א�כל וע��זה ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָ

�א�ת� ���ט �בר ��היה וה�א � �מסרת נאכל ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָֹטה�ר
ה�יר זה 'ע�� ל�מר: צ�ד ונאמ� טה�ר. ע�� ��ה ְֱִִֶֶֶֶַַָָָָמק��
�קי �ה�א צ�ד א�ת� �החזק וה�א � ה��ד' ר�י ְִֶַַָָ�ְִִֶַַַָלי

�ב�מ�תיה�. א�� ְְִִִֵֵֶ�מיני�

.ÊËדק�� � �מ�תיה� י�דע ואינ� מ�יר� �אינ� �סימני�מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
�יד�ע וא�כל, ��רס �ה�א ע�� �ל חכמי�: ��תנ� ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָא��
י� א� � וא�כל ��רס ו�אינ� וטמא. ה�יני� מא�� ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָ�ה�א
וא�� טה�ר; ע�� זה הרי א��, סימני� מ�ל�ה אחד ��ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָֹ

זפק א� יתרה, אצ�ע אגירה]ה�: �[שקיק ה�ראה והיא � ְְְִֵֵֶֶֶַַָ�ְָ
קרקבנ� �היה העו�]א� ��ד.[קיבת נקל� ֶָָ�ְְְִַָָָ

.ÊÈרס�� �אינ� מי� האס�רי� ה�יני� א�� �כל �אי� ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ועזנ�ה; מ�רס ח�� א��, סימני� מ�ל�ה אחד �� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹוי�
ה�� א�י �מד�ר�ת א�א ����ב, מצ�יי� אינ� ועזנ�ה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�פרס

ה���ב ס�� �ה� מאד עד .הרח�ק�ת ְְִֵֶַַָֹ



-פ h"qyz'd a`Îmgpn e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.ÁÈ�ואי ��ד, נקל� ואינ� �ס�י�, נקל� ה�רקב� ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָ�ַָָהיה
ספק; זה הרי ��רס, �אינ� �י על א� � אחר סימ� ��ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
� ��ד ונקל� ונתר�ה, ��מ� וה�יח� ודבק, חזק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה

מ�ר זה .הרי ֲֵֶ�ָ

.ËÈלה�יר מ�רי� �אי� �ידיה� ��סרת ה�א�ני�, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמר�
���ל� סימ� א�ת� היה א� א�א אחד, �סימ� ה�א ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָע��
��� �י על א� � ��ד נקל� אינ� א� אבל ��ד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ�קרקבנ�

ה�יר�ה� לא מע�ל� יתרה, אצ�ע א� זפק .ל� ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ

.Î�י�� ח�ט, ל� ����תחי� רגליו את �ח�לק ע�� ְְְְִִֵֶֶֶַַָָ�ל
� �אויר וא�כל האויר מ� ���לט א� לכא�, ���י� ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכא�
לה� ונדמה ה�מאי� ע� ה��כ� וכל וטמא. ��רס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא זה הרי �. ֲֵֵֶָ

.‡Î:�ה וא�� �מ�נה; ��רה, �ה�ירה חגבי� ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני
חר�ל; (ג) ה��ב�ית; והיא חגב, מי� (ב) חגב; ְְִִִַַַָָָָֹ(א)
אר�ה, �מי� (ו) אר�ה; (ה) עצר�ניא; וה�א חר�ל, �מי� ְְְְְְִִֶֶַַַַָֹ(ד)
והיא סלע�, �מי� (ח) סלע�; (ז) �רמי�; צ�רת ְְְְְִִִִִֶָָָָָֹוהיא

יר��למית .י�חנה ְְֲִַָ

.·Î�נאמ וה��ד א�כל; �ב�מ�תיה�, �ה� �קי �ה�א ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי
��ימני� ��דק � �ה� �קי �אינ� �מי �ע��. ;עליה�, ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ואר�ע רגלי�, אר�ע ל� ��� �ל �ה�: י� סימני� ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ��ל�ה
�ני ל� וי� ��פ�, ה�� ורב ��פ� אר� רב �ח�פ�ת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ�נפי�
�רא�� �י על וא� טה�ר. מי� זה הרי � �ה� לנ�ר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ�רעי�

טה�ר. חגב, �מ� היה א� � זנב ל� וי� ְְִֵָָָָָָָָֹאר�

.‚Î�ל �אי� א� �רעי�, א� �נפי� עכ�ו ל� �אי� ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
זמ� אחר א�ת� לג�ל ועתיד ר��, את הח�פ�ת ְְְִֵַַַַָָ�ְִֶַַָ�נפי�

מע�ה מ�ר זה הרי � .���ג�יל ְְֲִֵֶֶַ�ֵַָָ

.„Î�סימני �ני ה�א�ב�גי� �סנ�יר וק�ק�ת. סנ�יר � ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
ל� ��� וכל ��פ�. �כל ה�ב�קה היא וק�ק�ת ,�� ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ���רח
א� ל�, יהי� �כ��ג�יל עכ�ו ל� אי� סנ�יר. ל� י� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָק�ק�ת,
� ק�ק�יו י�יר �כ��עלה ��� ��ה�א ק�ק�ת ל� ���ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
אפ�� מ�ר; ,��� את ח�פי� ק�ק�יו �אי� �מי מ�ר. זה ֲִָ��ְִִֵֶֶַַָָ�ֲֵֶהרי
מ�ר. זה הרי � אחת וק�ק�ת אחד סנ�יר א�א �� ָ�ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאי�

�
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ה�ס�ת. �נפי על ציצית לע��ת � והיא אחת, ע�ה ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַַמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה ְְִִִֵֵָָ�בא�ר

ציצית אהלכֹות ּפרק ¦§¦¦¤¤

ה�גד‡. מ�י� ה�גד �נ� על �ע��י� ה�אענ� � ְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הרא�, לציצית ��מה �ה�א מ�ני 'ציצית', ְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹה�קרא
ה�א � הענ� וזה רא�י". �ציצת "ו��חני ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ��אמר:
לח�ט ואי� לצבע�. מצ�י� אנ� �אי� מ�ני 'לב�', ְְְְִֵָ�ְְְִִֵֵֶַָָָָה�קרא

ה��רה. מ� מני� ְִִֶַָָָָהענ�

הרקיע·. �עי� ��צ�ע צמר ח�ט א�ת�ול�קחי� וכ�רכי� , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
למני� ואי� '�כלת'. ה�קרא ה�א זה, וח�ט הענ�; ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָעל

ה��רה. מ� �ע�ר זה ח�ט ���ר� ְִִִֵֶֶַַָה�ריכ�ת

ענ�‚. ה�נ� על ��ע�ה � צ��י�ת ��י ז�, �מצוה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָנמצא�
"וע�� ��אמר: �כלת, ח�ט הענ� על ו��כר� מ��ה, ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹי�צא

�כלת" �תיל ה�נ� ציצת על ונתנ� ציצת, .לה� ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ

ה�ב�„. את מע�ב אינ� אתה�כלת, מע�ב אינ� וה�ב�, ; ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
וכ� לב��; לב� ע��ה �כלת, ל� �אי� הרי �יצד? ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָה�כלת.
ה�נ�, עד ונתמעט ה�ב�, ונפסק �תכלת, לב� ע�ה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָא�

��ר. � לב�� ה�כלת ְְְְִֵֵֶַַַָונ�אר

��י‰. אינ� חבר�, את מע�ב מה� אחד �אי� �י על ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָא�
��� ט�ית וה��ב� היא; אחת ע�ה מצות א�א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמצו�ת,
מצות ק�� הרי � �אחד �ניה� א� �כלת, א� לב�, ��ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לציצת", לכ� "והיה הרא��ני�: חכמי� אמר� אחת. ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָע�ה
ז� מע�ב�ת ה�יצ��ת ואר�ע אחת. מצוה ��ניה� ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָמל�ד

אחת. מצוה �אר�ע�� ז�, ְְְִֶֶַַַַָָאת

.Âהיא� ט�ית �ל מ�וית מתחיל ה�יצית? ע��י� ְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָ�יצד
אצ�ע�ת �ל� על י�תר לא מ��ה �מרחיק האריג, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹס��

��דל מ��ר �ח�ת ולא האצבעלמעלה, של ראשו� [מפרק ְְְִֶֶַָָָֹ
הציפור�] אר�עעד �� �מכניס �אמצע; וכ�פל� ח�טי�, ה ְְְְְִִֶַַַָָָָָ

מ�ל�לי� ח�טי� �מ�נה נמצא� מ�[משתלשלי�]� �ל�יי� , ְְְְִִָ�ְְִִִָ
אצ�ע�ת; מאר�ע �ח�ת אי� ה�מ�נה, הח�טי� ואר� ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹה�ר�.
וכל ��ר�ת. � ��י� א� א�ה אפ�� ,�� על י�תר הי� ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָוא�

הח�טי�,[שיעור��]האצ�ע�ת מ�מ�נת אחד ויהיה �ג�דל. , ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לב�. וה�בעה, �כלת; ְְְִֵֶַָָָח�ט

.Êעל אחת �ריכה �� וכ�ר� ה�ב�, מ� אחד ח�ט ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָול�קח
�צד הח�טי� ח�ט[בשפת]�אר ול�קח �מ�יח�; ה�גד, ְְְִִֵֶֶַַַַַָ

לב�, �ל �ריכה �צד �ריכ�ת ��י �� וכ�ר� ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָה�כלת,
�מרחיק 'חליה'. ה�קראי� ה� �ריכ�ת, ה�ל� וא�� ְְִַָ�ְְְְִִִֵֵֵַַָָֹוק��ר.
�מרחיק לב��; �כלת �ל �ח�ט �נ�ה חליה וע��ה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָ�ְְֶַמעט,
�ה�א אחר�נה, חליה עד וכ� �לי�ית; חליה וע��ה ְֲֶַָָ�ְְְִִֵַָ�ְְֶַמעט,
לב� �ל אחר�נה �כריכה �כלת, �ל �ריכ�ת ��י �� ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��ר�
ולא ��ד�, ��עלי� ,�� מס�� ��ב�, �התחיל מ�ני �ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
מינ� ל�נ� סמ�� ��הא �די ��ב�? יתחיל ול�ה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָמ�רידי�.

הכנ�] ה�נפ�ת.[מי� �אר�ע ע��ה ה�א ז�, �ר� ועל .ְְְְֶֶֶַַַַָ

.Á,מ�בע �ח�ת לא �נ�? �כל ע��ה ה�א חלי�ת ְְִֶֶַָָָָֹ�ַָ��ה
ע�רה �ל� על י�תר וא�ולא ה�בחר. מ� מצוה היא וז� ; ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹ�ְְִָ

ה�כלת �ר� וא� ��רה; אחת, חליה א�א עליה �ר� ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ�ֶֶַָָָָֹלא
החלי�ת �ל ��הי� � ה�כלת ונ�אי ��רה. ה�יצית, רב ְ�ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ענ� �לי�יה� ��ני המ�ל�לי�, הח�טי� [שאינו��לי� ְְִִִַַ�ְְְִִֵֵֶָָָ
לפרד�כרו�] וצרי� נפרדי�]. החוטי� ��היה[שיהיו עד , ְְְְִִֶֶַָָ

הרא�. �ער ְְִִַָֹ�ציצית

.Ë,�הח�טי מ�מ�נת אחד ל�קח � �כלת �לא לב� ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהע��ה
�ני �מ�יח �לי��, עד הח�טי� �אר על א�ת� ְְְְִִִֵֵַַַַַָָוכ�ר�
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חלי�ת א�ת� לכר� רצה א� � ז� �כריכה ענ�. ְ�ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�לי�יה�
ה�א וזה �יד�, הר��ת � ��כלת ���ר� �עי� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ�חלי�ת,

�לל�מנהגנ�; ע��ה. חלי�ת, מני� �לא לכר� רצה וא� ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹ�ְְֶָ
�לי�י�. �ני והענ� �לי�, ה�ר�� להי�ת ית��� � �בר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
על ה�ב� �ר� וא� ��ב�; זה �דבר מדק�ק �אינ� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוי�
��רה. � אחת חליה א�א �ר� ��א א� הח�טי�, ְְֵַַָָ�ִֶֶַַָָֹֹרב

.Èלע��ת רצה א� � ה�כלת ח�טי ואחד ה�ב�, ח�טי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
חוטי�]�ז�רי� �פ�ל[מכמה הח�ט היה אפ�� ע��ה; , ְֲִִֶַָָָ

אינ� � אחד �תיל ��ע�ה עד ו�ז�ר ח�טי�, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�מ�נה
אחד. ח�ט א�א ְֶֶֶָָָנח�ב

.‡È��ל טו�ה צריכי� � �כלת �י� לב� �י� ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָח�טי
���צי�ציצית ה�אחז ה�מר מ� לא א�ת�, ע��י� ואי� . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�ימי� מ� ולא �יניה�, ר�בצי� ה�תל�י�[שערות]��ה�א� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ה�גד �ס�� מ��ר �הא�רג �תי מ���רי ולא ה�המה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�
ע��י� ואי� ה����. מ� א� צמר, �ל ה��ה מ� א�א �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה��חת עיר מ�ל ולא ה�ז�ל, ה�מר מ� לא [שעבדהא�ת�, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זרה] �ס�לה.עבודה ע�ה, וא� קד�י�; מ�ל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ

ה���חוה אבל לציצית; �ס�ל צמר� ל�המה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���חוה
נ���ה. �הרי ��ר, זה הרי � ה�ט�ע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפ���

.·Èס�לה� � ��י א�ת� �ע�ה אלציצית "��ר ��אמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
א�ת� ע�ה א� אבל ציצת"; לה� וע�� . . י�ראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ�ני
הע��י מ� ��ע�ת וציצית ��רה. ��נה, �לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�ראל

�ס�לה. ְִֶָֹמ�ד�,

.‚È�נ� הביא אחר]�יצד? �תפר�[מבגד ציצית, �� ��� ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
�ס�ל, א�ה, על א�ה ה�נ� �א�ת� י� אפ�� � ה�גד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה �הרי � הע��י מ� ולא ציצת", לה� "וע�� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��אמר:
זה, מ�גד ציצית לה�יר �מ�ר מאליה. ��ע�ת למי ְִִִִֶֶֶַָ�ְֲִֵֵֶֶֶַָָ��מה

�כלת. �י� לב� �י� אחר, �בגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתל�ת�

.„È�ז �נ� וק�ר לז�, מ�� �נפי� ��י �י� הח�טי� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ�לה
�אמצע, חתכ� �� ואחר �הלכת�, ז� וכנ� ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָ�הלכת�
�ס�לי�, הי� ���ר� �עת �הרי �ס�ל; � מ�ה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרד�

מער�ת ה�נפי� ���י �ח�טי�[מחוברות]לפי �ז� ז� ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא � ציצ��ת ��י נע�� ��סק�, �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��יניה�,

הע��י. מ� ִֶֶָע��ה

.ÂËציצית על ציצית לארבעה�יל בנוס� ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הרא��נהציציות] מ�יר � הרא��נה את לב�ל נת��� א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

�חת� �י על א� � לה�סי� נת��� וא� �כ�רה. ח�תכ�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָא�
ה�ל, �סל ��ה�סי� �הרי �ס�לה; ז� הרי מ��יה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ע��י, מ� נע�ה ה�אר נמצא ה��ספת, חת� א� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�כ�ה�יר

היתה. �ס�לה הרא��נה ְְֲִִֶָָָָָָ�ע��ת�

.ÊË�ל� לבעלת ה��יל ה�לימ�[כנפי�]וכ� �� ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לאר�ע כנ� ���[הוסי� � לרביעית וה�יל , ְְְְִִִִַַָ�ָ

הע��י. מ� ולא "�ע�ה", ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹ�ס�לה,

.ÊÈעל ציצית �מ�ילי� ל�ני�, ה��ית את ��פלי� ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאי�
��� �פר� �� א� א�א �פ�לה, ��היא �נפיה ,אר�ע ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ָ

אחת.וא מר�ח פ�� ֲִֵַַַַ

.ÁÈ,אצ�ע�ת ל�ל� ח�� � ה�יצית �� ��� ה�נ� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
ית�ר לא �ל�, �ת�� �מק�מ�; �ל��פר� זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

נ�אר לא אפ�� � האריג ס�� �בי� ה�יצית ח�טי ��י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�גד
ח�טי נתמעט� א� וכ� ��רה. �ה�א, �ל א�א האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�
��רה; עניבה, �די א�א מה� נ���ר לא אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�יצית
�ס�לה. � אחד ח�ט אפ�� מע�ר�, הח�ט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוא�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ז שני יו�

ּפרק ציצית בהלכֹות ¦§¦¦¤¤

מק��‡. �כל ���רה האמ�רה ה�ב�ע�כלת ה�מר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
���חל לב�]��ת�� בצבע המעורב כחול היא[כצבע וז� ; ְִֶַַַָֹ

רקיע �ל �טהר� לעי� ה�ראית הרקיע [כשהוא�מ�ת ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ענני�] ��האללא צרי� �ציצית, האמ�רה וה�כלת .ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

����ה. ולא �יפי�, �ע�מדת יד�עה, צביעה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹצביעת�
על א� לציצית; �ס�ל ה�ביעה, �א�ת� נצ�ע ��א ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוכל

�איסטיס ��בע� �ג�� הרקיע, �עי� �ה�א צבע]�י [מי� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ה��חירי� ��אר חזק]א� כחול בצבע הרי[הצובעי� � ְְֲִִִֵַַָ

עז �ת ורחל לציצית. �ס�ל איל]זה ואביה עז ,[שאמה ְְִִֵֵֶַָָ
לציצית. �ס�ל ְְִִַָָצמר�

ציצית·. �ל �כלת צ�בעי� ו��רי��יצד ה�מר, ל�קחי� ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ��היה עד א�ת�, מכ�סי� �� ואחר �סיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָא�ת�

�אהלא א�ת� צמח]�מר�יחי� �דר�[מי� ,�� וכ��צא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העי� את ��קלט �די ע��י� הצבע]�ה��עי� �]�� ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינ� ���מה �ג וה�א ח�ז��, �� לעי�[מראהו]מביאי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ה�לח[צבע] �בי� �די�, �חר ודמ� הגדול]ה��, ה�א[י� ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממני� ע�� ונ�תני� לי�רה, ה�� את ונ�תני� [מינימצ�י. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ע��י�;צבעי�] �ה��עי� �דר� ,�� וכ��צא ה���ניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�

�עי� ��ע�ה עד ה�מר, �� ונ�תני� א�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מר�יחי�
ציצית. �ל �כלת צ�רת היא וז� ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.

צבע�‚. וא� ל�מ�; צביעה צריכה ציצית, �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ�כלת
צבע א� � ה�בע �� ��� וה��רה �ס�לה. ל�מ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
ה��רה נפסלה לאו, א� יפה ה�א א� לבדק� צמר מעט ��ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
קט�, �כלי ה��רה מ� ה�בע ל�קח יע�ה? �יצד א�א .����ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
�הרי ��דק, את ו��ר� ;�� ���דק צמר מעט �� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�מ�יח
�הרי ,�� ��דק ���לי ה�בע ו��פ� לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצ�ע

�פסל� נפ���גמ� ��א ה�בע, ��אר ה�כלת וצ�בע ;. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

��א„. ח���י�, � ה�מחה מ� א�א נלקחת אינ� ְְִֶֶָ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָָה�כלת
א� ה�מחה, מ� ��לקחה �י על וא� ל�מ�. נצ�עה ְִֶ�ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא
ה��חירי� צבע�ני� מ�אר �אחד ��צ�עה ונ�דע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנב�קה

�ס�לה � ע�מדי� .�אינ� ְְִֵֶָָ

�הלכת�,‰. נצ�עה א� ���דע עד א�ת� ��דקי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�יצד
�ב� ל�קחי� לאו? ��ל�ל[נוזל]ורירא� שר�]�ל ,[מי� ְְְִִִֶֶֶַָ
��תח�צ� רגלי� עליה�]�מי ו��רי�[שעברו י��; אר�עי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

�עינ� עמדה א� לעת. מעת �כ��, ולא[בצבעה]ה�כלת ְְֵֶַ�ְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ
�ע�רי�[כהתה]�הת �ל �צק ל�קחי� � �הת וא� ��רה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למ�ריס[מחמיצי�]��ע��י� דגי�]א�ת� את[מי� ונ�תני� , ְְְְְְִִֶֶַָ
�מ�ציאי� ����ר; ה�צק וא�פה �ת�כ�, �����ת ה�כלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָז�
�היתה, מ�ה �הת א� א�ת�: ור�אי� ה�ת, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�כלת

עינ� ה�סי� וא� צבעה]�ס�לה; י�תר[התחזק וה�חרה , ְְְִִֵָָ�ְֲֵָ
��רה. � אפ�ה קד� �היתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמ�ה
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חלי�ת א�ת� לכר� רצה א� � ז� �כריכה ענ�. ְ�ְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ�לי�יה�
ה�א וזה �יד�, הר��ת � ��כלת ���ר� �עי� ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָ�חלי�ת,

�לל�מנהגנ�; ע��ה. חלי�ת, מני� �לא לכר� רצה וא� ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹ�ְְֶָ
�לי�י�. �ני והענ� �לי�, ה�ר�� להי�ת ית��� � �בר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ�ל
על ה�ב� �ר� וא� ��ב�; זה �דבר מדק�ק �אינ� מי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוי�
��רה. � אחת חליה א�א �ר� ��א א� הח�טי�, ְְֵַַָָ�ִֶֶַַָָֹֹרב

.Èלע��ת רצה א� � ה�כלת ח�טי ואחד ה�ב�, ח�טי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
חוטי�]�ז�רי� �פ�ל[מכמה הח�ט היה אפ�� ע��ה; , ְֲִִֶַָָָ

אינ� � אחד �תיל ��ע�ה עד ו�ז�ר ח�טי�, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמ�מ�נה
אחד. ח�ט א�א ְֶֶֶָָָנח�ב

.‡È��ל טו�ה צריכי� � �כלת �י� לב� �י� ציצית, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָח�טי
���צי�ציצית ה�אחז ה�מר מ� לא א�ת�, ע��י� ואי� . ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ה�ימי� מ� ולא �יניה�, ר�בצי� ה�תל�י�[שערות]��ה�א� ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ה�גד �ס�� מ��ר �הא�רג �תי מ���רי ולא ה�המה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹמ�
ע��י� ואי� ה����. מ� א� צמר, �ל ה��ה מ� א�א �ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ה��חת עיר מ�ל ולא ה�ז�ל, ה�מר מ� לא [שעבדהא�ת�, ְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
זרה] �ס�לה.עבודה ע�ה, וא� קד�י�; מ�ל ולא ,ְְְִִִֶָָָָָֹ

ה���חוה אבל לציצית; �ס�ל צמר� ל�המה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָה���חוה
נ���ה. �הרי ��ר, זה הרי � ה�ט�ע ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלפ���

.·Èס�לה� � ��י א�ת� �ע�ה אלציצית "��ר ��אמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
א�ת� ע�ה א� אבל ציצת"; לה� וע�� . . י�ראל ְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָ�ני
הע��י מ� ��ע�ת וציצית ��רה. ��נה, �לא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹי�ראל

�ס�לה. ְִֶָֹמ�ד�,

.‚È�נ� הביא אחר]�יצד? �תפר�[מבגד ציצית, �� ��� ְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
�ס�ל, א�ה, על א�ה ה�נ� �א�ת� י� אפ�� � ה�גד ְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָעל
זה �הרי � הע��י מ� ולא ציצת", לה� "וע�� ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ��אמר:
זה, מ�גד ציצית לה�יר �מ�ר מאליה. ��ע�ת למי ְִִִִֶֶֶַָ�ְֲִֵֵֶֶֶַָָ��מה

�כלת. �י� לב� �י� אחר, �בגד ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָולתל�ת�

.„È�ז �נ� וק�ר לז�, מ�� �נפי� ��י �י� הח�טי� ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָ�לה
�אמצע, חתכ� �� ואחר �הלכת�, ז� וכנ� ְְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָָָָ�הלכת�
�ס�לי�, הי� ���ר� �עת �הרי �ס�ל; � מ�ה זה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָונפרד�

מער�ת ה�נפי� ���י �ח�טי�[מחוברות]לפי �ז� ז� ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נמצא � ציצ��ת ��י נע�� ��סק�, �ב�עה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ��יניה�,

הע��י. מ� ִֶֶָע��ה

.ÂËציצית על ציצית לארבעה�יל בנוס� ציציות [ארבע ִִִִִִַ
הרא��נהציציות] מ�יר � הרא��נה את לב�ל נת��� א� �ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

�חת� �י על א� � לה�סי� נת��� וא� �כ�רה. ח�תכ�, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָא�
ה�ל, �סל ��ה�סי� �הרי �ס�לה; ז� הרי מ��יה�, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאחת
ע��י, מ� נע�ה ה�אר נמצא ה��ספת, חת� א� ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ�כ�ה�יר

היתה. �ס�לה הרא��נה ְְֲִִֶָָָָָָ�ע��ת�

.ÊË�ל� לבעלת ה��יל ה�לימ�[כנפי�]וכ� �� ואחר , ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹ
רביעית]לאר�ע כנ� ���[הוסי� � לרביעית וה�יל , ְְְְִִִִַַָ�ָ

הע��י. מ� ולא "�ע�ה", ��אמר: ְְֱֲִֶֶֶֶַַָָֹ�ס�לה,

.ÊÈעל ציצית �מ�ילי� ל�ני�, ה��ית את ��פלי� ְְִִִִִִִִֵֶַַַַַאי�
��� �פר� �� א� א�א �פ�לה, ��היא �נפיה ,אר�ע ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ�ָ

אחת.וא מר�ח פ�� ֲִֵַַַַ

.ÁÈ,אצ�ע�ת ל�ל� ח�� � ה�יצית �� ��� ה�נ� ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנפסק
ית�ר לא �ל�, �ת�� �מק�מ�; �ל��פר� זוית נתמעטה . ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָֹֹֹ

נ�אר לא אפ�� � האריג ס�� �בי� ה�יצית ח�טי ��י� ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ�גד
ח�טי נתמעט� א� וכ� ��רה. �ה�א, �ל א�א האריג ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָמ�
��רה; עניבה, �די א�א מה� נ���ר לא אפ�� � ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה�יצית
�ס�לה. � אחד ח�ט אפ�� מע�ר�, הח�ט נפסק ְְְֲִִִִֵֶַַָָָוא�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ז שני יו�
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מק��‡. �כל ���רה האמ�רה ה�ב�ע�כלת ה�מר היא , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
���חל לב�]��ת�� בצבע המעורב כחול היא[כצבע וז� ; ְִֶַַַָֹ

רקיע �ל �טהר� לעי� ה�ראית הרקיע [כשהוא�מ�ת ְְְֳִִִִֵֶַַַַָָָָָ
ענני�] ��האללא צרי� �ציצית, האמ�רה וה�כלת .ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ

����ה. ולא �יפי�, �ע�מדת יד�עה, צביעה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹצביעת�
על א� לציצית; �ס�ל ה�ביעה, �א�ת� נצ�ע ��א ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹוכל

�איסטיס ��בע� �ג�� הרקיע, �עי� �ה�א צבע]�י [מי� ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
ה��חירי� ��אר חזק]א� כחול בצבע הרי[הצובעי� � ְְֲִִִֵַַָ

עז �ת ורחל לציצית. �ס�ל איל]זה ואביה עז ,[שאמה ְְִִֵֵֶַָָ
לציצית. �ס�ל ְְִִַָָצמר�

ציצית·. �ל �כלת צ�בעי� ו��רי��יצד ה�מר, ל�קחי� ? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַ
נקי; ��היה עד א�ת�, מכ�סי� �� ואחר �סיד; ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָא�ת�

�אהלא א�ת� צמח]�מר�יחי� �דר�[מי� ,�� וכ��צא ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ
העי� את ��קלט �די ע��י� הצבע]�ה��עי� �]�� ואחר . ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

עינ� ���מה �ג וה�א ח�ז��, �� לעי�[מראהו]מביאי� ְְְִִִֵֵֶֶַָָ
ה�לח[צבע] �בי� �די�, �חר ודמ� הגדול]ה��, ה�א[י� ְְְִֶַַַָָָָֹ

סממני� ע�� ונ�תני� לי�רה, ה�� את ונ�תני� [מינימצ�י. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָ
ע��י�;צבעי�] �ה��עי� �דר� ,�� וכ��צא ה���ניא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ�מ�

�עי� ��ע�ה עד ה�מר, �� ונ�תני� א�ת�, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ�מר�יחי�
ציצית. �ל �כלת צ�רת היא וז� ְְִִִִֵֶֶַַָָהרקיע.

צבע�‚. וא� ל�מ�; צביעה צריכה ציצית, �ל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶָָָָָ�כלת
צבע א� � ה�בע �� ��� וה��רה �ס�לה. ל�מ�, ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ��א
ה��רה נפסלה לאו, א� יפה ה�א א� לבדק� צמר מעט ��ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
קט�, �כלי ה��רה מ� ה�בע ל�קח יע�ה? �יצד א�א .����ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
�הרי ��דק, את ו��ר� ;�� ���דק צמר מעט �� ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ�מ�יח
�הרי ,�� ��דק ���לי ה�בע ו��פ� לבדיקה. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנצ�ע

�פסל� נפ���גמ� ��א ה�בע, ��אר ה�כלת וצ�בע ;. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

��א„. ח���י�, � ה�מחה מ� א�א נלקחת אינ� ְְִֶֶָ�ְְִִֵֵֶֶַַַַָָה�כלת
א� ה�מחה, מ� ��לקחה �י על וא� ל�מ�. נצ�עה ְִֶ�ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹלא
ה��חירי� צבע�ני� מ�אר �אחד ��צ�עה ונ�דע ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָנב�קה

�ס�לה � ע�מדי� .�אינ� ְְִֵֶָָ

�הלכת�,‰. נצ�עה א� ���דע עד א�ת� ��דקי� ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ�יצד
�ב� ל�קחי� לאו? ��ל�ל[נוזל]ורירא� שר�]�ל ,[מי� ְְְִִִֶֶֶַָ
��תח�צ� רגלי� עליה�]�מי ו��רי�[שעברו י��; אר�עי� ְְְְְִִִִֵֶַַַַָ

�עינ� עמדה א� לעת. מעת �כ��, ולא[בצבעה]ה�כלת ְְֵֶַ�ְְְְִֵֵֵֵָָָָֹ
�ע�רי�[כהתה]�הת �ל �צק ל�קחי� � �הת וא� ��רה. , ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָ

למ�ריס[מחמיצי�]��ע��י� דגי�]א�ת� את[מי� ונ�תני� , ְְְְְְִִֶֶַָ
�מ�ציאי� ����ר; ה�צק וא�פה �ת�כ�, �����ת ה�כלת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָז�
�היתה, מ�ה �הת א� א�ת�: ור�אי� ה�ת, מ� ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָה�כלת

עינ� ה�סי� וא� צבעה]�ס�לה; י�תר[התחזק וה�חרה , ְְְִִֵָָ�ְֲֵָ
��רה. � אפ�ה קד� �היתה ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמ�ה
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.Âמושב]חצר או מחזקי�[כפר והי� ה�כלת, �� ���כרי� ְְְִֵֵֶֶַָָָ�ְִָ
והרי�כ �דיקה, צרי� ואי� סת�, מ��ה ל�קחי� � �ר�ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

� ה��י אצל �כלת ה�פקיד ��ח�ד. עד �חזקת�, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
והיה �כלי, היתה וא� החליפ�. ��א �ס�לה, ז� ְְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָהרי

ח�תמ�ת ��ני סגירה]חת�� סימני ח�ת�[שני �ת�� ח�ת� , ְְִֵָָָָ
�ס�לה. אחד, �ח�ת� ��רה; �ְְְֵֶָָָָ

.Ê�מפסקי ח�טי� מצא אפ�� ���ק, �כלת ְִָ�ְֲִִֵֵֶַַָָה��צא
ציצית]��ז�רי�[מופרדי�] ה��קח[כחוטי �ס�לה. � ְְִֵַַָ

מ� �חזקת�. היא הרי מ��ראל, ה��ק מ� מצ�צת ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ�ְִַט�ית
ה��ר מ� � ההדי�ט[סוחר]ה��י מ� ��רה; [שאינו, ְְִִֵֶַַַַָָ

�ס�לה.סוחר] ,ְָ

.Á�צבע�ני מ�אר א� יר�ה, א� אד�ה, ��� �היא ְְִִִָָ�ְָ�ֲָ�ִִֶַט�ית
יר�י�; יר�ה, א� צבע�: �עי� ��� לב� ח�טי ע��ה �ְְְִִֵֵֶֶָָָָ�ְָ�ִ
��� לב� ע��ה � �כלת ��� היתה אד�י�. אד�ה, ְֵֶֶֶָָָָ�ְִָָ�ֲָ�ְֲִוא�
נראה �ה�א מ�ני ה�חר, מ� ח�� צבע�ני�, ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹמ�אר

�ע��ה�תכלת �דר� �כלת, אחד ח�ט ה�ל על וכ�ר� ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
צב�עי�. �אינ� ציצ��ת ְְִִִִֵֶָָ��אר

.Ëא�� מי מענ� יתר לב�, מ�יח �אינ� מי ענ� ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹק�ה
אינ� וה�כלת, ל�ל; מצ�י �ה�ב�, לפי �כלת: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹה�יח

ל�ל זמ�,מצ�יה �כל ולא מק�� �כל מצ�יה �אינ� לפי � ְְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹ
�אמרנ�. ה�בע ְְִֵֶֶַַַָמ�ני
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ּפרק ציצית גהלכֹות ¦§¦¦¤¤

היא‡. � ה��רה מ� ציצית �� לע��ת אד� �ח�ב ְֲִִִִֶַַַָָָָָ�ס�ת
�נפי� אר�ע ל� ��� ותהיה�ס�ת אר�ע; על י�תר א� , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָ

לב�� המה�� קט� �ל ור�� רא�� �� ��ת��ה �די ְְֵֶַַַָָ�ְְְִִֵֶֶַָָָֹמ�ת�,
ה�ס�ת ותהיה ע��; וליל� ל�מר� אחר צרי� ואינ� ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָ���ק,

�לבד. ���י�, �ל א� צמר ְְִִִֶֶֶֶַ�ל

צמר·. �בגדי מ�י, �גדי �ג�� � מיני� �אר �ל ט�ית ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאבל
ונ�צה�פ� ארנבי�, וצמר �מ�י�, צמר �בגדי �ל[צמר], ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

מ�ברי א�א ציצית �מצות ח�בי� אי� � �ה� וכ��צא ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָע�י�,
א� מר�עת ��היה וה�א, ציצית; �מצות לה�הר �די ַַ�ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָחכמי�,
ה�גדי� ��ל �אמרנ�. ��ע�ר �ע�ר� ויהיה אר�ע, על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָי�תר
�לבד. �פ��י� צמר א�א אינ� סת�, ���רה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאמ�רי�

�ס�ת�"‚. �נפ�ת אר�ע �ל�."על �עלת ולא "אר�ע", � ְְְְְְֲַַַַַַַַָֹֹ
"א�ר ל�מר: �למ�ד חמ�? �עלת ולא "אר�ע", � �� ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָֹא�

ול זה. על י�תר א� חמ� �עלת אפ�� ,"�� אני�כ�ה �ה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
�עלי אינ� ���יה� �ל�, �עלת �פ�טר חמ� �עלת ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹמח�ב
לפיכ�, אר�ע. חמ�, �כלל ��� מ�ני �נפ�ת? ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאר�ע
א�א ע��ה אינ� ,�� א� חמ� לבעלת ציצית ע��ה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ��ה�א
ה�� א� החמ� מא�ת� מ�� ז� המרחק�ת ה�נפי� ִֵֵֵֶַָָָ�ְְְְִַַַַַָלאר�ע
."�� �כ�ה א�ר �ס�ת� �נפ�ת אר�ע "על ��אמר: ְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָ�לבד,

ע�ר,„. �ל היא ח�בת; � ע�ר �ל �כנפיה �גד, �ל ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָ�ס�ת
ע�ר אחר א�א ה�לכי� �אי� �ט�רה; � �גד �ל ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ�כנפיה

�נפיה�ס�ת "על ��אמר: ח�בת, � ��פי� �ני �ל �ס�ת . ְְְֵֶַ�ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ
� ה�א�לה למעט א�א "�ס�ת�", נאמר לא ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹבגדיה�";

מ�א� י��; �ל�י� ה�יצית מ� �ט�רה ה�א�לה, ְְְִִִִִִֶַַַַָָָֹ�ה��ית
ח�בת. ֵֶֶַָָואיל�,

�כס�ת‰. צמר; ח�טי ��� לב� ע��י� � צמר �ל ְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָ�ס�ת
��אר מ�ינ�. ,���� ח�טי ��� לב� ע��י� � ���� ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ�ל
מ�י ח�טי �ג�� � מ�ינ� ומי� מי� �ל �ל לב� ע��י� ְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָ�גדי�,

נ�צה וח�טי מ�י, עזי�]לכס�ת רצה[צמר וא� נ�צה. לכס�ת ְְְְִִִִֵֶָָָָ
ע��ה; מ���י�, א� מ�מר מיני� �אר �ל לב� ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָלע��ת
�מינ�. ��א �י� �מינ� �י� ��טרי� וה���י� �ה�מר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמ�ני
��טרי�. אי� �מינ�, ��א ��טרי�; �מינ�, � מיני� ְְְְְִִִִִִֵֶָָָֹ��אר

.Âח�טי א� ,���� �ל �כס�ת צמר ח�טי לע��ת ה�א ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָ�מה
�לא לב��, לב� �ה�א �י על א� צמר, �ל �כס�ת ����ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעני� מ�ר �ה�עטנז מ�ר, ��הא ה�א �די� ְְִַָ�ְֵֶַַַָ�ְְְִֵֵֶֶ�כלת?
לפ���. א�ת� �מ�ילי� היא, צמר ה�כלת �הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָציצית,
��� ה�ב� לע��ת �אפ�ר מ�ני ?�� ע��י� אי� מה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ�מ�ני
יכ�ל א� תע�ה, ולא ע�ה מ�צא �א�ה מק�� וכל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמ�ינ�,
ע�ה יב�א לאו, וא� מ�טב; הרי �ניה�, את לק�� ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָא�ה

�ניה� את לק�� אפ�ר וכא�, תע�ה. לא את .וידחה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ

.Êכלת� �� מ�ילי� אי� � ���� �ל ע��ה�ס�ת א�א , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
נדחית �ה�יצית מ�ני לא ;���� ח�טי �ל �לבד ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹה�ב�

מ�בריה� ז� �זרה א�א ה�עטנז, ��א[מדרבנ�]מ�ני , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ע�בר ונמצא ציצית, ח��ב זמ� �אינ� ��ילה �� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָית��ה
�ח�בת � ע�ה מצות �� �אי� �עת תע�ה לא ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
את�", "�ראית� ��אמר: ��ילה, ולא ,���� ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָֹֹה�יצית
�אינ� �י על א� � �ציצית ח�ב וס�מא, רא�ה. ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ��עת

א�ת�. ר�אי� אחרי� ֲִִֵֶר�אה,

.Á,ת��� �י� �חל �י� ��ילה, ציצית לל�� לאד� ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ�מ�ר
�מאימתי יבר�; ��א �בלבד זמ��, �אינ� �י על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוא�
ללב� ��� �כלת �י� מ���יר ��חר? ה�יצית על ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָיבר�

א ה' א�ה '�ר�� עליה? מבר� וכיצד מל����. להינ� ְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
�ציצית'. להתע�� וצ�נ� �מצו�תיו, ק��נ� א�ר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָהע�ל�,
��תע��; קד� עליה מבר� ,���� �� ��תע�� זמ� ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל
���� מ�ני ע��ת�, ��עת ה�יצית על מבר� ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואינ�

.�� ��תע�� ה�א ְְִִֵֶַַָָה�צוה

.Ë.�ה�רח �לבית ה��א לבית �ציצית לה�נס ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ��מ�ר
�היא מ�ני �א��ה, ז�רק� � �כלת א� לב�, ח�טי ל� ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָנפסק�
לג�י, מצ�צת ט�ית למ�ר ואס�ר קד�ה. �ג�פ� �אי� ְֶֶ�ְְְִִַָָֹ�ְְְִֵֶָָמצוה
א�א � קד�ה �ג�פ� ��� מ�ני לא ציצ��תיה; ���יר ֶָָ�ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹעד
�ה�א ויד�ה י�ראל, ע�� ויתל�ה ,�� יתע�� ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ��א
ה�יצית מ� �ט�רי� �קט�י�, ועבדי� נ�י� ויהרג��. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָי�ראל,
להתע��, ���דע קט� ��ל חכמי�, �מ�ברי ה��רה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�
�רצ� ועבדי� ונ�י� �מצו�ת. לח�כ� �די �ציצית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָח�ב
מצו�ת �אר וכ� �רכה; �לא מתע�פי� �ציצית, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹלהתע��
�לא א�ת� לע��ת רצ� א� � מה� �ט�ר�ת �ה��י� ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹע�ה

ואנ�ר�גינ�ס טמט�� �יד�. ממחי� אי� זכר�רכה, [ספקי ְְְִֵַָָָָ�ְְְְִַ
נקבה] �כ��ספקי ח�בי� המצוות], אי�[בכל לפיכ� מ�פק; ְִַָ�ְִִֵֵָָָ

�רכה. �לא ע��י� א�א ְְְְִִֶָָָָֹמברכי�,

.Èלע��ת ח�ב �ה�א אד� �ל ה�יצית? מצות ח��ב ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָהיא�

- h"qyz'd a`Îmgpn h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ל� י�יל � לציצית הרא�יה �כס�ת ית��ה א� � ז� ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
�� ית��ה �� ואחר ציצית,ציצית, �לא �� נת��ה וא� ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

�ל � לציצית הרא�יי� ה�גדי� אבל ע�ה. מצות ��ל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
�ט�רי� � �מ�חי� מק�לי� א�א אד�, �ה� ית��ה ��א ְִִָ�ִָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזמ�
��� האי� ח�בת א�א ה��ית, ח�בת �אינ� ה�יצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ט�ית. ִַל�

.‡È��להתע� ט�ית לקנ�ת מח�ב אד� �אי� �י על ְְְִִִֵַַָ�ְִֵֶַַָָא�
לפטר חסיד לאד� רא�י אי� � ציצית �� ��ע�ה �די ��ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ז� מ�צוה עט��עצמ� להי�ת אד� י���ל לע�ל� א�א ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
�ב�עת ז�. מצוה ��ק�� �די �ציצית, המח�בת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְִַ�כס�ת
לתלמיד ה�א �ד�ל �גנאי �י�תר; לה�הר צרי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�פ�ה,

�ציצית. עט�� אינ� וה�א ��ת��ל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמי�,

.·Èה�ת�ב �הרי ציצית, �מצות זהיר אד� יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלע�ל�
��� ה�צ�ת �ל �� ותלה את�,�קל� "�ראית� ��אמר: , ְְְִַָָָָָָ�ְֱִֶֶֶַָֹ
מ �ל את ה'".�זכר�� צ�ת ְְְִֶֶַָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ט רביעי יו�

zFkxA zFkld¦§§¨
ה�א �ר�� ה�ד�� �� את לבר� והיא אחת, ע�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

מז��,‡. אכילת אחר לבר� ה��רה מ� ע�ה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָמצות
ואינ� אלהי�". ה' את �ברכ� ו�בע�, "ואכל� ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
ו�בע�, "ואכל� ��אמר: �בע, א� א�א ה��רה, מ� ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָח�ב

ס�פרי� �מ�ברי ��ית,[מדרבנ�]�ברכ�"; אכל �אפ�� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
אחריו. ְֲֵַָָמבר�

�ח�ה,·. מאכל �ל על לבר� אד� ח�ב ס�פרי�, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�מ�ברי
מ��� יהנה �� ואחרואחר יבר� ט�ב, ריח הריח א� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

�ה�א, �ל ל���ת א� לאכל נת��� ואפ�� מ���. יהנה ��ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
�רכה, �לא הע�ל� מ� ה�הנה וכל יהנה; �� ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר�

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר� ס�פרי�, מ�ברי וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
רביעית, ����ה וה�א � ����ה מה וכל ��אכל מה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל

�מטעמת ��ית. ��אכל הטע�]וה�א בדיקת לש� �[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא �רכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינ�

מצוה‚. �ל על מברכי� �� � ההניה על ��ברכי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ�כ��
חכמי� ��נ� ר��ת �ברכ�ת א�ת�. יע�ה �� ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ�מצוה,
ה��רא את לז�ר �די ���ה, ודר� וה�דיה, �בח ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

מצוה. ע�ה ולא נהנה ��א �י על א� ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מיד,

ההניה,„. �רכ�ת מיני�: �ל�ה ,��� ה�רכ�ת �ל ְְֲִִִַָָָָֹ�ְְְִַָָנמצא�
וה�דיה �בח �ר� �ה� � ה�ראה �ברכ�ת ה�צוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ברכ�ת

מ��� �ליראה �מיד ה��רא את לז�ר �די .�ב��ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

��נ��‰. �ינ� �בית עזרא ה�רכ�ת, �ל רא�יונסח ואי� . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וכל מ��ה; לגרע ולא מה�, אחת על לה�סי� ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹל���ת�,

מ�ט�ע א�א[נוסח]המ��ה אינ� ��רכ�ת, חכמי� ��בע� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה �� �אי� �רכה וכל �מלכ�תט�עה. �� ["ה'ז�רת ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העול�"] מל� היתהאלוקינו �� א� א�א �רכה, אינ� �ְְִֵֵֶָָָָָָ
לחבר��. ְְֲֶַָָסמ�כה

.Â���ל �כל נאמרי� ,��� ה�רכ�ת ��אמרוכל וה�א, ; ְְַָָ�ְְֱִֶֶַָָָָֹ
והז�יר ה�איל ה�ט�ע, את ��ה וא� חכמי�. ���נ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�עני�
יצא. חל, �ל��� אפ�� ה�רכה, ועני� �מלכ�ת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאז�רה

.Ê;א�מר �ה�א מה לאזנ� ���מיע צרי� ,��� ה�רכ�ת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ�ְַָָ�ל
�י� ��פתיו, �ה�ציא �י� � יצא לאזנ�, ה�מיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹוא�

�ל�� .��ר� ְִֵֶַ

.Áבר� �בי� ה�רכה �י� יפסיק לא ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵַַָָָָָֹ�ְַָָ�ל
אחרי� �דברי� עליו לחזר��ברכי� צרי� הפסיק, וא� . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

�בר מעני� �ה� �דברי� הפסיק וא� �נ�ה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לבר�
��ר� �ג�� �יצד? �נ�ה. לבר� צרי� אינ� עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ברכי�
'הביא� מלח', 'הביא� אמר: ��אכל וקד� ה�ת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכ��צא ל�המה', מאכל '�נ� לאכל', לפל�ני '�נ� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ב�יל',

�זה. ���צא �ל וכ� לבר�; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�א��

.Ë�א�ת לבר� ל�מא מ�ר ,��� ה�רכ�ת �היה�ל �י� , ְַָָ�ָ�ְֵֵֵֶַָָָָָָ
לעל�ת יכ�ל �ה�א טמאה ����[ליטהר]טמא �� מ��ה ֵָ�ְֲִֶֶַַָָָ

����.[בטבילה] �� מ��ה לעל�ת יכ�ל �אינ� טמאה �י� ,ֵ�ְֲִֵֶֶַַָָָ
ערות�. ��כ�ה עד ער�, ��ה�א לבר� למבר� ��הואס�ר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

�פניה י��בת � א�ה אבל �אי�; אמ�רי�? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ�ברי�
�מברכת.[דבוקות]ט�ח�ת[שלמטה] ְְֶֶַַַָ��רקע,

.Èמ�ר ח�בת�, ידי ויצא ��ר� �י על א� ,��� ה�רכ�ת ָ�ְְִֵֵֶַַַָָָָ�ְַָָ�ל
� לה�ציא� �די ח�בת�, ידי יצא� ��א לאחרי� לבר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹל�
לאחרי� מבר� �אינ� מצוה, �� �אי� ההניה מ�ר�ת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָח��
מצוה �� ��� ההניה �ר�ת אבל ע�ה�. נהנה �� א� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָא�א
זה הרי � ה��� וק��� ה�סח, �לילי מ�ה אכילת �ג�� �ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
א�כל �אינ� �י על א� ו��תי�, וא�כלי� לאחרי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָמבר�

ע�ה�. ְִֶֶָו��תה

.‡È,�ס�פ ועד מ�ח�ת� ה�רכ�ת מ� �רכה ה��מע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�ל
ענה ��א �י על וא� יצא, � ח�בת� ידי �� לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונת���
� �מבר� זה הרי המבר�, אחר 'אמ�' הע�נה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמ�';
ח�ב המבר� היה �רכה. �א�ת� ח�ב המבר� ��היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוה�א,
ידי יצא לא � ה��רה מ� ח�ב וע�נה ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמ�ברי
מ� �� ח�ב �ה�א מ�י י�מע א� 'אמ�', ��ענה עד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָח�בת�,

� מ�ת�.ה��רה ְַָ

.·È�תועד�� יי�,[התכנסו]ר�י� ל���ת א� �ת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ
לאכל מ�רי� א�� הרי � 'אמ�' ��� וענ� מה�, אחד ֱִֶָֹ�ֲֵֵֵָָ�ְֵֵֶֶַָָ�בר�
�א זה א�א �אחד, לאכל נת��נ� לא א� אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹול���ת;
מ��ר א�כלי� �ה� �י על א� � מעצמ� �א וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה לעצמ�. מבר� ואחד אחד �ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכי� אינ� �מ�קי�, אכלי� �אר אבל �לבד; ויי� ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָ�פת

יחד]הס�ה לאכול וענ�[התכנסות מה�, אחד �ר� א� א�א , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א �י על א� ו��תי�, א�כלי� א�� הרי � 'אמ�' ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

�אחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנת��נ�

.‚Èה�רכ�ת מ�ל �רכה מבר� מ��ראל אחד ה��מע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
ועד מ�ח�ת� ��� ה�רכה �מע ��א �י על א� � ����ְִֶַַַַָָָָֹ�ְְִִַָָָ

לענ�תס�פ�, ח�ב � �רכה �א�ת� ח�ב �אינ� �י על וא� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ
מי� א� ��י, המבר� היה וא� ��תי[אפיקורס]'אמ�'; א� , ְְִִִֵֵַָָָָ
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ל� י�יל � לציצית הרא�יה �כס�ת ית��ה א� � ז� ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָמצוה
�� ית��ה �� ואחר ציצית,ציצית, �לא �� נת��ה וא� ; ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹ

�ל � לציצית הרא�יי� ה�גדי� אבל ע�ה. מצות ��ל ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָהרי
�ט�רי� � �מ�חי� מק�לי� א�א אד�, �ה� ית��ה ��א ְִִָ�ִָ�ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹזמ�
��� האי� ח�בת א�א ה��ית, ח�בת �אינ� ה�יצית; ִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמ�

ט�ית. ִַל�

.‡È��להתע� ט�ית לקנ�ת מח�ב אד� �אי� �י על ְְְִִִֵַַָ�ְִֵֶַַָָא�
לפטר חסיד לאד� רא�י אי� � ציצית �� ��ע�ה �די ��ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

ז� מ�צוה עט��עצמ� להי�ת אד� י���ל לע�ל� א�א ; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
�ב�עת ז�. מצוה ��ק�� �די �ציצית, המח�בת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ�ְְִַ�כס�ת
לתלמיד ה�א �ד�ל �גנאי �י�תר; לה�הר צרי� ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָה�פ�ה,

�ציצית. עט�� אינ� וה�א ��ת��ל ְְְֲִִִִֵֵֶַָָחכמי�,

.·Èה�ת�ב �הרי ציצית, �מצות זהיר אד� יהא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלע�ל�
��� ה�צ�ת �ל �� ותלה את�,�קל� "�ראית� ��אמר: , ְְְִַָָָָָָ�ְֱִֶֶֶַָֹ
מ �ל את ה'".�זכר�� צ�ת ְְְִֶֶַָ

�ס�ע� רחמנא ְְְֲִַַַָָ�רי�

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ט רביעי יו�

zFkxA zFkld¦§§¨
ה�א �ר�� ה�ד�� �� את לבר� והיא אחת, ע�ה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָמצות

א��. �פרקי� � ז� מצוה �בא�ר אכילה. ְְֲִִִִֵֵַַָָָאחר

א ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

מז��,‡. אכילת אחר לבר� ה��רה מ� ע�ה ְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָמצות
ואינ� אלהי�". ה' את �ברכ� ו�בע�, "ואכל� ְְְְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ��אמר:
ו�בע�, "ואכל� ��אמר: �בע, א� א�א ה��רה, מ� ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָח�ב

ס�פרי� �מ�ברי ��ית,[מדרבנ�]�ברכ�"; אכל �אפ�� , ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ
אחריו. ְֲֵַָָמבר�

�ח�ה,·. מאכל �ל על לבר� אד� ח�ב ס�פרי�, ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָ�מ�ברי
מ��� יהנה �� ואחרואחר יבר� ט�ב, ריח הריח א� וכ� . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

�ה�א, �ל ל���ת א� לאכל נת��� ואפ�� מ���. יהנה ��ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
�רכה, �לא הע�ל� מ� ה�הנה וכל יהנה; �� ואחר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹמבר�

מהקדש]מעל גזל אחר[כאילו לבר� ס�פרי�, מ�ברי וכ� . ְְְְִִִֵֵֵַַַָָ
רביעית, ����ה וה�א � ����ה מה וכל ��אכל מה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ�ל

�מטעמת ��ית. ��אכל הטע�]וה�א בדיקת לש� �[טעימה ְְִִֶֶֶַַַֹ
רביעית. עד לאחריה, ולא לפניה לא �רכה, צריכה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹאינ�

מצוה‚. �ל על מברכי� �� � ההניה על ��ברכי� ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָ�כ��
חכמי� ��נ� ר��ת �ברכ�ת א�ת�. יע�ה �� ואחר ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָ�מצוה,
ה��רא את לז�ר �די ���ה, ודר� וה�דיה, �בח ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ�ר�

מצוה. ע�ה ולא נהנה ��א �י על א� ְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹ�מיד,

ההניה,„. �רכ�ת מיני�: �ל�ה ,��� ה�רכ�ת �ל ְְֲִִִַָָָָֹ�ְְְִַָָנמצא�
וה�דיה �בח �ר� �ה� � ה�ראה �ברכ�ת ה�צוה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ�ברכ�ת

מ��� �ליראה �מיד ה��רא את לז�ר �די .�ב��ה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

��נ��‰. �ינ� �בית עזרא ה�רכ�ת, �ל רא�יונסח ואי� . ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
וכל מ��ה; לגרע ולא מה�, אחת על לה�סי� ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֹל���ת�,

מ�ט�ע א�א[נוסח]המ��ה אינ� ��רכ�ת, חכמי� ��בע� ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ה �� �אי� �רכה וכל �מלכ�תט�עה. �� ["ה'ז�רת ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

העול�"] מל� היתהאלוקינו �� א� א�א �רכה, אינ� �ְְִֵֵֶָָָָָָ
לחבר��. ְְֲֶַָָסמ�כה

.Â���ל �כל נאמרי� ,��� ה�רכ�ת ��אמרוכל וה�א, ; ְְַָָ�ְְֱִֶֶַָָָָֹ
והז�יר ה�איל ה�ט�ע, את ��ה וא� חכמי�. ���נ� ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ�עני�
יצא. חל, �ל��� אפ�� ה�רכה, ועני� �מלכ�ת ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹאז�רה

.Ê;א�מר �ה�א מה לאזנ� ���מיע צרי� ,��� ה�רכ�ת ְְְִִֵֶֶַַַָָָ�ְַָָ�ל
�י� ��פתיו, �ה�ציא �י� � יצא לאזנ�, ה�מיע לא ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹוא�

�ל�� .��ר� ְִֵֶַ

.Áבר� �בי� ה�רכה �י� יפסיק לא ,��� ה�רכ�ת ְְִֵֵַַָָָָָֹ�ְַָָ�ל
אחרי� �דברי� עליו לחזר��ברכי� צרי� הפסיק, וא� . ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָָָָֹ

�בר מעני� �ה� �דברי� הפסיק וא� �נ�ה; ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ�לבר�
��ר� �ג�� �יצד? �נ�ה. לבר� צרי� אינ� עליו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ��ברכי�
'הביא� מלח', 'הביא� אמר: ��אכל וקד� ה�ת, ְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹעל
וכ��צא ל�המה', מאכל '�נ� לאכל', לפל�ני '�נ� ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ�ב�יל',

�זה. ���צא �ל וכ� לבר�; צרי� אינ� � ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָ�א��

.Ë�א�ת לבר� ל�מא מ�ר ,��� ה�רכ�ת �היה�ל �י� , ְַָָ�ָ�ְֵֵֵֶַָָָָָָ
לעל�ת יכ�ל �ה�א טמאה ����[ליטהר]טמא �� מ��ה ֵָ�ְֲִֶֶַַָָָ

����.[בטבילה] �� מ��ה לעל�ת יכ�ל �אינ� טמאה �י� ,ֵ�ְֲִֵֶֶַַָָָ
ערות�. ��כ�ה עד ער�, ��ה�א לבר� למבר� ��הואס�ר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

�פניה י��בת � א�ה אבל �אי�; אמ�רי�? ְְֲֲִִִִֶֶֶָָָָָ�ברי�
�מברכת.[דבוקות]ט�ח�ת[שלמטה] ְְֶֶַַַָ��רקע,

.Èמ�ר ח�בת�, ידי ויצא ��ר� �י על א� ,��� ה�רכ�ת ָ�ְְִֵֵֶַַַָָָָ�ְַָָ�ל
� לה�ציא� �די ח�בת�, ידי יצא� ��א לאחרי� לבר� ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹל�
לאחרי� מבר� �אינ� מצוה, �� �אי� ההניה מ�ר�ת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָח��
מצוה �� ��� ההניה �ר�ת אבל ע�ה�. נהנה �� א� ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָא�א
זה הרי � ה��� וק��� ה�סח, �לילי מ�ה אכילת �ג�� �ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָ
א�כל �אינ� �י על א� ו��תי�, וא�כלי� לאחרי� ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָמבר�

ע�ה�. ְִֶֶָו��תה

.‡È,�ס�פ ועד מ�ח�ת� ה�רכ�ת מ� �רכה ה��מע ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ�ל
ענה ��א �י על וא� יצא, � ח�בת� ידי �� לצאת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹונת���
� �מבר� זה הרי המבר�, אחר 'אמ�' הע�נה וכל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אמ�';
ח�ב המבר� היה �רכה. �א�ת� ח�ב המבר� ��היה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָוה�א,
ידי יצא לא � ה��רה מ� ח�ב וע�נה ס�פרי�, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹמ�ברי
מ� �� ח�ב �ה�א מ�י י�מע א� 'אמ�', ��ענה עד ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָח�בת�,

� מ�ת�.ה��רה ְַָ

.·È�תועד�� יי�,[התכנסו]ר�י� ל���ת א� �ת, לאכל ְְֱֲִִִִֶֶַַַַֹ
לאכל מ�רי� א�� הרי � 'אמ�' ��� וענ� מה�, אחד ֱִֶָֹ�ֲֵֵֵָָ�ְֵֵֶֶַָָ�בר�
�א זה א�א �אחד, לאכל נת��נ� לא א� אבל ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹול���ת;
מ��ר א�כלי� �ה� �י על א� � מעצמ� �א וזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמעצמ�
אמ�רי�? �ברי� ��ה לעצמ�. מבר� ואחד אחד �ל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאחד,
צריכי� אינ� �מ�קי�, אכלי� �אר אבל �לבד; ויי� ְְְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָ�פת

יחד]הס�ה לאכול וענ�[התכנסות מה�, אחד �ר� א� א�א , ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
��א �י על א� ו��תי�, א�כלי� א�� הרי � 'אמ�' ����ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

�אחד. להסב ְְְְִֵֶַָָנת��נ�

.‚Èה�רכ�ת מ�ל �רכה מבר� מ��ראל אחד ה��מע ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ�ל
ועד מ�ח�ת� ��� ה�רכה �מע ��א �י על א� � ����ְִֶַַַַָָָָֹ�ְְִִַָָָ

לענ�תס�פ�, ח�ב � �רכה �א�ת� ח�ב �אינ� �י על וא� ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָ
מי� א� ��י, המבר� היה וא� ��תי[אפיקורס]'אמ�'; א� , ְְִִִֵֵַָָָָ
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מט�ע[שומרוני] ו��ה �ד�ל �היה א� ה�תל�ד, �ינ�ק א� ,ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
'אמ�'.[נוסח] אחריה� ע�ני� אי� � ְֲִֵֵֵֶַַָָָה�רכה

.„Èחט�פה אמ� לא יענה לא � 'אמ�' הע�נה [בהבלעת�ל ֲֲֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
קט�פההאל"�] אמ� ולא הנו"�], קצרה,[בהבלעת אמ� ולא , ְְְְֵֵָָָָָֹֹ

מ� י�תר ק�ל� יג�י� ולא �ינ�נית; א�א אר�ה, אמ� ְְִִִֵֵֶַַָָֹ�ְֲֵָֹולא
לא ,�� ח�ב �ה�א ה�רכה �מע ��א מי וכל ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהמבר�.

הע�ני�. �כלל 'אמ�' ְֲִִֵֶַַָָיענה

.ÂË�� נ��א זה הרי צריכה, �אינ� �רכה המבר� ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ�ל
לענ�ת ואס�ר ל�וא, �נ��ע ה�א והרי ל�וא; ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָ�מי�
�תקנ�; ה�רכ�ת א�ת� מל�די� ה�ינ�ק�ת, 'אמ�'. ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָאחריו
זה הרי למידה, ��עת לב�לה מברכי� �ה� �י על ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוא�
לא 'אמ�', אחריה� והע�נה 'אמ�'; אחריה� ע�ני� ואי� ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�מ�ר.

ח�בת�. ידי ְֵָָָיצא

.ÊËוהע�נה מג�ה; זה הרי �רכ�תיו, אחר 'אמ�' הע�נה ְֶֶָ�ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָ�ל
� מ��ח זה הרי אחר�נ�ת, �רכ�ת ס�� �היא �רכה ָ�ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָאחר
�רכה ואחר ה�ז��, �בר�ת יר��לי�' '��נה אחר ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָ�ג��
�היא �רכה �ל �ס�� וכ� ערבית. �מע קר�ת �ל ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאחר�נה

עצמ� אחר 'אמ�' �� ע�נה אחר�נ�ת, �רכ�ת .ס�� ְְֲֵֶַַַַָָָ

.ÊÈאחרי והרי יר��לי�, �ב�נה 'אמ�' יענה �ר�תול�ה ה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מ�נה חכמי �ימי ז� ��רכה מ�ני וה�טיב'? ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'ה��ב

�ל��נ�ה ה�רכ�ת ע�ר ס�� אבל ��ספת; היא �כא�� , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָ
אחר 'אמ�' יענה לא ול�ה יר��לי�'. '��נה היא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמז��,
�ל וכ� רא��נ�ת. �רכ�ת ס�� �היא מ�ני ע�ל�'? ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֹ'אהבת
�ג�� לדבר, �ח�ה א�ת� ��ברכי� מ�רכ�ת ,�� ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ���צא
� חנ�ה נר והדלקת ה�ג�ה, קריאת לפני ��ברכי� ָ�ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ�רכ�ת
עליו. ��ר� ה�בר �בי� ה�רכה �י� �'אמ�' יפסיק ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלא

.ÁÈ?�� וכ��צא ה�ר�ת �ר�ת אחר 'אמ�' יענה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹול�ה
�רכה אחר א�א 'אמ�' ע�ני� ואי� אחת; �רכה �היא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמ�ני

�רכ�ת א� אחרת, �רכה א�ת� ��דמה �ג��אחר�נה , ְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָ
מל� שמיטה]�רכ�ת �ד�ל[במוצאי �ה� �ברכ�ת ,[ביוהכ"פ], ְְִִֵֶֶָֹ

�לפיכ� �רכ�תיו, �ל ה�לי� ��בר לה�דיע � �ה� ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכ��צא
'אמ�'. ֵֶָע�נה

.ËÈ�אינ � ��גגה �י� �זד�� �י� האס�ר, �בר הא�כל ְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָ�ל
טבל �אכל הרי �יצד? .���� ולא ��ח�ה, לא עליו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹמבר�

ומעשרות] תרומות הופרש �דבריה�[שלא טבל ואפ�� ,ְְֲִִֵֶֶֶַ
�ר�מ�תיו,[מדרבנ�] �ל נ�ל� ��א רא��� מע�ר �אכל א� ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

מבר�; אינ� � �הלכת� נפ�� ��א והק�� �ני מע�ר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹא�
נס�, יי� �תה א� �טרפ�ת, נבל�ת אכל א� ל�מר, צרי� ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָואי�

�ה�. ְֵֶַָוכ��צא

.Îמאי� אכל א� א�אבל שספק האר�, ע� [תבואת ְֲִַַָָ
מע�רהופרשה] א� לענ�י�, א�א רא�י �אינ� �י על א� ,ֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ח���� מ��� נ�ל ��א �י על א� �ר�מת�, ���לה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹרא���
���לי� �הק�ימ� וה�א �ד�לה, את�ר�מה הלוי [הקדי� ְְְְְֳִִִִֶָָ

בשבליה] התבואה כשעדיי� חלקו ונטל �ניהכה� מע�ר א� ,ֲִֵֵַ
החמ� את נת� ��א �י על א� ��פ��, [הדרושוהק�� ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ

�ה�.בפדיית�] ���צא �ל וכ� וס��; �ח�ה מבר� זה הרי �ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ל' חמישי יו�

ב ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�נ�ה‡. 'ה��', �ר�ת רא��נה היא: �� ה�ז��, �ר�ת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָסדר
'ה��ב רביעית יר��לי�', '��נה �לי�ית 'האר�', ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ�ר�ת

��נ�וה�טיב' �נ�ה, ��נ�; ר�נ� מ�ה רא��נה, �רכה . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
רביעית, �ברכה �נ�; ��למה �וד ��נ� �לי�ית, ְְְְְְִִִִִִַָָָָֹֹ�ְיה��ע;

��נ�ה. מ�נה ְְְִִֵַָָחכמי

ואכל�·. ה�ית, �על אצל מלאכה ע��י� �הי� ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָה��עלי�
��י סע�דת� לאחר �מברכי� לפניה, מברכי� אי� � ���ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ה�ית �על מ�לאכת י�טל� ��א �די �לבד, :�רכ�ת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
'האר�', �בר�ת ��תח � �נ�ה �תקנ�; � רא��נה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָ�רכה
�בר�ת וח�ת� 'האר�', �בר�ת יר��לי�' '��נה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָוכ�לל

�סע�דת�'האר�' ע��י� הי� וא� מזו�]. תמורת [עובדי� ְְִִִֶָָָָָ
�תקנ� מברכי� � ע�ה� מסב ה�ית �על �היה א� ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�לבד,

אד�. �ל ��אר �רכ�ת, ְְְִַַָָָָָאר�ע

�בס�פ�‚. �תח�ת� ה�דיה ל�מר צרי� � 'האר�' ,�ר�ת ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָ
'אר� אמר ��א וכל ה�ז��'; ועל האר� 'על �� ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוח�ת�
ח�בת�. ידי יצא לא 'האר�', �בר�ת �רחבה' ט�בה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָֹחמ�ה
ל��רה; �רית �להק�י� ות�רה, �רית �� להז�יר ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָָוצרי�
מילה �רית היא 'האר�', �בר�ת �א�מרי� ה�את ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ�ה�רית
נכרת� ��� וה��רה �רית�ת; ע�רה �ל� עליה ְְִָ�ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹ��כרת�
מ�בד ה�רית �ברי "א�ה ��אמר: �רית�ת, �ל� ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליה

ה'". �ברית לעבר� וג�' נ�בי� "א�� ְְְְְְִִִִִֶַַָָה�רית",

י�ראל„. על אלהינ� ה' 'רח� �� ��תח � �לי�ית ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ�רכה
עיר�' יר��לי� ועל �יר��לי�ע�� אלהינ� ה' 'נחמנ� א� , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

�בני� ע�� 'מנח� א� יר��לי�', '��נה �� וח�ת� ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָעיר�';
��א מי וכל 'נחמה'. ז� �רכה נקראת �לפיכ� � ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹיר��לי�'
ח�בת�, ידי יצא לא � ז� �ברכה �וד �ית מלכ�ת ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹאמר
�חזרת א�א �מ�רה, נחמה �אי� ה�רכה; עני� �היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמ�ני

�וד. �ית ְִֵַָמלכ�ת

ט�בי�‰. �בימי� �מס�����ת�ת �נחמה מתחיל , ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
מתחיל: �יצד? �אמצע. ה��� קד�ת וא�מר ְְִֵֶַַַַַָ�ְְְֵֶָָ�נחמה,
על אלהינ� ה' 'רח� א� עיר�', �צ��� אלהינ� ה' ְֱֱֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹ'נחמנ�
ע�� 'מנח� �מס��: עיר�'; יר��לי� ועל ע�� ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָי�ראל
�אמצע וא�מר יר��לי�'. '��נה א� יר��לי�', ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ�בני�
�מצ�תי� והחליצנ� רצה אב�תינ�, ואלהי 'אלהינ� ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ���ת:
�� וננ�ח �� ונ��ת ה�ה, ה�ביעי ה�נ�ח י�� ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ�במצות
�בימי� מנ�חתנ�'. �י�� ויג�� צרה �הא ואל רצ�נ�, ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ�מצות
�ל �בח�� חד�י� �רא�י וכ� ויב�א'; 'יעלה א�מר ֶ�ְְְְֲֳִִֵֵֵֶַָָָט�בי�
ויב�א'. 'יעלה �לי�ית �רכה �אמצע מ�סי� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָמ�עד,

.Âעל' 'האר�' �ר�ת �אמצע מ�סי� �פ�רי�, ְְְִִִֶֶַַַָָָ�ֲַ�חנ�ה
��פ�ה ���סי� �דר� חד�ה��י�', רא� א� ט�ב וי�� . ְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹֹ

ואחר �ח�ה, והחליצנ�' 'רצה מז�יר ���ת, להי�ת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ�חל
���ת, להי�ת �חל טבת חד� רא� וכ� ויב�א'; 'יעלה ��ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
והחליצנ�' �'רצה 'האר�', �בר�ת ה��י�' 'על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָמז�יר

��חמה. ויב�א' ְְֲֶֶַַָָָו'יעלה

- h"qyz'd lel` '` iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

.Êמלכ��ת �ל� �� להז�יר צרי� רביעית, .�רכה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�
לבעל �רכה �� מ�סי� ה�ית, �על אצל הא�רח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�כ��בר�
�על �ב�� ��א רצ�� 'יהי א�מר: מברכ�? �יצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ית.
ר� ל� וי� ה�א'; לע�ל� ��ל� ולא ה�ה, �ע�ל� �תה�ית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.�� �להארי� ה�ית, �על �בר�ת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלה�סי�

.Á:רביעית �ברכה א�מר האבל, �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�כ��ברכי�
��פט אמת, ��� אמת, אל וה�טיב, ה��ב החי, ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ'ה�ל�
ע�� �אנחנ� �רצ�נ�, �� לע��ת �ע�למ� ��יט ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ�צדק,
�מב�� �לברכ�'; ל� לה�ד�ת ח�בי� אנ� �ב�ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹועבדיו,

��רצה מה �פי לנחמ� האבל על 'הרחמ�'.רחמי� וג�מר , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.Ëרכ�ת� אר�ע אחר חתני� �ר�ת מברכי� חתני�, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ�בית
�� �א�כלי� �סע�דה סע�דה �כל מברכי�א��, ואי� ; ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

א�ת�? מברכי� ��ה ועד קט�י�. ולא עבדי�, לא ז� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ�רכה
רא��� �י�� א�ת� מברכי� אלמנה, ���א אלמ�� היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא�
���א אלמ�� א� אלמנה ���א �ח�ר היה וא� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�לבד;

ה���ה. ימי �בעת �ל א�ת� מברכי� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ת�לה,

.Èאחר�נה �רכה היא חתני�, �בית ���סיפי� ז� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ�רכה
��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה נ��אי�. �ל �רכ�ת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמ�בע
ה�רכ�ת; ו�מע� נ��אי�, �בר�ת �עמד� ה� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהא�כלי�
נ��אי� �ר�ת �מע� ��א אחרי� הא�כלי� הי� א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹאבל
�בע מז�� �ר�ת אחר ��ביל� מברכי� נ��אי�, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ��עת

נ��אי� ��עת ��ברכי� �דר� ��הי��רכ�ת, וה�א � ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
ה�ני�. מ� וחתני� ְֲֲִִִַַָָָָע�רה,

.‡Èרכ�ת� �בע ה� א�הא�� '�ר�� מל�: אלהינ� ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'; �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'; י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'; י�צר ה', א�ה �ר�� עד; עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה; לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
רעי� ���ח '��ח �בניה'; צ��� מ��ח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָא�ה
ה', א�ה �ר�� עד�; �ג� מ�ד� יציר� ���ח� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאה�בי�,
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'; �ב�נה ע�� ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��ח
ור�ה �ילה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� �רא א�ר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהע�ל�,
מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת. �ל�� ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
ק�ל �מחה, ק�ל ���� ק�ל יר��לי�, �מח�צ�ת ְְְִִִַָָָָיה�דה
�נערי� מ���ה חתני� ח�ת מצהל�ת ק�ל ��ה, וק�ל ְְֲִִִִֶַָָ�ְְֲִַָָָחת�

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה', א�ה �ר�� ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמ�גינת�;

.·È� ה��� קד�ת ט�ב �י�� א� ���ת הז�יר ולא ַַ�ְְְְְִִַַָָֹ�כח
א�מר: ���ת � רביעית �ברכה ��תחיל קד� נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא�
ולברית לא�ת י�ראל לע�� מנ�חה ��ת נת� א�ר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ'�ר��
א�מר: ט�ב �י�� ה��ת'; מק�� ה' א�ה �ר�� ְְֵֵֶַַַַָָָֹקד�,
ל���� י�ראל לע�� ט�בי� ימי� נת� א�ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ'�ר��
�מתחיל וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה' א�ה �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מחה,

וג�מר רביעית, �ברכה�ברכה �התחיל אחר נז�ר וא� . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
'ה��'. �ר�ת �ה�א לרא�, וח�זר ��סק � ְְְִִִֵֵֶַַָָֹרביעית

.‚È�א � ויב�א' 'יעלה אמר ולא �כח חד�י�, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹ�רא�י
א�ר '�ר�� א�מר: � רביעית �ברכה ��תחיל קד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנז�ר

לז�ר��', י�ראל לע�� חד�י� רא�י ��נת� ח�ת� ;ואינ� ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

�התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, �ברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מתחיל
�ל �ח�� וכ� ח�זר. ואינ� א�ת�, ��מר � רביעית ֶ�ְְְְְִִֵֵֵֵָָָ�רכה
�בר�ת העני� הז�יר ולא �כח �בפ�רי�, �בחנ�ה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�ֲֵַמ�עד.

ח�זר. אינ� � ֵֵַָה�ז��

.„Èתא�ל�� קד� נז�ר א� � �ר� ולא ו�כח �אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי
�מבר� ח�זר ��מעיו, ולאה�אכל מ���, נעל� א� וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

��א וה�א, �מבר�; ח�זר � �ר� לא א� �ר� א� ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע
��מעיו. ה�ז�� ְְִֵֵֶַַָָנתא�ל

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו�

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וה��מי�‡. וה�ע�רי�, הח�י�, � ה� מיני� [חיטי�חמ�ה ְְְֲִִִִִִֵַַַָ�ְִ
��עלמדבריות] ו��לת מדברית], וה����.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מ�י� וה����, ��על ו��לת הח�י�; מ�י� ְְְִִִִִִִִִֶַַָֹ�ַה��מי�,
נקראי� ��לי�, ��ה� � הא�� ה�יני� וחמ�ת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ע�רי�.

וז�רי� ���י� ואחר מק��; �כל [ברוחא�ת�'�ב�אה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקות�] ול�י� מה� אחד את �כ���חני� '�ג�'; נקראי� ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מה�, מאחד ה�ע�ת וה�ת '�ת'. נקרא א�ת�, וא�פי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמח�
לויה �לא מק��, �כל '�ת' ה�קראת נוס�]היא ש� .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה·. לבר� ח�ב � �ת אלהינ�הא�כל ה' א�ה '�ר�� : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
�ל�ק �ג� אכל האר�'. מ� לח� ה��ציא הע�ל�, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל�

האדמה',[מבושל] �רי '��רא לפניו מבר� � �ה�א ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ�מ�ת
לפניו מבר� � קמח אכל ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ�לאחריו

נפ��ת'. '��רא �לאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'�ה�ל',

א�‚. �מי� וערב� ��לה� ה�יני�, מחמ�ת אחד �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
לאכילה, רא�י ��היה �די עבה היה א� � מ�קי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��אר
היה וא� מז�נ�ת'; מיני '��רא �תח�ה עליו מבר� � ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָ�לעט�
'�ה�ל', �תח�ה עליו מבר� � ל�ת�ה רא�י ��היה �די ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר�

נפ��ת' '��רא .�לב��� ְְֵַָ

�י�„. �קדרה, ���ל� ה�יני� מחמ�ת אחד �ל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח
לביב�ת �ג�� � אחרי� �ברי� ע� �ערב� �י� [עוגתלב�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�ב�ל�סולת] �ת�� א� �ח�ק� ה�ג� וכ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�רמל וגר� הריפ�ת �ג�� � שונות]�קדרה בצורות [חיטי� ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

�ל וכ� קדרה', 'מע�ה ה�קרא ה�א זה וכל �ה�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ��צא
א �� �ערב �ת�ב�יל �י� קמח �י� ה�יני�, מחמ�ת חד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

מז�נ�ת'. מיני '��רא עליו מבר� ��ח�ה, �ְְְִִֵֵֵַָָָָ

אצל�,‰. ח��ב ה�י� א�ת� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ��ה
�ערב ה�יני� מחמ�ת אחד היה א� אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא

ה�פלה את �פ�טר הע�ר, על א�א מבר� אינ� � וזהטפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הע�ר על מבר� טפלה, וע�� ע�ר �ה�א �ל � ��רכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�לל
הע�ר, ע� מערבת ה�פלה �היתה �י� ה�פלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�פ�טר

מערבת. היתה ��א ְְֵֶֶֶָָֹֹ�י�

.Âלפת המערבת? ה�פלה היא ירק]�יצד �ר�ב[מי� א� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לד�ק� �די ה�יני� מחמ�ת אחד �ל קמח �� וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ל�

סמי�] מז�נ�ת',[לעשותו מיני '��רא עליו מבר� אינ� �ְְִֵֵֵֵָָָ
��ערבי� �בר ��ל טפלה; זה וקמח הע�ר ה�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�פת
ה�ב�יל לצ�ע �די א� ריח, ל�� �די א� לד�ק, �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹא�ת�
��ערבת, טע� ל�� �די ערב א� אבל ל�; טפלה זה הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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.Êמלכ��ת �ל� �� להז�יר צרי� רביעית, .�רכה ְְְְְִִִִַַָָָָָֹ�
לבעל �רכה �� מ�סי� ה�ית, �על אצל הא�רח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ�כ��בר�
�על �ב�� ��א רצ�� 'יהי א�מר: מברכ�? �יצד ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹה�ית.
ר� ל� וי� ה�א'; לע�ל� ��ל� ולא ה�ה, �ע�ל� �תה�ית ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

.�� �להארי� ה�ית, �על �בר�ת ְְְְֲִִִִַַַַַַָלה�סי�

.Á:רביעית �ברכה א�מר האבל, �בית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ�כ��ברכי�
��פט אמת, ��� אמת, אל וה�טיב, ה��ב החי, ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַ'ה�ל�
ע�� �אנחנ� �רצ�נ�, �� לע��ת �ע�למ� ��יט ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ�צדק,
�מב�� �לברכ�'; ל� לה�ד�ת ח�בי� אנ� �ב�ל ְְְְֲִֵַַַַָָָָָֹועבדיו,

��רצה מה �פי לנחמ� האבל על 'הרחמ�'.רחמי� וג�מר , ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.Ëרכ�ת� אר�ע אחר חתני� �ר�ת מברכי� חתני�, ְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָ�בית
�� �א�כלי� �סע�דה סע�דה �כל מברכי�א��, ואי� ; ְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָ

א�ת�? מברכי� ��ה ועד קט�י�. ולא עבדי�, לא ז� ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹ�רכה
רא��� �י�� א�ת� מברכי� אלמנה, ���א אלמ�� היה ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָא�
���א אלמ�� א� אלמנה ���א �ח�ר היה וא� ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָ�לבד;

ה���ה. ימי �בעת �ל א�ת� מברכי� ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ�ת�לה,

.Èאחר�נה �רכה היא חתני�, �בית ���סיפי� ז� ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ�רכה
��הי� אמ�רי�? �ברי� ��ה נ��אי�. �ל �רכ�ת ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָמ�בע
ה�רכ�ת; ו�מע� נ��אי�, �בר�ת �עמד� ה� ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָהא�כלי�
נ��אי� �ר�ת �מע� ��א אחרי� הא�כלי� הי� א� ְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָֹאבל
�בע מז�� �ר�ת אחר ��ביל� מברכי� נ��אי�, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ��עת

נ��אי� ��עת ��ברכי� �דר� ��הי��רכ�ת, וה�א � ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ
ה�ני�. מ� וחתני� ְֲֲִִִַַָָָָע�רה,

.‡Èרכ�ת� �בע ה� א�הא�� '�ר�� מל�: אלהינ� ה' ְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� לכב�ד�'; �רא �ה�ל ְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהע�ל�,
הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� האד�'; י�צר ֱֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹהע�ל�,
והתקי� �בנית�, �מ�ת �צל� �צלמ�, האד� את יצר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָא�ר
���' האד�'; י�צר ה', א�ה �ר�� עד; עדי �ני� מ��� ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָל�
�ר�� ��מחה; לת�כ� �ניה �ק��� עקרה, ותגל ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָָָ��י�
רעי� ���ח '��ח �בניה'; צ��� מ��ח ה', ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָא�ה
ה', א�ה �ר�� עד�; �ג� מ�ד� יציר� ���ח� ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאה�בי�,
מל� אלהינ� ה' א�ה '�ר�� יר��לי�'; �ב�נה ע�� ְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמ��ח
ור�ה �ילה וכ�ה, חת� ו�מחה, ���� �רא א�ר ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָָָהע�ל�,
מערי י�מע אלהינ� ה' מהרה ורע�ת. �ל�� ואחוה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹאהבה
ק�ל �מחה, ק�ל ���� ק�ל יר��לי�, �מח�צ�ת ְְְִִִַָָָָיה�דה
�נערי� מ���ה חתני� ח�ת מצהל�ת ק�ל ��ה, וק�ל ְְֲִִִִֶַָָ�ְְֲִַָָָחת�

ה��ה'. ע� חת� מ��ח ה', א�ה �ר�� ְְִִִֵַַַַַָָָָָָָמ�גינת�;

.·È� ה��� קד�ת ט�ב �י�� א� ���ת הז�יר ולא ַַ�ְְְְְִִַַָָֹ�כח
א�מר: ���ת � רביעית �ברכה ��תחיל קד� נז�ר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹא�
ולברית לא�ת י�ראל לע�� מנ�חה ��ת נת� א�ר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ'�ר��
א�מר: ט�ב �י�� ה��ת'; מק�� ה' א�ה �ר�� ְְֵֵֶַַַַָָָֹקד�,
ל���� י�ראל לע�� ט�בי� ימי� נת� א�ר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ'�ר��
�מתחיל וה�מ�י�'. י�ראל מק�� ה' א�ה �ר�� ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ�ל�מחה,

וג�מר רביעית, �ברכה�ברכה �התחיל אחר נז�ר וא� . ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
'ה��'. �ר�ת �ה�א לרא�, וח�זר ��סק � ְְְִִִֵֵֶַַָָֹרביעית

.‚È�א � ויב�א' 'יעלה אמר ולא �כח חד�י�, ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָָֹ�רא�י
א�ר '�ר�� א�מר: � רביעית �ברכה ��תחיל קד� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹנז�ר

לז�ר��', י�ראל לע�� חד�י� רא�י ��נת� ח�ת� ;ואינ� ְְְְֳִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

�התחיל אחר נז�ר וא� וג�מר. רביעית, �ברכה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָ�מתחיל
�ל �ח�� וכ� ח�זר. ואינ� א�ת�, ��מר � רביעית ֶ�ְְְְְִִֵֵֵֵָָָ�רכה
�בר�ת העני� הז�יר ולא �כח �בפ�רי�, �בחנ�ה ְְְְְְִִִִִַַָָָָֹ�ֲֵַמ�עד.

ח�זר. אינ� � ֵֵַָה�ז��

.„Èתא�ל�� קד� נז�ר א� � �ר� ולא ו�כח �אכל, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמי
�מבר� ח�זר ��מעיו, ולאה�אכל מ���, נעל� א� וכ� . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

��א וה�א, �מבר�; ח�זר � �ר� לא א� �ר� א� ְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֹידע
��מעיו. ה�ז�� ְְִֵֵֶַַָָנתא�ל

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו�

ג ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

וה��מי�‡. וה�ע�רי�, הח�י�, � ה� מיני� [חיטי�חמ�ה ְְְֲִִִִִִֵַַַָ�ְִ
��עלמדבריות] ו��לת מדברית], וה����.[שעורה , ְְִִֶַָֹ

מ�י� וה����, ��על ו��לת הח�י�; מ�י� ְְְִִִִִִִִִֶַַָֹ�ַה��מי�,
נקראי� ��לי�, ��ה� � הא�� ה�יני� וחמ�ת ְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָה�ע�רי�.

וז�רי� ���י� ואחר מק��; �כל [ברוחא�ת�'�ב�אה' ְְְְִִֶַַָָָָָ
אתלנקות�] ול�י� מה� אחד את �כ���חני� '�ג�'; נקראי� ,ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָ

מה�, מאחד ה�ע�ת וה�ת '�ת'. נקרא א�ת�, וא�פי� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָקמח�
לויה �לא מק��, �כל '�ת' ה�קראת נוס�]היא ש� .[ללא ְְְְִִֵַַָָָָֹ

לפניה·. לבר� ח�ב � �ת אלהינ�הא�כל ה' א�ה '�ר�� : ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
�ל�ק �ג� אכל האר�'. מ� לח� ה��ציא הע�ל�, ִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָמל�

האדמה',[מבושל] �רי '��רא לפניו מבר� � �ה�א ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ�מ�ת
לפניו מבר� � קמח אכל ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָ�לאחריו

נפ��ת'. '��רא �לאחריו ְְֲֵֶַַָָֹ'�ה�ל',

א�‚. �מי� וערב� ��לה� ה�יני�, מחמ�ת אחד �ל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָקמח
לאכילה, רא�י ��היה �די עבה היה א� � מ�קי� ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ��אר
היה וא� מז�נ�ת'; מיני '��רא �תח�ה עליו מבר� � ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָ�לעט�
'�ה�ל', �תח�ה עליו מבר� � ל�ת�ה רא�י ��היה �די ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹר�

נפ��ת' '��רא .�לב��� ְְֵַָ

�י�„. �קדרה, ���ל� ה�יני� מחמ�ת אחד �ל ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקמח
לביב�ת �ג�� � אחרי� �ברי� ע� �ערב� �י� [עוגתלב�� ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

�ב�ל�סולת] �ת�� א� �ח�ק� ה�ג� וכ� �ה�, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָוכ��צא
�רמל וגר� הריפ�ת �ג�� � שונות]�קדרה בצורות [חיטי� ְְְְִִֵֶֶֶַָָ

�ל וכ� קדרה', 'מע�ה ה�קרא ה�א זה וכל �ה�, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכ��צא
א �� �ערב �ת�ב�יל �י� קמח �י� ה�יני�, מחמ�ת חד ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

מז�נ�ת'. מיני '��רא עליו מבר� ��ח�ה, �ְְְִִֵֵֵַָָָָ

אצל�,‰. ח��ב ה�י� א�ת� ��היה אמ�רי�? �ברי� ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ��ה
�ערב ה�יני� מחמ�ת אחד היה א� אבל טפלה; היה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹולא

ה�פלה את �פ�טר הע�ר, על א�א מבר� אינ� � וזהטפלה . ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
הע�ר על מבר� טפלה, וע�� ע�ר �ה�א �ל � ��רכ�ת ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�לל
הע�ר, ע� מערבת ה�פלה �היתה �י� ה�פלה, את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ�פ�טר

מערבת. היתה ��א ְְֵֶֶֶָָֹֹ�י�

.Âלפת המערבת? ה�פלה היא ירק]�יצד �ר�ב[מי� א� ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לד�ק� �די ה�יני� מחמ�ת אחד �ל קמח �� וערב ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ���ל�

סמי�] מז�נ�ת',[לעשותו מיני '��רא עליו מבר� אינ� �ְְִֵֵֵֵָָָ
��ערבי� �בר ��ל טפלה; זה וקמח הע�ר ה�א ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ�ה�פת
ה�ב�יל לצ�ע �די א� ריח, ל�� �די א� לד�ק, �די ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַֹא�ת�
��ערבת, טע� ל�� �די ערב א� אבל ל�; טפלה זה הרי �ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
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ונ�תני� א�ת� ��ב�לי� �ב� מיני לפיכ�, ע�ר. ה�א ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָהרי
אינ� � מתיקה מיני מה� וע��י� לד�ק, �די ח�ה חלב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ�ה�
הע�ר. ה�א �ה�ב� מ�ני מז�נ�ת', מיני '��רא עליו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמבר�

.Êג� לאכל ��ר� הרי מערבת? �אינ� ה�פלה היא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ�יצד
�ל��נ� �ר�נ� ה�ליח י�יק ��א �די ע�� ה�ת ואכל ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹמליח,
ל�; טפלה �ה�ת מ�ני ה�ת, את �פ�טר ה�ליח על מבר� �ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

�� �ל �זהוכ� .�צא ְֵֵֶַָֹ

.Á�י�� א�ת� ��תת לפירורי�]ה�ת �ב�ל�[פיררה , ְִִִֶַַַָָָ
���ר א� ��ית, ��תיתי� י� א� � �מרק ל�� א� ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ�קדרה
��ח�ה עליה מבר� � צ�רת� נ���ת ולא �ת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ�ה�
ה�ת צ�רת �עברה א� ��ית, �ה� אי� וא� ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָ'ה��ציא';

מז�נ�ת'. מיני '��רא ��ח�ה עליה מבר� � ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ����ל

.Ëרקע�� ��אפת ה�ד�ר�תע�ה ��כני �הערב�י� �מ� ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
��ח�ה עליה מבר� �ת, צ�רת עליה ואי� ה�איל � ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא�פי�
מבר� עליה, סע�דת� קבע וא� מז�נ�ת'; מיני ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָ'��רא
א� �חלב, א� ��מ� א� �דב� ���� ע�ה וכ� ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ'ה��ציא'.
ה�אה '�ת ה�קראת והיא ואפא�, �בלי� מיני �� ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ�ערב

וכיו"ב]�כיסני�' בדבש ונילושה כיסי� כיסי� א�[עשויה � ְִִַָ
וא� מז�נ�ת'; מיני '��רא עליה מבר� �ת, �ה�א �י ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָעל

'ה��ציא'. מבר� עליה, סע�דת� ְְִֵֶַַָָָָָקבע

.Èעליו מבר� ��ח�ה � �ת מ��� �ע�ה א� ���ל�, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹארז
נפ��ת' '��רא �לב��� מז�נ�ת', מיני ��א'��רא �בלבד ; ְְְְִִֵֵֵֶַַָֹ

�ח�, �ת אבל לב��. ארז א�א אחר, �בר ע� מערב ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹֹיהא
'�ה�ל', מבר� ��ח�ה � קטנ��ת מיני �אר �ל �ת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹא�

ר��ת'. נפ��ת '��רא ְְֵַַָ�לב���

.‡Èלאחריו מברכי� 'ה��ציא', ��ח�ה עליו ��ברכי� ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָ�ל
ה�ז�� עליו�ר�ת ��ברכי� וכל �רכ�ת; אר�ע �סדר� ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָ

אחת �רכה לאחריו מברכי� מז�נ�ת', מיני '��רא ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ��ח�ה
הארז. מ� ח�� � �ל� ִֵֵֶָָֹֹמעי�

.·Èאבל �למעלה; מ��ית �אכל אמ�רי�? �ברי� ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ��ה
ה�ת מ� �י� מ��ית, �ח�ת וה��תההא�כל אכלי�, מ�אר �י� ְְֳִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מבר� � מ�קי� מ�אר �י� ה�י� מ� �י� מרביעית, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ�ח�ת
�לל. מבר� אינ� �לב��� ה�י�, לא�ת� הרא�יה �רכה ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ��ח�ה

.‚È�ל� ��עי� אחת �רכה היא ה'וז� א�ה '�ר�� : ְְִֵֵֶַַַָָָָָֹ
אר� ועל ה�ל�לה ועל ה�חיה על הע�ל�, מל� ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאלהינ�
ה' רח� אב�תינ�; את והנחל� �רצית �רחבה ט�בה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחמ�ה
מ��� צ��� ועל עיר� יר��לי� ועל ע�� י�ראל על ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאלהינ�
עליה �נברכ� �בנינ� ו��חנ� לת�כ� והעלנ� ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ב�ד�,
ה�חיה'. ועל האר� על ה', א�ה �ר�� �בטהרה; ְְְֳִֶַַַַָָָָָָָָ�ְִ�קד�ה

א�מ ט�בי�, וימי� מעי��ב��ת�ת �כלל� ז� �ברכה ר ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָ
ה�ז��. �בר�ת ��ז�יר �דר� ה���, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָ�ְקד�ת

ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת יו�

ד ּפרק ּברכֹות ¤¤¨§§¦הלכֹות

�ל�‡. מעי� אחת �רכה א� ה�ז�� �ר�ת המבר� ,�ל ְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹ
י�ב � מה�� ��ה�א אכל �אכל. ��ק�� א�ת� לבר� ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָצרי�
�מק�מ�, י�ב � ע�מד ��ה�א אכל ויבר�; ��סק, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ��ק��
ה�ז�� ��תא�ל קד� ונז�ר ה�ז��, �ר�ת �כח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויבר�.

ח�זר מזיד, היה וא� ��ז�ר; ��ק�� מבר� � ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מעיו
ח�בת�. ידי יצא ��ז�ר, ��ק�� �ר� וא� �מבר�, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלמק�מ�
ידי יצא � מה�� ��ה�א א� ע�מד, ��ה�א �ר� א� ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָוכ�
�רכה ולא ה�ז��, �ר�ת יבר� לא �לכ�ח�ה, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹח�בת�;

�אכל. �ב�ק�� י��ב, ��ה�א א�א �ל�, ְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ��עי�

אינ�·. � �ר� לא א� 'ה��ציא' �ר� א� ל� ��ס��ק ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַֹמי
ה��רה מ� �אינ� מ�ני �מבר�, 'ה��ציא'ח�זר לבר� �כח . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

לאחר וא� �מבר�; ח�זר סע�דת�, �מר ��א עד נז�ר א� �ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
�מבר�. ח�זר אינ� ְֵֵֵֶַָָ��מר,

אחר‚. לבית והל� סע�דת� �פסק זה, �בית א�כל ,היה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
לפתח ל� ויצא ע��, לד�ר חבר� ל� וקרא א�כל �היה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָא�
על למפרע לבר� צרי� מק�מ�, ו��ה ה�איל � וחזר ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ�ית�
�� ואחר 'ה��ציא', ��ח�ה �מבר� וח�זר �אכל, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמה

סע�דת�. ְֵָ��מר

א�„. חת� לקראת ויצא� לאכל, י��בי� �הי� ְְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָֹחברי�
ח�זרי� � ח�לה א� זק� �� ה�יח� א� � ��ה ְְִִִִִֵֶַַָָָלקראת
וא� �נ�ה. לבר� צריכי� ואינ� סע�דת�, וג�מרי� ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵָָָָָָלמק�מ�
למפרע; �רכה צריכי� י�צאי�, ��ה� � אד� �� ה�יח� ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

לכ�ח�ה. �רכה צריכי� ח�זרי�, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָ�כ�ה�

��ל‰. �ר�ת; לאכילת א� ל�ת�ה, מס�י� הי� א� ְֲִִִִֵֶַַָָ�ְְִֵָוכ�
למפרע מבר� �לפיכ� אכילת�, �סק הרי מק�מ�, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהמ��ה
�ה�א מה על לכ�ח�ה �נ�ה �מבר� וח�זר �אכל, מה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינ� אחד, �בית לפ�ה מ��ה מק�מ� והמ��ה לאכל. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹצרי�

�ל �מזרח� אכל �לבר�. לחזר לאכל[ע�]צרי� �בא �אנה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
�לבר�. לחזר צרי� ְְֲֲִֵַַָָָָֹ�מערב�,

.Âט� ה�ת, על ה�ר�רת�ר� את ותוספת]ר [מריחה ְֵֶֶֶַַַַַַַָ
�ה�; וכ��צא �פר�ת, ה�ב�יל מ�יני ה�ת, �ה� ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ�א�כלי�
מע�ה על �ר� ה�ת. את �טר לא ה�ר�רת, על �ר� א� ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹאבל

בקדירה]קדרה שנתבשלו דג� ה�ב�יל[מיני את �טר [שלא, ְְִֵֶַַַָָ
דג�] קדרה.ממיני מע�ה את �טר לא ה�ב�יל, על �ר� ;ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

.Êלאכל נמל� �� ואחר מ����ת, א� מ�אכל �ל�� ְְְְֱֱִִִִִֶֶַַַַָָֹֹ�מר
�מבר�; ח�זר מק�מ�, ��ה ��א �י על א� � ל���ת ְְְִִִֵֵֶַַָָֹא�
� לאכל א� ל���ת לחזר �ע�� א�א �ל��, �מר לא ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹֹֹוא�

�נית לבר� צרי� אינ� ,��� ה��� �ל �סק .אפ�� ֲִַַָָ�ְִִֵֵֵָָ

.Á'��ה�ז �ר�ת �נבר� '��א� ואמר�: ��תי�, א�הי� , ְְְְִִֵַַָָָָ
��ברכ� עד ל���ת, לה� נאסר � ה���' ק��� �נק�� ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָ'��א�
א� ��ברכ� קד� ול���ת לחזר רצ� וא� יק���; ְְְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹא�
�לבר� לחזר צריכי� � ר�אי� �אינ� �י על א� ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹיק���,
'��א� אמר�: א� אבל י���. �� ואחר ה�פ�', �רי ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ'��רא

�לבר�. לחזר צריכי� אינ� ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹונב�יל',

.Ë��ג� אחר, יי� מי� לה� �בא יי�, ל���ת מס�י� ְְִִִִִֵֶַַַָָ�ְָהי�
אד� ��תי� חד��הי� והביא� י�� א� �חר, �והביא� ְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹֹ

מברכי�: אבל �נ�ה; �ע� ה�י� �ר�ת לבר� צריכי� ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָאינ�
וה�טיב'. ה��ב הע�ל�, מל� אלהינ� ה' א�ה ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָֹ'�ר��

.Èמ�ל מ�קה על ולא האכלי�, מ�ל אכל על מברכי� ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹאי�
לפניו ��ב�א עד הביא�ה��קי�, �� ואחר �ר� וא� ; ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מ�ד� ונפל עליו, �בר� אכל נטל �לבר�. לחזר צרי� ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלפניו,
א� עליו, �מבר� וח�זר אחר נ�טל � נהר �טפ� א� ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָונ�ר�
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�ב�ד �� '�ר�� ל�מר וצרי� ה�י�; מא�ת� �ה�א �י ְְִִִֵֵֶַַַָָעל
לה�ציא ��א �די רא��נה, �רכה על ועד' לע�ל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמלכ�ת�

א�ת על אד� ע�מד לב�לה. �מי� ה�י�,[תעלת]�� ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
��עת לפניו �הי� �ה�י� �י על א� ו��תה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מבר�
מ�ח�ה. נת��� ��כ� מ�ני � ��תה ה�י� אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�רכה,

.‡Èה�ע�דה מחמת וה� ה�ע�דה, �ת�� ה�אי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ברי�
ודגי�] בשר ולא[כגו� לפניה� לא �רכה צריכי� אינ� �ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ז�� �בר�ת ���ח�ה, 'ה��ציא' �ר�ת א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריה�;
�דברי� ל�ע�דה. טפלה �ה�ל ה�ל, ��טרי� ,�����ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�ע�דה מחמת פירות]�אינ� ה�ע�דה[כגו� �ת�� ��א� , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
לאחריה�. �רכה טע�ני� ואי� לפניה�, �רכה טע�ני� �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

�י� ה�ע�דה מחמת �י� ה�ע�דה, לאחר ה�אי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�דברי�
�לאחריה�. לפניה� �רכה טע�ני� � ה�ע�דה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א

.·Èבעת� ה��, ה�זת �בסע�דת ט�בי�, וימי� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ���ת�ת
ה�ר מ� על��צא סע�דת� ק�בע �אד� �ה�, וכ��צא ח�, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה�י�ה�י� את �טר ה�ז��, ��פני ה�י� על �ר� א� � ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ
אבל ה�ז��; �ר�ת ��בר� קד� ה�ז�� לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���תה
��אחר ה�י� על ��ח�ה �לבר� לחזר צרי� ה�מי�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ��אר
מבר� ואחד אחד �ל ה�ז��, �ת�� יי� לה� �א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ז��.
אחד אחר ה�ל ��ענ� �נ�י, ה�ליעה �ית �אי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלעצמ�,

ה�ז��. ��אחר ה�י� את ��טר ואינ� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אמ�';

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd lel` 'aÎa`Îmgpn e"k -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ו ראשו� יו�

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘
� השל"ו עלה�צוה מ�ב�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַָ

לא ה��רה, �ל��� נת�אר לא וזה עצמ�, ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹה�ת
מ��ה �תק א�א תג�ה; לא ��� ערות לנ�: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
�בת ה�� �ת אסר ��בר לפי העני�, ��ט�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָמחמת

יבמ�ת �בגמרא ה�ת. �לֿ��� � אמר�:(b.)ה�ת ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
אתיא מדר�א א��רא ע�ר ���"`le yxcnn cnlp) ְְִִִִַָָָָָ

yxetna(ר� יצחק רב לי אמר רבא: �אמר ,ְֲֲִִַַַַַָָָ
אתיא dey")אב�ימי: dxfb"a)ז�ה ואתיא ה�ה ה�ה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

��� �בת �נ� �בת אמר �ה�א �ל�מר: ְְְְִִִֶַַַַָָז�ה",
ה�ה" i)"ערות� ,gi `xwie)א�ה �א��ר ואמר , ְְְְִִֵֶַָָָָ

הוא" ז�ה ה�ה "�ארה ��� �בת �נ� �בת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָ�ב��
(fi ,my)ה�� �בת �נ� �בת א�ה ��א��ר ��� ,ְְְִִִֵֶַַָָָ

�� נאסרה ��� �בת �נ� �ת �א��ר �� ,��� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָנאסרה
ואתֿא�� אתֿא�ה י�ח "א�ר �ענ�: ואמר .���ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ואתה�" את� י�רפ� �א� הוא ci)ז�ה ,k my)�וכ , ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
��אמר לפי ��רפה, ��� �בת �נ� �בת א�ה. ��ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
"ז�ה". "ז�ה" �וה �גזרה �למדי� "ז�ה" ְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָ�ה�
זאת ��מדי� ענ�, לעני� ��� �בת לב�� ה�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹֹוה�א
�בת �נ� �ת ��ג�י "ה�ה" "ה�ה" �ל �וה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�זרה
�א�ה "ה�ה" ��אמר �מ� "ה�ה", �ת�ב ���ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ

�רת�ת �מרא �ל��� �זרה(d.)�ב��. �הי "אל : ְְְְְִִֵֵַָָָָ
�הרי �עיני�, ק�ה מ��פי(`xeqi)�וה אחד "���" ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אתיא �וה: �גזרה א�א ה�ת�ב ל�ד� ולא ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹ��רה,
והת��נ� ז�ה". ז�ה אתיא ה�ה oeyld)ה�ה weica) ְְְִִִֵֵֵָָָָָָ

"לא אמר� ולא ה�ת�ב", ל�ד� "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹ�אמר�:

ק�לה(minkg)למדנ�ה" הא�ה ��לֿה�ברי� לפי , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ליח epax)מ�י dyn)�מ� מק�ל, �ר�� וה�א , ְְִִִֵַַָ�ְָ

ה��נה, �פר�� ה�ד�ל ח��רנ� �הק�מת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ��ארנ�
�אפ�ר מ�ני א�א מ�הז�יר� ה�ת�ב �תק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

�וה �גזרה aygpלל�ד� xac ly ezin`l la`) ְְְִֵַָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלא" אמר�: עני� וזה� .ְְְִֶַָָֹ

אמר� �מס�יק �וה" �גזרה א�א ה�ת�ב (=ל�דה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
(:iehiad zernyn mb edfֿמ�ל ה��צא ��רה". ִֵַָָ"ג��

�ת א� ��� �ת א� ��� על �הע�בר �א� ִִֵֶֶַַַַַָָָמהֿ��ד�
נ�דע לא וא� ��רפה; � נתק�מה�נ� ��א א� ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

היה וא� מזיד; היה א� �כרת � העד�ת ְְִִִֵֵֵָָָָָָָָעליו
קב�עה. ח�את מקריב � מה� �אחת ְְְִֵֵֶַַַַָָ��גג

� השל"ה מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא �תֿ��� "ערות אמר�: וה�א ה�ת, �ת ְְְְִֶַַַַַַָֹעל

ה�ה" ערות� �י ערות� i)תג�ה ,gi ,my). ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

� השל"ז מ�צר�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(cg`k `yil)ערות" אמר�: וה�א �ב��. א�ה ,ְְְִִֶַָָָ

תג�ה" לא �ב�� fi)א�ה ,my),זה על והע�בר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
� האחרת על �בא א��� מה� אחת ��היה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוה�א
�כרת וה�א העד�ת; עליו נתק�מה א� �רפה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָח�ב
קב�עה. ח�את מקריב ��גג היה וא� מזיד; היה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָא�

� השל"ח מ�צר�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
�נ�" "אתֿ�ת אמר�: וה�א �נ�, �בת .(my)א�ה ְְְְִֶַַָָָָ

ח�את א� מזיד, היה א� וכרת ��רפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוג�
��גג. היה א� ְִֵָָָקב�עה

� השל"ט מ�צר�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
"ואתֿ�תֿ יתע�ה: אמר� וה�א ,��� �בת ְְְְִִִֶֶַַַָָָא�ה
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�ב�ד �� '�ר�� ל�מר וצרי� ה�י�; מא�ת� �ה�א �י ְְִִִֵֵֶַַַָָעל
לה�ציא ��א �די רא��נה, �רכה על ועד' לע�ל� ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹמלכ�ת�

א�ת על אד� ע�מד לב�לה. �מי� ה�י�,[תעלת]�� ְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
��עת לפניו �הי� �ה�י� �י על א� ו��תה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ�מבר�
מ�ח�ה. נת��� ��כ� מ�ני � ��תה ה�י� אינ� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָה�רכה,

.‡Èה�ע�דה מחמת וה� ה�ע�דה, �ת�� ה�אי� ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ�ברי�
ודגי�] בשר ולא[כגו� לפניה� לא �רכה צריכי� אינ� �ְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹ

ה�ז�� �בר�ת ���ח�ה, 'ה��ציא' �ר�ת א�א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחריה�;
�דברי� ל�ע�דה. טפלה �ה�ל ה�ל, ��טרי� ,�����ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה�ע�דה מחמת פירות]�אינ� ה�ע�דה[כגו� �ת�� ��א� , ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ
לאחריה�. �רכה טע�ני� ואי� לפניה�, �רכה טע�ני� �ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

�י� ה�ע�דה מחמת �י� ה�ע�דה, לאחר ה�אי� ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ�דברי�
�לאחריה�. לפניה� �רכה טע�ני� � ה�ע�דה מחמת ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ��א

.·Èבעת� ה��, ה�זת �בסע�דת ט�בי�, וימי� ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ���ת�ת
ה�ר מ� על��צא סע�דת� ק�בע �אד� �ה�, וכ��צא ח�, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ה�י�ה�י� את �טר ה�ז��, ��פני ה�י� על �ר� א� � ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָ
אבל ה�ז��; �ר�ת ��בר� קד� ה�ז�� לאחר ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ���תה
��אחר ה�י� על ��ח�ה �לבר� לחזר צרי� ה�מי�, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ��אר
מבר� ואחד אחד �ל ה�ז��, �ת�� יי� לה� �א ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָה�ז��.
אחד אחר ה�ל ��ענ� �נ�י, ה�ליעה �ית �אי� ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹלעצמ�,

ה�ז��. ��אחר ה�י� את ��טר ואינ� ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'אמ�';

�

zeevnd xtq m"anx ixeriyh"qyz'd lel` 'aÎa`Îmgpn e"k -

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ו ראשו� יו�

.‰Ï˘ .ÂÏ˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÏ˘ .ÁÏ˘ .ÊÏ˘
� השל"ו עלה�צוה מ�ב�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַָ

לא ה��רה, �ל��� נת�אר לא וזה עצמ�, ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹה�ת
מ��ה �תק א�א תג�ה; לא ��� ערות לנ�: ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאמר
�בת ה�� �ת אסר ��בר לפי העני�, ��ט�ת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָמחמת

יבמ�ת �בגמרא ה�ת. �לֿ��� � אמר�:(b.)ה�ת ְְְִֵֶַַַַָָָָָ
אתיא מדר�א א��רא ע�ר ���"`le yxcnn cnlp) ְְִִִִַָָָָָ

yxetna(ר� יצחק רב לי אמר רבא: �אמר ,ְֲֲִִַַַַַָָָ
אתיא dey")אב�ימי: dxfb"a)ז�ה ואתיא ה�ה ה�ה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָ

��� �בת �נ� �בת אמר �ה�א �ל�מר: ְְְְִִִֶַַַַָָז�ה",
ה�ה" i)"ערות� ,gi `xwie)א�ה �א��ר ואמר , ְְְְִִֵֶַָָָָ

הוא" ז�ה ה�ה "�ארה ��� �בת �נ� �בת ְֲִִִִֵַַַָָָָָָ�ב��
(fi ,my)ה�� �בת �נ� �בת א�ה ��א��ר ��� ,ְְְִִִֵֶַַָָָ

�� נאסרה ��� �בת �נ� �ת �א��ר �� ,��� ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָנאסרה
ואתֿא�� אתֿא�ה י�ח "א�ר �ענ�: ואמר .���ְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ואתה�" את� י�רפ� �א� הוא ci)ז�ה ,k my)�וכ , ְְְְְִִִֵֵֶֶָָֹ
��אמר לפי ��רפה, ��� �בת �נ� �בת א�ה. ��ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
"ז�ה". "ז�ה" �וה �גזרה �למדי� "ז�ה" ְְִִִִִֵֵֵָָָָָָָ�ה�
זאת ��מדי� ענ�, לעני� ��� �בת לב�� ה�י� ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹֹוה�א
�בת �נ� �ת ��ג�י "ה�ה" "ה�ה" �ל �וה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמ�זרה
�א�ה "ה�ה" ��אמר �מ� "ה�ה", �ת�ב ���ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָ

�רת�ת �מרא �ל��� �זרה(d.)�ב��. �הי "אל : ְְְְְִִֵֵַָָָָ
�הרי �עיני�, ק�ה מ��פי(`xeqi)�וה אחד "���" ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

אתיא �וה: �גזרה א�א ה�ת�ב ל�ד� ולא ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹ��רה,
והת��נ� ז�ה". ז�ה אתיא ה�ה oeyld)ה�ה weica) ְְְִִִֵֵֵָָָָָָ

"לא אמר� ולא ה�ת�ב", ל�ד� "לא ְְְְְִַָָָָָֹֹֹ�אמר�:

ק�לה(minkg)למדנ�ה" הא�ה ��לֿה�ברי� לפי , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ה�ליח epax)מ�י dyn)�מ� מק�ל, �ר�� וה�א , ְְִִִֵַַָ�ְָ

ה��נה, �פר�� ה�ד�ל ח��רנ� �הק�מת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ��ארנ�
�אפ�ר מ�ני א�א מ�הז�יר� ה�ת�ב �תק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹולא

�וה �גזרה aygpלל�ד� xac ly ezin`l la`) ְְְִֵַָָָָ
(dxeza yxetn aezk eli`kלא" אמר�: עני� וזה� .ְְְִֶַָָֹ

אמר� �מס�יק �וה" �גזרה א�א ה�ת�ב (=ל�דה ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָ
(:iehiad zernyn mb edfֿמ�ל ה��צא ��רה". ִֵַָָ"ג��

�ת א� ��� �ת א� ��� על �הע�בר �א� ִִֵֶֶַַַַַָָָמהֿ��ד�
נ�דע לא וא� ��רפה; � נתק�מה�נ� ��א א� ְְְְְִִִֵֶַַָָֹ

היה וא� מזיד; היה א� �כרת � העד�ת ְְִִִֵֵֵָָָָָָָָעליו
קב�עה. ח�את מקריב � מה� �אחת ְְְִֵֵֶַַַַָָ��גג

� השל"ה מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא �תֿ��� "ערות אמר�: וה�א ה�ת, �ת ְְְְִֶַַַַַַָֹעל

ה�ה" ערות� �י ערות� i)תג�ה ,gi ,my). ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

� השל"ז מ�צר�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
(cg`k `yil)ערות" אמר�: וה�א �ב��. א�ה ,ְְְִִֶַָָָ

תג�ה" לא �ב�� fi)א�ה ,my),זה על והע�בר , ְְִִֵֵֶַַָָָֹ
� האחרת על �בא א��� מה� אחת ��היה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָוה�א
�כרת וה�א העד�ת; עליו נתק�מה א� �רפה ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָח�ב
קב�עה. ח�את מקריב ��גג היה וא� מזיד; היה ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָא�

� השל"ח מ�צר�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
�נ�" "אתֿ�ת אמר�: וה�א �נ�, �בת .(my)א�ה ְְְְִֶַַָָָָ

ח�את א� מזיד, היה א� וכרת ��רפה זה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָוג�
��גג. היה א� ְִֵָָָקב�עה

� השל"ט מ�צר�רה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְִִַ
"ואתֿ�תֿ יתע�ה: אמר� וה�א ,��� �בת ְְְְִִִֶֶַַַָָָא�ה
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ת�ח" לא ���(my)היה א� �ב�רפה �כרת וה�א . ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹ
קב�עה. ח�את מקריב � ��גג היה וא� ְְְִִִֵֵַַָָָָמזיד

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ז שני יו�
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יו�שנֿישלישיכ"זֿכ"חמנחֿ�אב

� הש"מ מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
"ע אמר�: וה�א האב, אח�ת אח�תֿאבי�על רות ְְְֲֲִֶַַָָָָ

תג�ה" ai)לא ,gi `xwie)היה א� זה על והע�בר ְְִֵֵֶַַָָָֹ
מקריב ��גג היה וא� �רת; ח�ב � ְְִִִֵֵֵַַָָָָמזיד

קב�עה. ְַָָח�את

� השמ"א מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
אח�תֿ "ערות יתע�ה: אמר� וה�א הא�, אח�ת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָעל

תג�ה" לא bi)א�� ,my)זה לאו על והע�בר . ְְְִֵֵֶַַָָֹ
מקריב � ��גג היה וא� �רת; ח�ב � ְְְִִִֵֵֵַַָָָָ�מזיד

קב�עה. ְַָָח�את

� השמ"ב מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא "אלֿא��� אמר�: וה�א האב, אחי א�ת ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹעל

הוא" �דת� ci)תקרב ,my),זה לאו על והע�בר . ְְְִִֵֶַָָָָֹ
מקריב ��גג היה וא� מזיד; היה א� ְְְִִִִֵֵֵַָָָָָ�כרת

קב�עה. ְַָָח�את

� השמ"ג מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא ��ת� "ערות אמר�: וה�א ה��, א�ת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָֹעל

eh)תג�ה" ,my).סקילה� � זה על והע�בר . ְְְִִֵֵֶַַָָ
הרי � נ�דע ��א א� העד�ת נתק�מה לא ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹוא�
מקריב � �בש�גג מזיד: היה א� �כרת ְְְִִִֵֵֵַָָָה�א

קב�עה. ְַָָח�את

� השד"מ מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא א�תֿאחי� "ערות אמר�: וה�א האח, א�ת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל

fh)תג�ה" ,my)�א �כרת זה, לאו על והע�בר . ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
קב�עה. ח�את מקריב ��גג היה וא� מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָָָָָהיה

� השמ"ה מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
יתע�ה: אמר� וה�א הא�ה, �ח�י הא�ה אח�ת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעל

ת�ח" לא אלֿאחת� gi)"וא�ה ,my)על והע�בר , ְְֲִִֵֶַָָָָֹֹ
� ��גג היה וא� �רת; ח�ב � �מזיד זה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָלאו

קב�עה. ח�את ְְִַַָָמקריב

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ח שלישי יו�
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� השמ"ח מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
אמר� וה�א נקב�ת, �י� זכרי� �י� ה�המה, ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָעל

�כב��" לאֿת�� bk)"�בכלֿ�המה ,hi `xwie) ְְְְְִֵֵָָָֹ
לא וא� סקילה, ח�ב � �זד�� זה על ְְְְִִֵֶַַָָָָֹוהע�בר
� ��גג היה וא� �כרת; ה�א הרי � ְְְֲִִֵֵֵַָָָנסקל

קב�עה. ח�את ְְִַַָָמקריב

� השמ"ט ה��י�ה�צוה �הזהר� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֲִַָ
יתע�ה: אמר� וה�א �המ�ת, עליה� ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָמ�הביא

לרבע�" בהמה לפני לאֿתעמד וג�(my)"וא�ה , ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֹֹ
��דמה ��צוה נכללת ואינה עצמ� �פני מצוה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָז�
לא ה�המ�ת על לב�א ה�כרי� על �אסר� �י ְְְְִִֵַַַַָָָָֹל�.
ה�או ל�לא עליה�, �המ�ת להביא ה��י� על ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָנאסר
אמר�: �רת�ת �בתחילת �כ�. ��א ְְְְִִֵֶַָָָָ�ְַהמיחד
�כלל� א�ת� �מנ� ���רה י� �רת�ת ו�� ְְְִִֵֵֵַָָָָָָֹ"�ל�י�
עליה אתֿה�המה ה�ביאה וא�ה ה�המה על ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָה�א

העניני�(zexnl)א�ֿעלֿ�י �ללי �� ��נ� ְְִִִֵֶַַָָָָָ
zxk iaiig ly zeillk zeveaw wx dpen dpyndy)

(mihxtl zhxtn `le�פר��נ� ��ארנ� ("yexit�מ� ְְְֵֵֵֶַ
("zeipynd�עצמ �פני מצוה �היא נת�אר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָה�ה

� זה לאו על והע�ברת לאֿתע�ה. מצות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֹמ�לל
היא הרי � העד�ת נתק�מה לא וא� ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָֹ�סקילה.
� ��גגת היתה וא� מזידה; היתה א� ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָ�כרת

קב�עה. ח�את ְְִַַָָָמקריבה

� הש"נ עלה�צוה מ�ב�א �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַַָ
מ��בי ת��ב לא "ואתֿזכר אמר�: וה�א ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹה�כר,

הוא" ��עבה ak)א�ה ,my)ה�או נכ�ל �כבר ְְִִִֵַַָָָָ
מ�ני קד� "ולאֿיהיה ואמר: �עצמ� זה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ�עני�

gi)י�ראל" ,bk mixac)או�� ה�כ�נה ה�ברא וז�הי ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
�מ�הֿ ל���ב; אזהרה �ה�א לא לח��ק, נכ�ל ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹזה
ל��כב אזהרה נלמדה ת��ב" "לא ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ�אמר:

סנהדרי� �בגמרא �ר�י(cp:)ונ��ב. נת�אר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
אזהרה קד�" "לאֿיהיה �ע��ה ה�א ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹי�מעאל
עליו זכ�ר והביא ה�כ�ר על ה�א �לפיכ� ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָל���ב,

אחד zerh)�העל� dze` Ð mlrd eze` gkn)� ְְֶֶֶָ
א�מר: עקיבא ור�י י�מעאל, ר�י לדעת ��י� ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָח�ב

- h"qyz'd a`Îmgpn h"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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צרי�, akypd)אינ� lr e`l lihdl cgein weqt)הרי ֲִֵֵָ
קרי � ת��ב" לא "ואתֿזכר ���רה: א�מר ְְְִִֵֶַַָָָֹה�א
זכ�ר והביא ה�כ�ר על ה�א לפיכ� ��כב, לא ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ�י�:
אחת. א�א ח�ב אינ� לדע�� � אחד �העל� ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו
� ��כב ולא ���ב לא זה: עני� �טע� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹאמר�
לח��ק, קד�" יהיה "לא �א �לדע�� היא, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹחדא
אי�, לא�ת אזהרה וה�א �נא�" "לא �אמר: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�מ�

��ארנ� fny)�מ� devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְֵֶַַָ
(wefigl,"��כב� לאֿת�� עמית� "ואלֿא�ת :ְְְְְֲִִֵֵֶֶָֹ

ה��יעי. ��לל ��ארנ� �מ� זה �מ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָור�י�
� נסקל לא וא� �סקילה. � זה לאו על ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹוהע�בר
� ��גג היה וא� מזיד; היה א� �כרת ה�א ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָהרי

קב�עה. ח�את ְְִַַָָמקריב

� השא"נ מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
תג�ה" לא אבי� "ערות אמר�: וה�א האב, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹעל

(f ,gi `xwie),סקילה� � זה לאו על הע�בר וג� ,ְְִִֵֶַַָָָ
��כב מ��� ��י�: ח�ב אביו על ה�א ��היה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
סנהדרי� �בגמרא אביו. ערות מג�ה �מ��� זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�

(.cp)תג�ה לא אבי� "ערות ��אמר: ���ה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנת�אר
מ"ואתֿ "האי ואמר�: �� והק�� מ��". ְְְְְִִִֶַַָָָָ�אבי�

נפקא ת��ב" לא xkfזכר z`e"n z`f cenll xyt`) ְְִַָָָָֹ
("'ebיה�דה וכדר�י ��י� "לח�ב� וה�יב�: "?ְְְְְְְִִִִֵַַַָ

�אר� ו�� ��י�". ח�ב אביו על ה�א ��י ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָ�אמר:
יה�דה �ר�י מ�תי� "מס��רא iaxואמר� ixac) ְְְְְְְִִִֵַַָָָ

(mixyt`zn dcediוהאי �לקר��, �ב��גג ְְְְְְִֵֵַָָָ�י�ראל
מע�יא" ל�נא "��י" Ð�אמר "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl idef ik

(`hg ipipraיביא � �אביו �גג �א� �ל�מר: ,ְְִִִֶַַָָָ
�� ואי� ערי�ת; ���י ��גג �מי ח�א�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ��י

�עלמא ��כ�ר `eia)ה��גג epi`y mzq xkf)�אינ� , ְְֵֵֶַַָָָ
אחת. ח�את א�א ִֵֶַַַָָמביא

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ט רביעי יו�
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� השנ"ב מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא אחיֿאבי� "ערות אמר�: וה�א האב, אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹעל

ci)תג�ה" ,gi `xwie)אביו �אחי ��גג ��� עד ְֲִִֵֵֶַַַַָ
�בגמרא �אביו. ��ארנ� �מ� ח�א�ת, ��י ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב

�(ck.)סנהדרי� אביו אחי על ה�א אמר�: ְְְֲִִִֶַַַָָָ

אחיֿ "ערות �כתיב: ה�ל, לדברי ��י� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹח�ב
תג�ה". לא ְִֵַָֹאבי�

העד�ת" "נתק�מה אמרי �עני� `ixeqiודע lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzk Ð zeixr�הי�� ְִֶה�א

�י� �בית י�תר, א� �� מתרי� ��רי� עדי� �ני ��ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָ
לפניה�, נג�ית �העד�ת ��ל�ה ע�רי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ��ר

�זמ� זה mitqep)ויהיה mi`pze ,miiw ycwnd ziay) ְְְִִֶֶַ
נ�הגי�. נפ��ת ְֲִִֵֶָ��יני

זכר� ��ד� הא�ה ��לֿהערי�ת ה�א, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ�פ��ט
(mcew epxkfdy),ה��רה �ל��� ה�רת �ה� ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר

מ�ל יע�ה �לֿא�ר "�י ��נ�: אחר אמר� ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוה�א
הע�ת" ה�פ��ת ונכרת� הא�ה hk)ה��עבת ,my), ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

�ית מיתת עליו �ח�בי� מה� �הז�רנ� �לֿמה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
ה�יתה מיני ���י אבל ה��רה. ל��� ה�א �� ְְֲִִִִֵַַַָָ�י�,
�מקצת� �חנק �מקצת� �סקילה מקצת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ�אמרנ�

���לה ��א� מה� י� הרי �מה�(l"fg)��רפה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
�לֿהערי�ת �יני נת�אר� �כבר ��ת�ב. ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָֹמפר�י�
�בכ�ה �רת�ת �מ�כת סנהדרי� �מ�כת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהא�ה

וק���י�. �כת��ת �יבמ�ת ְִִ�ְְִָמק�מ�ת
�רת�ת �רי� נת�אר a)�כבר dpyn)לֿחטא�� ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ

קב�עה ח�את �גגת� ועל �רת זד�נ� על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�ח�בי�
"��� ה�דע "לא על ח�בי� �wteqn `ed xy`k) ִֶַַַָֹ

(`hg m`"קב�עה "ח�את אמר� ועני� �ל�י. ְְְְִַַָָָָָָָא��
�עירה. א� ���ה �וקא: מ�ֿה�המה ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה�א

�כלֿמצ �ע�� אחתוא� אחת לאֿתע�ה ות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ
מה� �מצוה �כלֿמצוה ��ז�ר� �ענ�י� ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָותת��נ�
ועל �רת זד�נ� על �ח�בי� ��לֿחטא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מצא,
ח�את � הח�את א�ת� � ח�את ְִַַַַָָָָָ�גגת�
זד�� על �ח�בי� חטאי� מ�ני ח�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָקב�עה,
�אינה ח�את �גגת� ועל �רת מה� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�לֿאחד

"ע�להֿוי�רד" היא א�א dpzyndקב�עה, oaxw =) ְְִֵֶֶָָ
(aixwnd zleki itl�ה החטאי� �ני וא�ת� ;ְְֲִֵֵַָָ

קד�יו וטמאת מק�� hkwe)טמאת ,fr dyrz `l). �ְְְִַָ�ְַָָָ
לעזרה: ��כנס טמא מק��: טמאת �אמרי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ�ְְִִַָָָ��נתי

קד�. ��ר �אכל טמא קד�יו; ְְֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְוטמאת
על �ח�בי� לאֿתע�ה ��לֿמצות ל�, ית�אר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�
מחטא ח�� ח�את, �גגת� על ח�בי� �רת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָזד�נ�

המג�� וה�א: q)אחד, dyrz `l)כרת� ��ד�נ� , ְְְְֵֵֶֶַַָָ
ל�, ית�אר וכ� ח�את. �גגת� על ח�בי� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָואי�
מיתה איז� � �י� �ית מיתת �ח�ב ִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��לֿאד�



פט - h"qyz'd a`Îmgpn h"k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

צרי�, akypd)אינ� lr e`l lihdl cgein weqt)הרי ֲִֵֵָ
קרי � ת��ב" לא "ואתֿזכר ���רה: א�מר ְְְִִֵֶַַָָָֹה�א
זכ�ר והביא ה�כ�ר על ה�א לפיכ� ��כב, לא ְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ�י�:
אחת. א�א ח�ב אינ� לדע�� � אחד �העל� ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָעליו
� ��כב ולא ���ב לא זה: עני� �טע� ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹאמר�
לח��ק, קד�" יהיה "לא �א �לדע�� היא, ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹחדא
אי�, לא�ת אזהרה וה�א �נא�" "לא �אמר: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹ�מ�

��ארנ� fny)�מ� devn)ואמר ,sqep weqt) ְְְֵֶַַָ
(wefigl,"��כב� לאֿת�� עמית� "ואלֿא�ת :ְְְְְֲִִֵֵֶֶָֹ

ה��יעי. ��לל ��ארנ� �מ� זה �מ� ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָור�י�
� נסקל לא וא� �סקילה. � זה לאו על ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹוהע�בר
� ��גג היה וא� מזיד; היה א� �כרת ה�א ְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָהרי

קב�עה. ח�את ְְִַַָָמקריב

� השא"נ מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
תג�ה" לא אבי� "ערות אמר�: וה�א האב, ְְְְִֵֶַַַָָָָֹעל

(f ,gi `xwie),סקילה� � זה לאו על הע�בר וג� ,ְְִִֵֶַַָָָ
��כב מ��� ��י�: ח�ב אביו על ה�א ��היה ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָעד
סנהדרי� �בגמרא אביו. ערות מג�ה �מ��� זכר ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָע�

(.cp)תג�ה לא אבי� "ערות ��אמר: ���ה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹנת�אר
מ"ואתֿ "האי ואמר�: �� והק�� מ��". ְְְְְִִִֶַַָָָָ�אבי�

נפקא ת��ב" לא xkfזכר z`e"n z`f cenll xyt`) ְְִַָָָָֹ
("'ebיה�דה וכדר�י ��י� "לח�ב� וה�יב�: "?ְְְְְְְִִִִֵַַַָ

�אר� ו�� ��י�". ח�ב אביו על ה�א ��י ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָ�אמר:
יה�דה �ר�י מ�תי� "מס��רא iaxואמר� ixac) ְְְְְְְִִִֵַַָָָ

(mixyt`zn dcediוהאי �לקר��, �ב��גג ְְְְְְִֵֵַָָָ�י�ראל
מע�יא" ל�נא "��י" Ð�אמר "ieb" iehial mrhde) ְְֲִַַַָָָ

icedi yxetna `hazdl `ly diwp oeyl idef ik

(`hg ipipraיביא � �אביו �גג �א� �ל�מר: ,ְְִִִֶַַָָָ
�� ואי� ערי�ת; ���י ��גג �מי ח�א�ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ��י

�עלמא ��כ�ר `eia)ה��גג epi`y mzq xkf)�אינ� , ְְֵֵֶַַָָָ
אחת. ח�את א�א ִֵֶַַַָָמביא

ה'תשס"ט מנח�ֿאב כ"ט רביעי יו�
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� השנ"ב מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
לא אחיֿאבי� "ערות אמר�: וה�א האב, אחי ְְְֲֲִִִֶַַָָָָֹעל

ci)תג�ה" ,gi `xwie)אביו �אחי ��גג ��� עד ְֲִִֵֵֶַַַַָ
�בגמרא �אביו. ��ארנ� �מ� ח�א�ת, ��י ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָח�ב

�(ck.)סנהדרי� אביו אחי על ה�א אמר�: ְְְֲִִִֶַַַָָָ

אחיֿ "ערות �כתיב: ה�ל, לדברי ��י� ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹח�ב
תג�ה". לא ְִֵַָֹאבי�

העד�ת" "נתק�מה אמרי �עני� `ixeqiודע lka) ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
(dzin ipic mda miiwl i`pzk Ð zeixr�הי�� ְִֶה�א

�י� �בית י�תר, א� �� מתרי� ��רי� עדי� �ני ��ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָ
לפניה�, נג�ית �העד�ת ��ל�ה ע�רי� �ל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ��ר

�זמ� זה mitqep)ויהיה mi`pze ,miiw ycwnd ziay) ְְְִִֶֶַ
נ�הגי�. נפ��ת ְֲִִֵֶָ��יני

זכר� ��ד� הא�ה ��לֿהערי�ת ה�א, ְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָ�פ��ט
(mcew epxkfdy),ה��רה �ל��� ה�רת �ה� ְֱִֵֶֶַַַָָָנאמר

מ�ל יע�ה �לֿא�ר "�י ��נ�: אחר אמר� ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָֹוה�א
הע�ת" ה�פ��ת ונכרת� הא�ה hk)ה��עבת ,my), ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹֹ

�ית מיתת עליו �ח�בי� מה� �הז�רנ� �לֿמה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכ�
ה�יתה מיני ���י אבל ה��רה. ל��� ה�א �� ְְֲִִִִֵַַַָָ�י�,
�מקצת� �חנק �מקצת� �סקילה מקצת� ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָָ�אמרנ�

���לה ��א� מה� י� הרי �מה�(l"fg)��רפה, ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
�לֿהערי�ת �יני נת�אר� �כבר ��ת�ב. ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָָֹמפר�י�
�בכ�ה �רת�ת �מ�כת סנהדרי� �מ�כת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהא�ה

וק���י�. �כת��ת �יבמ�ת ְִִ�ְְִָמק�מ�ת
�רת�ת �רי� נת�אר a)�כבר dpyn)לֿחטא�� ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָ

קב�עה ח�את �גגת� ועל �רת זד�נ� על ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ�ח�בי�
"��� ה�דע "לא על ח�בי� �wteqn `ed xy`k) ִֶַַַָֹ

(`hg m`"קב�עה "ח�את אמר� ועני� �ל�י. ְְְְִַַָָָָָָָא��
�עירה. א� ���ה �וקא: מ�ֿה�המה ��היה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָה�א

�כלֿמצ �ע�� אחתוא� אחת לאֿתע�ה ות ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹ
מה� �מצוה �כלֿמצוה ��ז�ר� �ענ�י� ְְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶָָָָָותת��נ�
ועל �רת זד�נ� על �ח�בי� ��לֿחטא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ�מצא,
ח�את � הח�את א�ת� � ח�את ְִַַַַָָָָָ�גגת�
זד�� על �ח�בי� חטאי� מ�ני ח�� ְְְֲִִִֵֶַַָָָקב�עה,
�אינה ח�את �גגת� ועל �רת מה� ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�לֿאחד

"ע�להֿוי�רד" היא א�א dpzyndקב�עה, oaxw =) ְְִֵֶֶָָ
(aixwnd zleki itl�ה החטאי� �ני וא�ת� ;ְְֲִֵֵַָָ

קד�יו וטמאת מק�� hkwe)טמאת ,fr dyrz `l). �ְְְִַָ�ְַָָָ
לעזרה: ��כנס טמא מק��: טמאת �אמרי ְְְֲִִֵֶַַָָָָָ�ְְִִַָָָ��נתי

קד�. ��ר �אכל טמא קד�יו; ְְֵֶֶַַַָָָָָֹ�ְוטמאת
על �ח�בי� לאֿתע�ה ��לֿמצות ל�, ית�אר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוכ�
מחטא ח�� ח�את, �גגת� על ח�בי� �רת ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָזד�נ�

המג�� וה�א: q)אחד, dyrz `l)כרת� ��ד�נ� , ְְְְֵֵֶֶַַָָ
ל�, ית�אר וכ� ח�את. �גגת� על ח�בי� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָואי�
מיתה איז� � �י� �ית מיתת �ח�ב ִִִֵֵֶֶַַָָָָָ��לֿאד�
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לא א� �� �� �כרת אד� א�ת� הרי � ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ��היה
מע�רה ח�� ,�� ידע� ��א א� �י� �ית א�ת� ְֲִִֵֵֵֶָָָֹהמית�
וה�: �רת, עליה� ואי� �י� �ית מיתת מח�בי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָ�ְֵֶ�ה�
עב�דה ��� �מתנ�א �נביאֿ�קר, �מ�יח, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָמסית,
נפ� וג�נב �מ�רה, ס�רר �ב� ממרא, וזק� ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָזרה,
אביו �מק�ל וא�� אביו �מ�ה ור�צח, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָמ��ראל,
� העד�ת עליו נתק�מה א� מא�� �לֿאחד ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָוא��.
לבית אפ�ר היה ��א א� �� ידע� לא וא� ְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָֹֹנהרג
א�א למיתה, עצמ� מ�יר ה�א הרי � להרג� ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ�י�

וזכר�. א�� �ללי� �ע �כרת. ע�מד ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ�אינ�
� השמ"ז מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ

עמית� "ואלֿא�ת אמר�: וה�א אי�, א�ת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָעל
לזרע" �כב�� k)לאֿת�� ,hi `xwie)�ענ� וי� . ְְְְְְִֵֵֶַָָֹֹ

א�ת היתה א� וה�א: הפר�, זה לאו על ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָהע�בר
מאר�ה נערה ז� oi`eyp)אי� iptl oiyeciw xg`) ְֲִַָָָֹ

ה�ת�ב ��אר �מ� סקילה, ח�בי� �ניה� �ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
(`k ,ak mixac)היא � �ה� �ת היתה וא� ;ְְִִֵַָָֹ

היתה וא� ה��על; �ל�מר: �חנק, וה�א ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָנ�רפת,
�ע�לה והיתה י�ראל ח�בי�(d`eyp)�ת � ְְְְִִֵַַָָָָָ

א� אבל העד�ת; נתק�מה א� �לֿזה חנק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ�ניה�
�ברי� ��ה �כרת. ה�א הרי � נתק�מה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלא
מקריב � ��גג היה וא� מזיד, ��היה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָאמ�רי�?
וה�א ז� �עברה ה�או נכ�ל �כבר קב�עה. ְְְְֲִֵַַַַָָָָָח�את

�נא�" "לא ה��ר�ת: �ע�רת ci;אמר� ,k zeny) ְְְֲִִֶֶַַָָֹ
(fi ,d mixacא�ת �יאת על האזהרה �זה ��נת� ,ְִֵֶֶַַַַָָָָָָ

המכל�א �ל��� my)אי�. exzi zyxt),�נא� "לא : ְְְְִִִַָָֹ
א�מר: �ה�א לפי נאמר? i)ל�ה ,k `xwie)�ענ ְֱִֵֶֶֶַָָֹ

"לא ל�מר: �למ�ד � �מענ� לא אזהרה ְְְְַַַַַָָָָֹֹ�מענ�,
א�ר אי� אתֿא�ת ינא� "א�ר �בספרא: ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ�נא�".

וג�' רעה�" אתֿא�ת s`Pdינא� znEiÎzFn") ְְִֵֵֵֶֶַ©©Ÿ¥

("zt`Pde(my)� �מענ� לא אזהרה �מענ� ענ� , §©Ÿ¨¤ְְְֶַַַָָָָֹֹ
ואחד האי� אחד �נא�", "לא ל�מר ְְְִִֶֶַַָָָָֹ�למ�ד
לאֿת�� עמית� "ואלֿא�ת ע�� ולא ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָֹֹהא�ה.

k)�כב��" ,gi `xwie)לאו �ה�א לפי � אזהרה ְְְְְִֶַָָָָ
ל��א� אזהרה א�א ונ�אפת, נ�א� ��לל ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�אינ�
��א לה� אפ�ר אי הערי�ת ��אר וכ� ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ�לבד.

אמר� לא�ה, �� אזהרה "לא(xtq`)ילמד� : ְְְְִִַַָָָָָֹ
ערוה" לג��ת e)תקרב� ,my)�ני� �א� הרי � ְְְְְֲִִֵֶַַָָ

עלֿידי והא�ה הא�ה, עלֿידי האי� ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלהזהיר
סנהדרי� �בגמרא הי�(p`:)האי�". "ה�ל אמר�: ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

ה�ת�ב ה�ציא ונ�אפת, נ�א� cxtpa)�כלל hxt) ְְִִֵֶַַָָ
לסקילה". מאר�ה ואתֿנערה ל�רפה �ה� ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאתֿ�ת

ק לנ��כבר s`epdד� znei zen .. s`pi xy`" :weqtd) ְַָָָ
("zt`epdeזה מאמר �הק�מת זה �בר ְְֲֵֶֶַַַָָָָ�ר��

(llkd) yxeyd).(השביעי

� השמ"ו מ�ב�אה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְִַָ
ה�מי�. �לֿ�בעת �ל�מר: טמאת�, �זמ� ה��ה ְְְִִַַַָָָָ�ְִִַַַָעל
תקרב" לא טמאת� �נ�ת "ואלֿא�ה אמר�: ְְִַָָֹ�ְְְְִִֶַָָוה�א

(hi ,gi `xwie)אחר �ט��ל ��א �לֿזמ� וג� ;ְְְִֶַַַַָֹ
היה א� זה לאו על והע�בר נ�ה. היא ה�מי� ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ�בעת
קב�עה. ח�את ח�ב � �ב��גג �רת; ח�ב ְְִֵֵֵַַַָָָָָמזיד

ה'תשס"ט מנח�ֿאב ל' חמישי יו�

.‚� .·� ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
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� הנ"ב מ�התח��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ
"�� תתח�� "ולא יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ���פרי�,

(b ,f mixac):ואמר היא מה ההתח�נ�ת �באר ,ְְְִִֵֵַַַַָ
לבנ�" לאֿת�ח �ב�� לבנ� לאֿת�� ���"(my) ְְְִִִִִִֵֶַֹֹ

זרה עב�דה �מ�כת אמר� "�ר�(el:)�בפר�� : ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
�ענ�� י� זה לאו על הע�בר ��רה". אסרה ְְְְֵֵֶַַָָָָָָחתנ�ת

�פרהסיא עליה �א א� וה�א: miax)הפר� ipirl) ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
אתֿהעברה, ע��ה �ה�א ��עה הה�רג� הרי �ְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָ
�זמרי �ינחס �ע�ה �מ� אתֿענ�� ק�� ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָ�בר

(g ,dk xacna)�אמר(:`t oixcdpq)ארמית ה��על : ְֲִֵַָָ
��נא ודוקא ,�� ��געי� וה�:ק�אי� �אמר�, י� ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

�היה �כמע�ה מע�ה �ב�עת �פרהסיא ְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ��בע�ל
(ixnfe qgpt lv` ygxzdy itk weica)לא א� ֲִָֹאבל

ק�אי� �� �גע� ולא ��ר� א� �פרהסיא, זה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹע�ה
�רת �� נת�אר לא אבל �רת. מח�ב ה�א הרי �ְֲֵ�ְֲִֵֵֵָָָָָֹ
ק�אי� �� �גע� "לא אמר�: ה��רה. �ל��� ְְְִִֶַַָָָָֹזה
ח�ל "�י ��אמר: �כרת, �ה�א ונת�אר ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמה�?"
א�ר לאיש ה' יכרת וג�' אהב א�ר ה' קדש ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָֹיה�דה

וענה" ער aiÎ`i)יע��ה ,a ik`ln)מ�לל אמר�: , ְְְֲִֵֶֶַָָָֹ
ארמית �על �אד� �� א� ���ת�רר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ�בכרת.
זאת. ודע מ�א�ריתא, ל�קה � והתראה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ�עדי�
זרה �עב�דה הא�ה �לֿה�ברי� �יני נת�אר� ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָ�כבר

(:el)�בסנהדרי�(:at). ְְְִֶַ

� הנ"ג מ�התח��ה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ
ly)�זכרי mixab)��אפ � �וקא �מ�אב ע��� ְְְֲִִֵַַָָ
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ע��ני "לאֿיבא יתע�ה: אמר� וה�א ��ת��ר�, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹאחר
ה'" �קהל c)�מ�אבי ,bk mixac)זה לאו על הע�בר ְִִֵֶַַָָָ

��על �מ�אבי ע��ני ��ר �ל�מר: ל�קה, �ְִִֵֶֶֶַַַָָ
מלק�ת �ניה� ל�קי� � �נ��אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַי�ראלית
ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�א�ריתא

ק���י�(er:)מיבמ�ת .(cr:)�בס�� ְִִִָ

� הנ"ה מ�הרחיקה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַ
אחר �ה� מ�התח�� �מ�התרחק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאתֿה�צרי�
מצרי" "לאֿתתעב יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹ��ת��ר�,

(g ,my),הא�ה ה�צות ��י �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ�כבר
ואד�מי מצרי �יני dqtcp�ל�מר: ,cp dxdf`) ְְֲִִִִֵַַ

(onwlמיבמ�ת ח' �פרק ,(my)�ק���י .(fr.)�בס�� ְְִִִֶֶָ

� הנ"ד זרעה�צוה מ�הרחיק �הזהרנ� אזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֶַַַ
לבל מזהרי� �אנ� �ל�מר: ��ת��ר�, אחר ְְִַָ�ְְְִֵֶֶַַַַָָע�ו

ו ��ת��ר�, אחר �ה� מ�התח�� אמר�נתרחק ה�א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ה�א" אחי� �י אדמי "לאֿתתעב .(my)יתע�ה: ְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

� השנ"ד ה�מזרה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֵַַַ
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א י�ראל, �ת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמ�ב�א

ה'" �קהל ממזר b)יבא ,my)זה לאו על והע�בר . ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

ק���י�(gr:)מיבמ�ת .(cr:)�בס�� ְִִִָ

� הש"ס עלה�צוה מ�ב�א �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְִַַָ
עד ��� ה��מי� אברי ���חת� מי י�ראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ת
יתע�ה: אמר� וה�א לה�ליד, ל� אפ�ר ְְְְְִִִֶֶֶַָָ�אי

ה'" �קהל �פכה �כר�ת פצ�עֿ��א (my,"לאֿיבא ְְְְִַַַָָָָֹֹ
(a.ל�קה � ה����י� אחרי י�ראל �ת �על וא� .ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מיבמ�ת ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� .(er.)�כבר ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

� השס"א �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
מ�לֿמי� זכרי� �ל ה��מי� אברי את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמ�ה�חית
וה�א וז�לת�, האד� �זה ו�וה הח�י� �עלי ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ל
ונת�ק וכת�ת מע�� �הז�יר אחר יתע�ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָאמר�

תע��" לא "�בארצכ� � ck)וכר�ת ,ak `xwie), ְְְְֲֶַַָֹ
ה�ר�� `xen)�א `xtq)."��תע לא "�בכ� : ֲֵֶַַָָֹ

המסרס �ל�מר: ל�קה, � זה לאו על ְְְֵֵֶֶַַַָָָוהע�בר
�רצי� �מ�נה �בפרק ��היה. מי� מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָמי�ה�

(:iw zay)ה�א� �אד� לסר�ס מ�י� "�ניא ְְְִִֵֶַַָָָָָאמר�:
תע��". לא "�בארצכ� ל�מר: �למ�ד ְְְְֲֶַַַַָֹאס�ר?
ח�א ר�י �אמר ח�ב. � מסרס אחר מסרס ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָואפ��

אחר �מח�� מ�די� ה�ל י�חנ�: ר�י אמר אב�� ְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹ�ר
חמ�" תאפה "לא ��אמר: ח�ב, �ה�א (myמח�� ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

(i ,e"�חמ תע�ה i`)ו"לא ,a my)אחר �מסרס ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
א� וכ�'. וכת�ת �מע�� ��אמר: ח�ב, �ה�א ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָמסרס
להביא א�א �לֿ���! לא נת�ק על ח�ב, �ר�ת ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
�יני נת�אר� �כבר ח�ב". �ה�א ��רת אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנ�תק

���ת מק�מ�ת �כ�ה ז� .(dr.)ויבמ�ת(my)מצוה ְְְְִִַַָָָָ

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו�
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.Ë�˜ .Á�˜
� הקס"א �ד�לה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַָֹ

"אלמנה יתע�ה: אמר� וה�א אלמנה, מ��א ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ�לבד
י�ח" לא אתֿא�ה זנה וחללה k`,�גר��ה `xwie) ְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(ciוכפל(lecb odkl cgein xeqi`a)�כה� ז� אזהרה ְְְֵַַָָָֹ
וז�נה וחללה �גר��ה ed`�ד�ל xaky zexnl) ְְֲִַָָָָָ

(heicd odk lkk jk lr xdfen�אר�ה�� ְֲִֵֶָָלעני�
ק���י� ��היה(fr.)�גמרא ארע �א� וה�א: . ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

�בעל� וחללה, וז�נה �גר��ה אלמנה אחת ְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָא�ה
�ה� �על� וא� מלק��ת; אר�ע �ל�קה �ד�ל ְְִֵָָֹ�ְְֵֶַַַָֹ�ה�
"אלמנה אמר�: ו�� �ל�. ל�קה � ְְְְֶֶַָָָָָֹהדי�ט
על ח�ב � ��דר �ה� �זמ� ז�נה וחללה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�גר��ה
ועני� אחת. �א�ה ��ה �באר� ואחת", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�לֿאחת
ה�דר לפי העניני� א�� �חל� "��דר", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר�
�ר��ה, ואחרֿ�� אלמנה, �ח�ה ��היה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ���ס�ק,
ז�נה. �היה ואחרֿ�� חללה, �היה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָואחרֿ��
�בבעילה אחת א�ה �היא מ�ני לזה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ְוהצרכנ�
�כלל א��. מלק��ת אר�ע לח�ב� ר�צי� אנ� ְֵָ�ְְְְִַַַַַַָאחת

אצלנ� fr:)ה�א my)א��ר על חל א��ר אי� : ְִִֵֵֶַָ
מ�סי� א��ר היה `oexgא�אֿא�ֿ�� `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ

(xeqi`d ihxta dxzi dxneg siqenלל�� א��ר א� :ִֵ
;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d xeqi`y)

(xzei agx megz lr hleyd xeqi`אחת �ת א��ר ִַַַא�
zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg mixeqi`dy)

(micwn cg` oi`e onfמ�כת� �מק�מ� ��ארנ� �מ� ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
�פר��נ� c)�רת�ת dpyn b wxt "zeipynd yexit"); ְְֵֵֵ

ה�דר על יהי� df)וא� "xcq"a eply dnbeca)יהיה , ְְְִִִֵֶֶַַ
א� אבל .�� ��ת�אר �מ� מ�סי�, א��ר ְְֲִִִִֵֶָָָָ�ְ�כ��

ר�י� ��פי� zepey)הי� miyp)א�ה ��על �ג�� , ְִִִֶַַָָָ



צי - h"qyz'd lel` '` iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ע��ני "לאֿיבא יתע�ה: אמר� וה�א ��ת��ר�, ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹֹאחר
ה'" �קהל c)�מ�אבי ,bk mixac)זה לאו על הע�בר ְִִֵֶַַָָָ

��על �מ�אבי ע��ני ��ר �ל�מר: ל�קה, �ְִִֵֶֶֶַַַָָ
מלק�ת �ניה� ל�קי� � �נ��אי� ְְְְְִִִִִֵֵֶַי�ראלית
ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ�א�ריתא

ק���י�(er:)מיבמ�ת .(cr:)�בס�� ְִִִָ

� הנ"ה מ�הרחיקה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִַַ
אחר �ה� מ�התח�� �מ�התרחק ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאתֿה�צרי�
מצרי" "לאֿתתעב יתע�ה: אמר� וה�א ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֹ��ת��ר�,

(g ,my),הא�ה ה�צות ��י �יני נת�אר� ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ�כבר
ואד�מי מצרי �יני dqtcp�ל�מר: ,cp dxdf`) ְְֲִִִִֵַַ

(onwlמיבמ�ת ח' �פרק ,(my)�ק���י .(fr.)�בס�� ְְִִִֶֶָ

� הנ"ד זרעה�צוה מ�הרחיק �הזהרנ� אזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֶַַַ
לבל מזהרי� �אנ� �ל�מר: ��ת��ר�, אחר ְְִַָ�ְְְִֵֶֶַַַַָָע�ו

ו ��ת��ר�, אחר �ה� מ�התח�� אמר�נתרחק ה�א ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ה�א" אחי� �י אדמי "לאֿתתעב .(my)יתע�ה: ְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

� השנ"ד ה�מזרה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְֵַַַ
"לאֿ יתע�ה: אמר� וה�א י�ראל, �ת על ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹמ�ב�א

ה'" �קהל ממזר b)יבא ,my)זה לאו על והע�בר . ְְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ח' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ל�קה. �ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָ

ק���י�(gr:)מיבמ�ת .(cr:)�בס�� ְִִִָ

� הש"ס עלה�צוה מ�ב�א �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְִַַָ
עד ��� ה��מי� אברי ���חת� מי י�ראל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ�ת
יתע�ה: אמר� וה�א לה�ליד, ל� אפ�ר ְְְְְִִִֶֶֶַָָ�אי

ה'" �קהל �פכה �כר�ת פצ�עֿ��א (my,"לאֿיבא ְְְְִַַַָָָָֹֹ
(a.ל�קה � ה����י� אחרי י�ראל �ת �על וא� .ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָ

מיבמ�ת ט' �פרק ז� מצוה �יני נת�אר� .(er.)�כבר ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָ

� השס"א �הזהרנ�ה�צוה האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְַ
מ�לֿמי� זכרי� �ל ה��מי� אברי את ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָמ�ה�חית
וה�א וז�לת�, האד� �זה ו�וה הח�י� �עלי ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָ�ל
ונת�ק וכת�ת מע�� �הז�יר אחר יתע�ה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָאמר�

תע��" לא "�בארצכ� � ck)וכר�ת ,ak `xwie), ְְְְֲֶַַָֹ
ה�ר�� `xen)�א `xtq)."��תע לא "�בכ� : ֲֵֶַַָָֹ

המסרס �ל�מר: ל�קה, � זה לאו על ְְְֵֵֶֶַַַָָָוהע�בר
�רצי� �מ�נה �בפרק ��היה. מי� מאיזה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָמי�ה�

(:iw zay)ה�א� �אד� לסר�ס מ�י� "�ניא ְְְִִֵֶַַָָָָָאמר�:
תע��". לא "�בארצכ� ל�מר: �למ�ד ְְְְֲֶַַַַָֹאס�ר?
ח�א ר�י �אמר ח�ב. � מסרס אחר מסרס ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָואפ��

אחר �מח�� מ�די� ה�ל י�חנ�: ר�י אמר אב�� ְֲִִִֵַַַַַַַָָָֹ�ר
חמ�" תאפה "לא ��אמר: ח�ב, �ה�א (myמח�� ְֱֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

(i ,e"�חמ תע�ה i`)ו"לא ,a my)אחר �מסרס ; ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ
א� וכ�'. וכת�ת �מע�� ��אמר: ח�ב, �ה�א ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָמסרס
להביא א�א �לֿ���! לא נת�ק על ח�ב, �ר�ת ְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
�יני נת�אר� �כבר ח�ב". �ה�א ��רת אחר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנ�תק

���ת מק�מ�ת �כ�ה ז� .(dr.)ויבמ�ת(my)מצוה ְְְְִִַַָָָָ

ה'תשס"ט אלול א' שישי יו�
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.Ë�˜ .Á�˜
� הקס"א �ד�לה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַָֹ

"אלמנה יתע�ה: אמר� וה�א אלמנה, מ��א ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ�לבד
י�ח" לא אתֿא�ה זנה וחללה k`,�גר��ה `xwie) ְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(ciוכפל(lecb odkl cgein xeqi`a)�כה� ז� אזהרה ְְְֵַַָָָֹ
וז�נה וחללה �גר��ה ed`�ד�ל xaky zexnl) ְְֲִַָָָָָ

(heicd odk lkk jk lr xdfen�אר�ה�� ְֲִֵֶָָלעני�
ק���י� ��היה(fr.)�גמרא ארע �א� וה�א: . ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָ

�בעל� וחללה, וז�נה �גר��ה אלמנה אחת ְְְְֲִַַַַָָָָָָָָָא�ה
�ה� �על� וא� מלק��ת; אר�ע �ל�קה �ד�ל ְְִֵָָֹ�ְְֵֶַַַָֹ�ה�
"אלמנה אמר�: ו�� �ל�. ל�קה � ְְְְֶֶַָָָָָֹהדי�ט
על ח�ב � ��דר �ה� �זמ� ז�נה וחללה ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ�גר��ה
ועני� אחת. �א�ה ��ה �באר� ואחת", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ�לֿאחת
ה�דר לפי העניני� א�� �חל� "��דר", ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר�
�ר��ה, ואחרֿ�� אלמנה, �ח�ה ��היה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָ���ס�ק,
ז�נה. �היה ואחרֿ�� חללה, �היה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָואחרֿ��
�בבעילה אחת א�ה �היא מ�ני לזה, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ�ְוהצרכנ�
�כלל א��. מלק��ת אר�ע לח�ב� ר�צי� אנ� ְֵָ�ְְְְִַַַַַַָאחת

אצלנ� fr:)ה�א my)א��ר על חל א��ר אי� : ְִִֵֵֶַָ
מ�סי� א��ר היה `oexgא�אֿא�ֿ�� `ay xeq`dy) ִִִֵֶָָָ

(xeqi`d ihxta dxzi dxneg siqenלל�� א��ר א� :ִֵ
;"mixq`p" xzei siwny xeqi` `ed oexg`d xeqi`y)

(xzei agx megz lr hleyd xeqi`אחת �ת א��ר ִַַַא�
zcigi dze`ae dyrn eze`a eicgi milg mixeqi`dy)

(micwn cg` oi`e onfמ�כת� �מק�מ� ��ארנ� �מ� ,ְְְְִֵֶֶֶַַ
�פר��נ� c)�רת�ת dpyn b wxt "zeipynd yexit"); ְְֵֵֵ

ה�דר על יהי� df)וא� "xcq"a eply dnbeca)יהיה , ְְְִִִֵֶֶַַ
א� אבל .�� ��ת�אר �מ� מ�סי�, א��ר ְְֲִִִִֵֶָָָָ�ְ�כ��

ר�י� ��פי� zepey)הי� miyp)א�ה ��על �ג�� , ְִִִֶַַָָָ



-צי h"qyz'd lel` '` iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

ז�נה אחרת וא�ה חללה אחרת וא�ה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָאלמנה
�ה�א ל�מר צרי� אי� � �ר��ה אחרת ְְִִֵֶֶֶַַָָָוא�ה
ותאמר: ��ק�ה ואפ�ר ואחת. �לֿאחת על ְְְְְֶֶֶֶַַַַַַַָָֹל�קה
��כלל�ת לאו על ל�קי� אי� אצלנ�: �ה�לל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ�יו�
מזהר ��� והרי ואחת, �לֿאחת על ל�קה מ��ע �ְֲֵֶַַַַַַַַָ�ָ�ְָ
�פל זה עני� ��גלל �ע אחד? �לאו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָעליה�
� וחללה וז�נה �ר��ה על �ד�ל �כה� ְְְֲֵֶַַַָָָָָָֹאתֿה�או
���קה הדי�ט �ה� �י� �מ� �ה� ��ינ� ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹלה�מיענ�
על מלק�ת הדי�ט �ה� ונתח�ב ואחת, �לֿאחת ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָֹעל
�לאו מה� אחת ��תיחדה �יו� ואחת, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ�לֿאחת
�ר��ה "וא�ה אמר�: וה�א לח�ק, ��� נע�� ְְְְְִֵַָָָָ�ֲֶַָאחד,

י�ח�" לא f)מאי�� ,`k my)ה�ר��ה ויחד ה�איל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
עצמ�, �פני ה�ר��ה על ל�קה ה�א והרי ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ�לאו,
�פני חללה ועל עצמ�, �פני ז�נה על ל�קה ��ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ק���י� �גמרא אמר� עני� וזה� "���(fr:)עצמ�. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
�� הדי�ט, �כה� וז�נה מחללה �ר��ה ְְְְֲֲֵֵֶֶָָָָָָֹ�חל�קה
ה��י� �א� נת�אר, ו�� �ד�ל". �כה� ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹחל�קה
�הי� �י� ואחת, �לֿאחת על ל�קה מח�קי� ְִֵֶֶַַַַַָָָ�ְִ��פי�
ל� נת�אר ה�ה ה�דר. על ��א א� ה�דר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעל
עצמ�, �פני מצוה מה� �לֿאחת על ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ�ה�או

ו�� ואחת. �לֿאחת על ל�קה (gr.)�לפיכ� ְְְִֶַַַַַָָָ
אחת מ��� מלק�ת ח�ב הדי�ט �ה� �אי� ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנת�אר,

���ח עד "�על(ycwi)מה� אמר�: וה�א ויבע�ל, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ל�קה; אינ� � �על לא ל�קה, �:miaezkde) ֵֶֶַָֹ

`le .. gwi `l dl` z` dpef dllge dyexbe dpnl`"

(:`ed heicd odk iabl mpaen Ð "einra erxf llgi

קאמר: י�ח"?(xnelk:)מהֿ�ע� "לא מהֿ�ע� ִַַַַַַַַָָֹ
יח�ל" "לא lrמ��� dxdf` "llgi `l"a oi`e) ְִֵַֹ

(oiyeciwd��א מצות אר�ע �יני נת�אר� �כבר .ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
(`qwÎgpw).�וק���י �יבמ�ת ְְִִִִֵָ��למ�ת

� הקס"ב �ד�לה�צוה �ה� �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַָֹ
אמר� וה�א ק���י�, �לי אפ�� האלמנה על ְְְְֲִִִִִַַָָָָָמ�ב�א

�ע�יו" זרע� "ולאֿיח�ל eh)יתע�ה: ,my). ְְְְְִֵֶַַַַָֹ
ה���אי� עליו נאסר� הדי�ט ��ה� ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ�פר���
odk lr mixeq`d Ð "dllg"e "dpef" "dyexb"a)

(heicd"�י�ח "לא ��אמר: ,(f my)�ה ול��חי� , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
�מ� ��בע�ל, עד ל�קה �אינ� א�א ְְִִִֵֶֶֶֶַַָה����י�,

לעיל seqae��ארנ� qw ,gpw dyrz `l :jyndae) ְְֵֵֶַ
(`qwה�� א�ֿעלֿ�י ק���י�, �לי �על א� אבל ;ְֲִִִִִֶֶַַַָָ

עליו �מזהר dycw")אס�ר didz `l" cvn)�פסל� ָ�ְְָָָָָ

(dnexzle dpedkl dllg d`yr)ל�קה אינ� �ֵֶ
אבל לכ�. אזהרה נת�ר�ה ��א �יו� זה, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹמ���
וה�א י�ח" "לא אחד לאוי�: �ני �� �א� �ד�ל ְְִִֵֵֶָָָָָֹֹ�ה�
וה�א זרע�" יח�ל "ולא וה�ני ה���אי�, ְְְְְִִִִֵֵַַַַֹא��ר
ק���י� �בגמרא ק���י�. �לי אפ�� ה�יאה ְְֲִִִִִִִִִַָָָא��ר

(.gr),אלמנה� �ד�ל �כה� רבא "�מ�דה ְְְְֵֶַָָָָָָֹאמר�:
זרע�" יח�ל "ולא ���קה, ק�� ולא �על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ�א�
"�ה� אמר�: ו�� ח�ל". והרי � רחמנא ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָֹאמר
"לא מ��� ל�קה ��י�: ל�קה � �אלמנה ְְְִִֶֶַַָָָֹ�ד�ל

ו זהי�ח", נתיחד ולא יח�ל". "לא מ��� ל�קה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
lkl�אלמנה qgiizn miaezkd zehytay s` lr) ְַָָָ

(eiptly weqtay dveawdהמיחדת �היא לפי ֶֶ�ְְִִֶֶַָא�א
�בבעילה ל�ה�ה, ��רה והיא �ד�ל �ה� על ְִִָָ�ְְְְִֵֵַַָָָֹ�לאו
וחללה וז�נה �ר��ה אבל ל�ה�ה. �פסל� ח�ל� ְְֲֲַָָָָָָ�ְְְִַָָָז�
�ל�מר: הדי�ט, �ה� �די� ��ל��� �ינ� ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹהרי

מ�ח�ת� ל�ה�ה �ס�לה מה� dyr��לֿאחת `le) ְְֵֶֶַַַָָ�ְִִָָָ
(exwirn lelg lecbd odkd o`kעל א��ר� �פל ולא ,ְִַַָָֹ

�ד�ל ick�ה� e` ,lelig ly sqep xeqi` jxevl) ֵָֹ
(d`iaa mb xeq`l�ל �הז�ר�י לעני� (`dxdfא�א ְְְִִִֶֶַָָָָ

(cg` lkl e`l cgiil ick Ð `qw.

� הל"ח �ד�לה�צוה �ה� ��צט�ה ה���י ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
בת�לה dlrap)ל�א `ly)�אמר וה�א �בת�ליה ְְְְִִֶָָָָ

י�ח" �בת�ליה א�ה "וה�א bi)יתע�ה: ,my) ְְְִִִִֶֶַָָָ
אמר� l.)�בפר�� zeaezk)ר�י היה "ע��ה ְְִֵֶַָָָ

אתֿזה, �באר� ע�ה". מח�בי אפ�� ממזר ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָעקיבא
� �ת�לה �אינ� מי �ד�ל �ה� ��על ְְִֵֵֶֶַָָָָֹ�ג��:
ה�א �ה�לל לפי �ע�ה. עליו אס�רה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָ�היא
ה�ה ע�ה. � ע�ה מ�לל ה�א לאו ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָאצלנ�:

ע�ד ואמר� ע�ה. מצות �היא (zeixedנת�אר ְְְְֲִִִֵֵֶַָָ
(:`iיני� נת�אר� �כבר ה�ת�לה". על "�מצ�ה :ְ�ְְְֲִִֵֶַַָָָ

מיבמ�ת ו' �פרק ז� �במק�מ�ת(hk.)מצוה , ְְְִִִֶֶָָ
.(gq.)וק���י�(fv:)�כת��ת ְִ�ְִִ

� ו��י� מאה ה��לימה האזהרהה�צוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
"וא�ה אמר�: וה�א �ר��ה, מ��א ה�ה� ְְְְְִִִֵַַָָָָֹ�ֶ�הזהר

י�ח�" לא מאי�� f)�ר��ה ,my)כ��א�yie) ְְִִֵֶָָָָֹ
(`AW onfÎlM :oiqxeb.מלק�ת ח�ב � עליה ¨§©¤¨ְֶַַָָָ

� הקנ"ח ה�ה�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַַֹ
ז�נה l`xyinמ��א dlrapy e` l`xyi za dpi`y) ִִָָ
(dl xeq`dלא וחללה זנה "א�ה אמר�: וה�א ,ְְֲִַָָָָָֹֹ

- h"qyz'd lel` 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

f)י�ח�" ,`k `xwie)כ��א�onfÎlM :oiqxeb yie) ְִֶָָ¨§©

(`AW.מלק�ת ח�ב עליה� ¤¨ְֶַַָָָ

� הקנ"ט ה�ה�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַַֹ
חללה okeמ��א dpedkl mileqtd on dclepy) ֲִִָָָ

(zllgzn Ð dpedkn leqtl dlrapyk:�אמר וה�א ,ְְָ
וחללה" זנה �כ��א(my)"א�ה ;(l"pk :oiqxeb yie) ְֲִֶַָָָָָֹ

מלק�ת. ח�ב � ְֶַַָָָעליה

ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת יו�

.‚�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� השנ"ג מ�התע�גה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ

הח��ק �ג�� �יאה, �לי ואפ�� מ�לֿהערי�ת ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ�אחת
אמר� וה�א ה�נ�ת, מ�ע��ת �ה� וכ��צא ְְְַָ�ְְְִִֵֶַַָוה���ק
אלֿ�לֿ�אר אי� "אי� זה: על �אזהרה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָיתע�ה

ערוה" לג��ת תקרב� לא e)��ר� ,gi `xwie)��א� ְְְְְְִִֶַָָֹ
לג��ת ה�ביאה קרבה אליה� �תקרב� לא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר:

ספרא �ל��� my)ערוה. ixg`)לג��ת תקרב� "לא : ְְְְְְִִֶַָָֹ
יקרב? ��א מ�י� יג�ה, ��א א�א לי אי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹערוה",
לא טמאת� �נ�ת "ואלֿא�ה ל�מר: ְָָֹ�ְְְִִֶַַַָ�למ�ד

hi)תקרב" ,my)בל� �קרב �ל נ�ה א�א לי אי� , ְְִִִִֵֶַַַַָָ
�בל �קרב� �בל �ה� �כלֿהערי�ת �מ�י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�ג�ה,
ערוה". לג��ת תקרב� "לא ל�מר: �למ�ד ְְְְְְִֶַַַַָֹ�ג��?

hk)ו�� my),"הע�ת ה�פ��ת "ונכרת� נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָֹֹ
��אמ לפי ל�מר? �למ�ד יכ�למה תקרב�" "לא ר: ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹ

ל�מר �למ�ד � ה�ריבה על �רת ח�בי� ְְְִִִֵַַַַַָָָיהי�
�א��ר ה�או נכ�ל �כבר ה�רב�ת. לא ְְְְִִֵַַַָָָֹֹֹ"הע�ת",
ע��ת "לבל�י ואמר: הא�ה המכערי� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹה�ברי�

ה��עבת" l)מח��ת ,my):�אמר (weqtaאבל ֵ�ְֲֵַָָֹ
(zeixrd lk xeqi`l dncwdk xn`pyמע�ה�"ְֲֵַ

�כמע�ה תע�� לא י�ב��ֿ�� א�ר ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאר�ֿמצרי�
תע��" לא וג�' b)אר�ֿ�נע� ,my)מזהיר אינ� , ְְְֲִֵֶֶַַַַֹ

א�א �לבד, ה��עבת מח��ת א�� לאוי� ְִֵֶַַָֹ�ְִִֵֵֵָ��ני
,�� אחר ��אר עצמ� מה��עבת �ה� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמזהיר
�לֿהערי�ת. על �לל�י� לאוי� �ני �הביא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ל�מר
אר� �מע�ה מצרי� אר� מע�ה על הזהיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַוכא�ר
ה�חית�ת ע��י�, �לֿמהֿ�הי� ��לל וזה � ְְְִִֵֶֶַַַַָָ�נע�
�� האר� וי��ב ה�קנה �מרעה האדמה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָועב�דת
�הזהר�י� ה�ע�י� �א�ת� �באר חזר לפיכ� ,��ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לא וערות תג�ה לא ערות וא��: א�� ה� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמה�

dnvrÎipta)תג�ה darez lk hxt ,xnelk)�כמ� , ְְֵַ

אתֿ�לֿה��עבת "�י ואמר: העני� �ס�� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אר
אנ�יֿהאר�" ע�� fk)האל ,my)ספרא �ל��� . ְְְִֵֵֶַָָָָָ

(my)�רמי� י�ע� ולא �נינ�ת יבנ� לא "יכ�ל :ְְְְְִִִִָָָֹֹ
orpk�מ�ת� ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl ,df mbe) ְָ

("eyrz `lלא "�בח��תיה� ל�מר: �למ�ד �ְְַַ�ֵֶֹ
b)תלכ�" ,my)�החק�קי �ח�י� א�א אמר�י לא , ְִֵֵֶַַָָֹ�ֲִִַ

ע��י�? הי� "�מה אמר�: ו�� ולאב�תיה�". ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָלה�
וא�ה א�ה נ��אה והא�ה אי� נ��א ְְְִִִִִֵָָָָָָהאי�
הא�ה �ה�אוי� נת�אר ה�ה אנ�י�". ל�ני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנ�את
לא �נע� אר� �כמע�ה מצרי� אר� �מע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ�ה�
�ר� על �לֿהערי�ת �יאת על אזהרה ה� ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ע��

לב��.ה�ל �לֿערוה �ה�, אתֿה�או וכפל וחזר ל. ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
�פרק ה�את ה�צוה �לֿ�יני את אנ� �ארנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�כבר

מ�נהדרי� c)ז' dpyn)�בארנ� ה��נה �פר�� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
��לֿ לדעת, צרי� �מ�הֿ�א�ה עליה�. ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ���קי�
ה��לד הרי � �רת �יאת� על �ח�בי� ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�ה
ממזר, נקרא: �רת ח��ב �� ��� ה�יאה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמא�ת�
�זד�� ה�יאה �א�ת� �י� ממזר, ה' ��רא� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוה�א
�לבד מ�ֿה��ה ח�� ממזר, ה�לד � ��גגה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ�י�
��ֿה��ה. נקרא: א�א ממזר אינ� מ��ה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�לד

מיבמ�ת ד' �פרק זה עני� נת�אר .(hn:)�כבר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

� הקמ"ט לב�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
ly)�ס�ני zexykd)�הי�� הינ�: וח�ה, �המה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

וזה לאכל�. מ�ר ואז סד�קה, �פרסת� �רה ְְְֶָָָ�ְְְֲֵֵַַָָָָָמעלי
ה�א � א�� �ס�ני� א�ת� לב�ק מצ�י� ְְִִִִֵָָֹ�ְֶָ�אנ�
�אכל� א�ר הח�ה "זאת אמר�: וה�א ע�ה, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹמצות

a)וג�'" ,`i my)ספרא �ל��� .(ipiny zyxt)�את : ְְְִָָֹ
טמאה �המה ואי� �אכילה א�ת� � ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹ�אכל�
היא � א�� ס�ני� ��ֿ��� את �ל�מר: ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�אכילה,
ס�ני� �� �אי� �את מ�ה, מ�מע לאכל�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ֶ���ר
ע�ה, מ�לל ה�א לאו וזה לאכל�, אס�ר � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאל�
�סמ�� אמר� לפיכ� ��ידינ� ה�לל לפי ע�ה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�א
�לאֿתע�ה? מ�י� �ע�ה, א�א לי "אי� זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלל���
�מצות ��באר �מ� � אתֿה�מל" ל�מר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ�למ�ד

"את�(arw)לאֿתע�ה �אמר� נת�אר, ה�ה . ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מה היא ז� �מצוה וה��נה ע�ה. �מצות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ�אכל�"
ס�ני� לדר�� נצט�ינ� �אנ� וה�א: ל�, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָ�הז�ר�י
ודי� לאכל�, מ�ר יהא ואז וח�ה, �כלֿ�המה ְְְִָָָ�ְְְְְֵֵֵַָָָָא��
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�צוה. ה�א � ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָזה

�כ�ר�ת ח�י�(e.)�מ�כת .(hp.)�במ�כת ְְְֶֶֶֶַַ�ִ



צי - h"qyz'd lel` 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg - "mlyd dxez dpyn" zxecdn jezn

f)י�ח�" ,`k `xwie)כ��א�onfÎlM :oiqxeb yie) ְִֶָָ¨§©

(`AW.מלק�ת ח�ב עליה� ¤¨ְֶַַָָָ

� הקנ"ט ה�ה�ה�צוה �הזהר האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְֵַַֹ
חללה okeמ��א dpedkl mileqtd on dclepy) ֲִִָָָ

(zllgzn Ð dpedkn leqtl dlrapyk:�אמר וה�א ,ְְָ
וחללה" זנה �כ��א(my)"א�ה ;(l"pk :oiqxeb yie) ְֲִֶַָָָָָֹ

מלק�ת. ח�ב � ְֶַַָָָעליה

ה'תשס"ט אלול ב' קודש שבת יו�

.‚�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÓ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
� השנ"ג מ�התע�גה�צוה �הזהרנ� האזהרה ְְִֶַַַָָָָ�ְְְְִִֵַַ

הח��ק �ג�� �יאה, �לי ואפ�� מ�לֿהערי�ת ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָ�אחת
אמר� וה�א ה�נ�ת, מ�ע��ת �ה� וכ��צא ְְְַָ�ְְְִִֵֶַַָוה���ק
אלֿ�לֿ�אר אי� "אי� זה: על �אזהרה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָיתע�ה

ערוה" לג��ת תקרב� לא e)��ר� ,gi `xwie)��א� ְְְְְְִִֶַָָֹ
לג��ת ה�ביאה קרבה אליה� �תקרב� לא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָאמר:

ספרא �ל��� my)ערוה. ixg`)לג��ת תקרב� "לא : ְְְְְְִִֶַָָֹ
יקרב? ��א מ�י� יג�ה, ��א א�א לי אי� ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹערוה",
לא טמאת� �נ�ת "ואלֿא�ה ל�מר: ְָָֹ�ְְְִִֶַַַָ�למ�ד

hi)תקרב" ,my)בל� �קרב �ל נ�ה א�א לי אי� , ְְִִִִֵֶַַַַָָ
�בל �קרב� �בל �ה� �כלֿהערי�ת �מ�י� ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ�ג�ה,
ערוה". לג��ת תקרב� "לא ל�מר: �למ�ד ְְְְְְִֶַַַַָֹ�ג��?

hk)ו�� my),"הע�ת ה�פ��ת "ונכרת� נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָֹֹ
��אמ לפי ל�מר? �למ�ד יכ�למה תקרב�" "לא ר: ְְְְֱִִֶֶַַַָָֹ

ל�מר �למ�ד � ה�ריבה על �רת ח�בי� ְְְִִִֵַַַַַָָָיהי�
�א��ר ה�או נכ�ל �כבר ה�רב�ת. לא ְְְְִִֵַַַָָָֹֹֹ"הע�ת",
ע��ת "לבל�י ואמר: הא�ה המכערי� ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹה�ברי�

ה��עבת" l)מח��ת ,my):�אמר (weqtaאבל ֵ�ְֲֵַָָֹ
(zeixrd lk xeqi`l dncwdk xn`pyמע�ה�"ְֲֵַ

�כמע�ה תע�� לא י�ב��ֿ�� א�ר ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאר�ֿמצרי�
תע��" לא וג�' b)אר�ֿ�נע� ,my)מזהיר אינ� , ְְְֲִֵֶֶַַַַֹ

א�א �לבד, ה��עבת מח��ת א�� לאוי� ְִֵֶַַָֹ�ְִִֵֵֵָ��ני
,�� אחר ��אר עצמ� מה��עבת �ה� ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹמזהיר
�לֿהערי�ת. על �לל�י� לאוי� �ני �הביא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ�ל�מר
אר� �מע�ה מצרי� אר� מע�ה על הזהיר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַוכא�ר
ה�חית�ת ע��י�, �לֿמהֿ�הי� ��לל וזה � ְְְִִֵֶֶַַַַָָ�נע�
�� האר� וי��ב ה�קנה �מרעה האדמה ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָועב�דת
�הזהר�י� ה�ע�י� �א�ת� �באר חזר לפיכ� ,��ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
לא וערות תג�ה לא ערות וא��: א�� ה� ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹמה�

dnvrÎipta)תג�ה darez lk hxt ,xnelk)�כמ� , ְְֵַ

אתֿ�לֿה��עבת "�י ואמר: העני� �ס�� ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ��אר
אנ�יֿהאר�" ע�� fk)האל ,my)ספרא �ל��� . ְְְִֵֵֶַָָָָָ

(my)�רמי� י�ע� ולא �נינ�ת יבנ� לא "יכ�ל :ְְְְְִִִִָָָֹֹ
orpk�מ�ת� ux` dyrn"a lelk ,dxe`kl ,df mbe) ְָ

("eyrz `lלא "�בח��תיה� ל�מר: �למ�ד �ְְַַ�ֵֶֹ
b)תלכ�" ,my)�החק�קי �ח�י� א�א אמר�י לא , ְִֵֵֶַַָָֹ�ֲִִַ

ע��י�? הי� "�מה אמר�: ו�� ולאב�תיה�". ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָלה�
וא�ה א�ה נ��אה והא�ה אי� נ��א ְְְִִִִִֵָָָָָָהאי�
הא�ה �ה�אוי� נת�אר ה�ה אנ�י�". ל�ני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָנ�את
לא �נע� אר� �כמע�ה מצרי� אר� �מע�ה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ�ה�
�ר� על �לֿהערי�ת �יאת על אזהרה ה� ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָ�ע��

לב��.ה�ל �לֿערוה �ה�, אתֿה�או וכפל וחזר ל. ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
�פרק ה�את ה�צוה �לֿ�יני את אנ� �ארנ� ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ�כבר

מ�נהדרי� c)ז' dpyn)�בארנ� ה��נה �פר�� ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ
��לֿ לדעת, צרי� �מ�הֿ�א�ה עליה�. ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ���קי�
ה��לד הרי � �רת �יאת� על �ח�בי� ֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָא�ה
ממזר, נקרא: �רת ח��ב �� ��� ה�יאה ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמא�ת�
�זד�� ה�יאה �א�ת� �י� ממזר, ה' ��רא� ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוה�א
�לבד מ�ֿה��ה ח�� ממזר, ה�לד � ��גגה ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ�י�
��ֿה��ה. נקרא: א�א ממזר אינ� מ��ה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ�ה�לד

מיבמ�ת ד' �פרק זה עני� נת�אר .(hn:)�כבר ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָ

� הקמ"ט לב�קה�צוה ��צט�ינ� ה���י ְְְִִִִִֶַַַַָֹ
ly)�ס�ני zexykd)�הי�� הינ�: וח�ה, �המה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָ

וזה לאכל�. מ�ר ואז סד�קה, �פרסת� �רה ְְְֶָָָ�ְְְֲֵֵַַָָָָָמעלי
ה�א � א�� �ס�ני� א�ת� לב�ק מצ�י� ְְִִִִֵָָֹ�ְֶָ�אנ�
�אכל� א�ר הח�ה "זאת אמר�: וה�א ע�ה, ְְְְֲֲִֵֶַַַָָֹֹמצות

a)וג�'" ,`i my)ספרא �ל��� .(ipiny zyxt)�את : ְְְִָָֹ
טמאה �המה ואי� �אכילה א�ת� � ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹ�אכל�
היא � א�� ס�ני� ��ֿ��� את �ל�מר: ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ�אכילה,
ס�ני� �� �אי� �את מ�ה, מ�מע לאכל�, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ�ֶ���ר
ע�ה, מ�לל ה�א לאו וזה לאכל�, אס�ר � ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָאל�
�סמ�� אמר� לפיכ� ��ידינ� ה�לל לפי ע�ה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ�ה�א
�לאֿתע�ה? מ�י� �ע�ה, א�א לי "אי� זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלל���
�מצות ��באר �מ� � אתֿה�מל" ל�מר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹ�למ�ד

"את�(arw)לאֿתע�ה �אמר� נת�אר, ה�ה . ְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
מה היא ז� �מצוה וה��נה ע�ה. �מצות ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹ�אכל�"
ס�ני� לדר�� נצט�ינ� �אנ� וה�א: ל�, ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָ�הז�ר�י
ודי� לאכל�, מ�ר יהא ואז וח�ה, �כלֿ�המה ְְְִָָָ�ְְְְְֵֵֵַָָָָא��
ז� מצוה �יני נת�אר� �כבר ה�צוה. ה�א � ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָזה

�כ�ר�ת ח�י�(e.)�מ�כת .(hp.)�במ�כת ְְְֶֶֶֶַַ�ִ
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i"yx

(‚Ï).¯Ó˙ ÏÚ··:יריחו נמש�,ÁÈ‚Ó.במישר
כג)כמו מ פיהו;(איוב אל ירד� יגיח כב: (תהלי�

מבט�:י) גחי :.Ú·‚ ‰¯ÚÓÓ,צר ממקו�

תורפה מקו� בנימי�, גבעת של וגלויה ערותה
כמו מש�, ליכבש נוחה שהיא (בראשיתשלה

ט) באת�:מב האר� ערות את לראות :

cec zcevn
(ÊÎ).'Â‚Â ÔÂ¯‡ Ì˘Âבחנו לא הראשוני� שבפעמי� ולפי

השואל: הכה� ולא הארו� לא זכר לא הצליחו, ולא
(ÁÎ).ÂÈ�ÙÏ „ÓÂÚ�באורי ושואל הארו� לפני עומד

ב)ותומי� לה וישאלוÓ‡Ï¯.:(שבועות מלת על מוסב
שלפניו: ·ÌÚÙ.(Ï)שבמקרא ÌÚÙÎשערכו האופ� בזה

הראשוני�: ‰ÈÚ¯.(Ï‡)בפעמי� ÔÓ Â˜˙�‰�מ נעתקו
הע�: לקראת בצאת� ·˘„‰.העיר 'Â‚Â ˙ÂÏÈÒÓ·רצה
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ÂÓÂ˜ÓÓ.(Ï‚)העיר: ÂÓ˜�עמה וערכו בנימ�, בני מול פניה� והפכו ממקומו, קמו העיר, מ� שהעתיקו� לאחר
תמר: בבעל עדÂ‡Â¯·.(Ï‚)מלחמה פניה� הפכו לא כי גבע', 'ממערה ממקומו נמש� כבר האורב וג� לומר, רצה

בעני�: שכתוב כמו האורב, שהעלה העיר מ� העש� משאת שראו כברÂ‡·ÈÂ.(Ï„)אחר אלפי�, עשרת שהיו האורב
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איש: ומאה אל� וחמשה עשרי� מה� השחיתו הכל ובי� ישראל, לפני

oeiv zcevn
(ÁÎ).Ï„Á‡:אמנע(ËÎ).ÌÈ·¯‡במארב יושבי�

וסרו:‰�˙˜Â.(Ï‡)ונסתרי�: מלשו�ÂÏÁÈÂ.נעתקו
כבושה:·ÂÏÒÓ˙.התחלה: כמו�‚ÌÈÙ.(Ï·)דר� מוכי�,

יב) צא רגל�:(תהלי� באב� תגו� עני�ÁÈ‚Ó.(Ï‚)פ�
כמו והוצאה, י)משיכה כב מבט�:(תהלי� גוחי אתה

.‰¯ÚÓÓכמו והוא מש�, לכבשה שנוח גלויה ממקו�
יח) כ הערה:(ויקרא מקורה

fi wxt aÎminid ixac - miaezk

fi aÎminid ixacaiÎe

å:äãeäéî íéøLàä-úàå úBîaä-úà øéñä ãBòå ýåýé éëøãa Baì daâiå©¦§©¬¦−§©§¥´§Ÿ̈®§À¥¦²¤©¨¬§¤¨«£¥¦−¦«¨«
æìûðúðìå äéøëæìå äéãáòìe ìéç-ïáì åéøNì çìL Bëìîì LBìL úðLáe¦§©̧¨¹§¨§À¨©³§¨¨Æ§¤©Æ¦Æ§«Ÿ©§¨´§¦§©§½̈§¦§©§¥−

:äãeäé éøra ãnìì eäéëéîìeçeäéãáæe eäéðúðe eäérîL íiåìä íänrå §¦«¨¨®§©¥−§¨¥¬§¨«§¦¨¤´©«§¦¦À§©§¿̈§©§¿̈§©§¿̈
úBîéøîLe ìûäNrå(éø÷ úBîøéîLe)íiåìä äiðBãà áBèå eäiáBèå eäiðãàå ïúðBäéå ©«£¨¥¿§¦¨¿§¦¨¿¦«¨¨Á©«£«¸Ÿ¦¨¯§«¦¨²§¬£«¦−̈©«§¦¦®

:íéðäkä íøBäéå òîLéìà íänråèúøBz øôñ íänrå äãeäéa eãnìéå §¦¨¤²¡¦«¨¨¬¦«−̈©«Ÿ£¦«©§©§Æ¦«½̈§¦̧¨¤½¥−¤«©´
:íra eãnìéå äãeäé éør-ìëa eañiå ýåýééúBëìîî-ìk ìò ýåýé ãçt | éäéå §Ÿ̈®©¨Ÿ ÆÆ§¨¨¥´§½̈©§©§−¨¨«©§¦´©´©§Ÿ̈À©µ¨©§§´

:èôLBäé-ír eîçìð àìå äãeäé úBáéáñ øLà úBöøàäàéìt-ïîeíézL ¨«£¨½£¤−§¦´§¨®§¬Ÿ¦§£−¦§«¨¨«¦§¦§¦À
íéìéà ïàö Bì íéàéáî íéàéáørä íb àOî óñëå äçðî èôLBäéì íéàéáî§¦¦¯¦«¨¨²¦§−̈§¤´¤©¨®©´¨«©§¦¦À§¦¦¬Æ½Ÿ¥¦À

:úBàî òáLe íéôìà úráL íéLéúe úBàî òáLe íéôìà úráLáééäéå ¦§©³£¨¦Æ§©´¥½§¨¦¾¦§©¬£¨¦−§©¬¥«©§¦¯
:úBðkñî éørå úBiðøéa äãeäéa ïáiå äìrîì-ãr ìãâå Cìä èôLBäé§«¨¨²Ÿ¥¬§¨¥−©§¨®§¨©¦¯¤¦«¨²¦¨«¦−§¨¥¬¦§§«

i"yx

(Â).'‰ ÈÎ¯„· Â·Ï ‰·‚ÈÂזה בדבר לבו גבה
דוגמא ה' בדרכי א� כי הל� ל"ה)שלא (שמות

בחכמה: אתנה לב� נשא ÂÈ¯˘Ï(Ê)אשר ÁÏ˘
.ÏÈÁ Ô·Ïשלח מפרשי� ויש שמו היה כ�

היה לא א"כ לי וקשיא חיל ב� שר כל לשריו
ולעובדיה שאמר ממה אלא לעובדיה אלא לומר

הוא: אד� ש� חיל לב� ·È¯Úמכלל „ÓÏÏ
.‰„Â‰È:ישראל בני ולהורות תורה
(Á).Ì‰ÓÚÂ:וגומר ונתניהו שמעיהו הלוי� מ�

.ÌÈ�‰Î‰ Ì¯Â‰ÈÂ ÚÓ˘ÈÏ‡ Ì‰ÓÚÂעל כי
כדכתיב ולהורות ללמד והלוי� (דברי�הכהני�

והלוי�כ"ד) הכהני� אתכ� יורו אשר ככל
פיה� את ימרו שלא לפי עמה� הלכו והשרי�
כמצות לעשות ולשמור לה� לשמוע ולהכריח�

דוגמת ט"ז)השופטי� ושוטרי�(ש� שופטי�

ושוטרי� הע� את לשפוט שופטי� ל� תת�
השופטי�: צווי ולעשות È‰ÈÂ(È)להכריח�

.˙Âˆ¯‡‰ ˙ÂÎÏÓÓ ÏÎ ÏÚ '‰ „ÁÙבזכות
תורה: Ó˘‡.(È‡)שלמדו ÛÒÎÂשל משאות
דוגמא מ"ז)כס� עמוסות(ישעיה נשואותיכ� היו

Ï„‚Â.(È·)משא: ÍÏÂ‰ ËÙ˘Â‰È È‰ÈÂשלשה
אבל יהושפט שמואל יצחק זה כלשו� שנא'
יצחק אבל וגדול בה� נאמר מרדכי דוד משה
נכו� שאי� וגדל בה� כתוב יהושפט שמואל
שמואל הנער ויגדל כתיב בשמואל וגדול, לומר
גדל כ� כמו וכא� ה' ע� גדול לומר וח"ו ה' ע�
ביצחק: וכ� גדול לומר הגו� לא לכ� למעלה עד

.˙ÂÈ�¯È·:לחוזק גדולי� מגדלי� בירה מגזרות
.˙Â�ÎÒÓ È¯ÚÂתבואה בה� לתת אוצרות ערי

ודג�: ויי�

cec zcevn
(Â).'‰ ÈÎ¯„· Â·Ï ‰·‚ÈÂוכבוד עושר לו שהיה א� ר"ל

כל כי ה' בדרכי שהל� במה א� כי בעבור� לבו גבה לא
ה': דרכי מול למאומה לו נחשב לא והכבוד ÂÚÂ„העושר

.¯ÈÒ‰'ה בדרכי הל� בעצמו שהוא דבר כל סו� לא ר"ל
לזולתו: מכריח היה א� שריו:ÂÈ¯˘Ï.(Ê)אלא ÏÈÁ.את Ô·Ï:�אד ש� והוא חיל ב� הלמודÓÏÏ„.אל על להכריח�
למדו�: והלוי� הכהני� ÂÎÂ'.(Ë)כי ¯ÙÒ Ì‰ÓÚÂ:'ה תורת ספר הביאו Ó˘‡.(È‡)ועמה� ÛÒÎÂאשר הרבה כס�

רב: פרט:ˆ‡Ô.משא� ואח"ז בתחילה וכלל ותישי� אילי� כולל ÏÚÓÏ‰.(È·)הוא „Ú:למעלה נתרומ� אשר עד

oeiv zcevn
(Á).‰È�Â„‡ ·ÂËÂ:אחד איש ש� ‰ÌÈ‡È·¯Ú.(È‡)הוא

אומה: הבירה·ÂÈ�¯È˙.(È·)ש� לאד� לא וכ� ארמונות
כ"ט) אוצרות:Â�ÎÒÓ˙.:(דה"א



צה fi wxt aÎminid ixac - miaezk
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xcde"צו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr biw sc `rivn `aa(oey`x meil)

déáeiç ïîæ àèî ìáàziad lra ,melyzd onf ribdy xg`l -éîø £¨¨¨§©¦¥¨¥
økãéîe déLôpàla xeqi` lr xearl `ly ick xekfl envr lr lihn - ©©§¥¦§©

.oilz
:`xnbd dywn,ìBæâz ìa íeMî øáBò øéëN éëålray dwfgy myky §¦¨¦¥¦©¦§

lr xaer epi`y xikyd lr dwfg yi jk ,oilz laa xearl `ly xdfp ziad
rayi xikydy xnel yi oiicr okle ,miinrt exky z` reazl lefbz la

.lehie

:`xnbd zvxzníúäziad lral yi ,epnf xg` reazl `ayké÷æç éøz ¨¨§¥£¨¥
z`f znerle ,mliyy jk lr zexeny zewfg izy -àëä,xikyd lv` ¨¨

wx yiä÷æç àãç-:`xnbd zx`an .exky laiw `ly zg` dwfgéab- £¨£¨¨©¥
lv`é÷æç éøz àkéà úéaä ìòa-,zewfg izy opyiàãçzg` dwfg - ©©©©¦¦¨§¥£¨¥£¨

,ïéìz ìa íeMî øáBò úéaä ìòa ïéàcrxt `l m`y xnel yi jk meyne §¥©©©©¦¥¦©¨¦
,xkfp didàãçådwfg cere -BøëN àäLî øéëN ïéàccin `a `l` ©£¨§¥¨¦©§¤§¨
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xikyd oi` onfd ribdy xg` jk meyne ,sicr ziad lra ,zg` wx xikyle
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,àá÷eò øa`ed ,epnf lk erazy eilr ecird xy`k lhepe raypy df oic ©§¨
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`kid `N` zlrFn Dpi` FxkU ddWn©§¤§¨¥¨¤¤¤¨¥¨
oilY laA xaFr a"dra oi`C dwfg `Mi`C§¦¨£¨¨§¥¥§©¨¦

:il rxR `l xnFl mlFrl on`p `dIW daFh dpTY Ef oi` lhFpe rAWp xikU mlFrlE FWExiR ikd `N` oFW`x xwFA `N` xaFr Fpi` oilY laE DcdAøéæçî ©£¨©¨¦¥¥¤¨¤¦¤¨¨¥¥§¨¨¦¦§¨§¥¥©¨¨¨¤§¥¤¡¨§¨©Ÿ¨©¦©£¦

dxEnY WixA .dliNA xMd z`(xifgn d"c mye .e sc)hFarz `l `pngx xn`C hFard zaWd ixde iPdn `l ciar i` ciarY `l `pngx xn`C lM xn`C `axl KixR ¤©©©©§¨§¥§¨¨¦§¨¨§¨©¨§¨©©§¨¨Ÿ©£¥¦¨¦Ÿ§©¥©£¥£¨©¨£§¨©©§¨¨Ÿ©£
zF`ivn EN`C `ziixA` KinqC l"`e xEQi`A FpMWnA ixii` 'ipznC DilpnC dWwe iPdnC `nl` dliNA xMd z` xifgn opzE FhFar(:`l sc lirl)`NW FpMWn ipYwC £§©©£¦¤©©©©§¨©§¨¦§©¥§¨¤¦§¨¥§©§¦©§¥§¦§§§¦§§¨¦©§©§¨§¥§¦§¨¨¥¦§§¤Ÿ

xTir `ld aiWY aWdn uxYl KixS dn k"` Kinq l`EnWC` i`e mzd iPWncM aiWY aWdn sili DtEB `ziixAA `dC ol dWw i`n k"`C 'Ek oiPn zEWxA¦§¦©¦§©¨¤¨§¨©§©§¨¨¨¦¥¨¥¨¦§¦§©¥¨¨§¦©¦§¥¨¦©¨¦§©¥¥¨¥¨¦£Ÿ¦©
W FpMWn 'it` xifgnC mFi lkA miUrO` KinqC l"ie FziaA FpMWnC rnWn 'Fbe lag m`C xEQi`A FpMWnA ixii` l`EnWl `xw`ziixA` Kinq p"` zEWxA `N §¨¦§¥©§¥§¦§§§¦§¦¨Ÿ§©§©§¦§§§¥§§¨¦©©£¦§¨§©£¦£¦¦§§¤Ÿ¦§¨¦©§©§¨

oOwlC(:ciw sc)l`EnWC `AiN` iz` `l dxEnzA `axl KixtC i`dC b"r` Fl xifgdl aiIg FpMWn FpMWnl i`Xx Fpi` Fxiag [z`] delOd zWW ax Dl uxYnC ¦§©¨¦§©¥¨©¥¤©©§¤¤£¥¥©¨¦§©§§¦§§©¨§©£¦§©§¨¦§¨¨¦§¨Ÿ¨¥©¦¨¦§¥
`lC ENit` uxYlE zFWwdl `xnB KxC ok iM l`EnWM dkld `di `NW mXn gikFdl oi` n"n aizM xEQi`A FpMWnA `xw xTirC zFWwdl KiIW oi` l`EnWlC¦¦§¥¥©¨§©§§¦©§¨§¦§§§¦§¦¥§¦©¦¨¤Ÿ§¥£¨¨¦§¥¦¥¤¤§¨¨§©§§©¥£¦§Ÿ

zFAEzkC a"tA ogMW`cM `zkldM(:`l sc lirl) zF`ivn EN`C `ziixaE .ek sc)FpMWn `N` il oi` dpWie KFtdi l`EnWC xnFl Kixv oi` zEWxA FpMWnA `N` il oi` xn`wC §¦§§¨¦§©§§¨§¦§§©§¨§¥§¦§¨¨©¥¦¤¨§¦§§¦§¥¨¦©¦§¥©£§¦§¤¥¦¤¨¦§§
:dWxCd KFtdie DizeEM i`wC `PY` biltC `PzM dPcinri `N` zEWxA `NW¤Ÿ¦§¤¨©£¦¤¨§©¨§¨¦©©¨§¨¥©¨¥§©£©§¨¨

úàåoiwxiR sFqA `ipzC z"xl dWw .mFIA dWixgOd(.fhw sc)aiIge zFWxFgd zFxR qxhpETA WxiRE milM 'a mEXn aiIg zFxR lW cnve mixRq lW bEf lag §¤©©£¥¨©¨¤§§©§¨§¦§¦¨©¤©¨¦§¤¤¤¨©¨¦¥¦¦¥©§§¥¨©§§©¨
laFg `Ed Wtp iM xar `d xifgnE ipYwC dWixgOd z` lhp K`id k"` Wtp lkF` oiUFrW itl olaFgd mdilr(ck mixac)`N` aiIgl d`xp oi`C cFre £¥¤©§¨§¦¤¦¤¤¤¥©¨©¤©©£¥¨§¨¨¥©£¦¨¨©¦¤¤¥§§¥¦§¤§©¥¤¨

opiqxB `le mixRqn lW bEf iOp z"x qixbe d`EaYA zFqMxOd zFxR Epiid zFxR cnv z"x Wxtn okl ilkA Fnvr lkF`d mipTzOW akxe miigixC `inEC `weC©§¨§¨§¥©¦§¤¤¤§©§¦¨¤©§¦§¦¨¥§¨¥¤¤¨©§¨©§©§©§¨§¨¦©¦¤¦§¨©¦§Ÿ©§¦¨
zFxFkaA opixn`cM dhigXd ziA fFfbl F` wxi lW zxFRqY mde g"x qixB oke mixRq lW bEf(.dk sc)ilM ixTin `l zFWxFgd zFxR la` fFfbl did oMxCW ¤©¨¦§¥¨¦©§¥¦§¤¤¨¨¦§¥©§¦¨¦§©§¦¨¦§¤©§¨¨¨¦§£¨¨©§Ÿ¦§¥§¦

l d`xp cFre Wtp lkF` oiUFrWsEbl iEUrd ilkA `N` hFard zaWdA aiIgin `lC d`xpC rwxTd z` DA oiWxFgW dWixgn Epiid e`l `kdC dWixgnC z"x ¤¦¤¤¤§¦§¤§§©£¥¨§¨¨©©§©£¥¨¤§¦¨¤©©§©§¦§¤§Ÿ¦©¥©£¨©¨£¤¨¦§¦¤¨§
ziaA mc` ipA FA oicxbOW `Ycxbn EpiidC z"xl d`xp `N` sqM lW dWixgnA rwxw WFxgl KxC oi`e `RqkC dWixgnA 'nBA iwFnC cFre Fz`pdle mc`d̈¨¨§©£¨¨§§¥©§¨§©£¥¨§©§¨§¥¤¤©£©§©§©£¥¨¤¤¤¤¨¦§¤§§©§¦§©§¨¤§¨§¦§¥¨¨§¥

ziag wxtA xn`cM ugxOd(:fnw sc zay)dX`d z`ivn wxtA oke `RqkC `Ycxbn DiOi` Dil `car(.gq sc zeaezk):`Ycxbn EpiidC g"xR `RqkC dWixgnA ©¤§¨¦§¨©§¤¤¨¦¨§¨¥¦¥¦§©§¨§©§¨§¥§¤¤§¦©¨¦¨§©£¥¨§©§¨¦©§©§¦§©§¨
àîéà:FziaA qpMi `OW dxifB `l iOp gEYip aFg lrA KEnqA xn`cM `Ed opAxCnC i"x xnF`e aFg lral xEq` gEYipC oiPn z"`e .oiC ziaA `N` EPgYpi `l ¥¨Ÿ§©§¤¤¨§¥¦§¦©¦§¦©¨§©©§¥¦§¦§©¨¨¦§¨©§¨©©¦©©¦Ÿ§¥¨¤¨¦¨¥§¥

éøeqçå:xn`w ikd iqxB mixtq aFxe k"k DiBn Fpi`W oeiM WEgl oi`C l"ie zFgcl icM `xqgin ixEQg xn`wC DniY .ipYw ikde `xqgin §¦¥¤§§¨§¨¥¨¨¥¥©§¨¨©¦¥¤§§¨§¥¦§§§¥¨¥¨¤¥©¦©§§¨¦©§¥¨¥¨¨©
dhn

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

øéëN éëå økãéîe déLôpà éîø déáeiç ïîæ àèî ìáà£¨¨¨§©¦¥¨¥©©§¥¦§©§¦¨¦
ä÷æç àãç àëä é÷æç éøz íúä ìBæâz ìa íeMî øáBò¥¦©¦§¨¨§¥£¨¥¨¨¨¨£¨¨
úéaä ìòa ïéàc àãç é÷æç éøz àkéà úéaä ìòa éab©¥©©©©¦¦¨§¥£¨¥¨¨§¥©©©©¦
BøëN àäLî øéëN ïéàc àãçå ïéìz ìa íeMî øáBò¥¦©¨¦§¨¨§¥¨¦©§¤§¨
òaLð äæ éøä BòázL íéãò Lé íà :ä÷æç àãç àëäå§¨¨¨¨£¨¨¦¥¥¦¤¨§£¥¤¦§¨
àîìãå Bpîæa BòázL éqà ø"à ïn÷ì Bòáz÷ àäå :ìèBðå§¥§¨¨¨§§©¨©¥¤¨§¦§©§¦§¨
àì) íìBòìe Bpîæ ìk BòázL éiaà øîà òøt éëä øúáì§¨©¨¥¨©¨©©©¥¤¨§¨§©§¨Ÿ

a àîç ø"à (déì òøtìL íBiä BúBà ãâðk àá÷eò ø ¨©¥¨¨©§¨§¤¤©¤
:äòéáz'éðúîàlà epðkLîé àì Bøéáç úà äåìnä §¦¨©©§¤¤£¥Ÿ§©§§¤¤¨

õeça øîàpL BðBkLî ìBhéì Búéáì ñðké àìå ã"áa§§Ÿ¦¨¥§¥¦©§¤¤¡©©
øéæçîe ãçà çépîe ãçà ìèBð íéìk éðL Bì eéä ãBîòz©£¨§¥¥¦¥¤¨©¦©¤¨©£¦
Bðéà úî íàå íBia äLéøçnä úàå äìéla økä úà¤©©©©§¨§¤©©£¥¨©§¦¥¥
àlà øéæçî Bðéà Bîöòì óà øîBà â"áùø åéLøBéì øéæçî©£¦§§¨¥©§©§¥©£¦¤¨

ìL ãòìMîe íBé íéL:ã"áa ïøëBî ïläìe íBé íéL'îâ ©§Ÿ¦¦§Ÿ¦§©¨§¨§
éðekLî ìáà ïéà éçezð çzðî ã"á çéìL ìàeîL øîà̈©§¥§¦©§©©©¥¥£¨©§¥
ã"áa àlà epðkLîé àì Bøéáç úà äåìnä ïðúäå àìŸ§¨§©©©§¤¤£¥Ÿ§©§§¤¤¨§
epçzðé àì àîéà ìàeîL ì"à ïéðkLîî ã"áác ììkî¦§©¦§§©§§¦§¥¥¨Ÿ§©§¤
ñðké àì àôéñ éðz÷c àøazñî énð éëä ã"áa àlà¤¨§¨¥©¦¦§©§¨§¨¨¥¥¨Ÿ¦¨¥
àLéøî áBç ìòa àîéìéà épî BðBkLî ìBhéì Búéáì§¥¦©§©¦¦¥¨©©¥¥¨
àì àä íeMî éà ã"á çéìL åàì àlà dpéî òîL§©¦¨¤¨©§¦©¦¦¨Ÿ
ã"áa àlà epðkLîé àì Bøéáç úà äåìnä ÷"ä àéøéà¦§¨©©§¤¤£¥Ÿ§©§§¤¤¨§
àì énð éçezð 'éôà áBç ìòáe íéðkLîî ã"áác ììkî¦§©¦§§©§§¦©©£¦©¥©¦Ÿ
àì óñBé áø áéúî BðBkLî ìBhéì Búéáì ñðké àlL¤Ÿ¦¨¥§¥¦©§¥¦©¥Ÿ
ìáçú àì ìáç íéøçà íéøác àä áëøå íéçéø ìáçé©£Ÿ¥©¦¨¨¤¨§¨¦£¥¦£ŸŸ©£Ÿ
ìòa àîéð éà ïàî ìáçz íéøçà ìL àä äðîìà ãâa¤¤©§¨¨¨¤£¥¦©£Ÿ©¦¥¨©©
àlà BèBáò èBáòì Búéa ìà àáú àì áéúk àä áBç¨§¦Ÿ¨Ÿ¤¥©££¤¨
dén÷ ïîçð áøc déøa àtt áø dîbøz ã"á çéìL åàì©§¦©¦§§¨©¨¨§¥§©©§¨©¥
øBáòìå áBç ìòáa íìBòì óñBé áøc dén÷ óñBé áøc déøa àtt áø dì éøîàå óñBé áøc§©¥§©§¥¨©¨¨§¥§©¥©¥§©¥§¨§©©§©£
Bá äLBð äzà øLà LéàäL òãBé éðéà ãBîòz õeça øîàpL òîLnî ù"ú ïéåàì éðLa åéìò̈¨¦§¥©¦¦©§©¤¤¡©©©£¥¦¥©¤¨¦£¤©¨¤
äåìk ïéc úéa çéìL åàì éàî ïéc úéa çéìL úBaøì Léàäå øîBì ãeîìz äî àlà àéöBé¦¤¨©©§©§¨¦§©§¦©¥¦©©§¦©¥¦§Ÿ¤

àì

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



צז oifge` mipy` cenr biw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úéaä ìòa éab:FzEkfl iwfg ixY `Mi` ziAd lraC `zEkfA xnFlMòáz àäå ©¥©©©©¦§©¦§¨§©©©©¦¦¨§¥£¨¥¦§§¨¨©
.ïn÷ déì:oikixvn FzF` EraYW micr dnE.éëä øúáì àîìãåmicr ilf`C ¥©¨¨¥¦¤¨§©§¦¦§¦§¨§¨©¨¥§©§¥¥¦

:oilY laA xar `lC mFIA FA DirxR mzdn.Bpîæ ìk:eilr xarW cr.íìBòìe ¥¨¨©§¥©§Ÿ¨©§©¨¦¨§©©¤¨©¨¨§¨
`l xnFl mlFrl on`p df xikU `di ozp `le mFId lM FraYW liaWaE ddinzA¦§¦¨¦§¦¤¨§¨©§Ÿ¨©§¥¨¦¤¤¡¨§¨©Ÿ

`l raXil a"dra dvFx m`e iYlAwzd¦§©©§¦§¦¤¦¨©Ÿ
:FxkU xikU ddWd KM lM ike oin`pø"à ©£¦§¦¨©¦§¨¨¦§¨

ìL íBiä ìk ãâðk àá÷eò øa àîç̈¨©§¨§¤¤¨©¤
.äòéázFl Epzp FPnf xg`l cg` mFi §¦¨¤¨§©©§©¨§

:lFHie raXil minkg'éðúîúà äååìnä £¨¦¦¨©§¦©©§¤¤
.Bøéáç:Fl rxR `le onf riBdeàì £¥§¦¦©§©§Ÿ¨©Ÿ

.epðkLîé:c"aA `N` wEXA 'it`ñðké àìå §©§§¤£¦©¤¨§§Ÿ¦¨¥
.Búéáì:i`w o`nA Wxtn 'nBAéðL Bì eéä §¥©§¨§¨¥§©¨¥¨§¥
.íéìk:mdipWA FpMWnE mdipW cbpM FaFge ¥¦§§¤¤§¥¤¦§§¦§¥¤

.ãçà øéæçîe ãçà ìèBð`EdW drWA ¥¤¨©£¦¤¨§¨¨¤
hFard zxfgd mEXn Fl EPxifgi dfl Kixv̈¦§¤©£¦¤¦©£¨©¨£
lFHi ipXl df KxhvIWkE ipXd z` aMrie¦©¥¤©¥¦§¤¦§¨¥¤©¥¦¦
WxtncM ipXd z` xifgie oFW`xd z` df¤¤¨¦§©£¦¤©¥¦§¦§¨¥
z`e dliNA xMd z` xifgn lif`e§¨¦©£¦¤©©©©§¨§¤

:mFIA dWixgOd.úîaiWn oi` deNd ©©£¥¨©¥©Ÿ¤¥¥¦
hFard zevn o`M oi`W oiWxFIl hFard̈£©§¦¤¥©¦§©¨£
Fl maiWY aWdC FaFg dAbie EPxMni `N ¤̀¨¦§§¤§¦§¤§¨¥§¦¥

zM:oiWxFIl `le aiìL.íBé íéL:c"a onf §¦§Ÿ©§¦§Ÿ¦§©
'îâ.éçezð çzðî ã"á çéìLe`Ed s` §¦©§©©©¥©

`N` FpMWnlE Fzial qpMil i`Xx Fpi ¥̀©¨¦¦¨¥§¥§©§§¤¨
:EPOn FciA fgF`W xaC wYpnE wEXA Ed`Fx¥©§©¥¨¨¤¥§¨¦¤

.ïéðkLîî:ziAd KFzA rnWn.äìéáç §©§§¦©§©§©©¦£¦¨
FbA akxe miigix `dC rnWn ziAd KFYn¦©©¦©§©§¨¥©¦§¤¤§

:igikW `ziA.áBç ìòáa íìBòìxn`w ¥¨§¦¥§¨§©©¨¨©
lFag mixg` milM `d DPin wFciY `le§Ÿ¦¦¨¨¥¦£¥¦£
l` `az `l mEXn xaFr mixg` milkaC¦§¥¦£¥¦¥¦Ÿ¨Ÿ¤
ipW e`l siqFdl Kixhvi` ikdlE FziA¥§¨¥¦§§¦§¦©¥¦
l` `az `l mEXn cge akxe miigix mEXn¦¥©¦¨¨¤§©¦Ÿ¨Ÿ¤

:FziA.ãBîòz õeça øîàpL òîLnî ¥¦©§©¤¤¡©©©£
rcFi ipi` ike hFard z` Lil` `ivFie§¦¥¤¤¨£§¦¥¦¥©
`l m` EP`ivFi in `N` EP`ivFi Wi`dW¤¨¦¦¤¤¨¦¦¤¦Ÿ

:a"dra.'eë ã"á çéìL úBaøì åàì éàî©©§©§¦©
`EdC Wi`de w"de ziAd KFzl qpMIW¤¦¨¥§©©¦§§¨¦§
:Lil` `ivFi Fa dWFp dY` xW`e c"a gilW§¦©©£¤©¨¤¦¥¤

àì

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

ipYwC `kide lhFpe rAWp didi f`e FxkVW di`x `iai FWExiR ikd lhFpe§¥¨¥¥¨¦§¨¨¤¨§§¨¦§¤¦§¨§¥§¥¨§¨¨¥
oircFi m` dvivTd mircFi micrdW miYW Fl uvTW micr `iai Epiid d"rnd©©§¨¦¥¦¤¨©§©¦¤¨¥¦§¦©§¦¨¦§¦
mNWlC di`x Dlr xn`wC oirAWPd lM wxtA rnWn oke KixRcM FxkVW¤¨§¦§¨¦§¥©§©§¤¤¨©¦§¨¦§¨¨©£¨§¨¨¦§©¥
FxkVW di`x `iaIW Epiid lhFpe rAWpC rnWn ipYw `l raXlC di`x ipYẅ¨¥§¨¨§¦¨©Ÿ¨¨¥©§©§¦§¨§¥©§¤¨¦§¨¨¤¨§
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çéìLa øîBà äzà øaãî áeúkä ïéc úéa çéìLa Eòø¥¤¦§¦©¥¦©¨§©¥©¨¥¦§¦©
àeäLk áBç ìòáa àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä ïéc úéa¥¦©¨§©¥¥¤¨§©©§¤
ç"òá éøä BèBáò èBáòì Búéa ìà àáú àì øîBà¥Ÿ¨Ÿ¤¥©£££¥
Eòø úîìN ìaçz ìáç íà íéi÷î éðà äî àä øeîà̈¨¨£¦§©¥¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤
çéìL àéðúc àéä éàpz øaãî áeúkä ã"á çéìLa¦§¦©©¨§©¥©¨¥¦§©§¨§¦©

îì Búéáì ñðké àì BðkLîì àaL ã"áãîBò àlà BðkL ¤¨§©§§Ÿ¦¨¥§¥§©§§¤¨¥
ãBîòz õeça øîàpL ïBkLî Bì àéöBî äläå õeçaî¦©§©¨¦©§¤¤¡©©©£
Búéáì ñðké àì BðkLîì àaL ç"òá Cãéà àéðúå Léàäå§¨¦§©§¨¦¨¤¨§©§§Ÿ¦¨¥§¥
BðBkLî Bì àéöBîe ñðëð äläå õeça ãîBò àlà BðkLîì§©§§¤¨¥©§©¨¦§¨¦©§
äæ éøä BðkLîì àaL ã"á çéìLe ãBîòz õeça øîàpL¤¤¡©©©£§¦©¤¨§©§§£¥¤
ïäa ïéNBòL íéøác epðkLîé àìå BðkLîîe Búéáì ñðëð¦§¨§¥§©§§§Ÿ§©§§¤§¨¦¤¦¨¤
ähîe ähî øéLòì òvîe ähîe ähî ïúBðå Lôð ìëBà¤¤¤§¥¦¨¦¨©¨§¨¦¦¨¦¨
åéúBðáìå åéðáì àìå BzLàì àì ìáà Bì éðòì õtîe©¨§¨¦£¨Ÿ§¦§§Ÿ§¨¨§¦§¨
àéiì étìk ïéëøòa ïéøcñî Ck ç"òáì ïéøcñnL Cøãk§¤¤¤§©§¦§©§©§¦§¤§¦§©¥©¨
ïéøcñnL Cøãk àîéà àlà áéúk ïéëøòa øecéñ øwéò¦©¦§¤§¦§¦¤¨¥¨§¤¤¤§©§¦
ähîe ähî ïúBð øî øîà ç"òáa ïéøcñî Ck ïéëøòa§¤§¦©§©§¦§¨©©¥¦¨¦¨
àîéìéà ïàîì éðòì õtîe ähîe ähî øéLòì òvîe©¨§¨¦¦¨¦¨©¨§¨¦§©¦¥¨
déãéãì éãéàå éãéà àlà åéúBðáìå åéðáìe BzLàì àì ìáà Bì úøîà àä åéúBðáìå åéðáìe BzLàì§¦§§¨¨§¦§¨¨©§¨£¨Ÿ§¦§§¨¨§¦§¨¤¨¦¥§¦¥§¦¥
àðòãé éléî ìk ìàeîL øîàc ìàeîLãk dìò âæc àãçå dìò ìéëàc àãç éì änì ézøz©§¥¨¨¦¨¨§¨¦£¨§¨¨§¨£¨§¦§¥§¨©§¥¨¦¥¨©§¨
àðúéëc àðúéî øñàc ïàîe àð÷éø àaélà àøéøî àðéäà ìéëàc ïàî úìz épäî øáì eäééúeñà̈©§§©¥©¥§©©§¨¦©¦¨§¦¨©¦¨¥¨¨©§¨©¦§¨§¦§¨
Cøãk ïîçð áøc dén÷ àpz éðz éãéîøb äòaøà ébñî àìå àîäð ìéëàc ïàîe déöøçà àáéèø§¦¨©©§¥©§¨¦©£¨§Ÿ©§¥©§¨¨©§¦¥¨¥©¨©¥§©©§¨§¤¤
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ìL ãò àlà øéæçî Bðéà Bîöòìâ"áùø øîà÷ éëc éànîe ã"áa ïøëBî Cìéàå ïàkî íBé íéL §©§¥©£¦¤¨©§Ÿ¦¦©§¥¨§¨§¦©§¦¨¨©
ìL ãò øîà÷ éëä àîìc øîà÷ éøîâì éðeaædéì øãäéî Cìéàå ïàkî déðéòa déì øãä íBé íéL ©¥§©§¥¨¨©¦§¨¨¥¨¨©©§Ÿ¦¨©¥§¥¥¦©§¥¨¤¡©¥

c à÷ìñ éà déì éæç àìc éàî ïðéðaæîe déì éæçc éàîìàkéì àøáñ éàä â"áùøì déì úéà Czò §©§¨¥¥§©§¦¨©§Ÿ¨¥¥¦©§¨©§¨¦¥§©§¨¨¥¨
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øézî â"áùø ìcøçä úà àìå óelä úà àì ïðúc â"áùø ïä íéëìî éða ìàøNé ìk eäì§¨¦§¨¥§¥§¨¦¥¦§©Ÿ¤©§Ÿ¤©©§¨©¦
ïäéúBkî éab ìò ãøåå ïîL ïéëñ íéëìî éða ïðúc ïBòîL éaø ïéáøBòì ìëàî àeäL éðtî óeìa§¦§¥¤©£¨¨§¦©¦¦§¦§©§¥§¨¦¨¦¤¤¤¤©©¥©¥¤
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àáø øîà àéæç éàîì äLéøçî àlà éðéa éðéác déì éæç úñëå øk àîìLa déì éæç àìc éàî©§Ÿ¨¥¥¦§¨¨©§¤¤£¥¥§¥¥¥¥¤¨©£¥¨§©©§¨¨©¨¨
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בבא מציעא. פרק תשיעי - המקבל שדה מחבירו דף קיג עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc `rivn `aa(oey`x meil)

:`xnbd dgecàìyxtl xyt` `l` ,`ziixaa ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
y zeaxl `a weqtdy dzpeekaïéc úéa çéìLepic,äåìîki`yx epi`y §¦©¥¦§©§¤

,'Wi`de ,cnrY uEgA' ,jk weqtd z` yexcl yie ,deld zial qpkdl©©£Ÿ§¨¦
,uega ecnrz ,oic zia gily `edy 'Wi`d' mbe ,delnd ,dz` mb ,xnelk¨¦

.'dvEgd hFard z` Lil` `ivFi' `ed ,deld edfy ,'Fa dWp dY` xW`'e£¤©¨Ÿ¤¦¥¤¤¨£©¨
:l`eny ixac lr dywn `xnbd,òîL àzweqta xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

(dk ak zeny)Eòø úîìN ìaçz ìáç íà','Fl EPaiWY WnXd `A cr ¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤©Ÿ©¤¤§¦¤

ïéc úéa çéìLaoekynk delnl dpzpe deld znly lagy.øaãî áeúkä ¦§¦©¥¦©¨§©¥
:`ziixad zxxanøîBà äzàyBðéà Bà ,øaãî áeúkä ïéc úéa çéìLa ©¨¥¦§¦©¥¦©¨§©¥¥

,jk df oi`y xn`p `ny -áBç ìòáa àlàznly lagy envr delna - ¤¨§©©
:`ziixad daiyn .xacn aezkd deldøîBà àeäLk(i ck mixac)àì' §¤¥Ÿ

éøä ,'Bèáò èáòì Búéa ìà àáúly epic,øeîà áBç ìòael xeq`y ¨Ÿ¤¥©£Ÿ£Ÿ£¥©©¨
,oekyn lehile deld zial qpkdlíéi÷î éðà äî àäz` yxt` cvik - ¨¨£¦§©¥

weqtd'Eòø úîìN ìaçz ìáç íà'oekyn lehil xzeny epnn rnyny ¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤
jgxk lr ,deld zian.øaãî áeúkä ïéc úéa çéìLa`ziixaa x`eane ¦§¦©¥¦©¨§©¥

.l`eny ixack `lye ,deld zial qpkdl i`yx oic zia gilyy

:`xnbd zxne` .l`eny ly epica mi`pz ewlgp ok`y zx`an `xnbd
l`eny xn`y ef dkldàéä éàpz,mi`pz da ewlgp -àéðúc`ziixaa ©¨¥¦§©§¨

,zg`àaL ïéc úéa çéìLdeld ly ezialBúéáì ñðké àì ,BðkLîì §¦©¥¦¤¨§©§§Ÿ¦¨¥§¥
äläå ,õeçaî ãîBò àlà ,BðkLîì,deld -øîàpL ,ïBkLî Bì àéöBî §©§§¤¨¥¦©§©¨¦©§¤¤¡©

,'Léàäå ãîòz õeça'delnk epic ,oic zia gily `edy 'yi`d' xnelk ©©£Ÿ§¨¦
.l`eny ixacke ,uega cneryCãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipy -ìòa §©§¨¦¨©©

áBçenvr deln -ãîBò àlà ,BðkLîì Búéáì ñðké àì ,BðkLîì àaL¤¨§©§§Ÿ¦¨¥§¥§©§§¤¨¥
äläå ,õeçadeld -.'ãBîòz õeça' øîàpL ,BðBkLî Bì àéöBîe ,ñðëð ©§©¨¦§¨¦©§¤¤¡©©©£

Búéáì ñðëð äæ éøä ,BðkLîì àaL ïéc úéa çéìLedeld ly,BðkLîîe §¦©¥¦¤¨§©§§£¥¤¦§¨§¥§©§§
.l`eny ixack `ly epiide

:`ziixad zxne` .dipyd `ziixad meiq z` d`ian `xnbdeoic zia gily
,epkynl ezial qpkpy df,Lôð ìëBà ïäa ïéNBòL íéøác epðkLîé àìŸ§©§§¤§¨¦¤¦¨¤¤¤¤

xn`py dnne ,'lag `Ed Wtp iM akxe migx lagi `l' (e ck mixac) xn`pyŸ©£Ÿ¥©¦¨¨¤¦¤¤Ÿ¥
.ytp lke` ea miyery ilk lk okynl xeq`y miyxec 'lag `Ed Wtp iM'¦¤¤Ÿ¥

:sqep oic `ziixad zxne`ei`yx epi` ,eziaa epkynnd oic zia gily

`l` ,oekynk eilk lk z` lehilïúBðdell gipn -ähîe ähîoldle] ¥¦¨¦¨
,[zehin izyl wewf `ed recn x`eaiòvîeiab lr gpend jx cal ca - ©¨¤¤

dhnd,øéLòìgipn oke .mikx mirvn lr oyil ekxcyõtîe ,ähîe ähî §¨¦¦¨¦¨©¨
,akynl mipw ly rvn -,éðòìwx migipn el` mixace .jk oyil ekxcyBì §¨¦

,envr dell -,åéúBðáìå åéðáì àìå ,BzLàì àì ìáàdf oicy oeik £¨Ÿ§¦§§Ÿ§¨¨§¦§¨
mixi`yn oi`y weqtn eyxc mye ,oikxr iaiign cnlp eiig ick el oigipny

:zxne`e `ziixad zniiqn .ezia ipal el` milkïéøcñnL Cøãkmicne` - §¤¤¤§©§¦
mikxvpd mixacd z`'ïéëøò'a ïéøcñî Ck ,áBç ìòáìaiigzdy mc`l - §©©¨§©§¦©£¨¦

oic ziay s`y ,oenn el oi`e xg` mc` jxrk e` ekxrk ycwdl oenn
mixi`yn mewn lkn ,ycwdl eaeg ziiab jxevl ezia ilk z` epnn milhep

.`ziixaa lirl exkfedy mixacd z` el
:`ziixad meiq lr `xnbd ddnzàéiì étìk,df xac dhep okid itlk - §©¥©¨

oicn oikxrd oic z` micnely `ziixaa x`eank epi` cenild ixd ,xnelk

ixdy ,jtidl `l` ,aeg lraøwéòoic,áéúk ïéëøòa ,øecéñxn`py ¦©¦©£¨¦§¦
odMd Fz` Kixrde odMd iptl Fcinrde LMxrn `Ed Kn m`e' (g fk `xwie)§¦¨¥¤§¤§¤¡¦¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥
(.ck oikxr) minkg eyxce ,'odMd EPkixri xcPd ci biXY xW` iR lr©¦£¤©¦Ÿ©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

el xiiyle ,dkxrdd ici lr ezeigdle eniiwl yiy 'LMxrn `Ed' oeyldn¥¤§¤
:`xnbd zvxzn .eiigl mikxvpd mixacd z`àîéà ,àlàqexbl yi - ¤¨¥¨

,jtida `ziixaa,áBç ìòáa ïéøcñî Ck ,ïéëøòa ïéøcñnL Cøãkx`eaie §¤¤¤§©§¦©£¨¦¨§©§¦§©©
.dey dxifba z`f eyxcy (.ciw) oldl

:`ziixaa e`aedy mipicd z` zxxan `xnbd,øî øîàoic zia gily ¨©©
,deld z` okynl `ay,ähîe ähî ,øéLòì òvîe ,ähîe ähî ïúBð¥¦¨¦¨©¨§¨¦¦¨¦¨

.éðòì õtîe:`xnbd dywnïàîìziaa zehn izy mixi`yn in jxevl - ©¨§¨¦§©
,zg` dhna ic envr el ixde ,deldàîéìéàztqep dhn mixi`yny ¦¥¨

åéúBðáìå åéðáìe ,BzLàì,eizepa e` eipal e` -zøîà àäjynda §¦§§¨¨§¦§¨¨¨§©§
wx `ed df xeciqy `ziixad.åéúBðáìå åéðáìe BzLàì àì ìáà ,Bì£¨Ÿ§¦§§¨¨§¦§¨

:`xnbd zvxznéãéàå éãéà ,àlàmd ,zehnd izy ,efe ef -déãéãìdell - ¤¨¦¦§¦¦§¦¥
l`yz m`e .envr,éì änì ézøzjixv `edy aiydl yiàãçzg` dhn - ©§¥¨¨¦£¨

dìò ìéëàclr miaeqn mdyk lek`l mkxc dzidy ,dilr lke` `edy - §¨¦£¨
,zehnddìò âæc ,àãçåwx el migipn `ly mrhde .dilr oyi `edy - ©£¨§¨£¨

`ed dpiyle dlik`l zg` dhin,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkléléî ìë §¦§¥§¨©§¥¨¦¥
eäééúeñà àðòãé,ileg xac lkl d`etx ip` rcei -úìz éðäî øáì- ¨©§¨¨©§§©¥¨¥§¨

,el` mixac dyly calnàð÷éø àaélà ,àøéøî àðéäà ìéëàc ïàî- ©§¨¦©¦¨§¦¨©¦¨¥¨¨
.dcerqd iptl xnelk ,wix al lr [xn enrhy] liyad `ly xnz lke`d

å,`ed ipyd xacddéöøçà àáéèø àðúéëc àðúéî øñàc ïàîxyewd - §©§¨©¦§¨§¦§¨§¦¨©©§¥
.ozyt ly gl lag eipzn lrå,iyilyd xacdàìå ,àîäð ìéëàc ïàî §©§¨¦©£¨§Ÿ

éãéîøb äòaøà ébñîixg` zen` rax` zegtl jled epi`e mgl lke`d - ©§¥©§¨¨©§¦¥
dze` micinrny ztqep dhn el gipdl minkg epwz jkitle .ezlik`

zkll lbxzn `ed jk jezne ,dilr lke`y dhndn zen` rax` wgxna
.oyi `ed dilry ,dipyd dhnd cr ,ezlik` xg` zen` rax`

lral mixcqn'y dpexg`d `ziixaa xen`d lr epizpynn dywn ongp ax

:`xnbd zxne` .'aegàpz éðzzeziixae zeipyn dpeyd mc` ,'`pz' dpy - ¨¥©¨
,'áBç ìòáa ïéøcñî Ck ,ïéëøòa ïéøcñnL Cøãk' ,ïîçð áøc dén÷©¥§©©§¨§¤¤¤§©§¦©£¨¦¨§©§¦§©©
.eaega mze` miaeb `le ,el mikxvpd milkd z` el mixi`yny ,xnelk

déì øîà,'`pz' eze`l ongp ax dywd -àzLäz` elit` ixd ,dzr - ¨©¥©§¨
,dyixgne xk enk ,jixv deldy milkddéì ïðéðaæî éðeaæmze` mixken - ©¥§©§¦¨¥

ok m`e ,epizpyna x`eank ,mdn eaeg z` zeabl ick mei miyly xg`l

c okzi m`ddéì ïðéøãñî éøecñepnn milhep oi`e aeg lral 'mixcqn'y - ©¥§©§¦¨¥
.`ziixaa miiepnd mze` z` elit`e ,eilk lk z`

:`xnbd zl`ey .ongp ax ziiyew z` zxxan `xnbdïðéðaæî éîedéì- ¦§©§¦¨¥
,mdl wewf deldy zepekynd z` mixkeny ok oicd zn`a ikeïðúäå§¨§©

delndy (`"r) epizpyna,íBia äLéøçnä úàå ,äìéla økä úà øéæçî©£¦¤©©©©§¨§¤©©£¥¨©
eze` :`xnbd daiyn .el` milkn mlerl miaeb oi`eïBòîL ïaøk ,'àpz'©¨§©¨¦§

dén÷ àðz ìàéìîb ïaoerny oax mya ongp ax iptl `ziixad z` dpy - ¤©§¦¥¨¨©¥
,l`ilnb oadéì øîà÷ éëäå,ongp ax,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì ,àzLä §¨¦¨¨©¥©§¨§©¨¦§¤©§¦¥

mei miyly xg`ldéì ïðéðaæî éðeaæ`edy milkd z` elit` mixken - ©¥§©§¦¨¥
ezhiyly okzid ok m`e ,mdl wewf.déì ïðéøãñî éøecñongp ax giken ©¥§©§¦¨¥

:l`ilnb oa oerny oax zrc `id okyïðúcepizpynaïa ïBòîL ïaø ¦§©©¨¦§¤
Bîöòì óà ,øîBà ìàéìîb,envr dell -ìL ãò àlà øéæçî BðéàíéL ©§¦¥¥©§©§¥©£¦¤¨©§Ÿ¦

,íBéla`ïéc úéáa ïøëBî Cìéàå ïàkî.eaeg z` mdn daebe ¦¨§¥¨§¨§¥¦
:`xnbd zl`ey .ongp ax ziiyew z` uxzl dqpn `xnbdéànîeoipn - ¦©

yxtl ongp axlìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà÷ éëcoxken jli`e o`kn' §¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
,'oic ziaaøîà÷ éøîâì éðeaæ,ixnbl oekynd z` mixkeny xnel ezpeek - ©¥§©§¥¨¨©

øîà÷ éëä àîìc,ezpeek `id jky yxtp `ny -ìL ãòøãä ,íBé íéL ¦§¨¨¦¨¨©©§Ÿ¦¨©
déðéòa déìilk e` cba `ed m` elit` ,`edy zenk dell oekynd xfeg - ¥§¥¥

la` ,xzeia xwidéì éæçc éàîì déì øcäéî ,Cìéàå ïàkîel xifgn - ¦¨§¥¨¤§©¥§©§¨¥¥
,eceak itl el ie`xd cba wx delnddéì éæç àìc éàî ïðéðaæîexkene - §©§¦¨©§Ÿ¨¥¥

mixcqn oi` l`ilnb oa oerny oaxly el oipne ,xzei mixwid mixacd z`
.llk aeg lral

:`xnbd dgecCzòc à÷ìñ éàcéàä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì déì úéà ¦©§¨©§¨¦¥§©¨¦§¤©§¦¥©
àøáñezrcl ixd ,aeg lral oixcqny xaeq `edy -éæç àìc éãéî àkéì §¨¨¥¨¦¥§Ÿ¨¥
déìlbxedy oeik ,xzeia mixwi mixac s`e ,dell ie`x epi`y xac oi` - ¥

:z`f epivn okid `xnbd zx`an .mdaïa ïBòîL ïaø ,éiaà øîàc§¨©©©¥©¨¦§¤
eäì àøéáñ eälek ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaøå ,ïBòîL éaøå ,ìàéìîb- ©§¦¥§©¦¦§§©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§§¦¨§

y mixaeq el`d mi`pzd lkïä 'íéëìî éða' ìàøNé ìkiabl ,miaygp ¨¦§¨¥§¥§¨¦¥
l`ilnb oa oerny oax xn`y oeike ,[oldl x`eaiy enke] mipey mipic

yokle ,lkd mixkeny ezpeek i`cea ,oekynd z` mixken mei miyly ixg`
.'aeg lral mixcqn'y xeaqi `edy okzi cvik ongp axl dywed

l`xyi lk'y mixaeq lirl epnpy mi`pzdy epl oipn dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .'md mikln ipaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,jk xaeqïðúc ©¨¦§¤©§¦¥¦§©

zaya milhlhn oi` (:ekw) zaya dpynaóelä úà àìoeik ,ziphw oin - Ÿ¤©
,zeterd aexl s` dlik`l ie`x epi` ig `edyke ,zaya elyal xyt` i`y

ìcøçä úà àìåmly `edyke ,zaya epgehl xyt` i`y oeik ,oilaz oin - §Ÿ¤©©§¨
.lk`nl ie`x epi`óeìa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,elhlhléðtî ©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦§¥

,ïéáøBòì ìëàî àeäLmewn lkn ,miaxer lcbn epi` df mc`y s`e ¤©£¨¨§¦
ipa jxck wgynle iepl miaxer lcbl mdl ie`xe ,md mikln ipa l`xyi
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צט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc `rivn `aa(oey`x meil)

:`xnbd dgecàìyxtl xyt` `l` ,`ziixaa ok yxtl gxkd oi` - Ÿ
y zeaxl `a weqtdy dzpeekaïéc úéa çéìLepic,äåìîki`yx epi`y §¦©¥¦§©§¤

,'Wi`de ,cnrY uEgA' ,jk weqtd z` yexcl yie ,deld zial qpkdl©©£Ÿ§¨¦
,uega ecnrz ,oic zia gily `edy 'Wi`d' mbe ,delnd ,dz` mb ,xnelk¨¦

.'dvEgd hFard z` Lil` `ivFi' `ed ,deld edfy ,'Fa dWp dY` xW`'e£¤©¨Ÿ¤¦¥¤¤¨£©¨
:l`eny ixac lr dywn `xnbd,òîL àzweqta xn`p ,`ziixaa epipy ¨§©

(dk ak zeny)Eòø úîìN ìaçz ìáç íà','Fl EPaiWY WnXd `A cr ¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤©Ÿ©¤¤§¦¤

ïéc úéa çéìLaoekynk delnl dpzpe deld znly lagy.øaãî áeúkä ¦§¦©¥¦©¨§©¥
:`ziixad zxxanøîBà äzàyBðéà Bà ,øaãî áeúkä ïéc úéa çéìLa ©¨¥¦§¦©¥¦©¨§©¥¥

,jk df oi`y xn`p `ny -áBç ìòáa àlàznly lagy envr delna - ¤¨§©©
:`ziixad daiyn .xacn aezkd deldøîBà àeäLk(i ck mixac)àì' §¤¥Ÿ

éøä ,'Bèáò èáòì Búéa ìà àáúly epic,øeîà áBç ìòael xeq`y ¨Ÿ¤¥©£Ÿ£Ÿ£¥©©¨
,oekyn lehile deld zial qpkdlíéi÷î éðà äî àäz` yxt` cvik - ¨¨£¦§©¥

weqtd'Eòø úîìN ìaçz ìáç íà'oekyn lehil xzeny epnn rnyny ¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤
jgxk lr ,deld zian.øaãî áeúkä ïéc úéa çéìLa`ziixaa x`eane ¦§¦©¥¦©¨§©¥

.l`eny ixack `lye ,deld zial qpkdl i`yx oic zia gilyy

:`xnbd zxne` .l`eny ly epica mi`pz ewlgp ok`y zx`an `xnbd
l`eny xn`y ef dkldàéä éàpz,mi`pz da ewlgp -àéðúc`ziixaa ©¨¥¦§©§¨

,zg`àaL ïéc úéa çéìLdeld ly ezialBúéáì ñðké àì ,BðkLîì §¦©¥¦¤¨§©§§Ÿ¦¨¥§¥
äläå ,õeçaî ãîBò àlà ,BðkLîì,deld -øîàpL ,ïBkLî Bì àéöBî §©§§¤¨¥¦©§©¨¦©§¤¤¡©

,'Léàäå ãîòz õeça'delnk epic ,oic zia gily `edy 'yi`d' xnelk ©©£Ÿ§¨¦
.l`eny ixacke ,uega cneryCãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipy -ìòa §©§¨¦¨©©

áBçenvr deln -ãîBò àlà ,BðkLîì Búéáì ñðké àì ,BðkLîì àaL¤¨§©§§Ÿ¦¨¥§¥§©§§¤¨¥
äläå ,õeçadeld -.'ãBîòz õeça' øîàpL ,BðBkLî Bì àéöBîe ,ñðëð ©§©¨¦§¨¦©§¤¤¡©©©£

Búéáì ñðëð äæ éøä ,BðkLîì àaL ïéc úéa çéìLedeld ly,BðkLîîe §¦©¥¦¤¨§©§§£¥¤¦§¨§¥§©§§
.l`eny ixack `ly epiide

:`ziixad zxne` .dipyd `ziixad meiq z` d`ian `xnbdeoic zia gily
,epkynl ezial qpkpy df,Lôð ìëBà ïäa ïéNBòL íéøác epðkLîé àìŸ§©§§¤§¨¦¤¦¨¤¤¤¤

xn`py dnne ,'lag `Ed Wtp iM akxe migx lagi `l' (e ck mixac) xn`pyŸ©£Ÿ¥©¦¨¨¤¦¤¤Ÿ¥
.ytp lke` ea miyery ilk lk okynl xeq`y miyxec 'lag `Ed Wtp iM'¦¤¤Ÿ¥

:sqep oic `ziixad zxne`ei`yx epi` ,eziaa epkynnd oic zia gily

`l` ,oekynk eilk lk z` lehilïúBðdell gipn -ähîe ähîoldle] ¥¦¨¦¨
,[zehin izyl wewf `ed recn x`eaiòvîeiab lr gpend jx cal ca - ©¨¤¤

dhnd,øéLòìgipn oke .mikx mirvn lr oyil ekxcyõtîe ,ähîe ähî §¨¦¦¨¦¨©¨
,akynl mipw ly rvn -,éðòìwx migipn el` mixace .jk oyil ekxcyBì §¨¦

,envr dell -,åéúBðáìå åéðáì àìå ,BzLàì àì ìáàdf oicy oeik £¨Ÿ§¦§§Ÿ§¨¨§¦§¨
mixi`yn oi`y weqtn eyxc mye ,oikxr iaiign cnlp eiig ick el oigipny

:zxne`e `ziixad zniiqn .ezia ipal el` milkïéøcñnL Cøãkmicne` - §¤¤¤§©§¦
mikxvpd mixacd z`'ïéëøò'a ïéøcñî Ck ,áBç ìòáìaiigzdy mc`l - §©©¨§©§¦©£¨¦

oic ziay s`y ,oenn el oi`e xg` mc` jxrk e` ekxrk ycwdl oenn
mixi`yn mewn lkn ,ycwdl eaeg ziiab jxevl ezia ilk z` epnn milhep

.`ziixaa lirl exkfedy mixacd z` el
:`ziixad meiq lr `xnbd ddnzàéiì étìk,df xac dhep okid itlk - §©¥©¨

oicn oikxrd oic z` micnely `ziixaa x`eank epi` cenild ixd ,xnelk

ixdy ,jtidl `l` ,aeg lraøwéòoic,áéúk ïéëøòa ,øecéñxn`py ¦©¦©£¨¦§¦
odMd Fz` Kixrde odMd iptl Fcinrde LMxrn `Ed Kn m`e' (g fk `xwie)§¦¨¥¤§¤§¤¡¦¦§¥©Ÿ¥§¤¡¦Ÿ©Ÿ¥
(.ck oikxr) minkg eyxce ,'odMd EPkixri xcPd ci biXY xW` iR lr©¦£¤©¦Ÿ©©Ÿ¥©£¦¤©Ÿ¥

el xiiyle ,dkxrdd ici lr ezeigdle eniiwl yiy 'LMxrn `Ed' oeyldn¥¤§¤
:`xnbd zvxzn .eiigl mikxvpd mixacd z`àîéà ,àlàqexbl yi - ¤¨¥¨

,jtida `ziixaa,áBç ìòáa ïéøcñî Ck ,ïéëøòa ïéøcñnL Cøãkx`eaie §¤¤¤§©§¦©£¨¦¨§©§¦§©©
.dey dxifba z`f eyxcy (.ciw) oldl

:`ziixaa e`aedy mipicd z` zxxan `xnbd,øî øîàoic zia gily ¨©©
,deld z` okynl `ay,ähîe ähî ,øéLòì òvîe ,ähîe ähî ïúBð¥¦¨¦¨©¨§¨¦¦¨¦¨

.éðòì õtîe:`xnbd dywnïàîìziaa zehn izy mixi`yn in jxevl - ©¨§¨¦§©
,zg` dhna ic envr el ixde ,deldàîéìéàztqep dhn mixi`yny ¦¥¨

åéúBðáìå åéðáìe ,BzLàì,eizepa e` eipal e` -zøîà àäjynda §¦§§¨¨§¦§¨¨¨§©§
wx `ed df xeciqy `ziixad.åéúBðáìå åéðáìe BzLàì àì ìáà ,Bì£¨Ÿ§¦§§¨¨§¦§¨

:`xnbd zvxznéãéàå éãéà ,àlàmd ,zehnd izy ,efe ef -déãéãìdell - ¤¨¦¦§¦¦§¦¥
l`yz m`e .envr,éì änì ézøzjixv `edy aiydl yiàãçzg` dhn - ©§¥¨¨¦£¨

dìò ìéëàclr miaeqn mdyk lek`l mkxc dzidy ,dilr lke` `edy - §¨¦£¨
,zehnddìò âæc ,àãçåwx el migipn `ly mrhde .dilr oyi `edy - ©£¨§¨£¨

`ed dpiyle dlik`l zg` dhin,ìàeîL øîàc ,ìàeîLãkléléî ìë §¦§¥§¨©§¥¨¦¥
eäééúeñà àðòãé,ileg xac lkl d`etx ip` rcei -úìz éðäî øáì- ¨©§¨¨©§§©¥¨¥§¨

,el` mixac dyly calnàð÷éø àaélà ,àøéøî àðéäà ìéëàc ïàî- ©§¨¦©¦¨§¦¨©¦¨¥¨¨
.dcerqd iptl xnelk ,wix al lr [xn enrhy] liyad `ly xnz lke`d

å,`ed ipyd xacddéöøçà àáéèø àðúéëc àðúéî øñàc ïàîxyewd - §©§¨©¦§¨§¦§¨§¦¨©©§¥
.ozyt ly gl lag eipzn lrå,iyilyd xacdàìå ,àîäð ìéëàc ïàî §©§¨¦©£¨§Ÿ

éãéîøb äòaøà ébñîixg` zen` rax` zegtl jled epi`e mgl lke`d - ©§¥©§¨¨©§¦¥
dze` micinrny ztqep dhn el gipdl minkg epwz jkitle .ezlik`

zkll lbxzn `ed jk jezne ,dilr lke`y dhndn zen` rax` wgxna
.oyi `ed dilry ,dipyd dhnd cr ,ezlik` xg` zen` rax`

lral mixcqn'y dpexg`d `ziixaa xen`d lr epizpynn dywn ongp ax

:`xnbd zxne` .'aegàpz éðzzeziixae zeipyn dpeyd mc` ,'`pz' dpy - ¨¥©¨
,'áBç ìòáa ïéøcñî Ck ,ïéëøòa ïéøcñnL Cøãk' ,ïîçð áøc dén÷©¥§©©§¨§¤¤¤§©§¦©£¨¦¨§©§¦§©©
.eaega mze` miaeb `le ,el mikxvpd milkd z` el mixi`yny ,xnelk

déì øîà,'`pz' eze`l ongp ax dywd -àzLäz` elit` ixd ,dzr - ¨©¥©§¨
,dyixgne xk enk ,jixv deldy milkddéì ïðéðaæî éðeaæmze` mixken - ©¥§©§¦¨¥

ok m`e ,epizpyna x`eank ,mdn eaeg z` zeabl ick mei miyly xg`l

c okzi m`ddéì ïðéøãñî éøecñepnn milhep oi`e aeg lral 'mixcqn'y - ©¥§©§¦¨¥
.`ziixaa miiepnd mze` z` elit`e ,eilk lk z`

:`xnbd zl`ey .ongp ax ziiyew z` zxxan `xnbdïðéðaæî éîedéì- ¦§©§¦¨¥
,mdl wewf deldy zepekynd z` mixkeny ok oicd zn`a ikeïðúäå§¨§©

delndy (`"r) epizpyna,íBia äLéøçnä úàå ,äìéla økä úà øéæçî©£¦¤©©©©§¨§¤©©£¥¨©
eze` :`xnbd daiyn .el` milkn mlerl miaeb oi`eïBòîL ïaøk ,'àpz'©¨§©¨¦§

dén÷ àðz ìàéìîb ïaoerny oax mya ongp ax iptl `ziixad z` dpy - ¤©§¦¥¨¨©¥
,l`ilnb oadéì øîà÷ éëäå,ongp ax,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì ,àzLä §¨¦¨¨©¥©§¨§©¨¦§¤©§¦¥

mei miyly xg`ldéì ïðéðaæî éðeaæ`edy milkd z` elit` mixken - ©¥§©§¦¨¥
ezhiyly okzid ok m`e ,mdl wewf.déì ïðéøãñî éøecñongp ax giken ©¥§©§¦¨¥

:l`ilnb oa oerny oax zrc `id okyïðúcepizpynaïa ïBòîL ïaø ¦§©©¨¦§¤
Bîöòì óà ,øîBà ìàéìîb,envr dell -ìL ãò àlà øéæçî BðéàíéL ©§¦¥¥©§©§¥©£¦¤¨©§Ÿ¦

,íBéla`ïéc úéáa ïøëBî Cìéàå ïàkî.eaeg z` mdn daebe ¦¨§¥¨§¨§¥¦
:`xnbd zl`ey .ongp ax ziiyew z` uxzl dqpn `xnbdéànîeoipn - ¦©

yxtl ongp axlìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà÷ éëcoxken jli`e o`kn' §¦¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
,'oic ziaaøîà÷ éøîâì éðeaæ,ixnbl oekynd z` mixkeny xnel ezpeek - ©¥§©§¥¨¨©

øîà÷ éëä àîìc,ezpeek `id jky yxtp `ny -ìL ãòøãä ,íBé íéL ¦§¨¨¦¨¨©©§Ÿ¦¨©
déðéòa déìilk e` cba `ed m` elit` ,`edy zenk dell oekynd xfeg - ¥§¥¥

la` ,xzeia xwidéì éæçc éàîì déì øcäéî ,Cìéàå ïàkîel xifgn - ¦¨§¥¨¤§©¥§©§¨¥¥
,eceak itl el ie`xd cba wx delnddéì éæç àìc éàî ïðéðaæîexkene - §©§¦¨©§Ÿ¨¥¥

mixcqn oi` l`ilnb oa oerny oaxly el oipne ,xzei mixwid mixacd z`
.llk aeg lral

:`xnbd dgecCzòc à÷ìñ éàcéàä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì déì úéà ¦©§¨©§¨¦¥§©¨¦§¤©§¦¥©
àøáñezrcl ixd ,aeg lral oixcqny xaeq `edy -éæç àìc éãéî àkéì §¨¨¥¨¦¥§Ÿ¨¥
déìlbxedy oeik ,xzeia mixwi mixac s`e ,dell ie`x epi`y xac oi` - ¥

:z`f epivn okid `xnbd zx`an .mdaïa ïBòîL ïaø ,éiaà øîàc§¨©©©¥©¨¦§¤
eäì àøéáñ eälek ,àáé÷ò éaøå ìàòîLé éaøå ,ïBòîL éaøå ,ìàéìîb- ©§¦¥§©¦¦§§©¦¦§¨¥§©¦£¦¨§§¦¨§

y mixaeq el`d mi`pzd lkïä 'íéëìî éða' ìàøNé ìkiabl ,miaygp ¨¦§¨¥§¥§¨¦¥
l`ilnb oa oerny oax xn`y oeike ,[oldl x`eaiy enke] mipey mipic

yokle ,lkd mixkeny ezpeek i`cea ,oekynd z` mixken mei miyly ixg`
.'aeg lral mixcqn'y xeaqi `edy okzi cvik ongp axl dywed

l`xyi lk'y mixaeq lirl epnpy mi`pzdy epl oipn dzr zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .'md mikln ipaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,jk xaeqïðúc ©¨¦§¤©§¦¥¦§©

zaya milhlhn oi` (:ekw) zaya dpynaóelä úà àìoeik ,ziphw oin - Ÿ¤©
,zeterd aexl s` dlik`l ie`x epi` ig `edyke ,zaya elyal xyt` i`y

ìcøçä úà àìåmly `edyke ,zaya epgehl xyt` i`y oeik ,oilaz oin - §Ÿ¤©©§¨
.lk`nl ie`x epi`óeìa øézî ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,elhlhléðtî ©¨¦§¤©§¦¥©¦§¦§¥

,ïéáøBòì ìëàî àeäLmewn lkn ,miaxer lcbn epi` df mc`y s`e ¤©£¨¨§¦
ipa jxck wgynle iepl miaxer lcbl mdl ie`xe ,md mikln ipa l`xyi
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xcde"ק fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc `rivn `aa(ipy meil)

àøáéà,zn`a -éîø÷ déìò,df oiprl lhen `ed delnd lr -íeMî ¦§¨£¥¨¨¥¦
øîàpLakWe WnXd `aM hFard z` Fl aiWY aWd' (bi ck mixac) ¤¤¡©¨¥¨¦¤©£§Ÿ©¤¤§¨©

JkxaE FznlUAä÷ãö äéäz Eìezyxtzn ef oeyle ,'Liwl` 'd iptl §©§¨¥£¤¨§¦§¤§¨¨¦§¥¡Ÿ¤
.deld mr ef dwcv zeyrl delnd aiigy ,ieeivk

:`xnbd zwtzqn .aeg lral mixcqn m`d ,oicd xwir z` zxxan `xnbd
áBç ìòáa eøcñiL eäî ,eäì àéòaéàz` deld iqkpn miaebyk m`d - ¦©§¨§©¤§©§§©©

,miiwzdl ick mdl jixv `edy mixacd z` el mixi`yne micne` ,eaeg

,md wtqd iccve .eilke eiqkp lk z` epnn miaeby e`øîb éîm`d - ¦¨©
dey dxifba deld oic z` micnel,ïéëøòî 'äëéî' 'äëéî'mdipyay ¦¨¦¨¥£¨¦

exiag jxr e` ekxr z` ycwdl xcpy mc` iably enke ,ef oeyl dxn`p

ick el mixi`yn `l` eiqkp lk z` epnn milhep oi` ,mlyl oenn el oi`e
,aeg lraa mb oicd jk ,eiig.àì BàŸ
:wtqd z` zhyet `xnbdçìLc ,òîL àz`xen`ddézøbàa ïéáø- ¨§©§¨©¨¦§¦©§¥

,ef dl`yl daeyz ,ezxb`aäæ øácoikxrn aeg lra micnel m`d - ¨¨¤
,dey dxifbaíøa ,øác éì eøîà àìå ,éúBaø ìëì ézìàL,mpn` -Ck ¨©§¦§¨©©§Ÿ¨§¦¨¨§©¨
äìàL äúéäoi`y dpnn cenll yiy ,yxcnd ziaa dl`ypy zxg` ¨§¨§¥¨

,aeg lral oixcqn,'úéaä ÷ãáì äðî éìò éøä' øîBàäwcal xcp iable ¨¥£¥¨©¨¤§¤¤©©¦
el yiy dn ozepy ,oikxr iabl xn`py 'ci zbyd' ly oicd xn`p `l ziad
ozi xyrziyke ,el yiy dn dzr zzl aiig `l` ,x`ydn ixnbl xhtpe

,el yiy dn z` xcepdn zeabl mi`ayk dzid dl`yde ,x`yd z`eäî©
eøcñiLminieqn milk el mixi`yny e` ,eilk lk z` epnn miaeb m`d - ¤§©§

.oikxr iaiig iabl miyery enk ,eneiwl mikxvpd

:mi`xen` dfa ewlgpy `iane oiax jiynn,àãt øác déîMî á÷òé éaø©¦©£Ÿ¦§¥§©¨¨
,éøîà àôìéàc déîMî äéîøé éaøåa ycwdl xcepd oic z` cenll yiì÷ §©¦¦§§¨¦§¥§¦§¨¨§¥©
L áBç ìòa äîe ,áBç ìòaî øîBçå,oekyn epnn elhpy ixg` s`ïéøéæçn ¨¤¦©©©©©¤©£¦¦
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`aiwr iAxe llM FzF` xifgi `le oFMWn©§§Ÿ©£¦§¨§©¦£¦¨
dUFr daFHd onC ixaq l`rnWi 'xe§¦§¨¥©§¥§¦©¨¤
xcd `l diIaB zxFzA la` hFard zaWd£¨©©££¨§©§¦¨Ÿ¨©
`l dkin dkin EdIl` Dil xCdnCnE llM§¨¦¦§©¥¥¥¦¨¦¨¦¨Ÿ
ExCqIW Edn qxB ENit` hWtinl irÄ¥§¦§©£¦¨©©¤§©§
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ld` mEXn miakFM icaFr zFxFcn xq`C§¨©§§¥¨¦¦Ÿ¤
Wi zFpFx` aFxC mEXn EdIl`C Dinrhe§©§¥§¥¦¨¦§£¥
oFbM ExfB `NW mFwn Wie gth gzFR odÄ¤¥©¤©§¥¨¤Ÿ¨§§
oke FA `vFIke mikln z`xwl z`vl̈¥¦§©§¨¦§©¥§¥
dgFC did r"x z` xaFw didWM Epivn̈¦§¤¨¨¥¤¨¨¤
Dil xn` odM Lpi` ike Dil xn`W¤¨©¥§¦¥§Ÿ¥¨©¥
mEXn oM FzF` dgce oi`Ohn oi` miwiCv©¦¦¥§©§¦§¨¨¥¦
didW itl did Fnrh xTire r"xC FcFaM§§§¦©©§¨¨§¦¤¨¨
didW Fxawl mi`xi EidW itl devn zn¥¦§¨§¦¤¨§¥¦§¨§¤¨¨
oF`B zaEWzA `vnp oke zEkln ibExdn¥£¥©§§¥¦§¨¦§©¨
EwlgPW dAx EdIl` xcqA WIW azMW¤¨©¤¥§¥¤¥¦¨©¨¤¤§§
lW dipA ipA ipAn didW mixnF` Wi eilr̈¨¥§¦¤¨¨¦§¥§¥¨¤¨¤
lW DrxGn `N` ipi` mdl xn`e d`l¥¨§¨©¨¤¥¦¤¨¦©§¨¤
odMW xnF` o`ke odM did `l k"`e lgẍ¥§Ÿ¨¨Ÿ¥§©¥¤Ÿ¥
oniq oY Fl Exn` mzd miIqnE did̈¨§©¥¨¨¨§¥¦¨
lW FqEgiA aEzM KM odl xn` Lixacl¦§¨¤¨©¨¤©¨§¦¤
mgFxi ipA ixkfe dIl`e diWxrie oinipA¦§¨¦§©£¤§¨§¥¦¨§¦§¦§¥§¨
dpnl` DzF`l Yxn` KM `l Fl Exn`̈§Ÿ©¨©§¨§¨©§¨¨
Lpale Kle dPhw dbEr mXn il iUr£¦¦¦¨¨§©¨§¨§¦§¥
itl 'iR dY` odM `le dpFxg`A dUrY©£¤¨©£¨§ŸŸ¥©¨¦§¦
dNigY dNg lFHil dvFx did `Ed odMW¤Ÿ¥¨¨¤¦©¨§¦¨
did sqFi oA giWn wFpiY FzF` mdl xn`̈©¨¤¦¨¦©¤¥¨¨
dNigY `A ip`W mlFrl iYfnx fnxe§¤¤¨©§¦¨¨¤£¦¨§¦¨
'ixnbC `d iOp `ian daEWY DzF`aE§¨§¨¥¦©¦¨§©§¦
aFg lral oixCqOW oiPn qxbe dkin dkin¦¨¦¨§¨©¦©¦¤§©§¦§©©

xn` i`xFdp iAx Ewlgp cbA d`l xn`Ye iAB x"aA oke z"x qxFBW FnM§¤¥§¥¦©¥©Ÿ¤¥¨¨¨¤§§©¦§©¨©
dOl izFAx mdl xn`e mdiptl cnre oinipA lXn xn` `"xe cBn EdIl`C§¥¦¨¦¨§¨©¦¤¦§¨¦§¨©¦§¥¤§¨©¨¤©©¨¨

:lgx lW dipA ipAn ip` ilr miwlgp dY ©̀¨¤§¨¦¨©£¦¦§¥¨¤¨¤¨¥
ïépîmxFYW drWaC Kxai `NW oiPn xninl Dil ded .mFxzi `NW mFxrl ¦©¦§¨¤Ÿ¦§£¨¥§¥©¦©¦¤Ÿ§¨¥¦§¨¨¤¥

`EdWM Kxal xEq` zFkxA x`WE dkxA zrWA `N` xEq` Fpi` EPOn¦¤¥¨¤¨¦§©§¨¨§¨§¨¨§¨¥§¤
:mFxzi `l mFxr `id dpWnC mEXn ikd hwp `N` mFxrøîàodM e`l Dil ¨¤¨¨©¨¥¦§¦§¨¦¨Ÿ¦§¨©¥©Ÿ¥

aizkC did odMW oeiM dpnl`d lW DpA digd K`id i"xl DniY .)dY`)mikln) ©¨¥©§¦¥©¤¡¨§¨¤¨©§¨¨¥¨¤Ÿ¥¨¨¦§¦
(fi `xYEn did Kkl EdiIgIW Fl xExA didW xnFl Wie 'Fbe clId lr ccFnzIe©¦§¥©©¤¤§§¥©¤¨¨¨¤§©¥§©¨¨¨

:Wtp gETiR mEXn¦¦©¤¤
b"dàéðúcxn`wC `de oiYkEC dOkA rnWncM mdl zFxEbW Eid zFxdhE mirxf lW s` zFIpWnC cFre mFwn mEWA dpWn Dpi`C .xnF` [igFi oA] oFrnW 'x §©§¨¦§¤¨¥§¥¨¦§¨§¨§§¦§©©¤§¨¦§¨¨§¨¤¦§©§©§©¨§¦§¨§¨¨©

:`YtqFYA Epiid `pivn `YiWA `pivn `l rAx`A§©§©Ÿ¨¦¨§¦¨¨¦¨©§©¤§¨
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úåøò Eá äàøé àìå áéúëc íBøúé àlL íBøòì ïépî¦©¦§¨¤Ÿ¦§¦§¦§Ÿ¦§¤§¤§©
øî éà÷ àîòè éàî øî àeä ïäk åàì déì øîà øác̈¨¨©¥©Ÿ¥©©©§¨¨¥©
ù"ø àéðúc úBøäè øî éðúî àì ì"à úBøáwä úéáa§¥©§¨Ÿ©§¥©¨¢§©§¨
ïéànèî ïéà íéáëBk éãáBò ìL ïäéøá÷ øîBà éçBé ïa¤¨¥¦§¥¤¤§¥¨¦¥§©§¦
ïééeø÷ ízà ízà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïzàå øîàpL¤¤¡©§©¥Ÿ¦Ÿ©§¦¦¨¨©¤©¤§¦
äòaøàa déì øîà íãà ïééeø÷ íéáëBk éãáBò ïéàå íãà̈¨§¥§¥¨¦§¦¨¨¨©¥§©§¨¨
à÷éçc déì øîà éànàå ì"à àðéöî àzéLa àðéöî àìŸ¨¦¨§¦¨¨¦¨§©©¨©¥§¦¨
Cîéìb èBLt déì øîà ïãò ïâì déìéiòå déøác àúléî éì¦¦§¨©§¥§©§¥§©¥¤¨©¥§§¦¨
òîL ÷éôð äåä ék ì÷L àôñ éôøè épäî ìB÷L éôñ§¥§¥©¥©§¥¨¨¨©¦£¨¨¦¨©
õôð deáà øa äaøk déîìòì ìéëà à÷ ïàî øîà÷c§¨¨©©¨¨¦§©§¥§©¨©£©¨©
àçéø àîéìb èçñ déîéìâì dééúà éëä eléôà eäðãL§©§£¦¨¥©§¥¦§¦¥¨©§¦¨¥¨
íàå ø"ú déúååðúçì eäðéâìt éøðéc éôìà øñéøúa déðaæ©§¥¦§¥©©§¥¦§¥©§¦§©£©§¨¥§¦
éàî áéëL øéLò àä BèBáòa ákLú àì àeä éðò Léà¦¨¦Ÿ¦§©©£¨¨¦§¥©
àeä éðò Léà íàå øîà÷ éëä úLL áø øîà øîà÷̈¨©¨©©¥¤¨¥¨¨©§¦¦¨¦
Eìöà BèBáòå áéëL øéLò àä Eìöà BèBáòå ákLú àìŸ¦§©©£¤§§¨¨¦¨¦©£¤§§
áéiç Bðéàå BðkLîì éàMø Bðéà Bøéáç úà äåìnä ø"ú©©§¤¤£¥¥©¨¦§©§§§¥©¨

ìëa øáBòå Bì øéæçäìáø øîà øîà÷ éàî eìlä úBîMä §©£¦§¥§¨©¥©¨©¨¨©¨©©
BðkLîì éàMø Bðéà Bøéáç úà äåìnä øîà÷ éëä úLL¥¤¨¥¨¨©©©§¤¤£¥¥©¨¦§©§§
eìlä úBîMä ìëa øáBòå Bì øéæçäì áéiç BðkLî íàå§¦¦§§©¨§©£¦§¥§¨©¥©¨
Bðéà Bøéáç úà äåìnä øîà÷ éëä øîà àáø àôéqà©¥¨¨¨¨©¨¥¨¨©©©§¤¤£¥¥
íéøác äna Bì øéæçäì áéiç BðkLî íàå BðkLîì éàMø©¨¦§©§§§¦¦§§©¨§©£¦©¤§¨¦
BðkLî ìáà Búàåìä úòLa àlL BðkLnL íéøeîà£¦¤¦§§¤Ÿ¦§©©§¨¨£¨¦§§
úBîMä ìëa øáBòå Bì øéæçäì áéiç Bðéà Búàåìä úòLa¦§©©§¨¨¥©¨§©£¦§¥§¨©¥
LîMä àa ãò àáøc dén÷ éáæéL áø éðz àLéøà eìlä©¨©¥¨¨¥©¥§¦©¥§¨¨©Ÿ©¤¤
èBáòä úà Bì áéLz áLä äìéì úeñk eæ Bì epáéLz§¦¤§©§¨¨¥¨¦¤¨£
àéìéìa àîîéc déì øîà íBé úeñk eæ LîMä àBák§©¤¤§¨©¥¦¨¨§¥§¨
dééîñéà déì øîà éì änì àîîéa àéìéìãe éì änì̈¨¦§¥§¨¦¨¨¨¨¦¨©¥¦§§¥
eæ Bì epáéLz LîMä àa ãò øîà÷ éëä àì déì øîà̈©¥Ÿ¨¥¨¨©©Ÿ©¤¤§¦¤
úà Bì áéLz áLä äìéla ìBáçì äðzépL íBé úeñk§¤¦§¨©£©©§¨¨¥¨¦¤
ìBáçì äðzépL äìéì úeñk eæ LîMä àBák èBáòä̈£§©¤¤§©§¨¤¦§¨©£
åéða éab ìòî BèîBL úîe BðkLî ïðçBé 'ø øîà íBia©¨©¨¨¦§§¥§¥©©¥¨¨
ïéøéæçî änì ïéðkLînL øçàî éëå øéàî 'ø øîà éáéúéî¥¦¥¨©¥¦§¦¥©©¤§©§§¦¨¨©£¦¦
ïéøéæçnM øçàî àlà øãäà øîà àðîçø ïéøéæçî änì̈¨©£¦¦©§¨¨¨©©£©¤¨¥©©¤©£¦¦
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בבא מציעא. פרק תשיעי - המקבל שדה מחבירו דף קיד עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc `rivn `aa(ipy meil)

,edil` z` dea` xa dax l`y :dyrnd jynd z` d`ian `xnbdïépî¦©¦
ìcnerd mc`íBøúé àlL ,íBøòlr jxaie eizexitn dnexz yixti `l - §¨¤Ÿ¦§

,edil` el aiyd .dyxtddáéúëc(eh bk mixac)úåøò Eá äàøé àìå' ¦§¦§Ÿ¦§¤§¤§©
,'øácxacn mc`dy drya xnelk ,'xeaic zeexr' xn`p eli`k z`f eyxce ¨¨

.dexr d`xi `l ,dyecw ixac
déì øîà,dea` xa daxøî àeä ïäk åàìixdy ,odk ipec` oi` m`d - ¨©¥©Ÿ¥©

el xeq`e ,odkd oxd` oa xfrl` oa qgpt `ed edil`y mixne`d yi

,miznl `nhdløî éà÷ àîòè éàîipec` cner recn -.úBøáwä úéáa ©©§¨¨¥©§¥©§¨
déì øîàike ,dl`y oeyla edil`úBøäè øî éðúî àìipec` oi` m`d - ¨©¥Ÿ©§¥©¨¢

ey,zexdh xcq z` dpàéðúc,my `ztqeza,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¤©¥
ïéànèî ïéà íéáëBk éãáBò ìL ïäéøá÷,znd ld` z`nehøîàpL ¦§¥¤¤§¥¨¦¥§©§¦¤¤¡©

(`l cl l`wfgi) 'd mya l`xyil,'ízà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïzàå'§©¥Ÿ¦Ÿ©§¦¦¨¨©¤
wxy weqtdn yexcl yie,'ízà',l`xyi mréãáBò ïéàå ,'íãà' ïééeø÷ ©¤§¦¨¨§¥§¥
,'íãà' ïééeø÷ íéáëBkiM mc`' (ci hi xacna) xn`p ld` z`neh iable ¨¦§¦¨¨¨¨¦

mi`nhn md oi` ,'mc`' miiexw mpi` miakek icaery oeike ,'ld`A zEnï§Ÿ¤
.ld` z`neh

déì øîàelit` ixd ,daxäòaøàaoiwifp ,miyp ,cren mdy ,mixcq ¨©¥§©§¨¨
,dfd onfa zekiiyd zeklda miwqery ,miycweàðéöî àìievn ipi` - Ÿ¨¦¨

,oday zeztqeza iwaeàðéöî àzéLazyy lka iwa did` ji`e - §¦¨¨¦¨
xcq ixdy .epipia mibdep mpi`y 'zexdh'e 'mirxf' ixcqa s`e ,mixcqd
xcq oke ,ux`l uega zebdep opi`e ux`a zeielzd zeevna wqer mirxf
ipi` i`ceae ,ux`l uega mikiiy mpi`y dxdhe d`neh ipica wqer zexdh

.mday zeztqeza iwa
déì øîà,edil`éànàå.mixcqd lka iwa jpi`déì øîà,daxéì à÷éçc ¨©¥§©©¨©¥§¦¨¦
àúléîweqrl leki ipi` da weqrl jixv ip`y jezne ,il dwegc izqpxt - ¦§¨

.ie`xk dxezadéìéiòå déøácedlrde edil` ekiled -déì øîà ,ïãò ïâì ©§¥§©§¥§©¥¤¨©¥
,daxlCîéìb èBLt,oeilrd jcba z` xqd -éôøè éðäî ìB÷L éôñ- §§¦¨§¥§¥¨¥©§¥

.jznilb z` `lne ,ocr obay el` milrn lehe hewlì÷L àôñhwl - ¨¨¨©
.ocr obn z`vl ywiae ,dax mze` lhpe÷éôð äåä ék`vei didy drya - ¦£¨¨¦

mynòîLlewdéîìòì ìéëà à÷ ïàî ,øîà÷cz` lk`y cer yi in - ¨©§¨¨©©¨¨¦§¨§¥
,`ad mlera ewlg z` lhp xnelk ,enler,deáà øa äaøkmilr zlihpay §©¨©£©

.`eal cizrl ocr oba exky z` hrin el`eäðãL õôðz` dax xrip - §©§©§
e .dkezn milrd z` jilyde eznilbdéîéìâì dééúà ,éëä eléôà`iad - £¦¨¦©§¥¦§¦¥

,eznilb z` enràçéø àîéìb èçñjezn aehd gixd hgqp -milr mze` ¨©§¦¨¥¨
e ,eznilbléøðéc éôìà øñéøúa déðaæ,mixpic sl` xyr mipya dxkne - ©§¥¦§¥©©§¥¦¨¥

zern mze` z`e ,aehd gixd zngndéúååðúçì eäðéâìtdax wlig - ©§¦§©£©§¨¥
.eipzgl

zx`ane ,oekynd zayd oica zewqerd zeziixa dnk d`ian `xnbd

:mze`,ïðaø eðz(ai ck mixac) weqta xn`pàì àeä éðò Léà íàå' ¨©¨¨§¦¦¨¦Ÿ
,'Bèáòa ákLú,epekyna ynzyz `ly `id zehyta oeyld zernyne ¦§©©£Ÿ

,wiicl yieàäyi` m` la` -øéLò,deld `edáéëLakyl dz` i`yx - ¨¨¦¨¦
:`xnbd dywn .epekynaøîà÷ éàîokzi `l ixde ,`ziixad zpeek dn - ©¨¨©

xeqi` edf ixdy ,xiyrd deld ly epekyna ynzydl delnd lkeiy
.ziaix

:`xnbd zvxznàì àeä éðò Léà íàå' ,øîà÷ éëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¦¨¨©§¦¦¨¦Ÿ
ákLzdlila akyz `l xnelk ,'FharABèBáòåx`yp,Eìöàjilr `l` ¦§©©£Ÿ©£¤§§

,el eaiydlàädeld m`áéëL ,øéLòdlila akyl dz` i`yx -BèBáòå ¨¨¦§¥©£
,Eìöà.oekyna ynzydl i`yx delnd oi` j` ,el jixv epi`y oeik ¤§§

:ztqep `ziixa `xnbd d`ianéàMø Bðéà ,Bøéáç úà äåìnä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¤¤£¥¥©©
eìlä úBîMä ìëa øáBòå ,Bì øéæçäì áéiç Bðéàå ,BðkLîìlka - §©§§§¥©¨§©£¦§¥§¨©¥©¨

z` Fl aiWY aWd' (bi ,ai ck mixac) ef dyxta miaezkd mixeqi`d¨¥¨¦¤
.(dk ak zeny) 'Fl EPaiWY WnXd `A cr' oke ,'FharA aMWz `l' ,'hFard©£Ÿ¦§©©£Ÿ©Ÿ©¤¤§¦¤

:`xnbd zl`eyøîà÷ éàîxn` recn ,xnelk ,`ziixad xe`ia dn - ©¨¨©
z` aiydl delnd z` dxezd daiig ixde ,'el xifgdl aiig epi`'y `pzd
.'elld zenyd lka xaere' xn`e miiq envr `pzd ixdy ,cere .oekynd

:`xnbd daiynøîà÷ éëä ,úLL áø øîà,`ziixaa `pzdúà äåìnä ¨©©¥¤¨¦¨¨©©©§¤¤
BðkLîì éàMø Bðéà Bøéáçzepyl yie ,(.biw) dpyna epipyy enke ,envra £¥¥©©§©§§

qexble `ziixad jynda `qxibd z`íàåe xarBðkLîenvraáéiç §¦¦§§©¨
,Bì øéæçäì`ziixad meiq df itle .'el xifgdl aiig epi`' `leìëa øáBòå' §©£¦§¥§¨

,'eìlä úBîMäxn`pàôéqàepkyn m`y ,`ziixaay ipyd oicd lr - ©¥©¨©¥¨
.elld mixeqi`d lka xaer xifgn epi` m`e ,el xifgdl aiig

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `ax,øîà àáødpyy xnel jxev oi` ¨¨¨©
`l` ,'el xifgdl aiig epi`e' milind z` zerha `pzdäåìnä ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©§¤

,BðkLîì éàMø Bðéà Bøéáç úàsiqedl yie ,`ad oicd z` `pzd blice ¤£¥¥©©§©§§
qexbleíéøeîà íéøác äna ,Bì øéæçäì áéiç BðkLî íàå'xifgdl aiigy §¦¦§§©¨§©£¦©¤§¨¦£¦

ote`a ,elBúàåìä úòLa àlL BðkLnLx`eanke ,oic zia ici lre ¤¦§§¤Ÿ¦§©©§¨¨
,okynl xzeny epizpynaìáàm`'Búàåìä úòLa BðkLî,ok oicd oi` £¨¦§§¦§©©§¨¨

,dligza d`aedy itk `ziixad jynd xn`p df lreøéæçäì áéiç Bðéà'¥©¨§©£¦
,'Bìjxca gwlpy oekyn lr wx xn`p oekynd zayd oicy oeik epiide

onf xg`l oic zia ici lr oekynd z` delnd lhpy xnelk ,'dlag'
df itle .d`eldd zra deld ici lr el ozipy oekyn lr `le ,d`eldd

`ziixad meiq'eìlä úBîMä ìëa øáBòå'epkyna ixdy ,`tiql jiiy epi` §¥§¨©¥©¨
xn`p df oic `l` ,aiydl llk aiig epi` ez`eld zryaàLéøàepkyny - ©¥¨

mixeqi`d lka xaer oekynd z` aiyn epi` m`y ,ez`eld zrya `ly

.el`d
:ztqep `ziixa `xnbd d`ianàáøc dén÷ éáæéL áø éðzxn`p ,ef `ziixa ¨¥©¦§¦©¥§¨¨

Lrx znlU lAgY lag m`' (dk ak zeny) weqtaepáéLz LîMä àa ãò ¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤©Ÿ©¤¤§¦¤
,'BìdnlyBæ`id weqta dxkfedy,äìéì úeñkzayen zeidl dkixvy §©§¨

rwyzy cr xnelk ,'WnXd `A cr' ,jk `ed weqtd xe`iae ,meid lk dell©Ÿ©¤¤
.dell zayen dnlyd didz ,'Fl EPaiWY' ,dlild `aie ynydeli`e §¦¤

(bi ck mixac) weqtdLîMä àBák èBáòä úà Bì áéLz áLä'akWe ¨¥¨¦¤¨£§©¤¤§¨©
dnly ,'FznlUABæ`id,íBé úeñk`FaM' ,dlila el daiydl yiy §©§¨§§

.'WnXd©¤¤

déì øîàxifgn delndy `vnp ef `ziixa itl ,iafiy axl `ax dywd - ¨©¥
zeqk ,dywe ,meia dlild zeqk z`e dlila meid zeqk z` elàîîécly - ¦¨¨

,meidéì änì àéìéìa,dlila deld dze` jixv dn myl -,àéìéìãe §¥§¨¨¨¦§¥§¨
éì änì àîîéa.dlild zeqk z` meia jixv `ed dn myl -déì øîàax ¦¨¨¨¨¦¨©¥

e ,`id zyaeyn `ziixa ok m` ,iafiydééîñéà.icenil xcqn dze` xiq` - ¦§§¥
déì øîà,`ax,àì`l` ,dxiqdl jxev oi`éëäLîMä àa ãò' ,øîà÷ ¨©¥Ÿ¨¦¨¨©©Ÿ©¤¤

,íBé úeñk Bæ 'Bì epáéLzdxn`y dne ,xweaa delnd daiyn okle §¦¤§
zeqk efy dzpeek 'dlil zeqk ef' `ziixad.äìéla ìBáçì äðzépLweqtde ¤¦§¨©£©©§¨

,äìéì úeñk Bæ ,'LîMä àBák èBáòä úà Bì áéLz áLä'miaiyn okle ¨¥¨¦¤¨£§©¤¤§©§¨
oeik 'mei zeqk' `ziixaa dpekn `ide ,axra dze`.íBia ìBáçì äðzépL¤¦§¨©£©

:deld zzin xg`l oekynd ipic z` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàm` ¨©©¦¨¨
BðkLîjixv didy onfa dell oekynd z` delnd aiyde ,dell delnd ¦§§

,dxezd oick ,elúîe,ecia oekyndyk deldBèîBLdelnd elhep -ìòî ¥§¥©
åéða éaboekynk elhpyky oeik ,eaeg z` epnn daebe ,mgxk lra deld ly ©¥¨¨

oi`y deld ly oilhlhn x`yk df oi`e ,deld iyxein s` edaebe e`pw
.miyxeidn zeabl i`yx delnd

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøçàî éëå ,øéàî éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¥¦§¦¥©©
ïéðkLînL,deldn oekyn milhep -ïéøéæçî änìixde ,oekynd z` el ¤§©§§¦¨¨©£¦¦

dl`y ef ike :`xnbd ddnz .delnd cia oekynd x`yiy ie`xänì'¨¨
,'ïéøéæçîixdeøcäà øîà àðîçø.oekynd z` xfgd -àlà`id jk ©£¦¦©£¨¨¨©©§©¤¨

ike ,xi`n iax zl`yïéøéæçnL øçàîok m` ,oekynd z` ¥©©¤©£¦¦
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קי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc `rivn `aa(ipy meil)

,edil` z` dea` xa dax l`y :dyrnd jynd z` d`ian `xnbdïépî¦©¦
ìcnerd mc`íBøúé àlL ,íBøòlr jxaie eizexitn dnexz yixti `l - §¨¤Ÿ¦§

,edil` el aiyd .dyxtddáéúëc(eh bk mixac)úåøò Eá äàøé àìå' ¦§¦§Ÿ¦§¤§¤§©
,'øácxacn mc`dy drya xnelk ,'xeaic zeexr' xn`p eli`k z`f eyxce ¨¨

.dexr d`xi `l ,dyecw ixac
déì øîà,dea` xa daxøî àeä ïäk åàìixdy ,odk ipec` oi` m`d - ¨©¥©Ÿ¥©

el xeq`e ,odkd oxd` oa xfrl` oa qgpt `ed edil`y mixne`d yi

,miznl `nhdløî éà÷ àîòè éàîipec` cner recn -.úBøáwä úéáa ©©§¨¨¥©§¥©§¨
déì øîàike ,dl`y oeyla edil`úBøäè øî éðúî àìipec` oi` m`d - ¨©¥Ÿ©§¥©¨¢

ey,zexdh xcq z` dpàéðúc,my `ztqeza,øîBà éçBé ïa ïBòîL éaø §©§¨©¦¦§¤©¥
ïéànèî ïéà íéáëBk éãáBò ìL ïäéøá÷,znd ld` z`nehøîàpL ¦§¥¤¤§¥¨¦¥§©§¦¤¤¡©

(`l cl l`wfgi) 'd mya l`xyil,'ízà íãà éúéòøî ïàö éðàö ïzàå'§©¥Ÿ¦Ÿ©§¦¦¨¨©¤
wxy weqtdn yexcl yie,'ízà',l`xyi mréãáBò ïéàå ,'íãà' ïééeø÷ ©¤§¦¨¨§¥§¥
,'íãà' ïééeø÷ íéáëBkiM mc`' (ci hi xacna) xn`p ld` z`neh iable ¨¦§¦¨¨¨¨¦

mi`nhn md oi` ,'mc`' miiexw mpi` miakek icaery oeike ,'ld`A zEnï§Ÿ¤
.ld` z`neh

déì øîàelit` ixd ,daxäòaøàaoiwifp ,miyp ,cren mdy ,mixcq ¨©¥§©§¨¨
,dfd onfa zekiiyd zeklda miwqery ,miycweàðéöî àìievn ipi` - Ÿ¨¦¨

,oday zeztqeza iwaeàðéöî àzéLazyy lka iwa did` ji`e - §¦¨¨¦¨
xcq ixdy .epipia mibdep mpi`y 'zexdh'e 'mirxf' ixcqa s`e ,mixcqd
xcq oke ,ux`l uega zebdep opi`e ux`a zeielzd zeevna wqer mirxf
ipi` i`ceae ,ux`l uega mikiiy mpi`y dxdhe d`neh ipica wqer zexdh

.mday zeztqeza iwa
déì øîà,edil`éànàå.mixcqd lka iwa jpi`déì øîà,daxéì à÷éçc ¨©¥§©©¨©¥§¦¨¦
àúléîweqrl leki ipi` da weqrl jixv ip`y jezne ,il dwegc izqpxt - ¦§¨

.ie`xk dxezadéìéiòå déøácedlrde edil` ekiled -déì øîà ,ïãò ïâì ©§¥§©§¥§©¥¤¨©¥
,daxlCîéìb èBLt,oeilrd jcba z` xqd -éôøè éðäî ìB÷L éôñ- §§¦¨§¥§¥¨¥©§¥

.jznilb z` `lne ,ocr obay el` milrn lehe hewlì÷L àôñhwl - ¨¨¨©
.ocr obn z`vl ywiae ,dax mze` lhpe÷éôð äåä ék`vei didy drya - ¦£¨¨¦

mynòîLlewdéîìòì ìéëà à÷ ïàî ,øîà÷cz` lk`y cer yi in - ¨©§¨¨©©¨¨¦§¨§¥
,`ad mlera ewlg z` lhp xnelk ,enler,deáà øa äaøkmilr zlihpay §©¨©£©

.`eal cizrl ocr oba exky z` hrin el`eäðãL õôðz` dax xrip - §©§©§
e .dkezn milrd z` jilyde eznilbdéîéìâì dééúà ,éëä eléôà`iad - £¦¨¦©§¥¦§¦¥

,eznilb z` enràçéø àîéìb èçñjezn aehd gixd hgqp -milr mze` ¨©§¦¨¥¨
e ,eznilbléøðéc éôìà øñéøúa déðaæ,mixpic sl` xyr mipya dxkne - ©§¥¦§¥©©§¥¦¨¥

zern mze` z`e ,aehd gixd zngndéúååðúçì eäðéâìtdax wlig - ©§¦§©£©§¨¥
.eipzgl

zx`ane ,oekynd zayd oica zewqerd zeziixa dnk d`ian `xnbd

:mze`,ïðaø eðz(ai ck mixac) weqta xn`pàì àeä éðò Léà íàå' ¨©¨¨§¦¦¨¦Ÿ
,'Bèáòa ákLú,epekyna ynzyz `ly `id zehyta oeyld zernyne ¦§©©£Ÿ

,wiicl yieàäyi` m` la` -øéLò,deld `edáéëLakyl dz` i`yx - ¨¨¦¨¦
:`xnbd dywn .epekynaøîà÷ éàîokzi `l ixde ,`ziixad zpeek dn - ©¨¨©

xeqi` edf ixdy ,xiyrd deld ly epekyna ynzydl delnd lkeiy
.ziaix

:`xnbd zvxznàì àeä éðò Léà íàå' ,øîà÷ éëä ,úLL áø øîà̈©©¥¤¨¦¨¨©§¦¦¨¦Ÿ
ákLzdlila akyz `l xnelk ,'FharABèBáòåx`yp,Eìöàjilr `l` ¦§©©£Ÿ©£¤§§

,el eaiydlàädeld m`áéëL ,øéLòdlila akyl dz` i`yx -BèBáòå ¨¨¦§¥©£
,Eìöà.oekyna ynzydl i`yx delnd oi` j` ,el jixv epi`y oeik ¤§§

:ztqep `ziixa `xnbd d`ianéàMø Bðéà ,Bøéáç úà äåìnä ,ïðaø eðz̈©¨¨©©§¤¤£¥¥©©
eìlä úBîMä ìëa øáBòå ,Bì øéæçäì áéiç Bðéàå ,BðkLîìlka - §©§§§¥©¨§©£¦§¥§¨©¥©¨

z` Fl aiWY aWd' (bi ,ai ck mixac) ef dyxta miaezkd mixeqi`d¨¥¨¦¤
.(dk ak zeny) 'Fl EPaiWY WnXd `A cr' oke ,'FharA aMWz `l' ,'hFard©£Ÿ¦§©©£Ÿ©Ÿ©¤¤§¦¤

:`xnbd zl`eyøîà÷ éàîxn` recn ,xnelk ,`ziixad xe`ia dn - ©¨¨©
z` aiydl delnd z` dxezd daiig ixde ,'el xifgdl aiig epi`'y `pzd
.'elld zenyd lka xaere' xn`e miiq envr `pzd ixdy ,cere .oekynd

:`xnbd daiynøîà÷ éëä ,úLL áø øîà,`ziixaa `pzdúà äåìnä ¨©©¥¤¨¦¨¨©©©§¤¤
BðkLîì éàMø Bðéà Bøéáçzepyl yie ,(.biw) dpyna epipyy enke ,envra £¥¥©©§©§§

qexble `ziixad jynda `qxibd z`íàåe xarBðkLîenvraáéiç §¦¦§§©¨
,Bì øéæçäì`ziixad meiq df itle .'el xifgdl aiig epi`' `leìëa øáBòå' §©£¦§¥§¨

,'eìlä úBîMäxn`pàôéqàepkyn m`y ,`ziixaay ipyd oicd lr - ©¥©¨©¥¨
.elld mixeqi`d lka xaer xifgn epi` m`e ,el xifgdl aiig

:xg` ote`a `ziixad z` x`an `ax,øîà àáødpyy xnel jxev oi` ¨¨¨©
`l` ,'el xifgdl aiig epi`e' milind z` zerha `pzdäåìnä ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©©©§¤

,BðkLîì éàMø Bðéà Bøéáç úàsiqedl yie ,`ad oicd z` `pzd blice ¤£¥¥©©§©§§
qexbleíéøeîà íéøác äna ,Bì øéæçäì áéiç BðkLî íàå'xifgdl aiigy §¦¦§§©¨§©£¦©¤§¨¦£¦

ote`a ,elBúàåìä úòLa àlL BðkLnLx`eanke ,oic zia ici lre ¤¦§§¤Ÿ¦§©©§¨¨
,okynl xzeny epizpynaìáàm`'Búàåìä úòLa BðkLî,ok oicd oi` £¨¦§§¦§©©§¨¨

,dligza d`aedy itk `ziixad jynd xn`p df lreøéæçäì áéiç Bðéà'¥©¨§©£¦
,'Bìjxca gwlpy oekyn lr wx xn`p oekynd zayd oicy oeik epiide

onf xg`l oic zia ici lr oekynd z` delnd lhpy xnelk ,'dlag'
df itle .d`eldd zra deld ici lr el ozipy oekyn lr `le ,d`eldd

`ziixad meiq'eìlä úBîMä ìëa øáBòå'epkyna ixdy ,`tiql jiiy epi` §¥§¨©¥©¨
xn`p df oic `l` ,aiydl llk aiig epi` ez`eld zryaàLéøàepkyny - ©¥¨

mixeqi`d lka xaer oekynd z` aiyn epi` m`y ,ez`eld zrya `ly

.el`d
:ztqep `ziixa `xnbd d`ianàáøc dén÷ éáæéL áø éðzxn`p ,ef `ziixa ¨¥©¦§¦©¥§¨¨

Lrx znlU lAgY lag m`' (dk ak zeny) weqtaepáéLz LîMä àa ãò ¦¨Ÿ©§Ÿ©§©¥¤©Ÿ©¤¤§¦¤
,'BìdnlyBæ`id weqta dxkfedy,äìéì úeñkzayen zeidl dkixvy §©§¨

rwyzy cr xnelk ,'WnXd `A cr' ,jk `ed weqtd xe`iae ,meid lk dell©Ÿ©¤¤
.dell zayen dnlyd didz ,'Fl EPaiWY' ,dlild `aie ynydeli`e §¦¤

(bi ck mixac) weqtdLîMä àBák èBáòä úà Bì áéLz áLä'akWe ¨¥¨¦¤¨£§©¤¤§¨©
dnly ,'FznlUABæ`id,íBé úeñk`FaM' ,dlila el daiydl yiy §©§¨§§

.'WnXd©¤¤

déì øîàxifgn delndy `vnp ef `ziixa itl ,iafiy axl `ax dywd - ¨©¥
zeqk ,dywe ,meia dlild zeqk z`e dlila meid zeqk z` elàîîécly - ¦¨¨

,meidéì änì àéìéìa,dlila deld dze` jixv dn myl -,àéìéìãe §¥§¨¨¨¦§¥§¨
éì änì àîîéa.dlild zeqk z` meia jixv `ed dn myl -déì øîàax ¦¨¨¨¨¦¨©¥

e ,`id zyaeyn `ziixa ok m` ,iafiydééîñéà.icenil xcqn dze` xiq` - ¦§§¥
déì øîà,`ax,àì`l` ,dxiqdl jxev oi`éëäLîMä àa ãò' ,øîà÷ ¨©¥Ÿ¨¦¨¨©©Ÿ©¤¤

,íBé úeñk Bæ 'Bì epáéLzdxn`y dne ,xweaa delnd daiyn okle §¦¤§
zeqk efy dzpeek 'dlil zeqk ef' `ziixad.äìéla ìBáçì äðzépLweqtde ¤¦§¨©£©©§¨

,äìéì úeñk Bæ ,'LîMä àBák èBáòä úà Bì áéLz áLä'miaiyn okle ¨¥¨¦¤¨£§©¤¤§©§¨
oeik 'mei zeqk' `ziixaa dpekn `ide ,axra dze`.íBia ìBáçì äðzépL¤¦§¨©£©

:deld zzin xg`l oekynd ipic z` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîàm` ¨©©¦¨¨
BðkLîjixv didy onfa dell oekynd z` delnd aiyde ,dell delnd ¦§§

,dxezd oick ,elúîe,ecia oekyndyk deldBèîBLdelnd elhep -ìòî ¥§¥©
åéða éaboekynk elhpyky oeik ,eaeg z` epnn daebe ,mgxk lra deld ly ©¥¨¨

oi`y deld ly oilhlhn x`yk df oi`e ,deld iyxein s` edaebe e`pw
.miyxeidn zeabl i`yx delnd

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyøçàî éëå ,øéàî éaø øîà ¥¦¥¨©©¦¥¦§¦¥©©
ïéðkLînL,deldn oekyn milhep -ïéøéæçî änìixde ,oekynd z` el ¤§©§§¦¨¨©£¦¦

dl`y ef ike :`xnbd ddnz .delnd cia oekynd x`yiy ie`xänì'¨¨
,'ïéøéæçîixdeøcäà øîà àðîçø.oekynd z` xfgd -àlà`id jk ©£¦¦©£¨¨¨©©§©¤¨

ike ,xi`n iax zl`yïéøéæçnL øçàîok m` ,oekynd z` ¥©©¤©£¦¦

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



xcde"קד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc `rivn `aa(iyily meil)

ïéðkLîîe ïéøæBç änìz` aiydl eilr lhen didi dzr mb ixde ,zxgnl ¨¨§¦§©§§¦
,cg`d ,xacl minrh ipy ,xi`n iax x`an .deld el wwcfiyk oekynd

BzènLî úéòéáL àäz àlLzhnyn ziriay oi`y ,eaeg z` driwtn - ¤Ÿ§¥§¦¦§©©§
lekie delnl iepw oekynd o`k eli`e ,eraezl delnd jixvy aeg `l`

i"t) ziriay zkqna x`eanke ,driaz `ll oekyndn eaeg z` zeabl
.(a"nådeld zeni m`y ick ,ipyd mrhdäNòé àì`edy df utg ly epic §Ÿ¥¨¤

d x`y oick lhepïéìèìhîyåéða ìöàmigqt) mdn miaeb oi`y ,deld ly ¦©§§¦¥¤¨¨
.aegd z` epnn zeabl lkei `l` ,(.`l

c `ziixadn rnyn :dziiyew z` `xnbd zniiqnàîòèdelnd lekiy ©§¨
oeik `ed deld zzin ixg` oekynd z` zeabldéðkLîe øãäcxfgy - §¨©©§§¥

,deld zny zra ecia dide ,epkyneàäm`Lîe øãä àì,déðk`l` ¨Ÿ¨©©§§¥
,deld zne ,deld cia oekynd x`ypàì`lye ,epnn daeb delnd oi` - Ÿ

delnd leki ,ecia oekyndyk deld zn m` s`y xne`d opgei iax ixack

.miyxeidn elhil
:`xnbd zvxzndì zöøúî à÷ éöeøz åàìå ,àðúî øa àcà áø øîà̈©©©¨©©§¨§©¨¥¨§¨§©§¨

x`eank ,dheytk `ly `ziixad z` x`ale uxzl xak zkxved `l ike -

,dzqxib z` zepyl yiy (:ciw) lirléëä õéøzz` cer dpy ok m` - ¨¦¨¦
,dqxebl yi jke ,`qxibdàøwéòî ïéðkLîî änì ïéøéæçnL øçàî éëå- §¦¥©©¤©£¦¦¨¨§©§§¦¥¦¨¨

jxhvi ixde ,oekynd z` llk delnd lhep dn myl xnelk ,dligzn

lre ,[dligza `xnbd dxn`y enk 'mipkynne mixfeg dnl' `le] eaiydl
,xi`n iax aiyd dfïéìèìhî äNòé àìå ,BzènLî úéòéáL àäz àlL¤Ÿ§¥§¦¦§©©§§Ÿ¥¨¤¦©§§¦

,åéða ìöà,el zipwp `id ixd oekynk zg` mrt elhpy ici lr `l` ¥¤¨¨
eaiyd m` elit` jkle ,ecia oecwtk `id ixd dell jk xg` eaiynyke
,eaeg z` oekyndn daebe delnd xfeg ,ecia `edyk deld zne dell

.opgei iax ixacke

,oekyn lehil deld zial qpkdl delnl xeq`y (.biw) dpyna epipy
aiigd zial qpkdl mc` i`yx mday minieqn mipte` d`ian `xnbd

:zepekyn epnn lehile

,ïðaø eðz(i ck mixac) weqta xn`p,'BèBáò èBáòì Búéa ìà àáú àì' ¨©¨¨Ÿ¨Ÿ¤¥©££
wxy yexcl yie'Búéáì'envr deld lyñðëð äzà éà,oekyn lehilìáà §¥¦©¨¦§¨£¨

ìL Búéáì ñðëð äzàdáøòz` `ziixad d`ian .oekyn epnn lehil ©¨¦§¨§¥¤¨¥
:axrd ly ecearyl xewndøîBà àeä ïëå(fh k ilyn)ék Bãâa ç÷ì' §¥¥¨©¦§¦

,'Bâå 'øæ áøòoerxta axrd ly ecba z` lehil delnd i`yxy epiide ¨©¨§
.aegdøîBàå,(b-` e my)étk øfì zò÷z Eòøì záøò íà éða','E,xnelk §¥§¦¦¨©§¨§¥£¨©§¨©¨©¤

,zeaxrd lr delnl zeaiigzdk jtk zrwze ,jxag aegl axr ziyrp m`
éô éøîàá zL÷Bð'éô éøîàa zãkìð E,'Ejxeaica zlykp m` ,xnelk ©§¨§¦§¥¦¦§©§¨§¦§¥¦

`id el` mixac ipyl dvrd ,jxag z` zxriveéða àBôà úàæ äNò'£¥Ÿ¥§¦
éòø áäøe ñtøúä Cì Eòø óëá úàá ék ìöpäå,'Eizy yi df weqtae §¦¨¥¦¨¨§©¥£¥¦§©¥§©¥¤

,xnelk ,exkfedy mixacd ipyl zevrEãéa Bì Lé ïBîî íàziyrpy - ¦¨¥§¨§
xnelk ,'qRxzd Kl' xn`p df lr ,oey`xd weqta x`eank ,axrBì øzä ¥¦§©¥©¥

úqét[sk-],ãé.oennd z` el mlyeåàì íàå`l` ,axr ziyrp `ly - ¦©¨§¦©
,'Lirx adxE' `id dfl dvrd ,ipyd weqta x`eank ,mixaca ezxriväaøä §©¥¤©§¥

íéòø åéìò.jl lgniy epnn eywaiy ,micici - ¨¨¥¦
:oekyn oipra zxg` dyxc d`ian `ziixadéðL ãöìyiy xg` ote` - §©¥¦

wx ,'FziA l` `az `l dnE`n z`Xn Lrxa dXz iM' weqtd z` yexcl¦©¤§¥£©©§¨Ÿ¨Ÿ¤¥
Búéáìdeld lyñðëð äzà ìáà ,ñðëð äzà éàeaegy inn oekyn lehil §¥¦©¨¦§¨£¨©¨¦§¨

`l` ,d`eld zngn epi`ózk øëNìz`yl epiidc ,'szk'k jze` xkyy - ¦§©©¨
e` ,jl mliy `le ,szka ze`ynønç øëNì,'xng'k jze` xkyy - ¦§©©¨

e` ,e`yn mr jxca xengd z` jiledl÷cðet øëNìjnn exkyy ,oeln - ¦§©§¨
e` ,jl mliy `leúBàð÷Béc øëNìzexev el xiivl jxkyy ,zexev - ¦§©§§¨

lehile razpd zial qpkdl raezd i`yx el` lka ,jl mliy `le eziaa
.d`eld ly miaeig el` oi`y oeik ,zepekyn

:el` zeaeg lr s` okynl xeq`y mipte` yiy `ziixad zx`anìBëédidi ¨
ezial qpkdl i`yxeléôày ote`aäåìîa åéìò ïô÷æaeg el cinrdy - £¦§¨¨¨¨§¦§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

האברך יהושע שי'

שלום וברכה!

וכו'  לבריתו של אברהם אבינו  פלוני  להכניס את  בסיוע  בידו  כותב שעלה  בו  על מכתבו  במענה 

נענה  דת  לעניני  בשעה שהמשרד  בה  לזה  הנדרש  עד שקבצו סכום הכסף  הדבר  נתארך  ולפלא שכנראה 

זה  פעולות משרד  ע"ד  גם הוא במכתבו מזכיר איזה מלים  והרי  זה ע"ח המשרד,  ועושה  לענינים כאלו 

בשטח זה.

דא"ג כיון שכותב שלהנמול שהוא כבר לאחרי הבר מצוה נתנו לו קודם המילה שלאף געטראנק, 

שפירוש הדבר בזה היא הרדמה כללית, צריך הי' לברר אצל רב מורה הוראה עד"ז כיון שיש מקום לומר 

שיש אפשרית לזריקה במקום הסמוך )ע"פ רוב עושים זה בגב וחוט השדרה( שפעולתה רק נטילת הרגשת 

כאב למשך זמן, אבל אינה הרדמה והאדם שולט בכל חושיו, ז.א. מחויב בכל המצות, ומובן החילוקים 

שבין שני האופנים.

ובמ"ש אודות חנוך הכשר לאלו שעדיין לא נמולו אף שהם כבר בגיל מוקדם, והמילה שלהם, מה 

להקדים, מובן שצריך לעשות ככל האפשרי בשני הענינים, ואין לעכב האחד מפני השני.

בטח נוסף על פעולות בענינים הנ"ל משתתף בפעולות צעירי אגו"ח ובאופן דמוסיף והולך כדרישת 

ימים אלו עליהם נאמר כל המוסיף מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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zrEaW raXi e`l m`e mNWi .micr Wi¥¥¦§©¥§¦©¦¨©§©

:zQid.øîà àáømicr oi`e DipMWnC oeiM ¤¥¨¨¨©¥¨§©§§¥§¥¥¦
iciA `id dgEwl oFrhl lFki did FpMWOW¤¦§§¨¨¨¦§§¨¦§¨¦

:einC icM cr lFHile raXil oFMWn Dil dpwC DiENir `picA mwinl Kixv `lŸ¨¦§¥©§¦¨¦¥§¨¨¥©§¦¨©§¦©§¥¨¨
.àìLeç:mitElw oixFrU.'eëå éìeLBàì ãéáòc àeä éãéî åàìmc` oi`W §¨§¦§¦©¦¥§¨¦§¥§¤¥¨¨

A od oigEwl oFrhl lFki KMld FNW miGr li`WnE xiMUnmicr oi`C `kid ici ©§¦©§¦¦¦¤¦§¨¨¦§§¦¥§¨¦¥¨§¥¥¦
:odilrA lW mzEWxn mtq`W.àìaøñc àâeæ:xnv odA oiffFBW mixRqneléôà ¤¨§¨¥§¨¤©£¥¤¨§©§§¨¦§¨©¦¤§¦¨¤¤¤£¦

.éîúiîlW mdia`l mEpl`Wd oiprFh ode odNW EidW micr milrAd E`iadW ¦©§¥¤¥¦©§¨¦¥¦¤¨¤¨¤§¥£¦¦§©§©£¦¤¤
`zi` m`e xiMUdlE li`Wdl oiiEUrd mixaC mEXn EdiiPin `ax Edpiwt`e EN ¥̀§©§¦§¨¨¦©§¦§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦§¦¦¨

:Edl opiprh op` iOp Eprh `l iM inzi iciA `Ed gEwl oFrhl lFkiC§¨¦§¨©§¨¦©§¥¦Ÿ¨£©¦£©©£¦¨§

lAwOd Klr oxcd©§¨£¨©§©¥

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

W` ilv m` iM `N` xn`wCn `ixah iOgA lXEanE ig` oiwFl oi` `axl§¨¨¥¦©©§¨§©¥§¤§¨¦§¨¨©¤¨¦¦§¦¥
m` iM iwFnE zFllkAW e`l lr oiwFl oi` xn`C iIA`l y"ke `z` i`nl§©¨¨§§©©¥§¨©¥¦©©¤¦§¨¥¦¦

drW lM wxtA 'iRC 'hpETd WExiR lr dWw o`MnE `ipzckl W` ilvmigqt) §¦¥§¦§©§¨¦©¨¤©¥©§§§¦§¤¤¨¨¨
(.`n scoi` c"nM `z` ig `le Kl iYxn` lWaE `p ipYwC `ziixA `iddC§©¦§©§¨§¨¨¥¨¨¥¨©§¦¨§Ÿ©¨¨§¥

liWwizC cFre zFllkAW e`l lr oiwF¦©©¤¦§¨§§¦§¥
WxiR cFre oiwFl xn`C `axl DiPin¦¥§¨¨§¨©¦§¦¥
`Ed iYxY mzd xn`wC `d` 'hpETA©§§©¨§¨¨©¨¨©§¥
e`l lr oiwFl oi` xn`C iIA`l iwl `lC§Ÿ¨¥§©©¥§¨©¥¦©©
`p lr WxiRE iwl `din `cg zFllkAW¤¦§¨¨¨¦¨¨¥¦¥©¨
m` iM mEXnE `p mEXn miYW dwFl Fpi ¥̀¤§©¦¦¨¦¦¦
KiIW `lC izixg` `zNinA la` W` ilv§¦¥£¨§¦§¨©£¦¦§Ÿ©¨
lXEanE ig oFbM W` ilv m` iM `N ¤̀¨¦¦§¦¥§©§¨
eixaC oi`xp `YWde dwFl `ixah iOgA§©¥§¤§¨¤§©§¨¦§¦§¨¨
`l `ziixA `YWdC df z` df oixzFqM§§¦¤¤¤§©§¨§©§¨Ÿ
`ziixaC d`xp Kkl iIA`M ENit` `iz ©̀§¨£¦§©©¥§©¦§¤¦§©§¨
ig` oipr mEWA iwl `le r"kl `iz ©̀§¨§§Ÿ¨¥§¦§¨©©
lirl ziWixtcM `ixah iOgA lXEanE§¨§©¥§¤§¨§¦§¦¦§¥
z"x Wxtn iwl `din `cg xn`wC `de§¨§¨¨©¨¨¦¨¨¥§¨¥
`p mEXn FA Exzd m`C iwl `l iYxY©§¥Ÿ¨¥§¦¦§¦¨
`N` xaFr Fpi` W` ilv m` iM mEXnE¦¦¦§¦¥¥¥¤¨
`lC `kid la` lXEanA oke `p mEXn¦¨§¥¦§¨£¨¥¨§Ÿ
W` ilv m` iM mEXn `N` FA Exzd¦§¤¨¦¦¦§¦¥

:dwFl lXEanE `p lkF`WM§¤¥¨§¨¤
ãîöåzFxR 'a qxhpETA 'iR .zFxR lW §¤¤¤¨¦©§§¥¨

d`xp oi`e mCnv mr zFWxFg§¦¦§¨§¥¦§¤
:ixiin `l zFxtaC i"xlàéðúå.Kci` §¦¦§¨Ÿ©§¥§©§¨¦¨

`ziiOTnC qxhpETA WxiRX dn itl§¦©¤¦¥©§§¥§¦©©§¨
k"`C i"xl dWw igEkF`l `Mil¥¨§¥¨¤§¦§
`Mi`C gikFdl `Mil iOp `ziixzAn¦©§©§¨©¦¥¨§¦©§¦¨
lr aiIgW `N` cOll `A `NW xninl§¥©¤Ÿ¨§©¥¤¨¤©¨©

`l la` FnvrA df lre FnvrA dfaiIgl ¤§©§§©¤§©§£¨Ÿ§©¥
igEkF`l `Mi` `ziiOTnC cFre WlẄŸ§§¦©©§¨¦¨§¥
aiIg i` `pEd axlC dcEdi axcM xiRW©¦¦§©§¨¦§©¨¦©¨
migixn siliC oeikC WlW aiIg k"r miYW§©¦©¨¨Ÿ§¥¨§¨¦¥¥©¦
KklE akxe migix lW e`l odA oYil akxë¨¤¦¥¨¤©¤¥©¦§¤¤§©
zg`e migix mEXn zg` miYW aiIg©¨§©¦©©¦¥©¦§©©
iWilW zFwln iOp aiIg k"` akx mEXn¦¤¤©¨©¦©§§¦¦
sili `l i`e laFg `Ed Wtp iM mEXn¦¦¤¤¥§¦Ÿ¨¦
lW e`l `N` migix lW e`l odA oYil¦¥¨¤©¤¥©¦¤¨©¤
aiIgi `l k"` DicEgl laFg `Ed Wtp iM¦¤¤¥§¥Ÿ§©¥
`l laFg `Ed Wtp iMnC zg` `N ¤̀¨©©§¦¦¤¤¥Ÿ
`lA Kci` `ipY qxbC i"xl d`xp k"r zg` `N` akxe migixA ENit` aiIgin¦©¥£¦§¥©¦§¤¤¤¨©©¦§¤§¦§¨©©§¨¦¨§Ÿ

:g"x qxB oke e"ië§¥¨©©
íéìkonvr milkF` la` milM `weC i"xl d`xp .Wtp lkF` mdA oiUFrW ¥¦¤¦¨¤¤¤¤¦§¤§¦©§¨¥¦£¨§¦©§¨

:lFAgl xYEn¨©§
àäårnWn `kdC Dnize .'Ek `YcB`C `xtqe `lAxqC `bEf wiR` `ax §¨¨¨©¦¨§©§§¨§¦§¨§©©§¨§¥©§¨¨©§©

od oigEwl xnFl on`p Fpi` cEgl xiMUdlE li`Wdl oiiEUrC mrHn¦©©©£¦§©§¦§©§¦§¥¤¡¨©§¦¥
mirAWPd lM wxRaE iciA(:en sc zereay)eitpM zgY milM oinhdW EdE`x iAB §¨¦§¤¤¨©¦§¨¦©¥¨¤¦§¦¥¦©©§¨¨

iEUr Fpi`W ziAd lraA `N` oxn` `le xn`w on`p Fpi` od oigEwl xn`e§¨©§¦¥¥¤¡¨¨¨©§Ÿ£¨¨¤¨§©©©©¦¤¥¨
iPd lM `Mil la` ripv `lC Wipi`aE oinhdl oMxC oi`W milke eilM xFMnl¦§¥¨§¥¦¤¥©§¨§©§¦§¦¦§Ÿ§¦©£¨¥¨¨©¥
ENit` rnWn xiMUdlE li`Wdl oiiEUrd mixacA `N` oxn` `le on`p¤¡¨§Ÿ£¨¨¤¨¦§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦©§©£¦
xiMUdlE li`Wdl oiiEUr oi`W mixacA `N` oxn` `l EdNEkaE g"x oke mipWi mixtQd zqxbM z"xl d`xpe iPd lM irA xiMUdlE li`Wdl oiiEUrd mixacA¦§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦¨¥¨©¥§¦§¤§§¦§©©§¨¦§¨¦§¥©§§Ÿ£¨¨¤¨¦§¨¦¤¥£¦§©§¦§©§¦
xn`cM mixtq x`W oMW lM `YcB`C `xtq ENit` xiMUdlE li`Wdl oiiEUr mixtqC rnWn `kdC z"`e iPd lMn `cg `Mil ENit` on`p oi` oiiEUr la £̀¨£¦¥¤¡¨£¦¥¨¨¨¦¨©¥§§¨¨©§©¦§¨¦£¦§©§¦§©§¦£¦¦§¨§©©§¨¨¤¥§¨§¨¦¦§¨©

zFAEzkA(.p sc)`xzA lfFBdA opzC dWwe mixg`l oli`WnE mixtq azFMd df crl zcnFr Fzwcve(mye :ciw sc w"a)mW Fl `vi m` xg` ciA eixtqE eilM xiMOd ¦§§¦§¨¤¤¨©¤©¥§¨¦©§¦¨©£¥¦§¨¤¦§©§©¥©§¨©©¦¥¨§¨¨§©©¥¦¨¨¥
xn` irA i`C FBnA il Eapbp xnFl df on`p didi i`O`e EPnid df mgwle xg`l mxkn xnF` ip`W EPnid lM e`l e`l m`e lFHie ozp dOM raXi xirA daipB§¥¨¨¦¦¨©©¨¨©§¦§¦©©¨¥¤¤£¦¥¨§¨§©¥§¨§¨¤¥¤§©©¦§¤¤¡¨¤©¦§§¦§¦§¦¨¥¨©

miaEpB xnFl on`p oi`e opiwfgn `l iaPbA iWpi` iwEfg`C oirAWPd lM wxtA xn`wC aB lr s`e Ll eiYl`Wdxn`C `kid Epiid milE`W xn` irA i`C FBnA ¦§©§¦§§©©©§¨¨©§¤¤¨©¦§¨¦§©§¥¦§¥§©§¥Ÿ©§§¦¨§¥¤¡¨©§¦§¦§¦¨¥¨©§¦©§¥¨§¨©
mixiMnA ixii` mzdC mY EpiAxl d`xpe `wEWA `Mi` iaPB dOM `dC iaPbA iWpi` iwEfg` Epiid e`l Ll mxknE il mapB xg` aPB xn`C `kid la` il YapB̈©§¨¦£¨¥¨§¨©©¨©¥¨§¨¦¨§¨§©©§©§¥¦§¥§©§¥§¨©¨©§¥¦¨§¨§¦§¤§©¥©§¨¨©§¥§©¦¦

miYAd zwfgA c"nl EdinE opixn` `l `ivFdl FBnC uxYl d`xp icFC x"d ixFnlE FciA mdW ozF` li`Wdl libx mixtQd lrA oi`W(cn sc a"a)FBn xn`C ¤¥©©©§¨¦¨¦§©§¦¨¤¥§¨§¦¦¦§¤§©¥§¦§¦Ÿ©§¦¨¦§§¤§©©©¦§¨©¦
:Ll miYl`Wd xninl ivnC `kid miaEpB xnFl on`p xirA daipB mW Fl `vi `l ENit` k"`e z"x WExiRM l"v `ivFdl§¦§¦§£¦Ÿ¨¨¥§¥¨¨¦¤¡¨©§¦¥¨§¨¥§¥©¦§©§¦§
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ìáà áëøå íéçéøà dééãL àeä àøéúéc ïåék àeä àøéúé§¥¨¥¨¦¥¨©§¥©¥©¦¨¨¤£¨
déì éòaîc àeä àøéúé åàì Là éìö íà ék àëä̈¨¦¦§¦¥©§¥¨§¦¨¥¥
ìëàz ìáa BðLé éìö ìBëà íe÷a BðLiL äòLa àéðúãëì§¦§©§¨§¨¨¤¤§§¡¨¦¤§§©Ÿ©
àð ìëàz ìáa Bðéà éìö ìBëà íe÷a BðéàL äòLa àð̈§¨¨¤¥§¡¨¦¥§©Ÿ©¨
ìL ãîöå íéøtñ ìL âeæ ìáç äãeäé áøc déúåek àéðz©§¨©¨¥§©§¨¨©¤©¨¦§¤¤¤
àlà áéiç Bðéà Bîöòa äæå Bîöòa äæ íézL áéiç úBøẗ©¨§©¦¤§©§§¤§©§¥©¨¤¨
úBøt ìL ãîöå íéøtñ ìL âeæ ìáç Cãéà àéðúå úçà©©§©§¨¦¨¨©¤©¨¦§¤¤¤¨
áëøå íéçéø ìBáçé àì ì"ú úçà àlà áéiç àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥©¨¤¨©©Ÿ©£¥©¦¨¨¤
äëàìî ïéNBòå íéìk éðL ïéãçeéî ïäL áëøå íéçéø äî©¥©¦§¤¤¤¥§¨¦§¥¥¦§¦§¨¨
ìk óà Bîöò éðôa äæ ìòå Bîöò éðôa äæ ìò áéiçå úçà©©§©¨©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§©¨
úçà äëàìî ïéNBòå íéãçeéî íéìk éðL ïäL íéøác§¨¦¤¥§¥¥¦§¨¦§¦§¨¨©©
àøáb àeää Bîöò éðôa äæ ìòå Bîöò éðôa äæ ìò áéiç©¨©¤¦§¥©§§©¤¦§¥©§©©§¨
éiaàc dén÷ì àúà déøáçî àzákLàc àðékñ ìáçc§¨©©¦¨§©§©§¨¥©§¥¨¨§©¥§©©¥
Lôð ìëBà Ba íéNBòL éìk déì éåäc déøãäà ìéæ ì"à¦©©§¥©£¥¥§¦¤¦¤¤¤

éøö àì øîà àáø dìò àðéãa íe÷ àúåàðéãa í÷éîì C §¨§¦¨£¨¨¨¨©Ÿ¨¦§¥©§¦¨
àéää déì úéì éiaàå ïäéîc éãk ãò ïBòèì ìBëéå dìò£¨§¨¦§©§¥§¥¤§©©¥¥¥©¦

ìëàc éféò eäðäî àðL éàî àøáñàòcøäða àìLeç é §¨¨©§¨¥©§¦¥§©§¥§¨¦§©§¨¨
øîàå àáeè ïéòè à÷å eäì ñôúå àìLeçc àøî àúàå§¨¨¨¨§§¨§¨©§§¨¨¦¨§¨©
éãéî åàì íúä ïäéîc éãk ãò ïBòèì ìBëé ìàeîLc deáà£©¦§¥¨¦§©§¥§¥¤¨¨©¦¥
ãéáòc éãéî àëä àeä éøeâBàìe éìeLBàì àãáòc§©§¨§¥§¥¨¨¦¥§¨¦
íéøác ïéáà øa àðeä áø çìLc àeä éøeâBàìe éìeLBàì§¥§¥§¨©©¨©¨¦§¨¦
Bðéà éãéa ïä ïéçe÷ì øîàå øékNäìe ìéàLäì ïééeNòä̈£¦§©§¦§©§¦§¨©§¦¥§¨¦¥
àâeæ ÷étà àáø àäå àøáñ éàä déì úéì àáøå ïîàð¤¡¨§¨¨¥¥©§¨¨§¨¨¨©¦¨
ïééeNòä íéøáãa éîúiî àzãbàc àøôñå àìaøñc§©§§¨§¦§¨§©©§¨¦©§¥¦§¨¦¨£¦
àîât éîc ïåék énð éàä àáø Cì øîà øékNäìe ìéàLäì§©§¦§©§¦¨©¨¨¨©©¦¥¨§¦©§¨
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קט

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc `rivn `aa(iyily meil)

àøîâ
:akxe migix laegd ly epica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,àðeäy delníéçéø ìáç,'akx'd `ll ,cala,íézL ä÷Bìzg` zewln ¨¨©¥©¦¤§©¦
íeMîlFagi `l'e ,'íéçéødipy zewln,'ìáBç àeä Lôð ék' íeMîedfy ¦Ÿ©£¥©¦¦¦¤¤¥

ke` ea miyery ilk lk zgwl xeqi`gwl m`e .migix df llkae ,ytp l

ìL ä÷Bì ,áëøå íéçéøe ,íéçéø íeMî ,LmeynLôð ék' íeMîe ,áëø ¥©¦¨¤¤¤¨Ÿ¦¥©¦¤¤¦¦¤¤
,øîà äãeäé áøå .'ìáBç àåäm`ìáçwxå ,úçà ä÷Bì íéçéølag m` ok ¥§©§¨¨©¨©¥©¦¤©©§

áëøecalä÷Bìwx,úçàgwl m`e,íézL ä÷Bì áëøå íéçéøel` lkae ¤¤¤©©¥©¦§¤¤¤§©¦
weqtde ,x`ane dcedi ax jiynn .'laFg `Ed Wtp iM' meyn dwel epi`ék' ¦¤¤¥¦
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המשך ביאור זמסכת בבא מציעא זיום שזישי עמ' א

oifge` mipy` cenr fhw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àeä àøéúé`nYq Diazke e`ll `Ed `xiziC oeike mixaC x`W mEXn e`ll §¥¨§©¦§¨§¨¦§¥¨¦¥¨§©§©§¥§¨¨
KgxM lr laFg `Ed Wtp iM 'rnWOn m`ivFdl Ll oi`W akxe migix` iOp DiicW©§¥©¦©¥©¦¨¨¤¤¥§§¦¨¦©§¨¨¦¤¤¥©¨§¨
`ipzcM `N` `xizi e`l itEqF`l `z` dxdf`l e`l W` ilv m` iM `kd la £̀¨¨¨¦¦§¦¥©§©§¨¨¨¨§¥©§¥¨¤¨¦§©§¨
b"d :dliNA `N` mFIA lXEanE `pA xaFr Fpi`W DiA rnWn lXEanE `p n"nE¨§¨©§©¥¤¥¥§¨§¨©¤¨©©§¨

`ipze 'Eke bEf lag dcEdi axC DizeEM `ipY©§¨©¨¥§©§¨¨©§§©§¨
Kci` `ipY opiqxB `le 'Eke Kci ¦̀¨§§Ÿ©§¦¨©§¨¦¨
`cgn `le 'YriIq uxYn 'ipzn EdiiexYnC§¦©§©§©§¦§©¥¦©§¨§Ÿ¥¨¨
`d 'b `le 'a aiIg ipYwC mEXn i`C EdiiPin¦©§§¦¦§¨¨¥©¨§Ÿ¨
`d iziY `kidnC dcFn `pEd ax ENit £̀¦©¨¤§¥¥¨¥¥¨
`Ed laFg `Ed Wtp iMnE iaizM `l iPd©¥Ÿ§¦¥¦¦¤¤¥
EdiiexYn `N` Wtp iM i`w cg lM`C iwtpC§©§¥§©¨©¨¥¦¤¤¤¨¦©§©§

:dcEdi axl `YriIq `nwFYin 'ipznìáç ©§¦¦§¨¦©§¨§©§¨¨©
.íéøtñ ìL âeælW ode mixRq lW mixRqn ¤©¨¦¦§¨©¦¤©¨¦§¥¤

oiUFre DiWtp iR`A ilM cg lke miwxR§¨¦§¨©§¦§©¥©§¥§¦
:akxe migixM mdipW oiA dk`lOdáéiç ©§¨¨¥§¥¤§¥©¦§¤¤©¨

.íézLt"r` cg` lM lr Wtp iM mEXn §©¦¦¦¤¤©¨¤¨
lW cnv oke zg` dk`lnl oikixv odipXW¤§¥¤§¦¦¦§¨¨©©§¥¤¤¤
ocnv mr zFWxFg zFxR 'a lag zFxR̈¨©¨§¦¦§¨
ipirA d`xpe Wtp lkF` ilM iOp EpiidC§©§©¦§¥¤¤¤§¦§¤§¥©

:ded miwxR lW odNW lFrdWàéðúå ¤¨¤¨¤¤§¨¦£¨§©§¨
.CãéàWEwzi`C akxe migixn Edl siliC ¦¨§¨¦§¥¥©¦¨¨¤§¦§

dn `xw cgA akxe migixl mixaC x`W§¨§¨¦§¥©¦¨¨¤§©§¨¨
:'Eke akxe migixìòå Bîöòa äæ ìò áéiçå ¥©¦§¤¤§§©¨©¤§©§§©

.Bîöòa äæxxal aEzMd oWxiR ixdW ¤§©§¤£¥¦§¨©¨§¨¥
:Fnvrl cg` lkl dxdf`.'eëå ìk óà ©§¨¨§¨¤¨§©§©¨§

migixA n"y akxe migixn Edl siliCnE¦§¨¦§¥¥©¦¨¨¤§¥©¦
WlW `le xn`w miYW iOp aiIg akxe§¤¤©¨©¦§©¦¨¨©§Ÿ¨Ÿ
`ziiOw 'ipzn z"`e dcEdi axM Epiide§©§§©§¨§©§¦©©§¨
i` `ziixzAn Dl 'irnW p"d Dizii` i`nl§©©§¥©§¦¨¦©§©§¨¦
df lre FnvrA df lr aiIg `ziixzAn¦©§©§¨©¨©¤§©§§©¤
dk`ln xzA opilf` `lC xn`w FnvrA§©§¨¨©§Ÿ©§¦¨¨©§¨¨
zg` zFIwln WlW mlFrlE milM xzA `N ¤̀¨¨©¥¦§¨¨Ÿ©§ª©©
mEXn zg`e migix mEXn zg`e akx mEXn¦¤¤§©©¦¥©¦§©©¦
opirnW` ikdlE EdiiexY` i`wC Wtp iM¦¤¤§¨¥©©§©§§¨¥©§§¦¨
:mipW aiIg `icdA DA ipYwC `ziiOw©©§¨§¨¨¥¨§¤§¨©¨§©¦

.àzákLàc àðékñmigAhOd ziA lW ©¦¨§©§©§¨¤¥©¦§¨©¦
:xUA FA miaSwOW.àðéãa íe÷ àúå ¤§©§¦¨¨§¨§¦¨

m` F` Ll dcFn m` LaFg lr oiCl EdraŸ§¥©¦©§¦¤§¦
zrEaW raXi e`l m`e mNWi .micr Wi¥¥¦§©¥§¦©¦¨©§©

:zQid.øîà àáømicr oi`e DipMWnC oeiM ¤¥¨¨¨©¥¨§©§§¥§¥¥¦
iciA `id dgEwl oFrhl lFki did FpMWOW¤¦§§¨¨¨¦§§¨¦§¨¦

:einC icM cr lFHile raXil oFMWn Dil dpwC DiENir `picA mwinl Kixv `lŸ¨¦§¥©§¦¨¦¥§¨¨¥©§¦¨©§¦©§¥¨¨
.àìLeç:mitElw oixFrU.'eëå éìeLBàì ãéáòc àeä éãéî åàìmc` oi`W §¨§¦§¦©¦¥§¨¦§¥§¤¥¨¨

A od oigEwl oFrhl lFki KMld FNW miGr li`WnE xiMUnmicr oi`C `kid ici ©§¦©§¦¦¦¤¦§¨¨¦§§¦¥§¨¦¥¨§¥¥¦
:odilrA lW mzEWxn mtq`W.àìaøñc àâeæ:xnv odA oiffFBW mixRqneléôà ¤¨§¨¥§¨¤©£¥¤¨§©§§¨¦§¨©¦¤§¦¨¤¤¤£¦

.éîúiîlW mdia`l mEpl`Wd oiprFh ode odNW EidW micr milrAd E`iadW ¦©§¥¤¥¦©§¨¦¥¦¤¨¤¨¤§¥£¦¦§©§©£¦¤¤
`zi` m`e xiMUdlE li`Wdl oiiEUrd mixaC mEXn EdiiPin `ax Edpiwt`e EN ¥̀§©§¦§¨¨¦©§¦§¨¦¨£¦§©§¦§©§¦§¦¦¨

:Edl opiprh op` iOp Eprh `l iM inzi iciA `Ed gEwl oFrhl lFkiC§¨¦§¨©§¨¦©§¥¦Ÿ¨£©¦£©©£¦¨§
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W` ilv m` iM `N` xn`wCn `ixah iOgA lXEanE ig` oiwFl oi` `axl§¨¨¥¦©©§¨§©¥§¤§¨¦§¨¨©¤¨¦¦§¦¥
m` iM iwFnE zFllkAW e`l lr oiwFl oi` xn`C iIA`l y"ke `z` i`nl§©¨¨§§©©¥§¨©¥¦©©¤¦§¨¥¦¦

drW lM wxtA 'iRC 'hpETd WExiR lr dWw o`MnE `ipzckl W` ilvmigqt) §¦¥§¦§©§¨¦©¨¤©¥©§§§¦§¤¤¨¨¨
(.`n scoi` c"nM `z` ig `le Kl iYxn` lWaE `p ipYwC `ziixA `iddC§©¦§©§¨§¨¨¥¨¨¥¨©§¦¨§Ÿ©¨¨§¥

liWwizC cFre zFllkAW e`l lr oiwF¦©©¤¦§¨§§¦§¥
WxiR cFre oiwFl xn`C `axl DiPin¦¥§¨¨§¨©¦§¦¥
`Ed iYxY mzd xn`wC `d` 'hpETA©§§©¨§¨¨©¨¨©§¥
e`l lr oiwFl oi` xn`C iIA`l iwl `lC§Ÿ¨¥§©©¥§¨©¥¦©©
`p lr WxiRE iwl `din `cg zFllkAW¤¦§¨¨¨¦¨¨¥¦¥©¨
m` iM mEXnE `p mEXn miYW dwFl Fpi ¥̀¤§©¦¦¨¦¦¦
KiIW `lC izixg` `zNinA la` W` ilv§¦¥£¨§¦§¨©£¦¦§Ÿ©¨
lXEanE ig oFbM W` ilv m` iM `N ¤̀¨¦¦§¦¥§©§¨
eixaC oi`xp `YWde dwFl `ixah iOgA§©¥§¤§¨¤§©§¨¦§¦§¨¨
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`l` ,lkd aiig xikyndïBzçzäziad lra -äø÷zä úà ïúBðwlgd - ©©§¥¤©¦§¨
,dilrd ztvx ly oezgzdäáéæònä úà ïBéìòäålr mipzepy hihd - §¨¤§¤©©£¦¨

:dxwzd

àøîâ
yky epipyy dn :`xnbd zxxanäúçôð,ziaa xce xkeyd cxei ,dtvxd ¦§£¨

änëa:`xnbd zx`an .dzgtp,øîà áødzgtpykìàeîLe .daeøa §©¨©¨©§¨§¥
,øîàdzgtp elit`äòaøàazx`an .zcxl xkeyd i`yx ,migth ¨©§©§¨¨
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lra el ozie ,ilk zgpd mewn wx xkeyl xqg ixd ,daexa dzgtp `l

oky ,dprh xkeyl oi`e ,df ilk gipdl dhnl mewn ziadøc íãàmb ¨¨¨
ykäìòîì Béöçå ähîì Béöç.dlrnl mzvwe dhnl eilk zvwny - ¤§§©¨§¤§§©§¨

,øîà ìàeîLedzgtp m` s`äòaøàaoky ,cxil xkeyd leki ,migth §¥¨©§©§¨¨
,äìòîì Béöçå ähîì Béöç øc íãà ïéàel cinrdl xikynd aiige ¥¨¨¨¤§§©¨§¤§§©§¨

.die`x dxic

:`xnbd zxxanéîc éëéä.dilrd z` xikyd oeyl efi`a -éàxaecn ¥¦¨¥¦
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y mxb xkeyd ly elfn okàãæàxikynd oi`e ,ef dilr dlwlwzpe [dkld-] ©§¨
e .dpwzl aiigàlàxaecn m`déì øîàcjl ip` xikyn' xikynd'äéiìò ¤¨§¨©¥£¦¨

,íúñxikynd leki ixdy ,dyw ,'ef' xikfd `leéúéøçà déì øâBì- §¨©¥©£¦¦
:`xnbd zx`an .eziaa elawl aiig recne ,zxg` dilr el xikydløîà̈©

,àëéøö àì ,àáøxaecndéì øîàcxikynd,Eì øékNî éðàL Bæ äéiìò' ¨¨Ÿ§¦¨§¨©¥£¦¨¤£¦©§¦§
à÷ìñ ékziad lr zniiw `idyk -dãäa ÷éìñ,da xebe dlr -úéçð éëå ¦¨§¨§¥©£¨§¦¨¦
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc `rivn `aa(iriax meil)

äééìòäå úéáä ¯ éøéùò ÷øô

äðùî
mi`ad mipic .` :mipiipr dynga oce ,`mitzey ipiipra eaexa wqer df wxt
l` ltpy yekx .a .dnecke ,mdn cg` e` ,mdipy eltpy adilre zia cvn

m`d .b .wfpa milrad aiig ote` dfi`a ,ezlitpa wifde ,eilra zeyxl uegn
m`d .c .mnir dpzdy ote`dn dpey ote`a eixikyl rextl leki mc`
zeyx ipal wfid dfn ribnyk ,miaxd zeyxa ynzydl mc`l xzen

,xg`l jiiy sepd mewne cg`l jiiy mdiyxey mewny mignv .d .miaxd
.zexitd inl

,xg`l zkiiy eilry dilrdy ,mc` ly zia - mipW lW diIlrde ziAd©©¦§¨£¦¨¤§©¦

,eìôpL,dilrd ly mr eaxrzd eipa`e ziad ivreíäéðLziad lra - ¤¨§§¥¤
dilrd lraeøôòáe íéðáàáe íéöòa ïé÷ìBçm` oebk ,daebd oeayg itl §¦¨¥¦¨£¨¦¤¨¨

.dilrd lran mipy it lhep ziad lra ,dilrdn mipy it deab ziad did

åif` ,zenlyd z` lehil dvex cg` lke ,exayp mipa`dn wlg m`ïéàBø §¦
,øazLäì úBéeNòä íéðáà elàlra lhep ,eizgz lzekd ltp m`y ¥£¨¦¨£§¦§©¥

od zenlyde ,ziad ipa` od zexeayd oky ,zenlyd mipa`d z` dilrd

zepeilrde aexw eltp zepezgzd mipa`dy ,eciv lr ltp m`e .dilrdn
e .zexeayd z` dilrd lra lhep ,xzei wegxøékî ïäî ãçà äéä íà¦¨¨¤¨¥¤©¦

à úö÷îåéðá,ely ody rceie ,zenlyd mipa`dn wlg -úBìBòå ,ïìèBð ¦§¨£¨¨§¨§
ïBaLçä ïî Bì:x`azi xy`k ,ocbpk lhep exiag - ¦©¤§

àøîâ
:`xnbd dywnéðz÷cîdpynaïéàBø','xazydl zeieyrd mipa` el` ¦§¨¨¥¦

ììkîrnyn -eäééìò í÷éîì àkéàcxxal xyt`y -àñáça éàìéôð ¦§¨§¦¨§¥©£©§¦©£¨¨¨¦
,zepezgzd lr zegpen zepeilrd f`y ,eizgz lzekd ltpe wqxzp m`d -

ìéôð àèáça éàzepeilrd f`y ,eciv lr ltepd lwnk ltp m`d e` - ¦©£¨¨¨¦
e .lzekd mewnn wegx zegpen,éëä éà,dlitpd zxev z` xxal xyt`y ¦¨¦

a if`àLéø,dpynd lyéànàrecn -ïé÷ìBç,deya mipa`d z`éæçð- ¥¨©©§¦¤¡¦
,lzekd ltp j`id opeazpìéôð àèáça éàixdøeázéà àúéélò- ¦©£¨¨¨¦¦¦¨¨¦§

e ,dilrd lra ly od zewegxde ,exayp zepeilrd,ìéôð àñáça éà¦©£¨¨¨¦
øeázéà àúéizz.dilrd lra ly zepeilrde ,exayp zepezgzd - ©©¨¨¦§
:`xnbd zvxznàëéøö àìdxwnl jxvp df oic -ìéôðclzekdàéìéìa Ÿ§¦¨§¨¦§¥§¨

:`xnbd dywn .ltp cvik epi`x `le ,dlila -àøôöa eäðéæçéìåd`xp - §¤¡¦§§©§¨
:`xnbd zvxzn .eltp cvik rcpe ,mipa`d zegpen cvik xweaaeäðépôc- §©¦§

:`xnbd dywn .onewnn oze` epity xaecndéìééLéìå ,eäðépt ïàî éæçéìå§¤¡¥©©¦§§¦©§¥
:`xnbd zvxzn .zegpen eid cvik eze` l`ype ,oze` dpit in d`xp -

xaecnàîìòì eìæàå ,íéaøä úeLø éða eäðépôc.mkxcl ekld - §©¦§§¥§¨©¦§¨§§¨§¨
:`xnbd dywnïáúé ïàîc úeLøa éæçéìåzegpen in zeyxa d`xp - §¤¡¥¦§§©¨§¨

,mipa`däééàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä Cãéà éåäéìå`iven ipyd ixde - §¤¡¥¦¨©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .ely zenlydy di`x `iadl eilre ,ezwfgn,àëéøö àìŸ§¦¨

xaecneäééåøúc øöça ïáúééccg` oi`e ,mdipy ly xvga zegpeny - §¨§¨§¨¥§©§©§
:sqep uexiz .exiagn xzei wfgen mdn,énð éàod.íéaøä úeLøauexiz ¦©¦¦§¨©¦

:sqep,àîéà úéòaéàåj` ,mdn cg` zeyxa zegpen od mpn`éëa ïéôzeL §¦¨¦¥¨¨¦§¦
éããäà éãô÷ àì àðååb éàäivtgyk df lr df micitwn mpi` mitzey - ©©§¨Ÿ¨§¥©£¨¥

mb oky ,oda wfgen zeyxd lra oi` okle ,exiag zeyxa migpen cg`d

:eipa` my gipdl zeyx exiagl
:dpyna epipy'eë øékî ïäî ãçà äéä íàzxxan :olhep ,eipa` zvwn ¦¨¨¤¨¥¤©¦

:`xnbdäläå,ipyd -'ïéà' øîà÷c éà .ïòBh äîmipa`y dcene ,ok - §©¨©¥¦§¨¨©¦
,exiag ly el`àèéLt.oey`xd olhepy'ïéà' øîà àì éàå,el dced `le §¦¨§¦Ÿ¨©¦

ìèBð änì.eipa` el`y di`x `iadl `la oey`xdéðéà' déì øîàc àlà ¨¨¥¤¨§¨©¥¥¦
,'òãBé:`xnbd dywn .'sicr ixa `nye ixa'e ,'ixa' orh oky oey`xd dkefe ¥©

éåäz àîéìepizpynn didzy xn`p m`d -ïîçð áøc àzáeézdgked - ¥¨¤¡¥§§¨§©©§¨
,ongp axk `ly,øîzéàcorehd,'òãBé éðéà' øîBà äläå ,'Eãéa éì äðî' §¦§©¨¤¦§¨§§©¨¥¥¦¥©

áéiç ,éøîà äãeäé áøå àðeä áøe ,sicr ixa `nye ixay ,mlylïîçð áø ©¨§©§¨¨§¥©¨©©§¨
,øeèt ,éøîà ïðçBé éaøå.'ixa'a ic oi`e ,di`xd eilr exiagn `ivendy §©¦¨¨¨§¥¨

.sicr ixa `nye ixay rnyn epizpynny ,ongp ax lr dywe
:`xnbd zvxznïîçð áø øîàãk,xg` mewna dzywed ef oebk `iyew - ¦§¨©©©§¨

xaecny ,ongp ax dvxize,ïäéðéa äòeáL ÷ñò LiL ïBâk,x`azi xy`k §¤¥¥¤§¨¥¥¤
ok m`eénð àëäuxzl yi.ïäéðéa äòeáL ÷ñò LiL ïBâk:`xnbd zxxan ¨¨©¦§¤¥¥¤§¨¥¥¤

,äòeáL ÷ñò éîc éëéä:`xnbd zx`an .df ote` edneàáøãkenk - ¥¦¨¥¥¤§¨¦§¨¨
,`ax xn`y,àáø øîàcorehdéãéa Eì ïéà' øîBà äläå ,'Eãéa éì äðî' §¨©¨¨¨¤¦§¨§§©¨¥¥§§¨¦

,'òãBé éðéà øàMäå ,íéMîç àlàaiigzde ,driazd zvwna dcedy ¤¨£¦¦§©§¨¥¦¥©
e ,xzei aiig epi`y 'zvwna dcen' zreayòáMéì ìBëé BðéàL CBzî'pd lr ¦¤¥¨¦¨©

,oze` aiig m` rcei epi` ixdy ,zexzepdílLéaiegnd lk oky ,oze` §©¥
epizpyna oke .oennd z` mlyn ,rayp epi`e ,oenn aeign xhtdl dreay

ny dceny xaecnipi`' xne` x`yd lre ,oey`xd ly od mipa`d zvw
dn lk oey`xd lhep okle ,raydl leki epi`e ,dreay aiigzne ,'rcei

:razy
,olhep ,eipa` zvwn xikn odn cg` did m` :dpyna epipyïî Bì úBìBòå§¦

,ïBaLçä:`xnbd zx`an :ocbpk zexg` exiag gwely,øîéîì àáø øáñ ©¤§¨©¨¨§¥©
gwel exiage ,xikdy zenlyd lhep oey`xdyúBøeáL ïBaLç éôì- §¦¤§§

.deya miwleg x`yde ,zexeay ly dey xtqnàîìà`ax ixacn - ©§¨
y ,rnynøîàc ïåékipydéôè òéø ,'òãBé éðéà'lhep okle ,drexb ezprh - ¥¨§¨©¥¦¥©¦©§¥

:`xnbd dywn .zexeay,äaøcà ,éiaà déì øîà,jtdl `id `xaqdàä ¨©¥©©¥©§©¨¨
éôè òéøoky ,xzei ezprh drexb oey`xd -òãé éðäcîeòãé àì éôè- ¦©§¥¦§¨¥¨©§¥Ÿ¨©

y gken ,el` mipal wx xikdy dfndéì úéì ez,zenly cer el oi` - ¥¥
Cãéàåzexg`d zenlyd -eäðéð Càéäc eälek,ok m`e .ipyd ly olek - §¦¨§§©§¦§

.eipa` zvwn xikdyk ciqtd oey`xdy xnel yi
,éiaà øîà àlàlhepúBîéìL ïBaLç éôìcbpk zenly `ed lhep - ¤¨¨©©©¥§¦¤§§¥

:`xnbd dywn .oey`xd lhpy zenlyddéì épäî÷ éàî ,éëä éàdn - ¦¨¦©¨§©¥¥
xkyp `ed :`xnbd zvxzn .xikdy dfa oey`xd xkypàçååø àðaìîì- §©§§¨©§¨

:sqep uexiz .zexg`dn zeagx ely mipald m`,énð éàgwl m` xkyp `ed ¦©¦
n zeieyrd mipalàãaòîc àðéèhihn xzei dti laebne caernd hih - ¦¨§¦©§¨

:mipald x`y

äðùî
:dztvx dlwlwzpe ,eziilr z` xikydy mc`a dpc dpyndúéaä©©¦

äéiìòäåe ,dilrd z` xg`l xikyde ziaa xcy ,mc` lyäúçôðdxayp - §¨£¦¨¦§£¨
ztvxn wlgäéiìòä.dpwzl xikynd jixv ,mixebnl die`x dpi`eåm` ¨£¦¨§

úéaä ìòa ïéàxikynd -äéiìòä ìòa éøä ,ïwúì äöBøxkeyd -ãøBé ¥©©©©¦¤§©¥£¥©©¨£¦¨¥
ähîì øãå,ziaaBì ïwúiL ãòxikyndBà éñBé éaø .äéiìòä úà,øîoi` §¨§©¨©¤§©¥¤¨£¦¨©¦¥¥

`l` ,lkd aiig xikyndïBzçzäziad lra -äø÷zä úà ïúBðwlgd - ©©§¥¤©¦§¨
,dilrd ztvx ly oezgzdäáéæònä úà ïBéìòäålr mipzepy hihd - §¨¤§¤©©£¦¨

:dxwzd

àøîâ
yky epipyy dn :`xnbd zxxanäúçôð,ziaa xce xkeyd cxei ,dtvxd ¦§£¨

änëa:`xnbd zx`an .dzgtp,øîà áødzgtpykìàeîLe .daeøa §©¨©¨©§¨§¥
,øîàdzgtp elit`äòaøàazx`an .zcxl xkeyd i`yx ,migth ¨©§©§¨¨

:`xnbdøîà áø`weecäòaøàa ìáà ,daeøamigth,àìm` oky ©¨©§¨£¨§©§¨¨Ÿ
lra el ozie ,ilk zgpd mewn wx xkeyl xqg ixd ,daexa dzgtp `l

oky ,dprh xkeyl oi`e ,df ilk gipdl dhnl mewn ziadøc íãàmb ¨¨¨
ykäìòîì Béöçå ähîì Béöç.dlrnl mzvwe dhnl eilk zvwny - ¤§§©¨§¤§§©§¨

,øîà ìàeîLedzgtp m` s`äòaøàaoky ,cxil xkeyd leki ,migth §¥¨©§©§¨¨
,äìòîì Béöçå ähîì Béöç øc íãà ïéàel cinrdl xikynd aiige ¥¨¨¨¤§§©¨§¤§§©§¨

.die`x dxic

:`xnbd zxxanéîc éëéä.dilrd z` xikyd oeyl efi`a -éàxaecn ¥¦¨¥¦
øîàcxikyndBæ äéiìò'm` ,zxg` dilr lr aiigzd `le ,'jl xikyn ip` §¨©£¦¨

y mxb xkeyd ly elfn okàãæàxikynd oi`e ,ef dilr dlwlwzpe [dkld-] ©§¨
e .dpwzl aiigàlàxaecn m`déì øîàcjl ip` xikyn' xikynd'äéiìò ¤¨§¨©¥£¦¨

,íúñxikynd leki ixdy ,dyw ,'ef' xikfd `leéúéøçà déì øâBì- §¨©¥©£¦¦
:`xnbd zx`an .eziaa elawl aiig recne ,zxg` dilr el xikydløîà̈©

,àëéøö àì ,àáøxaecndéì øîàcxikynd,Eì øékNî éðàL Bæ äéiìò' ¨¨Ÿ§¦¨§¨©¥£¦¨¤£¦©§¦§
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xcde"קיי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc `rivn `aa(iying meil)

øã àeäLkxkeyde ,myn `vei xikynd m`d ,ziaa,øã àeä Bcáì §¤¨§©¨
àøwéòîãk,diilra ecal xc did xy`k ,dligzak -íäéðL ,àîìc Bà ¦§¥¦¨¨¦§¨§¥¤

ïéøcmeyn ,cgi mydéì øîàc,xkeyl xikyndéøâà àì ïðé÷tàì àzòcà ¨¦§¨©¥©©§¨§©§¦©Ÿ©§¦
Cì.zgtz `id m` ,izian ip`ivezy zpn lr iziilr jl izxkyd `l - ¨

:cer `xnbd zxxanøîBì àöîz íàok`yBa ïéøc íäéðLif` ,cgi ¦¦§¨©§¥¤¨¦
àeäLk[xkeyd-]LnzLîm`d ,ziaa,LnzLî íéçút Cøci`yxe §¤¦§©¥¤¤§¨¦¦§©¥

,gztd jxc zial qpkdlBà`nyLnzLî ïébb Cøclka -dvexy mrt ¤¤©¦¦§©¥
`ly xikynd akrne ,zial qpkp myne ,diilrl dler `ed ,qpkdl

,md wtqd iccve .ziad zezlca ynzyiøîà éîxikynd zekf m`d - ¦¨©
wx ziaa ynzydl xkeyd i`yxy ,xnelàøwéòîãk,dligzak -äî ¦§¥¦¨¨©

ïébb Cøc àøwéòîlk zelrl jixv did ,diilra xcyk ,dligzay enk - ¥¦¨¨¤¤©¦
,mrténð àzLäqpki eiykr mb -,ïébb Cøc,el micareyn migztd oi`e ©§¨©¦¤¤©¦

déì øîà éöî àîìc Bà,xikynl xnel xkeyd leki -äéiìòéàìò éìéa÷ ¦§¨¨¥¨©¥£¦¨©¦¦£©
j` ,mrt lka zelrl ilr izlaiw ok` -äãéøéå äéiìòdiilr gxeh - £¦¨¦¦¨

mrt lka dcixie,éàìò éìéa÷ àì.oibb jxc qpk`y akrl leki jpi`e Ÿ©¦¦£©
:cer `xnbd zxxanøîBì àöîz íàydéì øîà éöîxkeydäéiìò' ¦¦§¨©¨¥¨©¥£¦¨

,'éàìò éìéa÷ àì äãéøéåly ote`a if` ,migzt jxc ynzyneúBiìò ézL ¦¦¨Ÿ©¦¦£©§¥£¦
Bæ áb ìò Bæ,zg` diilr xkeyd xkye ,zenew 'b oa zia -eäîmpn` .oicd ©©©

e ,dpeilrd z` xky m`y i`ceúéçtéàd [dzgtp-]úéçð ,äðBéìò[cxei-] ¦©¦¤§¨¨¦
a øãåd diilr,äðBzçzzelrl jixv `ed oky ,dpeilrdn xzei el dgepy §¨©©§¨

e ,dpezgzd z` xky m` j` .zg` dnew wxúéçtéàdeäî ,äðBzçz ¦©¦©§¨©
äðBéìòa éøîâì ÷ìñéîì`ny e` ,dpeilra xecl xikynd edtek m`d - §¦§©§©§¥¨¤§¨

.ziaa xecl lekidéì øîàc ïðéøîà éîxne`y ,mixne` ep` m`d - ¦©§¦©§¨©¥
,xkeyl xikynd'Cìò úéìéa÷ äéiìò íL'zelrl jxhvzy jilr zlaw - ¥£¦¨©¦¨£¨

,jk myl zenew 'a s` zelrl dz` aiegn ok m`e ,qpkdl ickàîìc Bà¦§¨
äéiìò ãçzg` dnew zelrl -déìò ìéa÷zelrl j` ,xkeydúBiìò ézL ©£¦¨©¦£¥§¥£¦

,déìò ìéa÷ àì:`pwqnl `xnbd daiyn .ziaa xecl lekiee÷ézcenrz - Ÿ©¦£¥¥
:daeyz `ll ef dl`y

:dpyna epipy:'eë äø÷zä úà ïúBð ïBzçzä ,øîBà éñBé éaøzxxan ©¦¥¥©©§¥¤©¦§¨
:`xnbdäø÷z éàî:zx`ane .zzl oezgzd lr lheny edn -øa éñBé éaø ©¦§¨©¦¥©

ïéàðñe íépé÷ ,øîà àðéðç.mipw zlvgn zxevk mirelw mivr -éðéèñe £¦¨¨©¦¦§¨¦§¦¦
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'îâìLa ïðçBé 'ø øîàäãeäé éaø eðì äðL úBîB÷î äL ¨©¨¨¦§Ÿ¨§¨¨¨©¦§¨
Cãéà ïðúc àä àãç Bøéáç ïBînî äðäiL íãàì øeñà̈§¨¨¤¥¨¤¦¨£¥¨¨¨¦§©¦¨
Bòáöå íBãà Bì òBaöì òaöì øîö ïúBpä ïðúc àéä äî©¦¦§©©¥¤¤§©¨¦§©¨§¨§
éîc Bì ïúBð øîBà øéàî 'ø íBãà Bòáöå øBçL øBçL̈¨§¨§¨¥¦¥¥§¥
ïúBð äàöBää ìò øúBé çáMä íà øîBà äãeäé éaø Bøîö©§©¦§¨¥¦©§©¥©©¨¨¥
úà Bì ïúBð çáMä ìò äøéúé äàöBää íàå äàéöiä Bì©§¦¨§¦©¨¨§¥¨©©§©¥¤
BáBç úö÷î òøtL éî ïðúc àéä éàî Cãéàå çáMä©§©§¦¨©¦¦§©¦¤¨©¦§©
ïàkî Eì ïúBð éðà ïéà íà Bì øîàå BøèL úà LéìLäå§¦§¦¤§¨§¨©¦¥£¦¥§¦©
éñBé éaø ïúð àìå ïîæ òébä BøèL Bì ïz éðBìt ïîæ ãòå§©§©§¦¥§¨¦¦©§©§Ÿ¨©©¦¥
ïàk ãò àîìc éànà ïzé àì øîBà äãeäé éaø ïzé øîBà¥¦¥©¦§¨¥Ÿ¦¥©©¦§¨©©
àkéàc íeMî àlà àëä äãeäé éaø øîà÷ àìŸ¨¨©©¦§¨¨¨¤¨¦§¦¨
íeMî øBçL Bòáöå íBãà Bì òBaöì énð éà àúéøeøçL©§¦¨¦©¦¦§©¨§¨§¨¦

äðBzçzä ìò Bãé äpLnä ìk ïðúäå äpLî à÷céîe §¨§©¤§¨§©¨©§©¤¨©©©§¨¦
'øì déì ïðéòîLå àzëîñà éåä énð BáBç úö÷î òøtL¤¨©¦§©©¦£¥©§©§¨§©§¦¨¥§
déîMî àcà øa àçà áø øîà éð÷ àì øîàc äãeäé§¨§¨©Ÿ¨¥¨©©©¨©©¨¦§¥

ì àaä ïBzçz àleòcïéà úéæâa Bì ïéòîBL ìéåâa úBpL §¨©§©¨§©¦§¦§¦§¨¦¥
Bì ïéòîBL ïéà íéðáìa Bì ïéòîBL ïéñéôëa Bì ïéòîBL§¦¦§¦¦§¦¦§¥¦¥§¦
èòîì Bì ïéòîBL ïéà íéî÷La Bì ïéòîBL íéæøàa Ckñì§©¥©£¨¦§¦§¦§¦¥§¦§©¥
Bì ïéòîBL ïéà úBðBlça úBaøäì Bì ïéòîBL úBðBlça©©§¦§©§©©¥§¦
àaL ïBéìò Bì ïéòîBL èòîì Bì ïéòîBL ïéà déaâäì§©§¦©¥§¦§©¥§¦¤§¤¨

ìïéñéôëa Bì ïéòîBL ïéà ìéåâa Bì ïéòîBL úéæâa úBpL §©§¨¦§¦¦§¦¥§¦¦§¦¦
Bì ïéòîBL ïéà íéæøàa Bì ïéòîBL íéðáìa Bì ïéòîBL ïéà¥§¦¦§¥¦§¦©£¨¦¥§¦
èòîì Bì ïéòîBL úBðBlça úBaøì Bì ïéòîBL äî÷La§¦§¨§¦§©©©§¦§©¥
èòîì Bì ïéòîBL ïéà déaâäì Bì ïéòîBL ïéà úBðBlça©©¥§¦§©§¦©¥§¦§©¥
àì Bì ïéà àéðz) éàî äæì àìå äæì Bì ïéà Bì ïéòîBL§¦¥§¤§Ÿ§¤©©§¨¥Ÿ
àéðz (íeìk ò÷øwa äéiìò ìòáì Bì ïéà äæì àìå äæì§¤§Ÿ§¤¥§©©£¦¨©©§©§©§¨
LéìL ïBéìòäå íé÷ìç éðL ìèBð ïBzçz øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥©§¥§¥£¨¦§¨¤§§¦

ìL ìèBð ïBzçz íéøîBà íéøçàåïBéìòäå íé÷ìç äL ©£¥¦§¦©§¥§Ÿ¨£¨¦§¨¤§
àeä àðéiãc Cãéa ïúð éaøc èB÷ð äaø øîà òéáø ìèBð¥§¦©¨©©¨§§©¦¨¨§¨¨§©¨¨
úéaa äéiìò ãéñôî änk øáñ à÷ àðéãc à÷îeòì úéçðå§¨¦§§¨§¦¨¨¨©©¨©§¦£¦¨©©¦

:àzìéz déì úéà Ckìä àzìéz'éðúîãaä úéa ïëå ¦§¨¦§¨¦¥¦§¨§¥¥©©
ìòa éøä úçôðå åéab ìò úçà äpéâå òìña éeða àeäL¤¨§¤©§¦¨©©©©¨§¦§©£¥©©
ïéôék Bca úéáì äNòiL ãò ähîì òøBæå ãøBé äpébä©¦¨¥§¥©§©¨©¤©£¤§¥©¦¦
øeèt e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpL ïìéàäå ìúBkä©¤§¨¦¨¤¨§¦§¨©¦§¦¦¨

lîìúBkä úà øBzñìå ïìéàä úà õe÷ì ïîæ Bì eðúð ílL ¦§©¥¨§§©¨¤¨¦¨§¦§¤©¤
BìúBk äéäL éî áéiç ïîfä øçàì øeèt ïîfä CBúa eìôðå§¨§§©§©¨§©©©§©©¨¦¤¨¨§
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בבא מציעא. פרק עשירי - הבית והעלייה דף קיז עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc `rivn `aa(iying meil)

àøîâ
:dcedi iax ly enrha dpc `xnbdìLa ,ïðçBé éaø øîàúBîB÷î äL ¨©©¦¨¨¦§Ÿ¨§

dpynaeðì äðL[epze` cnil-],äãeäé éaøyïBînî äðäiL íãàì øeñà ¨¨¨©¦§¨¨§¨¨¤¥¨¤¦¨
Bøéáç.oennd lra ly epevxe ezrc `laàãç`ed ,oey`xd mewnd -àä £¥£¨¨
ïðúcxeq`y ,`ed epizpyna dcedi iax ly enrh ,xnelk .epizpyn - ¦§©

.exiag oennn zepdil mc`lCãéàipyd mewnd -ïðúc ,àéä äî,(:w w"a) ¦¨©¦¦§©
ziad lra,òavì øîö ïúBpäeywiaeBì òBaöìeze`,íBãàravd j` ©¥¤¤©©¨¦§©¨

dpiy,øBçL Bòáöeeravl eywiay e`øéàî éaø ,íBãà Bòáöe ,øBçL §¨¨¨§¨¨©¦¥¦
,øîBàokle ,df iepiya ravl dpwp xnvdBì ïúBðziad lral ravdéîc ¥¥§¥
Bøîö.driavd iptl xnvd dey didy dnk -,øîBà äãeäé éaømlyi m` ©§©¦§¨¥

gxhy dfn dpdpy ,exiag oennn dpdpy `vnp ,xnvd inc z` ravd el
xnvd z` xifgiy ,`ed oicd `l` .weydn df xnv `iadl ziad lra
,xnelk .dpezgzd lr ravd ly eci ,melyzd iable ,ziad lral reavd

çáMä íàdey driava xnvd giaydyäàöBää ìò øúBédnn - ¦©¤©¥©©¨¨
,[ravd xkye mivrde mipnnqd xign] driava ravd `ivedyBì ïúBð¥

z` ziad lraäàéöiä,el` eize`ved -äàöBää íàå`idìò äøéúé ©§¦¨§¦©¨¨§¥¨©
.çáMä úà Bì ïúBð ,çáMä©¤©¥¤©¤©

Cãéàåiyilyd mewnd -ïðúc ,àéä éàî,(.gqw a"a)úö÷î òøtL éî §¦¨©¦¦§©¦¤¨©¦§¨
,BáBçdeld dvx `le ,lkd rxt `l oky xhyd z` delnd el xifgd `le

,aegd lk z` aey epnn razi `ny ,delnd cia xhyd z` xi`ydlåokl §
delndLéìLäiyily mc`l xqn -Bì øîàå ,BøèL úà,yilyl deld ¦§¦¤§¨§¨©

Eì ïúBð éðà ïéà íà'aegd x`y z`Bì ïz ,éðBìt ïîæ ãòå ïàkîdelnl ¦¥£¦¥§¦¨§©§©§¦¥
,BøèLok`e ,'aegd lk z` ipnn zeabl lkeieïîæ òébädfïúð àìådeld §¨¦¦©§©§Ÿ¨©

,aegd x`y z`ïzé ,øîBà éñBé éaø.xhyd z` delnl yilydäãeäé éaø ©¦¥¥¦¥©¦§¨
,ïzé àì ,øîBàdpdpy `vnpe ,dab xaky dn zipy delnd dabi ,ozi m`y ¥Ÿ¦¥

.oick `ly exiag oennn

:opgei iax ixac lr dywn `xnbdéànàiax xaeqy o`kn gken recn - ©©
,exiag oennn zepdil xeq`y dcediäãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨

àëä,ziaa xecl dilrd lral dcedi iax xq` `l ile` -íeMî àlà ¨¨¤¨¦
àúéøeøçL àkéàccqtpy `vnpe ,mixgyen ziad zexiw ,ziaa eixebna - §¦¨©§¦¨

lawn j` [ycg zia dpay] eize`ved z` dilrd lral mlyny ziad lra
dfy meyn mrhd oi`e ,xqg dfe dpdp df ok m`e ,mixgyen eizexiwy zia

.aiig xqg `l dfe dpdpénð éàoke -xnv ozpy ote`aíBãà Bì òBaöì ¦©¦¦§©¨
,øBçL Bòáöe`ed dcedi iax ly enrh ile`äpLî à÷c íeMîravd - §¨¨¦§¨§©¤

,dpey rava ravy ,epzdy dnn dpiyïðúäå(.er lirl) df oipra epipye - §¨§©
,äðBzçzä ìò Bãé äpLîä ìkdpdp dfy meyn `le ,dcedi iax eqpew okle ¨©§©¤¨©©©§¨

.aiig xqg `l dfeåly ote`a okénð ,BáBç úö÷î òøtL éî,zegcl yi §¦¤¨©¦§¨©¦
df xhyy meyn `ed dcedi iax ly enrh ile`àzëîñà éåä`l deld - ¨¥©§©§¨

mekqd lk z` rxtiy geha did `l` ,delnl xhyd xfgeiy oeekzd
dpi` [lkd z` zipy zeabl lkeiy] delnl ozpy dpznd ,ok m`e ,crena

,dfl dvxzn did `l ,onfa rxti `ly rcei did m`e ,mly alaïðéòîLå§©§¦¨
øîàc äãeäé éaøì déì`zknq` zpzny ,dcedi iax o`k epl rinyn - ¥§©¦§¨§¨©

[mly ala dpi`y]éð÷ àìz` xifgdl oi` okle ,lawnl zipwp dpi` - Ÿ¨¥
,aiig xqg `l dfe dpdp dfy dcedi iax xaeqy di`x oi` ,ok m`e .xhyd

iax oi` ok`y okzi ,dxkydl zcner dpi`y exiag xvga xcy oebk ote`ae
.mlyl eaiign dcedi

ziad z` zepal ,dilrd lra e` ziad lral xzen m`d ,zxxan `xnbd

:eltpy iptl miiepa eidy dnn dpey ote`a dilrdeøa àçà áø øîà̈©©©¨©
ïBzçz ,àleòc déîMî àcàziad lra -ì àaäúBpLz` zepal - ©¨¦§¥§¨©§©¨§©

iepa [ltpy iptl] ziad did m` if` ,iepa didy dnn dpey ote`a ziad
ezepal ziad lra dvexe ,migth 'd magexy ,zifb ilzkaailzk,ìéåâ ¦§¦

,(my) migth 'e magexy,Bì ïéòîBLlzekn wfg `ed lieb lzek oky §¦
ezepal dvexe ,lieba iepa did m` j` ,zifb,úéæâadnn ylg xnelk §¨¦

,didy,Bì ïéòîBL ïéàlelr xzei ylg lzeky oerhl dilrd lra lekiy ¥§¦
lra dvexe migth 'b eagexe ,mipala iepa didy lzek oke .dxdn letil

ezeyrl ziadïéñéôëa,migth 'c eagexy ,miqitk lzek -,Bì ïéòîBL ¦§¦¦§¦

ezeyrl dvexe ,miqitk lzek did m` j`.Bì ïéòîBL ïéà ,íéðáìaoke ¦§¥¦¥§¦
ziad lra dvexe ,minwy zexewn dieyr dxwzd dzid m`Ckñìdze` §©¥

,Bì ïéòîBL ,íéæøàaz`yl milekie ,minwyn miwfg md mifx` oky ©£¨¦§¦
jkql dvxe ,mifx` zxwz dzid m` j` ,xzei cak `ynïéà ,íéî÷La§¦§¦¥

Bì ïéòîBLdvx m` oke .úBðBlça èòîì,didy dnn,Bì ïéòîBLoky §¦§©¥©©§¦
dvx m` j` ,xzei aivie wfg `ed zepelg zegt mr lzekúBaøäì§©§

.Bì ïéòîBL ïéà ,úBðBlça`a m` okedéaâäì,eidy dnn milzkdïéà ©©¥§¦§©§¦©¥
,Bì ïéòîBLdidy dnn xzei zelrl utg epi`y xnel dilrd lra lekiy §¦

ziad lra `a m` j` ,deab lzekn wfg `ed jenp lzek oke ,libxèòîì§©¥
,daeba.Bì ïéòîBL§¦

.ziad lral wifn xacd m` ,dilrd oipaa zepyl leki epi` dilrd lra oke
ïBéìòdilrd lra -ì àaLúBpLlzekd did m` if` ,dilrd lzek z` ¤§¤¨§©

ezeyrl dvexe ,lieba iepa,úéæâalr ciakn zegte dar zegt didiy §¨¦
,ziad ilzek,Bì ïéòîBLezeyrl dvexe zifba did m` j`ïéà ,ìéåâa §¦¦§¦¥
.Bì ïéòîBLezeyrl `ae mipal lzek did m`,ïéñéôëa,xzei dar `edy §¦¦§¦¦

,Bì ïéòîBL ïéàezeyrl dvexe miqitka did m` j`.Bì ïéòîBL ,íéðáìa ¥§¦¦§¥¦§¦
ezeyrl dvexe ,minwya jkeqn bbd did m`,íéæøàa,xzei micakyïéà ©£¨¦¥

,Bì ïéòîBLjkql dvexe mifx` did m` j`.Bì ïéòîBL ,äî÷Ladvex m` §¦§¦§¨§¦
úBðBlça úBaøì,eidy dnn xzei,Bì ïéòîBLciakn zepelg mr lzek oky §©©©§¦

dvx m` j` ,eizgzy lzekd lr zegt.Bì ïéòîBL ïéà ,úBðBlça èòîì§©¥©©¥§¦
dvx m`déaâäì,dzidy dnn dilrd z`,Bì ïéòîBL ïéàdeab lzek ik §©§¦©¥§¦

dvx m` j` ,ziad lzek lr xzei ciaknèòîì,daebaBì ïéòîBL. §©¥§¦
mipea oi`y ote`a ,ziad did dilry rwxwd zkiiy inl zxxan `xnbd

y ote`a :ycgn eze`äæì àìå äæì Bì ïéàzepal sqk ziad lral oi` - ¥§¤§Ÿ§¤
lra dvexe ,ziad z` zepal sqk dilrd lral oi` oke ,ezia z` ycgn

,rwxwd z` xeknl ziadéàîe` rwxwa wlg dilrd lral yi m`d ,oicd ©
:`xnbd daiyn .`läéiìò ìòáì Bì ïéà ,äæì àìå äæì àì Bì ïéà àéðz)©§¨¥Ÿ§¤§Ÿ§¤¥§©©£¦¨

íeìk ò÷øwa(ïBzçz ,øîBà ïúð éaø ,àéðzziad lra -éðL ìèBð ©©§©§©§¨©¦¨¨¥©§¥§¥
íé÷ìç,rwxwd ieeyn miyily ipy -ïBéìòäålhep dilrd lra -.LéìL £¨¦§¨¤§§¦
íéøçàå[xi`n iax-]ìL ìèBð ïBzçz ,íéøîBàíé÷ìç äLdyly - ©£¥¦§¦©§¥§Ÿ¨£¨¦
,mirax.òéáø ìèBð ïBéìòäå:`xnbd zwqetèB÷ð ,äaø øîàezhiy z` §¨¤§¥§¦©¨©©¨§

Cãéa ïúð éaøcmeyn ,dkldlàðéãc à÷îeòì úéçðå àeä àðéiãciax - §©¦¨¨§¨¨§©¨¨§¨¦§§¨§¦¨
ezxaq wnerae .ezenk dkld okle ,oicd wnerl cxeie ,oiic `ed ozpà÷̈

øáñyàzìéz ,úéaa äéiìò ãéñôî änkzngn letil xdnn ziad - ¨©©¨©§¦£¦¨©©¦¦§¨
oi`y zia ieeyn yily ipy wx eiey okle ,eneiw inin yily ciqtne dilrd

,dilrd lra ly `ed xzepd yilyde ,dilr eilrdéì úéà Ckìälral ¦§¨¦¥
dilrdàzìéz:rwxwa yily - ¦§¨

äðùî
eltpy mixac ipic zx`an oke ,ltpy mitzeyd oipa ipica dkiynn dpynd
rextl mc` leki m`d zcnln df ab`e ,my miwifn mde ,zxg` zeyxl

.epzdy dnn dpey ote`a exikyl

,ãaä úéa ïëå,mizifn ony miyer eayòìqa éeða àeäLlr oipa epi`y - §¥¥©©¤¨©¤©
,cad zia my dyre xdd rlva xtg mc` `l` ,rwxwdìò úçà äpéâå§¦¨©©©

åéab,xg` mc`l zkiiy dpibde ,cad zia ly ebb `edy rlqd iab lr - ©¨
úçôðå,df bbähîì òøBæå ãøBé äpébä ìòa éøä,cad zia rwxwaãò §¦§©£¥©©©¦¨¥§¥©§©¨©
äNòiLcad zia lraïéôék Bca úéáìlra eilr ozie ,zyw oink lebr bb - ¤©£¤§¥©¦¦

.my rxfie ,xtr dpibd

ïìéàäå ìúBkäeìôpLmilrad zeyxne÷éfäå ,íéaøä úeLøì,mzlitpa ©¤§¨¦¨¤¨§¦§¨©¦§¦¦
øeètmilradlî,ílLe`x m` j` .eltiy rcei did `ly ,qep` `ed oky ¨¦§©¥

e ,letil cner `edy oic zia,ïîæ Bì eðúðaiig `ed df onf jezayõB÷ì ¨§§©¨
ïîfä CBúa eìôðå ,ìúBkä úà øBzñìå ïìéàä úà,df onf xary iptl - ¤¨¦¨§¦§¤©¤§¨§§©§©

øeètlzekd z` xzqe oli`d z` uvw `l m` j` .qep` did oky milrad ¨
eltp mde ,el epzpy onfa,áéiç ,ïîfä øçàì.ryt oky §©©©§©©¨

Bøéáç úpéâì Ceîñ BìúBk äéäL éî,ìôðå,lzekd mylBì øîàåexiag ¦¤¨¨§¨§¦©£¥§¨©§¨©
,lzekd lraléðáà äptE,izpibnBì øîàå,lzekd lra ©¥£¨¤§¨©
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àøîâ
:dcedi iax ly enrha dpc `xnbdìLa ,ïðçBé éaø øîàúBîB÷î äL ¨©©¦¨¨¦§Ÿ¨§

dpynaeðì äðL[epze` cnil-],äãeäé éaøyïBînî äðäiL íãàì øeñà ¨¨¨©¦§¨¨§¨¨¤¥¨¤¦¨
Bøéáç.oennd lra ly epevxe ezrc `laàãç`ed ,oey`xd mewnd -àä £¥£¨¨
ïðúcxeq`y ,`ed epizpyna dcedi iax ly enrh ,xnelk .epizpyn - ¦§©

.exiag oennn zepdil mc`lCãéàipyd mewnd -ïðúc ,àéä äî,(:w w"a) ¦¨©¦¦§©
ziad lra,òavì øîö ïúBpäeywiaeBì òBaöìeze`,íBãàravd j` ©¥¤¤©©¨¦§©¨

dpiy,øBçL Bòáöeeravl eywiay e`øéàî éaø ,íBãà Bòáöe ,øBçL §¨¨¨§¨¨©¦¥¦
,øîBàokle ,df iepiya ravl dpwp xnvdBì ïúBðziad lral ravdéîc ¥¥§¥
Bøîö.driavd iptl xnvd dey didy dnk -,øîBà äãeäé éaømlyi m` ©§©¦§¨¥

gxhy dfn dpdpy ,exiag oennn dpdpy `vnp ,xnvd inc z` ravd el
xnvd z` xifgiy ,`ed oicd `l` .weydn df xnv `iadl ziad lra
,xnelk .dpezgzd lr ravd ly eci ,melyzd iable ,ziad lral reavd

çáMä íàdey driava xnvd giaydyäàöBää ìò øúBédnn - ¦©¤©¥©©¨¨
,[ravd xkye mivrde mipnnqd xign] driava ravd `ivedyBì ïúBð¥

z` ziad lraäàéöiä,el` eize`ved -äàöBää íàå`idìò äøéúé ©§¦¨§¦©¨¨§¥¨©
.çáMä úà Bì ïúBð ,çáMä©¤©¥¤©¤©

Cãéàåiyilyd mewnd -ïðúc ,àéä éàî,(.gqw a"a)úö÷î òøtL éî §¦¨©¦¦§©¦¤¨©¦§¨
,BáBçdeld dvx `le ,lkd rxt `l oky xhyd z` delnd el xifgd `le

,aegd lk z` aey epnn razi `ny ,delnd cia xhyd z` xi`ydlåokl §
delndLéìLäiyily mc`l xqn -Bì øîàå ,BøèL úà,yilyl deld ¦§¦¤§¨§¨©

Eì ïúBð éðà ïéà íà'aegd x`y z`Bì ïz ,éðBìt ïîæ ãòå ïàkîdelnl ¦¥£¦¥§¦¨§©§©§¦¥
,BøèLok`e ,'aegd lk z` ipnn zeabl lkeieïîæ òébädfïúð àìådeld §¨¦¦©§©§Ÿ¨©

,aegd x`y z`ïzé ,øîBà éñBé éaø.xhyd z` delnl yilydäãeäé éaø ©¦¥¥¦¥©¦§¨
,ïzé àì ,øîBàdpdpy `vnpe ,dab xaky dn zipy delnd dabi ,ozi m`y ¥Ÿ¦¥

.oick `ly exiag oennn

:opgei iax ixac lr dywn `xnbdéànàiax xaeqy o`kn gken recn - ©©
,exiag oennn zepdil xeq`y dcediäãeäé éaø øîà÷ àì ïàk ãò àîìc¦§¨©¨Ÿ¨¨©©¦§¨

àëä,ziaa xecl dilrd lral dcedi iax xq` `l ile` -íeMî àlà ¨¨¤¨¦
àúéøeøçL àkéàccqtpy `vnpe ,mixgyen ziad zexiw ,ziaa eixebna - §¦¨©§¦¨

lawn j` [ycg zia dpay] eize`ved z` dilrd lral mlyny ziad lra
dfy meyn mrhd oi`e ,xqg dfe dpdp df ok m`e ,mixgyen eizexiwy zia

.aiig xqg `l dfe dpdpénð éàoke -xnv ozpy ote`aíBãà Bì òBaöì ¦©¦¦§©¨
,øBçL Bòáöe`ed dcedi iax ly enrh ile`äpLî à÷c íeMîravd - §¨¨¦§¨§©¤

,dpey rava ravy ,epzdy dnn dpiyïðúäå(.er lirl) df oipra epipye - §¨§©
,äðBzçzä ìò Bãé äpLîä ìkdpdp dfy meyn `le ,dcedi iax eqpew okle ¨©§©¤¨©©©§¨

.aiig xqg `l dfeåly ote`a okénð ,BáBç úö÷î òøtL éî,zegcl yi §¦¤¨©¦§¨©¦
df xhyy meyn `ed dcedi iax ly enrh ile`àzëîñà éåä`l deld - ¨¥©§©§¨

mekqd lk z` rxtiy geha did `l` ,delnl xhyd xfgeiy oeekzd
dpi` [lkd z` zipy zeabl lkeiy] delnl ozpy dpznd ,ok m`e ,crena

,dfl dvxzn did `l ,onfa rxti `ly rcei did m`e ,mly alaïðéòîLå§©§¦¨
øîàc äãeäé éaøì déì`zknq` zpzny ,dcedi iax o`k epl rinyn - ¥§©¦§¨§¨©

[mly ala dpi`y]éð÷ àìz` xifgdl oi` okle ,lawnl zipwp dpi` - Ÿ¨¥
,aiig xqg `l dfe dpdp dfy dcedi iax xaeqy di`x oi` ,ok m`e .xhyd

iax oi` ok`y okzi ,dxkydl zcner dpi`y exiag xvga xcy oebk ote`ae
.mlyl eaiign dcedi

ziad z` zepal ,dilrd lra e` ziad lral xzen m`d ,zxxan `xnbd

:eltpy iptl miiepa eidy dnn dpey ote`a dilrdeøa àçà áø øîà̈©©©¨©
ïBzçz ,àleòc déîMî àcàziad lra -ì àaäúBpLz` zepal - ©¨¦§¥§¨©§©¨§©

iepa [ltpy iptl] ziad did m` if` ,iepa didy dnn dpey ote`a ziad
ezepal ziad lra dvexe ,migth 'd magexy ,zifb ilzkaailzk,ìéåâ ¦§¦

,(my) migth 'e magexy,Bì ïéòîBLlzekn wfg `ed lieb lzek oky §¦
ezepal dvexe ,lieba iepa did m` j` ,zifb,úéæâadnn ylg xnelk §¨¦

,didy,Bì ïéòîBL ïéàlelr xzei ylg lzeky oerhl dilrd lra lekiy ¥§¦
lra dvexe migth 'b eagexe ,mipala iepa didy lzek oke .dxdn letil

ezeyrl ziadïéñéôëa,migth 'c eagexy ,miqitk lzek -,Bì ïéòîBL ¦§¦¦§¦

ezeyrl dvexe ,miqitk lzek did m` j`.Bì ïéòîBL ïéà ,íéðáìaoke ¦§¥¦¥§¦
ziad lra dvexe ,minwy zexewn dieyr dxwzd dzid m`Ckñìdze` §©¥

,Bì ïéòîBL ,íéæøàaz`yl milekie ,minwyn miwfg md mifx` oky ©£¨¦§¦
jkql dvxe ,mifx` zxwz dzid m` j` ,xzei cak `ynïéà ,íéî÷La§¦§¦¥

Bì ïéòîBLdvx m` oke .úBðBlça èòîì,didy dnn,Bì ïéòîBLoky §¦§©¥©©§¦
dvx m` j` ,xzei aivie wfg `ed zepelg zegt mr lzekúBaøäì§©§

.Bì ïéòîBL ïéà ,úBðBlça`a m` okedéaâäì,eidy dnn milzkdïéà ©©¥§¦§©§¦©¥
,Bì ïéòîBLdidy dnn xzei zelrl utg epi`y xnel dilrd lra lekiy §¦

ziad lra `a m` j` ,deab lzekn wfg `ed jenp lzek oke ,libxèòîì§©¥
,daeba.Bì ïéòîBL§¦

.ziad lral wifn xacd m` ,dilrd oipaa zepyl leki epi` dilrd lra oke
ïBéìòdilrd lra -ì àaLúBpLlzekd did m` if` ,dilrd lzek z` ¤§¤¨§©

ezeyrl dvexe ,lieba iepa,úéæâalr ciakn zegte dar zegt didiy §¨¦
,ziad ilzek,Bì ïéòîBLezeyrl dvexe zifba did m` j`ïéà ,ìéåâa §¦¦§¦¥
.Bì ïéòîBLezeyrl `ae mipal lzek did m`,ïéñéôëa,xzei dar `edy §¦¦§¦¦

,Bì ïéòîBL ïéàezeyrl dvexe miqitka did m` j`.Bì ïéòîBL ,íéðáìa ¥§¦¦§¥¦§¦
ezeyrl dvexe ,minwya jkeqn bbd did m`,íéæøàa,xzei micakyïéà ©£¨¦¥

,Bì ïéòîBLjkql dvexe mifx` did m` j`.Bì ïéòîBL ,äî÷Ladvex m` §¦§¦§¨§¦
úBðBlça úBaøì,eidy dnn xzei,Bì ïéòîBLciakn zepelg mr lzek oky §©©©§¦

dvx m` j` ,eizgzy lzekd lr zegt.Bì ïéòîBL ïéà ,úBðBlça èòîì§©¥©©¥§¦
dvx m`déaâäì,dzidy dnn dilrd z`,Bì ïéòîBL ïéàdeab lzek ik §©§¦©¥§¦

dvx m` j` ,ziad lzek lr xzei ciaknèòîì,daebaBì ïéòîBL. §©¥§¦
mipea oi`y ote`a ,ziad did dilry rwxwd zkiiy inl zxxan `xnbd

y ote`a :ycgn eze`äæì àìå äæì Bì ïéàzepal sqk ziad lral oi` - ¥§¤§Ÿ§¤
lra dvexe ,ziad z` zepal sqk dilrd lral oi` oke ,ezia z` ycgn

,rwxwd z` xeknl ziadéàîe` rwxwa wlg dilrd lral yi m`d ,oicd ©
:`xnbd daiyn .`läéiìò ìòáì Bì ïéà ,äæì àìå äæì àì Bì ïéà àéðz)©§¨¥Ÿ§¤§Ÿ§¤¥§©©£¦¨

íeìk ò÷øwa(ïBzçz ,øîBà ïúð éaø ,àéðzziad lra -éðL ìèBð ©©§©§©§¨©¦¨¨¥©§¥§¥
íé÷ìç,rwxwd ieeyn miyily ipy -ïBéìòäålhep dilrd lra -.LéìL £¨¦§¨¤§§¦
íéøçàå[xi`n iax-]ìL ìèBð ïBzçz ,íéøîBàíé÷ìç äLdyly - ©£¥¦§¦©§¥§Ÿ¨£¨¦
,mirax.òéáø ìèBð ïBéìòäå:`xnbd zwqetèB÷ð ,äaø øîàezhiy z` §¨¤§¥§¦©¨©©¨§

Cãéa ïúð éaøcmeyn ,dkldlàðéãc à÷îeòì úéçðå àeä àðéiãciax - §©¦¨¨§¨¨§©¨¨§¨¦§§¨§¦¨
ezxaq wnerae .ezenk dkld okle ,oicd wnerl cxeie ,oiic `ed ozpà÷̈

øáñyàzìéz ,úéaa äéiìò ãéñôî änkzngn letil xdnn ziad - ¨©©¨©§¦£¦¨©©¦¦§¨
oi`y zia ieeyn yily ipy wx eiey okle ,eneiw inin yily ciqtne dilrd

,dilrd lra ly `ed xzepd yilyde ,dilr eilrdéì úéà Ckìälral ¦§¨¦¥
dilrdàzìéz:rwxwa yily - ¦§¨

äðùî
eltpy mixac ipic zx`an oke ,ltpy mitzeyd oipa ipica dkiynn dpynd
rextl mc` leki m`d zcnln df ab`e ,my miwifn mde ,zxg` zeyxl

.epzdy dnn dpey ote`a exikyl

,ãaä úéa ïëå,mizifn ony miyer eayòìqa éeða àeäLlr oipa epi`y - §¥¥©©¤¨©¤©
,cad zia my dyre xdd rlva xtg mc` `l` ,rwxwdìò úçà äpéâå§¦¨©©©

åéab,xg` mc`l zkiiy dpibde ,cad zia ly ebb `edy rlqd iab lr - ©¨
úçôðå,df bbähîì òøBæå ãøBé äpébä ìòa éøä,cad zia rwxwaãò §¦§©£¥©©©¦¨¥§¥©§©¨©
äNòiLcad zia lraïéôék Bca úéáìlra eilr ozie ,zyw oink lebr bb - ¤©£¤§¥©¦¦

.my rxfie ,xtr dpibd

ïìéàäå ìúBkäeìôpLmilrad zeyxne÷éfäå ,íéaøä úeLøì,mzlitpa ©¤§¨¦¨¤¨§¦§¨©¦§¦¦
øeètmilradlî,ílLe`x m` j` .eltiy rcei did `ly ,qep` `ed oky ¨¦§©¥

e ,letil cner `edy oic zia,ïîæ Bì eðúðaiig `ed df onf jezayõB÷ì ¨§§©¨
ïîfä CBúa eìôðå ,ìúBkä úà øBzñìå ïìéàä úà,df onf xary iptl - ¤¨¦¨§¦§¤©¤§¨§§©§©

øeètlzekd z` xzqe oli`d z` uvw `l m` j` .qep` did oky milrad ¨
eltp mde ,el epzpy onfa,áéiç ,ïîfä øçàì.ryt oky §©©©§©©¨

Bøéáç úpéâì Ceîñ BìúBk äéäL éî,ìôðå,lzekd mylBì øîàåexiag ¦¤¨¨§¨§¦©£¥§¨©§¨©
,lzekd lraléðáà äptE,izpibnBì øîàå,lzekd lra ©¥£¨¤§¨©
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Eeòébäm` .dvxz m` oze` dpte ,dpzna jl od ixde ,ozeptl utg ipi` - ¦¦
,utg exiag oi`Bì ïéòîBL ïéàm` j` .ozeptl aiige ,lzekd lralìawMî ¥§¦¦¤¦¥

åéìòe lzekd lra jlnp ,envrl ozeptl ligzde ,exiagBì øîà,exiagl ¨¨¨©
éúBàéöé úà CìéäE,ozeptl z`vedy dn jl mly` -úà ìBhà éðàå ¥¨¤§¦¤©£¦¤¤

eidy mipa`d,Bì ïéòîBL ïéà ,élL.exiagl zekiiy ode ¤¦¥§¦
Bnò úBNòì ìòBtä úà øëBMähwll ,dk`lnå ,L÷áe ïáúa,miiqyk ©Ÿ¥¤©¥©£¦§¤¤§©§

Bì øîàlretdBì øîàå ,éøëN éì ïzxkeydúéNòM äî ìBèoazd - ¨©¥¦§¨¦§¨©©¤¨¦¨
zhwily ywdeEøëNa,xky mewna -,Bì ïéòîBL ïéàel mlyl aiige ¦§¨§¥§¦

m` j` .sqkåéìò ìawMîxkeyd jlnp ,oazd z` gwle ,lretdBì øîàå ¦¤¦¥¨¨§¨©
,lretlCìéäsqkúà ìBhà éðàå ,EøëNdidy oazdïéòîBL ïéà ,élL ¥¨§¨§©£¦¤¤¤¦¥§¦

Bì.

àøîâ
y dpiby epipy :dpynd oica mi`xen` ewlgpäúçôðrexfl dilra leki ¦§£¨

,dhnl,øîà áødzgtpyk `weec edf,øîà ìàeîLe .daeøas`òaøàa ©¨©§¨§¥¨©§©§©
:`xnbd zx`an .migth,øîà áø`weecìáà ,daeøawx dzgtpyk ©¨©§¨£¨

,òaøàaoky ,migth 'c wx dhnl rexfl i`yxòøBæ íãàyk mbBéöç §©§©¨¨¥©¤§
äìòîì Béöçå ähîìdpibd ok m`e ,dlrnl dzvwne dhnl ezpib zvwn - §©¨§¤§§©§¨

.drixfl die`x,øîà ìàeîLedzgtpyk s`,òaøàalkd rexfl leki §¥¨©§©§©
oky ,dhnlïéàjxcíãàzeidläìòîì Béöçå ähîì Béöç òøBæ. ¥¨¨¥©¤§§©¨§¤§§©§¨

dilra leki ,migth drax`a dzgtpy dilry ,l`eny xn` (:fhw) lirl
:`xnbd zx`an :daexa dzgtpyk wx ,ax zrcle ,dhnl xecl zcxl

àëéøöe,mipte`d ipya mzwelgn z` x`alïðéòeîLà éàceid m` - §¦¨§¦©§¦¨
iabl wx mzrc mirinyn,äøécwxy rnyn didàäadxica -øîà÷ ¦¨§¨¨¨©

ìàeîL,zcxl leki drax`a dzgtpykyéøééãc éLðéà éãéáò àìc íeMî §¥¦§Ÿ£¦¥¦§¥§¨§¥
àëä àzøeôe àëä àzøeto`k mdivtg zvwnyk xecl miyp` jxc oi` - §¨¨¨§¨¨¨

,my mzvwneàëäå àzøet àëä éòøæc éLðéà éãéáò ,äòéøæ ïéðòì ìáà£¨§¦§©§¦¨£¦¥¦§¥§¨§¥¨¨§¨§¨¨
àzøete ,drixfl die`x dpibde ,jk rexfl miieyr miyp` -àîéàepiid - §¨¥¨

y mirehdéì äãBîl`enyáøì.dfaøîzéà éàåwx mzwelgnCäa- ¤¥§©§¦¦§©§©
wxy rnyn did ,dpibaáø øîà÷ Cäa,dhnl lkd rexfl i`yx epi`y §©¨¨©©

,daex zgtiy cr drixfl die`x `id okyàäa ìáà,dxica -äãBî àîéà £¨§¨¥¨¤
déìaxììàeîLokl .dxicl die`x dpi` drax`a dzgtp m`yàëéøö ¥¦§¥§¦¨

:mipte`d ipy

:dpyna epipyBì eðúðoic ziaïîæ:`xnbd zxxan :'eke uewlänëå`ed ¨§§©§©¨
dïîæyïéc úéa:zx`ane .el`k mipte`a mipzepìL ,ïðçBé éaø øîàíéL §©¥¦¨©©¦¨¨§Ÿ¦

:íBé
:dpyna epipy,'eë BìúBk äéäL éîoi` 'eke jize`ivi jlid el xn` ¦¤¨¨§

:`xnbd zwiicn :el oirneyéðz÷cî àäaàôéñéúBàéöé Cìéä'ììkî ,'E ¨¦§¨¨¥¥¨¥¨§¦¤¦§¨
caïðé÷ñò eäðépôm`y ,mipa`d z` dpibd lra dpity xaecny rnyn - §©¦§©§¦¨

,ok m`e .ze`ved el oi` ok `làîòèmeyn `ed oda dkfyeäðépôcdfe ©§¨§©¦§
y rnyne ,oipw dyrnàäm`àì ,eäðépt àì:`xnbd zl`ey .dpwéànà ¨Ÿ©¦§Ÿ©©

,dpw `leäãN déì äð÷úå,xvg oipwaBøéöç ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàc §¦§¤¥¨¥§¨©©¦¥§©¦£¦¨£¥
Bì äðB÷ íãà ìLs`Bzòcî àlL:daiyne .xvga utgdy rcei epi`yk - ¤¨¨¨¤Ÿ¦©§

éléî éðäedf ,dpew xvgydéì ééeð÷àì ïéekéî à÷c àëéäoeekznyk - ¨¥¦¥¥¨§¨¦©¥§©§¥¥
,zepwdl dpwnddéì èénzLéî à÷c àeä éèenzLéà ,àëä ìáàwx - £¨¨¨¦§©¥§¨¦§©¥¥

:zepwdl ezpeek oi`e ,ozeptl eywiay exiagn hnzydl dvx
:dpyna epipy'eë ïáza Bnò úBNòì øëBMäzx`an :el oirney oi` ©Ÿ¥©£¦©¤¤

:`xnbdàëéøöemeyn ,lreta mbe lzeka mb df oic x`al dpyndéàc §¦¨§¦
ïðéòeîLàwxàúéén÷ Cäì`edy ,oey`xd oicd z` -déì øîà÷ éëc ©§¦¨§©©©§¨§¦¨¨©¥

exiagl lzekd lra'Eeòébä',Bì ïéòîBL ïéàlra dpew epi`y rnyn did ¦¦¥§¦
egxkdéab àøâà déì úéìc íeMî,oenn el aiig lzekd lra oi` -ìáà ¦§¥¥©§¨©¥£¨
àëä,lret xkeya -déab àøâà déì úéàc,xky lretl aiigy -àîéà ¨¨§¦¥©§¨©¥¥¨

yBì ïéòîBL,oaz rextl i`yxeéLðéà éøîàc,xnel miyp` milibx - §¦§¨§¥¦§¥
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:mW cnFr iYM` did `l LEriBd Dil¥¦¦Ÿ¨¨©©¦¥¨

ïàkc"qC i`nl DniY .Fxiag lWA ©§¤£¥¥©§©§
dn lFh Fl xnFl Kixv i`O` `YWd©§¨©©¨¦©©
mElM Ll oY` `l xn`i LxkUA ziUrX¤¨¦¦§¨§Ÿ©Ÿ¤¥§§

:mElM il ziUr `NW¤Ÿ¨¦¨¦§
úBNòì.Fxiag lWA Ed`xde FNWA ©£§¤§¤§¨§¤£¥

FNWA zFUrl `weC rnWn©§©©§¨©£§¤
`l `nYq la` mlXn FxkU Fl ozFp f`̈¥§¨¦¨¥£¨§¨¨Ÿ
o`M iiEpWl Kixhvi` i`O` k"` Dnize§¥©©©¦§§¦¦§¥©
FxkVW o`M iPWil xwtd lWA o`M FNWA§¤©§¤¤§¥¦©¥©¤¨§
lWA `nYq FxkVW o`M FNW zFUrl©£¤©¤¨§§¨¨§¤
ikd iPWn `l ikd mEXnC i"xF`e Fxiag£¥§¦§¦¨¥Ÿ§©¥¨¥
lWA zFUrl FxkU m`C `hiWR `dC§¨§¦¨§¦¨§©£§¤
lirl iPWnC `d la` Fl mirnFWC Fxiag£¥§§¦£¨¨¦§©¥§¥
Fl oirnFWC `Ed WECig Fxiag lWA `d̈§¤£¥¦§§¦
xwtd lWA o`M oke ikd i`w `l `dC§¨Ÿ¨¥¨¥§¥©§¤¤§¥
sFql uxYOX dn oke `Ed WECig¦§¥©¤§©¥§
`wC `Ed WECig Fl oirnFW dhAdaC¦§©¨¨§¦¦§¨
:ipw `l xwtdA dhAdC ol rnWn©§©¨§©¨¨§¤§¥Ÿ¨¥

éøîBLadGd 't sFqA iYWxiR .migitq §¥§¦¦¥©§¦§©¨¨
(.gp sc lirl):

`zxeegn

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

úà Cìéä Bì øîà åéìò ìawMî Bì ïéòîBL ïéà Eeòébä¦¦¥§¦¦¤¦¥¨¨¨©¥¨¤
éúBàéöéøëBOä Bì ïéòîBL ïéà élL úà ìBhà éðàå E §¦¤©£¦¤¤¤¦¥§¦©¥

îàå L÷áe ïáúa Bnò úBNòì ìòBtä úàéì ïz Bì ø ¤©¥©£¦§¤¤§©§¨©¥¦
ïéòîBL ïéà EøëNa úéNòM äî ìBè Bì øîàå éøëN§¨¦§¨©©¤¨¦¨¦§¨§¥§¦
úà ìBhà éðàå EøëN Cìéä Bì øîàå åéìò ìawMî Bì¦¤¦¥¨¨§¨©¥¨§¨§©£¦¤¤

:Bì ïéòîBL ïéà élL'îâdaeøa øîà áø äúçôð ¤¦¥§¦¦§£¨©¨©§¨
íãà òaøàa ìáà daeøa øîà áø òaøàa øîà ìàeîLe§¥¨©§©§©©¨©§¨£¨§©§©¨¨
òaøàa øîà ìàeîLe äìòîì Béöçå ähîì Béöç òøBæ¥©¤§§©¨§¤§§©§¨§¥¨©§©§©
éàc àëéøöe äìòîì Béöçå ähîì Béöç òøBæ íãà ïéà¥¨¨¥©¤§§©¨§¤§§©§¨§¦¨§¦
éãéáò àìc íeMî ìàeîL øîà÷ àäa äøéc ïðéòeîLà©§¦¨¦¨§¨¨¨©§¥¦§Ÿ£¦¥
ïéðòì ìáà àëä àzøeôe àëä àzøet éøééãc éLðéà¦§¥§©§¥§¨¨¨§¨¨¨£¨§¦§©
àzøet àëäå àzøet àëä éòøæc éLðéà éãéáò äòéøæ§¦¨£¦¥¦§¥§©§¥¨¨§¨§¨¨§¨
øîà÷ Cäa Cäa øîzéà éàå áøì déì äãBî àîéà¥¨¤¥§©§¦¦§©§©§©¨¨©

ì déì äãBî àîéà àäa ìáà áøeðúð :àëéøö ìàeîL ©£¨§¨¥¨¤¥¦§¥§¦¨¨§
ìL ïðçBé ø"à ã"á ïîæ änëå :ïîæ Bìéî :íBé íéL §©§©¨§©¨¨§Ÿ¦¦

éúBàéöé Cìéä àôéñ éðz÷cî àä :'ek BìúBk äéäLE ¤¨¨§¨¦§¨¨¥¥¨¥¨§¦¤
eäðépt àì àä eäðépôc àîòè ïðé÷ñò eäðépôc ììkî¦§©§©¦§©§¦¨©§¨§©¦§¨Ÿ©¦§
àðéðç 'øa éñBé 'ø øîàc eäãN déì äð÷úå éànà àìŸ©©§¦§¤¥¨¥§¨©¥§£¦¨
à÷c àëéä î"ä Bzòcî àlL Bì äðB÷ íãà ìL Bøéöç£¥¤¨¨¨¤Ÿ¦©§¥¨§¨
à÷c àeä éèenzLéà àëä ìáà déì ééeð÷àì ïéekéî¦©¥§©§¥¥£¨¨¨¦§©¥§¨
àëéøöe :'ek ïáúa Bnò úBNòì øëBOä :déì èénzLéî¦§©¥¥©¥©£¦§¤¤§¦¨
ïéà Eeòébä déì øîà÷ éëc àúéén÷ Cäì ïðéòeîLà éàc§¦©§¦¨§©©©§¨§¦¨¨©¥¦¦¥
úéàc àëä ìáà déab àøâà déì úéìc íeMî Bì ïéòîBL§¦¦§¥¥©§¨©¥£¨¨¨§¦
éønî éLðéà éøîàc Bì ïéòîBL àîéà déab àøâà déì¥©§¨©¥¥¨§¦§©§¥¦§¥¦¨¥

éúåLøìawMnL àëä àëä ïðéòeîLà éàå òøtà éøàt C ©§¨¥¨¥¦¨©§¦©§¦¨¨¨¨¨¤¦¤¦¥
àîéà déab àøâà déì úéìc àëä ìáà déab àøâà déì úéàc íeMî Bì ïéòîBL ïéà åéìò̈¨¥§¦¦§¦¥©§¨©¥£¨¨¨§¥¥©§¨©¥¥¨
BlLa ïàk àéL÷ àì ïîçð áø øîà Bì ïéòîBL àéðúäå :Bì ïéòîBL ïéà :àëéøö Bì ïéòîBL§¦§¦¨¥§¦§¨©§¨§¦¨©©©§¨Ÿ©§¨©§¤
BøëN énð Bøéáç ìLa Cìò àøâà ì"àc è"î BlLa ïîçð áøì äaø ì"à Bøéáç ìLa ïàk©§¤£¥©¨§©©§¨§¤§©§¨£¨§¤£¥©¦§¨
øæBçå íìMî BøëN Bì ïúBð Bøéáç ìLa eäàøäå BlLa úBNòì ìòBtä úà øëBOä àéðúc åéìò̈¨§©§¨©¥¤©¥©£§¤§¤§¨§¤£¥¥§¨¦¨¥§¥

éL÷ àì ïîçð áø øîà àlà BúBà äðääM äî úéaä ìòaî ìèBðåø÷ôä ìLa ïàk BlLa ïàk à §¥¦©©©©¦©¤¤¡¨¤¨¨©©©§¨Ÿ©§¨©§¤©§¤¤§¥
énò Lkð úéaä ìòa Bì øîàL ïîæa éúîéà Bîöòì ìòBt úàéöî ïîçð áøì àáø déáéúéà¥¦¥¨¨§©©§¨§¦©¥§©§¥¨©¦§©¤¨©©©©©¦©¥¦¦
àlà úéaä ìòáì Búàéöî íBiä äëàìî énò äNò Bì øîà íà ìáà íBiä énò øBãò Bà íBiä©£¦¦©£¨¦¨©£¥¦¦§¨¨©§¦¨§©©©©¦¤¨
ïðúc àéä éàpz ø÷ôäa äèaä äaø øîà äèaäa ïàk ääaâäa ïàk àéL÷ àì ïîçð áø øîà̈©©©§¨Ÿ©§¨©§©§¨¨©§©¨¨¨©©¨©¨¨§¤§¥©¨¥¦¦§©

lä úîeøzî ïøëN ïéìèBð úéòéáL éçéôñ éøîBLøîBLå àeä ácðúî äöBøä øîBà éñBé 'ø äkL §¥§¦¥§¦¦§¦§¨¨¦§©©¦§¨¥¥¨¤¦§©¥§¥
äèaä øáñ ÷"úc éâìôéî÷ àäa åàì éàî øeaö ìMî ïéàa ïéà ïk øîBà äzà Bì eøîà ípç¦¨¨§©¨¥¥¥¨¦¦¤¦©©§¨¨¦§§¥§¨©©¨¨
éëå éð÷ àì ø÷ôäa äèaä øáñ éñBé éaøå àì àì éàå ïéà àøâà déì éáéäé éàå éð÷ ø÷ôäa§¤§¥¨¥§¦§¦¥¥©§¨¥§¦ŸŸ§©¦¥¨©©¨¨§¤§¥Ÿ¨¥§¦

éøácî déì éøîà÷ éëä øîBà äzà äîe déa éëæ à÷c àeä àzLä éúééîe øeaö éìæàeðéøáãì E ©§¥¦©§¥©§¨§¨¨¥¥©©¨¥¨¥¨©§¥¥¦§¨¤¦§¨¥
ïðéLééç àëäå éð÷ ø÷ôäa äèaä ò"ëc àì àáø øîà øeaö ìMî ïéàa íçì ézLe øîBò ïéà¥¤§¥¤¤¨¦¦¤¦¨©¨¨Ÿ§©¨¨§¤§¥¨¥§¨¨©§¦¨
àì ànL ïðéLééç àì éàå àøâà déì ïðéáäé éøáñ ïðaøc éâìôéî÷ äôé äôé íøñîé àì ànL¤¨Ÿ¦§§¥¨¤¨¤¨¦§§¥§©¨¨©§¥©£¦¨¥©§¨§¦Ÿ©§¦¨¤¨Ÿ
éëä øîBà äzà äîe äôé äôé íøñîé àì ànL ïðéLééç àì øáñ éñBé éaø äôé äôé íøñîé¦§§¥¨¤¨¤©¦¥¨©Ÿ©§¦¨¤¨Ÿ¦§§¥¨¤¨¤©©¨¥¨¥

éøácî déì éøîà÷ïéàa íçì ézLe øîBò ïéà äôé äôé íøñîé àì ànL ïðéLééçc eðéøáãì E ¨©§¥¥¦§¨¤¦§¨¥§©§¦¨¤¨Ÿ¦§§¥¨¤¨¤¥¤§¥¤¤¨¦
úBòBøæ éìòáì ïðéLééça àëäå éð÷ àì ø÷ôäa äèaä ò"ëc øîà àáø éøîàc àkéà øeaö ìMî¦¤¦¦¨§©§¥¨¨¨©§©¨¨§¤§¥Ÿ¨¥§¨¨§©§¦¨§©£¥§
eðéwz àì øáñ éñBé 'øå eäéépéî eLøôéìå úBòBøæ éìòa éòîLéìc éëéä ék éæeæ òaøà déì áúéîì ïðaø eðéwúc øáñ ÷"úc éâìôéî÷̈¦§§¥§¨©§©¦©¨¨§¥©¥©§©¥¦¥¥§¦§§¥©£¥§§¦§§¦©§§¥¨©Ÿ©¦

äîå

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

בבא מציעא. פרק עשירי - הבית והעלייה דף קיח עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקיח mipya cenr giw sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øîBà äzà äîe:ipw `lC oxn` `d xEAv lXn oi`A opi`déì éøîà÷ éëä ©©¨¥¥¨¨¦¦¤¦¨£¨¨§Ÿ¨¥¨¥¨©§¥¥
éøácî.E:mPg mxnWi zxn`wC.eðéøáãìifEf drAx` opAx EpiTzC ol `xiaqC ¦§¨¤§¨©§¨¦§§¥¦¨¦§¨¥¦§¦¨¨§©¦©¨¨©§¨¨¥

mifEf drAx` dnExYA Fl E`vnpe odilr lgFn dfe migitq ixnFWl dnExYd on¦©§¨§§¥§¦¦§¤¥£¥¤§¦§§©§¨©§¨¨¦
oi` xEAv zFpAxw x`WE oitqEnE oicinY odn oipFw m`e mdA wlg xEASl oi`W¤¥©¦¥¤¨¤§¦¦¥¤§¦¦¨¦§¨¨§§¦¥

:xEAv lXn oi`A oicinY'éðúîàéöBnä §¦¦¨¦¦¤¦©¦
.ìaæî ìaænäå àéöBîi`Xx Fpi` xnFlM ¦§©§©¥§©¥§©¥©¨¦

ztxd on F`ivFn `N` mW FzFdWdl§©§¨¤¨¦¦¨¤¤
dcVl EP`Vil oOEfn `di F`UFPde x"dxl¦§©§§¥§¨¦¨¤©¨¤

:lafl dPBle.èéè ïéøBL ïéàWi zFnFwn §©¦¨§¤¤¥¦¦§¥
:cg` mFwnA xEav miAx mini FzF` oixFXW¤¦¨¦©¦¨§¨¤¨

.íéðáì íéðáBì ïéàåozF` ddWOW itl §¥§¦§¥¦§¦¤©§¤¨
iaFrM dwlg rwxwA hiHd ghFXW oWAiil§©§¨¤¥©©¦§©§©£¨¨§¦
zCnM axre izW zFvixg FA uxFge mipaNd©§¥¦§¥£¦§¦¨¥¤§¦©

:EWaIW cr mW ogiPnE mipaNdïéìáBâå ©§¥¦©¦¨¨©¤¦§§§¦
.èéè:oipAA cIn zzl.äðBa äðBaäålAwn ¦¨¥¦¨©¦§¨§©¤¤§©¥

:dpFaE `iaOd cIn.ïwúîzEWxA oOfn ¦©©¥¦¤§©¥§©¥¦§
: oiwfpA aiIg Fpi`e miAxd'îâìk BøáBöå ¨©¦§¥©¨¦§¦¦§§¨

ìL.íBé íéLxfFg miWlWl miWlXn §Ÿ¦¦§Ÿ¦¦§Ÿ¦¥
:dti sXip `dIW icM FxaFveéaø äãBî §§§¥¤§¥¦¨¨¤¤©¦

.'eëå äãeäéxn`w daFh dvr iOp 'ipznE §¨§©§¦©¦¥¨¨¨¨©
:FwfpA aiIgzi `NW.øeèt äkeðç øðaiAB ¤Ÿ¦§©¥§¦§§¥£¨¨©¥

oErh lnB xare uEgAn Fxp ipepg giPd¦¦©¤§¨¦¥¦©§¨©¨¨¨
w"aA dxiAd z` wilcde xPA dwlce oYWR¦§¨§¨§¨©¥§¦§¦¤©¦¨§

(:aq sc):.ã"á úeLøa åàì éàîlM `nl` ©©¦§©§¨¨
wiGd m` `zEWx opAx Dil EadiC icin¦¥§©£¥©¨¨§¨¦¦¦

:xEhR.'eëå eøîàL elà ìkoiwfp ozF` lM ¨¨¥¤¨§§¨¨§¦¦
oixYEn Exn`e zEWx mdilr minkg EpzPW¤¨§£¨¦£¥¤§§¨§¨¦
z`vFd oFbM mWl okilWdlE x"dxA lwlwl§©§¥¦§©§¦¨§¨§¨©
mdizFaiA oiwzFR oFbkE dcEdi 'xl milaf§¨¦§§¨§§¦¦¥¤
zEWxaC minWBd zFniA odizFxrn oitxFbe§§¦§¨¥¤¦©§¨¦§¦§

w"aA icar `w(.e sc):.àeä ïwúî óài`we ¨©§¥§©§©¥§¨¥
xn`we mNWn wiGd m` xn`C `Ow `PY ©̀©¨©¨§¨©¦¦¦§©¥§¨¨©
oTzn okl mcFw mFi miWlWA s` Edi` Dil¥¦©¦§Ÿ¦¤¨¥§©¥

:xEhtE.äéiìòa Bãéîòî äéä`id dpWn ¨¨¨©£¦¨£¦¨¦§¨¦
xEPY mc` cinri `l xFRgi `lA a"aA§§Ÿ©§Ÿ©£¦¨¨©
'c DaFB llg eiAB lr Wi k"`` ziAd KFzA§©©¦¥©©¨¨¨©

:diIlrl xEPYd iRn zFO`Bãéîòî äéä ©¦¦©©¨£¦¨¨¨©£¦
.äéiìòadaifrn iaFr eiYgY `dIW cr ¨£¦¨©¤§¥©§¨¦©£¦¨

:migth dWlW.äøéëáeDAW wQid oi`W §Ÿ¨§¨¦§¦¨¤¥¤¥¤¨
:lFcB.çôè:diYgY `di daifrníàå ¨¤©©£¦¨§¥©§¤¨§¦
.÷éfä:eiaiaq z` wilcde ziAd wlCW ¦¦¤¨©©©¦§¦§¦¤§¦¨
.áöçDxwrl xdd on oa` avFgd ¨©©¥¤¤¦¨¨§¨§¨

:DxEAign.úzñ:DwilgnE DrAxOd `Ed ¥¦¨©¨©§©§¨©§¦¨
.ønçmW zYQd DzYiQW xdd on D`UFp ©¨§¨¦¨¨¤¦§¨©©¨¨

:oipOE`d KENidl iEUrd dnFgd cnrn lr cnFrd i`Pal DhiWFOd sYkl DxqFnE.ìëéøãàdeWA DaWFn lr DcCvl oa`d zgPdA wCwcn `EdW oipOE`d ia` `Ed §¨§©¨©¦¨§©©¨¥©©£©©¨¤¨§¦¨§¦©§¦¨£¦¨§¦¤§©§¥§©¨©¨¤¤§©§¨©¨¨§¨¤
:qEniCl uEg zhlFA `dY `le dHY `le WinY `NW.áéiçopinwFnC b"r`e mNWl aiIg `Ed `id xaXY F` mixg` z` wiGze FcIn lFRY m` DwfpA aiIg FciA `idW df ¤Ÿ¨¦§Ÿ¦¤§Ÿ§¥¤¤©¦©¨¤¤¦§¨©¨§¦§¨¦¦¦¨§©¦¤£¥¦¦¨¥¦©¨§©¥§§§¦¨

bbFW mlFrl crEn mc` opzC iOxzinC `kid lM eilr lhEn wfPd `Ed FgkC oeikC Fl dxEqn dzidW in `N` aiIg oi` dk`lnA oitYEW oNEke zEplAwA oOwl `dl§¨§©¨§©§¨§¨§¦¦§¨¨¥©¨¤¨¦¤¨§¨§¨§¥¨§Ÿ©¤¤¨¨¨¨¥¨§¦§©¥¦§©¨¨¨§¨¥
w"aA ol `wtpC oFvxe qpF` cifnE(:ek sc):oFvxM qpF`e cifnM bbFXd lr aiIgl .rvR zgY rvR.ïlek`id qFniCd lr oa` EgiPdXnE zg` dk`lnA oitYEW EidW EN` ¥¦¤§¨§©§¨¨§¤©©©¨©§©¥©©¥§¥¦§¤§¨¨¥¤¨§¦¦§¨¨©©¦¤¦¦¤¤©©¦¦

odilre xaCA oitYEW oNEMW cgi oiaiIg oNEM DiliC ixiB mEXn DiaEIgl `Mile dltp DgiPdW xg`NW `Ed lkixc`C FgM e`le li`Fd dwiGde dltp oipAd zxEW©©¦§¨¨§¨§¦¦¨¦§©Ÿ§©§¦¨¤§©©¤¦¦¨¨§¨§¥¨§¦¥¦¦¥¦¥¨©¨¦©©¤¨§¦©¨¨©£¥¤
:cgi wfPd zEIxg` ElAiwe zFUrl dk`lOd.áéiç ïBøçàä àéðúäå:DgiPdW lkixc`.úeøéëNa:aiIg oFxg`d.úeðìa÷aodn cg` cIn dltp `lC `kid oiaiIg oNEM ©§¨¨©£§¦§©§©©¤¤©©§¨©§¨¨©£©¨©§¦¨¤¦¦¨¦§¦¨©£©¨§©§¨¨©¨¦¥¨§Ÿ¨§¨¦©¤¨¥¤

:dti zaXEin `dYW xFnWl oNEM lre'éðúî.eæ áb ìò eæ úBpb ézL:KEnp Dzirwxw Dlv`We DFaB Dzirwxw zg`d Efl Ef zFkEnq.íézðéa ÷øiäåDaFBd ztiwfA §©¨¦§¤§¥§¤¤¨¤§¥¦©©§§¨©©©§¨¦¨¨©§¤¤§¨©§¨¦¨¨§©¨¨¥§©¦¦§¦©©©
:milvA F` minEW Wi EGn ddFaB EGW.ïBéìò ìL:wpFi `Ed FNXnE `Ed Fxtr ixdW.ïBzçz ìL:gpEn `Ed FxiE` lrW.øôò Búpb úBàlîì:dpFilrl Frwxw deWn ¤§¨¦¥¦§¨¦¤¤§¤£¥£¨¦¤¥¤©§¤©©¦¨§©¦¨¨¨©§¤©§¨¨¤§¨

.äæ ìò äæ úBçîì ïéìBëé ïä ïäéðML øçàî î"ø øîà:FzPB zF`Nnl oFYgYde Fxtr lFHil oFilr o`M df wxi `di `NW.éç äæ ÷øé ïëéäî ïéàBø`EdW mFwOn ¨©¥©©¤§¥¤¥§¦¦§¤©¤¤Ÿ§¥¨¨¤©¤§¦£¨§©©§§©¦¨¦¥¥¨¨¨¤©¦¨¤
:ozPi Fl lcbe wpFi.BlL elà éøä ìBhéìå Bãé èBLôì ìBëé ïBéìòL ìk:diIg `id FxtrnE li`Fd n"x xn`cM.ïBzçz ìL øàMäåxwtn ixEwt` DitEB `Ed oFilre ¥§¨¥¦¨¥¨¤¤§¨¦§¨§¦£¥¥¤¦§¨©¦¥£¨¦©¨§©§¨¤©§§¤§¥©§¥©§©

:hFwlle Fxiag lW KFzl qpMil zEWx lFHil Fl `Ed i`pBW DiAbl Edl'îâ.Bøwéòa:wxId iWxW.BôBða:EdA ibilR oFYgY lW FxiE`A oiiElY odW itl §§©¥¤§©¦§¦¨¥§¤£¥§¦§§¦¨¨§¥©¨¨§§¦¤¥§¦§©¦¤©§§¦¥§
ïìéà

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

àzøååçîzrWA `NW 'ipzn iPWn `l i`O`e z"`e .dcEdi 'xM `lC 'ipzn ©§©§¨©§¦§Ÿ§§¨§§©©Ÿ§©¥©§¦¤Ÿ¦§©
gipOdA iPWncM lMd ixace milaf z`vFd(mye .l sc w"a)'ipzO` ¨©§¨¦§¦§¥©Ÿ§¦§©¥§©¥¦©©©§¦

`l ikdlE milaf z`vFd zrWA `NW ixii`C Dil `hiWR `kdC l"ie mzdC§¨¨§§¨¨§¦¨¥§©§¥¤Ÿ¦§©¨©§¨¦§¨¥Ÿ
'l giPdl xiYn dcEdi 'xe xYl`l laGl zkxvn 'ipznC `d Dil `iWw ded£¨©§¨¥¨§©§¦©§¤¤©¤¤§©§©§§¨©¦§©¦©

dcEdi 'xM `z` ivn `l ikdl `N` mFi¤¨§¨¥Ÿ¨¥¨¨§§¨
ENit` wiGdX dn mNWl aiIgnC mEXn¦¦§©¥§©¥©¤¦¦£¦
zEWx Fl WIW dPhw drW `iddA wiGd¦¦§©¦¨¨§©¨¤¥§
WIW oeiM drW DzF` dcEdi iAxlE giPdl§©¦©§©¦§¨¨¨¨¥¨¤¥
rnWn oizipznC l"ire xEhR zEWx Fl§¨§§©§¦¦©§©
ipYwCn milaf z`vFd zrWA ixii`C§©§¥¦§©¨©§¨¦¦§¨¨¥
lAfl oilibxW drWA rnWn lAfn lAfOd©§©¥§©¥©§©§¨¨¤§¦¦§©¥
ixW dcEdi iAxC Dil dWw ded `lC `de§¨§Ÿ£¨¨¤¥§©¦§¨¨¥
`Mi`C mEXn xYl`l 'ipznE mFi miWlW§Ÿ¦©§¦§©§©¦§¦¨
xdnIW l"nw daFh dvr oizipznC xninl§¥©§©§¦¦¥¨¨¤§©¥

:wiGdX dn mNWl Kxhvi `NW¤Ÿ¦§¨¥§©¥©¤¦¦
`ipze

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

éøácî déì éøîà÷ éëä øîBà äzà äîeïéà eðéøáãì E ©©¨¥¨¥¨©§¥¥¦§¨¤¦§¨¥¥
ïðçBé éaø øîà ïéáø àúà ék ïëå øeaö ìMî ïéàä¦¦¤¦§¥¦¨¨¨¦¨©©¦¨¨
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ìëéøãà ìëéøãàì øñnL éàpaä áéiç éàpaä éàpaì øñnL ózkä áéiç ózkä ózkì øñnL¤¨©©©¨©©¨©¨©©¨¤¨©©©©©©©©¨©©©¤¨©¨©§¦¨©§¦¨
ì ïéáéiç ïlek ä÷éfäå ñBîécä ìò ïáà çépä íàå áéiçíéøeèt ïleëå áéiç ïBøçà àéðúäå ílL ©¨§¦¦¦©¤¤©©¦§¦¦¨¨©¨¦§©¥§¨©§¨©£©¨§¨§¦

:úeðìa÷a ïàk úeøéëNa ïàk àéL÷ àì'éðúîî"ø íézðéa ÷øiäå eæ áb ìò eæ úBpb ézL Ÿ©§¨©¦§¦©§©§¨§¥¦©©§©¨¨¥§©¦
L øîBàïéà Bøôò úà çwéì ïBéìòä äöøé íà î"ø øîà ïBzçz ìL øîBà äãeäé 'ø ïBéìò ì ¥¤¤§§¨¥¤©§¨©¦¦§¤¨¤§¦©¤£¨¥

øçàî î"ø øîà äæ ÷øé ïàk ïéà Búpb úà úBàlîì ïBzçzä äöøé íà äãeäé 'ø øîà ÷øé ïàk©¨¨¨©§¨¦¦§¤©©§§©¤¦¨¥©¨¨¤¨©¥©©
èBLôì ìBëé ïBéìòäL ìk ù"ø øîà éç äæ ÷øé ïëéäî ïéàBø äæ ìò äæ úBçîì ïéìBëé ïäéðML¤§¥¤§¦¦§¤©¤¦¥¥¨¨¨¤©¨©¨¤¨¤§¨¦§

:ïBzçz ìL øàMäåBlL àeä éøä ìBhéìå Bãé úà'îâéâéìt àì àîìò élek Bøwéòa àáø øîà ¤¨§¦£¥¤§©§¨¤©§¨©¨¨§¦¨¥©§¨Ÿ§¦¥
éãL ïðéøîà àì øáñ äãeäé 'øå Bøwéò øúa BôBð éãL øáñ î"ø BôBða éâéìt ék éåä ïBéìòc§¤§£¥¦§¦¥§¨©§¥¨©¦¨§§¨¨©Ÿ©§¦¨§¥
ìòa ìL elà éøä ïéLøMä ïîe òæbä ïî àöBiä àéðúc (eäééîòèì àcæàå) Bøwéò øúa BôBð¨©¦¨§©§¨§©§©§§©§¨©¥¦©¤©¦©¨¨¦£¥¥¤©©
ò÷øwä ìòa ìL ïéLøMä ïîe ïìéàä ìòa ìL òæbä ïî øîBà äãeäé 'ø øéàî 'ø éøác ò÷øwä©©§©¦§¥¥¦§¨¥¦©¤©¤©©¨¦¨¦©¨¨¦¤©©©©§©
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בבא מציעא. פרק עשירי - הבית והעלייה דף קיח עמוד ב - מתוך מהדורת טובי'ס
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc `rivn `aa(iyiy meil)

iqei iaxl minkg exn`y dne,'øîBà äzà äîe'migitqdy mzpeek oi` ©©¨¥
`l` ,xwtda dpew dpi` dhad ixdy ,mixneyl mipwp,déì éøîà÷ éëä̈¦¨¨§¥¥

éøácî,E,mpiga exnyiyeðéøáãìminkgy mixaeq ep`y ,epzxaql - ¦§¨¤¦§¨¥
xnyy xneyd ok m` ,dkyld znexzn xky mixneyd elawiy epwiz

dkylay sqkay `vnpe ,minkg el epwdy df sqk lawn epi` ixd ,mpiga
el` zepaxwy `vnpe ,xeaiv zepaxw mipew df sqkn ixde ,cigi ly sqk yi

e ,cigi ly sqkn epwpïéàmd.øeaö ìMî ïéàaoi`y minkg mixaeq okle ¥¨¦¦¤¦
.mpiga xenyl leki xneyd

dhady ,dpexg`d `pyild enk mixaeq mi`xen` cery zx`an `xnbd
ilral oiyyeg' zxaqa iqei iaxe minkg ewlgpe ,dpew dpi` xwtda

:'zerexfàúà ék ïëå[`a xy`k-]ïéáøxn` `ed ,laal l`xyi ux`n §¥¦¨¨¨¦
yeäééðéa àkéà úBòBøæ éìòáì ïéLLBç ,ïðçBé éaø øîàewlgp dfay - ¨©©¦¨¨§¦§©£¥§¦¨¥©§

:`ziixaa

äðùî
ote`a ,miaxd zeyxa ynzydl mc`l xzen ote` dfi`a zx`an dpynd

:miaxd zeyx ipal wfid jkn ribiy okziyíéaøä úeLøì ìáæ àéöBnä- ©¦¤¤¦§¨©¦
,edcy lafl ezgwl ick miaxd zeyxl ely ztxdn laf `ivedl dvexd
ipal wifdl leki lafd ixdy ,myn edegwiy cr my ezedydl i`yx epi`

`l` ,miaxd zeyxàéöBnä,lafd z`àéöBî,eze`ìaæîäåzeyxa oiznn ©¦¦§©§©¥
e cin eze` gwele ,miaxdìaæî.dpibd e` dcyd z` §©¥

,íéaøä úeLøa èéè ïéøBL ïéàmini mina hih zexyl mibdepy zenewna ¥¦¦¦§¨©¦
,cg` mewna miaxåokíéðáì íéðáBì ïéàel` mixacy ,miaxd zeyxa §¥§¦§¥¦

,miaxd zeyx ipal mirixtnïéìáBb ìáàíéaøä úeLøa èéèzpn lr £¨§¦¦¦§¨©¦
,miaxd zeyx ipal rixtn epi` df yinyz oky ,oipaa cin ezzlàì ìáà£¨Ÿ

my milaeb,íéðáì.mdl rixtn df yeniy oky §¥¦
äðBaäzepal dvexd -,íéaøä úeLøamipa` myl `iadl i`yx epi` ©¤¦§¨©¦

`l` ,my ozedydleàéáî ,íéðáà àéánä,oze`äðBaäåeicin oze` lawn ©¥¦£¨¦¥¦§©¤
e÷éfä íàå .äðBaote`a s`e -zeyxl lafd z` `ivedy ,jk dyry ¤§¦¦¦

mipa` `iady e` ,miaxd zeyxa hih laby e` ,dpibl egwl cine miaxd

zeyxa eidy onfa wifd m` ,ok it lr s` ,dpead mgwl cine miaxd zeyxl
,miaxd,÷éfäM äî ílLîs`.jk zeyrl xzenyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©¥©¤¦¦©¨¦§¤©§¦¥
,øîBà`l` ,zeyxa dyr oky ,eiwfp lr mlyl aiig epi`y wx `lóà ¥©

ìL éðôì Bzëàìî úà àeä ïwúîíBé íéL`iadl leki ,zepal dvexd - §©¥¤§©§¦§¥§Ÿ¦
mc` wfip m`e ,zepal ligzny iptl mei miyly ,oipal zepken eidiy mipa`

:mlyln xeht ,el` mipa` ici lr

àøîâ
:dpynd z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbdàîéì`xnbd zxaeq - ¥¨

y ,xnelàìc ïéúéðúîzxaeq dpi` -äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøk ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨
àéöBî íãà ,íéìáæ úàöBä úòLa ,øîBàz` `ivedl i`yx -Bìáæ ¥¦§©¨©§¨¦¨¨¦¦§

BøáBöå ,íéaøä úeLøìmy exaevl i`yxe -ìL ìkàäiL éãk ,íBé íéL ¦§¨©¦§§¨§Ÿ¦§¥¤§¥
,äîäa éìâøáe íãà éìâøa óBMéðzeyrl xzene ,lafl dliren mzqixcy ¦§©§¥¨¨§©§¥§¥¨

meyn ok,õøàä úà ìàøNéì òLBäé ìéçðä ïk úðî ìòLmnir dpzdy ¤©§¨¥¦§¦§ª©§¦§¨¥¤¨¨¤
dxq`y epizpyny ,`vnpe .df ote`a elaf z` `ivedl i`yx mc` didiy

.dcedi iax ly ezrck diepy dpi` ,miaxd zeyxa laf zedydl

:`xnbd zvxznàîéz eléôàk zxaeq epizpyny xn`z -,äãeäé éaøl` £¦¥¨©¦§¨
y xnel xyt` oky ,dywL ,äãeäé éaø äãBîlaf `ivedl xzeny s` ¤©¦§¨¤

j` ,miaxd zeyxl÷éfä íàdfaì áéiç,ílLoi`y dxn` dpyndy dne ¦¦¦©¨§©¥
my ddyi `ly ,daeh dvr wx `l` oicd xwirn epi` ,laf my zedydl

.ewfpa aiigzi `ly ick ,elaf z` mc`
:`xnbd dywnïðúäåzeyxa xp gipdy mc` oiprl (:aq w"a) epipy ixde - §¨§©

,xpd lra aiigy ,xpd on ozytd wlcpe ozyt oerh lnb my xare miaxd
y epipyeøeèt àeäL äkeðç øða ,äãeäé éaø äãBîxp did df xp m`y - ¤©¦§¨§¥£¨¤¨

xeht xpd lra ,dkepg.úeLøa äNBò àeäL éðtî:`xnbd zxxaneéàî ¦§¥¤¤¦§©
åàìa dyry meyn xeht dkepg xpay ,dcedi iax zpeek oi` m`d -úeLø ©§

,ïéc úéácdyer `ed ixd ,miaxd zeyxl laf `iveny in s` ,ok m`e §¥¦
.xeht zeidl `ed jixve ,oic zia zeyxa

:`xnbd zvxzn,àì,oic zia zeyxa dyry meyn xhet dcedi iax oi` Ÿ
a dyer `edy meyn `l`,äåöîc úeLøzia zeyxa wx dyer `ed m` j` §§¦§¨

`ivendy dcedi iax xaeqy okzi ,ok m`e .aiig ,devn dfa yiy `la oic
epizpyny okzie ,e`ivedl zeyx el yiy s` ewfpa aiig miaxd zeyxl laf

.dcedi iax zrck `id
:`xnbd dywneøîàL elà ìk ,àéðúäåy minkgïéøzeîodì÷ì÷ì §¨©§¨¨¥¤¨§¨¦§©§¥
,íéaøä úeLøay `ed oicdì áéiç ,÷éfä íàøèBt äãeäé éaøå ,ílL. ¦§¨©¦¦¦¦©¨§©¥§©¦§¨¥

iax zrck dpi` i`ce ,miaxd zeyxa laf zedydl dxq`y dpynd ,ok m`e
miaxd zeyxa elaf mc` ddyi `ly ,daeh dvr efy xnel oi` oky ,dcedi
zngn wfid mxbp m` s` ,dcedi iax zrcl ixdy ,ewfpa aiigzi `ly ick

zeyxl laf `ivedl exizd minkg ezrcl ixdy ,mixeht milrad ,lafd
.miaxd

,`pwqnl `xnbd dlrnàlàok`àzøåeçîy i`ce -ïéúéðúî`idàìc ¤¨§©©§¨©§¦¦§Ÿ
kzrc.äãeäé éaø §©¦§¨

exizdy dlert dyery iny ,mixaeqd mi`pz cer yiy ,zx`an `xnbd
:ef dlert ici lr mxbpy wfp lr mlyln xeht ,dzeyrl minkg eløîà̈©

àøéáñ eälek ,ïBòîL éaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå äãeäé éaø ,éiaà©©¥©¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§§§¦¨
eäìy ,mixaeq mzyely -íéîëç Bì eðúpL íB÷î ìkmc`lúeLø §¨¨¤¨§£¨¦§

,znieqn dlert zeyrl÷éfäå,dci lrøeèt.mlyln`xnbd zx`ane §¦¦¨
.jk mixaeq el` mi`pzy epcnl okidïøîàc àä ,äãeäé éaø`ziixaa ©¦§¨¨©£¨¨

xhet dcedi iax ,miaxd zeyxa lwlwl mixzeny exn`y el` lky ,lirl
.wifd m`

ïðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,epizpyna,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¨¦§¤©§¦¥¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥
àeä ïwúî óài`padìL éðôì Bzëàìî úàíBé íéL`iadl i`yxy - ©§©¥¤§©§¦§¥§Ÿ¦

,my ozedydle ,zepal ligzdl dvexy iptl mei 'l miaxd zeyxl mipal

.mlyln xeht ,ewifd m`e
ïðúc ,ïBòîL éaø,(:k a"a)Bãéîòî äéäxepzläéiìòa,ziad lrnyéøöC ©¦¦§¦§©¨¨©£¦©£¦¨¨¦

åézçz àäiLxepzd zgz -äáéæòîiaeraìLíéçôè äLick ,zegtl ¤§¥©§¨©£¦¨§Ÿ¨§¨¦
.bbd zexew z` xepzd wilci `lyäøéëáe,dilra dxik cinrn did m` - §¦¨

iaera daifrna ic,çôè.xepzd megn ohw dxikd meg oky,÷éfä íàå ¤©§¦¦¦
,eaiaqy dne ziad sxypy÷éfäM äî ílLî.jk wigxdy s`ïBòîL éaø §©¥©¤¦¦©¦¦§

eøîà àì ,øîBàz` minkgàlà ,eìlä íéøeòéMä ìkxnel ickíàL ¥Ÿ¨§¨©¦¦©¨¤¨¤¦
z`f lkae ,jk wigxdlî øeèt ,÷éfä,ílLexn`y enk dyr ixdy ¦¦¨¦§©¥

.minkg

:df wfid mlyn in `xnbd zxxan ,dipa ici lry wfid ipic exkfpy ab`
ávçä ,ïðaø eðz,xdd on mipa`d aveg -øñnLdaevg oa`,úzqì ¨©¨¨©©¨¤¨©©©¨

,dwifde zzqd cin dltpe ,dwlge zraexn didzy dze` zzqnyúzqä©©¨
áéiç.dxneyl eilr did lhen ixdy ,df wfp lr mlyløñnL úzqäz` ©¨©©¨¤¨©

zzzeqnd oa`dønçìxngd cin dltpe ,dipad mewnl dze` liaend ©©¨
,dwifde.áéiç ønçäózkì øñnL ønçälr cnerd i`pal dze` hiyend ©©¨©¨©©¨¤¨©©©¨

,dwifde szkd cin dltpe ,dnegd cnrnøñnL ózkä .áéiç ózkä©©¨©¨©©¨¤¨©
éàpaì,dwifde ecin dltpe ,ciqa dxagl dnewna dze` gipnyéàpaä ©©©©©©

L éàpaä .áéiçe dnega dze` gipdøñndze`ìëéøãàìz` xyiind - ©¨©©©¤¨©¨©§¦¨
uegn zhlea e` dnewr didz `ly ,dl ie`xd mewna zayei didzy oa`d

,dwifde lkixc`d cin dltpe ,oipad zneglçépä íàå .áéiç ìëéøãà©§¦¨©¨§¦¦¦©
d z` lkixc`dñBîécä ìò ïáàz` miiqe ,[oipaa mipald zxey-] ¤¤©©¦

dltp myne ,ezk`lnì ïéáéiç ïlek ,ä÷éfäå,ílLdltp oa`dy oeiky §¦¦¨¨©¨¦§©¥
micaer mleky o`k xaecne zeide ,egkn aygp df oi` ,dgipdy xg`l
lr zeixg`d zlhen ,ef dk`lna mitzey mleke [oldl x`eank] zeplawa

.mlek

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa,íéøeèt ïleëå áéiç ïBøçàx`eane §¨©§¨©£©¨§¨§¦
:zvxzne .aiig lkixc`d wxyïàk ,àéL÷ àìdaiigy ,dipyd `ziixaa - Ÿ©§¨¨

xaecn ,lkixc`d z` wxúeøéëNampi`e ,zexikya mlek ecary - ¦§¦
,ezk`ln z` xnb xy`k dpnn wlzqd cg` lk `l` ,ef dceara mitzey

eïàkxaecn ,mlek z` zaiigny dpey`xd `ziixaa -úeðìa÷amleky - ¨§©§¨
m`y `l` .miaiig mlek okle ,dnilydl mdilr lhene dk`lna mitzey

mc`e ,egkn mxbp wfpd oky ,aiig ecal `ed ,mdn cg` cin oa`d dltp
:qpe`a wifd m` s` ,mlerl cren
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iqei iaxl minkg exn`y dne,'øîBà äzà äîe'migitqdy mzpeek oi` ©©¨¥
`l` ,xwtda dpew dpi` dhad ixdy ,mixneyl mipwp,déì éøîà÷ éëä̈¦¨¨§¥¥

éøácî,E,mpiga exnyiyeðéøáãìminkgy mixaeq ep`y ,epzxaql - ¦§¨¤¦§¨¥
xnyy xneyd ok m` ,dkyld znexzn xky mixneyd elawiy epwiz

dkylay sqkay `vnpe ,minkg el epwdy df sqk lawn epi` ixd ,mpiga
el` zepaxwy `vnpe ,xeaiv zepaxw mipew df sqkn ixde ,cigi ly sqk yi

e ,cigi ly sqkn epwpïéàmd.øeaö ìMî ïéàaoi`y minkg mixaeq okle ¥¨¦¦¤¦
.mpiga xenyl leki xneyd

dhady ,dpexg`d `pyild enk mixaeq mi`xen` cery zx`an `xnbd
ilral oiyyeg' zxaqa iqei iaxe minkg ewlgpe ,dpew dpi` xwtda

:'zerexfàúà ék ïëå[`a xy`k-]ïéáøxn` `ed ,laal l`xyi ux`n §¥¦¨¨¨¦
yeäééðéa àkéà úBòBøæ éìòáì ïéLLBç ,ïðçBé éaø øîàewlgp dfay - ¨©©¦¨¨§¦§©£¥§¦¨¥©§

:`ziixaa

äðùî
ote`a ,miaxd zeyxa ynzydl mc`l xzen ote` dfi`a zx`an dpynd

:miaxd zeyx ipal wfid jkn ribiy okziyíéaøä úeLøì ìáæ àéöBnä- ©¦¤¤¦§¨©¦
,edcy lafl ezgwl ick miaxd zeyxl ely ztxdn laf `ivedl dvexd
ipal wifdl leki lafd ixdy ,myn edegwiy cr my ezedydl i`yx epi`

`l` ,miaxd zeyxàéöBnä,lafd z`àéöBî,eze`ìaæîäåzeyxa oiznn ©¦¦§©§©¥
e cin eze` gwele ,miaxdìaæî.dpibd e` dcyd z` §©¥

,íéaøä úeLøa èéè ïéøBL ïéàmini mina hih zexyl mibdepy zenewna ¥¦¦¦§¨©¦
,cg` mewna miaxåokíéðáì íéðáBì ïéàel` mixacy ,miaxd zeyxa §¥§¦§¥¦

,miaxd zeyx ipal mirixtnïéìáBb ìáàíéaøä úeLøa èéèzpn lr £¨§¦¦¦§¨©¦
,miaxd zeyx ipal rixtn epi` df yinyz oky ,oipaa cin ezzlàì ìáà£¨Ÿ

my milaeb,íéðáì.mdl rixtn df yeniy oky §¥¦
äðBaäzepal dvexd -,íéaøä úeLøamipa` myl `iadl i`yx epi` ©¤¦§¨©¦

`l` ,my ozedydleàéáî ,íéðáà àéánä,oze`äðBaäåeicin oze` lawn ©¥¦£¨¦¥¦§©¤
e÷éfä íàå .äðBaote`a s`e -zeyxl lafd z` `ivedy ,jk dyry ¤§¦¦¦

mipa` `iady e` ,miaxd zeyxa hih laby e` ,dpibl egwl cine miaxd

zeyxa eidy onfa wifd m` ,ok it lr s` ,dpead mgwl cine miaxd zeyxl
,miaxd,÷éfäM äî ílLîs`.jk zeyrl xzenyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©¥©¤¦¦©¨¦§¤©§¦¥
,øîBà`l` ,zeyxa dyr oky ,eiwfp lr mlyl aiig epi`y wx `lóà ¥©

ìL éðôì Bzëàìî úà àeä ïwúîíBé íéL`iadl leki ,zepal dvexd - §©¥¤§©§¦§¥§Ÿ¦
mc` wfip m`e ,zepal ligzny iptl mei miyly ,oipal zepken eidiy mipa`

:mlyln xeht ,el` mipa` ici lr

àøîâ
:dpynd z` dpyy `pzd `ed in zxxan `xnbdàîéì`xnbd zxaeq - ¥¨

y ,xnelàìc ïéúéðúîzxaeq dpi` -äãeäé éaø ,àéðúc ,äãeäé éaøk ©§¦¦§Ÿ§©¦§¨§©§¨©¦§¨
àéöBî íãà ,íéìáæ úàöBä úòLa ,øîBàz` `ivedl i`yx -Bìáæ ¥¦§©¨©§¨¦¨¨¦¦§

BøáBöå ,íéaøä úeLøìmy exaevl i`yxe -ìL ìkàäiL éãk ,íBé íéL ¦§¨©¦§§¨§Ÿ¦§¥¤§¥
,äîäa éìâøáe íãà éìâøa óBMéðzeyrl xzene ,lafl dliren mzqixcy ¦§©§¥¨¨§©§¥§¥¨

meyn ok,õøàä úà ìàøNéì òLBäé ìéçðä ïk úðî ìòLmnir dpzdy ¤©§¨¥¦§¦§ª©§¦§¨¥¤¨¨¤
dxq`y epizpyny ,`vnpe .df ote`a elaf z` `ivedl i`yx mc` didiy

.dcedi iax ly ezrck diepy dpi` ,miaxd zeyxa laf zedydl

:`xnbd zvxznàîéz eléôàk zxaeq epizpyny xn`z -,äãeäé éaøl` £¦¥¨©¦§¨
y xnel xyt` oky ,dywL ,äãeäé éaø äãBîlaf `ivedl xzeny s` ¤©¦§¨¤

j` ,miaxd zeyxl÷éfä íàdfaì áéiç,ílLoi`y dxn` dpyndy dne ¦¦¦©¨§©¥
my ddyi `ly ,daeh dvr wx `l` oicd xwirn epi` ,laf my zedydl

.ewfpa aiigzi `ly ick ,elaf z` mc`
:`xnbd dywnïðúäåzeyxa xp gipdy mc` oiprl (:aq w"a) epipy ixde - §¨§©

,xpd lra aiigy ,xpd on ozytd wlcpe ozyt oerh lnb my xare miaxd
y epipyeøeèt àeäL äkeðç øða ,äãeäé éaø äãBîxp did df xp m`y - ¤©¦§¨§¥£¨¤¨

xeht xpd lra ,dkepg.úeLøa äNBò àeäL éðtî:`xnbd zxxaneéàî ¦§¥¤¤¦§©
åàìa dyry meyn xeht dkepg xpay ,dcedi iax zpeek oi` m`d -úeLø ©§

,ïéc úéácdyer `ed ixd ,miaxd zeyxl laf `iveny in s` ,ok m`e §¥¦
.xeht zeidl `ed jixve ,oic zia zeyxa

:`xnbd zvxzn,àì,oic zia zeyxa dyry meyn xhet dcedi iax oi` Ÿ
a dyer `edy meyn `l`,äåöîc úeLøzia zeyxa wx dyer `ed m` j` §§¦§¨

`ivendy dcedi iax xaeqy okzi ,ok m`e .aiig ,devn dfa yiy `la oic
epizpyny okzie ,e`ivedl zeyx el yiy s` ewfpa aiig miaxd zeyxl laf

.dcedi iax zrck `id
:`xnbd dywneøîàL elà ìk ,àéðúäåy minkgïéøzeîodì÷ì÷ì §¨©§¨¨¥¤¨§¨¦§©§¥
,íéaøä úeLøay `ed oicdì áéiç ,÷éfä íàøèBt äãeäé éaøå ,ílL. ¦§¨©¦¦¦¦©¨§©¥§©¦§¨¥

iax zrck dpi` i`ce ,miaxd zeyxa laf zedydl dxq`y dpynd ,ok m`e
miaxd zeyxa elaf mc` ddyi `ly ,daeh dvr efy xnel oi` oky ,dcedi
zngn wfid mxbp m` s` ,dcedi iax zrcl ixdy ,ewfpa aiigzi `ly ick

zeyxl laf `ivedl exizd minkg ezrcl ixdy ,mixeht milrad ,lafd
.miaxd

,`pwqnl `xnbd dlrnàlàok`àzøåeçîy i`ce -ïéúéðúî`idàìc ¤¨§©©§¨©§¦¦§Ÿ
kzrc.äãeäé éaø §©¦§¨

exizdy dlert dyery iny ,mixaeqd mi`pz cer yiy ,zx`an `xnbd
:ef dlert ici lr mxbpy wfp lr mlyln xeht ,dzeyrl minkg eløîà̈©

àøéáñ eälek ,ïBòîL éaøå ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå äãeäé éaø ,éiaà©©¥©¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©¦¦§§§¦¨
eäìy ,mixaeq mzyely -íéîëç Bì eðúpL íB÷î ìkmc`lúeLø §¨¨¤¨§£¨¦§

,znieqn dlert zeyrl÷éfäå,dci lrøeèt.mlyln`xnbd zx`ane §¦¦¨
.jk mixaeq el` mi`pzy epcnl okidïøîàc àä ,äãeäé éaø`ziixaa ©¦§¨¨©£¨¨

xhet dcedi iax ,miaxd zeyxa lwlwl mixzeny exn`y el` lky ,lirl
.wifd m`

ïðúc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,epizpyna,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¨¦§¤©§¦¥¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥
àeä ïwúî óài`padìL éðôì Bzëàìî úàíBé íéL`iadl i`yxy - ©§©¥¤§©§¦§¥§Ÿ¦

,my ozedydle ,zepal ligzdl dvexy iptl mei 'l miaxd zeyxl mipal

.mlyln xeht ,ewifd m`e
ïðúc ,ïBòîL éaø,(:k a"a)Bãéîòî äéäxepzläéiìòa,ziad lrnyéøöC ©¦¦§¦§©¨¨©£¦©£¦¨¨¦

åézçz àäiLxepzd zgz -äáéæòîiaeraìLíéçôè äLick ,zegtl ¤§¥©§¨©£¦¨§Ÿ¨§¨¦
.bbd zexew z` xepzd wilci `lyäøéëáe,dilra dxik cinrn did m` - §¦¨

iaera daifrna ic,çôè.xepzd megn ohw dxikd meg oky,÷éfä íàå ¤©§¦¦¦
,eaiaqy dne ziad sxypy÷éfäM äî ílLî.jk wigxdy s`ïBòîL éaø §©¥©¤¦¦©¦¦§

eøîà àì ,øîBàz` minkgàlà ,eìlä íéøeòéMä ìkxnel ickíàL ¥Ÿ¨§¨©¦¦©¨¤¨¤¦
z`f lkae ,jk wigxdlî øeèt ,÷éfä,ílLexn`y enk dyr ixdy ¦¦¨¦§©¥

.minkg

:df wfid mlyn in `xnbd zxxan ,dipa ici lry wfid ipic exkfpy ab`
ávçä ,ïðaø eðz,xdd on mipa`d aveg -øñnLdaevg oa`,úzqì ¨©¨¨©©¨¤¨©©©¨

,dwifde zzqd cin dltpe ,dwlge zraexn didzy dze` zzqnyúzqä©©¨
áéiç.dxneyl eilr did lhen ixdy ,df wfp lr mlyløñnL úzqäz` ©¨©©¨¤¨©

zzzeqnd oa`dønçìxngd cin dltpe ,dipad mewnl dze` liaend ©©¨
,dwifde.áéiç ønçäózkì øñnL ønçälr cnerd i`pal dze` hiyend ©©¨©¨©©¨¤¨©©©¨

,dwifde szkd cin dltpe ,dnegd cnrnøñnL ózkä .áéiç ózkä©©¨©¨©©¨¤¨©
éàpaì,dwifde ecin dltpe ,ciqa dxagl dnewna dze` gipnyéàpaä ©©©©©©

L éàpaä .áéiçe dnega dze` gipdøñndze`ìëéøãàìz` xyiind - ©¨©©©¤¨©¨©§¦¨
uegn zhlea e` dnewr didz `ly ,dl ie`xd mewna zayei didzy oa`d

,dwifde lkixc`d cin dltpe ,oipad zneglçépä íàå .áéiç ìëéøãà©§¦¨©¨§¦¦¦©
d z` lkixc`dñBîécä ìò ïáàz` miiqe ,[oipaa mipald zxey-] ¤¤©©¦

dltp myne ,ezk`lnì ïéáéiç ïlek ,ä÷éfäå,ílLdltp oa`dy oeiky §¦¦¨¨©¨¦§©¥
micaer mleky o`k xaecne zeide ,egkn aygp df oi` ,dgipdy xg`l
lr zeixg`d zlhen ,ef dk`lna mitzey mleke [oldl x`eank] zeplawa

.mlek

:`xnbd dywnàéðúäå,`ziixaa,íéøeèt ïleëå áéiç ïBøçàx`eane §¨©§¨©£©¨§¨§¦
:zvxzne .aiig lkixc`d wxyïàk ,àéL÷ àìdaiigy ,dipyd `ziixaa - Ÿ©§¨¨

xaecn ,lkixc`d z` wxúeøéëNampi`e ,zexikya mlek ecary - ¦§¦
,ezk`ln z` xnb xy`k dpnn wlzqd cg` lk `l` ,ef dceara mitzey

eïàkxaecn ,mlek z` zaiigny dpey`xd `ziixaa -úeðìa÷amleky - ¨§©§¨
m`y `l` .miaiig mlek okle ,dnilydl mdilr lhene dk`lna mitzey

mc`e ,egkn mxbp wfpd oky ,aiig ecal `ed ,mdn cg` cin oa`d dltp
:qpe`a wifd m` s` ,mlerl cren
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המשך בעמוד קכ



xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hiw sc `rivn `aa(ycew zay meil)

ïðúe`ziixaaénðlàðååb éàä ék äìøò éabote`a mb mi`pzd ewlgpy - §©©¦©¥¨§¨¦©©§¨
,epipyy ,dfàöBiä ïìéàoiae òæbä ïîoia,äìøòa áéiç ,ïéLøMä ïîoli`k ¦¨©¥¦©¤©¦©¨¨¦©¨§¨§¨

,oyid oli`dn wlgk oecip epi`e ,ycg,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
`veid,òæbä ïîe ,oyi oli`k oecipøeèt`veid j` ,dlxrdn,ïéLøMä ïî ¦©¤©¨¦©¨¨¦

e ycg oli`k oecipáéiç.dlxra ©¨
,dlxr iabl mbe xknne gwn iabl mb mi`pzd ewlgp recn ,zxxan `xnbd

:cg` mewna mzwelgn z` epl rinydl ic did `leéëéøöejxev yie - §¦¥
meyn ,el` mi`yep ipya zwelgnd z` rinydlàúéén÷ ïðéòeîLà éàc§¦©§¦¨©©§¨

,xknne gwn iabl ,dpey`xd mzwelgn z` wx epl mirinyn eid m` -
wxy mixaeq epiidàäaxknne gwna -äãeäé éaø øîà÷rfbd on `veidy §¨¨¨©©¦§¨

,oyid oli`d on wlgk oecipàðBîîc íeMî,dfa xingdl oi`e ,`edìáà ¦§¨¨£¨
àøeqéàc ,äìøò éab,`edøéàî éaøì déì éãBî àîéàmixaeq epiid - ©¥¨§¨§¦¨¥¨¥¥§©¦¥¦

eaiigle ,ycg oli`k epecl xingdl yiy ,xi`n iax zrcl dcen `edy

.dlxraàäa øîzéà éàåiabl wx mzwelgn z` mirinyn eid m`e - §¦¦§©§¨
wxy mixaeq epiid ,dlxràäadlxra -øéàî éaø øîà÷on `veidy §¨¨¨©©¦¥¦

,dfa mixingne xeqi` edf dlxry meyn ,ycg oli`k oecip rfbdìáà£¨
àéääa,oenn dfy ,xknne gwn iabl -déì éãBî àîéàmixaeq epiid - §©¦¥¨¥¥

xi`n iax dcenyìzrc,äãeäé éaø.ycg oli`k oecip rfbdn `veid oi`y §©¦§¨

okléëéøö:mi`yepd ipya mzwelgn rinydl §¦¥
:dpyna epipyèBLôì ìBëé ïBéìòäL ìk ,(øîåà) ïBòîL éaø [øîà]¨©©¦¦§¨¤¨¤§¨¦§

['eëå]:`xnbd zx`an :ely `ed ixd ,lehile eci z`,éàpé éaø éác éøîà §¨§¥§¥©¦©©
ñðàé àlL ãáìáeleki oeilrdy ote`a mixen` oerny iax ixac - ¦§¨¤Ÿ¥¨¥

.dlitpa envr z` okqiy `la wxid z` lehile stekzdl
:`xnbd zl`eyéòal`y -àîézéàå ,ïðò áøe -z`f l`yy mixne` yi ¨¥©¨¨§¦¥¨

,äéîøé éaødpeilrd dpibd lray wxiBôBðì òébîdler etepy meyn ©¦¦§§¨©¦©§
,dlrn itlk,Bøwéòì òébî ïéàåy ote`a e`òébî ïéàå Bøwéòì òébî §¥©¦©§¦¨©¦©§¦¨§¥©¦©

,BôBðì,dhn itlk cxei etepy meynéàî`xnbd dlrn .oicd edn - §©
:`pwqnl:e÷éz¥

:epizpynay zwelgna dkldd dwqtp j`id ,zxxan `xnbdíéøôà øîà̈©¤§©¦
àøôñ,[xteqd-]íeMî ,Lé÷ì Léø ìL Bãéîìz[ly enyn-],Lé÷ì Léø ©§¨©§¦¤¥¨¦¦¥¨¦

äeøîà .ïBòîL éaøk äëìäoerny iax ly ef ezhiy z` exn` -dén÷ £¨¨§©¦¦§£¨¨©¥
àkìî øBáLcgaiye ,l`xyi ipica iwa didy ,qxt jln xeay iptl - §¨©§¨

e ,ezhiy z` jlndeäì øîà,jlndïBòîL éaøì dééèîð ïBéøtàiax - ¨©§©¦§¦§§¥§©¦¦§
:jk xaeqy lr og epzi`n lawi oerny

àòéöî àáá úëñî äì à÷éìñå äééìòäå úéáä êìò ïøãä
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc `rivn `aa(iyiy meil)

äðùî
:jiiy `ed inl wtq yiy mewna egnvy mignva dkef in zx`an dpynd

Bæ áb ìò Bæ úBpb ézLrwxwn ddeab zg`d rwxwy `l` ,efl ef zekenq - §¥©©©
,dipyd÷øiäågnevíéúðéa.zepibd izy oiay sewfd ghya - §©¤¤¥§©¦

,øîBà øéàî éaøwxidïBéìò ìLwpei `ed ixdy ,dpeilrd dpibd lra - ©¦¥¦¥¤¤§
.extrnïBzçz ìL ,øîBà äãeäé éaøixdy ,dpezgzd dpibd lra ly - ©¦§¨¥¤©§

.exiee` lr gpen `ed,øéàî éaø øîàixdBøôò úà çwéì ïBéìòä äöøé íà ¨©©¦¥¦¦¦§¤¨¤§¦©¤£¨
ixd ,dpezgzd dpibd rwxwl erwxw daeb z` zeeydle ,ezpib xtr -ïéà¥

÷øé ïàkdpibd zgzy xtrdn gnev `ed oky ,genvl wxid lkei `l - ¨¤¤
.ely `ed okle ,wxid gnvi `ly zeyrl leki oeilrdy `vnpe .dpeilrd

Búpb úà úBàìîì ïBzçzä äöøé íà ,äãeäé éaø øîàz` zeeydle ,xtr ¨©©¦§¨¦¦§¤©©§§©§¤¦¨
ixd ,dpeilrl dpibd rwxwl ezpib rwxw daeb,÷øé ïàk ïéàgnev `ed oky ¥¨¤¤

gnvi `ly zeyrl leki oezgzdy `vnpe .dpezgzd dpibd lrny xiee`a
.ely `ed okle ,wxidìò äæ úBçîì ïéìBëé ïäéðML øçàî ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¥©©¤§¥¤§¦¦§¤©

äæxidy mexbl -,gnvi `l w,éç äæ ÷øé ïëéäî ïéàBørwxwn wpei `ed ixde ¤¦¥¥¨¤¤¤©
.oeilrl jiiy okle ,dpeilrd dpibd,ïBòîL éaø øîàly zeidl jixv wxid ¨©©¦¦§
,okle ,xi`n iax zrck ,oeilrdìk,dpeilrd dpibl aexw gnevy wxi ¨

ìBhéìå Bãé úà èBLôì ìBëé ïBéìòäL,eze`,øàMäå ,BlL àeä éøäoi`y ¤¨¤§¨¦§¤¨§¦£¥¤§©§¨
`ed ,ci zhyeda eil` ribdl leki oeilrdìLd,ïBzçzexiwtn oeilrd oky ¤©§

.elhile ezpibl qpkdl zeyx oezgzdn ywal el `ed i`pby meyn

àøîâ
:zwelgnd z` zx`an `xnbdBøwéòa ,àáø øîà,[eiyxey-] wxid ly ¨©¨¨§¦¨

éåä ïBéìòc éâéìt àì àîìò élek.oeilrd ly mdy micen mlek -éâéìt ék ¥¨§¨Ÿ§¦¥§¤§£¥¦§¦¥
BôBða.dpezgzd dpibd xie`a miielzd ,milrae mitpra wx ewlgp -éaø §©¦

Bøwéò øúa BôBð éãL ,øáñ øéàîxwirdy enke ,xwird xg` sepd wexf - ¥¦¨©§¥¨©¦¨
.sepd mb jk ,oeilrl jiiyøúa BôBð éãL ïðéøîà àì ,øáñ äãeäé éaøå§©¦§¨¨©Ÿ©§¦©§¥¨©

,Bøwéò.exie`a lcb ixdy ,oezgzd ly `ed ok m`e ¦¨
oke ,xknne gwn iabl dnec ote`a ewlgp el` mi`pzy ,zx`an `xnbd

:dlxr iabl,økîîe çwî éab énð àéðúå] (åäééîòèì àãæàå)ewlgpyék §©§¨©¦©¥¦¨¦§¨¦
[àðååb éàä,df ote`a -àéðúcdpwy mc`y ,xknne gwn oiprl ,`ziixaa ©©§¨§©§¨

lk if` ,rwxw enr dpw `ly `ed oicdy ,exiag ly dcy jeza cg` oli`
ohw oli`àöBiäoia [gnevd-]e òæbä ïîoiaïéLøMä ïîoli`d ly ©¥¦©¤©¦©¨¨¦
,oey`xd,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,ò÷øwä ìòa ìL elà éøä£¥¥¤©©©©§©¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
gnevd,ïìéàä ìòa ìL ,òæbä ïî,gnv epli`n ixdyågnevdïî ¦©¤©¤©©¨¦¨§¦

,ò÷øwä ìòa ìL ,ïéLøMämicen mlek ok m`e .gnv erwxwn ixdy ©¨¨¦¤©©©©§©
zwelgnd lke ,rwxwd lral jiiye ycg oli` edf ,miyxeyd on gnevdy
rfbd ,xi`n iax zrcl .`l e` miyxeyd xg` xxbp oli`d rfb m`d ,`id

iax zrcle ,rwxwd lral jiiy epnn gnevd s`e ,miyxeyd xg` xxbp
,oli`d lral jiiy epnn gnevde ,miyxeyd xg` xxbp rfbd oi` ,dcedi

.gnv epli`n ixdy

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

המשך ביאור זמסכת בבא מציעא זיום שישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc `rivn `aa(iyiy meil)

éøácî ,déìE,eacpziy,äôé äôé íøñîé àì ànL ïðéLééçc eðéøáãìm` ¥¦§¨¤¦§¨¥§©§¦¨¤¨Ÿ¦§§¥¨¤¨¤
ok.øeaö ìMî ïéàa íçì ézLe øîBò ïéàdhad mlek zrcl ok m` ¥¤§¥¤¤¨¦¦¤¦

.dpew xwtda
éøîàc àkéàyàëäå .éð÷ àì ø÷ôäa äèaä àîìò éleëc ,øîà àáø ¦¨§¨§¥¨¨¨©§¥¨§¨©¨¨§¤§¥Ÿ¨¥§¨¨

azxaqeðéwúc ,øáñ àn÷ àpúc ,éâìôéî÷ 'úBòBøæ éìòáì ïðéLééç' §©§¦¨§©£¥§¨¦§§¥§©¨©¨¨©§©¦

epwiz -déì áúéîì ïðaøxneyl zzl -éæeæ òaøà,exkyaéëéä ék ©¨¨§¥©¥©§©¥¦¥¦
e ,ycwdl mixnyp migitqdy lew `viiyúBòBøæ éìòa éòîLéìc- §¦§§¥©£¥§

,dwfga migitq migweld ,minil` miyp` ernyieäéépéî eLøôéìå- §¦§§¦©§
.mdn eyxtieðéwz àì ,øáñ éñBé éaøåilral eyyg `l oky ,jk §©¦¥¨©Ÿ©¦

.zerexf
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המשך ביאור זמסכת בבא מציעא זיום שישי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc `rivn `aa(iriax meil)

:`xnbdàøîéîì éàî ,éëä éàxy`k ziaa xeciy i`ce ,yecigd edn - ¦¨¦©§¥§¨
:`xnbd zvxzn .epzd,éMà áø øîà àlàxaecndéì øîàcxikynd ¤¨¨©©©¦§¨©¥

,'Eì øékNî éðà äæ úéa éab ìòL Bæ äéiìò',rnynyãéaòL àäc- £¦¨¤©©¥©¦¤£¦©§¦§§¨©§¥
d z` xikynd caryy,äéiìòì úéa.ziaa xkeyd xc okleàä éëåoic - ©¦¨£¦¨§¦¨

oicl dnec dfa äNòî ,÷çöé éaø øîà àcà áø øa ïéáø øîàcmc` §¨©¨¦©©©¨¨©©¦¦§¨©£¤§
úéìc' ,Bøéáçì øîàL ãçàef otb -Lzilcen÷ñøt éab ìò[wqxt` ur-] ¤¨¤¨©©£¥¨¦¤©©¥©§¥

,÷ñøtä ø÷òðå ,'Eì øëBî éðà äæwqxt xkend my rhiy gweld raze ¤£¦¥§§¤¡©©©§¥
,wqxt lr zilcend otb el xkn ixdy ,xg`,àéiç éaø éðôì äNòî àáe¨©£¤¦§¥©¦¦¨

øîàå,xkenl `iig iaxúéìcäL ïîæ ìk ,÷ñøt Bì ãéîòäì äzà áéiç' §¨©©¨©¨§©£¦©§¥¨§©¤©¨¦
àîéé÷oke ,zilcl careyn wqxt`dy rnyn ef oeyl ,ok m`e .'[zniiw-] ©§¨
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,Bøwéò.exie`a lcb ixdy ,oezgzd ly `ed ok m`e ¦¨
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בבא מציעא. פרק עשירי - הבית והעלייה דף קיט עמוד א - מתוך מהדורת טובי'ס
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה לשאלתו במכתבו

א( באם ימשיך בלימוד התניא.

בדורנו  אשר  התורה  פנימיות  לימוד  שמוכרח  ופשוט  מובן  כי  ח"ו  בזה  והספק  השאלה  ולפלא 

נתגלתה בתורת החסידות, ועיין בדברי רבנו ר"ח וויטל בהקדמתו לשער ההקדמות ומה שהעתיק מדברי 

הזהר הק' בזה, דברים מבהילים, וראה ג"כ קונטרס עץ חיים לכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( אביו של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בארוכה עד"ז, ואפילו אלו שהן מתלמידי תלמידיו של הגר"א 

הנה זה לשון הגר"א בענין הנ"ל. "וכל זמן שאינו מבין הסוד אפילו הפשט אינו ברור בידו, ומי שהי' יכול 

להשיג סודות התורה והוא לא השתדל להשיגן נידון בדינין קשין ר"ל, והעוסקים ברמז וסדר אין יצר הרע 

יכול להתגרות בהם" ]הועתק בספר אבן שלמה פרק ח' וש"נ[.

כיון  היום,  במשך  בטלים  בדברים  מיעוט  הוא  בתפלה,  מחשבות  לבלבול  היעוצות  מהעצות  ב( 

וגם לימוד  ולימוד מבפנים הסידור והספר, תפלה  שברובא דרובא הם המקור למחשבות בטלות, תפלה 

בטהרה, ז.א. ע"י זהירות בטבילת עזרא, והפרשה לצדקה קודם תפלת הבקר בימות החול, ולכל לראש 

בלשון המשנה, יקבל עליו עול מלכות שמים ואחרי כן יקבל עליו עול תורה ומצות, והשפעתו על חבריו בכל 

האמור, הנה זכות הרבים זו תעמוד לו להצליח בענינים אלו.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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Y åðçìù øãñì íãà êéøö [àשבעל משמע רבנו מלשו�
זאת יעשה .1הבית

Y úáù áøòá [áעל החלות נתינת כולל השלח� סידור
(מכוסות) .3השלח�

Y úáù éìéìì [âהשבת יו� לסעודת הדי� .4והוא

Y úáù éìéìì úáù áøòá [ãבערב המיטות סידר לא וא�
לשבת שבת מליל להציע� לו מותר .5שבת,

Y íäéìò íéáùåéù úåèîä [ä�הדי והוא הסעודה, בשעת
עליה� שישני� .6למטות

Y äôîá êåøò [åיפה להיות צריכה ונתפשט7המפה ,

לבנה במפה לכסות .8המנהג

Y úáùä ãåáëì [æכל לכסות צרי� ש� אוכל שהוא בחדר
כנסיות בבתי ג� השולחנות לכסות והמנהג השלחנות,

מדרשות .9ובבתי

Y íçìä ìòù äðåéìòä [çהחלות את לכסות שצרי� כיו�
הקידוש אחר .10עד

Y úôä ïéøòðîùëù [è.המפה הגיה: השלח� בקונטרס

zetqede mipeiv

שבעל1) שצרי� שאומר מי שיש כ"א ס"ק החיי� בכ� וראה
בתיקוני� אמנ� בו, דמצוה הכנה משו� השלח� את יסדר הבית

תסדר. שהאשה דצרי� משמע כ"ד תיקו�
רגלי�,2) ארבע של השבת שלח� היה צדק הצמח (לכאורהאצל

ארבע של השלח� על לאכול הסימ� בריש במג"א שהובא האר"י מנהג ע"פ

צאתו ועד (מבואו מקומות בכמה הקפידו וכ� המקדש, שלח� דוגמת רגלי�,

יותר) או רגלי� ארבע לשלח� שיהיו קא) לנדאעמוד ר"י הרה"ח וז"ל ,
ברשימותיו 13)ע"ה הערה 68 עמוד 2 גליו� חב"ד' ב'כר� פע�(הועתק :

כ"ק של חדרו את [מהורש"ב] לי צייר ש"ק ליל בסעודת אחת
היה החול בימות כי סיפורו, לשמוע וזכיתי נבג"מ, הצ"צ
היו וש� רגלי� ארבע על היה לש"ק אבל עגול, השולח�

בש"ק. אוכלי�
השלחנות3) בי� חילק וש� יז, סעי� רעא בסימ� משמע כ�

לאחר אלא אות� מביאי� היו שלא בימיה� שהיו הקטני�
מביאי� אות� ימינו של הגדולי� השלחנות לבי� הקידוש,

מהרי"ח בלקוטי הביא וכ� הקידוש, קוד� (סידורלכתחילה

מדברי) והנה ד"ה תועלתהשלח�, ג� בו ויש ראשוני�, מכמה

אות� הנרות ידי על האסור לדבר כבסיס יהיה לא שהשלח�
הבא. בסימ� כמבואר השלח�, על מניח

צרי�4) הכנסת מבית בבואו שחרית בשבת א: סעי� רפט סימ�
עליה שאוכל ומטה הפת, על פרוסה ומפה ערו�, שולחנו שיהיה
לכבוד קוד� יו� שכבוד לפי הלילה, בסעודת כמו יפה מוצעת

לילה.
עליה5) ליש� בדעתו כ� א� אלא שבת למוצאי משבת לא אבל

עצמו י)בשבת סעי� שב .(סימ�

י.6) סעי� שב סימ� ולכבודו, השבת לצור� וזהו
קב7) עמוד צאתו' ועד 'מבואו בס' וראה ד, סעי� תרי סימ�

חו�. לצד התפירה יהא שלא הקפידו מקומות שבכמה ו הערה
כ�.8) על מקור סק"א תורה ישראל מנהג בספר ראה
שולחנו9) יסדר ד"ה הלכה סק"א)ובביאור מש"ז מגדי� הפרי (ע"פ

כ�. לעשות דראוי אפשר ג"כ החדרי� ביתר ואפילו הוסי�
ג�10) שתהיה שצרי� בטע� הוסי� וש� יז, סעי� רעא סימ�

זכר מפות שתי בי� הפת שתהא כדי השלח� על הפת תחת מפה
מלמטה. וטל מלמעלה טל עליו שהיה למ�

א סעי� נקייה ובכסות ערו� בשולח� השבת לקדש רסב, סימ� ב חלק

•
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וברכות„ תשלומי� לה שאי� אומרי� יש שמע קריאת אבל
שנתבאר כמו תשלומי� לה� אי� הכל לדברי שמע קריאת

נ"ח: בסימ�

אלא‰ שחרית תפלת אחר מיד לתשלומי� יתפלל שלא וטוב
ג� לעמוד כדי אפי�) נפילת (שאחר באשרי ביניה� יפסיק
שיתבאר כמו תורה של תנחומי� דברי מתו� תשלומי� בתפלת

ב'. סעי� רל"ד בסי'

אשרי לומר טוב שתי� ערבית או שתי� מנחה כשמתפלל וכ�
ד' הילו� כדי בשהייה די הדי� שמ� אע"פ לתפלה תפלה בי�
מזמור לומר שלא הזהיר הזוהר א� ק"ה בסי' כמ"ש אמות
כקורא יאמרנו אא"כ ערבית אחר או מנחה אחר לדוד תהלה

חובה: בתורת ולא בתורה

Â�"ש והוא שתי� מנחה או שתי� שחרית להתפלל שצרי� מי
ר�: בקול התפלה שמחזיר במה יוצא
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Êהס) תפלה בזמ� אלא שהפסיד לתפלה תשלומי� מוכהאי�
הרבה שהה א� כגו� תפלה זמ� שאינה בשעה לא אבל לה)
עוד להתפלל יכול אינו שעה חובת שהיא תפלה שהתפלל אחר
לתפלה תשלומי� תקנו שלא לפי שהפסיד תפלה לתשלומי
כיו� שאז שעה חובת שהיא בתפלה שעוסק בזמ� אלא שהפסיד
בתפלותיו: שפשע מה ומשלי� חוזר הוא בתפלה עסוק שהוא

Á�א כגו� בלבד לה הסמוכה לתפלה אלא תשלומי� תקנו לא
שתי� ערבית מתפלל מנחה ולא שחרית התפלל ולא טעה
אבל לערבית הסמוכה תפלה שהיא מנחה לתשלומי האחרונה

תפלות. בשאר וכ� תשלומי� לה אי� שחרית

מנחה מתפלל בשבת שחרית התפלל ולא טעה א� מקו� ומכל
שחרית ע� למוס� עני� שאי� לפי מוס� עבר שכבר אע"פ שתי�
לזו זו סמוכות נקראות ה� ולכ� התמידי� במקו� שה� ומנחה
לגמרי: אחר עני� שהוא כיו� ביניה� מפסיק שהמוס� אע"פ

Ëתפלה לאותה הסמוכה לתפלה אלא תשלומי� שאי� אע"פ

רוצה א� מקו� מכל תשלומי� לה� אי� שהפסיד אחרות ותפלות
ק"ז בסי' שנתבאר כמו דבר בה� ושיחדש נדבה אות� להתפלל
תפוס או חולה שהיה מי ולכ� כ� לעשות ונכו� בידו הרשות
כל יתפלל שכשיצא הדבר נכו� נקי המקו� היה ולא בתפיסה

דבר. בה� ויחדש שהפסיד התפלות

ויבא. יעלה בכול� מזכיר חודש בראש מתפיסה יצא וא�

שנתבאר כמו למחר עד בנדבה ישלימ� לא בשבת יצא א� (אבל
ק"ז): בסי'

È�שהאי תשלומי� לה אי� מוס� התפלל ולא היו� כל עבר
ברכות ז' תקנו לא וג� מוס� זמ� עבר וכבר הקרבנות יקרא
ודאי ובזה בלבד שפתינו פרי� ונשלמה משו� אלא מוס� של
הרחמי� בקשת שה� תפלות שאר אבל קרבנו בטל זמנו עבר

היו�: כל שיתפלל ולואי

דֿי: סעיפי� אונס או טעות לסיבת התפלל שלא מי קח, סימ� א חלק
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הפרק: ו"בכלתוכ� באחד", נפשו "למסור בי� ההבדל

נפש� את נוטל אפילו נפש�"�

àìà éì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà íå÷î ìëîå
äùòð äéäéù éãëá éë ,åì ïéà äøåú åìéôà äøåú
,äøåúä ÷ñòá ä"á óåñ ïéà øåàá ùôðä úåììëúä
õåôçéù ,àúìî àéìú [áìä ïåöøá] àáìã àúåòøá

.äæ ìåèéáá úîàá
תהי' האד� של נפשו שעצמיות דבכדי לעיל הובא
צ"ל � בתורה עסקו ע"י ב"ה סו� אי� באור נכללת
היינו חפצו", דוקא ה' ובתורת לשמה כוונתו "עיקר

באמ ירצה לימודשעכ"פ ע"י לה'" נפשו "לקשר ת
(תורת בשבילה'התורה סת� ולא � חפצו) דוקא

התורה. מחכמת ידיעות הרבה רכישת

" כ� לידי בא זה[וכיצד בביטול באמת �]"שיחפו� ?

.äìôúå òîù úàéø÷ úîéã÷ é"ò åðééäå
תורה אלא לי אי� האומר ב"כל הפנימי הפירוש
ד"הג� ותפלה. ק"ש ג� שצ"ל � הוא לו" אי� תורה אפילו
"תורה אלא כו' האומר כל הלשו� נזכר רז"ל שבדברי
בכלל הוא תפלה עיו� ג� באמת . . חסדי� וגמילות
קכ"ז". ד� בשבת ופרש"י בגמ' כדאיתא חסדי�, גמילות

[דעיקר ותפלה דק"ש הפנימי התוכ� זהו כי
ביאור הוא התפלה ו"שאר שמע, קריאת הוא התפלה
סו� אי� באור לידבק פנימי ברצו� להתעורר הק"ש"],
להתבטל כדי עד וההתאחדות, הדביקות בתכלית ב"ה

באלקות. ממציאותו

.ãçàá åùôð øåñîì ì"æéøàä ù"îëå
נפש�", ב"בכל הוא נפש ד"מסירת איתא בחז"ל
חידש האריז"ל כלומר, באחד", ג� אמר האריז"ל אבל
שמוכ� לכוו� אד� צרי� אחד" "ה' באמירת שג�

להשי"ת. נפשו למסור

.êùôð ìëáå åøîåàá àåä ùôð úøéñî éøä äøåàëìã
נפש דמסירת הכוונה בי� ההבדל מהו להבי� יש
עני� ג"כ שהיא נפש� דבכל לכוונה אחד באמירת

כנ"ל. נפש, המסירת

ìåèéáä åðééä ãçàá ùôð úøéñî ïéðò éë ,àìà
ïéðòå ,'åë ìëùäî äìòîìù úé÷ìàä ùôð úåéîöò
úéîäáä ùôð íâù åðééä êùôð ìëáåã ùôð úøéñî
åðééäå ,àëôäúàå àééôëúà úðéçáá ,äæì íéëñú

.'åë úåððåáúää éãé ìò

אלקות אחרי נמשכת האלקית שזהובטבעההנפש ,

ש� שתתבטל א� ית' בו להכלל ורצונה חפצה
למסור בטבעה מוכנה היא ומש"ה לגמרי, במציאות
עצמה מצד הבהמית הנפש משא"כ ית', עבורו נפש
ע"י היינו עבודה, ע"י ורק עצמה, את לאבד רוצה אינה
על לפעול יכול וכו', ית' באחדותו מתבונ� שהאד�

נפש. למסירת להסכי� הבהמית נפשו

שהנפש או � (אופני�) דרגות שתי יש גופא [ובזה
כרחו דבעל באופ� הבהמית, הנפש את כופה האלקית
כפי'); לשו� "אתכפייא", נק' זה (אופ� אמ� יענה
ע להשפיע מצליח האד� כאשר הוא מזה לולמעלה
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Êהס) תפלה בזמ� אלא שהפסיד לתפלה תשלומי� מוכהאי�
הרבה שהה א� כגו� תפלה זמ� שאינה בשעה לא אבל לה)
עוד להתפלל יכול אינו שעה חובת שהיא תפלה שהתפלל אחר
לתפלה תשלומי� תקנו שלא לפי שהפסיד תפלה לתשלומי
כיו� שאז שעה חובת שהיא בתפלה שעוסק בזמ� אלא שהפסיד
בתפלותיו: שפשע מה ומשלי� חוזר הוא בתפלה עסוק שהוא

Á�א כגו� בלבד לה הסמוכה לתפלה אלא תשלומי� תקנו לא
שתי� ערבית מתפלל מנחה ולא שחרית התפלל ולא טעה
אבל לערבית הסמוכה תפלה שהיא מנחה לתשלומי האחרונה

תפלות. בשאר וכ� תשלומי� לה אי� שחרית

מנחה מתפלל בשבת שחרית התפלל ולא טעה א� מקו� ומכל
שחרית ע� למוס� עני� שאי� לפי מוס� עבר שכבר אע"פ שתי�
לזו זו סמוכות נקראות ה� ולכ� התמידי� במקו� שה� ומנחה
לגמרי: אחר עני� שהוא כיו� ביניה� מפסיק שהמוס� אע"פ

Ëתפלה לאותה הסמוכה לתפלה אלא תשלומי� שאי� אע"פ

רוצה א� מקו� מכל תשלומי� לה� אי� שהפסיד אחרות ותפלות
ק"ז בסי' שנתבאר כמו דבר בה� ושיחדש נדבה אות� להתפלל
תפוס או חולה שהיה מי ולכ� כ� לעשות ונכו� בידו הרשות
כל יתפלל שכשיצא הדבר נכו� נקי המקו� היה ולא בתפיסה

דבר. בה� ויחדש שהפסיד התפלות

ויבא. יעלה בכול� מזכיר חודש בראש מתפיסה יצא וא�

שנתבאר כמו למחר עד בנדבה ישלימ� לא בשבת יצא א� (אבל
ק"ז): בסי'

È�שהאי תשלומי� לה אי� מוס� התפלל ולא היו� כל עבר
ברכות ז' תקנו לא וג� מוס� זמ� עבר וכבר הקרבנות יקרא
ודאי ובזה בלבד שפתינו פרי� ונשלמה משו� אלא מוס� של
הרחמי� בקשת שה� תפלות שאר אבל קרבנו בטל זמנו עבר

היו�: כל שיתפלל ולואי

דֿי: סעיפי� אונס או טעות לסיבת התפלל שלא מי קח, סימ� א חלק
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הפרק: ו"בכלתוכ� באחד", נפשו "למסור בי� ההבדל

נפש� את נוטל אפילו נפש�"�

àìà éì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà íå÷î ìëîå
äùòð äéäéù éãëá éë ,åì ïéà äøåú åìéôà äøåú
,äøåúä ÷ñòá ä"á óåñ ïéà øåàá ùôðä úåììëúä
õåôçéù ,àúìî àéìú [áìä ïåöøá] àáìã àúåòøá

.äæ ìåèéáá úîàá
תהי' האד� של נפשו שעצמיות דבכדי לעיל הובא
צ"ל � בתורה עסקו ע"י ב"ה סו� אי� באור נכללת
היינו חפצו", דוקא ה' ובתורת לשמה כוונתו "עיקר

באמ ירצה לימודשעכ"פ ע"י לה'" נפשו "לקשר ת
(תורת בשבילה'התורה סת� ולא � חפצו) דוקא

התורה. מחכמת ידיעות הרבה רכישת

" כ� לידי בא זה[וכיצד בביטול באמת �]"שיחפו� ?

.äìôúå òîù úàéø÷ úîéã÷ é"ò åðééäå
תורה אלא לי אי� האומר ב"כל הפנימי הפירוש
ד"הג� ותפלה. ק"ש ג� שצ"ל � הוא לו" אי� תורה אפילו
"תורה אלא כו' האומר כל הלשו� נזכר רז"ל שבדברי
בכלל הוא תפלה עיו� ג� באמת . . חסדי� וגמילות
קכ"ז". ד� בשבת ופרש"י בגמ' כדאיתא חסדי�, גמילות

[דעיקר ותפלה דק"ש הפנימי התוכ� זהו כי
ביאור הוא התפלה ו"שאר שמע, קריאת הוא התפלה
סו� אי� באור לידבק פנימי ברצו� להתעורר הק"ש"],
להתבטל כדי עד וההתאחדות, הדביקות בתכלית ב"ה

באלקות. ממציאותו

.ãçàá åùôð øåñîì ì"æéøàä ù"îëå
נפש�", ב"בכל הוא נפש ד"מסירת איתא בחז"ל
חידש האריז"ל כלומר, באחד", ג� אמר האריז"ל אבל
שמוכ� לכוו� אד� צרי� אחד" "ה' באמירת שג�

להשי"ת. נפשו למסור

.êùôð ìëáå åøîåàá àåä ùôð úøéñî éøä äøåàëìã
נפש דמסירת הכוונה בי� ההבדל מהו להבי� יש
עני� ג"כ שהיא נפש� דבכל לכוונה אחד באמירת

כנ"ל. נפש, המסירת

ìåèéáä åðééä ãçàá ùôð úøéñî ïéðò éë ,àìà
ïéðòå ,'åë ìëùäî äìòîìù úé÷ìàä ùôð úåéîöò
úéîäáä ùôð íâù åðééä êùôð ìëáåã ùôð úøéñî
åðééäå ,àëôäúàå àééôëúà úðéçáá ,äæì íéëñú

.'åë úåððåáúää éãé ìò

אלקות אחרי נמשכת האלקית שזהובטבעההנפש ,

ש� שתתבטל א� ית' בו להכלל ורצונה חפצה
למסור בטבעה מוכנה היא ומש"ה לגמרי, במציאות
עצמה מצד הבהמית הנפש משא"כ ית', עבורו נפש
ע"י היינו עבודה, ע"י ורק עצמה, את לאבד רוצה אינה
על לפעול יכול וכו', ית' באחדותו מתבונ� שהאד�

נפש. למסירת להסכי� הבהמית נפשו

שהנפש או � (אופני�) דרגות שתי יש גופא [ובזה
כרחו דבעל באופ� הבהמית, הנפש את כופה האלקית
כפי'); לשו� "אתכפייא", נק' זה (אופ� אמ� יענה
ע להשפיע מצליח האד� כאשר הוא מזה לולמעלה
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(וזו בזה ותחפו� תרצה בעצמה שהיא הבהמית נפשו
הבהמית נפשו את שמהפ� "אתהפכא", נקראת

לקדושה)].

נפש" ד"מסירת כוונות שתי בי� ההבדל וזהו

נפש" ה"מסירות בק"ש: לעוררבאחדשאומרי� היא �

האלקית, הנפש של נפש" ה"מסירות ולגלות

עני� לפעול � היא נפש�" ד"בכל נפש" וה"מסירות
הבהמית. הנפש אצל ג� נפש" ה"מסירות

åìëù øù÷úîå äøåúá ÷ñåòùë ë"çà úàæìå
úåììëúäå ãåçé ë"â äùòð ,äøåúáù 'úé åúîëçá
ùáåìîä ùîî ä"á óåñ ïéà øåàá ùôðä úåéîöò

.äàìéò äîëçá

.'åë åáì åéìà íéùé íà ù"îëå
אליו ונשמתו רוחו לבו, אליו ישי� "א� כתיב
לבו ישי� שא� הקב"ה, על קאי פשוטו לפי יאסו�".

מיד האד� של ונשמתו רוחו להשחיתו, האד� אל

יאסו�". "אליו

שהאד� שע"י הוא, בכתוב הפנימי הפירוש א�

כפי להקב"ה מחשבתו שיעמיק ה', אל לבו ישי�

להתקשרות יגיע אזי בתורה, "מלובש" ית' שהוא

יאסו�", "אליו ונשמתו שרוחו באלקות, יותר נעלית

ב"ה סו� אי� באור והתכללותה הנפש כלות שזוהי

ממש.

הוא שרחוק לומר הכלל מ� עצמו יוציא "ואל

הוא אלא בתפלה, זה נפש מסירת בחינת מעורר מהיות

כי מניעה שו� אי� עצמה הנפש ומצד שלו, את יעשה

בזה ודי מזער, מעט יתעורר ואולי אלקה, חלק היא

אח"כ". לשמה התורה לימוד לעני�

,"ziayz `le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn
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·‡Ï˜˘ ‰"Ù˜˙ ¯„‡ Ê"Ë '‡ ÌÂÈ
Í‡ולבו למטה עיניו שית� צרי� המתפלל אמרז"ל הנה

על במ"א במ"ש המא' זה עני� ומבואר דוקא למעלה
להיו' כו' הע� המ� שנא' מני� התורה מ� המ� המא' עני�
מדו' הז' תמצית בחי' והוא גוי� ראשי' נק' עמלק שקליפ'
נק' וע"כ עה"ד בחי' שרש שהוא מפני אומו' דז' רעו'
נמנה אינו ע"כ נוגע ואינו נוגע מקי� בחי' לגוי� ראשית
והחמדה התאוה כמו הרעה המדה כי הוא והעני� עמה�.
כ"א כ"כ וחיו' וקיו� רע בה הי' לא רעה אהבה שהוא הרעה
שי[ו]דע דעת, שנק' בה שיש ההרגשה עוצ� בחי' מצד
חו� בו שיש שג� התינוק כמו ביותר זה רע בדבר ומרגיש
היטב ההרגשה [שהוא] דעת בו אי� א� רעה ואהבה התאוה
זו בתאוה ומתפעל נמש� אינו זה אחר להתמש� בנפשו
באדה"ר וכ� ערומי', להיות בושה לקטני' אי� וע"כ כלל,
החטא ואחר ערומי' שניה� ויהיו דכתי' דעה"ד החטא קוד�
כו' הע� המ� אתה עירו� כי ל� הגיד מי לו א' דעה"ד
בחי' בנפש שעושה העה"ד מהו' עיקר כל שזהו דמשמע
דע� האט ער (בל"א ביותר א"ע להרגיש ההרגשה עוצ�
בלא ג� והיינו כו'), טי� זייער זי� הערי� דער צו חוש
ביותר לבד עצמו בהרגשת רק אינו וחמדה תאוה התפעלו'
בעומק נשרשת כי וכלל כלל זו מהרגשה לזוז יוכל ולא
ומקור עיקר וזה מעצמו חו� דבר וירגיש ידע שלא עד נפשו

כ"כ זה חוש בו אי� וא� לרע, הנפש שתתאוה תאוה לכל
יפנה אשר רע מכל דעתו ולהסיח להזיז יכול בקל לעומק
כו', לזה עצמו והרגשת המשכת בקל יסיר כי אליו לבו
הרע שהדבר עד ביותר עצמו אהבת רק בו שאי� מי ואפי'
בכל יקרב הטוב ודבר ביותר וישנא יתרחק לנפשו שיזיק
יש שנק' כו' ביותר עצמו הרגשת עוצ� על האות שזהו לבו
או� טייער זייער זי� באי איז ער (בל"א ביותר מורגש
ער הערט זי� ניט וואש אונ זי� אי� נאר איז ער כו' ציטריק
אד� כל שהרי כלל רע דבר אינו שזה ואע"פ כו'), ניט גאר
אד� שאי� עד בעיניו ז� איש דרכי כל וע"כ א"ע, אוהב
וצער עצמו בטובת רק מרגיש ואינו כלל בעצמו חוב ורואה
בחי' עיקר זה הרי מ"מ כלל, וצערו חבירו בטובת ולא
ומזה כו' לעצמו רק בנפשו הטו"ר שמרגיש טו"ר העה"ד
שבכל רואי' אנו כי כו', רעה התאוה ושרש עיקר מסתע�
הממו� תאות כמו העצ� מצד רעה תאוה שהוא אע"פ תאוה
הנפש תאות הוא התאוה כח עיקר וכה"ג הניאו� ותאות
ע"כ עצמו לתענוג זו בתאוה שמתאוה במה והוא דוקא,
ההמשכה בחי' רק הוא העיקר וא"כ זו לתאו' לבו יתמש�
עוצ� ער� לפי רק אינו זאת והתמשכות לזה, נפשו שתמש�
תוק� בה יש אז יותר בעצמה הנפש שתרגיש ההרגשה
יומש� לא כ"כ עצמו בהרגש שאינו וכל יותר התאוה
מ� לזה וראי' לגמרי, מלבו יסירה ובקל כ"כ תאוה להתאו'
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מצד רק אינו שזה רעה תאוה הרהור לידי עצמו המביא
בכל לבבו ולמלאו' נפשו ולשבח להתענג עצמו הרגש עוצ�
חוש בו שאי� מי משא"כ עוה"ז, חמדת ותענוג טוב מיני
הרהור לידי עצמו להביא יומש� לא הרע את לדעת ההרגש
וכ� כו', בקל יסירנו מיד בכונה שלא יבא א� וג� כלל רע
וחפ� מאד לרצונו המנגד דבר על רק שהוא הכעס במדת
יגבר [ש]לא כידוע בעצמו שיג[י]ע עד בו שמושרש לבו
בסיבת כמו ביותר בעצמו ומורגש שמושרש במי רק הכעס
ולמלאו' זי�) (צו לעצמו להמשי� שהוא רעה לאהבה תאוה
זו בהרגשה ג"כ תאותו המונע על ובכעס דוקא, לבו תאו'
ההתפארו' ומד[ת] הנצחו� [מדת] בהתגברו' וכ� תליא עצמ'
וד"ל כנ"ל באי� ה� ביותר עצמו ההרגש כח עוצ� מצד רק
הרגש הפשטת שיש במקו� רואי' שאנו ממה זה לכל (וראי'
כמו כו', ונצחו� וכעס תאו' מכל יפול וכל מכל לגמרי עצמו
וכה"ג במלחמ' כמו או מות ביסורי [או] נפשו צרת בעת
להתמש� כח בו אי� וכל[ל] כלל אז עצמו מרגיש שאינו
ג� [כלל] רצונו העובר על יכעוס ולא כלל וחמדה לתאו'
נפשו רוממו' בעת להיפ� או כו'. מאד לבו לנקוד' שיג[י]ע
כמו נפשו נקו' בעצ� מגיע שהוא מאד ונפלא רב בעונג
גדולה מ� וכמו נפלאה בשורה איזה או בנו חתונת בעת
עצמו בהפשט' ג"כ יהי' שאז ביותר עמוקה חכמ' או יתירה

לגמרי מדותיו כל על ויעבור ימאס תאוה שכל עד ביותר
הגסו' מצד דאדרב' הגסו' מצד זה ואי� וד"ל, כו' וכל מכל
יותר רציחה וכעס תאוה דבר לכל יתמש� לבו וגובה רוח
לא דמרדכי משו� כו' לי שוה איננו זה וכל שא' בהמ� כמו
חפ� הי' רוחו גסו' נקו' לנגד שזהו ממנו זע ולא ק�
מרומ� שהוא בעונג רק כו', היהודי' כל [את] להשמיד
באהבה שיקבל עד עצמו הרגש בהעדר אי� לבחי' הנפש

ב וכה"ג הונו כל ויפזר טוב רב עמו ויעשה הפקירו'השונא
ששרשו גוי� ראשית עמלק נק' הטע� לזה והנה כו'). לגמרי
בלי דוקא עצמו בהרגשת התוק� בחי' שהוא דעור� בדעת
קשה שלבו מי וזהו שטארקייט), (בל"א כלל ממקומו יזוז
מדו' לז' מקי� בחי' והוא אלקי דבר משו� יפול בל כאב�
שרש והוא מדו' בז' נמנה שאינו נוגע ואינו נוגע כמו הרעו'
ביטול בו שאי� וגסו"ת ישו"ת הנק' והוא כנ"ל, לה� עצמי
הי' שעמלק וזהו הנ"ל, מטע� לעול� ממקומו והזזה עצמו
האותו' כל ששמע הג� בישראל [ללחו�] ועזות חוצפה לו
בכל ישנו וזה כלל, אלקי אור גילוי מכל לבו נפל לא כי
כלל יזוז ולא לבו יפול שלא הל"ב טמטו"� בחי' שנק' איש
נפל וזה כידוע, כו' במוחו המתגלה אלקי אור [גילוי] מכל
בחי' שהוא בעור ב� בלע מל� והוא ראשונה בשבה"כ
במ"א. וכמ"ש הקדש את [כ]בלע כמו דקליפ' הדעת
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במו"מÊ"ÙÚÂג) העסק שנצר� למה טע� טוב ג"כ יוב�
בכל נידו� שהוא ג� א� כי והיינו פרנסה לצור�
לא במו"מ יעסוק לא א� מ"מ פרנסה לו שיהי' לטוב יו�
דר� מנהג בה� הנהג ישמעאל ר' שאמר וכמו כלו� לו יהי'
כדי אלא עליו נחלק לא רשב"י (וג� ב') ל"ה (ברכות אר�
תהא מה תורה כמ"ש לבד התורה ידיעת למצות להגיע
עליו שחובה ג� התורה יודע שכבר במי לא אבל עליה
צרי� מ"מ ליהושע הקב"ה כמ"ש ולילה יומ� והגית
פרנסתו להשיג לו אפשר אי וא� לפרנסתו בד"א לעסוק
ערבית ופ"א שחרית בפ"א די הרבה יעסוק אא"כ בריוח
ופסקו ב')) צ"ט (ד� פי"א במנחות עצמו רשב"י כמ"ש

ע"בכמותו ע' בנדה אר"י וכ� קנ"ו סי' א"ח וש"ע הרמב"�
מה עפ"י הוא והטע� כו' סגי לא הא בלא דהא לענינו
לירד צריכה בעוה"ז הנמשכת שהשפע למעלה שנתבאר
ממנו להיות עב בלבוש שתתלבש עד למדריגה ממדריגה
יו� בכל נידו� האד� ולזה עוה"ז שבטובות גשמי חסד
לעסוק שנצר� למה ג"כ הנותנת היא זו סיבה והנה כנ"ל.
פי' הטבע לבוש דר� נמשכת בעוה"ז השפע כי במו"מ,

כאילו שנראה עד ומסתתרת ומתעלמת מתלבשת שהיא
מהש"י בא הכל ובאמת הטבע דר� נוהג במנהגו עול�
עד כ"כ אלהותו שפע מסתיר שהוא אלא ובעצמו בכבודו
כ"א העול� מנהוג ויוצא ניסיי דבר בגילוי יראה שלא
פרנסה כשנות� למשל טבעי דבר הוא כאילו הכל שיראה
שיוריד כמו נס ע"י לו נות� אינו סיפוקו די הישראלי לאיש
בלתי דבר שזהו המ� לאוכלי כמו ובשר לח� השמי� מ� לו
והנה בעסק במו"מ זה שירויח ברכתו שולח הוא אלא טבעי
לומר האומר שיכול ר"ל טבעי דבר הוא מו"מ שע"י הריוח
לי עמדה וחכמתי הזה החיל כל את לי עשה ידי ועוצ� כחי
וכה"ג למכור ואימתי לקנות מה המסחור בטוב שידעתי
לאשר אלא י"א) ט' (קהלת כתיב לח� לחכמי� לא ובאמת
משפיל ומעשיר מוריש בהשגחתו ויגזור ברכתו ה' יצוה
הנ"ל הטבע לבוש ע"י כ"א שפעו נות� שאינו אלא ומרומ�
שאדרבה אלא בגילוי יתראה ולא ויסתתר שיתעל� ר"ל
העול� בטבעי' לי פעל ידי ועוצ� כחי לומר האומר יוכל
גבורתו מדת זהו כי מאד עמוק עמוק בזה והמכוו� כנ"ל.
(פ"ה) ח"ב בלק"א וכמ"ש אלקות חיות ולהסתיר להעלי�
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מצד רק אינו שזה רעה תאוה הרהור לידי עצמו המביא
בכל לבבו ולמלאו' נפשו ולשבח להתענג עצמו הרגש עוצ�
חוש בו שאי� מי משא"כ עוה"ז, חמדת ותענוג טוב מיני
הרהור לידי עצמו להביא יומש� לא הרע את לדעת ההרגש
וכ� כו', בקל יסירנו מיד בכונה שלא יבא א� וג� כלל רע
וחפ� מאד לרצונו המנגד דבר על רק שהוא הכעס במדת
יגבר [ש]לא כידוע בעצמו שיג[י]ע עד בו שמושרש לבו
בסיבת כמו ביותר בעצמו ומורגש שמושרש במי רק הכעס
ולמלאו' זי�) (צו לעצמו להמשי� שהוא רעה לאהבה תאוה
זו בהרגשה ג"כ תאותו המונע על ובכעס דוקא, לבו תאו'
ההתפארו' ומד[ת] הנצחו� [מדת] בהתגברו' וכ� תליא עצמ'
וד"ל כנ"ל באי� ה� ביותר עצמו ההרגש כח עוצ� מצד רק
הרגש הפשטת שיש במקו� רואי' שאנו ממה זה לכל (וראי'
כמו כו', ונצחו� וכעס תאו' מכל יפול וכל מכל לגמרי עצמו
וכה"ג במלחמ' כמו או מות ביסורי [או] נפשו צרת בעת
להתמש� כח בו אי� וכל[ל] כלל אז עצמו מרגיש שאינו
ג� [כלל] רצונו העובר על יכעוס ולא כלל וחמדה לתאו'
נפשו רוממו' בעת להיפ� או כו'. מאד לבו לנקוד' שיג[י]ע
כמו נפשו נקו' בעצ� מגיע שהוא מאד ונפלא רב בעונג
גדולה מ� וכמו נפלאה בשורה איזה או בנו חתונת בעת
עצמו בהפשט' ג"כ יהי' שאז ביותר עמוקה חכמ' או יתירה

לגמרי מדותיו כל על ויעבור ימאס תאוה שכל עד ביותר
הגסו' מצד דאדרב' הגסו' מצד זה ואי� וד"ל, כו' וכל מכל
יותר רציחה וכעס תאוה דבר לכל יתמש� לבו וגובה רוח
לא דמרדכי משו� כו' לי שוה איננו זה וכל שא' בהמ� כמו
חפ� הי' רוחו גסו' נקו' לנגד שזהו ממנו זע ולא ק�
מרומ� שהוא בעונג רק כו', היהודי' כל [את] להשמיד
באהבה שיקבל עד עצמו הרגש בהעדר אי� לבחי' הנפש

ב וכה"ג הונו כל ויפזר טוב רב עמו ויעשה הפקירו'השונא
ששרשו גוי� ראשית עמלק נק' הטע� לזה והנה כו'). לגמרי
בלי דוקא עצמו בהרגשת התוק� בחי' שהוא דעור� בדעת
קשה שלבו מי וזהו שטארקייט), (בל"א כלל ממקומו יזוז
מדו' לז' מקי� בחי' והוא אלקי דבר משו� יפול בל כאב�
שרש והוא מדו' בז' נמנה שאינו נוגע ואינו נוגע כמו הרעו'
ביטול בו שאי� וגסו"ת ישו"ת הנק' והוא כנ"ל, לה� עצמי
הי' שעמלק וזהו הנ"ל, מטע� לעול� ממקומו והזזה עצמו
האותו' כל ששמע הג� בישראל [ללחו�] ועזות חוצפה לו
בכל ישנו וזה כלל, אלקי אור גילוי מכל לבו נפל לא כי
כלל יזוז ולא לבו יפול שלא הל"ב טמטו"� בחי' שנק' איש
נפל וזה כידוע, כו' במוחו המתגלה אלקי אור [גילוי] מכל
בחי' שהוא בעור ב� בלע מל� והוא ראשונה בשבה"כ
במ"א. וכמ"ש הקדש את [כ]בלע כמו דקליפ' הדעת

`zaeiza `iwicv `az`l `z` `giyn `klnc qxhpew

•

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

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

במו"מÊ"ÙÚÂג) העסק שנצר� למה טע� טוב ג"כ יוב�
בכל נידו� שהוא ג� א� כי והיינו פרנסה לצור�
לא במו"מ יעסוק לא א� מ"מ פרנסה לו שיהי' לטוב יו�
דר� מנהג בה� הנהג ישמעאל ר' שאמר וכמו כלו� לו יהי'
כדי אלא עליו נחלק לא רשב"י (וג� ב') ל"ה (ברכות אר�
תהא מה תורה כמ"ש לבד התורה ידיעת למצות להגיע
עליו שחובה ג� התורה יודע שכבר במי לא אבל עליה
צרי� מ"מ ליהושע הקב"ה כמ"ש ולילה יומ� והגית
פרנסתו להשיג לו אפשר אי וא� לפרנסתו בד"א לעסוק
ערבית ופ"א שחרית בפ"א די הרבה יעסוק אא"כ בריוח
ופסקו ב')) צ"ט (ד� פי"א במנחות עצמו רשב"י כמ"ש

ע"בכמותו ע' בנדה אר"י וכ� קנ"ו סי' א"ח וש"ע הרמב"�
מה עפ"י הוא והטע� כו' סגי לא הא בלא דהא לענינו
לירד צריכה בעוה"ז הנמשכת שהשפע למעלה שנתבאר
ממנו להיות עב בלבוש שתתלבש עד למדריגה ממדריגה
יו� בכל נידו� האד� ולזה עוה"ז שבטובות גשמי חסד
לעסוק שנצר� למה ג"כ הנותנת היא זו סיבה והנה כנ"ל.
פי' הטבע לבוש דר� נמשכת בעוה"ז השפע כי במו"מ,

כאילו שנראה עד ומסתתרת ומתעלמת מתלבשת שהיא
מהש"י בא הכל ובאמת הטבע דר� נוהג במנהגו עול�
עד כ"כ אלהותו שפע מסתיר שהוא אלא ובעצמו בכבודו
כ"א העול� מנהוג ויוצא ניסיי דבר בגילוי יראה שלא
פרנסה כשנות� למשל טבעי דבר הוא כאילו הכל שיראה
שיוריד כמו נס ע"י לו נות� אינו סיפוקו די הישראלי לאיש
בלתי דבר שזהו המ� לאוכלי כמו ובשר לח� השמי� מ� לו
והנה בעסק במו"מ זה שירויח ברכתו שולח הוא אלא טבעי
לומר האומר שיכול ר"ל טבעי דבר הוא מו"מ שע"י הריוח
לי עמדה וחכמתי הזה החיל כל את לי עשה ידי ועוצ� כחי
וכה"ג למכור ואימתי לקנות מה המסחור בטוב שידעתי
לאשר אלא י"א) ט' (קהלת כתיב לח� לחכמי� לא ובאמת
משפיל ומעשיר מוריש בהשגחתו ויגזור ברכתו ה' יצוה
הנ"ל הטבע לבוש ע"י כ"א שפעו נות� שאינו אלא ומרומ�
שאדרבה אלא בגילוי יתראה ולא ויסתתר שיתעל� ר"ל
העול� בטבעי' לי פעל ידי ועוצ� כחי לומר האומר יוכל
גבורתו מדת זהו כי מאד עמוק עמוק בזה והמכוו� כנ"ל.
(פ"ה) ח"ב בלק"א וכמ"ש אלקות חיות ולהסתיר להעלי�
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את לברוא במחשבה עלה מתחלה משרז"ל סוד שזהו
אלא הנ"ל והסתרות הלבושי' בחי' והוא הדי� במדת העול�
והוא מדה"ר עמו שת� מתקיי� העול� שאי� שראה
יחידי� ע"י וכ� התורה ומופתי אותות ע"י אלקות התגלות
ואחריה� בגמ' כדאשכח� עליה� קורא ה' אשר ושרידי�
בחי' שהוא בנ"י את צו ע"פ האריז"ל וז"ש עליו�. צדיקי
אלא צו אי� מארז"ל וידוע צ"ו בגימ' שעולה אדנ"י אל ש'
אל מש' יונקת ע"ז שבחי' והיינו ב') נ"ב סנהדרי� (עי' ע"ז
ע"ש, כחה להתיש התמיד פ' באמירת הכוונה וזהו אדני
כי העני� אלא אדני, אל לש� ע"ז עני� מה יפלא ולכאורה
מא"ס חיות נמש� ידו ועל שבו בעשי' השולט הוא זה ש�

בעו צריכהב"ה בעשיה הנמשכת וההשפעה העשיה ל�
כמנהגו עול� כאילו שיתראה עד ועב גס בלבוש להסתתר
לומר באלקות וכפירה היש בחי' שהוא ע"ז עני� וזהו נוהג
אלקא לי' דקרו רק כנ"ל כו' ידי ועוצ� וכחי עוד ואפסי אני
ע"ז אלא צו אי� אמרז"ל ולכ� בלק"א כמ"ש דאלקייא
ע"ז בחי' שהוא הטבע לבוש דר� נמשכת אד' אל ששפע
לו שישלח רחמי� בקש שהאד� ג� ולכ� כנ"ל, יש ובחי'
נפשו על שנמש� עליו� חסד שפע ושיתגש� פרנסתו ה'
במו"מ ג"כ יעסוק אא"כ סגי לא מ"מ לעוה"ז לבא ביוכ"פ
מלמעלה השפע יומש� ידו ועל שבו לבוש שיכי� והוא
העול� טבע שלפי נכו� עסק לו כשיהי' והיינו בעשיה
טוב לבוש זה הרי זה בעסק לו הנצר� ס� להרויח יכולי�
לו שישלח ר"ל זה לבוש דר� ויתננה ברכתו ה' יעלי� שבו
ע"י זה שפע ממנה להיות שירד ית' העליו� מחסדו זה ריוח
לומר יכולי' שהרי זה חסד על המסתיר זה לבוש אמצעות
שטבעי' מאחר הזה החיל את לי עשה ידי ועוצ� כחי
לבוש זה הרי כ� לומר שיכולי� ומכיו� כ� להרויח העול�
היא כ� כי וברכתו חסדו ישלח ידו ועל ובו זה לחסד נכו�
א' במו"מ האד� שיכוי� טובות הכוונות ב' וזהו המדה.
בזה להתגש� ב"ה העליו� חסדו שישלח מה' רחמי� לבקש
שמאמי� יכוי� במו"מ בעסקו ב' פרנסה, ממנו להיות העול�
שהוריד כמו הגלוי� הניסי� כשארי היא ה' ברכת שהשפע
ברכתו להעלי� ית' לו לבוש עושה שהוא אלא וכיוצא המ�
כ� עולמו להנהיג ב"ה העליו� רצו� הוא כ� כי זה עסק ע"י
ל"ב) (שבת וכו' גלוסקאות אר� שתוציא הימי� ק� עת עד
בעסק ירבה ע"ש) ב' ע' (ד� ש� בנדה יהושע רבי וז"ש
ירבה מ"ש (אמנ� סגי לא הא בלא דהא רחמי� ויבקש
החסד שרוב שרוצה ור"ל להעשיר שרוצה למי היינו בעסק
בעסק ירבה ע"כ בעשירות יתלבש למעלה נפשו על שנמש�
חסדו שיתלבש רחמי� יבקש וג� גדולי� לבושי� להכי�
טר� להשלי� אלא להעשיר א� שאינו אד� ולכל בעשירות
כ"כ בעסק להרבות צרי� אינו ביתו בני ונפשות נפשו
א� שהוא מי ג� וא� ער� לפי אלא בע"ה וכמשי"ת
מבקש אא"כ כלו� לו מועיל העסק ריבוי אי� מ"מ להעשיר
שנקצב העליו� החסד של רובו וישפיע שישלח מה' רחמי�

כשנוהגי� משא"כ רחמי� לבקש וכשיודע בעשירות לנפשו
החסד רוב שיומש� לבקש נפשו מפקיר שאינו העול� רוב
ע"ז רחמי� מבקש אינו מפקיר א� וא� בעושר לו השיי�
שצרי� מה אלא לו שולח הש"י אי� הרי מבקש וכשאינו
אינו העסק וריבוי מועט עסק לזה די וא"כ לשעה לפרנסתו
בע"ה. וכמשי"ת יותר לו נקצב שלא מאחר כלו� מועיל

חשו� אד� אליו שבא מהבעש"ט המעשה יוב� בני�ובזה
ואמר עשיר האד� והיה בני� לו שיהי' לה' שיתפלל לבקש
והי' עצמו על וקבל בני� לו יהי' עני שיהי' ירצה שא� לו
החסד חלק ראה שהבעש"ט והעני� עני, ונעשה בני� לו
בני� על יספיק לא לעוה"ז שכשימשיכו נפשו על שנקצב
שיהי' שהחלי� פעל וזאת מה� אחד על אלא יחד ועושר
האלה הדברי� כל אחר והנה עושר): ולא בני� זה מחסד
בבחי' מגרעות לתת רוצה ואינו נפשו על החרד אד� כל
כולו להמשיכו ויוכ"פ בר"ה נפשו על שנקצב עליו� החסד
כי נפשו למלאות אלא להעשיר א� ואינו וכה"ג בממו�
לפרנסתו המצטר� ודירה ומלבושי� ביתו בני ונפשות ירעב
מעות ס� ער� ויחשוב לבו אל ישי� זאת ה', את לעבוד כדי
חסדו שישלח מה' רחמי� ויבקש אלו להוצאות לו הנצר�
ער� לפי לבוש לו יכי� ואח"כ זו שפע ממנו שיהי' הטוב
לו ימצא למשל רובל מאות חמשה הצטרכותו א� כגו� לבד
כגו� ממוצעת במדה כזה ס� להרויח יכולי� ידו שעל עסק
הנהוג ער� לפי וכה"ג מאות ט"ו או אל� מס� העסק שיהי'
לו ישלח זה לבוש ובהכינו זה ממו"מ למאה כמה להרויח
(דברי� תעשה אשר בכל אלקי� ה' וברכ� וז"ש ברכתו ה'
החסד יומש� לא הלבוש יעשה לא א� כי דוקא י"ח) ט"ו
ויהי' לבד בעוה"ב רוחניו' טובות ממנו לו ויהי' למטה
אבל נפשו, גוזל בהיותו זה עבור יענש וענוש מזו� מחוסר
לו למה כי צור� ללא רב במו"מ לעסוק בעסק ירבה לא
בו להתלבש המצטר� האור מער� יותר גדול לבוש לעשות
שקצבה מאחר לריק וייגע יהי' מה במו"מ ירבה א� ג� כי
זה א"כ מזה קט� בלבוש להתלבש יכולה לו הנצרכת
גור� המו"מ לא שבאמת מאחר צור� ללא הוא הלבוש
יכולה היתה הברכה והנה היא ה' ברכת כ"א הריוח
לא בלבושי� המרבה א"כ מזה פחות בלבוש להתמש�
דומה זה למה הא יותר מקלקל ואדרבה מאומה העדי�
הוא וא� גופו כמדת לתופרו שצרי� בגד לו שתופר לאד�
וגור� מקלקל ה"ז אמות ד' או מג' לבוש לו ועושה אמות ב'
ראשה את וגלחה וזהו וד"ל: לגמרי ויפול בו שיכשל
נמשכי� ה� הראש שערות כי פי' י"ב) כ"א (דברי�
חכ� תלמיד כמו גדול ובאד� מוחי' מותרי ונק' מהחכמה
אבל כו' ת"ח של חולי� שיחת בעני� פ"א כנ"ל מעולי� ה�
היתירה ההתחכמות הוא שלו מוחי' מותרי הנה בנ"א בשאר
מכפי יותר גדולי� לבושי' לו שעושה במו"מ דעלמא במילי
וה� מותרות וה� לבושי� שה� השערות וזהו המצטר�
כנ"ל אלהית הנפש בחכמת ופוגמי� מאד במאד גרועי�
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ט' (קהלת לח� לחכמי� לא כי ראשה את וגלחה צוה וע"כ
זהו י"ב) ז' (קהלת בעליה תחי' והחכמה ומ"ש י"א)
יגרע ולא יעדי� שלא המצטר� כפי כראוי הלבוש כשעושה
תתחכ� אל כמאמר לגמרי ויעביר� יגלח המותר אבל כנ"ל
ובעניניו העול� עסקי בשאר האד� ילמד ומזה כו' הרבה

כ"א תחבולות ולעשות ביותר להתחכ� שלא עד"ז לנהוג
עפ"י לו הנראה הטוב להשיג בסיבות להתגלגל שצרי�
לבוש שיהי' דעתו לפי המצטר� העני� ויעשה התורה
בעיניו הטוב יעשה וה' ההוא הדבר ה' ישלח שבאמצעיתו

לו: הנאות האמיתי הטוב שהוא
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz l`eny zxez

‰�‰Âדקליפה מצרי� בחי' נשתלשל ההשתל' ירידת מצד
בקדושה שכמו האלקי', עשה לעו"ז זה את כי ג"כ,
והוא אלו בחי' ד' ג"כ יש בלעו"ז כמו"כ אבי"ע בחי' ד' יש
ה� וגקה"ט דקליפה אצי' בחי' הוא נוגה וגקה"ט, ק"נ בחי'
מצרי� יציאת להיות וכדי דקליפה, מצרי� וז"ע בי"ע, בחי'
בחי' משתלשל זו מבחי' שהרי ממכ"ע, מבחי' להיות א"א
ד' ג� להיות נשתלשל ההשתלשלות ריבוי שמצד מצרי�,
המצרי� ע"י כי כו', המצרי� ה� שה� כנ"ל דלעו"ז בחי'
כי וההסתרי�, ההעלמות ריבוי מזה נעשה דקדושה והגבלה
מצרי� שמתהווה עד והסתר, העל� מלשו� הוא עול�
ע"י זהו האלה המצרי� מבחי' לצאת כדי ולכ� דקליפה.
מל' בחי' מלכות� בחי' והיינו עליונה, היותר בחי' גילוי
שהוא המלכי� מלכי מל� עליה� שנגלה עד וזהו"ע דא"ס,
כו'. וגבולי� מהמצרי� לצאת וגאל� ועי"ז מלכות�, בחי'

Ú"Â‰ÊÂהגשמי הנר שכמו והיינו החש�, את שמאיר הנר
הארה שנמש� מה כמו"כ הבית, חשכת את מאיר
חש� את האיר עי"ז הנר אור כמשל שזהו מלכות� מבחי'
בחי' ה� ממצרי� אבותינו נגאלו זה ידי ועל מצרי�, גלות
שמ� בחי' שני בד"כ יש בנר והנה הגלות. וחוש� המיצר
חכ"ע בחי' קודש משחת שמ� חכ' בחי' הוא שמ� ופתילה,
חכ' כי להיות הוא, ברו� סו� אי� אור גילוי מאיר שבה
להשראת כלי הוא ביטול בחי' האמת אחד בחי' הוא
מבחי' האור בה שישרה כלי הוא שהחכ' והיינו אא"ס,
בחי' והיינו מדות בחי' הוא והפתילה דא"ס, מל' מלכות�
חכ' ידי על כי החש� את שמאיר הנר וז"ע ז"א, יסוד
דאצי' במל' להאיר דא"ס מל' מבחי' הארה מאיר ומדות
ונמש� החוש� את האיר זה ידי ועל עלמי�, כל ממלא בחי'

מצרי�. יציאת
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ÔÎÂ�האסורי דברי� משמוע אזנו אוט� השמיעה בחוש
הגו� שאינו דבר וכל וליצנות הוללות דברי כמו
אזנ�, על ל� תהי' ויתד ע"פ סע"א ד"ה בכתובות וכשארז"ל
בנפש רעה פעולה פועלי� המה שג� בטלי� דברי� ג� וכ�
מפני בטלי� דברי� לאזניו אד� ישמיע אל ש� וכמשארז"ל
כו'. לנפש כוי' המה שג� הרי לאברי�, תחלה נכוות שה�
כמו האסורי� דבורי� ידבר שלא בדבור ההגדרה וכ�
ולא בטלי� דברי� ולא וכה"ג ורכילות ולה"ר הנ"ל דבורי�
בכל מוגדר הוא ובד"כ דבר. בשו� ולשונו פיו ירחיב
והו"ע שעליו. אלקי� פחד מפני שלו והכחות החושי�
ההול� והוא פר"ע. הוא מזה ההיפו� כי עומ"ש, קבלת
דוקא ולאו ירצה. אשר לכל תאותו למלאות לבו בשרירות

כל לדבר שלו בחושי� הפתיחה ג� כ"א בפועל תאוה בדבר
ולראות לשמוע וכ� האסור דבור ג� רוחו על שעולה מה
רע ולידי תאוה לידי המביאי� והמקורי� השערי� שה� הכל
עול פריקת מפני הוא הזאת הפתיחה וסבת כנ"ל. ר"ל גמור
ער זי�, ביי פריי זייער (בל"א לעצמו חפשי כמו שהוא מ"ש
וכמו חפ�. שלבו מה יעשה ומשו"ז זי�) אוי� עול קיי� פילט
בפ"ע בביתו שהוא כמו האד� דומה אינו הרי בנ"א בטבע
ממנו וטובי� גדולי� ע� וכ"ש אחרי� ע� שיושב וכמו
אי� יבוא בחשבו� כול� ועל שלו הכחו' בכל א"ע שמעציר
לא לעצמו כשהוא בביתו אבל לדבר ואי� ולישב לעמוד
על העולה ככל וידבר ישכב או צדו על ויטה כלל יתחשב
מעצור שאי� בהחושי� הפתיחה ברוחניות הוא וכ� רוחו.
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ט' (קהלת לח� לחכמי� לא כי ראשה את וגלחה צוה וע"כ
זהו י"ב) ז' (קהלת בעליה תחי' והחכמה ומ"ש י"א)
יגרע ולא יעדי� שלא המצטר� כפי כראוי הלבוש כשעושה
תתחכ� אל כמאמר לגמרי ויעביר� יגלח המותר אבל כנ"ל
ובעניניו העול� עסקי בשאר האד� ילמד ומזה כו' הרבה

כ"א תחבולות ולעשות ביותר להתחכ� שלא עד"ז לנהוג
עפ"י לו הנראה הטוב להשיג בסיבות להתגלגל שצרי�
לבוש שיהי' דעתו לפי המצטר� העני� ויעשה התורה
בעיניו הטוב יעשה וה' ההוא הדבר ה' ישלח שבאמצעיתו

לו: הנאות האמיתי הטוב שהוא

rxevnd zglbz zevn

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz l`eny zxez

‰�‰Âדקליפה מצרי� בחי' נשתלשל ההשתל' ירידת מצד
בקדושה שכמו האלקי', עשה לעו"ז זה את כי ג"כ,
והוא אלו בחי' ד' ג"כ יש בלעו"ז כמו"כ אבי"ע בחי' ד' יש
ה� וגקה"ט דקליפה אצי' בחי' הוא נוגה וגקה"ט, ק"נ בחי'
מצרי� יציאת להיות וכדי דקליפה, מצרי� וז"ע בי"ע, בחי'
בחי' משתלשל זו מבחי' שהרי ממכ"ע, מבחי' להיות א"א
ד' ג� להיות נשתלשל ההשתלשלות ריבוי שמצד מצרי�,
המצרי� ע"י כי כו', המצרי� ה� שה� כנ"ל דלעו"ז בחי'
כי וההסתרי�, ההעלמות ריבוי מזה נעשה דקדושה והגבלה
מצרי� שמתהווה עד והסתר, העל� מלשו� הוא עול�
ע"י זהו האלה המצרי� מבחי' לצאת כדי ולכ� דקליפה.
מל' בחי' מלכות� בחי' והיינו עליונה, היותר בחי' גילוי
שהוא המלכי� מלכי מל� עליה� שנגלה עד וזהו"ע דא"ס,
כו'. וגבולי� מהמצרי� לצאת וגאל� ועי"ז מלכות�, בחי'

Ú"Â‰ÊÂהגשמי הנר שכמו והיינו החש�, את שמאיר הנר
הארה שנמש� מה כמו"כ הבית, חשכת את מאיר
חש� את האיר עי"ז הנר אור כמשל שזהו מלכות� מבחי'
בחי' ה� ממצרי� אבותינו נגאלו זה ידי ועל מצרי�, גלות
שמ� בחי' שני בד"כ יש בנר והנה הגלות. וחוש� המיצר
חכ"ע בחי' קודש משחת שמ� חכ' בחי' הוא שמ� ופתילה,
חכ' כי להיות הוא, ברו� סו� אי� אור גילוי מאיר שבה
להשראת כלי הוא ביטול בחי' האמת אחד בחי' הוא
מבחי' האור בה שישרה כלי הוא שהחכ' והיינו אא"ס,
בחי' והיינו מדות בחי' הוא והפתילה דא"ס, מל' מלכות�
חכ' ידי על כי החש� את שמאיר הנר וז"ע ז"א, יסוד
דאצי' במל' להאיר דא"ס מל' מבחי' הארה מאיר ומדות
ונמש� החוש� את האיר זה ידי ועל עלמי�, כל ממלא בחי'

מצרי�. יציאת
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dceard qxhpew

ÔÎÂ�האסורי דברי� משמוע אזנו אוט� השמיעה בחוש
הגו� שאינו דבר וכל וליצנות הוללות דברי כמו
אזנ�, על ל� תהי' ויתד ע"פ סע"א ד"ה בכתובות וכשארז"ל
בנפש רעה פעולה פועלי� המה שג� בטלי� דברי� ג� וכ�
מפני בטלי� דברי� לאזניו אד� ישמיע אל ש� וכמשארז"ל
כו'. לנפש כוי' המה שג� הרי לאברי�, תחלה נכוות שה�
כמו האסורי� דבורי� ידבר שלא בדבור ההגדרה וכ�
ולא בטלי� דברי� ולא וכה"ג ורכילות ולה"ר הנ"ל דבורי�
בכל מוגדר הוא ובד"כ דבר. בשו� ולשונו פיו ירחיב
והו"ע שעליו. אלקי� פחד מפני שלו והכחות החושי�
ההול� והוא פר"ע. הוא מזה ההיפו� כי עומ"ש, קבלת
דוקא ולאו ירצה. אשר לכל תאותו למלאות לבו בשרירות

כל לדבר שלו בחושי� הפתיחה ג� כ"א בפועל תאוה בדבר
ולראות לשמוע וכ� האסור דבור ג� רוחו על שעולה מה
רע ולידי תאוה לידי המביאי� והמקורי� השערי� שה� הכל
עול פריקת מפני הוא הזאת הפתיחה וסבת כנ"ל. ר"ל גמור
ער זי�, ביי פריי זייער (בל"א לעצמו חפשי כמו שהוא מ"ש
וכמו חפ�. שלבו מה יעשה ומשו"ז זי�) אוי� עול קיי� פילט
בפ"ע בביתו שהוא כמו האד� דומה אינו הרי בנ"א בטבע
ממנו וטובי� גדולי� ע� וכ"ש אחרי� ע� שיושב וכמו
אי� יבוא בחשבו� כול� ועל שלו הכחו' בכל א"ע שמעציר
לא לעצמו כשהוא בביתו אבל לדבר ואי� ולישב לעמוד
על העולה ככל וידבר ישכב או צדו על ויטה כלל יתחשב
מעצור שאי� בהחושי� הפתיחה ברוחניות הוא וכ� רוחו.
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כלל עומ"ש עליו שאי� מפני הוא כו' ולהביט לראות לרוחו
כל אדו� האדו� עול בהעל�) לא (ג� כלל בו נרגש שאינו
יעשה לכ� בפרט עלינו ית' מלכותו מייחד אשר ב"ה האר�

כלל עיניו נגד אלקי� פחד ישי� לא ומשו"ז שיחפו� מה כל
נגד שזהו על כלל יחוש ולא לבו יפול שלא והיינו וכלל,

ר"ל. לגמרי לשחתה בנשמתו פוג� ואשר ה' רצו�
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לו. ואני ואח"כ לי דודי ולכן דלעילא, אתערותא – ניסן בחודש וגו'. לדודי אני בפסוק שאלות
– אותו משביעין החסרונות. ותיקון צדק חשבון ע"י לאלקות, האדם קירוב – אלול בחודש

זמן. ובכל מקום בכל תומ"צ לקיים לנשמה כח נותנים

È�‡"1לזה קד� וה�ה �����י�". הרעה לי וד�די לד�די ¬ƒְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
וכא�2נאמר �����י�", הרעה ל� ואני לי "��די ְֱֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

נאמר ��ע� מה להבי� וצרי� לי", וד�די לד�די "אני ְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָנאמר
קד�, לד�די" "אני נאמר �פע� לד�די", "אני קד� לי" ְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַַֹֹ"��די
�ב�הר �����י�". "הרעה עני� �מה� לי", "וד�די �� 3ואחר ְְְִִִִֶַַַַַַַַָָֹֹ

�סחרי� ע�י� �ליסר ל� אית ����ה מה הכיאאיתא, א�� , ְְֲִִִִִִַַַַַָָָָ
�רחמי מכילי� �ליסר ל� אית י�ראל מ��תב�נסת י"ג �ה� ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ל"אני הרחמי� מ��ת י"ג ��כ�ת מה להבי�, וצרי� ְְֲֲֲִִִִִִַַַַַָָָָָהרחמי�.
"הרעה איתא, כ �� �מ�ת �ב�הר לי". וד�די ְְְִִִִֶַַַָָֹֹלד�די
לי"ג ��רה ��כ�ת להבי� וצרי� ���רה. ���ני� ְְְִִִִֶַַַַָָָָָ�����י�"
��ני ה��כ�ת להבי� צרי� העני� �בכלל�ת הרחמי�. ְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָָָמ��ת
לד�די "אני �א�מר למה הרחמי� מ��ת וי"ג ��רה ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָהעניני�
ל�" ואני לי "��די ה�ת�בי� �עני� ה�א, העני� א� לי". ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָוד�די
הוי', �עב�דת ואפני� �רכי� �ני ה� לי" וד�די לד�די ְְְְֲֲֲֳִִִִִִֵֵַַַָָָָָו"אני
ה���י� אפ� לפי ה�א ה' �עב�דת העב�דה אפ� �לל�ת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ�ה�ה
����י�, אפני �ני י� מעלה �ל �בה���יי� מעלה, ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ�ל
�לת�א אתער�תא �לע�א אתער�תא �דר� ,גהאחד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
��מעלה, התע�רר�ת ידי על �אה ��מ�ה ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ�התע�רר�ת
�לע�א אתער�תא �לת�א אתער�תא �דר� ,דוה�ני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ההתע�רר�ת �ממ�כת ��רמת ��מ�ה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָ�ההתע�רר�ת
עב�דה זמ�י ��ני ה� א�� ����י� אפני ��ני ְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ��מעלה,
�לע�א, אתער�תא �דר� ה�א �בניס� ות�רי, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ�ניס�
��תע�רר האד� את לע�רר מלמעלה �אה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ�ההתע�רר�ת
ועל ���ב, �עב�דה ה�צות �מע�ה �ת�רה מ"� ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ�העלאת
�"אני מה זה להי�ת לד�די", "ואני קד� לי" "��די א�מר ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַֹזה
�האד� מה ��מ�ה ההתע�רר�ת עני� �ה�א ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָלד�די"
האתער�תא �ה�א לי" "��די ידי על ה�א לאלק�ת, ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹמתקרב

�אתער�תא ה�א ה���י אפ� ה�ה ��רי �בחד� ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ�לע�א,
ה�נה �רא� העב�דה �התחלת �לע�א, אתער�תא ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ�לת�א
�היא �י� הוי' �עב�דת אל�ל, �חד� ה�א ��רי ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹוחד�
לאלק�ת, ��תקרב האד� קר�ב �לל�ת הינ� �ללית, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹעב�דה
�האד� ה�רט�י� העניני� �אחד �רטית עב�דה �היא ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָ�בי�
�ה�א ההת��ננ�ת ידי על רק ה�א לאלק�ת, ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹמתקרב

ה מההס��ל�ת מחס�ריו לדעת �מ�ב� �מעמד� חזקה ְְְְֲֲִַַַַַַַַָָָָָָ
��א�� �ג�מ��ת, מ�ל �ר� על �כמ� לה�לי�, ָ�ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָ��רי�
איזה ולדעת א�ת� לב�ק צרי� �ח�ה הרי �לי, לת�� ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹצרי�
אבר ואיזה �חד� �להחליפ� לגמרי להסיר צרי� ואבר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָחלק
נ�י�� רק �לל ���� צריכי� �אינ� אברי� וי�נ� ,���� ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָצרי�
��תחיל ��ד� הר�חנית, �העב�דה ה�א וכ� �לבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹוכ��ס
�מעמד� היטב להת��נ� צריכי� עצמ�, לת�� ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָ�העב�דה
התנ�ל�ת ��� �לי �נפ�� צדק ח���� ולע��ת ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָ�מ�ב�
�מ�ב� מעמד� ���דעי� �א�� ���נ� עצמ�, �זכ�ת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוה���
רע, �� ולפעמי� ט�ב אינ� א�ר היטב י�דעי� �עצמ� ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוה�
�נאי �טענ�ת �מתנ�לי� עצמ� �זכ�ת מה�כי� ה� ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאבל
ללא היא ז� �התנ�ל�ת זאת לבד �ה�ה ה�ק��, �תנאי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹה�מ�
ה� �מצו�ת ��רה ס�� ס�� �י אמ�ית, �ל�י היא ה�ה ְְֲִִִִִִִִִֵֵָה�עיל,
ה� �באר� ק�� ה�ק�� ��ית �זמ� �ל�י�ת וה�ל�י ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנצח��ת
וירידת האד� �ריאת ותכלית ��וה, זמ� �בכל מק�� ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָ�כל
�עב�דה �מצו�ת ה��רה ק��� ��ביל היא למ�ה ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָנ�מת�
�ח ���תני� צ�יק", �הי א�ת� "מ��יעי� עני� �זה� ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָֹ�וקא,
א� וא�ר�א מק��, �בכל זמ� �כל עב�דת� לעבד ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָָֹ���מה
צרי� �עב�דת�, ל� ��בל�לי� �זה �בזמ� �מק�� ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָהיא
��רה �א�ר �להאיר ה�ל על להתג�ר �ח ל� י� �י ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֹֹלדעת

�ה�א. מק�� �כל ְְִֶָָָ�מצוה
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חלק ואיל�. 150 עמוד ה'ת"ש המאמרי� בספר נדפס (*

אדמו"ר. מכ"ק ה� מקומות ומראי מההערות
ג.1) ו, השירי� שיר

טז.2) ב, ש�
ש�.3) הזוהר בביאורי נתבאר בתחילתו.

(אותה).א. שמסובבים עלים עשר שלושה לה הרחמים.ב.יש מדות עשרה שלש לה יש ישראל כנסת גם התעוררותג.כך

מלמטה. (האדם) התעוררות כך) (ואחר מלמעלה.ד.מלמעלה, התעוררות (שמושכת) מלמטה, (האדם) התעוררות
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.‰Úאופן כל לרבי. חסיד בהתקשרות אופנים שלשה

רבי. של מסויימת בדרגא מיוחדת התקשרות הוא

דבר, הוראת להיותו מהרבי, מעשה סיפור כששומעים

כששומעים הרבי. של המעשה כוח אל מקושר הוא הרי

ניגון ובאמירת הדיבור. כוח אל מקושר הוא הרי תורה

נר"ן. רק הוא זה כל המחשבה. אל מקושר הוא הרי

במדריגת רק היא לרבי חסיד של הכללית התקשרותו

פותח ניגון הרי כאן מוסבר שהדבר כפי הרבי. של נר"ן

הרי לפנימיים. המקיפים מהכוחות השער את המנגן אצל

מאשר יותר עליונה התקשרות פועל כזה שניגון מובן

מנגן כאשר הוא זה שדבר אלא הרבי. של נר"ן במדריגות

הניגון את ששמע איך במחשבתו מצייר המכוון הניגון

אז. שהיה כפי הכללי ומצבו במעמדו ומתעמק מהרבי

התקשרות � פנימית בהתעוררות מכוון ניגון כשמנגנים

הרבי. של המקיפים בכוחות היא אז לרבי החסידים

הרי כזו, התקשרות נגינה פועלת מדוע בכללו, הענין

חום, מולידה תנועה וכל תנועות, ישנן שבנגינה מפני זה

לחיות. כלי הוא וחום

.ÂÚהמאמר לומר יכולים הלל ר' של מחונכיו על

שהמיתה5הידוע כמו כי מתים. מחיה דבכו זוטרי

המיתה כך קרירות, החיות, הסתלקות היא בגשמיות

בקרירות, מתפללים הקרירות: ענין היא ברוחניות

את גם בקרירות; לומדים בקרירות, מצוה מקיימים

עשה והדרכתו בחינוכו בקרירות. עושים והריקוד הנגינה

הפשוטים דבכו, שזוטרי חמים, לבביים יהודים הלל ר'

היהודים את חימם הוא מתים, מחיים היו � ביותר

הקרירים.

מקוררים ליהודים הכוונה אין קרירים יהודים

ליהודים הכוונה קרירים יהודים ח"ו. תורהמיהדות של

אבל טובה, ובעלי צדקה בעלי ושלמים, יראים ומצוות,

והמצוות תורה בעניני עושים שהם מה כל קרירים.

יהודים חיות. בלי בקרירות, הוא ישראל, ואהבת וצדקה

הלל. ר' של ומודרכיו מחונכיו חיממו אלה קרירים

יהודי של לבו לחמם נפש מסירות היתה הלל לר'

ומודרך למחונך ישראל. ולאהבת לצדקה ולמצוות, לתורה

עשרות בעל שלם איזור לחמם בכוח היה הלל ר' של

התורה עניני כל חי�געלעבט, בהם שנהיה וישובים, עיירות

ובחיוניות. בחיות היו ישראל ואהבת צדקה והמצוות,

.ÊÚהרבנים באסיפת אב�הסבא שנשאל השאלות בין

עיקרית: אחת שאלה היתה תר"ג בשנת בפטרבורג

התגלות לפני גם הרי החסידות, תורת חידשה מה �

להם והיתה מוסר שלמדו צדיקים היו החסידות תורת

בתורה? חיות

הרבי: ענה זו שאלה על

כתוב אש,6� נקראת תורה למו". דת אש "מימינו

אפשר אי הא, לא � הא לא אי כי ומחממת, מאירה ואש

שיחמם. בלי לאור אפשר ואי להאיר מבלי חם להיות

והנצחון. ההתגברות טבע את באש הטביע הקב"ה

המים הרי לכבותה, מים ומתיזים תבערה כשפורצת

האש. להגדלת גורמים האש על ששופכים הראשונים

מנצחת והיא ומאירה מחממת היא לאש, נמשלה תורה

מנגדיה. כל את

שבכלל ומכיוון רעים, ומים טובים מים יש במים

גם שיהיו אפשר רעים, מים גם ישנם מים של הבריאה

דומה אינה כי אם לא�טוב, של תערובת היפים במים

המקלקל גמור, רע הוא שם הרעים, שבמים ללא�טוב

במים. שישנן המעלות את

הגורמת שהיא מהמים, הפסולת את להפריד כדי

הלא�טוב את למצוא וכדי רעים, למים יהיו שהמים

בבריאה הקב"ה הטביע – הטובים במים להיות שעלול

מופרשת כך ידי ועל המים, את שמרתיחה האש את

ומבדילה מוציאה האש לטובים. נהפכים והמים הפסולת

היפים במים להיות שעלולה הדקה הפסולת את גם

בתכלית. וזכים נקיים למים היפים המים את ועושה

לשמה תורה כשלומדים מים. היא תורה של נגלה

לקנתר כדי תורה כשלומדים ואילו היפים. מים אלו הרי

המות. סם להם נעשית היא � ולהתייהר

תורת פי על הלב עבודת אש. היא החסידות תורת

כבשר ההרתחה פעולת היא היאהחסידות ואז בקלחת,

והפסולת הרעים המים של הגסה הפסולת את מפרידה

היפים. המים של הדקה

בתורת ממזריטש והמגיד הבעש"ט חידשו זאת

בתורת והסבא בכלל, החסידות תורת שלהם, החסידות

בפרט. חב"ד חסידות

ישראל ר' החסיד � כשהאברך סיפר: היילפרין

נשאר מליובאוויטש, הרבי דברי לתרגם סיים – חייקין

של דבריו מחשבות. תפוס יושב אוברוב הגראף השר

את מסר האברך�התורגמן עז. רושם עליו עשו הרבי

ניכר רב. ובחום ובהירה פשוטה רוסית בשפה הדברים

הם אלא הדברים את מבין שהאברך בלבד זו שלא היה

זו הרי במלים: השר הפר שתיקתו את ללבו. קרובים גם

עמוקה. דתית פילוסופיה
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.‰Úאופן כל לרבי. חסיד בהתקשרות אופנים שלשה

רבי. של מסויימת בדרגא מיוחדת התקשרות הוא

דבר, הוראת להיותו מהרבי, מעשה סיפור כששומעים

כששומעים הרבי. של המעשה כוח אל מקושר הוא הרי

ניגון ובאמירת הדיבור. כוח אל מקושר הוא הרי תורה

נר"ן. רק הוא זה כל המחשבה. אל מקושר הוא הרי

במדריגת רק היא לרבי חסיד של הכללית התקשרותו

פותח ניגון הרי כאן מוסבר שהדבר כפי הרבי. של נר"ן

הרי לפנימיים. המקיפים מהכוחות השער את המנגן אצל

מאשר יותר עליונה התקשרות פועל כזה שניגון מובן

מנגן כאשר הוא זה שדבר אלא הרבי. של נר"ן במדריגות

הניגון את ששמע איך במחשבתו מצייר המכוון הניגון

אז. שהיה כפי הכללי ומצבו במעמדו ומתעמק מהרבי

התקשרות � פנימית בהתעוררות מכוון ניגון כשמנגנים

הרבי. של המקיפים בכוחות היא אז לרבי החסידים

הרי כזו, התקשרות נגינה פועלת מדוע בכללו, הענין

חום, מולידה תנועה וכל תנועות, ישנן שבנגינה מפני זה

לחיות. כלי הוא וחום

.ÂÚהמאמר לומר יכולים הלל ר' של מחונכיו על

שהמיתה5הידוע כמו כי מתים. מחיה דבכו זוטרי

המיתה כך קרירות, החיות, הסתלקות היא בגשמיות

בקרירות, מתפללים הקרירות: ענין היא ברוחניות

את גם בקרירות; לומדים בקרירות, מצוה מקיימים

עשה והדרכתו בחינוכו בקרירות. עושים והריקוד הנגינה

הפשוטים דבכו, שזוטרי חמים, לבביים יהודים הלל ר'

היהודים את חימם הוא מתים, מחיים היו � ביותר

הקרירים.

מקוררים ליהודים הכוונה אין קרירים יהודים

ליהודים הכוונה קרירים יהודים ח"ו. תורהמיהדות של

אבל טובה, ובעלי צדקה בעלי ושלמים, יראים ומצוות,

והמצוות תורה בעניני עושים שהם מה כל קרירים.

יהודים חיות. בלי בקרירות, הוא ישראל, ואהבת וצדקה

הלל. ר' של ומודרכיו מחונכיו חיממו אלה קרירים

יהודי של לבו לחמם נפש מסירות היתה הלל לר'

ומודרך למחונך ישראל. ולאהבת לצדקה ולמצוות, לתורה

עשרות בעל שלם איזור לחמם בכוח היה הלל ר' של

התורה עניני כל חי�געלעבט, בהם שנהיה וישובים, עיירות

ובחיוניות. בחיות היו ישראל ואהבת צדקה והמצוות,

.ÊÚהרבנים באסיפת אב�הסבא שנשאל השאלות בין

עיקרית: אחת שאלה היתה תר"ג בשנת בפטרבורג

התגלות לפני גם הרי החסידות, תורת חידשה מה �

להם והיתה מוסר שלמדו צדיקים היו החסידות תורת

בתורה? חיות

הרבי: ענה זו שאלה על

כתוב אש,6� נקראת תורה למו". דת אש "מימינו

אפשר אי הא, לא � הא לא אי כי ומחממת, מאירה ואש

שיחמם. בלי לאור אפשר ואי להאיר מבלי חם להיות

והנצחון. ההתגברות טבע את באש הטביע הקב"ה

המים הרי לכבותה, מים ומתיזים תבערה כשפורצת

האש. להגדלת גורמים האש על ששופכים הראשונים

מנצחת והיא ומאירה מחממת היא לאש, נמשלה תורה

מנגדיה. כל את

שבכלל ומכיוון רעים, ומים טובים מים יש במים

גם שיהיו אפשר רעים, מים גם ישנם מים של הבריאה

דומה אינה כי אם לא�טוב, של תערובת היפים במים

המקלקל גמור, רע הוא שם הרעים, שבמים ללא�טוב

במים. שישנן המעלות את

הגורמת שהיא מהמים, הפסולת את להפריד כדי

הלא�טוב את למצוא וכדי רעים, למים יהיו שהמים

בבריאה הקב"ה הטביע – הטובים במים להיות שעלול

מופרשת כך ידי ועל המים, את שמרתיחה האש את

ומבדילה מוציאה האש לטובים. נהפכים והמים הפסולת

היפים במים להיות שעלולה הדקה הפסולת את גם

בתכלית. וזכים נקיים למים היפים המים את ועושה

לשמה תורה כשלומדים מים. היא תורה של נגלה

לקנתר כדי תורה כשלומדים ואילו היפים. מים אלו הרי

המות. סם להם נעשית היא � ולהתייהר

תורת פי על הלב עבודת אש. היא החסידות תורת

כבשר ההרתחה פעולת היא היאהחסידות ואז בקלחת,

והפסולת הרעים המים של הגסה הפסולת את מפרידה

היפים. המים של הדקה

בתורת ממזריטש והמגיד הבעש"ט חידשו זאת

בתורת והסבא בכלל, החסידות תורת שלהם, החסידות

בפרט. חב"ד חסידות

ישראל ר' החסיד � כשהאברך סיפר: היילפרין

נשאר מליובאוויטש, הרבי דברי לתרגם סיים – חייקין

של דבריו מחשבות. תפוס יושב אוברוב הגראף השר

את מסר האברך�התורגמן עז. רושם עליו עשו הרבי

ניכר רב. ובחום ובהירה פשוטה רוסית בשפה הדברים

הם אלא הדברים את מבין שהאברך בלבד זו שלא היה

זו הרי במלים: השר הפר שתיקתו את ללבו. קרובים גם

עמוקה. דתית פילוסופיה
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.ÁÚכך הענין. של והסדר עצמו הענין יש דבר בכל

ודברים בתורה במפורש הכתובים דברים ישנם בתורה

על שהטעם כמו בתורה, במפורש כתובים שאינם

היא תורה בתורה. בפירוש מוזכר אינו � נפש מסירות

שכל אך, נפש. מסירות מחייב אינו ושכל ושכל, חכמה

שהשכל מה ככל אומר: השכל האמונה. ענין את מחייב

השכל כוח את ולייגע להטריח צריכים להשיג יכול

אמונה. להיות צריכה � משיג השכל שאין ובמה להבין,

נפש, מסירות מחייבת שהיא בלבד זו לא הרי ואמונה

מה על הנפש את למסור מכריחה גם היא אלא

שלימה. באמונה שמאמינים

היא אמונה ממצרים. אבותינו נגאלו האמונה בזכות

לב לי יש מאמין, אני שאומרים כפי סתמית אמונה לא

ידי ועל שעושים, במה להאמין משמעה אמונה יהודי.

� בהשגה מבינים ולא יודעים שלא למרות הפעולה,

וכן מוחין, ד' המשכת � בתפילין כמו בפועל, הדבר נעשה

אבותינו נגאלו האמונה ידי ועל והדומה, מצה בענין

האמינו מצרים בגלות בהיותם ישראל בני שכן, ממצרים,

הגאולה. בענין הזמן כל ודיברו

b"yz'd gqt ly iriay lil zcerq
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וג� החסידות, על האפשר ככל יותר לדעת רצה הוא הענייני�. לעומק לחדור עתה החליט ברו�
חבורת מייסד שהיה מוורמייזא, בעלֿש� אליהו רבי על לדעת מעוניי� היה במיוחד מתנגדיה, על

הנסתרי�.

מוויטבסק זעליג שמחה ור' מביישנקובי� זאב אברה� ר' הגאוני� מרעישי�. פרטי� נודעו לברו�
הזו ההתנגדות את לה. שקדמה הנסתרי� ולחבורת לחסידות ביותר המרי� והיריבי� מהמתנגדי� היו
זליג פינחס ר' הצדיק של בנו מפראג, זונדל שמאי מר' שקיבל מזלקוב, הפרוש נחו�, מר' קבלו
בעלֿש�. אליהו רבי של הגדול יריבו היה זעליג פינחס ר' ואכ� הנסתרי�. את לרדו� יש כי משפייער,

בעלֿש�. אליהו רבי של ותולדותיו אישיותו אודות הפרטי� את שמע כאשר מאוד התפעל ברו�

יוזפא. יוס� ר' בש� מספרד שמוצאו יהודי הגיע לקראקא רס"ה, בשנת או רס"א בשנת זה היה
בקראקא נודע ומיד שנה, חמישי� ב� אז היה הוא גדול. צדיק ג� א� כי בתורה, גדול רק לא היה הוא
הבריות, ע� קשר כל בלי ותפילה תורה של אמות בד' ורק א� ושקוע העול�, מחיי לגמרי פרוש הוא כי

מעול�. אשה נשא לא ג� וכי

כ� כי לכל ברור היה אותו. מעריצי� הכל כאשר בפרישות, שנה שלושי� עליו עברו בקראקא
מפתיע. דבר אירע שלפתע אלא חייו, את יסיי�

אחוזות ע� מסוע� מסחר שניהל עשיר סוחר לוי, ר' של שמו בקראקא התפרס� עת באותה
שאביו יוס�, ר' בש� ב� היה לוי לר' לרווחה. פתוח שביתו וכמי גדול צדקה כבעל ונודע האצילי�,

נודע. שמי� ירא הזהב, צור� אברה� ר' של לבתו השיאו

היה יוס� ר' בה�. החיה לרוח הפ� ובמהרה במסחריו, לאביו לסייע יוס� ר' החל נישואיו לאחר
בענייני כללית ידיעה ג� לו והיתה רבות, שפות הכיר הוא בכלל. פיקח אד� א� כי ממולח סוחר רק לא
איתו לשוחח ואהבו אלו תכונותיו בגלל חיבבוהו מסחר בקשרי שעמדו והאצילי� הפריצי� העול�.

לפניו. פתוחות תמיד היו דלתותיה� עולמ�, של ברומו העומדי� ואחרי� מדיניי� בענייני�
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ל היהודי� נוכחו אתכאשר לנצל החלו הגבוהי�", ב"חלונות יוס� ר' של חשיבותו את דעת
בבקשות תדירות אליו באו פרטיי� אנשי� וג� הציבור שונות. להזדמנויות קשריו ואת היכרותו

השתדל�. להיות מעול� סירב לא יוס� ור' למענ�, השפעתו ולהפעלת להשתדלויות

בדרכי�, ממושכות נסיעות תכופות לערו� נאל� ובגלל� יוס�, ר' של מסחריו התפתחו בינתיי�
התנפלו הביתה, בדרכ� ומשרתו הוא היו כאשר פע�, פראג. העיר ע� מסועפי� קשרי� ניהל במיוחד

כבד. ואבל דיכאו� ש� השתרר לקראקא הידיעה הגיעה כאשר והרגו�. שודדי� עליה�

של מאחיו חליצה האלמנה קבלה להלכה בהתא� ילדי�. לו ילדה שלא אלמנה השאיר יוס� ר'
את ביתֿהדי� ביר� ולאחריה רבה, בטקסיות החליצה את לקיי� עתיק מנהג היה בקראקא הנרצח.
לשאת שמוכ� מי כי הוכרז מכ� לאחר בילדי�. ממנו וש�י�קד הגו� זוג ב� בהקד� שתמצא ְִֵֶָהחלוצה

הדי�. בית מפי יבור� לאשה החלוצה את

אותה לשאת נכונותו על הודיע לא איש א� יוס�, ר' אלמנת של במקרה ג� קויי� הזה המנהג
ש��נה מי יוזפא, יוס� ר' הישיש הצדיק הדי� בבית הופיע חדשי� חמשהֿששה שכעבור אלא ֶָלאשה.
כי הסביר הוא לכ�. תיאות זו א� לאשה החלוצה את לשאת נכונותו על והודיע הקדוש", "הספרדי
לגלות, רצה לא שאותו מסוי�, טע� בגלל א� ובדידות, בפרישות לחיות להמשי� בדעתו היה בעצ�

להתחת�. החליט

הוזמנה, מה לש� שמעה בטר� עוד הדי�, בבית הופיעה כאשר מיד לחלוצה. לקרוא שלח הדי� בית
מר. בבכי פרצה

מסוגלת אינה א� ליבה, על המעיק גדול סוד יש כי ענתה בכייתה, לסיבת הדי� בית לשאלת
� אמורי� דברי� במה להבהיר שנועדו נוספות לשאלות לא. או הדי� בית לפני לגלותו א� להחליט
בחלו� אליה התגלה האמת, בעול� הינו רבות שני� שזה שאביה, בעובדה קשור הדבר כי הסבירה
לשמוע א� בנפשה, להחליט יכולה איננה א� מסוי�, דבר לעשות עליה ופקד פעמי�, חמשֿשש כבר

אביה. פקודת תוכ� את הדי� לבית לגלות א� להחליט ג� יכולה היא אי� כאמור, לאו. א� בקולו

החלוצה, סיפרה ואז סודה, את לגלות לה יש כי הדי� בית החליט והתייעצות הדעת ישוב לאחר
שבת. בגדי לבוש הוא כאשר בחלומה אביה אליה נגלה הראשונה בפע� כי בבכי, מתייפחת היא כאשר
הקדוש לספרדי שתינשאי שנקבע "כיוו� טוב", "מזל באיחולי וסיי� ובירכה, ראשה על ידיו הניח הוא

נר מכ� לאחר א� תחילה, הזדעזעה בחלומה ונזכרה משנתה הקיצה כאשר יוזפא". יוס� געהר'
להינשא עליה ופקד בחלו� אביה אליה נגלה ושוב שבוע עבר לא פשוט. כלחלו� אליו והתייחסה
אביה אליה דיבר והפע� התופעה, חזרה קצר זמ� כעבור ברצינות, לכ� התייחסה לא הפע� ג� לצדיק.
אביה לאשה. אותה שישא יוזפא יוס� ר' ע� שידבר ממישהו לבקש רבה בחומרה עליה ופקד בתקיפות,

ביתֿדי�ֿשלֿמעלה. של רצונו זה כי אמר

מר". סופ� יהא לאו א� א� ב�, ללדת "תזכי � האב אמר � זו" הוראה תקיימי "א�

יוזפא יוס� שר' ה"מקרה" על לה סיפרו מכ� ולאחר רעהו, אל איש בהשתוממות הביטו הדייני�
זה, בשידו� רוצי� מהשמי� אכ� כי החלוצה הבינה עתה איתה. להתחת� רצונו הביע ובעצמו בכבודו

הסכמתה. את והביעה

זו חתונה ג� כולה. לקהילה השיי� ציבורי עניי� חלוצה של בחתונה לראות נהוג היה בקראקא
של הכהני� כל התייצבו למנהג בהתא� העיר. בני כל בה והשתתפו הקהילה, עלֿידי אפוא, נערכה,
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תרצ"ג אב מנח� י"ז ב"ה

ריגא

וו"ח נעלה והכי הנכבד ידידנו כבוד אל

שו"ב שיחי' מענדל מנח� מוהר"ר אי"א

נאוויקאוו

וברכה. שלו�

שלחתי (מכתבו מכתבו על שליט"א אדמו"ר כ"ק מענת

להעתיק מענה ונתקבל למארינבאד שליט"א אדמו"ר לכ"ק

המכתבי�). שיעתיק מי אצלו אי� כי לכבודו ולשלוח

אשר אד� ל� יש (גיפיל) בהרגש והעיקר ברצו�, תלוי הכל

הזולת ע� לפעמי� לומד א� וג� לעצמו, רק הוא ענינו כל

גוטי� א טוב הרגש לו שיש אד� ויש עצמו, לטובת ג"כ הוא

חבירו. את ג� להנות חפ� לו טוב שהוא והדבר געפיל

כ"ק הורו אשר החסידות דרכי מיסודי אחד הוא זה ודבר

כ"ק והוד זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו

אתי לדבר הרבה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

לי ויש ברבי�, חסידות בלימוד העוסקי� של בשבח� עמי

איז מיר בא לי אמר ופע� זה, בעני� וסיפורי� רשימות הרבה

לערנט או� מדרש בית אי� זיצט איד חסידעשער א אז ברור

די בא שמחה א איז ברבי� חסידות א בע"פ חזר'ת אדער

קינדס או� אי� פאר מספיק איז שמחה זייער או� זיידעס,

התאונ� פעמי� וכמה וברוחניות, בגשמיות טוב רוב קינדער

לזולת�, טובה לעשות הרגש וחסרי� לעצמ� צורה בעלי שישנ�

דאס אבער עצמ�, בציור בינוני� אנשי� על לי הראה ופעמי�

חסידות לערנע� זיי טוב אחוש האבי� זיי מענטשי� זיי זיינע�

ברבי�.

מאכט ער אויב או� אסביבה, מאכט חסיד א אומר הוא

פעקיל, אי� זי� באי טא� אטאפ גוט דאר� סביבה, קיי� ניט

מאכט ער (ואס אליי� דאס או� אליי�, ע� מיט זי� טוט וואס

פרעגי� או� אקינעלע, וי צוברעכי� אי� דאר� סביבה) קיי� ניט

הידוע בהמעשה לי וסיי� ועלט, דער אוי� אי� טו ואס זי� בא

מהמקורבי� שהי' הגדול רבינו של הגדולי� החסידי� מא'

ירד ל"ע (כי בעניניו רבינו שאלו ביחידות בהיותו ופע� ביותר,

דו ואס אל� זאגסט דוא רבינו והשיבו והתאונ� מנכסיו) אז

מאכי� חתונה דארפסט חובות, צאלי� אפ (דארפסט דארפסט

מי ואס אוי� הוצאה) דער אוי� האבי� דארפסט קינדער,

מאכי� זאלסט דו אז דארפמע� די� ניט, זאגסטו די� דאר�

או� פרנסה שבלב, ועבודה תורה מיט סביבה דאיי� ליכטיג

דיר ב"ה אויבערשטער דער דאר� דאס דארפסט דו ואס

דאר�, ער ואס טא� השי"ת ועט דארפסט דו ואס טו געבי�,

עני� כי נוסחאות, בכמה ששמעו כפי מאתו שמעתי זה (ספור

שוני�). בזמני� חסידי� איזה ע� הי' זה

ת"ל למדת� אחסיד טאטינס דע� זאייט איר הדבר כ�

וכידוע הערט דער ג� ולפעמי� לשמוע וזכית� דא"ח הרבה

ולא סביבה, לעשות עליכ� הערי�, דער או� הערי� בי� ההפרש

תלוי הכל כי וכאמור ממש בה� שאי� בדברי� להתאונ�

בגו"ר. בעזרכ� יהי' והשי"ת ברצו�,

גדול... בריוח טובה בפרנסה שי' לבנו יעזר השי"ת

בפרנסה אוסיצעוו שי' ר"ז וחתנו תחי' לבתו יעזר השי"ת

בגו"ר. לה� והמצטר�

יעזר השי"ת שי' נחו� מר מבנו מהפ"ש מאד במאד נהניתי

ר"ש הרה"ג מש"ב הפ"ש עבור תודה בגו"ר לו בהמצטר� לו

בטוב ושנותיו ימיו ויארי� בריאותו יחזק השי"ת סלאני� שי'

וברוחניות. בגשמיות ובנעימי�

ואל הדרושה העבודה אל עצמכ� קחו ידידי דבר סו�

שאת� מה עשו את� כאמור, הטפלי� העניני� בכל תדאגו

פה, ובעל בפני� ברבי� דא"ח ללמוד והוא לעשות, צריכי�

פנימי, חיי� רוח בה� להפיח שי' אנ"ש ע� פארבריינגע� או�

בכל שי' וב"ב ולילידיכ� לכ� ויעזר שלו את יעשה והשי"ת

וברוחניות. בגשמיות לה� המצטר�

שליט"א. אדמו"ר כ"ק בש�
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והכלה והחת� ו"קיטל", בטליתות עטופי� ה� כאשר שורות, בשתי ומעלה, שלושֿעשרה מגיל העיר,
בחצר עתיק, מנהג לפי זה א� נערכה, הסעודה כפיי�. בנשיאת הכהני� ברכת את וקיבלו בתוו� עברו

ארוחתו. את לה תר� אחד וכל ביתֿהכנסת,

אלו. בנישואי� גלומי� נסתרי� ענייני� וכי רגיל, מאורע זה אי� כי הכל חשו בקראקא
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fi mihteyoey`x mei qelwpe`
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éäìà ýåýé úárBúàeä Ei''yx:ñáàöné-ék «£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¦«¦¨¥³
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CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÈÂ¯ƒ̃¿»ƒ¿»¡»»»≈»

ÔÈc ‡nÚ ˙È Ôe�e„ÈÂ CÈË·LÏ¿ƒ¿»ƒ»«»ƒ

:ËBL˜cיט‡Ï ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï ƒ¿»«¿≈ƒ»

Ïa˜˙ ‡ÏÂ ÔÈt‡ Ú„BÓzLƒ̇¿¿««ƒ¿»¿«≈
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C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ LÈaƒ¬≈¿»»√»¿»¡»»

:‡e‰ב‡„Áa C�Èa ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«≈»«¬»

¯·b CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc CÈÂ¯wÓƒƒ¿»«¿»¡»»»≈»¿«

é"ùø

(ÁÈ)ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL.�ה��סקי ��ני� ��פטי�, …¿ƒ¿…¿ƒְְִִִַַָ

ה�י�: טז)ÌÈ¯ËLÂ.את הע�(סנהדרי� את הר�די� ִֶַ¿…¿ƒִֶָָָ

עד �ברצ�עה �מקל וכ�פתי� ���י� מצות�, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָאחר

ה��פט: �י� את עליו .EÈ¯ÚLŒÏÎa��ק�ל ְִֵֵֶֶַַָָ¿»¿»∆
טז) עיר(סנהדרי� על:.EÈË·LÏועיר:�כל מ�סב ְִִָָƒ¿»∆ַָ

ל�בטי�, ל� ��� ו��טרי� ��פטי� ל�", ���"ְְְְְְִִִִִֶֶֶָ

ל�: נת� אלהי� ה' א�ר �ערי� .EÈË·LÏ�כל ְְְֱֲֵֶֶֶָָֹֹƒ¿»∆
ו�בט, �בט לכל ��ני� ����יבי� עירמל�ד �בכל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

B‚Â'ועיר: ÌÚ‰Œ˙‡ eËÙLÂ.�ממחי ��ני� מ�ה ִָ¿»¿∆»»¿ִֵַַָ�ְִ

צדק: ל��ט ËtLÓ(ËÈ)וצ�יקי� ‰h˙Œ‡Ï. ְְִִִֶֶַֹ…«∆ƒ¿»
ÌÈ�t�מ�מע�: ¯Èk˙ ‡Ï.,ה�ענ�ת ��עת א� ְְַָ…«ƒ»ƒְְִַַַָ

לזה, וק�ה לזה ר� יהא ��א ל��� אחדאזהרה ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

מכ�ד �ה��� זה ���ר�אה לפי י��ב, ואחד ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָע�מד

טענ�תיו: מס��מי� חבר�, ÁL„את Áw˙Œ‡ÏÂ. ְְֲֲִִֵֶַַָ¿…ƒ«…«
צדק:אפ��(ספרי) eÚÈ¯ל��ט „ÁM‰ Èk.כתובות) ְֲִִֶֶֹƒ«…«¿«≈
אתקה) י�ה ��א אפ�ר אי מ���, �חד ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמ���ל

�זכ�ת�: לה�� אצל� ˆÌ˜Ècלבב� È¯·c.�ברי� ְְְְִֵֶַָƒ¿≈«ƒƒְִָ

אמת:ה�צ�קי�, Ûc¯z(Î)מ��טי ˜„ˆ ˜„ˆ. ְַ�ְְֱִִֵֶָ∆∆∆∆ƒ¿…
לב) סנהדרי� �יתֿ�י�(ספרי. אחר ÔÚÓÏיפה:ה�� ִֵֵֶַַַָ¿««

zL¯ÈÂ ‰ÈÁz.�ה��רי ה��ני� מ��י ה�א �דאי ƒ¿∆¿»«¿»ְְִִִֵַַַַָ

אדמת�: על �לה��יב� י�ראל את ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהחי�ת

(‡Î)‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï.מ�עת עליה לח�ב� …ƒ«¿¬≈»ְְְִֶַַָָ

עלנטיעת�, תע�ה' �'לא ע�בר עבד�, לא ואפ�� ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ÁaÊÓנטיעת�: Ïˆ‡ ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙Œ‡Ï ְִָָ…ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«
EÈ‰Ï‡ �ית.‰' �לב�נה איל� לנ�טע �הראזהרה ¡…∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָ

vÓ·‰(Î·)ה�ית: EÏ ÌÈ˜˙Œ‡ÏÂ.�אב מ�בת ִַַ¿…»ƒ¿«≈»ֶֶֶֶַ

להקריב ל�מי�:אחת, אפ�� N�‡עליה ¯L‡. ְְֲִִִֶַַַַַָָָ¬∆»≈
ז� ואת לע��ת, צ�ה אדמה �מז�ח אבני� ְְְֲֲֲִִִִֶַַַָָָָמז�ח

ל�נענ�י�, היתה חק �י �היתה�נא, �י על וא� ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

מאחר �נא�, עכ�ו האב�ת, �ימי ל� ְְֲִֵֵֵַַַָָָָָאה�בה

��כבי�: לעב�דת חק א�� Œ‡Ï(‡)�ע�א�ה ֲֲִֵֶַַָָָֹ…
Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙.(ספרי)למפ�ל אזהרה ƒ¿«¿…»»»ְְֵַַַָָ

ידי על �אר��ד�י� �� נדר�� וע�ד רע, ���ר ְְְְְֳִִִֵַַַָָ

קד�י� ��חיטת ב)�ר��ת לו ÚÏ·¯(·):(זבחי� ְְִִִַָָָ«¬…



קלי fi mihteyoey`x mei qelwpe`
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��כבי�: לעב�דת חק א�� Œ‡Ï(‡)�ע�א�ה ֲֲִֵֶַַָָָֹ…
Ú¯ ¯·c Ïk 'B‚Â ÁaÊ˙.(ספרי)למפ�ל אזהרה ƒ¿«¿…»»»ְְֵַַַָָ

ידי על �אר��ד�י� �� נדר�� וע�ד רע, ���ר ְְְְְֳִִִֵַַַָָ

קד�י� ��חיטת ב)�ר��ת לו ÚÏ·¯(·):(זבחי� ְְִִִַָָָ«¬…



mihteyfioey`xקלד meiqelwpe`

éørL ãçàa Eaø÷áéäìà ýåýé-øLà Eïúð E §¦§§Æ§©©´§¨¤½£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´
òøä-úà äùré øLà äMà-Bà Léà Cì̈®¦´«¦À̈£¤̧©«£¤Ÿ̄¤¨©²

éäìà-ýåýé éðéraBúéøa øárì Ei''yx:âCìiå §¥¥¬§Ÿ̈«¡Ÿ¤−©«£¬Ÿ§¦«©¥À¤
íäì eçzLiå íéøçà íéäìà ãáriå©©«£ŸÆ¡Ÿ¦´£¥¦½©¦§©−¨¤®

ìåíéîMä àáö-ìëì Bà çøiì Bà | LîM §©¤´¤´©¨¥À©²§¨§¨¬©¨©−¦
éúéeö-àì øLài''yx:ãzrîLå Eì-ãbäå £¤¬«Ÿ¦¦«¦§ª©§−§¨¨®§¨

äúNrð øácä ïBëð úîà äpäå áèéä zLøãå§¨«©§¨´¥¥½§¦¥³¡¤Æ¨´©¨½̈¤«¤§¨²
ìàøNéa úàfä äárBzäi''yx:ä-úà úàöBäå ©«¥¨¬©−Ÿ§¦§¨¥«§«¥¨´¤

eùr øLà àåää äMàä-úà Bà àeää Léàä̈¦´©¿Á¤¨«¦¨̧©¦¹£¤´Â¨ÂŸ
éørL-ìà äfä òøä øácä-úàLéàä-úà E ¤©¨¨̧¨©³©¤Æ¤§¨¤½¤¨¦¾

eúîå íéðáàa ízì÷ñe äMàä-úà Bài''yx: −¤¨«¦¨®§©§¨¬¨«£¨¦−¨¥«
åìL Bà íéãr íéðL | ét-ìrúîeé íéãr äL ©¦´§©¦́¥¦À²§¨¬¥¦−©´

ãçà ãr ét-ìr úîeé àì únäi''yx:æãé ©¥®´Ÿ©½©¦−¥¬¤¨«©´
-ìk ãéå Búéîäì äðLàøá Ba-äéäz íéãrä̈«¥¦º¦«§¤³¨¦«Ÿ¨Æ©«£¦½§©¬¨

:Eaøwî òøä zøráe äðøçàa íräôçék ¨−̈¨©«£Ÿ¨®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦´
íãì | íc-ïéa ètLnì øáã Enî àìté¦¨¥Á¦§¸¨¹̈©¦§À̈¥«¨¸§¹̈
úáéø éøác òâðì òâð ïéáe ïéãì ïéc-ïéa¥«¦´§¦À¥¬¤̧©Æ¨¤½©¦§¥¬¦−Ÿ

Ì„˜ LÈ·c ˙È „aÚÈ Èc ‡˙z‡ B‡ƒ¿»ƒ«¿≈»¿ƒ√»

:dÓÈ˜ ÏÚ ¯aÚÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿∆¿««¿»≈

iÓÓÚ‡ג ˙ÂÚËÏ ÁÏÙe ÏÊ‡Â«¬«¿«¿«¬««¿«»

‡¯‰ÈÒÏ B‡ ‡LÓLÏe ÔB‰Ï „È‚Òe¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»

‡Ï Èc ‡iÓL ÈÏÈÁ ÏÎÏ B‡¿»≈≈¿«»ƒ»

:˙È„wÙדÚÓL˙Â CÏ ÔeeÁÈÂ «≈ƒƒ«»¿ƒ¿»

ÔÂk ‡ËL˜ ‡‰Â ˙e‡È Úa˙˙Â¿ƒ¿«»¿»À¿»≈«

‡„‰ ‡z·ÚBz ˙„È·Ú˙‡ ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿¬ƒ«∆¿»»»

:Ï‡¯NÈaה‡¯·b ˙È ˜t˙Â ¿ƒ¿»≈¿«≈»«¿»

Èc ‡È‰‰ ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡e‰‰«»ƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„‰ ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È e„·Ú¬»»ƒ¿»»ƒ»»≈

˙È (CÈÂ¯˜Ï) C�Èc ˙Èa Ú¯˙Ïƒ¿«≈ƒ»¿ƒ¿»»

ÔepÓb¯˙Â ‡˙z‡ ˙È B‡ ‡¯·b«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ

:Ôe˙eÓÈÂ ‡i�·‡aו¯ÓÈÓ ÏÚ ¿«¿«»ƒ«≈«

ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z¿≈«¬ƒ¿»»«¬ƒ

iÁc ÏË˜˙ÈÏË˜˙È ‡Ï ÏBË˜ · ƒ¿¿≈¿««¿»ƒ¿¿≈

:„Á „È‰Ò ¯ÓÈÓ ÏÚז‡„È «≈«»ƒ»¿»

‡˙ÈÓ„˜a d· È‰z ‡i„‰Ò„¿«¬«»¿≈≈¿«¿≈»

‡nÚ ÏÎ„ ‡„ÈÂ dÏË˜ÓÏ¿ƒ¿¿≈ƒ»¿»«»

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙È¯˙·a¿«¿≈»¿«≈»≈¿ƒ

:C�ÈaÓחCpÓ ÈÒÎzÈ È¯‡ ƒ≈»¬≈ƒƒ¿≈ƒ»

‡Ó„Ï ‡Óc ÔÈa ‡�È„Ï ‡Ób˙tƒ¿»»¿ƒ»≈¿»ƒ¿»

LzÎÓ ÔÈ·e ‡�È„Ï ‡�È„ ÔÈa≈ƒ»¿ƒ»≈«¿«

é"ùø

B˙È¯a.עב�דת לעבד ��א א�כ� ה' �רת א�ר ¿ƒְֲֲֲִֶֶֶַַַָֹֹ

È˙ÈeˆŒ‡Ï(‚)��כבי�: ¯L‡.�ח)לעבד :(מגילה ִָ¬∆…ƒƒƒְְָָ

(„)ÔBÎ�.:העד�ת ‡˙LÈ‡‰Œ(‰)מכ�� ˙‡ˆB‰Â »ְ�ֵָָ¿≈»∆»ƒ
'B‚Â EÈ¯ÚL Ï‡ 'B‚Â ‡e‰‰.אל" ה�תר�� «¿∆¿»∆¿ְְֵֶַַ

�נינ�:":�ערי� ��� ט�עה, �ינ�', �ית 'לתרע ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אינ�(ספרי) א� ,�� �עבד �ער זה �ערי�", ְֵֶֶֶֶַַַָָ"אל

למ�ה "�ערי�" נאמר ?�� ����� �ער ְְֱִֶֶֶֶַַַַָָָא�א

למעלה, "�ערי�" האמ�רונאמר "�ערי�" מה ְְְְְֱֶֶֶַַַָָָָָ

האמ�ר "�ערי�" א� ,�� �עבד �ער ְְְֶֶַַַַַָָָָָלמעלה,

'לקרוי�': ותר��מ�: ,�� �עבד �ער ְְְְְִֶַַַַַָָָלמ�ה,

(Â)‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈ�L.מ עד�תא� תק�מת ¿«ƒ≈ƒ¿…»ְִִֵֶֶַ

�ל�ה לה�י� ��ל�ה? ל� �רט ל�ה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָֹֹ��ני�,

עד�ת �ל�ה א� אחת, עד�ת �ני� מה ְְְִִִֵֵַַַַַַָֹל�ני�,

��� ����� עד ז�ממי� נע�י� ואי� ו)אחת, :(מכות ְְֲִִִֵֶַַַַֹ�ָ

ז ÏtÈ‡(Á)תורה Èk.הבדלה ל��� 'הפלאה' �ל ƒƒ»≈ְְְַַָָָָָ

מ��: �מכ�ה נב�ל �ה�בר ÌcŒÔÈa�פרי�ה, ְְְִִֶַָָָָ�ְִֶ≈»
Ì„Ï.(פד סנהדרי� טה�ר:(ספרי. לד� טמא �� �י� ¿»ְֵֵָָָָ

ÔÈ„Ï ÔÈcŒÔÈa.:ח�ב לדי� ז�אי �י� �‚Ú�י� ÔÈ·e ≈ƒ¿ƒְִִֵַַַָ≈∆«
Ú‚�Ï.:טה�ר לנגע טמא נגע ¯È·˙�י� È¯·c. »∆«ְֵֵֶֶַַָָƒ¿≈ƒ…

וזה מט�א זה ��בר: ח�לקי� העיר חכמי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ��הי�

מז�ה: וזה מח�ב זה ÈÏÚÂ˙מטהר, zÓ˜Â.�סנהדרי) ְְְְֵֵֶֶֶַַַ¿«¿»¿»ƒ»
ה�ק��פו) ��ית ה�ק�מ�ת:מל�ד מ�ל �ב� ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ

mihteyfiipy mei qelwpe`

éørLaøLà íB÷nä-ìà úéìrå zî÷å E ¦§¨¤®§©§¨´§¨¦½¨¤©̧¨½£¤¬
éäìà ýåýé øçáéBa Ei''yx:è-ìà úàáe ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«¨À̈¤

íéîia äéäé øLà èôMä-ìàå íiåìä íéðäkä©«Ÿ£¦Æ©«§¦¦½§¤©̧Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´
øác úà Eì eãébäå zLøãå íää̈¥®§¨«©§¨Æ§¦¦´§½¥−§©¬

ètLnäi''yx:éøLà øácä ét-ìr úéùrå ©¦§¨«§¨¦ÀŸ¨©¦³©¨¨Æ£¤´
ýåýé øçáé øLà àeää íB÷nä-ïî Eì eãébé©¦´§½¦©¨´©½£¤−¦§©´§Ÿ̈®

:EeøBé øLà ìëk úBùrì zøîLåìàøùéàé-ìr §¨«©§¨´©«£½Ÿ§−Ÿ£¤¬«©
-øLà ètLnä-ìrå EeøBé øLà äøBzä ét¦̧©¹̈£¤´À§©©¦§¨²£¤
-øLà øácä-ïî øeñú àì äùrz Eì eøîàé«Ÿ§¬§−©«£¤®Ÿ´Ÿ¨À¦©¨¨²£¤

ìàîNe ïéîé Eì eãébéi''yx:áé-øLà Léàäå ©¦¬§−¨¦¬§«Ÿ§¨¦º£¤
éãîòä ïäkä-ìà rîL ézìáì ïBãæá äùr©«£¤Ÿ́§¨À§¦§¦̧§³Ÿ©¤©Ÿ¥Æ¨«Ÿ¥º
ìéäìà ýåýé-úà íL úøLèôMä-ìà Bà E §¨³¤¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½−¤©Ÿ¥®

:ìàøNiî òøä zøráe àeää Léàä úîe¥Æ¨¦´©½¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
âéïeãéæé àìå eàøéå eòîLé írä-ìëå§¨¨−̈¦§§´§¦¨®§¬Ÿ§¦−

ãBri''yx:ñë"ò
ìåçáéðùãéøLà õøàä-ìà àáú-ék «¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧
éäìà ýåýéda äzáLéå dzLøéå Cì ïúð E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈¦«¦§−̈§¨©´§¨¨®

øLà íéBbä-ìëk Cìî éìr äîéùà zøîàå§¨«©§À̈¨¦³Ÿ¨¨©Æ¤½¤§¨©¦−£¤¬
:éúáéáñåèéìr íéùz íBùøLà Cìî E §¦«Ÿ¨«´Ÿ¨¦³Ÿ¨¤̧Æ¤½¤£¤¬

éäìà ýåýé øçáééçà áøwî Ba Eíéùz E ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³Ÿ
éìréìr úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½

éçà-àì øLà:àeä Eæèírä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø £¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ

ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ e¯È‚Ò¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈

Ìe˜˙e CÈÂ¯˜a ‡�È„ ‡z‚ÏÙ¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»¿

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:daטÈ‡ÂÏ ‡i�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â ≈¿≈≈¿»»¬«»≈»≈

Ôep‡‰ ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡�ic ˙ÂÏe¿»«»»ƒ¿≈¿«»»ƒ

‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡�È„„י¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â ¿ƒ»¿«¿≈«≈«

‡¯˙‡ ÔÓ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»ƒ«¿»

„aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«

:CpÙlÈ Èc ÏÎkיא¯ÓÈÓ ÏÚ ¿…ƒ«¿À»«≈«

Èc ‡�Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ

ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒ

‡�ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»«ƒ»

:‡Ï‡ÓNeיב„aÚÈ Èc ¯·‚e ¿»»¿«ƒ«¿≈

ÔÓ ‡Ïa˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯aƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»ƒ

Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡�‰k«¬»¿»≈¿«»»«»√»

ÏË˜˙ÈÂ ‡�ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓיגÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ ƒƒ¿»≈¿»«»ƒ¿¿

:„BÚ ÔeÚÈL¯È ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ

‡C‰Ïיד ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»

¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«¿≈≈«¿≈«

È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk ‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡¡«ƒ¬««¿»¿»«¿«»ƒ

:È�¯ÁÒ·טוCÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ ¿«¬»»«»»¿«≈¬»

BbÓ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈ƒ

CÏ ˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡«»¿«≈¬»«¿»≈»

Èc È¯Îe� ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¿̄¿«»»¬»¿«¿«ƒ

:‡e‰ CeÁ‡ ‡Ïטז‡Ï „BÁÏ »¬¿»

‡nÚ ˙È ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ«¿≈≈»»¿»»≈»«»

é"ùø

(Ë)ÌiÂÏ‰ ÌÈ�‰k‰.לוי מ�בט ��צא� :ה�הני� «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â.(ספרי)��אפ ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ל�מע צרי� א�ה לפניו, �הי� ��פטי� ��אר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינ�

��ימי�: ��פט א�א ל� אי� יל�, ÔÈÓÈ(È‡)תורה ְְֵֵֶֶֶָָ»ƒ
Ï‡ÓNe.(ספרי)ה�א� ימי� על ל� א�מר אפ�� ¿…ְֲִִֵֶַָ

�א�מר ��� וכל ימי�, �ה�א �מאל ועל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מאל,

�מאל: �מאל, ועל ימי�, ימי�, על יבל� תורה ְְְְִִַַָָֹֹ

(‚È)eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ.(פט מ�א�(סנהדרי� ¿»»»ƒ¿¿ִָ

הרגל, עד ל� �רגל:�ממ��מ�יני� א�ת� יתי� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

יד ÌÈÒeÒ(ÊË)תורה BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï.(כא (סנהדרי� …«¿∆ƒ



קלה mihteyfiipy mei qelwpe`
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éäìà ýåýé øçáééçà áøwî Ba Eíéùz E ¦§©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−®¦¤´¤©¤À¨¦³Ÿ
éìréìr úúì ìëeú àì Cìî Eéøëð Léà E ¨¤̧Æ¤½¤´Ÿ©À¨¥³¨¤̧Æ¦´¨§¦½

éçà-àì øLà:àeä Eæèírä-úà áéLé-àìå íéñeñ Bl-äaøé-àì ÷ø £¤¬«Ÿ¨¦−«©»«Ÿ©§¤´¦¼§«Ÿ¨¦³¤¨¨Æ

ÈÓb˙t e¯È‚Ò LzÎÓÏ e¯È‚Ò¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»≈

Ìe˜˙e CÈÂ¯˜a ‡�È„ ‡z‚ÏÙ¿À¿»ƒ»¿ƒ¿»¿

C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï ˜q˙Â¿ƒ«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»

:daטÈ‡ÂÏ ‡i�‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â ≈¿≈≈¿»»¬«»≈»≈

Ôep‡‰ ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡�ic ˙ÂÏe¿»«»»ƒ¿≈¿«»»ƒ

‡Ób˙t ˙È CÏ ÔeeÁÈÂ Úa˙˙Â¿ƒ¿«ƒ«»»ƒ¿»»

:‡�È„„י¯ÓÈÓ ÏÚ „aÚ˙Â ¿ƒ»¿«¿≈«≈«

‡¯˙‡ ÔÓ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»ƒ«¿»

„aÚÓÏ ¯h˙Â ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡e‰‰«ƒƒƒ¿≈¿»¿ƒ«¿∆¿«

:CpÙlÈ Èc ÏÎkיא¯ÓÈÓ ÏÚ ¿…ƒ«¿À»«≈«

Èc ‡�Èc ÏÚÂ CpÙlÈ Èc ‡˙È¯B‡«¿»ƒ«¿À»¿«ƒ»ƒ

ÔÓ ÈËÒ˙ ‡Ï „aÚz CÏ Ôe¯ÓÈÈ≈¿»«¿≈»ƒ¿≈ƒ

‡�ÈnÈ CÏ ÔeeÁÈ Èc ‡Ób˙tƒ¿»»ƒ¿«»«ƒ»

:‡Ï‡ÓNeיב„aÚÈ Èc ¯·‚e ¿»»¿«ƒ«¿≈

ÔÓ ‡Ïa˜Ï ‡Ïc ÏÈ„a ÚL¯aƒ¿«¿ƒ¿»¿«»»ƒ

Ì„˜ Ôn˙ ‡LnLÏ Ì‡˜c ‡�‰k«¬»¿»≈¿«»»«»√»

ÏË˜˙ÈÂ ‡�ic ÔÓ B‡ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»»¿ƒ¿¿≈

LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰ ‡¯·b«¿»«¿«≈»≈¿ƒ

:Ï‡¯NiÓיגÔeÚÓLÈ ‡nÚ ÏÎÂ ƒƒ¿»≈¿»«»ƒ¿¿

:„BÚ ÔeÚÈL¯È ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ÈÂ¿ƒ¿¬¿»«¿ƒ

‡C‰Ïיד ÈÈc ‡Ú¯‡Ï ÏBÚ˙ È¯‡¬≈≈¿«¿»«¿»¡»»

¯ÓÈ˙Â da ·˙È˙Â d˙¯È˙Â CÏ ·‰È»≈»¿≈¿«¿≈≈«¿≈«

È„ ‡iÓÓÚ ÏÎk ‡kÏÓ ÈÏÚ ÈpÓ‡¡«ƒ¬««¿»¿»«¿«»ƒ

:È�¯ÁÒ·טוCÏÚ ÈpÓ˙ ‰‡pÓ ¿«¬»»«»»¿«≈¬»

BbÓ da C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡kÏÓ«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»≈ƒ

CÏ ˙ÈÏ ‡kÏÓ CÏÚ ÈpÓz CÈÁ‡«»¿«≈¬»«¿»≈»

Èc È¯Îe� ¯·b CÏÚ ‰‡pÓÏ eL¿̄¿«»»¬»¿«¿«ƒ

:‡e‰ CeÁ‡ ‡Ïטז‡Ï „BÁÏ »¬¿»

‡nÚ ˙È ·˙È ‡ÏÂ ÔÂÒeÒ dÏ ÈbÒÈ«¿≈≈»»¿»»≈»«»

é"ùø

(Ë)ÌiÂÏ‰ ÌÈ�‰k‰.לוי מ�בט ��צא� :ה�הני� «…¬ƒ«¿ƒƒְֲִִִֵֵֶֶַָֹ

Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡ ËÙM‰ŒÏ‡Â.(ספרי)��אפ ¿∆«…≈¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֲִ

ל�מע צרי� א�ה לפניו, �הי� ��פטי� ��אר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹאינ�

��ימי�: ��פט א�א ל� אי� יל�, ÔÈÓÈ(È‡)תורה ְְֵֵֶֶֶָָ»ƒ
Ï‡ÓNe.(ספרי)ה�א� ימי� על ל� א�מר אפ�� ¿…ְֲִִֵֶַָ

�א�מר ��� וכל ימי�, �ה�א �מאל ועל ְְְְִֵֵֶֶֶַָָֹֹ�מאל,

�מאל: �מאל, ועל ימי�, ימי�, על יבל� תורה ְְְְִִַַָָֹֹ

(‚È)eÚÓLÈ ÌÚ‰ŒÏÎÂ.(פט מ�א�(סנהדרי� ¿»»»ƒ¿¿ִָ

הרגל, עד ל� �רגל:�ממ��מ�יני� א�ת� יתי� ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

יד ÌÈÒeÒ(ÊË)תורה BlŒ‰a¯ÈŒ‡Ï.(כא (סנהדרי� …«¿∆ƒ



mihteygiiyilyקלו meiqelwpe`

íëì øîà ýåýéå ñeñ úBaøä ïrîì äîéøöî¦§©½§¨§©−©©§´®©«Ÿ̈Æ¨©´¨¤½
ì ïeôñú àìãBr äfä Cøca áeLi''yx:æéàìå ´Ÿ«Ÿ¦À¨²©¤¬¤©¤−«§³Ÿ

áäæå óñëå Bááì øeñé àìå íéLð Bl-äaøé©§¤Æ¨¦½§¬Ÿ¨−§¨®§¤´¤§¨½̈
ãàî Bl-äaøé àìi''yx:çéìr BzáLë äéäå ¬Ÿ©§¤−§«Ÿ§¨¨´§¦§½©−

äøBzä äðLî-úà Bì áúëå Bzëìîî àqk¦¥´©§©§®§¨̧©¹¤¦§¥̧©¨³
íiåìä íéðäkä éðôlî øôñ-ìr úàfäi''yx: ©ŸÆ©¥½¤¦¦§¥−©«Ÿ£¦¬©«§¦¦«

èéïrîì åéiç éîé-ìk Bá àø÷å Bnr äúéäå§¨«§¨´¦½§¨¬¨−¨§¥´©¨®§©´©
ì åéäìà ýåýé-úà äàøéì ãîìé-úà øîL ¦§©À§¦§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ½̈Â¦§ÂŸ¤

älàä íéwçä-úàå úàfä äøBzä éøác-ìk̈¦§¥º©¨¬©²Ÿ§¤©«ª¦¬¨¥−¤
íúNrìi''yx:ëî Bááì-íeø ézìáìåéçà ©«£¨«§¦§¦³«§¨Æ¥«¤½̈

ïrîì ìåàîNe ïéîé äåönä-ïî øeñ ézìáìe§¦§¦²¬¦©¦§−̈¨¦´§®Ÿ§©Á©Á
éøàéáø÷a åéðáe àeä Bzëìîî-ìr íéîé C ©«£¦¸¨¦¯©©§©§²¬¨−̈§¤¬¤

ìàøNéi''yx:ñéùéìùçéàíéðäkì äéäé-àì ¦§¨¥«ŸÂ¦«§¤Â©«Ÿ£¦̧
ìàøNé-ír äìçðå ÷ìç éåì èáL-ìk íiåìä©«§¦¦¹¨¥¯¤¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¦§¨¥®

ÔÂÒeÒ dÏ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿»»≈»»

·ezÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«»¬«¿»¿¿ƒ

:„BÚ ‡„‰ Á¯‡aיזdÏ ÈbÒÈ ‡ÏÂ ¿…«»»¿»«¿≈≈

�‡tÒÎÂ daÏ ÈÚËÈ ‡ÏÂ ÔÈL¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈¿«¿»

:‡„ÁÏ dÏ ÈbÒÈ ‡Ï ‡·‰„Â¿«¬»»«¿≈≈«¬»

Ò¯k‡יח ÏÚ d·zÓÎ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«»¿»

Ô‚L˙t ˙È dÏ ·BzÎÈÂ d˙eÎÏÓ«¿≈¿ƒ¿≈»«¿∆∆

Ì„˜ ÔÓ ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»ƒ√»

:È‡ÂÏ ‡i�‰kיטÈ‰ÈÂ dnÚ È‰˙e »¬«»≈»≈¿≈ƒ≈ƒ≈

ÏÈ„a È‰BiÁ ÈÓBÈ Ïk d· È¯»̃≈≈»≈«ƒ¿ƒ

d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ ÛÏÈc¿≈«¿ƒ¿«√»¿»∆»≈

‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t Ïk ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»»ƒ¿»≈«¿»

ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ˜ ˙ÈÂ ‡„‰»»¿»¿»«»»ƒ≈

:ÔB‰„aÚÓÏכÌÈ¯È ‡Ï„ ÏÈ„a ¿∆¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ

ÈËÒÈ ‡Ï„ ÏÈ„·e È‰BÁ‡Ó daÏƒ≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈

‡Ï‡ÓNe ‡�ÈnÈ ‡z„˜Ùz ÔÓƒ«¿∆¿»«ƒ»¿»»

d˙eÎÏÓ ÏÚ ÔÈÓBÈ C¯BÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈ƒ««¿≈

:Ï‡¯NÈ B‚a È‰B�·e ‡e‰א‡Ï ¿ƒ¿ƒ¿»≈»

ÈÂÏ„ ‡Ë·L ÏÎ È‡ÂÏ ‡i�‰ÎÏ È‰È¿≈¿»¬«»≈»≈»ƒ¿»¿≈ƒ

‡i�a¯˜ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ√»¿«¬»»ƒƒ¿»≈À¿»«»

é"ùø

מצרימה, הע� את י�יב ��א מר�ב��, �די ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹא�א

��למה ��אמר �מ� מ��, �אי� ְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹֹ�ה��סי�

י) ���(מלכי�ֿא מ�צרי� מר�בה ו�צא "ו�עלה :ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

�מאה �חמ�י� וס�ס �ס� ÏÂ‡(ÊÈ)":מא�ת ְֲִִֵֵֶֶַָ¿…
ÌÈL� BlŒ‰a¯È.לדוד ל� �הי� ��צינ� י"ח, א�א «¿∆»ƒְִִֶֶֶָָָָ

ל� ונאמר נ�י� יב)�� ואספה(ש"ב מעט, "וא� : ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹ

וכהנה": �הנה ��„‡Ó BlŒ‰a¯È ‡Ï ·‰ÊÂ ÛÒÎÂ. ְְֵֵָָָָ¿∆∆¿»»…«¿∆¿…
כא) לי��(סנהדרי� �די (ספרי�א�א לאכסניא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

לאפסניא): Bz·LÎ(ÁÈ)אחרי�: ‰È‰Â.ע�ה א� ְְֲִֵַַָָ¿»»¿ƒ¿ִָָ

�דאי מלכ�ת�:��, ��תק�� ‡˙LÓŒ�‰ה�א ְְְִֵֵֶַַַ∆ƒ¿≈
‰¯Bz‰.(�ש �היא(סנהדרי� אחת ��רה: ספרי ��י «»ְְִִֵֵֶַַָ

ע��. וי�צאת ��כנסת ואחת �נזיו, �בית ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָ�מ�חת

���� ל��� מ�נה, �תר '�ת�ג�', �ר��: ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָוא�נקל�ס

‰Bz¯‰(ËÈ)וד��ר: È¯·c.:�מ�מע� ְִƒ¿≈«»ְְַָ

(Î)Âˆn‰ŒÔÓ ¯eÒ ÈzÏ·Ïe‰.ק�ה מצוה אפ�� ¿ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»ְֲִִַָָ

נביא: ÌÈÓÈ�ל CÈ¯‡È ÔÚÓÏ.א�ה ה� מ�לל ִֶָ¿«««¬ƒ»ƒְִֵַַָ

לאו, �מ�אל:��מע ל� �אמר ��א�ל, מצינ� וכ� ְְְִֵֵֵֶַַָָָָ

י) אלי�(שמואלֿא ��אי עד ��חל ימי� ְִִִֵֵֶַַָ"�בעת

�כתיב ע�ל�ת", יג)להעל�ת �בעת(ש� "ו��חל : ְְְֲִִֶַַַ

ולא ה���, �ל ל�מר הבטחת� �מר ולא ְְְְִִַַַָָָָָֹֹֹימי�",

ל�: ואמר �מ�אל ��א עד העלה, להעל�ת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹהס�יק

ממלכ��(�א�ר)"נס�ל� וע�ה וג�' �מר� לא ְְְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ

ק�ה(ש�)לאֿתק��" מצוה ���ביל למד�, הא , ְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

נענ�: נביא, ÂÈ�·e�ל ‡e‰.(יא �א�(הוריות מ�יד ֱִֶֶַָ»»ִִֶַ

אד�: לכל ק�ד� ה�א למלכ�ת, הג�� ŒÏk(‡)�נ� ְְְְֵַָָָָ»
ÈÂÏ Ë·L.�י� �מימי� מ�מי�:�י� .ÏÁ˜�עלי ≈∆≈ƒְֲִִִֵֵֵַ≈∆

‰'�אר�:.ÏÁ�Â‰���ה: ÈM‡.��ה�ק קד�י ִַָ¿«¬»ֶָָƒ≈ְְִֵַָָ

ה�ד�י�): קד�י אחרי�: א��.B˙ÏÁ�Â(ספרי� ְְֲֳִִִֵֵַָָָ¿«¬»ֵ

mihteygiiriax mei qelwpe`

ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMài''yx:á-àì äìçðå ¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ
øLàk Búìçð àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤−

Bì-øaci''yx:ñâíéðäkä ètLî äéäé äæå ¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹
-íà øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´¦

äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äùi''yx: ¤®Ÿ§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«
ãðâc úéLàøæb úéLàøå Eøäöéå ELøéz E ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬

ðàöBì-ïzz Ei''yx:äéäìà ýåýé øça Bá ékE «Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîrì Eàeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬

íéîiä-ìk åéðáei''yx:ñéòéáøåéålä àáé-éëå ¨−̈¨©¨¦«§¦«¨¸Ÿ©¥¦¹

:ÔeÏÎÈÈ dz�ÒÁ‡Â ÈÈ„ב‡�ÒÁ‡Â «¿»¿«¬«¿≈≈¿¿«¬»»

Ô�zÓ È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï»¿≈≈¿¬ƒ«¿»

‡Ók dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»

:dÏ ÏÈlÓ È„גÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â ƒ«ƒ≈¿≈¿≈¿»≈

‡˙ÒÎ� ÈÒÎ� ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈ƒ¿»»

‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯cדLÈ¯ ¿»¿»¿À¿»≈

‡fb LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»

:dÏ Ôzz C�Ú„הÈÚ¯zÈ d· È¯‡ ¿»»ƒ∆≈¬≈≈ƒƒ¿≈

Ì˜ÓÏ CÈË·L ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ»ƒ¿»¿≈«

È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ

:‡iÓBÈ Ïkו‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â »«»«¬≈≈≈≈»»

Èc Ï‡¯NÈ ÏkÓ CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ≈¬»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿»≈ƒ

é"ùø

ה�ב�ל: נחלהקד�י אבל �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ְְְְֲֲֵַַַַָָָ

�ר��: �ב�פרי אחיו. �קרב ל� יהיה לא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�מ�רה

לאֿיהיהֿ��, �אר:ונחלה נחלת a˜¯·(·)ז� ְְְֲֲִֶַַַָָֹ¿∆∆
.ÂÈÁ‡.ה�א מה י�דע ואיני חמ�ה, נחלת ז� ∆»ְֲֲִִֵֵַַַַָ

ואיל�, ה�ר�� ��עבר �נע� �אר� לי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונראה

וע�ג, סיח�� ו�ל עממי�, חמ�ה אר� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָנקראת

לר��ת �אר, ונחלת �כנעני, אמ�רי עממי�: ְְְְְֱֲֲֲִִִֵַַַַָָ�ני

מ�נ�ת �פר�ת ��ר� וכ� וקדמ�ני, �קנ�י ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָקיני

וג�'", ללוי היה לא �� "על לאהר�: ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ��אמר�

נמצא ��ב וקדמ�ני; �קנ�י קיני על ְְְְְְִִִִִִֵַַַָלהזהיר

הכ קל�נימ�ס, ר�י ונחלה�דברי ��פרי: �רסינ� י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

אחיו, �קרב חמ�ה. נחלת א�� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלאֿיהיהֿ��,

ונחלת �בטי� חמ�ה נחלת �בעה, נחלת ְְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָא��

ח�ק� לא ויה��ע ���ה �מ��� �בטי�, ְִַֹ�ְְִִִִֶֶָָֹ�בעה

מ�ה ��� �לבד, �בטי� לחמ�ה א�א ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלה

ויה��ע מנ�ה, �בט וחצי וגד לרא�ב� ַ�ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָהנחיל

מנ�ה, �בט ולחצי ואפרי� ליה�דה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָהנחיל

יה��ע; מ�ת אחרי מאליה� נטל� האחרי� ַ�ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָו�בעה

לבד: ו�בעה לבד חמ�ה הז�יר �� ְְְְְֲִִִִִַַָָָמ���

BÏŒ¯ac ¯L‡k.(יח תנחל"(במדבר לא �ארצ� «¬∆ƒ∆ְְְִַָָֹ

חלק� אני ‰ÌÚ(‚)":וג�', ˙‡Ó.מאת ולא ְְְֲִֶ≈≈»»ְֵֵֹ

‡NŒÌ‰:ה�הני� ¯BLŒÌ‡.:לח�ה .‰Ú¯f�רט ֲִַֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«

���רי� יד, �ל �� עד אר��ה �ל ה�רק ִֶֶַַָָ�ְִֶֶֶַַמ�

קלג).ÌÈÈÁl‰Â:אשפלדו"� ה����;(חולי� ע� ¿«¿»«ƒִַָ

ר��מ�ת יד',��ר�י �חת 'זר�ע א�מרי�: הי� ְְְְִֵַַַָָ

כה)��אמר ביד�":(במדבר רמח "ו��ח :ÌÈÈÁÏ. ְֱִֶֶַַַַָֹ¿»«ƒ
��אמר �פ�ה, קו)�חת �ינחס(תהלי� "ו�עמד : ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָֹ

כה)�חת.w‰Â·‰ויפ�ל": אלֿ(במדבר "הא�ה : ְֵַַ¿«≈»ִֶַַָָ

E�‚c(„)":קבת� ˙ÈL‡¯.ולא �ר�מה, ז� ֳָָ≈ƒ¿»¿ְְָֹ

ר��תינ� אבל �ע�ר, �� פ"ד)�ר� נתנ�(תרומות ְֲִֵֵַַָָָ

רעה עי� מאר�עי�, אחד יפה עי� �ע�ר: ��ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

וסמכ� מחמ�י�, אחד �ינ�נית מ��י�, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאחד

��אמר מ��י�, מאחד לפחת ��א ה�קרא ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעל

מה) "ו��ית�(יחזקאל מחמר: ה�ערי�".האיפה ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

סאה, חצי האיפה, חצי��ית נ�ת� ��א�ה ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ

�ל�י� �ה��ר מ��י�, אחד הרי לכ�ר, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹסאה

ˆ‡�Eסאי�: Êb ˙ÈL‡¯Â.�צאנ ��זז ��א�ה ְִ¿≈ƒ≈…¿ְְֵֶַָֹ

רא�ית מ��ה �� �נה, �ר��כל ולא ל�ה�, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

מ��י� אחד �ע�ר �� נתנ� ור��תינ� �ע�ר, ��ְְִִִִִֵֶַָָָָ

קלז) ה�ז?(חולי� �רא�ית ח�ב�ת צא� וכ�ה .ְְִֵֵַַַָָֹ

��אמר רחל�ת, כה)חמ� צא�(ש"א "וחמ� : ְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

��י�.ע��י�ת", �ז, רא�ית א�מר: עקיבא ר�י ְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

חמ�ה: הרי ל�, ��� אר�עה. ÓÚÏ„(‰)צאנ�, ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ«¬…
˙¯LÏ.:מע�ד א�א �ר�ת �אי� ŒÈÎÂ(Â)מ�א� ¿»≈ְִֵֵֶֶָָ�ָ¿ƒ



קלז mihteygiiriax mei qelwpe`

ïeìëàé Búìçðå ýåýé éMài''yx:á-àì äìçðå ¦¥¯§Ÿ̈²§©«£¨−«Ÿ¥«§©«£¨¬Ÿ
øLàk Búìçð àeä ýåýé åéçà áø÷a Bl-äéäé¦«§¤−§¤´¤¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤−

Bì-øaci''yx:ñâíéðäkä ètLî äéäé äæå ¦¤«§¤¿¦«§¤Á¦§©̧©«Ÿ£¦¹
-íà øBL-íà çáfä éçáæ úàî írä úàî¥¥´¨À̈¥¥²«Ÿ§¥¬©¤−©¦´¦

äáwäå íééçläå røfä ïäkì ïúðå äùi''yx: ¤®Ÿ§¨©Æ©Ÿ¥½©§¬Ÿ©§©§¨©−¦§©¥¨«
ãðâc úéLàøæb úéLàøå Eøäöéå ELøéz E ¥¦̧§¨«§¹¦«§´§¦§¨¤À§¥¦²¥¬

ðàöBì-ïzz Ei''yx:äéäìà ýåýé øça Bá ékE «Ÿ§−¦¤«¦´À¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
éèáL-ìkîì ãîrì Eàeä ýåýé-íLa úøL ¦¨§¨¤®©«£¸Ÿ§¨¥¯§¥«§Ÿ̈²¬

íéîiä-ìk åéðáei''yx:ñéòéáøåéålä àáé-éëå ¨−̈¨©¨¦«§¦«¨¸Ÿ©¥¦¹

:ÔeÏÎÈÈ dz�ÒÁ‡Â ÈÈ„ב‡�ÒÁ‡Â «¿»¿«¬«¿≈≈¿¿«¬»»

Ô�zÓ È‰BÁ‡ B‚a dÏ È‰È ‡Ï»¿≈≈¿¬ƒ«¿»

‡Ók dz�ÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Ècƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈¿»

:dÏ ÏÈlÓ È„גÈÊÁ„ È‰È ÔÈ„Â ƒ«ƒ≈¿≈¿≈¿»≈

‡˙ÒÎ� ÈÒÎ� ÔÓ ‡nÚ ÔÓ ‡i�‰ÎÏ¿»¬«»ƒ«»ƒ»¿≈ƒ¿»»

‡�‰ÎÏ ÔzÈÂ ¯n‡ Ì‡ ¯Bz Ì‡ƒƒƒ»¿ƒ≈¿«¬»

:‡˙·˜Â ‡ÚBÏÂ ‡ÚB¯cדLÈ¯ ¿»¿»¿À¿»≈

‡fb LÈ¯Â CÁLÓe C¯ÓÁ C¯e·Úƒ»«¿»ƒ¿»¿≈ƒ»

:dÏ Ôzz C�Ú„הÈÚ¯zÈ d· È¯‡ ¿»»ƒ∆≈¬≈≈ƒƒ¿≈

Ì˜ÓÏ CÈË·L ÏkÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ»ƒ¿»¿≈«

È‰B�·e ‡e‰ ÈÈ„ ‡ÓL· ‡LnLÏ¿«»»ƒ¿»«¿»¿ƒ

:‡iÓBÈ Ïkו‰‡ÂÏ È˙ÈÈ È¯‡Â »«»«¬≈≈≈≈»»

Èc Ï‡¯NÈ ÏkÓ CÈÂ¯wÓ ‡„ÁÓ≈¬»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿»≈ƒ

é"ùø

ה�ב�ל: נחלהקד�י אבל �מע�ר�ת, �ר�מ�ת ְְְְֲֲֵַַַַָָָ

�ר��: �ב�פרי אחיו. �קרב ל� יהיה לא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ�מ�רה

לאֿיהיהֿ��, �אר:ונחלה נחלת a˜¯·(·)ז� ְְְֲֲִֶַַַָָֹ¿∆∆
.ÂÈÁ‡.ה�א מה י�דע ואיני חמ�ה, נחלת ז� ∆»ְֲֲִִֵֵַַַַָ

ואיל�, ה�ר�� ��עבר �נע� �אר� לי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונראה

וע�ג, סיח�� ו�ל עממי�, חמ�ה אר� ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָנקראת

לר��ת �אר, ונחלת �כנעני, אמ�רי עממי�: ְְְְְֱֲֲֲִִִֵַַַַָָ�ני

מ�נ�ת �פר�ת ��ר� וכ� וקדמ�ני, �קנ�י ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָקיני

וג�'", ללוי היה לא �� "על לאהר�: ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ��אמר�

נמצא ��ב וקדמ�ני; �קנ�י קיני על ְְְְְְִִִִִִֵַַַָלהזהיר

הכ קל�נימ�ס, ר�י ונחלה�דברי ��פרי: �רסינ� י ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָ

אחיו, �קרב חמ�ה. נחלת א�� ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹלאֿיהיהֿ��,

ונחלת �בטי� חמ�ה נחלת �בעה, נחלת ְְְֲֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָא��

ח�ק� לא ויה��ע ���ה �מ��� �בטי�, ְִַֹ�ְְִִִִֶֶָָֹ�בעה

מ�ה ��� �לבד, �בטי� לחמ�ה א�א ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹנחלה

ויה��ע מנ�ה, �בט וחצי וגד לרא�ב� ַ�ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָהנחיל

מנ�ה, �בט ולחצי ואפרי� ליה�דה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָהנחיל

יה��ע; מ�ת אחרי מאליה� נטל� האחרי� ַ�ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָו�בעה

לבד: ו�בעה לבד חמ�ה הז�יר �� ְְְְְֲִִִִִַַָָָמ���

BÏŒ¯ac ¯L‡k.(יח תנחל"(במדבר לא �ארצ� «¬∆ƒ∆ְְְִַָָֹ

חלק� אני ‰ÌÚ(‚)":וג�', ˙‡Ó.מאת ולא ְְְֲִֶ≈≈»»ְֵֵֹ

‡NŒÌ‰:ה�הני� ¯BLŒÌ‡.:לח�ה .‰Ú¯f�רט ֲִַֹƒƒ∆ְְַָָ«¿…«

���רי� יד, �ל �� עד אר��ה �ל ה�רק ִֶֶַַָָ�ְִֶֶֶַַמ�

קלג).ÌÈÈÁl‰Â:אשפלדו"� ה����;(חולי� ע� ¿«¿»«ƒִַָ

ר��מ�ת יד',��ר�י �חת 'זר�ע א�מרי�: הי� ְְְְִֵַַַָָ

כה)��אמר ביד�":(במדבר רמח "ו��ח :ÌÈÈÁÏ. ְֱִֶֶַַַַָֹ¿»«ƒ
��אמר �פ�ה, קו)�חת �ינחס(תהלי� "ו�עמד : ְְֱֲִִֶֶַַַַַָָֹ

כה)�חת.w‰Â·‰ויפ�ל": אלֿ(במדבר "הא�ה : ְֵַַ¿«≈»ִֶַַָָ

E�‚c(„)":קבת� ˙ÈL‡¯.ולא �ר�מה, ז� ֳָָ≈ƒ¿»¿ְְָֹ

ר��תינ� אבל �ע�ר, �� פ"ד)�ר� נתנ�(תרומות ְֲִֵֵַַָָָ

רעה עי� מאר�עי�, אחד יפה עי� �ע�ר: ��ְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ

וסמכ� מחמ�י�, אחד �ינ�נית מ��י�, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָאחד

��אמר מ��י�, מאחד לפחת ��א ה�קרא ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעל

מה) "ו��ית�(יחזקאל מחמר: ה�ערי�".האיפה ְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹ

סאה, חצי האיפה, חצי��ית נ�ת� ��א�ה ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ

�ל�י� �ה��ר מ��י�, אחד הרי לכ�ר, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹסאה

ˆ‡�Eסאי�: Êb ˙ÈL‡¯Â.�צאנ ��זז ��א�ה ְִ¿≈ƒ≈…¿ְְֵֶַָֹ

רא�ית מ��ה �� �נה, �ר��כל ולא ל�ה�, ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹ

מ��י� אחד �ע�ר �� נתנ� ור��תינ� �ע�ר, ��ְְִִִִִֵֶַָָָָ

קלז) ה�ז?(חולי� �רא�ית ח�ב�ת צא� וכ�ה .ְְִֵֵַַַָָֹ

��אמר רחל�ת, כה)חמ� צא�(ש"א "וחמ� : ְְֱֵֵֵֶֶַָָֹ

��י�.ע��י�ת", �ז, רא�ית א�מר: עקיבא ר�י ְֲֲִִִִֵֵֵַַָ

חמ�ה: הרי ל�, ��� אר�עה. ÓÚÏ„(‰)צאנ�, ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ«¬…
˙¯LÏ.:מע�ד א�א �ר�ת �אי� ŒÈÎÂ(Â)מ�א� ¿»≈ְִֵֵֶֶָָ�ָ¿ƒ



mihteygiiriaxקלח meiqelwpe`

éørL ãçàîøb àeä-øLà ìàøNé-ìkî E ¥«©©³§¨¤¸Æ¦¨¦§¨¥½£¤−¨´
-øLà íB÷nä-ìà BLôð úeà-ìëa àáe íL̈®¨Æ§¨©©´©§½¤©¨−£¤

ýåýé øçáéi''yx:æåéäìà ýåýé íLa úøLå ¦§©¬§Ÿ̈«§¥¥¾§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®
éðôì íL íéãîrä íiåìä åéçà-ìëk§¨¤¨Æ©«§¦¦½¨«Ÿ§¦¬−̈¦§¥¬

ýåýéi''yx:çåéøkîî ãáì eìëàé ÷ìçk ÷ìç §Ÿ̈«¥¬¤§¥−¤Ÿ¥®§©¬¦§¨−̈
úBáàä-ìri''yx:ñèõøàä-ìà àa äzà ék ©¨«¨«¦³©¨Æ¨´¤¨½̈¤

éäìà ýåýé-øLàúBùrì ãîìú-àì Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®«Ÿ¦§©´©«£½Ÿ
íää íéBbä úárBúki''yx:éEá àöné-àì §«£−Ÿ©¦¬¨¥««Ÿ¦¨¥´§½

ïðBòî íéîñ÷ íñ÷ Làa Bzáe-Bða øéárî©«£¦¬§«¦−¨¥®Ÿ¥´§¨¦½§¥¬
óMëîe Lçðîei''yx:àéáBà ìàLå øáç øáçå §©¥−§©¥«§Ÿ¥−¨®¤§Ÿ¥¬Æ

íéúnä-ìà Løãå éðòcéåi''yx:áéúárBú-ék §¦§Ÿ¦½§Ÿ¥−¤©¥¦«¦«£©¬
éäìà ýåýé älàä úárBzä ììâáe älà äNò-ìk ýåýéLéøBî E §Ÿ̈−¨´Ÿ¥¥®¤¦§©Æ©«¥´Ÿ¨¥½¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¬

˙eÚ¯ ÏÎa È˙ÈÈÂ Ônz ¯„ ‡e‰»«»¿≈≈¿»¿

:ÈÈ ÈÚ¯zÈ È„ ‡¯˙‡Ï dLÙ�«¿≈¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»

ÏÎkז d‰Ï‡ ÈÈc ‡ÓLa LnLÈÂƒ««ƒ¿»«¿»¡»≈¿»

Óc È‡ÂÏ È‰BÁ‡Ônz ÔÈLnL ¬ƒ≈»≈ƒ¿«¿ƒ«»

:ÈÈ Ì„˜ BÏˆaח˜ÏÁk ˜ÏÁ ƒ¿√»¿»√»»√»

È˙ÈÈc ‡z¯hnÓ ¯a ÔeÏÎÈÈ≈¿«ƒ««¿»¿≈≈

:‡˙‰·‡ e�È˜˙‡ ÔÎa ‡zaL·¿««»¿≈«¿ƒ¬»»»

ÈÈcט ‡Ú¯‡Ï ÏÏÚ z‡ È¯‡¬≈«¿»≈¿«¿»«¿»

„aÚÓÏ ÛÏÈ˙ ‡Ï CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»»≈«¿∆¿«

:Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËkי‡Ï ¿«¬««¿«»»ƒ»

dz¯·e d¯a ¯·ÚÓ Ca ÁÎzLÈƒ¿¿«»«¬«¿≈¿«≈

LÁ�Óe Ô�ÚÓ ÔÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ‡¯e�a¿»»≈À¿ƒ¿»≈¿«≈

:L¯ÁÂיאÔÈca Ï‡LÂ ÔË¯ ÔÈË¯Â ¿»»¿»ƒ¿»¿»≈ƒƒ

:‡i˙Ó ÔÓ Ú·˙Â e¯eÎÊeיבÈ¯‡ ¿¿»«ƒ≈«»¬≈

ÏÈ„·e ÔÈl‡ „aÚÈc Ïk ÈÈ ˜Á¯Ó¿»»¿»»¿«¿≈ƒ≈¿ƒ

C¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡z·ÚBz∆¿»»ƒ≈¿»√»»¿»«

é"ùø

ÈÂl‰ ‡·È.(ספרי),ו�אי לוי �ב� ה�ת�ביכל »…«≈ƒְִֵֶַַַָָֹ

�אי� לו�� יצא� "ו�רת", ל�מר: �למ�ד ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָמד�ר?

ל�ר�ת: B‚Â':רא�יי� BLÙ� ˙e‡ŒÏÎa ‡·e ְְִֵ»¿»«««¿¿
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˙BNÚÏ „ÓÏ˙.(סח להבי�(סנהדרי� למד א�ה אבל ƒ¿««¬ְֲִֵַָָָָ
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‡l‰(È·)�גל�לת:וה��אל ‰NÚŒÏk..כד (מכות ְְְִַָ�ְֶֹ»…≈≈∆
ע��הספרי) "�ל א�א נאמר, לא א�ה' �ל ֱֵֵֵֶֶֶַָָָֹ'ע��ה
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מה�: אחת אפ�� ‰'(È‚)א�ה", ÌÚ ‰È‰z ÌÈÓz ֲִֵֵֶֶַַ»ƒƒ¿∆ƒ
EÈ‰Ï‡.ולא ל�, �תצ�ה �תמימ�ת ע�� התה�� ¡…∆ְְְְִִִִֵֶַַֹ

עלי�, ��בא מה �ל א�א העתיד�ת, אחר ֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�חקר

�היה ואז �תמימ�ת, �לחלק�:ק�ל Ï‡(È„)ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶַָ…
EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙� ÔÎ.ואל מע�נני� אל ל�מע ≈»«¿¡…∆ְְְְִִֶֶַֹ

וא�רי� ה�ביאי� על �כינה ה�רה �הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָק�סמי�,

È�Ók(ÂË)ות�י�: EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ.אני� �מ� ְ�ִƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְֲִֶ

וכ� �ח�י, ל� יקי� מאחי�, לנביא:מ�ר�� מ�ביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

טז a„Ï¯(Î)תורה ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡.צ �יתיואבל ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲִִִָ

‡ÌÈ¯Áלחבר�: ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â.��אפ ֲֵַ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִ

את �לה�יר האס�ר את לאסר ההלכה את ���ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אד�.Óe˙ה��ר: �ידי מיתת� �ל�ה �חנק. ַ�ָ≈ְְִִֵֶֶָָָָָֹ

פט) סנהדרי� �מה(ספרי. �מע, ��א מה ה�תנ�א :ְִֵֶַַַַַָֹ

��� וה�תנ�א לחבר�, ונאמר ל� נאמר ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ��א

נב�את�, את ה��ב� אבל ��כבי�. והע�ברעב�דת ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָ

מיתת� עצמ�, �ברי על והע�בר נביא, �ברי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָעל

מע�� אדר� "אנכי ��אמר: �מי�, ":�ידי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

(‡Î)E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ.ל�מר א�� עתידי� ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ
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EÈ‰Ï‡.ולא ל�, �תצ�ה �תמימ�ת ע�� התה�� ¡…∆ְְְְִִִִֵֶַַֹ

עלי�, ��בא מה �ל א�א העתיד�ת, אחר ֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ�חקר

�היה ואז �תמימ�ת, �לחלק�:ק�ל Ï‡(È„)ע�� ְְְְְִִִִֵֶֶַָ…
EÈ‰Ï‡ '‰ EÏ Ô˙� ÔÎ.ואל מע�נני� אל ל�מע ≈»«¿¡…∆ְְְְִִֶֶַֹ

וא�רי� ה�ביאי� על �כינה ה�רה �הרי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָק�סמי�,

È�Ók(ÂË)ות�י�: EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ.אני� �מ� ְ�ִƒƒ¿¿≈«∆»…ƒְֲִֶ

וכ� �ח�י, ל� יקי� מאחי�, לנביא:מ�ר�� מ�ביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ

טז a„Ï¯(Î)תורה ÂÈ˙ÈeˆŒ‡Ï ¯L‡.צ �יתיואבל ¬∆…ƒƒƒ¿«≈ֲִִִָ

‡ÌÈ¯Áלחבר�: ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â.��אפ ֲֵַ«¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒֲִ

את �לה�יר האס�ר את לאסר ההלכה את ���ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אד�.Óe˙ה��ר: �ידי מיתת� �ל�ה �חנק. ַ�ָ≈ְְִִֵֶֶָָָָָֹ

פט) סנהדרי� �מה(ספרי. �מע, ��א מה ה�תנ�א :ְִֵֶַַַַַָֹ

��� וה�תנ�א לחבר�, ונאמר ל� נאמר ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹ��א

נב�את�, את ה��ב� אבל ��כבי�. והע�ברעב�דת ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָ

מיתת� עצמ�, �ברי על והע�בר נביא, �ברי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָעל

מע�� אדר� "אנכי ��אמר: �מי�, ":�ידי ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

(‡Î)E··Ïa ¯Ó‡˙ ÈÎÂ.ל�מר א�� עתידי� ¿ƒ…«ƒ¿»∆ֲִִֶַַ



mihteyhiiyingקמ meiqelwpe`

ýåýéi''yx:áëýåýé íLa àéápä øaãé øLà §Ÿ̈«£¤Á§©¥̧©¨¦¹§¥´§Ÿ̈À
øLà øácä àeä àáé àìå øácä äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤³©¨¨Æ§´Ÿ¨½Ÿ´©¨½̈£¤¬
øeâú àì àéápä Bøac ïBãæa ýåýé Bøaã-àì«Ÿ¦§−§Ÿ̈®§¨Æ¦§´©¨¦½¬Ÿ¨−

epnîi''yx:ñèéàéäìà ýåýé úéøëé-ékE ¦¤«¦«©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ
éäìà ýåýé øLà íéBbä-úà-úà Eì ïúð E ¤©¦½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−¤

:íäézááe íäéørá záLéå ízLøéå íöøà©§®̈¦«¦§¾̈§¨«©§¨¬§¨«¥¤−§¨«¥¤«
áøLà Eöøà CBúa Cì ìécáz íéør LBìL̈¬¨¦−©§¦´¨®§´©§§½£¤Æ

éäìà ýåýé:dzLøì Eì ïúð EâEì ïéëz §Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−§¦§¨«¨¦´§»
lLå CøcäEìéçðé øLà Eöøà ìeáb-úà zL ©¤¼¤¼§¦©§¨Æ¤§´©§§½£¤¬©§¦«§−
éäìà ýåýéçöø-ìk änL ñeðì äéäå Ei''yx: §Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¾̈¨¬−̈¨¨Ÿ¥«©

ãøLà éçå änL ñeðé-øLà çöøä øác äæå§¤Æ§©´¨«Ÿ¥½©£¤¨¬−̈¨¨¨®£¤̧
Bì àðN-àì àeäå úrã-éìáa eärø-úà äké©¤³¤¥¥̧Æ¦§¦©½©§²«Ÿ¥¬−

ìL ìîzî:íLäøriá eärø-úà àáé øLàå ¦§¬Ÿ¦§«Ÿ©«£¤Á¨¸Ÿ¤¥¥¬©©»©»
õrä úøëì ïæøbá Bãé äçcðå íéör áèçì©§´Ÿ¥¦¼§¦§¨̧¨³©©§¤Æ¦§´Ÿ¨¥½

öîe õrä-ïî ìæøaä ìLðåúîå eärø-úà à §¨©³©©§¤Æ¦¨¥½¨¨¬¤¥¥−¨¥®

:ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Èc ‡Ób˙tכבÈc ƒ¿»»ƒ»«¿≈¿»ƒ

È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡i·� ÏlÓÈ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»«¿»¿»¿≈

‡Ób˙Ù ‡e‰ Ìi˜˙È ‡ÏÂ ‡Ób˙Ùƒ¿»»¿»ƒ¿««ƒ¿»»

dÏlÓ ÚL¯a ÈÈ dÏlÓ ‡Ï Ècƒ»«¿≈¿»ƒ¿««¿≈

:dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‡i·�אÈ¯‡ ¿ƒ»»ƒ¿«ƒ≈¬≈

ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈˆLÈ¿≈≈¿»¡»»»«¿«»ƒ¿»

ÔB‰Ú¯‡ ˙È CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»»«¿¬

ÔB‰ÈÂ¯˜a ·˙È˙Â Ôep˙¯È˙Â¿≈¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿≈

:ÔB‰Èz··eבL¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¿»≈¿«ƒ¿ƒ«¿«

·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a CÏ»¿«¿»ƒ¿»¡»»»≈

:d˙¯ÈÓÏ CÏג‡Á¯‡ CÏ Ôw˙z »¿≈¿«¿«≈»»¿»

Cp�ÒÁÈ Èc CÚ¯‡ ÌeÁz ˙È ˙l˙˙e¿««»¿«¿»ƒ«¿¿ƒ»

Ïk Ônz ˜B¯ÈÚÓÏ È‰ÈÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ≈¿≈ƒ«»»

:‡ÏBË˜ד‡ÏBË˜ Ìb˙t ÔÈ„Â »»¿≈ƒ¿«»»

˙È ÏeË˜È Èc Ìi˜˙ÈÂ Ônz ˜B¯ÚÈc¿≈ƒ«»¿ƒ¿««ƒƒ¿»

È�Ò ‡Ï ‡e‰Â dÚc�Ó ‡Ïa d¯·Á«¿≈¿»«¿¿≈¿»»≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓ˙‡Ó dÏהÈ„Â ≈≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ

ıwÓÏ ‡L¯Áa d¯·Á ÌÚ ÏeÚÈ≈ƒ«¿≈¿À¿»¿ƒ«

ıwÓÏ ‡ÏÊ¯Ùa d„È ‚¯Ó˙˙Â ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈¿≈¿«¿¿»¿ƒ«

‡Ú‡ ÔÓ ‡ÏÊ¯t ÛÏzLÈÂ ÔÈÚ‡»ƒ¿ƒ¿¿≈«¿¿»ƒ»»

‡e‰ ˙eÓÈÂ d¯·Á ˙È ÁkLÈÂ¿«¿«»«¿≈ƒ

ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

é"ùø

�מתנ�א ע��ר �� חנניה כז)���בא "ה�ה(ירמיה : ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹ

וירמיה מהרה", ע�ה מ�בלה מ��בי� ה' �ית ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָ�לי

ה��ע�מד ועל הע��די� [אל] יתרוצ�וח ועל ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ע� י�בא�", "�בלה יכניה ע� �ל� ��א ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹה�לי�

צדק�ה�: ‰È·p‡(Î·)�ל�ת ¯a„È ¯L‡.(ספרי) ְִִָָ¬∆¿«≈«»ƒ
��א ותרא� עליכ�', לבא עתיד זה '�בר ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹויאמר:

א�ת�. והרג ה'", לאֿ��ר� א�ר ה�בר "ה�א ְֲֲִֶַַָָָֹֹֹיבא,

העתיד�ת, על ��תנ�א ז� �אמר, ��אוא� הרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ

אני ה�א �ר�� ה�ד�� �מ�י וכ�, �� 'ע�� ְְֲֲִִִַַָָָָָואמר:

מ�ל מאחת לה�יח� �א �א� נצט�� �בר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָא�מר',

�� א� א�א ל�, ��מע לא ל�ה�צות, ה�א ממחה ְְִִִֵֶַַָֹֹ�ְְֶ

ה�רמל �הר אל�ה� �ג�� �מ�ר, צ�יק ְְְִִֵֶֶַַַַָָ�ה�א

את לג�ר �די ה�מ�ת א��ר ��עת �במה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ�הקריב

לכ� ה�רצה, �סיג �עה צר� לפי ה�ל ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹי�ראל,

��מע��": "אליו epnÓנאמר: ¯e‚˙ ‡Ï.(�ש)לא ְֱִֵֶַָָ…»ƒ∆ֹ

ליענ� �ירא ולא ח�בה, עליו מ�ל�ד עצמ� ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ�מנע

אעליו: ‰C¯c(‚)תורה EÏ ÔÈÎz.מקלט מקלט ָָ»ƒ¿«∆∆ְְִִָָ

�ר�ת על �ת�ב ‡˙Ïe·bŒ�רכי�:היה zLlLÂ ְִַַָָָָָָ¿ƒ«¿»∆¿
Eˆ¯‡.הרא��נה העיר עד ה�ב�ל מ�ח�ת ��הא «¿¿ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

עד מ��ה ��� מהל� ��ע�ר מקלט, עיר ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ�ל

ה�לי�ית מ� וכ� ל�לי�ית, מ�נ�ה וכ� ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַָָה�נ�ה,

י�ראל: אר� �ל ה�ני ה�ב�ל דעד תורה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָ

(‰)B„È ‰Ác�Â.,�הע על ה�רז� לה�יל ���א ¿ƒ¿»»ְְְִֵֶֶַַַַָָ

יד�", "ונ�מטה ל��� יד�', 'ותתמרג ְְְְְְְְְְִִֵֵַָָותר��מ�:

הע�, על ה�רז� מ�ת ו)לה�יל �מט�(שמואלֿב "�י ְְְִִֵֶַַַַַַָָ

��ריא': מרג�הי 'ארי י�נת�: �ר�� ÏL�Âה�קר", ְְֲִִֵֵַַַָָָָָ¿»«
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éçå älàä-íéørä úçà-ìà ñeðé àeäi''yx: À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«
åíçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»

Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ
ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬

ìLíBLi''yx:æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrL ¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬
:Cì ìécáz íéørçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úàEì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ
éúáàì úúì øac øLà õøàä-ìk-úàEi''yx: ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«

èdúNrì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàEì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬
ìL ãBòìMä ìr íéør Lälàä Li''yx:éàìå Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤§³Ÿ

ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéí÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´
íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr̈½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬

ìàäi''yx:áéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâéðér ñBçú-àìzøráe åéìr E ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯

:Ìi˜˙ÈÂוÏ‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈc ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»≈

daÏ ÌÁÈ È¯‡ ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc¿»»«»»¬≈≈«ƒ≈

‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»

ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒ

dÏ ‡e‰ È�Ò ‡Ï È¯‡ ÏBË˜cƒ¿¬≈»»≈≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓז‡�‡ Ôk ÏÚ ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ«≈¬»

L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:CÏח˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â »¿ƒ«¿≈¿»¡»»»

C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CÓeÁz¿»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

ÏÈlÓ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»»«¿»ƒ«ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏט˙È ¯h˙ È¯‡ ¿ƒ««¬»»»¬≈ƒ«»

Èc d„aÚÓÏ ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«ƒ

˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»

Ô�w˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»

„BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ Ïk È‰BÓ„√̃»ƒ»«»¿≈»

:ÔÈl‡ ˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïzי‡ÏÂ ¿«ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈¿»

ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»

CÏÚ È‰ÈÂ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¬»»ƒ≈¬»

:ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁיאÈ‰È È¯‡Â «ƒƒ¿«¬≈¿≈

Ìe˜ÈÂ dÏ ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ È�Ò ¯·‚¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ

˙eÓÈÂ LÙ� dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

Ôe¯a„ÈÂיב dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿

Ï‡b „Èa d˙È Ôe�zÈÂ ÔnzÓ d˙È»≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¿«»≈

:˙eÓÈÂ ‡ÓcיגC�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ¿»ƒ»¿≈»

é"ùø

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰.(ז א�מרי�:(מכות מר��תינ� י� ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ

���ל א�מרי� מה� וי� מ�ת�, ה�רזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָנ�מט

נ�זה והיא ה�ת��ע, הע� מ� לחתיכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�רזל

‰Ìc(Â)והרג�: Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt.א�מר אני לכ� ֲַָ∆ƒ¿……≈«»ְֲִֵָ

ר�י�: מקלט וערי �ר� ל� זלהכי� ŒÌ‡Â(Á)תורה ְְְְִִִֵֶֶַָָָ¿ƒ
·ÈÁ¯È.�אר ל� לתת נ��ע �קנ�י�א�ר קיני «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ÂLÏL(Ë)וקדמ�ני: „BÚ EÏ zÙÒÈ.:ע�� הרי ְְִַ¿»«¿»¿»…ֲֵֵַ

ו�ל� �נע� ��אר� ו�ל� ה�ר��, ��עבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ל�

לבא: ילעתיד N�‡(È‡)תורה LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ ִֶָָֹ¿ƒƒ¿∆ƒ≈
e‰Ú¯Ï.וארב" לידי: �א ה�א �נאת� ידי על ¿≈≈ְְְִִֵֵַַָָָ

ס�פ� ק�ה, מצוה על אד� עבר אמר�: מ�א� ְְִִַַַָָָָָָָל�".

על �עבר לפי חמ�רה. מצוה על יט)לעבר (ויקרא ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ

לכ� �מי�, �פיכ�ת לידי לבא ס�פ� ת�נא", ְְְִִִִֵָָָָֹֹ"לא

ל� �היה וג�'", לרעה� �נא אי� יהיה "�י ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָנאמר:

נפ�': וה�ה� לרעה� וארב אי� יק�� 'וכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכ�ב:

יב E�ÈÚ(È‚)תורה ÒBÁ˙Œ‡Ï.(ספרי):�אמר� ��א …»≈¿ְֶֹֹ
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éçå älàä-íéørä úçà-ìà ñeðé àeäi''yx: À¨²¤©©¬¤«¨¦«¨¥−¤¨¨«
åíçé ék çöøä éøçà ícä ìàb ócøé-ït¤¦§ŸÁŸ¥̧©¹̈©«£¥´¨«Ÿ¥À©¦´¥©»

Bìå Lôð eäkäå Cøcä äaøé-ék BâéOäå Bááì§¨¼§¦¦²¦«¦§¤¬©¤−¤§¦¨´¨®¤§Æ
ìBîzî Bì àeä àðN àì ék úåî-ètLî ïéà¥´¦§©½̈¤Â¦´Ÿ¥¬²−¦§¬

ìLíBLi''yx:æìL øîàì Eeöî éëðà ïk-ìrL ¦§«©¥²¨«Ÿ¦¬§©§−¥®Ÿ¨¬
:Cì ìécáz íéørçéäìà ýåýé áéçøé-íàåE ¨¦−©§¦¬¨«§¦©§¦º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éúáàì òaLð øLàk Eìáb-úàEì ïúðå E ¤§ª´§½©«£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤®§¨³©§Æ
éúáàì úúì øac øLà õøàä-ìk-úàEi''yx: ¤¨¨½̈¤£¤¬¦¤−¨¥¬©«£Ÿ¤«

èdúNrì úàfä äåönä-ìk-úà øîLú-ék¦«¦§ŸÁ¤¨©¦§¨̧©¹Ÿ©«£À̈
ýåýé-úà äáäàì íBiä Eeöî éëðà øLà£¤̧¨«Ÿ¦´§©§»©¼§©«£º̈¤§Ÿ̈¯

éäìàEì zôñéå íéîiä-ìk åéëøãa úëììå E ¡Ÿ¤²§¨¤¬¤¦§¨−̈¨©¨¦®§¨«©§¨Æ§¬
ìL ãBòìMä ìr íéør Lälàä Li''yx:éàìå Æ¨´¨¦½©−©¨¬¨¥«¤§³Ÿ

ýåýé øLà Eöøà áø÷a é÷ð íc CôMé¦¨¥Æ©´¨¦½§¤´¤©§§½£¤Æ§Ÿ̈´
éäìàéìr äéäå äìçð Eì ïúð E:íéîc Eô ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£®̈§¨¨¬¨¤−¨¦«

àéí÷å Bì áøàå eärøì àðN Léà äéäé-éëå§¦¦«§¤¬¦Æ¥´§¥¥½§¨³©Æ§¨´
íéørä úçà-ìà ñðå úîå Lôð eäkäå åéìr̈½̈§¦¨¬¤−¤¨¥®§¾̈¤©©−¤«¨¦¬

ìàäi''yx:áéBúà eç÷ìå Bøér éð÷æ eçìLå ¨¥«§¨«§Æ¦§¥´¦½§¨«§¬Ÿ−
:úîå ícä ìàb ãéa Búà eðúðå íMîâéðér ñBçú-àìzøráe åéìr E ¦¨®§¨«§´ŸÀ§©²Ÿ¥¬©−̈¨¥««Ÿ¨¬¥«§−¨¨®¦«©§¨¯

:Ìi˜˙ÈÂוÏ‡b ÛBc¯È ‡ÓÏÈc ¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿»≈

daÏ ÌÁÈ È¯‡ ‡ÏBË˜ ¯˙a ‡Óc¿»»«»»¬≈≈«ƒ≈

‡Á¯‡ ÈbÒ˙ È¯‡ dp˜a„ÈÂ¿«¿¿ƒ≈¬≈ƒ¿≈»¿»

ÔÈc ˙·BÁ ˙ÈÏ dÏÂ LÙ� dpÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ≈¿«¿≈≈«ƒ

dÏ ‡e‰ È�Ò ‡Ï È¯‡ ÏBË˜cƒ¿¬≈»»≈≈

:È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓז‡�‡ Ôk ÏÚ ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ«≈¬»

L¯Ùz ÔÈÂ¯˜ ˙Ïz ¯ÓÈÓÏ C„wÙÓ¿«¿»¿≈»¿«ƒ¿ƒ«¿«

:CÏח˙È C‰Ï‡ ÈÈ ÈzÙÈ Ì‡Â »¿ƒ«¿≈¿»¡»»»

C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ È„ ‡Ók CÓeÁz¿»¿»ƒ«ƒ«¬»»»

ÏÈlÓ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È CÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆»»»«¿»ƒ«ƒ

:C˙‰·‡Ï ÔzÓÏט˙È ¯h˙ È¯‡ ¿ƒ««¬»»»¬≈ƒ«»

Èc d„aÚÓÏ ‡„‰ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»»»¿∆¿¿«ƒ

˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡�‡¬»¿«¿»»≈¿ƒ¿«»

Ô�w˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿ƒ¿«¿»¿»¿«¿»

„BÚ CÏ ÛÒB˙Â ‡iÓBÈ Ïk È‰BÓ„√̃»ƒ»«»¿≈»

:ÔÈl‡ ˙Ïz ÏÚ ÔÈÂ¯˜ ˙Ïzי‡ÏÂ ¿«ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈¿»

ÈÈ Èc CÚ¯‡ B‚a ÈkÊ Ìc CÙzLÈƒ¿¿≈»««¿«¿»ƒ¿»

CÏÚ È‰ÈÂ ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¬»»ƒ≈¬»

:ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁיאÈ‰È È¯‡Â «ƒƒ¿«¬≈¿≈

Ìe˜ÈÂ dÏ ÔÓÎÈÂ d¯·ÁÏ È�Ò ¯·‚¿«»≈¿«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ

˙eÓÈÂ LÙ� dpÁÓÈÂ È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«ƒ

:ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ÔÓ ‡„ÁÏ ˜B¯ÚÈÂ¿≈ƒ«¬»ƒƒ¿«»»ƒ≈

Ôe¯a„ÈÂיב dz¯˜ È·Ò ÔeÁlLÈÂƒ«¿»≈«¿≈¿ƒ¿¿

Ï‡b „Èa d˙È Ôe�zÈÂ ÔnzÓ d˙È»≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¿«»≈

:˙eÓÈÂ ‡ÓcיגC�ÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ¿»ƒ»¿≈»

é"ùø

ıÚ‰ŒÔÓ ÏÊ¯a‰.(ז א�מרי�:(מכות מר��תינ� י� ««¿∆ƒ»≈ְִֵֵֵַ

���ל א�מרי� מה� וי� מ�ת�, ה�רזל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָנ�מט

נ�זה והיא ה�ת��ע, הע� מ� לחתיכה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָה�רזל

‰Ìc(Â)והרג�: Ï‡b Ûc¯ÈŒÔt.א�מר אני לכ� ֲַָ∆ƒ¿……≈«»ְֲִֵָ

ר�י�: מקלט וערי �ר� ל� זלהכי� ŒÌ‡Â(Á)תורה ְְְְִִִֵֶֶַָָָ¿ƒ
·ÈÁ¯È.�אר ל� לתת נ��ע �קנ�י�א�ר קיני «¿ƒְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ

ÂLÏL(Ë)וקדמ�ני: „BÚ EÏ zÙÒÈ.:ע�� הרי ְְִַ¿»«¿»¿»…ֲֵֵַ

ו�ל� �נע� ��אר� ו�ל� ה�ר��, ��עבר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ל�

לבא: ילעתיד N�‡(È‡)תורה LÈ‡ ‰È‰ÈŒÈÎÂ ִֶָָֹ¿ƒƒ¿∆ƒ≈
e‰Ú¯Ï.וארב" לידי: �א ה�א �נאת� ידי על ¿≈≈ְְְִִֵֵַַָָָ

ס�פ� ק�ה, מצוה על אד� עבר אמר�: מ�א� ְְִִַַַָָָָָָָל�".

על �עבר לפי חמ�רה. מצוה על יט)לעבר (ויקרא ְְֲֲִִֶַַַַָָָֹ

לכ� �מי�, �פיכ�ת לידי לבא ס�פ� ת�נא", ְְְִִִִֵָָָָֹֹ"לא

ל� �היה וג�'", לרעה� �נא אי� יהיה "�י ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָנאמר:

נפ�': וה�ה� לרעה� וארב אי� יק�� 'וכי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹלכ�ב:

יב E�ÈÚ(È‚)תורה ÒBÁ˙Œ‡Ï.(ספרי):�אמר� ��א …»≈¿ְֶֹֹ
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Cì áBèå ìàøNiî é÷pä-íãi''yx:ñéùùãéàì ©©¨¦²¦¦§¨¥−§¬¨«³Ÿ
Eúìçða íéðLàø eìáb øLà Erø ìeáb âéqú©¦Æ§´¥«£½£¤¬¨«§−¦«Ÿ¦®§©«£¨«§Æ

éäìà ýåýé øLà õøàa ìçðz øLàEì ïúð E £¤´¦§©½¨¾̈¤£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−
dzLøìi''yx:ñåèLéàa ãçà ãr íe÷é-àì §¦§¨««Ÿ¨Á¥̧¤¹̈§¦À

àèçé øLà àèç-ìëa úàhç-ìëìe ïår-ìëì§¨¨ŸÆ§¨©½̈§¨¥−§£¤´¤«¡¨®
ìL ét-ìr Bà íéãr éðL | ét-ìríéãr-äL ©¦´§¥´¥¦À²©¦¬§¨«¥¦−

øác íe÷éi''yx:æèLéàa ñîç-ãr íe÷é-ék ¨¬¨¨«¦«¨¬¥«¨−̈§¦®
äøñ Ba úBðrìi''yx:æéíéLðàä-éðL eãîrå ©«£¬−¨¨«§¨«§¯§¥¨«£¨¦²

íéðäkä éðôì ýåýé éðôì áéøä íäì-øLà£¤¨¤¬¨¦−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥³©«Ÿ£¦Æ
íää íéîia eéäé øLà íéèôMäåi''yx: §©´Ÿ§¦½£¤¬¦«§−©¨¦¬¨¥«

çéãrä ø÷L-ãr äpäå áèéä íéèôMä eLøãå§¨«§¬©«Ÿ§¦−¥¥®§¦¥³¥«¤̧¤Æ¨¥½
åéçàá äðr ø÷Li''yx:èéøLàk Bì íúéùrå ¤−¤¨¨¬§¨¦«©«£¦´Ÿ¤½©«£¤¬

ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙ˙e È‰BÏÚ¬ƒ¿«≈«¿ƒ»««

:CÏ ·ËÈÈÂ Ï‡¯NiÓידÈ�L˙ ‡Ï ƒƒ¿»≈¿≈«»»«¿≈

È‡Ó„˜ eÓÈÁ˙ Èc C¯·Á„ ‡ÓeÁz¿»¿«¿»ƒ¿ƒ«¿»≈

ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ÔÒÁ˙ Èc Cz�ÒÁ‡a¿«¬«¿»ƒ«¿≈¿«¿»ƒ¿»

:d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡טו‡Ï ¡»»»≈»¿≈¿«»

ÔÈeÚ ÏÎÏ ¯·‚a „Á „È‰Ò Ìe˜È¿»ƒ«ƒ¿«¿»«»»

‡ËÁÈ Èc ËÁ ÏÎa ÔÈ·BÁ ÏÎÏe¿»ƒ¿»≈ƒ∆¿»

ÏÚ B‡ ÔÈ„‰Ò ÔÈ¯z ¯ÓÈÓ ÏÚ«≈«¿≈»¬ƒ«

Ìi˜˙È ÔÈ„‰Ò ‡˙Ïz ¯ÓÈÓ≈«¿»»»¬ƒƒ¿««

:‡Ób˙tטז„È‰Ò Ìe˜È È¯‡ ƒ¿»»¬≈¿»ƒ

:‡ÈËÒ d· ‡„‰Ò‡Ï ¯·‚a ¯˜L¿«ƒ¿»¿«¿»»≈«¿»

ÔB‰Ïיז Èc ÔÈ¯·b ÔÈ¯z ÔeÓe˜ÈÂƒ¿≈À¿ƒƒ¿

‡i�i„Â ‡i�‰k Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡�Ècƒ»√»¿»√»»¬«»¿«»«»

:Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ÔB‰È Ècƒ¿¿«»»ƒ

Â‰‡יח ˙e‡È ‡i�ic ÔeÚa˙ÈÂ¿ƒ¿¿«»«»»¿»

„‰Ò‡ ‡¯˜L ‡„‰Ò ¯˜L „È‰Ò»ƒ¿«»¬»ƒ¿»«¿«

:È‰BÁ‡aיט‡Ók dÏ Ôe„aÚ˙Â «¬ƒ¿«¿¿≈¿»

ÈlÙ˙e È‰BÁ‡Ï „aÚÓÏ ·ÈMÁ È„ƒ«ƒ¿∆¿««¬ƒ¿«≈

é"ùø

זה, את ה�רגי� אנ� למה נהרג, �בר ְְֱִִֶֶֶַָָָָָ'הרא���

הר�גי�'?: י�ראלי� �ני ˙Èq‚(È„)ונמצא� ‡Ï ְְְְְְֲִִִִֵֵ…«ƒ
Ïe·b.���מב)ל ��חזיר(ישעיה אח�ר", "נס�ג� ¿ְֲִֶַָָ

למע� חבר� �דה לת�� לאח�ר ה�רקע חל�ת ְְְְְֲֵֵַַַַַַָ�ֲִָסימ�

מה תגזל", "לא נאמר: �בר והלא ,��� את ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹהרחיב

�ח�� הע�קר על ל�ד ת�יג"? "לא ל�מר: ְְִִֵֵַַַַָֹ�למ�ד

לאר�? �ח�� א� יכל לאוי�, ��ני �ע�בר ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחבר�,

�אר� וג�'", �נחל א�ר "�נחלת� ל�מר: ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַָ�למ�ד

ע�בר אינ� לאר� �ח�� לאוי�, ��ני ע�בר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָי�ראל

תגזל "לא מ���: ‡Á„(ÂË)":א�א „Ú.סוטה) ְִִֶָֹֹ≈∆»
�ני�,ב) ����רה, עד �ל אב: �נה א�זה א�א ְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

אחד: �� ל� �רט ��˙‡hÁŒÏÎÏe ÔÂÚŒÏÎÏ. ְֵֵֶַָ¿»»…¿»«»
עד�ת�, על נענ� חבר� ולאלהי�ת ��� ענ� לא ְְֱֲִֵֵֶֶַָֹֹֹ

ל�ב�עה ה�א ק� אבל ממ��, אמר(ספרי)ענ� . ְֲִֶַָָָָָֹ

ל� 'אי� ל�: אמר �הלויתי�', מנה לי ��' ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָלחבר�:

לי�בע ח�ב ל�, ��� מעיד� אחד ועד �ל��', ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ�ידי

ÌÈ„Úל�: È�L ÈtŒÏÚ.(עא ��כ�ב�(גיטי� ולא «ƒ¿≈≈ƒְְְִֶֹ

��עמדעד�ת� ולא �י�, לבית וי�לח� �א�רת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

ה��ני�: �בי� העדי� �י� Ba(ÊË)�ר�מ� ˙B�ÚÏ �ְְִִֵֵֵַַָָָ«¬
‰¯Ò.העד�ת מ�ל ה�ה העד �ה�סר �אינ�, �בר »»ִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היית� ע�נ� 'והלא לה�: �אמר� �יצד? ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה�את.

�ל�ני' �מק�� ה��� e„ÓÚÂ(ÊÈ):(ספרי)�א�ת� ְְְִַָ¿»¿
ÌÈL�‡‰ŒÈ�L.(ל מד�ר,(שבועות ה�ת�ב �עדי� ¿≈»¬»ƒְְִֵֵַַָ

להעיד ��ריכי� ול�ד �נ�י�, עד�ת �אי� ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָול�ד

מע�ד: ‰¯È·עד�ת� Ì‰ÏŒ¯L‡.עלי� ה�י�:א�� ְֵָ�ָ¬∆»∆»ƒֲִֵֵַַ

'‰ È�ÙÏ.לפני ע�מדי� �א�� לה� ��מה יהיה ƒ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶֶָ

��אמר פב)ה�ק��, אלהי�(תהלי� "�קרב : ְֱֱִֶֶֶֶַַָֹ

‰‰Ìי��ט": ÌÈÓia eÈ‰È ¯L‡.(כה יפ�ח(ר"ה ְִֹ¬∆ƒ¿«»ƒ»≈ְִָ

�ב�ד: �� לנהג א�ה צרי� �ד�ר�, ��מ�אל ְְְְִִִֵַָָָֹ�ד�ר�

(ÁÈ)·ËÈ‰ ÌÈËÙM‰ eL¯„Â.�ה�ז�י �י על ¿»¿«…¿ƒ≈≈ְִִִַַ

להז�� ה�אי� את וח�קרי� ���דקי� ְְְְִִִִֶֶַָָָָא�ת�,

�בחקירה: LŒ„Ú˜¯�דרי�ה ‰p‰Â.��מק �ל ְֲִִִַָָ¿ƒ≈≈∆∆ָָ

"עד ��ני���אמר מד�ר:", L‡k¯(ËÈ)ה�ת�ב ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָ«¬∆
ÌÓÊ.�הרג אמר�: מ�א� ע�ה, �א�ר אי�ולא »«ְְְֲִֵֶַָָָָָֹ

ה)נהרגי� ÂÈÁ‡Ï:(מכות ˙BNÚÏ.ל�מר �למ�ד מה ֱִֶָ«¬¿»ƒְַַַ

�אינ� נ��אה, �ה� �ת ז�ממי על ל�ד ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ"לאחיו"?

mihteykiyy mei qelwpe`

Eaøwî òøä zøráe åéçàì úBùrì íîæi''yx: ¨©−©«£´Ÿ§¨¦®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«
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��אמר �חנק, �היא ה��על �מיתת א�א ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ��רפה,

כא) ��על�,(ויקרא ולא היא ��ר�", �א� "היא :ְֲִִִֵֵָָָֹ

לע��ת זמ� �א�ר "לאחיו", �א�: נאמר ְְֱֲֲִֶֶַַַַָָָָלכ�

�כל אבל לאח�ת�, לע��ת זמ� �א�ר ולא ְְְֲֲֲֲִֶַַַַָָָָֹלאחיו,

וז�ממי לאי�, א�ה ה�ת�ב ה�וה מית�ת ְְְְְִִִִֵַָָָָ�אר

�הרגה �העיד�ה �ג�� אי�, �ז�ממי נהרגי� ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶָָָָָא�ה

�מיתת�, נהרגי� ה��ת, את �ח�לה ה�פ�, ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

�ה� לק�� ��� �מק�� א�א אח�ת� �א� מעט ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ��א

ה��על: �מיתת e‡¯ÈÂ(Î)הזמה eÚÓLÈ.�מ�א ְֲִֵַַָָƒ¿¿¿ƒ»ִָ

הכרזה: על��ריכי� נהרגי� �פל�ני �ל�ני 'אי� ְְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָ

�י�': �בית ÔÈÚa(Î‡)�הזמ� ÔÈÚ.(פד (ב"ק ֶ�ְְִֵ«ƒ¿«ƒ
וג�' ��� ��" וכ� ŒÈk˙ˆ‡(‡)":ממ��, ְְְֵֵֵָƒ≈≈

‰ÓÁÏnÏ.,�לכא מלחמה יציאת ה�ת�ב סמ� «ƒ¿»»ְְְִִַַַָָָָָ

�בר ל�לחמה. י�צא אבר מח�ר �אי� ל� ְִֵֵַָָָָָָ�ְְֵֶַל�מר

א�ה צדק, מ��ט ע�ית א� ל�: ל�מר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָאחר:

�וד וכ� נ�צח, א�ה למלחמה, �צא �א� ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ�מבטח

א�מר קיט)ה�א וצדק(תהלי� מ��ט "ע�יתי : ְִִִֵֶֶָָָ

לע�קי": ‡E·È�לֿ��יחני ÏÚ.�עיני� יהי� ְְִִֵַַָֹ«…¿∆ְְִֵֶ

עלי�: ירחמ� לא �י עליה� �רח� אל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹ�א�יבי�,

·Î¯Â ÒeÒ.�וכ אחד, �ס�ס ��� ח��בי� �עיני, »∆∆ְֲִֵַ�ְְֵֶָָ

א�מר ו)ה�א �אי�:(שופטי� מדי� את "וה�ית ְְְִִִִֵֶָָ

א�מר ה�א וכ� טו)אחד", ס�ס(שמות בא "�י : ְִֵֵֶָָ

EnÓ�רעה": ·¯ ÌÚ.עיני� אבל רב, ה�א �עיני� ְַֹ««ƒ¿ְְֲֵֵֶַַָ

רב: ‡ÓÁÏn‰ŒÏ‰(·)אינ� ÌÎ·¯˜k.��סמ ֵַ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ָ

ארצכ�: מ�ב�ל ה�פר מ� ‰Ô‰kלצאתכ� Lb�Â. ְְְְְְִִֵֶֶַַָ¿ƒ««…≈
מב) 'מ��ח(סוטה הנקרא וה�א לכ�, ְְְְִַַַַָָָה���ח

‡ÌÚ‰ŒÏמלחמה': ¯a„Â.(�ש)���ה�ד�:�ל ְִָָ¿ƒ∆∆»»ְִֶַֹ

(‚)Ï‡¯NÈ ÚÓL.(�ש)א�א זכ�ת �כ� אי� אפ�� ¿«ƒ¿»≈ְֲִֵֶֶָָ

�מע אתכ�:קריאת ����יע א�� �דאי ÏÚ�לבד, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַ«
ÌÎÈ·È‡.�אינ �יד�, ��ל� �א� אחיכ�, א�� אי� …¿≈∆ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ

ע� יה�דה �מלחמת ז� אי� עליכ�; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָמרחמי�

��אמר כח)י�ראל, ב האנ�י�(ד"ה "ו�קמ� : ְֱִֵֶֶַַָָ�ֲִָָ

וכלֿמער�יה� ��ביה, ו�חזיק� ב�מ�ת ֵֶ�ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָא�רֿנ�ב�

ו�אכיל�� ו�נעיל�� ו�ל�י��� מ�ֿה�לל, ְְְֲִִִִִִַַַַַַַָָהל�י��

לכלֿ���ל, �חמרי� וינהל�� ויסכ�� ְְֲֲִֵַַַָֹ�ְְַַַו��ק��

ו���ב� אחיה� אצל עירֿה�מרי� יריח� ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָויביא��

א� לפיכ��מר��", ה�לכי�, א�� א�יביכ� על א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

למלחמה: ‡e‡¯ÈzŒÏהתח�ק� ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡ ְְְְִִַָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿
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רב: ‡ÓÁÏn‰ŒÏ‰(·)אינ� ÌÎ·¯˜k.��סמ ֵַ¿»»¿∆∆«ƒ¿»»ָ
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ע� יה�דה �מלחמת ז� אי� עליכ�; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָמרחמי�

��אמר כח)י�ראל, ב האנ�י�(ד"ה "ו�קמ� : ְֱִֵֶֶַַָָ�ֲִָָ

וכלֿמער�יה� ��ביה, ו�חזיק� ב�מ�ת ֵֶ�ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָא�רֿנ�ב�
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א� לפיכ��מר��", ה�לכי�, א�� א�יביכ� על א ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

למלחמה: ‡e‡¯ÈzŒÏהתח�ק� ÌÎ··Ï C¯ÈŒÏ‡ ְְְְִִַָָ«≈«¿«¿∆«ƒ¿



mihteykiyyקמד meiqelwpe`

eöørz-ìàå eætçz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¯§©©§§²§©©«©§−
íäéðtîi''yx:ãíënr Cìää íëéäìà ýåýé ék ¦§¥¤«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½©«Ÿ¥−¦¨¤®

íëúà réLBäì íëéáéà-ír íëì íçläìi''yx: §¦¨¥¬¨¤²¦«Ÿ§¥¤−§¦¬©¤§¤«
äLéàä-éî øîàì írä-ìà íéøèMä eøaãå§¦§´©«Ÿ§¦»¤¨¨´¥Ÿ¼¦«¨¦º

áLéå Cìé Bëðç àìå Lãç-úéá äða øLà£¤̧¨¨³©«¦¨¨Æ§´Ÿ£¨½¥¥−§¨´Ÿ
øçà Léàå äîçìna úeîé-ït Búéáì§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−

epëðçéi''yx:åàìå íøk òèð øLà Léàä-éîe ©§§¤«¦«¨¦º£¤̧¨©¬¤̧¤Æ§´Ÿ
äîçìna úeîé-ït Búéáì áLéå Cìé Bìlç¦§½¥¥−§¨´Ÿ§¥®¤¨Æ©¦§¨½̈

epìlçé øçà Léàåi''yx:æøLà Léàä-éîe §¦¬©¥−§©§¤«¦«¨¦º£¤̧
Búéáì áLéå Cìé dç÷ì àìå äMà Nøà¥©³¦¨Æ§´Ÿ§¨½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

äpçwé øçà Léàå äîçìna úeîé-ïti''yx: ¤¨Æ©¦§¨½̈§¦¬©¥−¦¨¤«¨
çeøîàå írä-ìà øaãì íéøèMä eôñéå§¨«§´©«Ÿ§¦»§©¥´¤¨¨¼§¨«§À

Búéáì áLéå Cìé áálä Cøå àøiä Léàä-éî¦«¨¦³©¨¥Æ§©´©¥½̈¥¥−§¨´Ÿ§¥®

‡Ï ÔBÎaÏ ÚeÊÈ ‡Ï ÔBÎÈ··„¿»≈»¿«ƒ¿»

‡ÏÂ Ôez‰a˙˙ ‡ÏÂ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬¿»ƒ¿««¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ Ôe¯·z˙דÈÈ È¯‡ ƒ»¿ƒ√»≈¬≈¿»

‡Á‚‡Ï ÔBÎÈÓ„˜ ¯a„Óc ÔBÎ‰Ï‡¡»¬ƒ¿««√»≈«¬»»

ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa ÌÚ ·¯˜ ÔBÎÏ¿¿»ƒ«¬≈¿»≈

:ÔBÎ˙È ˜¯ÙÓÏהÔeÏlÓÈÂ ¿ƒ¿«»¿ƒ«¿

ÔÓ ¯ÓÈÓÏ ‡nÚ Ì„˜ ‡iÎ¯Ò»¿«»√»«»¿≈«»

‡ÏÂ ‡z„Á ‡˙È· ‡�· È„ ‡¯·b«¿»ƒ¿»≈»«¿»¿»

‡ÓÏÈ„ d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È dÎ�Á»¿≈¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»

Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a ˙eÓÈ¿«¬»»¿»»¿«»√»

:dpÎ�ÁÈו·Èˆ� Èc ‡¯·b ÔÓe «¿¿ƒ≈»«¿»ƒ¿ƒ

·e˙ÈÂ C‰È dÏÁ‡ ‡ÏÂ ‡Ó¯k«¿»¿»«¬≈¿«ƒ

‡Á‚‡a ˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï¿≈≈ƒ¿»¿«¬»»

:dplÁÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÔÓeז˜¯·‡ ¿»»¿«»√»¿«ƒ≈»

d·Ò� ‡ÏÂ ‡˙z‡ Ò¯‡ Èc ‡¯·‚«¿»ƒ≈«ƒ¿»¿»»¿«

˙eÓÈ ‡ÓÏÈc d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È¿«ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

:dp·qÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ‡·¯˜ ‡Á‚‡a«¬»»¿»»¿«»√»ƒ¿ƒ«

ÌÚח ‡ÏlÓÏ ‡iÎ¯Ò ÔeÙÒBÈÂ¿¿»¿«»¿«»»ƒ

ÏÁ„„ ‡¯·b ÔÓ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ«»¿≈¿»«¿»¿»≈

é"ùø

eˆ¯ÚzŒÏ‡Â eÊtÁzŒÏ‡Â.(מב אזהר�ת(סוטה אר�ע ¿««¿¿¿«««¿ְְַַַָ

ע��י�, הע�ל� א�מ�ת ��לכי �ברי� אר�עה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ�נגד

�תריסיה� �דימגיפי� לזה זה לה�י�� �די ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

וינ�ס�, ��נג�� א�� ��חפז� ק�ל, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָלה�מיע

ק�ל לה�מיע א�ת� �מצהילי� �ס�סיה� ְְְְְְִִִִֵֶַַַָור�מסי�

ות�קעי� �ק�ל�, וצ�וחי� ס�סיה�, �רס�ת ְְְְְְֲִִֵֶַַַָ�עטת

ק�ל: מ�מיעי �מיני ÌÎ··Ï���פר�ת C¯ÈŒÏ‡. ְְִִֵֵַָ«≈«¿«¿∆
ה�ריסי�:.‡e‡¯ÈzŒÏס�סי�:מ�הל�ת מהגפת ֲִִַ«ƒ¿ְֲִִֵַַָ

eÊtÁzŒÏ‡Â.:ה�רנ�ת מ��ל.eˆ¯ÚzŒÏ‡Âמ��ל ¿««¿¿ְִַָ¿«««¿ִ

B‚Â'(„)ה�וחה: ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk.�אי� ה� ְַָָƒ¡…≈∆¿ִֵָ

�ל �נצח�נ� �אי� וא�� וד�, ��ר �ל ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָ�נצח�נ�

היה מה �לית, �ל �נצח�נ� �א� �ל��י� ְְְְְִִִֶֶָָָָָָמק��,

ע��: ונפל� נפל ÌÎnÚס�פ�? CÏ‰‰.מחנהזה ְְִַָָ«…≈ƒ»∆ֲֵֶַ

BÎ�Á(‰)האר��: ‡ÏÂ.���ל ח���, ,�� �ר לא ָָ¿…¬»ְִָֹ

epÎ�ÁÈהתחלה: ¯Á‡ LÈ‡Â.�נפ עגמת �ל ודבר ְַָָ¿ƒ«≈«¿¿∆ְְֶֶֶַָָָ

זה: BÏlÁ(Â)ה�א ‡ÏÂ.נה�� �דא� לא ֶ¿…ƒ¿ְַָָָֹ

א� �יר��לי�, לאכל� טע�ני� �ה�ר�ת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָהרביעית,

�יר��לי�: ה�מי� ולאכל �דמי�, ŒÔt(Ê)לח�ל� ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָֹ∆
.‰ÓÁÏna ˙eÓÈי�מע לא �א� ימ�ת, �� י��ב »«ƒ¿»»ְִִֶֶַָָֹ

��מ�ת: ה�א �דאי ה�ה�, eÙÒÈÂ(Á)לדברי ְְְִֵֵֶַַָֹ¿»¿
ÌÈ¯ËM‰.(מג "ויספ�"?(סוטה �א� נאמר ל�ה «…¿ƒְְֱֶַָָָָ

�מ�מיע מד�ר �ה�ה� ה�ה�, �ברי על זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹֹמ�סיפי�

�"מי אתכ�", "לה��יע עד י�ראל", "�מע ְְְְִִִִֵֶֶַַַָמ�

מ�מיע; ו��טר מד�ר �ה� ��לי�י, ו�ני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָֹהאי�",

מ�מיע: ו��טר מד�ר ��טר C¯Âוזה, ‡¯i‰ ְְְְִֵֵֵֶַַַ«»≈¿«
··l‰.יכל �אינ� �מ�מע�, א�מר: עקיבא ר�י «≈»ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ר�י �ל�פה. חרב ולרא�ת ה�לחמה �ק�רי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹלעמד

�לכ� ��יד�, מעבר�ת ה�רא א�מר: ה�לילי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָי�סי

לכ��ת וא�ה, וכר� �ית על לחזר ��רה ל� ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹ�לתה

יבינ� ��א ��יד�, עבר�ת ��ביל הח�זרי� ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹעל

mihteykiriay mei qelwpe`

Bááìk åéçà ááì-úà ñné àìåi''yx:èäéäå §¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈¦§¨«§¨¨²
éøN eã÷ôe írä-ìà øaãì íéøèMä úlëk§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬

a úBàáöírä Làøi''yx:ñéòéáùéáø÷ú-ék §¨−§¬Ÿ¨¨«¦«¦§©´
äéìà úàø÷å äéìr íçläì øér-ìà¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨

ìíBìLi''yx:àéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E §¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈
ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−

Eeãáråi''yx:áéäúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬
äéìr zøöå äîçìî Enri''yx:âéýåýé dðúðe ¦§−¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬

éäìà-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E ¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦
áøçi''yx:ãéìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø ¨«¤©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ

zìëàå Cì æáz dììL-ìk øérá äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ
éáéà ììL-úàéäìà ýåýé ïúð øLà EE ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

Cìi''yx:åèú÷çøä íéørä-ìëì äNrz ïk ¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ
älàä-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤

:äpäæèýåýé øLà älàä íénrä éørî ÷ø ¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e¿ƒƒ»¿«ƒ¿≈≈

È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ

:daÏkט‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂ ¿ƒ≈ƒ≈«¿≈»¿«»

È�a¯ ÔepÓÈÂ ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«»ƒ««»≈

:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁי·¯˜˙ È¯‡ ≈»¿≈«»¬≈ƒ¿«

dÏÚ (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï¿«¿»«¬»»¿»»¬«

:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙ÂיאÈ‰ÈÂ ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ≈

È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â Cp�Úz ÌÏL Ì‡ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈

CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ ÏÎ»«»¿ƒ¿¿««¿»

:CpÁÏÙÈÂ ÔÈqÓ È˜qÓיב‡Ï Ì‡Â «¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿À»¿ƒ»

·¯˜ CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL«̇¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»

:dÏÚ ¯eˆ˙eיגÈÈ dp¯ÒÓÈÂ ¿¬«¿ƒ¿¿ƒ«¿»

d¯eÎc Ïk ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»¿«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיד‡iL� „BÁÏ ¿ƒ¿«¿»∆¿¿«»

È‰È Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈

CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»

·‰È Èc C‡�Ò„ ‰‡„Ú ˙È ÏeÎÈ˙Â¿≈»¬»»¿»¿»ƒ¿«

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈטוÏÎÏ „aÚz Ôk ¿»¡»»»≈«¿≈¿»

Èc ‡„ÁÏ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯ƒ̃¿«»ƒ¿ƒƒƒ»«¬»ƒ

:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‰‡ÔÈlטז ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈

‡Ï ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Ècƒ¿»¡»»»≈»«¬»»»

é"ùø

'��א א�מר: ח�זר, והר�אה� עברה, �עלי ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ה�

א�ה: אר� א� �ר�, נטע א� �ית, È¯N(Ë)�נה ִִֵֶֶַַַָָָָ»≈
˙B‡·ˆ.,�מלאחריה� מ�פניה� זקפי� ��עמידי� ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

לחזר �ר�צה מי וכל �ידיה�, �רזל �ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכ�ילי�

אד� �ני זקפי�, ��קיו. את לק�ח �יד� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהר��ת

ה��פלי� את לזק� ה�ערכה �קצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹע�מדי�

�נ�ס�, ולא ה�לחמה אל '��ב� �דברי�: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�לח�ק�

ניסה': נפילה, ‡ÈÚŒÏ¯(È)��ח�ת ·¯˜˙ŒÈk. ְְִִִֶַָָƒƒ¿«∆ƒ
��פר� �מ� מד�ר, ה�ת�ב הר��ת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ�מלחמת

וג�' הרחקת לכלֿהערי� �ע�ה ��" ":�עני�: ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(‡È)d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk.(ספרי)א�ה אפ�� »»»«ƒ¿»»ֲִַָ

להחרימ�, ��צט�ית א�מ�ת מ�בעה �� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמ�צא

לק�מ�: ר�אי Ee„·ÚÂא�ה ÒÓÏ.(ספרי)עד ְְַַַַָָ»««¬»ַ

ו�ע��ד: מ�י� עליה� ÏŒÌ‡Â‡(È·)��ק�ל� ְְְְֲִִִֵֶֶַ¿ƒ…
‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙.ה�ת�ב «¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ַָ

,�� לה�ח� ס�פ� ע��, ��לי� לא �א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמב�ר�

ותל�: ��יח�ה ÈÏÚ‰א� z¯ˆÂ.�להרעיב א� ְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְִַַָ

�חל�אי�: מיתת ולהמית� d�˙�e(È‚)�להצמיא� ְְְֲֲִִִִַַַַָָ¿»»
E„Èa EÈ‰Ï‡ ס��.‰' �עני�, האמ�ר �ל ע�ית א� ¡…∆¿»∆ְִִִָָָָָָָ

�יד�: נ�תנ� זכרי�,.Ûh‰Â(È„)�ה' �ל ט� א� ְְְֶָָ¿««ְִֶַַָ



קמה mihteykiriay mei qelwpe`

Bááìk åéçà ááì-úà ñné àìåi''yx:èäéäå §¬Ÿ¦©²¤§©¬¤−̈¦§¨«§¨¨²
éøN eã÷ôe írä-ìà øaãì íéøèMä úlëk§©¬Ÿ©«Ÿ§¦−§©¥´¤¨¨®¨«§²¨¥¬

a úBàáöírä Làøi''yx:ñéòéáùéáø÷ú-ék §¨−§¬Ÿ¨¨«¦«¦§©´
äéìà úàø÷å äéìr íçläì øér-ìà¤¦½§¦¨¥−¨¤®¨§¨¨¬¨¥¤−¨

ìíBìLi''yx:àéðrz íBìL-íà äéäåäçúôe E §¨«§¨¨Æ¦¨´©«©§½¨«§−̈
ñîì Eì eéäé dá-àöîpä írä-ìk äéäå Cì̈®§¨º̈¨¨¨´©¦§¨À̈¦«§¬§²¨©−

Eeãáråi''yx:áéäúNrå Cnr íéìLú àì-íàå ©«£¨«§¦³Ÿ©§¦Æ¦½̈§¨«§¨¬
äéìr zøöå äîçìî Enri''yx:âéýåýé dðúðe ¦§−¦§¨¨®§©§−̈¨¤«¨§¨¨²§Ÿ̈¬

éäìà-éôì døeëæ-ìk-úà úékäå Eãéa E ¡Ÿ¤−§¨¤®§¦¦¨¬¤¨§−̈§¦
áøçi''yx:ãéìëå äîäaäå óhäå íéLpä ÷ø ¨«¤©´Â©¨¦Â§©©̧§©§¥¹̈§ŸÁ

zìëàå Cì æáz dììL-ìk øérá äéäé øLà£¤̧¦«§¤¬¨¦²¨§¨−̈¨´Ÿ¨®§¨«©§¨Æ
éáéà ììL-úàéäìà ýåýé ïúð øLà EE ¤§©´«Ÿ§¤½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

Cìi''yx:åèú÷çøä íéørä-ìëì äNrz ïk ¨«¥³©«£¤Æ§¨¤´¨¦½¨«§Ÿ¬Ÿ
älàä-íéBbä éørî-àì øLà ãàî Enî¦§−§®Ÿ£¤²Ÿ¥«¨¥¬©¦«¨¥−¤

:äpäæèýåýé øLà älàä íénrä éørî ÷ø ¥«¨©À¥«¨¥³¨«©¦Æ¨¥½¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:äîLð-ìk äiçú àì äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¬Ÿ§©¤−¨§¨¨«

d˙È·Ï ·e˙ÈÂ C‰È ‡aÏ ¯È·˙e¿ƒƒ»¿«ƒ¿≈≈

È‰BÁ‡„ ‡aÏ ˙È ¯·zÈ ‡ÏÂ¿»ƒ¿«»ƒ»«¬ƒ

:daÏkט‡iÎ¯Ò ÔeˆLÈ „k È‰ÈÂ ¿ƒ≈ƒ≈«¿≈»¿«»

È�a¯ ÔepÓÈÂ ‡nÚ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«»ƒ««»≈

:‡nÚ LÈ¯a ‡ÏÈÁי·¯˜˙ È¯‡ ≈»¿≈«»¬≈ƒ¿«

dÏÚ (‡·¯˜) ‡Á‚‡Ï ‡z¯˜Ï¿«¿»«¬»»¿»»¬«

:ÌÏLc ÔÈlÓ dÏ È¯˜˙ÂיאÈ‰ÈÂ ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ¿»ƒ≈

È‰ÈÂ CÏ ÁzÙ˙Â Cp�Úz ÌÏL Ì‡ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈

CÏ ÔB‰È da ÁÎzLÈ„ ‡nÚ ÏÎ»«»¿ƒ¿¿««¿»

:CpÁÏÙÈÂ ÔÈqÓ È˜qÓיב‡Ï Ì‡Â «¿≈ƒƒ¿ƒ¿¿À»¿ƒ»

·¯˜ CnÚ „aÚ˙Â CnÚ ÌÏL«̇¿≈ƒ»¿«¿≈ƒ»¿»

:dÏÚ ¯eˆ˙eיגÈÈ dp¯ÒÓÈÂ ¿¬«¿ƒ¿¿ƒ«¿»

d¯eÎc Ïk ˙È ÈÁÓ˙Â C„Èa C‰Ï‡¡»»ƒ»¿ƒ¿≈»»¿«

:·¯Ác Ìb˙ÙÏיד‡iL� „BÁÏ ¿ƒ¿«¿»∆¿¿«»

È‰È Èc ÏÎÂ ‡¯ÈÚ·e ‡ÏÙËÂ¿«¿»¿ƒ»¿…ƒ¿≈

CÏ ÊB·z d‡„Ú Ïk ‡z¯˜·¿«¿»»¬»«≈»

·‰È Èc C‡�Ò„ ‰‡„Ú ˙È ÏeÎÈ˙Â¿≈»¬»»¿»¿»ƒ¿«

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈטוÏÎÏ „aÚz Ôk ¿»¡»»»≈«¿≈¿»

Èc ‡„ÁÏ CpÓ ÔÈ˜ÈÁ¯ Èc ‡iÂ¯ƒ̃¿«»ƒ¿ƒƒƒ»«¬»ƒ

:Ôep‡ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ ‡Ï»ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈ƒ

‰‡ÔÈlטז ‡iÓÓÚ ÈÂ¯wÓ „BÁÏ¿ƒƒ¿≈«¿«»»ƒ≈

‡Ï ‡�ÒÁ‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Ècƒ¿»¡»»»≈»«¬»»»

é"ùø

'��א א�מר: ח�זר, והר�אה� עברה, �עלי ְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ�ה�

א�ה: אר� א� �ר�, נטע א� �ית, È¯N(Ë)�נה ִִֵֶֶַַַָָָָ»≈
˙B‡·ˆ.,�מלאחריה� מ�פניה� זקפי� ��עמידי� ¿»ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַ

לחזר �ר�צה מי וכל �ידיה�, �רזל �ל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכ�ילי�

אד� �ני זקפי�, ��קיו. את לק�ח �יד� ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָהר��ת

ה��פלי� את לזק� ה�ערכה �קצה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹע�מדי�

�נ�ס�, ולא ה�לחמה אל '��ב� �דברי�: ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹ�לח�ק�

ניסה': נפילה, ‡ÈÚŒÏ¯(È)��ח�ת ·¯˜˙ŒÈk. ְְִִִֶַָָƒƒ¿«∆ƒ
��פר� �מ� מד�ר, ה�ת�ב הר��ת ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ�מלחמת

וג�' הרחקת לכלֿהערי� �ע�ה ��" ":�עני�: ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

(‡È)d·Œ‡ˆÓp‰ ÌÚ‰ŒÏk.(ספרי)א�ה אפ�� »»»«ƒ¿»»ֲִַָ

להחרימ�, ��צט�ית א�מ�ת מ�בעה �� ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָמ�צא

לק�מ�: ר�אי Ee„·ÚÂא�ה ÒÓÏ.(ספרי)עד ְְַַַַָָ»««¬»ַ

ו�ע��ד: מ�י� עליה� ÏŒÌ‡Â‡(È·)��ק�ל� ְְְְֲִִִֵֶֶַ¿ƒ…
‰ÓÁÏÓ EnÚ ‰˙NÚÂ CnÚ ÌÈÏL˙.ה�ת�ב «¿ƒƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»ַָ

,�� לה�ח� ס�פ� ע��, ��לי� לא �א� ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹמב�ר�

ותל�: ��יח�ה ÈÏÚ‰א� z¯ˆÂ.�להרעיב א� ְִִֵֵֶַָ¿«¿»»∆»ְְִַַָ

�חל�אי�: מיתת ולהמית� d�˙�e(È‚)�להצמיא� ְְְֲֲִִִִַַַַָָ¿»»
E„Èa EÈ‰Ï‡ ס��.‰' �עני�, האמ�ר �ל ע�ית א� ¡…∆¿»∆ְִִִָָָָָָָ

�יד�: נ�תנ� זכרי�,.Ûh‰Â(È„)�ה' �ל ט� א� ְְְֶָָ¿««ְִֶַַָ



mihtey`kiriayקמו meiqelwpe`

æééðrðkä éøîàäå ézçä íîéøçz íøçä-ék¦©«£¥´©«£¦¥À©«¦¦³§¨«¡Ÿ¦Æ©§©«£¦´
ýåýé Eeö øLàk éñeáéäå éeçä éføtäå§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦®©«£¤¬¦§−§Ÿ̈¬

éäìàEi''yx:çéíëúà eãnìé-àì øLà ïrîì ¡Ÿ¤«§©À©£¤̧«Ÿ§©§³¤§¤Æ
íäéäìàì eùr øLà íúárBz ìëk úBùrì©«£½Ÿ§ŸÆ«£Ÿ½̈£¤¬¨−Ÿ¥«Ÿ¥¤®

íëéäìà ýåýéì íúàèçåi''yx:ñèéøeöú-ék ©«£¨¤−©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«¦«¨´
dùôúì äéìr íçläì íéaø íéîé øér-ìà¤¦Á¨¦̧©¦¹§¦¨¥¯¨¤´¨§¨§À̈Ÿ

r-úà úéçLú-àìék ïæøb åéìr çcðì dö «Ÿ©§¦³¤¥¨Æ¦§³Ÿ©¨¨Æ©§¤½¦µ
õr íãàä ék úøëú àì Búàå ìëàú epnî¦¤´Ÿ¥½§Ÿ−´Ÿ¦§®Ÿ¦³¨«¨¨Æ¥´

éðtî àáì äãOäøBöna Ei''yx:ëõr ÷ø ©¨¤½¨¬Ÿ¦¨¤−©¨«©º¥´
Búà àeä ìëàî õr-àì ék òãz-øLà£¤¥©À¦´Ÿ¥³©«£¨Æ½Ÿ¬
-øLà øérä-ìr øBöî úéðáe zøëå úéçLú©§¦−§¨¨®¨¨¦´¨¨À©¨¦Æ£¤

dzãø ãr äîçìî Enr äùò àåäi''yx:ô ¦ÆŸ¨Ÿ̄¦§²¦§¨−̈©¬¦§¨«
àëàýåýé øLà äîãàa ììç àöné-ék¦«¦¨¥´¨À̈©«£¨¨Æ£¤Á§Ÿ̈¸
éäìàòãBð àì äãOa ìôð dzLøì Eì ïúð E ¡Ÿ¤¹Ÿ¥³§Æ§¦§½̈Ÿ¥−©¨¤®¬Ÿ©−

:eäkä éîáéð÷æ eàöéåéèôLå Eeããîe E ¦¬¦¨«§¨«§¬§¥¤−§«Ÿ§¤®¨«§Æ
ììçä úáéáñ øLà íéørä-ìài''yx:âäéäå ¤¤´¨¦½£¤−§¦¬Ÿ¤«¨¨«§¨¨´

øérä éð÷æ eç÷ìå ììçä-ìà äáøwä øérä̈¦½©§Ÿ−̈¤¤«¨¨®§¨«§¿¦§¥Á¨¦̧
øLà da ãar-àì øLà ø÷a úìâr àåää©¦¹¤§©´¨À̈£¤³«Ÿª©Æ½̈£¤¬

:‡˙ÓL� Ïk Ìi˜˙יז‡¯n‚ È¯‡ ¿««»ƒ¿»»¬≈«»»

È‡�Ú�k È‡¯Ó‡Â È‡zÁ Ôep¯n‚¿̇«¿ƒƒ»≈∆¡…»≈¿«¬»≈

È„ ‡Ók È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈¿»ƒ

:C‰Ï‡ ÈÈ C„wÙיח‡Ï Èc ÏÈ„a «¿»¿»¡»»¿ƒƒ»

ÏÎk „aÚÓÏ ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ«¿»¿¿∆¿«¿»

ÔB‰˙ÂÚËÏ e„·Ú Èc ÔB‰˙·ÚBz¬»¿ƒ¬»¿«¬»¿

:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ Ôe·BÁ˙eיטÈ¯‡ ¿√»¿»¡»¬¬≈

ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈ ‡z¯˜Ï ¯eˆ¿̇¿«¿»ƒ«ƒƒ

ÏaÁ˙ ‡Ï dLaÎÓÏ dÏÚ ‡Á‚‡Ï«¬»»¬«¿ƒ¿¿«»¿««

‡�Ê¯b È‰BÏÚ ‡Ó¯‡Ï d�ÏÈ‡ ˙È»ƒ»««¬»»¬ƒ«¿¿»

ıe˜˙ ‡Ï d˙ÈÂ ÏeÎÈz dpÓ È¯‡¬≈ƒ≈≈¿»≈»¿

‡Ï˜Á ÔÏÈ‡ ‡L�‡Î ‡Ï È¯‡¬≈»«¬»»ƒ««¿»

:‡¯Èˆa CÓ„wÓ ÏÚÓÏכ„BÁÏ ¿≈«ƒ√»»ƒ¿»»¿

ÏÎ‡Óc ÔÏÈ‡ ‡Ï È¯‡ Úc˙c ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ«¬≈»ƒ«¿«¬»

È�·˙Â ıe˜˙e ÏaÁz d˙È ‡e‰»≈¿««¿¿ƒ¿≈

‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡z¯˜ ÏÚ ÔÈÓB˜¯Î«¿ƒ««¿»ƒƒ»¿»

:dLaÎ˙c „Ú ‡·¯˜ CnÚאÈ¯‡ ƒ»¿»»«¿ƒ¿¿«¬≈

ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ‡ÏÈË˜ ÁÎzLÈƒ¿¿«¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÈÓ¯ d˙¯ÈÓÏ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»¿≈¿«»≈

:dÏË˜ ÔÓ Ú„È˙‡ ‡Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»»ƒ¿¿««»¿≈

ÔeÁLÓÈÂב CÈ�i„Â CÈ·Ò Ôe˜tÈÂ¿ƒ¿»»¿«»»¿ƒ¿¿

:‡ÏÈË˜ ˙e�¯ÁÒ Èc ‡iÂ¯˜Ï¿ƒ¿«»ƒ«¬»¿ƒ»

ÏÈË˜Ï‡ג ‡·È¯˜c ‡z¯˜ È‰˙e¿≈«¿»ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»

˙Ï‚Ú ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ∆¿«

‡Ï Èc da ÁÏt˙‡ ‡Ï Èc È¯Bz≈ƒ»ƒ¿¿««ƒ»

é"ùø

אתֿ�לֿזכ�ר�"? "וה�ית מק��: אני ְְְֲִִִֵֶַָָָָ�מה

טו�גד�לי�: ˆEe(ÊÈ)תורה ¯L‡k.את לר��ת ְִִ«¬∆ƒ¿ְֶַ

e„nÏÈŒ‡Ï(ÁÈ)ה�ר��י: ¯L‡ ÔÚÓÏ.�א הא ְִִַָ¿««¬∆…¿«¿ִָ

לק�ל�: ר�אי א�ה �מת��רי�, ���בה ְְְְְִִַַַַַָָָָע��

(ËÈ)ÌÈÓÈ.:�ני�ÌÈa¯.,יט)�ל�ה מ�א�(שבת »ƒְִַ«ƒְִָָֹ

�ח�ת ��כבי� ע�בדי �ל עיר�ת על צרי� אי� ְְֲִִֵֵֶַָָָָָאמר�:

��ל�� ���תח ול�ד ל��ת, קד� ימי� ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹמ�ל�ה

א�מר ה�א וכ� ימי�, �ל�ה א� א)�ני� :(שמואלֿב ְְְִִֵֵַָָֹ

הר��ת �במלחמת �ני�", ימי� �צקלג �וד ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ"ו��ב

מד�ר ‰O„‰:(ספרי)ה�ת�ב ıÚ Ì„‡‰ Èk.הרי ְֵַַָƒ»»»≈«»∆ֲֵ

ה�דה ע� האד� ��א '�למא', �ל��� מ��� ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ'�י'

מ�ני� ה�צ�ר �ת�� רעבלה�נס �י��רי להתי�ר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

��חית��: ל�ה העיר, �אנ�י Ú„(Î)וצמא ְְְְִִֵֶַַָָָָָ«
dz„¯.,ר��י ל�:ל��� �פ�פה א��הא תורה ƒ¿»ְְְְִֵֶָ

(·)EÈ�˜Ê e‡ˆÈÂ.(יד סנהדרי� מד. מיחדי�(סוטה ¿»¿¿≈∆ְ�ִָ

�ד�לה: סנהדרי א�� מה).e„„Óe��זקני�, (סוטה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָ»¿
��כב:מ�ק�� È·Ò·˙�החלל ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ŒÏ‡ ִֵֶֶָָָ∆∆»ƒ¬∆¿ƒ…
ÏÏÁ‰.:קר�בה איז� לידע וצד, צד גלכל תורה ∆»»ְְְֵֵַַַָָ

mihtey`kiriay mei qelwpe`

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−

ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìåi''yx: §¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©
äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³

éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬
:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½

-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©
:ìçpá äôeørä äìâräøéèôîæeøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®

àì eðéãéáéúëäëôùéø÷äfä ícä-úà eëôL ¨¥À³ŸÆ¨«§Æ¤©¨´©¤½
eàø àì eðéðéråi''yx:çìàøNé Enrì øtk §¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
ícä íäì øtkðå ìàøNé Enri''yx:èäzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äùrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈
ýåýé éðérai''yxñññ :.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö §¥¥¬§Ÿ̈«

:¯È�a ˙„È‚�ד‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ ¿ƒ«¿ƒ¿∆¡»≈«¿»

Èc ¯i· ‡ÏÁ�Ï ‡zÏ‚Ú ˙È ‡È‰‰«ƒ»¬«¿»¿«¬»«»ƒ

Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ�a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜�ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

‡¯Èה ÈÂÏ È�a ‡i�‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈

d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ ÔB‰·¿ƒƒ¿≈¿»¡»»¿«»≈

ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe¿»»»ƒ¿»«¿»¿«≈¿≈

:e¯È‚Ò LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È¿≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ

ÔÈ·È¯˜cו ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒ

ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ ‡ÏÈË˜Ïƒ¿ƒ»«¿»¿≈«

:‡ÏÁ�· ‡zÙ˜�c ‡zÏ‚Ú¬«¿»ƒ¿∆¿»¿«¬»

‡BcLז ‡Ï ‡�„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿

:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡��ÈÚÂ ÔÈ„‰ ‡Óc ˙È»¿»»≈¿≈»»»¬»»

CnÚÏח ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i�‰k»¬«»≈¿««¿«»

Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ≈

Ï‡¯NÈ CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ««««¿«»ƒ¿»≈

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂטz‡Â ¿ƒ¿««¿«¿»¿«¿

È¯‡ C�ÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈

Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

é"ùø

(„)Ô˙È‡ ÏÁ�ŒÏ‡.,נעבדק�ה .eÙ¯ÚÂ:��א ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿
ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר �ק�פי�. ער�� ְְִֵַַָָָָָק�צ�

ותער� �ר�ת ע�תה ��א �נת� �ת עגלה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ'�בא

�ל הריגת� על לכ�ר �ר�ת, ע��ה �אינ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ�מק��

לע� ה�יח�ה� ��א ה�ר�ת':�תזה, e�È„È(Ê)תורה ֲִִֵֶֶַֹ»≈
‰ÎÙL ‡Ï.�י� �ית ��קני לב על עלתה וכי …»¿Àְְְִִִֵֵֵֶַָָ

�לא �פטרנ�ה� ראינ�ה� לא א�א ה�? �מי� ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹ��פכי

"��ר א�מרי�: וה�הני� לויה. �בלא ְְְְְֲִִֵַַָָֹֹמז�נ�ת

י�ראל ‰Ìc(Á)":לע�� Ì‰Ï ¯tk�Â.ה�ת�ב ְְְִֵַָ¿ƒ«≈»∆«»ַָ

העו�: לה� יכ�ר �� ���ע�� ֶֶַָָֹ�ְְְִֵֶֶַָָמב�ר�,

(Ë)¯Ú·z ‰z‡Â.(לז נמצא(כתובות �א� מ�יד ¿«»¿«≈ְִִִֶַָ

וה�א יהרג, זה הרי העגלה, ��תערפה אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהה�רג

ה': �עיני ְֵֵַָָה��ר

שופטי� פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קמז mihtey`kiriay mei qelwpe`

:ìra äëLî-àìãàåää øérä éð÷æ eãøBäå Ÿ¨«§−̈§«Ÿ§¦¿¦§¥Á¨¦̧©¦³
Ba ãáré-àì øLà ïúéà ìçð-ìà äìârä-úà¤¨«¤§¨Æ¤©´©¥½̈£¤²Ÿ¥«¨¥¬−

ìçpa äìârä-úà íL-eôørå røfé àìåi''yx: §¬Ÿ¦¨¥®©§¨«§¨¬¤¨«¤§−̈©¨«©
äýåýé øça íá ék éåì éða íéðäkä eLbðå§¦§´©«Ÿ£¦»§¥´¥¦¼¦´À̈¨©º§Ÿ̈³

éäìàì Eíäét-ìrå ýåýé íLa Cøáìe BúøL ¡Ÿ¤̧Æ§¨´§½§¨¥−§¥´§Ÿ̈®§©¦¤¬
:òâð-ìëå áéø-ìk äéäéåàåää øérä éð÷æ ìëå ¦«§¤−¨¦¬§¨¨«©§ÀŸ¦§¥Æ¨¦´©¦½

-ìr íäéãé-úà eöçøé ììçä-ìà íéáøwä©§Ÿ¦−¤¤«¨¨®¦§£Æ¤§¥¤½©
:ìçpá äôeørä äìâräøéèôîæeøîàå eðrå ¨«¤§−̈¨«£¨¬©¨«©§¨−§¨«§®

àì eðéãéáéúëäëôùéø÷äfä ícä-úà eëôL ¨¥À³ŸÆ¨«§Æ¤©¨´©¤½
eàø àì eðéðéråi''yx:çìàøNé Enrì øtk §¥¥−¬Ÿ¨«©¥Á§©§Æ¦§¨¥³

áø÷a é÷ð íc ïzz-ìàå ýåýé úéãt-øLà£¤¨¦¸¨Æ§Ÿ̈½§©¦¥Æ¨´¨¦½§¤−¤
ícä íäì øtkðå ìàøNé Enri''yx:èäzàå ©§´¦§¨¥®§¦©¥¬¨¤−©¨«§©À̈

øLiä äùrú-ék Eaøwî é÷pä ícä øráz§©¥²©¨¬©¨¦−¦¦§¤®¦©«£¤¬Ÿ©¨−̈
ýåýé éðérai''yxñññ :.ïîéñ à"åìñ ,íé÷åñô æ"ö §¥¥¬§Ÿ̈«

:¯È�a ˙„È‚�ד‡z¯˜ È·Ò Ôe˙ÁÈÂ ¿ƒ«¿ƒ¿∆¡»≈«¿»

Èc ¯i· ‡ÏÁ�Ï ‡zÏ‚Ú ˙È ‡È‰‰«ƒ»¬«¿»¿«¬»«»ƒ

Ú¯cÊÈ ‡ÏÂ da ÁÏt˙‡ ‡Ï»ƒ¿¿«≈¿»ƒ¿¿«

:‡ÏÁ�a ‡zÏ‚Ú ˙È Ônz ÔeÙ˜�ÈÂ¿ƒ¿¿«»»¬«¿»¿«¬»

‡¯Èה ÈÂÏ È�a ‡i�‰k Ôe·¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»¬«»¿≈≈ƒ¬≈

d˙eLnLÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ ÔB‰·¿ƒƒ¿≈¿»¡»»¿«»≈

ÔB‰¯ÓÈÓ ÏÚÂ ÈÈ„ ‡ÓLa ‡Î¯·Ïe¿»»»ƒ¿»«¿»¿«≈¿≈

:e¯È‚Ò LzÎÓ ÏÎÂ ÔÈc Ïk È‰È¿≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ

ÔÈ·È¯˜cו ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò ÏÎÂ¿…»≈«¿»«ƒƒ¿ƒƒ

ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ÔeÁÒÈ ‡ÏÈË˜Ïƒ¿ƒ»«¿»¿≈«

:‡ÏÁ�· ‡zÙ˜�c ‡zÏ‚Ú¬«¿»ƒ¿∆¿»¿«¬»

‡BcLז ‡Ï ‡�„È Ôe¯ÓÈÈÂ Ôe·È˙ÈÂƒƒ¿≈¿¿»»»«¿

:‰‡ÊÁ ‡Ï ‡��ÈÚÂ ÔÈ„‰ ‡Óc ˙È»¿»»≈¿≈»»»¬»»

CnÚÏח ¯tk Ôe¯ÓÈÈ ‡i�‰k»¬«»≈¿««¿«»

Ôz˙ ‡ÏÂ ÈÈ ‡z˜¯Ù Èc Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ≈

Ï‡¯NÈ CnÚ B‚a ÈkÊ Ìc ˙·BÁ««««¿«»ƒ¿»≈

:‡Óc ÏÚ ÔB‰Ï ¯tk˙ÈÂטz‡Â ¿ƒ¿««¿«¿»¿«¿

È¯‡ C�ÈaÓ ÈkÊ Ì„ ÈcL‡ ÈlÙz¿«≈«¿ƒ«««ƒ≈»¬≈

Ò Ò Ò :ÈÈ Ì„˜ ¯LÎc „aÚ«̇¿≈¿»»√»¿»

é"ùø

(„)Ô˙È‡ ÏÁ�ŒÏ‡.,נעבדק�ה .eÙ¯ÚÂ:��א ∆««≈»ֱֶֶֶָָֹ¿»¿
ה�א: �ר�� ה�ד�� אמר �ק�פי�. ער�� ְְִֵַַָָָָָק�צ�

ותער� �ר�ת ע�תה ��א �נת� �ת עגלה ְְְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ'�בא

�ל הריגת� על לכ�ר �ר�ת, ע��ה �אינ� ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ�מק��

לע� ה�יח�ה� ��א ה�ר�ת':�תזה, e�È„È(Ê)תורה ֲִִֵֶֶַֹ»≈
‰ÎÙL ‡Ï.�י� �ית ��קני לב על עלתה וכי …»¿Àְְְִִִֵֵֵֶַָָ

�לא �פטרנ�ה� ראינ�ה� לא א�א ה�? �מי� ְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹ��פכי

"��ר א�מרי�: וה�הני� לויה. �בלא ְְְְְֲִִֵַַָָֹֹמז�נ�ת

י�ראל ‰Ìc(Á)":לע�� Ì‰Ï ¯tk�Â.ה�ת�ב ְְְִֵַָ¿ƒ«≈»∆«»ַָ

העו�: לה� יכ�ר �� ���ע�� ֶֶַָָֹ�ְְְִֵֶֶַָָמב�ר�,

(Ë)¯Ú·z ‰z‡Â.(לז נמצא(כתובות �א� מ�יד ¿«»¿«≈ְִִִֶַָ

וה�א יהרג, זה הרי העגלה, ��תערפה אחר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהה�רג

ה': �עיני ְֵֵַָָה��ר

שופטי� פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קמח

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

íéèôåù úùøôì äøèôäáð-àð ÷øô äéòùéá

àðáé:ïúpé øéöç íãà-ïaîe úeîé LBðàî éàøézå zà-éî íëîçðî àeä éëðà éëðà̈«Ÿ¦¯¨«Ÿ¦²−§©«¤§¤®¦©³§©¦«§¦Æ¥«¡´¨½¦¤¨−̈¨¦¬¦¨¥«
âé÷éönä úîç éðtî íBiä-ìk ãéîz ãçôzå õøà ãñéå íéîL äèBð Eùò ýåýé çkLzå©¦§©º§Ÿ̈´Ÿ¤ÀŸ¤´¨©»¦»§Ÿ¥´¼̈¤¼©§©¥̧¨¦¹¨©À¦§¥Æ£©´©¥¦½

:÷éönä úîç äiàå úéçLäì ïðBk øLàkãéàìå úçMì úeîé-àìå çútäì ärö øäî ©«£¤¬¥−§©§¦®§©¥−£©¬©¥¦«¦©¬Ÿ¤−§¦¨¥®©§«Ÿ¨´©©½©§¬Ÿ
:Bîçì øñçéåèéäìà ýåýé éëðàå:BîL úBàáö ýåýé åélb eîäiå íiä òâø Eæèíùàå ¤§©−©§«§¨«Ÿ¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ©´©½̈©¤«¡−©¨®§Ÿ̈¬§¨−§«¨«¨¦³Ÿ
éôa éøácéúéqk éãé ìöáe E:äzà-énr ïBiöì øîàìå õøà ãñéìå íéîL rèðì E §¨©Æ§¦½§¥¬¨¦−¦¦¦®¦§³Ÿ©¨©̧¦Æ§¦´Ÿ½̈¤§¥¬Ÿ§¦−©¦¨«¨

æéúra÷-úà Búîç ñBk-úà ýåýé ãiî úéúL øLà íìLeøé éîe÷ éøøBrúä éøøBrúä¦§«§¦´¦§«§¦Àµ¦§´¨©½¦£¤¬¨¦²¦©¬§Ÿ̈−¤´£¨®¤ª©¹©
:úéöî úéúL äìrøzä ñBkçédãéa ÷éæçî ïéàå äãìé íéða-ìkî dì ìäðî-ïéà ¯©©§¥¨²¨¦−¨¦¥«§©¥´½̈¦¨¨¦−¨¨®̈§¥³©«£¦Æ§¨½̈

:äìcb íéða-ìkîèééúàø÷ äpä íézLéî áøçäå árøäå øáMäå ãMä Cì ãeðé éî C ¦¨¨¦−¦¥«¨§©³¦¥̧¨Æ«Ÿ§Ÿ©½¦¦−¨´¨®©¯Ÿ§©¤²¤§¨«¨¨¬§©¤−¤¦¬
:Cîçðàëéðaúørb ýåýé-úîç íéàìîä øîëî àBúk úBöeç-ìk Làøa eáëL eôlr C £©«£¥«¨©¹¦ª§¬¨«§²§¬Ÿ¨−§´¦§¨®©«§¥¦¬£©§Ÿ̈−©«£©¬
éäìà:Càë:ïéiî àìå úøëLe äiðr úàæ àð-érîL ïëìáëéðãà øîà-äkéäìàå ýåýé CC ¡Ÿ¨«¦¨¥²¦§¦¨¬−Ÿ£¦¨®§ª©−§¬Ÿ¦¨«¦«Ÿ¨©º£Ÿ©¦́§Ÿ̈À¥«Ÿ©̧¦Æ

k úra÷-úà äìrøzä ñBk-úà Cãiî ézç÷ì äpä Bnr áéøééôéñBú-àì éúîç ñB ¨¦´©½¦¥¬¨©²§¦¦¨¥−¤´©©§¥¨®¤ª©̧©Æ´£¨¦½«Ÿ¦¬¦
ì:ãBr dúBzLâëéâBî-ãéa äézîNåõøàë éîéùzå äøárðå éçL CLôðì eøîà-øLà C ¦§¨−«§©§¦̧¨Æ§©©½¦£¤¨«§¬§©§¥−§¦´§©«£®Ÿ̈©¨¦³Ÿ¦¨¨̧¤Æ

:íéøárì õeçëå Cåbáðàøér íìLeøé Czøàôú éãâa | éLáì ïBiö Cfr éLáì éøeò éøeò ¥¥½§©−©«Ÿ§¦««¦¬¦²¦§¦¬ª¥−¦®¦§¦´¦§¥´¦§©§¥À§«¨©Æ¦Æ¦´
éñBé àì ék Lãwä:àîèå ìør ãBò Cá-àáé óáíéìLeøé éáL éîe÷ øôrî éørðúä ©½Ÿ¤¦´¬Ÿ¦²¨Ÿ¨¬−¨¥¬§¨¥«¦§©«£¦¯¥«¨¨²¬¦§¦−§«¨¨®¦

:ïBiö-úa äiáL Cøàeö éøñBî éçztúäâóñëá àìå ízøkîð ípç ýåýé øîà äë-ék ¦§©§¦Æ«§¥´©¨¥½§¦−̈©¦«¦ŸÆ¨©´§Ÿ̈½¦¨−¦§©§¤®§¬Ÿ§¤−¤
:eìàbzãñôàa øeMàå íL øeâì äðLàøá énr-ãøé íéøöî ýåýé éðãà øîà äë ék ¦¨¥«¦´³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¦§©²¦¨«©©¦¬¨¦«Ÿ¨−¨´¨®§©−§¤¬¤
:B÷Lräãéîúå ýåýé-íàð eìéìéäé åéìLî ípç énr çwì-ék ýåýé-íàð äô-él-äî äzrå £¨«§©¨³©¦ŸÆ§ª«§Ÿ̈½¦«ª©¬©¦−¦¨®«Ÿ§¨³§¥¦̧Æ§ª§Ÿ̈½§¨¦¬

:õàpî éîL íBiä-ìkå:éðpä øaãîä àeä-éðà-ék àeää íBia ïëì éîL énr òãé ïëì ¨©−§¦¬¦Ÿ¨«¨¥²¥©¬©¦−§¦®¨¥Æ©´©½¦«£¦¬©«§©¥−¦¥«¦
æïBiöì øîà äreLé réîLî áBè øOáî íBìL réîLî øOáî éìâø íéøää-ìr eåàp-äî©¨¸©¤«¨¦¹©§¥´§©¥À©§¦¯©¨²§©¥¬−©§¦´©§¨®Ÿ¥¬§¦−

éäìà Cìî:Cçéôö ìB÷:ïBiö ýåýé áeLa eàøé ïéra ïér ék eðpøé åcçé ìB÷ eàNð Cèeçöt ¨©¬¡Ÿ¨«¦¬Ÿ©²¦¨¬§−©§¨´§©¥®¦´©³¦§©̧¦Æ¦§½§¬§Ÿ̈−¦«¦§³
:íéìLeøé ìàb Bnr ýåýé íçð-ék íéìLeøé úBáøç åcçé eðpøéBLã÷ rBøæ-úà ýåýé óOç ©§Æ©§½̈¨§−§«¨¨®¦¦«¦©³§Ÿ̈Æ©½¨©−§«¨¨«¦¨©³§Ÿ̈Æ¤§´©¨§½
:eðéäìà úreLé úà õøà-éñôà-ìk eàøå íéBbä-ìk éðérìàéàîè íMî eàö eøeñ eøeñ §¥¥−¨©¦®§¨Æ¨©§¥½̈¤¥−§©¬¡Ÿ¥«³¸Æ§´¦½̈¨¥−

eøaä dëBzî eàö eòbz-ìà:ýåýé éìk éàNðáéïeëìú àì äñeðîáe eàöz ïBætçá àì ék ©¦¨®§´¦½̈¦¾̈«Ÿ§¥−§¥¬§Ÿ̈«¦´³Ÿ§¦¨Æ¥¥½¦§−̈´Ÿ¥«¥®
:ìàøNé éäìà íëôqàîe ýåýé íëéðôì Cìä-ék¦«Ÿ¥³¦§¥¤Æ§Ÿ̈½§©¦§¤−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמט
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ce¯a,ה��ר�ת �כל צ�יק הע�למי�, �ל צ�ר הע�ל�, מל� אלהינ� יי, א�ה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת �בריו ��ל �מק��, המד�ר וע��ה, הא�מר ה�אמ� ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מ�ברי� אחד ודבר �ברי�, ונאמני� אלהינ� יי ה�א א�ה נאמ�, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, א�ה �ר�� א�ה: ורחמ� נאמ� מל� אל �י ריק�, י��ב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאח�ר

�בריו: �כל ְְֱֶַָָָָה�אמ�

,ÌÁ¯מהרה� �ת��ח ���יע נפ� ולעל�בת ח�ינ�, �ית היא �י צ��� על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

�בניה: צ��� מ��ח יי. א�ה �ר�� ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינ�:

,e�ÁnN,�מ�יח �וד �ית �במלכ�ת עב��, ה�ביא �אל�ה� אלהינ�, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ע�ד ינחל� ולא זר, י�ב לא �סא� על ל�נ�, ויגל יב�א ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹ�מהרה

ועד: לע�ל� נר� יכ�ה �לא ל�, נ��ע� קד�� ב�� �י �ב�ד�. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרי�

�וד: מג� יי, א�ה ְִֵַָָָָָ�ר��

ÏÚ�לנ ��ת� ה�ה, ה��ת י�� ועל ה�ביאי� ועל העב�דה ועל ה��רה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינ� יי ה�ל, על �לתפארת. לכב�ד ולמנ�חה, לקד�ה אלהינ� ְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹ�ְְֱִֵָֹיי

לע�ל� �מיד חי �ל �פי �מ� ית�ר� א�ת�. �מברכי� ל�, מ�די� ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנ�

ה��ת: מק�� יי, א�ה �ר�� ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
באר שבע (ק)

חיפה (ק)

ירושלים (ק)

תל אביב (ק)

אוסטריה וינה (ק)

אוסטרליה מלבורן (ח)

אוקראינה אודסה (ק)

אוק. דנייפרופטרובסק (ק)

אוק. ז'יטומיר (ק)

אוקראינה קייב (ק)

אוקראינה דונייצק (ק)

איטליה מילאנו (ק)

אקוואדור קיטו (ח)

ארגנטינה ב. איירס (ח)

ארגנטינה ברילוצ‘ה (ח)

ארה"ב בולטימור (ק)

ארה"ב ברוקלין נ.י. (ק)

ארה“ב ג‘רסי (ק)

ארה"ב דטרויט (ק)

ארה"ב היוסטן (ק)

ארה"ב לוס אנג‘לס (ק)

ארה"ב מיאמי (ק)

ארה"ב ניו הייבן (ק)

ארה"ב שיקאגו (ק)

בוליביה לה פאס (ח)

בלגיה אנטוורפן (ק)

בלגיה בריסל (ק)

בלרוס ליובאוויטש (ק)

ברזיל ס. פאולו (ח)

ברזיל ריו דה ז'נרו (ח)

בריטניה לונדון (ק)

בריטניה מנצ'סטר (ק)

גרמניה ברלין (ק)

גרמניה פרנקפורט (ק)

הודו בומביי (ח)

הודו פונה (ח)

הונגריה בודפשט (ק)

טורקיה אינסטמבול (ח)

יוון אתונה (ק)

20:40מולדובה קישינב (ק)

19:55

19:53

19:55

19:54

20:42

19:27

20:21

19:27

19:30

21:11

20:58

21:20

21:03

18:13

18:27

20:57

21:43

21:44

19:00

20:24

20:24

20:25

20:10

20:31

21:06

20:27

20:26

19:48

19:06

18:53

21:06

20:08

20:44

20:49

20:20

20:31

18:30

21:00

19:03

19:49

19:03

18:41

18:52

19:55

18:39

19:30

18:43

18:46

20:19

20:04

20:10

19:57

17:26

17:39

20:01

20:37

20:36

18:16

19:28

19:26

19:35

19:18

19:41

20:10

19:30

19:31

19:38

19:12

18:12

18:10

20:06

19:17

19:51

19:57

19:28

19:41

17:36

19:56

06:03 05:59

06:09 06:01

06:07 06:04

06:05 06:00

06:07 06:04

06:43 06:38

05:18 05:12

05:46 05:38

06:14 06:13

06:19 06:18

06:21 06:11

05:57 05:47

05:57 05:47

05:53 05:43

06:07 06:12

06:37 06:28

06:22 06:26

05:40 05:29

06:37 06:28

06:37 06:41

06:01 05:55

06:06 06:00

06:55 06:52

06:16 06:11

06:50 06:47

06:43 06:37

06:10 06:05

06:10 06:04

06:24 06:18

08:19 08:28

07:23 07:30

06:06 06:07

06:29 06:22

05:29 05:21

05:53 05:44

06:02 05:53

05:39 05:30

06:02 05:54

06:53 07:01

05:54 05:46

09:03 09:00

08:51 08:50

08:49 08:48

08:49 08:48

08:51 08:50

09:31 09:29

08:08 08:06

08:42 08:38

08:52 08:52

08:56 08:56

09:21 09:17

08:59 08:55

09:00 08:56

08:54 08:50

08:28 08:31

08:45 08:40

08:42 08:45

09:37 09:33

09:36 09:32

09:05 09:08

08:54 08:51

08:55 08:53

09:34 09:34

09:02 09:00

09:33 09:32

09:35 09:33

09:00 08:58

09:00 08:58

09:12 09:10

10:31 10:36

09:35 09:39

08:39 08:41

09:23 09:20

08:26 08:23

08:53 08:49

09:00 08:57

08:36 08:33

08:56 08:53

09:04 09:09

08:52 08:48

שופטים

09:36 09:33

09:24 09:22

09:21 09:19

09:22 09:20

09:23 09:22

10:03 10:02

08:40 08:38

09:14 09:11

09:24 09:24

09:28 09:28

09:52 09:48

09:31 09:27

09:32 09:28

09:26 09:22

08:59 09:03

10:09 10:05

09:14 09:17

09:17 09:12

10:09 10:05

09:34 09:37

09:25 09:23

09:28 09:26

10:07 10:06

09:34 09:32

10:05 10:04

10:07 10:04

09:33 09:30

09:32 09:30

09:44 09:42

11:02 11:07

10:08 10:12

09:09 09:11

09:55 09:53

08:58 08:55

09:25 09:21

09:33 09:29

09:09 09:05

09:29 09:25

09:36 09:41

09:24 09:20

10:46 10:45

10:30 10:30

10:28 10:27

10:29 10:28

10:30 10:30

11:12 11:11

09:49 09:48

10:25 10:23

10:28 10:29

10:33 10:33

11:04 11:02

10:44 10:41

10:45 10:43

10:38 10:36

09:58 10:01

10:35 10:37

10:12 10:15

10:31 10:28

11:21 11:19

11:21 11:19

10:34 10:33

10:37 10:36

11:12 11:13

10:41 10:40

11:11 11:11

11:16 11:15

10:41 10:40

10:41 10:40

10:52 10:52

11:57 12:01

11:04 11:07

10:12 10:13

11:06 11:04

10:09 10:07

10:37 10:34

10:45 10:43

10:20 10:18

10:39 10:37

10:32 10:35

10:35 10:33

20:25

20:38 20:47

20:36 20:47

19:44 19:51

19:45 19:52

19:45 19:53

19:44 19:51

19:23 19:32

20:17 20:29

19:23 19:27

21:00 21:15

19:26 19:30

21:07 21:20

20:54 21:08

20:46 20:59

18:07 18:05

18:20 18:18

20:53 21:08

21:25 21:38

21:25 21:38

18:56 18:55

20:13 20:22

20:10 20:19

20:16 20:21

20:00 20:08

20:22 20:28

20:54 21:04

20:14 20:23

20:15 20:24

20:21 20:30

19:44 19:38

18:55 18:51

18:49 18:50

20:52 21:02

20:04 20:16

20:40 20:53

20:45 20:58

20:18 20:29

20:27 20:39

18:20 18:15

20:31 20:42

20:06 20:16

19:20 19:26

19:20 19:27

19:21 19:28

19:19 19:26

20:12 20:20

18:55 19:04

19:46 19:57

19:01 19:05

19:03 19:08

20:35 20:47

20:20 20:33

20:25 20:39

20:12 20:25

17:45 17:43

17:57 17:55

20:16 20:30

20:53 21:05

20:52 21:04

18:34 18:33

19:45 19:54

19:42 19:51

19:52 19:58

19:35 19:42

19:58 20:04

20:26 20:36

19:47 19:56

19:47 19:56

19:54 20:03

19:17 19:11

18:30 18:26

18:28 18:29

20:22 20:32

19:33 19:44

20:07 20:19

20:13 20:25

19:46 19:58

19:57 20:08

17:54 17:49

20:00 20:11

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

שופטים

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).

19:04

21:14

20:57

21:51

19:56

20:37

20:55

18:39

21:44

21:24

18:32

20:28

19:40

19:09

18:25

19:33

18:21

20:14

20:07

20:39

19:10

19:37

19:57

17:56

20:41

20:25

17:49

19:34

18:57

18:24

17:34

18:50 06:12 06:10

06:09 05:57

06:10 06:05

06:03 06:02

06:26 06:18

06:24 06:16

06:26 06:19

06:00 05:53

05:45 05:45

06:49 06:41

06:45 06:38

06:16 06:19

05:26 05:16

05:32 05:29

07:00 07:01

07:12 07:21

08:53 08:53

08:37 08:38

09:24 09:21

09:19 09:16

09:17 09:12

08:54 08:52

09:19 09:17

08:54 08:51

08:20 08:21

09:47 09:44

09:40 09:37

08:39 08:41

08:29 08:24

09:29 09:31

08:16 08:15

09:17 09:23

09:23 09:23

09:00 08:56

09:10 09:10

09:55 09:52

09:52 09:49

09:48 09:43

09:27 09:25

09:51 09:48

09:26 09:23

08:50 08:51

10:19 10:16

10:12 10:09

09:11 09:14

10:02 10:03

08:47 08:46

09:50 09:56

10:29 10:29

10:14 10:14

11:06 11:05

11:02 11:01

11:03 11:00

10:34 10:33

11:01 10:59

10:36 10:35

09:53 09:54

11:30 11:29

11:23 11:21

10:11 10:13

10:13 10:11

11:04 11:05

09:54 09:53

10:44 10:48

19:29 19:34

19:00 19:04

21:01 21:12

20:53 21:05

21:32 21:47

19:52 19:59

20:42 20:52

20:23 20:33

18:35 18:37

21:28 21:40

21:10 21:21

18:28 18:28

20:24 20:38

19:36 19:38

19:05 19:11

18:21 18:15

19:07 19:11

18:14 18:16

18:38 18:42
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לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא א� אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות ג� שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריה�, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', ע� ביחד ... ולבר� להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת לה� 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופ� בשו� אסור � המוסמכי� הגורמי� ידי על ומקו� מקו� בכל המתפרס� כפי הוא הנרות הדלקת זמ�
זה. זמ� לאחר

חול. ביו� היא הנרות הדלקת כאשר כמוב� – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג�
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכי� ולכ� ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד ש� שתישאר במקו�

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת שופטים בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

(ח) = שעון חורף      (ק) = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
מקסיקו מ. סיטי (ח)

ניו-זינלנד קרייסטצ‘רץ‘ (ח)

נפאל קטמנדו (ח)

סינגפור סינגפור (ח)

פולין ורשא (ק)

פרו לימה (ח)

צרפת ליאון (ק)

צרפת פריז (ק)

קולומביה בוגוטה (ח)

קנדה טורונטו (ק)

קנדה מונטריאול (ק)

קפריסין לרנקה (ק)

רוסיה מוסקבה (ק)

רוסיה רוסטוב (נא-דון)  (ק)

שוייץ ציריך (ק)

תאילנד בנקוק (ח)

שופטים

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי ”סדר הכנסת שבת“ ופסקי אדמוה“ז בסידורו. (פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג“א).
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